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Streszczenie

Przedstawiono ogólne podstawy fluoroscencyjnej spektrometrii

rentgenowskiej, bedacej idealna technika analityczna w zastosowaniu do

wielkoseryjnych analiz, czesto wykonywanych w ramach kontroli procesów

technologicznych, oceny jakosci surowców lub w pracach o charakterze

badawczym. Pokazano, na przykladach udanej implementacji tej metody,

zastosowanie fluoroscencyjnej spektrometrii rentgenowskiej do kontroli

analitycznej procesu wytwarzania wieloskladnikowego nawozu "Azofoska" oraz

do oznaczania siarki w materialach roslinnych.

Ogólne wiadomosci o metodzie

Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska polega na wzbudzeniu

wtórnego promieniowania rentgenowskiego pierwiastków wchodzacych w sklad

analizowanej próbki za pomoca wiazki fotonów i na analizie tego promieniowania

za pomoca spektrometru rentgenowskiego. Analiza promieniowania

rentgenowskiego badanej próbki pozwala na okreslenie jej jakosciowego i

ilosciowego skladu chemicznego. Widmo wtórnego promieniowania rentge

nowskiego jest charakterystyczna i niepowtarzalna cecha analizowanego

pierwiastka; jest bowiem funkcja liczby atomowej pierwiastka i praktycznie, z

wyjatkiem pierwiastków bardzo lekkich, nie zalezy od stanu fizycznego

analizowanej próbki ani od postaci zwiazku chemicznego, w którym ten

pierwiastek wystepuje. Tak wiec z pomiaru dlugosci fali wtórnego promIe

niowania rentgenowskiego okresla sie rodzaj pierwiastków wchodzacych w sklad

analiwwanej próbki, natomiast z pomiaru intensywnosci promieniowania wyzna-
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wyznacza sie ich stezenie.

W fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej do detekcji promieniowania

wykorzystuje sie spektrometr krystaliczny. Promieniowanie ulega dyspersji na

krysztale analizujacym zgodnie z prawem dyfrakcji Bragga. Typowe rodzaje

krysztalów analizujacych, stosowanych w fluorescencyjnej analizie rentgenowskiej

podaje tab.ela Nr l.

Tabela 1. Rodzaje typowych krysztalów analizujacych

Typ krysztaluIAnalizowane pierwiastki I Odleglosc plaszczyzn

I sieciowych w krysztale (nm)LiF 220

od V do U
I

0.285I I
I Ir- LiF 200 od Kdo U0.403i

IGe 111

od P do Cb 0.653I i

hlSb 111
Si0.748I

iPE 002
od Al do Cl 0.874

TLAP

Mg 2.575

Wiazka promieniowania ugieta na plaszczyznach krysztalu jest rejestrowana przez

detektor, którym jest zazwyczaj gazowy licznik proporcjonalny. Detektor

przetwarza wiazke ugietego promieniowania na proporcjonalna liczbe impulsów

elektrycznych o amplitudzie zaleznej od energii promieniowania,

charakterystycznej dla danego pierwiastka. Impulsy elektryczne sa nastepnie

analizowane przez analizator wysokich impulsów. Przez tak zwane "okienko

napieciowe" przepuszcza sie wylacznie impulsy o okreslonej wysokosci. Zliczone

impulsy stanowia o intensywnosci danej linii analitycznej widma rentgenowskiego,

przypisanej konkretnemu pierwiastkowi.

Intensywnosc promieniowania danego pierwiastka w analizowanej próbce nie jest

liniowa zaleznoscia od jego stezenia. Wplywa na to charakterystyczne

promieniowanie innych skladników analizowanej próbki, co okresla sie jako efekt

matrycowy. W fluorescencyjnej analizie rentgenowskiej efekt matrycowy

eliminuje sie poprze z wyznaczenie krzywej wzorcowej (kalibracyjnej) na bazie
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próbek \vzorcowych. Z pomiaru intensy\vnosci charakierystycznego promie-..
niowania oraz znajomosci stezenia pierwiastka w próbkach wzorcowych otrzymuje

sie krzywa wzorcowa, która obrazuje wykres na rysunku Nr l.

300

I (kcps)

200

100

o .
o

5 10 15 20 c (%) 25

Rys. 1 Przykladowa krzywa wzorcowa w spektrometrii rentgenowskiej

Spektrometria rentgenowska jest porównawcza metoda analityczna.

Stezenie pierwiastka w analizowanej próbce wyznacza sie poprzez porównanie

intensywnosci jego promieniowania z intensywnoscia promieniowania tego

samego pierwiastka w próbce wzorcowej o znanym stezeniu.

Metoda fluorescencji rentgenowskiej znalazla szerokie zastosowanie w analizie

jakosciowej i ilosciowej. Wspólczesne analizatory rentgenowskie umozliwiaja

analize pierVv'iastków w szerokim zakresie liczb atomowych, od berylu do uranu i
4

W sZl,;rokim zakresie stezen od 1*10- do 100%, zarówno w substancjach stalych

jak i w roztworach.

Wlasciwy dobór metod korekcyjnych sprawia, ze metoda fluorescencji

rentgenowskiej charakteryzuje sie dobra selektywnoscia oznaczen, duza precyzja i

wysoka czuloscia. Zaleta tej metody jest takze minimalna zaleznosc wyników od

postaci chemicznej analizowanego pierwiastka w próbce. Jest bardzo wygodna me

toda oznaczania malych zawartosci domieszek w analizowanych próbkach gdyz

nie wymaga wczesniejszego wyodrebniania oznaczanych pierwiastków z analizo-
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wanej próbki pierwotnej.

Do wykonywania analiz technika fluorescencyjnej spektrometrii sluza

spektrometry rentgenowskie.Rentgenowskiespektrometryrównoczesne

(wielokanalowe)

analizujajednoczesnie'kilkapierwiastków.Spektrometry

sekwencyjnie

analizujapierwiastkiwkolejnosciustalonejprogramem

analitycznym. Instytut

NawozówSztucznychwPulawachposiadaspektrometr

rentgenowski X' Unique II, zbudowany przez firme Phillips. Jest to spektrometr

sekwencyjny, wyposazony w lampe o dwudzielnej anodzie skandowo

molibdenowej o mocy maksymalnej 3 kW. Spektrometr ten pozwala na

wykonywanie jakosciowych i ilosciowych oznacze1'1 skladu badanych próbek

stalych lub roztworów cieklych (wodnych i bezwodnych). Analizy próbek stalych

wykonuje sie w prózni natomiast analizy próbek cieklych w atmosferze helu.

Przygotowanie wzorców i próbek do analizy metoda spektrometrii

l'entgenowskiej

Jak juz wspomniano, w spektrometrii rentgenowskiej ilosciowa analize

przeprowadza sie metoda krzywej wzorcowej, chociaz istnieja metody

bezwzorcowe (pólilosciowe), oparte o komputerowe programy obliczeniowe. Z

uwagi na wspominany wyzej efekt matrycowy wskazane jest, aby materialy

wzorcowe mialy zblizone wlasnosci fizyczne i chemiczne do badanych próbek.

Pozwala to na unikniecie bledów, zwiazanych z metodami korekcji krzywych,

przesUl11eCIaml polozenia i zmianami profilu linii analitycznych w widmie

analizowanego pierwiastka. Materialy wzorcowe musza byc jednorodne, o'

dokladnie okreslonym ilosciowym skladzie chemicznym. W spektrometrii

rentgenowskiej obowiazujaca generalna zasada jest zachowanie identycznych

warunków podczas preparatyki materialów wzorcowych i próbek do analizy.

Branza nawozowa, poza surowcami do produkcji nawozów fosforowych, me

dysponuje gotowymi wzorcami. Na wlasne potrzeby wzorce mozna spreparowac

we wlasnym zakresie oznaczajac ich sklad innymi metodami analitycznymi.

Materialy wzorcowe mozna tez otrzymac przez dodatek wzorca wewnetrznego, co
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jest szczególnie przydatne w sytuacji braku mozliwosci dokladnego oznaczenia

ilosciowego skladu wzorca. Próbki i wzorce powinny miec plaska, gladka oraz

pozbawiona nierównosci powierzchnie. Drobne chropowatosci powierzchni moga

byc przyczyna znacznych (do 7%) i trudnych do oceny bledów pomiarowych.

Gladka powierzchnie próbek materialów sypkich uzyskuje sie przez sprasowanie,

po ich uprzednim subtelnym rozdrobnieniu i starannym wymieszaniu z

odpowiednim spoiwem (wosk, kwas bomy). Innym, lepszym sposobem

preparatyki jest stapianie z topnikiem lub uzyskanie klarownego ekstraktu. Próbki

w postaci roztworu analizowane sa w specjalnych pojemnikach, których dnem jest

cienka folia mylarowa lub polietylenowa (6I-1m),przepuszczalna dla pierwotnego

promieniowania rentgenowskiego.

Analiza wieloskladnikowego nawozu AZOFOSKA metoda spektrometrii

rentgenowskiej

Fluorescencyjna spektrometrie rentgenowska wykorzystano w analizie

wieloskladnikowego nawozu AZOFOSKA, której producentem jest Instytut

Nawozów Sztucznych. Dla potrzeb stalej, analitycznej kontroli procesu

wytwarzania azofoski opracowano program analityczny, któremu nadano nazwe

AZO. Program AZO zestawiono z osmiu kanalów pomiarowych (P, K, Mg, Mo,

Fe, Cu, Mn, Zn), które odpowiadaja skladnikom azofoski. Kazdy kanal

wykalibrowano na optymalne parametry pomiarowe poszczególnych pierwiastków.

Ze wzgledu na brak odpowiednich krysztalów analizujacych programem AZO nie

ozna.cza sie azotu i bom.

Materialy wzorcowe sluzace do sporzadzenia krzywych kalibracyjnych pozyskano

z produkcyjnych szarz azofoski, z których wybrano próbki o szerokim zakresie

stezeI'} poszczególnych pierwiastków. Próbki wykorzystane do sporzadzania

krzywych wzorcowych przeanalizowano w Akredytowanym Nawozowym

Laboratorium Badawczym INS. Potas i fosfor oznaczano metoda wagowa, magnez

-metoda miareczkowa a mikroelementy - absorpcyjna spektrometria atomowa.

Metode oznaczania poszczególnych skladników nawozowych w azofosce z

zastosowaniem spektrometrii rentgenowskiej przebadano w aspekcie statystycznej
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oceny wyników analizy w odniesieniu do metod obowiazujacych w normie nawozu

AZOFOSKA (ZN-94/MP/INS-292).

Przykladowo, kryteria oceny wyników oznaczen zawartosci fosforu i miedzi,

wykonanych metoda spektrometrii rentgenowskiej oraz wyników uzyskanych

metoda wagowa (fosfor) i kolorymetryczna (miedz) podano w tabeli Nr 2.

Tabela 2. Zawartosc fosforu i miedzi w próbie Azofoski oznaczonych róznymi

metodami

Kryterium oceny Fosfor (%P205)Miedz (%Cu)
wyników Rtg*

Wagowa* IRtg*
I Kolorymetr.*irrytmetyczna

5.955.79
I

0.147
I

0.140
II

serii (X)

Mediana

Odchylenie standardowe

: pomiaru (S)

5.94

0.0627

5.88

0.2471

0.147

0.0024

0.140

0.0015

Srednie odchylenie 0.0148l0.1009 0.00060.0006
II standardowe (S) I

I

IWzgledne odchylenie

1.054.271.661.06

standardowe (Sr) Przedzial ufnosci

5.95± 0.025.79± 0.20.147± 0.0010.140± 0.003

sredniej arytmetycznej (~l95)
r

*liczba pomiarów metoda spektrometrii rentgenowskiej -18,

wagowej i kolorymetrycznej - 7.

Z oceny róznych metod analizy azofoski wynika, ze fluoroscencyjna spektrometria

rentgenowska jest równorzedna metoda pod wzgledem dokladnosci,

powtarzalnosci, precyzji, odtwarzalnosci i czulosci w stosunku do metod

przyjetych w normie dla nawozu AZOFOSKA. Przewaga metody jest nieporówny

walnie krótki czas pomiaru (analiza programem AZO trwa 5 min.) oraz

wyeliminowanie do minimum pracochlonnych czynnosci, zuzycia odczynników

chemicznych itd., potrzebnych przy klasycznych metodach analitycznych.
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Analiza siarki w materialach roslinnych metoda spektrometrii rentgenowskiej

Fluorescencyjna spektrometrie rentgenowska zastosowano do analizy

siarki w materialach roslinnych pochodzacych z badan polowych, prowadzonych

przez Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach. Do

wielkoseryjnych analiz siarki opracowano analityczny program o nazwie SIARKA.

Krzywa wzorcowa w tym programie uzyskano w oparciu o wlasne materialy

wzorcowe. Pomiary wykonywano w oparciu o jedna krzywa wzorcowa mimo ze

analizowane próbki pochodzily z róznych gatunków i róznych czesci roslin. W

oparciu o ta sama krzywa wzorcowa oznaczano zawartosc siarki w ziarnach

pszenicy jarej, kukurydzy i rzepaku, w slomie pszenicy ozimej i rzepaku oraz w

zielonej masie (pszenica jara, rzepak jary). Krzywa kalibracyjna do oznaczania

siarki w materialach roslinnych przedstawiono na rys. 2.

15

10

5

0.5 1.5 2

c(%)

2.5

Rys. 2. Krzywa wzorcowa dla programu" Siarka"

Przy opracowaniu metody oznacza.I1ia siarki w materialach roslinnych o bardzo

zróznicowanych wlasciwosciach fizycznych oraz dodatkowo w oparciu o jedna

krzywa wzorcowa natrafiono na dosc powazny problem. Istota problemu byl brak

certyfikowanych wzorców dla poszczególnych rodzajów materialów roslinnych.

Nie powiodly sie próby wykorzystania w charakterze wzorców materialów
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roslinnych przeanalizowanych innymi technikami analitycznymi. Oznaczone za

wartosci siarki w materialach roslimlych wytypowanych jako materialy wzorcowe

byly nieadekwatne do zliczanych przez spektrometr impulsów intensywnosci

promieniowania. W rezultacie wzorce spreparowano z czystych chemicznie

substancji zawierajacych siarke, które sa naturalnymi nosnikami siarki w roslinach.

Analiza profilów pików siarki w wybranych wzorcach naturalnych w

certyfikowanym wzorcu (lisc tytoniu) oraz wzorcach chemicznych wykazala, ze sa

one identyczne pod wzgledem ksztaltu.

przedstawiono w tabeli Nr 3,

Rezultaty analizy profilu siarki

Tabela 3. Charakterystyka pików siarki w róznych materialach wzorcowych

------~_·:-~-:-··_--·----:--·----:---~----~---~---------lI Polozeme pIku sIarkI I Wzorzec I Wzorzec Wzorzec naturalny I

, I l i

: (2Q)* i certyfikowany i chemiczny l (ziarno rzepaku)

i l (lisc tytoniu) I I ~

Il- Maks~~~~~~Plk~~ -I --UO. 65-7-111 0.6-99l---~-lTo.663 l

i Ujcmncprzesuniecia I 110.220 I' 110.]87 I 110.263 'I

I . I I

I Dodatnie przesuniecia! 111.302 JI 111.364 I 111.359 I, i I iL -------...-1 ~n_L~ ~
*K(Ulalpomiarowy S w programie analitycznym SIARKA wykalibro\vano w oparciu o
siarke zawarta vve wzorcu chemicznym. Wyznaczone maksimum piku (2Q) wynosilo

110.740.

Zróznicowane wlasnosci fizyczne przebadanych wzorców maja minimalny

wply,,'! na polozenie maksimum piku siarki. Na tej podstawie uznano, ze krzywa

kalibracyjna do pomiarów siarki metoda spektrometrii rentgenowskiej mozna

uzyskac w oparciu o wzorce chemiczne. Uznano tez, ze tak sporzadzona krzywa

kalibracyjna moze byc stosowana dla wszystkich materialów' roslinnych, dla

których wykonywano seryjne oznaczenia zawartosci siarki. Analiza porównawcza

wyników oznaczania zawartosci siarki w 16 próbkach materialów roslinnych

uzyskanych takimi metodami jak spektrometria rentgenowska, CNS-2000,

Buttersa-Chenery'ego oraz Cuthbertsona i Tompsetta, wykonana w ramach pracy
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doktorskiej mgr B. Boreczek w IUNG (materialy niepublikowane) przynosi kolejne

potwierdzenie mozliwosci oznaczania zawartosci siarki w róznych materialach

roslinnych metoda spektrometrii rentgenowskiej w oparciu o jedna uniwersalna

krzywa wzorcowa, sporzadzona na bazie czystych substancji chemicznych.

Przedstawione zastosowania fluoroscencyjnej spektrometrii rentge

nowskiej stanowia dobra ilustracje wszechstronnych mozliwosci tej nowoczesnej

techniki w analizie chemicznej. Z wykorzystaniem tej samej metody rozwiazano

tez ostatnio tmdny problem oznaczania sladowych zawartosci sodu, siarki i krzemu

w katalizatorach, produkowanych w ZA Tamów. Inny, bezwzorcowy program

obliczeniowy UNIQUE, stanowiacy jeden z elementów oprogramowania naszego

spektrometm X' Unique II daje mozliwosc szybkiej identyfikacji jakosciowej

dowolnych materialów oraz ich pólilosciowej analizy w zakresie niemal

wszystkich pierwiastków ukladu okresowego.



MIEDZYLABORA TORY JNA KONTROLA JAKOSCI BADAN W

SWIETLE DOSWIADCZEN WAGENINGEN - WEPAL

D. van Dijk, V.J.G. Houba

Wprowadzenie

Kontrola jakosci procedur laboratoryjnych w analizach gleb, roslin, osadów,

nawozów organicznych i osadów sciekowych ma zasadnicze znaczenie dla

wiarygodnosci i powtarzalnosci uzyskiwanych wyników. W laboratoriach

analitycznych prowadzi sie w tym celu kontrole jakosci pierwszego, dmgiego i

trzeciego stopnia. W kontroli pierwszego stopnia zalecane jest uzycie standardowego

materialu referencyjnego CRM. Jednakze dostepnosc tego materialu i zakres

zróznicowania zawartosci analizowanych substancji sa nadal bardzo ograniczone.

W kontroli dmgiego stopnia uzywa sie czesto wlasnych prób referencyjnych, ale

przyjmowane dla nich zawartosci analizowanych substancji budza równiez

zastrzezenia gdyz prawie nigdy próby te nie sa sprawdzane w odniesieniu do CRM.

Kontrola trzeciego stopnia powinna sie opierac na uczestniczeniu w miedzy

laboratoryjnych programach kontroli jakosci (sprawdzanie " bieglosci ..

laboratorium). Liczba takich programów stale ostatnio wzrasta. Jednym z powodów

jest fakt, ze akredytowane laboratoria powinny, a w wielu krajach sa do tego

ustawowo zobligowane, uczestniczyc w takich programach.

W referacie przedstawiono program miedzy laboratoryjnej kontroli jakosci WEP AL

(Wageningne Evaluating ProgranU11esfor Analitycal Laboratories) przeznaczony dla

laboratoriów wykonujacych analizy roslin, gleb, osadów, nawozów organicznych i

osadów sciekowych. Podano niektóre przykladovve wyniki programu, a szczególna

uwage zwrócono na wykorzystanie i dostepnosc mate rialów referencyjnych.

Organizacja WEPAL

W 1956 r w Katedrze Chemii Gleb i Zywienia Roslin Uniwers)1etu w

Wageningen, Holandia Ul1lchomiono program miedzy laboratoryjnej kontroli jakosci

analiz skladu mineralnego materialu roslinnego, o zasiegu swiatowym. W

nastepnych latach uruchomiono trzy dalsze programy, a w 1995 r zostaly onc

polaczone w jednolity system WEP AL. W chwili obecnej okolo tino laboratoriów \y
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80 krajach calego swiata uczestniczy w jednym lub kilku programach systemu

WEP AL. System obejmuje cztery zasadnicze programy:

IPE - Miedzy laboratoryjna kontrola jakosci analiz materialu roslinnego

W programie umchomionym w 1956 r. uczestniczy 230 laboratoriów z 60 krajów

swiata. Kazde laboratorium otrzymuje 6 razy w roku po 6 prób materiahl roslinnego

(po lOg) w celu oznaczenia skladu mineralnego, wartosci pokannowej, witamin i

aminokwasów .

ISE - Miedzy laboratoryjna kontrola jakosci analiz gleb

W programie umchomionym w 1988 r uczestniczy 300 laboratoriów z 70 krajów.

Kazde laboratorium otrzymuje 4 razy w roku po 4 próby gleby ( po 100 g ) w celu

oznaczenia calkowitej zawartosci skladników mineralnych, skladników przyswa

jalnych, pojenmosci sorpcyjnej i niektórych ilmych charakterystyk gleby.

SETO C - Miedzy laboratoryjna kontrola jakosci analiz osadów

W programie umchomionym w 1990 r uczestniczy 110 laboratoriów z 15 krajów.

Kazde laboratorium otrzymuje 4 razy w roku po 4 próby osadów (po 150 g) w celu

oznaczenia zawartosci metali ciezkich, dioksyn i wielopierscieniowych weglowo

dorów aromatycznych. Program jest zatem nastawiony na kontrole jakosci analiz

zWIazanych z ochrona srodowiska.

MARSEP - Miedzy laboratoryjna kontrola jakosci analiz nawozów organicznych i

odpadowych substancji organicznych o znaczeniu nawozowym.

W programie umchomionym w 1994 r uczestniczy 60 laboratoriów z 15 krajów.

Kazde laboratorium otrzymuje 4 razy w roku po.4 prosby materialóv\' organicznych

(po 20 g) w celu oznaczenia skladu mineralnego, straty prazenia i zawartosci wegla

orgamcznego.

Szczególowe informacje dotyczace poszczególnych programów przedstawiono \\

tabeli I

Wyniki analiz sa przesylane do dyrekcji WEPAL w fonnie raportów.

przygotowywanych na specjalnych drukach lub z Wykorzystaniem programÓv\

komputero\\ych. w lernllnic poprzedzajacym 110WY turnus obiegu prob.
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Wyniki analiz musza byc wyrazone w odniesieniu do absolutnie suchej masy i

dlatego z kazdej próby trzeba pobrac reprezentatywna podpróbe do oznaczenia

zawartosci suchej masy (w 1050 C). Laboratoria uczestniczace w danym programie

wykonuja oznaczenia dowolnej ilosci parametrów, stosujac przyjete u siebie metody

analityczne. Dyrekcja WEP AL przygotowuje i rozsyla w okresach dwu

miesiecznych lub kwartalnych zbiorowe zestawienia wyników z miedzy

laboratoryjn~j kontroli jakosci.

Kazdy uczestnik programu otrzymuje w roku co najmniej 25 prób róznych

materialów roslilmych (IPE) lub co najmniej 10 prób gleb, osadów czy materialów

organicznych (ISE, SETOC, MARSEP) o bardzo duzym zróznicowaniu zawartosci

analizowanych substancji. Zróznicowanie zawartosci substancji wynika równiez z

tego, ze próby pochodza z róznych krajów. Z uwagi na bardzo szeroki zakres

zawartosci analizowanych substancji wyniki analityczne moga byc równiez

wykorzystywane do porównywania metod przygotovvywania prób (roztwarzanie,

ekstrakcja) i metod oznaczania zawartosci tych substancji, stosowanych w róznych

laboratoriach. Ponadto, poniewaz niektóre próby sa rozsylane przez okres wielu

turnusów wymiany, a nawet przez wiele lat, nagromadzone wyniki moga POShlZYC

do oceny wplywu warunków przechowywania i wieku próby na jej wartosc jako

próby referencyjnej (Houba i in. 1994, Houba i in. 1995, Houba, Novozamksy,

1997).

Zapewnienie jakosci

Z uwagi na wzrastajace znaczenie dobrej praktyki dzialania w ramach

samego programu miedzy laboratoryjnej kontroli jakosci organizator programu musi

w sposób ciagly doskonalic i rozwijac ten program. W tym celu dyrekcja WEP AL

dokonuje reorganizacji systemu i podejmuje inne zabiegi konieczne dla uzyskania

jego formalnej akredytacji . Akredytacja systemu wymaga spelnienia wymagalI

zawartych w przewodniku 43 ISO/lEC czesc l (1997) i wymagan sformulowanych

przez ILAC (1998). Szczególne znaczenie przypisuje sie homogenicznosci

stabilnosci prób kontrolnych (van Dijk i in. 1996, van Dijk, Houba, 1999b).
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Przygotowanie i dystrybucja prób

Próby sa suszone vv temperaturze 70°C (IPE) lub 40°C (ISE, SETOC,

MARSEP) i mielone. Po zmieleniu próby gleby i osadów przechodza przez sito o

oczkach 0.5 mm. Cala masa materialu próby jest rozdzielana do 16 L pojemników

przy pomocy automatycznej linii WEP AL. Dla sprawdzenia reprezentatywnosci

prób w pojemnikach przeprowadzany jest test homogenicznosci. Zawartosc

pojenmikóvv jest przed wysylka prób rozdzielana do plastikowych woreczków (10 g

materialu roslilmego IPE) lub do plastikowych butelek (20 g MARSEP, 100 g ISE

lub 150 g SETOC) szczelnie nastepnie zamykanych. Rozdzial materialu

przeprowadzany jest na specjalnej linii rozdzielajacej opisanej przez Hoube (1993).

Linia rozpoczyna sie bebnem rotacyjnym o pojenmosci 60 kg gleby i osadów lub ,

nmiejszym oddzielnym bebnem o pojemnosci 5 kg materiahl roslinnego i materialów

organicznych. Po dokladnym wymieszaniu w bebnie material jest przenoszony na

mchomy stól, na którym ulega rozdzieleniu na co najmniej 10 równoleglych

stmmieni i 10 warstw. Na koncu linii usytuowana jest, w kiemnku poprzecznym,

waga na która dostaje sie w jednakowych ilosciach material ze wszystkich stmmieni

i poziomów. Nastepuje tutaj nawazanie prób do wysylki i ich przenoszenie do

torebek lub butelek plastikowych. W ten sposób uzyskuje sie calkowicie homogenne

i reprezentatywne próby co jest dodatkowo kontrolowane przez analizowanie kazdej

co 25 lub co 50 próby, w regularnych odstepach czasu (Houba, 1993, van Dijk i

inn. 1996, van Dijk, Houba, 1999b).

Sprawozdania

Sprawozdania okresowe

Wyniki kolejnych turnusów obiegu prób sa publikowane w fonnie

sprawozdaiJ. dwumiesiecznych (IPE) lub kwartalnych (ISE, SETOC, MARSEP).

Wyniki sa opracowane statystycznie z podaniem wartosci medialnej i mediany

odchylenia standardowego (MAD). Wyniki odbiegajace istotnie od wartosci

medialnej sa oznaczone dwoma gwiazdkami, a nastepnie po ich odrzuceniu

wyliczana jest dmga wartosc medialna i dmga wartosc odchylenia standardowego.
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Wyniki rózniace sie istotnie od tej dmgiej wartosci medialnej oznaczane sa jedna

gwiazdka. Mediana odchylenia standardowego stanowi miare zmiennosci wyników.

W przeciwienstwie do zwykle stosowanej statystyki (srednia arytmetyczna i

odchylenie standardowe) , odlegle wyniki nie maja zasadniczego wplywu na wartosc

mediany i zakres rozrzutu danych (van Montfort, 1996, Eurachem Guide, 1999).

Jest to uwazane za jedna z podstawowych zalet zastosowanej oceny statystycznej.

Dysponujac takimi danymi kazdy uczestnik programu moze porównac swoje wyniki

z ,>vynikamiinnych laboratoriów. Dwie lub jedna gwiazdka stanowia sygnal, ze dany

wynik rózni sie istotnie od pozostalych.

Sprawozdania roczne

Niezaleznie od sprawozdaIl okresowych publikowane sa sprawozdania

roczne. W sprawozdaniach zamieszczone sa wszystkie wyniki analiz zgromadzone

w okresie calego roku. Spraw'ozdanie roczne sklada sie z czterech czesci:

Czesc A. Wyniki dla okreslonej cechy sa zebrane w trzech kolumnach. Pierwsza

kolumna obejmuje wszystkie wyniki w fonnie dostarczonej przez uczestniczace w

programie laboratoria. Dmga kolumna obejmuje wyniki bez dwóch gwiazdek, a

kolunma trzecia wyniki nie opatrzone zadna gwiazdka. Wyniki w tej trzeciej

kolumnie moga byc traktowane jako najlepsze przyblizenie" prawdziwej" wartosci

danej cechy.

Czesc B. W tej czesci sprawozdania podane sa wszystkie wartosci dla danej próby

kontrolnej. Ta czesc raportu stanowi podstawe ustalenia wartosci konsensu dla

próbek.

Czesc C. W tej czesci podane sa wartosci mediany iMAD dla tzw. " wlasnych prób

referencyjnych ", dla kazdego laboratorium i kazdej oznaczanej cechy. Dane te

stanowia miare odtwarzalnosci indywidualnych wyników analitycznych.

Cze.~c D. Obejmuje liczbe wyników oznaczonych dwoma lub jedna gwiazdka, Jla

kazdego laboratorium i kazd~i analizowanej cechy



20 D. Van Ditk, V.J.G. Houba

Na specjalne zyczenie sporzadzane sa sprawozdania dla okreslonej grupy

uczestników programu, np. dla laboratoriów z jednego kraju lub zaangazowanych w

jeden projekt badawczy.

Interpretacja wyników - przyklady

Laboratoria; których wyniki odbiegaja od srednich w tescie bieglosci

powinny podjac okreslone srodki zaradcze. Osoba sprawujaca kontrole jakosci musi

przeprowadzic rozniowy z pracownikanli w celu ustalenia miejsca i przyczyny,
powstawania blednych wyników. Postepowanie kontrolne nalezy rozpoczac od

przeanalizowania wyników poprzedniego turnusu badalI prób kontrolnych i

ewentualnej allalizy wyników uzyskanych dla referencyjnych prób standardowych (o

ile sa dostepne w danym laboratorium). Odchylenia przypadkowe moga wynikac z

niedostatecznie opanowanej procedury analitycznej. W przypadku odchylen

systematycznych zaleca sie sprawdzenie roztworów standardowych i ustawien

aparatury. Dotyczy to równiez sytuacji gdy odchylenia nie sa statystycznie istotne,

ale maja charakter systematyczny (Eurachem guide 1999).

Odchylenia od mediallY

Zaklada sie na ogól, ze srednia lub mediana wyznaczona dla wyników

pochodzacych z wymiany miedzy laboratoryjnej ma charakter wartosci "

prawdziwej ". Zalozenie to nie musi sie jednak zawsze sprawdzac, co pokazano na

przykladzie z programu IPE. W tabeli 2 przedstawiono wyniki oznaczen zawartosci

glinu w próbach roslin z 5 turnusu (wrzesien - pazdziernik) wymiany miedzy

laboratoryjnej prób z 1994r. Wiedzac, ze certyfikowana zawartosc glinu w tej

próbie kapusty wynosi 69.9 +/- 14 mglkg , mozna stwierdzic, ze wyniki niektórych

laboratoriów odbiegajace od mediany i oznaczone dwoma lub jedna gwiazdka byly

w rzeczywistosci blizsze wartosci prawdziwej, niz wyniki laboratoriów których od

strony statystycznej nie kwestionowano. Po analizie okazalo sie, ze róznice

pomiedzy laboratoriami wynikaly z róznych zastosowallych metod analitycznych.

Jezeli próby materiahl roslinnego zawieraja krzem wówczas do ich roztwarzania,

zarówno na drodze suchej jak i mokrej, trzeba zastosowac kwas fluorowodorowy.
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Kwas ten powoduje rozklad krzemianów w skladzie których wystepuje równiez

glin. W ostatniej kolumnie tabeli 2 zakodowane sa opisy zarówno technik

roztwarzania materialu (dwie pierwsze litery) jak i technik oznaczania substancji

(dwie nastepne litery). Laboratoria, które wykazaly pozornie zawyzone zawartosci

glinu (w stosunku do mediany) albo stosowaly kwas fluorowodorowy w suchej czy

mokrej metodzie roztwarzania prób, albo tez v,rykorzystywaly nie destruktywne

metody analityczne z zastosowaniem fluorescencyjnego spektrometru

rentgenowskiego lub aktywacji neutronowej. Przyklad ten wskazuje na koniecznosc

przeprowadzania wniklivvej analizy wyników testów bieglosci laboratoriów. Róznice

w skladzie matrycy (nie zawsze znane lub uswiadamiane) wplywaj w znacznym

stopniu na wynik analizy.

Jakosc pracy laboratorium, wskaznik Z

Jednym z podstawowych elementów kazdego programu wymiany miedzy

laboratoryjnej jest skwantyfIkowana ocena jakosci pracy wspólpracujacych

laboratoriów (Eurachem Guide, 1999). Jako miare jakosci pracy stosuje sie czesto

wskaznik Z. Wskaznik Z jest wzgledna miara odchylenia danego wyniku od

wartosci sredniej dla danej zbiorowosci zgodnie ze wzorem :

gdzie: Xi. wynik z okreslonego laboratorium, X - wartosc srednia dla grupy

uczestników programu, sd odchylenie standardowe.

Tabela 2. Oznaczenia zawartosci glinu w próbach roslin w 5 turnusie programu IPE

w 1994 r

.....~?~.}.~??!.~~?~~~~~~P..~~.!.~..?!~~.._ A~.~.!r.!!~..~9.~~.~!~~~~~.?!~ ~~..~ _
A 32.8 293 278 ANE

B 67.0· 678·' 544" DE/CB

C 69.1" 441" 343 AC/CB

D 31.3 196 260 EE/BF

E 39.0 284 306 EE/CB

F 34.6 290 309 DG/CB
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c.d. tab. 1G

36.8176166

H

86.5··354353DE/AB

I
42.0178202AAJCB

J

41.3208227

K
33.0160166EE/CB

L
172.7"274206GICB

M

76.5**190192DGICB

N
45.0172204DB/CB

O

36.2133-AAJCB

P

47.3252221

Q

37.0195203AB/AE

R

46.1270294AAJCB

S

26.1274274

T

89.0"382406
*

DAJCB

U

35.3119150G/AE

V

49.5326322DGICB

W

67.0*683**500"

X

48.5158178DB/CB

y
22.1112123AAJAA

Z

30.2142142

AA

67.1 *593
..

549"GIL

BB

23.0134138DB/CB

CC

34.0210165DCICB

DD

46.4280213

EE

24.4106109GICB

FF

32.3196203DB/CB

Median (1)

40.2209213

Median (2)

36.8196205

MAD (1)

69.063.0

MAD (2)

6.5952.555.0

Odchylenie standardowe jest traktowane albo jako miara zmiennosci wyników w

obrebie danej tury obiegu prób lub tez jako wartosc progowa dopuszczalnej zmien-
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nosci wyników \vokól przyjetej wartosci sredniej. Przyjeto nastepujaca klasyfikacje

jakosci pracy laboratoriów wedlug wartosci wskaznika Z:

Z < 2 jakosc pracy zadawalajaca

2<Z<3 jakosc pracy watpliwa

Z > 3 jakosc pracy nie zadawalajaca

W sprawozdaniach okresovvych WEP AL zamieszcza sie wskaznik Z dla wszystkich

uczestników programu i wszystkich analizowanych charakterystyk prób.

'Wewnetrzna próba referencyjna

Przygotowanie wlasnej próby referencyjnej

Kazde laboratorium, w celu wewnetrznej kontroli jakosci, musi wlaczac

próbe referencyjna (mozliwie certyfikowana) do swoich programów analitycznych.

Poniewaz próby takie, dla wielu skladników, nie sa jeszcze dostepne (lub zby1

drogie) na rynku wiele laboratoriów przygotovvuje wlasne próby referencyjne.

Przecietne laboratorium nie posiada jednak z reguly odpowiedniego wyposazenia do

jednorazowego przygotowania wiekszej ilosci homogennego materialu do prób

referencyjnych. WEP AL jest w tym zakresie dobrze wyposazony i moze sie podjac

przygotowania prób i wyznaczenia dla nich wartosci konsensu potrzebnych

charakterystyk dla dalszego wykorzystania w celach referencyjnych. W ramach

WEP AL jest rówI1lez mozliwe wlaczenie wlasnych prób uczestników programu do

jednej lub wiekszej liczby tur obiegu prób w celu wyznaczenia wartosci konsensu

róznych charakterystyk. Material, z którego pochodza te próby, moze potem shlzyc

jako wewnetrzny material referencyjny.

Sprzedaz nadmiaru prób

Nadmiar materiahi, z którego przygotowywane sa próby w programach

WEP AL moze byc, po jednej lub wiekszej liczbie tur obiegu, traktowany jako cenny

material referencyjny z wyznaczonymi zawartosciami konsensu róznych skladników.

Z uwagi na generalny brak na rynku takich materialów referencyjnych zdecydowano

przeznaczyc opisane nadmiary na sprzedaz. Sprzedaz jest w zasadzie dokonywana
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na zlecenie uczestników programu. Niektóre materialy referencyjne sa równiez

dostepne za posrednictwem firm handlowych.

Znaczenie systemu WEP AL w zarzadzaniu j~koscia w laboratoriach

analitycznych

Znaczenie i rola systemu WEP AL moze byc podsumowane jak nastepuje

(van Dijk, Houba, 1999a) :

);r Udzial laboratorium w jednym lub wiekszej liczbie programów WEP AL

pozwala na obiektywne porównanie uzyskiwanych wyników analitycznych z

wynikami ilmych laboratoriów na calym swiecie

y Na zyczenie, do programów WEP AL moga byc wlaczane specjalne procedUl)'

analityczne o znaczeniu krajowym lub miedzynarodowym. Zgromadzone wyniki

sa dostepne dla wszystkich uczestników i stanowia podstawe dyskusji na

organizowanych regularnie spotkaniach.

y Laboratoriom akredytowanym, zobowiazanych do uczestniczenia w

programach kontroli jakosci , WEP AL stwarza taka mozliwosc w szerokim

zakresie materialów referencyjnych. WEP AL udostepnia jednostkom

akredytujacym wyniki oceny jakosci danego laboratorium tylko i wylacznie za

jego zgoda.

y WEP AL moze produkowac lub udostepniac cenne materialy referencyjne

roznego pochodzenia i o bardzo róznym skladzie.

Uwaga koncowa

Referat stanowi rozszerzona wersje prezentacji WEP AL w Vardzin ,

Chorwacja (van Dijk , Houba, 1999a). Przyklady dotyczace wyboru, stosowania i

interpretacji schematów testowania bieglosci laboratoriów (proficiency testing)

pochodza z Eurachem Guide (1999).
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Wiecej informacji o programie WEP AL mozna uzyskac pod adresem: Mrs. Ir.

Dirkje van Dijk, Wageningen University, Department of Environmental Science,

WE PAL, P.O. Box 8005, 6700 EC Wageningen, The Netherlands. tel. +31 317

482349, fax +31 317 483766, e-mail < dirkie.varrdiik@bodgeng.benp.wau.nl>,

internet < w\vw.benp.wau.nI/wepal >

Pismiennictwo
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ZASTOSOWANIE METOD SPEKTROMETRII ATOMOWEJ W
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Dobrowolski Ryszard

Uniwersytet Marii Curie Sklodowskiej, Wydzial Chemii, 20-031 Lublin

Streszczenie

Spektrometria atomowa jest obecnie jedna z najczesciej stosowanych

metod analitycznych. Stosowana jest do oznaczania skladników nieorganicznych

wystepujacych na poziomie srednich jak i sladowych ilosci stezen w róznorodnych

materialach pochodzenia geologicznego, rolniczego, srodowiskowego

biologicznego. Pomimo rosnacego zastosowania metod opartych ma spektrometrii

atomowej nie zawsze laboratoria je stosujace dysponuja pelna wiedza o tych

metodach i o ich mozliwosciach. W referacie przedstawiono przeglad metod

spektrometrii atomowej z uwzglednieniem mozliwosci analitycznych okreslonej

techniki. Ciagly rozwój zarówno metod spektrometrii atomowej jak i stosowana w

nich aparatura powoduja wprowadzanie do po\vszechnego uzytku nowe techniki,

które stosowane byly niedawno jedynie w specjalistycznych laboratoriach. Tak

stalo sie z optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie

indukcyjnie sprzezonej (ICP AES) a w najblizszej przyszlosci z jej sprzezeniem ze

spektrometria masowa (ICP MS). Celem tego referatu jest umozliwienie

analitykom zajmujacym sie zastosowaniem spektrometrii atomowej w analizie

materialów istotnych dla rolnictwa zapoznanie sie z jej nowymi osiagnieciami oraz

zwrócenie uwagi na niektóre wazne aspekty stosowanych technik.

Wprowadzenie

Spektrometria atomowa zajmuje szczególne miejsce w analizie

chemicznej. Techniki wykorzystujace zjawiska spektroskopowe pozwalaja na

szybka, czesto bezposrednia analize metali na poziomie w zakresie od mglI do

dziesiatych a nawet setnych czesci ~g/l. Metody spektrometrii atomowej znajduja

szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, miedzy innymi w rolnictwie i ochronie

srodowiska. Duza popularnosc technik opartych na spektrometrii atomowej jest

powodowana tym, ze sa to techniki dokladne, precyzyjne, cechuja sie w duza uni-
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wersalnoscia i sa stosunkowo niedrogie. W metodzie atomowej spektrometrii

absorpcyjnej promieniowanie o charakterystycznej dlugosci fali przechodzi przez

obszar zawierajacy chmure atomów oznaczanego pierwiastka. Pomiar ilosci

zaabsorbowanego promieniowania pozwala na okreslenie zawartosci pierwiastka w

próbce. Natomiast w metodzie emisyjnej spektrometrii atomowej oznaczenie

pierwiastka w próbce opiera sie na pomiarze intensywnosci promieniowania

emitowanego przy charakterystycznej dhlgosci fali.

Wyróznia sie trzy typy zródel termicznych stosowanych w spektrometrii

atomowej: plomien, atomizery elektrotermiczne i wyladowania plazmowe.

Temperatury osiagane w plomieniu i atomizerach elektrotermicznych sa

wystarczajace do efektywnej dysocjacji wiekszosci czasteczek i powstania

wolnych atomów. Stosowane w spektrometrii atomowej wyladowania plazmowe,

to zjonizowane gazy o duzej energii. Temperatura w plazmie jest rzedu kilku

tysiecy stopni, dlatego tez plazma jest stosowana do wzbudzenia i jonizacji

atomów. W najnowszej technice ICP-MS wykorzystuje sie plazme indukcyjnie

sprzezona do przeprowadzenia skladników próbki w stan jonowy. Wytworzone

jony sa nastepnie wprowadzane do detektora mas.

Ponizej przedstawiono stosowane w analizie sladowej techniki spektrometrii

atomowej. W zestawieniu podane sa skróty nazw, pochodzace od angielskiej

nazwy metody oraz nazwa w jezyku polskim.

Metody spektrometrii atomowej:

F AAS (Flame Atomie Absorption Spectrometry) - absorpcyjna spektrometria

atomowa z atomizacja w plomieniu;

ET AAS (Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry) - absorpcyjna

spektrometria atomowa z atomizacja elektrotermiczna;

CV AAS (Cold Vapour Atomie Absorption Spectrometry) - absorpcyjna

spektrometria atomowa z generowaniem zimnych par;

HG AAS (Hydride Generation Atomie Absorption Spectrometry) - absorpcyjna

spektrometria atomowa z generowaniem wodorków;
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Zakres granicy wykrywalnosci, ~lg/l

1-500

0.1-100

0.01-0.1

0.0000 l -0.00 l

0.005-0.0 l

0.001-0.01

F AAS

ICP AES

HGAAS

CV AAS

ET AAS

ICP MS

ICP AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry) - emisyjna

spektrometria atomowa z plazma indukcyjnie sprzezona;

ICP MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer) - spektrometria mas z

plazma indukcyjnie sprzezona.

Zasadnicza elementem wybom metody pomiarowej do danego zagadnienia

analitycznego jest porównanie mozliwosci danej tec1miki analitycznej z

wymaganiami dotyczacymi prowadzonych analiz. Wartosc granicy wykrywalnosci

danej techniki pomiarowej jest podstawowym kryterium okreslajacym jej

uzytecznosc do prowadzonych oznaczeI1. Nalezy podkreslic, ze podawane granice

wykrywalnosci dotycza najczesciej waml1ków wzorcowych, czyli wyznaczanych

na podstawie czystych roztworów wzorcowych. Zlozony sklad oznaczanych

próbek moze w sposób istotny pogorszyc parametry analityczne stosowanej

techniki pomiarowej. Z dmgiej strony stosowanie metodyonieodpowiedniej

czulosci czesto musi byc polaczone ze stosowaniem czasochlonnych technik

wstepnego zatezania analizowanego pierwiastka. Innym paranletrem, który jest

dosc istotny to zakres prostoliniowosci odpowiedzi detektora.

Ponizej podano orientacyjne zakresy granicy v"ykrywalnosci dla wybranych metod

spektrometrii atomowej.

Metoda pomiarowa

Biorac za kryterium stezenia wystepujace.go pierwiastka wyrózniamy makro

pierwiastki i pierwiastki sladowe. Do makropierwiastków zaliczamy sód, potas,

Wapl}, magnez, chlor i fosfor. Stezenie makropierwiastków w próbkach

pochodzenia rolniczego i srodowiskowego moze zmieniac sie w dosc szerokich
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---." ...
granicach. Definicja pojecia pierwiastki sladowe odnosi sie do metodyki analizy

chemicznej a nie jego roli "v. przyrodzie .. Ze wzgledu na poziom oznaczanych

stezen mówimy o zawartosciach sladowych w odniesieniu do skladników

wystepujacych w zakresie l 00 ~lg/l -o. Ol ~lg/l oraz o zawartosciach ultra

sladowych, w odniesieniu do skladników wystepujacych na poziomie ponizej 0.01,
~lg/l. Nalezy podkreslic fakt, ze przy oznaczeniach zawartosci ponizej ~lg!kg

obserwuje sie duzy wplyw czystosci wody stosowanej w laboratorium,

odczynników, naczYl1 i materialów, z których sa one wykonane. Czynnosci

laboratoryjne powinny byc wykonywane w odpowiednim przygotowanym

pomieszczeniu laboratoryjnym.

Absorpcyjna Spektrometria Atomowa

Do oznaczania zawartosci makropierwiastków powszechnie stosowane sa

atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacja w plomieniu (F AAS). Pomimo,

ze technika ta jest juz technika starzejaca sie jest wciaz bardzo szeroko stosowana

w wielu 13!cboratoriach. Producenci spektrometrów AAS wprowadzaja nieustannie

udoskonalenia, a niekiedy zasadnicze zmiany w budowie i dzialaniu

spektrometrów F AAS. Do takich rozwia.zil11 zaliczyc mozna wprowadzenie

wymienionych nizej nowosci technicznych:

l) Korektorów tla absorpcyjnego wykorzystujacych zasade Smith-Hieftje albo

efekt Zeemana, dzialajacych znacznie dokladniej od korektora deuterowego.

2) Mozliwosci równoczesnych lub nastepczych pomiarów wiecej niz jednego

pierwiastka w jednym cyklu pomiarowym danego roztwom.

3) Wprowadzenie bardzo precyzyjnie dzialajacej pompy perystaltycznej do

automatycznego rozcie11czania mierzonego roztwom w trakcie podawania go

do rozpylacza, w celu skalibrowania wskazan kilkoma wartosciami stezen z

pomoca jednego roztwom kalibracyjnego o wiekszym stezeniu oraz w

przypadku zbyt duzych steze11 wykonanie automatycznego rozcienczenia a

takze umchamiane automatycznego plukania atomizera w celu kontroli efektu

pamieciowego. Zastosowanie ukladu dwóch takich pomp umozliwia ponadto

okreslanie odzysku, kalibrowanie metoda dodatków oraz dodawanie roztwom



Zastosowanie metod spektrometrii atomoweiw analizie 31

modyfikatora w czasie podawania roztworu do rozpylacza.

4) Programowanej regulacji kata skrecenia osi palnika szczelinowego, wzgledem

osi wiazki pomiarowej (z powtarzalnoscia nie gorsza od +/- 0.1°),

umozliwiajace scisle powtarzalne ustawienia palnika i regulowanie tym

sposobem wielkosci sygnalu analitycznego.

Wsród nowych rozwiazan nalezy wspomniec o róznorodnych udogodnieniach, jak

np. automatyczne nastawianie monochromatora na wybrana linie analityczna i

odpowiedniej szerokosci .j ego szczelin, justowanie lampy pierwiastkowej,

samoczynne optymalizowanie i odtwarzanie ustawienia palnika na odpowiedniej

wysokosci oraz proporcji natezen przeplywów gazu nosnego i gazu palnego. Na

szczególna uwage zasluguja dodatkowe wyposazenia spektrometrów przedluzajace

czas przebywania wolnych atomów w strefie pomiarowej. Wsród tych rozwiazan

dwa z nich sa szczególnie cenne tj. nasadka szczelinowa STAT (Slotted Tube

Atom Trap) oraz kolektor rurkowy STWCAT (Slotted Tube Water Cooled Atom

Trap). Stosujac powyzsze rozwiazania uzyskuje sie granice wykrywalnosci dla

niektórych pierwiastków zblizone do granic osiaganych w ET AAS.

W celu oznaczania sladowych i ultra sladowych ilosci pierwiastków

wykorzystywana jest przede wszystkim atomowa spektrometria absorpcyjna z

atomizacja elektrotermiczna (ET AAS), która pozwala na bezposrednia, czesto bez

koniecznosci mineralizacji wstepnej, analize wielu próbek pochodzenia rolniczego

i srodowiskowego. Podczas analizy sladowej metoda ET AAS czesto wystepuja

interferencje powodujace znaczne bledy w analizie zwiazane glównie z efektami

matrycowymi. Zarówno interferencje spektralne zwiazane z niepelnym

rozdzieleniem sygnalu analitycznego i sygnalu matrycy, jak i interferencje

niespektralne, zwiazane sa ze zmiana wydajnosci atomizacji moga byc usuwane

poprzez zastosowanie nowych konstrukcji pieca grafitowego, a takze uzycie

modyfikatorów matrycy. Nowe konstrukcje pieca grafitowego pozwalaja na

uzyskanie bardziej efektywnych warunków atomizacji poprzez rozszerzenie

zakresu izotermicznego w kuwecie zachowujac jednoczesnie cechy szybkiego

nagrzewania pieca grafitowego. Dzialanie korygujace modyfikatora matrycy po-
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lega najczesciej na lepszym rozdzieleniu oznaczanego skladnika od matrycy

poprzez zwiekszenie lotnosci przeszkadzajacej matrycy badz tez zwiekszenie

trwalosci oznaczanego pierwiastka.

Glównymi rodzajami interferencji w ET AAS sa :interferencje spektralne

(obejmujace absorpcje molekularna, rozpraszanie swiatla, bezposrednie nakladanie

sie linii np. Hg 253.652 um i Co 253.649 um oraz emisje wlasna kuwety

grafitowej) i interferencje chemiczne (interferencje w fazie stalej i gazowej).

Interferencje chemiczne powstaja na skutek powstawania lotnych form

chemicznych oznaczanego pierwiastka w etapie suszenia i spopielania, tworzenia

sie stabilnych weglików w reakcji z grafitem, blokady powierzchni grafitu przez

matryce w etapie atomizacji, reakcji pierwiastka ze zwiazkami matrycy w fazie

pary, kondensacji pierwiastka na zimniejszych czesciach kuwety. Interferencje sa

korygowane poprzez zastosowanie skutecznego systemu korekcji tla, poprzez

wzorcowanie metoda dodatków, selektywna ekstrakcje oznaczanego pierwiastka,

wlasciwy wybór kuwety grafitowej, wybór techniki wprowadzania próbki,

modyfikacji kuwety grafitowej, zastosowanie warunków STPF (Stabilized

Temperature Platform Furnace), zastosowanie modyfikatorów matrycy. Optymalne

warunki atomizacji, tzw. warunki STPF, obejmuja zastosowanie platformy Lvova,

szybko dzialajaca elektronike, pomiar absorbancji zintegrowanej, zastosowanie

modyfikatorów matrycy, szybkie nagrzewanie kuwety grafitowej, brak przeplywu

gazu podczas atomizacji, zastosowanie argonu jako gazu nosnego i zastosowanie

Zeemanowskiej korekcji tla w przypadku analizy próbek o trudnych analitycznie

matrycach.

Zastosowanie techniki ET AAS wiaze sie czesto z koniecznoscia wykonywania

czasochlonnych procedur analitycznych, których celem jest przeprowadzenie

badanych materialów do roztworu. Z drugiej strony, dotychczas stosowane metody

mineralizacji materialów stalych czesto powoduja straty niektórych pierwiastków

oraz stwarzaja potencjalna mozliwosc wprowadzenia zanieczyszczen podczas

przeprowadzania mineralizacji. Ponadto, procedury te wymagaja zastosowania

drogich odczynników chemicznych o czystosci spektralnej. Niedogodnosci te mo-
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ga byc wyeliminowane przez analize sladowych ilosci pierwiastków bezposrednio

z ciala stalego, z zastosowaniem techniki ET AAS. Cialo stale moze byc

wprowadzane do kuwety grafitowej w dwojaki sposób: bezposrednio lub tez w

formie zawiesiny. Oznaczanie sladowych ilosci pierwiastków bezposrednio z ciala

stalego, z zastosowaniem ET AAS, w porównaniu do analizy polaczonej z

klasyczna metoda roztwarzania próbek, stwarza wiele dogodnosci, miedzy innymi:

skrócenie czasu analizy próbek poprzez eliminacje czasochlonnych procedur

analitycznych np. roztwarzania, stapiania, ilosciowego przenoszenia próbki, mycia

naczyn itp., eliminacje strat lotnych form pierwiastków przed analiza

instrumentalna, wyeliminowanie dodatkowych mozliwosci zanieczyszczen próbki

w trakcie preparatyki, unikniecie bledów w analizie spowodowanych

niecalkowitym roztworzeniem próbki, przesuniecie granicy wykrywalnosci

poprzez eliminacje rozcienczenia próbki w procedurze roztwarzania, eliminacje z

laboratorium substancji niebezpiecznych, sluzacych do roztwarzania próbek.

Opisana wyzej analiza znajduje coraz to nowe zastosowania, w tym do analizy

metali toksycznych w glebach.

Wsród metod AAS istotne miejsce zajmuja: technika generacji zimnych par rteci

(CV AAS) i technika generacji wodorków (HG AAS). Ta ostatnia wymaga

odrebnego przedstawienia ze wzgledu na jej zastosowanie praktycznie we

wszystkich metodach spektrometrii atomowej. Technika CVAAS w praktyce

laboratoryjnej obejmuje cztery rozwiazania: w ukladzie zamknietej i otwartej

generaCJI, z wykorzystaniem ukladu wstrzykowo - przeplywowego oraz

bezposredniej analizy z ciala stalego. Analize bezposrednia umozliwiaja

urzadzenia w których próbke poddaje sie wstepnej mineralizacji termicznej.

Aktualnie na rynku polskim znajduja sie dwa tego typu urzadzenia.: AMA 254

firmy Altec (Czechy) i Mercury/SP-3D firmy Nippon Instrument Corporation

(Japonia).

Metody generowania wodorków w spektrometrii atomowej.

Niektóre pierwiastki, takie jak: As, Bi, Ge, In, Pb, Se, Sb, Sn i Te tworza

lotne wodorkami. Generowane z roztworu próbki wodorki mbga byc w prosty spo-
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sób przeprowadzone do fazy gazowej, oddzielone od fazy cieklej i wprowadzone

do odpowiedniego systemu detekcji.

W wyniku reakcji pomiedzy kwasem i odczynnikiem redukujacym np.

tetrahydroboranem sodowym (NaBH4) powstaje wodór in sIalu nascendi, który

powoduje redukcje jonów wyzej wymienionych pierwiastków do odpowiednich

wodorków. Stosowane sa rózne uklady redukujace: Z1"lIlr, Mg/Te+J'lr, Al.J'lr,

lecz naj szersze zastosowanie znalazl NaBH4. Jego przewaga nad pozostalymi

reduktorami polega na zapewnieniu duzej wydajnosci i zwiekszeniu szybkosci

reakcji redukcji .. NaB~ stosuje sie zazwyczaj w postaci 0.05-10% roztworu

stabilizowanego NaOH lub KOH.. Jako srodek, który powoduje rozklad

tetrahydroboranu stosowany jest zazwyczaj 0.01-10 mol/l Hel.

Wytworzone w ten sposób lotne zwiazki z wodorem sa wymywane za pomoca

gazu nosnego (najczesciej argonu, rzadziej helu), oddzielane w rozdzielaczu faz od

cieczy poreakcyjnej i transportowane do atomizera lub zródla wzbudzenia!

jonizacji. Etap ten moze powodowac straty analitu poprzez rozklad wytworzonych

wodorków na wewnetrznych powierzchniach szkla i tworzyw sztucznych, które

zostaly uzyte do skonstruowania generatora i przewodu laczacego generator z

atomizerem lub zródlem wzbudzenia! jonizacji. Stopien oddzialywania wodorku z

powierzchnia szkla lub tworzyw sztucznych jest odwrotnie proporcjonalny do

wielkosci przeplywu gazu nosnego oraz wprost proporcjonalny do wymiarów

generatora i wewnetrznej powierzchni przewodu transportujacego. Korzystniejsza

jest mniejsza objetosc "martwa" pomiedzy generatorem a atomizerem lub zródlem

wzbudzenia! jonizacji.

Zwykle proces generowania wodorków jest realizowany przy zastosowaniu

nastepujacych ukladów:

w segmencie reakcyjnym z automatycznym dozowaniem próbki

reduktora,

w ukladzie przeplywowym ciaglym,

w ukladzie przeplywowym ciaglym ze wstrzykiwaniem próbki.
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W zaleznosci od ukladu stosowanego do generowania wodorków uzyskuje Sie

sygnal staly badz zmienny w czasie, w postaci piku.

Techniki detekcji stosowane w polaczeniu z metoda generowania wodorków.

Atomowa spektrometria absorpcyjna.

W polaczeniu z systemem generowania wodorków wykorzystywane sa

glównie cztery typy atomizerów:

atomizery plomieniowe, np. dyfuzyjny plomien Ar/Hz/Oz.

kwarcowy atomizer wewnatrzplomieniowy (flame-in-tube).

rurki kwarcowe ogrzewane zewnetrznie.

elektrycznie ogrzewany piec grafitowy.

Ostatni z wymienionych atomizerów jest stosunkowo interesujacym rozwiazaniem,

Praktycznie mozna wyróznic dwa warianty zastosowania pieca grafitowego jako

atomizera:

atomizacja on line - z bezposrednim wprowadzaniem generowanego wodorku

do atomizera grafitowego, ogrzanego do temperatury atomizacji. Dodatkowo

przed wprowadzeniem wodorku do atomizera moze byc on wstepnie zatezany

w urzadzeniu wchodzacym w sklad generatora.

zatezanie' i atomizacja in situ w piecu grafitowym - generowany wodorek

moze byc zatezany we wstepnie ogrzanej rurce grafitowej i nastepnie po

zakonczeniu procesu generowania atomizowany w temperaturze atomizacji.

Godne uwagi jest spostrzezenie, ze metoda atomizacji on line bez zastosowania

wstepnego zatezania wydzielonych wodorków pociaga za soba wystepowanie

silnej absorpcji tla, przy liniach analitycznych As, Se i Sb. Jest za ma

odpowiedzialny tlenek wegla powstajacy w reakcji grafitu z para wodna ..

Atomowa spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie

sprzezonej.

Zastosowanie zarówno klasycznych nebulizerów jaki i nebulizera

ultradzwiekowego w technice lep AES nie zapewnia odpowiedniej wydajnosci

nebulizacji lub w przypadku tego ostatniego jest stosunkowo drogim

rozwiazaniem. Dodatkowym problemem jest wystepowanie szeregu interferencji



36. R. Dobrowolski

spektralnych. W zwiazku z tym. ze metoda generowania wodorków pozwala

praktycznie oddzielic matryce próbki od analitu mozliwe jest unikniecie

wiekszosci interferencji. Dodatkowo, poprzez zwiekszenie wydajnosci

wprowadzania próbki, w stosunku do tych uzyskiwanych za pomoca klasycznych

nebulizerów pneumatycznych, mozliwe jest obnizenie uzyskiwanych granic

wykrywalnosci o 1-2 rzedy wielkosci. W przypadku techniki HG ICP-AES

uzyskuje sie korzystny zakres prostoliniowy wykresu kalibracyjnego w obrebie 6

rzedów wielkosci, w stosunku do 2 rzedów wielkosci w przypadku HG AAS.

Ponadto, interferencje w fazie gazowej charakterystyczne dla niskotempe

raturowego atomizera kwarcowego stosowanego w technice AAS, nie sa

obserwowane ze wzgledu na wysoka temperature plazmy ICP.

Zastosowanie wspólczesnych generatorów RF ze sprzezeniem zwrotnym lub o

generacji swobodnej pozwala na wprowadzanie wodorków przy uzyciu mocy z

zakresu 1100-1350 W, W przypadku techniki HG ICP-AES niezwykle duzego

znaczenia nabiera dokladne oddzielenie fazy gazowej od nawet drobnego aerozolu

powstajacego w wyniku generowania wodorków.

Spektrometria masowa z jonizacja w plazmie indukcyjnie sprzezonej.

W przypadku techniki ICP-MS stosowane uklady generowania wodorków

sa analogiczne do wspólpracujacych w polaczeniu z technika ICP-AES.

Najczesciej stosowane kwadrupolowe spektrometry masowe nie umozliwiaja

unikniecia interferencji opartych na jonach molekul wieloatomowych i jonów

podwójnie naladowanych. Klasycznym przykladem moze byc wplyw jonów

40 Ar35Ct i 38Ar37ct na sygnal izotopu 75As o zawartosci naturalnej 100%,

nabierajacy szczególnego znaczenia w obecnosci matrycy chlorkowej . Dzieki

blisko 100% wydajnosci wprowadzania analitu do plazmy metoda generowania

wodorków prowadzi do zwiekszenia uzyskiwanej czulosci techniki ICP-MS,

umozliwiajac obnizenie granicy wykrywalnosci arsenu i selenu do poziomu kilku

ng/l. Dodatkowo oddzielenie matrycy próbki pozwala na zastosowanie izotopu 77Se

do celów analitycznych. Uzyskiwane precyzje sa z reguly lepsze niz 2.5% RSD.
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Problemy zwiazane ze stosowaniem metody generowania wodorków.

Niezaleznie od zalet metody generowania wodorków zastosowanie jej jest

zwiazanie z koniecznoscia optymalizacji szeregu parametrów, tj.: uzyskaniem

maksymalnej wydajnosci generowania wodorków poprzez:

1) dobór optymalnych parametrów zwiazanych ze stezeniem kwasu i stezeniem i

iloscia srodka redukujacego,

2) okresleniem wplywu matrycy na stezenie i pozostajaca do dyspozycji ilosc

NaB~ (gdy zwiazki w matrycy same ulegaja redukcji do metalu lub

wodorku). Ponadto, matryca zawierajaca metale ciezkie moze tworzyc z

oznaczanym pierwiastkiem zwiazki trudno rozpuszczalne lub powodowac

adsorpcje albo rozklad wodorku na osadzie, hamujac transport utworzonego

wodorku do atomizera lub zródla wzbudzenia! jonizacji.

3) zapewnienie skutecznego transportu wytworzonego wodorku do atomizera lub

zródla wzbudzenia! jonizacji - nalezy tu uwzglednic trwalosc wodorku, który

moze rozkladac sie na sciankach przewodu doprowadzajacego wodorek do

atomizera lub zródla wzbudzenia! jonizacji. W V grupie ukladu okresowego,

do której naleza arsen i antymon, w miare wzrostu charakteru metalicznego

pierwiastków, zmniejsza sie trwalosc tworzonego przez nie wodorku. Rozklad

arsenowodoru rozpoczyna sie w temperaturze okolo 230°C, a antymonowodoru

w jeszcze nizszej.

4) okreslenie wplywu matrycy - np. przy oznaczaniu Se lub Te, zwiazki bizmutu

w matrycy tworza BiH3, który rozklada sie do metalicznego Bi na sciankach

rurki transportujacej. Reaguje on z wodorkami selenu lub telluru, tworzac

nierozpuszczalne selenki lub tellurki bizmutu, hamujac tym samym transport

wodorku analizowanego pierwiastka do atomizera.

Emisyjna spektrometria atomowa z plazma indukcyjnie sprzezona (lep AES)

W ostatnich latach obserwuje sie zauwazalny rozwój optycznej

spektrometrii emisyjnej w kierunku wielopierwiastkowej analizy. Pojawily sie

wiec zródla wzbudzenia takie jak :plazma pradu stalego (Dep), plazma

mikrofalowa (MIP), plazma o niskiej mocy stabilizowana pojemnosciowo (SCP),
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oraz plazma indukcyjnie sprzezona (ICP.).. Wprowadzenie próbki do plazmy

nastepuje poprzez zastosowanie odpowiedniego typu nebulizera. W tabeli l

wymagania co do postaci próbki, uzyskiwane granice wykrywalnosci, atmosfera

wyladowania, efekty matrycowe pochodzace od alkalii, a takze koszty

prowadzenia pomiarów. W ukladzie trzech elektrod zastosowanych w plazmie luku

pradu stalego (DCP) mamy do czynienia glównie z liniami atomowymi, a granice

wykrywalnosci w przypadku zastosowania pneumatycznej nebulizacji ksztaltuja

sie w zakresie od 10-100 ng/ml. Nalezy jednak pamietac, ze zmienne ilosci

roztworów alkalicznych wywoluja efekty matrycowe porównywalne do tych, z

jakimi mamy do czynienia w przypadku plazmy indukcyjnie sprzezonej. Analiza

ze wzbudzeniem w DCP jest obecnie stosowana rutynowo szczególnie w analizie

wód. Plazma mikrofalowa znajduje zastosowanie glównie jako detektor w

badaniach specjacyjnych w polaczeniu z chromatografia gazowa.

Tabela 1. Podzial i glówne cechy plazmowych zródel wzbudzenia

RODZAJZRODLA

CECHY
DCPMIPICPCMPSCP

Parametry

2-7 A2.45 GHz5-50 Hz2.45 GHz27.12 MHz
Elektryczne

70-80 V40-200 WI-lO kW0.4-1 kW150W
Rodzaj

ArgonArgon-helArgon-azot-Argon-azotArgon-hel
I Gazu

helargon+wodór
! Postac

Ciecze-Suchy aerozol-Ciecze-CieczeCiecze

I Próbki
Zawiesiny-
WodorkiZawiesiny-(ciala stale)-Wodorki

I

Wodorki(ciecze)Wodor.kiwodorkiMikropróbki
(ciala stale)

mikropróbki(ciala stale)
mikropróbki

mikropróbki
Granice

100 mg/mIRzad ng-pg100 ng/mll ng/mlRzadng/pg
wykrywal- nosciEfekty

SrednieWysokieNiskieWysokie-
pochodzace od alkaliiKoszty

UmiarkowaneNiskieWysokieNiskieNiskie
pomiarowe
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W przypadku plazmy sprzezonej pojemnosciowo, ze wzgledu na slaba penetracje

aerozolu w goracych obszarach plazmy, nie uzyskuje sie wystarczajacych granic

wykrywalnosci i z tego powodu zródlo to nie znalazlo szerszego zastosowania w

analizie.

Efekty matrycowe i mozliwosci ich eliminacji.

Oceniajac plazme pionowa i osiowa nalezy zwrócic uwage na

zróznicowanie efektów matrycowych. Przy porównaniu obu sposobów obserwacji

plazmy stwierdza sie silniejsze efekty matrycowe przy osiowym ustawieniu

plazmy. Nieuwzglednienie tych efektów moze prowadzic do pojawienia sie

znaczacych bledów analitycznych. Nalezy wiec uwzglednic:

wplyw kwasów na intensywnosc wzbudzanych widm.

wplyw pierwiastków o niskich potencjalach jonizacji na procesy

plazmowe.

W miare wzrastajacego stezenia kwasów obserwuje sie obnizenie intensywnosci

linii wiekszosci pierwiastków. Obnizenie intensywnosci promieniowania moze byc

takze zwiazane ze zmiana efektywnosci rozpylania (róznice w lepkosci roztworu),

zmianami w efektywnosci transportu zwiazanymi ze zmienna gestoscia aerozolu i

ze zróznicowana wielkoscia jego czasteczek. Oprócz efektów matrycowych

zwiazanych scisle z wlasnosciami fizycznymi roztworów istotna role odgrywaja

zjawiska powiazane ze zmiana warunków wzbudzenia atomów i jonów.

Interferencje moga byc wyeliminowane przez: zastosowanie pompy

perystaltycznej, odpowiednie rozcienczanie roztworów, umiejetne przygotowanie

wzorców, zastosowanie wzorca wewnetrznego, dobór optymalnej wysokosci

obserwacji, zastosowanie korekty matematycznej, optymalizacje warunków

wzbudzenia plazmy i przeplywu gazu, zastosowanie odpowiedniego typu

nebulizera.

Plazma lep moze byc wykorzystywana jako zródlo wzbudzenia w szeregu

zastosowan praktycznych do analizy zlozonych materialów takich jak gleby i

próbki geologiczne, materialy biologiczne oraz próbki zwiazane z ochrona srodo-
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wiska. Podsumowujac, nalezy podkreslic najwazniejsza cecha analizy z uzyciem

plazmy ICP jest wielopierwiastkowosc i duza szybkosc oznaczeÓ.

Spektrometria masowa z jonizacja w plazmie sprzezonej indukcyjnie (ICP

MS)

Spektrometria masQwa z jonizacja w plazmie sprzezonej indukcyjnie (ICP

MS) jest technika analityczna oparta na pomiarze intensywnosci strumienia jonów

povvstalych w plazmie ICP. Dzialanie spektrometru sprowadza sie wiec do

wytworzenia jonów w plazmie ICP, ich rozdzielenia przy uzyciu analizatora mas

oraz ich wykrycie i wreszcie pomiaru intensywnosci strumienia jonów.

Podstawowa zaleta techniki ICP-MS jest niska granica wykrywalnosci, uzyskana

dzieki duzej wydajnosci jonizacji w plazmie ICP, bardzo dobrej czulosci

charakterystycznej dla spektrometrii masowej oraz duzej selektywnosci metody

pomiarowej pozwalajacej na proste oznaczanie poszczególnych izotopów danego

pierwiastka w zlozonych matrycach.

ICP-MS powstala w wyniku niedoskonalosci techniki ICP-AES, miedzy innymi

duzej rozpietosci granic wykrywalnosci dla poszczególnych pierwiastków, w

zakresie kilku rzedów wielkosci, co utrudnia analize wielopierwiastkowa, slaba

granice wykrywalnosci dla niektórych pierwiastków, np. U, As, Pb oraz

interferencji spektralnych dla pierwiastków bogatych w linie emisyjne, takich jak

np. U, W, Co i Fe. Wedlug wiedzy autora pierwszy spektrometr ICP-MS sprzedano

w roku 1984, a od tego czasu na swiecie zainstalowano ok. 2000 instrumentów

tego typu aparatów, w tym tylko dwa w Polsce. O aktualnosci tej techniki

analitycznej swiadczy liczba producentów spektrometrów ICP-MS.

Biorac pod uwage uwanmkowania obslugi spektrometru ICP-MS oprogramowanie

w wiekszosci przyrzadów handlowych pozostawia uzytkownikowi stosunkowo

nievvielkie pole manewru tj. w zakresie optymalizacji parametrów analitycznych,

oprócz codziennej optymalizacji kilku podstawowych, jak np. przeplyw gazu

rozpylajacego, moc plazmy, napiecie w ukladzie soczewek.
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Tabela2: Podstawowe modele spektrometrów ICP-MS obecnie dostepne na rynku

PRODUCENT NAZWA APARATUTYP INSTRUMENTU

Fimligan MAT

ELEMENTSektorowy

WysokorozdzielczyMicromass

Platforma ICPKwadrupolowy z komora zderzeniowa

SektorowyPlasma Trace 11(PT2)

Wysok orozdzielczy

KwadrupolowyVG Elemental

Plasma Quad III (PQIII)K.vadrupolowy z komora zderzeniowa

PQ ExCell

Sektorowy

WysokorozdzielczyAXIOME

Kwadrupolowy

KwadrupolowyHewlett-Packard

HP4500Kwadrupolowy

SCIEX- Perkin

ELAN 6000Kwadrupolowy
IElmer

SPECTROMASS-ICPKwadrupolowy

Spectro Analytical

QuadrionSektorowy

ThemlO Jarell Ash

UltraMassWysokorozdzielczy

I Varian

JMS-PLASMAX2Czasu przelotu

JEOL

Czasu przelotu

GBC LECa

RENAISSANCE

O wartosciach uzyskiwanych granic wykrywalnosci i precyzji decyduje czystosc·

poszczególnych elementów i stopien zuzycia detektora. Wysoka czulosc

oznaczania to glówna zaleta techniki ICP-MS i jak sie wydaje glówny motyw

kampanii reklamowych wokól tej techniki. Aparat ICP-MS z filtrem

kwadmpolowym pozwala na oznaczanie wiekszosci pierwiastków w zakresie l

100 pg/ml (ppt) , a niektórych z nich (Li, Be, Rb, Sr, Y, Cs, Ba, In, Tl, Pb, Bi)

nawet ponizej tej granicy. Uzycie analizatora z podwójnym ogniskowaniem

umozliwia dalsze obnizenie tych wartosci nawet o rzad wielkosci. Nalezy zauwa-
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zyc ze dla niektórych pierwiastków, jak np. Li lub Hg moze wystepowac efekt

pamieci, który to negatywnie wplywa na granice wykrywalnosci. Osiagana granica

wykrywalnosci jest rzeczywiscie ok. l ppt, ale tylko dla pierwszego pomiaru. Gdy

w serii trafi sie próbka bardziej stezona, to z uwagi na trudnosci z wymywaniem

trzeba duzo czasu, aby usunac ja calkowicie z ukladu. Utrzymywanie wysokiej

czulosci ukladu jest trudne, kiedy analizujemy roztwory z duza iloscia

rozpuszczonych soli ( krystalizacja soli na elementach spektrometru). Dlatego tez

dobre wyniki w przypadku takich analiz uzyskuje sie w sprzezeniu z analiza

przeplywowo - wstrzykowa.

Podstawowe interferencje w technice lep-MS

Podstawowym rodzajem interferencji w technice ICP-MS z

kwadrupolowym filtrem mas sa interferencje izobaryczne. Z uwagi na stosunkowo

niewielka rozdzielczosc analizatora moze sie zdarzyc, ze sygnal odpowiadajacy

danej masie nie pochodzi od jonu pierwiastka bedacego obiektem analizy, lecz od

innego pierwiastka, badz jonu zlozonego. Podstawowym zródlem interferencji

izobarycznych sa jony pochodzace od gazu plazmowego, powietrza, wody oraz

jonów pierwiastków obecnych w matrycy próbki i wprowadzonych podczas

przeprowadzania próbki do roztworu. Jony te moga tworzyc caly szereg róznych

kombinacji. Do najwazniejszych zródel tych jonów naleza: argon: 36Ar+, 38At,

40ArT oraz ich dimery; woda: 160, l70H i ich kombinacje z Ar; powietrze: 28N/,

2"N2H, 14N;kwasy zawierajace CI i S: kombinacje tych pierwiastków z Ar, O i H;

pierwiastki trudno topliwe: stabilne tlenki, np. tlenki pierwiastków ziem rzadkich;

Ba oraz pierwiastki ziem rzadkich. W przypadku interferencji izobarycznych

nalezy porównac uzyskane wyniki dla dwóch róznych izotopów tego samego

pierwiastka. Do podstawowych sposobów unikania i kontroli interferencji

izobarycznych nalezy: uzycie aparatu o wyzszej rozdzielczosci, wybranie innego

izotopu oznaczanego pierwiastka, zmiana warunków operacyjnych, osuszenie

aerozolu wprowadzanego do plazmy, zmiana procedury przygotowania próbki,

Ponadto, podczas roztwarzania próbki wskazane jest unikanie kwasów

zawierajacych chlor i siarke. Polecana jest mineralizacja mieszanina HN03-H202.
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Nalezy zauwazyc, ze w przypadku techniki lep-MS istnieje mozliwosc oznaczen

poszczególnych izotopów danego pierwiastka co pozwala na poprawe precyzji i

dokladnosci analiz poprzez zastosowanie techniki rozcienczen izotopowych.

Polega ona na dodaniu znanej ilosci stabilnego izotopu, zwykle o niskiej naturalnej

zawartosci, do próbki i starannym wymieszaniu. Nastepnie jest mierzony stosunek

stezenia izotopu o najwiekszej zawartosci do stezenia izotopu dodanego, co

pozwala na otrzymanie dokladnej wartosci stezenia oznaczanego pierwiastka.

Technika ta wymaga, aby obydwa mierzone izotopy byly wolne od interferencji

izobarycznych oraz idealnego wymieszania dodanego izotopu z naturalnie

zawartym w próbce. Znacznym ograniczeniem tego rozwiazania jest mala

dostepnosc stabilnych izotopów dla szeregu pierwiastków.



WYKORZYSTANIE WYNIKÓW ANALIZ CHEMICZNYCH W

DORADZTWIE NAWOZOWYM I OCHRONIE SRODOWISKA

Mariusz Fotyma, Ewa Fotyma, Tomasz Stuczynski

Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa, Czartoryskich 8, 24-100 Pulawy

Streszczenie

W referacie przedstawiono zagadnienia zwiazane z wykorzystaniem

wyników anali~ chemicznych gleb roslin i produktów roslinnych do celów

doradztwa nawozowego i oceny stanu srodowiska rolniczego w Polsce.

Podstawowym zagadaniem w wykorzystaniu "vyników analiz jest posiadanie

wartosci odniesienia zwanych klasami zasobnosci lub wartosciami progowymi

(granicznymi). Opisano sposób dochodzenia do takich wartosci gamicznych i

podano ich przedzialy dla wybranych charakterystyk gleby. Omówiono

podstawowe rodzaje badan monitoringowych prowadzonych w kraju.

Wstep

Wyniki, najlepiej nawet wykonanych, analiz chemicznych me maja

samoistnej wartosci i sluza realizacji okreslonego celu wynikajacego z zamierzen

zleceniodawcy. Nie dotyczy to jedynie analiz wykonywanych w ramach kontroli

jakosci lub dla wprowadzenia czy przetestowania nowych metod analitycznych dla

potrzeb samego laboratorium. Analizy zlecone wykonywane przez laboratoria

agrochemiczne i laboratoria ochrony srodowiska sluza nastepnie do podejmowania

okreslonych decyzji produkcyjnych w rolnictwie lub decyzji z zakresu ochrony

rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Dotyczy to w szczególnosci doradztwa

nawozowego oraz monitoringu wlasciwosci chemicznych gleb i produktów

rolnych. W referacie przedstawiono taki wlasnie zakres wykorzystania wyników

analiz gleby i materiahl roslinnego, wykonywanych przez wyspecjalizowane

laboratoria.

Doradztwo nawozowe

W doradztwie nawozowym wykorzystuje sie wyniki analiz tzw.

przyswajalnych, albo w rozumieniu chemicznym - rozpuszczalnych, form

skladników mineralnych w glebie i calkowitych form tych skladników w materiale

roslinnym. Ekstrakcji skladników przyswajalnych dokonuje sie standardowymi
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roztworami ekstrakcyjnymi i w standardowych warunkach ekstrakcji obejmujacych

czas, temperature i stosunek roztworu ekstrakcyjnego do gleby. W Polsce do

ekstrakcji mineralnych form azotu stosuje sie 1% roztwór siarczanu potasowego,

do ekstrakcji rozpuszczalnych form fosforu i potasu roztwór mleczanu wapnia

zbuforowany do pH 3.5 kwasem solnym (Egner-Riehm DL) , do ekstrakcji form

magnezu 0.025 mol*dm-3 roztwór chlorku wapnia (Schachtschabel) , a do

ekstrakcji mikroelementów l mol*dm-3 roztwór kwasu solnego (Rinkis )

(Anonymus 1980). Sa to dosyc agresywne (z wyjatkiem 0.025 mol*dm-3 CaCh)

roztwory ekstrakcyjne, do których przechodzi od kilku do kilkunastu procent

ogólnych form danego skladnika znajdujacych sie w glebie. Zawartosci

przyswajalnych form skladników nie moga byc w prosty sposób odnoszone do

potrzeb pokarmowych czy nawozowych roslin i konieczna jest ich kalibracja w

odniesieniu do wskazników roslinnych. Kalibracja polega na znalezieniu

zaleznosci pomiedzy takimi wskaznikami roslinnymi jak plon, zawartosc danego

skladnika w roslinie, przyrost plonu lub przyrost pobrania pod wplywem

nawozenia tym skladnikiem, a zawartoscia skladnika przyswajalnego w glebie

wyrazona z reguly w mg*kg-1 gleby. Po dokonaniu kalibracji okreslone

postepowanie ekstrakcyjne staje sie testem glebowym potrzeb nawozowych roslin.

Postepowania kalibracyjne sa kosztowne i pracochlonne gdyz wymagaja

prowadzenia doswiadczen wegetacyjnych i polowych z róznymi roslinami

testowymi. Obowiazuja tu scisle reguly postepowania, które staly sie juz

wydzielona czescia chemii rolnej (Black, 1992) .W postepowaniu kalibracyjnym

wyznacza sie z reguly tzw., liczby graniczne do wyceny zawartosci skladników

przyswajalnych w glebie. W Polsce od 1986 robowiazuje 5 stopniowy system

kalibracji w odniesieniu do zawartosci przyswajalnych form fosforu, potasu i

magnezu (oraz odczynu i potrzeb wapnowania gleby) i 3 stopniowy system

kalibracji w odniesieniu do mikroelementów (Anonymus 1990) .System testowania

gleb na zawartosc przyswajalnego (mineralnego) azotu nie zostal jeszcze do konca

opracowany i mozna sie obecnie poslugiwac prowizorycznymi liczbami

granicznymi podanymi w tabeli l (Fotyma E. i in. 1998).
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Niemal kazdy z krajów europejskich stosuje inne testy przyswajalnych form

skladników pokarmowych w glebach co uniemozliwia dokonywanie porównan i

unifikacji systemów doradztwa nawozowego, a od strony laboratoryjnej bardzo

utrudnia kontrole jakosci trzeciego stopnia oparta o miedzy laboratoryjna wymiane

prób kontrolnych (por. van Dijk, Houba w tym zeszycie). W zwiazku z tym

podejmuje sie próby opracowania testów uniwersalnych , w których stosuje sie

jeden roztwór ekstrakcyjny dla wszystkich skladników i wprowadzenia ich do

praktyki nawozowej w kilku krajach o podobnych warunkach do produkcji rolnej

(Fotyma, Szewczyk 1996).

Tabela 1. Potrzeby nawozenia azotem na podstawie zawartosci azotu mineralnego

(Nmin) w glebie wczesna wiosna ( Fotyma E. i in. 1998).

Zawartosc Nmin k~ / ha

Warstwa gleby 0- 60 cm
Warstwa gleby O - 90 cm

Klasa
Ocena

potrzeb
Kategoria agronomiczna gleby

potrzeb

nawo-
zenia Srednie iSrednie iB. lekkie Lekkie B. lekkieLekkie

ciezkie
ciezkie

V

b. duzeDo30do 40do 50do 40do 50Do 60

IV

Duze 31-5041-6051-7041-6551-8061-90

III

Srednie51-70 -61-8071-9068-8581-10591-115
.;;. II

Male 71-9081-10091-10086-120106-130116-140:
~

I
b. maleOd 90od 100od 110od 120od 130Od 140

W testach roslinnych wykorzystuje sie z reguly calkowita zawartosc

skladników pokarmowych w tzw. czesciach wskaznikowych roslin. Czesci

wskaznikowe sa to wybrane organy lub cala nadziemna masa rosliny, pobrane w

scisle okreslonych fazach wzrostu lub rozwoju danej rosliny. Koniecznosc

pobierania w scisle okreslonych fazach wynika z faktu, ze zawartosc skladnika

ulega znacznym zmianom w okresie wegetacyjnym rosliny i kalibracja testu

roslinnego odnosi sie tylko do tej fazy, dla której zostala przeprowadzona. Wyniki
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kalibracji testu roslinnego podaje sie z reguly w formie przedzialów stopnia

zaopatrzenia roslin w dany skladnik, w sposób nieco podobny do klas zawartosci

skladnika w glebie . Zestawienie przedzialów zaopatrzenia roslin uprawy polowej

w skladniki mineralne mozna znalezc w klasycznym juz podreczniku Bergmana i

Neuberta (1976), a przedzialy tzw. wystarczajacego zaopatrzenia w skladniki roslin

uprawnych i chwastów segetalnych u Millsa i Jonesa (1996).

Najwieksze znaczenie praktyczne ma test zaopatrzenia roslin w azot, ale

jednoczesnie jest on najtrudniejszy do w miare precyzyjnego skalibrowania.

Wynika to z tego ze zawartosc azotu jest w najsilniejszym (w porównaniu z innymi

skladnikami pokarmowymi) stopniu uzalezniona od faz wzrostu i rozwoju roslin.

Nagromadzanie azotu przez rosliny poczatkowo wyprzedza, a nastepnie ustepuje

nagromadzaniu suchej masy i poczawszy od pewnej fazy rozwojowej zawartosc

tego skladnika w roslinie ulega systematycznemu obnizaniu. Nowe mozliwosci w

tym zakresie wynikaja z teoretycznej, ale podbudowanej danymi doswiadczalnymi,

koncepcji Greenwooda i Lemaire (Lemaire 1997) o stalosci zwiazku pomiedzy

nagromadzaniem suchej masy i nagromadzaniem azotu u wszystkich roslin uprawy

polowej. Zwiazek ten opisywany jest za pomoca nastepujacych wzorów:

N % = 4.8 (W) -034 dla roslin typu C3

N % = 3.6 (W) -034 dla roslin typu C4

gdzie: N % - procentowa zawartosc azotu w suchej masie rosliny, W - sucha masa

nadziemnych czesci roslin wyrazona w tonach z ha

Opisane zaleznosci wydaja sie uniwersalne dla wszystkich roslin typu C3

(wiekszosc roslin uprawnych w Polsce) i typu C4 (w Polsce kukurydza i proso)

optymalnie zaopatrzonych w azot w przeciagu calego okresu wegetacyjnego. Z

równan tych mozna wyliczyc optymalna zawartosc azotu Nopt w roslinie, która

nagromadzila znana ilosc suchej masy W. Znajac zawartosc azotu w roslinie, której

stan odzywienia azotem chcemy ocenic Nact, przy tej samej ilosci suchej masy stan

ten opisany jest wzorem:

NNI = Nact / Nopt
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gdzie: NNI = wskaznik stanu odzywienia roslin azotem (nitrogen nutrition index).

Jezeli wartosc NNI jest mniejsza od l , roslina jest w nie wystarczajacym stopniu

odzywiona azotem i wymaga uzupelniajacej dawki nawozów azotowych. Jezeli

wartosc NNI jest wieksza od l roslina jest w nadmiernym stopniu odzywiona

azotem (tzw. luksusowe odzywienia) i nie wymaga oczywiscie uzupelniajacego

nawozenia. Od strony analitycznej, wprowadzenie koncepcji NNI, wymagac

bedzie oznaczania w materiale roslinnym calej zawartosci azotu, lacznie z forma

azotanowa·

Oznaczanie zawartosci skladników pokarmowych w glebach i roslinach jest prawie

wylaczna domena okregowych stacji chemiczno rolniczych, które przekazuja

rolnikom wyniki oznaczen wraz z okreslonymi zaleceniami nawozowymi. Wyniki

testów glebowych sa zestawiane w skali jednostek administracyjnych i calego kraju

i stanowia podstawe oceny zyznosci gleb w Polsce. Zestawienie wyników badan za

lata 1956 - 1997 dla calej Polski sporzadzil ostatnio Straczynski (1999) , a dla

poszczególnych jednostek terytorialnych (gminy, powiaty, województwa) mozna je

uzyskac we wlasciwej okregowej stacji chemiczno rolniczej. Zgodnie z

zestawieniem Straczynskiego prawie 50 % gleb w Polsce wykazuje aktualnie

bardzo niska i niska zawartosc potasu, ponad 40 % gleb jest ubogich w fosfor, a

niemal 40 % ubogich w magnez. Stan zasobnosci gleb w fosfor i potas ulega w

ostatnich latach wyraznemu pogorszeniu co wiaze sie ze zbyt malym zuzyciem

nawozów mineralnych i organicznych.

Ochrona srodowiska rolniczego

Ochrona srodowiska rolniczego wymaga w pierwszym rzedzie dokonania

oceny stanu zanieczyszczenia (czy stopnia czystosci) gleb i roslin oraz produktów

roslinnych substancjami uznanymi za szkodliwe. Nalezy przy tym stale pamietac o

znanej zasadzie Paraceliusa, ze szkodliwy jest zarówno niedobór jak i nadmiar

kazdej substancji. W zwiazku z tym podzial na substancje pozyteczne i szkodliwe

ma charakter dosyc umowny. Klasyczny przyklad stanowia azotany, których

okreslona ilosc swiadczy o stanie zyznosci gleby i jest konieczna dla prawidlowego

wzrostu i rozwoju roslin, natomiast nadmiar jest z wielu punktów widzenia szkod-
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liwy. Ocena stanu chemicznego gleb i roslin powinna byc dokonywana w sposób

ciagly (w funkcji czasu) i przybiera wtedy charakter monitoringu. Klasyczny

monitoring powinien byc prowadzony na tych samych obiektach i w z góry

zaplanowanych odstepach czasu, tak aby wyniki kolejnych turnusów badan byly w

pelni porównywalne. W potocznym rozumieniu za monitoring uwaza sie jednak

wszelkie badania prowadzone w ukladzie prze~trzenno - czasowym.

Wyniki analiz stanu chemicznego (zanieczyszczenia) gleb i roslin maja

wartosc wówczas gdy mozna je odniesc do okreslonych zawartosci granicznych

albo progowych. O ile metody kalibracji testów zyznosci gleby zostaly w pelni

opracowane, o tyle wyznaczanie zawartosci granicznych substancji szkodliwych

ma w duzej mierze charakter subiektywny. Przy kalibracji testów zanieczyszczenia

gleb punktem odniesienia sa najczesciej tzw. zawartosci naturalne charakteryzujace

gleby polozone poza zasiegiem oddzialywan antropogenicznych i nie stanowiace

nadkladu zlóz kruszconosnych. Przy wyznaczaniu zawartosci progowych w

produktach roslinnych punktem odniesienia sa natomiast najczesciej dopuszczalne

dawki dzienne, roczne lub zyciowe , okreslonej substancji w diecie ludzi i

ZWIerzat. Najbardziej obszerne, jak dotychczas, badania dotycza stanu

zanieczyszczenia gleb i roslin metalami ciezkimi i do tego zagadnienia

ograniczono sie w zasadzie w referacie.

Zawartosci progowe metali ciezkich w glebach

Do oceny stanu zanieczyszczenia gleb metalami ciezkimi powszechnie

stosuje sie w Polsce zawartosci graniczne zaproponowane przez IUNG (Kabata 

Pendias i in. 1993), mimo ze nie maja one charakteru prawnie obowiazujacej

normy (Tabela 2).
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Tabela 2. Graniczne zawartosci metali ciezkich w powierzchniowej (O - 20 cm)

warstwie gleb w mg*kg-1 (Kabata - Pendias i in. 1993)

Metal Grupa gleb· Stopien zanieczyszczenia gleb ••

O

IIIIIIIVV

OlówPb

a-g30701005002500>2500

b-g

5010025010005000>5000

c-g

7020050020007000>7000

CynkZn

a-g501003007003000>3000

b-g

7020050015005000>5000

I

c-g100300100030008000>8000

Miedz Cu

a-g15305080300>300

b-g

255080100500>500

c-g

4070100150750>750

Nikiel Ni

a-g103050100400>400

b-g

255075150600>600

c-g

50751003001000>1000

Kadm Cd.

a-gOJl235>5

b-g

0.51.53510>10

i

c-g1.0351020>20

* a - g : gleby bardzo lekkie, gleby lekkie o pH <6.5, b -g : gleby lekkie o pH

>6.5, gleby srednie o pH <5.5, c - g: pozostale gleby

** O - zawartosc naturalna, I - zawartosc podwyzszona, II - slabe

zanieczyszczenie, III - srednie zanieczyszczenie, IV - silne zanieczyszczenia, V 

bardzo silne zanieczyszczenie

W 1999r ukazalo sie Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska,

Zasobów Naturalnych i Lesnictwa precyzujace warunki , jakie musza byc

spehlione przy stosowaniu w rolnictwie osadów sciekowych (Dz. U. Z dn. 31

sierpnia 199, Nr 72, poz. 813). Jednym z tych warunków jest nie przekroczenie w
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glebie, przeznaczonej do nawozenia osadami, okreslonych zawartosci metali

ciezkich (Tabela 3). Sa to zatem swoiste zawartosci graniczne.

Tabela 3. Dopuszczalne zawartosci metali ciezkich w glebach uzytków rolnych,

powyzej których nie mozna stosowac osadów sciekowych, mg*ki1

gleby w warstwie O - 20 cm.

Metal Dopuszczalna zawartosc w glebach

Lekkich

Srednichciezkich

Olów Pb

406080

CynkZn

80120180

Miedz Cu

255075

Nikiel Ni

203550

Kadm Cd.

l23

Chrom Cr

5075100

I Rtec Hg

0.81.21.5
I

Dopuszczalne zawartosci podane w Rozporzadzeniu mieszcza sie pomiedzy

stopniami O (zawartosc naturalna) i I (zawartosc podwyzszona) okreslonymi w

wytycznych IUNG, sa zatem z nimi dosyc zgodne.

Inna klasyfikacja zanieczyszczenia gleb metalami, sluzaca oceme

obszarów do produkcji rolnej, jest klasyfikacja zaproponowana przez Komisje

Ochrony Srodowiska i Utylizacji Odpadów PAN (Kucharski i in. 1994). W

klasyfikacji tej wyróznia sie kategorie A, czyli obszary, na których mozna

uprawiac wszystkie rosliny o dowolnym przeznaczeniu, kategorie B - obszary, na

których dopuszczalna jest uprawa niektórych gatunków roslin i kategorie C

obszary, które musza byc wylaczone z uprawy roslin jadalnych i paszowych. W

tabeli 4 podano dopuszczalne zawartosci olowiu i kadJ.nu w glebach zaliczonych do

wyróznionych wyzej obszarów.
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Tabela 4. Dopuszczalne zawartosci olowiu i kadnm \v glebach wyróznionych

kategorii obszarów, mg*kg'I gleby

Metal Dopuszczalna zawartosc metali w glebach kategorii obszarów

A

BC

Olów Pb

do 100do 1000> 1000

Kadm Cd.

do 3do 12> 12

Gleby na obszarach ka~egorii A moga, wedlug oceny PAN, wykazywac

zanieczyszczenie kadmem' w stopniu II, a nawet III (gleby lekkie i kwasne) 

zgodnie z Wytycznymi JUNG. Wedhlg lUNG na glebach takich powinny juz

obowiazywac duze ograniczenia w zakresie uprawy roslin na cele konsumpcyjne, a

nawet paszowe. Pod wzgledem zawartosci kadmu, a w mniejszym stopniu i

olowiu, klasyfikacja PAN jest zatem bardziej liberalna od zaproponowanej przez

JUNG.

Zawartosci progowe azotanów w glebach

Tmdnosci z wyznaczaniem zawartosci progowych substancji szkodliwych

(w nadmiarze) przedstawiono na przykladzie azotanów. Od 1997 r prowadzony jest

w Polsce przez okregowe stacje chemiczno rolnicze monitoring gleb na zawartosc

mineralnych form azotu (jony amonowe i azotanowe). Próby gleby sa pobierane w

okreSIe wczesnej wiosny, a nastepnie pózna jesienia po sprzecie roslin. Zawartosc

azotanów w okresie wiosny wykorzystywana jest do celów doradztwa

nawozowego, a w okresie jesieni do oceny srodowiskowych skutków

ewentualnego nadmiam azotu mineralnego w glebie. W dmgiej kolumnie tabeli 4

przedstawiono srednia dla calego kraju zawartosc azotanów w trzech poziomach

profilu gleb bardzo lekkich, o przecietnej pojemnosci wodnej 150 mm w calym
\

profilu O - 90 cm. Przy wyliczaniu progowej zawartosci azotanów w glebie

zalozono, ze ich stezenie w wodzie glebowej (przesiakajacej przez profil) nie moze

przekroczyc 12 mg N-N03 w l dm3 wody oraz, ze gleba w momencie rozpoczecia

symulacji jest wysycona woda do pelnej pojemnosci polowej. Sytuacja taka ma

czesto miejsce w okresie póznej jesieni. W kolejnych kolumnach tabeli przedsta-
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wiono symulacje dla opadów zimowych kolejno 50, 100,200 i 300 mm. Opady

takie powoduja wymywanie, a wlasciwie wypieranie azotanów znajdujacych sie

kolejno w dolnej, dolnej i srodkowej oraz we wszystkich warstwach gleby.

Zgodnie z pismiennictwem przyjeto, ze w procesie wymywania 50 % ilosci

azotanów ulega stratom gazowym w wyniku procesu denitryfikacji (redukcji do

tlenków azotu lub azotu elementarnego). W ostatnim wierszu tabeli podano

wyliczone, z uwzglednieniem powyzszych zalozell stezenia N-N03 w wodzie

glebowej. Porównujac ze stezeniem dopuszczalnym (12 mg N-N03 w l dm3 wody)

mozna stwierdzic, ze przy bardzo malych i bardzo duzych opadach w okresie

zimowym przecietna zawartosc azotu azotanowego w glebach Polski nie stwarza

zagrozell dla jakosci wód glebowych, a wiec pozostaje ponizej wartosci progowej.

Przy opadach posrednich tolerowane stezenie azotanów wodzie moze jednak ulec

przekroczeniu, a zatem ich srednia zawartosc w glebie przekracza zawartosc

progowa. Z przedstawionej symulacji wynika równiez, ze progowa zawartosc

azotanów w profilu glebowym zalezy od ich rozmieszczenia w poszczególnych

warst~ach tego profilu.

Tabela 5. Symulowane stezenie azotanów w wodzie glebowej zaleznie od opadów

zimowych, gleba bardzo lekka jesien 1998 r.(Fotyma E. w druku)

Warstwa N -N03 wpojemnoscOpad netto w okresie zimowym w mm

gleby cm

kg/ha*wodnamrn50100200300

0-30

29.050

130 - 60

14.65029.0
I

i 60 - 90
10.45014.629.0 I

Woda

ilosc N-N03 kg /ha ••10.425.054.054.0

gnmtowa

stezenie N-N03 mg/dm310.412.513.59.0

* srednie zawartosci w Polsce znalezione jesie~a 1998r

** po odliczeniu 50 % strat na drodze gazowej/(denitryfikacja)
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Monitoring gleb

W latach 1994-1998 dokonano pierwszego w Polsce i, w proporcji do

powierzchni uzytków rolnych, o najwiekszym zasiegu w porównaniu z innymi

krajami europejskimi rozpoznania (screeningu) stanu zanieczyszczenia gleb

metalami ciezkimi. Próbki gleby byly pobrane w 45 tys. reprezentatywnych

punktów opisanych wspólrzednymi geograficznymi, co umozliwilo wykorzystanie

w opracowaniu i wizualizacji wyników narzedzi analizy przestrzennej GIS

(geograficzny system informacyjny) (Terelak i in., 1997). Pobieranie prób i

wykonawstwo analiz bylo powierzone okregowym stacjom chemiczno rolniczym,

a nadzór metodyczno - naukowy, zalozenie i prowadzenie baz danych oraz

opracowanie syntezy wyników stanowilo zadanie IUNG. Wyniki tego rozpoznania

stanowia znakomita podstawe do regularnego monitoringu stanu zanieczyszczenia

gleb w Polsce i w rzeczywistosci mozna zakwalifikowac te akcje jako monitoring

gleb. Syntetyczne wyniki przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6. Zawartosc metali ciezkich w warstwie O - 20 cm gleb gruntów ornych

w Polsce (Terelak i in. 1997)

! Metal SredniaZakresProcentowy udzial gleb w stopniach

geometro

mg*kg-Izanieczyszczenia (por. Tab. 2)

mg*kg-I

OIIIIIIIVV

Olów Pb

13.80.1-1722.797.22.30.30.2OO

CynkZn

116.25.0-2837.541.332.718.56.80.7O

Miedz Cu

6.60.2-293.397.52.20.2O0.1O

Nikiel Ni

6.40.1-328.394.74.90.4OOO

Kadm Cd.

0.20.01-49.7388.210.01.20.30.20.1

Jak wynika z teg

:J zestawienia gleby Polski wykazuja w ogromnej wiekszosci

(ponad 98 % ogól

nego arealu) naturalna (stopien O) lub podwyzszona (stopien I)

zawartosc metali

~iezkich. Na ,glebach takich,z,godnie z wytycznymi IUNG
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czeniu . Z bardziej szczególowej analizy wynika, ze w niektórych rejonach Polski

(glównie Slask) gleby sa silniej zanieczyszczone metalami ciezkimi, ale i tam w

przewazajacej wiekszosci nie wykraczaja poza III stopien zanieczyszczenia i nie

musza byc na znaczacych obszarach wylaczane z produkcji rolniczej.

W 1995 roku na zlecenie Inspekcji Ochrony Srodowiska uruchomiono w

Polsce Monitoring Chemizmu Gleb (Terelak i in. 1999) obejmujacy okresowe

badania stanu zanieczyszczenia i degradacji gleb. Za caloksztalt spraw zwiazanych

z prowadzeniem tego monitoringu odpowiada IUNG w Pulawach. Do celów

monitoringu gleb wytypowano 216 punktów reprezentatywnych dla róznych

warunków fizyczno-geograficznych srodowiskowych i gospodarczych. W 1995

roku przeprowadzono pierwsza serie badan, pobierajac próby glebowe z pelnych

profili glebowych. Profile scharakteryzowano w sposób przyjety w kartografii i

wykonano podstawowe charakterystyki wlasciwosci fizycznych i chemicznych

gleb. Stan zanieczyszczenia scharakteryzowano zawartoscia metali ciezkich, siarki

i wielopierscieniowych weglowodorów aromatycznych (WW A). Pobieranie prób i

oznaczenia wlasciwosci wierzchniej warstwy gleb beda ponawiane w okresach 5

letnich. Analizy pelnych profili beda prowadzone z mniejsza czestotliwoscia w

zaleznosci od potrzeb okreslonych natezeniem procesów antropogenizacji.

Dla potrzeb i ze srodków Ministerstwa Rolnictwa i GZ prowadzony jest od

1995 r regularny monitoring jakosci gleb, roslin , produktów rolniczych

spozywczych (Michna 1998). Próby gleb, roslin i produktów roslinnych

zwierzecych pobierane sa z terenu 300 wytypowanych gmin w cyklach 3 letnich

(co roku z terenu 100 gmin) i analizowane na zawartosc metali ciezkich, azotanów,

pozostalosci pestycydów chloroorganicznych i fosfoorganicznych, polichloro

wanych bifenyli, wielopierscieniowych weglowodorów, mykotoksyn i radio

nuklidów. Cala akcja monitoringu jest nadzorowana i koordynowana przez Rade

Monitoringu i wspierana logistycznie przez Panstwowa Inspekcje Skupu i

Przetwórstwa Artykulów Rolnych PISiP AR Rada Monitoringu publikuje roczne

raporty z wyników badan (Raport 1997).
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Od 1997 r prowadzony jest przez okregowe stacje chemiczno rolnicze, we

\\ispólpracy z JUNG, monitoring gleb gruntów ornych na zawarto~c azotu

mineralnego. Jak wspomniano wczesniej próby gleby (w 5000 punktów) sa

pobierane dwa razy w roku, w okresie wczesnej wiosny i jesienia, po sprzecie

roslin. Próby gleby sa analizowane na zawartosc azotu amonowego N-Nl4 i azotu

azotanowego N-N03, a wyniki podaje sie w przeliczeniu na kilogramy azqtu

mineralnego w okreslonej warstwie gleby i w calym profilu glebowym. Zawartosc

azotanów w glebie, w okresie póznej jesieni, stanowi miare potencjalnego

zanieczyszczenia wód glebowych, w wyniku procesów wymywania. Na rysunku l

przedstawiono zróznicowanie zawartosci azotanów w glebach, w okresie jesieni, w

róznych rejonach Polski (Fotyma E. w druku).

N-N03
kg/ba

~90

.. 80

~:".~

Zawartosc N-N03 kg/ha w warstwie gleby O- 90 cm Gesien 1998)
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WDROZENIE I EKSPLOATACJA AUTOMA TYCZNYCH

ANALIZATORÓW NAWOZÓW WIELOSKLADNIKOWYCH

Gorzelany T., Kicinski B.

Zaklady Chemiczne "Police" S. A. ul. Kuznicka l , 72 010 Police

Streszczenie

Przedstawiono schemat blokowy pracujacego w Zakladach Chemicznych

"Police"S .A. automatycznego analizatora do oznaczania zawartosci azotu,

fosforu i potasu w nawozach.

Wstep

Zaklady Chemiczne "Police" S. A. produkuja szeroka game nawozów

fosforowych, azotowych i wieloskladnikowych - ich produkcja wymaga

prowadzenia szczególowej kontroli analitycznej, która mozna bylo zrealizowac

wylacznie w oparciu o automatyzacje tego procesu. Biorac powyzszy fakt pod

uwage Zaklady w roku 1986 zakupily do obslugi czesci fosforowej automatyczny

analizator firmy Technicon, a w roku 1991 kolejny aparat produkcji Bran Luebbe,

który zostal zainstalowany w laboratorium obslugujacym czesc azotowa Zakladów.

Kolejne aparaty zostaly zakupione w 1998 i 1999 roku.

Budowa tych aparatów oparta jest o stara idee szybkich i mobilnych

laboratoriów analitycznych, które pracowaly w Niemczech po zakonczeniu wojny.

Analizator automatyczny moze wykonywac jednoczesnie kilka niezaleznych

oznacz ell - w naszym przypadku wykonywane sa oznaczenia zawartosci fosfom,

azotu amonowego i amidowego oraz potasu w rozmaitych kombinacjach,

uzaleznionych od rodzaju produkowanego nawozu.

Dzialanie ukladu oparte jest o zasade analizy przeplywu ciaglego. Próbki

umieszczane sa na tacy próbek próbnika i kolejno zasysane w ciagly stmmien

analityczny odczynników. W celu rozdzielenia kolejnych próbek wprowadzany jest

pomiedzy nie - w sposób automatyczny stmmiell cieczy (woda destylowana).

Ponadto, w celu podzialu próbek na mniejsze segmenty co dwie sekundy

wprowadzane sa pecherzyki powietrza.

Cecha analizy przeplywu ciaglego jest rejestracja wartosci stezen w

punktach, w których wamnki pomiarowe nie zmieniaja sie czasie. Charakterys-
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tyczny ksztalt krzywej analityc •..nej to tzw. "plateau" (odcinek plaski o stalY111

stezeniu), w miejscu którego dokonywany jest pomiar, kolejne "plateau"

przedzielone sa odcinkami nisko polozonymi, które sa odbiciem równowagi

osiagnietej w cdczynnikach bez badanej próby. Odleglosc odcinka plaskiego od

linii bazowej jest proporcjonalna do stezenia oznaczanego skladnika w badanej

próbie.

Schemat blokowy an·alizatora.

Schemat blokowy przedstawia uklad analizatora pracujacego w czesci Fosforowej

Zakladó\v.

KOLEKTOR K20

KOLEKTOR P205

KOLEKTOR N

FOTOMETR

Sercem ukladu jest pompa perystaltyczna chara1.'teryzujaca sie tym, ze w

celu realizacji róznych, \vymaganych przez warunki analityczne przeplywów,

stosowane sa rurki o zmiennych przekrojach. Np. w ukladzie pracujacym w

kompleksie fosforowym stosuje sie jednoczesnie rurki o osmiu przekrojach 

dajacych przeplywy od 0,16 do 2,0 mI/min. Odczynniki pobierane sa z

pojemników poprzez tzw. zawór (w naszym przypadku sterowany recznie,

pozwalajacy na podawane odczynników lub np. wody do mycia calego systemu),

nastepnie lacznie z próba pobrana przez próbnik pompowane sa do tzw.

kolektorów. Kolektory sa samodzielnymi modulami analitycznymi, zaopatrzonymi

w niezbedne dla danej analizy podzespoly takie jak przewody analityczne,

wezownice i wanny grzewczej.

W kolektorach nastepuje wymieszanie odczynników z próba, które odbywa sie

podczas przeplywu roztworu przez róznego rodzaju wezownice. Kazdy kolektor

indywidualnie przystosowany jest do okreslonego oznaczenia. Po wyjsciu z

kolektora strumien analityczny trafia do moduhl pomiarowego, w którym nastepuje
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pomiar w warunkach ustalonych - nasze aktualnie stosowane moduly pomiarowe

to kolorymetry i fotometry plomieniowe.

Kolorymetry stosowane w analizatorze sa przyrzadami jednokanalowymi

dwuwiazkowymi; mierza natezenie energii przechodzacej dwoma torami

optycznymi do dwu fotokomórek Jedna z wiazek przechodzi przez specyficzna

kiuwete pomiarowa a drugi ustala staly poziom odniesienia. Kiuweta pomiarowa

zbudowana jest w ten sposób, iz przed pomiarem znajdujace sie w strumieniu

cieczy pecherzyki powietrza zostaja usuniete. W kolorymetrze stosowane sa stale

filtry barwne, istnieje mozliwosc regulacji ilosci swiatla przechodzacego przez

kiuwete, wzmocnienia sygnahl, wprowadzania róznego rodzaju tromienia tego

sygnaro.

Metody analityczne.

Oznaczanie fosforanów

Metoda opiera sie na pomiarze barwnego kompleksu otrzymanego w wyniku

reakcji fosforanów z odczynnikiem wanadowo - molibdenowym w srodowisku

silnie kwasnym ( kwas azotowy lub nadchlorowy). Pomiar przeprowadza sie przy

drogosci fali 420 nanometrów:

Oznaczanie zwiazków azotu

Oznaczanie zawartosci azotu amonowego bazuje na tworzeniu barwnego

kompleksu miedzy jonem amonowym a fenolanem sodowym i podchlorynem

sodowym w srodowisku zasadowym. Pomiar odbywa sie przy 660 nanometrach; w

przypadku oznaczania azotu amidowego stosuje sie aldehyd paradwumetylo

aminobenzoesowy ( oznaczenie przy 440 nanometrach)

Oznaczanie potasu

Oznaczany roztwór rozciencza sie roztworem soli lantanu lub woda ze srodkiem

powierzchniowoczynnym. Pomiar odbywa sie przy powszechnie stosowanej

drogosci fali 768 nanometrów.

Metody analityczne opieraja sie o normy RFN i USA. Ponizej przedstawiono dane

eksploatacyjne oraz niektóre parametry statystyczne.
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Dane eksploatacyjne AzotFosforPotas

kanalu: Szybkosc

pobompróby60 6060

przez próbnik Stosunek czasu pobom

3:13:13:1

próby do czasu pobierania wody rozdzielajacej próbyCzulosc przy:

l OOmgN/dm3 - 0,60115mg

P205/dm3
I l Absorbancja

0,030,04
I

I odczynników
Wspólczynnik wariancji

0,30,10,68

(10 powtórzll przy 50 %) Sumaryczne odchylenie

0,220,050,8

Standardowe (25 przy 5 Poziomach)Wspólczynnik korelacji

0,99990,99960,999
I I (liniowy 5, punktów)

! Granica oznaczalnosci

0,09 mgN/dm30,02 mg0,36mgI
Okreslana zgodnie z

P205/dm3K20/dm3

Procedura EPA, pkt. 136 zal. B)Granica oznaczalnosci dla

0,20 mg/dm30,03 mg/dm30,02mg/dm3

Najnizszego zakresu Zakres mg/dm3

0- 1800-2000-200

Program komputerowy pozwala przeprowadzac róznego rodzaju korekty linii

bazowych i krzywych analitycznych, korekte blednie wprowadzanych danych itd.
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Wady analizatora:

- Próby nawozów wymagaja wstepnego przygotowania polegajacego na

rozpuszczemu l rozcienczeniu

- Aparat wymaga prowadzonych w sposób bardzo systematyczny czynnosci

obshIgowych i konserwacyjnych

- Ze wzgledu na warunki w okreslonych i scislych odstepach czasu nalezy

wymieniac elementy szklane, rurki pompy i zarówki kolorymetrów

Zalety:

- Jest latwy w obshIdze

- Wyniki otrzymuje sie w czasie 25- 30 minut od momentu rozpuszczeniu próbki

- Przebieg analizy przez caly czas przedstawiany jest na monitorze, wyniki

posrednie i koncowe sa rejestrowane w pamieci komputera

Analizy chemiczne przeprowadzane sa przez caly czas w sposób

znormalizowany

Niskie koszty zuzywanych odczynników, pulsacyjna praca pompy pomiedzy

kolejnymi analizami.



CERTYFIKACJA NAWOZÓW MINERALNYCH I OCENA NAWOZÓW

WAPNIOWYCH

Piotr Polatowski* , Genowefa Wilkos**

'Polskie Centrum Badan i Certyfikacji, Oddzial w Pile, 64-920 Pila, Sniadeckich 5

"Instytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa, 24-100 Pulawy, Czartoryskich 8

Certyfikacja nawozów mineralnych

Dazenie Polski do przystapienia do Unii Europejskiej jest zasadniczym po

wodem opracowania, ustanawiania i wdrazania uregulowan zmierzajacych do li

kwidacji barier technicznych i handlowych. Zwiazane z tym zadania wynikaja z

podpisanego w dniu 16 grudnia 1991 roku w Brukseli Ukladu GATT. Porozumienie

naklada na Polske obowiazek zblizania wlasnych przepisów z ustawodawstwem

istniejacym w Unii. Taki obowiazek dotyczy równiez uregulowania zasad wprowa

dzania nawozów na polski rynek. W etapie poczatkowym tych zmian postanowiono

wprowadzic system certyfikacji nawozów. Certyfikacja nawozów w Polsce ma

swoja historie i jest zwiazana z dzialaniem Biura Znaku Jakosci Polskiego Komitetu

NOffilalizacyjnego, a nastepnie Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakósci i

wchodzacego w jego sklad Centralnego Biura Jakosci Wyrobów. W wyniku wej

scia w zycie Ustawy o badaniach i certyfikacji z dnia 3 kwietnia 1993 roku powstalo

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji, które zbudowalo system akredytacji i certyfi

kacji w Polsce. Krajowy system certyfikacji nawozów sztucznych SWW 1231 w

Rzeczpospolitej Polskiej jest organizowany i nadzorowany przez Polskie Centrum

Badali i Certyfikacji, a w ramach tej jednostki przez PCBC Oddzial w Pile. Cer

tyfikacja nawozów sztucznych jest prowadzona wedlug modelu, którego istotnymi

elementami sa:

al badanie pelne kwalifikacyjne nawozu sztucznego SWW 1231, w zakresie dekla

racji producenta oraz Kryteriów Technicznej Oceny numer 2/ZP PCBC/99 z dnia

22 stycznia 1999 roku

bl ocena zakladowego systemu jakosci dostawcy (producenta, importera, konfekcjo

nera) poprzez audit lub kontrole wstepna

ci nadzór w okresie waznosci certyfikatu
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Komitet Techniczny

ds. Certyfikacji Wyrobów

prof. dr hab. inz. Wojciech Cwojdzinski

prof. dr hab. Mariusz Fotymadoc. dr hab. Andrzej Winiarskidr inz. Józef Sasmgr inz. Adam Gurgulmgr inz. Ryszard Kunickimgr inz. Witold Hryniewickimgr inz. Antoni Balawejdermgr inz. Ewa Pietrkiewiczmgr Wincenty WolkowiczTadeusz Szczepanski.

Branzowy Komitet Techniczny

ds. Nawozów Sztucznychprof. dr hab. inz.Wojciech Cwojdzinskidr inz. Zygmunt Wartadr inz. Ryszard Jaworskimgr Bogumil Kicinskimgr inz. Ewa Pietrkiewicz

Schemat organizacyjny jednostki certyfikujacej nawozy

Kierownik Oddzialu I

I Kierownik Zespolu
Certyfikacji Nawozów oraz
Wyrobów Chemicznych

Nadzór (punkt c) obejmuje okresowe audity lub kontrole warunków organizacyjno

technicznych Gezeli dostawca ma certyfikowany system jakosci od tej formy nadzo

ru sie odstepuje) majace potwierdzic zdolnosc dostawcy zapewnienia do stabilnego

poziomu jakosci wyrobu, nadzór nad sposobem wykorzystania certyfikatu przez

dostawce i badania próbek nawozów sztucznych SWW 1231 pobranych u dostaw

cy, i/lub zakupionych w handlu.

Na krajowy system certyfikacji nawozów sztucznych SWW 1231 sklada sie:

al certyfikacja obowiazkowa na znak bezpieczenstwa B

bl certyfikacja dobrowolna, na znak jakosci Q, znak zgodnosci z PN i znak ekolo

giczny Eko-znak.
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Certyfikacja nawozów sztucznych SWW 12 31 zarówno obowiazkowa jak i dobro

wolna, nie zwalnia dostawcy z odpowiedzialnosci za wyrób, ani tez nie powoduje

przeniesienia czesci tej odpowiedzialnosci na jednostke certyfikujaca. Certyfikacja

.obowiazkowa dotyczy certyfikacji nawozów sztucznych SWW 1231 na zastrzezony

przez PCBC znak bezpieczenstwa. Certyfikacja na znak bezpieczenstwa objete sa

nawozy sztuczne SWW 1231 krajowe i importowane.

Certyfikacja obligatoryjna

Podstawa certyfikacji obowiazkowej sa wymagania dotyczace bezpieczen

stwa, ustalone w Kryteriach Technicznych Oceny Nawozów Sztucznych SWW

1231 na oznaczanie znakiem bezpieczenstwa. Kryteria Technicznej oceny stanowia

podstawe oceny nawozów sztucznych SWW 1231 i definiuja wymagania okreslaja

ce:

al wszystkie cechy charakterystyczne i wymagania, które sa niezbedne do okreslenia

wlasciwosci nawozu sztucznego SWW 1231 z punktu widzenia bezpieczenstwa

uzytkowania jakie wystepuja lub moga wystapic, i sa one mozliwe do sprawdzenia

lub przewidzenia w sposób obiektywny jak:

• zasady znakowania i oznaczania zapewniajace jego identyfikacje i identyfiko

walnosc

• wymagania dla opakowan, zwlaszcza w zakresie jego trwalosci oraz dokladno

sci zamkniecia zapewniajacego zabezpieczenie producenta przed roszczemaml

klientów

• wymagania dotyczace minimalnej zawartosci informacji na etykietach oraz do-

kumentach towarzyszacych w jezyku polskim

• zasady skladania deklaracji zawartosci skladników

• zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia bezpieczenstwa

• dopuszczalne zawartosci arsenu (As), Kadmu (Cd), Olowiu (Pb), Rteci (Hg)

• zasady transportowania i magazynowania nawozów

bl okreslaja szczególowo metody badan cech charakterystycznych:
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• badania nawozów krajowych realizowane sa metodami badawczymi opisanymi

w PN i krajowej literaturze lub deklaracji producenta

• badania nawozów importowanych z Unii prowadzone sa metodykami opisanymi

w Dyrektywach lub deklaracjach producenta

ci okreslaja zasady pobierania i wielkosci badanych próbek nawozu :

• sposób i wielkosc pobierania próbek nawozów produkowanych w kraju lub w

przypadku kiedy nie pochodza z Unii Europejskiej zgodny z wymaganiami PN

• sposób i wielkosc pobierania próbek nawozów produkowanych z Unii Europej

skiej zgodny z wymaganiami Dyrektywy z dnia 22 czerwca 1997 roku

(77/535/EEC) lub nonny EN 1482/96

Certyfikacja dobrowolna

Certyfikacja dobrowolna nawozów sztucznych SWW 1231 obejmuje:

l. Certyfikacje na zgodnosc z normami krajowymi, miedzynarodowymi, dokumen

tami nOffi1atywnymi oraz norm i dyrektyw organizacji regionalnych:

al certyfikat zgodnosci z normami krajowymi, miedzynarodowymi, dokumentami

nonnatywnymi lub dyrektywami organizacji regionalnych moga otrzymac nawozy

krajowe i zagraniczne spelniajace wymagania tych dokumentów

bl podstawa certyfikacji zgodnosci sa wszystkie wymagania ustalone we wlasci

wych dla nawozów nonnach krajowych, miedzynarodowych, dokumentach norma

tywnych oraz nOffi1achlub dyrektywach organizacji regionalnych

2. Certyfikacja na zastrzezony przez Polski Komitet NOffi1alizacyjny znak zgodnosci

z Polska Norma ( wzór znaku zgodnosci z PN ustala Polski Komitet Normalizacyj

ny)

al znak zgodnosci z Polska Norma moga otrzymac nawozy wyprodukowane w kraju

i za granica spelniajace wymagania Polskich Norm,

bl podstawa certyfikacji na znak zgodnosci z Polska Norma sa wszystkie wymaga

nia ustalone we wlasciwych dla danego nawozu Polskich Normach,
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cI certyfIkacja na znak zgodnosci z Polska Norma prowadzona jest na podstawie

posiadanej przez PCBC Oddzial w Pile Licencji numer PN - 009/98 z dnia 30

kwietnia 1998 roku wydanej przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

3.Certyfikacje na zastrzezony przez PCBC "Znak ekologiczny"

al "Znak ekologiczny" moga otrzymac nawozy wyprodukowane w kraju i za grani

ca nie. powodujace negatywnych skutków dla srodowiska podczas wytwarzania,

transportowania, stosowania i utylizacji

bl podstawa certyfIkacji na znak ekologiczny sa wymagania dotyczace ochrony sro

dowiska ustalone w Polskich Normach i/lub wlasciwych przepisach prawnych oraz

w Dyrektywach Unii.

4. Certyfikacja na zastrzezony przez PCBC znak jakosci "Q" odbywa sie zgodnie z

Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji numer 18 z dnia

28 sierpnia 1996 roku

al znak jakosci " Q "moga otrzymac nawozy, które:

- spelniaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania i ochrony srodowiska

- charakteryzuja sie znacznie wyzszym niz przecietnie walorami jakosciowymi,

uzytkowymi, zdrowotnymi oraz znacznie nizsza niz przecietna energochlonnoscia,

- sa produkowane seryjnie

- sa produkowane przez producenta posiadajacego system jakosci certyfikowany

przez PCBC lub inna jednostke certyfikujaca systemy jakosci akredytowana przez

PCBC i zgodny z wymaganiami norm PN-ISO 9001, 9002 lub 9003,.
bl podstawa certyfikacji na znak jakosci "Q " sa wymagania ustalone w Jakoscio-

wych Kryteriach grupowych i/lub Jakosciowych Kryteriach Szczególowych, opra

cowanych i ustanowionych przez jednostke certyfikujaca dany nawóz lub grupe

nawozów,

ci zgodnie z decyzja Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Wyrobów pracujacego

przy jednostce certyfikujacej podstawa dla ustalenia wymagan jakosciowych dla

certyfikacji nawozów na znak jakosci "Q" sa -wymagania zawarte' w Dyrektywie

Unii numer 76/116/EEC.
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Nawozy oznaczone znakiem jakosci "Q" w zakresie parametrów jakoscio

wych, spelniaja wymagania Unii Europejskiej.

Do dokonania certyfikacji nawozu wymagane sa nastepujace dokumenty :

wniosek o dokonanie certyfikacji wyrobu, umowa o certyfikacje wyrobu, orzeczenie

Branzowego Komitetu Technicznego ds. Nawozów Sztucznych, opinia czlonków

Branzowego Komitetu Technicznego ds. Nawozów sztucznych, kwestionariusz

producenta (konfekcjonera) lub importera, sprawozdanie z inspekcji przedlicencyj

nej, sprawozdanie z badan laboratoryjnych wyrobu, dokument identyfikujacy wyrób

Inp. Polska Norma, specyfikacja, deklaracja producenta!, sklad surowcowy, opis

procesu technologicznego, instrukcja stosowania z opisem postepowania w przy

padku wystapienia zagrozen oraz zasadami transportowania magazynowania i prze

chowywania ,wzór etykiety informacyjnej, wzór opakowania, sprawozdanie z po

brania próby, opinie o wyrobie, informacje o reklamacjach, inne dokumenty np.

dopuszczajace nawóz do stosowania ze srodkami ochrony roslin.

Stan obecny

Certyfikacje nawozów w krajowym systemie certyfikacji obligatoryjnej i fa

kultatywnej prowadzi akredytowana jednostka certyfikujaca wyroby (numer certyfi

katu akredytacji 26/Cw-3912199 z dnia l marca 1999 roku), Polskiego Centrum

Badan i Certyfikacji Oddzial w Pile 64 - 920 Pila ul. Sniadeckich 5. W zorgani

zowanym i nadzorowanym przez PCBC systemie obowiazkowej certyfikacji wyro

bów nawozy w chwili obecnej jest to jedyna jednostka certyfikujaca.

Badania, których wyniki wykorzystywane sa w procesie certyfikacji wykonuja me

zalezne od dostawcy (producent, importer, konfekcjoner) i odbiorcy nastepujace

akredytowane laboratoria badawcze:

• Laboratorium Nawozów i Wyrobów Chemicznych Polskiego Centrum Badan i

Certyfikacji Oddzial w Pile certyfikat akredytacji numer L 6/2/96.

• Nawozowe Laboratorium Badawcze Instytutu Nawozów Sztucznych w Pula

wach numer certyfikatu L 180/1/98.
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System dopuszcza uznawanie sprawozdan z badan wykonanych za gramca

wtedy, gdy zagraniczne laboratorium jest akredytowane przez PCBC lub jednostke

akredytujaca, z która PCBC zawarlo umowe o wzajenmym uznawaniu akredytacji

lub jezeli PCBC zawarla z organizacja zagraniczna porozumienie o wzajenmym

uznawaniu sprawozdan z badan, a takze wówczas gdy zobowiazanie o wzajem

.nym uznawaniu wyników z badan wynika z przystapienia Polski do miedzynaro

dowych porozumien lub systemów.

Decyzje w sprawach wydania, odmowy, cofuiecia , zawieszenia, przedluzenia,

lub rozszerzenia certyfikatu podejmuje Kierownik Oddzialu PCBC w Pile. Decyzje

takie poprzedzane sa wydaniem orzeczenia przez Komitet Branzowy ds. Oceny

nawozów powolany przy jednostce. Certyfikaty na nawozy sztuczne SWW 1231

wydawane sa po raz pierwszy na okres trzech lat, z waznoscia od dnia wydania

certyfikatu. Przy kolejnych przedluzeniach waznosci certyfikatu okres ten moze

ulec wydluzeniu do lat pieciu. PCBC Oddzial w Pile moze wydac swój certyfikat

na podstawie certyfikatu wydanego przez inna jednostke certyfikujaca, z która

PCBC zawarlo umowe o uznawaniu certyfikatów.

Tryb postepowania w procesie certyfikacji

Czynnosci Jednostki certy- Dzialanie klientaDokumenty
fikujacej Przyjecie zgloszenia

Zgloszenie Klienta,- wniosku o certyfikacje
zlozenie wniosku

- kwestionariusza oceny
I

dostawcy ( producenta, im-
portera)- Kryteriów technicznych oce-ny nawozów sztucznych naoznaczanie znakiem bezpie -czenstwa- wykazu koniecznych do za-laczenia do wniosku doku -mentówBadanie formalne w jedno-

Klient sklada w PCBC Oddzial
stce certyfikujacej

w Pile wniosek z dolaczonymi
Rejestracja wniosku o certy-

wymaganymi dokumentami o
fikacje nawozu sztucznego

certyfikacje nawozu
Ocena kompletnosci doku- mentówprzekazanych przez
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wnioskujacego

Potwierdzenie formalne

Przyjecie upowaznieniaZaswiadczenie o niestosowaniu

zgodnosci z wymaganiami
do wejscia na rynek nasankcji za brak znaku bezpie-

dokumentacji z wymaga-

odpowiedzialnoscczenstwa
maml

klienta

Realizacja procesu certyfi-

aJ Certyfikat

kacji:

bl Umowa z dostawca ustalajaca:
-

ocena systemu jakosci -zobowiazania finansowe

dostawcy (producenta,

zwiazane z nadzorem oraz

importera)

prawem do poslugiwania sie
-

przeprowadzenie auditu certyfikatem i/lub znakiem

systemu jakosci u do-

- czestotliwosc badan w trak-

stawcy,

cie nadzoru
-

przeprowadzenie kon- - czestotliwosc kontroli lub

troli warunków organi-

auditów w trakcie nadzoru

zacyjno-technicznych

- zasady poslugiwania sie
-

przeglad i ocena calego certyfikatem lub znakiem
materialu zebranego

- zasady i tryb przedluzania,
podczas certyfikacji i

rozszerzania, zawieszania,
przedstawienie go pod

cofania i uniewazniania

obrady Komitetu Bran-
certyfikatu

zowego.
Przerwanie procesu certyfi-

aJ wnioskujacy nie wy-Decyzja o przerwaniu procesu
kacji, zawieszenie waznosci

wiazuje sie ze zobowia-certyfikacji, zawieszeniu wazno-
certyfikatu, cofniecie certy-

zan finansowych wobecsci, lub cofniecie certyfikatu
fikatu

PCBC Oddzial w Pile

bl wnioskujacy nie na-desle
w okreslonym

przez jednostke termi-nie uzupelniajacychdokumentów illub in-formacjici jezeli wyrób nie spel-nia wymagan bezpie-czenstwadl w wyniku negatyw-nych rezultatów badanwyrobu, kontroli lubauditów przeprowadzo-nych w ramach nadzoruel uniewmozliwieniajednostce przeprowa-dzenia badan, auditulub kontrolifi nie wywiazania sieproducenta lub importe
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ra ze zobowiazan okre-
slonych w zawartejumOWIeg/ wystapi z wnioskiemo przerwanie procesucertyfikacji wystapiwnioskujacy

Sprawozdanie z dzialania jednostki certyfikujacej nawozy wedlug stanu na

dzien 30.09.1999r.

Temat zestawienia 199419951996199719981999

30.09l.
Ilosc zgloszonych wniosków o

dokonanie certyfikacji- na znak bezpieczenstwa "B"

72415270340362280

- na znakjakosci "Q"

---153517

2.

Ilosc wykonanych inspekcji :

al Inspekcje przedlicencyjne- u producenta krajowego

3273515916

- u producenta zagranicznego

6174453

I

- u importera
-114464

I

RAZEM95543232023I

i

bl Inspekcji w trakcie nadzom nadprzestrzeganiem zasad stosowania certyfi-
-

-551213
katu na znak bezpieczenstwa "B"

LACZNIE

95548283236

3.

Ilosc wydanych zaswiadczen upraw-
niajacych do wprowadzania wyrobu do

-
15695123124102

obrotu bez ponoszenia sankcji ekono-
micznych4.

Ilosc wydanych "Zezwolen na ozna- 22-----

czanie wyrobu znakiem bezpieczenstwa B"5.

Ilosc wydanych certyfikatów upraw- 50402232209409270

niajacych do oznaczania wyrobu zna- kiem bezpieczenstwa "B"w tym: - certyfikatów wydanych po

---165205176
raz pierwszy
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- certyfikatów przedluzajacych okres ---4420494
waznosci 6.

Ilosc certyfikatów na znak "B" do któ- 85227231154

rych zostaly wystawione ANEKSY 7.
Ilosc zawieszonych uniewaznionych ---9l-

badz wycofanych certyfikatów na znak bezpieczenstwa "B"8.
Ilosc wydanych certyfikatów upraw----153515

niajacych do oznaczania wyrobu zna- kiem najwyzszej jakosci "Q"9.
Ilosc zawieszonych, uniewaznionych ---3--

badz wycofanych certyfikatów na znak jakosci "Q"Ilosc obowiazujacych obecnie certyfika-

BQPN -Eko
tów

976
62-

Ilosc dostawców posiadajacych wazne cer-

13316-
tyfikaty

Ocena nawozów wapniowych

Ocena nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych wynika z Zarza

dzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej.

Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe sa dotowane, a tryb i zasady udzielania

dotacji reguluja coroczne zarzadzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnio

sciowej oglaszane w Dzienniku Ustaw. Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe

oraz zloza surowców do ich produkcji zostaly dokladnie rozpoznane i przebadane

przez IUNG.

Nawozy wapniowe SWW 1431 i wapniowo-magnezowe SWW 1432 nie naleza do.

grupy wyrobów podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bez-

pieczenstwa.

Zasady przyznawania dotacji

Nawozy wapniowe i wapniowo-magnezowe objete sa dotacja, jezeli:

1) zostaly wyprodukowane lub pozyskane na terenie kraju z surowców krajowych,

2) spelniaja wymagania okreslone w Polskich Normach,
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3) posiadaja pozytywna ocene przydatnosci rolniczej wydana przez Instytut

Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach,

4) podmiot produkujacy wapno posiada koncesje na wydobycie kopalin,

5) podmiot uzyskal wazny dla danej partii nawozów przygotowanej do sprzedazy,

atest (zaswiadczenie) wydany na podstawie badania prób nawozów pobranych

przez próbobiorce na terenie miejsca produkcji lub pozysku tych nawozów,

potwierdzajacy zgodnosc produkowanego wapna z wymaganiami Polskich

Norm, wystawiony przez okregowa stacje chemiczno-rolnicza lub laboratorium

akredytowarw prze? ?~lskie Centrum Badan i Certyfikacji w zakresie nawozów

wapniowych i wapniowo-magnezowych. Partie nawozu stanowi produkcja do

bowa jednej odmiany lub ilosc nie przekraczajaca 2000 ton.

Szczególowe regulacje na 1999 r zawarte sa w Dz. U. Nr 33.

Nawozy wapniowe

W zaleznosci od pochodzenia i sposobu otrzymywania wyróznia sie dwa rodzaje

nawozów wapniowych:

a) z produkcji podstawowej (tlenkowe i weglanowe)

b) z pozysku odpadów przemyslowych oraz eksploatacji zlóz kredy jeziornej.

Norma PN-C-87007-02:l993 "Nawozy sztuczne wapniowe. Podzial, oznaczenie i

wymagania. ", ustala wymagania dotyczace zawartosci tlenku wapnia, rozdrob

nienia nawozu, zawartosci wody oraz dopuszczalne zawartosci olowiu i kadmu

itp. W zaleznosci od procentowej zawartosci tlenku wapnia rozróznia sie dziewiec

odmian nawozów wapniowych oznaczonych symbolami od Ol do 09 (tab. l).



Tablica l.
Odmia- Metoda produkcjiZawartoscInne wymagania

na
(zródlo pochodzenia)CaO,%

conajmniejl

2 3 4
Ol

80Odsiew na sicie o wymiarze boku
Przerób skal wapiennych

oczekkwadratowych2mm%,

najwyzej 25;02
70Zawartoscolowiu,ppm,najwyzej

200*03
60Zawartosc kadmu, ppm, najwyzej 8*

04
50Odsiew na sicie o wymiarze boku

oczek kwadratowych05
Przerób skal wapiennych 400,5 mm, %, najwyzej 50,

2 mm, %, najwyzej 10,Zawartosc
olowiu,ppm,najwyzej

200* Zawartosc kadmu, ppm, najwyzej 8*I

06
Odpady hutnicze, popioly i 35Zawartosc wody, % , najwyzej 10

I

pyly podymnicowe, wapno Zawartosc chlorków, %, najwyzej 2,5
po sodowe suche, wapno

1/.

defekacyjne, wapno

Zawartoscolowiu,ppm,najwyzej

kredowe suche, wapno

200*

I pokarbidowe,
Zawartosc kadmu, ppm, najwyzej 8*

07
Wapno pocelulozowe, 30Zawartosc wody, % , najwyzej 30

wapno posiarkowe, wapno
Zawartosc chlorków, %, najwyzej 3,5

dekarbonizacyjne, wapno

2/.

defekacyjne, wapno

Zawartosc siarczków, %, najwyzej 1,5
kredowe podsuszone,

3/.

wapno pokarbidowe

Zawartoscolowiu,ppm,najwyzej

wilgotne, wapno posodowe

200*

podsuszone, wapno
Zawartosc kadmu, ppm, najwyzej 8*

pogaszalnicze podsuszone 08
Wapno defekacyjne, wapno 25Zawartosc wody, %, najwyzej 40

posodowe mokre, kreda
Zawartosc chlorków, %, najwyzej 34/

odsaczona, wapno

lub 3,5 2/.

celulozowe wilgotne,

zawartoscolowiu,ppm,najwyzej

wapnoponeutralizac~ne

200*

zawartosc kadmu, ppm, najwyzej 8*09
Wapno kredowe mokre 20Zawartosc wody, % , najwyzej 50

Wapno defekacyjne mokre

Zawartoscolowiu,ppm,najwyzej
200* Zawartosc kadmu, ppm, najwyzej 8*

*Zawartosc olowiu i kadmu podano w przeliczeniu na kilogram tlenku wapnia
(CaO).
1/ Tylko dla wapna posodowego suchego.

2( Tylko dla wapna pocelulozowego.
3/ Tylko dla wapna pocelulozowego i posiarkowego.

4/ Tylko dla wapna posadowego mokrego
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odsiewania skal

Nawozy wapniowo-magnezowe

Wedlug PN-C-87006-2:l996 ''Nawozy sztuczne wapniowo-magnezowe. Podzial,

oznaczenie i wymagania." rozróznia sie dwa 'rodzaje nawozów wapniowo

magnezowych;

a) tlenkowe, otrzymywane w wyniku prazenia, mielenia

wapniowo-magnezowych,

b) weglanowe, otrzymywane w wyniku mielenia i odsiewania lub mieszania skal

wapniowo-magnezowych ze skalami wapniowymi lub tlenkiem wapnia.

W zaleznosci od procentowej zawartosci sumy tlenku wapniowego i tlenku

magnezowego oraz tlenku magnezowego rozróznia sie siedem odmian nawozów

wapniowo-magnezowych, oznaczonych symbolami od O1 do 07. W tablicy 2

podano wymagania dotyczace zawartosci wody, rozdrobnienia, dopuszczalnej

zawartosci olowiu i kadmu dla poszczególnych odmian.

Tablica 2.

Zawartosc co najmniejInne wymagania
Rodzaj

Odmia-
nawozu

naCaO+MgOW tym
MgO1

23 4 5

Nawozy

017525Odsiew na sicie o wymiarze boku
wapmowo-

oczek kwadratowych: 2 mm %,

magnezowe

026020najwyzej 25%
tlenkowe

Zawartosc olowiu ppm, najwyzej
600*Zawartosc kadmu ppm, najwyzej15*03

5015Zawartosc wody, %, najwyzej
10%,nawozy

04508Odsiew na sicie o wymiarze boku
wapmowo-

oczek kwadratowych: 0,5 mm, %,

magnezowe

054515najwyzej 50, odsiew na sicie o
weglanowe

wymiarze boku oczek
06

458kwadratowych: 2 mmm, %,

najwyzej 25%07

408Zawartosc olowiu ppm, najwyzej
600*Zawartosc kadmu ppm, najwyzej15*
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Tryb wydawania oceny przydatnosci rolniczej nawozu

W celu uzyskania oceny przydatnosci rolniczej, producent musi dostarczyc do

IUNG próbke nawozu pobrana przez zaprzysiezonego próbobiorce wraz z

protokolem pobrania próbki, koncesja (dotyczy nawozów z produkcji

podstawowej), informacja o metodzie otrzymywania nawozu, nazwie zloza. Ocena

IUNG obejmuje wszystkie elementy okreslane w normie oraz dodatkowo: pH w

wodzie, aktywnosc chemiczna nawozu, zasadowosc ogólna, krzemionke + czesci

nierozpuszczalne w kwasie solnym, zelazo, glin, cynk, mangan, chrom, miedz,

nikiel itp. Zawartosc nizej wymienionych metali. ciezkich w nawozach

przeznaczonych do wapnowania nie moze przekraczac w % suchej masy: 0,3%

cynk, 0,1% chrom, 0,08% miedz, 0,02% nikiel. Zawartosc kadmu i olowiu jest

regulowana norma.

Po upewnieniu sie, ze nawóz zostal wyprodukowany w kraju, producent posiada

koncesje na eksploatacje danego zloza, nawóz spelnia wymagania normy i jest

przydatny rolniczo, IUNG wydaje wiazaca ocene o dopuszczeniu nawozu do

stosowania w rolnictwie kwalifikujac go do odpowiedniej odmiany.

Niezaleznie od oceny IUNG kazda partia dotowanego nawozu w ilosci me

przekraczajacej 2000 ton jest badana na zgodnosc z wydana ocena przez IUNG i

Polska Norma, przez wlasciwa okregowa stacje chemiczno-rolnicza lub

laboratorium akredytowane przez PCBC w zakresie nawozów wapniowych i

wapniowo-magnezowych.

Informacje o producencie nawozu, nazwie zloza, skladzie chemicznym i fizycznym

dostarczonej do badali próbki, rodzaju produkowanego nawozu, roku wydania

oceny oraz inne dane opisowe, wprowadza sie do bazy danych istniejacej w

Instytucie Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa w Pulawach.

Pismiennictwo

PN-C-87007-02:1993: Nawozy sztuczne wapniowe. Podzial oznaczenie i wymaga

ma.

PN-C-87006-02: 1996: Nawozy sztucZll,e wapniowo-magnezowych. Podzial ozna

czeme 1 wymaganIa.
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Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z 24 czerwca

1996r. w sprawie wysokosci stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczególo

wych zasad i trybu ich udzielania w 1996r (Dz. U. Nr 81, poz.378).

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z 18 lipca 1997r.

w sprawie wysokosci stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczególowych

zasad i trybu ich udzielania w 1997r (Dz. U. Nr 92, poz. 568, DZ. U. Nr

120, poz.763).

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z 11 maja 1998r.

w sprawie wysokosci stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczególowych

zasad i trybu ich udzielania w 1998r (Dz. U. Nr 71, poz. 461).

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z 19 kwietnia

1999r. w sprawie wysokosci stawek dotacji dla rolnictwa oraz szczególo

wych zasad i trybu ich udzielania w 1999r (Dz. U. Nr 33, poz. 318).

Fotyma M., Zieba S., 1998: Przyrodnicze i Gospodarcze Podstawy Wapnowania

Gleb.



KONTROLA JAKOSCI BADAN W LABORATORIUM

Piotr Polatowski

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji, Oddzial w Pile, 64-920 Pila, Sniadeckich 5

Wprowadzenie

W celu Zape\\11ienia wiarygodnosci oraz identyfikowalnosci badan i pomia

rów nomla PN-EN 45001 oraz przewodnik ISO/IEC-25 wymaga stosowania kon

troli badan. Kontrola badan powinna byc realizowana na podstawie programu we

wnetrznej kontroli jakosci. Kontrola jakosci obejmuje dzialanie takie, jak zmierze

nie, zbadanie, oszacowanie lub sprawdzenie jednej lub kilku wlasnosci obiektu oraz

porównanie wyników z wymaganiami w celu stwierdzenia, czy w odniesieniu do

kazdej z tych wlasciwosci osiagnieto zgodnosc (PN - ISO 8402 pkt. 2.16).

Wewnetrzna kontrola jakosci badan

Wewnetrzna kontrola jakosci pracy laboratorium wymaga prowadze

nia szeregu ocen skutecznosci i poprawnosci realizowanych dzialalI np: metodyk

badawczych, uzyskanych wyników badaI1. i pomiarów, bieglosci personelu i jego

kompetencji, poprawnosci pracy, wyposazenia do kontroli badalI i pomiarów itp.

Kontrola jakosci pracy laboratorium prowadzona w sposób systemowy jest dowo

dem kompetencji teclmicznych i organizacyjnych osiagnietych przez laboratorium.

Mozna stwierdzic, ze kontrola jakosci badan jest zespolem dzialan, w efekcie któ

rych, proces badania ma przebiegac w sposób zgodny z punktu widzenia przyjetych

kryteriów badan.

Uzywane slowo kontrola ma znaczenie, w którym wystepuje w dokumen

tach nonnatywnych, jako utrzymywanie czegos w stanie obserwacji, sprawdzania

ale i równiez oddzialywania zapewniajacego uzyskanie stanu zamierzonego, który

przez laboratorium moze byc deklarowany jako uzyskany wynik.

Dla poprawnego systemowego uregulowallia realizacji kontroli w laborato

rium badawczym konieczne jest zgodnie z zapisami normy i przewodnika zbudowa

nie planu wewnetrznej kontroli jakosci badan i pomiarów. Taki plan powinien obej

mOwac elementy przedstawione w skrócie w tabeli l.



Tabela l. Elementy podlegajace kontroli jakosci badan

Lp I Uregulowanie w planie kontroli

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Zasady wyboru metody kontroli

Zasady realizacji kontroli

Zasady oceny rezultatów kontroli

Zasady prowadzenia zapisów z kon

troli

Zasady postepowania w przypadku

stwierdzenia nieprawidlowosci

Zasady przeprowadzania przegladów

realizacji i oceny skutecznosci syste

mu kontroli jakosci badan i pomiarów

Uwagi

Metode kontroli jakosci badan wybiera
Kierownik Laboratorium kierujac sie: po
trzebami, intuicja, doswiadczeniem, oraz
analiza ryzyka i kosztów.

Zasady realizacji kontroli zwiazane sa z
okresleniem czestotliwosci kontroli, która
mozna realizowac w sposób ciagly, plano
wany lub dorazny, zasada jej prowadzenia
(jawny i nie jawny) i wreszcie z okresle
niem osób które beda prowadzic kontrole.
Kontroli nie moze prowadzic osoba wyko
nujaca badanie.

Zasady oceny rezultatów kontroli powinny
obejmowac kryteria akceptacji poprawno
sci wykonywanych dzialan i ich skutecz
nosci. W miare mozliwosci do oceny zale
cane jest wykorzystywanie technik staty
stycznych.

Obejmuja dokumentowanie zakresu, ro
dzaju, sposobu przeprowadzenia kontroli i
jej autoryzacji. Dokumentowanie kontroli
powinno obejmowac równiez uregulowanie
zasady takiego przygotowania zapisów aby
mogla byc przeprowadzona jej analiza.

Postepowanie przy stwierdzeniu nieprawi
dlowosci powinno zawierac, okreslenie
osób, które powinny byc powiadomione,
ustalenie przyczyn, okreslenie dzialan
naprawczych i korygujacych, sprawdzenie
skutecznosci dzialan korygujacych i na
prawczych, okreslenie dzialan zapobie
gawczych.

Zasady te powinny obejmowac czestotli
wosc kontroli i osoby odpowiedzialne.
Ocena skutecznosci systemu kontroli jako
sci badall. i pomiarów powinna byc doko
nywana w nuare mozliwosci z wykorzy
staniem technik statystycznych.
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W tabeli 2 podano przykladowe metody kontroli.

Tabela 2. Przykladowe metody kontroli

81

l. Wykonanie ponownego badania na próbce archiwalnej

2.

Przeprowadzenie niezaleznego badania przez dwóch lub wiecej wykonawców

3.

Przeprowadzenie badania przy uzyciu np. dwu przyrzadów

4.

Przeprowadzenie badania przy zastosowaniu róznych metod badawczych

5.

Przeprowadzenie badania przy uzyciu materialów referencyjnych

6.

Ponowne badanie lecz w innym laboratorium

7.

Kontrola poprawnosci wyliczen zwiazanych z badaniami

8.

Wykorzystanie wspólzaleznosci wyników i cech w obiektach badanych

9.

Uczestniczenie w badaniach miedzylaboratoryjnych

Kontrola jakosci badall jest ocena praktyki laboratoryjnej bazujaca na kontroli we

wnetrznej i moze odnosic sie tylko do jego codziennej pracy. Zazwyczaj mozna ja

przeprowadzic natychmiast, bez stosowania specjalnych materialów testowych i bez

angazowania innych laboratoriów. Czesto zachodzi jednak koniecznosc przeprowa

dzenia kontroli dla oceny metody badawczej, dla oceny materialu referencyjnego

lub poprawnosci realizacji badan arbitrazowych. Kontrole taka mozna przeprowa

dzic przy uzyciu materialów referencyjnych wg zasad okreslonych w ISO 5727 - 6,

albo przez porównanie wyników badan z ilmym lub innymi laboratoriami wg zasad

okreslonych w ISO 5725-6.

Akredytowane laboratoria badawcze i pomiarowe udokumentowuja w za-

kresie kontroli jakosci badall swoja polityke w postaci deklaracji zawierajacych:

deklaracje o prowadzeniu kontroli jakosci badan

przywolanie procedur kontroli jakosci badall

zasady wykorzystania uzyskanych w trakcie kontroli infomlacji

fonny kontroli badalI i zasady jej dokumentowania, gromadzenia, przechowy-

wama
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zalecana czestotliwosc wykonania tych kontroli

kryteria oceny jako spelnienia badz te~ nie wymagan oceny

zasady postepowania gdy wyniki kontroli stwierdza niezgodnosci

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych przywiazuje duze znaczenie do kontroli

jakosci badan. W regulaminie sekcji Brarizowych Klubu POLLAB jednym z ele

mentów w zakres!e ich dzialania jest "organizowanie miedzy laboratoryjnych ba

dalI porównawczych" jako jednej z fornl kontroli jakosci badalI. Niektóre sekcje

takie badania juz prowadza i badania te ciesza sie coraz wieksza popularnoscia.

Cele kontroli jakosci badan

Podstawowym celem kontroli badalI jest potwierdzenie poprzez kontrole ja

kosci uzyskanych wyników badania czyli jego dokladnosci, (wiarygodnosci i precy

zji).

Definicje wg ISO 5725

Dokladnosc: zgodnosc miedzy wynikiem badania, a akceptoWalla wartoscia odnie

Slema

Wiarygodnosc: zgodnosc pomiedzy wartoscia srednia uzyskana na podstawie duzej

serii wyników badania i akceptowana wartoscia odniesienia

Precyzja: zgodnosc pomiedzy niezaleznymi wynikalui badan uzyskanymi w wyma

ganych warunkach

Gdy istnieje material referencyjny ocena laboratorium moze polegac na ocenie pre

cyzji, a blad systematyczny jest okreslany przez porównanie wyników badania z

wartoscia referencyjna (7.2.2 ISO 5725-2).

Kiedy nie sa dostepne materialy referencyjne, ocene nalezy przeprowadzic bazujac

na wspólnym eksperymencie przy uczestnictwie kilku laboratoriów, a planowanie

eksperymentu oceniajacego jest zgodne z badaniem precyzji.

Dla jednoznacznego okreslenia tych pojec proponuje sie przyjac dokladnosc jako

miare odleglosci pomiedzy wartoscia rzeczywista reprezentowana przez wzorzec, a

wartoscia srednia pomiam lub badania, natomiast precyzje jako miare rozrzutu

wyników pomiarów wzgledem ich wartosci sredniej. Wykorzystanie tych informacji
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umozliw"ia okreslenie zasad opisujacych sposób w jaki laboratorir~~'. powinno pano

wac nad badaniami realizowanymi w trakcie kontroli, pomiarów i badan.

Dokladnosc

- ,---
Precyzja

Wartosc rzeczywista
wyrazona przez wzorzec

Wartosc srednia pomiaru

Dla laboratoriów kontrola badan ma ró\\'niez inne zastosowania np:

regularna kontrola badan sluzy kazdemu kierownikowi do. oceny osiagniec

swojego laboratorium. Zwiazane jest to z pewna dodatkowa praca dlatego

wazne jest aby uzyskac maksimum konkretnych informacji przy mozliwie naj

mniejszym nakladzie pracy.

kontrole badan sa wazne zarówno dla wlasnej wewnetrznej oceny laboratorium

jak i dla oceny zewnetrznej np. w trakcie auditu akredytujacego lub w przypad

ku postepowania reklamacyjnego.

innym rezultatem prowadzenia kontroli badan jest równiez czynnik motywacyj

ny i integrujacy pracowników laboratorium

zape\\'nia mozliwosc porównywania wyników np. z innymi laboratoriami

Wyniki z programów kontroli badan sa dowodem posiadania kompetencji w

zakresie danego badania, ale oczywiscie nie oddaja one ogólnych kompetencji labo

ratorium. Negaty\"ne wyniki w okreslonym progranlie kontroli badan, które moga

byc np. ""ynikiem przypadkowego odejscia od normalnego stanu kompetencji sa

materialem mozliwy1TIdo wykorzystania w doskonaleniu pracy laboratorium. Po

prawnie realizowanie kontrole badan pozwalaja ocenic czy dane laboratorium jest w

stanie stosowac metode badan w sposób wlasciwy.
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Kierownictwa laboratoriów doskonale zdaja sobie sprawe ze znaczenia ba

dan laboratoryjnych, znaja równiez konsekwencje wykorzystania blednych wyników

np. w kontroli jakosci produkcji, jak równiez w handlu, w sytuacji kiedy produkt

musi spelniac precyzyjnie okreslone wymagania. Znacznie trudniej jest wyjasnic ten

problem personelowi laboratorium, zwlaszcza ze porównanie jakosci pracy zawsze

zwia?ane jest ze znacznym ryzykiem. Proponuje sie w tym celu przyjecie zasady
,

prostego przedstawiania wyników, ze zrozumiala grafika, nie wymagajace szczegó-

lowej wiedzy o statystyce, pozwalajaca na rzeczywista motywacje personelu, co jest

niez1;>ednedo uzyskania lepszych rezultatów w pracy. Kontrole badan sa dla perso

nelu laboratorium traktowane jako praca, dodatkowa. Koniecznosc tej dodatkowej

pracy bedzie lepiej rozumiana, jezeli efekty beda mogly byc wykorzystane dla po

prawy rezultatów laboratorium. Najwiecej korzysci dla laboratorium jest jezeli

program kontroli badan jest przeprowadzany w laboratorium rutynowo z wykorzy

staniem dostepnego w laboratorium personelu.

Aby zintegrowac personel laboratorium wskazane jest, aby w kontroli badan

uczestniczylo jak najwiecej pracowników zatrudnionych w laboratorium w zakre

sie zgodnym z ich praktyka badawcza. CZYlmikintegrujacy personel mozna zaob

serwowac wtedy gdy prowadzone kontrole sa kontrolanli jawnymi. Kontrola prowa

dzona jawnie moze przyczynic sie do tego, ze personel wykonujacy badania bedzie

przykladal wiecej uwagi do kontrolnej analizy niz do prowadzonej rutynowo. Tego

bledu mozna uniknac system kontroli niejawnych. Prowadzonej przez upowazniona

do tego osobe, która moderuje aby w serii badan znalazla sie próba kontrolna.

Kompilacje jawnego systemu kontroli i kontroli niejawnej jest uzyteczna wtedy gdy

chcemy porównac blad analizy z bledem calkowitym. Blad calkowity jest rozumiany

jako blad w calym procesie badawczym tj. przy pobieraniu próby, transportowaniu,

przechowywaniu, przygotowaniu do analizy i wykonaniu analizy. Dla uzyskania

rzeczywistego miernika jakosci codziennej pracy laboratorium, kontrola badan po

wilma byc prowadzona rutynowo i anali~owana za pomoca procedur stosowanych

w rutynowej pracy laboratorium.
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Organizacja kontroli badan

Dane otrzymane z kontroli musza byc poddane analizie. Wyniki uzyskane w

trakcie kontroli badania moga wymagac analizy statystycznej, która moze byc v.ry

konana za pomoca róznych procedur i technik. Rodzaj analiz statystycznych zalezy

od poszczególnych programów kontroli bada!'l i powinien byc uwzgledniony na eta

pie deklaracji metody kontroli badan.

Proponuje sie aby do zorganizowania kontroli badaJ'!wyznaczony byl kierownik ds.

jakosci laboratorium w celu zapewnienia ich skutecznosci. Do zadat'l kierownika

jakosci nalezy:

przygotowanie szczególowych instmkcji obejmujacych wszystkie metody re

alizacji kontroli badaJ'!, które musza byc stosowane przez laboratoria

wskazanie osób odpowiedzialnych za przeprowadzane kontrole badan

przygotowanie zasad dokumentowania wszystkich realizowanych metod kontroli

nadzór nad przestrzeganiem hannonogramu czasowego oraz poprawnoscia re

alizacji kontroli

zebranie i opracowanie wyników kontroli badali

zestawienia i analizy wyników kontroli badali

Przyklad organizacji kontroli badan.

kazde badanie podlega kontroli fonnalnej w zakresie poprawnosci przebiegu

badania i wykonanych wyliczen, przez il1l1egonie wykonujacego badanie pra

cownika laboratorium. Dowodem wykonania kontroli jest podpis wykonujacego

kontrole na zapisach z przebiegu badania

dla wybrallych badat'1prowadzona jest karta Shewharta ASA, lep, próbki kon

trolne dokladane sa przez Kierownika ds. jakosci w sposób jawy i niejawny

kazde badallie prowadzone jest co najmniej w dwu równoleglych próbach.

Wszystkie badallia posiadaja okreslone akceptowalne poziomy wzglednej nie

pewnosci stalldardowej . Dla kazdego badania podawane jest wzgledne odchyle

nie standardowe jako miara precyzji i/lub blad przypadkowy. Wykonujacy ba-
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danie ma obowiazek przedstawiac wyniki badan z niepewnoscia mieszczaca sie

w akceptowalnej granicy

w zaleznosci od doswiadczenia kierownik laboratorium doraznie zaleca powtó

rzenie badania przez te sama osobe lub inna

jeden raz w roku laboratorium uczestniczy w badaniach miedzylaboratoryjnych

za przeprowadzenie których odpowiada kierownik ds. jakosci

kazdy pracownik prowadzi wykaz uzyskanych wzglednych odchylen standarto

wych w poszczególnych analizach, na tej podstawie oceniana jest jego bieglosc

kierownik laboratorium, ds. jakosci i techniczny w zaleznosci od potrzeby ma

prawo zarzadzic powtórzenie oznaczenia, badania, pomiaru na próbce badanej

lub próbce archiwalnej

jako jedna z metod rozstrzygniec w sporach laboratorium dopuszcza badanie

spornej próby archiwalnej w innym laboratorium

kontrola jakosci badan w tym jej skutecznosc jest przedmiotem oceny w trakcie

przegladu wykonywanego przez kierownictwo laboratorium.

Wykorzystanie wyników kontroli badan

Kontrola jakosci badan moze byc wykorzystywana do:

okreslenia kompetencji technicznych, organizacyjnych i personalnych poszcze

gólnych laboratoriów zarówno przez jednostki zewnetrzne w tym jednostke

akredytujaca jak równiez w ocenie wewnetrznej laboratorium

monitorowania zgodnosci i kompatybilnosci wyników badan uzyskiwanych

przez laboratorium

ustanawiania efektywnosci i porównywalnosci metod badawczych, w tym wali

dacji metod badawczych i pomiarowych

wyniki kontroli badan moga stanowic uzasadnienie do oceny bieglosci labo

ratorium, moga byc wykorzystane do celów reklamowych lub promocyjnych

pomoc w usunieciu róznic pomiedzy laboratoriami np. uczestniczacymi w pro

gramie badan miedzy laboratoryjnych
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jako dowód w postepowaniu arbitrazowym

Pismiennictwo

1. ISO/lEC Guide 43-1 Development and operation of laboratory proficiency te

sting

2. ISO/lEC Guide 43-2 :1997 Selection and use of proficiency testing schimes by

Laboratory Accreditation Bodies

3. Karty kontrolne Shewaharta PN-ISO 8258+ACl

4. Miedzynarodowy slownik Podstawowych i ogólnych terminów metrologii. VIM

5. Naturvardsverket. Wewnetrzna kontrola jakosci.

6. Norma ISO 5725/94 czesc 1-4 oraz 6, i ISO 5725/98 czesc 5 Accuracy ( tru

eness and precision) of measurement methods and results

7. Polska nonna PN-EN 45001

8. Przewodnik ISO/lEC 33/97 Stosowanie certyfikowanych materialów odniesie-

ma

9. Przewodnik ISO/IEC-25 Wymagania ogólne dotyczace kompetencji laborato

riów pomiarowych i badawczych

10. Przewodnik Wyrazanie niepewnosci pomiaru GUM



METODYKA POBIERANIA PRÓBEK GLEBY Z UZYTKÓW

ZIELONYCH W CELU OCENY AKUMULACJI I PRZEMIESZCZANIA

SIE SKLADNIKÓW NAWOZOWYCH

Barbara Sapek

Instytut Melioracji i Uzytków Zielonych w Falentach, 05-090 Raszyn

Streszczenie

Swoistosc gleb trwalych uzytków zielonych vvynikajaca z odmiennej od gleb

ornych stosowanej agrotechniki sprawia, ze przyjete zgodnie z nornla pobieranie

próbek z wierzchniej, 20 cm warstwy gleby jest niewystarczajace w przypadku

badan migracji i dynamiki skladników gleby, szczególnie skladników nawozowych.

Zaproponowano warstwowy sposób pobierania próbek z gleb uzytków zielonych, na

glebach zarówno mineralnych jak i organicznych, w celu oceny akumulacji i

przemieszczania sie oraz czasowych zmian skladników nawozowych. Sposób ten

moze byc równiez przydatny w podobnych badaniach innych cech gleby oraz

niepozadanych skladników zanieczyszczajacych glebe, np. metali ciezkich. Ten

sposób pobierania próbek gleby w polaczeniu z objetosciowym ich odmierzaniem

do analizy jest propozycja rozszerzenia badali nad zasobnoscia oraz potrzebami

nawozenia gleb trwalych UZytków zielonych.

Wstep i cel pracy

Sposób pobierallie próbek gleby oraz przygotowallia ich do analizy podaje

norma [Analiza chemiczno-rolnicza gleby ..., BN-78]. Przygotowallie próbek gleb

mineralnych i orgallicznych do analizy (sposób wstepnego i koncowego

rozdrobnienia, suszenia), a niejednokrotnie do poszczególnych oznaczell, wymaga

odmiennego postepowania [Metody badan laboratoryjnych ... 1980, Sapek & Sapek,

1997]. Mozna wyróznic dwa podstawowe, ogólnie przyjete, sposoby pobierania

próbek. Pierwszy z nich, zgodny z dotychczas obowiazujaca norma i stosowany

glównie do oceny zyznosci i potrzeb nawozenia, to pobieranie próbek z warstwy 0

20 cm, przyjetej jako diagnostyczna dla gleb omych mineralnych i organicznych

oraz trwalych uzytków zielonych [Analiza chemiczni-rolnicza ...BN-78/9180-02.].

W przypadku uzytków zielonych, stosuje sie równiez podzial tej warstwy na dwie i
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pobieranie próbek z warstw 0-10 i 10-20 cm, przy czym warstwe 0-10 przyjmuje sie

za diagnostyczna, poniewaz w niej znajduje sie wieksza czesc masy korzeniowej

ros1ilU1osci trawiastej [Sapek B. 1995 a, bl Dmgi sposób, majacy na uwadze

glównie przebieg procesów glebotwórczych, to pobieranie próbek gleb z warstw

diagnostycznych o sprecyzowanej miazszosci dla okreslonych jednostek

taksonomicznych. Rózne sposoby pobierania i przygotowania próbek gleby

wynikaja równiez z konkretnych potrzeb "vykonywanych badan jak np. w metodzie

N-min stosowanej w celu ustalenia pierwszej dawki azotu pod zboza [Fotyma E.,

1996], czy w celu oceny mineralizacji zwiazków azotu w glebach lakowych metoda

inkubacji in situ [Sapek B. 1996, 1999].

Gleby uzytków zielonych maja okreslona, czesto niedoceniana, swoistosc

wynikajaca z odmiellilej, w porównaniu z glebami ornymi, agrotechniki - brak

corocznej orki - a takze z przebiegajacego w nich procesu darniowego. W wyniku

tego ostatniego gleby te corocznie gromadza i odnawiaja w najblizszej powierzchni

warstwie darniowej zapas swiezej masy organicznej. Stad przebiegajace w nich

procesy glebowe charakteryzuja sie zarówno swoista dynamika jak i kinetyka, a

naj intensywniejszym zmianom podlega wierzchnia 0-25 cm warstwa gleby [Sapek

B.1993]. Analiza zawartosci skladników oraz ilU1ychcech gleby w kolejnych 5 cm

warstwach do glebokosci 25 cm jest niezbedna w badaniach tych procesów.

Podobny sposób pobierania próbek (do glebokosci 20 cm), stosowal, miedzy illilymi,

Wheeler [1997] z Nowej Zelandii, w badaniach dynamiki i czasowych zmian

kwasowosci gleby lakowej po jej wapnowaniu.

Celem pracy jest zaproponowanie warstwowego sposobu pobierania próbek

z gleb uzytków zielonych, na glebach zarówno mineralnych jak i organicznych, w

celu oceny akumulacji i przemieszczania sie oraz czasowych znlian skladników

nawozowych. Sposób ten moze byc równiez przydatny w podobnych badaniach

illilych cech gleby.
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W arstwowy sp~sób pobierania próbek gleby

Próbki gleby z okreslonej powierzchni uzytku zielonego pobiera SIe z

warstwy 0-25 cm z podzialem na kolejne 5 cm warstwy: 0-5 cm, 5-10 cm, 10-15 cm
I

15-20 cm 20-25 cm. Próbki pobiera sie za pomoca laski glebowej, wzorowanej na

lasce Egnera [Analiza chemicznO-rolnicza ...BN-78/9180-02.], o dlugosci roboczej

(do pobrania masy glebowej) 25 cm, z podzialka co 5 cm i srednicy 2 cm. Po

kazdym "nakhlciu" gleby odklada sie, za pomoca metalowego odcinacza, kolejno

pobrane 5 cm warstwy, poczynajac od najglebszej 20-25 cm, do oddzielnych

pojemników. W przypadku niewielkiej powierzchni do badan, np. z poletek

doswiadczalnych, mozna poszczególne 5 cm "korki" glebowe odkladac do 5

oddzielnych plastykowych woreczków.

Liczbe "ukluc" gleby skladajaca sie na 5 srednich, warstwowych próqek

gleby, reprezen~tywnych dla danego arealu, przyjmuje sie zgodnie z dotychczas

stosowana norma [Analiza chemiczno-rolnicza gleby ..., BN-78]. W przypadku

doswiadczeÓ. scislych o poletkach 25 m2, do pobrania 5 srednich próbek z 5 cm

warstw do glebokosci 25 cm, propoponuje sie 15-20 "ukluc". Sposób przygoto

wania próbek pobranych warstwowo do analiz chemicznych przyjmuje sie taki jaki

wymagaja poszczególne oznaczenia wedlug przyjetych metodyk.

W przypadku niektórych oznaczen, takich jak np. zawartosc mineralnych

fonn azotu, gdzie uwzglednia sie zawartosc skladnika w objetosci masy gleby oraz

zawartosc w przeliczeniu na hektar, analize wykonuje sie w swiezych próbkach

gleby odmierzonych metoda objetosciowa z zastosowaniem stalego nacisku [Sapek

A. 1999]. Pobrana reprezentatywna próbke swiezej masy gleby umieszcza sie w

pojenmiku o objetosci 20 cm3 i w specjalnym aparacie poddaje sie ja naciskowi 1,3

MPa, w przypadku gleby mineralnej i 0,8 MPa w przypadku organicznej, do

zapelnienia naczynka. Z tak odmierzona próbka postepuje sie dalej wg. przyjetej

metodyki [Sapek & Sapek 1997]. Jest to szczególnie przydatne do gleb uzytków

zielonych z uwagi na to, ze obejmuja one ogromna mozaike gleb zarówno

mineralnych jak i organicznych, o bardzo zróznicowanej gestosci objetosciowej.
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Ponadto gestosc objetosciowa poszczególnych 5 cm warstw gleby, z uwag! na

wspomniana juz swoistosc gleb uzytków zielonych, jest zróznicowana, co. ma

znaczacy wplyw przy ocenie zarówno akumulacji skladników gleby, ich dynamiki

jak i czasowych zmian.

Przyklady zastosowania warstwowej metody pobierania próbek gleby

Ocena akumulacji skladników

Warstwowa metoda pobrania próbek pozwolila stwierdzic podobna,

znacznie wieksza akumulacje potasu w wierzchniej 0-5 cm warstwie gleby

nawozonej 240 kg K20/ha soli potasowej i 360 kg K20/ha w postaci gnojowicy przy

stosowaniu jednakowej dawki azotu (360 kg/ha) w porównaniu z pozostalymi

obiektami nawozowymi (tabela l).

Tabela 1. Zawartosc potasu w wyciagu 0,5 M z gleby HCl (mg/lOOg)

z doswiadczenia na lace trwalej deszczowanej ( wyniki z 1994 r.)

Warstwa, Obiekty nawozowe

Cm

Nawozenie mineralnenawozenie mineralno-

organiczne]/120N,

240 N,360N,240 N,360N,

I

120 K20180 K20240 K20180K2O360K2O

0-5

7,78,010,48,411,0

5-10

6,16,17,46,97,6

10-15

6,05,56,86,26,2

15-20

5,95,76,66,35,8

20-25

5,55,76,85,95,8

Srednio

6,26,27,66,77,3

1/ Dawki potasu obliczone w odniesieniu do gnojowicy

Ponadto mozna bylo wykazac silniejsze wzbogacenie w potas warstw 15-20 cm i

20-25 cm w przypadku nawozenia mineralnego. Gdyby pobrano jedna tylko próbke
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z warstwy 0-25 cm wnioskowanie ograniczylo by sie do stwierdzenia wiekszt:i

akumulacji potasu w tej warstwie gleby po nawozeniu najwiekszymi dawkami

potasu (tabela l).

Analiza zawartosci olowiu w 5 cm warstwach gleby torfowo-murszowej

róznie UZytkowanej pozwolila wykazac zmnit:jszajaca sie z glebokoscia, akumulacje

tego pierwiastka tylko w warstwie do 15 cm, a takze znacznie wieksze wzbogacenie

wolów warstwy 0-5 cm z laki w porównaniu z polem (tabela 2). Majac jedynie

wyniki analizy próbki z warstwy 0-25 cm mozna by stwierdzic tylko najwieksza

akumulacje olowiu w glebie lesnie uzytkowanej i podobna w przypadku

uzytkowania lakowego oraz polowego (tabela 2).

Tabela 2. Zawartosc olowiu 5 cm warstwach gleby torfowo-murszowej z kwatery

ZDMUZ Biebrza [wg. A Sapek, 1977]

Warstwa, Pb, mg/kg s.m.

cm

LakapoleLas

0-5

60,040,070,0

5-10

40,044,551,0

10-15

28,533,040,0

15-20

4,76,213,2

20-25

4,24,510,5

Srednio 0-25

27,423,536,9

Ocena dynamiki oraz czasowych zmian pH

Analiza statystyczna wyników oznaczen pH w 5 cm warstwach gleby, po 17

latach od wapnowania, nawozonej azotem w postaci saletry amonowej wykazala

istotnosc róznic nie tylko pomiedzy obiektami nawozowymi, lecz równiez pomiedzy

warstwami (tabela 3).
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Tabela 3. Porównanie zmiennosci pH 5 cm warstw (do glebokosci 25 cm) gleby

nawozonej saletra amonowa na tle obiektów nawozowych doswiadcze

nia li w Jankach po 17 latach od wapnowania (1998 r.)

Warst- Obiekty nawozowe
wa cm

CaoNjCaoN2Ca]N]CajN2Ca2N,Ca2N2

0-5

a 3,9 aba 3,7 aba 4,7 abca 4,1 abca 5,1 ca 4,8 abc

5-10

a 4,0 aba 3,6 aa 5,0 bca 4,5 bb 6,0 cb 5,6 c

10-15

a 4,3 aa 3,9 ab 5,7 bca 4,8 ac 6,7 cc 6,5 bc

15-20

ab 4,6 ab 4,4 ab 6,0 bb 5,5 bc 6,8 cc 6,8 c

20-25

bc 5.0 ac 4,9 ab 6,1 bb 5,9 bc 6, 8 bc 6,8 b

srednio

4,44,15,55,06,36,1

1/ Doswiadczenie zalozone metoda losowanych bloków w 4 powtórzeniach
Cao - bez wapnowania, Caj- 2,3, Ca2 - 4,6 t CaOlha (w postaci CaC03); N] -120,
N2 - 240 kg N/ha
Istotnosc zmiennosci czynników glównych i ich wspóldzialanie:
CZYlmikA - obiekty nawozowe, czynnik B - warstwy
Obiekty nawozowe - **, warstwy - **, wspóldzialanie - ** (F empiryczna przy a =
0,01 - 2,559)
Porównanie srednich czynnika A przy tym samym poziomie czynnika B (litery z
prawej strony cyfry)
Porównanie srednich czynnika B przy tym samym poziomie czynnika A (litery z
lewej strony cyfry)

Wyniki ukazaly odmienna dynamike czasowych zmian odczynu w glebie me

wapnowanej i wapnowanej oraz wplyw na nia wiekszej dawki azotu, szczególnie w

przypadku obiektu CaJN2, gdzie zakwaszenie siega juz warstwy 10-15 cm. W

przypadku obiektów wapnowanych podwojona. dawka wapna wykazano ponadto

zakwaszenie tylko warstwy 0-5 cm. Mierzac odczyn gleby z warstwy 0-25 cm

mozna bylo by tylko stwierdzic dalsze oddzialywanie wapnowania jeszcze po

uplywie 17 lat od wykonania zabiegu oraz zakwaszajacy wplyw wiekszej dawki

azotu, najsilniejszy na glebie wapnowanej pojedyncza dawka wapna (tabela 3).
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Ocena (~vnamiki labilnych form skladników nawozowych

Proponowany sposób warstwowego pobierania próbek jest szczególnie

przydatny do sledzenia migracji labilnych fonn skladników nawozo"vych ze

wzgledu na ich dostepnosc przez roslinnosc lakowa z jednej strony, a z drugiej na

potencjalne ich wymycie poza strefe korzeniowa do wód gruntowych. Wyniki

oznaczeil zawartosci fostoru, potasu, manganu i cynku w wyciagu 0,01 M chlorku

wapnia z 5 cm warstw gleby wykazaly, podobnie jak w przypadku pH, istotne

zróznicowanie tych warstw (tabela 4 i 5). Podany przyklad wskazuje zróznicowanie

dynamiki przemieszczania tych skladników w poszczególnych 5 cm warstwach

gleby nie wapnowane i wapnowanej, a takze w zaleznosci od postaci saletry

stosowanej w nawozeniu azotem. Zawartosci fosforu oznaczone w próbce z calej

warstwy 0-25 cm wskazywaly by na nieznaczne zróznicowanie zachowania sie tej

formy fosforu w glebie nawozonej róznymi postaciami saletry i o istotnie róznym

pH oraz na mniejsza zawartosc badanej fonny manganu w glebie wapnowanej. Z

analizy 5 cm warstw wynika, ze po 14 latach doswiadczenia najbardziej

wzbogacone w labilny mangan byly warstwy 10-15 i 15-20 cm nawozonej saletra

amonowa. Tymczasem po uplywie tego czasu w glebie wapnowanej najwiecej

labilnego manganu nagromadzilo sie w warstwach 0-5 i 5-10 cm. W obydwóch

przykladach zachowania sie omawianych pierwiastków analiza próbek pobranych•
warstwowo przedstawia wlasciwy obraz zjawiska (tabela 4).

Metoda warstwowego pobierania próbek gleby jest niezbedna, miedzy

innymi, w badaniach nad mineralizacja zwiazków azotu w glebach uzytków

zielonych. Procesy amonifikacji i nitryfikacji oraz immobilizacji przebiegaja z rózna

intensywnoscia i wydajnoscia w zaleznosci od warstwy gleby. W tych badaniach

najwieksze zainteresowanie jest zwrócone na uwalniane ilosci azotu amonowego i

azotanowego w glebie, np. z powierzchni l hektara. Pobrane warstwowo i

odmierzone objetosciowo próbki do analizy spelniaja niezbedne warunki do tej

analizy. Otrzymuje sie wyniki wyrazone w miligramach azotu - amonowego lub

azotanowego - w decymetrze szesciennym gleby (mg/dm3). Ta wartosc odniesiona
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do 10 cm warstwy gleby jest równa kilogramom azotu na l hektarze (kglha). Stad

mnozac lub dzielac przez analizowana warstwe obliczyc mozna ilosc azotu mineral-

Tabela 4. Srednie dla obiektów nawozowychzl zawartosci wybranych skladników

mineralnych w wyciagu 0,01 M chlorku wapnia (CaCh) z 5-cio cm

warstw gleby (mgJkg) z doswiadczenia lakowego w Jankach na tle nawo

zenia saletra amonowa (AN) i saletra wapniowa (CN), (1995 r.)

Obiekt Warstwa mg/kg gleby

nawo-

cmPKMnZn

zawyli
AN l CNAN / CNAN / CNAN I CN

CaoNz

0-5 4,182,5154,8329,8423,8916,095,089,68

5-10

2,831,2939,1716,2232.4029,753,877,69

10-15

1,360,6727,4913,3056,3446,415,425,78

15-20

0,310,4920,21iO,0940,7325,113,401,91

20-25

0,120,5015,8210,3126,4114,850,950,34

Srednio

1,761,0931,515,9535,9526,443,745,08

CazNz

0-5 1,993,7264,0435,7331,3410,785,272,62

5-10

2,191,6626,1214,3530,575,264,220,21

10-15

0,650,9013,1010,583,173,680,80,13

15-20

0,340,7110,668,951,663,610,90,09

20-25

0,190,5810,468,521,994,230,110,15

srednio

1,071,5124,815,6313,745,522,320,64

l/Cao - bez wapnowania, Caz - 4,6 t CaOlha (w pstaci CaC03); Nz - 240 kg Nlha2/ Obiekty nawozowe w 4 powtórzeniach

nego znajdujacego sie na l hektarze w warstwie gleby o okreslonej miazszosci

(tabela 6). Warstwowy sposób pobierania próbek gleby pozwala w tych badaniach

opisac wydajnosc mineralizacji jak i jej dynamike w kolejnych warstwach gleby

trwalego uzytku zielonego.
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Z przytoczonego przykladu wynika, ze proces mineralizacji przebiega z najwieksza

wydajnoscia w 0-5 cm warstwie i to po nawozeniu mineralna forma nawozu

azotowego (saletra amonowa). Ponadto, nawozenie mineralno-organiczne sprzyja

wiekszej wydajnosci amonifikacji (tabela 6).

Podsumowanie

Swoistosc gleb trwalych uzytków zielonych wynikajaca z odmie11l1ejod gleb

omych stosowanej agrotechniki sprawia, ze w przypadku badan migracji i dynamiki

skladników gleby, szczególnie skladników nawozowych, przyjete zgodnie z nonna

pobieranie próbek z wierzchniej, 20 cm warstwy gleby jest niewystarczajace. Ze

wzgledu na plytka warstwe korzeniowa rosli11l1osci trawiastej, tempo ich

przemieszczania poza te warstwe, jak równiez uwalniania w procesie mineralizacji,

warstwowy sposób pobierania próbek gleby z 5 cm warstw gleby do glebokosci 25

cm jest niezbedny w ocenie rzeczywistej dostepnosci skladników pokarmowych dla

rosli11l1osciuzytków zielonych. Ten sposób pobierania próbek gleby w polaczeniu z

objetoscio"V"Vymsposobem ich odnlierzania do analizy jest propozycja rozszerzenia

badal} nad zasobnoscia oraz potrzebami nawozenia gleb trwalych uzytków

zielonych. W przypadku ich zanieczyszczenia skladnikami niepozadanymi (np.

metalami ciezkimi) proponowany sposób pozwala na bardziej szczególowy OpIS

stallU fflktycznego i zachowania sie tych skladników w glebie.



Tabela 6. Zawartosc azotu azotanowego (N-N03) i amonowego (N-N~) w próbkach swiezej masy mineralnej gleby lakowej z Janek,

nawozonej mineralna i organiczna forma azotuII, pobranych 30.07.1999 metoda objetosciowa

War- mg/dm3

stwa

mg/dm3 kg/ha

cm

N-O
IN-240 (min)

IN-240 (org) N-O
IN-240 (min)IN-240 (org)

N-NO)

N-NH4N-NO)N-NH4N-N03N-NH4N-N03N-NH4N-NO)N-NH4N-N03N-NH4

0-5

24,316,284,849,616,622,212,18,142,424,88,311,l

5-10

11,27,69,111,69,09,55,63,84,55,84,54,7

10-15

7,94,65,26,65,47,63,92,32,63,32,73,8

15-20

3,93,16,67,62,34,81,91,53,33,81,12,4

20-25

2,82,13,06,12,23,81,41,01,5 .3,01,11,9

sred-

10,06,721,716,67,19,6

nio suma

24,916,754,340,717,723,9

1/ N-O, nie nawozone azotem; N-240 (min), 240 kg N/ha w postaci saletry amonowej; N-240 (org), 240 kg N/ha w postaci gnojowicy
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W ostatnich latach szybko wzrasta w rolnictwie liczba wykonywanych ana

liz chemicznych, glównie dla potrzeb gospodarki nawozowej i paszowej. Równocze

snie zwieksza sie znacznie jednostkowy koszt analizy, wynikajacy z wiekszych plac,

wzrostu cen odczynników i innych materialów oraz coraz drozszej i bardziej rozbu

dowanej aparatury pomiarowej. Sprostanie narastajacym potrzebom, jak i zl11l1iej

szenie kosztów mozna uzyskac tylko przez organizowanie wiekszych uslugowych

pracowni analitycznych, wykonujacych duza liczbe róznorodnych oznaczen i dyspo

nujacych odpowiednim sprzetem pomiarowym, który w coraz wiekszym stopniu

bedzie ulegal automatyzacji.

Zwiekszenie liczby jednorazowo, czesto potokowo, wykonywanych ozna

czen pozwala na zmechanizowanie, a nawet na automatyzacje, niektórych czynno

sci. Szybkosc i akuratnosc wykonywania analizy zalezy jednakze od wprawy i

chwilowej dyspozycji analityka. Postepowanie analityczne, w którym kolejne czyn-
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nosci sa wykonywane pojedynczo i niezaleznie od siebie, nic baczac na stopien ich

mechanizacji, nazywamy postepowaniem recznym.

Postepowanie analityczne, w którym kolejne czynnosci sa wykonywane

automatycznie \\1 sposób ciagly i sa niezalezne od bezposredniego udzialu analityka,

a sygnaly pomiarów sa zapisywane za pomoca somopisu czy drukarki lub zbierane

w komputerze, nazywamy postepowaniem automatycznym.

Automatyzacja znalazla glównie zastosowanie w analizie instrumentalnej, w

której najczesciej automatycznymi cZYJrnosciami jest pobieranie i wprowadzanie

próbek, dodawanie odczynników, programowany pomiar oraz zapis sygnalów. Po

stepowanie automatyczne mozna podzielic na dwie odmiany. Postepowanie stop

niowe, w którym kazda próbka jest w calosci podawana kolejnym, pojedynczym lub

zlozonym czynnoscia analitycznym. Za jego pomoca mozna bezposrednio analizo

wac próbki w stanie gazowym, cieklym i stalym. brna odmiana jest postepowanie

przeplywowe, ograniczajace sie w zasadzie da analizy w roztworze. Zestaw urza

dzen sluzacych do wykonywania analizy przeplywowej nazywa sie autoanalizatorem

przeplywowym.

Automatyczna analiza przeplywowa

Postepowanie przeplywowe sklada sie z czterech podstawowych etapów,

którym odpowiadaja wlasciwe zestawy autoanalizatora:

l. próbnik

2. pompa proporcjonalna

3. jednostka analityczna

4. jednostka pomiarowa

5. rejestrator wyników.

W kazdym z tych etapów mozna wykonywac róznorakie czynnosci anali

tyczne w zaleznosci od potrzeb. Budowa autoanalizatora jest klockowa, mozna ja

ograniczac do zestawu podstawowego lub odpowiednio poszerzac o jednostki wyko

nujace dodatkowe czynnosci. Za pomoca autoanalizatora przeplywowego mozna

analizowac tylko roztwory cieklych próbek, dlatego próbki gazowe lub stale nalezy
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uprzednio przeprowadzic do roztwom. Mozna to vvykonac automatycznie, w pelnej

synchronizacji z autoanalizatorem, przez dostawienie wlasciwego urzadzenia.

Z uwagi na ograniczony zakres niniejszego opracowania omówione beda

tylko cZYImoscipodstawowe stosowane przy analizowaniu roztworów próbek.

Pobieranie próbek

Do czynnosci pobierania próbek sluzy próbnik skladajacy sie z wymiemlego

statywów lub statywów z pojemniczkami na roztwory próbek i z urzadzenia pom

szajacego kapilare pobierajacego roztwór próbki. Miedzy pobraniem kazdej kolejnej

próbki nastepuje zasysanie wody lub innego roztwom przemywajacego. W zalezno

sci od rodzaju próbnika, pojemniczki z próbkami sa przesuwane pod kapilare, lub

tez kapilara wedmje do kolejnych pojenmiczków.

Próbnik produkcji nieistniejacej juz fimlY TECHNICON ma mozliwosc

programowania szybkosci pracy w granicach od 10 do 120 próbek na godzine i

szerokiego zakresu stosunku czasu pobierania próbki do przemywania. Programo

wanie pracy moze polegac na umieszczaniu odpowiedniej ksztahki w mechanizmie

stemjacym próbnikiem lub tez moze byc nadawane z zewnatrz, na przyklad z dm

karki lub komputera. Miara czasu pracy próbnika jest czestotliwosc pradu zmienne

go, co umozliwia na synchronizacje jego dzialania z ilmymi urzadzeniami zestawu

odnlierzajacymi czas jak na przyklad z samopisem, dmkarka lub komputerem. W

czasie postoju próbnika, przed i po zakOl1czeniuoznaczania, kapilara znajduje sie w

syfonie, z którego zasysa roztwór przemywajacy, co pozwala na vvyrównanie i ze

rovvanie linii podstawowej pomiam. Z chwila umchomienia próbnika ramie wodzace

przenosi kapilare do pojenmika z roztworem próbki, po zakonczeniu czasu zasysa

nia próbki kapilara powraca do syfonu z roztworem przemywajacym, a tarcza (sta

tyw) obraca sie i podstawia nastepny pojenmiczek pod kapilare. Prace próbnika

mozna przerwac samoczynnie po zassaniu dowolnej próbki przez wstawienie obok

niej kolka blokujacego. W nowszych autoanalizatorach waca próbnika stemje kom

puter. Kapilara zasysajaca jest vvykonana z cienkiej rurki ze stali kwasoodpomej, a

do szczególnych oznaczell z platyny.
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Odmierzanie próbki i odczYlmików

Przeplyw w ukladzie analitycznym jest wymuszony za pomoca pompy pro

porcjonalnej pracujacej na zasadzie perystaltycznej (mchu robaczkowego). W pom

pie tej ciecz jest równomiernie przeciskana w elastycznym wezyku. Do przeciskania

cieczy w wezyku sluza rytmicznie pomszajace sie walki, które dogniataja wezyki

scianki i przepychaja ciecz do przodu. Odleglosc walków od scianki pompy jest

ustalona za pomoca odpowiedniej gmbosci szyn. Ma to zapobiegac nadmiernemu

zgniataniu wezyków, co mogloby powodowac zbyt szybkie ich zuzycie. Szybkosc

obrotów pompy jest stala, natomiast zróznicowanie objetosci przeplywajacej cieczy

uzyskuje sie przez stosowania wezyków o ich zmiennej wewnetrznej srednicy. Gm

bosc scianek wezyków jest zawsze taka sama, nie zaleznie od ich wewnetrznej sred

nicy, co umozliwia plynna prace i przedhlza zywotnosc wezyków, które w nonnal

nych wamnkach powinny byc sprawne przez 200 godzin pracy. Zuzyte wezyki po

daja ciecz nierównomiernie, co powoduje zwiekszenie szumów pomiam. Zaklócenia

w pracy moga równiez nastepowac na skutek zniszczenia wewnetrznej powierzchni

wezyków w wyniku ich korozji lub osadzania sie nierozpuszczalnego materialu.

Stosowane w pompach proporcjonalnych wezyki pozwalaja zazwyczaj na

podawanie cieczy z szybkoscia od 0,05 do 4,0 cm3hnin. Bardzo male i bardzo duze

przeplywy stosuje sie tylko w nielicznych, szczególnych postepowaniach. Do pobie

rania roztwom próbki stosuje sie w zasadzie przeplywy od 0,10 do 0,60 cm3/min.

Wieksze przeplywy stosuje sie w celu podawania roztworów rozcienczajacych lub

roztworów buforowych. Ogólnie stosowane wezyki wykonane sa z polichlorku wi

nylu. Mozna nimi podawac wiekszosc roztworów wodnych, a nawet niektóre roz

twory kwasów mineralnych, jesli ich stezenie objetosciowe jest nmiejsze od 50%.

Wezyki z polichlorku winylu nie nadaja sie do podawania wiekszosci rozpuszczalni

ków organicznych. W tym celu ,uzywa sie wezyki "V)lkonane ze specjalnego odpor

nego tworzywa (solvaf1ex). Mozna nimi podawac czterochlorek wegla, metanol,,
etanol, izopropanol, benzyne, heksan, oktan itp. Do podawania stezonych kwasów

mineralnych ShlZa wezyki z tworzywa kwasoodpornego (acidf1ex), Mozna nimi po
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dawac nawet gorace, bardzo agresywne kwasy, jak na przyklad roztwór dwuchro

mianu potasowego w stezonym kwasie siarkowym sluzacym do oznaczania utlenial

nego wegla.

Wazna CZYllliosciaw technice przeplywowej jest podawanie powietrza nie

zbednego do segmentowania strumienia cieczy plynacej w jednostce analitycznej.

Podawanie powietrza musi odbywac sie impulsowo, tak by ciecz byla rozdzielana

pelna baÓka powietrza wypelniajaca w calosci swiatlo przewodu. Mozna to uzyskac

dwoma sposobami. Przez umieszczanie miedzy pompa a jednostka analityczna

zbiorniczka, w którym powietrze ulega sprezeniu, co powoduje, ze w dosc miaro

wych odstepach czasu powietrza wciska sie w plynacy strumien powodujac jego

segmentacje. Znacznie skuteczniejszym rozwiazaniem jest wyposazenie niektórych

pomp w specjalny przerywnik do rytmicznego podawania powietrza. Jest to rucho

ma beleczka, która sciska wezyki doprowadzajace powietrze z pompy, co powoduje,

ze ulega ono sprezeniu z wezyku za pompa. Beleczka w miarowych odstepach czasu

podnosi sie i powietrze rytmicznie wciska sie w plynacy strumieÓ i powoduje bardzo,
równomierna jego segmentacje. W przypadku stosowania zbiorniczka powietrze

podaje sie z szybkoscia od 0,8 do 1,4 cm3/min, a przypadku przerywnika umiesz

czonego w pompie z szybkoscia 0,30 cm3/min.

W celu pobierania odczynników oraz doprowadzania cieczy z pompy do

jednostki analitycznej stosuje sie wezyki przewodowe, które laczy sie z wezykami

pompy. Wezyki przewodowe sa na ogól z takiego samego materialu jak wezyki

pompy, lecz do okreslonych celów uzywa sie takze wezyki przeplywowe wykonane

z innych materialów. Wezyki silikonowe sluza do pobieranie rozpuszczalników G[

ganicznych, teflonowe do pobierania goracych stezonych kwasów i zasad. Teflon

odznacza sie duzym wspólczynnikiem tarcia, a jego powierzchnia nie ulega zwilza

niu przy styku z roztworami wodnymi. Rurki szklane maja najnmiejszy wspólczyn

nik tarcia i najlepiej sie zwilzaja.

Do laczenia ze soba wezyków o srednicy wewnetrznej nmiejszej od 0,3 mm

stosuJe sie cienkie rurki metalowe ze stali kwasoodpornej lub w szczególnych ozna-
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czeniach z platyny. Do laczenia ze soba grubszych wezyków uzywa sie laczników

wykonanych z polipropylenu lub teflonu. Rurki szklane laczy sie ze soba za pomoca

odpowiednich laczników, których plaski koniec przytwierdza sie do brzegu mrki

rekawem z gmboscielmego wezyka polietylenowego. Rurki szklane laczy sie ze soba

równiez za pomoca gmbosciennego wezyka.

Jednostka analityczna

Celem ukladu przeplywowego w jednostce analitycznej jest przeprowadze

nie odpow"iednich reakcji chemicznych i przygotowanie plynacego roztwom do wy

konania pomiaru. Kazdy pomiar musi dotyczyc pojedynczej próbki i powinien byc

wolny od wplywu próbki poprzedzajacej i nastepujacej. Mozna to uzyskac tylko

przez poprawne rozdzielenie kolejnych próbek. Przeplyw cieczy w wezykach i mr

kach ma charakter laminamy, najwieksza szybkosc przeplywu jest w srodku prze

wodu, a najnmiejsza przy jego sciankach, co jest 'wynikiem tarcia. Wobec duzych

róznic w szybkosci tych przeplywów kolejne próbki ulegalyby szybkiemu wymie

szaniu. Innym zjawiskiem, które mogloby powodowac nakladanie sie kolejnych pró

bek i niedokladne mieszanie dodawanych odczYlmików z analizowanym roztworem

sa róznice w gestosci i lepkosci dodawanych roztworów. Tym ujenmym zjawiskom

zapobiega sie w dwojaki sposób:

• przez rozdzielanie (segmentowanie) plynacej cieczy pecherzykami powietrza, co

powoduje równomiema szybkosc przeplywu cieczy w calym swietle przewodów;

w tym systemie próbke wprowadza sie do roztwom przemywajacego i kolejno

wprowadza odczYlmiki, a czas podawania próbki jest kilkakrotnie dluzszy niz

podawania roztwom przemywajacego,

• przez wtryskiwanie próbki do plynacego roztworu reagujacego, czas wtryskiwa

nia próbki jest kilkadziesiat razy krótszy od czasu przeplywu rozdzielajacego

roztwom reagujacego.

Przeplyw segmentowany powietrzem

Segmentowanie stmmienia cieczy wykonuje sie zaraz na poczatku ukladu

przeplywowego. Do wprowadzanego roztwom, na ogól o wiekszej szybkosci prze-
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plywu, najczesciej do roztworu rozcienczajacego lub buforujacego, wciska sie ryt

micznie pecherzyki powietrza. Zazwyczaj kolejno wprowadza sie roztwór próbki.

CZYImoscte wykonuje sie za pomoca ksztaltki szklanej, w której od góry jest odga

lezienie sluzace do wprowadzania powietrza, a od dolu jest wlutowana cienka igla

ze stali kwasoodpornej shlzaca do wprowadzania kolejnego roztworu. Obydwa

wprowadzone roztwory miesza sie przez nadanie im ruchu obrotowego w spirali

szklanej. Na ogól do pelnego wymieszania wprowadzonego roztworu próbki wystar

czy spirala o pieciu zwojach. Do wymieszanego strumienia roztworu rozcienczaja

cego i próbki wprowadza sie kolejne roztwory odczynników. Po wprowadzeniu kaz

dego odczYlmika stosuje sie mieszanie w spirali o dziesieciu zwojach lub gdy reakcja

przebiega wolniej, to w spirali o dwudziestu zwojach.

Poprawny przeplyw strumienia, zapewniajacy wlasciwe rozdzielenie kolej

nych próbek uzyskuje sie tylko wtedy, gdy tarcie plynacej cieczy o scianki przewo

dów jest mozliwie najmniejsze. Jak juz wsponmiano tarcie o scianki rurek szklanych

jest najnmiejsze w porównaniu do pozostalych materialów przewodzacych stosowa

nych w technice przeplywowej. Dlatego w budowie jednostki analitycznej nalezy

dazyc, by mozliwie caly uklad plynacego strumienia byl wykonany ze szklanych

rurek, a polaczenia gietkimi wezykami z tworzywa sztucznego byly wstawiane tylko

w miejscach wymagajacych swobodnego polaczenia, co jest niezbedne przy laczeniu

jednostki analitycznej z kolorymetrem lub laczeniu ze soba poszczególnych zespo

lów reakcyjnych. Tarcie o scianki przewodów, takze szklanych, moze ulegac znacz

nemu powiekszeniu w wyniku zanieczyszczenia ich powierzchni tluszczami, wo

skami smólkami itp. zawartymi czesto w roztworze próbki, a takze na skutek wytra

cania sie nierozpuszczalnego materialu nieorganicznego. Znmiejszenie tarcia cieczy

o scianki przewodów uzyskuje sie przez dodawanie detergentów do roztworu prze

mywajacego i rozcienczajacego lub tez do niektórych odczynników. Detergenty

znmiejszaja napiecie powierzchniowe, przez co ulatwiaja zwilzanie powierzchni

przewodów i znmiejszaja tarcie, jak równiez przeciwdzialaja osadzaniu sie na scian

kach materialów zanieczyszczajacych.
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Jako typowe srodki zwilzajace stosuje sie:

• Czterosodowy N-oktodecylo-busztynian (Aerosol 22) - detergent anionowy, roz

puszczalny w wodzie, trwaly w ogrzewanym roztworze.

• Polioksy ester etylenowy alkoholu laurylowego (Brij-35) - detergent niejonowy,

rozpuszczalny w wodzie, stosowany w licznych metodach w autoanalizie prze

plywowej.

• P-Oksyetyleno-tioester (Sterox SE) - detergent niejonowy, stosowany w fotome

trii plomieniowej w stezeniu okolo 0,02%.

• Izoaktylo fenoksy-polietoksy etanol (Triton-IOO) - detergent niejonowy, dzialaja

cy równiez emulgujaco.

• Trójetanoloamina alkilotiosulfonianu (Ultrawet 60L) - detergent anionowy, uzy

wany do oznaczania fosforanów.

Dobieranie odpowiedniego srodka zwilzajacego do stosowanej metody pole

ga na sprawdzaniu, czy srodek nie reaguje z wprowadzanymi odczynnikami, a

zwlaszcza czy nie powstaja barwne lub nierozpuszczalne zwiazki.

Segmentowany strumien cieczy ma swobodny i niezaklócony przeplyw, jesli

srednica wszystkich przewodów jest wieksza od 0,6 nllil, a mniejsza od 5 mm. Wa

hania w wymiarze srednicy wzdluz przewodu nie maja istotnego wplywu na swo

bodny przeplyw segmentowanego strumienia. Nadmierne tarcie o scianki przewo

dów i liczne przepusty o zawezonej srednicy moga powodowac zbyt duze cisnienie

hydrauliczne w strumieniu, cO'wyraznie zaklóca pomiar. Uklad hydrauliczny nie jest

zan1kniety. Czesc strumienia z jednostki pomiarowej jest kierowana spowrotem do

pompy, skad za pomoca wezyka o odpowiedniej szybkosci przeplywu jest kierowana

do scieku. Pozostala czesc strumienia wyplywa swobodnie do scieku, co wyrównuje

cisnienie hydrauliczne i zapewnia spokojny przeplyw i pomiar.

Prócz opisanego powyzej prostego ukladu analitycznego, polegajacego na.
wprowadzaniu roztworu próbki oraz roztworów odczynników i ich wzajenmym

mieszaniu, mozna wlaczyc do jednostki analitycznej zespoly umozliwiajace wyko

nywanie przeróznych czynnosci.
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Najczesciej stosowanym ukladem jest laznia olejowa umozliwiajaca ogrze

wanie do wymaganej temperatury reagujacego stmmienia. Jest to termostatowane,

oporowo ogrzewane urzadzenie wypelnione olejem silikonowym. Mieszanie oleju w

lazni odbywa sie na zasadzie mchu konwekcyjnego. Woleju jest zanurzona wielo

zwojowa spirala przeplywowa. Czas przebywania próbki w lazni ustala sie pojem

noscia spirali i szybkoscia przeplywu. Na ogól, w zaleznosci od rodzaju reakcji,

stosuje sie laznie o nastepujacych przedzialach temperatury:

• 37° - 40°C - w celu vvywolania lub utrwalenia wywolanego zabarwienia,

• 40° - 451)C- w reakcjach redoks,

• 90° - 95°C - w reakcja hydrolizy.

Do podwyzszania temperatury stnunienia próbki powyzej 150°C sluzy

ogrzewany elektrycznie blok aluminiowy, w którym do glebokich otworów wstawia

sie wielozwojowa spirale. Laznia taka sluzy miedzy innymi do oznaczania wegla

organicznego za pomoca roztwom dwuchromianu potasu w kwasie siarkowym.

Inny uzytecznym urzadzeniem jest zestaw do ciaglej dializy umozliwiajacy

oddzielenie elektrolitów od zwiazków wysoko czasteczkowych. Ciagla dializa polega

na przeplywie w wpólpradzie, po obydwóch stronach blony pólprzepuszczalnej,

dwóch segmentowanych powietrzem stmmieni roztwom próbki i wody. Czas kon

taktu stmmienia próbki jest bardzo krótki. Wystarcza to jednak do oddzielenia

próbki i wykonania oznaczenia. Stosuje sie ja do wydzielenia oznaczanego elektro

litu z zabarwionego wyciagu z gleby lub materialu roslinnego.

Ciagla dialize stosuje sie niekiedy do rozciel1czania zbyt stezonych roztworów pró

bek.

Jeszcze inne urzadzenia sluza do ciaglego saczenia, dekantacji, destylacji,

ekstrakcji do fazy organicznej, oddzielania fazy organicznej od wodnej itp. W spo

sób ciagly mozna prowadzic wymiane jonów w kolumnie wypelnionej wymienia

czem lub prowadzic redukcje w kolumnie wypelnionej stalym reduktorem. Specjal

nie rozbudowane urzadzenia pozwalaja na przeplywowe rozpuszczanie próbek ma-
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terialu stalegct lub na ciagle spalania w kwasach stalych lub cieklych próbek mate-

rialu organicznego.

Technika wtryskiwania próbki

Postepowanie takie rózni sie techniki segmentowania tym, ze przeplyw

roztwom reagujacego jest znacznie szybszy i odbywa sie w duzo cieI1szych przewo-.

dach. Technika wtryskiwania próbki 'mozna wykonywac do 300 oznaczeI1 na godzi-

ne·

Pomiar

W roztworze kolejno wprowadzanej próbki mozna równoczesnie wykonac

kilka oznaczell. W takim ukladzie roztwór próbki dzieli sie na kilka stmmieni i kaz-•
dy z nich jest w pompie proporcjonalnej kierowany niezaleznie do osobnej jednostki

analitycznej, w której roztwór jest przygotowywany do oznaczania. Pomiar sygnahl

wykonuje sie osobno dla kazdego stmmienia w irulym zestawie pomiarowym.

Sygnaly próbki w technice segmentowania maja foremny narastajacy ksztah

rozdzielany znUliejszonymi sygnalami roztwom przemywajacego. Sygnaly próbki w

teclUlice wtryskowej maja ksztalt gwaltownie narastajacego wierzcholka na tle wy

równanej linii podstawowej roztwom reagujacego.

Pomiar sygnalów wykonuje sie za pomoca róznych teclUlik instmmental

nych stosowanych w analizie roztworów. Wykorzystuje sie fotokolorymetry w swie

tle widzialnym i nadfiolecie, nefelometr, fotospektrometry plomieniowe emisyjne lub

absorpcyjne, elektrody jonoselektywne itp.

Najwieksze zastosowanie znalazl fotokolorymetr w swietle widzialnym.

Mozna wykorzystywac kazdy dobry spektrometr, w którym mozna wstawic kuwete

przeplywowa. Wymaga sie jednak, by byl on dostatecznie czuly i byl malo podatny

na zaklócenia. Dlatego stosuje sie zazwyczaj spektrokolorymetr dwuwiazkowy a

duzym zakresie wzmacniania sygnalów. W celu zapewniania liniowosc~ pomiam

pracuje sie w zakresie O do 0,0 absorbancji, a czesto ponizej tego zakresu. Kuwety

pomiarowe maja srednice wewnetrzna w granicach 1,5 do 2,5 mm i gmbosc warst-
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wy pomiarowej w granicach 0,5 do 5 cm. Zazwyczaj uzywa sie gmbosci warstwy

1,5 cm.

Przed wprowadzeniem roztwom do kuwety przeplywowej nalezy oddzielic

powietrze segmentujace stmmien. W odpowiednim zestawie przeplywowym czesc

stmmienia z calym segementujacym powietrzem jest odprowadzana do scieków, a

pozostaly stmmielljest kierowany do kuwety. Takie oddzielenie powietrza wykonuje

sie takze przed wprowadzeniem stmmienia próbki do innych urzadzen pomiaro

wych.

Pozostale wymienione przyrzady musza byc dostosowane do pomlam z

ciaglego stmmienia. Najwiekszego dostosowania wymagaja elektrody jonoselektyw

ne, w przypadku których niewielki stmmien roztwom musi oplywac elektrode se

lektywna i odniesienia.

Wszystkie pomiary w autoanalizie przeplywowej sa pomiarami porównaw

czymi. Linie podstawowa pomiam ustawia sie wobec wody lub roztwom nasladuja

cego roztwór próbki bez skladnika oznaczanego. Pomiar kalibmje sie i sprawdza

liniowosc za pomoca serii wzorców. W mtynowych oznaczeniach wykorzystuje sie

na ogól tylko jeden sprawdzony wzorzec.

Zapis wyników

Przez dluzszy czas do zapisu wyników pomiam wykorzystywano samopis

lub samopis sprzezony z dmkarka. Obecnie wyniki zbierane sa w komputerze, który

czesto sluzy takze do sterowania calym ukladem.

Opis ukladu analitycznego

Zlozony uklad analityczny wymaga schematycznego opisu w odniesieniu do

stosowanej metody, analizowanego materiahl i zakresu stezenia oznaczanego sklad

nika. W tym celu stosuje sie umowny zapis rysunkowy. Podstawowe jednostki ze

stawu opisano umownymi znakanli. Pelen opis rysunkowy przedstawiono na przy

kladzie oznaczania azotanów w wodzie (rysunek l). Metoda polega na redukcji

azotanów do azotynów za pomoca aktywowanego kadmu umieszczonego w prze

plywowej kolumnie. Jonyazotynowe reaguja z sulfamidem i tworzy sie zwiazek
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dwuazowy, który kolejna laczy sie z N-l-naftylo-etyleno-d\\'Uamina i powstaje pur

purowy zwiazek azowy. Obydwa odczym1iki wprowadza sie z jednym roztworem.

Pod nazwa metody podaje sie zakres stezen obejmujacy oznaczenia w da

nym ukladzie. Przy próbniku rozpoczynajacym uklad podaje sie szybkosc pracy

wyrazona w liczbie wprowadzanych próbek na godzine, w omawianym przykladzie

40/h, oraz stosunek czasu pobierania próbki do czasu przemywania. Podany na

rysunku stosunek 4 : l znaczy, ze pobieranie trwa 72 sekundy, a przemywanie 18

sekund. Zamiast pompy proporcjonalnej przedstawia sie uklad wezyków z opisem.

Liczby w nawiasie podaja szybkosc przeplywu w cm3/min., a opis slowny informuje

o rodzaju wprowadzanej cieczy, a czesto o jej przeznaczeniu. Opis odnosi sie do

wezyków z polichlorku winylu, gdy stosuje sie inne wezyki to podaje sie ich two

rzywo np.: solvaflex, acidflex itp. Niekiedy umieszcza sie przy wezykach skróty

kolorów odpowiadajacych handlowemu oznakowaniu ich srednicy wewnetrznej.

Obok spirali sluzacych do mieszania wprowadzanych cieczy podaje sie liczbe zwo

jów. Sporadycznie wykonywane oznakowuje sie prostokatami i odpowiednim opi

sem slownym. Na omawianym rysunku przedstawiono w ten sposób odpowietrzanie

i kolunme redukcyjna. Obok spektrokolorymetm podaje sie dlugosc pasma anali

tycznego w nm, gmbosc warstwy kuwety przeplywowej (F/C) w mm i jej srednice

wewnetrzna tez w lllil1.

Obok lazni grzejnej podaje sie jej temperature w Oc i pojemnosc umiesz

czonej w niej spirali, wyrazonej w cm3. Obok dializera podaje sie w cm dhlgosci

styku przeplywajacego roztwom z blona pólprzepuszczalna.

Zastosowanie w chemii rolnei

Analiza przeplywowa znalazla szerokie zastosowanie w chemii rolnej. Sto

suje sie ja do oznaczania calkowitego azotu i fosfom w zmineralizowanych prób

kach materialu roslil1l1egolub gleby. Do oznaczania wegla organicznego w glebie.

Jest szczególnie przydatna do analizowania wyciagów z gleby, w których oznacza

sie zwlaszcza fosfor oraz azot azotanowy i azot amonowy.
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Jednakze stosowanie omawianej techniki nie ma ograniczenia i mozna ja

wykorzystywac do oznaczen wykonywanych dotychczas recznie prawie wszystkimi

metodami stosowanymi w pracowniach. Najlatwiej jest zamienic technike reczna na

automatyczna, gdy pomiar wykonuje sie za pomoca spektrometrii, glównie absorpcji

czasteczkowej w zakresie swiatla widzialnego.

Zalety analizy przeplywowej

Glówna zaleta automatyzacji analizy chemicznej jest zwiekszenie liczby

oznaczell w jednostce czasu i to bez bezposredniego udzialu czlowieka. Pozwala to

na zwiekszenie wydajnosci pracowni bez potrzeby zwiekszana zatrudnienia i daje

mozliwosc analitykowi na wykonywanie w miedzyczasie innych prac. Druga zaleta

analizy przeplywowej jest powtarzalnosc oznaczell, gdyz kazda próbka jest auto

matycznie traktowana tak samo, w identycznym czasie, takiej san1ej temperaturze i

przy zachowaniu powtarzalnych warunkach.

Oplacalnosc stosowania analizy przeplywowej wzrasta wraz z liczba wyko

nywanych jednorazowo oznaczen. Technika ta znajduje glównie zastosowanie tam,

gdzie wykonuje sie duza liczbe takich samych oznaczell w podobnym materiale.
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Izabela Skalska

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji, ul Klobucka 23 A, 02-699 WARSZAWA

Streszczenie

W referacie przedstawiono podstawowe informacje dotyczace systemu

certyfikacji i akredytacji w Polsce na tle systemów funkcjonujacych w krajach

stowarzyszonych w Unii Europejskiej. Opisano dzialalnosc jednostek

certyfikujacych w obszarze prawnie uregulowanym i nieuregulowanym z

wyjasnieniem obu tych pojec i przedstawiono normy zawierajace kryteria

dotyczace jednostek certyfikujacych. Szczególowo omówiono organIZaCje

akredytacji w Polsce podajac podstawy prawne, zasady postepowania krajowej

jednostki akredytujacej, wymagania dla jednostek certyfikujacych oraz stosowana

procedure akredytacji i wyjasniono róznice pomiedzy certyfikacja i akredytacja.

Poruszono takze problem badan, wykonywanych przez akredytowane laboratoria

badawcze i wykorzystywanych przy akredytacji oraz ich niezaleznosc od procesów

certyfikacji prowadzonych w jednostkach certyfikujacych. Pokazano takze rodzaje

jednostek certyfikujacych akredytowanych przez Polskie Centrum Badan i

Certyfikacji i ich zakresy dzialania w obszarze certyfikacji.

Certyfikacja i akredytacja w Europie i w Polsce

W lipcu 1989 r. stworzone zostaly wazne przeslanki dla dalszego rozwoju

Unii Europejskiej do przestrzeni gospodarczej bez granic. Na forum Komisji

Europejskiej ds. Certyfikacji i Badan przedstawiono "Koncepcje Globalna" jako

wskazanie przyszlej drogi harmonizacji wewnatrz Unii . Przekonywano, ze samo

ujednolicenie europejskich ustaw i norm nie wystarczy aby, przy zachowaniu

pewnego stopnia swobody przez kraje czlonkowskie, w zakresie prowadzenia badall

i certyfikacji wg wlasnych regul, mozna bylo realizowac niezaklócony przeplyw

towarów i uslug oraz zlikwidowac bariery halldlowe na rynku europejskim.

Wszyscy eksportujacy swoje wyroby musieliby zaakceptowac wielokrotne badania,
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co znaczaco wplyneloby na cene oferowanyc~ wyrobów oraz uslug i przez to

zmniejszyloby ich konkurencyjnosc. Wynikla wiec potrzeba wzajemnego uznawania badan

i certyfikatów, która stala sie jednym z podstawowych celów politycznych Rady UE.

Funkcje klucz:>wa we wspólnym, wewnetrznym rynku w Unii Europejskiej zaczyna

odgrywac wiec polityka certyfikacyjna i scisle z nia zwiazana polityka akredy1acyjna.

Zgodnie z definicja certyfikacja zgodnosci jest to dzialanie trzeciej strony,

wskazujace, ~e zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie

zidentyfikowany wyrób, proces lub usluga sa zgodne z okreslona norma lub innyr'1

dokumentem normatywnym.

Certyfikacja

Producent
(strona piz:wsza )

Uzytkownik

Uzytkownik n
( strona druga)

Jednostka certyfikujaca
( strona trzecia)

Ocena zgodnosci
----------- Zaufanie

Rys.l. Zaleznosci w procesie certyfikacji;

Istota certyfikacji polega na tym, ze zgodnosc wyrobu lub uslugi z okreslonymi

wymaganiami potwierdzana jest poprzez ocene prowadzona na podstawie

niezaleznych badan przez uznane, niezawodne i kompetentne jednostki certyfikujace.

Efektem dzialania jednostki certyfikujacej j€st certyfikat, czyli dokument wydawany

zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, w którym jednostka certyfikujaca udziela

osobie lub jednostce organizacyjnej prawa do uzywania, zgodnie z zasadami danego
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systemu certyfikacji - certyfIkatów lub znaków zgodnosci na wyroby, procesy lub

uslugi.

Akredytacja rózni sie zasadniczo . od certyfikacji, poniewaz dotyczy oceny

kompetencji jednostki organizacyjnej do prowadzenia okreslonych i jasno zdefiniowanych

zadan. Definicja' akredytacji mówi, ze "akredytacja (jednostki certyfikujacej) jest to

formalne uznanie, ze jednostka organizac)jna (certyfikujaca) jest kompetentna do

wykonywania okreslonych dzialalI (zwiazanych z certyfikacja). Jednostka akredytujaca

(jednostki certyfikujace) jest to jednostka prowadzaca system akredytacji i zarza

dzajaca nim oraz udzielajaca akredytacji jednostkom certyfikujacym. Jednostka akredy

towana jest to jednostka certyfikujaca (wyroby, lub systemy jakosci lub personel), której

udzielono akredytacji.

Wzajemne uznawanie badalI i certyfikatów jest odpowiednikiem harmonizacji

przepisów i nonn w zakresie ukiemnkowanym na 0Koncepcje Globalna". Koncepcja ta

powinna objac wszystkie obszary gospodarki zarówno uregulowane, jak i nieuregulowane

w taki sposób, aby badania i certyfikaty jednego kraju czlonkowskiego byly uznawane we

wszystkich innych krajach Unii. To dzialanie zaklada budowe zaufania w Europie, które

jest jeszcze wazniejsze, gdy wymagania techniczne nie zostaly w pelni zharmonizowane i

trzeba zastosowac miare tzw. "badania równowartosciowego". Komisja UE okreslila

jednoznacznie, ze "równowartosciowym" jest takie badanie, które przeprowadzane w

róznych jednostkach w oparciu o jednolite kryteria oceny umozliwia wlasciwe porównanie

wyników. Aby zas oceny dokonywane na podstawie badelli byly porównywalne jednostki

certyfikujace dokonujac.e tych ocen powinny posiadac odpowiednio porównywalne

kompetencje. Dlatego tez powolano w krajach czlonkowskich UE jednostki, które w scisle

okreslony sposób dokonuja oceny kompetencji jednostek badawczych oraz certyfikujacych.

Poprzez ustalenie ogólnych wymagan dla jednostek certyfikujacych odnosnie ich

kompetencji, niezawodnosci dzialania, poufnosci uzyskiwanych informacji, mozliwe sie

staje wzajemne uznawanie wydawanych certyfikatów i ich porównywalnosc. W tym celu

powstaly Normy Europejskie, na bazie których jednostki krajowe rozpoczely

dzialalnosc akredytacyjna.
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Klient

.::..:..: :..: : "~_ u -u ?u u ,,/

Klient n "" ,,'

("'0"' p;,rw", ) """""" ' /

Jednostka akredytujaca
( strona trzecia)

Ocena zgodnosci
Zaufanie

Rys.2.·Zaleznosci W procesie akredytacji

Jednostka

certyfikujaca
(strona druga)

Podstawa organizacji i dzialania jednostek certyfikujacych sa wymagania

Europejskich Norm zhannonizowanych serii EN 45000 (EN 45011; 45012;

45013). Wymienione nomlY zawieraja jedynie podstawowe wymagania, które musza

byc przez jednostki konsekwentnie przestrzegane. Praktyczne ich wdrc"ianie

powinno zostac opracowane w szczególach i realizowane indywidualnie przez

jednostke (wlasna ksiega j~~sci, procedury, instrukcje). Dla okreslonych obszarów

certyfikacji (np. \\'yroby medyczne, zywnosc, wyroby z przeznaczeniem dla wojska,

uslugi spawalnicze itp.) moze okazac sie konieczne spelnienie dodatkowych

wymagan, a ich wdrazanie musi byc opisane bardziej szczególowo. Oznacza to, ze

praktyczna struktura i dzialalnosc jednostki certyfikujacej powinna zawsze

uwzgledniac "przednliot certyfikacji" oraz odnosic sie do istniejacych uwarunkowan

(takze prawnych obowiazujacych w danym kraju). Kazda jednostka certyfikujaca

powinna zatem, zgodnie z \\'ymaganiami stosownych norm, posiadac ksiege jakosci,

procedury oraz takie instrukcje, które pozwola jej za kazdym razem realizowac

zadanie \V scisle okreslony sposób. W tym znaczeniu cala dzialalnosc jednostki musi

byc realizowana w oparciu o dzialajacy system jakosci, który umozliwia jej ciagle
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doskonalenie jakosci, a tym samym pozyskanie zaufania klientów. Aby klienci

rzeczywiscie darzyli zaufaniem jednostki certyfikujace nalezy je akredytowac, czyli

potwierdzic ich kompetencje, niezawodnosc dzialania i zachowywanie poufnosci w

odniesieniu do wszystkich klientów.

Dzialalnosc jednostek w obszarze prawnie uregulowanym i nieuregulowanym

Jednostki certyfikujace moga dzialac w obszarze prawnie uregulowanym lub

nieuregulowanym (wolnogospodarczym). Obszar uregulowany ustawowo jest to

obszar, w którym wprowadzenie do obrotu ~robów materialnych lub

niematerialnych jest uregulowane przez odpowiednie dyrektywy Unii Europejskiej.

Jest to obszar, w którym "procedura oceny zgodnosci" (stosownie do dyrektyw UE)

jest zalecona do obowiazkowego stosowania. Dyrektywy UE wprowadzane sa na

obszar danego kraju poprzez stosowne ustawy lub rozporzadzenia krajowych

organów administracyjnych. Dyrektywy zalecaja prowadzenie przez akredytowane

jednostki certyfikacji wyrobów o wysokim stopniu zagroz~nia, jak równiez okreslaja

jednoznacznie "procedury oceny zgodnosci", których nalezy przestrzegac .

. Obszar nieuregulowany ustawowo jest to obszar, w którym wprowadzenie do obrotu

wyrobów materialnych lub niematerialnych oraz ich certyfikacja nie jest

uregulowane przez dyrektywy Unii Europejskiej. Wszelkie dzialania w zakresie

wprowadzania na rynek nastepuja w wyniku dobrowolnych uzgodniell lub

kontraktów prywatno-prawnych.

W obu obszarach dzialania, zarówno uregulowanym, jak l l1le

uregulowanym prawnie akredytacja jest dobrowolna. Trzeba jednak stwierdzic, ze

na rynku coraz wieksze znaczenie zyskuja certyfikaty wydawane przez

akredytowane jednostki certyfikujace. Oznacza to, ze akredytacja moze byc czesto

elementem rozstrzygajacym przy akceptacji UShlg oferowanych przez jednostke

certyfikujaca i przy samym uznawaniu certyfikatów. W obszarze obowiazywania

dyrektyw UE w zasadzie moga dzialac tylko jednostki notyfikowane tzn. krajowe

akredytowane jednostki. Notyfikacja jest specjalna procedura uznawania jednostek
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stosowana wewnatrz Unii . Poza Unia tego rodzaju procedury me ma, a w

razie potrzeby jest ona wymagana w innej formie.

Aktualnie niektóre polskie jednostki certyfikujace ubiegaja sie o status jednostki

notyfikowanej, jednak do momentu wejscia Polski do Unii mozliwa jest jedynie tzw.

desygnacja czyli "formalne wymienienie jednostki akredytowanej w Dzienniku

Urzedowym Unii Europejskiej potwierdzajacej zgodnosc z Dyrektywa dla

oznaczanIa znakiem CE wyrobów wyprodukowanych w Polsce w celu

wprowadzania ich na rynek unijny".

Notyfikowana (wymieniona w Dzienniku Urzedowym UE) jednostka certyfikujaca

dokonuje potwierdzenia swojej niezaleznosci i kompetencji w procesie akredytacji

realizowanym przez kompetentna i uznana jednostke akredytujaca kraju bedacego

czlonkiem w Unii Europejskiej. Jednostka udzielajaca akredytacji informuje o

udzielonej akredytacji kompetentne krajowe ministerstwo lub stosowny urzad.

Ministerstwo zglasza w regularnych odstepach czasu, akredytowane jednostki

certyfikujace do Komisji Unii Europejskiej , a nastepnie informacje te sa oglaszane

w Dzienniku Urzedowym UE. Przez takie dzialanie jednostka certyfikujaca zyskuje

status jednostki notyfikowanej ("Notified Body") i od tego momentu jest

uprawniona do certyfikacji w zakresie obowiazywania dyrektyw UE.

W obszarze prawnie nieuregulowanym notyfikacja nie jest wymagana i nie jest

równiez mozliwa. Godnym podkreslenia uwagi jest fakt, ze Komisja Unii

Europejskiej i Rada Europy zalecaja na podstawie "Koncepcji Globalnej" 

akredytacje jako wazne zalozenie na drodze ogólnego uznawania certyfikatów.

Uzyskanie akredytacji (najlepiej od uznanej jednostki akredytujacej) ulatwia

jednostkom certyfikujacym dostep do notyfikacji.
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Obszar ustawowo uregulowany bszar nieuregulowany ustawowo

(wolnogospodarczy )

Cechy:
- na podstawie lIstaw krajowych do

obrotu sa wprowadzane wyroby
z waznymi certytikatami zgodnosci

- niezbedna jest akredytacja
- kompetentnymi do akredytacji

sa dopuszczone jednostki krajowe

Obszar obowiazkowej

notyfikacji

Cechy:
- na podstawie dyrektyw UE - do

obrotu sa wprowadzane wyroby
posiadajace certyfikaty zgodnosci
i znak CE

- na podstawie porozumien miedzynaro
. dowych akredytacja poprzedza

notyfikacje
- kompetc:>tnvmi do akredytacji sa

dopuszczone je;jnostki krajowe

;l'J-iY~l.a,a:~";:F' ' '<''-ii •
.j ednostkitertyfik'Ujace w. obszarze
dyrektyWy maszynowej UE

Cechy:
- na podstawie kontraktów prywatno

prawnych do obrotu sa wprowadzane
wyroby z certyfikatami zgodnosci

- akredytacja jest dobrowolna
- kompetentnymi do akredytacji sa

jednostki prywatne

Rys.:!. C?gólne przedstawienie obszaru prawnie uregulowanego inieuregulow~De&o".

Normy dotyczace certyfikacji i akredytacji

Normy serii ISO 9000 pozvv~laja na uzyskanie zaufania w stosunku do

dostawcy (producenta lub oferujacego uslugi). Wyprodukowany \vyrób lub

zaoferowana usluga w rozumieniu norm serii ISO 9000 nie sa na pierwszym miejscu
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I EN 45011
Ogólne kryteria dotyczace jednostek

certyfikujacych wyroby

wsród wartosci. Nonny te koncentruja sie przede wszystkim na systemie jakosci i

\varunkach ramO\\ych.

NORM" SERII EN 45000

f

I EN 45020_Nar'!'~JJ_~~.sJ~i dziedziny zWj-S,zane. Terminala

G-------EN 45001

OgÓln.e kryte.ria dZ.ia!.a.nl.a1~~aI~J2!l.~~~~a~c~h

EN 45002
Ogólne kryteria oceny laboratoriów

____ ~~_~.C::~lc~~

EN 45003
Ogólne kryteria dotyczace jednostek

akredytujacych lab~f"atoria

'-;;1
EN 45004

Ogólne kryteria dotyczace róznych .

. rodz§E.'::decjr:'0stek kontrolujacych

EN 45012
i Ogóln:: kryteria dotyczace jednostek

certyfikujacych systemy jakosci

EN 45013
Ogólne kryteria dotyczace jednostek

certyfikujacych personel

EN 45010
Wymagania ogólne dotyczace oceny i

akredytacji jednostek
certyfikujacych/rejestrujacych

EN 45014
Ogólne kryteria dotyczace deklaracji

zgodnoscI wydawanej przez dostawców

Rys.4. Struktura Donn obowiazujacych przy certyfikacji i akredytacji

Inaczej jest w przypadku norm serii EN 45000. Jezeli ma byc oceniona "wartosc"

dokumentu (spra\vozdania z badan, raportu z kontroli, czy tez certyfikatu) to

kompetencje techniczne (bieglosc) jednostki i jej pracowników odgrywaja tu

decydujaca role. Zasadniczym wiec celem norm serii EN 45000 jest budowa

zaufania do raportów z badan lub do certyfikatów, czyli zaufania do wartosci, które

w efekcie doprowadzic ma do uznawania tych dokumentów w ukladzie
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miedzynarodowym. Bowiem zarówno raporty z badan, jak i certyfikaty maja sens

wówczas, gdy sa ogólnie uznawane. Normy serii EN 45000 wprowadzaja pojecie

akredytacji i ustanawiaja warunki, które musza byc spelnione w celu budowy

niezbednego zaufania. Zawarte w tej serii nonny EN 45011 -;- 45013 narzucaja

jednostkom akredytujacym obowiazek doglebnego sprawdzenia kompetencji

teclmicznych (bieglosci) pracowników; struktury organizacyjnej oraz sposobu

zarzadzania w jednostkach certyfikujacych, tak aby zachowac poufnosc infonnacji

dotyczacych dostawców ubiegajacych sie o certyfikat. Poprzez zastosowanie i

spelnianie wymagan zharmonizowanych nornl europejskich potwierdzone przez

niezalezne organizacje krajowe wzrasta zaufanie do oceny jednostek badawczych i

certyfikujacych. Prace w zakresie udzielania akredytacji powierzono w wiekszosci

krajów instytucjom palistwowym lub innym pracujacym na zlecenie panstwa.

Miedzynarodowe organizacje jednostek akredytujacych

Kraje UE i EFTA pO\;volalykilka organizacji zwiazanych dzialalnoscia w

dziedzinie akredytacji. Kazda z tych organizacji zajmuje
..

SIe wza]enmym

uznawaniem jednostek akredytujacych wzglednie jednostek akredytowanych.

Warunkiem wzajemnego uznawallia jednostek jest daleko idaca harmonizacja

""ykladni - interpretacji stosownych nonn i trybu postepowania w procesie

akredytacji. W tym celu, we wszystkich organizacjach powolano szereg grup

roboczych, które zajmuja sie interpretacja i wdrazaniem wymagali norm. Na gruncie

tych interpretacji opraCOWallOszereg przewodników, które stanowia pomoc dla

poszczególnych jednostek akredytujacych, jak równiez jednostek zainteresowanych

uzyskaniem akredytacji. Kazda z tych organizacji jest czlonkiem EOTC

(Europejska Organizacja ds. Badan i Certryfikacji) i reprezentuje tam interesy

jednostek akredytujacych oraz jednostek organizacyjnych akredytowanych.

EAL

WECC - Western European Calibration Cooperation jest organizacja zajmujaca sie

akredytacja jednostek wzorcujacych. Zostala zalozona w 1975 roku w ramach MoU

(Memorandum of Uriderstanding).
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WELAC - Westem European Laboratory Accreditation Cooperation zajmuje sie

akredytacja laboratoriów badawczych .Zostala zalozona w 1989 r. równiez w

ramach Memorandum of Understanding.

Poniewaz wiele kwestii w dziedzinie akredytacji zarówno jednostek wzorcujacych,

jak i badawczych posiada praktycznie taki sam charakter, obie organizacje dnia l

czerwca 1994 r. polaczyly sie w European Cooperation for the Accreditation of

Laboratories (EAL).

EAC

European Accreditation of Certification (EAC) jest to zjednoczenie jednostek

akredytujacych w Europie, które ma na celu utworzenie jednolitego systemu

akredytacji jednostek certyfikujacych wyroby, systemy jakosci, personel.

Organizacja ta podobnie jak wsponUliana WELAC i WECC - zostala zalozona w

ramach Memorandum of Understanding w roku 1991.

Zajmuje sie ona problemem akredytacji jednostek certyfikujacych. W tym celu,

miedzy innymi, opracowuje przewodniki, które pomagaja w sposób bardziej

jednolity zrozumiec zapisy Nonn Europejskich. Opracowane przewodniki EAC nr

G2, G3, G4 sa oficjalnymi interpretacjami nonn: EN 45011, EN 45012 i EN

45013. Zostaly one w formie projektu przedlozone w maju 1995r., a we wrzesniu

1995r, jako ogólnodostepne przewodniki, zalecone do stosowania przez organizacje

w krajach Unii Europejskiej.

EA

W listopadzie 1997r. obie organizacje EAC i EAL polaczyly sie w jedna

organizacje tworzac Europan co-operation for Accreditation EA.

System akredytacji w Polsce

W Polsce od l stycznia 1994 r. na mocy ustawy o badaniach i certyfikacji

dziala krajowy system akredytacji, badan i certyfikacji. Podstawa do opracowania,

a nastepnie uchwa1el1ia tej ustawy byly generalne rozwiazania zawarte w normach i

przepisach Unii Europejskiej, jak równiez tzw. Uklad Europejski zawarty w roku

1991 przez Polske z krajami czlonkowskimi Unii. W Polsce krajowy system akredy-
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tacji jednostek certyfikujacych jest organizowany i zarzadzany przez Polskie

Centrum Badan i Certyfikacji (PCBC) na mocy wspomnianej ustawy. Jest to system

dostepny dla wszystkich jednostek organizacyjnych prowadzacych dzialalnosc

certyfikacyjna, niezaleznie od ich wielkosci, statusu prawnego, dziedziny, w

jakiej dzialaja oraz uczestnictwa w jakiejkolwiek organizacji lub grupie organizacji,

a udzial w nim jest dobrowolny. Oplaty za akredytacje uiszcza jednostka

wnioskujaca. Sa one naliczane na podstawie zatwierdzonego cennika oplat

stosowanych przy akredytacji. System dziala w oparciu o normy serii PN-EN

45000 odnoszace sie do certyfikacji. Akredytacja w krajowym systemie akredytacji

jednostek certyfikujacych w Rzeczypospolitej Polskiej jest dostepna zarówno dla

jednostek krajowych, jak i zagranicznych.

PCBC stawia nastepujace cele przed krajowym systemem akredytacji jednostek

certyfikujacych:

• ciagle doskonalenie sposobu zarzadzania w jednostkach certyfikujacych,

umozliwiajace podnoszenie poziomu jakosci ushlg zwiazanych z certyfikacja;

• oficjalne potwierdzenie kompetencji jednostek certyfikujacych przez

niezalezna trzecia strone;

• promowame posiadaczy certyfikatów wydawanych przez akredytowane

jednostki certyfikujace w kraju i w kontaktach miedzynarodowych.

Czynnosci zwiazane z dzialaniem krajowego systemu akredytacji jednostek

certyfikujacych sa realizowane przez Zespól Akredytacji Jednostek Certyfikujacych,

który jest komórka organizacyjna Biura do Spraw Akredytacji. W zakresie

akredytacji jednostek certyfikujacych Zespól Akredytacji Jednostek

Certyfikujacych dziala zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 45003

"Ogólne .kryteria dotyczace jednostek akredytujacych laboratoria"

dostosowanymi do dzialan przy akredytacji jednostek.

Decyzje w sprawie akredytacji, na mocy upowaznienia wydanego przez dyrektora

PCBC, podejmuje dyrektor Biura do Spraw Akredytacji. Usytuowanie Zespolu

Akredytacji Jednostek Certyfikujacych (AC), dzialajacego w strukturze Biura do
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spraw Akredytacji (A) Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji, przedstawia podany

schemat organizacyjny:

PREMIER RP

I•
DYREKTOR
CENTRUM
-"j

I.
D

+-.

KOMITET
TECHNICZNY

ds. AKREDYTACJI
JEDNOSTEK

CERTYFIKUJACYCH"
DYREKTOR I
Biura ds A

Akredytacji

IaEROW~~~.0i;~;~
ZESPOLU~ACA:

Il

Podstawy prawne systemu akredytacji w Polsce

Krajowy system akredytacji jednostek certyfikujacych jest zorganizowany i

zarzadzany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji na mocy ustawy z dnia 3

kwietnia 1993 roku o badaniach i certyfikacji (Dz. U Nr 55, poz. 250, z

pózniejszymi zmianami, ostatnia zmiana dotyczy nowelizacji wymienionej ustawy i

zawarta jest w Dz.U Nr 70, poz.776 z 1999r.). Tryb postepowania w procesie

akredytacji jednostek certyfikujacych jest oparty na postanowieniach normy PN-EN

45002 "Ogólne kryteria oceny laboratoriów badawczych" - zastosowanych do

akredytacji jednostek certyfikujacych. Na etapie projektu jest PN-EN 45010 

"Wymagania ogólne dotyczace oceny i akredytacji jednostek certyfikujacych

rejestrujacych" (od 8.08.1998r. obmviazuje w UE.).Szczególowy tryb akredytacji
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jednostek certyfikujacych jest zgodny z postanowieniem nr 5 Rady ds. Badan i

Certyfikacji z dnia 8 sierpnia 1994 roku w sprawie szczególowego trybu akredytacji

jednostek certyfikujacych wyroby i postanowieniem nr 9 Rady ds. Badan i

Certyfikacji z dnia 9 wrzesnia 1994 roku w sprawie szczególowego trybu

akredytacji jednostek ceItyfikujacych systemy jakosci.

Wymagania dotyczace jednostek certyfikujacych

Ogólne kryteria dotyczace jednostek certyfikujacych wynikaja z wymagan

okreslonych w Przewodniku ISO/IEC- 40;1983 Wymagania ogólne przy uznawaniu

jednostek certyfikujacych i w Polskich Normach: PN-EN 45011dla jednostek

certyfikujacych wyroby, PN-EN 45012 dla jednostek certyfikujacych systemy

jakosci i PN-EN 45013 dla jednostek certyfikujacych personel.

Do poszczególnych norm serii EN 45000 zostaly przez organizacje EAL i EAC

(aktualnie EA) opracowane wlasciwe interpretacje lub dodatkowo Przewodniki

ulatwiajace zrozumienie zapisów odpowiadajacych im norm EN 45011; EN 45012;

EN 45013. Przewodniki te staly sie aktualnymi wersjami zmienionych i

uaktualnionych norm serii EN-45000. Polskie Normy ulegaja modyfikacjom

stosownie do zmian norm europejskich. Projekty zmienionych Polskich Norm sa

aktualnie na etapie ankietyzacji powszechnej.

Wymagania dotyczace systemów certyfikacji realizowanych przez jednostki

certyfikujace okreslaja nadal obowiazujace postanowienia Rady ds. Badan i

Certyfikacji nr 8 z dnia 9 wrzesnia 1994 r. w sprawie szczególowego trybu

certyfikacji systemów jakosci i nr 10 z dnia 31 marca 1995 r. w spraWIe

szczególowego trybu certyfikacji wyrobów (z pózniejszymi zmianami).

W odniesieniu do jednostek certyfikujacych wyroby wedlug innego modelu

certyfikacji niz to okresla ww. postanowienie nr 10 (czyli model 5 wedlug ISO),

PCBC okreslilo dodatkowe wymagania dotyczace systemu certyfikacji

realizowanego przez te jednostki. Dla modelu 7 wg ISO sa to "Zasady certyfikacji

wyrobów wedlug modelu 7 ISO" (ABC Jakosci Nr 1-2/1996), a dla modelu 8 wg

ISO "Wytyczne stosowane przy ocenie jednostek prowadzacych certyfikacje wyro-



System akredytacji iednostek certyfikuhlCVch w Polsce 125

bów wg modelu 8 ISO" (ABC Jakosci Nr 3 (11)/1997) .Kryteria, o których mowa,

zostaly przyjete przez Komitet Techniczny ds. Akredytacji Jednostek

Certyfikujacych i zatwierdzone, zgodnie z procedura, przez zastepce dyrektora

Centrum. Akredytowane moga byc jednostki certyfikujace wyroby, jednostki

certyfikujace systemy zarzadzania (np. jakosci, srodowiskowego, bhp) i jednostki

certyfikujace personel. Na schemacie (Rys. 6) przedstawiano w sposób skrócony

etapy procesu akredytacji stosowanego w Polsce.

Nadzór nad akredytowana jednostka

Okres waznosci udzielanych akredytacji wynosi 3 lata. W okresie waznosci

udzielonej akredytacji jednostka akredytujaca ma obowiazek okresowego

nadzorowania akredytowanych przez siebie jednostek certyfikujacych poprzez

audity kontrolne.

Zgodnie z postanowieniem nr 5 Rady ds BadaI1.i Certyfikacji z dnia 8 slerpl1la

1994r. w sprawie szczególowego trybu akredytacji jednostek certyfikujacych

wyroby - czas pomiedzy kolejnymi auditami kontrolnymi wynosi 6 -:- 12 miesiecy.

Dokumentem swiadczacym o udzielonej akredytacji jest certyfikat akredytacji oraz

zakres akredytacji stanowiacy jego integralna czesc. Certyfikat akredytacji powinien

zawierac:

* nazwe i adres jednostki akredytowanej;

* krótki opis jej dzialalnosci (certyfikacja wyrobów, certyfikacja systemów

jakosci, certyfikacja personelu);

* okreslenie zastosowanej normy np. PN-EN 45011;

li< numer udzielonej akredytacji;

* okres waznosci;

* date udzielenia akredytacji;

* podpis podejmujacego decyzje w jednostce akredytujacej.

Zakres akredytacji jest w pewnym sensie znacznie wazniejszy niz sam

certyfikat. W zakresie akredytacji wyraznie podaje sie dla jakiej dzialalnosci akredy-
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taela zostala udzielona (model i rodzaj certyfIkacji, wyroby/grupy wyrobów,

mekiedy badane cechy \\)Tobów).

r--
I

Wniosck o akrcdyl:lcje wraz z dokumentacja

systemu jakosci i ukresem akred)1acji
1I

PCBC dokcnuje fOI;malnej occny dokumentacji pod wzgledem
jej kompletnosci i sprawdzenia, czy fonnalnie wprowadzono

system jakosci w iednostce certyfikuiace'

Powolanie zespolu audi torów do

przeprowadzenia oceny jednostki

certyfikujacej

Audit wstepny. o ile jest niezbedny

Audit w siedzibie jednostki certyfikujacej
przcprowadzany przez auditorow PCBC

Raport z auditu przekazywany

przez auditora wiooacego do PCBC

Raport z auditu przekazywany przez
PCBC do jednostki certyfikujacej

Ocena przebiegu procesu akredytacji przez

Komitet Techniczny ds. Akred)1acji
Jcdnostek Certyfikujacych

Wniosek kierownika Zespolu AC

dotyczacy udzielenia akredytacji

Decyzja d)Tektora Biura ds.Akred)1acji

dotyczaca udzielenia akred)1acji dla

jednostki. certyfikujacej

Wreczenie certyfikatu akredytacji

Nadzór nad akredytowana jednostka

certyfikujaca

LUB

Ocena dzialan korygujacych

wykonana przez peBC

i audi tora wiodacego

Rys.6. Procedura stosowana przy akred)1acji jednostek cen)fikujacycb
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Jednostka jako jednostka akredytowana moze realizowac tylko taka dzialalnosc,

która zostala wymieniona vvjej zakresie akredytacji. Nie oznacza to koniecznosci

rezygnacji jednostki z innej, dowolnej dzialalnosci - jednak w takim przypadku nie

powinna powolywac sie na posiadana akredytacje. Podczas okreslania zakresu

akredytacji wykorzystuje sie numeracje zastosowana vv Systematycznym Wykazie

Wyrobów (SWW) oraz Polski~j Klasyfikacji Wyrobów i Uslug (PKWIU). Numery

SWW i PKWiU dla wyrobów i grup vvyrobów nadaja Wojewódzkie Urzedy

Statystyczne, do których nalezy sie zglaszac z kompleksowymi danymi

technicznymi.

Niekiedy dokument zwany "zakresem akredytacji" zawiera obok ogólnej

charakterystyki wyrobu (SWW, nazwa zgodna z SWW I ewentualme

uszczególowiona przez jednostke certyfikujaca) równiez rodzaj cechy potwierdzanej

podczas procesu certyfikacji. Dotyczy to zwlaszcza modelu certyfikacji nr 8 wg

ISO, w którym to modelu badany jest kazdy egzemplarz wyrobu a badanie moze

dotyczyc tylko jednej cechy. Zbadanie okreslonej przez klienta cechy moze równiez

dotyczyc innych modeli certyfikacji wg ISO.

HamlOnizacja sposobów okreslania zakresów akredytacji dla jednostek

certyfikujacych w ukladzie miedzynarodowym jest praktycznie niemozliwa.

Powszechnym dazeniem w róznych krajach powinno byc jednolite przedstawienie

tych samych dzialów branzowych. W tym tez kierunku prowadzone sa prace

organizacji EA, które w róznych grupach roboczych sa juz przedmiotem

intensywnego dzialania.

Zagadnienie badan dla potrzeb certyfikacji

Certyfikacja wyrobów nalezy z pewnoscia do klasycznych obszarów

certyfikacji. Pewna osobliwoscia filozofii certyfikacji jest scisly rozdzial jaki

powinien zostac zachowany pomiedzy certyfikacja a badaniem wyrobu .Przy

interpretacji normy przyjeto zalozenie, ze pomiedzy certyfikacja wyrobu (ocena) i

badaniem tego wyrobu dla potrzeb certyfikacji powinien zostac zachowany

jednoznaczny rozdzial zadan. Wymaganiem jest, aby rozdzial zadan pomiedzy
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certyfikacja i badaniami byl dokladnie opisywany w dokumentacji jednostki

certyfikujacej. Ni rysunku 7 przedstawiono jednostki certyfikujace dzialajace w

powiazaniu z laboratoriami badawczymi.

Czesci rysunku A i B przedstawiaja \V uproszczeniu rozdzial zadan pomiedzy

certyfikacja i badaniem przy we\'metrznym i ze\\11etrznym zlecaniu badan. Czesc A

przedstawia w sposób u jednostke certyfikujaca z wlasn)n1i laboratoriami,

\\'ykonujacymi badania w ramach zlecen wewnetrznych.

Jednostka certyfikujaca

Jednostka certyfikujaca bez
z wlasnymi laboratoriami

wlasnych laboratoriów
badawczymi

.badawczych

Personel

Personel Jedno~tkaLaboratonum

certyfikujacy

badajacycertyfikujacabadawcze

( Personel

(personel
certyfikujacy )

badajacj)

Zlecenie

ewnetrzne Zleceniezewnetrzne

Wyniki

badan Wynikibadan

A

B

Rys.7. Rozdzialzadan podczaszlecaniabadan

:

W jednostce certyfikujacej wyroby wazne jest, aby odpowiedzialnosc zadaniowa

pracO\\ników oceniajacych wyrób (certyfikujacych) i praco\Vników zatrudnionych

w laboratorium byla jednoznacznie udokumentowana w procedurach postepowania.

Przy stosowaniu procedury wg czesci B (podzlecenie ze\'metrzne) odpowiedzialnosc

zadaniowa jest w zasadzie jednoznaczna. Jednostka powinna w tym przypadku

opisac i wystarczajaco dokladnie udokumentowac sposób postepowania przy

podzlecaniu. Istotne jest, ze w przypadkach podzlecania , wazne elementy procedury

certyfikacji (np. sporzadzanie planu badan) i calkowita odpowiedzialnosc ponosi

jednostka certyfikujaca. Jednostka badawcza bedaca zleceniobiorca powinna
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spelniac wymagania normy PN-EN 45001 "Ogólne kryteria dzio1ania laboratoriów

badawczych". Spelnienie tych wymagan przez laboratorium w przypadku braku

akredytacji jest oceniane przez zleceniodawce, czyli jednostke certyfikujaca.

Do ch\vili obecnej Polskie Centrum Badan i Certyfikacji akredytowalo 57

jednostek certyfikujacych wyroby w róznych branzach, 4 jednostki certyfikujace

systemy jakosci i 3 jednostki certyfikujace personel.





ZASTOSOW ANIE ANALIZA TORA LECO FP-528 DO OZNACZANIA

AZOTU W NAWOZACH ORAZ MATERIALACH ROSLINNYCH I

GLEBOW,YCH

mgr inz. Grzegorz Straczynski

LECa Polska Sp. z 0.0. 40-541 Katowice ul. Kosów 5

Streszczenie

W wystapieniu przedstawiono wyniki analiz róznorodnych materialów

wykonanych za pomoca analizatora LECa FP-528, pracujacego w oparciu o

metode Dumas, której zalozenia pokrótce przedstawiono. Prezentowane wyniki

dowodza skutecznosci i przydatnosci wspomnianej metody i analizatora do

oznaczania azotu w nawozach naturalnych i sztucznych oraz materialach

roslinnych i glebowych.

Wstep

W codziennej praktyce laboratoryjnej oznaczanie azotu mozna zrealizowac

za pomoca dwóch metod: Kjeldhla lub Dumas. a ile pierwsza z nich jest

powszechnie znana i czesto stosowana, to dmga, choc posiada szereg zalet, jest

mniej rozpowszechniona, przynajmniej na terenie Polski. Metoda Dumas, zwana

tez metoda suchego spalania, zdobyla sobie uznanie w Stanach Zjednoczonych i

Europie Zachodniej oraz Australii, ofemjac szybka, dokladna i nie klopotliwa

analize. Pomiar polega na umieszczeniu próby w piecu nagrzanych do temperatury

ok. lOOOoC i wypelnionym czystym tlenem. Powstale w wyniku spalania gazy

gromadzone sa w zbiorniku, w którym poddawane sa procesowi homogenizacji a

nastepnie trafiaja do ukladu pomiarowego w postaci mostka termoprze

wodnosciowego. Pomiar nie wymaga stosowania zadnych niebezpiecznych

odczynników: kwasów, zasad, tmcizn, itp. Analizatory pracujace w oparciu o

technike Dumas znajduja zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i produkcji

przemyslowej. Jedna z aplikacji jest analiza azotu w nawozach oraz materialach

roslinnych i glebowych.
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Aparatura

Do analiz, których wyniki omawiamy zostal uzyty analizator produkcji

firmy LECO model FP-528 bedacy wlasnoscia IUNG w Pulawach i pracujacy na

terenia Glównego Laboratorium Analiz Chemicznych:

LECO Corporation z siedziba w St. Joseph, Michigan, USA dziala na terenie

Polski za posrednictwem swego oddzialu LECO Polska Sp. z 0.0. z siedziba w

Katowicach. Zajmujemy sie produkcja, sprzedaza i serwisem róznorakiego sprzetu

analitycznego: analizatorów typu C, H, N, S, O w materialach organicznych i

nieorganicznych, kalorymetrów, tennograwimetrów, analizatorów bialka,

ekstraktorów tluszczu, spektrometrów GDS, ICP-MS, GC-MS, LC-MS.

Model FP-528 jest jednym z dwóch znajdujacych sie obecnie w naszej ofercie

analizatorów azotulbialka. Wykorzystujac zalozenia metody Dumas realizujemy

szybki i dokladny pomiar.

Analize rozpoczynamy od zwazenia próbki, która umieszczamy w folii lub

kapsulce cynowej. Do analizatora dolaczona jest waga, co umozliwia

automatyczne przekazanie nawazki do pamieci urzadzenia. Nastepnie próbke

wrzucamy poprzez sluze do pieca nagrzanego do 950 oC, wewnatrz którego

znajduje sie kwarcowa rura w ksztalcie litery U, wypelniona odczynnikami

katalizujacymi proces spalania próbki. W jednym z jej konców umieszczamy

ceramiczny tygiel, do którego trafia próbka po wrzuceniu przez sluze. Tlen, którym

wypelniony jest uklad spalania doprowadzany jest bezposrednio nad próbke

poprzez prosta rurke kwarcowa, tzw. lance. Gazy powstale w wyniku spalania

próbki zbierane sa w zbiorniku o pojemnosci 5 l, gdzie homogenizuja sie.

Nastepnie ze zbiornika pobierana jest reprezentatywna objetosc 10 cm3 gazów,

które po przejsciu przez piec katalityczny zapewniajacy zredukowanie NOx do N2 i

wymleszanm z helem trafiaja do detektora w postaci mostka

termoprzewodnosciowego. W jednej galezi mostka plynie czysty hel a drugiej

wspommana wyzej mieszanina. Róznica termoprzewodnosci generuje róznice

potencjalów, która po odpowiedniej obróbce elektronicznej przeklada sie na

zawartosc azotu w badanej próbce. Calkowity czas pomiaru wynosi 3 minuty.
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Stosowane nawazki mieszcza ·sie w granicach od 250 do 500 mg. Aparat nie

wymaga umieszczenia pod wyciagiem lub w stabilizowanym temperaturowo

pomieszczeniu, gdyz detektor zamkniety jest w komorze, w której utrzymywana

jest stala, wyzsza od otoczenia temperatura. Wszystkie stosowane do analizy

odczynniki sa przyjazne dla srodowiska a praca z nimi nie powoduje zadnych

zagrozen dla zdrowia. Do osuszania gazów stosowany jest Anhydrone®, czyli

bezwodny nadchloran magnezu, do usuwania dwutlenku wegla uzywany jest

Lecosorb®, czyli wodorotlenek sodowy na matrycy obojetnej. Odczynniki

wypelniajace rure spalan to tlenek magnezu, tlenek aluminium oraz welna

kwarcowa. W piecu katalitycznym uzywana jest metaliczna miedz w formie

paleczek i wiórów.

Przed przystapieniem do pomiarów zostala wykonana kalibracja aparatu z uzyciem

EDT A lub stosownych wzorców materialów roslinnych lub glebowych.

Wyniki

Podczas badal1 wykonywanych w Glównym Laboratorium Analiz

Chemicznych pod kierownictwem Pani mgr Genowefy Wilkos oznaczana byla

zawartosc azotu w próbkach nawozów mineralnych oraz materialów roslinnych i

glebowych. Otrzymane w ten sposób wyniki poddawane sa obróbce statystycznej i

publikowane w raportach programu kontroli oznacze11 miedzy laboratoryjnych.

Zestawienie wyników analiz dla próbek roslinnych zawiera tabela nr l. Wyniki

analiz próbek nawozów pokazano w tabeli nr 2.
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Tabela nr l.

G. Straczvnsld

Nr próbki I Rosliny
N [mmol/kg]IUNG

Srednia wyników w róznych
I

laboratoriach

999
2928 3030

783
942 960

124
1919 1985

884
Jl96 1210

723
l] 04 1120

952
2454 2541

126
686 647

680
364 318

13]
886 954

980
2086 2141

132
2515 2763

885
864 929

652
1815 1870

Tabela nr 2.

Nr próbki Nawozy
N [g/kg]IUNG

Srednia wyników w
Róznych laboratoriach248

26,7 26,8
250

44,8 44,4
246

19,1 19,2
245

16,2 15,6

W okre~ie od poczatku lipca do polowy wrzesnia br. byly równiez prowadzone

obserwacje stabilnosci kalibracji, która sprawdzano poprzez analize EDTA i

wzorca roslinnego.

Tabela nr 3 ilustruje wyniki tychze obserwacji.
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Próbki kontrolne N [%]

Data analizy

EDTAData analizyRosliny
l

07-07-19999,54907-07-19991,514
2

08-07-19999,53508-07-19991.520
3

09-07-19999,50309-07-19991,480
4

12-07-19999,59012-07-19991,432-- 5 13-07-19999,58613-07-19991,471
6

14-07-19999,58114-07-19991,473
7

15-07-19999,59915-07-19991,468
8

31-08-19999,55131-08-19991,492

Z wykorzystaniem prezentowanego urzadzenia byly równiez wykonane przez

autora analizy próbek saletry amonowej majace na celu sprawdzenie

powtarzalnosci i precyzji pomiaru dla tego materialu. Wyniki pomiarów

przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4.

Nr próbki N [%]
325

32,91
327

33,07
328

32,96
329

33,14
330

33,18
331

33,04
332

33,02
333

33,06
334

33,10
336

32,90
337

32,90
Srednia

33,0270
SD

0,09699
RSD%

0,29367

Podsumowanie

Przedstawione wyniki analiz wykonanych za pomoca analizatora LECa FP-528

pracujacego w oparciu o metode Dumas pozwalaja stwierdzic, ze pomiar azotu w

róznorodnych materialach moze byc przeprowadzony szybko, dokladnie i pewnie a

przy tym wygodnie. Seria analizatorów LECa FP, w sklad której wchodza FP-528
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i FP-2000, który moze byc rozbudowany do wersji CNS-2000 (równoczesna

analiza wegla, siarki i azotu) jest doskonalym rozwiazaniem wszedzie tam, gdzie

potrzebna jest dokladna analiza. Jej uzupelnieniem, w zaleznosci od profilu

laboratorium, moga byc inne analizatory naszej produkcji: analizator tluszczu TFE

2000, analizator rteci AMA-254, analizator termograwimetryczny TGA-601

(wilgoc i popiól), spektrometry ICP-MS (np. metale ciezkie) lub GC/LC -MS (np.

pestycydy, inne zwiazki organiczne). Zapraszamy do kontaktów z naszym biurem

w Polsce:

LECa Polska Sp. z 0.0.40-541 Katowice ul. Kosów 5.

Autor serdecznie dziekilje Pani Genowefie Wilkos i jej wspólpracownikom z

IUNG za wspólprace i pomoc w przygotowaniu niniejszego wystapienia. Dzieki

ich pracy i zaufaniu jakim obdarzyli nasza firme mozliwe bylo przygotowanie

mOjego opracowanIa.



ZAGADNIENIA NORMALIZACJI NAWOZOW MINERALNYCH NA TLE

LEGISLACJI UNII EUROPEJSKIEJ

Winiarski A., Drobniewska D.

Instytut Nawozów Sztucznych, Al. Tysiaclecia PP 13 A, 24-110 Pulawy

Streszczenie

Glówne zadania stojace przed nonllalizacja krajowa w zakresie nawozów

sztucznych to szerokie wprowadzanie do zbiom Polskich Nom1 (PN) norm

europejskich EN oraz harmonizacja krajowych prac normalizacyjnych z

dyrektywami Unii Europejskiej ( UE ) w obszarze klasyfikacji, wymagan oraz

pobom próbek i metod badaIl..

W referacie przedstawiono regulacje prawne dotyczace jakosci i obrotu

nawozaIlli w UE, w tym dyrektywy Rady i Komisji Europejskiej w zakresie

nawozów mineralnych oraz zadaI1ia dla normalizacji krajowej.

Wstep

Norma jest dokumentem przyjetym na zasadzie konsensu, zatwierdzonym

przez upowazniona jednostke (Polski Komitet Normalizacyjny - PKN) do

powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacym zasady, wytyczne lub

charakterystyki róznych rodzajów dzialalnosci, którego celem jest osiagniecie

optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonej dziedzinie. Norma jest

dokumentem nom1atywnym o charakterze dobrowolnym.

Przepis techniczny jest to dokument ustalajacy obowiazujace regulacje

prawne i ustanowiony przez organ panstwowy. Przepis techniczny moze przywolac

norme i wtedy przybiera ona charakter obligatoryjny.

W chwili obecnej obowiazuje jeszcze w kraju posrednia obligatoryjnosc

norm PN na nawozy sztuczne które zostaly przywolane do obowiazkowej

certyfikacji na znak "B" wprowadzonej na mocy ustawy " O badaniach i

certyfikacji" z dn. 3.04.1993. Zostaly one zaI11ieszczone w dokumencie Polskiego

Centmm Badan i Certyfikacji pt. "Kryteria Teclmiczne Oceny nawozów sztucznych

na oznaczanie znakiem bezpieczenstwa "B", nr l/ZP/PCBCI94" z dn. 15. 10. 1996 r
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opracowanym przez Komitet Teclmiczny dis CertyfIkacji Wyrobów jednostki

certyfIkujacej dzialajacej przy PCBC. Dokument ten jest aktualnie obowiazujacy i

ma charakter przepisu technicznego.

Obligatoryjnoscia bezposrednia objeta jest norma na saletre amonowa PN

84/C-87054 moca zarzadzenia Ministra Gospodarki (Dz.U. 129 z 1997 r.

poz.843).Pewien charakter obligatoryjnosci posredniej maja normy na nawozy

wapniowe i wapniowo magnezowe (odpowiednio PN-93/C-87007/02 i PN-C-87006

2: l 996).Wymagania zawarte w tych normach stanowia podstawe do przyznawania

przez Min. Rolnictwa i GZ dotacji dla producentów w/w nawozów.

Obowiazujace obecnie w Polsce przepisy w zakresie oceny jakosciowej

nawozów mineralnych, w procedurach dopuszczania na rynek oraz kontroli jakosci

nawozów bedacych w obrocie towarowym, maja charakter przejsciowy. Ulegnie on

zmianie z chwila wejscia w zycie ustawy "O nawozach i nawozeniu" oraz aktów

wykonawczych do tej ustawy.

NORMA JAKO REGULA TECHNICZNA DO POWSZECHNEGO I

DOBROWOLNEGO STOSOWANIA.

Zmiany które zaszly w Polsce po 1989 r spowodowaly koniecznosc

przeksztalcenia modelu nonnalizacji stosownie do tych zmian i zblizenie systemu

normalizacji do wzorców istniejacych w krajach Europy Zachodniej. Wraz z

wejsciem w zycie Ustawy o normalizacji z dnia 3.04.1993 zmienil sie równiez status

normy z dotychczas obowiazujacego - obligatoryjnego na dobrowolny. Ustalono

tylko jeden rodzaj normy, jest nim Polska Nonna (PN) ustanawiana przez jeden

organ - Polski Komitet Nonnalizacyjny przy zaniechaniu ustanawiania dotychczas

istniejacych norm branzowych (BN).Ustawa nic nie mówi o normach zakladowych

(ZN).

Podstawowymi cechami normy sa:

charakter nieobowiazujacy, czyli dobrowolnosc stosowania

potrzeba uzgodnienia tresci normy przez zainteresowanych lub tez stwierdzenie

o braku sprzeciwu w odniesieniu do tresci
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powszechna dostepnosc

powszeclme zastosowanie

brak ingerencji organów wladzy w tresc nonny

akceptacja przez uznana instytucje normalizacyjna (PKN).

Najistotniejsza z wymienionych cech jest dobrowolnosc stosowania normy.

Polega ona na tym, ze podawane w formie postanowien okreslone rozwiazania

wzorcowe moga byc wykorzystywane przez zainteresowanych w dowolny sposób.

Norma nie powinna narzucac producentowi metod, sposobu postepowania, sposobu

prowadzenia procesu itp. Moze natomiast okreslac wzorcowe rozwiazania np.

zwiazane z prowadzeniem okreslonych badan, które producent w zaleznosci od woli

lub potrzeb bedzie wykorzystywal.

Jesli chodzi o zakres norm to okreslaja one wymagania, metody badan oraz

metody i sposoby wykonywania innych czynnosci, okreslaja ponadto powszechnie

uzywane pojecia, nazwy i symbole a takze metody prowadzenia dzialalnosci

normalizacyjnej oraz badan i certyfikacji. Kazdy projekt Polskiej Normy jest

opracowywany przez Normalizacyjna Komisje Problemowa, w sklad której powinni

wchodzic specjalisci z danej dziedziny reprezentujacy wszystkie zainteresowane

srodowiska, a nastepnie jest poddawany ankiecie adresowanej i powszechnej. W

efekcie powstaje dokument akceptowany przez wszystkich zainteresowanych, który

moze byc przyjety na zasadzie konsensu jako tzw. " uznana regula techniczna".

Stosowanie normy PN opracowanej w takim trybie powinno gwarantowac

zachowanie wlasciwej jakosci wyrobu, pewnosci zastosowanej metody badan,

uzyskanie wymaganego poziomu bezpieczenstwa itp. Ponadto uzytkownicy normy

powinni miec pewnosc, ze jej zastosowanie nie spowoduje wejscia w kolizje z

obowiazujacymi przepisami prawnymi i administracyjnymi. Postanowienia normy

powinny byc na tyle "neutralne" aby nie ograniczaly stron stosujacych norme w

takim zakresie jej wykorzystania jaki uznaja za stosowny. W swietle obowiazujacej

Ustawy o normalizacji stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne z zastrzezeniem,

ze w szczególnych przypadkach, gdy dotycza one ochrony zycia, zdrowia, mienia,
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bezpieczenstwa pracy oraz uzytkowania i ochrony srodowiska Ministrowie, w

sprawach nalezacych do zakresu ich dzialania, moga w drodze rozporzadzenia

wprowadzic obowiazek ich stosowania. Stosowanie PN jest równiez obowiazkowe

jesli zostaly one powolane w ustawach.

Zgodnosc wyrobu z wymaganiami Polskiej Normy moze byc potwierdzone:

a) deklaracja zgodnosci wydana na wlasna odpowiedzialnosc przez producenta

b) znakiem zgodnosci w rozumieniu ustawy o badaniach i certyfikacji

Jednym z glównych zalozen krajowego systemu normalizacji powstalego po

stycznia 1994 jest harmonizacja Polskich Noml z normami miedzynarodowymi

(ISO) oraz regionalnymi - w naszym przypadku europejskimi (EN). Proces ten

polega na stopniowym wdrazaniu norm miedzynarodowych jako PN-ISO lub

europejskich jako PN-EN przy jednoczesnym \\-ycofywaniu ze zbioru Polskich

Norm sprzecznych z normalni wdrazanymi. Do konca 2002 r przewiduje sie

wprowadzenie 80% norm europejskich w postaci PN-EN lub PN-EN/ISO, co bedzie

mialo wplyw na likwidacje barier technicznych w handlu z panstwami Unii

Europejskiej.

Norma a dyrektywa Unii Europejskiej

Dyrektywy UE sa to uchwaly Komisji Europejskiej dotyczace regulacji

prawnych w krajach czlonkowskich z zaleceniem do wdrozenia i stosowania przez

ustawodawstwo kraiowe. Dyrektywy UE w zakresie normalizacji nawozów

obejmuja:

- podzial i klasyfikacje nawozów

- podstawowe wymagania

- pobór prób i metody badan

Jednak dyrektywy merytorycznie wychodza znacznie poza zakres

normalizacji gdyz zawieraja postanowienia administracyjne w tym zagadnienia

dotyczace obrotu nawozami m.in. dopuszczalne tolerancje zawartosci skladników

nawozowych, wymagania w zakresie pakowania i znakowania, zagadnienia

handlowe, sankcje oraz sposób sporzadzania dokumentacji. Nalezy zaznaczyc, ze



Zal!adnienia normalizacii nawozów mineralnych na tle lel!islacii UE 141

nonny nie sa przywolywane w dyrektywach tak jak to ma miejsce w przepisach

technicznych. W tablicy l podano przykladowo wielkosci tolerancji zawartosci

skladników w nawozach wieloskladnikowych w stosunku do ich wartosci

deklarowanej, wedlug dyrektywy 76/ll6/EEC.

Tablica 1. Tolerancje w zawartosci skladników nawozowych w nawozach

wieloskladnikowych wedhlg dyrektyw 76/l16/EEC i89/530/EEC

Zawartosc w % wag.

azot (N)

1,1"
fosfor (P20s)

1,1
potas (K2O)

1,1

suma ujemnych odchylek skladników dla

wartosci
nawozu dwuskladnikowego

bezwzgledne

suma ujemnych odchylek skladników dla

1,5

nawozu trójskladnikowego
1,9

/
0,4% dla zawartosci powyzej 2%Mikroelementy

1/5zawartoscideklarowanejdla
zawartosci do 2%

Tolerancje obejmuja te wymagania w których nie podano dolnej lub górnej

granicy zawartosci tj. minimum lub maximum. Dla zawartosci skladników

nawozowych nie stosuje sie ograniczen w przypadku ich przekroczenia w stosunku

do wartosci deklarowanej.

Z uwagi na to ze dyrektywy i zalecenia UE maja istotny wplyw na normalizacje, a

na ogól nie sa znane polskiemu czytelnikowi, w dalszej czesci referatu

przedstawiono ich omówienie.

Dyrektywy i zalecenia Rady i Komisji Unii Europejskiej w zakresie nawozów

mineralnych

Zaproponowany w ramach UE podzial nawozów obejmuje 3 podstawowe grupy:

l. Nawozy mineralne (otrzymywane z produktów mineralnych).
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2. Nawozy organiczne (otrzymywane z produktów organicznych).

3. Nawozy organiczno-mineralne (otrzymywane przez mieszanie nawozów

mineralnych z organicznymi).

Legislacja UE obejmuje jak dotad tylko pierwsza grupe tj. nawozy mineralne.

Obowiazujace regulacje prawne dotyczace nawoz6w zawarte sa w 18 dyrektywach i

zaleceniach. Sa one publikowane jako:- dyrektywy Rady - Council directive

-'dyrektywy Komisji - Commission directive

- zalecenia Komisji - Conunission notice

Oprócz tego dla biezacych zagadnie{l funkcjonuja podawane do wiadomosci panstw

czlonkowskich nastepujace dokumenty:

l. Regulacje prawne Rady lub Komisji - - Council Regulation, Commission

Regulation

2. Decyzje Komisji i zalecenia - Conunission Decision, C0llU11issionRecomendation,

2.2. Obowiazujace w UE dYl'ektywy nawozowe

Zostaly one podzielone przez autorów tematycznie na 3 grupy:

l. Nawozy mineralne - podzial i wymagania.

2. Nawozy mineralne - metody pobierania próbek i metody badalI.

3. Nawozy azotowe o wysokiej zawartosci azotu, zawierajace azotan amonu.

W kazdej z grup wydzielono dyrektywe wiodaca - podstawowa oraz dyrektywy

uzupelniajace. Dodatkowo podano zalecenia Komisji dotyczace dyrektywy

76/l16/EEC.
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Tablica 2. Nawozy mineralne - klasyfikacja i wymagania

Nr i rodzaj MiejsceZakres merytoryczny
dokumentu

i data publikacji

Dyrektywa bazowa 76/116/EEC

Official Joumal (OJ)Regulacje prawne dotyczace klasyfikacji
Council directive

No L 24 30nawozów, wymagan dla nawozów N,P,K
30.1 1976, p. 21

prostych i wieloskladnikowych NPK, NP,
NKiPKDyrektywy uzupelniajace 88/183/EEC

OJNo L 83Poprawki do dyrektywy 76/116/EEC
Council dir.

29.3.1988, p. 33dotyczace nawozów plynnych
89/284/EEC

OJ No L 111Uzupelnienie dyrektywy 76/116/EEC
Council dir.

22.4.1989, p. 34dotyczace zawartosci w nawozach
pierwiastków drugorzednych - Ca, Mg,Na, S89/530/EEC

OJNo L 281Uzupelnienie i poprawki do dyrektywy
Council dir.

30.9.1989, p. 11676/l16/EEC dotyczace zawartosci B, Co,
Cu, Fe, Mn, Mo i Zn w nawozach93/69/EEC

OJNo L 185Dodatek do aneksu I do dyrektywy
Conunissiol1 dir.

28.7.1993, p.3076/l16/EEC dotyczacy dalszych
nawozów prostych i wieloskladnikowych -stalych i plylmych96/28/EC

OJNoL 140Dodatek do aneksu I do dyrektywy
Conunissiol1 dir.

13.6.1996,76/116/EEC dotyczacy trzech nowych
nawozów98/3/EC

OJNoL 18/25Dodatek do aneksu I do dyrektywy
COlmnission dir.

23.01.1998,76/l16/EEC dotyczacy trzech nawozów
.

cieklych
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Tablica 3. Nawozy mineralne - metody pobierania próbek i metody badan

Dyrektywa bazowa

77/535/EEC OJ No L 213

Conunission dir 22.8.1977, D. 1

Dyrektywy uzu elniajace
79/138/EEC OJ No L 39

Conunission dir. 14.2.1979, p. 3

Nr i rodzaj
dokumentu

87/566/EEC
Conunission dir.

87/519/EEC
Conunission dir.

93/I/EEC
Commission dir.

95/8/EEC
Conunission dir.

OJ No L 342

12.9.1987, p. 32

OJ No L 265

12.9.1989, p. 30

OJ No L 113

7.5.1993, p. 17

OJ No L 86
20.4.1995

Zakres merytoryczny

Metody pobierania próbek i metody badan
nawozów

Uzupelnienie dyrektyw 77/535/EEC w
zakresie metod pobierania próbek i metod
badaÓ nawozów

Poprawki do dyrektywy 77/535/EEC
dotyczaca pobierania i przechmvywania

próbek nawozów stalych i cieklych
Uzupelnienie dyrektywy 77/735/EEC o
metody oznaczania zawartosci Ca, Mg, Na,
S

Uzupelnienie dyrektywy 77/535/EEC o
metody oznaczania zawartosci
mikroelementów

Uzupelnienie dyrektywy 77/535/EEC o
metody oznaczania zawartosci
mikroelementów w koncentracji wiekszej
niz 10 %

Tablica 4. Nawozy azotowe o wysokiej zawartosci azotu, zawierajace azotan

amonu

Nr i rodzaj
dokumentu

Dyrektywa bazowa

80/876/EEC

88/126/EEC
Conunission dir.

Miejsce
i data publikacji

Zakres merytoryczny

Regulacje prawne i wymagania jakosciowe

Metody badaIl

Uzupelnienie dyrektywy 80/876/EEC o
procedury kontrolne w zakresie metodyki
oznaczania odoomosci na detonac'
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Tablica 5. Zalecenia Komisji (Conunission Notice)

Nr i rodzaj Miejsce Zakres merytoryczny
dokumentu

i data publikacji
94/C 138/94

OJ No C 138Przewodnik do zbiom danych teclmicznych
Conunission

20.5.1994, p. 4zwiazanych z zastosowaniem okreslenia "nawóz
Notice

EEC" zgodnie z dyrektywa 76/l16/EEC
97/C 112/06

OJ No C 112Poprawki do przewodnika 94/C 138/04
COl1ill1ission

10.4.1997, p. 15
Notice

Wdrazanie dyrektyw do prawodawstwa krajowego w ramach UE nastepuje

stopniowo z zachowaniem okresów dostosowawczych oraz konsultacji spolecznych

(2). W 1990 r. Komisja UE opublikowala dokument pod nazwa "Zielona Ksiega

Komisji w sprawie rozwoju normalizacji europejskiej" majacej na celu szybsza

integracje teclmologiczna Europy. Glównym zadaniem Zielonej Ksiegi bylo

zwrócenie uwagi na znaczenie nOffi1alizacji europejskiej w tworzeniu rynku

wewnetrznego z podkresleniem zwiekszania tempa opracowywal1la norm

europejskich oraz zapewnienia dynamiki i stabilnosci prac normalizacyjnych.

Podkreslono, ze jedynie nonny europejskie doprowadza do istnienia wspólnego

obszam ekonomicznego. Nonny krajowe nie spelniaja tego zadania i nie moga byc

wzajenmie uznawane (3).

Polski Komitet Normalizacyjny jest obecnie afiliantem w europejskiej

organizacji nonnalizacyjnej CEN (Comite Europeen de Normalisation). Uzyskanie

praw czlonkowskich uzaleznione jest od stopnia wdrozenia nonn europejskich EN

do zbiom Polskich Norm.

Harmonizacja dyrektyw z normami krajowymi

W latach 1994-1998 w Nonnalizacyjnej Komisji Problemowej dis

Nawozów nr 156 opracowano cztery projekty nonn PN wprowadzajacych

postanowienia niektórych dyrektyw UE. Najwazniejsza z nich to juz ustanowiona

norma PN-C-87057:l999 " Nawozy sztuczne - Klasyfikacja i wymagania",

zawierajaca postanowienia nastepujacych dyrektyw UE: 76/l16/EEC, 80/876/EEC,
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88/183/EEC, 89/284/EEC, 89/530/EEC. Projekt tej nonny zostal wlaczony do

projektu ustawy "O nawozach i nawozeniu" jako aneks stanowiacy wykaz nawozów

i okreslajacy wymagania jakosciowe na polskim rynku. Istotne zmiany w stosunku

do obowiazujacych przepisów zajda w przypadku minimalnych zawartosci

pierwiastków podstawowych ( N,P,K ), drugorzednych ( Ca, Mg, Na, S ) i

mikroelementów w nawozach stalych i plynnych (tab. 6 ).

Znajomosc planowanych zmian jest istotna dla producenta który nie osiaga

obecnie obowiazujacych w przyszlosci limitów. Bedzie on mial do wyboru dwie

mozliwosci:

l. zrezygnowanie z deklarowania skladnika

2. podwyzszenie zawartosci skladnika do ,>vymaganokreslonych podana wartoscia

gramczna·

Nalezy stwierdzic ze obecnie 70% wytwarzanych plylUlych nawozów dolistnych nie

spelnia tych wymagan w róznym zakresie.

W oparciu o dyrektywy UE 80/876/EEC i 87/94/EEC opracowano nowelizacje

normy

PN-84/C-87054 na saletre amonowa która przy zachowaniu podstawowego numeru

normy przyjela nazwe: " Nawóz azotowy o wysokiej zawartosci azotu na bazie

azotanu amonu- saletra amonowa". W stosunku do wersji jeszcze obowiazujacej

wprowadzono istotne zmiany w zakresie wymagalI, które zestawiono w tab. 7. W

oparciu o dyrektywe 87/94/EEC opracowano dwie nornlY dodatkowe na metody

badaÓ saletry amonowej:

- PN-C-8708 l:l 999 - oznaczanie zawartosci skladników palnych w przeliczeniu na

wegiel,

- PN-C-87083:1999 - oznaczanie uziarnienia.
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Tablica 6. Minimalne zawartosci pierwiastków podstawowych w nawozach

wieloskladnikowych wg dyrektywy 76/l16/EEC (w % wagowych)

Typ SkladnikNawozy staleNawozy ciekle

nawozu

nawozowy

Roztwory %

Zawiesinowe %

NPK

NPK201520

N

3 23

P20S

534

K20

535

NP.

NP 181818

I

N3 33
I

I
P20S
355

NK

NK 181518

N

3 33

K20

555

PK

PK 181818

P20S

555

K20

555

Saletra amonowa i nawozy zawierajace powyzej 28% N w formie azotanu

amonu, przy spelnieniu wymagan zawartych w tab. 7 traktowane sa w obszarze UE

jako produkt bezpieczny. Niemniej podlegaja one przepisom bezpieczenstwa

zawartym w umowach przewozowych RlD i ADR. Ponadto jezeli którykolwiek z

krajów czlonkowskich UE tego zazada nalezy dodatkowo wykonywac badania

odpornosci na detonacje. W oparciu o dyrektywe 87/94/EEC jest opracowywany

projekt polskiej normy zawierajacy badania odpornosci na detonacje. W 1999 r

projekt ten bedzie przygotowany w wersji do ustanowienia.
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Tablica 7. Wymagania dla saletry amonowej i nawozów azotowych zawierajacych

powyzej 28% N w fomue azotanu amonu

Lp. WymaganiaPN-84/C-87054RPrPN-C-87054wedlug
(norma

(projekt)dyrektywy
obowiazujaca)

80/876/EEC"

l.

Zawartosc N -

calkowitego %, w
34,0 ± 0,5Powyzej 28% Npowyzej 28% N

granicach
2.

Zawartosc wody (straty
suszenia), %, max.

0,50,5
.

n.norm.

3.

Zawartosc granulek o
wymiarach 1-3,2, %, min.

92n.norm.n.norm.

4.

Zawartosc frakcji ponizej
lmm%,max

n.norm.55

Zawartosc frakcji ponizej
0,5 mm %, max

n.norm.
33

5.

Sypkosc, %, min. 92n.norm.n.norm.

6.

Zawartosc skladników

palnych w przeliczeniu na

n.norm.0,20,2
C%,max.

7.

Retencja oleju po dwóch
cyklach termicznych, %

n.norm.44
max.

8.

PH roztworu wodnego n.norm4,54,5
min.

9.

Zawartosc Cu mg/kg n.norm1010
max.

10.

Zawartosc chloru %, n.norm.0,020,02
max . .

.• .
me normowane
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Przy nowelizacji noml PN na saletre amonowa, mocznik i saletrzak

wykorzystano dyre1..iywy 76/l16/EEC oraz 80/876/EEC w zakresie v,rymagall oraz

w przypadku saletry amonowej równiez metod badaÓ obowiazujacych w UE.

NORMY NAWOZOWE A DYREKTYWY NOWEGO PODEJSCIA

Nawozy mineralne nie sa objete zakresem obowiazkowej hannonizacji

legislacyjnej z Unia Europejska. Jednak sa one przedmiotem negocjacji z Unia w

ramach zagadnieÓ obejmujacych swobodny przeplyw towarów. Nawozy sztuczne

jak i wiekszosc chemikalii objete sa w UE bardzo szczególowymi wymaganiami

które obejmuja: parametry jakosciowe, pobór próbek i metody badall. Z tego

wzgledu nie znajduja sie w sferze obligatoryjnej certyfikacji na znak bezpieczeÓstwa

CE (1). Obszar obligatoryjny obejmuja Dyrektywy Nowego Podejscia (New

Approach) oraz przepisy krajowe. Na obszarze tym obowiazuje certyfikacja na znak

bezpieczeÓstwa CE wykonYWalla przez jednostki notyfikowane decyzja wladz

Pallstwowych i stosujace ustalone procedury oceny zgodnosci.

Parametry jakosciowe jakie w przyszlosci beda obowiazywac producenta to:

- wymagania zawarte w aneksie do ustawy" O nawozach i nawozeniu ".

- deklaracja producenta

Pobór próbek i metody badall nawozów w obrocie towarowym zostana

okreslone droga rozporzadzell do ustawy, opartych na dyrektywach UE. Producent

na wlasne zyczenie moze zaangazowac organ certyfikujacy do wydania tzw.

"deklaracji producenta z udzialem trzeciej strony", lub tez zgodnosci z nonna.

Wedlug infonnacji Dyrektora PCBC z marca 1999 znaki B, E, Q oraz znak

zgodnosci z norma, beda funkcjonowaly w obszarze dobrowolnym. Wynika z tego

ze wykorzystywanie nonn przedmiotO\vych do bezposredniego czy tez posredniego

obligatoryjnego stosowania w nawozach mineralnych bedzie w przyszlosci

zallikalo. Zniesienie obligatoryjnosci norm na nawozy sztuczne jest jednym z

warunków stawianych przez Unie Europejska w negocjacjach dotyczacych

swobodnego przeplywu towarów.
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ZAGADNIENIA PRZYSZLOSCIOWE

Wiaza sie one z integracja z Unia Europejska a w przypadku PKN z

uzyskaniem czlonkostwa w CEN. Zadania nOffi1alizacyjne sa scisle zwiazane z

realizacja postanowien dyrektywy 98/34/EC. Dyrektywa ta wraz z dyrektywa

uzupelniajaca 98/46/EC zostala wprowadzona w miejsce dyr. 83/189/EEC i dotyczy

procedury przekazywania informacji o normach i ich projektach oraz przepisach

teclmicznych i ich projektach. Podane zostaly procedury notyfikacji dokumentów

które w przypadku nonn sa rejestrowane i deponowane w Centralnym Sekretariacie

CEN a w przypadku przepisów teclmicznych w Komisji Europejskiej w Dyrekcji

Generalnej III dis przemyshl. Co miesiac jest wydawany rejestr notyfikacji

projektów nonn zgloszonych do CEN. Jest on rozsylany do krajowych jednostek

normalizacyjnych (4).

Dyrektywa 98/34/EC jest w duzym stopniu zhannonizowana z

porozumieniem WTO zawartym w sprawie barier technicznych w handlu (inaczej

porozumienie TBT - Technical Barriers of Trade).Ma ono na celu przeciwdzialanie

niepotrzebnym przeszkodom w swobodnym przeplywie towarów, bedacych

przedmiotem handlu miedzynarodowego , wywolanych przez nonny i przepisy

techniczne. Stad wynika dazenie do ujednolicenia ich przez zhannonizowanie z

dokumentami o charakterze miedzynarodowym lub regionalnym.

Zgodnie z Ustawa o nonnalizacji z 3.04.1993 Polski Komitet Normalizacyjny

wykonuje zadania zwiazane z nonnalizacja i infoffilacja nOffilalizacyjna natomiast

nie lezy w jego kompetencjach prowadzenie pelnej informacji w zakresie przepisów

teclmicznych a w szczególnosci wymaganej przez omawiana dyrektywe, notyfikacji

projektów tych przepisów. Zgodnie z uchwala Rady Ministrów nr 133/95

przewiduje sie ze opracowanie i wdrozenie polskiego aktu prawnego

dostosowujacego krajowe przepisy do wymagan zawartych w dyrektywie, nastapi w

I etapie harmonizacji polskiego prawa ze standardami prawnymi Unii Europejskiej

(4).
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Na zakonczenie chcielibysmy przyblizyc obowiazujacy w UE sposób

rejestracji nawozu na oznakowanie" EC FERTILIZER". Dotyczy on producenta w

kraju UE lub jednostki handlowej pochodzacej z kraju UE. Tryb rejestracji jest

okreslony w przewodniku 94/C 138/04 do dyr. 761116/EEC.

Nowy nawóz nie bedacy w wykazie nawozów zawartych w aneksie do dyr.

761116/EEC i dyrektyw zmieniajacych jest na podstawie raportu krajowego

upelnomocnionego przedstawiciela przemyslu kierowany do Komisji UE - Komisja

Nawozowa Dyrekcji Generalnej III dis przemyslu. Wymagana jest pelna

dokumentacja techniczna i agrochemiczna zgodnie z wymaganiami przewodnika

94/C 138 /04. Nawóz podlega opinii ekspertów do 90 dni a nastepnie ,po

pozytywnej ocenie, proponuje sie postepowanie legislacyjne o wpisanie produktu na

liste nawozów bedacych w obrocie w UE. Postepowanie o nadanie znaku " EC

FERTILIZER" dla nawozu bedacego na liscie idzie podana nizej droga:

wniosek producenta krajowego-+ upelnomocniony punkt krajowy dla przemyslu

nawozowego-+ Komisja UE-+ ocena ekspertów Komisji UE-+ propozycja Komisji

dotyczaca legislacji. Poszczególne etapy oceny sa podobne jak dla nawozu nie

bedacego na liscie nawozów dopuszczonych do obrotu ale postepowanie jest

znacznie krótsze w czasie i nie jest wymagana tak szczególowa dokumentacja jak w

poprzednim przypadku.

Postepowanie dla nawozów polskich moze byc podjete z chwila

przystapienia do Unii lub wczesniej poprzez zagranicznego importera. Wedlug

oceny ekspertów Unii wszystkie polskie nawozy mineralne zglaszane w przyszlosci

na "EC FERTILIZER" beda traktowane z zastosowaniem takiej procedury jak w

przypadku nowych nawozów tj. z rozpatrzeniem pelnej dokumentacji technicznej i

agrochemicznej, niezaleznie od tego czy nawóz jest umieszczony w krajowym

wykazie legislacyjnym zgodnie z dyr.761116/EEC. Postepowanie na "EC

FERTILIZER" ma charakter dobrowolny.
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SYSTEM AKREDYTACJI LABORA TORIÓW BADAWCZYCH

W POLSCE

Tomasz Wontorski

Biuro ds. Akredytacji Polskiego Centrum Badali i Certyfikacji

ul. Klobucka 23A, 02-699 Warszawa

1. Streszczenie

W referacie przedstawiono akredytacje laboratoriów badawczych w Polsce. Przed

stawiono podstawowe definicje dotyczace tego problemu, przYPo11111ianodokumenty

normatywne dotyczace akredytacji i wskazano na podstawowe akcenty odnoszace

sie do potwierdzania kompetencji laboratoriów.

Definicje

W przytoczonych dalej definicjach skupiaja sie wszystkie istotne elementy

systemu akredytacji. Definicje te pochodza z dwóch norm terminologicznych PN

ISO 8402 i PrPN-EN 45020. Obydwie nonny sa powolane w nonnie ISO 17025

jako definiujace pojecia zwiazane z wymaganiami dotyczacymi kompetencji labora

toriów badawczych i wzorcujacych - "Dla celów niniejszej nOID1Ymiedzynarodowej

stosuje sie odpowiednie tenlliny i definicje podane w ISO/lEC Guide 2 (w Polsce

odpowiednikiem jest wlasnie PrPN-EN 45020) oraz w VIM" (VIM wydanie polskie

Miedzynarodmvy Slownik Podstawowych i Ogólnych Tenllinów Metrologii, 1996,

Glówny Urzad Miar, Warszawa). Nalezy podkreslic, ze ogólne definicje dotyczace

jakosci sa podane w nonnie ISO 8402 (w Polsce PN-ISO 8402), natomiast w

ISO/lEC Guid~ 2 podano definicje odnoszace sie w szczególnosci do nonnalizacji,

certyfikacji oraz akredytacji laboratoriów. Tam, gdzie definicje podane w ISO 8402

róznia sie, preferencje maja definicje zawarte w ISO/lEC Guide 2 oraz w VIM.

Definicje z normy terminologicznej PN-ISO 8402.

Struktura organizacyjna - odpowiedzialnosc, uprawnienia i wzajenme zwiazki upo

rzadkowane w sposób umozliwiajacy organizacji (laboratorium badawczemu) wy

konywanie swoich zadali .
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Procedura - ustalony sposób postepowania.

Proces - zestaw wzajemnie powiazanych zasobów i dzialali, które przeksztalcaja

stan wejsciowy w stan wyjsciowy.

Zarzadzanie jakoscia - wszystkie dzialania z zakresu zarzadzania, które decyduja o

polityce jakosci, celach i odpowiedzialnosci, a takze o ich realizacji w ramach sys

temu jakosci za pomoca takich srodków, jak: planowanie jakosci, sterowanie jako

scia, zapewnienie jakosci i doskonalenie;jakosci.

Definicje z normy PrPN-EN 45020.

System akredytacji - system o wlasnydi zasadach postepowania i zarzadzania doty-,

czacych przeprowadzania akredytacji

Akredytacja - procedura w wyniku której upowazniona jednostka orgamzacYJna

oficjalnie uznaje, ze pewna jednostka organizacyjna lub osoba sa kompetentne do

wykonywania okreslonych zadan

Jednostka akredytujaca - jednostka organizacyjna prowadzaca system akredytacji i

zarzadzajaca nim oraz udzielajaca akredytacji

Jednostka akredytowana - jednostka organizacyjna, której zostala udzielona akre-

dytacja

Kryteria akredytacji - zbiór wymaga6 stawianych przez jednostke akredytujaca,

których spelnienie przez jednostke oceniajaca zgodnosc jest wamnkiem uzyskania

akredytacji

Badanie - dzialanie techniczne, które polega na okresleniu jednej lub wielu cech

dallego wyrobu, procesu lub UShlgi, zgodnie z wyspecyfikowana procedura (wydaje

sie, ze lepiej brzmi: dzialanie teclmiczne, które polega na okresleniu jednej lub wielu

cech danego obiektu bada6, zgodnie z wyspecyfikowana procedura).

Metoda badania - wyspecyfikowana procedura techniczna wykonywania badania

Laboratorium badawcze - laboratorium wykonujace badania. Tennin "laboratorium

badawcze" moze byc stosowany w znaczeniu jednostki prawnej lub technicznej, lub

jednej i dmgiej.
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Ocena zgodnosci - kazda dzialalnosc dotyczaca bezposredniego lub posredniego

okreslania, iz spelniane sa stosowne wymagania. Typowymi przykladami dzialalno

sci zwiazanej z ocena zgodnosci sa: pobieranie próbek, badanie oraz kontrola; oce

na, weryfikacja oraz zapewnienie zgodnosci (deklaracja dostawcy, certyfikacja);

rejestracja, akredytacja oraz zatwierdzenie jak równiez ich kombinacje.

Jak wynika z powyzszych definicji istnieje jednostka organizacyjna, która

cos robi i jednostka organizacyjna, która ocenia jednostke, która cos robi. W kon

kretnym przypadku bedzie to laboratorium badawcze i jednostka akredytujaca.

System jakosci

Zgodnie definicja, laboratorium badawcze \-vykonuje badania, które moga

byc wykorzystywane miedzy innymi w procesach oceny zgodnosci, ale nalezy bar

dzo mocno podkreslic, ze nie tylko. Dalsze rozwazania kierowane sa do kazdego

laboratorium, które uwaza, ze wykonuje badania, a wiec realizuje dzialania tech

niczne, które polegaja na okresleniu jednej lub wielu cech danego obiektu badal},

zgodnie z wyspecyfikowana procedura.

Do laboratorium zwracaja sie rózni klienci, którym dla ich celów potrzebne sa UShl

gi badawcze. Moze ich dreczyc pytanie, czy laboratorium jest godne zaufania i czy

nie utopia pieniedzy bez dobrych efektów. Jak zatem moga zdobyc pewnosc tego, ze

laboratorium jest godne zaufania i ma kompetencje do wykonywania bada6, które

klienta interesuja? Mozna to zrobic w rózny sposób:

=> • klient sam wybiera sie do laboratorium , zapoznaje z jego metodami pracy i

dokonuje ich oceny

=> klient zamawia eksperta, by w jego imieniu dokonal takiej oceny ( wiaze sie to

oczywiscie z dodatkowymi, niekiedy znacznymi, kosztami)

=> klient przeprowadza rozeznanie czy ktos juz dokonal oceny laboratorium w

odniesieniu do interesujacych go badal} i jak ta ocena zostala flotwierdzona,

oznacza to w praktyce pytanie o akredytacje.

Z powyzszego wynika, ze jednostka akredytujaca dokonuje oceny laboratorium

niejako w imieniu wszystkich potencjalnych klientów. Jednostka akredytujaca wy-
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dajac akredytacje potwierdza zatem swoim dobrym imieniem, ze do laboratorium

mozna miec zaufanie i ze swiadczy ono uslugi badawcze na wysokim poziomie, i

posiada stosowny system jakosci zapewniajacy ten poziom. Zatem jednostka akre

dytujaca ma prawo stawiac wamnki dotyczace kryteriów tej oceny, jej przeprowa

dzenia i tego, kto w jej imieniu bedzie dokonywal oceny laboratorium w trakcie au

ditu. Przedmiotem takiej oceny jest system jakosci i kompetencje techniczne labo

ratorium.

Praktycznie nie istnieje laboratorium, w którym nie funkcjonowalby jakis

system jakosci. Moze to byc system funkcjonujacy na zasadzie zvvyczajów panuja

cych w laboratorium, przyzwyczaj ell personelu i doraznych dzialali porzadkujacych

kierownictwa. Bardzo czesto nawet nie jest on swiadomie rozumiany. Taki system

jakosci mozna nazwac naturalnym systemem jakosci. Moze on zapewniac panowa

nie nad jakoscia badali, ale tylko do pewnego stopnia, a juz z pewnoscia nie jest

mozliwe wykorzystywanie takiego systemu do oceny kompetencji laboratorium.

Potrzeby zapewnienia mozliwosci oceny laboratoriów w róznych krajach wedlug

tego samego modelu doprowadzily do opracowania scislych zasad dla systemu ja

kosci. Model ten zostal opracowany w Europejskiej Organizacji Normalizacyjnej

CEN i w Komitecie Rady ISO ds. oceny zgodnosci CASCO. Ten model systemu

jakosci obejmuje zarówno problemy organizacyjne, jak i kompetencji technicznych.

Taki system jakosci mozna okreslic jako znon11alizowany system jakosci i zostal on

opisany w dwóch dokumentach ..

EN 4500 l Ogólne kryteria dzialania laboratoriów badawczych,

Przewodnik ISO/lEC 25: 1990 Wymagania ogólne dotyczace kompetencji laborato

riów pomiarowych i badawczych.

Pierwszy z tych dokumentów zostal opracowany przez CEN na zlecenie Komisji

Europejskiej jako norma mandatowana, czyli zwiazana z dyrektywami nowego po

dejscia. W Polsce nonna ta zostala wlaczona do zbiom Polskich N0n11jako PN-EN

4500 l. Przewodnik ISO/lEC 25: 1990 zostal opracowany przez CASCO. Nie jest to

nonna, a przewodnik, poniewaz Komitet CASCO nie mial do niedawna prawa usta-
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nawiania norm. Od zeszlego roku uzyskal takie prawo nowelizacja Przewodnika

ISO/lEC 25 ukaze sie juz jako norma ISO 17025, natomiast nowelizacja normy

europejskiej EN 4500 l bedzie miala oznaczenie EN-ISO 17025 i bedzie identyczna

tekstowo z norma miedzynarodowa.

Dwa przedstawione, podstawowe dokumenty normatywne obejmuja swoim oddzia

lywaniem wszystkie rodzaje laboratoriów, szerokie spektrum dziedzin badawczych i

teclmik pomiarowych - sila rzeczy musza wiec byc dosc ogólne. Do kierownictwa

laboratorium nalezy wypelnienie trescia odnoszaca sie do nich tych ogólnych vvyma

gan. Pomoca w tym dziele sa róznego rodzaju dokumenty interpretacyjne, nazywane

przewodnikami, wy1ycznymi, interpretacjami. Pomoca sa tez odpowiednie normy.

Jednostki akredytacyjne maja prawo uzupelniac te ogólne wymagania podstawo

wych dokumentów odniesienia, dodatkowymi kryteriami technicznymi w odniesieniu

do róznych dziedzin badawczych. Wanmkiem jest, by te dodatkowe wymagania nie

rozszerzaly wymagali podstawowych - moga je tylko interpretowac i wyjasniac.

Drugim warunkiem jest to, ze jednostka oceniajaca laboratoria nie moze stawiac

vvymagan, które nie sa wczesniej znane. Jednostki akredytujace oglaszaja zatem

takie dokumenty interpretacyjne i wymagania uzupelniajace w swoich biuletynach,

czy tez ilmych wydawnictwach. Polska jednostka akredytujaca oglasza swoje inter

pretacje i wymagania w kwartalniku ABC Jakosci pod nazwa DAB (Dokumenty

AB - Zespól Akredytacji Laboratoriów Badawczych ma symbol AB).

Znane sa wiec zasady systemu jakosci i warto podjac wysilek dla przebudowania

naturalnego systemu jakosci w znomlalizowany system jakosci. Zaczac trzeba od

tego, by okreslic zakres odpowiedzialnosci, kompetencji i uprawnieli kierownictwa

laboratorium. Zadanie to nalezy do najwyzszego kierownictwa wykonawczego orga

nizacji, której czescia jest laboratorium. Drugim zadaniem dla najwyzszego kierow

nictwa wykonawczego jest sfommlowanie misji, polityki jakosci i okreslenie celów

jakosciowych zarówno krótkoterminowych, jak tez i na dluzszy przedzial czasowy.

Te zadania naleza do niezbywalnego obowiazku tego szczebla zarzadzania, na któ

rym podejmowane sa decyzje o celach, strategii i srodkach realizacji.
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Kierownictwo laboratorium, wyposazone w odpowiednie uprawnienia, moze

przystapic do rozdania ról wsród personelu, który bedzie odpowiedzialny za opra

cowanie i dokumentowanie poszczególnych elementów systemu jakosci. Warto okre

slic zasadniczy motyw przewodni, który bedzie uwzgledniany przy projektowaniu,

dokumentowaniu i wdrazaniu systemu jakosci.

Oczekuje sie ze wprowadzony system jakosci pomoze zdobyc i utrzymac zaufanie

do jakosci uslug badawczych laboratmium wsród szeroko rozumianej rzeszy

klientów. Na wstepie nalezy sie zastanowic czego klient oczekuje od laboratorium

badawczego. W praktyce oczekuje on wlasciwej jakosci uslugi co oznacza:

- spelnienie potrzeb i oczekiwan klienta

- sprostanie wymaganiom klienta lub wymaganiom wynikajacym z przepisów

- dostarczenie wyników zgodnych ze stanem faktycznym i mieszczacych sie w

granicach przyjetego zakresu niepewnosci

- sporzadzenie sprawozdania w uzgodnionym temlinie, po cenie mozliwej do zaak

ceptowania przez klienta

Warunkami dla bardzo dobrych uslug laboratorium badawczego sa, znajomosc

potrzeb klientów, opanowanie procedur, ich walidacja nadzór nad wyposazeniem,

sterowanie jakoscia badan, odpowiednie wyposazenie techniczne oraz profesjona

lizm, wyksztalcenie, doswiadczenie, szkolenie personelu.

Zgodnie z definicjami: "Laboratorium pOWillliOstosowac system jakosci odpowied

ni do rodzaju zakresu i ilosci wykonywanej pracy" (PN-EN 45001) oraz "Labora

torium powinno wprowadzic i utrzymywac system jakosci odpowiedni do rodzaju,

zakresu i ilosci podejmowanych dzialan zwiazanych z wykonywaniem wzorcowan i

badan" (ISO/lEC 25).

Te dwie definicje (bardzo zreszta podobne) pOWillliOsie wypisac duzymi literami i

przekazac wszystkim pracownikom uczestniczacym w tworzeniu i dokumentowa

niu systemu jakosci w laboratorium. Przekladajac je na jezyk potoczny mozna je

odczytac w formie: "NIE DAJMY SIE ZWARIOWAC!" co znaczy ze system

jakosci ma pomagac a nie przeszkadzac w pracy. Ta podstawowa zasada powimla
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byc stale uswiadamiana przez wszystkich uczestników i twórców systemu jakosci w

laboratorium. Nie jest to, wbrew pozorom, proste ale trzeba starac sie przestrzegac

tej zasady z zelazna konsekwencja. Kamieniami, o które mozna sie potknac, sa

praktycznie wszystkie wymagania, jakie znajduja sie w normach i przewodnikach.

Trzeba umiec sobie z nimi poradzic. Pomoca moga byc przewodniki, artykuly w

prasie fachowej, materialy z sympozjów, wydawnictwa jednostek akredytujacych

itp.

Ze wzgledów oczywistych w referacie nie mozna omówic wszystkich problemów

pojawiajacych sie przy tworzeniu systemu jakosci. Zwrócona zatem uwage na nie

które tylko problemy, z których nie wszystkie moga sie wydac istotne czytelnikowi.

Wymagania systemu jakosci mozna podzielic na wymagania dotyczace zarzadzania

i wymagania techniczne (tab. 1 )( ISO 17025).

W zakresie wymagan dotyczacych zarzadzania warto zwrócic uwage na nastepuja

ce aspekty:

Misja i polityka jakosci

Tylko i wylacznie najwyzsze kierownictwo wykonawcze laboratorium (jako jednost

ki prawnej!) moze sfoffimlowac misje laboratorium i polityke jakosci. Juz o tym

wsponmiano w referacie. Nie jest to wcale takie proste i ten problem jest mocno

eksponowany przez organizacje zrzeszajace jednostki akredytujace (ILAC, EA) w

zaleceniach dotyczacych oceny ubiegajacych sie o akredytacje.

Status prawny

Wydaje sie to tak oczywiste i proste, ze w rezultacie popelnia sie tutaj wiele ble

dów. Klienci, którzy korzystaja, lub beda korzystac z uslug laboratorium, musza

dokladnie wiedziec z kim maja do czynienia, równiez na wypadek pretensji i rosz

czen . Jest to takze niezbedne dla instytucji ubezpieczeniowych. Laboratorium lub

organizacja, której czescia jest laboratorium, powinna byc jednostka, która moze

ponosic odpowiedzialnosc pra~a (ISO 17025).
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Tabela 1. Wymagania .systemu jakosci

Wymagania dotyczace. zarzadzania Wymagania techniczne

Organizacja Postanowienia ogólne

System jakosci Personel

Nadzorowanie dokumentacji Warunki lokalowe i srodowiskowe

Przeglad zamówien, ofert i umów Metody badania i wzorcowania oraz wali-

Podzlecanie badaÓ i wzorcowan dacja metody

Nabywanie UShlgi dostaw Wyposazenie

Obshlga klienta Odniesienie pomiarów do wzorców jednost-

Skargi ki miary

Nadzorowanie prac badawczych i Pobieranie próbek (pobór próbek)

wzorcowan nie spelniajacych wy- Postepowanie z obiektami do badan i wzor-

magan cowall

Dzialania korygujace Zapewnienie jakosci wyników badania l

Dzialania zapobiegawcze wzorcowania
I

I Nadzorowanie zapisów I Przedstawianie wynikówI

I Audity wewnetrzne
I

I Przeglady wykonywane przez kie-

l rownictwo

Organizacja, bezstronnosc, niezaleznosc, rzetelnosc.

Laboratorium musi dzialac tak, by nie powstawal cieÓ podejrzenia co do jego bez

stronnosci, niezaleznosci i rzetelnosci. Sama deklaracja tu nie wystarcza. Trzeba

pokazac jak jest to w praktyce realizowane poprzez:

- miejsce laboratorium w macierzystej instytucji,

- zakres odpowiedzialnosci i uprawnienia personelu kierowniczego,

powiazania z innymi komórkanli organizacyjnymi w instytucji, szczególnie z

tymi, których praca wplywa na jakosc badan,
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- pokazanie jak unika sie konfliktu interesów z tymi komórkami organizacyjnymi.

instytucji, które sa zainteresowane wynikami.

System jakosci

Dokumentacja tego systemu, wlasciwe zarzadzanie nia, jej identyfikowalnosc, wla

sciwe proporcje pomiedzy poszczególnymi poziomami. Narzedzia doskonalenia

systemu jakosci - audit wewnetrzny, przeglad sprawowany przez kierownictwo,

dzialania korygujace i zapobiegawcze.

Wymagania (kompetencje) techniczne.

Wynik przekazany klientowi musi byc wiarygodny, uzyteczny i rzetelny.

Wiarygodnosc wyniku oznacza, ze wartosc rzeczywista badanej cechy znajduje sie

w przedziale okreslonym przez wielkosc niepewnosci rozciagajaca sie po obu stro

nach podanej przez laboratorium wartosci zmierzonej. Uzytecznosc oznacza , ze

podany przez laboratorium wynik pomoze rozwiazac problem klienta. Rzetelnosc

oznacza, ze laboratorium w swojej pracy postepuje zgodnie z dobra praktyka labo

ratoryjna. Jezeli tak, to laboratorium musi doskonale znac swoje metody badawcze i

musi umiec dokonywac ich walidacji.

Znajomosc metod badawczych.

Zgodnie z norma PN-EN 45001 -" Laboratorium badawcze nie pOWilillOwyrazic

zgody na przeprowadzenie badania metoda, która moglaby zagrozic obiektywnosci

wyników lub cecho,:vac sie mala wiarygodnoscia" oraz przewodnikiem ISO/lEC

25: 1990 " W laboratorium nalezy stosowac wla.s'ciwe metody i procedury do

wszystkich wzorcowan, badan i zwiazanych z nimi dzialan, za które bierze sie od

powiedzialnosc (wlaczajac pobieranie próbek i postepowanie z nimi, tramport i
przechowywanie, przygotowanie obiektów, oszacowanie niepewno!ici pomiaru i

analize danych wzorcowania i badania). Procedury te powinny podawac wymaga

ne dokladno!ici i wszelkie znormalizowane specyfikacje, odnoszace sie do danych

wzorcowan lub badan ".
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Zatem laboratorium musi znac dokladnie swoje metody badawcze, umiec okreslic

ich cechy charakterystyczne i powiedziec, czy posiadanymi srodkami potrafi roz

wiazac problem klienta.

Walidacja metod badawczych.

Walidacja jest to potwierdzenie, przez zbadanie i przedstawienie obiektywnego do

wodu, ze zostaly spelnione wymagania dotyczace konkretnie zamierzonego zastoso

wania (norma PN-ISO 8402: 1996) .Ta definicja niejako sama wskazuje na to, co

musi zrobic laboratorium ze wszystkimi stosowanymi przez siebie procedurami

badawczymi. Warto w tym miejscu zwrócic uwage na róznice pojec metoda badaw

cza i procedura badawcza. Metoda badawcza sluzy do okreslenia cechy (jej warto

sci, faktu istnienia itp.) obiektu, czyli jest to tryb postepowania, niejako "metrolo

giczny". W przypadku procedury badawczej mamy natomiast do czynienia z poste

powaniem poczawszy od pobrania próbki do przedstawienia wyniku dzialan badaw

czych.

W wyniku walidacji laboratorium uzyskuje pewnosc, ze jest w stanie posiadanymi

srodkami rozwiazac problem klienta. Walidacja ma bardzo duze znaczenie równiez

dla jednostki akredytujacej, która na jej podstawie zyskuje pewnosc ze laboratorium

jest godne zaufania i ma system jakosci i kompetencje techniczne zapewniajace

realizacje bardzo dobrych uslug badawczych.

Akredytacja a walidacja.

Akredytacja w praktyce oznacza:

gruntowna wiedze laboratorium o stosowanych procedurach badawczych, ich

cechach charakterystycznych i niepewnosciach;

procedure szacowania niepewnosci;

procedura walidacji;

Walidacja obejmuje: walidacje a'priori, walidacje konkretnego problemu klienta,

walidacje metod znormalizowanych, walidacje metod wlasnych, walidacje procedur

badawczych, walidacja wyposazenia, walidacje personelu, i - jeszcze pare innych

problemów.
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Laboratorium musi rozumiec, ze w procesie akredytacji jednostka akredytujaca be

dzie kladla bardzo duzy nacisk na dostarczenie dowodów gruntownej znajomosci

metod badawczych, lacznie z opisem narzedzi stosowanych w sterowaniu jakoscia

badan.

Powyzsze uwagi nie wyczerpuja oczywiscie wszystkich problemów zwiaza

nych z budowaniem systemu jakosci w obu obszarach - organizacji zarzadzania i

kompetencji technicznych.

Akredytacja

Jednostka akredytujaca ponosi odpowiedzialnosc za rzetelne przeprowadze

nie oceny laboratorium zarówno w procesie akredytacji, jak i w nadzorze i dlatego

tez ma prawo do przedstawiania stosowanych kryteriów i trybu postepowania. Jak

kolwiek jest to zawsze realizowane w partnerskim trybie z laboratorium, to jednak

ostatnie slowo nalezy to tej jednostki.

W Krajowym Systemie Akredytacji Laboratoriów Badawczych w Rzeczypospolitej

Polskiej kryteria akredytacji wynikaja z podstawowych dokumentów:

PN-EN 45001 Ogólne kryteria dzialania laboratoriów badawczych,

PN-EN 45002 Ogólne kryteria oceny laboratoriów badawczych,

Przewodnik ISO/lEC 25: 1990 Wymagania ogólne dotyczace kompetencji laborato

riów pomiarowych i badawczych.

Uzupelniajacym dokumentem odniesienia jest n0n11a:

PN-ISO 10012-1 Wymagania dotyczace zapewnienia jakosci wyposazenia pomia

rowego. System potwierdzania metrologicznego wyposazenia pomiarowego

Najistotniejsze, fundamentalne wymagania, na które przede wszystkim zwracaja

uwage audytorzy sa nastepujace:

misja i polityka jakosci oraz cele stawiane przed laboratorium;

organizacja, zarzadzanie, okreslenie odpowiedzialnosci, uprawnien i kompeten

cji wszystkich szczebli zarzadzania i funkcji decyzyjnych oraz wykonawczych

zwiazanych z jakoscia badan;
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rozwiazania organizacyjne potwierdzajace bezstrOlillosc, niezaleznosc i rzetel

nosc laboratorium;

rozumienie problemów jakosci badan i zaangazowanie najwyzszego kierownic

twa wykonawczego;

spójnosc pomiarowa wyników i odniesienie wskazan przyrzadów pomiarowych

do wzorców miar,

zasoby niezbedne do realizacji badaIl, których podjelo sie laboratorium w swoim

wniosku o akredytacje,

przedstawienie dowodów potwierdzajacych bieglosc laboratorium jako zespolu

w realizacji badan zgloszonych do akredytacji,

przedstawienie dowodów potwierdzajacych wiarygodnosc metod badawczych i

umiejetnosc ich walidacji,

kompetencje personelu, polityka i dzialania w zakresie szkolen zapewniajace, ze

personel stale utrzymuje swoja bieglosc i wiedze w odniesieniu do swoich zadan.

Procedura akredytacji obejmuje nastepujace podstawowe etapy:

rejestracja wniosku o akredytacje,

fonnalna ocena prZeSlaIlej dokumentacji,

uzgodnienie i powolanie zespolu audytorów,

przygotowanie i przeprowadzenie wizytacji wstepnej i auditu,

raport z auditu wraz z rekomendacja audytora wiodacego,

opinia Komitetu Technicznego ds. Akredytacji Laboratoriów Badawczych o

przebiegu procesu oceny laboratorium i rekomendacji audytora,

decyzja o udzieleniu akredytacji,

przekazanie propozycji kontraktu wraz z zalacznikami,

podpisanie kontraktu i przekazanie certyfikatu akredytacji.

Certyfikat akredytacji jest wazny przez trzy lata. W tym czasie laboratorium podle

ga nadzorowi realizowanemu poprzez audity kontrolne. Po trzech latach laborato

rium przechodzi ponownie ocene w pelnym zakresie.
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Nalezy wyraznie podkreslic, ze akredytacja jest fonllalnym potwierdzeniem kompe

tencji laboratorium badawczego do wykonywania okreslonych badaÓ, nie stanowi

natomiast gwarancji wyników indywidualnych badal}, alli nie jest równowazna cer

tyfikacji wyrobów. Nasuwa sie w tym momencie pytanie o cel akredytacji, jezeli

nie gwarantuje ona, ze laboratorium sie nie pomyli. Bledy, czy pomylki popelnia

kazdy, ale jezeli laboratorium ma system jakosci potwierdzony certyfikatem akre

dytacji, to mozna oczekiwac, ze prawdopodobieÓstwo popelnienia przez nie bledu w

badaniach jest o kilka rzedów wielkosci nU1iejsze,niz w laboratorium nie akredyto

\;vanym. Ponadto laboratorium akredytowane ma z definicji wprowadzone rozwiaza

nia systemowe, które pozwalaja ocenic fakt i przyczyny powstawania bledów

podjac stosowne dzialania zaradcze i zapobiegawcze.

Podsumowanie

1. "Ocena laboratoriów w procesach akredytacji i nadzom nad akredytowanym

laboratorium jest realizowana w partnerski sposób z naszymi klientami 

wspólnie poszukujemy i przedstawiamy obiektywne dowody na to, ze wniosku

jace o akredytacje lub akredytowane laboratoria spelniaja kryteria akredytacji.

Nie jest naszym celem szukanie niezgodnosci! Naszym celem jest przedstawienie

dostatecznych i obiektywnych dowodów spelnienia kryteriów akredytacji" (cytat

z polityki jakosci Zespolu Akredytacji Laboratoriów Badawczych).

2. Przed zlozeniem wniosku o akredytacje wskazane jest dobre przejrzenie systemu

jakosci, przy pomocy listy pytaÓ kontrolnych. Wynik tego przegladu powinien

pomóc w rzetelnym podjeciu decyzji, czy laboratorium jest gotowe do akredy

tacji , czy tez trzeba jeszcze zrealizowac jakies dzialania korygujace.



KRYTERIA I PROCEDURY UZYSKANIA AKREDYTACJI

LABORATORIÓW BADAWCZYCH

Andrzej Ozóg

Zarzad Klubu Polskich Laboratoriow Badawczych "POLLAB"

"OMEX" Centmm Zapewnienia Jakosci Spólka z 0.0. Wlodarzewska 67B/22B,

02-384 Warszawa

Streszczenie

W referacie przedstawiono kryteria akredytacji laboratoriów badawczych w

Polsce. Omówiono etapy prac zwiazanych z dokumentowaniem i wdrazaniem

systemu jakosci, stmkture dokumentacji systemu jakosci oraz zawartosc

informacyjna Ksiegi Jakosci - podstawowego dokumentu systemu jakosci. W

koncowej czesci referatu przedstawiono podstawy prawne oraz omówiono przebieg

procesu akredytacji laboratoriów badawczych.

Pojecie akredytacji

Norma PN-EN 45001:1993 "Ogólne kryteria dzialania laboratoriów badaw-

czych" okresla:

akredytacje - jako formalne uznanie, ze laboratorium jest kompetentne do

wykonywania okreslonych badalllub rodzajów badall,

system akredytacji - jako system o wlasnych zasadach postepowania

zarzadzania, dotyczacych przeprowadzania akredytacji laboratoriów,

jednostke akredytujaca - jako jednostke prowadzaca system akredytacji

laboratoriów

izarzadzajaca nim oraz udzielajaca akredytacji,

kryteria akredytacji - jako zbiór wymagan stawianych przez jednostke

akredytujaca, których spelnienie wamnkuje uzyskanie akredytacji,

badanie - .jako dzialallie techniczne, które polega na okresleniu jednej lub

wielu cech danego wyrobu, procesu lub UShlgi, zgodnie z ustalona procedura.

Akredytacja jest formalnym potwierdzeniem kompetencji laboratorium

badawczego do wykonywallia okreslonych badan, nie stallOwi natomiast gwarancji

wyników indywidualnych badall, ani nie jest równowazna certyfikacji wyrobów.
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Kryteria akredytacji laboratoriów badawczych.

Kryteria akredytacji laboratoriów badawczych wynikaja z Polskiej Normy

PN-EN 45001:1993 "Ogólne kryteria dzialania laboratoriów badawczych" oraz

Przewodnika ISO/lEC 25: 1990 "Ogólne wymagania dotyczace kompetencji

laboratoriów pomiarowych i badawczych". W zakresie zapewnienia jakosci

wyposazenia pomiarowego od dnia l pazdziernika 1998 r. laboratoria badawcze

musza spelniac wymagania projektu Polskiej Normy Pr. PN-ISO 10012-1 "

Wymagania dotyczace zapewnienia jakosci wyposazenia pomiarowego. System

potwierdzania metrologicznego wyposazenia pomiarowego.".

Zespól Akredytacji Laboratoriów Badawczych PCBC publikuje w kwartalniku

"ABC Jakosci" informatory DAB zawierajace informacje pomocnicze oraz

oficjalna wykladnie kryteriów akredytacji, które moga stanowic pomoc dla

laboratoriów badawczych ubiegajacych sie o akredytacje. Dotychczas wydano

osiem informatorów DAB:

DAB - l - Prawa i obowiazki akredytowanego laboratorium badawczego

DAB - 2 - Zasady poslugiwania sie znakiem akredytacji przez akredytowane

laboratorium

DAB - 3 - Pod wykonawstwo

DAB - 4 - Zalecenia w sprawozdaniach z badail akredytowanego laboratorium

badawczego

DAB - 6 - Zarzadzanie wyposazeniem pomiarowym i badawczym w laboratorium

DAB - 7 - Dodatkowe wymagania techniczne dla laboratoriów mikrobiologicznych

DAB - 8 - Korzystanie z projektów polskich norm

DAB - 5 - Lista pytail kontrolnych - nie byl publikowany w ABC Jakosci. Jest on

dostepny w Zespole Akredytacji Laboratoriów Badawczych PCBe.

Etapy prac zwiazanych z dokumentowaniem i wdrazaniem systemu jakosci

Kompleksowe prace zwiazane z dokumentowaniem i wdrazaniem systemu

jakosci obejmuja nastepujace dzialania:
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jakosci w

kierownika

l. Szkolenie pracowników laboratorium w zakresie wymagan normy PN-ISO

45001 i przewodnika ISO/lEC 25 oraz zasad dokumentowania i wdrazania systemu

jakosci w laboratoriach badawczych.

2. Powolanie Zespolu Roboczego ds. dokumentowania systemu

laboratorium oraz przydzial funkcji kierownika ds. jakosci,

technicznego i ich zastepców.

3. Ustalenie harmonogramu prac Zespolu Roboczego ds. dokumentowania

systemu jakosci w laboratorium.

4. Analiza stmktury organizacyjnej laboratorium i calej firmy z zaznaczel1lem

komórek organizacyjnych wspólpracujacych z laboratorium w systemie jakosci,

okreslenie wymagan oraz zakresów uprawnien i obowiazków dla poszczególnych

stanowisk.

5. Sukcesywne opracowywanie przez zespól dokumentacji systemu jakosci

(ksiega jakosci, procedury, instmkc j e, formularze zapisów itp.).

6. Opiniowanie z zainteresowanymi dokumentów opracowanych przez Zespól i

omówienie uwag do dokumentacji, okreslanie zadal1 dla Zespolu, az do pelnego

udokumentowania systemu jakosci zgodnego z wymaganiami PN-EN 45001

Przewodnika ISO/lEC Nr 25.

7. Sukcesywne wdrazanie udokumentowal1ych elementów systemu jakosci.

8. Audit wewnetrzny i analiza jego wyników.

9. Przygotowanie i zlozenie w PCBC wniosku o udzielenie akredytacji.

Dokumentacja systemu jakosci

Wamnkiem uzyskania akredytacji jest opracowanie przez laboratorium

badawcze dokumentacji systemu jakosci wykazujacej kompetencje techniczne oraz

spelnienie wymagal1 zawartych w kryteriach akredytacji. Dokumentacje systemu

jakosci laboratorium badawczego stanowia: Ksiega Jakosci, Procedury Ogólne,

Procedury Badawcze, Instmkcje, Normy i przepisy, Zapisy.

Ksiega Jakosci jest wizytówka laboratorium wykazujaca, ze wszystkie wymagania

podstawowych odnosników tj. PN-EN 45001 i Przewodnika ISO/IEC 25 sa spel-
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nione. W Ksiedze Jakosci musi zostac zadeklarowana przez Kierownictwo (

dyrektora i kierownika laboratorium) polityka jakosci.

Polityka jakosci okresla m. in. cele jakosciowe takie jak:

wykonywanie badan na wysokim poziomie jakosciowym, które spelnia

oczekiwania klienta, poprzez dostarczenie rzetelnych, wiarygodnych i

uzytecznych wyników badalI.. Rzetelnych, to znaczy wykonanych zgodnie z

dobra praktyka profesjonalna. Wiarygodnych, tzn. takich, ze podana wartosc

liczbowa powiekszona o przedzial niepewnosci zawiera w sobie, z okreslonym

prawdopodobienstwem, wartosc rzeczywista badanego parametru.

Uzytecznych, tzn. takich, które pozwola klientowi rozwiazac jego problem.

zbudowanie i utrzymywanie opinii rzetelnego, zyczliwego i godnego zaufania

partnera klientów i wszystkich zainteresowanych wspólpraca z laboratorium.

W Ksiedze Jakosci nalezy przedstawic:

zakres badan wykonywanych w laboratorium, w tym objetych systemem

jakosci w ukladzie tabelarycznym

status prawny i strukture organizacyjna instytutu i laboratorium z

zaznaczeniem dzialów wspólpracujacych z laboratorium w systemie jakosci

strukture zatrudnienia w laboratorium, w tym liczbe pracowników

nadzorujacych badania, wymagania stawiane pracownikom na poszczególnych

stanowiskach oraz zakresy uprawniell i obowiazków kadry kierowniczej

zasady planowania, realizacji i dokumentowania szkolen pracowników

objetych systemem jakosci

lokalizacje i charakterystyke pomieszczen laboratorium

zasady wspólpracy z klientem, w tym uzgadniania zakresu i metodyki badan,

zapeWl11el11apoufi1osci wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badan,

uzgadniania ewentualnych podwykonawców i sposób rozpatrywania

reklamacji

sposób postepowania z próbami do badan

zasady nadzoru nad wyposazeniem pomiarowym

stosowane metody sterowania jakoscia badan
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zawartosc i uklad sprawozdan z badan

zasady przeprowadzania wewnetrznych auditów jakosci i przegladów systemu

jakosci oraz podejmowania dzialan korygujacych

sposób prowadzenia nadzoru nad dokumentacja

wykaz stosowanych procedur ogólnych.

Poza Ksiega Jakosci laboratorium musi opracowac szereg procedur ogólnych

opisujacych krok po kroku sposób postepowania w ramach poszczególnych

elementów systemu jakosci oraz sposób prowadzenia zapisów. Laboratoriom, które

zamierzaja udokumentowac i wdrozyc system jakosci sugeruje sie opracowal1le

nastepujacych procedur ogólnych:

- PO Ol "Nadzór nad dokumentacja", wraz z instrukcjami: "Opracowywanie

procedur ogólnych" i "Opracowywanie procedur badawczych"

- PO 02 "Wspólpraca z klientem"

- PO 03 "Postepowanie z próbkami do bada11"

- PO 04 "Postepowanie z wyposazeniem pomiarowym"

PO 05 "Nabywanie, przyjmowanie, przechowywanie i pozbywanie SIe

materialów pomocniczych"

PO 06 "Dziala11ia korygujace i sprzezenia zwrotne"

- PO 07 "Postepowanie z reklamacjami"

PO 08 "Ochrona praw wlasnosci klienta i zachowanie poufnosci"

- PO 09 "Audit wewnetrzny"

- PO l O "Przeglad systemu jakosci"

- PO 11 "Sterowanie jakoscia badan"

Do procedur ogólnych wskazane jest w miare potrzeb opracowanie instrukcji

dotyczacych m. in:

postepowania z próbkami do badan,

sterowania jakoscia badan,

walidacji metod badawczych,

obshlgiwania przyrzadów pomiarowych,

wzorcowania przyrzadów pomiarowych,
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sprawdzania przyrzadów pomiarowych.

Podstawe badali wykonywanych w ramach systemu jakosci laboratorium stanowia

normy lub udokumentowane procedury badawcze.

Akredytacja laboratoriów badawczych.

Zgodnie z art. 7, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach

i certyfikacji jednostka upowazniona do akredytacji laboratoriów badawczych jest

Polskie Centmm Badali i Certyfikacji. Szczególowy tryb akredytacji laboratoriów

badawczych okresla postanowienie nr 4 Rady ds. Badan i C.ertyfikacji z dnia 4

lipca 1994 r. opublikowany w ABC Jakosci Nr.I-2 z 1994 r. Przebieg procesu

akredytacji laboratoriów badawczych obrazuje zalaczony schemat.

Laboratorium badawcze, które pragnie otrzymac akredytacje, POWlllllO

skontaktowac sie z Zespolem Akredytacji Laboratoriów Badawczych Polskiego

Centmm Badan i Certyfikacji ul.Klobucka 23A , 02-699 Warszawa, tel. 0-22 647

0704, fax: 0-22647 13 Ol, gdzie uzyska wszelkie niezbedne informacje oraz wzór

formularza wniosku o dokonanie oceny i udzielenie akredytacji.

Wypelniony wniosek wraz z zalaczonym egzemplarzem Ksiegi Jakosci, zbiorem

procedur ogólnych oraz zakresem badall wykonywanych w laboratorium ,

przedstawiciel laboratorium sklada w Zespole Akredytacji Laboratoriów

Badawczych PCBC.

Po zarejestrowaniu wniosku do kazdej sprawy wyznaczany jest pracownik Zespohl

Akredytacji Laboratoriów Badawczych PCBC - tzw. "prowadzacy", który

dokonuje formalnej oceny dokumentacji. Jezeli wyniki oceny sa pozytywne

zawierana jest umowa pomiedzy laboratorium a PCBC precyzujaca wzajemne

zobowiazania stron w procesie akredytacji. Nastepnie w porozumieniu z

laboratorium powolywany jest zespól auditorów do przeprowadzenia wizytacji

wstepnej majacej na celu ocene systemu jakosci i przygotowanie planu auditu.

Laboratorium ma do szesciu mIeSIecy czasu na usuniecie niezgodnosci

stwierdzonych podczas wizytacji wstepnej.

Zespól audytorów uzupelniany jest o niezaleznych ekspertów technicznych

po przekazaniu przez laboratorium informacji o realizacji dzialali korygujacych
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przeprowadzany jest audit kompleksowy. Audytor wiodacy opracowuJe

przekazuje do PCBC raport z auditu opisujacy stwierdzone niezgodnosci (jesli

byly) i spostrzezenia oraz wniosek o udzielenie akredytacji lub jej odm9we.

PCBC przekazuje raport z auditu do laboratorium do zapoznania,

ewentualnego zgloszenia uwag lub zaproponowania dzialan korygujacych.

Propozycje dzialali korygujacych oceniane sa przez audytora wiodacego i przez

PCBC. Dokumentacja przebiegu procesu akredytacji przestawiana jest do

zaopUllowama przez Komitet Techniczny ds. Akredytacji Laboratoriów

Badawczych, który jest cialem doradczym dyrektora Biura ds. Akredytacji PCBC.

Decyzje o udzieleniu akredytacji lub odmowie udzielenia akredytacji podejmuje

dyrektor Biura ds. Akredytacji PCBC.

W przypadku decyzji pozytywnej podpisywany jest przez dyrektora Biura

ds. Akredytacji PCBC i pelnomocnego przedstawiciela laboratorium kontrakt

zawierajacy uregulowania wynikajace z udzielenia akredytacji oraz wydawany jest

certyfikat akredytacji wraz z zalacznikiem jednoznacznie okreslajacym zakres

akredytacji. Certyfikat akredytacji wazny jest trzy lata od daty jego wydania. W

tym czasie PCBC sprawuje nadzór nad akredytowanym laboratorium poprzez

coroczne audity kontrolne, podczas których ocenie podlega 30-50% systemu

jakosci i zakresu akredytowanych badali. Po trzech latach przeprowadzany jest

audit w pelnym zakresie.

Do dnia l listopada 1999 r. akredytacje PCBC uzyskalo ponad 250

laboratoriów badawczych. Wykaz akredytowanych laboratoriów badawczych wraz

z informacja o zakresie badan, na które uzyskaly one akredytacje jest publikowany

sukcesywnie w kwartalniku PCBC "ABC Jakosci" oraz w Biuletynach

Informacyjnych Klubu POLLAB.
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PRZEBIEG PROCE~U AKREDYTACJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH

Wniosek o akredytacje wraz z dokumentacja systemu jakosci i zakresem badan

PCBC dokonuje formalnej oceny dokumentacji pod wzgledem jej kompletnosci i sprawdzenia

czy formalnie wprowadzono ~ystem jakosci w laboratorium

Powolanie zespolu auditorów do przeprowadzenia oceny laboratorium

Wizytacja wstepna, o ile jest niezb1dna wraz z auditem systemu jakosci

Audit w siedzibie laboratorium przeprowadzony przez personel PCBC

i niezaleznych ekspertów technicznych

-l,••----------------

Raport z auditu przekazywany przez

auditora wiodacego do PCBC

Ocena dzialan korygujacych

wykonana przez PCBC

J

Raport z auditu prze~azywany przez

PCBC do laboratorium

Wniosek auditora wiodacego

dotyczacy udzielenia akredytacji

NIE

i

Ocena przebiegu procesu akredytacji przez Komitet

Techniczny d~. Akredytacji Laboratoriów Badawczych

Decyzja Dyrektora Biura ds. Akredytacji

Wreczenie certyfikatu akredytacji

+
Nadzór nad akredytowanym laboratorium badawczym
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POLSKIE TOW ARZYSTWO NAWOZOWE PTN - CIEC

Mariusz Fotyma\ Tadeusz Filipek2, Andrzej Winiarske

llnstytut Uprawy Nawozenia i Gleboznawstwa, ul. Czartoryskich 8, 24-100

Pulawy

"Katedra Chemii Rolnej. Akademia Rolnicza, ul. Akademicka 15,20-950 Lublin

3Instytut Nawozów Sztucznych, al. Tysiaclecia P.P. 13,24-100 Pulmvy

Cele dzialalnosci

W roku 1997 wsród wielu towarzystw naukowych zaistnialo Polskie

Towarzystwo Nawozowe w skrócie PTN, które jest Polskim Oddzialem

Miedzynarodowego Centmm Naukowego Nawozów (w oryginale International

Scientific Centre of Fertilizers - CIEC). Jego celem jest stworzenie platformy

wspólpracy pomiedzy pracownikami naukowymi,. pracownikami przemyslu

nawozowego oraz rolnikami. Glównymi problemami, którymi zajmuje sie PTN sa

nawozy i nawozenie. W szerszym ujeciu zakres zainteresowan obejmuje:

technologie wytwarzania, wlasciwosci agrochemiczne oraz stosowanie

nawozów mineralnych i organicznych,

ustalanie potrzeb pokannowych i nawozowych roslin z uwzglednieniem

aspektów produkcyjnych (wielkosci i jakosci plonów) oraz ochrony

srodowiska,

fizjologiczne uwamnkowania mineralnego zywienia roslin wyzszych oraz

cyklu skladników pokarmowych roslin wagroekosystemach.

Polskie Tovvarzystwo Nawozowe swoje cele realizuje poprzez:

organizowanie posiedzell i konferencji naukowych i naukowo-technicznych o

zasiegu krajowym i miedzynarodowym,

opracowywanie i przedstawianie opinii we wszystkich sprawach zwiazanych z

zakresem dzialania PTN,

inicjowanie celowych i zamawianych projektów badawczych zwiazanych

z szeroko rozum~anym nawozeniem,



Polsldc Towarzystwo Nawozowe PTN 175

organizowanie i poglebianie wspólpracy z pokrevvnymi instytucjami

i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

wspóldzialanie w ujednolicaniu metod i norm oraz ustalaniu standardów

w zakresie nawozenia.

Co zrobiono

Oficjalnie dzialamy od dwóch lat. W dniu 18 listopada 1997 roku Sad

Wojewódzki w Lublinie zarejestrowal PTN w Rejestrze Stowarzyszdl. pod

pozycja nr 1796. Towarzystwo ma 56 czlonków indywidualnych i 10 zbiorowych.

Z inicjatywy tymczasowego Zarzadu Glównego PTN w skladzie:

przewodniczacy - prof. dr hab. Stanislaw Mercik, v-ce przewodniczacy - prof. dr

hab. Tadeusz Filipek, sekretarz naukowy - prof. dr hab. Mariusz Fotyma na

poczatku 1999 roku przeprowadzono wybory wladz Towarzystwa na kadencje

1999-2002 w trybie glosowania balotazowego. Komisja Wyborcza w skladzie:

przewodniczacy - prof. dr hab. Ignacy Dechnik oraz czlonkowie: dr Janusz Igras,

mgr Piotr Skowron, w oparciu o regulamin i wyniki wyborów ustalila sklad wladz

PTN, które na pierwszym zebraniu ukonstytuowaly sie w skladzie:

Zarzad

przewodniczacy - prof. dr hab. Mariusz Fotyma

wiceprzewodniczacy - prof. dr hab .. Tadeusz Filipek

sekretarz naukowy - doc. dr hab. Andrzej Winiarski

Komisja Rewizyjna

dr inz. Bozena Rabikowska - AR, Wroclaw

dr inz. Wieslaw Szulc - SGGW, Warszawa

dr Barbara Wisniowska-Kielian - AR, Kraków.

Polskie Towarzystwo Nawozowe z Zarzadem Miedzynarodowego

Centrum Naukowego Nawozów (CIEC) zorganizowalo miedzynarodowa

konferencje naukowa nt. "Codes of Good Fertilizer Practice and Balanced

Fertilization", która odbyla sie w dniach 27-30 wrzesnia 1998 roku. W konferencji

uczestniczylo okolo l 00 osób, w tym 20 uczestników z Polski. Wedhlg zgodnej
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opinii uczestników konferencja byla bardzo udana i stanowila sukces zarówno

naukowy jak i organizacyjny. Materialy konferencyjne w postaci oryginalnych prac

naukowych wydane zostaly drukiem w wydawnictwie "Bibliotheca Fragmenta

Agronomica" nr 3, 1998.

PTN bylo równiez wspólorganizatorem warsztatów naukowych w ramach

Akcji COST-829 nt. "Fizjologiczne, agronomiczne i srodowiskowe podstawy

odzywiania sie roslin siarka" odbytych w dniach 6-8 listopada 1998 roku

w Pulawach. W spotkaniu uczestniczylo okolo 30 pracowników naukowych

z krajów europejskich, w tym 8 osób z Polski.

Polskie Towarzystwo Nawozowe uzyskalo zgode od Organizacji Narodów

Zjednoczonych ds. Zywnosci i Rolnictwa (FAO) na wydanie w jezyku polskim

publikacji pt. "Guidelines for Quality Management in Soil and Plant Laboratories",

jako FAO Soils Bulletin no 74, 1998. Pierwsza robocza wersje tej publikacji

otrzymaja uczestnicy ogólnopolskiej konferencji PTN-CIEC nt. "Dobra praktyka

laboratoryjna", która odbedzie sie w Pulawach w dniach 4-5 listopada 1999 roku.

Zamierzenia

Zarzad Polskiego Towarzystwa Nawozowego rozpoczal dzialania majace

na celu utworzenie czasopisma naukowego pt. "Nawozy i Nawozenie", periodyku

o zasiegu ogólnopolskim, w którym opublikowane beda prace naukowe dotyczace:

- technologii produkcji nawozów,

- wlasciwosci agrochemicznych nawozów,

- gospodarki nawozowej w skali kraju, regionu, gospodarstwa rolniczego,

- techniki i technologii nawozenia,

- aspektów fizjologicznych, produkcyjnych i ekonomicznych nawozenia,

- wplywu nawozenia na srodowisko i iIme zwiazane z nawozami i nawozeniem.

- dzialalnosci laboratoriów zwiazanych z rolnictwem i ochrona srodowiska

rolniczego

Zarzad ma nadzieje, ze nowe czasopismo "Nawozy i Nawozenie" spotka

SIe z szerokim zainteresowaniem pracowników naukowych i praktyków z

przemyslu nawozowego i rolnictwa oraz nauk podstawowych (biologia, chemia i
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inne). Chcielibysmy, aby na jego lamach ukazywaly sie oryginalne prace twórcze,

artykuly przegladowe oraz artykuly naukow"e o charakterze dyskusyjnym

z prowokacyjnymi wlacznie.

Na lamach "Nawozów i Nawozenia" beda mogly ukazywac sie zwarte

tematycznie oryginalne prace naukowe i komunikaty z konferencji i sympozjów

organizowanych przez PTN lub innych organizatorów.

Polskie Towarzystwo Nawozowe PTN jest wspólorganizatorem

konferencji naukowej nt. "Stan i perspektywy badan chemiczno-rolniczych

w Polsce", która odbedzie sie w dniach 19-20 wrzesnia 2000 roku w Akademii

Rolniczej w Lublinie.

Polskie Towarzystwo Nawozowe zamierza byc kreatorem oraz aktywnym

uczestnikiem dzialat'l.na rzecz nowoczesnosci i praktycznego postepu w dziedzinie

nawozów i nawozenia.
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jNFORMACJA O DZIALALNOSCI
o" OMEX" Centrum Zapewnienia Jakosci Spólka z 0.0.

zwiazanej z systemami zarzadzania jakoscia, zarzadzania
srodowiskowego' oraz zarzadzania bezpieczelistwem i higiena pracy
wg norm PN-ISO 9000, PN-ISO 14000, PN 18001 i PN-EN 45000

"OMEX" Centrum Zapew.·-ienia Jakosci Spólka Z 0.0. zostala wpisana w dniu
6 pazdziernika 1997 r. do Reje.'trll Handlowego, Dzial B. Nr 51723 zgodnie
Z Postanowieniem Sadu Rejonowego dla Miasta Warszawy Wydzial XVI Gospodarczy.

"OMEX" Centr/wI Zapewnienia Jakosci Sp. z 0.0. kontynuuje prowadzona od 1994 r.
dzialalno.~c "OMEX" Konsulting, Audity jakosci, Rzeczoznawstwo - Amlrzej Ozóg.

W zakresie dzialania" OMEX" Sp. z o.o. jest m. in. jest doradztwo w zakresie zarzadzania,
dzialalnosc uslugowa i szkoleniowa, w tym:
- ocena funkcjonujacego systemu zarzadzania;
- doradztwo przy wdrazaniu i dokumentowaniu systemu zarzadzania w:
• firmach produkc)jnych i uslugowych,
• laboratoriach badawczych,
• jednostkach certyfikujacych,
• jednostkach kontrolnych;

- szkolenia, sympo;,ja, konferencje, seminaria nt. wdrazania i dokumentowania systemów
zarzadzania oraz zasad funkcjonowania krajowych, zagranicznych i miedzynarodowych
systemów akredytacji, bmlmi i certyfikacji przeznaczone dla róznych poziomów
zarzadzania organizowane Z odenl'(/Iliem od miejsca pracy lub na miejscu u klienta;

- ;,~formacje o krajoll:rch, zagranicznych i miedzynarodlm:rch ~J.\·temach akrel(rtl/(ji,
badlIIi i cer~rfikacji;

- doradztwo i pomoc przy ubieganiu sie o akredytacje i certyfikaty.
- wewnetrzne {Ilulityjakosci;
- audity dostawców;
- audity dla potrzeb akredytacji lub certyfikacji.
- opinie i ekspertyzy dotyczace systemów zarzadZl/nia orazjl/ko.~ci wyrobów, procesów

lub uslug;

- wykonywl/nie innycli opracowllli dotyczacych jakosci, akredy~acji, certyfikacji
i normalizacji.

OMEXjest czlonkiem Klubu Pol.~kie Forum ISO 9(}(}(} iKlubu Pol.~kich Laboratoriów
Batlllll'czych POLLAB.



SZKOLENIA

w ciagu dotychczasowej dzialalnosci "OA/EX" Centrum Zapewnienia Jako.\;ci Spólka Z 0.0.

wychodzac naprzeciw potrzebom .{rodowiska laboratoriów badawc:ich oraz firm
produkcyjnych iuslugowych, przyjmujac zgloszenia z wolnego naboru organizuje
nastepujace rodmje szkole/l:

Dla Laboratoriów Badawczl'ch:

1. "Podstawy systemów jakosci w laboratoriach badawczych".

2. "Praktyczne dokumentowanie systemów jakosci w laboratoriach badawczych".

3. "Auditor wewnetrzny w laboratorium badawczym".

4. "Metody sterowania jakoscia badan, w~/idacja metod badawczych
i szacowanie niepewnosci pomiarów w laboratoriach chemicznych".

5. "Nadzór nad wyposazeniem pomiarowym w laboratoriach badawczych".

6. "Nowelizacja wymagan dotyczacych systemów jakosci w laboratoriach badawczych 
norma ISO 17025"

Dla Firm Produkcv;nvch i UslUflowvch:

1. "Podstawy systemów jakosci wg PN-ISO 9000".

2. "Auditor wewnetrzny w przedsiebiorsnl'ie".

3. " Wymagania NA TOdotyczace jakosci".

4. "Nowelizacja wymagan dotyczacych systemów jakosci - normy ISO 9000:2000"

W zakresie HA cep - Analim Za!!rozen (JrzezKontrole Punktów Krl'tvcZ11vch:

1. Szkolenie dla kadry kierowniczej.

2. Warsztaty dla czlonków Ze~polu HACCP.

3. Szkolenie wstepne dla wszystkich pracowników zakladów, których Kierownicnl'o podjelo
decy:je o wdrazaniu systemu HACCP.

Majac nadzieje, ze niniejsza INFORMACJA przekona Pmlsnva o moz!iwo.{ci spelnienia
przez" Ol'YIEX" Centrum Zapewnienia Jakosci Sp. Z 0.0. Waszych potrzeb zwiazanych

Z dokumentowanie iwdrazaniem zintegrowanych systemów zarzadzania wg wymagan
norm PN-ISO 9000, PN-ISO 14(jOll, iW 180{J] lub PN-EN 45000

zapraszam do wspólpracy
Prezes Zarzadu
Andrzej Ozóg
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