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NƠI NHẬN 

□ Ban Lãnh đạo 

 

□ Phòng Hành chính 

Tổng hợp 

 

□ Phòng Dịch vụ Khách 

hàng 

 

□ Phòng Nghiệp vụ 1 

 

□ Phòng Nghiệp vụ 2 

 

□  

 

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. 

2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện. 

3. Mỗi đơn vị chỉ được phân phối 01 bản (có đóng dấu kiểm soát), các bản sao không có 

giá trị sử dụng và cần phải loại bỏ. Khi các đơn vị có nhu cầu phân phối thêm tài liệu 

phải đề nghị với thư ký để có bản đóng dấu kiểm soát. 

 

TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI TÀI LIỆU 

Lần sửa 

đổi 
Ngày sửa đổi Nội dung và hạng mục sửa đổi 

Phê  

duyệt 

1 10/05/2019 - Ban hành lần 01  

2 18/04/2021 - Sửa đổi nội dung quy định, ban hành lần 02  

3 15/12/2022 
Sửa đổi toàn bộ nội dung quy định, ban hành 

lần 03 
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1. Mục đích  

Tài liệu này xác định chính sách của Viện Công nhận chất lượng Việt nam (sau đây gọi là - 

VACI) liên quan đến việc duy trì sự tin cậy đối với các kết quả hiệu chuẩn, thử nghiệm, 

giám định được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm và tổ chức giám định được công nhận 

và liên quan đến tính thống nhất của các phép đo thông qua thể hiện khả năng liên kết 

chuẩn đo lường.  

2. Phạm vi áp dụng 

Văn bản này được áp dụng tại Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam và các Phòng thí 

nghiệm, bao gồm phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn và phòng xét nghiệm Y tế và tổ 

chức giám định (nếu có liên quan) đăng ký công nhận và được công nhận (sau này gọi 

chung là Phòng thí nghiệm). 

3. Tài liệu viện dẫn 

- ILAC P 10-07:2020: Chính sách của ILAC về liên kết chuẩn đo lường của kết quả đo  

- TCVN 6165-2009/ISO/IEC Guide 99:2007/VIM 1993 : Từ vựng quốc tế về đo lường học 

– Khái niệm, thuật ngữ chung và cơ bản  

- TCVN ISO/IEC 17011:2017: Đánh giá sự phù hợp-Yêu cầu chung đối với tổ chức công 

nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp 

- TCVN ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và 

hiệu chuẩn  

- TCVN ISO/IEC 15189:2014: Phòng thí nghiệm y tế - Yêu cầu về chất lượng và năng lực 

- TCVN ISO 17034:2017: Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn 

- VACI.QM và các yêu cầu bổ sung để công nhận các lĩnh vực thử nghiệm và hiệu chuẩn 

(phụ lục kèm theo của VACI.SR7.1.01- VACI.SR7.1.08 và VACI.SR.7.1.Md.  

- ILAC-G24:2007 Hướng dẫn xác định chu kỳ hiệu chuẩn phương tiện đo. 

4. Thuật ngữ - định nghĩa và chữ viết tắt  

Liên kết chuẩn đo lường  

Tính chất của kết quả đo nhờ đó kết quả có thể liên hệ tới mốc quy chiếu thông qua một 

chuỗi  không đứt đoạn các phép hiệu chuẩn được lập thành tài liệu, mỗi phép hiệu chuẩn 

đóng góp vào độ không đảm bảo đo. 

Chuỗi liên kết chuẩn 

Dãy các chuẩn đo lường và các phép hiệu chuẩn được dùng để liên hệ kết quả đo tới mốc 

quy chiếu. 

Liên kết chuẩn đo lường tới đơn vị đo 

Liên kết chuẩn đo lường trong đó mốc quy chiếu là định nghĩa của đơn vị đo qua sự thể 

hiện thực tế của nó. 

VACI: Viện Công nhận Chất lượng Việt Nam  

PTN: Phòng thí nghiệm  

ILAC: Hiệp hội Công nhận Phòng thí nghiệm quốc tế 

NMI: Viện Đo lường quốc gia 

VMI (Vietnam Metrology Institute): Viện Đo lường Việt Nam 

CMC: Khả năng đo và hiệu chuẩn 

BIPM: Văn phòng Cân đo quốc tế 
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CIPM: Ủy ban Cân đo quốc tế 

MRA: Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau 

KCDB: Dữ liệu so sánh chủ chốt 

JCTLM: Ủy ban liên kết về liên kết chuẩn đối với Phòng thí nghiệm tế 

RM: Mẫu chuẩn 

Vật liệu đảm bảo tính đồng nhất và ổn định đối với một hoặc một số thuộc tính được thiết 

lập hoặc  phù hợp để sử dụng trong quá trình đo 

CRM: Mẫu chuẩn được chứng nhận 

Vật liệu được đặc trưng bởi quá trình chứng nhận về đo lường đối với một hoặc một số 

thuộc tính, cùng với giấy chứng nhận mẫu chuẩn cung cấp giá trị của thuộc tính cụ thể kèm 

theo độ không đảm bảo đo và công bố về tính liên kết chuẩn. 

RMP: Nhà sản xuất mẫu chuẩn 

Đơn vị (tổ chức hoặc công ty, nhà nước hoặc tư nhân) chịu trách nhiệm đầy đủ về việc lập 

kế hoạch và điều hành dự án, ấn định và quyết định về giá trị của thuộc tính và độ không 

đảm bảo đo kèm theo; chịu trách nhiệm về giá trị thuộc tính; và ban hành giấy  

5. Nội dung  

5.1  Quy định chung  

5.1.1 Các Phòng thí nghiệm đang đề nghị công nhận và đã được công nhận phải thiết lập 

và duy trì liên kết chuẩn đo lường cho các kết quả đo của mình thông qua sơ đồ liên kết 

chuẩn để chứng minh khả năng liên kết chuẩn của Phòng thí nghiệm. 

5.1.2 Tổ chức được công nhận và đề nghị công nhận phải thiết lập tần suất hiệu chuẩn các 

chuẩn đo lường, phương tiện đo có ảnh hưởng đến kết quả đo, phù hợp với hướng dẫn nêu 

trong ILAC-G24 (kèm theo tại Phụ lục B) và yêu cầu bổ sung để công nhận các lĩnh vực 

thử nghiệm và hiệu chuẩn (phụ lục kèm theo của VACI.SR7.1.01- VACI.SR7.1.08 và 

VACI.SR.7.1.Md. 

5.2 Chính sách của VACI về liên kết chuẩn đo lường của kết quả đo 

5.2.1 Tất cả các thiết bị được sử dụng để thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn có ảnh hưởng 

đáng kể đến độ chính xác hoặc tính hợp lệ của kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc lấy 

mẫu phải được hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng tại một trong các tổ chức sau:  

a) NMI đã tham gia CIPM MRA, ILAC MRA đối với lĩnh vực hiệu chuẩn cung cấp 

dịch vụ. Có thể tra cứu phạm vi thừa nhận trong khuôn khổ CIPM MRA trong phụ lục C 

của BIPM KCDB, bao gồm các CMCs đối với từng lĩnh vực hiệu chuẩn. 

b) Phòng hiệu chuẩn được công nhận với phạm vi cung cấp dịch vụ phù hợp bởi Tổ 

chức công nhận đã tham gia ILAC MRA hoặc MRA khu vực được ILAC công nhận.  

5.2.2 Trường hợp NMI có dịch vụ phù hợp với nhu cầu đã định nhưng chưa tham gia 

CIPM MRA, hoặc phòng thí nghiệm hiệu chuẩn có dịch vụ phù hợp với nhu cầu dự kiến 

nhưng không được thừa nhận bởi Thỏa thuận ILAC hoặc Thỏa thuận khu vực được ILAC 

công nhận, tổ chức công nhận phải thiết lập một chính sách để đảm bảo rằng các dịch vụ 

đó đáp ứng các tiêu chí về tính liên kết chuẩn đo lường trong ISO/IEC 17025. 

5.2.3 Các phòng thí nghiệm được công nhận cần phải chứng minh khả năng liên kết chuẩn 

đo lường của kết quả đo của mình thông qua sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn theo 5.2.1, a) 

hoặc b) ở trên cần phải sử dụng các dịch vụ đã được đánh giá đồng đẳng hoặc công nhận 

có liên quan. Trường hợp 5.2.2 chỉ được áp dụng khi 5.2.1, a) hoặc b) là không thể thực 

hiện được đối với phép hiệu chuẩn cụ thể.  
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Các phòng thí nghiệm được công nhận phải đảm bảo có sẵn bằng chứng phù hợp về tính 

liên kết chuẩn và độ không đảm bảo đo và tổ chức công nhận phải đánh giá bằng chứng 

này theo hướng dẫn tại Phụ lục A. 

5.2.4 Đối với các thiết bị đo không có ảnh hưởng đáng kể đến độ chính xác hoặc tính hợp 

lệ của kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc lấy mẫu, tính liên kết chuẩn được đảm bảo 

bằng việc thực hiện kiểm định hoặc hiệu chuẩn tại các tổ chức nêu ở 5.2.1 hoặc tổ chức 

kiểm định, hiệu chuẩn đã đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam về đo 

lường hiện hành (Nghị định số 105/2016/NĐ-CP). 

5.3 Chính sách của VACI về tính liên kết chuẩn đo lường được cung cấp bởi các nhà 

sản xuất mẫu chuẩn 

5.3.1 Chính sách của VACI về tính liên kết chuẩn đo lường được cung cấp bởi các nhà sản 

xuất mẫu chuẩn (RMPs) thông qua mẫu chuẩn được chứng nhận (CRMs) là các giá trị 

được ấn định cho CRMs được coi là liên kết chuẩn đo lường khi: 

a) CRMs được chế tạo bởi NMIs có lĩnh vực và phạm vi dịch vụ trong BIPM KSDB. 

b) CRMs được chế tạo bởi RMP đã được công nhận và tổ chức công nhận đã tham gia 

ILAC MRA hoặc MRA Khu vực được công nhận bởi ILAC. 

c) Giá trị chứng nhận được ấn định cho CRMs có trong Cơ sở dữ liệu của JCTLM. 

5.3.2 Khi liên kết chuẩn đo lường tới SI không thể thực hiện được về mặt kỹ thuật thì 

phòng thí nghiệm được công nhận phải: 

- Sử dụng giá trị được chứng nhận hoặc CRMs  được cung cấp bởi RMP có năng lực 

(RMP được công nhận theo TCVN ISO 17034). 

- Ghi lại kết quả so sánh thích hợp tới các thủ tục đo quy chiếu, phương pháp cụ thể, 

hoặc các tiêu chuẩn đã được đồng thuận rằng, các kết quả đó đã được mô tả rõ ràng và 

được chấp nhận để cung cấp kết quả đo phù hợp với mục đích sử dụng. Bằng chứng so 

sánh đó phải được đánh giá bởi tổ chức công nhận.   

Chú thích:  

- Khi liên kết chuẩn đo lường tới một đơn vị SI là không phù hợp hoặc không thể thì 

cần phải chọn một mẫu chuẩn (measurand) xác định. Việc thiết lập liên kết chuẩn đo 

lường bao gồm chứng minh tính tương đương của đặc tính được đo và so sánh kết quả với 

mẫu chuẩn đã định. Việc so sánh được thiết lập bằng cách đảm bảo rằng các thủ tục đo đã 

được xác nhận giá trị sử dụng/kiểm tra xác nhận một cách đúng đắn, rằng phương tiện đo 

được hiệu chuẩn một cách phù hợp và rằng điều kiện đo (điều kiện môi trường) được kiểm 

soát thích hợp để cho kết quả tin cậy. 

- Các mẫu thử còn dư thường có thể được sử dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ thử 

nghiệm thành thạo. Cần kiểm tra xem nhà cung cấp PTP có thể cung cấp thêm thông tin về 

độ ổn định để chứng minh sự ổn định liên tục của giá trị đặc tính và chất nền của mẫu thử 

hay không. Nếu điều này không thể được cung cấp, việc sử dụng các mẫu thử này không 

được coi là đảm bảo tính hiệu lực của kết quả. 

5.4 Kiểm định, hiệu chuẩn nội bộ 

Các PTN có thể chứng minh tính liên kết chuẩn đo lường bằng cách tự kiểm định, hiệu 

chuẩn các thiết bị liên quan đến phép thử/hiệu chuẩn trong phạm vi công nhận nếu đáp ứng 

các yêu cầu sau:  

 Có đủ chuẩn đo lường, thiết bị đáp ứng yêu cầu về liên kết chuẩn đo lường quy định 

tại 5.2. 
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 Có phương pháp kiểm định/hiệu chuẩn, phương pháp tính toán độ không đảm bảo đo;  

 Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường quy định trong 

phương pháp kiểm định/hiệu chuẩn;  

 Nhân viên kiểm định/hiệu chuẩn được đào tạo và có đủ kỹ năng cần thiết để thực 

hiện kiểm định, hiệu chuẩn;  

 Trong quá trình đánh giá tại chỗ, chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành của VACI sẽ 

đánh giá năng lực thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn nội bộ của PTN để VACI xem xét chấp 

nhận các kết quả kiểm định/hiệu chuẩn nội bộ của PTN. 

 

PHỤ LỤC A 

Hướng dẫn xem xét khi không thiết lập được khả năng xác định tính liên kết chuẩn 

đo lường qua CIPM MRA và Thỏa thuận ILAC 

 

Khi khả năng xác định tính liên kết chuẩn được thiết lập thông qua 3a) hoặc 3b), hành 

động này cần được thực hiện, thứ nhất, tổ chức công nhận phải đưa tình huống này vào 

chính sách về liên kết chuẩn của mình; thứ hai, các phòng thí nghiệm cần tuân thủ chính 

sách này; và cuối cùng, các chuyên gia đánh giá đồng đẳng, những người sẽ đánh giá hiệu 

quả của chính sách này trong quá trình đánh giá đồng đẳng của các Tổ chức công nhận 

công nhận. Thực tế cho thấy rằng, khả năng liên kết chuẩn được đề cập trong 5.2.3 bao 

gồm từ việc NMI thực hiện hiệu chuẩn bên ngoài CIPM MRA, qua các phòng thí nghiệm 

được công nhận thực hiện hiệu chuẩn ngoài phạm vi được công nhận của họ, đến các 

phòng thí nghiệm không được công nhận cho bất kỳ lĩnh vực nào (vì bất kỳ lý do gì). 

Bằng chứng thích hợp cho năng lực kỹ thuật của phòng thí nghiệm và khả năng liên kết 

chuẩn đo lường đã được công bố có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi (các số dẫn 

chiếu đến các điều khoản trong ISO/IEC17025: 2017):  

• Hồ sơ xác nhận giá trị sử dụng phương pháp hiệu chuẩn (7.2.2.4) 

• Thủ tục ước lượng độ không đảm bảo đo (7.6) 

• Tài liệu và hồ sơ về liên kết chuẩn đo lường của kết quả đo (6.5) 

• Tài liệu và hồ sơ về đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả (7.7) 

• Tài liệu và hồ sơ về năng lực nhân sự (6.2) 

• Tài liệu và hồ sơ về cơ ở vật chất và điều kiện môi trường (6.3) 

• Các đánh giá phòng hiệu chuẩn (6.6 và 8.8) 

Đối với các phòng thí nghiệm không được công nhận, cần lưu ý rằng có thể cần thực hiện 

đánh giá thực tế đối với phòng thí nghiệm được sử dụng, tương tự như đánh giá do Tổ 

chức công nhận thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, để đảm bảo rằng công việc đang 

được thực hiện thực sự có năng lực. Việc lựa chọn phương án 5.2.1, a) hoặc b) khó có thể 

được thực hiện vì lý do kinh tế thuần túy, và nhiều khả năng sẽ là phương án cuối cùng nếu 

không còn phương án khác. 

PHỤ LỤC B 

ILAC-G24:2007 Hướng dẫn xác định chu kỳ hiệu chuẩn phương tiện đo 

1. Mở đầu 

Tài liệu hướng dẫn này là bản sửa đổi của OIML D 10. Nó được soạn thảo bởi ILAC (Hiệp 

hội công nhận phòng thí nghiệm quốc tế) và OIML (Tổ chức đo lường pháp định quốc tế). 
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Quan trọng là: 

• Các tổ chức công nhận không có trách nhiệm phải chỉ dẫn cho các phòng thí nghiệm 

cách điều hành hoạt động kinh doanh của họ. 

• Mỗi phòng thí nghiệm có trách nhiệm lựa chọn thực hiện bất kỳ hoặc không áp dụng 

bất kỳ phương pháp nào được mô tả trong tài liệu này dựa trên nhu cầu riêng và đánh giá 

rủi ro của từng phòng thí nghiệm. 

• Phòng thí nghiệm cũng có trách nhiệm đánh giá hiệu quả của phương pháp mà phòng 

thử nghiệm lựa chọn để thực hiện và chịu trách nhiệm về hậu quả của các quyết định được 

thực hiện do phương pháp đã chọn. 

2. Mục đích 

Mục đích của tài liệu này là cung cấp cho các phòng thí nghiệm, đặc biệt trong khi thiết lập 

chương trình hiệu chuẩn của họ, hướng dẫn về cách xác định chu kỳ hiệu chuẩn. Tài liệu 

này xác định và mô tả các phương pháp sẵn có và được biết đến để đánh giá chu kỳ hiệu 

chuẩn. 

1. Giới thiệu 

Khía cạnh quan trọng để duy trì khả năng của phòng thí nghiệm trong việc đưa ra các kết 

quả đo tin cậy và đảm bảo tính liên kết chuẩn là việc xác định khoảng thời gian tối đa cho 

phép giữa các lần hiệu chuẩn liên tiếp (hiệu chuẩn lại) của chuẩn chính hoặc chuẩn công 

tác và phương tiện đo được sử dụng. Các chuẩn quốc tế khác nhau có tính đến khía cạnh 

này, ví dụ: 

ISO/IEC 17025:2005 [1] có các yêu cầu sau: 

Điều 5.5.2: “Các chương trình hiệu chuẩn phải được thiết lập cho các đại lượng 

hoặc giá trị chính của thiết bị mà các đặc tính này có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả”. 

Điều 5.5.8: "Bất cứ khi nào có thể, tất cả các thiết bị dưới sự kiểm soát của phòng thí 

nghiệm và yêu cầu được hiệu chuẩn phải được dán nhãn, mã hóa hoặc nhận dạng khác để 

chỉ ra trạng thái hiệu chuẩn, bao gồm dữ liệu khi hiệu chuẩn lần cuối và ngày hoặc tiêu 

chí không còn giá trị sử dụng kết quả hiệu chuẩn". 

Điều 5.6.1 “Tất cả các thiết bị được sử dụng để thử nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn, bao 

gồm cả thiết bị cho các phép đo phụ (ví dụ đối với điều kiện môi trường) có ảnh hưởng 

đáng kể đến độ chính xác hoặc hiệu lực của kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc lấy mẫu 

phải được hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng. Các phòng thí nghiệm phải có một 

chương trình và thủ tục được thiết lập để hiệu chuẩn thiết bị của mình. ” 

Lưu ý: Một chương trình như vậy phải bao gồm hệ thống lựa chọn, sử dụng, hiệu chuẩn, 

kiểm tra, kiểm soát và duy trì các chuẩn đo lường, các vật liệu chuẩn được sử dụng làm 

chuẩn đo lường, phương tiện đo và thiết bị thử nghiệm được sử dụng để thực hiện các phép 

thử và hiệu chuẩn. 

ISO 9001:2000 [10] có yêu cầu: 

Điều 7.6: “Khi cần thiết để đảm bảo kết quả có giá trị, thiết bị đo phải: 

a) được hiệu chuẩn hoặc kiểm tra xác nhận theo các khoảng thời gian quy định, hoặc 

trước khi sử dụng, bằng các chuẩn đo lường được liên kết tới các chuẩn đo lường quốc tế 

hoặc quốc gia; nếu không có các chuẩn này thì phải ghi lại cơ sở được sử dụng để hiệu 

chuẩn hoặc kiểm tra xác nhận”. 

Lưu ý: Tài liệu này tập trung vào việc xác định khoảng thời gian hiệu chuẩn của các 

phương tiện đo. Các phương pháp được mô tả cũng có thể được sử dụng theo cách thích 
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hợp đối với các chuẩn chính, chuẩn công tác, v.v., thuộc phạm vi kiểm soát của phòng thí 

nghiệm. 

Để phù hợp với thuật ngữ của VIM [11], thuật ngữ "phương tiện đo" được sử dụng thay 

cho "thiết bị đo" trong tài liệu này. 

Mục đích chung của việc hiệu chuẩn định kỳ là để: 

• cải thiện việc ước lượng độ lệch giữa giá trị chuẩn và giá trị thu được khi sử dụng 

phương tiện đo, và độ không đảm bảo đo do có độ lệch này, tại thời điểm thiết bị được sử 

dụng thực tế; 

• đảm bảo độ không đảm bảo đo có thể đạt được với phương tiện đo; và 

• xác nhận xem có hay không bất kỳ sự thay đổi nào đối với phương tiện đo có thể gây 

nghi ngờ về kết quả được cung cấp trong khoảng thời gian đã qua. 

Một trong những quyết định quan trọng nhất liên quan đến hiệu chuẩn là “khi nào thì thực 

hiện” và “bao lâu thì thực hiện”. Một số lượng lớn các yếu tố ảnh hưởng đến khoảng thời 

gian cho phép giữa các lần hiệu chuẩn và phải được phòng thí nghiệm tính đến. Các yếu tố 

quan trọng nhất là: 

• độ không đảm bảo đo do phòng thí nghiệm yêu cầu hoặc công bố; 

• rủi ro của phương tiện đo vượt quá giới hạn sai số cho phép lớn nhất khi sử dụng; 

• chi phí hiệu chỉnh cần thiết khi phát hiện phương tiện đo không phù hợp trong một 

thời gian dài; 

• loại phương tiện đo; 

• xu hướng bị mài mòn và trôi; 

• khuyến nghị của nhà sản xuất; 

• mức độ và sự khắc nghiệt của việc sử dụng; 

• điều kiện môi trường (điều kiện khí hậu, rung động, bức xạ ion hóa, v.v.); 

• xu hướng của dữ liệu thu được từ hồ sơ hiệu chuẩn trước đó; 

• hồ sơ bảo trì và bảo dưỡng; 

• tần suất kiểm tra chéo so với các chuẩn chính hoặc phương tiện đo khác; 

• tần suất và chất lượng kiểm tra giữa kỳ trong thời gian chờ; 

• xếp dỡ và rủi ro trong vận chuyển; và 

• mức độ mà nhân sự sử dụng được đào tạo. 

Mặc dù thông thường không thể bỏ qua chi phí hiệu chuẩn khi xác định chu kỳ hiệu chuẩn, 

độ không đảm bảo đo hoặc rủi ro cao hơn đối với chất lượng phép đo và dịch vụ phát sinh 

do chu kỳ dài hơn có thể được giảm nhẹ so với chi phí hiệu chuẩn có thể là cao. 

Quá trình xác định chu kỳ hiệu chuẩn là một quá trình toán học và thống kê phức tạp đòi 

hỏi dữ liệu chính xác và đầy đủ được xác định trong quá trình hiệu chuẩn. Dường như 

không có thực tế tốt nhất và duy nhất nào được áp dụng phổ biến để thiết lập và điều chỉnh 

chu kỳ hiệu chuẩn. Vì vậy có nhu cầu hiểu rõ hơn về việc xác định chu kỳ hiệu chuẩn. Vì 

không có phương pháp lý tưởng duy nhất nào phù hợp cho tất cả các phương tiện đo nên 

một số phương pháp đơn giản hơn để xác định và xem xét chu kỳ hiệu chuẩn và sự phù 

hợp của các phương pháp đó đối với các loại phương tiện đo khác nhau được đề cập trong 

tài liệu này. Các phương pháp đã được xuất bản trong các tiêu chuẩn cụ thể (ví dụ: [2]), 

hoặc bởi các tổ chức kỹ thuật có uy tín (ví dụ: [5], [6], [7]), hoặc trên các tạp chí khoa học 

có liên quan. 
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Các phương pháp này có thể được sử dụng để lựa chọn ban đầu chu kỳ hiệu chuẩn và điều 

chỉnh lại các chu kỳ này trên cơ sở kinh nghiệm. Các phương pháp do phòng thí nghiệm 

phát triển hoặc các phương pháp được phòng thí nghiệm áp dụng cũng có thể được sử dụng 

nếu chúng phù hợp và được xác nhận giá trị sử dụng. 

Phòng thí nghiệm phải lựa chọn các phương pháp thích hợp và lập thành văn bản những 

phương pháp đã sử dụng. Kết quả hiệu chuẩn phải được thu thập dưới dạng dữ liệu có tính 

lịch sử, để làm cơ sở cho các quyết định trong tương lai cho chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị. 

Ngoài chu kỳ hiệu chuẩn đã xác định, phòng thí nghiệm cần có một hệ thống thích hợp để 

đảm bảo tình trạng hoạt động và hiệu chuẩn thích hợp của các chuẩn và phương tiện đo 

được sử dụng giữa các lần hiệu chuẩn (xem Điều 5.5.10 và 5.6.3.3 của ISO / IEC 17025: 

2005). 

3. Lựa chọn ban đầu chu kỳ hiệu chuẩn 

Quyết định ban đầu trong việc xác định chu kỳ hiệu chuẩn dựa trên các yếu tố sau: 

• khuyến nghị của nhà sản xuất; 

• mức độ và sự khắc nghiệt của việc sử dụng; 

• ảnh hưởng của môi trường; 

• độ không đảm bảo đo yêu cầu đối với phép đo; 

• sai số cho phép lớn nhất (ví dụ, quy định bởi cơ quan đo lường có thẩm quyền); 

• sự điều chỉnh (hoặc thay đổi) trong thiết bị; 

• ảnh hưởng của đại lượng đo (ví dụ: hiệu ứng nhiệt độ cao đối với cặp nhiệt độ); và 

• dữ liệu sẵn có hoặc được công bố về cùng một loại thiết bị. 

Quyết định nên được thực hiện bởi một hoặc những người có kinh nghiệm chung về đo 

lường, hoặc về các thiết bị cụ thể được hiệu chuẩn, và cũng cần có kiến thức về chu kỳ 

hiệu chuẩn được áp dụng bởi các phòng thí nghiệm khác. Cần đưa ra ước tính cho từng 

thiết bị hoặc nhóm thiết bị về chu kỳ mà thiết bị đó có khả năng duy trì trong phạm vi sai 

số phép lớn nhất sau khi hiệu chuẩn. 

4. Phương pháp xem xét lại chu kỳ hiệu chuẩn 

Sau khi đã thiết lập việc hiệu chuẩn thông thường, có thể điều chỉnh chu kỳ hiệu chuẩn để 

tối ưu hóa sự cân bằng giữa rủi ro và chi phí như đã nêu trong phần giới thiệu. Có thể thấy 

rằng chu kỳ được chọn ban đầu không cho kết quả tối ưu mong muốn do một số lý do, ví 

dụ: 

• thiết bị có thể kém tin cậy hơn dự kiến; 

• việc sử dụng có thể không như dự kiến; 

• có thể chỉ cần hiệu chuẩn một số thiết bị là đủ thay cho hiệu chuẩn toàn bộ; và 

• độ lệch được xác định khi hiệu chuẩn lại cho thấy rằng có thể áp dụng chu kỳ hiệu 

chuẩn dài hơn mà không làm tăng rủi ro, v.v. 

Có nhiều phương pháp để xem xét lại chu kỳ hiệu chuẩn tùy theo: 

• thiết bị được xử lý riêng lẻ hoặc theo nhóm (ví dụ: theo kiểu hoặc loại của nhà sản 

xuất); 

• thiết bị không duy trì được giá trị hiệu chuẩn do trôi theo thời gian hoặc do sử dụng; 

• thiết bị thể hiện có sự bất ổn khác nhau; 

• thiết bị được điều chỉnh; và 
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• dữ liệu sẵn có và mức độ quan trọng của dữ liệu trong hồ sơ hiệu chuẩn thiết bị. 

Việc giữ nguyên chu kỳ hiệu chuẩn ban đầu và hệ thống duy trì chu kỳ cố định mà không 

cần xem xét lại, không được coi là đủ tin cậy và do đó không được khuyến nghị. 

Phương pháp 1: Điều chỉnh tự động hoặc “bậc thang” (lịch-thời gian) 

Một thiết bị được hiệu chuẩn bình thường, chu kỳ tiếp theo sẽ được kéo dài nếu thấy nó 

nằm trong, ví dụ: 80% sai số cho phép lớn nhất theo yêu cầu của phép đo hoặc giảm nếu 

phát hiện nó nằm ngoài giới hạn sai số cho phép lớn nhất này. Phản ứng “bậc thang” này 

có thể là nhanh chóng điều chỉnh chu kỳ và thực hiện dễ dàng mà không cần phải có nỗ lực 

hành chính. Khi hồ sơ được duy trì và sử dụng, sẽ biết được sự cố có thể xảy ra với nhóm 

thiết bị để cho thấy sự cần thiết phải có sửa chữa kỹ thuật hoặc bảo trì phòng ngừa. 

Nhược điểm của hệ thống xử lý thiết bị riêng lẻ có thể là khó giữ cho khối lượng công việc 

hiệu chuẩn được cân bằng và trơn tru, và nó đòi hỏi phải được lập kế hoạch chi tiết và nâng 

cao. 

Sẽ là không thích hợp khi sử dụng chu kỳ một cách cực đoan theo phương pháp này. Rủi 

ro liên quan đến việc phải hủy bỏ số lượng lớn chứng chỉ đã cấp, hoặc thực hiện lại số 

lượng lớn công việc có thể là không chấp nhận được. 

Phương pháp 2: Biểu đồ kiểm soát (lịch-thời gian) 

Lập biểu đồ kiểm soát là một trong những công cụ quan trọng nhất của kiểm soát chất 

lượng bằng thống kê (SQC) và được mô tả cụ thể trong các ấn phẩm (ví dụ: [3], [4]). Về 

nguyên tắc được thực hiện như sau: các điểm hiệu chuẩn quan trọng được chọn và kết quả 

được vẽ theo thời gian. Từ các đồ thị này, cả độ phân tán của kết quả và độ lệch đều được 

tính toán, độ lệch có thể là độ lệch trung bình trong một chu kỳ hiệu chuẩn, hoặc trong 

trường hợp các thiết bị rất ổn định, độ lệch trong một số chu kỳ. Từ những số liệu này, chu 

kỳ tối ưu có thể được tính toán. 

Phương pháp này rất khó áp dụng (thực tế rất khó áp dụng đối với các thiết bị phức tạp) và 

hầu như chỉ có thể được sử dụng với quá trình xử lý dữ liệu tự động. Trước khi bắt đầu tính 

toán, cần phải có kiến thức đáng kể về quy luật biến thiên của thiết bị, hoặc các thiết bị 

tương tự. Ngoài ra, rất khó để đạt được sự cân bằng về khối lượng công việc. Tuy nhiên, sự 

thay đổi đáng kể chu kỳ hiệu chuẩn so với quy định là được phép mà không làm mất giá trị 

của kết quả tính toán; độ tin cậy có thể được tính toán và trên lý thuyết ít nhất là cung cấp 

chu kỳ hiệu chuẩn hiệu quả. Hơn nữa, việc tính toán độ phân tán của các kết quả sẽ cho 

biết liệu giới hạn yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất có hợp lý hay không và việc phân tích 

độ lệch tìm được có thể giúp chỉ ra nguyên nhân của hiện tượng trôi. 

Phương pháp 3: Thời gian “trong sử dụng” 

Đây là một biến thể của các phương pháp đã nói ở trên. Phương pháp cơ bản vẫn không 

thay đổi nhưng chu kỳ hiệu chuẩn được biểu thị bằng giờ sử dụng, thay vì theo tháng theo 

lịch. Thiết bị được gắn với một đồng hồ đo thời gian đã trôi qua và quay về thời điểm hiệu 

chuẩn khi chỉ thị của đồng hồ đạt đến giá trị xác định. Ví dụ về các thiệt bị là cặp nhiệt 

điện, được sử dụng ở nhiệt độ khắc nghiệt, áp kế piston để đo áp suất khí, can mẫu (tức là 

các thiết bị có thể bị mài mòn cơ học). Ưu điểm quan trọng về lý thuyết của phương pháp 

này là số lượng phép hiệu chuẩn được thực hiện và do đó chi phí hiệu chuẩn thay đổi trực 

tiếp theo chu kỳ mà thiết bị được sử dụng. 

Ngoài ra, có thiết bị kiểm tra tự động về việc sử dụng thiết bị. Tuy nhiên, có nhiều nhược 

điểm thực tế khi kiểm tra tự động, bao gồm: 
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• không sử dụng được với các thiết bị không dùng nguồn (ví dụ: bộ suy giảm) hoặc 

chuẩn (điện trở, điện dung, v.v.); 

• không sử dụng được khi thiết bị được biết là bị trôi hoặc xuống cấp khi đặt trên giá, 

hoặc khi sử dụng bằng tay, hoặc khi phải đóng-ngắt một số chu kỳ ngắn; 

• chi phí ban đầu cho việc cung cấp và lắp đặt thiết bị đo thời gian cao, và vì người sử 

dụng có thể can thiệp, nên có thể cần phải có sự giám sát và sẽ làm tăng chi phí; 

• thậm chí có khó khăn để đạt được hiệu quả công việc cao hơn so với các phương pháp 

được đề cập ở trên, vì phòng thí nghiệm (hiệu chuẩn) không biết về ngày mà chu kỳ hiệu 

chuẩn sẽ kết thúc. 

Phương pháp 4: Kiểm tra trong sử dụng hoặc thử nghiệm "hộp đen" 

Đây là một biến thể của phương pháp 1 và 2 và đặc biệt thích hợp cho các thiết bị phức tạp 

hoặc cóa bảng điều khiển.  

Các thông số quan trọng được kiểm tra thường xuyên (mỗi ngày một lần hoặc thậm chí 

thường xuyên hơn) bằng thiết bị hiệu chuẩn xách tay, hoặc tốt hơn là bằng một “hộp đen” 

được tạo riêng để kiểm tra các thông số đã chọn. Nếu "hộp đen" phát hiện thiết bị nằm 

ngoài sai số cho phép lớn nhất, thiết bị sẽ được trả về để hiệu chuẩn đầy đủ. 

Ưu điểm chính của phương pháp này là nó cung cấp tính khả dụng tối đa cho người sử 

dụng thiết bị. Nó rất thích hợp cho các thiết bị được tách biệt về mặt địa lý với phòng hiệu 

chuẩn, vì việc hiệu chuẩn hoàn chỉnh chỉ được thực hiện khi biết là được yêu cầu. Khó 

khăn là ở việc quyết định các thông số quan trọng và thiết kế “hộp đen”. 

Mặc dù về mặt lý thuyết, phương pháp này rất đáng tin cậy, nhưng điều này hơi mơ hồ, vì 

thiết bị có thể bị lỗi đối với một số tham số không được đo bằng “hộp đen”. Ngoài ra, các 

đặc tính kỹ thuật của bản thân “hộp đen” có thể có thay đổi. 

Ví dụ về các thiết bị thích hợp cho phương pháp này là máy đo khối lượng riêng (kiểu 

cộng hưởng); Nhiệt kế điện trở Pt (kết hợp với phương pháp lịch - thời gian); liều kế (bao 

gồm nguồn); và máy đo mức âm thanh (bao gồm nguồn). 

Phương pháp 5: Các cách tiếp cận thống kê khác 

Phương pháp dựa trên phân tích thống kê của thiết bị riêng lẻ hoặc loại thiết bị cũng có thể 

là một cách tiếp cận khả thi. Các phương pháp này ngày càng được nhiều người quan tâm, 

đặc biệt là khi được sử dụng kết hợp với các công cụ phần mềm đầy đủ. Ví dụ về một công 

cụ phần mềm như vậy và nền tảng toán học của nó được mô tả bởi A. Lepek [9]. 

Khi một số lượng lớn các thiết bị giống hệt nhau (tức là các nhóm thiết bị) phải được hiệu 

chuẩn, chu kỳ hiệu chuẩn có thể được xem xét với sự trợ giúp của các phương pháp thống 

kê. Ví dụ chi tiết có thể được tham khảo trong tài liệu của L.F. Pau [7]. 

So sánh phương pháp 

Không có một phương pháp nào là phù hợp lý tưởng cho đầy đủ các thiết bị được sử dụng 

(xem Bảng 1). Hơn nữa, cần lưu ý rằng phương pháp được chọn sẽ bị ảnh hưởng bởi liệu 

phòng thí nghiệm có dự định thực hiện bảo trì theo kế hoạch hay không. Có thể có các yếu 

tố khác sẽ ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp của phòng thí nghiệm. Do vậy, 

phương pháp được chọn sẽ ảnh hưởng đến cách thức hồ sơ được lưu giữ. 

 Phương 

pháp 1 

Phương 

pháp 2 

Phương 

pháp 3 

Phương 

pháp 4 

Phương 

pháp 5 1) 
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“bậc thang” Biểu đồ 

kiểm soát 

thời gian 

“trong sử 

dụng” 

“hộp đen” tiếp cận 

thống kê 

khác 

Độ tin cậy trung bình cao trung bình cao trung bình 

Khó khắn trong áp dụng thấp cao trung bình thấp cao 

Cân bằng công việc trung bình trung bình tồi trung bình tồi 

Khả năng áp dụng đối 

với các thiết bị cụ thể 

trung bình thấp cao cao thấp 

Khả năng sẵn có thiết bị trung bình trung bình trung bình cao trung bình 

1) Việc chấm điểm tốt hơn sẽ đạt được khi sử dụng công cụ phần mềm thích hợp 

Bảng 1: So sánh các phương pháp xem xét lại chu kỳ hiệu chuẩn 

 

 

 


