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Lời nói đầu: 

ĐLVN 359 : 2022 do Ban kỹ thuật đo lường TC 11 “Phương tiện đo nhiệt độ và các đại 

lượng liên quan” biên soạn, Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng ban hành. 
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Phương tiện đo nhiệt độ / độ ẩm không khí  
Quy trình kiểm định  

Thermo-hygrometer  - Verification procedure 

 

1 Phạm vi áp dụng 

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm 

định sau sửa chữa phương tiện đo nhiệt độ / độ ẩm không khí (sau đây gọi tắt là nhiệt ẩm 

kế) dùng để đo nhiệt độ / độ ẩm môi trường không khí, có độ chính xác ≤ 1 oC / 10 % RH.  

2 Giải thích từ ngữ  

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau: 

2.1 Nhiệt ẩm kế là thiết bị dùng để đo và theo dõi nhiệt độ, độ ẩm không khí. 

2.2 Phần chỉ thị nhiệt độ, độ ẩm của nhiệt ẩm kế là nơi thu nhận tín hiệu ra từ đầu đo và 

biến đổi chúng thành giá trị nhiệt độ, độ ẩm cần đo. 

2.3 Nguồn chuẩn nhiệt độ / độ ẩm: là một hệ thống, trong đó giá trị nhiệt độ, độ ẩm được 

thiết lập trong dải làm việc với độ chính xác cao, độ ổn định và độ đồng đều trong vùng 

làm việc theo đặc trưng kỹ thuật của nguồn chuẩn. 

3 Các phép kiểm định 

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong Bảng 1. 

Bảng 1 

TT Tên phép kiểm định 

Theo điều 

mục của 

quy trình 

Chế độ kiểm định 

Ban 

đầu 

Định 

kỳ 

Sau 

sửa 

chữa 

1 Kiểm tra bên ngoài 7.1 + + + 

2 Kiểm tra kỹ thuật 7.2 + + + 

3 Kiểm tra đo lường 7.3    

3.1 Kiểm tra độ ẩm 7.3.2a + + + 

3.2 Kiểm tra nhiệt độ 7.3.2b + + + 



ĐLVN 359 : 2022 
 

4 

 

4 Phương tiện kiểm định 

Các phương tiện dùng để kiểm định được nêu trong Bảng 2.  

Bảng 2 

TT 

Tên phương tiện 

dùng để kiểm 

định 

Đặc trưng kỹ thuật đo lường  

cơ bản 

Áp dụng cho 

điều mục của 

quy trình 

1 Chuẩn đo lường   

 

Nguồn chuẩn nhiệt 

độ / độ ẩm (sau đây 

gọi tắt là nguồn 

chuẩn) 

- Phạm vi đo:  

  Phạm vi nhiệt độ: (5 ÷ 50) oC,  

  Phạm vi đo độ ẩm: (10 ÷ 95) %RH. 

 

- Độ không đảm bảo đo sử dụng của 

Nguồn chuẩn nhiệt độ / độ ẩm so với  

độ chính xác nhiệt ẩm kế cần kiểm định 

phải thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn ≤ 1/3 

đối với thông số nhiệt độ và ≤ 1/2 đối 

với thông số độ ẩm 

7.3 

2 Phương tiện phụ   

 
Kẹp gỗ, giấy lau 

sạch, cồn tinh khiết 
 5.2 

 

Ghi chú: Chuẩn đo lường phải được dẫn xuất theo thang nhiệt độ ITS-90.  

5 Điều kiện kiểm định  

Khi tiến hành kiểm định, phải đảm bảo các điều kiện môi trường sau đây: 

- Nhiệt độ: (23 ± 5) oC; 

- Độ ẩm không khí: ≤ 85 %RH; 

- Điện áp nguồn cung cấp phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 

6 Chuẩn bị kiểm định 

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây: 

- Lựa chọn tổ hợp chuẩn thoả mãn điều kiện như trong Bảng 2; 

- Làm vệ sinh sạch nhiệt ẩm kế cần kiểm định, chuẩn bị các dụng cụ để gá lắp nhiệt 

ẩm kế cần kiểm định.  
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7 Tiến hành kiểm định 

7.1 Kiểm tra bên ngoài 

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây: 

7.1.1 Nhiệt ẩm kế phải được chia độ theo độ Celsius (oC) và %RH. 

7.1.2 Các số, tín hiệu, chỉ thị, chỉ báo phải rõ ràng, không mất nét hoặc gây nhầm lẫn 

cho việc đọc. 

7.1.3 Nhiệt ẩm kế phải có các ký, nhãn hiệu của nhà sản xuất. 

7.1.4 Nhiệt ẩm kế không thoả mãn các yêu cầu kiểm tra bên ngoài không được kiểm tra 

tiếp. 

7.2 Kiểm tra kỹ thuật 

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây: 

7.2.1 Nhiệt ẩm kế phải hoạt động bình thường khi cấp nguồn điện áp phù hợp theo công 

bố của nhà sản xuất. 

7.2.2 Phủ khăn ẩm lên nhiệt ẩm kế trong 15 phút để kiểm tra tình trạng hoạt động. Giá 

trị của nhiệt ẩm kế phải thay đổi giá trị chỉ thị theo chiều hướng chỉ thị độ ẩm tăng lên. 

7.2.3 Nhiệt ẩm kế không thoả mãn các yêu cầu kiểm tra kỹ thuật không được kiểm tra 

tiếp. 

7.3 Kiểm tra đo lường 

Nhiệt ẩm kế được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu 

sau đây: 

7.3.1 Quy định chung 

- Kiểm tra đo lường nhiệt ẩm kế cần kiểm định được thực hiện bằng phương pháp 

so sánh. Số chỉ của nhiệt ẩm kế cần kiểm định được so sánh với giá trị nhiệt độ, độ 

ẩm “chuẩn” được thể hiện bằng nguồn chuẩn quy định tại Mục 4 tại mỗi điểm kiểm 

tra;  

- Số chỉ của nhiệt ẩm kế cần kiểm định là số chỉ đọc được sau khi nhiệt ẩm kế có tín 

hiệu ổn định; 

- Nhiệt độ, độ ẩm “chuẩn” là số chỉ trung bình của nguồn chuẩn đã ổn định; 

- Số lần đọc tại mỗi điểm kiểm tra không ít hơn 5 lần; 

- Nhiệt ẩm kế được kiểm tra tại các điểm như sau: 

+ Điểm kiểm tra nhiệt độ: 10 oC, 25 oC và 40 oC. 

+ Điểm kiểm tra độ ẩm: 30 %RH, 60 %RH và 90 %RH. 

7.3.2 Trình tự tiến hành kiểm tra tại một điểm nhiệt độ / độ ẩm 

Đặt các nhiệt ẩm kế cố định trong nguồn chuẩn và cung cấp điện áp nuôi nhiệt ẩm kế 

phù hợp với quy định của nhà sản xuất (nếu có); 
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a. Kiểm tra độ ẩm: 

- Đặt nhiệt độ của nguồn chuẩn tại một điểm nhiệt độ trong khoảng (23 ± 5) oC, độ ẩm 

của nguồn chuẩn được đặt phù hợp với điểm kiểm tra. Khi số chỉ độ ẩm của nguồn chuẩn 

và nhiệt ẩm kế ổn định, đọc số chỉ độ ẩm của nguồn chuẩn và các nhiệt ẩm kế; thực hiện 

tương tự với các điểm kiểm tra độ ẩm tiếp theo từ thấp đến cao.  

Trình tự đọc tại mỗi điểm kiểm tra: 

Nguồn chuẩn →  Ak1  →  Ak2  … Akn →  Nguồn chuẩn; 

      (hnc     →  h1     →  h2     … .......... →   hn →  tnc)   

Trong đó: 

h1, h2, …, hn: Độ ẩm của nhiệt ẩm kế thứ 1, thứ 2, …thứ n (%RH); 

hnc: Độ ẩm đọc trên bộ chỉ thị của nguồn chuẩn (%RH). 

b. Kiểm tra nhiệt độ: 

- Đặt độ ẩm của nguồn chuẩn tại (60 ± 10) %RH, nhiệt độ của nguồn chuẩn được đặt 

cho phù hợp với điểm kiểm tra. Khi số chỉ nhiệt độ của nguồn chuẩn và nhiệt ẩm kế ổn 

định, đọc số chỉ nhiệt độ của nguồn chuẩn và các nhiệt ẩm kế; thực hiện tương tự với 

các điểm kiểm tra nhiệt độ tiếp theo từ thấp đến cao.  

Trình tự đọc tại mỗi điểm kiểm tra: 

Nguồn chuẩn →  Ak1  →  Ak2  … Akn →  Nguồn chuẩn 

       (tnc     →  t1     →  t2     … .......... →   tn →  tnc)   

Trong đó: 

t1, t2, …, tn: Nhiệt độ của nhiệt ẩm kế thứ 1, thứ 2, …thứ n (oC); 

tnc: Nhiệt độ đọc trên bộ chỉ thị của nguồn chuẩn (oC). 

7.3.3 Xác định sai số 

- Sai số của nhiệt ẩm kế là hiệu số chỉ của nhiệt ẩm kế với nhiệt độ, độ ẩm “chuẩn”; 

- Sai số của nhiệt ẩm kế tại mỗi điểm kiểm tra được tính theo công thức: 

    ∆t = tbk
̅̅ ̅̅  - (tch

̅̅ ̅ + δtch) 

    ∆RH = RHbk ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅- (RHch
̅̅ ̅̅ ̅̅  + δRHch) 

Trong đó: 

tbk
̅̅ ̅: Giá trị nhiệt độ trung bình của các nhiệt ẩm kế cần kiểm định tại mỗi điểm kiểm tra; 

tch
̅̅ ̅: Giá trị nhiệt độ trung bình của nguồn chuẩn nhiệt độ, độ ẩm tại mỗi điểm kiểm tra; 

δtch: Số hiệu chính số đọc nhiệt độ của nguồn chuẩn nhiệt độ / độ ẩm cho trong giấy 

chứng nhận; 

RHbk
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Giá trị độ ẩm trung bình của các nhiệt ẩm kế cần kiểm định tại mỗi điểm kiểm 

tra; 
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RHch
̅̅ ̅̅ ̅̅ : Giá trị độ ẩm trung bình của nguồn chuẩn nhiệt độ / độ ẩm tại mỗi điểm kiểm tra; 

δRHch: Số hiệu chính số đọc nhiệt độ của nguồn chuẩn nhiệt độ / độ ẩm cho trong giấy 

chứng nhận. 

7.3.4 Sai số cho phép lớn nhất 

Sai số cho phép lớn nhất của nhiệt ẩm kế trong phạm vi đo ≤ độ chính xác của nhiệt ẩm 

kế theo thông số kỹ thuật được công bố bởi nhà sản xuất và không vượt quá 1 oC/ 10 

%RH. 

8 Xử lý chung 

8.1 Phương tiện đo nhiệt độ / độ ẩm không khí sau khi kiểm định nếu đạt các yêu cầu 

quy định theo quy trình kiểm định này được cấp chứng chỉ kiểm định (tem kiểm định, 

giấy chứng nhận kiểm định ...) theo quy định. Tem kiểm định được dán trên thân nhiệt 

ẩm kế ở vị trí thích hợp và không ảnh hưởng đến việc sử dụng. 

8.2 Phương tiện đo nhiệt độ / độ ẩm không khí sau khi kiểm định nếu không đạt một 

trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không được cấp chứng chỉ 

kiểm định mới và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có). 

8.3 Chu kỳ kiểm định của phương tiện đo nhiệt độ / độ ẩm không khí: 24 tháng. 



 

8 

 

Phụ lục 

 Tên cơ quan kiểm định BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH 

 ............................... Số: ..................... 

 

Tên phương tiện đo:.......................................................................................................... 

Kiểu:................................................................................Số:............................................. 

Cơ sở sản xuất:.......................................... Năm sản xuất:................................................ 

Đặc trưng kỹ thuật:  .......................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Phương pháp thực hiện:..................................................................................................... 

Cơ sở sử dụng:................................................................................................................... 

Điều kiện môi trường:  

Nhiệt độ:.................................................... Độ ẩm: ......................................................... 

Người thực hiện:................................................................................................................ 

Ngày thực hiện :................................................................................................................. 

Địa điểm thực hiện :........................................................................................................... 

Chế độ kiểm định: Ban đầu    Định kỳ    Sau sửa chữa   

 

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 

 

1. Kiểm tra bên ngoài:    Đạt     Không đạt    

2. Kiểm tra kỹ thuật:      Đạt     Không đạt    

3. Kiểm tra đo lường: 

Số liệu và kết quả 

Điểm kiểm định 

Số đọc trung bình 

của nguồn chuẩn 

nhiệt độ / độ ẩm 

Số đọc trung bình của 

nhiệt ẩm kế 
Sai số 

Nhiệt độ ( oC) 

10        

25        

40        

Độ ẩm (%RH) 

30        

60        

90        

 

4 Kết luận:  Đạt     Không đạt    

 Lý do: .................. ....................................................................................................... 

 

 Người soát lại         Người thực hiện 


