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Περίληψη 
Η εργασία παρουσιάζει το πρόγραµµα έργου του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου, ώστε να 
αποτελέσει ένα σηµαντικό κρίκο στην αλυσίδα του Εθνικού Συστήµατος Ποιότητας 
λαµβάνοντας τη θέση που του αρµόζει στην πυραµίδα της Μετρολογίας κάτω από το 
Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.), ως ένα διαπιστευµένο εργαστήριο δοκιµών στη 
χώρα µας. Το έργο που περιγράφεται αποσκοπεί στην οδήγηση του εργαστηρίου προς 
διαπίστευση και κινείται σε τρεις βασικούς άξονες:  

1. Την αναβάθµιση της υπάρχουσας κτιριακής υποδοµής ώστε αυτή να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός χώρου µετρήσεων ακριβείας 

2. Την αναβάθµιση του εξοπλισµού του εργαστηρίου, ώστε αυτός να καταστεί 
σύγχρονος και να διευρύνει το πεδίο των διαστατικών µετρήσεων που δύνανται να 
εκτελεστούν 

3. Την σύνταξη της τεκµηρίωσης την εφαρµογή και τον έλεγχο των απαραίτητων 
διαδικασιών 

Οδηγός για τη βελτίωση της κτιριακής υποδοµής είναι η Γερµανική Προδιαγραφή για 
χώρους µετρήσεων [1]. Ιδιαίτερο βάρος στο έργο βελτίωσης δίνεται στον έλεγχο των δύο 
βασικότερων περιβαλλοντικών παραµέτρων που επηρεάζουν τις διαστατικές µετρήσεις: 
τη θερµοκρασία και τις ταλαντώσεις. Παρουσιάζονται οι απαιτήσεις σε διαστάσεις του 
θαλάµου µετρήσεων, αντικραδασµικότητας, διατήρησης της θερµοκρασίας και θερµικής 
ισορροπίας, αποφυγής σκόνης και εξαερισµού. Περιγράφονται επίσης οι απαιτήσεις σε 
φωτισµό και πεπιεσµένο αέρα. 
Περιγράφονται στη συνέχεια οι απαιτήσεις του συστήµατος καταγραφής και 
επεξεργασίας δεδοµένων, το οποίο θα δέχεται πληροφορίες από σειρά αισθητήρων 
κατάλληλα τοποθετηµένων στο θάλαµο. Το σύστηµα συνδέεται µέσω τοπικού δικτύου µε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, ο οποίος θα συλλέγει και θα αποθηκεύει τα δεδοµένα, των 
περιβαλλοντικών συνθηκών και των διενεργούµενων µετρήσεων. 
Περιγράφονται στη συνέχεια οι απαιτήσεις σε εξοπλισµό που περιλαµβάνει µετρητικές 
µηχανές µήκους στη µία και στις τρεις διαστάσείς. Προβλέπεται διακριτική ικανότητα της 
τάξεως εκατοστού του µικρού και σφάλµα ± 1,5 µm. 
Σκοπός του έργου είναι να αναβαθµισθούν οι προσφερόµενες στην ελληνική βιοµηχανία 
υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας µε τον έλεγχο του συνόλου των διαστασιακών και 
γεωµετρικών ανοχών, κάθε τύπου και µορφής βιοµηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων. 
 
Λέξεις κλειδιά: ∆ιαστατικές µετρήσεις, δοκιµές, θάλαµος ελεγχόµενων συνθηκών 
1. Εισαγωγή – Το Μετροτεχνικό Εργαστήριο (ΜΕ) 
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Το Μετροτεχνικό  Εργαστήριο του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου διαθέτει όργανα 
για µηχανουργικές  και άλλες  µετρήσεις συνήθους και µεγάλης ακριβείας. 
∆ηµιουργήθηκε στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών το 1958 για  την εκπαίδευση των 
σπουδαστών και την υποστήριξη της βιοµηχανίας. Το έργο του αποσκοπεί: 
1. Στην ενηµέρωση και άσκηση των σπουδαστών του Τµήµατος  Μηχανολόγων 

Μηχανικών στις τεχνικές και µεθόδους µετρήσεων ακριβείας σε µηχανουργικά κυρίως 
προϊόντα. 

2. Στην ανάπτυξη της έρευνας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται µετρήσεις 
χαρακτηριστικών προϊόντων µεγάλης ακριβείας. 

3. Στην υποστήριξη των επιχειρήσεων για την εκτέλεση µετρήσεων ακριβείας, τη 
δηµιουργία εργαστηρίων µετρήσεων και ελέγχου ποιότητος και την ανάπτυξη 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Οι µετρήσεις ακριβείας είναι προϋπόθεση για τη 
βελτίωση της ποιότητας των µηχανουργικών και άλλων κατασκευών. 

Το Μετροτεχνικό Εργαστήριο έχει πολύχρονη παρουσία στον χώρο των µετρήσεων 
ακριβείας και µεγάλο διδακτικό και ερευνητικό έργο. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζονται οι απαιτήσεις κατασκευής και µετρητικού εξοπλισµού της αίθουσας  
ελεγχόµενων συνθηκών ώστε το εργαστήριο να διαπιστευτεί κατά το πρότυπο ΕΝ 
ISO/IEC 17025, µε σκοπό να αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στη περιοχή της 
µετρολογίας, να καλύπτει ίδιες ανάγκες διακρίβωσης των οργάνων του και  να παρέχει 
υπηρεσίες δοκιµών, βαθµονόµησης και διακρίβωσης οργάνων της βιοµηχανίας. 
Με την παρούσα εισαγωγή, που δίνεται το ιστορικό του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου και 
φαίνεται ο σκοπός του µέσα στο πλαίσιο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η 
εργασία περιλαµβάνει 5 µέρη. 
Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η αναγκαιότητα του προγραµµατισµένου έργου ως 
προς την υποστήριξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας (Σ∆Π).  
Στο τρίτο µέρος παρουσιάζονται οι τύποι των µετρήσεων στους οποίους αποσκοπεί το 
προγραµµατισµένο έργο και οι απαιτούµενη ακρίβεια. 
Στο τέταρτο µέρος παρουσιάζεται σύντοµα η υπάρχουσα κατάσταση του ΜΕ και 
ακολουθούν οι απαιτήσεις από πλευράς κτιριακής υποδοµής, καταγραφής δεδοµένων και 
διαδικασιών προκειµένου να επιτευχθεί η διαπίστευση. 
Τέλος, στο πέµπτο µέρος περιγράφεται ο νέος ρόλος του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου 
αναφορικά µε την παροχή υπηρεσιών στη βιοµηχανία.  
 
2. Σκοπιµότητα - Ικανοποίηση αναγκών της Ελληνικής Βιοµηχανίας 
 
Ο αριθµός των ελληνικών επιχειρήσεων που ανέπτυξαν Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας (Σ∆Π) και τα πιστοποίησαν κατά τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 
δεκαπλασιάστηκε µεταξύ των ετών 1996 και 2002 δείχνοντας µια ισχυρή τάση προς την 
κατεύθυνση αυτή [2]. Πολλές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν Σ∆Π βρίσκουν δυσκολία 
στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των προτύπων που αναφέρονται στην τεκµηρίωση των 
µεθόδων µέτρησης. Κάθε επιχείρηση που θέλει να πιστοποιήσει το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας που εφαρµόζει πρέπει να τεκµηριώσει τις µεθόδους που χρησιµοποιεί για τη 
βαθµονόµηση και τη διακρίβωση των µετρητικών συσκευών [3]. Η τεκµηρίωση 
περιλαµβάνει τα πρότυπα που ακολουθούνται και τις στατιστικές τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται από την επιχείρηση για τον έλεγχο των µετρητικών συσκευών. 
Οι συσκευές µέτρησης πρέπει να έχουν τα µετρολογικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται, 
δηλαδή ελαχιστοποίηση του κινδύνου το σφάλµα µέτρησης να είναι έξω από τις 
προδιαγραφές. 
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Η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να χρησιµοποιεί τεκµηριωµένες διαδικασίες για την 
διακρίβωση των συσκευών. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνουν στοιχεία που 
να επιβεβαιώνουν τη συνεπή εφαρµογή τους, να επιβεβαιώνουν τη καταλληλότητά τους 
για κάθε περίπτωση και να εξασφαλίζουν έγκυρες µετρήσεις.  
Επιβάλλεται να διατίθενται οι πιστοποιήσεις διακρίβωσης και οποιαδήποτε άλλη 
πληροφορία που αφορά τη λειτουργία τους. Τα αποτελέσµατα της διακρίβωσης 
αρχειοθετούνται µε επαρκείς λεπτοµέρειες ώστε να γίνεται φανερή η δυνατότητα 
ανίχνευσης όλων των µετρήσεων και η δυνατότητα αναπαραγωγής τους κάτω από 
συνθήκες παρόµοιες µε τις πραγµατικές, ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση των ανωµαλιών 
που προκύπτουν. Τα αρχεία προστατεύονται µέσω διαδικασιών που εξασφαλίζουν την 
επαρκή και ασφαλή τήρηση τους. 
Τα διαστήµατα στα οποία γίνονται οι διακριβώσεις πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
προλαµβάνουν οποιαδήποτε αλλαγή στην ακρίβεια των µετρήσεων της συσκευής. 
Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης διακρίβωσης, τα διαστήµατα είτε 
µικραίνουν (για να επιβεβαιωθεί η συνεχής ακρίβεια), είτε µεγαλώνουν (εφόσον τα 
αποτελέσµατα δείχνουν ότι η αύξηση του διαστήµατος δεν επηρεάζει την ακρίβεια της 
συσκευής). Κατά την αύξηση ή τη µείωσή τους - εάν η αλλαγή τους κρίνεται απαραίτητο 
να γίνει - πρέπει να ληφθούν υπ' όψη όλα τα σχετικά δεδοµένα, συµπεριλαµβανόµενων 
και αυτών που προέκυψαν από τις διαδικασίες του στατιστικού ελέγχου.      
Όλες οι συσκευές διακριβώνονται µε πρότυπα µετρήσεων που είναι ανιχνεύσιµα µέχρι 
κάποια διεθνή πρότυπα µέτρησης. Όλα τα πρότυπα µέτρησης που χρησιµοποιούνται στη 
διακρίβωση, πρέπει να υποστηρίζονται από πιστοποιητικά, από αρχεία ή άλλα δεδοµένα 
για τη συσκευή που διακριβώνεται. Τα αρχεία περιλαµβάνουν δοτά τα οποία αφορούν το 
φορέα, την ηµεροµηνία, την αβεβαιότητα κ.λ.π. Κάθε πιστοποιητικό υπογράφεται από τον 
υπεύθυνο για την ορθότητα των αποτελεσµάτων. 
Τέλος, η επιχείρηση πρέπει να διατηρεί αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν ότι 
πραγµατοποιήθηκαν όλες οι απαιτούµενες διακριβώσεις µέχρι τα διεθνή πρότυπα.   
 
Σχετικά µε τις δοκιµές αναφέρεται ότι κατά την επιλογή των µεθόδων µέτρησης, για την 
εξασφάλιση ότι τα προϊόντα συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις και κατά την εξέταση των 
αναγκών και των προσδοκιών των πελατών, ο οργανισµός (η επιχείρηση) θα πρέπει να 
εξετάζει [4]: που, πότε και πως προτίθεται ή απαιτείται από τους πελάτες ή τις νοµικές και 
τις κανονιστικές αρχές να απασχολεί αξιολογηµένα ως προς την καταλληλότητα τρίτα 
µέρη για να εκτελούν 

- δοκιµές τύπου 
- ελέγχους ή δοκιµές κατά την διάρκεια των εργασιών 
- επαλήθευση προϊόντων 

 
Οι παραπάνω απαιτήσεις δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να χρησιµοποιούν 
διακριβωµένες συσκευές µετρήσεων και να εκτελούν δοκιµές δεδοµένης ακριβείας, ώστε 
να είναι σε θέση να πιστοποιούν τα συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν κατά τα 
πρότυπα της σειράς ISO 9000, πρέπει να υποστηρίζονται από διαπιστευµένα εργαστήρια 
διακριβώσεων και δοκιµών. 
 
 
4. Απαιτούµενη υποδοµή για τη διαπίστευση 
 
4.1 Απαιτήσεις κτιριακής υποδοµής 
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Το Μετροτεχνικό Εργαστήριο διαθέτει χώρους στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής 
Μηχανολόγων Μηχανικών όπου και κατασκευάζεται ο θάλαµος µετρήσεων (measuring 
room), οι απαιτήσεις του οποίου παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. ∆ιαθέτει όργανα 
και µηχανές ακριβείας µετρήσεων µηκών, γωνιών, ελέγχου επιπεδότητας  και 
παραλληλότητας επιφανειών, συσκευή µετρήσεως τραχύτητας επιφανειών, όργανα 
ελέγχου κνωδάκων, οδοντωτών τροχών και σπειρωµάτων, σειρές ελεγκτήρων και 
αντελεγκτήρων, συσκευές ελέγχου συνεχείας υλικών µε υπερήχους  και δινορεύµατα, 
συσκευή παραγωγής προτύπου µήκους µε συµβολή µονοχρωµατικού φωτός κ.α.  
 
Για την δηµιουργία ελεγχόµενων συνθηκών για διαστασιακές µετρήσεις ακριβείας και 
των έκδοση πιστοποιητικών διακρίβωσης µε καταγεγραµµένη την ακρίβεια των 
µετρήσεων και υπολογισµένη την αβεβαιότητά τους προβλέπεται να δηµιουργηθεί χώρος 
ελεγχοµένων συνθηκών. Προκειµένου να καθοριστούν οι δυνατότητες του χώρου αυτού 
(αίθουσα µετρήσεων)  µεταφράσθηκαν στα ελληνικά από στελέχη του εργαστηρίου οι 
γερµανικές προδιαγραφές VDI/VDE 2627 οι οποίες και αναµένονται σύντοµα να 
καθιερωθούν από τον ΕΛΟΤ σαν ελληνικό πρότυπο. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στον 
έλεγχο των δύο βασικότερων περιβαλλοντικών παραµέτρων που επηρεάζουν τις 
διαστασιακές µετρήσεις: τη θερµοκρασία και τις ταλαντώσεις. Προτείνεται η αναβάθµιση 
του υπάρχοντος θαλάµου µετρήσεων, αυξάνοντας το υφιστάµενο ωφέλιµο ύψος του κατά 
ένα µέτρο και δηµιουργώντας στο κέντρο του µια αντικραδασµική βάση µεγάλης µάζας, 
διαστάσεων τέσσερα επί τέσσερα µέτρα. Η είσοδος στο χώρο θα γίνεται διαµέσου ενός 
προθαλάµου που θα κατασκευαστεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό µε τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η µη διατάραξη της θερµικής ισορροπίας και η µη είσοδος σωµατιδίων 
σκόνης στο χώρο. Η θερµική ισορροπία του θαλάµου θα διατηρείται από ένα εξελιγµένο 
σύστηµα κλιµατισµού, ελεγχόµενο από υπολογιστή, το οποίο θα φροντίζει για τη 
διατήρηση της θερµοκρασίας εντός του θαλάµου στους 20ºC µε ακρίβεια τουλάχιστον 
δύο δεκάτων του βαθµού Κελσίου. Η είσοδος του αέρα στο χώρο θα γίνεται από το 
πάτωµα, περιµετρικά του θαλάµου, µε ταχύτητα µικρότερη του µισού µέτρου ανά 
δευτερόλεπτο, και η έξοδος του θα γίνεται από ολόκληρη την (διάτρητη) ψευδοροφή. Τα 
µετρητικά όργανα θα είναι τοποθετηµένα στο κέντρο του θαλάµου πάνω σε δύο 
γρανιτένιες πλάκες εφαρµογής µήκους τριών µέτρων, η οποία µε τη στιβαρή της 
κατασκευή και την πάκτωση της επί της αντικραδασµικής βάσης θα εξασφαλίζει την 
κραδασµική µόνωση που απαιτείται.  
Οι συνθήκες που προκύπτουν εποµένως είναι: 
 

1. Σταθερή θερµοκρασία 
2. Απαλλαγή από δονήσεις 
3. Ελεγχόµενη υγρασία αέρα 
4. Καθαριότητα και απαλλαγή από σκόνη 
5. Ικανοποιητικός χώρος για άνετη εργασία 

 
4.1.1. Σταθερή θερµοκρασία 
Αυτόµατη ρύθµιση της θερµοκρασίας από σύστηµα κλιµατισµού. Η θερµοκρασία 
διατηρείται σε όριο δυνατών αποκλίσεων ± 0.5 C  από την κανονική θερµοκρασία των 20 
C (που είναι ακριβώς ίση µε 68 F).  
Οι τοίχοι τα δάπεδα και η οροφή είναι κατάλληλα θερµοµονωµένοι. 
Εισαγωγή θερµού ή ψυχρού αέρα από την οροφή ή το δάπεδο µε πολύ µικρή ταχύτητα για 
την αποφυγή στροβιλισµών που συνεπάγεται την ανοµοιόµορφη κατανοµή της 
θερµοκρασίας στο χώρο. Τοποθέτηση σε µικρές αποστάσεις ισχυρών λαµπτήρων είναι 
αιτία µιας τοπικής διέγερσης της θερµοκρασίας. 



 

 
1ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας                                                                                           Σελ.  479 

Ακριβή θερµόµετρα  τοποθετούνται σε διάφορα σηµεία του χώρου µετρήσεων για έλεγχο 
του αυτόµατου συστήµατος ρύθµισης της θερµοκρασίας. 
Κατασκευή προθαλάµου εισόδου µε σύστηµα air lock στην αίθουσα µε σκοπό την 
διατήρηση των ελεγχόµενων συνθηκών  µετρήσεων. 
 
4.1.2 Απαλλαγή από δονήσεις 
Ο χώρος πρέπει να είναι απαλλαγµένος από δονήσεις πολύ σηµαντική συνθήκη για 
ακριβείς µετρήσεις. 
∆ηµιουργία αντικραδασµικού δαπέδου µε διαστάσεις 3,70 * 3,70 m  ανεξάρτητου από το 
υπόλοιπο κτίριο. 
Η τοποθέτηση της µετρητικής µηχανής σε µονοµπλόκ από τσιµέντο. Ελαφρές δονήσεις 
από το κτίριο στο πάτωµα από 1Hz µέχρι 100 Hz θα αποσβένονται από  µονωτικά 
ISOLATOR µαξιλάρια από µαλακό λάστιχο. 
Τοποθέτηση δύο πάγκων από γρανίτη βαρέως τύπου διαστάσεων 3000*1000*400 mm. 
Ο χώρος πρέπει να ελέγχεται για δονήσεις µε µικροδονησιοµετρητή. 
 
4.1.3 Ελεγχόµενη υγρασία 
Αν η σχέση υγρασίας αέρος υπερβαίνει το 50 ± 2 % τότε τα µηχανήµατα θα διαβρωθούν. 
Προβλέπεται αυτόµατη ρύθµιση υγρασίας (πλήρες σύστηµα κλιµατισµού). 
 
4.1.4 Καθαριότητα και απαλλαγή από σκόνη 
Καθαριότητα και απαλλαγή από σκόνη για να µη φθείρονται τα µηχανικά µέρη και 
δηµιουργούνται ορατές γρατσουνιές 
Επίστρωση του δαπέδου της αίθουσας µε  αγώγιµο εποξειδικό σύστηµα. 
∆άπεδο από λάστιχο ή µουσαµά - φελλό ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία σκόνης. 
Το σύστηµα κλιµατισµού έχει ενσωµατωµένο µηχανισµό σταθερού καθαρισµού του αέρα 
ώστε να αφαιρείται η σκόνη. 
 
4.1.5 Ικανοποιητικός χώρος για άνετη εργασία. 
∆ιαθέσιµος χώρος για τα προς µέτρηση κοµµάτια, και όλα τα αντικείµενα που πρέπει να 
τοποθετούνται για ορισµένες ώρες στο χώρο ελεγχόµενων συνθηκών ώστε να επιτευχθεί 
εξίσωση θερµοκρασίας. 
Αύξηση του ύψους της αίθουσας µετρήσεων µε ελάχιστο όριο το 2,40 m µε υποβίβαση 
του δαπέδου. 
Πάτωµα και οροφή βαµµένα λευκά. 
Κατασκευή ψευδοροφής  
 
 
 
4.2 Απαιτήσεις συστήµατος καταγραφής δεδοµένων 
Η αναβάθµιση ολοκληρώνεται µε την τοποθέτηση ενός συστήµατος καταγραφής και 
επεξεργασίας δεδοµένων, το οποίο θα δέχεται πληροφορίες από µια µεγάλη σειρά 
αισθητήρων κατάλληλα τοποθετηµένων στο χώρο. Οι αισθητήρες αυτοί περιλαµβάνουν: 
• τρία επιταχυνσιόµετρα µεγάλης ευαισθησίας, τοποθετηµένα επί της πλάκας 

εφαρµογής, ένα σε κάθε µία από τις τρεις διαστάσεις, για τον έλεγχο των 
ταλαντώσεων 

• δέκα θερµόµετρα ακριβείας τύπου θερµοαντίστασης, τοποθετηµένα κοντά στο 
πάτωµα και την οροφή του θαλάµου, για τον έλεγχο της κατανοµής της θερµοκρασίας 
στο χώρο και την οδήγηση του συστήµατος κλιµατισµού 
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• ένα σύστηµα θερµοµέτρου µεγάλης ακρίβειας τύπου θερµοαντίστασης, τοποθετηµένο 
στο κέντρο του χώρου, για τον έλεγχο και την οδήγηση του συστήµατος κλιµατισµού 
και το µηδενισµό (ρύθµιση) των λοιπών αισθητήρων θερµοκρασίας χώρου 

• τέσσερα θερµόµετρα επιφάνειας πολύ µεγάλης ακρίβειας, τοποθετηµένα επί των 
µετρητικών οργάνων και των δοκιµίων, για τον έλεγχο της θερµοκρασίας των και την 
αντιστάθµιση των µετρούµενων τιµών 

• έναν αισθητήρα µέτρησης της ταχύτητας του εισερχόµενου αέρα 
• έναν αισθητήρα ατµοσφαιρικής σχετικής υγρασίας 
• έναν αισθητήρα ατµοσφαιρικής πίεσης 
Το σύστηµα καταγραφής δεδοµένων απαιτείται να είναι παράλληλης και υψηλού ρυθµού 
καταγραφής για να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συλλογή των περιβαλλοντικών 
δεδοµένων στο µέτρο που απαιτείται (ειδικά για τα επιταχυνσιόµετρα). Θα επεξεργάζεται 
επίσης τις τιµές της κατανοµής της θερµοκρασίας στο χώρο και θα οδηγεί το σύστηµα 
κλιµατισµού µε σταθµισµένο σήµα ελέγχου. Θα συνδέεται δε µέσω τοπικού δικτύου µε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή server, ο οποίος θα συλλέγει και θα αποθηκεύει τα δεδοµένα, όχι 
µόνο από την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών αλλά και από τις 
διενεργούµενες µετρήσεις, ώστε να είναι δυνατή η αντιστάθµιση των µετρούµενων τιµών 
πρωτίστως έναντι των θερµοκρασιακών µεταβολών. 
Προβλέπεται επίσης ο έµµεσος φωτισµός του θαλάµου µετρήσεων και η πρόβλεψη 
παροχής πεπιεσµένου αέρα για τις ανάγκες των µετρητικών µηχανών. 
 
 
4.3. Συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του προτύπου EΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025. 
 
Η οργάνωση και προετοιµασία του Εργαστηρίου  ∆οκιµών του ΜΕ σύµφωνα µε το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17025 [5] απαιτεί: 

• την προσαρµογή της λειτουργίας του εργαστηρίου στα γενικά κριτήρια τεχνικής 
επάρκειας εργαστηρίων  και δοκιµών, έτσι όπως περιγράφονται από το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο ΕΝ ISO/IEC 17025. 

• την καταγραφή όλων των διαδικασιών του εργαστηρίου που σχετίζονται µε τα 
γενικά κριτήρια του ΕΝ ISO/IEC 17025, ώστε να προκύψει η τεκµηρίωση του 
Συστήµατος Ποιότητας. Αυτό θα περιλαµβάνει το Εγχειρίδιο Ποιότητας, 
∆ιαδικασίες Ποιότητας και ειδικές ∆ιαδικασίες Ποιότητας για κάθε δοκιµή µε τις 
απαραίτητες Οδηγίες Εργασίας. 

• τον σχεδιασµό και την τήρηση αρχείων (εντύπων ή ηλεκτρονικών) που να 
αποδεικνύουν την εφαρµογή των ∆ιαδικασιών Ποιότητας και των Οδηγιών 
Εργασίας και  την αποτελεσµατική λειτουργία του Συστήµατος Ποιότητας, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στον σχεδιασµό των Εκθέσεων και Πιστοποιητικών που το 
εργαστήριο θα εκδίδει µετά την διαπίστευσή του.    

Για την οργάνωση και  προετοιµασία του ΜΕ για διαπίστευση σύµφωνα µε ΕΝ 17025, 
πρέπει να ληφθούν ακόµα υπόψη: 

• οι Κανονισµοί (Regulations) και τα Κριτήρια ∆ιαπίστευσης (Accreditation 
Criteria) που έχουν εκδοθεί από τον Βρετανικό Φορέα ∆ιαπίστευσης (NAMAS). 

• το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 9001 που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήµατος 
Ποιότητας σε οποιαδήποτε επιχείρηση. 

• οι κανόνες ορθής εργαστηριακής πρακτικής GLP (Good Laboratory Practice). 
• το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 10012 που καθορίζει τις απαιτήσεις  διασφάλισης 

ποιότητας σχετικά µε την διακρίβωση του εξοπλισµού µετρήσεων και δοκιµών την 
ακρίβεια, την αβεβαιότητα και τα σφάλµατα των µετρήσεων. 
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• πρόσθετες οδηγίες του NAMAS και της EAL (European Cooperation for 
Accreditation Laboratories)που αφορούν τις συγκεκριµένες δοκιµές του 
εργαστηρίου. 

• πρόσθετες απαιτήσεις και οδηγίες που ενδέχεται να εκδοθούν από το Ε.ΣΥ.∆. 
(Κανονισµοί και Κριτήρια  ∆ιαπίστευσης). 

Για τη σωστή τήρηση των διαδικασιών διακριβώσεων και δοκιµών απαιτείται η έγγραφη 
τεκµηρίωσή τους. Προς αυτήν την κατεύθυνση προβλέπεται η σύνταξη εγχειριδίου 
διασφάλισης ποιότητας.  
Η τεκµηρίωση του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας αποτελείται από 4 επίπεδα, τα 
οποία περιγράφονται συνοπτικά ως εξής: 

1. Εγχειρίδιο ∆ιασφάλισης Ποιότητας: περιγράφει το Σύστηµα ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας του Εργαστηρίου, παραπέµποντας στις αντίστοιχες ∆ιαδικασίες. 

2. ∆ιαδικασίες: περιγράφουν βήµα προς βήµα τις δραστηριότητες και τις 
υπευθυνότητες που σχετίζονται και την διασφάλιση ποιότητας και απαιτήσεις των 
προτύπων, παραπέµποντας όπου είναι απαραίτητο στις Οδηγίες Εργασίας. 

3. Οδηγίες Εργασίας: περιγράφουν αναλυτικά τεχνικές δραστηριότητες, όπως 
Μέθοδοι ∆οκιµών, Χειρισµός και Αποθήκευση δοκιµίων κλπ. 

4. Αρχεία Ποιότητας: πρόκειται για τυποποιηµένα έντυπα τα οποία συµπληρώνονται 
από το προσωπικό σαν απόδειξη της σωστής λειτουργίας του Συστήµατος 
∆ιασφάλισης Ποιότητας και τις ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

 
 
5. Συµπεράσµατα 
Στην εργασία παρουσιάστηκε το πρόγραµµα έργου του Μετροτεχνικού Εργαστηρίου, 
ώστε να ενταχθεί στην αλυσίδα του Εθνικού Συστήµατος Ποιότητας κάτω από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.), ως ένα διαπιστευµένο εργαστήριο διακριβώσεων και 
δοκιµών στη χώρα µας. 
Η αναγκαιότητα της διαπίστευσης προκύπτει από τις απαιτήσεις της ελληνικής 
βιοµηχανίας. Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να χρησιµοποιούν διακριβωµένες συσκευές 
µετρήσεων και να εκτελούν δοκιµές δεδοµένης ακριβείας, ώστε να είναι σε θέση να 
πιστοποιούν τα συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν κατά τα πρότυπα της σειράς ISO 
9000, πρέπει να υποστηρίζονται από διαπιστευµένα εργαστήρια διακριβώσεων και 
δοκιµών. 
Με το προγραµµατισµένο έργο το Μετροτεχνικό Εργαστήριο αποσκοπεί στο να 
προσφέρει βιοµηχανία υπηρεσίες διακριβώσεων και δοκιµών που σχετίζονται µε των 
διαστασιακές και γεωµετρικές ανοχές, βιοµηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων. 
Στο πλαίσιο του προγραµµατισµένου έργου προβλέπεται η συµπλήρωση της υποδοµής 
του ΜΕ σε κτιριακή υποδοµή, εξοπλισµό και διαδικασίες. Με την διαπίστευση που θα 
ακολουθήσει το ΜΕ φιλοδοξεί να αποτελέσει κοµβικό σηµείο υποστήριξης των 
επιχειρήσεων που επιθυµούν να πιστοποιούν τα συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν 
κατά τα πρότυπα της σειράς ISO 9000. 
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