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Phƣơng tiện đo nồng độ ôxy hòa tan - Quy trình kiểm định
Dissolved oxygen meters – 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 nồng độ ôxy hòa tan có phạm vi đo (0 ÷ 20) mg/L;
hoặc có phạm vi đo từ (0 ÷ 200) % ôxy bão hòa và sai số lớn nhất cho phép ± 6 % (giá
trị đọc).

2 Giải thích từ ngữ
Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:
2.1
ôxy hòa tan: là lượng ôxy có trong nước được tính bằng mg/l hay % bão
hòa theo nhiệt độ. Phần trăm bão hòa là phần trăm tiềm tàng của nước để giữ ôxy có
mặt trong nước.
2.2 Du dịch chuẩ
trong dung dịch.

iểm “0”: là dung dịch có nồng độ độ ôxy hoà tan bằng “0”

2.3 Du dịch chuẩ
ôxy hòa tan
h : là các dung dịch có nồng độ ôxy
hòa tan bão hòa được xác định theo phương pháp chuẩn độ inkler phương pháp
chuẩn đầu).
2.4 Đơ vị

: mg/L hoặc %.

3 Các phép kiểm định
Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.
Bảng 1
TT

Tên phép kiểm định

Theo điều
mục của
QTKĐ

(1)

(2)

(3)

1

Kiểm tra bên ngoài

7.1

Chế độ kiểm định
Ban đầu

Định kỳ

Sau sửa
chữa

(4)

(5)

(6)

+

+

+
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(1)

(2)

(3)

2

Kiểm tra kỹ thuật

7.2

3

Kiểm tra đo lường

7.3

(4)

(5)

(6)

+

+

+

3.1 - Kiểm tra điểm “0”

7.3.2

+

+

+

3.2 - Kiểm tra sai số

7.3.3

+

+

+

3.3 - Kiểm tra độ lặp lại

7.3.4

+

+

+

4 Phương tiện kiểm định
Phương tiện kiểm định được ghi trong bảng 2.
Bảng 2

TT

Tên phương tiện
kiểm định

Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản

Áp dụng
cho điều
mục của
quy trình

(1)

(2)

(3)

(4)

1
1.1

1.2

Chuẩn đo lường
- iá trị chuẩn: 0 mg/L.
Dung dịch chuẩn
- Độ không đảm bảo đo không lớn hơn
điểm “0”.
sai số cho phép của phương tiện đo.
- Có giá trị nồng độ ôxy hòa tan bão
Dung dịch chuẩn hòa được xác định bằng phương pháp
nồng độ ôxy hòa tan chuẩn độ inkler tại nhiệt độ (25 ± 1)
C.
bão hòa):

7.3.2

7.3.3

- Độ không đảm bảo đo: 1 %.
2

4

Phương tiện đo khác

2.1

Hệ thống chuẩn - Theo phương pháp chuẩn độ
độ.
- Độ chính xác: ± 1 %.

2.2

Bể ổn nhiệt.

2.3

Thiết bị đo nhiệt - Phạm vi đo: 0 ÷ 50) C;
độ.
- Độ chính xác: ± 0,01 C.

- Phạm vi đo: 0 ÷ 50) C;
- Độ ổn định nhiệt độ: 0,01 C.

inkler;

6

6
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(1)

(2)

(3)

(4)

- Nhiệt độ: (0 ÷ 50) oC;
2.4

3

Phương tiện đo
iá trị độ chia: 1 oC.
nhiệt độ và độ ẩm
- Độ ẩm không khí: 25 ÷ 95) %RH;
môi trường.
iá trị độ chia: 1 %RH.

5

Phương tiện phụ

3.1

Bình thủy tinh.

3.2

Bình xịt tia.

7

3.3

Nước cất.

7

3.4

- Ph hợp với kích thước của đầu đo.

7.3.2; 7.3.3

iấy thấm.

7

5 Điều kiện kiểm định
Khi tiến hành kiểm định, phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
- Nhiệt độ: 25 ± 5) oC;
- Độ ẩm không khí:

80 %RH không đọng sương).

6 Chuẩn bị kiểm định
Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:
- Dung dịch chuẩn điểm “0”, dung dịch chuẩn nồng độ ôxy hòa tan bão hòa sau đ y
gọi t t là dung dịch chuẩn) và phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan cần kiểm định sau
đ y gọi t t là PTĐ) phải đặt trong phòng kiểm định tối thiểu 01 giờ trước khi tiến hành
kiểm định.
- Dung dịch chuẩn điểm “0” và dung dịch chuẩn được giữ ổn nhiệt tại 25 ± 0,01) C
bằng bể ổn nhiệt.
- Trước khi tiến hành kiểm định, đầu đo của PTĐ phải được làm sạch theo hướng d n
của nhà sản xuất ghi trong tài liệu kỹ thuật, sau đó rửa lại bằng nước cất và lau khô
bằng giấy thấm.

7 Tiến hành kiểm định
7.1 Kiểm tra bên ngoài
Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:
Kiểm tra bằng m t để xác định sự ph hợp của PTĐ với các yêu cầu quy định trong
5
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tài liệu kỹ thuật về hình dáng, kích thước, hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn hiệu và
phụ kiện kèm theo.
7.2 Kiểm tra kỹ thuật
Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây :
Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường và cơ cấu chỉnh của PTĐ theo tài liệu kỹ
thuật.
7.3 Kiểm tra đo lường
Phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung,
phương pháp và yêu cầu sau đ y:
7.3.1 Phương pháp kiểm định phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan là so sánh kết quả
đo trực tiếp giá trị nồng độ ôxy hòa tan của dung dịch chuẩn bằng PTĐ cần kiểm định
và giá trị nồng độ ôxy hòa tan của dung dịch chuẩn đó tại nhiệt độ tương ng.
7.3.2 Kiểm tra điểm “0”
- Đầu đo của PTĐ phải được ng m tối thiểu 10 ph t trong dung dịch chuẩn điểm
"0".
- Đo 03 lần liên tiếp bằng PTĐ xác định nồng độ của dung dịch chuẩn điểm “0”.
hi kết quả vào biên bản kiểm định ở phụ lục 1.
- Sai số cho phép: ± 0,1 mg/L.
7.3.3 Kiểm tra sai số
- Đầu đo của PTĐ được ng m trong dịch dịch chuẩn tối thiểu 10 ph t. Dùng PTĐ
đo 3 lần liên tiếp dung dịch chuẩn. hi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.
- Sai số được tính theo công th c sau:


Tr

Cđ  Cch
100
Cch

ó:


- Sai số tương đối, %;

Cđ -

iá trị đọc của PTĐ, mg/L;

Cch -

iá trị ôxy hòa tan bão hòa của dung dịch chuẩn, mg/L.

- Sai số  không được lớn hơn sai số cho phép của PTĐ.
7.3.4 Kiểm tra độ lặp lại.
- Dùng PTĐ đo 05 lần liên tiếp dung dịch chuẩn xác định nồng độ ôxy hòa tan bão
hòa. hi kết quả vào biên bản kiểm định ở phụ lục 1.
- Độ lặp lại được tính theo độ lệch chuẩn s trong công th c sau:
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 Y
n

s

Tr

i 1

i

Y



2

n 1

ó:
n - số lần đo;
Yi - giá trị đo th i;
Y - giá trị đo trung bình.

- Độ lệch chuẩn s không được lớn hơn 1/3 sai số cho phép của PTĐ.

8 Xử lý chung
8.1 Phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan sau khi kiểm định nếu đạt các yêu cầu quy
định theo quy trình kiểm định này được niêm phong cơ cấu chỉnh và cấp ch ng chỉ
kiểm định tem kiểm định, dấu kiểm định, giấy ch ng nhận kiểm định ...) theo quy
định.
8.2 Phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan sau khi kiểm định nếu không đạt một trong
các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không cấp ch ng chỉ kiểm định
mới và xóa dấu kiểm định cũ nếu có).
8.3 Chu kỳ kiểm định của phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan: 12 tháng.
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Phụ lục 1
Tên cơ quan kiểm định
………………………..

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH
Số: ……………
Tên phương tiện đo: …………………………………………………………………….
Kiểu: ………………………………………………….Số:……………………………..
Cơ sở sản suất: ………………………………………..Năm sản xuất:…………………
Đặc trưng kỹ thuật:……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
Cơ sở sử dụng:…………………………………………………………………………...
Phương pháp thực hiện:………………………………………………………………….
Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:……………………………………………………..
Điều kiện môi trường:…………………………………………………………………...
Người thực hiện: …………………………………Ngày thực hiện:……………….........
Địa điểm thực hiện:……………………………………………………………………...
KẾT QUẢ
1. Kiểm tra bên ngoài:

Đạt 

Không đạt 

2. Kiểm tra kỹ thuật:

Đạt 

Không đạt 

3. Kiểm tra đo lường:
- Kiểm tra điểm ”0”
STT
1
2
3
Kết luận:
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Kết quả đo

Giá trị chuẩn

Sai số

(...........)

(...........)

(...........)

Sai số
cho phép

(...........)

- Kiểm tra sai số:
Dung
dịch
chuẩn

Kết quả đo
TT

(............)

Nhiệt độ

Sai số

( oC )

(...........)

(............)

Sai số
cho phép

Kết luận

(...........)

1

2

3

- Kiểm tra độ lặp lại:
Giá trị chuẩn: . . . . . . . . . .
STT

Kết quả đo
(.............)

Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn
cho phép

1
2
3
4
5
Kết luận:
4 Kết luận: .............................................................................................................
.............................................................................................................
Người soát lại

Kiểm định viên
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