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Notranji nadzor kakovosti
Priročnik za kemijske laboratorije
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PREDGOVOR K SLOVENSKI IZDAJI

Doseganje rezultatov ustrezne kakovosti in v skladu z zahtevami standarda EN ISO 17025/2008
je dandanes samoumevna praksa. Še vedno pa ostaja dejstvo, da se tovrstna znanja le redko
poučujejo; običajno se prenašajo v procesu usposabljanja na delovnem mestu.
Pri odločitvi o prevodu priročnika nas je vodilo prav zgornje dejstvo, saj menimo, da bo
slovenska izdaja dobrodošla v analitskih laboratorijih, hkrati pa bo tudi potreben in željen
študijski pripomoček.
Ali kot pravi Doris Lessing, Nobelova nagrajenka za literauro:
»To je učenje. Nenadoma razumeš nekaj, kar si razumel celo svoje življenje, a na drug način.«

Nineta Majcen
Darinka Brodnjak Vončina
Monika Inkret
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Predgovor
Namen te knjižice je predstaviti dobro in praktično vodilo za notranji nadzor kakovosti. Napisana
je za vas, ki vsak dan izvajate analize vzorcev v laboratoriju.
Prva izdaja Notranjega nadzora kakovosti (1) – Priročnik za notranji nadzor kakovosti v vodnih
laboratorijih (družba Nordic) je izšla 1984, revidirana izdaja pa v letu 1986 na Norveškem, bolj
znana pod imenom Trollboken (2). Pozneje je bila prevedena v tuje jezike in je bila pogosto
uporabljena v kemijskih laboratorijih – posebno tistih, ki opravljajo analize okoljskih vzorcev.
Zadnja izdaja priročnika je izboljšana in dopolnjena, njen namen pa je – kakor vselej – da bi bila
praktično orodje analitskim kemikom pri njihovem vsakdanjem delu z analiznimi metodami.
V letih po prvi izdaji je bilo veliko napredka pri kakovosti analiz. Najprej so zahteve po
akreditaciji analiznih laboratorijev le-te prisilile, da so začeli dokumentirati svojo kakovost, pri
čemer je notranji nadzor kakovosti pomemben del te dokumentacije. Uvedba novega
akreditacijskega standarda ISO/IEC 17025 (3) je dala poudarek zasnovi merilne negotovosti in
merilne sledljivosti v kemijskih in mikrobioloških metodah. Pri ovrednotenju prve so rezultati
notranjega nadzora kakovosti bistvenega pomena. Vse te zahteve so pripomogle k novi izdaji
tega priročnika.
V zdajšnji izdaji je nekoliko spremenjena tudi postavitev knjižice, ki vključuje revidirana in
dopolnjena poglavja. Dodanih je nekaj novih praktičnih primerov, ki prikazujejo uporabnost na
različnih področjih kemijskih analiz.
V tej izdaji ni več opisa priprave umeritvenih raztopin in raztopin kontrolnih vzorcev, kajti ta je
podrobno opisana v novih standardih ISO in CEN.
Sestavljanje in urejanje te knjižice sta finančno omogočila Nordic Innovation Centre/Nordtest po
projektu 04038 in Švedska agencija za varovanje okolja. Delo je opravila delovna skupina
Nordica v sestavi
Håvard Hovind, NIVA, Norveška,
Bertil Magnusson, SP, Švedska,
Mikael Krysell in Ulla Lund, Eurofins A/S, Danska,
Irma Mäkinen, SYKE, Finska.
Za pripombe k vsebini se zahvaljujemo Håkanu Marklundu iz Švedske agencije za zaščito
okolja, Anniki Norling, SWEDAC, in Rogerju Wellumu, IRMM, EU. Še posebej se
zahvaljujemo Elisabeth Pritchard, LGC, Velika Britanija, ter Marini Patriarci in Antoniu
Mendittu, ISS, Italija, za njihove izčrpne komentarje. Prav tako smo hvaležni mnogim
analitikom, ki so izrazili svoje zanimanje in predloge. Delovna skupina se zahvaljuje tudi Pettru
Wangu iz Norveške, ki je narisal slike Trollov za prvo izdajo, in Timu Vänniju iz Finske, ki je
narisal nove ilustracije.
Ta priročnik je v angleškem jeziku (tretja izdaja Notranjega nadzora kakovosti, 2007) na spletni strani
www.nordicinnovation.net (tehnično poročilo TR569).
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Informacije za bralce
Priročnik se začne, po uvodnih besedah, z dvema poglavjema (drugo in tretje) o splošnih temah
kakovosti kemijske analize s posebnimi napotki za notranji nadzor kakovosti. Nato sledi uvod v
ta nadzor (četrto poglavje).
Orodje za izdelavo kontrolnih kart je opisano v naslednjih poglavjih: kontrolne karte (peto
poglavje), kontrolni vzorci (šesto poglavje) in kontrolne meje (sedmo poglavje). V osmem
poglavju je zbrano orodje in opis kako začeti program za nadzor kakovosti.
V naslednjih dveh poglavjih je opisano, kako uporabljati podatke notranjega nadzora kakovosti.
V devetem poglavju je navedena razlaga podatkov nadzora kakovosti, ki jo je treba opraviti po
vsakem setu meritev, v desetem poglavju pa način periodičnega preverjanja programa tega
nadzora glede ugotavljanja njegove optimalnosti pri preverjanju kakovosti analiz.
Podatki o nadzoru kakovosti se lahko uporabljajo še v druge namene kakor le za tovrstni nadzor
pri vsakem preskusu. V desetem poglavju je razloženo, kako pridobimo informacije o
obnovljivosti znotraj laboratorija, o odstopanju in ponovljivosti iz podatkov o nadzoru kakovosti.
Enajsto poglavje opisuje druge primere uporabe teh podatkov in načinov izdelave kontrolnih kart.
V dvanajstem in trinajstem poglavju so opredelitve pojmov, uporabne enačbe ter preglednice za
notranji nadzor kakovosti in uporabo podatkov iz kontrolnih kart.
V štirinajstem poglavju je devet primerov, ki ponazarjajo kako začeti s kontrolnimi kartami,
praktična uporaba pravil in letni pregled, opisan v poglavjih devet in deset. Osmi primer
podrobno predstavlja določitev začasnih kontrolnih mej in postavljanje stalnih kontrolnih mej, ki
temeljijo na več podatkih.
Petnajsto poglavje navaja vire in priporočeno dodatno literaturo.
Spodaj je nekaj pogosteje uporabljenih simbolov in okrajšav. Podrobnejša razlaga je v
dvanajstem poglavju.
s
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Standardni odmik
Povprečna vrednost
Obnovljivost znotraj laboratorija
Certificirani referenčni material
Akcijska meja
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1. Uvod
Po ISO/IEC 17025 (3): Laboratorij mora imeti postopke obvladovanja kakovosti za
spremljanje veljavnosti izvedenih preskusov. Podatki, ki so rezultat obvladovanja kakovosti,
morajo biti zapisani tako, da so trendi zaznavni. Kadar je izvedljivo, je treba uporabiti
statistične tehnike za pregled rezultatov. Laboratorij mora nadzor planirati in pregledovati.
Nadzor lahko med drugim vklučuje npr. redno uporabo notranjega obvladovanja kakovost...
Podatke o obvladovanju kakovosti je treba analizirati, in če se ugotovi, da odstopajo od
vnaprej določenih meril, je treba sprejeti načrtovane ukrepe za odpravo problema in za
preprečitev objave nepravilnih rezultatov.
Notranji nadzor kakovosti v kemijskih laboratorijih zahteva nenehno kritično vrednotenje
analiznih metod in delovnih postopkov. Prvo se začne s prispetjem vzorca v laboratorij in
konča z izdajo analiznega poročila. Najpomembnejše orodje pri tem nadzoru kakovosti je
uporaba kontrolnih kart. Tako je mogoče pokazati, da so rezultati dobljeni z določenim
merilnim postopkom znotraj danih mej. Če je kontrolna vrednost zunaj njih, rezultata analize
ne poročamo, ampak poiščemo vire napak in jih s korektivnimi ukrepi odstranimo. Slika 1
prikazuje najpogostejši tip kontrolne karte, X-kontrolno karto.

Slika 1. Primer X-kontrolne karte za določanje cinka v vodi. Vse kontrolne vrednosti v zelenem
območju (znotraj opozorilnih mej) kažejo, da je izvajanje postopka za določanje cinka znotraj
predpisanih mej, in o rezultatih za redne vzorce lahko poročamo. Kontrolne vrednosti v rdečem
območju (zunaj akcijskih mej) jasno kažejo, da je nekaj narobe, in o rezultatih ne poročamo.
Kontrolno vrednost v rumenem območju ocenimo v skladu s posebnimi pravili.

Pri vzpostavljanju programa notranjega nadzora kakovosti moramo upoštevati zahteve glede
analiznih rezultatov in v kakšne namene se bodo ti rezultati uporabljali – primerno namenu.
Upoštevajoč zahteve glede analiznih rezultatov analitik vzpostavi program notranjega nadzora
kakovosti:
•
•
•
•

vrsto kontrolnega vzorca,
vrsto kontrolnih kart,
kontrolne meje – opozorilne in akcijske meje,
pogostost nadzora kakovosti.

Kadar program notranjega nadzora kakovosti obsega celoten analizni postopek – od trenutka,

ko vzorec prispe v laboratorij, pa vse do analiznega poročila – rezultati prikazujejo
obnovljivost znotraj laboratorija. Ta bo pokazala njihovo spremenljivost, kadar isti vzorec
analiziramo v različnih obdobjih.
Rezultate notranjega nadzora kakovosti lahko uporabimo v več namenov – analitik ima tako
pomembno orodje za vzdrževanje kakovosti pri svojem vsakdanjem delu, stranki omogoča
pridobitev vtisa o kakovosti laboratorija in laboratorij lahko uporabi rezultate pri vrednotenju
merilne negotovosti.
Postopek notranjega nadzora kakovosti mora biti del sistema kakovosti in mora biti redno
uradno pregledan. Drugi pomembni elementi tega sistema so sodelovanje v
medlaboratorijskih primerjavah (preverjanje usposobljenosti), uporaba certificiranih
referenčnih materialov in validacija metod.
V praksi mora biti notranji nadzor kakovosti omejen na izpolnjevanje zahtev glede analiznih
rezultatov – nujno je ravnovesje med delom pri notranjem nadzoru kakovosti in analizo
vzorcev. Namen tega priročnika je opisati namenu primeren sistem za notranji nadzor
kakovosti v analiznih laboratorijih, ki izvajajo kemijske analize. Pristop je splošen, primeri pa
so večinoma iz analiz okoljskih vzorcev.

2. Merilna negotovost in obnovljivost znotraj laboratorija
V tem poglavju bomo uvedli terminologijo, ki se uporablja za kakovost analiz, in statistično
ozadje za notranji nadzor kakovosti.
Kemiki vedo, da mora laboratorij dokazovati kakovost analiznih rezultatov. Glede na zahteve
naročnika je to lahko raztros rezultatov (kot ponovljivost in obnovljivost) ali merilna
negotovost, ki je pomemben kazalec kakovosti. Notranji nadzor kakovosti navadno pokaže
obnovljivost znotraj laboratorija, Rw. Obnovljivost znotraj laboratorija bo naročniku pokazala
možen raztros analiznih rezultatov, če se isti vzorec analizira v laboratoriju januarja, julija ali
decembra. Merilna negotovost pa bo naročniku pokazala največji možewn odmik
posameznega rezultata1 od referenčne vrednosti ali od srednje vrednosti drugih usposobljenih
laboratorijev, ki so analizirali isti vzorec.
S stališča laboratorija lahko morebitno odstopanje analiznega rezultata od referenčne vrednosti
opišemo z laboratorijsko lestvico (4) (slika 2).

Slika 2. Lestvica merilnega postopka, uporabljenega v laboratoriju.

Korak 1 odstopanje metode – sistematski vpliv uporabljene metode
Korak 2 odstopanje laboratorija – sistematski vpliv (posameznega laboratorija)
Korak 3 odstopanje med dnevi – kombinacija naključnih in sistematskih vplivov glede na, med
drugimi, časovne vplive
Korak 4 ponovljivost – naključni vpliv med ponovitvami, opravljenimi v kratkem času.
Nehomogenost vzorcev je del ponovljivosti.
Za posamezno določitev v vzorcu z opredeljenim matriksom so koraki na lestvici naslednji: 1)
metoda kot taka, 2) metoda, kakršna se uporablja v laboratoriju, 3) raztros med dnevi v
laboratoriju, 4) ponovljivost za ta vzorec. Vsak od teh korakov na lestvici prinese svojo
negotovost. Koraka 3 in 4 – raztros med dnevi in ponovljivost, predstavljata obnovljivost
znotraj laboratorija, Rw. Rezultati večkratnega sodelovanja v medlaboratorijskih primerjavah
bodo pokazali odstopanje laboratorija (korak 2), če so bile uporabljene različne metode, pa
tudi odstopanje metode (korak 1). Merilno negotovost običajno sestavljajo navadno vsi štirje
koraki.
1

Ali natančneje: območje možnih vrednosti z določeno verjetnostjo povezan s posameznim merilnim rezultatom

Merilna negotovost, prav tako kakor točnost (accuracy), je torej kombinacija naključnih in
sistematskih vplivov. To je prikazano na sliki 3, na kateri so različne zahteve za merilno
negotovost prikazane z majhnim in velikim zelenim krogom. Za nadaljnje branje o merilni
negotovosti priporočamo Nordtestovo (5) in Eurachemovo vodilo (6).

Slika 3. Naključne in sistematske vplive ter merilno negotovost je mogoče ponazoriti z zadevanjem
tarče – referenčne ali prave vrednosti. Vsaka rdeča pika predstavlja poročani analizni rezultat. Dva
kroga ponazarjata različne zahteve glede kakovosti analize. Prva zahteva je izpolnjena v spodnji levi
tarči, medtem ko je druga zahteva izpolnjena v vseh primerih, razen v zgornjem desnem. Zgornja leva
tarča ponazarja primere v večini laboratorijev.

Ponovljivost in obnovljivost
Pojem ponovljivost uporabljamo, kadar en vzorec (ali več identičnih vzorcev) analizira
večkrat v kratkem času (npr. v enem dnevu) ista oseba, v istem laboratoriju in na istem
merilnem instrumentu. Raztros rezultatov pod takšnimi pogoji je najmanjši možni raztros, ki
ga analitik lahko doseže.
Pojem obnovljivost uporabljamo, kadar za analizo vzorca posežemo po isti analizni metodi,
vendar pod različnimi pogoji, na primer da opravi analizo več analitikov, ob različnih časih, z
različnimi merilnimi instrumenti in v različnih laboratorijih.
Obnovljivost znotraj laboratorija ('vmesna natančnost') je tista med navedenima mejnima
primeroma.

Odstopanje
Odstopanje nastane, kadar so vrednosti rezultatov višje ali manjše od referenčne vrednosti.
Razlike v odstopanju so mogoče v daljšem času zaradi sprememb v stanju merilnih
instrumentov in laboratorija. Za manjše spremembe je včasih težko reči, ali so naključne ali
sistematske.
Nekateri tipični izvori sistematskih vplivov (10):
• nestabilnost vzorca med vzorčenjem in analiziranjem
• nezmožnost določitve vseh obstoječih oblik analita

•

•

•

nnterference
Odziv na druge snovi v matriksu bo prav tako povzročil sistematski vpliv. Če je
naklon umeritvene krivulje drugačen za umeritvene raztopine in naravne vzorce, prav
tako pride do sistematskega vpliva.
umeritev z odstopanjem
Če so vzorci in umeritveni standardi pripravljeni na različne načine ali če je matriks
različen, je to lahko pomemben vir napak. Nečistost materiala, uporabljenega za
pripravo umeritvenih standardov, je lahko naslednji možni vzrok sistematskih vplivov
in tudi, če umeritvena krivulja ni linearna v koncentracijskem območju, v katerem
pričakujemo, da je.
previsoka ali prenizka korekcija slepih vzorcev
Kadar se slepi vzorec in vzorec razlikujeta ter nista pripravljena na enak način.

Naključni raztros in normalna porazdelitev
Resnično naključna odstopanja iz več virov, obravnavana skupaj, lahko opišemo z normalno
porazdelitvijo. Raztros povzročajo nenapovedljive in nenadzorljive spremembe dejavnikov, ki
lahko vplivajo na rezultat, npr. majhne razlike v volumnu dodanih reagentov, različni
reakcijski časi, spremenljiva onesnaženost okolja in opreme v laboratoriju, nestabilnost
merilnega instrumenta, nezanesljivost pri odčitavanju, razlike v temperaturi, uporaba različnih
umeritvenih raztopin itd.
Preglednica 1. Primer notranjega nadzora kakovosti v laboratoriju za raztopino, ki vsebuje 60,0 µg/L
cinka.
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Če vzorec analiziramo večkrat, ne dobimo niza identičnih rezultatov. Dobljene vrednosti so
bolj ali manj raztresene znotraj določenih mej. Raztros rezultatov je naključen, smeri in
velikosti odstopanja ni mogoče napovedati. Kako lahko opišemo porazdelitev rezultatov in
dosežemo merljivost naključnega raztrosa? Z vizualnim ovrednotenjem kontrolnih vrednosti v
preglednici 1 si stežka oblikujemo razločno sliko raztrosa.
Grafična ponazoritev rezultatov omogoča veliko boljše razumevanje raztrosa. Na sliki 4 je
prikazan histogram, v katerem so kontrolne vrednosti zbrane v skupine glede na svojo
zgoščenost. Vsako skupino predstavlja po en stolpec, katerega višina ponazarja število
rezultatov, ki spadajo v to skupino.

Slika 4. Histogram, ki predstavlja porazdelitev kontrolnih vrednosti iz preglednice 1. Rezultati so
razporejeni v skupine na podlagi koncentracijskih območij. Vsako skupino ponazarja stolpec, katerega
višina predstavlja število rezultatov v skupini, preračunano v odstotke skupnega števila rezultatov.

Če povečamo število meritev in zberemo dobljene vrednosti v skupine z vedno ožjimi stolpci,
se bomo približali gladki krivulji (slika 5). To je primer pogostostne krivulje, tako imenovane
krivulje normalne porazdelitve, ki je osnova kontrolnih kart, uporabljenih pri notranjem
nadzoru kakovosti.

Slika 5. Odnos med krivuljo normalne porazdelitve in histogramom. Za histogram in porazdelitveno
krivuljo so uporabljeni isti podatki.

Pri obdelavi kontrolnih podatkov izhajamo iz uporabe statističnih metod, ki temeljijo na
krivulji normalne razporeditve. V daljšem obdobju se odstopanje v laboratoriju lahko s časom
spreminja, kar se kaže tudi tako, da so vse kontrolne vrednosti v določenem obdobju nad (ali
pod) povprečno vrednostjo. Ti rezultati so zunaj statističnega nadzora, a so kljub temu lahko

sprejemljivi, če ostanejo znotraj opozorilnih mej.
Kadar so rezultati porazdeljeni normalno, je povprečna vrednost določena z najvišjo
vrednostjo krivulje. Obliko krivulje določa raztros posameznih rezultatov, izraženih s
standardnim odmikom s. To prikazuje slika 6.

_
x=T

_
x

T

Slika 6. Oblika krivulje normalne razporeditve je odvisna od raztrosa pri analizah, tj. od obnovljivosti
znotraj laboratorija: slaba obnovljivost pomeni velik standardni odmik in ustrezna krivulja je široka
(levo). Če je obnovljivost dobra, je standardni odmik majhen in normalna porazdelitvena krivulja je
ožja (desno). Lega najvišje vrednosti predstavlja pravo vrednost (trueness) analize: v prvem primeru
je povprečna vrednost enaka pravi vrednosti (true value). V primeru na desni strani so rezultati
sistematično prenizki ( x je povprečna vrednost, T je prava ali referenčna vrednost, odstopanje se
izračuna kot x - T).

Na podlagi normalne porazdelitve lahko izračunamo teoretični raztros rezultatov okrog
povprečne vrednosti, glej sliko 7. Približno 95 % vseh rezultatov leži znotraj povprečne
vrednosti ± dvakratnik standardnega odmika in 99,7 % rezultatov leži znotraj ± trikratnik
standardnega odmika. Te lastnosti se uporabljajo pri izdelavi kontrolnih kart.
Naročniku navadno navedemo obnovljivost znotraj laboratorija na 95-odstotni ravni zaupanja,
kar je ± dvakratnik standardnega odmika. To pomeni, da je v povprečju okrog 19 rezultatov
od 20 znotraj tega območja. 95-odstotno raven zaupanja navadno uporabimo tudi takrat, ko
naročniku navedemo razširjeno merilno negotovost, ki pogosto znaša ± dvakratnik
kombinirane standardne merilne negotovosti za kemijske meritve.

Slika 7. Krivulja normalne porazdelitve ponazarja verjetnost, da leži rezultat znotraj danih mej ( x je
povprečna vrednost, s je standardni odmik).

3. Zahteva glede analizne kakovosti
Tukaj bomo opisali, kako lahko analitik pretvori zahteve naročnika glede kakovosti v
parametre, primerne za notranji nadzor kakovosti, kakršna je obnovljivost znotraj
laboratorija (sRw).
Rezultat analize ne more biti nikoli povsem »pravilen«, ker vedno dobimo dva nekoliko
različna rezultata, če dvakrat opravimo isto meritev. Kar je mogoče doseči, je rezultat z
ustrezno majhno negotovostjo za neki namen, tj. rezultat, ki je primeren namenu. Zato
moramo poznati njegov namen uporabe, preden določimo zahteve glede njegove kakovosti.
Slika 3 v drugem poglavju ponazarja, da kakovost, ki ustreza enemu namenu, ni nujno
primerna za druge namene. Zelo pomembno se je zavedati, da potrebno kakovost rezultata
določa namembnost uporabe rezultata in ne usposobljenost laboratorija. Prav tako kakor so
lahko rezultati preslabi, da bi bili uporabni, so lahko tudi predobri, kajti prevelika kakovost
pogosto pomeni tudi prevelike stroške ali pa zahteva preveč časa.
Primer: pri spremljanju stanja odpadnih voda preverjamo, ali koncentracije analitov v izpustih
presegajo z zakonom določene mejne vrednosti. Te koncentracije so razmeroma visoke v
primerjavi s tistimi v neonesnaženih rekah in jezerih. Zato je zahteva glede meje zaznavnosti
lahko razmeroma visoka, vendar pa mora biti merilna negotovost ustrezna, da omogoča
sprejemanje pravih odločitev pri primerjavi rezultatov z dovoljenimi mejnimi vrednostmi.
Uporabniki rezultatov pričakujejo, da lahko rezultatom
zaupajo, vendar večinoma nimajo strokovnega znanja,
potrebnega za natančno razlago svojih potreb, zato se
zanašajo na to, da bo laboratorij našel pravi odgovor na to
vprašanje in da bo dal rezultat, primeren namenu.
Razumeti naročnikove potrebe je za laboratorij izziv. Če
je laboratorij akreditiran, mora ravnati v skladu z
zahtevami standarda ISO/IEC 17025 in ovrednotiti te
potrebe, preden se loti analiz.
K sreči večina naročnikov potrebuje rezultate za določen
parameter v določenem matriksu, na primer amonij v
pitni vodi, za isti namen, zato so tudi zahteve glede
kakovosti iste. V laboratoriju se torej s tem ni treba
dnevno ukvarjati, ampak se lahko program za nadzor
kakovosti določi vnaprej, tako da bo kakovost dobljenih
rezultatov ustrezala namenu uporabe.
Toda pravilne zahteve glede kakovosti je kljub temu treba
določiti. V nekaterih primerih določijo zahteve o
kakovosti državne ali regijske oblasti. Na primer,
evropska direktiva o pitni vodi 98/83/ES vključuje
zahteve glede kakovosti. Če jih na državni ali regionalni
ravni ni, mora laboratorij pripraviti svoje zahteve,
najbolje v sodelovanju z uporabniki rezultatov.
Izkušnje so pokazale, da je negotovost v večini analiznih sistemov sorazmerna koncentraciji,
vse dokler ne doseže mejne vrednosti pri nizkih koncentracijah, pri katerih negotovost ostane
nespremenjena, četudi se koncentracija v vzorcu zmanjša. Zahteve po kakovosti torej pogosto
sestavljata dva niza vrednosti, eden v enotah za koncentracijo (ki opisuje mejno najmanjšo

negotovost pri nizkih koncentracijah) in eden v odstotkih (ki opisuje proporcionalno
komponento negotovosti pri višjih koncentracijah).
Zahteve po mejni najmanjši negotovosti so pogosto opisane kot delež (ali odstotek)
koncentracije, ki je v našem primarnem interesu. »Koncentracija v primarnem interesu« je
lahko na primer meja glede kakovosti vode ali podobna dovoljena koncentracija.
Zahteva glede kakovosti je lahko dana kot zahteva glede merilne negotovosti, pogosto pa kot
lastnosti, ki se dajo neposredno izmeriti, na primer z notranjim nadzorom kakovosti. Lastnost,
potrebna za ta nadzor, je obnovljivost znotraj laboratorija, sRw. V spodnjem primeru je
prikazano, kako iz negotovosti ocenimo zahtevo po obnovljivosti znotraj laboratorija.
Primer:
Vzemimo, da moramo določiti celoten dušik v odpadni vodi in da je dovoljena meja za celotni
dušik v vodi, ki jo bomo analizirali, 10 mg/L.
Naloga laboratorija je, da zagotovimo tako nizko merilno negotovost naših meritev, kolikor je
le mogoče, za koncentracije blizu mejne vrednosti 10 mg/L. Splošno priporočilo v mnogih
evropskih direktivah pri tej ravni je 5 % sRw2.
Večina laboratorijev lahko določi celotni dušik s petodstotno relativno sRw. Treba je zagotoviti
kar najboljšo kakovost pri koncentracijah blizu mejne vrednosti. Razumna zahteva bi torej
bila, da lahko laboratorij zagotovi 5 % sRw ne samo pri 10 mg/L, ampak tudi pri polovici nižji
koncentraciji, tj. 5 mg/L. Zahtevana najvišja sRw, merjena v koncentracijskih enotah, je torej 5
% od ½ * 10 mg/l = 0,25 mg/L.
Rezultat sta naslednji zahtevi glede sRw: 0,25 mg/L ali 5 %, kar koli je višje. V praksi to
pomeni, da je za vse koncentracije, nižje od 5 mg/L, zahtevana sRw 0,25 mg/L. Zahteva za
koncentracije 5 mg/L in višje pa je 5 % sRw.

2

Primer je evropska direktiva o pitni vodi, v kateri je zahteva po natančnosti (2 sRw) za večino parametrov 10 %
mejne vrednosti. Definicija natančnosti v evropski direktivi je: Natančnost je slučajna napaka in je navadno
izražena kot standardni odklon (znotraj in med serijami) raztrosa rezultatov okrog povprečne vrednosti.
Sprejemljiva natančnost je dvakratnik relativnega standardnega odklona.

4. Načini zapisovanja notranjega nadzora kakovosti
V temu poglavju bomo opisali načine kontrolnih kart in kaj je treba narediti v laboratoriju pri
analiziranju vzorcev ter vpisovanju in ovrednotenju rezultatov.
Kontrolne karte so uporabno in preprosto orodje pri vsakdanjem analiznem delu. Laboratorij
mora analizirati kontrolne vzorce skupaj s preskusnimi v nizu meritev (slika 8). Material
kontrolnih vzorcev so lahko standardne raztopine, preskusni vzorci, slepi vzorec, v
laboratoriju pripravljen material in matrični certificirani referenčni materiali.
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Slika 8. Primeri analize dveh kontrolnih vzorcev v nizu meritev.

Takoj ko končamo niz meritev, je treba kontrolne vrednosti zapisati na kontrolno karto.
Priporočamo, da pri poročanju kontrolnih vrednosti:
•
•
•

poročate o rezultatih za kontrolni vzorec na eno decimalno mesto več v
primerjavi z rezultati za preskusne vzorce;
poročate tudi o vrednostih pod mejo določanja (LOQ);
poročate tudi o negativnih vrednostih

Slika 9. Odnos med krivuljo normalne porazdelitve in kontrolno karto.

Graf je osnovan na statističnih značilnosti naključnih raztrosov, ki jih določa krivulja
normalne razporeditve. Odnos med to krivuljo in ustrezno kontrolno karto (X-karto) prikazuje

slika 9.
Sredinska črta (CL) na kontrolni karti predstavlja
povprečno vrednost kontrolnih vrednosti ali
certificirano vrednost. Poleg središčne črte ima
kontrolna karta navadno še štiri črte. Dve od teh,
t. i. opozorilni meji, sta na razdalji ± dvakratnika
standardnega odmika od središčne črte (CL ± 2s).
Če so rezultati porazdeljeni normalno, jih je znotraj
teh mej približno 95 %. V kontrolni karti sta še dve
črti, vrisani na razdalji ± trikratnika standardnega
odmika od središčne črte (CL ± 3s). Ti črti se
imenujeta akcijski meji in pri normalni porazdelitvi
je znotraj teh mej 97,7 % vseh rezultatov.
Statistično gledano so samo tri od 1000 meritev
zunaj akcijskih mej. Če je kontrolna vrednost zunaj
akcijskih mej, je velika verjetnost, da je analiza
napačna.
Opozorilna in akcijska meja sta lahko določeni,
kakor je opisano zgoraj, glede na lastnosti metode
kot statistični kontrolni meji ali pa z uporabo
neodvisnih kakovostnih meril – zahtevane
kontrolne meje – glej sedmo poglavje.
Pri uporabi kontrolnih kart moramo biti pozorni,
kadar so kontrolne vrednosti zunaj opozorilnih mej
oziroma kažejo ta trend. Če so vrednosti zunaj
akcijskih mej, o rezultatih ne poročamo – glej
poglavje devet.

5. Različne vrste kontrolnih kart
V tem poglavju so opisane različne vrste kontrolnih kart ter kdaj in v kakšne namene jih
uporabljamo.
Pri notranjem nadzoru kakovosti kemijskih analiz sta najpomembnejši naslednji vrsti
kontrolnih kart:
•
•

X-kontrolna karta
R-kontrolna karta ali r%-kontrolna karta

X-kontrolne karte
X-kontrolna karta ima sredinsko črto, zgornjo in spodnjo opozorilno mejo ter zgornjo in
spodnjo akcijsko mejo.
Ena najstarejših in najpreprostejših vrst kontrolnih kart je X-kontrolna karta (7,8,9), ki je
osnovana na porazdelitvi kontrolnih vrednosti okrog prave ali pričakovane vrednosti. Lahko
jo uporabljamo za preverjanje kombinacije sistematskih in naključnih vplivov za kontrolne
vrednosti, dobljene iz posameznih rezultatov ali povprečja večkratnih analiz. Kadar kot
kontrolni vzorec uporabimo referenčni material, ki je podoben preskusnemu vzorcu, lahko s
primerjavo povprečne kontrolne vrednosti z referenčno vrednostjo določimo odstopanje v
nekem obdobju.
Karta slepe vrednosti je poseben primer uporabe X-kontrolne karte, ko analiziramo vzorec, za
katerega domnevamo, da vsebuje analit v zelo nizki koncentraciji. Omogoča nam pridobiti
podatke o onesnaženju uporabljenih reagentov in o stanju merilnega sistema. Čeprav se v
kontrolno karto slepih vrednosti navadno vpisujejo koncentracije, se lahko vpisujejo tudi
vrednosti merjenega signala. Pri tem ne pozabite, da je treba vanjo vpisati pozitivne in
negativne kontrolne vrednosti. V idealnem primeru bi bila vrednost nič enaka središčni črti,
vendar lahko za slednjo uporabimo tudi empirično povprečno vrednost.
Drug poseben primer je kontrolna karta izkoristkov. S tem lahko preskusimo vplive matriksa
na analizni postopek z določevanjem izkoristka, in sicer z različnimi dodatki standarda
preskusnim vzorcem. V tem primeru je 100-odstotni izkoristek enak sredinski črti.
Umeritvene parametre, kakršni so naklon in odsek, ki jih za zdaj določamo dnevno, tudi lahko
preverjamo z X-kontrolno karto.

R- in r%-kontrolne karte
R- in r%-kontrolne karte imajo sredinsko črto, zgornjo opozorilno mejo in zgornjo akcijsko
mejo. X-kontrolna karta pokaže, koliko so kontrolne vrednosti (povprečne vrednosti
večkratnih analiz ali posamezni rezultati) znotraj kontrolnih mej. V nasprotju s temi r- in r%kontrolna karta predvsem nadzorujeta ponovljivost. Območje je definirano kot razlika med
najvišjim in najnižjim posameznim rezultatom za dva ali več ločenih vzorcev. Iz praktičnih
razlogov se R-kontrolna karta najpogosteje uporablja v analiznih laboratorijih le v svoji
najpreprostejši obliki, tj. v vsakem nizu meritev so vzorci izmerjeni po dvakrat.
Najprimernejši so preskusni vzorci, ki jih izberemo med preskusnimi vzorci, analiziranimi v
nekem nizu meritev. Koncentracije lahko nihajo, saj so vzorci v vsakem nizu različni.
Območje je navadno sorazmerno koncentraciji analita v vzorcu (pri ravneh nad mejo
zaznavnosti) in v takih primerih je primerneje uporabljati kontrolne karte, pri katerih je
kontrolna vrednost relativno območje r % (glej poglavje 8).
Če preskusne vzorce analiziramo samo enkrat, mora kontrolna vrednost za R-kontrolno karto
temeljiti na razliki med posameznimi določitvami dveh ali več različnih alikvotov istega

vzorca. Kadar pa preskusne vzorce analiziramo v dveh ponovitvah, priporočamo kontrolne
vrednosti, ki temeljijo na povprečni vrednosti dveh ponovitev meritev dveh različnih
alikvotov vzorcev – tj. isto število meritev za preskusne vzorce kakor za kontrolne vzorce.

6. Različni kontrolni vzorci
V tem poglavju so opisane najpogosteje uporabljene vrste možnih kontrolnih vzorcev pri
notranjem nadzoru kakovosti.
V idealnem primeru bi moral kontrolni vzorec skozi celoten merilni postopek. Kontrolni
vzorci morajo biti čimbolj podobni preskusnim in časovno stabilni. Imeti jih moramo v
količinah, ki zadoščajo za več let, vsebovati pa morajo primerno koncentracijo analita. V
praksi je to skoraj nemogoče doseči, zato uporabljamo več vrst kontrolnih vzorcev:
I
certificirani referenčni material – matrični CRM,
II
referenčni material, standardne raztopine ali material, pripravljen v laboratoriju,
III
slepi vzorec,
IV
preskusni vzorec.

Kontrolni vzorec vrste I – certificirani referenčni material (CRM)
Rezultati ponovitev določitev matričnega CRM so dobri kazalniki kakršnega koli
sistematskega vpliva (odstopanja). Ponovljene določitve v vsakem nizu meritev nam
omogočajo, da uporabimo standardni odmik (ali območje) kot oceno ponovljivosti meritve.
Zaradi večje homogenosti CRM v primerjavi s preskusnim vzorcem pa je ponovljivost,
dobljena s CRM, navadno boljša od tiste za preskusne vzorce.
CRM niso na voljo za vse potrebne matrikse ali obsege koncentracij, vendar so preprosti za
uporabo in rezultati nam dajejo takojšnjo informacijo o sistematskih in naključnih vplivih.
Poleg tega lahko laboratoriji na podlagi tako dobljenih rezultatov izračunajo merilno
negotovost in primerjajo svoje zmogljivosti z zmogljivostmi laboratorija, ki je določil
certificirano referenčno vrednost (glej poglavje 11). Zato je uporaba CRM priporočena, in
sicer tako pogosto, kakor je praktično in finančno mogoče.
CRM-je lahko kupimo že pripravljene za uporabo ali pa s postopkom za pripravo.
Ta vrsta kontrolnega vzorca je primerna za X-kontrolne karte, kadar so opravljene ponovitve
analiz, pa tudi za R-kontrolne karte.

Kontrolni vzorec vrste II – standardne raztopine,
pripravljen v laboratoriju, ali referenčni material

material,

Kontrolni vzorci vrste II so lahko, podobno kakor tisti vrste I, kazalniki nekaterih sistematskih
in naključnih vplivov.
Če je uvodna validacija metode pokazala, da so naključni vplivi pri analizi kontrolnih vzorcev
približno enaki kakor pri preskusnih vzorcih, bo ta kontrola neposredno merilo za
obnovljivost znotraj laboratorija. Vendar večinoma raztros analiznih rezultatov umetno
pripravljenega in realnega vzorca ni enak, zato je treba, kadar je le mogoče, uporabljati
stabilen realni kontrolni vzorec.
Kontrolni vzorec vrste II je navadno pripravljen v laboratoriju. To so lahko stabilni, homogeni
preskusni vzorci ali pa sintetični vzorci. Standardne raztopine lahko naročimo pri zunanjih
dobaviteljih, vendar so pogosto pripravljene v laboratoriju. Za v laboratoriju pripravljene
matrične materiale laboratorij sam izbere stabilne naravne vzorce (ali jih izbere iz vzorcev,
prejetih v analizo), pri čemer je treba poskrbeti, da zbrana količina zadošča za več let.
Sintetični materiali, ki simulirajo matriks preskusnih vzorcev, so v laboratoriju pripravljeni iz
čistih kemikalij in prečiščenih topil (npr. vode). Pri tem moramo poskrbeti, da so kontrolni
vzorci stabilni – priporočana merilna negotovost vrednosti analita v sintetičnem kontrolnem
vzorcu je manj od ene petine standardnega odmika, ki ga uporabljamo pri izdelavi kontrolne

karte.
Zelo pomembno je, da so kemikalije, ki jih uporabljamo za pripravo sintetičnih materialov,
različne od tistih, ki jih uporabljamo za umeritev metode. To lahko dosežemo tako, da jih
kupimo od različnih dobaviteljev ali da za anione in katione uporabimo različne soli, npr. pri
nitratih Na-sol za umeritev in K-sol za nadzor. Večina laboratorijev pripravi osnovne
kontrolne raztopine, ki jih razredčijo dnevno oziroma v določenih intervalih glede na izkušnje
laboratorija s stabilnostjo razredčene raztopine. Če uporabljamo isto kemikalijo ali, še slabše,
isto osnovno raztopino za umeritev in za nadzor, napak zaradi priprave ali kontaminacije
kemikalij ne bo mogoče videti.
Ta vrsta kontrolnega vzorca je primerna za X-kontrolne karte, kadar so opravljene ponovitve
analiz, pa tudi za R-kontrolne karte.

Kontrolni vzorec vrste III – slepi vzorec
Kontrolni vzorec vrste III lahko uporabljamo za nadzor meje zaznavnosti, pa tudi za
odkrivanje kontaminacije. Napake slepega vzorca pri nizkih koncentracijah povzročajo
sistematske vplive, ki jih lahko odkrijemo s kontrolnim vzorcem vrste III.
Kontrolni vzorec vrste III je slepi vzorec, ki ga uporabljamo za korekcijo slepe vrednosti v
skladu z analiznim postopkom. Zato za pripravo kontrolne karte za slepi vzorec niso potrebne
nobene dodatne analize.
Za to vrsto kontrolnega vzorca uporabljamo X-kontrolne karte, lahko pa tudi R-kontrolne
karte.

Kontrolni vzorec vrste IV – preskusni vzorec
Kontrolni vzorec vrste IV uporabljamo, ko je raztros za kontrolni vzorec vrste I ali II manjši
kakor pri preskusnih vzorcih, na primer takrat, kadar so dostopni le sintetični materiali ali zelo
dobro homogenizirani CRM. Primeren je tudi, kadar ne moremo imeti stabilnih kontrolnih
vzorcev (vrsta II) – značilna primera sta določitev raztopljenega kisika in klorofila a. Meritve
v dveh ponovitvah nam dajejo dejansko sliko o naključnem raztrosu znotraj niza za naravne
vzorce.
Kontrolni vzorec izberemo naključno med preskusnimi vzorci za merjenje v laboratoriju.
Če za X-kontrolne karte uporabljamo sintetični vzorec, je smiselno vključiti kontrolni vzorec
vrste IV, kadar je ponovljivost za sintetične in preskusne vzorce različna.
Za to vrsto kontrolnega vzorca uporabljamo r%-kontrolne karte. Če je koncentracija
preskusnih vzorcev, ki jih uporabljamo kot kontrolne vzorce, vsak dan skoraj enaka, pa lahko
uporabljamo tudi R-kontrolne karte.

7. Postavljanje kontrolnih mej
V tem poglavju je opisano določanje sredinske črte in kontrolnih mej za X-kontrolne karte in
R-kontrolne karte.
Kontrolne meje lahko postavimo glede na lastnosti uporabljene metode in ne glede na zahteve
po kakovosti analize – statistične kontrolne meje. To je najpogostejša metoda določitve
kontrolnih mej. Drugi način pa je, da sledimo zahtevi po kakovosti rezultata, upoštevajoč
namen uporabe. Iz dane zahteve ocenimo obnovljivost znotraj laboratorija in določimo
kontrolne meje – zahtevane kontrolne meje. Mnogokrat je težko pridobiti specifične zahteve
in v takih primerih priporočamo uporabo statističnih kontrolnih mej.

Postavljanje kontrolnih mej in sredinske črte v X-kontrolnih kartah
Kontrolne meje lahko postavimo glede na lastnosti uporabljene metode – statistične
kontrolne meje, ali pa na podlagi zahtev po obnovljivosti znotraj laboratorija – zahtevane
kontrolne meje.
Statistične kontrolne meje
Kontrolne meje so postavljene na podlagi
lastnosti kontrolnega vzorca. Iz kontrolnih
vrednosti, pridobljenih v daljšem obdobju
(npr. enem letu), izračunamo standardni
odmik s.
Opozorilni meji: +2 s in – 2 s.
Akcijski meji: +3 s in – 3 s.

Zahtevane kontrolne meje3
Kontrolne meje so postavljene na podlagi
zahtev po kakovosti analize. Standardni
odmik s za kontrolno karto ocenimo na
podlagi zahteve glede sRw.
Opozorilni meji: +2 s in – 2 s.
Akcijski meji: +3 s in – 3 s.

Sredinska črta v kontrolni karti je lahko izračunana povprečna vrednost kontrolnih vrednosti
ali referenčna vrednost kontrolnega vzorca. Večinoma uporabljamo povprečno sredinsko črto.
Povprečna sredinska črta
Povprečno vrednost ocenimo na podlagi
kontrolnih vrednosti, pridobljenih v daljšem
obdobju (npr. enem letu). Sredinsko črto
postavimo na to povprečno vrednost.

Referenčna sredinska črta
Kontrolni vzorec je referenčni material ali
dobro okarakteriziran material. Sredinsko
črto postavimo na nominalno vrednost.

V spodaj naštetih primerih je kontrolni vzorec idealni kontrolni vzorec, podoben preskusnim
vzorcem, za katerega veljajo koraki analiznega postopka, zato lahko zahtevano sRw uporabimo
za postavljanje zahtevanih mej. Spodaj navedeni primeri so opisani v 14. poglavju.

Primer 1. Statistične kontrolne meje in povprečna sredinska črta – glej tudi primera 3 in 4.
Zahteve po obnovljivosti znotraj laboratorija niso postavljene in metoda ima sRw = 6 %.
Opozorilni meji sta postavljeni na dvakratnik standardnega odmika metode, ± 12 %, in
akcijski meji na njegov trikratnik, ± 18 %. Povprečna vrednost za kontrolni vzorec je 59,2
µg/L, kar pomeni, da je ± 12 % enako ± 7,1 µg/L in ± 18 % je enako ± 10,7 µg/L. Opozorilni
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V spodnjih primerih vedno vzamemo, da je število vzorcev, analiziranih za kontrolne vrednosti, enako kakor
pri meritvah preskusnih vzorcev. Kadar pa kontrolna vrednost temelji na dveh ponovitvah (povprečje dveh
vrednosti), rezultat preskusnega vzorca pa na eni sami meritvi in je glavni del raztrosa ponovljivost, bomo
verjetno morali zmanjšati s, ki ga uporabljamo za postavljanje mej.

meji sta 59,2 ± 7,1 µg/l (52,1 in 66,3 µg/l) in akcijski meji 59,2 ± 10,7 µg/L (48,5 in 69,9
µg/L).
Primer 2. Statistične kontrolne meje in referenčna sredinska črta.
Če je povprečna vrednost zelo blizu nominalni ali referenčni vrednosti, lahko uporabimo
statistične kontrolne meje, v nasprotnem pa priporočamo ravnanje, opisano v primeru 4.
Primer 3. Zahtevane kontrolne meje in povprečna sredinska črta – glej tudi primera 1 in 2.
Zahteva po obnovljivosti znotraj laboratorija je npr. sRw = 5 % in metoda se izvaja z nižjo
sRw. Opozorilni meji sta postavljeni na dvakratnik standardnega odmika metode, ± 10 %, in
opozorilni meji na njegov trikratnik, ± 15 %. Povprečna vrednost kontrolnega vzorca je 59,2
µg/L, tako da je ± 10 % enako ± 5,9 µg/L in ± 15 % je enako ± 8,9 µg/L. Opozorilni meji sta
59,2 ± 5,9 µg/L (53,3 in 65,1 µg/L ) in akcijski meji 59,2 ± 8,9 µg/L (50,3 in 68,1 µg/L).
Primer 4. Zahtevane kontrolne meje in referenčna sredinska črta – glej tudi primera 5 in
7.
Zahteva po obnovljivosti znotraj laboratorija je npr. sRw = 5 % in metoda se izvaja z nižjo
sRw. Opozorilni meji sta postavljeni na dvakratnik standardnega odmika metode, ± 10 %, in
opozorilni meji na njegov trikratnik, ± 15 %. Povprečna vrednost kontrolnega vzorca je 59,2
µg/L, toda referenčna vrednost je 60,0 µg/L, tako da sta opozorilni meji 60,0 ± 6,0 µg/L (54,0
in 66,0 µg/L) in akcijski meji 60,0 ± 9 µg/L (51,0 in 69,0 µg/L).

Postavljanje kontrolnih mej in sredinske črte v R-kontrolni karti ali
r%-kontrolni karti
Za R-kontrolno karto imamo samo zgornje meje – vrednosti so vedno pozitivne. Kontrolne
meje lahko postavimo v skladu z lastnostmi uporabljene metode – statistične kontrolne
meje, ali v skladu z analiznimi zahtevami – zahtevane kontrolne meje. Statistične kontrolne
meje določimo na podlagi izmerjenega povprečnega območja. Zahtevane kontrolne meje
izračunamo iz standardnega odmika, tj. zahtevana ponovljivost (9). Faktor, ki ga uporabljamo
(2,83 & 3,69) za izračun kontrolnih mej, je naveden v preglednici 4 v 13. poglavju, kjer je
tudi razlaga glede navedenih nenavadnih faktorjev.
Statistične kontrolne meje
Kontrolne meje so postavljene na podlagi
analitskih lastnosti kontrolnega vzorca. Iz
kontrolnih vrednosti, pridobljenih v daljšem
obdobju, izračunamo povprečno območje.
Za dve ponovitvi meritev (n = 2).
s = povprečno območje/1,128.
Sredinska črta je povprečno območje.
Zgornja opozorilna meja: + 2,83 s.
Zgornja akcijska meja: + 3,69 s.

Zahtevane kontrolne meje
Kontrolne meje so postavljene na podlagi
zahteve po ponovljivosti. Iz te zahteve
ocenimo standardni odmik za to kontrolno
karto.
Za n = 2.
Sredinska črta je 1,128 s.
Zgornja opozorilna meja: + 2,83 s.
Zgornja akcijska meja: + 3,69 s.

Primer 1. Statistične kontrolne meje – glej tudi primer 3 (R) in primer 6 (r%) v 14. poglavju.
Povprečna vrednost v daljšem obdobju je 0,402 % (abs). Standardni odmik je potem
0,402/1,128 = 0,356. Opozorilna meja za R-kontrolno karto je tako na + 2,83 x 0,356 = 1,0 %
in akcijska meja 3,69 x 0,356 = 1,3 %.
Primer 2. Ciljne kontrolne meje.
Meja ponovljivosti, r, je pogosto dana v standardni metodi, v tem primeru je 1 % (v 19
primerih od 20 bi morala biti razlika med rezultatoma manj od 1 %). Iz te meje izračunamo
standardne odmike ponovljivosti kot sr = r/2,84 = 0,357 %. Opozorilna meja za karto območja
je tako na + 2,83 x 0,357 = 1,0 % in akcijska meja 3,69 x 0,357 = 1,3 %.

4

Vrednost 2.8 dobimo iz zakona o širjenju napak razlike, pri čemer je meja ponovljivosti enaka 2 ⋅ 2 ⋅ s .

Zahtevane kontrolne meje – ocenjevanje s za kontrolni vzorec
Kadar je kontrolni vzorec v celotnem analitskem postopku, od prihoda vzorca v laboratorij do
analiznega poročila, bodo kontrolne vrednosti prikazale obnovljivost znotraj laboratorija, sRw,
in lahko tako dobljeno sRw primerjamo z zahtevano. Pri večini drugih kontrolnih vzorcev, npr.
standardnih raztopinah in slepih vzorcih, je dobljeni standardni odmik le del sRw. V takem
primeru mora analitik sam oceniti, ali je dobljena s za kontrolni vzorec dovolj nizka, da lahko
izpolni analizno zahtevo – glej poglavje 3.

Priporočila
Začetek QC – za začetek izvajanja notranjega nadzora kakovosti za novo metodo lahko
določimo začasne kontrolne meje in sredinsko črto na podlagi približno 25 kontrolnih
vrednosti. Šele v daljšem obdobju, npr. enega leta, lahko postavimo stalne kontrolne meje in
sredinsko črto. Te začasne opozorilne in akcijske meje lahko določimo tudi na podlagi
rezultatov validacije metode.
Stalne kontrolne meje – Priporočamo fiksne meje in ne takšne, ki se stalno spreminjajo, za
stabilne kontrolne vzorce. Za določitev zanesljivih statističnih kontrolnih mej mora biti
standardni odmik izračunan na podlagi kontrolnih vrednosti iz enoletnega obdobja in iz vsaj
60 kontrolnih vrednosti. Če je obdobje krajše, standardni odmik navadno ocenimo prenizko,
saj niso upoštevane vse možne spremembe.
Stalna sredinska črta – Priporočamo fiksno sredinsko črto. Da bi dobili zanesljive podatke
za to črto, je primerno obdobje eno leto. Če je ta čas krajši, je lahko ocena nezanesljiva.
Ponovitve analiz/vzorcev – Priporočamo enako število ponovitev merjenj preskusnih in
kontrolnih vzorcev – če poročamo o povprečni vrednosti meritev v dveh ponovitvah (tj.
ponovitve celotnih postopkov) za preskusne vzorce, moramo v X-kontrolno karto vnesti
povprečno vrednost dveh ponovitev analiz tudi za kontrolni vzorec. Če tega analiziramo v
istem nizu meritev večkrat, lahko v X-kontrolno karto vrišemo samo eno ali pa vse vrednosti.
Multielementna analiza – Kadar merimo več analitov v enem nizu meritev v notranjem
nadzoru kakovosti QC, npr. ICP, XRF in GC, močno priporočamo uporabo zahtevanih
kontrolnih mej ali širših statističnih mej za tiste analite, ki so manj pomembni. Če na primer
določamo5 dvajset analitov in za vse uporabljamo statistične kontrolne meje, lahko
pričakujemo, da bo v povprečju ena kontrolna vrednost (ki predstavlja 5 % vseh kontrolnih
vrednosti) zunaj opozorilnih mej pri vsakem nizu meritev. Prav tako je približno v enem od
17 nizov meritev pričakovati, da bo kontrolna vrednost za enega izmed analitov zunaj
akcijske meje, kar naredi razlago podatkov zelo nepraktično.

5

To se nanaša na neodvisne meritve in, manj, tudi na meritve, ki so vzajemno delno odvisne, kakršne so ICP,
XRF itd.

8. Postavljanje programa notranjega nadzora kakovosti
V temu poglavju je opisano kako začeti izvajanje notranjega nadzora kakovosti za merilni
postopek: določitev števila kontrolnih vzorcev, vrste kontrolnih kart in pogostost kontrolnih
analiz.

Primer postavitve notranjega nadzora kakovosti (določitev Cd v
sveži vodi)
Vzpostavljanje programa notranjega nadzora kakovosti je najlaže opisati s praktičnim
primerom: koncentracija kadmija navadno niha med 0,01 µg/l in 100 µg/l v različnih vrstah
voda. Za obvladovanje kakovosti določitve Cd v svežih vodah z uporabo ICP-MS (LOD 0,01
µg/L smo izbrali naslednje kontrolne vzorce:
Kontrolni vzorci

Kontrolna karta Kontrolne meje Sredinska črta

CRM, Cd: 2,28 µg/L (vrsta I)

X-kontrolna karta

Statistična

Referenčna vrednost

Standardna raztopina, Cd: 20 µg/L(vrsta II)

X-kontrolna karta

Statistična

Povprečna vrednost

Material, pripravljen v laboratoriju, Cd: 0,10
µg/L (vrsta II)

X-kontrolna karta

Zahtevana

Povprečna vrednost

Ponovitve meritev preskusnih vzorcev vode v
dveh koncentracijskih območjih (vrsta IV)

r%-kontrolna karta Zahtevana

Zahtevana srx1,128

Zaradi dokaj širokega koncentracijskega
območja v preskusnih vzorcih smo izbrali tri
kontrolne vzorce tipa I in II. Standardna
raztopina s koncentracijo 20 µg/L je
pripravljena iz osnovne raztopine, ki ni ista
kakor tista, uporabljena za pripravo
umeritvene raztopine. V laboratoriju
pripravljen material, nakisana jezerska voda,
je bil nared za kontrolo kakovosti nizke
vsebnosti kadmija v sveži vodi.
Za neposreden nadzor sistematskih vplivov
v merilnem postopku uporabljamo CRM s
certificirano vsebnostjo kadmija 2,279 ±
0,096 µg/L.
Da dobimo realno sliko o ponovljivosti za
preskusne vzorce, naključno izberemo dva v
vsakem nizu meritev, ki predstavljata dve
različni območji koncentracij, in ju
analiziramo v dveh ponovitvah (dve različni
epruveti v samodejnem vzorčevalniku).
Pri merjenju kadmija z uporabo ICP-MS
lahko izvedemo celo do 200 določitev v
vsakem nizu. Na začetku in na koncu
vsakega niza analiziramo CRM, standardno
raztopino,
material,
pripravljen
v
laboratoriju, in umeritveni standard. Za
nadzor drsenja umeritvene krivulje med
nizom navadno analiziramo enega od

kontrolnih vzorcev na približno vsakih dvajset analiz.
Vse rezultate, ki jih dobimo za kontrolne vzorce, vpišemo v X-kontrolne karte z uporabo
našega sistema LIMS. Rezultate dveh ponovitev meritev preskusnih vzorcev vpišemo v r%kontrolne karte.

Praktični nasveti pri vzpostavljanju notranjega nadzora kakovosti
Validacijo metode navadno opravimo, še preden dokončno potrdimo izbiro merilnega
postopka. Ko vzpostavljamo program za notranji nadzor kakovosti (denimo izbor kontrolnih
vzorcev, vrsto kontrolnih kart in pogostost), lahko iz rezultatov začetnih preskusov validacije
uporabljene analizne metode sklepamo o podatkih, npr. o koncentracijskem območju,
stabilnosti in sistematskem vplivu. Posebno koristen je podatek o obnovljivosti znotraj
laboratorija v različnih koncentracijah, dobljenih v daljšem obdobju, ki ga dobimo v okviru
validacije, saj predstavlja osnovo za notranji nadzor kakovosti.
Koncentracijsko območje – pri analizi okoljskih vzorcev lahko koncentracije analita močno
nihajo. V takih primerih je treba uporabljati ločene X-kontrolne karte in R-kontrolne karte za
različne ravni koncentracij.
R-kontrolna karta s preskusnimi vzorci – za preverjanje ponovljivosti z uporabo Rkontrolnih kart ali r%-kontrolnih kart priporočamo analizo preskusnega vzorca v dveh
ponovitvah v vsakem nizu meritev. Preskusni vzorec izberemo naključno, upoštevajoč
njegovo reprezentativnost glede na koncentracijsko območje in spremembe matriksa za analit,
ki ga proučujemo.
Pogostost kontrolnih analiz – navadno je treba analizirati najmanj en kontrolni vzorec v
vsakem nizu meritev, da ugotovimo morebitni sistematski vpliv, na primer pri umerjanju.
Stabilnost merilnega sistema lahko vpliva na pogostost kontrolnih analiz. Kadar so napake
zaradi drsenja umeritvene krivulje, je morda treba analizirati več kontrolnih vzorcev kakor v
stabilnih razmerah. Načelo odločanja o tem, kolikokrat je potrebno analizirati kontrolni
vzorec v vsakem nizu, je, da je morda potrebno znova analizirati vse vzorce, analizirane po
zadnjem odobrenem vzorcu v kontroli kakovosti. Pri pogostosti nadzora je torej treba najti
ravnovesje med stroški nadzora in stroški ponavljanja analiz. Pri uporabi avtomatskih
analizatorjev, npr. čez noč, lahko v vsakem nizu analiziramo več kontrolnih vzorcev.
Lega kontrolnih vzorcev v nizu – analize kontrolnih vzorcev bi načelno morale biti
opravljene po naključnem vrstnem redu, da se izognemo morebitnim sistematskim vplivom.
Kljub temu priporočamo analizo kontrolnih vzorcev na začetku vsakega niza in pred
zaključkom vsakega analiznega niza, če drsenje v analiznem procesu povzroči napake.
Dobro razmerje med kontrolnimi in preskusnimi vzorci – notranji nadzor kakovosti,
primeren namenu. V tem primeru uporabljamo več kontrolnih vzorcev, ceprav jih večinoma
zadostuje manj.

Program notranjega nadzora kakovosti v opisu metode in v
priročniku za kakovost
Načela programa notranjega nadzora kakovosti, vključno z zgoraj navedenimi praktičnimi
priporočili, naj bodo opisana v laboratorijskem priročniku za kakovost. Prav tako naj bodo
postopki kakovosti podrobno opisani v postopkih za vsako analizno metodo.
Najpomembnejše je, da so meritve notranjega nadzora kakovosti primerne namenu analiz.

9. Dnevna razlaga notranjega nadzora kakovosti
V temu poglavju bomo opisali razlago podatkov po vsakem nizu meritev. Ali lahko poročamo
o rezultatih ali ne? Ali je metoda zunaj statističnega nadzora?
Praktično navodilo glede zapisovanja kontrolnih
podatkov je, da je treba vpisati vse informacije, ki
so lahko pomembne za razlago kontrolnih
podatkov. Takšni primeri so denimo priprava nove
osnovne ali kontrolne raztopine, sprememba
reagentov, sprememba merilne celice ali
instrumentalne spremembe. Če so vsi podatki
ustrezno dokumentirani, lahko pozneje preverimo
pogoje za neko določitev, npr. v primerih zunaj
nadzora.
Za vsako serijo analiz je navadno ena kontrolna
vrednost za vsako karto. Pri vsakdanjem delu je
treba biti pozoren na to, če je kontrolna vrednost
zunaj kontrolnih mej ali če opazimo določen trend
v kontrolnih vrednostih v nekem obdobju.

Dnevna razlaga podatkov
Imamo tri možne primere:
1. metoda je pod nadzorom.
2. metoda je pod nadzorom, a dolgoročna
ocena kaže, da je metoda zunaj
statističnega nadzora.
3. metoda ni pod nadzorom.
1. Metoda je pod nadzorom, če:
• je kontrolna vrednost znotraj opozorilnih mej;
• je kontrolna vrednost med opozorilno in akcijsko mejo ter sta bili prejšnji dve
kontrolni vrednosti znotraj opozorilnih mej.
V tem primeru lahko poročamo o rezultatih analize.
2. Metoda je pod nadzorom, vendar je zunaj statističnega nadzora, če so vse kontrolne
vrednosti znotraj opozorilnih mej (največ ena od zadnjih treh je med opozorilno in akcijsko
mejo) in če:
• sedem zaporednih kontrolnih vrednosti postopoma raste ali pada (10);
• deset od enajstih zaporednih kontrolnih vrednosti leži na eni strani sredinske
črte (10).
V tem primeru lahko analitik poroča o rezultatih analize, vendar lahko v prihodnje nastanejo
težave. Trende je treba odkriti čim prej, da se izognemo resnim težavam v prihodnosti. Primer
takšnih trendov je, da je večina kontrolnih vrednosti daleč stran od sredinske črte, vendar še
vedno znotraj opozorilnih mej.
Z drugimi besedami, vsak laboratorij mora v priročniku za kakovost določiti kako
ravnati pri trendih.

3. Metoda ni pod nadzorom, če:
• je kontrolna vrednost zunaj akcijskih mej;
• je kontrolna vrednost med opozorilno in akcijsko mejo ter je vsaj ena od
dveh prejšnjih kontrolnih vrednosti prav tako med opozorilno in akcijsko
mejo – pravilo dva od treh – za primer glej sliko 10, 22. marec.
V tem primeru navadno ne smemo poročati o nobenih rezultatih analiz. Vse vzorce, od zadnje
vrednosti, ki je bila pod nadzorom, moramo znova analizirati.
Primeri zunaj nadzora
Težko je dati splošne smernice o tem, kako mora laboratorij ravnati, kadar analiza ni pod
nadzorom. Različnih analiznih spremenljivk ne moremo obravnavati povsem enako. Izkušnje
in zdrava pamet analitika sta ključnega pomena pri izbiri korektivnih ukrepov. Pri primerih
zunaj nadzora je zelo verjetno, da je pri analizi preskusnih vzorcev nastala napaka.
Ko pride do primerov zunaj nadzora, navadno naredimo še nekaj (vsaj dve) kontrolnih analiz.
Če so nove kontrolne vrednosti znotraj opozorilnih mej, lahko preskusne vzorce znova
analiziramo. Če so kontrolne vrednosti ponovno zunaj opozorilnih mej, je treba analize
preskusnih vzorcev ustaviti in sprejeti korektivne ukrepe za odkritje in odpravo vzroka(-ov)
napake.
Običajni korektivni ukrepi v primerih zunaj nadzora so preverjanje reagentov, umerjanje
metode ali zamenjava posod in instrumentov. Problem in najdeno rešitev je treba
dokumentirati. Analize, ki so bile opravljene po tem, ko je bila dobljena zadnja sprejemljiva
kontrolna vrednost, je treba, če je to mogoče, ponoviti. Če so ponovljene kontrolne vrednosti
še vedno zunaj nadzora, o rezultatih preskusnih vzorcev ne smemo poročati. Če preskusnih
vzorcev ne moremo ponovno analizirati, npr. zaradi nestabilnosti ali ker naročnik nujno
potrebuje rezultat, se lahko laboratorij odloči (po temeljitem premisleku), da o vrednosti
poroča, pod pogojem, da ponudi tudi jasno opozorilo o zmanjšani zanesljivosti rezultata.

Slika 10. X-kontrolna karta z dvema primeroma zunaj nadzora.

10. Dolgoročna ocena podatkov notranjega nadzora
kakovosti
V tem poglavju je opisana uporaba podatkov notranjega nadzora kakovosti v določenem
obdobju, da se odgovori na naslednji vprašanji:
Kakšna je kakovost (naključni in sistematski vplivi) v laboratoriju? Ali se je kakovost
bistveno spremenila?
• Ali so kontrolne meje in sredinska črta v kontrolni karti še vedno optimalne za
odkrivanje primerov zunaj nadzora?
Opomba: to je ena najtežjih nalog pri notranjem nadzoru kakovosti, zato lahko damo le
splošne smernice.
•

Pregled trenutne kakovosti
Ta pregled temelji predvsem na statističnih kontrolnih mejah in povprečni sredinski črti.
Ovrednotenje sestoji iz pregleda zadnjih 60 točk na kontrolni karti (10). Pri tem bodite
pozorni, da je lahko nekaj teh vrednosti že bilo vključenih v prejšnje ovrednotenje, novih
mora biti vsaj 20 točk. Pregled sestavljajo naslednji koraki:
1. Preštejemo število primerov, pri katerih so rezultati zunaj opozorilnih mej. Če je njihovo
število večje od šest ali manjše od ena (pri 60 točkah), pomeni, da se je raztros analize
spremenil (10).
2. Izračunamo povprečje zadnjih 60 rezultatov in ga primerjamo s prejšnjo povprečno
vrednostjo – sredinsko črto. Če je razlika večja od 0,35 s (pri 60 točkah), pomeni, da se je
povprečna vrednost spremenila.

Kako pogosto je treba ovrednotiti kontrolne meje?
Za uspešno uporabo kontrolnih kart je pomembno, da so kontrolne meje in sredinska črta
stabilne dolgo časa. Sredinskih črt in kontrolnih mej ne smemo prepogosto spreminjati, saj bi
tako otežili odkrivanje postopnih sprememb v kakovosti analize. Laboratorij mora določiti
pravila glede pogostosti ovrednotenja kontrolnih mej in meril v zvezi z njihovim
spreminjanjem. Priporočamo, da se kontrolne meje in sredinska črta ovrednotijo enkrat na
leto. Za manj pogoste analize, npr. takšne, ki jih opravimo enkrat na mesec, priporočamo
ovrednotenje, ko imamo zbranih 20 kontrolnih podatkov.
Kontrolnih mej ne smemo spreminjati, če imamo od zadnjega ovrednotenja pridobljenih manj
kakor 20 podatkov, ker je v tem primeru negotovost kontrolnih mej previsoka, predvsem pa
obstaja nevarnost, da bodo nihale brez pravega razloga.

Kdaj je treba spremeniti kontrolne meje?
Zahtevane kontrolne meje spreminjamo le, če se spremenijo zahteve naročnika. Ta odstavek
je torej pomemben le za statistične kontrolne meje.
Kontrolne meje in sredinsko črto je treba ovrednotiti enkrat na leto oziroma ko imamo 20
podatkov, kakor je opisano zgoraj. Vendar ovrednotenje kontrolnih mej ne pomeni nujno tudi
njihove spremembe. O njej velja razmišljati le, če je bistveno spremenjen raztros ali
odstopanje.
Če je pregled, glej točki 1 in 2 zgoraj, pokazal spremembo v raztrosu ali povprečni vrednosti,
priporočamo opravljanje statističnega preskusa, ki pokaže, ali je ta sprememba bistvena – glej
14. poglavje, primer 8. Tudi če ugotovimo, da je sprememba bistvena, ne priporočamo
spremembe sredinske črte, razen če imamo za to res dober razlog, npr. nov kontrolni vzorec.

Če je povečanje raztrosa bistveno in je ta sprememba za naročnika sprejemljiva, izračunamo
nove opozorilne in akcijske meje, kakor je opisano v sedmem poglavju.
Posebno previdni moramo biti, kadar kontrolne karte vsebujejo tudi primere zunaj nadzora
med 60 točkami, ki jih pregledujemo (glej 9. poglavje). To se občasno dogaja. Če smo vzrok
za primere zunaj nadzora odkrili pred začetkom analize, je treba vrednosti zunaj nadzora pri
izračunu novih kontrolnih mej izločiti. Vendar pa pri nekaterih tovrstnih primerih nismo
odkrili razloga za vrednosti zunaj nadzora. Kar je verjetno posledica neodkrite napake pri neki
seriji analiz, zato bi njihovo upoštevanje pri izračunu lahko povzročilo prevelik standardni
odmik. Po drugi strani pa lahko izločitev takšnih podatkov, še posebno če jih je v seriji več,
pripelje do preveč optimističnega standardnega odmika in zato do preozkih kontrolnih mej,
kar vodi do še očitnejših primerov zunaj nadzora.
Pragmatičen pristop (10) je, da izločimo podatke, ki so več kakor štiri standardne odmike
odmaknjeni od sredinske črte, in obdržimo preostale. Če je več kakor en primer zunaj nadzora
med 60 točkami, ki jih pregledujemo, je to že preveč in je dober razlog za temeljit pregled
celotnega analiznega postopka, da najdemo vzrok za ponovljene primere zunaj nadzora.

Pregled raztrosa in odstopanja
V laboratoriju preverjamo obstoječo kakovost s pregledom kontrolnih mej in sredinske črte.
Če je pregled notranjega nadzora kakovosti pokazal, da ni potrebe po spremembi kontrolnih
mej in da se povprečna vrednost ni spremenila, je analitska kakovost nespremenjena in ni
treba storiti nič drugega kakor dokumentirati, da je bil pregled opravljen.
Če je pregled kontrolnih mej pokazal, da jih je treba spremeniti, pomeni, da se je spremenila
tudi kakovost analize. Izračunati je treba nov standardni odmik za obnovljivost znotraj
laboratorija in povprečno vrednost, razen če je bilo to že opravljeno pri določanju novih
kontrolnih mej za X-kontrolno karto. Tisti laboratoriji, ki uporabljajo R-kontrolne karte, lahko
izračunajo tudi standardni odmik ponovljivosti. Nove ocenjene vrednosti je treba primerjati z
zahtevami po kakovosti z uporabo F-preskusa (standardni odmik) ali t-preskusa (povprečne
vrednosti), in če so sprejemljive, posodobiti laboratorijski opis kakovosti. Enačbe so dane v
12. poglavju. Statistična preskusa se izvajata kot dvostranska preskusa, navadno uporabljamo
95-odstotno raven zaupanja. Postopek ponazarja primer 8 v 14. poglavju.

11. Drugi načini uporabe podatkov iz notranjega nadzora
kakovosti in kontrolnih kart
Podatke, pridobljene z redno uporabo kontrolnih kart, lahko uporabimo še v druge namene
kakor le za notranji nadzor kakovosti. V tem poglavju je naštetih nekaj predlogov uporabe,
odvisno od vrste uporabljene kontrolne karte.

Merilna negotovost
Rezultate iz kontrolnih kart lahko, skupaj z drugimi podatki, uporabimo za izračun merilne
negotovosti. Večinoma lahko sistematske in naključne vplive (standardni odmik) združimo za
izračun merilne negotovosti. Postopek je podrobno opisan v Nordtestovem priročniku
Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories (5) in
delno v vodilu Eurachem (6).
Merilno negotovost ovrednotimo na podlagi podatkov iz kontrolnih kart ter v kombinaciji z
rezultati preverjanja usposobljenosti in podatki iz validacij metod (ali informacij iz
standardnih metod). Ta način omogoča praktično in splošno uporabo že obstoječih informacij.
Če je v kontrolne karte vključen celoten analizni postopek (tudi npr. postopki priprave vzorca,
kakršni so filtracija, koncentriranje vzorcev itd.), lahko dobimo realno oceno merilne
negotovosti.

Validacija analizne metode
Navadno je treba opraviti celotno validacijo metode, preden jo začne laboratorij uporabljati.
Vendar so primeri, pri katerih metodo začnemo uporabljati že po delni validaciji in pri katerih
lahko podatke iz kontrolnih kart uporabimo za dopolnitev že obstoječih podatkov. To se lahko
zgodi, kadar obstoječo metodo le neznatno spremenimo ali kadar standardno metodo
privzamemo neposredno iz literature.
•

•

Če je v kontrolnih kartah uporabljen matrični CRM, ki je podoben preskusnim
vzorcem, bomo s primerjavo povprečja dobljenih rezultatov s pričakovano
(certificirano) vrednostjo dobili neposredne informacije o odstopanju metode. S
standardom, pripravljenim ali kupljenim v laboratoriju, lahko dobimo grobo oceno
odstopanja, vendar z večjo negotovostjo kakor pri uporabi CRM.
Iz vseh vrst kontrolnih kart lahko dobimo informacije o širini (naključni raztros) iz
izračunov standardnega odmika ali iz ocen uporabe območja.

Primerjava metod
Kontrolne karte lahko uporabljamo za primerjavo različnih analiznih metod z uporabo ločenih
kontrolnih kart za vsako metodo. Tako lahko na primer dobimo koristne informacije o
primerjavi metod, če je laboratorij pravkar na prehodu iz ne-avtomatske v avtomatsko metodo
ali iz standardne metode v nestandardno (npr. v metode z uporabo preskusnih setov). Če nekaj
časa vzporedno uporabljamo obe metodi, lahko primerjamo pomembne informacije, kakršne
so:
•
•
•
•

raztros (iz standardnega odmika ali območja),
odstopanje (če uporabljamo CRM),
matrični vplivi (interference), če uporabljamo CRM z dodanim analitom ali matrični
CRM,
robustnost, tj. če je neka metoda občutljivejša za spremembe temperature, neprevidno
ravnanje itd.

Ocena meje zaznavnosti (LOD)
Ocena meje zaznavnosti, ki jo uporabljamo na mnogih področjih, je standardni odmik
ponovljivosti, pomnožen z ustreznim faktorjem. Ta faktor je navadno med 3 in 5. Standardni
odmik ponovljivosti, ki ga uporabljamo v izračunu, mora biti veljaven pri nizkih
koncentracijah.
Podatki iz R-kontrolne karte bodo dali standardni odmik ponovljivosti, in če je koncentracija
nizka, je ta odmik uporaben za oceno meje zaznavnosti.
Podatki iz X-kontrolne karte s preskusnim vzorcem pri nizki koncentraciji bodo prav tako
uporabni pri oceni meje zaznavnosti za metodo v vsakdanji uporabi.
Podatke iz kontrolnega vzorca vrste III (slepi vzorec) lahko v nekaterih primerih uporabljamo
za oceno, če ima laboratorij dokaz, da je standardni odmik za slepi vzorec reprezentativen
glede na standardni odmik za preskusne vzorce z nizko koncentracijo.

Primerjava ali usposobljenost oseb
Podobno kakor pri metodah lahko primerjamo delo različnih oseb v laboratoriju. Čeprav je to
lahko zelo blizu nezaželenemu nadzoru zaposlenih, so kontrolne karte nedvomno zelo
uporabno orodje pri usposabljanju novozaposlenih v laboratoriju. Del usposabljanja je, da se v
kontrolne karte beležijo rezultati kontrolnih vzorcev, ki jih analizira novozaposleni, in
postavljajo zahtevane vrednosti za dovoljeni sistematski vpliv in raztros, v primerjavi s
tistimi, ki jih dosega usposobljeno osebje. Tako imata vodja laboratorija in novozaposleni
objektivno merilo za oceno kakovosti izvajalca meritev, ki je zadostna za izpolnjevanje
zahtev.

Ovrednotenje preverjanja usposobljenosti
Če laboratorij redno sodeluje pri preverjanju usposobljenosti na nekem področju, lahko z
zapisovanjem rezultatov preverjanja v kontrolne karte (podobne X-kontrolnim kartam)
nadzorujemo kakovost in dobimo dober pregled nad izvajanjem dela, ki vključuje tudi možne
sistematske vplive ali trende.
Tukaj je z-vrednost vpisana v X-kontrolno karto. Navadno CL = 0, WL = 2 in AL =3:

z=

( xlab.vrednost − x pripis.vrednost )
s

ali zeta =

( xlab.vrednost − x pripis.vrednost )
2

u lab + u 2pripis.vrednost

Primer: celotni standardni odmik pri preverjanju usposobljenosti (vseh laboratorijev) je 0,08
mg/kg in vaš rezultat je 0,12 mg/kg nižji od pripisane vrednosti. Vaša z-vrednost je -1,5.
Priporočamo, da preverite vse vrednosti zunaj opozorilnih mej. Za izračun z-vrednosti lahko
uporabimo tudi najvišjo uradno (z zakonodajo predpisano) dovoljeno napako (glej tudi 3.
poglavje).
Druga možnost je zeta vrednost: uporabite vašo merilno negotovost (ulab), pri čemer je ulab
kombinirana standardna negotovost (6).

Okoljski parametri in podobno preverjanje
Pri preverjanju okoljskih parametrov v laboratoriju, denimo temperature v prostoru ali v
hladilnikih, je zelo koristno uporabljati preprosto vrsto zahtevane kontrolne karte za
vpisovanje vrednosti. V takih primerih bo idealna, pričakovana temperatura predstavljala
sredinsko črto, akcijske meje pa bodo postavljene na dovoljene vrednosti. Kontrolne karte
nazorno grafično ponazarjajo vse trende ali nepričakovane spremembe, ki bi lahko vplivale na
analize in jih je zato vredno preučiti.
Podobno je koristno vpisovati rezultate pogostega preverjanja analizne tehtnice ali drugih
rednih pregledov, delno zato, da odkrijemo kakršne koli trende v materialih, a tudi, da laže
vidimo, ali so rezultati zunaj ali znotraj dovoljenih mej.

12.

Terminologija in enačbe

Tukaj bomo poskušali karseda jasno opisati statistične enačbe in pojme, ki smo jih uporabili v
tej knjižici. Natančno opredelitev vseh pojmov lahko najdete v VIM (13). Neposredni citati iz
tega vira so v poševnem tisku. Vsi tukaj uporabljeni pojmi so debelo tiskani.

Terminologija
Merilna točnost
Ujemanje merilnega rezultata s pravo vrednostjo merjene količine (13). Na točnost vplivajo
naključni in sistematski vplivi.
Analit
Spojina ali parameter, ki ga merimo.
Niz meritev – serija analiz
Analize več preskusnih in kontrolnih vzorcev. Navadno vnesemo v kontrolno karto eno
kontrolno vrednost iz vsakega niza.
Odstopanje – sistematska napaka
Razlika med sprejeto referenčno vrednostjo in povprečno vrednostjo velikega števila
preskusnih rezultatov (slika 6).
Interval zaupanja
Območje okoli povprečne vrednosti, v katerem pričakujemo, da bo neki odstotek vrednosti
napačnih. Na primer, pri normalni porazdelitvi je približno 95 % vrednosti med ± 2 s (slika 7).
Kontrolna karta
Glavni pripomoček pri notranjem nadzoru kakovosti. Karta, v katero vnesemo kontrolne
vrednosti in jih primerjamo s kontrolnimi mejami.
Kontrolne meje
Meje v kontrolni karti. Obstajata dve vrsti kontrolnih mej: akcijske meje (AL) in opozorilne
meje (WL).
Kontrolni vzorec
Material, katerega rezultate uporabljamo pri izdelavi kontrolnih kart, npr. standardne
raztopine, preskusni vzorci, slepi vzorci.
Kontrolna vrednost
Preskusni rezultat iz notranjega nadzora kakovosti, vpisan v kontrolno karto. To je lahko
npr. posamezen rezultat, povprečna vrednost ali pa območje. O takšnih vrednostih poročamo
drugače kakor o preskusnih rezultatih – vrednosti analiz preskusnih vzorcev: kontrolne
vrednosti navajamo z eno števko več kakor rezultate preskusnih vzorcev, poročamo pa tudi o
negativnih vrednostih, npr. kontrolno vrednost –0,07 mg/L v X-kontrolni karti za preskusni
vzorec navedemo kot < 0,1 mg/L.
Prostostne stopnje, df
Število neodvisnih primerjav, ki jih lahko naredimo med posameznimi rezultati v nizu.
Število prostostnih stopenj, npr. za ocenjeni standardni odmik, napoveduje zanesljivost ocene.
Z naraščanjem števila prostostnih stopenj se naključna napaka same ocene, s, zmanjšuje.
Prostostne stopnje uporabljajmo pri primerjavi statističnih veličin, glej F- in t-test spodaj.
Meja zaznavnosti
Najnižja koncentracija analita, ki jo lahko, z določeno verjetnostjo, zaznamo z dano metodo.
Meja določljivosti
Ko je analizni rezultat pod to mejo, ga navajamo z < (manj od). Drugi izraz, ki se uporablja, je
meja poročanja.
Merjena veličina

Veličina, ki jo merimo, npr. vsebnost v kislini raztopljenega kadmija (analita) v vzorcu rečne
vode.
Merilni postopek
Podroben opis analizne metode, uporabljene v laboratoriju.
Merilna negotovost
Parameter, povezan z rezultatom meritve, ki karakterizira raztros vrednosti, ki jih lahko
upravičeno pripišemo merjeni veličini (13). Merilno negotovost si lahko razlagamo kot
kvantitativno oceno točnosti (pravilnost + natančnost) – glej sliko 3.
Zavrnitev ubežnikov
Pri statističnem izračunu priporočamo, da zavrnete ubežnike, ki se od povprečne vrednosti
razlikujejo za več kakor 4s (10). To je praktični prijem. Druga možnost je uporaba
Grubbssovega preskusa – glej statistične priročnike.
Ponovljivost
Stopnja ujemanja med posameznimi neodvisnimi rezultati ponovljenih meritev istega vzorca z
isto metodo in pri ponovljivih pogojih, npr. isti instrument, izvajalec in v kratkem obdobju.
Ponavljati moramo celoten postopek, od odvzema preskusnega vzorca do končnega odčitka
ali izračuna rezultata.
Obnovljivost
Stopnja ujemanja med posameznimi neodvisnimi meritvami istega vzorca z isto metodo in pri
spremenljivih pogojih, npr. čas, izvajalec, laboratorij.
Obnovljivost znotraj laboratorija
Stopnja ujemanja med posameznimi neodvisnimi meritvami istega vzorca z isto metodo v
daljšem obdobju, npr. najmanj v enem letu. Obdobje je lahko krajše, če zberemo dovolj
podatkov, toda v mnogih primerih je eno leto primerno za zajem vseh sprememb v reagentih,
osebju, servisu instrumentov itd.
Preskusni rezultat (odzivna vrednost)
Vrednost, dobljena z uporabo merilnega postopka. Kontrolna vrednost, vnesena v
kontrolno karto, je ali preskusni rezultat kontrolnega vzorca (naveden z eno števko več ali
vsaj z istim številom števk) ali vrednost, izračunana iz preskusnega rezultata, npr. območja.
Glede na vrsto kontrolnega vzorca lahko za kontrolni vzorec uporabimo le del merilnega
postopka.
Raztros
Odstopanje med neodvisnimi preskusnimi rezultati, dobljenimi pod dogovorjenimi pogoji.
Nasprotje je stopnja ujemanja med preskusnimi rezultati – t. i. natančnost.
Sistematski vpliv (odstopanje)
Razlika med sprejeto referenčno vrednostjo in povprečno vrednostjo velikega števila
analiznih rezultatov.
Pravilnost
Ujemanje med povprečno vrednostjo večjega števila preskusnih rezultatov in sprejeto
referenčno vrednostjo. Pravilnost je navadno izražena kot odstopanje (sistematski vpliv).

Enačbe
Povprečna vrednost ( x )
Seštevek vseh posameznih rezultatov (xi), deljen s številom rezultatov (n):
∑ xi
1)
x=
n
Standardni odmik (s).
Merilo za raztros posameznih rezultatov (xi) okrog povprečne vrednosti ( x ):

s=

∑(x

i

− x )2

(n − 1)

2)

Prostostne stopnje, df = n – 1
Koeficient variacije (CV). Standardni odmik izražen v relativnih odstotkih povprečne
vrednosti:
100 ⋅ s
3)
CV (%) =
x
Standardni odmik iz območja (n = 2). Izračun za uporabo R-kontrolnih kart (območje je
razlika med dvema vrednostma): za vrednosti n od 3 do 5 glej poglavje 13, preglednica 4.
Obmocje
(n = 2)
4)
s =
1,128
F-test
(glej poglavje 13, slika 3). Uporabljamo ga za ovrednotenje, ali se standardna odmika (s1 in
s2) iz dveh serij določitev bistveno razlikujeta:
F = s1 2 / s2 2 , s1 > s2
5)
Če je izračunana F-vrednost večja od kritične F-vrednosti (glej preglednico 3), se standardna
odmika bistveno razlikujeta.
t-test
(glej poglavje 13, slika 2). Uporabljamo ga za ugotavljanje bistvene razlike med povprečno
vrednostjo ( x ) večjega števila določitev in sprejeto referenčno vrednostjo (T):
x −T
6)
t=
⋅ n
s
oziroma za primerjavo med povprečnima vrednostma (x1 in x2) dveh različnih nizov analiz:
x1 − x2
n1 ⋅ n2
7)
t=
⋅
sC
(n1 + n2 )
pri čemer je sC kombinirani standardni odmik (glej formulo 9).
Kadar je izračunana t-vrednost večja od kritične t-vrednosti (glej preglednico 2), je razlika
med dvema vrednostma statistično bistvena.
Skupno (kombinirano) povprečje ( xC ) za več nizov meritev
Izračunamo ga iz povprečnih vrednosti za k-nizov meritev s skupno n1 + n2 + … = nsk
opazovanj:
n ⋅ x + n2 ⋅ x2 + ... + nk ⋅ xk
8)
xC = 1 1
n sk
Skupni kombinirani standardni odmik (sC) za več nizov meritev.
Izračunamo iz standardnih odmikov k-nizov analiz s skupno n1 + n2 + … = nsk opazovanj:

2

2

2

(n1 − 1) ⋅ s1 + (n2 − 1) ⋅ s2 + ... + (nk − 1) ⋅ sk
9)
sC =
nsk − k
Prostostne stopnje, df = nsk – k.
Če je n približno enak pri različnih nizih, velja:
2

sC =

2

s1 + s 2 + ... + s k
k

2

10)

Meja zaznavnosti (LOD)
je navadno postavljena med 3s in 5s. Standardni odmik, s, je standardni odmik
ponovljivosti, veljaven pri nizki koncentraciji.

13.

Preglednice

Prva preglednica v tem delu je preglednica 2. Preglednica 1 je na strani 5.
Preglednica 2. Kritične t-vrednosti (dvostranski preskus).
Prostostne
stopnje

Raven zaupanja (%)

Prostostne
stopnje

Raven zaupanja (%)

90

95

99

99,9

90

95

99

99,9

1
2
3
4

6,31
2,92
2,35
2,13

12,7
4,30
3,18
2,78

63,7
9,92
5,84
4,60

637
31,6
12,9
8,61

21
22
23
24

1,72
1,72
1,71
1,71

2,08
2,07
2,07
2,06

2,83
2,82
2,81
2,80

3,82
3,79
3,77
3,75

5
6
7
8

2,01
1,94
1,89
1,86

2,57
2,45
2,36
2,31

4,03
3,71
3,50
3,36

6,86
5,96
5,41
5,04

25
26
27
28

1,71
1,71
1,70
1,70

2,06
2,06
2,05
2,05

2,79
2,78
2,77
2,76

3,73
3,71
3,69
3,67

9
10
11
12

1,83
1,81
1,80
1,78

2,26
2,23
2,20
2,18

3,25
3,17
3,11
3,05

4,78
4,59
4,44
4,32

29
30
35
40

1,70
1,70
1,69
1,68

2,05
2,04
2,03
2,02

2,76
2,75
2,72
2,70

3,66
3,65
3,59
3,55

13
14
15
16

1,77
1,76
1,75
1,75

2,16
2,14
2,13
2,12

3,01
2,98
2,95
2,92

4,22
4,14
4,07
4,02

45
50
55
60

1,68
1,68
1,67
1,67

2,01
2,01
2,00
2,00

2,69
2,68
2,67
2,66

3,52
3,50
3,48
3,46

17
18
19
20

1,74
1,73
1,73
1,72

2,11
2,10
2,09
2,09

2,90
2,88
2,86
2,85

3,97
3,92
3,88
3,85

80
100
120
∞

1,67
1,66
1,66
1,64

1,99
1,98
1,98
1,96

2,64
2,63
2,62
2,58

3,42
3,39
3,37
3,29

Preglednica 3. Kritične F-vrednosti pri 95-odstotni ravni zaupanja (dvostranski preskus) za df
od 4 do 120.
Vrednosti F1-α (df1, df2), α = 0,025
df1

4

5

6

7

8

10

12

15

20

24

30

40

60

120

df2
4
5
6
7

9,60
7,39
6,23
5,52

9,36
7,15
5,99
5,29

9,20
6,98
5,82
5,12

9,07
6,85
5,70
4,99

8,98
6,76
5,60
4,90

8,84
6,62
5,46
4,76

8,75
6,52
5,37
4,67

8,66
6,43
5,27
4,57

8,56
6,33
5,17
4,47

8,51
6,28
5,12
4,42

8,46
6,23
5,07
4,36

8,41
6,18
5,01
4,31

8,36
6,12
4,96
4,25

8,31
6,07
4,90
4,20

8
10
12
15

5,05
4,47
4,12
3,80

4,82
4,24
3,89
3,58

4,65
4,07
3,73
3,41

4,53
3,95
3,61
3,29

4,43
3,85
3,51
3,20

4,30
3,72
3,37
3,06

4,20
3,62
3,28
2,96

4,10
3,52
3,18
2,86

4,00
3,42
3,07
2,76

3,95
3,37
3,02
2,70

3,89
3,31
2,96
2,64

3,84
3,26
2,91
2,59

3,78
3,20
2,85
2,52

3,73
3,14
2,79
2,45

20
24
30
40

3,51
3,38
3,25
3,13

3,29
3,15
3,03
2,90

3,13
2,99
2,87
2,74

3,01
2,87
2,75
2,62

2,91
2,78
2,65
2,53

2,77
2,64
2,51
2,39

2,68
2,54
2,41
2,29

2,57
2,44
2,31
2,18

2,46
2,33
2,20
2,07

2,41
2,27
2,14
2,01

2,35
2,21
2,07
1,94

2,29
2,15
2,01
1,88

2,22
2,08
1,94
1,80

2,14
2,01
1,87
1,72

60
120

3,01
2,89

2,79
2,67

2,63
2,52

2,51
2,39

2,41
2,30

2,27
2,16

2,17
2,05

2,06
1,94

1,94
1,82

1,88
1,76

1,82
1,69

1,74
1,61

1,67
1,53

1,58
1,43

df1 = prostostna stopnja v števcu (s12), df2 = prostostna stopnja v imenovalcu (s22)
Preglednica 4. Faktorji za ovrednotenje standardnih odmikov iz povprečnega območja in izračun
sredinske črte, opozorilne in akcijske meje za izdelavo R-kart (9).
Število
ponovitev

Standardni odmik
s

2
3
4
5

Opozorilna
meja
WL

Akcijska
meja
AL

d2•s

DWL2•s

D2•s

območje

1,128•s

2,833•s

3,686•s

območje

1,693•s

3,470•s

4,358•s

območje

2,059•s

3,818•s

4,698•s

območje

2,326•s

4,054•s

4,918•s

Povprečno
območje1/d2
Povprečno
/1,128
Povprečno
/1,693
Povprečno
/2,059
Povprečno
/2,326

Sredinska
črta
CL

1

Povprečno območje
∑ ( Max − Min )
==
nvzorcev
2

Izračunamo iz
2
DWL = d 2 + ( D2 − d 2 )
3

Enačba je izdelana
posebej za ta
priročnik.

Opombe
Ravni zaupanja za kontrolne meje v X- in R-kontrolnih kartah
Akcijska meja (± 3 s) za X-kontrolno karto je za normalno porazdelitev z ravnijo zaupanja 99,73 %. Z
uporabo širjenja negotovosti je akcijska meja za R-kontrolno karto, ki temelji na ponovljenih meritvah,
pri enaki ravni zaupanja 4,25 (± 3 ⋅ 2 = 4,25 ⋅ s ), pri čemer daje ISO-standard 8258 faktor 3,686. Pri
uporabi faktorja 3,686 je raven zaupanja za normalno razporeditev 99,1 % (z uporabo statistične
preglednice za standardno normalno kumulativno porazdelitveno funkcijo za z ± 3,686/ 2 ). To se
navadno uporablja in dobro deluje.
Opozorilne meje za R-kontrolne karte, izračunane s tukaj predlagano enačbo, so na enaki ravni
zaupanja (približno 95,5 %) kakor za X-kontrolne karte.
Različni faktorji za izračun kontrolnih mej
Če povprečno območje uporabljamo neposredno za izračun opozorilne in akcijske meje namesto za
standardni odmik, so faktorji npr. pri dveh ponovitvah meritev: 2,512 in 3,268 (2,833/1,128) in
(3,686/1,128).

14.

Primeri

V tem poglavju so prikazani primeri kontrolnih kart iz različnih sektorjev. Vsi vključujejo
podatke iz laboratorijev, v katerih delajo avtorji. Postopek letnega pregleda kontrolnih mej je
opisan v primeru 8.
Primer 1

Določitev Ni v zlitini jekla z rentgensko fluoresecenco (XRF)
Vrsta vzorca

Kontrolna karta

Vzorec jekla – preskusni X-kontrolna
vzorec
karta

Kontrolne meje
Zahtevane

Sredinska
črta
Povprečna
vrednost

Visoka koncentracija niklja. Povprečna vrednost naših kontrolnih vrednosti v enem letu je
4,58 % (absolutno)6 s standardnim odmikom 0,026 % (absolutno). Kontrolni vzorec pokriva
celoten merilni postopek (poliranje in merjenje).
Zahteva za razširjeno merilno negotovost7 (U) je 4 % (relativno). Standardna merilna
negotovost uc je 2 % (relativno). Zahteva za sRw je navadno postavljena na polovico ali 50 %
standardne merilne negotovosti8, tako dobimo oceno o zahtevi iz
u
U 4 % (rel )
s Rw = c = =
= 1% (rel ) ali 0,0458 % (abs).
2
4
4
Iz zahteve po sRw izračunamo zahtevane kontrolne meje.
x = 4,58 % (abs)
Sciljna = 0,0458 % (abs)
CL: 4,58 % (abs)
WL: 4,58 ± 2 • 0,0458 =

4,67 in 4,49 % (abs)
AL: 4,58 ± 3 • 0,0458 =

4,72 in 4,44 % (abs)

6

Koncentracija enote X-kontrolne karte je v utežnih odstotkih niklja (% abs), zahteva pa je navedena v relativnih
odstotkih vrednosti niklja (% rel).
7
Nadaljne informacije o razširjeni in standardni merilni negotovosti je mogoče najti v vodilu Eurachem/CITAC
(6).
8
Zaradi načina seštevanja standardnih odklonov se to kaže v 25-odstotnem prispevku k standardni merilni
negotovosti.

Primer 2

Določitev Co v zlitini jekla z XRF
Vrsta vzorca
Vzorec
vzorec

jekla

–

Kontrolna
karta
preskusni X-kontrolna
karta

Kontrolne
meje
Zahtevane

Sredinska
črta
Povprečna
vrednost

Nizka koncentracija kobalta. Povprečna vrednost naših kontrolnih vrednosti v enem letu je
0,0768 % (absolutno)9 s standardnim odmikom 0,00063 % (absolutno). Kontrolni vzorec
pokriva celoten merilni postopek (poliranje in merjenje).
Zahteva za mejo določljivosti (LOQ) je 0,01 % (abs) in je postavljena na 6- do 10-kratnik
standardnega odmika slepega vzorca ali vzorca z nizko koncentracijo. To zahteva 0,001 %
(abs) kot standardni odmik in ta vrednost se lahko uporablja za postavitev kontrolnih mej. Iz
meje določljivosti (LOQ) torej lahko izračunamo kontrolne meje:
x = 0,0768 % (abs)
Sciljna = 0,001 % (abs)
CL: 0,0768 % (abs)
WL: 0,0768 ± 2 • 0,001 =

0,0788 in 0,0748 % (abs)
AL: 0,0768 ± 3 • 0,001 =

0,0798 in 0,0738 % (abs)

Komentar
Koncentracija kontrolnega vzorca je 8-kratnik LOQ. V tem primeru to kaže koncentracijo, ki
nas zanima in je zato primerna.

9

Glej opombo 6 na strani 18.

Primer 3

Določitev N-NH4 v vodi z metodo indofenol modrega
Vrsta vzorca

Kontrolna karta

Standardna raztopina

X-kontrolna
karta
R-kontrolna
karta

Standardna raztopina

Kontrolne Sredinska črta
meje
Statistične Povprečna vrednost
Statistične Povprečna vrednost območja

Nizka koncentracija (20 µg/L) v sintetični raztopini. Za pripravo osnovne raztopine 100 mg/L
smo uporabili (NH4)2SO4, iz katere smo pripravili kontrolni vzorec. Osnovna raztopina je bila
drugačna od raztopine, ki se uporablja za pripravo umeritvenih standardnih raztopin
(pripravljenih iz NH4Cl). Kontrolni vzorec se uporablja za analizo vod v koncentracijskem
območju med 2 µg/L in 100 µg/L.
Nadzor izvajamo v dveh ponovitvah.
X- in R-kontrolni karti smo vzpostavili takole:
• Za vpisovanje v X-kontrolne karte smo uporabili povprečno vrednost dveh ponovitev
meritev, za sredinsko črto (CL) pa povprečno vrednost vseh rezultatov. Za izračun
kontrolnih mej smo uporabili standardni odmik.
• Za vpisovanje v R-kontrolne karte smo uporabili vrednost območja dveh ponovitev
meritev, za sredinsko črto (CL) pa povprečno vrednost območja. Za izračun kontrolnih
mej smo uporabili standardni odmik (ocenjen iz območja).

x = 19,99 µg/L in s = 0,521 µg/L

Povprečno območje = 0,559µg/L in s = 0,559/1,128 =
0,496 µg/L

CL: 19,99 µg/L
WL: 19,99 ± 2•0,521 = 19,99 ± 1,04 µg/L
(18,95 & 21,03 µg/L)
AL: 19,99 ± 3•0,521 = 19,99 ± 1,56 µg/L
(18,43 & 21,55 µg/L)

CL: 0,559 µg/L
WL: 2,83•0,496 = 1,40 µg/L
AL: 3,67•0,496 = 1,82 µg/L

Komentar

Na X-kontrolni karti je povprečna vrednost ista kakor izračunana koncentracija 20 µg/L – pri
analizah ni bilo sistematičnih vplivov. Ni bilo rezultatov, ki bi presegali kontrolne meje (9.
poglavje). Na R-kontrolni karti je bila ena kontrolna vrednost, ki je presegla akcijsko mejo.
Kontrolni in prav tako preskusni vzorec smo ponovno analizirali 10. decembra s pozitivnim
izidom. To kontrolno vrednost zunaj akcijske meje moramo ob pregledu R-kontrolne karte
zavrniti (9. in 10. poglavje).

Primer 4

Določitev Pb v vodi z ICP-MS
Vrsta vzorca
Jezerska voda,
pripravljena v
laboratoriju

Kontrolna karta
X-kontrolna
karta

Kontrolne meje
Statistične

Sredinska črta
Povprečna vrednost

Nizka koncentracija Pb (0,29 µg/L) v materialu, pripravljenem v laboratoriju. Kontrolni
vzorec smo pripravili iz jezerske vode za analizo nizkih koncentracij Pb (< 1 µg/L) v vodah.
Vzorec smo konzervirali s HNO3. Nadzor smo izvedli enkrat v vsakem nizu meritev.
X-kontrolno karto smo vzpostavili takole:
• Za vpisovanje v X-kontrolno karto smo uporabili posamezne rezultate.
• Za sredinsko črto (CL) smo uporabili povprečno vrednost vseh rezultatov.
• Za izračun kontrolnih mej smo uporabili standardni odmik.
•
x = 0,294 µg/L
s = 0,008 µg/Ll
CL: 0,294 µg/L
WL: 0,294 ± 2•0,008 =
0,294 ± 0,016 µg/L
(0,278 µg/l in 0,310 µg/L)
AL: 0,294 ± 3•0,008 =
0,294 ± 0,024 µg/L
(0,270 µg/l in 0,318 µg/L)

Komentar
Na X-kontrolni karti so kontrolne vrednosti v mejah. Pri rezultatih ni bilo opaziti
sistematičnih vplivov. Nad sredinsko črto je 12 zaporednih rezultatov. To je zunaj
statističnega nadzora, toda kakor je opisano v 9. poglavju, sprejemljivo.

Primer 5

Določitev As v biološkem materialu z ICP-MS
Vrsta vzorca
CRM

Kontrolna karta
X-kontrolna
karta

Kontrolne meje
Zahtevane

Sredinska črta
Certificirana vrednost

Visoka koncentracija As (18 µg/L) v CRM (Dogfish muscle NRC/DORM-2). Kontrolni vzorec
smo uporabili za določitev As v biološkem materialu. Vzorec smo analizirali enkrat v vsakem
nizu meritev.
X-kontrolno karto smo vzpostavili takole:
• V X-kontrolne karte smo vpisovali posamezne rezultate.
• Za sredinsko črto (CL) smo uporabili certificirano vrednost.
• Za izračun kontrolnih mej smo uporabili zahtevani standardni odmik 5 %.
•

Certificirana vrednost = 18,0 µg/g
sciljna = 0,05•18,0 = 0,9 µg/g
CL: 18,0 µg/g
WL: 18,0 ± 2•0,9 =
= 18,0 ± 1,8 µg/g
(16,2 µg/g in 19,9 µg/g)
AL: 18,0 ± 3•0,9 =
= 18,0 ± 2,7 µg/g
(15,3 µg/g in 20,7 µg/g)

Komentar
Na X-kontrolni karti je ena kontrolna vrednost presegala opozorilno mejo. Ker sta prejšnja in
naslednja vrednost v okviru opozorilnih mej, ugotavljamo, da je metoda pod nadzorom (9.
poglavje).

Primer 6

Določitev celotnega P v vodi s spektrofotometrično metodo
Vrsta vzorca
Preskusni
vzorci

Kontrolna karta
r%-kontrolna
karta

Kontrolne meje
Statistične

Sredinska črta
Povprečno relativno območje

Preskusni vzorci (10–50 µg/L)). Glede na vrednotenjske podatke je meja zaznavnosti (3s) 2
µg/l. Vzorec smo analizirali v dveh ponovitvah v vsakem nizu meritev. Rezultate smo
uporabili za r%-kontrolne karte.
r%-kontrolno karto smo vzpostavili takole:
• Za vpisovanje v r%-kontrolne karte smo uporabili razlike dveh ponovitev kot odstotek
povprečne vrednosti.
• Za sredinsko črto (CL) smo uporabili povprečje r%-vrednosti.
• Za izračun kontrolnih mej smo uporabili standardni odmik r%-vrednosti.
x % = 1,88 %
s = 1,88/1,128 = 1,67 %
CL = 1,88 %
WL = 2,83 •1,67 % = 4,73
%
AL = 3,67 •1,67 % = 6,13
%

Komentar
Na r%-kontrolni karti sta dve kontrolni vrednosti (9. in 17. niz) presegli kontrolno mejo. V
17. nizu je bila presežena opozorilna meja, v 9. nizu pa akcijska meja. V 9. nizu je bila
ponovljivost zunaj nadzora (9. poglavje), in ko je bil problem odpravljen, smo ta vzorec in
preskusne vzorce ponovno analizirali (10. niz).

Primer 7

Določitev b-HCH (b-heksaklorocikloheksan) v biološkem materialu
s plinsko kromatografijo
Vrsta vzorca
CRM

Kontrolna karta
X-kontrolna
karta

Kontrolne meje
Zahtevane

Sredinska črta
Referenčna vrednost

Olje jeter polenovke BCR/598 z b-HCH (16 µg/kg). Kontrolni vzorec smo uporabili za analizo
b-HCH v biološkem materialu. Vzorec smo analizirali enkrat v vsakem nizu meritev.
X-kontrolno karto smo vzpostavili takole:
• V X-kontrolne karte smo vpisovali posamezne rezultate.
• Za sredinsko črto (CL) smo uporabili certificirano vrednost.
• Za izračun kontrolnih mej smo uporabili ciljni standardni odmik 15 %.
Certificirana vrednost
= 16,0 µg/kg
Sciljna = 0,15•16,0 =
2,4 µg/kg
CL: 16,0 µg/kg
WL: 16,0 ± 2•2,4
= 16,0 ± 4,8 µg/kg
(11,2 µg/l in 20,8
µg/kg)
AL: 16,0 ± 3•2,4
= 16,0 ± 7,2 µg/kg
(8,8 µg/l in 23,2
µg/kg)

Komentar

Pri rezultatih smo opazili naslednje: od 11. septembra so bili rezultati nad CL in enkrat sta bili
dve od treh kontrolnih vrednosti nad opozorilno mejo. Takrat (okoli 1. januarja) so bile
analize zunaj nadzora.

Primer 8

Določitev Cu v vodi z ICP-OES
Vrsta vzorca

Kontrolna karta

Sintetična standardna X-kontrolna
raztopina, pripravljena karta
in
Rv laboratoriju
kontrolna karta

Kontrolne Sredinska črta
meje
Statistične Povprečna vrednost

Sintetična standardna raztopina (1,00 ± 0,02 mg/l), pripravljena v laboratoriju. Kontrolni
vzorec smo pripravili iz kupljene standardne raztopine in ga konzervirali s HNO3. Nadzor
smo izvedli dvakrat v vsakem nizu meritev.
X- in R-kontrolni karti smo vzpostavili leta 2003. Začasne kontrolne meje in sredinsko črto
smo postavili na podlagi prvih 60 analiznih nizov.
X-kontrolna karta
• Vpisali smo povprečje rezultatov za kontrolni vzorec v vsakem nizu.
• Za sredinsko črto (CL) smo uporabili povprečno vrednost.
• Za izračun kontrolnih mej smo uporabili standardni odmik.
R-kontrolna karta
• Za vpisovanje smo uporabili območje za dve ponovitvi meritev (najvišja manj najnižja
vrednost).
• Za sredinsko črto smo uporabili povprečje istih 60 analiznih nizov kakor za X-kontrolno
karto.
• Za postavitev kontrolnih mej smo uporabili ponovljivost standardnega odmika (sr),
izračunano iz povprečnega območja in pomnoženo s faktorjema DWL in D2 (13. poglavje,
preglednica 4).
Postavili smo kontrolne karte in nadaljevali analize.

x = 1,055 mg/L in s = 0,0667 mg/L

Mean Range = 0,11 mg/L

CL: 1,055 mg/L
WL: 1,055 ± 2*0,0667 mg/L (0,92 in 1,19 mg/L)
AL: 1,055 ± 3*0,0667 mg/L (0,85 in 1,255 mg/L)

CL: 0,11 mg/Ll in sr = 0,11/1,128 = 0,0975
WL: 2,833 *0,0975 = 0,28 mg/L
AL: 3,686 * 0,0975 = 0,36 mg/L

Pregled podatkov
Zdaj je čas, da pregledamo kontrolne karte. Kakor je opisano v 9. poglavju, pregledamo
zadnjih 60 podatkov. Podatki so bili vneseni po 9. februarju 2004.

Najprej preštejemo, kolikokrat so bile kontrolne vrednosti od 9. februarja zunaj opozorilnih
mej (navpična črta v X-kontrolni karti). Na X-kontrolni karti smo našli tri primere, pri katerih
je opozorilna meja očitno presežena, eden od teh rezultatov je celo zunaj akcijske meje,
sedem rezultatov pa je pod spodnjo opozorilno mejo. Tako imamo skupaj deset primerov, pri
katerih so bile opozorilne meje presežene. Obstaja torej razlog, da spremenimo začasne
kontrolne meje. Na R-kontrolni karti imamo pet primerov zunaj opozorilne meje. Čeprav je
potrebno število več kakor 6, bomo preverili meje v obeh vrstah kontrolnih kart.
11. marca je bila kontrolna vrednost v X-kontrolni karti nad zgornjo akcijsko mejo. Tega dne
smo zavrnili rezultate preskusnih vzorcev in slednje pozneje ponovno analizirali. To
kontrolno vrednost imamo lahko za ubežnika, ker se razlikuje od sredinske črte za več kakor
vrednost štirikratnih standardnih odmikov (glej razpravo o ubežnikih v 10. poglavju). Tako
smo to točko izključili iz vseh statističnih analiz podatkov.
Novo povprečno vrednost in standardni odmik smo izračunali iz zadnjih 59 točk na Xkontrolni karti (samo 59 rezultatov, ker smo izključili ubežnika), novo povprečno območje pa
iz zadnjih 60 točk na R-kontrolni karti.
Novi x = 1,041 mg/L in novi s = 0,0834 mg/L

Novi R = 0,108 mg/L

X-kontrolna karta
Primerjamo novi standardni odmik s prvotnim z uporabo F-preskusa:
s2novi/s2originalni = 0,08342 / 0,06672 = 1,563.
Vrednosti s imajo 59 in 58 prostostnih stopenj, saj temeljijo na 60 in 59 rezultatih.
V 13. poglavju, v preglednici 3, ne moremo najti 58 ali 59 prostostnih stopenj, najdemo jih le
60. Ker je razlika med vrednostmi v preglednici med 40 in 60 stopnjami majhna, se ne bomo
ukvarjali z interpolacijo. Za 60 prostostnih stopenj za df1 (novi s) in df2 (prvotni s) je kritična
vrednost za F enaka 1,67. To je več od naše izračunane vrednosti za F (1,563) in zato novi s ni
bistveno višji od prvotne vrednosti za s. Seveda pa je ta F-vrednost blizu kritične vrednosti,
kar je v skladu s pričakovanjem glede na to, kolikokrat so bile opozorilne meje presežene (10krat za 60 podatkovnih točk). Ker ni bilo bistvene spremembe, predlagamo ponovni izračun
kontrolnih mej na podlagi vseh podatkov. Vedno je dobro imeti prav določene kontrolne
meje, ki temeljijo na čim daljšem obdobju, po možnosti več kakor enoletnem.
Zdaj bomo preverili, ali se je sredinska črta bistveno spremenila. To naredimo z uporabo tpreskusa. Enačba v 12. poglavju je:

x1 − x2

n1 ⋅ n2
sC
(n1 + n2 )
Ta enačba uporablja sC, kar je kombinirani standardni odmik za dva niza podatkov, ki dajeta
prvotno in novo povprečno vrednost. Enačba za izračun sC je navedena tudi v 12. poglavju:
t=

⋅

2

sC =

2

2

(n1 − 1) ⋅ s1 + (n2 − 1) ⋅ s2 + ... + (nk − 1) ⋅ sk
=
nsk − k

(60 − 1) ⋅ 0,0667 2 + (59 − 1) * 0,0834 2
= 0,07545 mg/l
(60 + 59 − 2)
Ker zdaj sC temelji na obeh nizih podatkov, imamo 59 + 58 = 117 prostostnih stopenj.

t=

1,055 − 1,041
0,07545

⋅

60 ⋅ 59
= 1,012
(60 + 59)

V 13. poglavju, preglednica 2, najdemo kritično vrednost za t-preskus pri 95-odstotni ravni
zaupanja. Kritična vrednost je ista za 100 in 120 prostostnih stopenj ter zato tudi za 117
prostostnih stopenj: 1,98. Izračunana t-vrednost je majhna v primerjavi s kritično t-vrednostjo,
zato sklepamo, da ni bistvene razlike med središčno črto (prvotna povprečna vrednost) in
povprečno vrednostjo za zadnjih 60 točk.
Prejšnja začasna X-kontrolna karta
x = 1,055 mg/L in s = 0,0667 mg/L

Nova X-kontrolna karta, ki temelji na daljšem obdobju
x = 1,048 mg/L in s = 0,0822 mg/L

CL: 1,055 mg/L
WL: 1,055 ± 2 * 0,0667 mg/L (0,92 in 1,19 mg/L)
AL: 1,055 ± 3 * 0,0667 mg/L (0,85 in 1,255 mg/L)

CL: 1,048 mg/L
WL: 1,052 ± 2 * 0,0822 mg/L (0,888 in 1,217 mg/L)
AL: 1,052 ± 3 * 0,0822 mg/L (0,806 in 1,300 mg/L)

R-kontrolna karta
V R-kontrolni karti je središčna črta enaka povprečnemu območju prvotnih podatkov.
Povprečno območje je proporcionalno standardnemu odmiku ponovljivosti (glej enačbo 4 v
12. poglavju). Zato lahko primerjamo standardni odmik ponovljivosti s povprečnimi območji.
Ponovno uporabimo F-preskus:
F = r2prvotni/r2 novi = 0,112 / 0,1082 = 1,037.
Kritična vrednost za F iz preglednice 3 v 13. poglavju je 1,67 (podrobnosti pri X-kontrolni
karti). To je več od naše izračunane vrednosti za F, zato sklepamo, da se standardni odmik
ponovljivosti – in območje – nista bistveno spremenila. Predlagamo ponovni izračun
kontrolnih mej, ki temelji na vseh podatkih. Novi izračun je dal enako povprečno območje,
tako da ni sprememb v R-kontrolni karti.
Zaključek
Rezultati kažejo, da se raztros in odstopanje analiz nista bistveno spreminjala. Izkoristili smo
prednost velikega števila podatkov ter na podlagi vseh obstoječih podatkov izračunali nove in
zanesljivejše kontrolne meje.
Vendar pa je prišlo do 5-odstotne razlike v primerjavi s pričakovano vrednostjo kontrolnega
vzorca, standardne raztopine pri visoki koncentraciji (1,00 ± 0,02 mg/L), zato priporočamo
ustrezno raziskavo in spremembo postopka, da bi razliko zmanjšali.

Primer 9

Določitev Zn v vodikovem peroksidu z ICP-OES – slepi vzorci
Vrsta vzorca
Slepi vzorec

Kontrolna karta
X-kontrolna
karta

Kontrolne meje
Statistične

Sredinska črta
Povprečna vrednost

Slepi vzorec v ultračisti vodi. Določitev slepega vzorca smo izvedli za preverjanje
onesnaženja. Po postopku uparimo 50 mL H2O skoraj do suhega, dodamo 0,5 mL kisline in
razredčimo na 5 mL.
X-kontrolna karta:
• Za sredinsko črto (CL) smo uporabili povprečno vrednost.
• Za izračun kontrolnih mej smo uporabili standardni odmik.

s = 0,045 mg/L
x = 0,039 mg/L
CL: 0,039 mg/L
WL: 0,039 + 2•0,045: 0,129 mg/L in –0,051 mg/L
AL: 0,039 + 3•0,045 = 0,174 mg/L in –0,096 mg/L
Komentar
En rezultat (24. september) je presegel akcijsko mejo.
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