
27- X.1

 
Ez a cikk az amerikai Fluke cégnek a kalibrálásról szóló 
kiadványán alapul, annak kivonatos ordítása. Jóllehet, a 
kiadványban található egyes technikai adatok mára kissé 
elavultak, mondanivalója ma is korszerűnek tekinthető, és ez 
indokolja egyes részeinek közreadását. 

f

 
(A fordító)    
 
 
ÚJ MÉRŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA 
 
A mérőberendezés beszerzése egyike azoknak a legfontosabb döntéseknek, 
amelyeket egy laboratórium vezetője hozhat, és ez a döntés a laboratórium 
működését évekre előre befolyásolhatja. A legjobb hosszú távú beszerzés csak 
akkor valósítható meg, ha a megrendelő minden lényeges költség/haszon 
tényezőt számításba vesz, és gondosan mérlegel. A laboratórium vezetőjének 
meg kell határoznia, hogy milyen teljesítőképességet vár el a mérőeszköztől, 
és tudnia kell helyesen értékelni, hogy a műszaki leírások (specifikációk) 
valójában mit jelentenek. 
 
A beszerzés egyik legfontosabb szempontja annak a meghatározása, hogy az 
új berendezésnek milyen pontosnak kell lennie. Ha már a pontosságra és a 
stabilitásra vonatkozó követelményeket meghatározták, akkor tudni kell azt is, 
hogy a mérőeszköz kalibrálását milyen bizonytalansági szinten kell elvégezni, 
majd meg kell határozni, hogy ehhez milyen kalibrátorok és etalonok 
alkalmasak. 
 
A mérőeszközök széles választéka áll a laboratóriumvezető rendelkezésére, és 
ez lehetővé teszi, hogy a lehető legnagyobb előny elérését célul tűzve fontolja 
meg a kiválasztást.  
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A mérőeszköz kiválasztásakor a legfontosabb betartandó szabály, hogy olyan 
készüléket kell kiválasztani, amely kellőképpen kielégíti az igényeket. Egy 
másik szempont az, hogy a laboratórium képes-e fenntartani olyan 
környezetet, amilyet a számításba vett mérőeszközök igényelnek. Az előírt 
pontosság és stabilitás elérése ugyanis csak akkor lehetséges, ha a környezeti 
feltételekre vonatkozó követelmények teljesíthetők.  
 
A laboratóriumvezetőnek a beosztottak metrológiai felkészültségét, 
szakértelmét is figyelembe kell vennie. A mérési bizonytalanság 
legalacsonyabb szintje (vagyis a legnagyobb pontosság) az etalonfenntartó 
laboratóriumokban érhető el. 
  
Az eredeti megrendelési ár nem a legfontosabb olyan költségtényező, amelyet 
egy nagypontosságú mérőberendezés beszerzésekor figyelembe kell venni. A 
beszerzéseket gyakran elvi alapon, a specifikációra, és a kiindulási 
megrendelési árra alapozva indokolják. Az igaz, hogy a specifikáció kritikus 
tényező abból a szempontból, hogy a mérőeszköz képes-e az elvárt feladatnak 
megfelelően működni. Számos olyan tényezőt azonban, amelyek a tulajdonost 
terhelő általános költségek szempontjából ugyancsak kritikusak, a 
mérőeszköz teljes élettartama során gyakran figyelmen kívül hagynak, amikor 
hasonló berendezések egybevetésekor csak a specifikációkra és a 
megrendelési árra támaszkodnak. 
 
A laboratóriumvezetőnek mindannyiszor gondosan tekintetbe kell vennie az 
összes tényezőt, ha lehetősége van arra, hogy egy készüléket beszerezzen, 
vagy a beszerzésre javaslatot tegyen. 
 
Az elsődleges tényező természetesen a megtérülés. A javasolt beruházás kellő 
mértékben fogja-e javítani a laboratórium mérőképességét ahhoz, hogy 
igazolja a költségeket? Ha az új mérőeszköz csak arra alkalmas, hogy a 
laboratóriumi mérőeszköz állomány néhány példányát kezelje, akkor 
valószínűleg bölcsebb döntés a szükséges kalibrálások elvégzéséhez egy 
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külső laboratórium igénybevétele. Vannak azonban mind időben, mind 
pénzben a külső laboratóriumok igénybevételével járó többlet ráfordítások.  
 
A laboratóriumvezetőnek nem csak azt kell értékelnie, hogy a beszerzendő 
mérőeszköznek milyen a teljesítőképessége, hanem figyelembe kell vennie azt 
is, hogy milyen könnyű elsajátítani a kezelését. Ha a készülék a megfelelő 
használatához hosszú betanulási időt igényel, vagy ha a kezelés bonyolultsága 
elriasztja a felhasználót, akkor a nagyobb teljesítőképességből származó 
haszon veszteséggé válhat. 
 
Egy új készülék értékelésekor a megbízhatóságot is a fontos szempontok közé 
kell sorolni. Vannak olyan megbízhatósági tényezők, amelyek a készülék 
működésének megbízhatóságával és az előrelátható állásidőkkel függnek 
össze.  
 
A felhasználónak biztosnak kell lennie abban, hogy a készülék jól működik. 
Ha egy technikus úgy gondolja, hogy a mérőeszköz nem teljesíti a 
specifikációját, akkor azt a mérőeszközt megbízhatatlannak fogja tekinteni. 
Az a frusztráció, ami a tulajdonosban ébred egy olyan készülék hatására, 
amely kétes értékű adatokat szolgáltat, vagy amelyről ez feltételezhető, 
jelentős mértékű lehet. Kezdetben a felhasználó a mérőeszköz működésének 
ismételt ellenőrzésével meg akar győződni annak jóságáról mindaddig, amíg a 
kétségei el nem oszlanak. Nő a bizalom a mérőeszköz iránt, ha annak 
megfelelő önellenőrzési mechanizmusai vannak, amelyek biztosítják a 
megfelelő működést. A mérőeszköz iránti bizalom a működés időtartama 
folyamán erősödik, és a felhasználók elkezdenek egy konkrét típusban, vagy a 
gyártó hírnevében bízni.  
 
Az időszakos működésellenőrzés és beszabályozás azzal jár, hogy a 
készüléket átmenetileg ki kell vonni a használatból, és így járulékos költségek 
lépnek fel. Vannak azonban más olyan tényezők is, amelyek hozzájárulnak a 
tervezett működéstől eltérő állásidőkhöz. Minden elektronikus mérőeszköz 
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esetenként meghibásodik. Ennek az "esetenkéntiségnek" a mérése az, ami az 
alkalmazás biztonságát növeli, és számos olyan tényező van, amely hozzájárul 
egy mérőeszköz hasznosítható élettartamához. 
 
Az alapvető kivitelezésnek eléggé robusztusnak kell lennie ahhoz, hogy 
elviselje a kezelő gondatlan tevékenységéből származó hibákat. Igen gyakran 
előfordul az, hogy egy mérőeszközt - nem szándékosan - túlterhelnek. A 
mérőeszköznek ezért a túlterheléssel szemben megfelelő védelemmel kell 
rendelkeznie.  
 
A laboratóriumvezetőnek azt is tekintetbe kell vennie, hogy hajlandó-e és 
képes-e a gyártó gyors segítséget nyújtani, ha a mérőeszköz használata során 
problémák lépnek fel. Ha a gyártó csak korlátozott támogató-képességgel 
rendelkezik, akkor a mérőeszköz a laboratórium számára rendkívül drága 
lehet. Nehéz lehet a pótalkatrészek beszerzése, különösen akkor, ha a gyártói 
dokumentáció nem elég részletes. A biztonságos megoldás ezért olyan gyértó 
vagy szállító kiválasztása, amely a termék teljes támogatásának képességével 
rendelkezik. A legnagyobb gyártók általában elkötelezik magukat a 
fogyasztók támogatására.  
 
A mérőeszköz kalibrált állapotban tartásának költségeit figyelembe kell venni, 
annál is inkább, mert ez egy állandó jellegű kiadás. Mindez elvezet ahhoz a 
kérdéshez, hogy mennyi lesz az éves kalibrálási költség. Ha a mérőeszközt 
kalibrálásra külső laboratóriumba kell küldeni, akkor várni kell mindaddig, 
amíg visszaérkezik. Ennek a problémának jó megoldása lehet egy tartalék 
mérőeszköz beszerzése vagy kölcsönzése, ám ezek a tényezők 
hozzáadódhatnak a laboratórium tényleges költségterheihez, ha a kalibrálásra 
fordítandó idő túlságosan hosszú.  
 
Az élettartam költség elemzése egy közelítésmód a meggondolások 
számszerűsítésére, ami a laboratóriumvezetőt segíti abban, hogy erre a 
kérdésre felfigyeljen. Az élettartam költség elemzése elméleti eszköz a 
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vásárló számára ahhoz, hogy a hosszú távon gazdaságosabb beszerzés mellett 
döntsön. Az elemzés olyan tényezőket tartalmaz, amelyeket a specifikáción és 
a beszerzési áron túl figyelembe kell venni. Az élettartam költség 
közelítésmód a mérőeszköz kiválasztásához azokat a költségeket elemzi, 
amelyek a műszer teljes tervezett élettartama során járulnak a műszer 
használatához. Az élettartam költség a tulajdonos összes költségét számításba 
veszi: a mérőeszköz megrendelésének, üzembe állításának, fenntartásának, a 
fenntartáshoz szükséges kiképzésnek, a karbantartásnak és a kalibrálásnak a 
költségeit, továbbá a működési költségeket és egyéb tényezőket is. 
 
Ahhoz, hogy az élettartam költség hatását az adott helyzetben érzékelni 
lehessen, a felhasználói költségek különböző összetevőinek az élettartam 
költséghez adott járulékát kell megbecsülni. Az egyes összetevők befolyása a 
speciális alkalmazástól vagy helyzettől függően jelentősen változhat. A 
gyártásellenőrzés rendszerében használt mérőeszköznek, például, a lehető 
legrövidebb állásidővel kell rendelkeznie. 
 
Az élettartam költség meghatározásakor az első lépés azoknak az elemeknek 
az azonosítása, amelyekkel a beszerzőnek számolnia kell. Ezek az elemek öt 
csoportba sorolhatók: beszerzés, képzés, működés, kalibrálás és fenntartás. 
 
A mérőeszköz megrendelésével kapcsolatos kiindulási költséget beszerzési 
költségnek nevezik. A megrendelési árat általában mindig figyelembe szokták 
venni, de a beszerzéshez számos más költségtényező is társul, amelyekről 
ugyancsak nem szabad elfeledkezni. Ide tartozik: a megrendelés, az értékelés, 
az ár, a felállítás és üzembe helyezés, a fuvardíj, és a szállítási késedelem. 
 
A mérőeszköz megrendelése bizonyos általános (rezsi) költségeket is 
tartalmaz. Meg kell írni a megrendelési specifikációt annak a biztosítása 
érdekében, hogy a mérőeszköz kielégítse a működési követelményeket, (ez az 
árajánlat-kérés), ami nagyon jelentős feladat. Minél összetettebb az igény, 
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annál nehezebb feladat a megírása. Bele kell venni a közvetlen indokolást és a 
megrendelési költséget is. 
 
A megrendelés gyakran a közzétett működési specifikációk alapján történik. 
Máskor mód van a specifikáció teljesülését a gyártó vagy a forgalombahozó 
bizonyítsa. Különleges mérőrendszerek esetében szükség lehet a gyártó 
telephelyén tett látogatásra, a prototípus (vagy mintapéldány) bemutatására, 
esetleg mindkettőre. Mindenesetre vannak olyan költségek, amelyek annak az 
értékeléséhez kapcsolódnak, hogy a különböző figyelembe veendő ajánlatok 
mennyire jól elégítik ki a felhasználási cél által meghatározott igényeket. 
 
A megrendelési ár a legkézenfekvőbb számításba veendő tényező. Az 
elköltött pénzösszeg a mérőeszközre feladott megrendelés alapján könnyen 
azonosítható. 
 
Ezek azok a költségek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a beszerzett 
mérőeszköz beilleszkedjen a vállalat mérésirányítási rendszerébe. A 
legegyszerűbb esetben ez a követelmény egy azonosító címke felhelyezését 
jelenti. Más esetben szükség lehet a szoftver meghajtók, a speciális 
adottságok (energiaellátás, elhelyezési terület stb.), a központi 
számítógéprendszerhez csatlakoztathatóság és a környezeti feltételek 
figyelembe vételére is. Ezek a költségek rendszerint csak a működtetés 
beindításakor lépnek fel. 
 
A szállítási költséget könnyű meghatározni. Ez általában nem nagyon változik 
egyik műszerről vagy gyártóról a másikra, és feltehetően nem túl jelentős 
költségtényező. 
 
A megrendelés kibocsátásától számított idő, amíg a megrendelő megkapja a 
mérőeszközt, ugyancsak kisebb-nagyobb költségkihatásokkal járhat (attól 
függően, hogy a késedelem apróbb kellemetlenséget vagy jelentős 
programmódosulást okoz-e). 
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A kiképzés a mérőrendszer beszerzésének elismerten szükséges része. A 
munka közben megszerzett kiképzés olcsónak és kötöttségektől mentesnek 
tűnhet mindaddig, amíg nem számolnak a megfelelő kiképzés hiányából eredő 
kiadásokkal, ha problémák lépnek fel. Minél bonyolultabb a mérőrendszer, 
annál közvetlenebbül igényli a megfelelő kiképzést. A kiképzési költség még 
fontosabb, ha új alkalmazottakat kell munkába állítani. 
 
Meg kell fontolni a kiképzés minőségét és mélységét is. A kiképzés 
megszervezésének költsége, ha azt a gyártónál nem lehet megszerezni, 
hozzájárulhat az élettartam költséghez. A kiképzési költség magába foglalja: a 
kezelőszemélyzet számára szükséges, a kalibrálási, a fenntartási és az 
instruktori képzés költségeit.  
 
A kiképzési költség összetevői:  
- a kezelőszemély kiképzése,  
- a kalibrálási kiképzés, 
- a fenntartási és karbantartási kiképzés, 
 
Bizonyos helyzetekben az instruktorképzést is tekintetbe kell venni. Ezzel a 
tényezővel akkor kell számolni, ha a vevőnek más szervektől vagy 
helyszínekről kell embereket utaztatnia. 
 
A működési költség képezheti az élettartam költség legbonyolultabb 
összetevőjét. A műszerek mindegyik típusa a működési költséget alakító 
tényezők egymástól valamilyen mértékig eltérő készletével jellemezhető. 
Csak azokról az elemekről lesz szó, amelyek a leginkább előfordulnak: a 
lebegő költség, a hibaérzékenység, az automatizálás, a dokumentálási költség, 
és a specifikációk. 
 
Ha a mérőeszköz nincs használatra kész állapotban, például, ha egy vagy több 
egységét kalibrálásra vagy javításra elszállították vagy más okból nem 
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hozzáférhető, akkor a működés fenntartásához tartalék egységekre van 
szükség. Ezeket "lebegő" egységeknek tekintik. A lebegő költség egyenesen 
arányos a kalibrálásra vagy javításra fordított idővel. A lebegő költség 
csökkentése a helyszíni kalibrálás egyik fő hajtóereje. 
 
A műszernek a kezelőszemély által okozott hibákkal szemben tanúsított 
érzékenysége befolyásolja a működési költséget. Egy olyan készülék, amely 
robusztus és "elnéző" a kezelőszemély okozta hibákkal szemben, kevesebb 
költséggel jár. A hibaérzéketlen készülék egy példája lehet az a DMM, amely 
kibírja árammérési üzemmódban a ráadott nagyfeszültséget. 
 
A mérési jegyzőkönyv kiállítására is képes készülékek jelentősen 
csökkenthetik a működési költséget. Minden korábban vagy általában kézzel 
végzett működtetés automatizálása hozzájárul ennek a kritikus élettartam 
költség elemnek a csökkentéséhez. 
 
Olyan eljárások kidolgozása, amelyek útmutatást adnak a felhasználónak a 
mérőeszköz használata is kalibrálása során, ugyancsak költségtényező. Az 
eljárásoknak meg kell felelniük a szervezet dokumentációs rendjének, hogy 
csökkentsék, vagy küszöböljék ki a felesleges papírmunkát. A kimenő adatok 
legyenek könnyen jegyzőkönyvi formába foglalhatók, és könnyen 
beilleszthetők a csoport normális adatforgalmába. 
 
A gyártói dokumentáció minősége ugyancsak fontos szempont, ha azt a 
munkaráfordítást kell megbecsülni, ami a működési eljárások kidolgozásához 
szükséges. 
 
Az, hogy a mérőeszköz milyen mértékben teljesíti az igényeket, vagy oldja 
meg azokat a problémákat, amelyek a beszerzését indokolták, döntő hatással 
van a működési költségekre. A nem teljesített elvárások költsége sokszorosan 
meghaladhatja a beruházási költséget. Az élettartam költségnek ez az eleme 
kockázati tényezőnek tekinthető. A specifikációs költség (a kockázat) a 



27- X.9

működés túlspecifikálásával csökkenthető. Van azonban egy olyan irányzat, 
hogy figyelmen kívül hagyják ennek a gyakorlatnak a kalibrálási és 
esetenként a fenntartási (karbantartási) költségek növekedésében 
megnyilvánuló hatását. 
 
Az éves kalibrálási költség tényezői: a kalibrálás gyakorisága, az egységre 
jutó kalibrálás időszükséglete, és a szállítási költségek. A műszer által egy év 
alatt igényelt kalibrálások száma közvetlenül befolyásolja a kalibrálási 
költséget. 
 
A kalibrálás időszükséglete a mérőeszköz kialakításától valamint a 
laboratórium kalibráló berendezésétől és eljárásától függ. A szoftver és a zárt 
láncú kalibrálási technikák csökkenthetik a kalibrálás idejét. A belső 
beszabályozások nagy száma, a kalibráláshoz szükséges állandók kiszámítása 
és alkalmazása egyaránt növeli a kalibrálási költséget. A helyszínen végzett 
kalibrálás megtakarítja az állásidővel és a szállítással kapcsolatos költségeket 
és csökkenti a lebegő költségeket.  
 
A kalibrálási költségek a kalibrálás időszükséglete és az óradíj szorzataként 
számíthatók ki. Az óradíj viszont a munkabér, a ráfordítások és az általános 
költség (rezsi) függvénye. 
 
Figyelembe kell venni a kalibráló laboratóriumba való beszállítás és az 
elszállítás költségét. Ez különösen akkor fontos, ha nincs helyi laboratórium. 
 
Csaknem minden mérőeszköz karbantartási költsége a következő elemekből 
áll: meghibásodások javítási költségei, megelőző karbantartás, alkatrész-
utánpótlás és garancia. 
 
A javítási költséget befolyásoló tényezők közül legkritikusabb a javítások 
előfordulásának a száma. A javítások közötti átlagos idő jelzi a várható 
meghibásodási arányt. A működésben eltöltött évi órák száma elosztva az 
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átlagos idővel adja meg az egy év alatt bekövetkező meghibásodások várható 
számát. Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a műszer meghibásodásainak a 
száma, annál nagyobb az élettartam költség. Ha a meghibásodás 
bekövetkezett, a javítás egyszerűsége és gyorsasága fontos a 
költségcsökkentés szempontjából. A beépített diagnosztika, a modul-csere 
lehetősége, a könnyen beszerezhető pótalkatrészek, a szétbontás nélküli 
javítás képessége csökkenti az átlagos javítási időt. Minél tovább tart a 
készülék javítása, annál magasabb a költség. További javítási költséget okoz, 
ha speciális vizsgálóberendezésre van szükség, a javítás helyére szállítás és a 
visszaszállítás költsége, és a javítás teljes menedzselési költsége. Ezek 
nagysága viszont attól függ, hogy a házon belüli verziót vagy a külső 
szerződéses szolgáltatást lehet illetve kell-e igénybe venni. 
 
A korszerű elektronikus műszereknél a rutinszerű karbantartási igény 
volumene viszonylag kicsi. Célszerű a szervízszerződést megvizsgálni a 
rutinszerű karbantartás költségtervezésénél. 
 
A tartalék alkatrészek, modulok és a "lebegő" mérőeszközök logisztikája 
jelentős mértékben függ a műszerállomány fenntartásának filozófiájától. 
 
Ha a meghibásodás a garanciális időn belül következik be, akkor a javítás 
tényleges költségeit a gyártó fedezi. A műszer használatból való kiesésének, 
szállításának a költségei viszont általában a felhasználót terhelik. Ezért ezek a 
költségek is az élettartam költség részei. 
 
 
A laboratóriumvezetőnek a termék forrását és magát a terméket is számításba 
kell vennie. Ez magába foglalja a gyártó jóhírét, szolgáltatási képességét és 
annak az írásban rögzített vállalását, hogy szükség esetén kész segítséget 
nyújtani. Mindezek befolyásolják egy műszer teljes költségét. 
Meggondolandó szervizelési szerződés kötése a gyártóval a mérőeszközre, 
kibővített garanciális idő megigénylése, hogy minimalizálható legyen az 
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állásidő, és hogy egy adott időtartamra rögzített működési költségekkel 
lehessen számolni. 
 
Nincs olyan formula, ami minden helyzetre megadná az élettartam költséget, 
mert minden vállalat filozófiája, forrásai, költségbázisa egyedi. Az élettartam 
költség bizonyos elemei azonban közösek, egyszeriek, míg mások ismétlődők. 
A lényeges azoknak az ismétlődő jellegű költségtényezőknek a felismerése és 
kezelése, amelyek az adott konkrét helyzetben sokszorozódhatnak. 
 
 


