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Có nhiều trường hợp những kĩ thuật môi trường tiên tiến đã được đưa vào áp dụng trong thực tế và được công nhân là hữu 
dụng, nhưng do không được đánh giá khách quan về tác dụng bảo vệ môi trường, nên các kĩ thuật đó không được  các 
cơ quan địa phương, các doanh nghiệp yên tâm sử dụng, dẫn đến không thể phổ cập một cách sâu rộng .   

 Công việc chứng thực kĩ thuật môi trường sẽ đóng vai trò bên thứ ba thực hiện việc kiểm chứng một cách khách quan tác 
dụng bảo vệ môi trường đối với những kĩ thuật môi trường tiên tiến mà chưa được phổ cập như đã nói ở trên.  Với việc 
kiểm chứng của bên thứ ba, sẽ cung cấp bằng chứng về quá trình điều tra, kĩ thuât phát triển, và phương châm của kĩ 
thuật, từ đó thúc đẩy quá trình phát triển và phổ biến rộng rãi của kĩ thuật môi trường này . 

  Cho đến nay đã thực hiện kinh doanh đối với các lĩnh vực kĩ thuật dưới đây:  

 (1) Công nghệ xử lí nước thải khu vực tự nhiên 
 (2) Công nghệ xử lí nước thải hữu cơ dành cho các trung tâm quy mô nhỏ 
 (3) Công nghệ xử lí nước thải có nguyên tố phi kim loại  ( công nghệ xử lí nước thải có chứa boron…) 
 (4) Công nghệ lọc nước hồ , đầm 
 (5） Công nghệ cải thiện môi trường nước trong các khu vực biển khép kín 
 (6） Công nghệ khử mùi và kiểm soát khí thải VOC (Công nghệ khử mùi và kiểm soát khí thải VOC dành cho các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ) 
 (7） Công nghệ đo đạc đơn giản VOC 
 (8)  Công nghệ chống đảo nhiệt đô thị ( kĩ thuật giảm tải điều hòa không khí dựa vào vỏ ngoài của các công trình kiến trúc ) 
 (9）  Công nghệ chống đảo nhiệt   Kĩ thuật giảm nhiệt thoát ra từ cao ốc văn phòng,  khu dân cư  ( Kĩ thuật giúp cho các thiết bị 

công nghệ thông tin thân thiện với môi trường) 
(10） Công nghệ chống đảo nhiệt  ( Hệ thống điều hòa không khí bơm nhiệt sử dụng năng lượng nhiệt trong lòng đất và nước 

ngầm) 
(11 Công nghệ chống đảo nhiệt (  （Công nghệ hạn chế nhiệt phát sinh do thiết bị làm mát  ngoài trời) 
(12) Kĩ thuật thăm dò giám sát đơn giản liên quan đến vật chất hóa học 

Kí hiệu lô gô chung 

Khái quát về [Ngành kinh doanh chứng thực kĩ thuật môi trường] 

 「Chứng thực」 là công việc mà cơ quan đại điện bên thứ ba (không phải người phát triển kĩ thuật môi trường , cũng không 
phải là người sử dụng)  sẽ căn cứ vào thực nghiệm để đánh giá và công bố một cách khách quan hiệu quả bảo vệ môi trường 
và các ảnh hưởng phụ đến môi trường của ki thuật.  

  Hoạt động 「chứng thực」 này khác với việc  tạo ra bộ tiêu chuẩn đánh giá nhất định, và căn cứ vào tiêu chuẩn này để đánh 
giá sự phù hợp so với tiêu chuẩn.  

Khái quát về [Chứng thực] 

Giới thiệu về [Kí hiệu logo chứng thực kĩ thuật môi trường] 
 Kĩ thuật đã thực hiện chứng thực trong ngành kinh doanh chứng thực kĩ thuật môi trường sẽ được gắn kí hiệu lô gô chứng 
thực kĩ thuật môi trường.  

 Kí hiệu lô gô  sẽ bao gồm [Kí hiệu lô gô chung ] thể hiện thông tin chung cho mọi lĩnh vực công nghệ, và [Kí hiệu lô gô riêng ]  
quy định cho từng lĩnh vực kĩ thuật khác nhau. 

  [ETV] được thiết kế trong kí hiệu lô gô là chữ viết tắt tên tiếng Anh của chứng thực kĩ thuật môi trường (Environmental 
Technology Verification).  

＊ Lưu ý : Sử dụng tên hay kí hiệu lô gô của ngành kinh doanh chứng thực kĩ thuật môi trường không có nghĩa là đã được bộ 
môi trường chứng nhận bảo đảm về kĩ thuật hay tính năng đó.  

 

１．Khái quát về ngành kinh doanh chứng thực kĩ thuật môi trường 



Ví dụ cơ cấu thực thi của [Ngành kinh doanh chứng thực kĩ thuật môi trường] ( Phần chữ màu xanh lá cây sẽ áp 
dụng trong [Thể chế tính phí ]) 

Cơ cấu thực thi kinh doanh 

  Bộ môi trường 
・ Quản lý toàn thể ngành kinh doanh 

・ Chọn lựa lĩnh vực kĩ thuật đối tượng 

・ Công bố kết quả kiểm tra trên home 
page 

・Cấp kí hiệu lô gô 

Cơ quan phát triển phương 
pháp thực nghiệm chứng 

thực 

Ủy ban đánh giá dự 
án chứng thực kĩ  
thuật môi trường  

WG cho từng lĩnh vực 

Cơ quan chứng thực ( Có nhiều 
cơ quan tương ứng với nhiều lĩnh vực) 
( Đoàn thể công cộng địa phương, pháp 
nhân công ích ) 
・ Thẩm tra và công bố kĩ thuật chứng thực 
・ Thực hiện kiểm thử chứng thực 

Ủy ban chứng thực 
kĩ thuật 

Cơ quan kinh doanh 
chứng thực 
(1 cơ quan chung cho nhiều lĩnh vực) 
(Pháp nhân công ích , Pháp nhân 
NPO) 
・ Tạo nôi dung kiểm thử chứng thực 
・ Chọn cơ quuan chứng thực 
・ Thiết định thu các khoản mục phí 
chứng thực 
・ Phê chuẩn kĩ thuật chứng thực 

Người yêu cầu chứng thực 
( Công ty tổ chức phát triển, cửa hàng bán…） 
・ Gửi đơn xin đến cơ quan chứng thực  
・ Nộp phí , lắp đặt thiết bị đến hiện trường  
・ Sử dụng kí hiệu lô gô 

Trong số các ngành kĩ thuật đối tượng được nhà nước hỗ trợ chi trả, lĩnh vực kĩ thuật đo lường đơn giản VOC sẽ thiết lập 
được hệ thống kiểm chứng sau 2 năm kể từ khi bắt đầu thực hiện. Do đó, nhà nước áp dụng [ Thể chế tính phí] và thực hiện 
thu phí, bao gồm cả phí kiểm thử chứng thực đối với người yêu cầu (căn cứ theo nguyên tắc người hưởng lợi sẽ chi trả chi 
phí). 

Trình tự vận hành kinh doanh 

｢実証運営機関｣の公募・選定

｢実証試験要領｣の策定/承認

｢実証機関｣の公募・選定/承認

｢対象技術｣の公募・審査/承認

必要に応じ｢実証試験計画｣の策定

手数料の納付

｢実証試験｣の実施

｢実証試験結果報告書｣の作成/承認

ホームページでの公表

ロゴマーク・実証番号の交付/使用

環境省・環境技術実証検討会

実証運営機関・分野別WG/環境省

実証運営機関・分野別WG/環境省

実証機関・技術実証委員会/環境省（実証運営機関）

実証機関・技術実証委員会

実証申請者・実証運営機関

実証機関

実証機関・技術実証委員会/環境省

環境省

環境省/実証申請者

Tính công bằng : Tất cả các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, các cửa hàng đề có thể gửi đơn yêu cầu. 
Tính chính xác  : Thực hiện thông báo rộng rãi và thẩm tra để chọn ra cơ quan kinh doanh chứng thực và cơ quan chứng 
thực dựa trên các tiêu chí tổ chức- thể chế, năng lực kĩ thuật  một cách công bằng và minh bạch 
Tính khách quan:  Công khai nội dung khái quát kiểm thử chứng thực, tổ chức thực hiện chứng thực một cách khách quan 
bởi cơ quan chứng thực 
Tính minh bạch: Công khai phương pháp kiểm thực chứng thực  và kết quả trên trang web của bộ môi trường 

Chọn / Công bố [Cơ quan kinh doanh 
chứng thực] 

Định nghĩa/ Phê chuẩn [Nội dung cơ bản 
khái quát kiểm thử chứng thực] 

Chọn/ Công bố/ Phê chuẩn [Cơ quan 
chứng thực] 

Thông báo / Thẩm tra/ Phê chuẩn [Công 
nghệ đối tượng] 

Tạo [Kế hoạch kiểm thử chứng thực] (Nếu 
cần) 

Nộp lệ phí  

Thực hiện [Kiểm thử chứng thực] 

Tạo/ Phê chuẩn [Báo cáo kết quả kiểm thử 
chứng thực] 

Công bố trên trang web  

Cấp/ Sử dụng kí hiệu lô gô/ mã số chứng 
thực 

Bộ môi trường - Hội đồng chứng thực kĩ thuật môi trường 

Cơ quan kinh doanh chứng thực-  WG của từng ngành/ Bộ 
môi trường 

Cơ quan kinh doanh chứng thực-  WG của từng ngành/ Bộ 
môi trường 

Cơ quan chứng thực- Hội đồng chứng thực kĩ thuật/ Bộ 
môi trường (Cơ quan kinh doanh chưng thực) 

Cơ quan chứng thực- Hội đồng chứng thực kĩ thuật 

  Người yêu cầu chứng thực- Cơ quan kinh doanh chứng thực 

Cơ quan chứng thực 

Cơ quan chứng thực- Hội đồng chứng thực kĩ thuật/ Bộ 
môi trường  

Bộ môi trường  

Bộ môi trường / Người yêu cầu chứng thực 

＊ Phần chữ 
màu xanh lá 
cây sẽ áp 
dụng trong 
[Thể chế tính 
phí ]) 



Giới thiệu về kĩ thuật đo lường đơn giản VOC 

Kĩ thuật đo lường đơn giản VOC có đặc điểm là dễ thao tác, dễ quản lý và có thể thực hiện nhanh 
chóng việc định lượng. Kĩ thuật này rất hữu dụng cho các biên pháp nhằm mục đích giảm chất thải 
VOC như quản lí quy trình, quản lý dụng cụ, quản lý thiết bị xử lí VOC, quản lý môi trường làm 
việc…v..v. 
Đặc biệt, với điều kiện tiền đề là sẽ thực hiện đo ở trong văn phòng nhà máy, nên sẽ kĩ thuật này sẽ có 
1 số đặc điểm sau :  
● Có thể đo đồng thời ＊1 nhiều thành phần liên quan đến VOC 
● Có thể dễ dàng thao tác quản lý 
● Đã được thương mại hóa 
Phương pháp đo nồng độ VOC do bộ môi trường quy định (phương pháp chính thống) ＊2 áp dụng với 
nhiều loại VOC thải ra, nên không thực hiện đo riêng từng chất, mà quy định đo tổng hợp số nguyên tố 
Cacbon. Với phương pháp đo này thì nồng độ đo được sẽ tính theo đơn vị của giá trị ppm(ppmC).  
※Kĩ thuật đối tượng trong ngành kinh doanh này có thể chủ động sử dụng tương ứng với thực tế các 
loại dung môi sử dụng trong các nhà máy, do đó không quy định điều kiện bắt buộc về định lượng tổng 
quát VOC (tính đơn vị kết quả đo bằng ppmC). Ngoài ra, cũng không giới hạn về nguyên lí thực hiện 
đo. 
* 1: [Đồng thời] ở đây có nghĩa là khi thử mẫu khí nếu đo được nhiều thành phần thì tốt, chứ không 
nhất thiết phải lấy nhiều giá trị đo ở cùng 1 thời điểm.  
* 2: Ví dụ phạm vi đo của phương pháp chính thống là 0~500/1,000/2,000/5,000 ppmC, tuy nhiên 
phạm vi đo không phải là điều kiện bắt buộc 

Giới thiệu về phương pháp thực nghiệm chứng thực 

   
Việc thực nghiệm chứng thực sẽ tiến hành căn cứ theo [Khái quát yêu cầu thực nghiệm chứng thực] 
được quy định trong lĩnh vực kĩ thuật đo lường đơn giản VOC. Đối với các sản phẩm đối tượng chứng 
thực được người yêu cầu đề xuất, sẽ thực hiện chứng thực các khoản mục dưới đây:  
  ● Tính đảm bảo tin tưởng về tính tăng sản phẩm  
  ● Tính tiện ích khi thực hiện đo VOC đối tượng trong văn phòng nhà máy sử dụng VOC 
  ● Tính đơn giản trong thao tác sản phẩm  
1- Đề nghị kĩ thuật chứng thực: Những doanh nghiệp có sở hữu kĩ thuật đo lường đơn giản VOC viết 
khái quát kĩ thuật có nguyện vọng chứng thực vào đơn xin chứng thực, sau đó gửi đến cơ quan chứng 
thực. 
 
2- Kế hoạch kiểm thử chứng thực và kiểm thử chứng thực: Cơ quan chứng thực sẽ thực hiện thẩm tra 
nội dung ghi trong đơn, nếu không có vấn đề gì thì sẽ tạo kế hoạch kiểm thử chứng thực. Sau đó sẽ 
thực hiện kiểm thử chứng thực căn cứ theo kế hoạch này.  
 Trong quá trình kiểm thử chứng thực, sẽ sử dụng 1 loại khí thải đại diện có thể đo sản phẩm đối 
tượng chứng thực (Khí thải riêng biệt: Ví dụ propane (C3H8), Toluene (C7H8), Dichloromethane 
(CH2CL2)...v..v..), rồi thực hiện kiểm thử các tính năng cơ bản như tính lặp lại, ảnh hưởng của thành 
phần giao thoa (Oxy, carbon dioxide, nước）…v..v… Hơn nữa, sẽ sử dụng mẫu khí hỗn hợp nhiều 
thành phần khí thải dự kiến xuất hiện trong thực tế (khí thải mô phỏng) để thực hiện kiểm thử tính năng. 
Ngoài ra, cũng có thể chọn phương án đo khí thải thực tế trong văn phòng nhà máy. 
 
3- Đánh giá kết quả đo và báo cáo : Cơ quan chứng thực sẽ phân tích và kiểm tra dữ liệu kết quả, sau 
đó sẽ tạo báo cáo kết quả kiểm thử chứng thực. 

2. Khái quát về Ngành kinh doanh chứng thực kĩ thuật môi 
trường - Kĩ thuật đo lường đơn giản 



Giới thiệu về các khoản mục chứng thực 

Quan điểm Nội dung  

Tính tin cậy  Có thể đưa ra kết quả đo VOC đủ tin cậy trong phạm vi chính xác cần thiết được yêu cầu 
trong các kĩ thuật đối tượng chứng thực hay không? 

Tính ứng dụng tiện ích Mô tả sản phẩm và tính năng đo có phù hợp để sử dụng tại hiện trường phát sinh khí thải 
VOC như trong văn phòng nhà máy hay không ? 

Tính đơn giản  Mô tả sản phẩm và hướng dẫn sử dụng có đơn giản hay không? 

Kiểm thử chứng thực sẽ được thực hiện căn cứ theo khái quát yêu cầu kiểm thử chứng thực, chứng thực kĩ 
thuật (sản phẩm) đề xuất một cách khách quan với quan điểm, nội dung, khoản mục, và phương pháp đã quy 
định. 

Chú ý : Dấu ◎ ở cột phương pháp có ý nghĩa là các khoản mục quan trọng trong chứng thực, và cần lấy dữ liệu bằng 
cách đo thực tế. 
Với 1 và 2 sẽ thực hiện đo mẫu khí điều chế bằng chất phân tích hoặc sản phẩm tiêu chuẩn tương tự có bán trên thị 
trường, còn 3 sẽ thực hiện đo mẫu khí  thực tế trong văn phòng nhà máy. 

Khái quát về kết quả kiểm thử chứng thực 
 Kĩ thuật đo lường đơn giản VOC đã được chọn làm đối tượng chứng thực từ năm 2009, cho đến nay đã thực hiện 
chứng thực cho 5 kĩ thuật bằng chi phí hỗ trợ của nhà nước. 
 

● Cơ quan chứng thực:  Doanh nghiệp công ích  Hiệp hội kĩ thuật môi trường Nhật bản 

Khoản mục Chỉ tiêu 
Quan điểm Phương pháp 

Tin cậy Tiện ích Đơn giản  Hồ sơ Kiểm thử 

1. Khoản mục đánh giá liên quan đến đo vật chất riêng biệt ( xác nhận hồ sơ và đo thực) 

①Phạm vi đo ○ ○ － 

②Tính lặp lại Độ phân tán ○ ○ ◎ 

③Độ tuyến tính Tương quan ○ ○ ◎ 

④Kiểm thử ảnh hưởng giao thoa Tỉ lệ  ○ ○ ◎ 

⑤Thời gian phản ứng Thời gian ○ ○ ◎ 

⑥Độ nhạy cảm tương đối Tỉ lệ ○ ○ － 

⑦Tính tái hiện  Độ phân tán ○ － ◎ 

２．Khoản mục liên quan đến đo vật chất hỗn hợp ( Đo thực tế) 

①Phạm vi đo ○ ○ ○ － 

②Tính lặp lại Độ phân tán ○ ○ ○ ◎ 

③Độ tuyến tính Tương quan ○ ○ ○ ◎ 

④Kiểm thử ảnh hưởng giao thoa Tỉ lệ ○ ○ ○ － 

⑤Thời gian phản ứng Thời gian ○ ○ ○ ◎ 

⑥Quy đổi ppmC ○ ○ ○ ◎ 

３．Khoản mục liên quan đến đo mẫu khí thực tế trong văn phòng nhà máy ( tùy chọn) 

①Tính lặp lại Độ phân tán ○ ○ － ◎ 

②So sánh với phương pháp 
phân tích khác (phương pháp 
chính thống, GC-MS ..v.v） 

Tương quan ○ ○ － ◎ 
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Mã  số 
chứng thực 

Năm chứng 
thực 

Công ty đề nghị 
chứng thực 

Kĩ thuật đối tượng chứng thực Nguyên lí đo 

100-0901 Năm 2009 
Công ty cổ phần vật lí 
hóa học Kome 

Hệ thống đo đơn giản VOC 
（Model  ＶＯＣ－１） Phương thức ống phát hiện oxy hóa 

xúc tác  

100-0902 Năm 2009 
Công ty TNHH OSP Sensor VC handy 

（Model  VOC-121H） 
Phương pháp phản xạ khuếch tán 
giao thoa dựa vào bong bóng màng 
cao phân tử ( Phương pháp ＩＥＲ) 

100-0903 Năm 2009 
Công ty cổ phần kĩ 
thuật Figaro 

Monitor TVOC handy ( Model 
FTVR-02） Cảm biến khí loại bán dẫn oxy 

100-0904 Năm 2009 
Công ty cổ phần thiết bị 
đo Rikei 

Thiết bị phát hiện rò rỉ khí 
（Model  GL-103） Thiết bị phát hiện ion hóa cháy 

hydro  

100-1001 Năm 2010 
Công ty TNHH OSP Monitor VOC 

（Model  VM-501） 
Phương pháp phản xạ khuếch tán 
giao thoa dựa vào bong bóng màng 
cao phân tử ( Phương pháp ＩＥＲ) 

(1)  Thí nghiệm tính năng cơ bản  

 Trong thí nghiệm đã thực hiện cho mẫu khí đi qua manifold (hệ thống ống dẫn ), sử dụng đồng thời kĩ thuật đối tượng 
chứng thực và máy so sánh (phương pháp đo chính thống) để tiến hành đo . Mẫu khí đại diện (trong thí nghiệm này là 
Toluen) là khí được điều chế bằng phương pháp ống khuếch tán hơi . Khoản mục thí nghiệm gồm có  tính lặp lại, tái xuất 
hiện, độ tuyến tính, thời gian phản ứng, ảnh hưởng thành phần giao  thoa (oxy, CO2, nước) . Ngoài ra, nhìn chung tại nhà 
máy sử dụng VOC sẽ tồn tại nhiều loại VOC khác nhau nên thí nghiệm cũng thực hiện đo cả mẫu khí hỗn hợp  mô phỏng  
(Mẫu khí thử :  thành phần VOC 5, thành phần VOC 3 : hệ  clo ). 
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MFC精製空気
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4～9 L/min
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(2) Thí nghiệm đo khí thử thực tế trong văn phòng nhà máy 

 Năm 2009 đã thực hiện lấy mẫu khí thử khi thực hiện phun sơn trong công đoạn hóa mù vật liệu sơn và phun xịt vào vật 
đối tượng.  Năm 2010 đã thực hiện lấy mẫu khí ở ống đặt đặt trước khi xử lí VOC của công đoạn in ống. Các mẫu khí này 
được cho vào túi và mang về phòng thí nghiệm để  tiến hành đo. 

● Kĩ thuật đối tượng chứng thực 
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(3) Tóm tắt kết quả thực nghiệm chứng thực 
Mã số 
chứng thực 100-0901 100-0902 100-0903 100-0904 100-1001 

Kĩ thuật 
chứng thực 

Hệ thống đo đơn giản 
VOC ( Model VOC-1) 

Cảm biến VOC handy 
(Model VOC-121H） 

Monitor TVOC handy 
( Model FTVR-02） 

Thiết bị phát hiện rò rỉ 
khí (Modle GL-103） 
 

Monitor VOC 
（Model VM-501） 

Cơ quan đề 
nghị 

Công ty cổ phần vật lí 
hóa học Komei 

Công ty TNHH OSP Công ty cổ phần kĩ 
thuật Figaro 

Công ty cổ phần thiết 
bị đo Rikei 

Công ty TNHH OSP 

Ảnh bề ngoài 

Tính tin cậy 

Ống phát hiện CO2 
được tạo kĩ thuật, có 
vấn đề về tính tin cậy 
khi kết hợp với các 
chất oxy hóa xúc tác.  
Tính năng xúc tác dễ 
bị phát sinh sai lệch 
hiệu quả xúc tác do 
thành phần khí đo, do 
đó cần phải chú ý xác 
nhận  thành phần cấu 
tạo của khí đo trước. 
Mong muốn thiết lập 
được cách kiểm tra 
hiệu quả xúc tác một 
cách đơn giản 

Có thể đo tốt các 
thống số tính lặp lại, 
độ tuyến tính, thời 
gian phản. Trong 
phần ảnh hưởng giao 
thoa cũng đã thấy 
được ảnh hưởng của 
thành phân nước.  Có 
thể nói đây là thiết bị 
có thể đo tốt trong 
môi trường bình 
thường, tuy nhiên có 
điểm cần lưu ý sau :  
Để đảm báo tính 
chính xác tính tin cậy 
thì cần phải xác lập 
được phương pháp 
kiểm tra đơn giản. 

Về phạm vi nồng độ 
đo, thời gian phản 
ứng, ảnh hưởng 
thành phần giao thoa 
thì vẫn cần cải tiến vê 
tính tính tin cậy của 
giá trị đo. Tuy nhiên, 
với phạm vi đo  nhỏ 
hơn  toluen 200 ppm 
thì có thể tin cậy 
được . 
Thiết bị này có gắn 
cảm biến nhiệt độ vào 
phần thân để đối phó 
với ảnh hưởng của 
nước , tuy nhiên có 
vấn đề là  không  bổ 
sung nước cho dòng 
khí mẫu thử được. 

Nguyên lí giống với 
FID của phương pháp 
chính thống,  tính 
năng độ nhạy tương 
đối và ảnh hưởng oxy 
tuy không thỏa mãn 
quy cách tính năng 
của FID trong phương 
pháp chính thống (JIS 
B 7989: phương pháp 
đo bằng máy đo tự 
động của hợp chất 
hữu cơ dễ bay hơi 
trong khí thải (VOC)), 
tuy nhiên vẫn thỏa 
mãn yêu cầu về độ tin 
cậy cơ bản của máy 
đo đơn giản(±20 ％ 
độ chính xác thông 
thường) 

Có chức năng  đo tốt 
với  tính lặp lại, độ 
tuyến tính, ảnh hưởng 
thành phần giao thoa, 
thời gian phản ứng , 
tính tái . Đặc biệt, 
thấy được rõ hiệu quả 
ảnh hưởng của nước  
bởi việc áp dụng đơn 
vị kiểm soát không khí. 
Tuy nhiên,  vì được 
bỏ qua ô nhiễm vì 
nguyên nhân do chât 
lượng của vật liệu 
phần back  nên khi 
thu thập và đo các 
mẫu khí thử , cần chú 
ý giảm trừ bớt. 

Tính tiện ích  

Giống với phương 
pháp đo chính thông, 
thiết bị này có thể đo 
với đơn vị ppmC, và 
rất tiện cho việc công 
bố và đánh giá kết 
quả đo.  Giống với 
việc đo mẫu khí thử 
VOC, cần phải tiến 
hành đo không khí 
nền, đối với nồng độ 
CO2 thì cần phải đảm 
bảo tính chính xác 
trong trường hợp 
nồng độ VOC thấp . 

Rất tiện trong trường 
hợp cấu thành VOC 
tại hiện trường  không 
biến động,  và là đơn 
thành phần.  Ngoài 
toluen thì cần phải sử 
dụng hệ số quy đổi 
đối với từng thành 
phần để tính ra kết 
quả đo. Đối với 
trường hợp cấu thành 
VOC biến đổi hoặc đa 
thành phần thì cần 
phải thực hiện xác 
nhận trước thành 
phần cấu tạo của khí 
đo , trên cơ sở hiểu 
được đặc tính hiến thị  
rồi mới tiến hành đo. 

Rất tiện trong trường 
hợp cấu thành VOC 
tại hiện trường  không 
biến động,  và là đơn 
thành phần.  Ngoài 
toluen thì cần phải sử 
dụng hệ số quy đổi 
đối với từng thành 
phần để tính ra kết 
quả đo. Đối với 
trường hợp cấu thành 
VOC biến đổi hoặc đa 
thành phần thì cần 
phải thực hiện xác 
nhận trước thành 
phần cấu tạo của khí 
đo , trên cơ sở hiểu 
được đặc tính hiến thị  
rồi mới tiến hành đo 

Giống với phương 
pháp đo chính thông, 
thiết bị này có thể đo 
với đơn vị ppmC, và 
rất tiện cho việc công 
bố và đánh giá kết 
quả đo.  Sử dụng 
bình lon hydro và 
chạy pin nên rất tiện. 
Đồng hồ hiên thị nhỏ  
nên có thể bị đọc 
nhầm kết quả . Ngoài 
ra còn phát ra tiếng 
ồn nên sẽ có vấn đề 
khi thực hiện đo trong 
phòng 

Rất tiện trong trường 
hợp cấu thành VOC 
tại hiện trường  không 
biến động,  và là đơn 
thành phần, tuy nhiên 
trường hợp cấu thành 
VOC biến đổi hoặc đa 
thành phần thì cần 
phải thực hiện xác 
nhận trước thành 
phần cấu tạo của khí 
đo , trên cơ sở  hiểu 
đặc tính cảm biến rồi 
mới tiến hành đo. 
 

Tính đơn 
giản 

Cần phải quen thì mới 
có thể thao tác liên 
hoàn được, tuy nhiên 
cũng không vấn đề gì. 

Thao tác đơn giản.  
Khi thực hiện đo liên 
tục mà có chức năng 
lưu giữ giá trị đo thì 
sẽ tiện lợi hơn. 

Thao tác đơn giản. 
Do tập hợp dữ liệu 
trong bộ nhớ trong 
nên thuận tiện cho 
việc quản lý thay đổi  

Cần phải quen thì mới 
có thể thao tác liên 
hoàn được, tuy nhiên 
thao tác cũng tương 
đôi đơn giản 

Thao tác đơn giản. 
Có xuất analog nên 
thuận tiện cho việc 
theo dõi  

Giá  300,000 yên  
Khoảng 900,000 yên 
( tham khảo giá thị 
trường) 

198,000 yên  Giá cố định  500,000 
yên  

Khoảng 1,600,000 
yên 
( tham khảo giá thị 
trường) 

Khối lượng Khoảng 5 kg ( set cả 
hộp đựng) Khoảng 400 g Khoảng 400 g Khoảng 4 kg Khoảng 5 kg 



● Nơi giải đáp thắc mắc liên quan đến Ngành kinh doanh chứng thực kĩ thuật 
môi trường- [kĩ thuật đo lường đơn giản VOC] 
 Information on the simplified VOC measurement technology field 
  Office of Environmental Research and Technology, 
  Policy and Coordination Division, Environmental Policy Bureau, 
  Ministry of the EnvironmentGodochosha 
  No.5, Kasumigaseki 1-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8975, Japan TEL: +81-(0)3-3581-3351（đại diện） 

Cơ quan kinh doanh chứng thực 
 Japan Environmental Technology Association 
 http://www.jeta.or.jp/notice/etv  
 E-Mail:jeta_vocetv@jeta.or.jp 
  Kudan-minami 4-8-30-201,Chiyoda-ku,Tokyo 102-0074, Japan TEL:+81-(0)3-3263-3755 

 Hiện nay đã có trang web về hoạt động kinh doanh chứng thực kĩ thuật môi  trường (http://www.env.go.jp/policy/etv/ ),  
tại đây có thể xác nhận được các thông tin chi tiết liên quan. 

 Tại trang web này có thể xem được  các thông tin như sau : khái quát yêu cầu thực nghiệm chứng thực,  quá trình thảo 
luận của các nhóm thảo luận, nhóm làm việc chung,  và kết quả chứng thực. 

Giới thiệu về trang web chính thức của hoạt động kinh doanh chứng 
thực kĩ thuật môi trường 

http://www.env.go.jp/policy/etv/

