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ορθότηταορθότητα καικαι αξιοπιστίααξιοπιστία αποτελέσματοςαποτελέσματος
δοκιμήςδοκιμής

δείγμα
εργαστηρίου αποτέλεσμα

δειγματοληψία αναλυτής

χώροι
εγκατάστασης και
περιβαλλοντικές

συνθήκες

μέθοδοι
δοκιμών

χειρισμός
αντικειμένων

δοκιμής
εξοπλισμός



διασφάλισηδιασφάλιση ποιότηταςποιότητας αποτελεσμάτωναποτελεσμάτων

 εφαρμογή του διεθνούς προτύπου

περιέχει όλες τις απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα
εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, προκειμένου να
αποδείξουν ότι:
εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης της ποιότητας
έχουν τη δυνατότητα να παράγουν τεχνικώς έγκυρα

αποτελέσματα

αυτό το διεθνές πρότυπο χρησιμοποιείται από τους φορείς αξιολόγησης ως βάση
για τις διαπιστεύσεις που χορηγούν στα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων



είναιείναι υποχρεωτικόςυποχρεωτικός οο έλεγχοςέλεγχος καικαι ηη
διακρίβωσηδιακρίβωση τουτου εξοπλισμούεξοπλισμού;;

 περιλαμβάνεται στο πρότυπο ISO 17025 ως τεχνική απαίτηση για τα
εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων

καθιέρωση πολιτικών και διαδικασιών για την
επιλογή, χρήση, διακρίβωση, παρακολούθηση, και
έλεγχο των προτύπων μέτρησης και του εξοπλισμού
μετρήσεων

καθιέρωση πολιτικών και διαδικασιών για την
επιλογή, χρήση, διακρίβωση, παρακολούθηση, και
έλεγχο των προτύπων μέτρησης και του εξοπλισμού
μετρήσεων

Σύστημα Ποιότητας εργαστηρίου



απαιτήσειςαπαιτήσεις τουτου προτύπουπροτύπου ISO 17025ISO 17025 γιαγια τοντον
εξοπλισμόεξοπλισμό

◦ επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού

◦ μονοσήμαντη κωδικοποίηση

◦ χρήση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

◦ διαδικασίες για τον ασφαλή χειρισμό,

τη χρήση και την συντήρηση

◦ διαδικασίες για τον έλεγχο και την διακρίβωση

◦ τήρηση αρχείου



διασφάλισηδιασφάλιση ορθήςορθής λειτουργίαςλειτουργίας εξοπλισμούεξοπλισμού

διασφάλιση ποιότητας αποτελεσμάτωνδιασφάλιση ποιότητας αποτελεσμάτων

συντήρησησυντήρηση έλεγχος
καλής

λειτουργίας

έλεγχος
καλής

λειτουργίας

διακρίβωσηδιακρίβωση

πρόληψη αλλοιώσεων



παράδειγμαπαράδειγμα ενόςενός καθιερωμένουκαθιερωμένου προγράμματοςπρογράμματος γιαγια
τηντην συντήρησησυντήρηση τουτου εξοπλισμούεξοπλισμού

είδος εξοπλισμού απαίτηση προτεινόμενη συχνότητα

i) επωαστικοί κλίβανοι
ii) ψυγεία
iii) καταψύξεις

καθαρισμός και απολύμανση
εσωτερικών επιφανειών

i) κάθε μήνα
ii) όταν απαιτείται

(π.χ. κάθε 3 μήνες)
iii) όταν απαιτείται

(π.χ. κάθε χρόνο)

υδατόλουτρα άδειασμα, καθαρισμός,
απολύμανση και
επαναπλήρωση

κάθε μήνα ή κάθε 6 μήνες όταν
χρησιμοποιείται βιοκτόνο

μικροσκόπια πλήρη συντήρηση κάθε χρόνο

μονάδα αντίστροφης όσμωσης αντικατάσταση φίλτρου όπως συνιστάται από τον
κατασκευαστή

θάλαμοι νηματικής ροής πλήρης μηχανικός έλεγχος κάθε χρόνο ή όπως συνιστάται
από τον κατασκευαστή
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έλεγχοςέλεγχος//διακρίβωσηδιακρίβωση ποιονποιον εξοπλισμόεξοπλισμό αφοράαφορά;;

 υδατόλουτρα, επωαστικούς
κλιβάνους, αυτόκαυστα,
ομογενοποιητές, ψυγεία, καταψύξεις

 μετρητικά όργανα: θερμόμετρα,
χρονόμετρα, ζυγούς, πεχάμετρα,
καταμετρητές αποικιών

 ογκομετρικό εξοπλισμό: πιπέτες,
αυτόματους διανεμητές

 βοηθητικό εξοπλισμό: συσκευές
διήθησης, γυάλινο εξοπλισμό

αυτόν τον εξοπλισμό που μπορεί
να αποτελέσει σημαντική πηγή

αβεβαιότητας στο τελικό
αποτέλεσμα της δοκιμής

έχει επίδραση στα αποτελέσματα



έλεγχοςέλεγχος καλήςκαλής λειτουργίαςλειτουργίας καικαι διακρίβωσηδιακρίβωση τουτου
εξοπλισμούεξοπλισμού

 Κάθε πότε;

◦ Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία

◦ καθορίζεται από το εργαστήριο, ανάλογα με τον τύπο και τη σταθερότητα του
εξοπλισμού, τη συχνότητα χρήσης, τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις
κατευθυντήριες οδηγίες διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών (π.χ. Eurachem,
UKAS,APHA)

καθιέρωση προγράμματος

δεν υπάρχει γενικός
κανόνας σχετικά με τα
διαστήματα ελέγχου –

διακρίβωσης.
κάθε περίπτωση

οργάνου μετρήσεων
πρέπει να εξετάζεται

ξεχωριστά



παράδειγμαπαράδειγμα ελέγχουελέγχου καλήςκαλής λειτουργίαςλειτουργίας
εξοπλισμούεξοπλισμού

είδος εξοπλισμού απαίτηση προτεινόμενη συχνότητα

επωαστικοί κλίβανοι, ψυγεία,
καταψύξεις

i) σταθερότητα και ομοιομορφία
θερμοκρασίας

ii) παρακολούθηση της
θερμοκρασίας

i. στην έναρξη λειτουργίας,
περιοδικά σε τεκμηριωμένη
συχνότητα και μετά από κάθε
επισκευή/ τροποποίηση

ii. καθημερινά

ζυγοί έλεγχος με βάρος εργασίας καθημερινά/πριν από κάθε χρήση

πιπέτες έλεγχος της ακρίβειας και ορθότητας
του διανεμηθέντος όγκου με
σταθμική μέθοδο

τακτικά (καθορίζεται ανάλογα με την
συχνότητα και την φύση της
χρήσης)

καταμετρητής αποικιών έλεγχος με αριθμό που μετράται από
τον αναλυτή με μη αυτόματο τρόπο

κάθε χρόνο
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παράδειγμαπαράδειγμα παρακολούθησηςπαρακολούθησης εξοπλισμούεξοπλισμού

 24ωρη παρακολούθηση(ανά 15’)
μέσω ασύρματου συστήματος
καταγραφής της θερμοκρασίας
των θαλάμων(data loggers)

 δυνατότητα ειδοποίησης του
εξουσιοδοτημένου προσωπικού με
email/sms σε περίπτωση
παρέκκλισης από τις καθορισμένες
ανοχές



τιτι σημαίνεισημαίνει διακρίβωσηδιακρίβωση τουτου εξοπλισμούεξοπλισμού??

◦ σύγκριση των ενδείξεων μέτρησης που δίνει το όργανο με τις
αντίστοιχες ενδείξεις ενός προτύπου αναφοράς

•διόρθωση στις ενδείξεις του οργάνου

•υπολογισμός αβεβαιότητας μέτρησης

πρέπει να είναι μικρότερη
από την ανοχή της μεθόδου



ιδιότητεςιδιότητες προτύπουπροτύπου οργάνουοργάνου

 να έχει ακρίβεια τουλάχιστον 3 φορές καλύτερη από το όργανο που
ελέγχεται

 να έχει ιχνηλασιμότητα στα διεθνή πρότυπα μέτρησης

π.χ για τα πρότυπα μέτρησης θερμοκρασίας είναι η
ικανότητα να συνδέεις το αποτέλεσμα μιας μέτρησης
με την Διεθνή Κλίμακα Θερμοκρασίας του 1990
(ITS-90)
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Absolute zero
Hydrogen triple point

Neon triple point
Oxygen triple point

Mercury triple point

Argon triple point

Water triple point

Silver freeze point

Aluminum freeze point

Zinc freeze point

Tin freeze point

Indium freeze point

Gallium melt point

Gold freeze point
Copper freeze point 1084.620 oC

1064.180 oC

0.01000 oC

961.780 oC

660.3230 oC

419.5270 oC

231.9280 oC
156.5985 oC

29.76460 oC

-189.3442 oC

-38.83440 oC

-218.7916 oC
-248.5939 oC
-259.3467 oC
-273.1500 oC

Water triple point

Σημεία αναφοράς

ΔιεθνήςΔιεθνής ΚλίμακαΚλίμακα ΘερμοκρασίαςΘερμοκρασίας τουτου 19901990
((ITSITS--90)90)

Αφορά την διακρίβωση
μόνο των πρότυπων

θερμομέτρων



ΠυραμίδαΠυραμίδα ΙχνηλασιμότηταςΙχνηλασιμότητας θερμοκρασίαςθερμοκρασίας

Fixed points of ITS-90,
H2, Ne, O2, Ar, Hg, H2O, Ga, In, Sn, Zn, Al, Ag, Au, Cu

SPRT and HTSPRT

Primary monochromatic
pyrometer

Noble and pure metal
TCs: R, S, B,
Pt/Pd, Au/Pt

Precision pyrometers,
Black body sources

Liquid in glass therm.,
Direct display therm.

Etc…

Base metal TCs,
K, N, J, T, E,…

He vapor-pressure vs
temperature equat.

He gas thermometer

Low temperature therm:
resistance of Pt or

metal alloys (Rh-Fe) and
semiconductors (Ge, C)

diodes (Si, GaAs)

Resistance therm. of Pt
and semiconductors



αξιοπιστίααξιοπιστία υπηρεσιώνυπηρεσιών διακρίβωσηςδιακρίβωσης

• εργαστήριο διακρίβωσης
διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ

• αναγνωρισμένο εργαστήριο από
αντίστοιχο φορέα του εξωτερικού

• Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
(ΕΙΜ) τήρηση εθνικών προτύπων
μέτρησης

αδιάσπαστη αλυσίδα ιχνηλασιμότηταςαδιάσπαστη αλυσίδα ιχνηλασιμότητας



καικαι επειδήεπειδή τατα μετρολογικάμετρολογικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τωντων
μετρητικώνμετρητικών οργάνωνοργάνων δενδεν παραμένουνπαραμένουν αμετάβλητααμετάβλητα σεσε
όληόλη τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης ζωήςζωής τουςτους……

εξαιτίας
 καταπονήσεων κατά την χρήση
 περιβαλλοντικών συνθηκών
 φυσιολογικών φθορών

θα πρέπει να ελέγχονται και να διακριβώνονται σε όλη τη
διάρκεια της ζωής τους



παράδειγμαπαράδειγμα διαστημάτωνδιαστημάτων διακρίβωσηςδιακρίβωσης

είδος εξοπλισμού απαίτηση προτεινόμενη συχνότητα
θερμόμετρα εργασίας έλεγχος με θερμόμετρο

αναφοράς στο σημείο του
πάγου και στην θερμοκρασία
χρήσης

κάθε χρόνο

ζυγοί διακρίβωση ετησίως για τα πρώτα 3 χρόνια
και στην συνέχεια λιγότερο
συχνά, με βάση την
ικανοποιητική απόδοση

πιπέτες διακρίβωση κάθε χρόνο

βάρη ελέγχου έλεγχος σε ζυγό αμέσως μετά
την διακρίβωση

κάθε 2 χρόνια
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εσωτερικές διακριβώσεις

…μια
μέθοδος

προς
αξιολόγηση



εφαρμογήεφαρμογή τουτου ISO 17025ISO 17025 καικαι γιαγια τιςτις
εσωτερικέςεσωτερικές διακριβώσειςδιακριβώσεις

 ικανοποίηση των απαιτήσεων για τις διακριβώσεις από τα
εργαστήρια δοκιμών

 εκπαίδευση προσωπικού
 προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού
 σύνταξη διαδικασιών, οδηγιών
 διαδικασία υπολογισμού της αβεβαιότητας
 έλεγχος προτύπου οργάνου (διακρίβωση & ενδιάμεσοι έλεγχοι)
 τήρηση αρχείου

Σύστημα Ποιότητας
εργαστηρίου



αξιολόγησηαξιολόγηση επάρκειαςεπάρκειας εργαστηρίουεργαστηρίου γιαγια τιςτις
εσωτερικέςεσωτερικές διακριβώσειςδιακριβώσεις

 όταν ένα εργαστήριο δοκιμών
εκτελεί εσωτερικές διακριβώσεις,
το δηλώνει στον φορέα
διαπίστευσης και αξιολογείται
κατά την επίσκεψη της ομάδας
αξιολόγησης

 Το εργαστήριο δηλώνει στο
Μέρος 7 του Εντύπου της
Αίτησης, ότι εκτελεί εσωτερικές
διακριβώσεις σε συγκεκριμένα
μεγέθη



διήμερηδιήμερη εκπαίδευσηεκπαίδευση προσωπικούπροσωπικού ΔΕΔΥΔΕΔΥ στοστο
ΕλληνικόΕλληνικό ΙνστιτούτοΙνστιτούτο ΜετρολογίαςΜετρολογίας ((ΕΙΜΕΙΜ))

 εισαγωγικές έννοιες, διεθνής κλίμακα
θερμοκρασίας ITS90

 μέθοδοι διακρίβωσης θερμομέτρων
(άμεσης ανάγνωσης, διαστολής υγρού,
PRTs κ.α.)

 αβεβαιότητες διακρίβωσης θερμομέτρων
 εισαγωγικές έννοιες και μέθοδοι

διακρίβωσης για περιβαλλοντικούς
θαλάμους θερμοκρασίας

 εκτίμηση αβεβαιότητας
 πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο

θερμοκρασίας του ΕΙΜ



βιβλιογραφίαβιβλιογραφία

1. ISO 17025:2005 “Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των
εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων”

2. M.Eleftheriadou and K. C. Tsimillis (Eds), Eurachem guide:
Accreditation for Microbiological Laboratories, Second Edition (2013)

3. ΕΣΥ∆ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ/01/06/20-06-2007 “Συστήματα μέτρησης και
διακρίβωσης”

4. ΕΣΥ∆ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ/01/06/19-12-2013 “Ιχνηλασιμότητα Μετρήσεων”
5. DKD-R 5-7:2009 “Calibration of Climatic Chambers”
6. UKAS – LAB 11:2012 “Traceability of Temperature Measurement”



ευχαριστώευχαριστώ γιαγια
τηντην προσοχήπροσοχή
σαςσας!!


