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AIC B 14/15. Kalibrering af værktøj, test- og måleudstyr

(Erstatter AIC B 40/12)

Part 145.A.40 (b) og Part M.A.402 kræver blandt andet at værktøj og
testudstyr er kontrolleret og kalibreret. Kalibrering skal være i hen-
hold til en officiel anerkendt standard. Trafikstyrelsen har gennem tid
set flere forskellige måder, men også problemer med, at opfylde
dette krav på.
Efter konsulteringer af akkrediterede kalibreringsorganisationer har
Trafikstyrelsen følgende konklusion i forhold til tolkning af udtrykket
"officiel anerkendt standard":

Hierarkiet i fastlæggelse af hvilke metoder og tolerancer der skal
anvendes og opfyldes for kalibrering er følgende:

1. TC holder af det produkt værktøjet skal anvendes på (luftfartøj,
motor eller komponent) fastlægger kravene til metoder og tole-
rancer for kalibrering.

2. Hvis TC holder ikke angiver sådanne metoder og tolerancer,
men angiver et bestemt type værktøj/udstyr, så kan de metoder
og tolerancer fabrikanten af udstyret angiver anvendes ved kali-
brering.

3. Hvis ingen af ovenstående parter har angivet metoder og tole-
rancer og der er tale om standardværktøj (momentnøgler,
manometre o.l.) kan anerkendte standarder anvendes. (DS/EN
ISO 6789 for moment nøgler eksempelvis)

4. Ultimativt må organisation ved forespørgsel til TC holder af det
produkt, værktøjet skal anvendes på, få fastlagt metoder og to-
lerancer for kalibrering.

Når så kalibreringsstandarden (metoder og tolerancer) er fastlagt
ser Trafikstyrelsen tre metoder til kalibrering:

1. Værktøj, måle- og/eller testudstyr sendes til et akkrediteret (i.h.t.
DS/EN ISO/IEC 17025 eller tilsvarende) laboratorium, som er
akkrediteret til kalibrering/test af det pågældende udstyr. I Dan-
mark akkrediteret af Danak; i andre lande akkrediteret af et or-
gan, der er t i lknyttet ILAC (Internat ional Laboratory
Accreditation Cooperation). Laboratoriet kalibrerer/tester udsty-
ret i forhold til aftalt standard (hvis der findes en) eller metode og
leverer kalibrerings-/testresultater tilbage til virksomheden. Virk-
somheden skal herefter selv afgøre, om udstyret ligger inden for
de fastsatte grænser, medmindre det er aftalt med det akkredi-
terede laboratorium, at de udfører en overensstemmelsesbe-
dømmelse iht. aftalte fejlgrænser (tolerancegrænser).

2. Organisationen sender værktøj og testudstyr til en virksomhed
som ikke er akkrediteret, men som har dokumenteret kompeten-
ce og udstyr til at udføre den aktuelle test og/eller kalibrering,
samt et kvalitetsledelsessystem i overensstemmelse med ISO
9001 eller lignede. Virksomheden skal ligeledes være i stand til
at vise overensstemmelse med DS/EN ISO 10012 eller tilsva-
rende i forhold til intern styring af måleudstyr. Når en virksomhed
ikke er akkrediteret, skal virksomheden anses som en leveran-
dør og skal godkendes i henhold til Part 145 organisationens
procedurer for dette. Dette omfatter bl.a. initial audit og herefter
indgå i en årlig evaluering. Der skal udfærdiges en kontrakt,
hvoraf det klart skal fremgå hvilket udstyr der er omfattet og hvil-
ken officiel anerkendt standard samt måleusikkerhed der skal
kalibreres og testes i henhold til. Ligeledes skal det fremgå hvor-
dan underleverandøren styrer eget værktøj, eksempelvis DS/EN
ISO 10012.

3. Organisationen udfører selv kalibrering/test af værktøj og
testudstyr internt i henhold til officiel anerkendt standard og vur-
derer på baggrund af test-/måleresultater om udstyret ligger in-
den for grænserne. Udstyr som bruges til kalibrering/test skal på
samme måde kalibreres i henhold til officiel anerkendt standard
for referenceværktøj. For at denne metode kan godkendes skal
der være præcise og uddybende procedurer beskrevet i MOE´
en og i overensstemmelse med i.h.t. DS/EN ISO 10012 eller til-
svarende. Hvis Organisationen ønsker at kalibrere flere typer af
udstyr skal disse beskrives separat. 

Det skal fremgå af virksomhedens MOE (Maintenance Organization
Exposition) hvilken metode eller kombination af metoder som bliver
brugt. 
Det skal desuden beskrives hvorledes virksomheden forholder sig i
det tilfælde et værktøj og/eller testudstyr viser sig at være uden for
grænserne, idet dette kan indikere, at der forud for test/kalibrering
kan være foretaget målinger/prøver med forkerte resultater
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