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QLỈYẺT ĐỊNH
Phê duyệt chuần do lường quốc gia, chi định tổ chức giừ  chuẩn quốc gia

B ộ  TRƯ Ờ N G  
B ộ  KHOA H Ọ C  VÀ CÔ NG  N GH Ệ

Cán cứ Luật Đo lĩcỜTìg ngày l ì  thảng ¡ ì  năm 201 ì:

Cản cử Nghị định 50 95/20! 7/NĐ-CP ngày 16 thảng 8 nàm 20¡7 cùa Chinh 
pliũ quv định chửc nâng, nhiệm vụ, quyén hạn và cơ cầu tô chúc của Bộ Khoa học 
và Công nghệ:

Thực hiện Quyết định sổ I36I/ỌD-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Thủ 
ticớỉĩg Chinh phủ phê ciuyựt Quỵ hoạch phải trien chiián đo lường quỏc gia đén 
năm 2020;

Càn cứ Thông tư sổ 14/2013/TT-BKHCN ngày ¡2 thảng 7 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định vé đo hrrhig đôi với chìỉàn quỏc gia:

Theo đế nghị cùa Tỏng cục incởìig Tống cục Tiêu chitan Đo hrờng Chat lượng.

Q U Y ẾT ĐỊNH :

Điều I. Phê duyệt mười một (11) chuồn.đo lườĩig quốc gia sau dà;

1. Chuấn Đo lường quốc gia Cường độ sáng

a) Tên lĩnh vực đo, đại lượng đo: Cường độ sáng

b) Tên chuẩn quổc gia: Chuần do lường quốc gia Cường độ sáng

c) SỐ hiệu: VI 1.01.20

d) Ký mã hiệu cùa chuáii đo lường: Bộ đèn chuản Cường độ sáng:

- V 11.01.20.01, kiểu Wi41/G 0030;

- V 11.01.20.02, kiểu W i41 /G 0031;

- V 11.01.20.03, kiều W Ỉ41 /G 0037. 

đ) Nơi sản xuất, năm sân xuất:

- Nơi sân xuẩt: hăng Osram, Đức

- Nám sân xuất: 2009



e) Phạm vi do, độ chinh xảc và các dặc tinh kỳ thuật đo lường của chuẩn 
quốc gia:

Ký, mà hiệu Dòng điện 
(A)

Điện áp 
(V)

Nhiệt độ 
màu (K)

Cường độ 
sáng (cd)

Độ không 
dâm bào đo 
( t h ỉ ĩ  k=2) 

(%)

Wi 41/G 0030 5,9374 31,08 2856 286,6 0,50

Wi 41/G 0031 5,9132 30.82 2856 285,3 0,50

Wi 41/G 0037 5,9377 30,99 2856 277,4 0,50

2 .  Chuấn quổc gia dòng điện một chiều

- Đại lượng đo: Cường độ dòng diện;

- Sổ hiệu: V07.05;

- Nơi sàn xuất: Ohm-Labs, Inc. 611 E. Carson Street, Pittsburgh, PA 15203- 
1021, Mỹ;

-  Năm sản xuất: 2012;

- Ký mã hiệu và đặc trưng kỷ thuật:

+ Current Shunt c s  - 0.1: giá trị thẻ hiện: 100,000 m À; độ không đâm bảo 
do: u  = 8 X 10-6;

+  Current Shuni c s  - l : giả trị thổ hiộn: 1,000 00 A; độ không đảm bảo đo: 
u  =  7 X 10-6.

3. Chuẩn quốc gia hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng thể tích xăng dầu

- Đại lượng đo: Lưu lượng thể tich chẩt lòng;

- SỔ hiệu: V05.06;

- Ký mă hiệu: CỌG-LLTTXD-02;

- Nơi sản xuất: Viện Đo lường Việt Nam, Việt Nam;

- Năm sản xuất: 2002;

- Lưu lượng lớn nhất (Qmax): 150 m3/h;

- Độ không đảm bảo do: u  -  0,08 %.

4. Chuần quốc gia hệ thổng thiết bị chuẩn lưu lượng khối lượng nước

- Đại lượng đo: Lưu lượng khổi lượng chất lỏng;

- Sổ hiệu: V05.05;

- Ký mã hiệu: CỌG-LLKLN-11;

- Nơi sản xuất: Viện Đo lường Việt Nam, Việt Nam;

- Năm sản xuất: 2011;
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- Phạm vi do: (0 + 10) kg/s;

- Độ không đâm bảo đo: u  = 0,05 %.

5. Chuẩn quốc gia máy chuẩn lực den 100 kN

- Đại lượng do: Lực;

- Sổ hiệu: V03.TBI.20;

- Ký mà hiệu: 100 kN/1000 kN-LA-KS;

- Nơi sàn xuất: GTM, Đức;

- Nảm sản xuất: 2013;

- Phạm vi đo: (1 + 100)kN;

- Độ không đàm bão đo: u  = 2 X I0 '5.

6. Chuần quốc gia khối lượng riêng chất lỏng

- Đại lượng đo: Khổi lượng riêng chất lỏng;

- Số hiệu: V06.02;

- Ký mă hiệu: Density M eter DA-650;

- Nơi sàn xuất: Kyoto Electronics Manufacturing Co., (K£M), Nhật Bản;

- Năin sản xuấl: 2011;

- Phạm vi đo: ( 0 - 3  000) kg/m 5;

- Độ không đảm bảo đo: u  = (0,02 +  0,05) kg/m5.

7. Chuẩn quốc gia nhớt kế mao quàn chuẩn

- Dại lượng đo: Độ nhỡt động học;

- Số hiệu: V06.01;

- Ký mà hiệu: M aster Ubbclohdc;

- Nơi sản xuất: Poulten Seife & Lee Ltd. (PSL), Anh;

- Năm sản xuất: 2010;

- Phạm vi đo: (0,3 -*■ 10 000) mm2/s;

- Độ không đâm bào do: u  = (0,19 + 0,32) %.

8. Chuẩn quốc gia điện áp xoay chiểu

- Đại lượng đo: Điện áp xoay chiều;

- Sổ hiệu: V07.06;

- KÝ mã hiệu: Single Junction Thermal Converter;

- Nơi sản xuất: Viện Đo lường ủ c , ú c ;

- Năm sản xuẩt: 2001;



- Giá ui thể hiện: Điện áp: 4,000 00 V (tại tẩn số f  =1 kHz); độ chcnh lệch 
chuyển đổi ô AC-DC diiĩaoKs =  20 ppm  ;

- Dộ không đảm bảo đo: u  = 5 X 10**.

9. Chuẩn quốc gia suy giảm tần số cao

- Đại lượng đo: Suy giảm tẩn sổ cao;

- Số hiệu: V08.03;

- Ký mà hiệu: Agilent 8494B, 8496B và hệ thống N5531S (bao gổm: 
E4440A, N1912A, N5532B);

- Nơi sản xuất: Agilent, Mỹ ;

- Năm sản xuất: 2011;

- Phạm vi đo: 10 M H z -  18 GHz; I dB + 10 dB; 1 0 d B +  100 dB;

- Độ không đảm bão đo: u  =  0,06 dB.

10. Chuẩn quốc gia áp kẻ piston đo áp suất chênh áp

- Đọi lượng đo: Áp suất;

- Sổ hiệu: V04.TB 1.21; V04.TB 1.22;

- Ký má hiệu: PG7202/898; PG7202/899;

- Nơi sản xuất: Mỳ;

* Năm sản xuất: 2010;

- Phạm VI đo: (0 + 20) MPa;

-  Độ không đảm bảo do: u  *= 0,006 %.

11. Mộ thổng chuẩn đo lường quốc gia về dung tích

- Đại lượng đo: Dung tích;

- sổ  hiệu: V05.01;

- Ký mà hiệu: CQG-DT-13;

- Nơi sản xuẩt: Viện Đo lưòng Việt Nam, Việt Nam;

- Năm sản xuất: 2013;

- Phạm vi đo: (0,001 +  500) L;

- Độ không đảm bảo đo: u  = 4 X 10'5.

Điều 2. Chi định Viện Đo lường Viột Nam (địa chi: sổ 8, Hoảng Ọuốc Việt, 
phường Nghĩa Đò, quận c ẩ ụ  Giẩy, thảnh phổ Hả Nội; ĐT: 024.38363242; Fax: 
024.37564260) giừ các chuân đo lường quôc gia được quy định tại Điều 1 của 
Quyểt định này.

Diều 3. Quyết định này cỏ hiệu lực kề lừ ngày ký vã thay the Quyết định 
sổ 594/ỌĐ-BKHCN ngảy 25/3/2016 của Bộ tniờng Bộ Khoạ học và Công nghệ 
phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chi dịnh tổ chức giừ chuẩn quốc gia.
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D iều  4 . Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chết lượng, Viện 
trưởng Viện Đo lượng Việt Nam và các tỏ chúc, cả. nhãn liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhộn:
- Tliủ tướng Chính phũ;
- Các Phó Thủ tướng C hính phủ;
- Céc bộ, cơ  quan ngan« bộ, cơ  quan thuộc C hinh phũ;
- UBND linh, thành pho »rực thuộc Trung ương;
- Viện Đo lưỏng Việt Nam;
- C ử n g  th ử n g  tin  d iện  lử  B ộ K H & C N ;
-  Cổng thông lin điện lử  Tổng cục;
- Lưu: VT, TĐC, PC.

KT. B ộ  T R Ư Ở N G  
T R Ư Ở N G

Lc X u â n  Dịnh


