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Wstęp 

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu powstał w 1955 roku na mocy uchwały 

Rady Ministrów jako branżowe zaplecze badawcze dla koksownictwa. W zakres działal-

ności Instytutu wchodzi prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie 

wytwarzania koksu, paliw, przetwórstwa i użytkowania paliw, energetycznego wykorzys-

tania biomasy i odpadów, przetwarzania i wykorzystania produktów węglopochodnych. 

Zespół Laboratoriów Instytutu, w skład którego wchodzą Laboratorium Paliw i Węgli 

Aktywnych, Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglopochodnych, Labo-

ratorium Technologii Spalania i Energetyki oraz Laboratorium Technologii Koksowni-

czych posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 081. W 2010 roku 

Instytut uzyskał certyfikat akredytacji dla Ośrodka Badań Biegłości nr PT 004 dla organi-

zacji badań węgli kamiennych, węgli brunatnych, koksu, biomas i odpadu paleniskowego.  

Zasadniczym potwierdzeniem kompetencji technicznych laboratorium, bezwzględnie 

wymaganym przez jednostkę akredytującą, jest pozytywny wynik uzyskany w badaniach 

biegłości. Dla oznaczeń ilościowych paliw stałych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, 

biomasa, koks oraz odpad paleniskowy) są one prowadzone poprzez porównania międzyla-

boratoryjne. Realizacja tych badań polega na analizie jednorodnego i stabilnego materiału, 

przygotowywanego według powtarzalnych procedur przez Organizatora i dostarczanego 

Uczestnikom badań. Wyniki badań próbek uzyskane przez Uczestników podlegają analizie 

statystycznej i w postaci parametrycznej służą ocenie wykonanych przez uczestnika badań. 

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności - Ogólne 

wymagania dotyczące badania biegłości” [1] logistyczne przygotowanie organizatora 

badań biegłości do przeprowadzenia badań porównawczych, a w szczególności do statys-

tycznej analizy nadesłanych przez uczestników wyników, zmusza do sięgnięcia po specja-

listyczne oprogramowanie wspierające obliczenia.  

Według normy PN-EN ISO 9000:2005 „Systemy zarządzania jakością. Podstawy i termi-

nologia” [2] walidacja to „potwierdzenie, poprzez przedstawienie obiektywnego dowodu, 

że zostały spełnione wyspecyfikowane wymagania dotyczące konkretnego, zamierzonego 
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użycia lub zastosowania”. Walidacja jest jednym z elementów sterowania jakością wyni-

ków badań w Laboratorium. Pochodzące z łaciny słowo validus tłumaczone jest jako silny, 

mocny, twardy. Walidacja metody to nadawanie jej cechy trafności, sprawdzanie tej traf-

ności, proces ustalania celowości metody i dokładności narzędzia pomiarowego. Walidacja 

jest deklaracją ważności metody badawczej, zapewnieniem, że zostały spełnione wszystkie 

postawione przed przeprowadzeniem procesu wymagania, a klient otrzyma wynik 

wiarygodny i rzetelny. Stanowi ważną metodę samodoskonalenia Laboratorium i sposób 

oceny kompetencji jego pracowników.  

W pracy przedstawiono sposoby walidacji metod analitycznych stosowanych w Zespole 

Laboratorium IChPW oraz doświadczenia Ośrodka Badań Biegłości Instytutu Chemicznej 

Przeróbki Węgla w stosowaniu oprogramowania wspierającego analizę wyników oraz 

generowanie raportów z badań biegłości wykonanego przez firmę StatSoft, dystrybutora 

pakietu STATISTICA. 

Ośrodek Badań Biegłości – akredytowany organizator badań biegłości 

Instytut od 2005 roku jest organizatorem badań biegłości w zakresie analiz węgla kamien-

nego, biomasy, węgla brunatnego, koksu i odpadów paleniskowych. W 2008 roku PCA, 

w dokumencie DAPT-01 [3] określiło wymagania dotyczące uzyskania certyfikatu 

akredytacji przez organizatorów badań biegłości. W tym samym roku w IChPW wyodręb-

niono strukturę Ośrodka Badań Biegłości (OBB) oraz rozpoczęto prace nad opracowaniem 

dokumentacji i wdrożeniem systemu zarządzania zgodnego z ILAC-G13:08/2007 [4]. 

W grudniu 2010 roku Ośrodek Badań Biegłości IChPW otrzymał certyfikat akredytacji 

ORGANIZATORA BADAŃ BIEGŁOŚCI nr PT 004. Zakres akredytacji obejmuje 

programy badań biegłości w zakresie analiz: węgla kamiennego, węgla brunatnego, bio-

masy, koksu, odpadów paleniskowych. Należy zaznaczyć, że OBB jest pierwszym i jedy-

nym w Polsce akredytowanym organizatorem programów badań biegłości w zakresie 

analiz biomasy, węgla brunatnego, koksu i odpadów paleniskowych. Ośrodek Badań 

Biegłości IChPW również jako jedyny w kraju organizuje międzynarodowe badania 

biegłości w zakresie analiz koksu z udziałem laboratoriów z Polski, Słowacji, Czech, 

Ukrainy, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Finlandii, Austrii, Wielkiej Brytanii. Przygo-

towanie materiału do badań oraz analizy fizykochemicznej materiału w celu określenia 

jednorodności i stabilności wykonywane są w Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych, 

które wchodzi w skład Zespołu Laboratoriów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. 

Instytut posiada od roku 1996 Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 

081, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, oraz certyfikat systemu zarządzania 

jakością Nr 2008/3/2010, łącznie z certyfikatem Międzynarodowej Sieci Certyfikacji 

(IQNet) Nr PL-2008/3/2010. 

http://www.ichpw.zabrze.pl/?p=/pl/menu/a/a5/index


 
 

Copyright © StatSoft Polska 2011  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

31 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

Zmiany legislacyjne  

W lutym 2011 roku PKN opublikowało normę PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgod-

ności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” [1]. Miesiąc później Polskie Cen-

trum Akredytacji w wydanym komunikacie ogłosiło, że norma stanowić będzie podsta-

wowe wymaganie akredytacyjne dla organizatorów badań biegłości i zastępuje dokument 

ILAC-G13:08/2007 „Wymagania dotyczące kompetencji organizatorów badań biegłości” 

[4] oraz Przewodnik ISO/IEC nr 43 [5]. Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011 [1] powołuje 

normę ISO 13528:2005 „Statistical methods for use in proficiency testing by interlabora-

tory comparisons” [6], która w bardzo szerokim stopniu zmieniła sposób wykonywanych 

obliczeń statystycznych, służących zarówno wykazaniu jednorodności obiektów badań, jak 

i oceny parametrycznej uzyskanych wyników. 

Dotychczas podczas realizacji rund badań biegłości organizator  Ośrodek Badań Biegłości 

Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla korzystał podczas przeprowadzania analiz statys-

tycznych ze wsparcia oprogramowania firmy StatSoft. Oprogramowanie to jest makrem 

wykorzystującym funkcje pakietu STATISTICA. 

W świetle zaistniałych zmian dokumentów normatywnych oprogramowanie wymaga 

następujących modyfikacji i aktualizacji. 

Ocena jednorodności i stabilności obiektów badań 

W stosowanym oprogramowaniu badanie jednorodności rozsyłanych próbek oparto na 

podstawie dwuetapowej analizy statystycznej wyników oznaczania zawartości popiołu 

w próbkach jednostkowych, pobranych losowo z próbek przygotowanych do badań. 

Analiza statystyczna obejmowała sprawdzenie, czy w zbiorze danych występują wartości 

odstające, obliczenie statystyk opisowych, wyznaczenie karty kontrolnej Shewharta oraz 

wyznaczenie testów konfiguracji Wheelera dla karty kontrolnej. 

Zgodnie z nowymi wytycznymi ocenę jednorodności przygotowanych do badań próbek 

prowadzi się analogicznie jak poprzednio, na podstawie analizy statystycznej wyników 

oznaczania zawartości popiołu, odpowiedniej ilości próbek jednostkowych, pobieranych 

losowo z próbek przygotowanych do badań. Metody obliczeniowe zgodne z normą ISO 

13528:2005 [6] Załącznik B, stosowane do oceny jednorodności obiektów badań, są 

całkowicie odmienne. Próbki uważane są za wystarczająco jednorodne, jeżeli spełnione jest 

kryterium: 

 ss ≤ 0,3 ̂  

gdzie: 

ss  jest odchyleniem standardowym pomiędzy próbkami jednostkowymi, 

̂  jest odchyleniem standardowym do oceny biegłości. 
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Rys. 1. Tablice generowane przez oprogramowanie STATISTICA – badanie jednorodności obiektów. 

Odchylenie standardowe do oceny biegłości jest pojęciem nowym, którego wprowadzenie 

pozwoliło zunifikować przedstawione w normie modele prowadzenia rund badań biegłości 

oraz analiz statystycznych niezależnie od dziedziny, w której to badanie jest przepro-

wadzane.  
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W przypadku badań biegłości organizowanych przez OBB przyjęto, że odchylenie standar-

dowe biegłości ̂  równe jest odpornemu odchyleniu standardowemu s*, wyznaczonemu 

zgodnie z normą ISO 13528:2005 [6], Załącznik C, z wyników uzyskanych przez Uczestni-

ków w poprzedniej rundzie. 

Spełnienie tego warunku potwierdza jednorodność próbek.  

 

Rys. 2. Schemat rundy badań biegłości realizowanej przez Ośrodek Badań Biegłości IChPW 

zgodny z normą ISO 13528:2005. 
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Duży nacisk położono także na wykazanie stabilności obiektów badań w całym okresie 

prowadzenia rundy. Zgodnie z normą ISO 13528:2005 [6] Załącznik B próbki uważane są 

za wystarczająco stabilne, jeżeli spełnione jest kryterium:  

                

gdzie: 

    jest średnią wartością oznaczanego parametru dla próbek jednostkowych, otrzymaną 

podczas badania jednorodności, 

    jest średnią wartością oznaczanego parametru dla próbek jednostkowych, otrzymaną 

podczas badania stabilności, 

    jest odchyleniem standardowym do oceny biegłości. 

Przyjęto, że odchylenie standardowe biegłości    równe jest odpornemu odchyleniu stan-

dardowemu s*, wyznaczonemu zgodnie z normą ISO 13528:2005 [6], Załącznik C, z wyni-

ków uzyskanych przez Uczestników w aktualnie realizowanej rundzie. 

Spełnienie tego warunku potwierdza stabilność próbek.  

Wyznaczanie wartości przypisanej wraz z jej niepewnością 

Prowadzone przez Ośrodek programy dotyczą badań próbek materiałów naturalnych, 

dlatego jako podstawowy sposób wyznaczania wartości przypisanej przyjmuje się, że jest 

to wartość uzgodniona z wyników otrzymanych przez uczestników.  

Realizując postanowienia normy PN-ISO 5725-2 „Dokładność (poprawność i precyzja) 

metod pomiarowych wyników pomiarów. Część 2: Podstawowa metoda określania 

powtarzalności i odtwarzalności standardowej metody pomiarowej” [7] (w szczególności 

punkt 7.6, dotyczący technik minimalizacji wpływu wyników skrajnych), oprogramowanie 

StatSoft wspiera schemat postępowania przedstawiony na rys. 3. 

Każdą zidentyfikowaną testami statystycznymi wartość niepewną i odstającą poddawano 

skrupulatnej analizie, na podstawie której podejmowano decyzję o jej odrzuceniu bądź 

pozostawieniu w populacji wyników służących do wyznaczenia wartości przypisanych. 

Wartością przypisaną mógł być jeden z estymatorów, zazwyczaj była to wartość średnia. 

Zgodnie z załącznikiem C normy ISO 13528:2005 [6] wartości przypisane dla wszystkich 

badanych parametrów można wyznaczyć statystyczną metodą odporną. Porównując me-

tody wyznaczania wartości przypisanej stosowane dotychczas z opisanymi w normie ISO 

13528:2005 [6], należy zauważyć, że zastosowanie statystycznych metod odpornych wyeli-

minowało dosyć kłopotliwe identyfikowanie wartości odstających testem Cochrana 

i Grubbsa, szczególnie podczas parokrotnego powtarzania cyklu obliczeniowego. 
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Rys. 3. Schemat postępowania przy wyznaczaniu wartości przypisanej  

zgodnie z normami serii ISO 5725. 

Wyznaczenie wartości przypisanej na podstawie wyników otrzymanych przez uczestników 

jest oszacowaniem obarczonym błędem, czyli mówiąc inaczej: wyznaczonej z pewną 

niepewnością. W skrajnych przypadkach wartość niepewności może być na tyle duża, że 

obliczone na podstawie wartości przypisanej wskaźniki oceny parametrycznej staną się 

bezużyteczne. Wartość niepewności nie jest znana, lecz można ją w przybliżeniu osza-

cować. Norma ISO 13528:2005 [6] podaje parę wariantów obliczania wartości niepew-

ności wyznaczania wartości przypisanej. W Ośrodku Badań Biegłości przyjęto, że najodpo-

wiedniejszy do naszych zastosowań wariant opisuje punkt 5.6.2. normy.  

Obliczenia statystyki osiągnięć 

Dotychczas program firmy StatSoft wspierający generowanie raportów wykorzystywał do 

oceny parametrycznej tylko wskaźnik z-score. Wskaźnik ten nie uwzględnia niepewności 

wyznaczenia wartości przypisanej. Norma ISO 13528:2005 [6], w zależności od wpływu 
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wartości niepewności, pozwala zastosować różne wskaźniki, na podstawie których można 

ocenić biegłość biorących w porównaniu laboratoriów. 

Jeżeli niepewność wartości przypisanej jest mniejsza bądź równa wartości 0,3 odchylenia 

standardowego do oceny biegłości, wówczas do oceny osiągnięć uczestników stosuje się 

wskaźnik z-score, wyrażony wzorem: 

 




ˆ

Xx
z

 

gdzie:  

x – wartość średnia dla danego parametru uzyskana przez uczestnika, 

X – wartość przypisana,  

̂  – odchylenie standardowe do oceny biegłości. 

Interpretacja oceny wyników badań uzyskanych przez uczestników jest następująca: 

 Iz-scoreI ≤ 2 = poziom zadowalający 

                                     2 < Iz-scoreI < 3 = poziom wątpliwy 

     Iz-scoreI ≥ 3 = poziom niezadowalający 

Przykładowy wykres z-score przedstawiono na rysunku 4. 

 

Rys. 4. Wskaźnik z-score. 

Jeżeli natomiast powyższy warunek nie jest spełniony, wówczas do zestawienia osiągnięć 

Uczestników stosuje się wskaźnik z’-score lub D. Ze względu na to, że wartość przypisaną 

X i odchylenie standardowe s* wyznacza się na podstawie odpornej metody statystycznej, 

wartości te są skorelowane z wynikami otrzymanymi od Uczestników. Zgodnie z normą 

ISO 13528:2005 [6] punkt 7.6.1 w takim przypadku obliczanie wskaźnika z’-score jest 
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niepoprawne. W związku z powyższym do oceny otrzymanych wyników stosuje się 

wskaźnik D – oszacowanie obciążenia laboratorium, zgodnie z normą ISO 13528:2005 [6] 

punkt 7.1. 

 XxD   

gdzie: 

x  wartość średnia dla danego parametru uzyskana przez uczestnika, 

X  wartość przypisana,  

Interpretacja oceny wyników badań uzyskanych przez uczestników jest następująca: 

 D| < 2 ̂  = poziom zadowalający, 

                                     2 ̂ <|D| < 3 ̂  = poziom wątpliwy,  

     |D| > 3 ̂  = poziom niezadowalający. 

W przypadku posiadania dodatkowych informacji od Uczestników o wartości niepewności, 

z jaką przeprowadzili analizę parametrów jakościowych w rozesłanych próbkach, można 

obliczyć następujący wskaźnik: 

 x

X

z U

)UX(x
E






    
i   

x

X

z U

)UX(x
E




 

gdzie: 

x  wartość średnia dla danego parametru uzyskana przez uczestnika, 

X  wartość przypisana, 

uX – niepewność rozszerzona wartości przypisanej (k=2; prawdopodobieństwo 95%), 

Ux – niepewność rozszerzona wyniku uzyskanego przez uczestnika (Ux=kux), 

k  współczynnik rozszerzenia. 

Interpretacja oceny wyników badań uzyskanych przez uczestników jest następująca: 

 Jeżeli wartości wskaźników Ez- i Ez+ mieszczą się w zakresie od -1 do +1, wówczas 

poziom jest zadowalający. 

 Jeżeli wartość jednego ze wskaźników (Ez- lub Ez+) wykracza poza zakres -1 do +1, 

wówczas poziom jest wątpliwy. 

 Jeżeli wartości obu wskaźników Ez- i Ez+ wykraczają poza zakres od -1 do +1, 

wówczas poziom jest niezadowalający. 

Uzyskanie wyników wątpliwych i niezadowalających wskazuje na konieczność sprawdze-

nia oszacowanych wartości niepewności i ponowne przeanalizowanie ich budżetów. 
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Walidacja metod pomiarowych w Zespole Laboratoriów Instytutu 

W zespole Laboratoriów Instytutu prowadzi się badania z zakresu oceny właściwości 

węgli, koksów, biomas, odpadów paleniskowych, produktów węglopochodnych, gazów 

przemysłowych, materiałów ogniotrwałych oraz oceny emisyjno energetycznej paliw 

i urządzeń grzewczych z wykorzystaniem 105 metod. Stosowane w Instytucie Chemicznej 

Przeróbki Węgla w Zabrzu metody badawcze należą do następujących grup:  

 całkowicie zgodne normami krajowymi lub międzynarodowymi w zakresie zastosowań 

i procedury opisanej w normie, 

 opracowane przez producentów aparatury badawczej, opisane w czasopismach nauko-

wych, opracowane przez inne Instytuty oraz Uczelnie,  

 generalnie zgodne z uznanymi normami krajowymi albo międzynarodowymi, lecz 

zmodyfikowane w Laboratoriach IChPW, a wykonywane w zmienionym zakresie 

w stosunku do podstawowego dokumentu, 

 opracowane w Laboratoriach IChPW i wykonywane zgodnie z procedurą opracowaną 

w Laboratorium.  

Dla dwóch pierwszych grup metod może zostać wykonana uproszczona walidacja, ponie-

waż wykonano ją w trakcie ustanawiania normy lub opracowywania metody pomiarowej, 

natomiast wprowadzenie do rutynowej techniki laboratoryjnej metod z dwóch pozostałych 

grup wymaga wykonania pełnej walidacji. Walidacja metod badań stosowanych w Zespole 

Laboratoriów IChPW obejmuje następujące etapy postępowania:  

 określenie zakresu stosowania metody badań, co oznacza określenie zmienności para-

metrów badanych próbek oraz zakresu zmienności matrycy badanych próbek,  

 opracowanie przez Kierownika Laboratorium programu badań walidacyjnych z poda-

niem odpowiednich wartości kryterialnych wymaganych dla walidowanej metody 

badań,  

 wykonanie przez personel Laboratorium badań walidacyjnych zgodnie z zatwierdzo-

nym programem walidacyjnym,  

 opracowanie przez Kierownika Laboratorium wyników badań walidacyjnych i przygo-

towanie pisemnego raportu z walidacji, uwzględniającego stwierdzenie o spełnieniu 

wymagań określonych w programie walidacji,  

 zatwierdzenie raportu z walidacji przez Kierownika ds. Jakości i Dyrektora ds. Badań 

i Rozwoju jest równoznaczne z wprowadzeniem metody do bieżącego stosowania 

w Laboratoriach IChPW. 

Poniżej podano wybrane elementy walidacji nowej metody pomiarowej, wprowadzanej do 

Laboratorium Gazów Przemysłowych i Produktów Węglopochodnych, oznaczania zawar-

tości wody metodą Karla Fishera.  

Przedmiotem procedury jest metoda bezpośredniego oznaczania zawartości wody niezwią-

zanej i wody krystalizacyjnej w ciekłych produktach, zarówno organicznych, jak i nieorga-

nicznych, znajdujących się w próbkach gliceryn czystych, technicznych oraz odpadowych 
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przeznaczonych do procesów spalania jako biopaliwo ciekłe, z zastosowaniem metody 

Karla Fischera. 

Tabela 1. Wyniki pomiarów. 

Nr 
wzorzec 

0,1% 

wzorzec 

1% 

ZF 

9253 

ZF 

9428 

ZF 

9284 

ZF 

9285 

ZF 

9269 

wzorzec 

15.6% 

ZF 

9238 

1 0,099 0,998 3,53 4,07 9,79 11,59 13,32 15,61 34,13 

1 0,101 1,003 3,56 4,02 9,83 11,48 13,26 15,72 34,18 

2 0,102 1,000 3,57 3,92 9,74 11,5 13,15 15,58 34,28 

2 0,100 1,004 3,63 4,04 9,72 11,38 13,37 15,65 34,18 

3 0,104 1,002 3,57 4,08 9,86 11,58 13,36 15,83 34,22 

3 0,102 0,999 3,55 3,96 9,74 11,59 13,37 15,74 34,48 

4 0,103 1,007 3,65 4,03 9,79 11,46 13,44 15,64 34,51 

4 0,099 1,006 3,58 4,06 9,73 11,52 13,36 15,73 34,31 

5 0,101 1,005 3,55 3,99 9,81 11,51 13,32 15,6 34,49 

5 0,102 0,997 3,57 4,08 9,74 11,47 13,41 15,67 34,26 

Ocenę wyników badań wykonano w oparciu o metody statystyczne podane w normie PN-

ISO 5725 „Metoda graficzna”.  

Metoda wyrażona jest przez dwie miary, zwane statystykami Mandela h i k. Wskaźnik 

Mandela h testuje zgodność wewnątrzlaboratoryjną wyników średnich, natomiast wskaźnik 

Mandela k przedstawia zgodność wewnątrzlaboratoryjną wyników odchylenia standar-

dowego. Testowane wyniki zgodności dla zawartości wody w próbkach przedstawiono 

w postaci wykresów. 

Statystyka h dla średnich w klasach obliczana jest ze wzoru:  

 m

i
i

s

my
h




 

statystyka k jest obliczana ze wzoru:  

 r

i
i

s

s
k 

 

Zaproponowana metoda graficzna służy do wizualnej oceny wartości odstających. Decyzja 

o zakwalifikowaniu wartości jako odstającej jest podejmowana w oparciu o liczbowe testy 

Grubbsa i Cochrana (tabela 2). 
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Rys. 5. Statystyka h i k Mandela. 

Tabela 2. Test Grubbsa - pojedyncza najmniejsza wartość. 

 
wzorzec 

0,1% 

wzorzec 

1% 

ZF 

9253 

ZF 

9428 

ZF 

9284 

ZF 

9285 

ZF 

9269 

wzorzec 

15.6% 

ZF 

9238 

Wart.kryt.(1%) 1,7637 1,7637 1,7637 1,7637 1,7637 1,7637 1,7637 1,7637 1,7637 

Wart.kryt.(5%) 1,7150 1,7150 1,7150 1,7150 1,7150 1,7150 1,7150 1,7150 1,7150 

Wart.statyst. 1,1867 0,6312 1,0377 1,6570 1,4056 1,2451 1,3000 0,9379 1,3884 

Pomiar 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

Odstająca 

(TAK/NIE) 
NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE 

Niepewna 

(TAK/NIE) 
NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE 

 

Rys. 6. Histogram wartości średnich. 
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Histogram reprezentuje empiryczny rozkład właściwości. Przedziały histogramu mają sze-

rokość odchylenia standardowego. Do histogramu dopasowana została krzywa teoretycz-

nego rozkładu normalnego, której maksimum określa wartość średnią z populacji. 

Dla danych został przeprowadzony test Shapiro-Wilka. Uznajemy, że dane podlegają roz-

kładowi normalnemu, jeżeli obliczona wartość prawdopodobieństwa testowego jest więk-

sza od założonego poziomu istotności dla testu (tabela 3). 

Tabela 3. Wynik testu Shapiro-Wilka. 

 wzorzec 0,1% ZF 9253 ZF 9428 laktoza 5% 

Prawdopodobieństwo testowe 0,6071 0,3281 0,1204 0,7461 

Poziom istotności 0,05 0,05 0,05 0,05 

Komentarz: rozkład Normalny Normalny Normalny Normalny 

Precyzja określa stopień zgodności między niezależnymi wynikami otrzymanymi w okreś-

lonych warunkach. Składnikami precyzji są powtarzalność i precyzja pośrednia (odtwa-

rzalność). Powtarzalność opisuje stopień zgodności kolejnych wyników wykonywanych 

w takich samych warunkach pomiarowych. Precyzja pośrednia opisuje stopień zgodności 

wyników w odtwarzanych warunkach pomiarowych. Wyniki obliczeń podano w tabeli 4 

Tabela 4. Odchylenie standardowe powtarzalności (sr), granica powtarzalności (r), współczynnik 

zmienności (%sr). 

Parametr: wzorzec 

0,1% 

wzorzec 

1% 

ZF 

9253 

ZF 

9428 

ZF 

9284 

ZF 

9285 

ZF 

9269 

wzorzec 

15.6% 

ZF 

9238 

sr 0,0017 0,0034 0,0319 0,0635 0,0499 0,0564 0,0816 0,0617 0,1315 

r 0,0048 0,0096 0,0903 0,1796 0,1411 0,1595 0,2308 0,1746 0,3720 

%sr 1,6811 0,3384 0,8931 1,5772 0,5105 0,4900 0,6119 0,3937 0,3834 

Karta kontrolna służy do oceny stabilności metody analitycznej. Metodę pomiarową uznaje 

się za stabilną, jeżeli wszystkie punkty na karcie kontrolnej leżą wewnątrz granic 

kontrolnych. 

Linię centralną i granice kontrolne dla karty wartości średnich i karty rozstępów wyznaczo-

ne zostały w oparciu o następujące wzory: 

 dla karty X-śr: 

 XCL  , 

 
nd

R
3XUCL

2



, 

 
nd

R
3XLCL

2



. 
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 dla karty R: 

 RDUCL 4 ,  

 RCL  ,  

 
RDLCL 3

. 

 

Rys. 7. Karta kontrolna Shewharda wartości średnich. 

Tabela 5. Analiza karty kontrolnej - zestawienie danych. 

Nr Średnia Rozstęp 
Rozregulowanie 

wartości średniej 

Rozregulowanie 

rozstępu 

1 1,0005 0,0050 Nie Nie 

2 1,0020 0,0040 Nie Nie 

3 1,0005 0,0030 Nie Nie 

4 1,0065 0,0010 Nie Nie 

5 1,0010 0,0080 Nie Nie 

Tabela 6. Analiza karty kontrolnej – parametry. 

Karta wartości średnich Karta rozstępów 

UCL: 1,0100 UCL: 0,0137 

CL 1,0021 CL: 0,0042 

CLC: 0,9942 LCL: 0,0000 
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Podsumowanie 

W krótkim zarysie przedstawiono kluczowe elementy obliczeń statystycznych wykonywa-

nych na potrzeby realizacji badań biegłości i walidacji metod badawczych. W przypadku 

realizacji badań biegłości zastosowanie norm PN-EN ISO/IEC 17043:2011 [1] i ISO 

13528:2005 [6] w znacznej mierze wymusza wprowadzenie odpowiednich zmian w stoso-

wanym przez akredytowany Ośrodek Badań Biegłości oprogramowaniu wspierającym 

automatyczne generowanie raportów.  

Należy stwierdzić, że wykorzystanie programów wspierających generowanie raportów 

z badań biegłości i walidacji metod badawczych firmy StatSoft, niesie za sobą następujące 

korzyści: 

 usprawnienie wykonywanych obliczeń statystycznych, 

 eliminację ryzyka popełniania błędów podczas przeprowadzania analizy statystycznej, 

 skrócenie czasu potrzebnego na opracowanie raportów końcowych, a tym samym 

zoptymalizowanie ponoszonych kosztów. 
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