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Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 - QUATEST 3 

 
T m t t: Bài báo trình bày nguyên tắc để phân 

biệt giữa hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị thí nghiệm 

đồng thời đưa ra các khuyến cáo về quản lý thiết bị 

nhằm đảm bảo độ chính xác, tin cậy của thiết bị thí 

nghiệm nói chung, lĩnh vực xây dựng nói riêng theo 

các quy định hiện hành. Quản lý thiết bị để đảm bảo 

độ chính xác và tin cậy cần thiết là yếu tố quan 

trọng trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng 

kết quả thí nghiệm. 

T   h  : đo lường, hiệu chuẩn, kiểm định, sai 

số, độ chính xác, độ tin cậy, liên kết chuẩn. 

Abstract: The paper presents the principles to 

distinguish between calibration and verification of 

testing equipment and gives recommendations on 

equipment management to ensure the accuracy and 

reliability of testing equipment in general, field 

construction in particular according to current 

requirements and regulations. Equipment 

management to ensure the required accuracy and 

reliability is critical in ensuring and improving the 

quality of test results. 

Keywords: metrology, calibration, verification, 

error, accuracy, reliability, traceability. 

1. Giới thiệu 

Độ chính xác và tin cậy củ  phép đo và thiết bị, 

dụng cụ đo là một trong những yếu tố qu n trọng để 

hình thành và đảm bảo chất lượng, số lượng sản 

phẩm, dịch vụ thí nghiệm. Độ chính xác củ  thiết bị, 

dụng cụ cần phải thích hợp với mục đích sử dụng 

đã định. Những hoạt động qu n trọng nhất để đảm 

bảo chỉ thị đúng đ n, chính xác củ  các dụng cụ đo 

là:   

- Trong đo lường công nghiệp: hiệu chuẩn định  ỳ 

các thiết bị, dụng cụ đo tùy theo hệ thống chất 

lượng được áp dụng; 

- Trong đo lường pháp quyền: theo chu  ỳ  iểm 

định h y  iểm tr  phù hợp các thiết bị, dụng cụ đo 

theo các quy định pháp lý. 

Cả h i hoạt động trên c  qu n hệ mật thiết và 

hầu như dự  trên các quy trình đo lường tương tự 

nh u. Tuy nhiên, xét về quá trình, những hoạt động 

này được thiết lập theo những nguyên t c, cơ sở đo 

lường riêng biệt. Kiểm định đã trở thành một bộ 

phận chính yếu củ  hệ thống đo lường pháp quyền 

và hiệu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong việc bảo 

đảm chất lượng và đo lường công nghiệp. Các cơ 

qu n công nhận xem việc hiệu chuẩn như là hoạt 

động cơ bản để cung cấp bằng chứng về độ chính 

xác củ  chỉ thị trên các thiết bị, dụng cụ đo. 

Bên cạnh đ , rất ít phòng thí nghiệm chuyên 

ngành trong lĩnh vực xây dựng (LAS XD) quan tâm 

đến việc đánh giá sự phù hợp củ  thiết bị theo mục 

đích sử dụng cũng như việc  iểm tr  thiết bị giữ  2 

 ỳ hiệu chuẩn và công tác lập  ế hoạch bảo trì thiết 

bị trong quá trình sử dụng. Tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2017 (TCVN ISO/IEC 17025:2017) – “Yêu 

cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm & 

hiệu chuẩn” [1] quy định: phòng thí nghiệm phải 

được tr ng bị tất cả các dụng cụ để lấy mẫu và thiết 

bị thử nghiệm theo yêu cầu nhằm thực hiện đúng 

các phép thử và/hoặc hiệu chuẩn (b o gồm lấy 

mẫu, chuẩn bị mẫu thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, 

xử lý và phân tích các dữ liệu thử nghiệm và/hoặc 

hiệu chuẩn). Thiết bị và các phần mềm củ  n  được 

sử dụng cho việc thử nghiệm, hiệu chuẩn và lấy 

mẫu phải c   hả năng đạt được độ chính xác. Các 

chương trình hiệu chuẩn,  iểm tr  và bảo trì phải 

được thiết lập cho các thiết bị chủ chốt. Trước  hi 

đư  vào sử dụng, thiết bị (b o gồm cả thiết bị lấy 

mẫu) phải được hiệu chuẩn hoặc  iểm tr  để chứng 

minh rằng đã đáp ứng được các yêu cầu  ỹ thuật. 

2. Phân biệt giữa hiệu chuẩn và kiểm định 

2.1 Hiệu chuẩn (Calibration)  

Hiệu chuẩn là việc so sánh giá trị củ  đại lượng 

thể hiện bằng phương tiện đo với giá trị tương ứng 

thể hiện bằng chuẩn đo lường. 
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MPE+ MPE- 

Dung s i củ  dụng cụ đo 

Độ  hông đảm 
bảo đo mở rộng  

I(y)=[MPE-+U;MPE+-U] 

Ví dụ về thiết bị 
 hông đạt yêu cầu 

Giới hạn dưới 

Đại lượng đo 

Giới hạn trên 

Hiệu chuẩn được áp dụng đối với các phương 

tiện đo dùng làm chuẩn và các phương tiện đo 

ngoài d nh mục phải  iểm định. 

Thông thường, hiệu chuẩn được thực hiện để 

cung cấp một tuyên bố định lượng về độ đúng các 

 ết quả đo củ  một dụng cụ đo. Vì lý do  inh tế, các 

phòng thí nghiệm cố g ng trong việc được th   

nhận rộng rãi các  ết quả hiệu chuẩn và  ết quả đo 

do phòng thí nghiệm thực hiện. Sự tin tưởng trong 

các  ết quả, bởi thế đạt được thông qu  việc thiết 

lập mối liên  ết chuẩn và cung cấp độ  hông đảm 

bảo củ   ết quả đo. 

Độ  hông đảm bảo là một thông số g n liền với 

 ết quả đo, n  đặc trưng cho sự phân tán củ  các 

giá trị c  thể qui về đại lượng đo một cách hợp lý. 

Mặt  hác, độ  hông đảm bảo là thước đo về sự hiểu 

biết  hông hoàn chỉnh củ  đại lượng đo. N  được 

xác định theo những nguyên t c thống nhất và 

thông thường được tuyên bố theo một xác suất tin 

cậy là 95%. Giá trị củ  độ  hông đảm bảo đo cùng 

với s i số phép đo đã được xác định là giá trị tại 

thời điểm hiệu chuẩn, ứng với những điều  iện hiệu 

chuẩn thích hợp. 

Theo TCVN 6165:2009 (ISO/IEC GUIDE 

99:2007) về Từ vựng quốc tế về đo lường học - Khái 

niệm, thuật ngữ chung và cơ bản (VIM) [2], hiệu 

chuẩn c  thể được định nghĩ  như là một chuỗi 

hoạt động để thiết lập, ở những điều  iện riêng biệt, 

mối qu n hệ giữ  những giá trị định lượng đã được 

chỉ r  bởi dụng cụ đo h y hệ thống đo, h y những 

giá trị đại diện bởi vật liệu đo h y chất chuẩn và các 

giá trị tương ứng trên các chuẩn. Điều này c  nghĩ  

là hiệu chuẩn chỉ r  mối qu n hệ giữ  giá trị d nh 

nghĩ  củ  vật liệu h y chỉ thị củ  một dụng cụ đo 

với các giá trị thực quy ước củ  đại lượng đo. Giá 

trị thực quy ước c  được thông qu  việc liên  ết với 

các chuẩn chính củ  quốc gi  hoặc quốc tế. Theo 

định nghĩ  này, hiệu chuẩn  hông cần thiết b o gồm 

những hoạt động điều chỉnh h y bảo trì dụng cụ đo 

được hiệu chuẩn. 

Đôi lúc, các giấy chứng nhận hiệu chuẩn đư  r  

tuyên bố một sự phù hợp, công bố về sự tuân thủ 

với những đặc tính  ỹ thuật h y những yêu cầu đã 

định. Trong những trường hợp này, theo tài liệu EA-

3/02 [3],  ết quả đo c  được  ể cả độ  hông đảm 

bảo đo mở rộng phải  hông vượt quá  hoảng h y 

giới hạn đã định. Hình 1 minh họ  nguyên t c này.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xs  : Giá trị thật quy ước 
y  : Ước tính tốt nhất của sai số đo, E 
MPE-  : Sai số cho phép lớn nhất về phía bên dưới 
MPE+  : Sai số cho phép lớn nhất về phía bên trên  
I(y)   : Khoảng chấp nhận kể cả sai lệch của phép đo, y 
 

Hình 1. Mối quan hệ giữa sai số cho phép lớn nhất và độ không đảm bảo đo dựa trên đánh giá sự phù hợp 
 trong hiệu chuẩn và thử nghiệm của chuẩn công tác 
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2.2 Kiểm định (Verification)  

Kiểm định phương tiện đo (s u đây gọi là  iểm 

định) là biện pháp  iểm soát về đo lường do tổ chức 

 iểm định phương tiện đo được chỉ định thực hiện 

để đánh giá, xác nhận phương tiện đo đảm bảo phù 

hợp với yêu cầu  ỹ thuật đo lường. 

Kiểm định về sự phù hợp củ  những dụng cụ đo 

là một phương pháp  iểm tr  được quy định m ng 

tính chất pháp lý. Kiểm định là một phần củ  quá 

trình  iểm soát đo lường pháp quyền. Ở hầu hết 

các nước,  iểm định là bước đầu tiên phục vụ yêu 

cầu đánh giá điển hình và phê chuẩn một vài  iểu 

loại dụng cụ đo.  

Những yếu tố cơ bản củ   iểm định là: 

- Kiểm tr  định tính, ví dụ như tình trạng củ  dụng 

cụ đo là một yếu tố cần thiết để  iểm tr ; 

- Kiểm tr  đo lường định lượng. 

Mục tiêu củ   iểm tr  đo lường định lượng là 

xác định các s i số c  qu n hệ với độ  hông đảm 

bảo đo ở các giá trị  iểm tr  định trước. Những 

phép  iểm tr  này được tiến hành theo những quy 

trình thí nghiệm hài hò  và chặt chẽ.  

Theo như định nghĩ  hiệu chuẩn đã đư  r  ở 

mục 1,  iểm tr  đo lường định lượng c  thể được 

xem là hiệu chuẩn. Điều này c  nghĩ  là độ đảm 

bảo củ  dụng cụ đo phù hợp với  iểm định lẫn hiệu 

chuẩn và dụng cụ đo cần thiết để xác định phù hợp 

trong suốt quá trình  iểm định c  thể được sử dụng 

giống như đã hiệu chuẩn. Hình 2 đư  r  các yêu 

cầu  ỹ thuật và ý nghĩ  củ  độ  hông đảm bảo đo 

trong việc đánh giá sự phù hợp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MPE- : Giới hạn dưới của sai số cho phép lớn nhất.  
MPE+  : Giới hạn trên của sai số cho phép lớn nhất. 

Hình 2. Yêu cầu kỹ thuật và độ không đảm bảo đo 
 

Kết quả củ   iểm định là đánh giá để đảm bảo 

rằng dụng cụ đã đạt được những yêu cầu pháp lý. 

Với điều  iện là việc đánh giá sự phù hợp này 

dẫn đến thiết bị được chấp nhận, dán các dấu 

hiệu  iểm định thích hợp và b n hành các giấy 

chứng nhận  iểm định. Ở Việt N m, Bộ Kho  học 

và Công nghệ quy định các phương tiện đo nh m 

2 (là phương tiện đo được sử dụng đo định lượng 

hàng h  , dịch vụ trong mu  bán, th nh toán, bảo 

đảm  n toàn, bảo vệ sức  hỏe cộng đồng, bảo vệ 

môi trường, trong th nh tr ,  iểm tr , giám định 

tư pháp và trong các hoạt động công vụ  hác 

được  iểm soát theo yêu cầu  ỹ thuật đo lường 

quy định tại văn bản  ỹ thuật đo lường Việt N m 

hiện hành), b o gồm: D nh mục phương tiện đo, 

biện pháp  iểm soát về đo lường và chu  ỳ  iểm 

định phương tiện đo; phê duyệt mẫu;  iểm định 

phương tiện đo. 

Giới hạn 
dưới 

Giới hạn 
trên 

củ  sự phù hợp 

Vùng yêu cầu 

Giới hạn dưới Giới hạn trên 

MPE- MPE+ 

Sự gi  tăng độ 
 hông đảm bảo 
đo 

Vùng 
phù hợp 

Vùng không 
ch c ch n 

Vùng không 
phù hợp 

 

Vùng không 
phù hợp 
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2.3 So sánh hệ thống giữa hiệu chuẩn và kiểm định 

T m lại,  iểm định nhằm đảm bảo các phép đo 

đúng củ  một dụng cụ đo theo mục đích sử dụng đã 

định, đặc biệt cho những dụng cụ yêu cầu đánh giá 

điển hình và chấp nhận. Người t  căn cứ vào quy 

trình  ỹ thuật gần như tương đương với những quy 

trình được sử dụng trong hiệu chuẩn và cung cấp 

sự tự tin về chỉ số đúng củ  các dụng cụ được  iểm 

định mà  hông cần yêu cầu nhiều về  iến thức 

chuyên môn củ  người sử dụng. Kiểm định, do vậy 

c  thể xem là một công cụ mạnh mẽ cả trong đo 

lường pháp quyền và đảm bảo chất lượng  hi đòi 

hỏi một số lượng lớn các dụng cụ đo. Đặc biệt, n  

ưu việt do là một phương pháp đơn giản mà việc 

tuân thủ c  thể được thực hiện và do người sử 

dụng chỉ bị ảnh hưởng bởi s i số cho phép lớn nhất 

trong dịch vụ cho nên  iểm định cung cấp một sự tự 

tin c o trong một thời gi n dài. 

Nhược điểm củ   iểm định là  hông thể hiện rõ 

ràng sự ảnh hưởng củ  độ  hông đảm bảo đo lên 

các quyết định về sự phù hợp củ  dụng cụ đo theo 

các yêu cầu riêng biệt. 

Về phương diện so sánh, hiệu chuẩn được xem 

như một quy trình cơ bản qu n trọng đối với các 

hoạt động đo lường pháp quyền và ng y cả đối với 

việc ứng dụng các phép đo cơ bản trong  ho  học 

và đo lường công nghiệp. Hiệu chuẩn hầu như 

 hông chỉ giới hạn trong các th o tác liên qu n đến 

phép đo mà còn đòi hỏi  iến thức chuyên sâu củ  

người sử dụng trong việc thực hiện và đánh giá các 

phép đo. 

Theo như định nghĩ  và giải thích trên bảng 1 

so sánh những mục tiêu chủ yếu và so sánh những 

hoạt động củ  hiệu chuẩn và  iểm định. Bảng 2 chỉ 

ra một so sánh giữ   iểm định và hiệu chuẩn theo 

qu n điểm củ  Vol m nn [3]. 

 
Bảng 1. So sánh chủ yếu giữa hiệu chuẩn và kiểm định 

Hiệu chuẩn Kiểm định 

 Xác định mối qu n hệ giữ  các giá trị đo và giá trị 
chuẩn tương ứng:  
- Trong những điều  iện đã xác định; 
- Tại  ngày giờ cụ thể. 

 Công bố về s i lệch h y số hiệu chỉnh và độ  hông 
đảm bảo đo 

 B n hành giấy chứng nhận hiệu chuẩn 

 Kiểm tr  sự phù hợp củ  các dụng cụ đo với các yêu 
cầu pháp lý: 
- Kiểm tr  định tính; 
- Các s i số cho phép lớn nhất. 

 Đánh dấu  thiết bị đã qu   iểm tr   

 B n hành giấy chứng nhận  iểm định theo như đã 
yêu cầu h y đề nghị  

  
Bảng 2. So sánh giữa kiểm định và hiệu chuẩn theo quan điểm của Volkmann 

Nội dung Hiệu chuẩn Kiểm định 

Cơ  sở Những  quy định  ỹ thuật, tiêu chuẩn, 
những  nhu cầu  

Những yêu cầu pháp lý 

Mục tiêu Mối qu n hệ giữ  thông số  và giá trị thật 
qui ước tại mức chính xác đã định 
Sự th   nhận rộng rãi  ết quả hiệu 
chuẩn 

Đảm bảo những chỉ thị nằm trong phạm vi MPE 
(s i số cho phép lớn nhất  hi  iểm định) suốt gi i 
đoạn c  hiệu lực 
Chấp nhận để sử dụng trong vùng đã ấn định 

Điều  iện tiên quyết Thiết bị nên được hiệu chuẩn Chấp nhận cho trực tiếp  iểm định hoặc với chấp 
thuận  iểm định điển hình nếu c  yêu cầu 

Hiệu lực củ   ết 
quả 

Tại thời điểm hiệu chuẩn ở những điều 
 iện hiệu chuẩn riêng biệt 

Trong  hoảng thời gi n giữ  2  ỳ  iểm định 
(tương ứng điều  iện quy định trong dịch vụ) 

Đánh giá các  ết 
quả 

Người sử dụng dụng cụ đo Cơ qu n  iểm định 

Liên  ết chuẩn Phòng hiệu chuẩn cung cấp các bằng 
chứng 

Theo các quy trình b t buộc 

Độ  hông đảm bảo 
đo 

Phụ thuộc năng lực  ỹ thuật củ  phòng 
thí nghiệm và tính năng củ  dụng cụ đo MPEVU

3

1
  (Giá trị tuyệt đối củ  s i số cho 

phép lớn nhất) 

 

3. Công tác hiệu chuẩn và kiểm tra thiết bị 

3.1 Nguyên tắc 

Các thiết bị trong thử nghiệm c  các dung s i 

hoặc thông số chuẩn phải được  iểm tr  trước  hi 

sử dụng ( ích thước,  hối lượng, thể tích...). Các 

thông số này phải phù hợp với các tiêu chuẩn liên 

qu n và đại đ  số là chỉ cần  iểm tr  b n đầu. 

Một vài thiết bị bị h o mòn trong quá trình sử 

dụng, trong trường hợp này, các  ích thước cần 

phải được  iểm tr  định  ỳ: hàng tháng hoặc hàng 

năm. 
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Một số thiết bị  hông chỉ định các dung s i cho 

phép nhưng yêu cầu phải đo  ích thước b n đầu và 

trước  hi sử dụng. Do đ  cần đo  ích thước b n 

đầu và các  hác biệt s u đ  ứng với mỗi lần sử 

dụng. 

Một số thiết bị chỉ yêu cầu  iểm tr  ngoại qu n, 

hồ sơ các  iểm tr  này cũng cần được lưu giữ: 

ngày, chỉ tiêu  iểm tr ,  ết quả, người tiến hành. 

Một số thiết bị do tần suất sử dụng ít nhưng việc 

hiệu chuẩn n  lại quá tốn  ém thì c  thể hoãn việc 

hiệu chuẩn miễn là c  hệ thống văn bản quy định và 

thiết bị sẽ được hiệu chuẩn lại trước  hi sử dụng. 

Trong trường hợp hoãn hiệu chuẩn, thiết bị phải 

được dán nhãn "chư  hiệu chuẩn". 

Trường hợp thuê hoặc mượn thiết bị, nếu thiết 

bị đã được hiệu chuẩn thì  hông cần hiệu chuẩn lại. 

Cần luôn c  bằng chứng bằng văn bản cho thấy 

việc hiệu chuẩn là thích hợp. Tuy nhiên, trong một 

vài trường hợp c  thể cần  iểm tr  thêm do trong 

quá trình vận chuyển, th y đổi nhiệt độ,... để đảm 

bảo thiết bị thích hợp với mục đích sử dụng. 

Một vài thiết bị như cân, máy thử nén, máy thử 

 éo cần phải hiệu chuẩn hoặc  iểm tr  lại nếu dịch 

chuyển. Việc  iểm tr  phải do người được đào tạo 

thích hợp tiến hành ng y trước và s u  hi dịch 

chuyển thiết bị, dự  trên quy trình đã được phê 

duyệt.

  

  
Hình 3. Quả cân chuẩn và tủ hiệu chuẩn nhiệt kế 

 

3.2 Thực hiện 

Một phòng hiệu chuẩn thiết lập việc truyền 

chuẩn củ  các chuẩn đo lường phòng thí nghiệm và 

các thiết bị đo lường theo SI bằng một chuỗi hiệu 

chuẩn hoặc so sánh liên  ết  hông đứt đoạn với các 

chuẩn đầu c  liên qu n củ  hệ thống đơn vị đo 

lường quốc tế SI. Sự  ết nối với hệ SI c  thể đạt 

được bằng cách th m  hảo tới các chuẩn đo lường 

quốc gi . Chuẩn đo lường quốc gi  c  thể là chuẩn 

đầu, là chuẩn thực hiện đầu tiên củ  hệ đơn vị SI 

hoặc đồng ý với sự mô tả củ  đơn vị SI dự  trên 

các hằng số vật lý cơ bản hoặc c  thể là các chuẩn 

thứ là các chuẩn được hiệu chuẩn bởi viện đo 

lường quốc gi   hác. Khi sử dụng dịch vụ hiệu 

chuẩn, sự truyền chuẩn đo lường phải được ch c 

ch n bằng cách sử dụng các dịch vụ hiệu chuẩn t  

các phòng thí nghiệm c  thể chứng minh được  hả 

năng, năng lực đo lường và sự truyền chuẩn. Viện 

Đo lường Việt N m, các Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3 thuộc Tổng cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và một số phòng 

hiệu chuẩn được BoA công nhận khác trong hệ 

thống VILAS c  thể được xem là đáp ứng yêu cầu 

về liên  ết chuẩn. Việc hiệu chuẩn thiết bị cũng c  

thể do nhân viên phòng thí nghiệm tự thực hiện nếu 

phòng thí nghiệm được tr ng bị đầy đủ chuẩn và 

nhân viên được đào tạo, c   hả năng thực hiện. 

Cần lưu ý đến đơn vị đo lường hợp pháp được 

quy định trong 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 

củ  Chính phủ [4]. Nghị định này quy định về đơn vị 

đo lường pháp định h y đơn vị đo lường chính thức 

[5] b o gồm thuộc hệ đơn vị đo quốc tế (SI) và 

 hông thuộc hệ đơn vị đo quốc tế củ  Việt N m. Hệ 

đơn vị đo lường quốc tế gồm bảy đơn vị cơ bản và 

các đơn vị dẫn xuất được suy r  t  các đơn vị cơ 

bản này. 

Khi việc hiệu chuẩn đư  r  một loạt các hệ số 

điều chỉnh, phòng thí nghiệm phải c  các thủ tục để 

bảo đảm rằng các hệ số hiệu chỉnh này (ví dụ như 

trong phần mềm máy vi tính) phải được cập nhật 

chính xác. 

Cần thiết phải c  sự đánh giá sự phù hợp với 

mục đích sử dụng thiết bị s u  hi hiệu chuẩn. Cơ sở 

củ  việc đánh giá dự  trên yêu cầu củ  phương 

pháp thử, hướng dẫn củ  nhà sản xuất, mục đích 

sử dụng và các tài liệu c  liên qu n. TCXDVN 

297:2003 [6] mặc dù hết hiệu lực nhưng cũng c  thể 

th m  hảo về d nh mục các phép thử và các yêu 

cầu về thiết bị chủ yếu. Nếu việc đánh giá cho thấy 
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thiết bị đạt yêu cầu thì cho phép sử dụng thiết bị. 

Ngược lại, nếu việc đánh giá cho thấy thiết bị  hông 

đạt yêu cầu, thông thường cần tiến hành xử lý theo 

các cách sau: 

- Ngưng sử dụng thiết bị, đề nghị sử  chữ , bảo 

trì và hiệu chuẩn lại; 

- Sử dụng cho các phép thử  hác c  yêu cầu về 

cấp chính xác thấp hơn; 

- Ngưng sử dụng thiết bị, đề nghị th nh lý. 

Ví dụ như máy thử nén dùng để xác định cường 

độ nén củ  xi măng theo TCVN 6016:2011, yêu cầu 

phải đạt độ chính xác tối thiểu là 1%. Do vậy, cần 

phải căn cứ trên  ết quả hiệu chuẩn để đánh giá 

xem xét sự phù hợp củ  thiết bị. Ngoài r , trong thử 

nén còn yêu cầu việc duy trì tốc độ tăng tải ổn định 

và th ng đo phù hợp. Chi tiết các thông số cần hiệu 

chuẩn và phương pháp hiệu chuẩn các thiết bị chủ 

yếu dùng trong thí nghiệm vật liệu xây dựng được 

nêu trong các yêu cầu bổ sung để công nhận phòng 

thử nghiệm liên qu n củ  Văn phòng công nhận 

chất lượng (BoA) tại www.boa.gov.vn như ARL 08 

[7] ARL 09 [8], ARL 11 [9]. Các phòng thí nghiệm 

cũng c  thể th m  hảo các tiêu chuẩn củ  Hiệp hội 

Thí nghiệm và Vật liệu Ho  Kỳ (Americ n Society 

for Testing and Materials – ASTM) quy định cho 

t ng lĩnh vực thí nghiệm xây dựng như: bê tông và 

cốt liệu cho bê tông [11], vật liệu xây [12], vật liệu 

làm đường [13], đất – đá [14] h y  hông phá hủy 

[15]. Trong các tài liệu, tiêu chuẩn, hầu hết việc xác 

định, đánh giá độ chính xác và chu  ỳ hiệu chuẩn là 

do phòng thí nghiệm tự thực hiện dự  trên các 

hướng dẫn củ  cơ qu n công nhận. 

4. Công tác kiểm định thiết bị 

Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 

26/09/2013 [10] củ  Bộ Kho  học và Công nghệ về 

việc quy định về đo lường đối với phương tiện đo 

nh m 2; Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 

26/07/2019 [16] củ  Bộ Kho  học và Công nghệ về 

sử  đổi, bổ sung một số Điều củ  Thông tư số 

23/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 củ  Bộ 

trưởng Bộ Kho  học và Công nghệ quy định chi tiết 

về đo lường đối với phương tiện đo nh m 2. Trong 

đ , quy định “D nh mục phương tiện đo, biện pháp 

 iểm soát về đo lường và chu  ỳ  iểm định phương 

tiện đo”. 
 

 
Hình 4. Kiểm định công tơ điện tại phòng Đo lường Điện của QUATEST 3 

 

Trong thử nghiệm vật liệu xây dựng, hầu hết 

các thiết bị chỉ cần hiệu chuẩn là hình thức tự 

nguyện, không phải  iểm định là hình thức b t buộc. 

Một số thiết bị như thước cuộn, dụng cụ thủy tinh đo 

thể tích, áp  ế, máy đo pH, tỉ trọng  ế, nhiệt  ế và 

nhiệt ẩm  ế c  thể phải  iểm định nếu thuộc 

phương tiện đo nh m 2, sử dụng vào một trong các 

mục đích như định lượng hàng h  , dịch vụ dùng 

trong mua bán, thanh toán; bảo đảm  n toàn; bảo 

vệ sức  hỏe và bảo vệ môi trường đã nêu ở Thông 

tư số 23/2013/TT-BKHCN và thông tư số 

07/2019/TT-BKHCN.  

Như vậy, một số thiết bị thí nghiệm trong lĩnh 

vực xây dựng c  thể tùy mục đích sử dụng mà 

được phân nh m để áp dụng việc hiệu chuẩn hoặc 

 iểm định. Điều này các phòng thí nghiệm cần lưu ý 

để đáp ứng yêu cầu pháp lý theo như quy định hiện 

hành. Chu  ỳ  iểm định được quy định theo thông 

tư là cố định,  hông được tự động gi  hạn và  hông 

phụ thuộc vào tần suất sử dụng thiết bị.  

Một điều cũng cần lưu ý là việc  iểm định thiết 

bị thí nghiệm nêu trên đây  hác với các quy định 

 iểm định  ỹ thuật  n toàn cho các thiết bị c  yêu 

cầu nghiêm ngặt về  n toàn, vệ sinh l o động trong 

quá trình vận hành, sử dụng như vận thăng, th ng 

máy, cần trục, p  lăng, cáp treo, nồi hơi, máy đ ng 

cọc… theo quy định tại thông tư số 36/2019/TT-

BLĐTBXH [17] củ  Bộ L o động – Thương binh và 

Xã hội. 

http://www.boa.gov.vn/
http://www.kiemdinh.vn/upload/files/2019-36_TT-BLDTBXH_ban%20h%C3%A0nh%20Danh%20m%E1%BB%A5c%20c%C3%A1c%20lo%E1%BA%A1i%20m%C3%A1y,%20thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B,%20v%E1%BA%ADt%20t%C6%B0,%20ch%E1%BA%A5t%20c%C3%B3%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20nghi%C3%AAm%20ng%E1%BA%B7t%20v%E1%BB%81%20an%20to%C3%A0n,%20v%E1%BB%87%20sinh%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20(1).doc
http://www.kiemdinh.vn/upload/files/2019-36_TT-BLDTBXH_ban%20h%C3%A0nh%20Danh%20m%E1%BB%A5c%20c%C3%A1c%20lo%E1%BA%A1i%20m%C3%A1y,%20thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B,%20v%E1%BA%ADt%20t%C6%B0,%20ch%E1%BA%A5t%20c%C3%B3%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20nghi%C3%AAm%20ng%E1%BA%B7t%20v%E1%BB%81%20an%20to%C3%A0n,%20v%E1%BB%87%20sinh%20lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20(1).doc
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5. Kết luận và kiến nghị 

Công tác đảm bảo độ chính xác và tin cậy củ  

thiết bị là một phần  hông thể thiếu trong việc đảm 

bảo và nâng c o chất lượng  ết quả thử nghiệm.  

Độ chính xác và tin cậy củ  thiết bị được thể 

hiện qu   ết quả hiệu chuẩn/ iểm định,  iểm tr , 

bảo trì và hồ sơ chứng tỏ công tác quản lý thiết bị 

theo đúng chuẩn mực quy định.  

Theo yêu cầu về pháp lý, một số thiết bị thử 

nghiệm phải được  iểm định – là hình thức b t buộc 

trong  hi hầu hết các thiết bị  hác củ  phòng thử 

nghiệm vật liệu xây dựng chỉ yêu cầu hiệu chuẩn – 

là hình thức tự nguyện. Tuy vậy, hầu hết các tổ 

chức công nhận đều yêu cầu phòng thí nghiệm xin 

công nhận chứng minh về năng lực, độ chính xác 

củ  thiết bị, mà điều này cần phải thực hiện việc 

hiệu chuẩn/ iểm định h y  iểm tr  thích hợp. 

Tùy thuộc vào t ng tổ chức công nhận, bên 

cạnh các yêu cầu riêng  hác nh u về chu  ỳ hiệu 

chuẩn,  iểm tr  và bảo trì thiết bị còn c  yêu cầu 

thêm về liên  ết chuẩn. Một số tổ chức công nhận 

chỉ đư  r  các  huyến cáo về thời hạn tối đ  cho 

việc hiệu chuẩn/ iểm tr  còn phòng thí nghiệm, tùy 

thuộc vào thực tế sử dụng thiết bị để tự lự  chọn 

chu  ỳ thích hợp nhất. Tuy nhiên, chu  ỳ  iểm định 

lại thường được quy định cố định,  hông phụ thuộc 

vào tần suất sử dụng thiết bị. Dù theo hình thức 

hiệu chuẩn/ iểm tr  nào đi nữ  thì cơ sở củ  việc 

đánh giá sự phù hợp củ  thiết bị vẫn dự  trên yêu 

cầu củ  phương pháp thử, hướng dẫn củ  nhà sản 

xuất, mục đích sử dụng và các tài liệu  ỹ thuật c  

liên quan.  

Các hướng dẫn ARL 08, 09 và 11 củ  BoA, các 

thông tư hoặc các tiêu chuẩn ASTM đã nêu trên đây 

đư  r  các  huyến cáo về các thông số cần hiệu 

chuẩn/ iểm định,  iểm tr  cho các thiết bị chủ yếu 

dùng trong thử nghiệm vật liệu xây dựng tại Việt 

Nam hoặc Ho  Kỳ. Các phòng thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng c  thể xem đây như là một tài liệu 

th m  hảo để áp dụng trong công tác đảm bảo độ 

chính xác và tin cậy củ  thiết bị thử nghiệm.  

Một điều thiết nghĩ cần hết sức lưu ý là việc lự  

chọn chủng loại thiết bị, nhà cung cấp trong quá 

trình mu  s m. Điều này c  ý nghĩ  rất lớn, hầu như 

quyết định đến độ chính xác và tin cậy củ  thiết bị 

sau này.   
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