
STRESZCZENIE W JĘZYKU POLSKIM

W celu zapewnienia miarodajności i rzetelności uzyskiwanych wyników należy zapewnić 

reprezentatywność pobranych próbek, stabilność analitu w próbce od momentu pobrania do 

przeprowadzenia oznaczenia oraz stosować zwalidowane procedury analityczne z określonym 

budżetem niepewności.

W  ramach  niniejszej  pracy  opracowano,  przeprowadzono  adaptację,  optymalizację  i

walidację  uniwersalnej  metody oznaczania na poziomie śladowym 24 pierwiastków (antymonu,

arsenu,  baru,  berylu,  boru,  chromu,  cyny,  cynku,  glinu,  kadmu,  kobaltu,  manganu,  miedzi,

molibdenu, niklu, ołowiu, rtęci, selenu, srebra, strontu, talu, tytanu, wanadu, żelaza) oraz dwóch

form specjacyjnych chromu: chromu(III) i chromu(VI) w próbkach biologicznych, środowiskowych

i  żywności  techniką  wysokorozdzielczej  optycznej  spektrometrii  emisyjnej  ze  wzbudzeniem w

plazmie indukcyjnie sprzężonej (HR-ICP-OES).

Metoda  będzie  wykorzystywana  do  analiz  rutynowych  w  komercyjnym  laboratorium

badawczym i zostanie poddana akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji. Ze względu na badania

matryc  będących  obszarem  analitycznym  regulowanym  prawnie,  kryteria  przeprowadzonej

walidacji stanowiły zarówno aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy prawne oraz odpowiednie

wymagania normatywne.

Opracowana  uniwersalna  metoda  badawcza  umożliwia  rzetelne,  szybkie  i  ekonomiczne,

jednoczesne badanie w jednej serii analitycznej:

– próbek wody i ścieków zgodnie z normą PN-EN ISO 11885:2009 rozszerzone o oznaczanie

talu i analizę specjacyjną chromu,

– eluatów (wyciągów wodnych) z odpadów zgodnie z normą PN-EN 16192:2012,

– mineralizatów  próbek  stałych:  osadów,  gleb  i  odpadów  zgodnie  z  normą  PN-EN

16170:2017,

– mineralizatów próbek materiałów biologicznych: kompostu,

– próbek żywności: wody do spożycia.

Opisane  zostały szczegółowe procedury przygotowania  próbek i  przeprowadzania  badań

poszczególnych  matryc,  zoptymalizowane  w  taki  sposób  aby  wzajemnie  nie  przeszkadzały  w

oznaczeniach. Związane to było z:

– doborem odpowiednich naczyń i odczynników do przechowywania, utrwalania roztwarzania

i mineralizacji próbek,

– optymalizacją parametrów plazmy argonowej oraz transportu i rozpylania próbek,



– doborem i weryfikacją zakresów pomiarowych uwzględniających rozcieńczenia,

– szczegółowym identyfikowaniem i eliminowaniem potencjalnych interferencji spektralnych

oraz niespektralnych.

W ramach walidacji przeprowadzonej na podstawie uzyskanych danych eksperymentalnych

oraz  wyników  międzynarodowych  badań  biegłości  oszacowana  została  precyzja,  poprawność  i

niepewność rozszerzona metody dla poszczególnych matryc i analitów.

W  celu  spełnienia  wymagań  akredytacji  w  niniejszej  pracy  wszelkie  wyniki

przeprowadzonych  badań  prezentowane  są  wraz  z  datą  ich  wykonania  w  celu  umożliwienia

weryfikacji  wyników  źródłowych,  a  badane  materiały  odniesienia  identyfikowane  są  przez

odpowiedni nr ewidencyjny umożliwiający sprawną weryfikację spójności pomiarowej.

Potwierdzona  została  równoważność  oznaczania  chromu(VI)  techniką  HR-ICP-OES  z

metodami  referencyjnymi  przez  analizę  porównawczą  przy  zastosowaniu  certyfikowanych

materiałów odniesienia  oraz uzyskanie pozytywnych wyników w międzynarodowych badaniach

biegłości. 

Równoważność oznaczania talu i rtęci techniką HR-ICP-OES z metodami referencyjnymi

została  wstępnie  potwierdzona  przez  analizę  porównawczą  przy  zastosowaniu  certyfikowanych

materiałów odniesienia. Ostatecznie potwierdzenie nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników w

międzynarodowych badaniach biegłości  dla  tych  oznaczeń,  zaplanowanych na przełom marca i

kwietnia 2021 roku.

Metoda będąca przedmiotem niniejszej pracy spełniła wszystkie zdefiniowane wymagania i

kryteria walidacji. W trakcie walidacji trwającej od 9.07.2020 do 10.03.2021 r. wykonano łącznie

ponad 12 tysięcy oznaczeń w próbkach rzeczywistych i certyfikowanych materiałach odniesienia.
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