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Lời nói đầu:
ĐLVN 304 : 2016 thay thế Quy trình kiểm định tạm thời đồng hồ chuẩn đo khí với
dòng chảy liên tục được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành theo
Quyết định số 1435/QĐ-TĐC ngày 25/8/2009.
ĐLVN 304 : 2016 do Ban kỹ thuật đo lường TC 8 “Đo các đại lượng chất lỏng” biên
soạn, Viện Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
ban hành.
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VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 304 : 2016

Đồng hồ chuẩn đo khí kiểu vòi phun - Quy trình hiệu chuẩn
Sonic nozzle gas flow master meters – Calibration procedure

1 Phạm vi áp dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn cho các đồng hồ chuẩn đo khí
kiểu vòi phun có cấp chính xác 0,2 và 0,3 dùng để kiểm định đồng hồ đo khí.

2 Giải thích từ ngữ
Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
2.1 Đồng hồ chuẩn đo khí kiểu vòi phun (sau đây gọi tắt là đồng hồ) là đồng hồ đo
khí hoạt động theo nguyên lý chênh áp vòi phun tới hạn.
2.2 Chuẩn lưu lượng khí là hệ thống chuẩn phải có chỉ thị khối lượng hoặc thể tích
của chất khí tại điều kiện tiêu chuẩn.
2.3 Điều kiện tiêu chuẩn (ĐKTC) là điều kiện mà tại đó có áp suất tiêu chuẩn (P0 =
101,325 kPa), nhiệt độ tiêu chuẩn (T0 = 293,15 K).
2.4 ĐKĐBĐ: Độ không đảm bảo đo.
2.5 ACC: Cấp chính xác.

3 Các phép hiệu chuẩn
Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.
Bảng 1
TT

Tên phép hiệu chuẩn

Theo điều, mục của quy trình

1

Kiểm tra bên ngoài

7.1

2

Kiểm tra kỹ thuật

7.2

3

Kiểm tra đo lường

7.3

4 Phương tiện hiệu chuẩn
Các phương tiện dùng để hiệu chuẩn được nêu trong bảng 2.
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Bảng 2
TT
1

Tên phương tiện
dùng để hiệu chuẩn

2.1

2.2
3

Áp dụng theo
điều mục của
quy trình

Phạm vi đo phù hợp với đồng hồ
ĐKĐBĐ/cấp chính xác ≤ ½ ĐKĐBĐ/
cấp chính xác của đồng hồ

7.3

Chuẩn đo lường
Chuẩn lưu lượng khí

2

Đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ
bản

Phương tiện đo
7.3.3

Áp kế

Phạm vi đo phù hợp với phạm vi áp
suất đồng hồ làm việc
ĐKĐBĐ ≤ 0,04 %

7.3.3

Nhiệt kế

Phạm vi đo: (0 ÷ 100) ºC; Giá trị độ
chia: 0,1 ºC
ĐKĐBĐ ≤ 0,1 ºC

Phương tiện phụ

2.1

Nhiệt kế

2.2

Ẩm kế

2.3

Baromet

Phạm vi đo: (0  50) C
Sai số lớn nhất:  1 C
Phạm vi đo: (20  95) %RH
Sai số lớn nhất:  5 %RH
Phạm vi đo: (96  106) kPa
Sai số lớn nhất:  1 kPa

5
5
5

5 Điều kiện hiệu chuẩn
Khi tiến hành hiệu chuẩn, phải đảm bảo các điều kiện sau đây:
5.1 Địa điểm làm việc phải sạch sẽ, thoáng mát, không có chất ăn mòn hóa học, không
có các nguồn gây biến đổi lớn về nhiệt môi trường và nhiệt độ chất khí hiệu chuẩn,
không gây rung động trong quá trình làm việc.
5.2 Đồng hồ chuẩn phải được lắp đặt vào hệ thống theo đúng tài liệu hướng dẫn của
nhà sản xuất. Các gioăng đệm không được lấn vào phần trong của ống dẫn.
5.3 Đoạn ống thẳng phía trước và phía sau của đồng hồ chuẩn phải có chiều dài không
nhỏ hơn các giá trị quy định trong tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất và phải có cùng
đường kính danh định với đồng hồ chuẩn .
5.4 Quá trình hiệu chuẩn phải được tiến hành ở điều kiện môi trường
- Nhiệt độ môi trường trong phạm vi (20  30) C. Sự thay đổi của nhiệt độ môi
trường không được vượt quá  2 C trong quá trình hiệu chuẩn.
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- Áp suất khí quyển phải nằm trong phạm vi (96  108) kPa. Sự thay đổi của áp suất
khí quyển không được vượt quá  1 kPa trong quá trình hiệu chuẩn.
- Độ ẩm không khí phải nằm trong phạm vi (40  85) %RH. Sự thay đổi của độ ẩm
không khí không được vượt quá  5 %RH trong quá trình hiệu chuẩn.

6 Chuẩn bị hiệu chuẩn
Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện công việc sau:
- Đồng hồ và các phương tiện dùng để hiệu chuẩn phải được ổn định nhiệt độ không ít
hơn 4 h trong khoảng (20  30) C.
- Vận hành thử tại lưu lượng lớn nhất với lượng khí chảy qua đồng hồ lớn hơn 3 000
lần giá trị độ chia nhỏ nhất của đồng hồ.

7 Tiến hành hiệu chuẩn
7.1 Kiểm tra bên ngoài
Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:
- Trên vỏ đồng hồ phải thể hiện các thông số sau:
+ Nhãn hiệu hoặc tên thương mại của nhà sản xuất;
+ Số và năm chế tạo;
+ Lưu lượng lớn nhất, Qmax;
+ Lưu lượng nhỏ nhất, Qmin;
+ Đường kính vòi phun.
+ Bảng hệ số phóng Cd0i danh định theo áp suất làm việc.
- Đồng hồ phải có bộ chỉ thị thể tích đo được, lưu lượng đang vận hành.
7.2 Kiểm tra kỹ thuật
Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:
- Vận hành bơm và mở hệ thống van để chất khí chảy qua đồng hồ vào hệ thống chuẩn
lưu lượng trong vòng 90 s tại lưu lượng lớn nhất.
- Hệ thống công nghệ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Có khả năng cung cấp liên tục chất khí;
+ Khí không bị rò rỉ và chảy hoàn toàn vào hệ thống chuẩn.
7.3 Kiểm tra đo lường
Đồng hồ được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau:
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7.3.1 Quy định chung
- Thể tích khí hiệu chuẩn tối thiểu tại các điểm lưu lượng khi xác định sai số không
nhỏ hơn 500 lần giá trị độ chia nhỏ nhất của đồng hồ tại tất cả các điểm lưu lượng. Đối
với phép xác định sai số tại Qmin có thể giảm thể tích khí hiệu chuẩn, nhưng không
được nhỏ hơn 100 lần giá trị độ chia nhỏ nhất của đồng hồ.
-Thời gian thực hiện mỗi phép đo không nhỏ hơn thời gian đo nhỏ nhất cho phép của
chuẩn hoặc nếu không có quy định về thời gian nhỏ nhất cho phép thì thời gian thực
hiện mỗi phép đo không nhỏ hơn 90 s.
- Đồng hồ phải được hiệu chuẩn ít nhất tại 3 điểm lưu lượng sau: (0,9 ÷ 1)Qmax,
(0,45 ÷ 0,55)Qmax, (1 ÷ 1,1)Qmin, tại mỗi điểm thực hiện đo ít nhất 5 lần.
7.3.2 Quá trình đo
Tại mỗi lưu lượng kiểm tra, tiến hành quá trình đo như sau:
Bước 1: Điều chỉnh lưu lượng cần hiệu chuẩn qua van xả;
Bước 2: Chuyển hệ thống chuẩn về trạng thái bắt đầu;
Bước 3: Chuyển dòng lưu lượng cho chất khí chảy qua đồng hồ vào hệ thống chuẩn;
Bước 4: Sau ít nhất 15 s, đọc giá trị áp suất P (Pa) và nhiệt độ T (K);
Bước 5: Đóng van và xác định giá trị lượng chỉ thị trên hệ thống chuẩn Mc (kg) hoặc
Vc, tại đồng hồ Mđ (kg) hoặc Vđ;
Bước 6: Lặp lại ít nhất 5 lần các bước từ 2 đến 5.
Các giá trị đo được ghi vào biên bản ở phụ lục 1.
7.3.3 Tính toán hệ số MF
Với đồng hồ chỉ thị kiểu thể tích:

MF 

Vc ,TC
Vđ ,TC



Vc ,TC
101,325 Tđ Vc ,TC

 
Pđ TTC
293,15 Pđ Vđ
Vđ
Tđ PTC

Trong đó:
Vc,TC: Chỉ thị thể tích khí chuẩn hệ thống chuẩn tại ĐKTC, L;
Vđ : Chỉ thị thể tích trung bình trên đồng hồ tại điều kiện đo, L;
Tđ : Nhiệt độ tại đồng hồ, K;
Pđ : Áp suất tại đồng hồ, kPa.
Với đồng hồ đo chỉ thị khối lượng:
Mc
MF 
M đ ,TC
Trong đó:
Mc: Chỉ thị khối lượng khí đi vào hệ thống chuẩn, kg;
Mđ : Chỉ thị trung bình khối lượng trên đồng hồ tại điều kiện đo, kg.
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7.3.4 Xác định hệ số hiệu chính trung bình của đồng hồ trên toàn phạm vi lưu lượng
MFtb = (MF1 + MF2 + ....+MFi+…+ MFn)/n

(3)

Trong đó:
- MFtb: hệ số hiệu chuẩn trung bình của đồng hồ trên toàn phạm vi lưu lượng;
- MFi: hệ số hiệu chuẩn của đồng hồ tại lưu lượng hiệu chuẩn thứ i;
- n: số điểm lưu lượng hiệu chuẩn.
7. 3.5 Độ lệch của hệ số hiệu chuẩn tại mỗi lưu lượng hiệu chuẩn.
MFtbi  MFtb
.100 %  ½.ACC
MFtb

(4)

8 Ước lượng độ không đảm bảo đo
Độ không đảm bảo của toàn bộ quá trình xác định hệ số đồng hồ chuẩn được dựa trên
sự phân tích các nguồn gây nên sai số chủ yếu là các nguồn có tính chất ngẫu nhiên
của các phép đo và tính toán trung gian. Các độ không đảm bảo thành phần được xác
định, tổng hợp thành độ không đảm bảo tổng hợp gắn với giá trị trung bình của hệ số
đồng hồ chuẩn và cuối cùng thông báo dưới dạng ĐKĐBĐ mở rộng với xác suất tin
cậy P = 95 %.
8.1 Mô hình tính toán
Mô hình tính toán của hệ số đồng hồ chuẩn được triển khai từ công thức (1); (2) để
tính ĐKĐBĐ gắn với việc xác định hệ số đồng hồ chuẩn.
8.2 Các thành phần ĐKĐBĐ
8.2.1 ĐKĐBĐ của chuẩn, uch (%) được xác định theo hướng dẫn tại mục 1, phụ lục 2.
8.2.2 ĐKĐBĐ do ảnh hưởng của độ phân giải, upg (%) được xác định theo hướng dẫn
tại mục 2, phụ lục 2.
8.2.3 ĐKĐBĐ loại A, uA (%) được xác định theo hướng dẫn tại mục 3, phụ lục 2.
8.2.4 ĐKĐBĐ của phép đo áp suất, uP (kPa) được xác định theo hướng dẫn tại mục 4
phụ lục 2.
8.2.5 ĐKĐBĐ của phép đo áp suất, uT (K) được xác định theo hướng dẫn tại mục 5
phụ lục 2.
Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp, uC
ĐKĐBĐ chuẩn tổng hợp tương đối của hệ số đồng hồ chỉ thị thể tích xác định cho mỗi
điểm lưu lượng hiệu chuẩn được tính theo công thức:
2

u
 u

uC  u  u  u   p 100 %    T 100 % 
 Pđ
  Tđ

2
ch

2
pg

2
A

2

(5)
7

ĐLVN 304 : 2016
ĐKĐBĐ tổng hợp tương đối của hệ số đồng hồ chỉ thị khối lượng xác định cho mỗi
điểm lưu lượng hiệu chuẩn được tính theo công thức:

uC  uch2  u 2pg  u A2

(6)

Độ không đảm bảo đo mở rộng, U
Độ không đảm bảo đo mở rộng được xác định cho mỗi lưu lượng kiểm tra theo công
thức:
U  k  uC

(7)

Trong đó: U: Độ không đảm bảo đo mở rộng, %;
k: hệ số phủ, k = 2 ứng với xác suất tin cậy xấp xỉ 95 %.
8.3 Yêu cầu về ĐKĐBĐ
- Đối với đồng hồ có ACC 0,2 thì U ≤ 0,15 %.
- Đối với đồng hồ có ACC 0,3 thì U ≤ 0,2 %.

9 Xử lý chung
9.1 Đồng hồ chuẩn đo khí kiểu vòi phun sau khi hiệu chuẩn nếu đạt các yêu cầu trong
mục 7 và 8 thì được cấp chứng chỉ hiệu chuẩn (tem hiệu chuẩn, dấu hiệu chuẩn, giấy
chứng nhận hiệu chuẩn…) theo quy định.
9.2 Đồng hồ chuẩn đo khí kiểu vòi phun sau khi hiệu chuẩn nếu không đạt yêu cầu
trong mục 7 và 8 thì không cấp chứng chỉ hiệu chuẩn mới và xóa dấu hiệu chuẩn cũ
(nếu có).
9.3 Chu kỳ hiệu chuẩn của đồng hồ chuẩn đo khí kiểu vòi phun là 12 tháng.
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Phụ lục 1
BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Tên cơ quan hiệu chuẩn
...............................

Số: ...........................

Tên chuẩn/phương tiện đo:
Kiểu:
Cơ sở sản xuất:
Đặc trưng kỹ thuật:

Số:
Năm sản xuất:

Cơ sở sử dụng:
Số phiếu nhận mẫu:
Phương pháp thực hiện:
Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:
Nhiệt độ làm việc:
Ngày thực hiện
Địa điểm thực hiện:

C

Ngày:

Áp suất làm việc:

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN
1. Kiểm tra bên ngoài:

 Đạt

 Không đạt

2. Kiểm tra kỹ thuật:

 Đạt

 Không đạt

3. Kiểm tra đo lường:
Lưu
Tại đồng hồ
lượng
Nhiệt độ, Áp suất,
Lượng khí
hiệu
Tđ
Pđ
Vđ (L)
chuẩn
(K)
(kPa)
hoặc Mđ (kg)

Nhiệt độ,
Tđ
(K)

Tại chuẩn
Áp suất,
Lượng khí
Pđ
Vc (L)
(kPa)
hoặc Mc (kg)

4 Kết luận:
Người soát lại

Người thực hiện
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Phụ lục 2
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN ĐKĐBĐ
1 ĐKĐBĐ của chuẩn, uch
ĐKĐBĐ của chuẩn, uch được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn của chuẩn, %.
2 ĐKĐBĐ do ảnh hưởng của độ phân giải, upg

u pg 

a pg
2 3  Vđ

100 %

(1)

Trong đó: apg: Độ phân giải của đồng hồ, L;
3 ĐKĐBĐ loại A của đồng hồ, uA
n

uA 

 (V
i 1

đi

 Vđ )2

n  ( n  1 )  Vđ2

100 %

(2)

Trong đó:
Vđi: chỉ thị của đồng hồ tại lần đo thứ i , L;
n: số lần đo.
4 ĐKĐBĐ của phép đo áp suất, uP
Độ không đảm bảo đo của phép đo áp suất được lấy theo kết quả hiệu chuẩn cho thiết bị
đo áp suất.
5 ĐKĐBĐ của phép đo nhiệt độ, uT
Độ không đảm bảo đo của phép đo nhiệt độ được lấy theo kết quả hiệu chuẩn cho thiết bị
đo nhiệt độ.
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