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Εισαγωγή
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Η ανάγκη µιας διαδικασίας προκειµένου να ελέγχεται η µέτρηση για την αξιοπιστία της είναι, θα
µπορούσαµε να πούµε προφανής. Και την απαντάµε ως πράξη και στις καθηµερινές µας λειτουργίες.
Ας σκεφτούµε µια µηχανή µέτρησης που έχουµε όλοι σε χρήση, το ρολόι µας, και τη σχεδόν
ασυνείδητη κίνηση που κάνουµε να συγκρίνουµε την ένδειξη του ρολογιού που φοράµε µε τα
ρολόγια που υπάρχουν σε κοινή θέα ή την επαλήθευση, που σχεδόν πάντοτε κάνουµε όταν
καθορίζουµε την ώρα µιας συνάντησης ή ενός γεγονότος.
Στα πλαίσια της πιστοποίησης κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9002 (7.6 Έλεγχος των συσκευών
παρακολούθησης και µέτρησης) ή και της όποιας διασφάλισης της ποιότητας ενός προϊόντος ή µιας
υπηρεσίας θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η διαδικασία της διακρίβωσης εξοπλισµού που
χρησιµοποιείται για µετρήσεις και ελέγχους, καθώς και η µεγάλη σηµασία της ως διαδικασία
ποιότητας. Αλληλένδετες έννοιες µε αυτήν της διακρίβωσης είναι η επαλήθευση, η ιχνηλασιµότητα
και η αβεβαιότητα µέτρησης. Η κατανόηση αυτών των εννοιών βοηθάει πολύ την κατανόηση της
έννοιας Ποιότητα.
∆ιεθνή και εθνικά πρότυπα και κανονισµοί προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για τις δειγµατοληψίες
και τις δοκιµές καθώς και τα όρια αποδοχής των µετρήσεων διάφορων χαρακτηριστικών προϊόντων.
Τα εργαστήρια που διενεργούν αυτούς τους ελέγχους εξοπλίζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις και να εξασφαλίζουν ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσµατα εντός των ορίων ανοχής. Αυτό
επιτυγχάνεται µε χρήση διακριβωµένου εξοπλισµού ιχνηλατούµενης ακρίβειας και ορθότητας. Όλος
ο εργαστηριακός εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για µετρήσεις των δοκιµών πρέπει να
εξασφαλίζεται ότι εκτελεί µετρήσεις εντός των προκαθορισµένων ορίων ανοχής. Κάθε όργανο του
εξοπλισµού (Μηχανήµατα, Συσκευές Μέτρησης και ∆οκιµών, Μήτρες, Θερµόµετρα κ.λ.π.) οφείλει να
διακριβώνεται µε τρόπο που να ιχνηλατείται η µέθοδος διακρίβωσης και το αποτέλεσµά της.
Στη συνέχεια παρατίθεται τα βήµατα της διαδικασία διακρίβωσης και η απαραίτητη τεκµηρίωση.

8.2

H ∆ιαδικασία της ∆ιακρίβωσης

∆ιακρίβωση / Έλεγχος
Σύµφωνα µε το πρότυπο ΜΙL-STD-45662 ‘Calibration system requirements’, διακρίβωση είναι η
σύγκριση µεταξύ δύο οργάνων ή συσκευών µέτρησης, από τα οποία το ένα είναι πρότυπο γνωστής
ακρίβειας, ανιχνευόµενης σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα και το άλλο άγνωστης ακρίβειας. Με τη
σύγκριση αυτή βαθµολογείται το υπό έλεγχο όργανο ή συσκευή ή διαπιστώνεται ή επαληθεύεται ή
επαναφέρεται µε ρύθµιση η ακρίβειά του.
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Μέτρηση
Η διαδικασία µε την οποία µια άγνωστη ποσότητα συγκρίνεται µε µια εκ των προτέρων γνωστή
ποσότητα. Η µέτρηση της άγνωστης ποσότητας µπορεί να γίνει είτε µε απευθείας σύγκρισής της µε
το χρησιµοποιούµενο πρότυπο, είτε εµµέσως µε χρήση ενδιάµεσου ή βαθµολογηµένου συστήµατος.
Σε κάθε περίπτωση η µέτρηση πρέπει να είναι ακριβής και ορθή, ειδάλλως είναι επικίνδυνη.
Προκειµένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια και η ορθότητα των οργάνων Μέτρησης και ∆οκιµών
εφαρµόζεται η διαδικασία διακρίβωσης / ρύθµισης.
Η µέθοδος διακρίβωσης / ελέγχου και η συχνότητα ποικίλουν ανάλογα µε τη συσκευή.
∆ιακρίνονται βασικά δύο είδη διακριβώσεων:
•

Εξωτερική ∆ιακρίβωση (Επίπεδο 1)
Η ∆ιακρίβωση που γίνεται από αναγνωρισµένο ∆ιαπιστευµένο Εργαστήριο.

∆ιαπιστευµένο Εργαστήριο: Εργαστήριο δοκιµών στο οποίο έχει παρασχεθεί η τυπική
αναγνώριση, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, ύστερα από αρχική
επιθεώρηση, αξιολόγηση και στη συνέχεια επιτήρηση της καταλληλότητάς του, για τη
διενέργεια συγκεκριµένων ή συγκεκριµένης κατηγορίας δοκιµών, σύµφωνα µε καθορισµένα
εθνικά ή διεθνή πρότυπα ή κοινές προδιαγραφές συµµόρφωσης ή τεχνικούς κανονισµούς.
•

Εσωτερική ∆ιακρίβωση (Επίπεδο 2 και 3)
Η Εσωτερική ∆ιακρίβωση γίνεται από προσωπικό που διαθέτει την αντίστοιχη εµπειρία
(Εργαστηριακός Μηχανικός) µε χρήση διακριβωµένων οργάνων µέτρησης και δόκιµης µεθόδου.
Η Μεθοδολογία για την Εσωτερική ∆ιακρίβωση ορίζεται από τον Επικεφαλή Ποιοτικού Ελέγχου.
Τα όργανα µέτρησης µπορεί να είναι εξωτερικά διακριβωµένα (Επίπεδο 2) ή εσωτερικά
διακριβωµένο (Επίπεδο 3).
Η διακρίβωση και σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να διενεργηθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.

•

Επιθεώρηση / Οπτικός Έλεγχος (Επίπεδο 4)
Στοιχεία που χρησιµοποιούνται συνεχώς όπως κόσκινα, µήτρες, κώνοι κάθισης κ.λ.π.
επιθεωρούνται οπτικά για τον έλεγχο της καλής κατάστασης.
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Επίσης οπτική επιθεώρηση γίνεται σε όλες τις συσκευές που περιλαµβάνουν κινούµενα τµήµατα
προκειµένου να ελεγχθεί η ορθή θέση των επιµέρους στοιχείων. Η οπτική επιθεώρηση
προηγείται κάθε χρήσης οργάνου ή συσκευής.
H Μεθοδολογία ∆ιακρίβωσης, τα επίπεδα διακρίβωσης / ελέγχου (εξωτερικής / εσωτερικής /
ελέγχου) καθώς και η συχνότητα διακρίβωσης θα µπορούσαν να περιλαµβάνονται σ’ ένα κείµενο µε
τίτλο «∆ιακρίβωση Εργαστηριακού Εξοπλισµού: Μέθοδοι / Επίπεδα / Συχνότητα».

8.3

Καταγραφή Μετρήσεων
Όλες οι Μετρήσεις και ∆ιακριβώσεις που γίνονται εσωτερικά καταγράφονται και τηρούνται σε

αρχείο. Όλα τα πιστοποιητικά Εξωτερικής ∆ιακρίβωσης οµοίως τηρούνται σε αρχείο.
Στην Αναφορά σηµειώνεται το Όνοµα της Συσκευής ή του Οργάνου, ο κωδικός αριθµός, η
επιτρεποµένη ανοχή, ο τρόπος µέτρησης, η ανοχή που µετρήθηκε (στην περίπτωση εσωτερικής
διακρίβωσης) η ηµεροµηνία ισχύουσας διακρίβωσης, η ηµεροµηνία επόµενης διακρίβωσης και το
επίπεδο ∆ιακρίβωσης.
Στα αρχεία αυτά ή σε σχετικό φάκελο κάθε συσκευής θα περιλαµβάνονται όλα τα
χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του κάθε οργάνου, η σχετική µέθοδος, οι οδηγίες χρήσης και
διακρίβωσης.

8.4

Προγραµµατισµός ∆ιακρίβωσης
Ο Εργαστηριακός Μηχανικός είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση

του προγράµµατος διακρίβωσης του εργαστηριακού εξοπλισµού. Ο Εργαστηριακός Μηχανικός είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση του προγράµµατος Εσωτερικής ∆ιακρίβωσης.
Για τα όργανα στα οποία γίνεται εσωτερική διακρίβωση (επίπεδο 2 ή επίπεδο 3), απαιτείται η
συµπλήρωση ενός εντύπου µε τη µορφή “Καρτέλα διακρίβωσης Οργάνου”, στο οποίο αναφέρεται η
πραγµατοποιηθείσα Μέτρηση, η Μέτρηση Αναφοράς και η ευρεθείσα απόκλιση.
Ο απαραίτητος προγραµµατισµός καθώς και οι αρµοδιότητες θα πρέπει να έχουν προσδιοριστεί
µε σαφήνεια, προκειµένου να εξασφαλίζεται η συνεχής συµµόρφωση.
Είναι αυτονόητο ότι η ηµεροµηνία λήξεως του πιστοποιητικού δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση
να ξεπεραστεί.

8.5

Αρίθµηση και Καταµέτρηση των Συσκευών
Ο εργαστηριακός εξοπλισµός και τα όργανα θα πρέπει να αριθµούνται και να ταξινοµούνται σε

σχετικό «Πίνακα Οργάνων και Συσκευών Εργαστηρίου». Οι κωδικοί των οργάνων σηµειώνονται µε
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αυτοκόλλητα σε κάθε όργανο και συσκευή έτσι ώστε η ανιχνευσιµότητά τους να είναι εφικτή και
σύµφωνη µε τον παραπάνω πίνακα.
Στον πίνακα περιγράφεται το είδος της ∆οκιµής που πραγµατοποιείται µε κάθε όργανο και ο
αριθµός των οργάνων που διαθέτει το Εργαστήριο .

Ορισµοί
∆ιακρίβωση οργάνου: Ως διακρίβωση ενός οργάνου µέτρησης θεωρείται το σύνολο των
δραστηριοτήτων, οι οποίες, υπό συγκεκριµένες συνθήκες, προσδιορίζουν τις τιµές σφάλµατός του.

Επαλήθευση οργάνου: Η επαλήθευση ενός οργάνου είναι η επιβεβαίωση µετά από εξέταση και η
απόδειξη ότι υπάρχει συµµόρφωση του οργάνου µε συγκεκριµένες απαιτήσεις.

Ιχνηλασιµότητα: Ιχνηλασιµότητα (traceability) είναι ο συσχετισµός των αποτελεσµάτων
µετρήσεων µε εθνικά ή διεθνή πρότυπα, µέσω µιας αδιάσπαστης αλυσίδας συσχέτισης, δηλαδή
συγκρίσεων, και εποµένως, διακριβώσεων.

Αβεβαιότητα µέτρησης: Η αβεβαιότητα µέτρησης είναι µια παράµετρος του αποτελέσµατος
µέτρησης, που χαρακτηρίζει το διάστηµα τιµών, µέσα στο οποίο εκτιµάται ότι βρίσκεται το
µετρούµενο µέγεθος. Αποτελεί µια ποσοτική µέτρηση της ισχύος της αλυσίδας της ιχνηλασιµότητας
που αναφέρθηκε πιο πάνω. Ο υπολογισµός της γίνεται µε επιστηµονικές µεθόδους και, συνήθως σε
επίπεδο εµπιστοσύνης 95%.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι προφανές ότι στην περίπτωση εσωτερικής διακρίβωσης το προσωπικό θα πρέπει
να είναι επαρκώς και τεκµηριωµένα εκπαιδευµένο κατάλληλα και να διατίθενται τα πρότυπα
σύµφωνα µε τα οποία γίνονται οι διακριβώσεις. Ενώ ένα άλλο σηµαντικό θέµα είναι η αξιοπιστία και
η ορθότητα του πιστοποιητικού, στην περίπτωση της εξωτερικής διακρίβωσης.
Για το λόγο αυτό παρατίθενται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει ένα πιστοποιητικό
διακρίβωσης κατ΄ ελάχιστον (βλ. ΕΣΥ∆, Κ01-ΚΡΙΤΕ/01/06/20-06-2007):
Α) τον τίτλο «πιστοποιητικό διακρίβωσης».
Β) το όνοµα και την διεύθυνση του εργαστηρίου και τον τόπο όπου εκτελέστηκαν οι διακριβώσεις,
εάν αυτός διαφέρει από τη διεύθυνση του εργαστηρίου.
Γ) µοναδική απόδοση ταυτότητας στο πιστοποιητικό διακρίβωσης (π.χ. ο αριθµός σειράς της
έκδοσης) σε κάθε σελίδα ένα στοιχείο αναγνώρισης, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η σελίδα
αναγνωρίζεται ως µέρος του πιστοποιητικού διακρίβωσης, καθώς και σαφή προσδιορισµό του
τέλους του πιστοποιητικού.
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∆) το όνοµα, και τη διεύθυνση του πελάτη.
Ε) τον προσδιορισµό της ταυτότητας της µεθόδου και του εξοπλισµού (τύπος οργάνου και
σειριακός αριθµός) που χρησιµοποιήθηκε.
ΣΤ) την περιγραφή, την κατάσταση και σαφή προσδιορισµό της ταυτότητας του αντικειµένου που
διακριβώθηκε.
Ζ) την ηµεροµηνία παραλαβής του αντικειµένου της διακρίβωσης όπου αυτό είναι κρίσιµο για την
εγκυρότητα και την εφαρµογή των αποτελεσµάτων, καθώς και την ηµεροµηνία εκτέλεσης της
διακρίβωσης.
Η) αναφορά στο σχέδιο και στις διαδικασίες δειγµατοληψίας που χρησιµοποιήθηκαν από το
εργαστήριο ή από άλλους φορείς, όπου αυτά είναι σχετικά µε την εγκυρότητα ή την εφαρµογή
των αποτελεσµάτων.
Θ) τα αποτελέσµατα των διακριβώσεων και όπου ενδείκνυται τις µονάδες µέτρησης.
Ι)

το(-α) όνοµα(-τα), την(-ις) ιδιότητα(-ες) και την(-ις) υπογραφή(-ες) ή ισοδύναµη αναγνώριση
της ταυτότητας του(-ων) προσώπου(-ων) που εξουσιοδοτούν τη χορήγηση του πιστοποιητικού
διακρίβωσης.

ΙΑ) όπου είναι σχετικό, µια δήλωση ότι τα αποτελέσµατα σχετίζονται µόνο µε τα αντικείµενα που
διακριβώθηκαν.
ΙΒ) τις συνθήκες (π.χ. περιβαλλοντικές), κάτω από τις οποίες έγιναν οι διακριβώσεις, οι οποίες
επηρεάζουν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων.
ΙΓ) την αβεβαιότητα της µέτρησης ή και δήλωση συµµόρφωσης µε καθορισµένη µετρολογική
προδιαγραφή ή µε προτάσεις /κεφάλαια αυτής. Μαζί µε την αναγραφή της αβεβαιότητας στα
πιστοποιητικά διακρίβωσης ενδείκνυται και µια δήλωση για το επίπεδο εµπιστοσύνης στο οποίο
αντιστοιχεί η έκφρασής της.
Ι∆) απόδειξη ότι οι µετρήσεις είναι ιχνηλάσιµες.
ΙΕ) για τα πιστοποιητικά διακρίβωσης εντός του πεδίου διαπίστευσης του εργαστηρίου, τον αριθµό
διαπίστευσης και τα διακριτικά στοιχεία (λογότυπο) του φορέα που παρέχει τη διαπίστευση.
ΙΣΤ) µια πρόταση ότι το πιστοποιητικό απαγορεύεται να αναπαράγεται παρά µόνο ολοκληρωµένο
και µετά από έγγραφη εξουσιοδότηση του εργαστηρίου που το εκδίδει.
ΙΖ) τη σφραγίδα του εργαστηρίου.
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