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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1

Βασική απαίτηση των εργαστηρίων διακριβώσεων και δοκιµών είναι η
διακρίβωση των οργάνων εργασίας τους µε όργανα καλύτερης ακρίβειας ή µε
πρότυπα τα οποία στη συνέχεια ελέγχονται και πάλι σε µια ή περισσότερες
διαδικασίες διακρίβωσης, µε εθνικά πρότυπα, όπως εκείνα που τηρούνται σ΄
ένα Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας. Αυτή η ικανότητα συσχετισµού µετρήσεων
µε τα κατάλληλα πρότυπα µετρήσεων, ακολουθώντας µια αδιάσπαστη αλυσίδα
διακριβώσεων, αναφέρεται ως ιχνηλασιµότητα µετρήσεων.

1.2

Οι επίσηµες απαιτήσεις του Εθνικού Συστήµατος ∆ιαπίστευσης Ε.ΣΥ.∆. για την
ιχνηλασιµότητα µετρήσεων καθορίζονται σε συµφωνία µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ
ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012 (µόνον για ιατρικά
εργαστήρια) και την οδηγία ILAC P10:01/2013. Η παρούσα Κατευθυντήρια
Οδηγία παρέχει επιπλέον διευκρινίσεις και οδηγίες για τους τρόπους επίτευξης
της ιχνηλασιµότητας. Τα εργαστήρια διακριβώσεων και δοκιµών που
υποβάλλουν στο Ε.ΣΥ.∆. αίτηση για διαπίστευση , πρέπει να ικανοποιούν όλες
αυτές τις απαιτήσεις πριν τους χορηγηθεί διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.∆.

1.3

Το Ε.ΣΥ.∆. απαιτεί όπως όλες οι µετρήσεις που είναι αναγκαίες για τη σωστή
διενέργεια µιας διακρίβωσης ή δοκιµής είναι ιχνηλάσιµες, όπου η έννοια της
ιχνηλασιµότητας είναι εφαρµόσιµη στην πράξη, στις µονάδες του συστήµατος SI
(Systeme international d’ unites), στην υλοποίηση µιάς φυσικής σταθεράς, σε
άλλο αναγνωρισµένο πρότυπο, ή σε υλικό αναφοράς, πιστοποιηµένο ή µη. Ο
τρόπος εφαρµογής της εν λόγω πολιτικής εξειδικεύεται στο κεφ. 2. Αυτή η
απαίτηση ιχνηλασιµότητας ισχύει για οποιεσδήποτε µετρήσεις που ενδέχεται να
επηρεάσουν σηµαντικά το αποτέλεσµα της διακρίβωσης ή της δοκιµής ή την
εγκυρότητά του.

1.4

Σε

µερικούς

τοµείς

δοκιµών,

όπως

για

παράδειγµα

των

χηµικών,

µικροβιολογικών και ιατροδικαστικών, γίνεται χρήση υλικών αναφοράς ως
προτύπων µετρήσεων αναφοράς.

Το Ε.ΣΥ.∆. απαιτεί, όπου είναι δυνατόν,

αυτά τα υλικά αναφοράς είναι ιχνηλάσιµα σε εθνικά πρότυπα µετρήσεων ή σε
εθνικά ή διεθνή πρότυπα υλικά αναφοράς και έχουν παραχθεί µε τεχνικώς
έγκυρο τρόπο. Η εξειδίκευση της εν λόγω πολιτικής παρατίθεται στην παρ. 2.3.

2.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.1

Εργαστήρια διακριβώσεων

2.1.1.

Κατάλληλα

εξωτερικά

εργαστήρια

διακριβώσεων

για

τη

παροχή

ιχνηλασιµότητας είναι τα εξής :
1) Εθνικό Εργαστήριο Μετρολογίας, το οποίο παρέχει υπηρεσίες κατάλληλες
για τη σκοπούµενη χρήση, οι οποίες καλύπτονται από τη συµφωνία αµοιβαίας
αναγνώρισης CIPM MRA. Οι υπηρεσίες αυτές παρατίθενται στο Παράρτηµα Γ
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(Appendix C) της βάσης δεδοµένων BIPM KCDB, η οποία παρέχει επίσης
πληροφορίες για το εύρος και την αβεβαιότητα, για κάθε παρεχόµενη υπηρεσία
ή
2) ∆ιαπιστευµένο εργαστήριο διακριβώσεων, µε Επίσηµο Πεδίο Εφαρµογής της
∆ιαπίστευσης (ΕΠΕ∆) κατάλληλο για τη σκοπούµενη χρήση, από το ΕΣΥ∆ ή
άλλον φορέα διαπίστευσης ο οποίος συµµετέχει στη συµφωνία αµοιβαίας
αναγνώρισης της ILAC, ή σε τοπικές συµφωνίες που αναγνωρίζονται από την
ILAC ή
3α) Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, το οποίο παρέχει υπηρεσίες κατάλληλες για
τη σκοπούµενη χρήση, αλλά δεν καλύπτεται από τη συµφωνία αµοιβαίας
αναγνώρισης CIPM MRA. ή
3β) Εργαστήριο διακριβώσεων του οποίου οι υπηρεσίες είναι κατάλληλες για τη
σκοπούµενη χρήση, αλλά δεν είναι διαπιστευµένο από το ΕΣΥ∆ ή άλλον φορέα
διαπίστευσης ο οποίος συµµετέχει στη συµφωνία αµοιβαίας αναγνώρισης της
ILAC ή σε τοπικές συµφωνίες που αναγνωρίζονται από την ILAC.
2.1.2.

Οι δυνατότητες 3α) και 3β) επιλέγονται µόνον εφόσον δεν είναι διαθέσιµες οι
επιλογές 1) και 2), είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Επίσης, στην
περίπτωση επιλογής των 3α) και 3β), το υπό αξιολόγηση εργαστήριο πρέπει να
τεκµηριώσει τη συµµόρφωση του εργαστηρίου που παρέχει τις υπηρεσίες
διακρίβωσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας του ΕΣΥ∆. Ενδεικτικά
κριτήρια τεκµηρίωσης περιλαµβάνουν (οι αριθµοί στις παρενθέσεις αναφέρονται
σε παρ. και εδάφια του ISO 17025 : 2005) :
−

∆ιακρίβωση των προτύπων του εργαστηρίου σύµφωνα µε τις περιπτώσεις

−

Αποτελέσµατα συµµετοχής σε προγράµµατα διεργαστηριακής ικανότητας

(1) και (2) της παρ 2.1.1 που προαναφέρθηκαν (5.6.1)
(5.9.1)
−

Καταλληλότητα εξοπλισµού και περιβαλλοντικές συνθήκες (5.5.1 & 5.3)

−

Αρχεία επικύρωσης; µεθόδων διακρίβωσης (5.4.5)

−

∆ιαδικασίες για την εκτίµηση της αβεβαιότητας (5.4.6)

−

Αποτελέσµατα ελέγχου ποιότητας (5.9)

−

Τεχνική επάρκεια του προσωπικού (5.2)

−

Εξωτερικές επιθεωρήσεις του εργαστηρίου (4.6.4 και 4.14)

−

Τα περιεχόµενα του πιστοποιητικού διακρίβωσης ( 5.10)

Για την τεκµηρίωση των ανωτέρω, ενδέχεται να απαιτηθεί η διενέργεια
αξιολόγησης του εργαστηρίου που παρέχει τις υπηρεσίες διακριβώσεων από το
υπό αξιολόγηση εργαστήριο (αξιολόγηση δευτέρου µέρους), αντίστοιχης εκείνης
την οποία θα πραγµατοποιούσε ένας φορέας διαπίστευσης, για την αξιολόγηση
της τεχνικής του επάρκειας.
2.1.3.

Όταν δεν είναι δυνατή η διακρίβωση ως προς τις µονάδες του συστήµατος SI,
για τη διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας των µετρήσεων, το εργαστήριο µπορεί
να εφαρµόσει τις ενδεδειγµένες µεθόδους, µεταξύ των προβλεποµένων στο
εδάφιο 5.6.2.1.2 του ISO 17025 : 2005 (χρήση πιστοποιηµένων προτύπων
υλικών αναφοράς, καθορισµένων µεθόδων, συναινετικών προτύπων κλπ).
Ωστόσο η δυνατότητα αυτή είναι αποδεκτή, µόνον εφόσον αποκλειστούν οι
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επιλογές 1) έως 3) του εδαφίου 2.1.1. Η τεκµηρίωση της εφαρµογής των εν
λόγω µεθόδων, θα αποτελεί αντικείµενο αξιολόγησης από το Ε.ΣΥ.∆.
2.2.

Εργαστήρια δοκιµών
(Για διαπίστευση σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 17025 :2005 και ISO 15289 :
2012)

2.2.1.

Για διακριβώσεις που µε βάση το ισοζύγιο αβεβαιότητας της µέτρησης,
συνεισφέρουν σηµαντικά στην τελική αβεβαιότητα της µέτρησης, ισχύουν τα
κριτήρια και οι απαιτήσεις διασφάλισης ιχνηλασιµότητας που προαναφέρθηκαν,
για εργαστήρια διακριβώσεων.

2.2.2.

Εάν το εργαστήριο επιθυµεί να εξαιρέσει τη διακρίβωση τµήµατος εξοπλισµού,
οφείλει να τεκµηριώσει ότι η συνεισφορά της αντίστοιχης αβεβαιότητας, στην
τελική αβεβαιότητα της µέτρησης είναι αµελητέα (µη «κρίσιµη» διακρίβωση).

2.2.3.

Στην περίπτωση της διαπίστευσης ιατρικών εργαστηρίων σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012, ισχύουν οι απαιτήσεις της παρ. 5.3.1.4
του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2012.

2.3

Χρήση υλικών αναφοράς (Reference Materials – RM) και πιστοποιηµένων
υλικών αναφοράς (Certfied Reference Materials – CRM)
(Για διαπίστευση σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 17025 : 2005 και ISO 15189 :
2012)

2.3.1.

H τιµή αναφοράς ενός RM δεν θεωρείται κατά τεκµήριο, ιχνηλάσιµη, ωστόσο η
χρήση ενός CRM διασφαλίζει (εξ ορισµού) την ιχνηλασιµότητα στις αντίστοιχες
µονάδες του συστήµατος SI.

2.3.2

Η πολιτική του ΕΣΥ∆, όσον αφορά την ιχνηλασιµότητα των υλικών, τα οποία
παρέχονται από Παραγωγούς Υλικών Αναφοράς (ΠΥΑ), αποτυπώνεται στα
εξής :
−

Η τιµή αναφοράς ενός CRM, το οποίο παράγεται από Εθνικό Μετρολογικό
Ινστιτούτο και περιλαµβάνεται στη βάση δεδοµένων BIPΜ KCDB, ή
παράγεται από διαπιστευµένο, κατά ISO Guide 34 : 2009, ΠΥΑ, στα
πλαίσια του ΕΠΕ∆ του, θεωρείται ότι είναι µετρολογικά ιχνηλάσιµη.

−

Τιµές

αναφοράς

καταχωρήσεις

στη

CRM,

οι

βάση

οποίες

καλύπτονται

δεδοµένων

JCTLM,

από

αντίστοιχες

θεωρούνται

επίσης

µετρολογικά ιχνηλάσιµες.
−

Για τα RM και CRM τα οποία παράγονται από λοιπούς ΠΥΑ και δεν
εµπίπτουν στις δύο ανωτέρω κατηγορίες,

µπορούν να θεωρηθούν ως

κρίσιµα αναλώσιµα υλικά για την ποιότητα των διενεργουµένων δοκιµών
και το εργαστήριο πρέπει να τεκµηριώσει ότι κάθε χρησιµοποιούµενο RM
και CRM είναι κατάλληλο για τη σκοπούµενη χρήση (εδάφιο 4.6.2
προτύπου ISO 17025 : 2005).
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2.3.3

Περαιτέρω πληροφορίες ή συµβουλές, είτε για τους φορείς οι οποίοι παρέχουν
ιχνηλάσιµες διακριβώσεις, είτε για την καταλληλότητα των υλικών αναφοράς,
µπορούν να ληφθούν από το Ε.ΣΥ.∆.

3.

Εσωτερικές διακριβώσεις εξοπλισµού δοκιµών
Τα εργαστήρια διακριβώσεων και δοκιµών δύνανται να διακριβώνουν εσωτερικά
τον µετρητικό τους εξοπλισµό. Η εν λόγω δραστηριότητα υπόκειται σε όλες τι
αντίστοιχες προδιαγραφές και απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.∆. για εργαστήρια
διακριβώσεων και αξιολογείται από το φορέα, ως εάν το εργαστήριο
διαπιστεύετο ως φορέας παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών.

4.

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΙΧΘΕΙ Η ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

4.1

Αναγνωρίζεται ότι για µερικά είδη µετρήσεων, η ιχνηλασιµότητα ως προς τα
εθνικά και διεθνή πρότυπα δεν µπορεί να εδραιωθεί ή να αποδειχθεί µε ευκολία.
Ένα παράδειγµα είναι οι µετρήσεις των πολύπλοκων ιδιοτήτων υλικών όπως τα
χαρακτηριστικά της υφής και τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των χαρτιών, των
υφασµάτων και των νηµάτων. Ακόµα και στην περίπτωση πολύπλοκων
φυσικών ιδιοτήτων ή περίπλοκου εξοπλισµού , όπου δεν είναι εφικτή η επίτευξη
πλήρους ιχνηλασιµότητας, είναι πολλές φορές δυνατό να διακρίνει κανείς είτε
µεµονωµένες παραµέτρους της µέτρησης, είτε µέρη του εξοπλισµού όπου η
ιχνηλασιµότητα είναι εφικτή και σηµαντική. Το Ε.ΣΥ.∆. συνήθως παρέχει
καθοδήγηση σχετικά µε το τι αρµόζει για την κάθε δεδοµένη κατάσταση.

4.2

Σε περιπτώσεις όπου για µετρήσεις, οι οποίες επηρεάζουν σηµαντικά το
αποτέλεσµα της διακρίβωσης ή δοκιµής , η ιχνηλασιµότητα στα εθνικά ή διεθνή
πρότυπα δεν είναι εφικτή, τα εργαστήρια πρέπει να είναι προετοιµασµένα να
παρέχουν

εναλλακτικά αποδεικτικά στοιχεία για το συσχετισµό των

αποτελεσµάτων τους. Αυτό µπορεί να γίνει, για παράδειγµα, µε τη συµµετοχή
σε

ένα

κατάλληλο

πρόγραµµα

δοκιµών

ικανότητας,

διεργαστηριακών

συγκρίσεων ή µε τη διενέργεια διακριβώσεων/δοκιµών ελέγχου σε δείγµατα
επιθεώρησης ή σε υλικά τα οποία παρέχονται από αξιόπιστους εξωτερικούς
φορείς.
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