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1. Spójność wyniku pomiaru 

 

Rysunek 1 

Etapy procedury analitycznej i czynności/narzędzia laboratoryjne, wpływające na wyniki pomiaru i 
wymagające zapewnienia spójności pomiarowej. 

 

 

 

Procedura przygotowania próbki: 

 

1. Próbka wody morskiej została pobrana do pojemnika polipropylenowego (PP) o pojemności 1 

L przymocowanego do plastikowego uchwytu. Butelka została zanurzona ok 30 cm pod 

powierzchnię wody, około 5 metrów od brzegu. Pobranych zostało 5 niezależnych próbek z 

różnych miejsc oddalonych od siebie o kilka metrów i wymieszanych do próbki zbiorczej. 

Porcje 100 mL przefiltrowano przez filtr o średnicy porów 1 µm i przelano do butelek PP o 

pojemności 125 mL i zakwaszono 2 mL 65% kwasu azotowego (V). 

2. Aparatura pomiarowa została zoptymalizowana i skalibrowana przy użyciu serii wzorców 

wielopierwiastkowych zawierających Al, As, Cd, Cr, Fe, Pb, Mn, Mo i Zn w stężeniach 0,2; 0,5; 

2 and 5 μg L-1 w wodzie. 

3. Próbka wody morskiej została poddana analizie ilościowej przy użyciu …………… (podać 

technikę analityczną). W celu potwierdzenia dokładności zastosowanej metody analitycznej 

analizowano próbkę certyfikowanego materiału odniesienia (ang. certified reference material, 

CRM) z matrycą zgodną z matrycą analizowanych próbek rzeczywistych. Wyniki podano w 

jednostkach stężenia μg L-1. 

4. Oszacowano niepewność wyniku pomiaru. Wynik przedstawiono wraz z niepewnością 

rozszerzoną, współczynnikiem rozszerzenia i jednostką, po zaokrągleniu do dwóch cyfr 

znaczących. 
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ZADANIE 1 

Wybierz właściwą technikę analityczną do analizy wody morskiej. 

Weź pod uwagę parametry przedstawionych poniżej technik analitycznych, na przykład: czy ta technika 

umożliwi wykrycie analitów o określonych stężeniach? Czy dana technika w ogóle umożliwia wykrycie 

danego analitu?  

Tabela 1 Granice wykrywalności i cechy charakterystyczne wybranych technik analitycznych  

Technika analityczna 
Typowy zakres 
roboczy [μg L-1] 

Cechy charakterystyczne techniki 

Płomieniowa absorpcyjna 
spektrometria atomowa  

(F-AAS) 
100 – 10 000 

jednopierwiastkowa;  
duże zużycie próbki;  
możliwe interferencje;  
bardzo wąski zakres liniowości. 

Optyczna spektrometria 
emisyjna z plazmą sprzężoną 

indukcyjnie (ICP-OES) 
1 – 1000 

wielopierwiastkowa;  
analiza próbek o dużym zasoleniu;  
zwykle duże interferencje;  
wąski zakres liniowości. 

Absorpcyjna spektrometria 
atomowa z generowaniem 

wodorków (HG-AAS) 
0,1 – 100 

jednopierwiastkowa;  
tylko pierwiastki tworzące lotne wodorki;  
znikome interferencje;  
analiza próbek o dużym zasoleniu;  
bardzo wąski zakres liniowości. 

Absorpcyjna spektrometria 
atomowa z atomizacją 

elektrotermiczną (ETV-AAS) 
0,1 – 10 

jednopierwiastkowa;  
małe zużycie próbki;  
możliwe interferencje;  
analiza próbek o dużym zasoleniu;   
bardzo wąski zakres liniowości. 

Spektrometria mas z jonizacją w 
plazmie sprzężonej indukcyjnie 

(ICP-MS) 

0,01 – 100 

(do 100 000) 

wielopierwiastkowa;  
wymagane rozcieńczenie zasolonych 
próbek;  
możliwe interferencje;  
bardzo szeroki zakres liniowości. 
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Spójność w chemii analitycznej – kluczowe element w zapewnieniu spójności pomiarowej: 

1) Określenie wielkości mierzonej (ang. measurand) i dopuszczalnej niepewność;  

2) Wybór właściwej techniki analitycznej w celu oznaczenia analitów w próbce;  

3) Wybór odpowiedniego CRMu w procesie walidacji procedury analitycznej oznaczania analitów w 

próbce przy użyciu danej techniki;  

4) Przedstawienie, poprzez walidację, że obliczenia i warunki pomiarowe uwzględniają wszystkie 

wielkości mogące w sposób istotny wpłynąć na wynik pomiaru; 

5) Oszacowanie niepewności wyniku pomiaru; 

6) Przygotowanie protokołu ustanowienia spójności pomiarowej: 

i) Identyfikacja wielkości mierzonej i jednostki;  

 

Tabela 2 Podstawowe parametry opisujące procedurę analityczną. 

 Analit  

Wielkość mierzona  

Jednostka  

Wymagana niepewność  

 

ii) Wybór właściwej procedury analitycznej; 

(1) Technika analityczna 

(2) Rodzaj kalibracji  

(3) Równanie modelowe  

 

iii) Przedstawienie i udokumentowanie wyników walidacji;  

iv) Identyfikacja potencjalnych interferencji/czynników przeszkadzających;  

v) Wybór odpowiedniego materiału odniesienia; 

vi) Identyfikacja czynników wpływających na niepewności wyniku pomiaru. 

 

 

W praktyce laboratoryjnej spójność pomiarową ustala się poprzez:  

a) Zastosowanie odpowiedniego CRMu (zbliżona matryca i stężenie analitu);  

b) Zastosowanie metody odniesienia/referencyjnej (inna technika analityczna);  

c) Metodę dodatku wzorca (dodatek analitu do próbki badanej); 

d) Udział w porównaniach międzylaboratoryjnych.  



4 
 

 

ZADANIE 2 

Oszacuj wyniki analizy próbek wody morskiej analizowanych powyższą procedurą i odpowiedz na 

pytania poniżej. 

 

Tabela 3 Wyniki oznaczania Al, As, Cd, Cr, Fe, Pb, Mn, Mo i Zn w próbce wody morskiej. 

Pomiar 
nr 

Oznaczone stężenie pierwiastka [μg L-1] 

As Cd Cr Fe Pb Mn Mo Zn 

1 
1,05 0,02 0,020 31,172 0,0127 2,376 9,4 2,48987 

2 
1,01 0,02 -0,014 29,194 0,0136 2,391 9,0 2,34577 

3 
0,30 0,02 -0,025 28,179 0,0110 2,329 8,9 2,40501 

 

1. Czy wszystkie anality oznaczono prawidłowo w próbkach wody? Czy krzywa kalibracyjna 

pokrywa cały zakres stężeń w analizowanych próbkach? Czy wyniki są zapisane prawidłowo? 
 

2. Który CRM będzie najodpowiedniejszy do analizowanych próbek wody? Wybierz właściwy 

CRM, uwzględniając wielkość mierzoną, zakres stężeń i rodzaj matrycy. 

 

Tabela 4 Oceń przydatność proponowanych materiałów odniesienia, wypełniając tabelę: 

Nr Nazwa Matryca 

(TAK/NIE) 

Anality 

(TAK/NIE) 

Zbliżony poziom 

stężeń? 

(TAK/NIE/CZĘŚCIOWO) 

Zastrzeżenia (np. czy materiał jest 

certyfikowany? czy data przydatności 

nie jest przekroczona?? 

1 SLRS-4     

2 NASS-5     

3 MOOS-1     

4 CASS-5     

5 CASS-6     

6 QC3179     

7 Reagecon 

artifical 

seawater 

    

8 BCR-505     

9 BCR579     

10 NMIA MX014     
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ZADANIE 3 

1. Wyznacz stężenie arsenu w próbce wody za pomocą kalibracji ekstrapolacyjnej – metody dodatku 
wzorca. 

Tabela 5 Intensywności sygnału As w wodzie morskiej – metoda wielokrotnego dodatku wzorca 

stężenie 
 dodatku As 
[µg/L] 

Intensywność sygnału As [cps] 

powt. 1 powt. 2 powt. 3 powt. 4 powt. 5 

0 509.7 464.6 489 454.7 472.8 

0.5 815.9 804.5 799.5 831.1 787.4 

1 1011.6 1034.5 1063.1 1022.4 1026.1 

2 1445.1 1510.7 1476.8 1449.3 1444.3 

3 1948.2 1879.6 1901.1 1926.4 1898 

 

2. Porównaj wyniki oznaczania As za pomocą trzech metod kalibracji – metodą dodatku wzorca i 
metodą serii wzorców w wariancie z wzorcami dopasowanymi matrycowo i wzorcami na bazie wody 
z 1% kwasem azotowym. 

Tabela 6 metoda krzywej wzorcowej na bazie wzorców dopasowanych matrycowo do matrycy próbki 
badanej 

stężenie 
 dodatku As 
[µg/L] 

Intensywność sygnału As [cps] 

powt. 1 powt. 2 powt. 3 powt. 4 powt. 5 

próbka 508.4 497.2 475.1 488.3 466 

0 320.2 333.2 330.6 324.1 320.7 

0.5 635.0 613.7 611.1 623.8 641.8 

1 857.1 867.5 843.0 873.1 848.5 

5 2865.5 2785.5 2797.1 2804.8 2787.7 

10 5109.1 5231.0 5075.4 5071.0 5128.3 

 

Tabela 7 metoda krzywej wzorcowej na bazie wzorców o matrycy 1% HNO3 

stężenie 
 dodatku As 
[µg/L] 

Intensywność sygnału As [cps] 

powt. 1 powt. 2 powt. 3 powt. 4 powt. 5 

próbka 508.4 497.2 475.1 488.3 466 

0 33.7 43.7 42.6 42.0 34.2 

0.5 290.4 277.6 265.6 281.4 289.6 

1 460.4 471.3 448.2 478.3 453.5 

5 2373.3 2291.6 2305.1 2311.8 2292.8 

10 4612.1 4733.0 4580.2 4578.3 4629.2 
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3. Oceń poprawność doboru stężeń analitu w metodzie dodatku wzorca: 

A B 

C D 

 
ZADANIE 4 

Do celów atestacji nowego materiału odniesienia zaproszono 12 laboratoriów do udziału w 

międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych. Próbka referencyjnej wody morskiej 

została wysłana do wybranych laboratoriów z prośbą o określenie wybranych pierwiastków przy 

użyciu jednej z następujących metod: F-AAS, ICP-OES i ICP-MS. W dostarczonej próbce zawartość 

5 pierwiastków jest certyfikowana. Stężenia pierwiastków określone przez uczestniczące 

laboratoria przedstawiono w tabeli  poniżej. 

Tabela 8 Stężenia pierwiastków śladowych w wodzie morskiej oznaczone w wyniku 
przeprowadzonych porównań międzylaboratoryjnych. 

Nr 
Lab. 

Stężenie pierwiastka [μg L-1] 

As Cd Cr Cu Ni 

c ± SD c ± SD c ± SD c ± SD c ± SD 

1 0,91 ± 0,17 0,033 ± 0,011 0,152 ± 0,041 0,570 ± 0,174 0,514 ± 0,147 

2 0,36 ± 0,04 - ± - 0,139 ± 0,024 0,764 ± 0,271 0,250 ± 0,051 

3 1,71 ± 0,48 0,026 ± 0,005 0,146 ± 0,019 0,589 ± 0,106 0,320 ± 0,091 

4 3,52 ± 0,90 0,027 ± 0,015 0,144 ± 0,091 0,591 ± 0,134 0,467 ± 0,102 

5 1,20 ± 0,57 0,067 ± 0,021 - ± - 0,692 ± 0,211 - ± - 

6 1,12 ± 0,12 0,056 ± 0,013 0,149 ± 0,050 0,245 ± 0,16 0,782 ± 0,317 

7 0,67 ± 0,05 0,031 ± 0,009 0,176 ± 0,009 1,562 ± 1,037 1,14 ± 1,140 

8 0,89 ± 0,09 0,027 ± 0,013 0,231 ± 0,108 0,980 ± 0,37 0,125 ± 0,071 

9 - ± - 0,032 ± 0,021 0,046 ± 0,037 0,520 ± 0,091 1,52 ± 0,023 

10 2,89 ± 1,17 0,021 ± 0,043 - ± - 0,576 ± 0,057 0,315 ± 0,109 

11 0,87 ± 0,34 0,019 ± 0,010 0,148 ± 0,013 0,589 ± 0,174 0,312 ± 0,061 

12 1,11 ± 0,12 0,025 ± 0,021 0,144 ± 0,217 0,603 ± 0,214 0,650 ± 0,341 

c – stężenie, SD – odchylenie standardowe 
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1) Które z wyników w tabeli Tabela 8 są nieprawidłowe w rozumieniu właściwego zapisu wyniku 

analitycznego? 

 

2) Wybierz właściwy CRM w celu porównania wartości zmierzonych przez poszczególne laboratoria 

(wartości wskazane w tabeli Tabela 8) z wartościami z certyfikatu.  

 

3) Sporządź wykres, wzorując się na rys. Rysunek 2, i na jego podstawie zaproponuj, które 

laboratorium może otrzymać akredytację na oznaczanie pierwiastków w wodzie morskiej 

technikami spektroskopowymi. 

 

 

 

Rysunek 2 

Przykładowy wykres przedstawiający wyniki oznaczania As przez laboratoria uczestniczące w 

porównaniach międzylaboratoryjnych   

 

 

 

Aby wykonać wykres z rys. Rysunek 2 należy: 

a) skopiować 12 wartości c i SD dla wybranego pierwiastka z tabeli Tabela 8 do arkusza Excel, 

b) w kolejnej pustej kolumnie na prawo umieścić wartość stężenia odczytaną z certyfikatu 

CRMu,  

c) w kolejnej pustej kolumnie na prawo umieścić wartość stężenia odczytaną z certyfikatu 

CRMu minus wartość niepewności,  

d) w kolejnej pustej kolumnie na prawo umieścić wartość stężenia odczytaną z certyfikatu 

CRMu plus wartość niepewności,  

e) wartości z punktów b) – d) należy skopiować dla każdego z 12 wierszy,  

f) wykreślić wykres liniowy bez znaczników z wartości w punktach b) – d), 

g) usuń serię danych z wykresu, odpowiadającą kolumnie SD, 

Wynikiem wykonania punktów a) – g) powinien być wykres jak na rys. Rysunek 2.  
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4) Aby zweryfikować, czy wyniki podane przez dane laboratorium zawierają wartości wątpliwe lub 
niezadowalające należy obliczyć wskaźnik Z. Umieść w tabeli obliczoną wartość wskaźnika Z dla 
wybranego pierwiastka i zinterpretuj wynik. Wartość wskaźnika Z oblicza się z poniższego równania, 
osobno dla każdego pierwiastka: 

 

𝑍 =
|𝑐𝑙𝑎𝑏 − 𝑐𝑐𝑒𝑟𝑡|

𝑆𝐷
 

 

wz.  1 
 

gdzie: 
clab – wartość stężenia uzyskana w laboratorium; 
ccert – wartość stężenia odczytana z certyfikatu; 
SD – jednostka zmienności (odchylenie standardowe stężeń ze wszystkich wyników 
uczestniczących laboratoriów). 

 

Interpretacja wyniku wskaźnika Z: 

- gdy |Z| ≤ 2   wynik zadowalający 

- gdy 2< |Z| < 3  wynik wątpliwy; 

- gdy |Z| ≥ 3   wynik niezadowalający 
 

5) Oblicz wskaźnik E w celu sprawdzenia, czy wyniki uzyskane przez laboratorium biorące udział w 
porównaniach międzylaboratoryjnych różni się w sposób statystycznie istotny od wartości 
certyfikowanej CRMu. Wskaźnik E jest zmodyfikowaną wersją wskaźnika Z i uwzględnia również 
niepewność wyniku przedstawioną przez laboratorium i niepewność wartości certyfikowanej 
CRMu. Aby obliczyć wskaźnik E należy użyć niepewności rozszerzonych U, a więc wartości 
odchylenia standardowego należy pomnożyć przez współczynnik rozszerzenia k. 

 
 
 

wartość wskaźnika E oblicza się z poniższego równania, osobno dla każdego pierwiastka: 

𝐸 =
|𝑐𝑙𝑎𝑏 − 𝑐𝑐𝑒𝑟𝑡|

√𝑈𝑐 𝑙𝑎𝑏
2 + 𝑈𝑐 𝑐𝑒𝑟𝑡

2

 

 

wz.  2 
 

gdzie: 

Uc lab – niepewność rozszerzona wyników danego laboratorium; 

Uc cert – niepewność rozszerzona z certyfikatu CRMu. 

 

W celu obliczenia wartości uc cert należy podzielić wartość niepewności odczytaną z 

certyfikatu przez współczynnik rozszerzenia (k = 2 dla poziomu ufności = 95%). 

Interpretacja wyniku wskaźnika E: 

- gdy |E| ≤ 1,   ocena jest zadowalająca 
- gdy |E| > 1   ocena jest niezadowalająca 


