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Abstract 
 
A common understanding of issues related to measurement science applied to 
chemistry is essential among European member states and acceding- 
candidate countries. An education platform was therefore created to respond 
to this challenge: TrainMiC, Training in Metrology in Chemistry. 
After a brief presentation of TrainMiC and an overview of TrainMiC events, this 
report provides the complete set of the training material. The seven modules 
are included in the Appendix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 events 
in 8 countries = 
794 participants 
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1. Ce este TrainMiC ? 
 
Societatea de astăzi se sprijină pe o infrastructură corespunzătoare, de exemplu pentru a 
realiza o piaţă internă a UE şi a face posibil comerţul internaţional, pentru a implementa 
reglementări, pentru a garanta protecţia consumatorului, pentru a sprijini cercetarea 
ştiinţifică...  
 
Factorii cheie pentru o astfel de infrastructură sunt furnizorii de servicii de măsurare (institute 
naţionale de metrologie, laboratoare de referinţă naţionale şi comunitare, laboratoare de 
inspecţie şi control...), organismele naţionale de acreditare şi organismele responsabile cu 
educaţia & instruirea. 
 
IRMM este institutul de metrologie al Comisiei Europene. Misiunea IRMM este de a promova 
un sistem comun de măsurare european în sprijinul politicii Uniunii Europene. IRMM a lansat 
în 2001 programul său de sprijin Metrologie în Chimie pentru ţările candidate la UE ca suport 
pentru integrare. Una dintre iniţiativele programului suport este TrainMiC. TrainMiC a fost 
conceput ca o platformă de instruire pentru persoane din toate tipurile de organizaţii. 
Prin intermediul platformei TrainMiC, s-a elaborat o serie de module de instruire care asigură 
înţelegerea noţiunilor de bază ale măsurării, care se aplică in diferite sectoare (nutriţie, 
mediu, analize chimice). El oferă interpretări asupra documentelor existente şi 
acţionează ca ghid, furnizând exemple concrete utile. Materialul de instruire tinde spre 
o viziune congruentă şi de actualitate (de exemplu, în ceea ce priveşte incertitudinea de 
măsurare, trasabilitatea rezultatelor măsurărilor). 
 
Audienţa unor astfel de cursuri o constituie, în special: 
 

 cei care fac măsurări în laboratoare 
 

 evaluatorii tehnici implicaţi în acreditare 
 

 utilizatorii finali ai datelor de măsurare (ex. cei din organisme publice, agenţii cu caracter 
de constrângere…) 

 
Cursurile de instruire sunt organizate de parteneri locali, precum institute naţionale de 
metrologie, universităţi sau organisme de acreditare, în colaborare cu IRMM. 
 
 
De ce să particip la TrainMiC? 

Se pot obţine rezultate ale măsurărilor de calitate mai bună dacă persoanele care produc 
aceste rezultate dau mai multă atenţie aspectelor de bază ale măsurării. De aceea, ISO/IEC 
17025 cere laboratorului să se preocupe de asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor, 
evaluarea incertitudinii de măsurare şi de validarea procedurilor de măsurare. Acest curs vă 
va ajuta să rezolvaţi aceste cerinţe. 
 
Cine ar urma cursurile TrainMiC? 

Coordonatori de laboratoare, analişti sau orice persoană care răspunde de calitatea 
rezultatelor analitice. 
 
Ce avantaj aduce participarea la  TrainMiC? 

În timpul cursului de instruire vi se va prezenta cum: 



 
- se validează procedurile de măsurare; 
- se stabileşte şi se demonstrază trasabilitatea rezultatelor măsurărilor; 
- se evaluează incertitudinea de măsurare pe baza Ghidului pentru Exprimarea 

Incertitudinii de Măsurare (GUM) şi noţiunilor statistice de bază; 
- se folosesc corespunzător materialele de referinţă; 
- se interpretează rezultatele comparărilor interlaboratoare. 
 
Întrebări după frecventarea unui curs TrainMiC? 

Personalul IRMM este disponibil pentru a răspunde întrebărilor prin intermediul e-mail-ului 
trainmic@cec.eu.int. Web site-ul TrainMiC (www.trainmic.org) poate, de asemenea, să 
funcţioneze ca o sursă de informaţii la întrebările dvs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Misiune, Viziune şi Convingere 
 



 
 
Viziunea noastră 
Vrem ca TrainMiC să fie un produs/proces European de înaltă calitate  
pentru instruire pe problemele generale referitoare la ştiinţa măsurărilor chimice 
(metrologia în chimie). 
 
  

 
 

 Realism  
 

 Transparenţă 
 

 A fi critic 
  
 Terminologie  

standardizată 

Valorile noastre 
fă numai ce poţi, pentru că niciodată nu va fi 
perfect, adevărul poate fi doar aproximat 
 
documentează-te intr-un mod deschis şi complet 
 
 
 
foloseşte o terminologie şi practici similare in 
toate disciplinele & sectoarelor, bazate pe VIM şi 
ISO-GUM, oricând este posibil 

 
Misiunea noastră 
                  Scopul nostru este de a facilita instruiri despre metrologie în chimie       
                  pentru organizaţiile interesate, precum organizaţii de metrologie,   
                  educatori, factori de decizie şi personal de acreditare, cu scopul de a   
                  întări infrastructura măsurărilor. În consecinţă, rezultatele de   
                  încredere produse vor preveni pierderi economice sau sociale.  
 
 

Acţiunile noastre 

 Seminarii TrainMiC, cu instructori TrainMiC şi materiale de curs de calitate; 
 Actiuni la nivel naţional cu materiale de instruire TrainMiC, cu lectori invitaţi precum şi cu 

module de instruire complementare; 
 Instruiri dedicate instructorilor TrainMiC. 

 

Strategia noastră 

TrainMiC acţionează într-un mod distributiv între institute naţionale de metrologie, 
universitaţi selecţionate şi organisme naţionale de acreditare, precum şi cu organizaţiile lor 
regionale EUROMET/EURACHEM şi EA. 
Conducerea TrainMiC, dirijată de IRMM, constă dintr-un conducător de proiect, un 
coordonator de proiect şi câte un reprezentant din diferite ţări candidate la integrarea in UE, 
reprezentanţi care provin din universităţi, organisme de acreditare sau institute de metrologie. 
Conducerea stabileşte politicile TrainMiC, creează şi controlează activităţile (ex. tipul de 
cursuri de instruire) şi produsele (ex. conţinutul cursului) programului TrainMiC. 
Membrii conducerii TrainMiC se numesc ambasadori. Sarcina lor este să coordoneze toate 
activităţile TrainMiC la nivel naţional şi să se ocupe de supravegherea cursurilor efectuate, 
de conţinutul cursului, de noi necesităţi. Lista ambasadorilor poate fi găsită pe web site-ul 
TrainMiC (www.trainmic.org). 
Instruirea se face cu material de instruire TrainMiC care a fost revizuit, aprobat şi editat de 
conducerea programului, cu logo-ul TrainMiC pe fiecare filă (conf. Anexă). 



 
Copii autorizate ale materialelor de instruire sunt distribuite participanţilor la instructaj. Web 
site-ul TrainMiC conţine unele extrase "speciale" ale cursului şi nu materialul complet, pentru 
că, dorim ca cei interesaţi să urmărească şi să participe activ la acest curs interactiv. 
Modulele TrainMiC vor fi traduse, dacă va fi necesar, în diferite limbi, sub responsabilitatea 
ambasadorilor naţionali. 
Instructorii TrainMiC sunt propuşi de ambasador, selectaţi şi autorizaţi de conducere. 
Conducerea TrainMiC organizează sesiuni de instruire pentru instructori. 
Certificatele de participare la cursurile TrainMiC sunt acordate prin intermediul conducerii 
TrainMiC, menţionand modulelor urmărite. 
Logo-ul TrainMiC poate fi utilizat la seminarii numai atunci când: 
- se prezintă cel puţin un modul TrainMiC autorizat şi 
- ambasadorul este responsabil pentru programul ştiinţific al seminarului.  
Un astfel de seminar poate conţine prezentări complementare care se adresează unei 
audienţe specifice,  fără logo-ul TrainMiC. 
Cursurile TrainMiC sunt organizate la nivel naţional/regional de o organizaţie locală gazdă, 
care e responsabilă de toate aranjamentele practice (selecţia participanţilor şi logistică). 
Acest organizator poate solicita sponsorizare de la IRMM pentru această activitate. 
Suplimentar, poate hotărî o taxă de participare pentru a asigura o auto-susţinere financiară. 
 
 
Valorile noastre majore 

- Contacte bine stabilite cu majoritatea partenerilor 
naţionali, precum academia, institutele naţionale 
de metrologie şi organismele de acreditare; 

- Material de curs bine structurat şi coerent;         
- Instructori experimentaţi; 
- Logistică şi infrastructură naţională eficiente. 

3. Descrierea modulelor TrainMiC 
 
3.1  Introducere Generală în Metrologie în Chimie 

Calitatea măsurările chimice este o problemă importantă care influenţează calitatea vieţii, 
economia şi comerţul între tări. La scară internaţională, domeniul măsurărilor chimice este 
supus unor schimbări majore. In ultima decadă, s-au luat iniţiative atât la nivel internaţional 
cât şi în diferite sectoare de măsurare, pentru a se asigura căci conceptele ştiinţei măsurării 
sunt aplicate într-o manieră sistematică. Aceasta se face pentru a îmbunătăţi calitatea 
rezultatelor măsurărilor chimice şi astfel pentru a le face acceptabile pretutindeni. Numai în 
ultimii ani, principiile ştiinţei măsurărilor (metrologia) chimice au primit atenţia cuvenită. 
Această situaţie nu înlocuieşte necesitatea abordării multor aspecte ale asigurării calităţii, dar 
o completează, de exemplu, venind ca un solid fundament.  In trecut s-a pus un accent 
aproape exclusiv pe sistemele de management ale calităţii şi acreditare. Astăzi, se pune din 
nou tot mai mult accent pe bazele ştiinţei măsurării. TrainMiC aplică principiile Vocabularului 
Internaţional de Termeni de Bază şi Generali în Metrologie, VIM (ISO, 1993, ISBN 92-67-01075-1) şi 
ale Ghidului pentru Evaluarea şi  Exprimarea Incertitudinii de Măsurare (ISO, 1993, ISBN 92-67-
10188-9). 
 
3.2  Validarea Procedurilor de Măsurare 

Validarea unei proceduri de măsurare poate fi privită ca fiind una dintre cele mai importante 
părţi ale activităţii zilnice a laboratorului. Chiar daca se alege cea mai performantă metodă, 
trebuie să se ia în considerare expertizarea ei în laborator, dacă este utilizată într-o activitate 
de rutină şi dacă metoda aleasă este potrivită scopului propus. Validarea procedurii de 
măsurare măreşte încrederea utilizatorilor procedurii de măsurare şi a rezultatelor 



 
măsurărilor şi oferă informaţii asupra caracteristicilor de performanţă ale procedurii. În 
conformitate cu ISO/IEC 17025 se cere confirmarea procedurilor de măsurare validate. 
 
3.3 Trasabilitatea Rezultatelor Măsurărilor 

In acest modul se abordează diverse aspecte privind trasabilitatea rezultatelor măsurărilor 
chimice. În conformitate cu VIM "trasabilitatea" înseamnă "o proprietate a rezultatului unei 
măsurări sau a valorii unui etalon de a putea fi raportate la referinţe stabilite, de obicei, 
etaloane naţionale sau internaţionale, prin intermediul unui lanţ neîntrerupt de comparări 
având, toate, incertitudini stabilite". În consecinţă, fiecare verigă din lanţul trasabilităţii trebuie 
să constea în comparări, care, de fapt, sunt măsurări efectuate în concordanţă cu conceptele 
propuse mai sus, care includ validarea procedurii de măsurare şi folosirea materialelor de 
referinţă. Nu toate măsurările chimice sunt, sau trebuie să fie, trasabile la mol. La fel de bine 
pot fi acceptate şi alte referinţe declarate. 
 
3.4 Incertitudinea Rezultatelor Măsurărilor  

Incertitudinea de măsurare este o cerinţă importantă a ISO/IEC 17025. Acest modul explică 
şi demistifică abordarea din ISO-GUM (Ghidul pentru Evaluarea şi   Exprimarea Incertitudinii de 
Măsurare) de a estima şi raporta incertitudinea unui rezultat al măsurării, urmând o procedură 
de măsurare specifică. Modulul prezintă o descriere clară a tuturor etapelor evaluării incertitudinii 
de măsurare, cu exemple. 
 
3.5  Statistică  Aplicativă  

Scopul acestui modul este de a prezenta câteva noţiuni statistice utilizate la evaluarea 
incertitudinii de măsurare şi la interpretarea comparărilor interlaboratoare (ILC). Acestea sunt 
media şi abaterea standard a rezultatelor experimentale, distribuţia populaţiei (normală, 
dreptunghiulară şi triunghiulară), legea propagării incertitudinii, evaluarea de tip A şi B  a 
incertitudinii şi scorul ILC. O înţelegere corectă a acestor aspecte este esenţială pentru a face 
o evaluare corectă a "incertitudinii compuse", in acord cu GUM. Sunt discutate, în detaliu, 
câteva exemple. 
 
3.6  Folosirea Materialelor de Referinţă 

În acest modul se prezintă definiţia şi tipurile de MRC-uri. Sunt discutate şi   evaluate critic 
aspecte privind  producerea şi utilizarea lor, din nou cu un număr de exemple. De asemenea, 
se discută proprietăţile diferitelor MRC-uri: substanţă  pură pentru etalonare, substanţe pure 
pentru a crea matrici adecvate precum şi MRC-uri matriciale. Se fac unele comentarii asupra 
procedurii de obţinere a MR-urilor şi asupra cerinţelor pe care acestea trebuie sa le 
îndeplinească, în ideea că  utilizatorul de MRC-uri trebuie să fie conştient de faptul că 
producerea MRC-urilor nu este o sarcină uşoară, ci necesită îndemânare şi instalaţii 
corespunzătoare. 
Utilizatorul trebuie să ştie cum să aleagă cele mai potrivite MRC-uri şi să fie conştient că 
producătorii de MRC-uri ar trebuie să ofere informaţii referitoare la modul de declarare si 
demonstrare a trasabilităţii. Se concluzionează că un MRC de înaltă calitate trebuie să aibă o 
trasabilitate declarată a valorii certificate, să aibă o incertitudine a valorii certificate în acord 
cu ISO-GUM, şi, de preferinţă,  aceste activităţi să fie făcute în conformitate cu metoda descrisă în 
ISO-35. 
 
3.7  Comparări interlaboratoare 

Scopul acestui modul este de a prezenta diferite tipuri de comparări interlaboratoare (ILC-uri) 
şi/sau teste de competentă (PT-uri). In final, participarea la ILC sau PT face posibilă 
demonstrarea abilităţii de măsurare şi trebuie să conducă la îmbunătăţirea calităţii 



 
rezultatelor. Rezultatele ILC sau PT sunt de interes crucial pentru laboratoare pentru că 
acestea furnizează informaţii clare despre capacitatea laboratoarelor de a demonstra 
rezultate de încredere. Se specifică că participarea este fie voluntară, fie determinată de 
cerinţe externe (ex. organisme legale, organisme de acreditare sau organisme de control). 
Majoritatea schemelor ILC şi PT implică comparări ale rezultatelor participanţilor cu o valoare 
atribuita anterior, care a fost declarată de un laborator de referinţă, sau de un subgrup de 
participanţi, sau ca valoare de consens pe baza rezultatelor participanţilor sau, ca valoare care 
a fost atribuită  prin alte mijloace. Se discută de asemenea, pe scurt, acţiunile corective care trebuie 
sa se ia după participarea la ILC-uri. 
 
4. Trecutul şi viitorul TrainMiC 
Workshop-ul cu tema "Îmbunătăţirea bazei ştiinţifice pentru Metrologie în Chimie (MiC) în 
ţările candidate la integrarea în UE" organizat de IRMM, Geel, Belgia în februarie 2001 a 
iniţiat conceptul TrainMiC. Cu această ocazie, câţiva renumiţi lectori, reprezentând organizaţii 
din domeniul metrologiei în chimie au ţinut diverse prezentări. Au urmat apoi discuţii în cadrul 
grupelor de lucru [J.V.Norgaard, I. Papadakis, P. Taylor Accred. Qual Assurance 6 (2001) 
443]. Reprezentanţi din câteva ţări candidate, care au reprezentat universităţi, organisme de 
acreditare şi institute de metrologie şi-au exprimat problemele şi preocupările lor în domeniul MiC. 
Una dintre concluzii a fost necesitatea de transfer de cunoştinţe privind conceptele de bază ale MiC, 
- concepte deja implementate în ISO/IEC 17025 – pentru practicienii din laboratoare. Au fost citate 
frecvent următoarele expresii cheie: incertitudine de măsurare, trasabilitate a rezultatului măsurării, 
validarea procedurii de măsurare şi folosirea corectă a materialelor de referinţă certificate. In cadrul 
acestui  workshop, au fost definite câteva subiecte privind conţinutul TrainMiC. 
Primul seminar TrainMiC s-a ţinut în Septembrie 2001 la Sinaia, România. Au fost invitaţi 
câţiva lectori din partea mai multor organizaţii, care să prezinte subiectele de mai sus. Acest 
curs interdisciplinar a fost bine apreciat şi perceput de participanţi, confirmându-se astfel 
dezbaterile anterioare de la Geel. Următoarea sarcină a fost de a pregăti un material de 
instruire, structurat şi coerent, care să fie prezentat sistematic şi distribuit participanţilor. 
Ca urmare a două întruniri de lucru cu diverşi autori ai acestui raport, întruniri  care au avut 
loc la Dendermonde şi Mechelen (Belgia) a rezultat un set de documente "TrainMiC" care au 
fost folosite la diferitele cursuri ţinute în 2002, documente care apoi au fost revizuite periodic. 
 
Tabel cu seminarii TrainMiC efectuate 
 Data Oraş Ţara  
17 
16 
15 
14 
13 

19-20/06/2003 
11-13/05/2003 
24-25/04/2003 
17-18/03/2003 
03-04/03/2003 

Plovdiv 
Antwerpen 
Liubliana 
Bucureşti 
Liubliana 

Bulgaria 
Belgia 
Slovenia 
România 
Slovenia 

 
evaluatori tehnici EA 

12 
11 
10 
9 
8 
7 

26-27/11/2002 
21-22/11/2002 
07-08/11/2002 
04/09/2002 
20-21/06/2002 
03-05/06/2002 

Varşovia  
Nicosia 
Nicosia 
Blagoevgrad 
Varşovia 
Vilnius 

Polonia 
Cipru 
Cipru 
Bulgaria 
Polonia 
Lituania 

 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

17/12/2001 
06/12/2001 
16-16/11/2001 
05/11/2001 
11-13/10/2001 
16-19/09/2001 

Sofia 
Praga 
Liubliana 
Varşovia 
Maribor 
Sinaia 

Bulgaria 
Republica Cehă 
Slovenia 
Polonia 
Slovenia 
România 

 

 12-13/02/2001 Geel Belgia întâlnirea de iniţiere 



 
 
Prima versiune standardizată a manualului TrainMiC a fost prezentată la seminarul de la 
Varşovia, în noiembrie 2002. Modulele "trasabilitate" şi "validare" nu au fost incluse pentru că 
se  cerea în continuare îmbunătăţirea lor. 
Materialul complet al cursului a fost oferit evaluatorilor tehnici din cadrul organizaţiei 
Europene de Acreditare  (EA) în mai 2003 şi participanţilor bulgari, în iunie 2003. Versiunea 
finală a celor şapte module este prezentată în anexă. 
Până în august 2003 s-au organizat 17 seminarii TrainMiC în 8 ţări, la acestea participând 
794 de persoane din sectoare analitice diferite.  
Obiectivul final al programului TrainMiC este organizarea a 2 cursuri pe an în fiecare ţară, 
conducând astfel la circa 20 de seminarii anual. 
Un program aşa de ambiţios necesită recrutarea de instructori suplimentari. De aceea, au 
fost selectaţi instructorii naţionali, evitându-se astfel şi orice problemă  de limbaj pe durata 
instruirilor. Dacă se va considera necesar, modulele incluse în acest raport pot fi traduse în 
diverse limbi. Versiunile în polonă, bulgară şi română au fost deja pregătite. Cursurile 
TrainMiC în limbile locale (altele decât engleza) vor fi disponibile în 2004. Deoarece 
programul TrainMiC se propagă cu succes în noile ţări ce acced la integrarea în UE, se 
pregătesc noi module, de ex. unul privind "eşantionarea" şi altul despre "interpretarea 
incertitudinii raportate". 
 
Seminarii TrainMiC rămase pentru anul 2003 
 
  
 Data Oraş Ţara 
21 
20 
19 
18 

19-20/11/2003 
05-06/11/2003 
09-10/10/2003 
23-24/09/2003 
 

Varşovia 
Budapesta 
Varşovia 
Veliko Tarnovo 

Polonia 
Ungaria 
Polonia 
Bulgaria 
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Introducere în Metrologie în 
Chimie

Formarea unei infrastructuri metrologice solide pentru
măsurările chimice

Slide 2
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• Care desfăşoară măsurări
– ce sunt folosite în afara laboratorului propriu

(ex. bază comună de date)
– ce sunt folosite în afara graniţelor unei ţări

(ex. comertul)
– care vor fi utilizate într-un context legislativ

(ex. laboratoare de control, agenţii de constrângere)

• Care vand (sau pot să vândă) servicii de măsurare

• Diseminează informaţii

• Implicaţi în evaluări tehnice

Acest curs este dedicat specialiştilor ...

Slide 3
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Conţinutul cursului

• Arată importanţa acesteia

• Defineşte o terminologie comună

• Calitatea rezultatelor măsurărilor

Noua Abordare Globală a CIMP-MRA: 
accent pe metrologie & integrare

– Ce este Metrologia în Chimie ?

– De ce este ea necesară?

– Care sunt diferenţele faţă de Metrologia în Fizică ?
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Metrologia = Stiinţa Măsurărilor

Se ocupă cu întelegerea procesului de măsurare

(nu despre măsurarea cu cea mai mică incertitudine obtenabilă)

Slide 5
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Societăţile moderne folosesc măsurările

• în tehnologie
• în comerţ
• când se fac reglementări

(circa 40% din directivele EU implică măsurări)

Metrologia este importantă

şi CE o sprijină !
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Abordarea în Chimia Analitică

Tradiţională Metrologică

Unele principii : 
• rămân aceleaşi ...
• sunt îmbunătăţite !
• se schimbă !
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Unele convingeri ‘tradiţionale’

Rezultatul meu este corect, dar nu este nevoie să
demonstrez de ce

Nu este necesar să stabilesc & demonstrez
trasabilitatea

Nu este posibil să se scrie modelul matematic

Nu este posibil să se folosească o abordare comună
pentru estimarea incertitudinii

Cu cât e mai mic numărul care urmează după “ ± ” cu 
atât e mai bun laboratorul meu

Fac treaba aceasta de mult timp şi îmi cunosc meseria

Slide 8
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• Informaţia este limitată: ‘Adevărul’ este numai teoretic, aşa 
că poate fi doar aproximat

• Realism : fă ce poti, că nici aşa nu va fi niciodată perfect

• Transparenţă: documentează-te într-o manieră deschisă ,        
fără să omiţi nimic

• Tratare critică : nu există niciodată probleme, 
decât dacă priveşti critic

• Limbaj şi practici standardizate/unificate
între discipline & sectoare de activitate

Slide 9
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Fizic

Chimic

Biochimic

Biologic

Ce încercaţi să măsuraţi?
Care este măsurandul dvs.?

secolul XXI .
Nutriţional
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Metrologia, o  concepţie unitară

• Incertitudinea exprimă încrederea intrinsecă în
rezultat

• ISO-GUM modalitatea comună pentru estimarea
incertitudinii

• Se evită termenii specifici din fiecare sector (precum
‘precizia intermediară’, repetabilitatea, reproductibilitatea
metodei etc...) 

Laboratorul oferă rezultate clientului

Rezultat = valoare ± incertitudine

Slide 11
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Metrologie în Chimie

Trasabilitatea măsurărilor la 
unele etaloane locale este
suficientă

Fiecare sector de activitate
decide cum să exprime
încrederea în rezultatele lor

Repetabilitatea măsurărilor
oferă toate informaţiile necesare

Declararea, stabilirea şi demonstrarea
trasabilităţii

Incertitudinea GUM  o abordare
standardizată între diferite domenii

Increderea măsurărilor nu creşte
numai prin repetarea lor
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Metrologia in Chimie

1. Este în legatură cu fundamentele chimiei analitice

2. Este necesar să se obtină rezultate ale măsurărilor de 

bună calitate

3. Este responsabilitatea fiecărui laborator care efectuează

măsurări



5

Slide 13

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro logy in  Che m is t ry

Metrologia în Fizică
faţă de 

Metrologia în Chimie

MiF : de regulă, se sprijină pe măsurări directe
într-o mare măsură “independente de probă”

(lungime, masă, temperatură, ...)

MiC : numeroşi factori afectează calitatea rezultatelor
măsurarea este strâns “dependentă de probă”

Concentraţia de Cd în..
apă de mare
sol
sânge
hrana sugarului
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Metrologia în Fizică
fată de

Metrologia în Chimie

MiF : Măsurare = compararea unei cantităţi (ex. temperatura), 
însoţită de o unitate (ex. K)

Impact Major : etalonarea (echipamentului)  

MiC : Măsurare chimică = 
compararea unei cantităţi de analit (ex. [DDT] în lapte), 

însoţită de o unitate (ex. mol/kg; mg/kg)

Impact Major : 
eşantionare, extracţia DDT , soluţiile de etalonare, 
digestia matricei, şi… etalonarea echipamentului

Slide 15
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Termeni de bază

‘Măsurare’ : determinarea valorii unei mărimi

‘Măsurand’ : ceea ce încerci să măsori

‘Analit’ : compusul, speciile de măsurat

‘Model matematic’ : ecuaţia folosită pentru calculul rezultatului
final (întotdeauna se foloseste un model !). 
Acest model este o descriere (prin aproximare) a realităţii

[VIM, 1993]
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Marime Analit Masurand Unitate Referinta declarată

Concentraţie DDT CDDT în sol ng/kg SI

Fracţie masică Pb
w(Pb) în

apă reziduală ng/L SI

Număr E.Coli număr de
E.Coli/suprafaţă

m-2 SI

Activitate Amilaza A(Amilază) Katal SI

pH unitate de pH Scară de pH

Duritate duritate Mohs Scară Mohs

Cifră octanică
Cifră octanică Scara cifrei

octanice

ioni H+ c(H+) 
în apă potabilă

Slide 17

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro logy in  Che m is t ry Măsurarea în chimie presupune ...

Prepararea probei în laborator
(eşantionare, digestie, pre-concentrare, separare, 
diluţie, …)

Etalonarea echipamentului

Măsurări (instrumentale)

Evaluarea critică a datelor

Reportarea rezultatelor: valoare ± incertitudine
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Calitatea actuală a rezultatelor
măsurărilor

Declaraţia nu e o dovadă demonstrată !

Nu daţi atenţie numai la sisteme & procese
(ex. sistemul de management al calitătii, 
standarde scrise), dar şi la REZULTATE
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… cateva concepte ‘tradiţionale’ simpliste pentru a ne
conduce spre măsurări chimice de calitate superioară !

• …dacă folosiţi un sistem de management al calitaţii în
laborator, obţineţi automat rezultate de calitate superioară
…

• dacă folositi standarde scrise, obţineţi automat rezultate
de calitate superioară …

• dacă folosiţi un MRC, obţineţi automat rezultate de 
calitate superioară …

Concluzii GRESITE

Slide 20
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Directiva EC 2001/22
Reglementarea EC 2676/90
Reglementarea EC 466/2001 

valoarea admisă 0.2 mg Pb /Kg

Concentraţia de Pb în vin (IMEP-16)

Slide 21
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Cantitatea de Pb continuta

Rezultate de la toti participanţii

IMEP- 16:   Pb in vin
Valoare certificată : 27.18 ± 0.25 µg·L-1 [U=k ·uc  (k=2)]

5 'less than' values
11 valori
sub-50%

28 valori
peste 50%

±50%



8

Slide 22

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro logy in  Che m is t ry

13,6

16,3

19,0

21,7

24,5

27,2

29,9

32,6

35,3

38,1

40,8

   
 c

   
   

 
   

   
  µ

g·
L-1

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

D
ev

ia
tio

n 
fr

om
 th

e 
ce

rt
ifi

ed
 v

al
ue

 in
 %

Experienced (self-declaration)

Less/non experienced (self-declaration)
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Experienced 7

Less/non experienced 3

No statement 1

Values below -50%

Experienced 14

Less/non experienced 11

No statement 3

Values above 50%

Experienced 4

Less/non experienced 1

No statement

 'Less than' value

Experimentate – Neexperimentate
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EN45000 and/or ISO25

Other quality management system

No quality management system or no info

Pb

µg [ c ( )]

Quality 
management 

system

Values 
below    
-50%

EN45000, ISO25 8

Other 1

None or no info 2

Quality 
management 

system

Values 
above 
50%

EN45000, ISO25 13
Other 4

None or no info 11

Quality 
management 

system

 'Less 
than' 
va lue

EN45000, ISO25 3
Other 2

Cu – Fără Sistem al Calităţii
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*  Electrochemical analytical techniques

Analytical 
technique

Values 
below   
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EAT* 1

ET-AAS 6

F-AAS 1
ICP-MS 1

None given 1

OTHER 1

Analytical 
technique

Values 
above   
50%

EAT* 3
ET-AAS 11

F-AAS 2

ICP-ES 7
None given 2

OTHER 3

Analytical 
technique

 'Less 
than' 

values
ET-AAS 1
F-AAS 4

Depinde de tehnica analitică utilizată ? 
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Pb

IMEP- 16:   Pb in wine
Certified value : 27.18 ± 0.33 µg·L -1 [ U=k·u c ( k =2)]

Use of an official method 3

No use of an official method 7

No info 1

Values below -50%

No use of an official method 5
'Less than' value

Use of an official method 6

No use of an official method 21

No info 1

Values above 50%
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• Există unele lucruri fundamentale care se aplică la orice
măsurare (inclusiv în chimie) 

• Aceasta are drept consecinţă modul în care specialiştii în
măsurări se ‘organizează (de preferinţă NU numai la nivel
de sector)

• Un laborator trebuie, de asemenea, să ‘funcţioneze’ ca o 
organizaţie

• Nimic nu conferă mai multă încredere unei declaraţii 

decât o dovadă experimentală

Slide 27
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Condiţii manageriale

• Instruirea/expertizarea
personalului

• Controlul documentelor

• Controlul înregistrărilor

• Recepţia aparaturii

• Responsabilităţi

• Proceduri validate

• Folosirea MRC-urilor

• Buget de incertitudini

• Trasabilitatea rezultatelor

• Comparări interlaboratoare

Condiţii tehnice

ISO/EC 17025
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Se alege un sistem de măsurare corect
se ia o procedură validată şi se demonstrează / 
confirmă validitatea ei

Se descrie în mod corect sistemul de măsurare
(modelul matematic al măsurării)

Se declară referinţa la care sunt trasabile rezultatele şi
se demonstrează în ce fel

Se evaluează incertitudinea rezultatelor

Se aleg MRC-urile adecvate şi se folosesc
corespunzător
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Metrologia : pune din nou în evidentă
bazele/tehnica măsurării !

• Initiativă la nivel mondial a organizaţiilor de 
metrologie

• In cadrul sistemului Convenţiei Metrului

• Abordarea globală: stabilirea unui sistem general 
(în locul sistemului sectorial !)

Noua abordare globală

Slide 30
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Convenţia metrului
1875

Tratat
diplomatic

CGPM

CIPM

Comitete
Consultative

BIPM

Guverne

Organizatii
internaţionale

Laboratoare
naţionale

Organizarea măsurărilor la scară internaţională

Noua abordare globală
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‘odată efectuate, toate
măsurările trebuie sa fie 
acceptate pretutindeni’

Aranjamentul pentru Recunoastere Reciprocă (MRA)

Tările industrializate au convenit ca:

[semnat la CIPM, Paris  (Oct. 1999)]

Uşor de spus, greu de înfăptuit
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Extras după
www.bipm.fr

Recunoaşterea reciprocă
a etaloanelor naţionale şi a certificatelor

de etalonare şi de măsurare elaborate 
de institutele naţionale de metrologie

Paris, 14 Octombrie 1999

Comité international des poids et mesures
Bureau Organisation
international intergouvernementale
des poids de la Convention
et mesure du Mètre
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http://www.bipm.fr/enus/8_Key_Comparisons/welcome2.html

Aranjamentul de Recunoaştere Reciprocă (MRA)
Baza de date a JRCB şi BIPM a comparărilor cheie

La întalnirea ţinută la Paris pe 14 Octombrie 1999, directorii institutelor naţionale de 
metrologie (INM-uri) ale celor 33 de state membre ale Convenţiei Metrului şi
reprezentanţii celor două organizaţii internaţionale au semnat Aranjamentul de 
Recunoaştere Reciprocă (MRA) pentru etaloanele naţionale şi certificatele de 
etalonare şi măsurare elaborate de institutele naţionale de metrologie.

Acest Aranjament de Recunoaştere Reciprocă este un răspuns la cerinţa crescandă
pentru o schemă deschisă, transparentă şi inteligibilă care să dea utilizatorilor
informaţii cantitative asupra comparabilităţii serviciilor metrologice şi să asigure baza
pentru o întelegere negociată mai largă în economia internatională, comert şi
reglementări în afaceri.
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Organizaţii de metrologie

Asigură produse ‘gata făcute’ pentru diseminarea
trasabilităţii (ex. o valoare transmisă de un MRC sau de o 
măsurare de referinţă)

Formează reţele organizate (ex. www.euromet.org)
(ce pot furniza informaţii)

Transparentă: trebuie să documenteze şi să demonstreze
capabilitatea de măsurare

– Institutele Naţionale de Metrologie
(şi partenerii lor în măsurările chimice)

– Organizaţii Regionale de Metrologie
(EUROMET, SIM, APMP …)

Slide 35
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Obiectivul : INTEGRARE

METROLOGIE

STANDARDE 
SCRISE

ACREDITARE
EDUCATIE

ASIGURAREA 
CALITATII

BIPM 
EUROMET/EURACHEM

CEN
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Validarea 
Procedurilor de Măsurare

Slide 2
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Cuprins

• Ce înseamnă validarea unei proceduri de măsurare ?

• De ce este necesară?

• Cum se abordează?

• Cum se realizează?

• Finalitatea ? 
– Raport de validare
– Incertitudinea de măsurare
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Atenţie

Diferenţele de terminologie între ISO/IEC 17025  şi VIM 
(Vocabularul International de Termeni Fundamentali

şi Generali in Metrologie)

- ISO/IEC 17025 utilizează “metodă” validarea metodei

- VIM utilizează “procedură (de măsurare)” validarea procedurii

- GLP utilizează “procedură de operare standard ”, SOP
validarea SOP
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Validarea include

cerinţe analitice

determinarea caracteristicilor procedurii

verificarea faptului că cerinţele sunt satisfacute

declararea validităţii
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Ce este validarea ?

Validarea este confirmarea, prin examinare şi furnizare de 

dovezi obiective, că sunt îndeplinite anumite cerinţe 

necesare pentru a folosi procedura de măsurare într-un 

scop bine definit şi specificat

(ISO/IEC 17025)
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Validarea 
procedurii de măsurare

Proces de stabilire a:
- caracteristicilor de performanţă
- scopului şi limitelor unei proceduri de măsurare
- factorilor de influenţă

care pot schimba caracteristicile, şi în ce măsură.

- Care analit poate fi determinat, în ce matrici, în prezenţa căror
interferenţe?

- In aceste condiţii (definite), ce incertitudine se poate obţine?

Procesul de verificare că o procedură este potrivită scopului 
(de ex. pentru rezolvarea unei probleme analitice particulare)
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Definirea Scopului

- încadrarea în reglementări

- menţinerea calităţii şi controlul procesului

- emiterea deciziilor de reglementare

- susţinerea pieţei naţionale şi internaţionale

- susţinerea cercetării
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De ce avem nevoie de validare ?

Laboratoarele trebuie să demonstreze faptul că, operează
în cadrul unui sistem al calităţii, sunt competente din punct
de vedere tehnic şi sunt în măsură să obţină rezultate
valide

(ISO/IEC 17025)

Trei obiective ale ISO/IEC 17025:

validarea procedurii

trasabilitatea rezultatelor

incertitudinea rezultatelor

Validarea este esenţială CHIAR SI DACA
nu sunteţi pe calea acreditării
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De ce validarea ?

• Oferă informaţii asupra caracteristicilor de performanţă

• Măreşte încrederea:

– Utilizatorilor procedurii (analişti)

– Utilizatorilor rezultatelor măsurării (beneficiari)

mai bună întelegere

validarea reprezintă o evaluare a procedurii, 
NU al analistului sau a performanţei laboratorului !
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Termeni adesea utilizaţi  

– Validarea totală:
când sunt investigaţi toţi parametrii relevanţi ai 
procedurii

– Gradul de validare:
când sunt investigaţi doar anumiţi parametrii de 
performanţă

– Confirmare:
utilizată în raport cu proceduri standardizate (deja 
validate). Nu este necesară o validare suplimentară, ci 
doar o “confirmare” în laboratorul dvs.
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Metode (proceduri) 
standardizate şi ne-standardizate

Metode (proceduri) standardizate:

proceduri publicate în standarde internaţionale, 
regionale, naţionale (ISO, EN, DIN, BS, ASTM, …)

proceduri publicate de organizaţii prestigioase în
revistele proprii (AOAC pentru alimente şi agricultură; ICH pentru
analizele clinice,….)

nu în literatură stiinţifică !

Slide 12
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Care proceduri trebuie validate?

ne-standardizate

dezvoltate în laborator (in-house)

cele standardizate care se utilizează în alte scopuri
decat cele pentru care au fost elaborate

standizate modificate

O procedură validată va functiona “automat” în laboratorul
meu?

(Iniţial)  Nu, este necesară confirmarea

(Ulterior) Da, în condiţii specificate
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Procedura
selectată

Deja
validată

Confirmare Validare

Da Nu

Cand este necesară
validarea procedurii?

Slide 14

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry

Depune efort acolo unde este necesar !

• validaţi întreaga procedură
(de la pregătirea probei pană la semnalul
măsurat)

• validaţi întreg domeniul de concentraţie
(scop urmărit ! )

• validaţi toate tipurile de matrici vizate

Prelevare 
şi tratare

probă

Prelucrare 
date

Rezultat

Etalonare
& 

măsurare
instrum.

Slide 15
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Grad de validare necesar

Decide care dintre caracteristici sunt cele mai relevante pentru
validarea urmărită (depune efortul corespunzător !!!)

- colesterol în ser, 
LOD ne-importantă 
incertitudinea este importantă 
(de ex. incertitudine mai bună a rezultatelor USA economiseşte
100 M$/year)

- supravegherea contaminării mediului [pentru aflarea zonelor
periculoase]:  
domeniu şi liniaritate DA, 
LOD şi incertitudinea NU

- doping (faţă de limite): 
LOD este critică, 
incertitudinea este extrem de importantă; 
domeniul, liniaritatea sunt mai puţin importante
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Tehnica de validare...

… recomandată de ISO/IEC 17025

evaluarea incertitudinii = 
aprecierea sistematică a mărimilor ce influenţează rezultatul

măsurarea MRC-urilor

participarea la comparări inter-laboratoare

compararea rezultatelor obţinute prin alte proceduri

Slide 17
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Utilizează...

Etaloane şi/sau materiale de referinţă
Probe de ‘blank’ 
Probe preparate artificial (de ex. cu adaos)
Noţiuni de statistică
Bun simţ

Slide 18
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Parametrii de performanţă ai procedurii

(calitativi):  - selectivitatea şi specificitatea

(cantitativi): - domeniul (liniar) de lucru

- limita de detecţie, de determinare

- sensibilitatea

Lista de verificare...

Proprietăţile rezultatului obţinut cu această procedură

trasabilitatea (cf. Modulului de trasabilitate)

incertitudinea, considerind de ex.
– recuperarea - repetabilitatea
– robustetea - reproductibilitatea



7

Slide 19

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry

Selectivitate, Specificitate

• Selectivitatea se referă la măsura în care metoda poate fi 
utilizată pentru a determina compuşi particulari din 
amestecuri sau din diferite matrici fără a interfera cu alti 
compuşi ce au comportare similară

(IUPAC, 2001)

• Specificitatea este selectivitatea de 100%

• Puţine metode (dacă există) sunt specifice

• IUPAC recomandă ca termenul specificitate să fie evitat

(IUPAC, 2001)

Slide 20
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Selectivitate, Specificitate

Specificitate

Selectivitate

IntermediarăMică Mare

Titrare 

acid-baza
Spectrofotometrie Cromatografie

Titrare EDTA
Analize cu  

activare de neutroni

GC-MS-MS

Cantarire

Slide 21
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Liniaritatea
Domeniul de Lucru
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Limitele de...
Detectie (LOD)

Determinare (LOQ)

Ecuaţia de etalonare: 
Semnal = b0 + b1 * c

Ybl = Semnal pentru ‘blank’ ; 
sbl= abaterea standard a ‘blank-ului’ în unităţi de 

semnal

YLOD = Ybl + 3 sbl   LOD = (YLOD – b0)/b1

YLOQ = Ybl + 10 sbl LOQ = (YLOQ – b0)/b1

‘Blank’ (proba oarbă)
• ‘blank’ instrumental
• ‘blank’ procedural 

(de ex. contaminarea prin digestie, purificare)

Slide 23
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Raportarea LOD

Metoda insensibilă? Interferenţe?
Interferenţe? Contaminare

Capabilitatea de detecţie la concentraţii scazute

Analit…

Analit… Nu e prezent Prezent

Ne-detectat Adevărat  Negativ Fals Negativ

Detectat Fals Pozitiv Adevărat Pozitiv

Slide 24

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry

Decizii asupra LOD

Arie FPArie FN

Eliminare

c = 0 c > 0       concentraţie

In absenţa analitului In prezenţa analitului
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Sensibilitate

• Definiţie:
Raportul dintre modificarea răspunsului unui mijloc
de măsurare şi schimbarea corespunzătoare a 
semnalului de intrare

(VIM 1993)

• Ce înseamnă: 
Gradientul (panta) curbei de etalonare

Slide 26
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Recuperare (1)

O măsură a veridicităţii unei proceduri (de măsurare)

(IUPAC 1999)

Valoarea de referinţă din:

- MRC

- adaosuri de substanţă pură

Cu cât R este mai apropiat de 1, cu atât este mai mic bias-ul
procedurii

areferindevaloarea
observatavaloareaR

t__
_

=

CRM

observed

C
CR =

spike

matrixobserved

c
ccR −

=

Slide 27
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Recuperare (2)

Recuperarea pentru o anumită probă, R, constă în combinarea
prin multiplicare a trei componente (VAM Project 3.2.1):

R = Rm * Rs * Rrep

Rm: reprezintă recuperarea obtinuţă având la bază analiza
unui CRM sau o proba cu adaos

u(Rm): incertitudinea valorii cert. / STD a analizelor repetate

Rs: factor de corecţie pentru diverse matrici

Rrep: factor de corecţie pentru comportarea diferită a analitului
în probe „spike“ (cu adaos de analit) şi în probe reale



10

Slide 28

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry

Robusteţea (1)

Robustetea unei proceduri de măsurare reprezintă
capabilitatea de schimbare a rezultatului atunci cand sunt
aplicate deviaţii mici de la condiţiile experimentale descrise în
procedură

Procedura prescrie limite pentru parametrii experimentali

Exemple: pH, temperatură, concentraţia de reactiv, operator
......

Slide 29
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Parametru Ne-Robust Parametru Robust

Robusteţea (2)

Valoarea Parametului

R
as

pu
ns

∆

Pn Pa

R
as

pu
ns

∆~0

Pn Pa

Valoarea
Parametrulu

Slide 30
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Robusteţea (3)

• Identifică variabilele metodei: A,B, C, D etc

• Incepe experimentele (Youden/Steiner)

• Schimbă sistematic o variabilă, şi determină
efectele asupra rezultatului (vezi tabel Y/S)

• Revizuieşte rezultatele pentru a determina 
condiţiile optime

• Imbunătăţeşte procedura pe baza rezultatelor
obţinute (ea oferă de asemenea informaţii despre
mărimile de influenţă)
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Robusteţea (4)

ANOVA: A, B şi D nu sunt robuşti

oferă informaţii de bază/preliminare

evaluarea validităţii modelului matematic

o mai bună instruire pentru operator

Experiment nr: 1 2 3 4 5 6 7 8
Parametrii
A pH 5 5 5 5 7 7 7 7
B temp. 25 25 35 35 25 25 35 35
C timp reactie 30 60 30 60 30 60 30 60
D reactiv 1 1 1 2 2 2 2 1 1
E reactiv 2 1 2 1 2 2 1 2 1
F coloana veche noua noua noua noua noua noua noua
G personal xx yy yy xx yy xx xx yy

Raspuns r t u v w x y z

Slide 32
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Raport de Validare

• Procedura: Determinarea cadmiului prin
GF-AAS

• Masurand : Concentratia de cadmium in
produse alimentare

• Metoda : Dezvoltata ‘in-house’

• Scopul propus: Urmarirea probelor de alimente

• Matrice: Produse alimentare

• Protocol Analitic : Digestie cu microunde,
urmata de GF-AAS

• Etalonarea: Cu solutii etalon de la  
furnizorul-ZZZ

• Domeniu de lucru: de la 20 ng/g

• LOD: 1 ng/g

• LOQ: 3.5 ng/g

• Selectivitate: Fara interferente pana la
1000 ng/g Cloruri

• Trasabilitate: la  SI.
Stabilita prin etalonare
Demonstrata prin
masurarea materialului de 
referinta certificat -YYY

• Incertitudinea : 10%, vezi budetul de 
incertitudine (Anexa)

Nume

Functia Laborator
operator

Laborator
coordonator

Semnatura

Data

Slide 33
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Caz Cerinţa Răspuns

1
Cd în lapte
aşteptat: 0.5 to 1.5 ng/g NU LOD

2
Cd în apa de mare
aşteptat: 5 to 10 ng/g

NU domeniul de lucru acceptabil
DAR conţinut ridicat de Cl-

3
Cd în apa de lacuri
aşteptat:: 5 to 10 ng/g DA potrivit scopului

Cazuri Practice ………
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Trasabilitatea
Rezultatelor Măsurării

TrainMiC
Training in Met rology in Chemist ry

Slide 2

Scopul prezentării

• Ce este Trasabilitatea ?

• Pentru ce este necesară ?

• Cum se stabileste Trasabilitatea?

• Cum se demonstrează Trasabilitatea ?

TrainMiC
Training in Met rology in Chemist ry

Slide 3

Calitatea
Rezultatului

Măsurării

Validare (metoda este potrivită scopului )

Buget de Incertitudini
(Cat de bine stiu rezultatul măsurării )

Trasabilitate
(rezultatul meu este comparabil
- referinţă comună)

www.NPL.co.uk
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Trasabilitatea ...

Nu se referă la:
… proba din laborator
… sistemul de evidenţă a documentelor

Nu se aplică pentru:
… instituţie
… metodă

Este relevantă pentru
… rezultate ale măsurării
… valori de referinţă

TrainMiC
Training in Met rology in Chemist ry

Slide 5

Definiţie

Trasabilitatea este o proprietate a rezultatului unei
măsurări sau a valorii unui etalon de a putea fi raportate
la referinţe stabilite/ declarate, de regulă, etaloane
naţionale sau internaţionale, prin intermediul unui lanţ
neîntrerupt de comparări, toate având incertitudini
stabilite.

[VIM, 6.10]

TrainMiC
Training in Met rology in Chemist ry

Slide 6

Referinţe stabilite

Comparările semnificative între măsurări sunt posibile
numai dacă rezultatele sunt exprimate în aceleaşi unităţi
de măsură (scară de măsurare)

• unităţi SI  (m, kg, s, A, K, mol, cd) sau combinaţii  
• cea mai bună referinţă acceptată internaţional (daca nu

SI), cum ar fi:
scara delta pentru măsurări izotopice
scara de pH
scara numerelor octanice pentru petrol
măsurarea spectrometrică a reflectanţei

suprafeţelor (sistemul CIELab, Lovibond,…)
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Avem nevoie într-adevăr de trasabilitate?

Trasabilitatea la aceleaşi
referinţe stabilite/declarate

este de o importanţă esenţială pentru
comparabilitatea rezultatelor.

Comparabilitatea (capabilitatea de a compara) şi
siguranţa (nevoia de încredere) în rezultatele
măsurărilor dintre diferite laboratoare sunt de cea
mai mare importanţă atunci cand ele formează o 
bază acceptabilă de luare a deciziilor şi
implementare a reglementărilor.     

TrainMiC
Training in Met rology in Chemist ry
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Declararea
&

Stabilirea
&

Demonstrarea

… Trasabilitate

… este o cerinţă

… este ceea ce fac în laborator

… şi pot să arăt

TrainMiC
Training in Met rology in Chemist ry

Slide 9

Stabilirea trasabilităţii

Specificarea măsurandului

Alegerea corespunzătoare a 
– procedurii de măsurare
– modelului matematic

Demonstrarea (validarea) că :
– modelul matematic este corespunzător (toate mărimile de 

influenţă semnificative au fost luate în considerare)
– condiţiile de măsurare sunt corespunzătoare

Stabilirea trasabilităţii pentru fiecare mărime de influenţă:
– Alegerea etaloanelor de referinţă corespunzătoare
– Etalonarea folosind etaloane corespunzătoare

Evaluarea incertitudinii de măsurare
[EURACHEM/CITAC Guide, 2002 ]
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Analit: Subiectul măsurării (GLP)
ex. colesterol

Măsurand: Mărime particulară supusă măsurării (VIM,2.6) 
ex. Concentraţia de  colesterol în ser

• Validarea şi Trasabilitatea sunt “corelate”
validarea este o parte în stabilirea trasabilităţii

• Trasabilitatea şi Incertitudinea sunt “corelate”
lanţ “neîntrerupt” de comparări & 
propagarea “neîntreruptă” a incertitudinii

Să ne reamintim

TrainMiC
Training in Met rology in Chemist ry
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Limbaj comun

Marime Analit Masurand Unitate Referinta declarată

Concentraţie DDT CDDT în sol ng/kg SI

Fracţie masică Pb
w(Pb) în

apă reziduală ng/L SI

Număr E.Coli număr de
E.Coli/suprafaţă

m-2 SI

Activitate Amilaza A(Amilază) Katal SI

pH unitate de pH Scară de pH

Duritate duritate Mohs Scară Mohs

Cifră octanică
Cifră octanică Scara cifrei

octanice

ioni H+ c(H+) 
în apă potabilă

TrainMiC
Training in Met rology in Chemist ry
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C0

C1 RM1

RM2C2

Sunt C1 &  C2
Comparabile?

Asociativitatea Comparabilitătii –
alegerea standardelor de referinţă

Da, prin referinţa 
comună
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Trasabilitatea

• a se stabili pentru fiecare mărime de intrare
specificată în procedură/model matematic

• stabilită prin etalonare folosind etaloane
corespunzătoare

Etalonarea: 
Set de operaţii care stabileste, in anumite condiţii, relaţia dintre
valorile mărimilor indicate de un instrument de măsurare (incluzand
etapele analitico-chimice) şi valorile corespunzătoare cunoscute ale 
măsurandului.  

Trebuie sa fie efectuată prin intermediul etaloanelor de referinţă cu 
trasabilitate demonstrată şi incertitudine corespunzătoare mică.  

TrainMiC
Training in Met rology in Chemist ry
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Ierarhia etalonării

• Etaloane Primare
• Etaloane Internaţionale
• Etaloane Naţionale
• Etaloane de Referinţă
• Etaloane de Transfer 
• Etaloane Intinerante
• Etaloane de Lucru

• BIPM
• Institute Nat. de Metrologie
• Lab. de Etalonare Accreditate
• Companii <in-house>

- centre de etalonare
- laboratoare de incercări

T
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[ILAC-G2:1994] 
Trasabilitatea Măsurarilor

Mijloace Organizaţii

TrainMiC
Training in Met rology in Chemist ry
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C.D.EHRLICH, S.D.RASBERRY J.Res. NIST 103 (1998) 93

Lanţul trasabilităţii

NMI

Calib-lab

Test-lab

P P QS1 P QS1

S S QS2 S QS2

C C QS3 C QS3

P S

S C

C Probă
Valoare şi propagarea incertitudinii

Trasabilitate



6

TrainMiC
Training in Met rology in Chemist ry

Slide 16

Identic pentru MR Certificate 

Lanţul trasabilităţii

Trasabil la SI via
Capabilităţi de măsurare recunoscute internaţional

producător

Test-lab

MRC

Valoare şi propagarea incertitudinii

MRC Producţie si certificare

Monitorizarea stabilităţii

ProbăMRC

Trasabilitate

MRC QS MRC QS

TrainMiC
Training in Met rology in Chemist ry
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Rezultat trasabil la 
valoarea Etalonului de Referinţă
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Etalon de Referinţă (mg/kg)

Cântarirea probei

Trasabil la ? Via ?

Trasabil la ? Via ?

TrainMiC
Training in Met rology in Chemist ry
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Demonstrarea Trasabilităţii

R
f

mA

VA
Cw 1

di
st

NONO
stNO

33

3
××

⋅

⋅
=

−−

−

folosirea MRC 
matriciale

(determinarea R)
gravimetric

etalonare
(soluţie standard)

certificate ale 
producatorului

măsurand: conţinutul de azotat din plante

modelul matematic corespunzător

validare (ILC, CRM)

trasabilitate

evaluarea incertitudinii
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Incertitudinea 
Rezultatelor Măsurării

Slide 2
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Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry Cuprins

• Definiţii

• Incertitudine – pentru ce?

• Limitele măsurărilor

• Procedura GUM de evaluare a incertitudinii

• Exemple

Slide 3
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Când trebuie să evaluaţi 
incertitudinea rezultatelor măsurării ?

• Atunci când o procedură este introdusă în laboratorul Dvs.

• Atunci când un factor critic este schimbat în procedura de 
măsurare (instrument, operator,  …)

• In timpul / împreună cu validarea procedurii

NU este necesar un proces individual de evaluare a 
incertitudinii fiecărui rezultat al măsurării !
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Definiţia ISO a Incertitudinii

‘parametru, asociat rezultatului unei măsurări, care 
caracterizează împrăştierea valorilor ce, în mod rezonabil, 
pot fi atribuite măsurandului ’

Rezultat =  Valoare  ±  Incertitudine

(22.7 ± 4.8) mg/kg

Valoarea este cuprinsă între 17.9 si 27.5 mg/kg 
(cf. domeniu, interval)

Slide 5
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• Ea este cerută de ISO 17025 - Acreditare

• Incertitudinea unui rezultat demonstrează CALITATEA 
metrologică a măsurărilor (nu măsurarea cu cea mai mică
incertitudine realizabilă)

• Ea îmbunătăţeste cunoştinţele privind procedura de 
măsurare

• în laborator documentează în mod transparent 
procedura de măsurare

• Pentru utilizator dă rezultatului încrederea
corespunzătoare

• Permite compararea rezultatelor

Slide 6
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• O declarare de incertitudine bine documentată dă
încredere rezultatele şi conferă transparentă !

• Identifică sursele majore ale incertitudinii – găseşte
modalităţile de îmbunătăţire a procedurii

• Demonstrează încadrarea în limite (legale sau 
contractuale) şi fundamentează criteriilor de 
acceptare

Cea mai bună apărare a Dvs. în discuţii !

Repetarea de 2, 10 sau 100 de ori a măsurărilor nu 
vă dă toate informaţiile pentru a avea rezultate de 
încredere !

De ce avem nevoie de incertitudine? (2)
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Valoarea Adevarată
sau

cea mai bună estimaţie a 
Valorii Adevărate

• Putem aproxima  măsurarea valorii adevărate măsurând “cea 
mai bună estimaţie”

încercând sa aflăm valoarea adevărată

- de ex. conţinutul de alcool din sânge
- de ex. conţinutul de azotaţi din apă potabilă
- de ex. conţinutul de acrilamidă din pâinea prăjita
- de ex. conţinutul de plumb din vin

Slide 8
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Sunt rezultatele diferite?

Nu rezultate fără incertitudine !
R1 = 10.6 mg/kg
R2 = 11.6 mg/kg

• Abordarea tradiţională: precizia
R1 = (10.6 ± 0.2) mg/kg
R2 = (11.6 ± 0.3) mg/kg

• Abordarea GUM : propagarea incertitudinii (inc. compusă)
pentru a lua în considerare contribuţia tuturor componentelor

R1 = (10.6 ± 0.7) mg/kg
R2 = (11.6 ± 0.7) mg/kg

GUM (aproape că) nu pretinde teste statistice …/…
cf. comparaţiei vizuale suprapunerea intervalului Da/Nu ?

Slide 9
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Lab A Lab B

După evaluarea 
incertitudinii

Lab A Lab B

Fără evaluarea 
incertitudinii 

(doar precizia)

Lab A Lab B

10.5

11.5

11.0

12.0

12.5

m
g 

kg
-1

valoare

Sunt aceste rezultate diferite?
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GUM nu pretinde 
teste statistice 

doar dacă tu ai nevoie de ele …

“Dacă se consideră util pentru utilizatorii rezultatului 
măsurării, ……, se pot preciza – gradele de libertate 

efectiv estimate …” – [GUM 7.2.1]

atunci când se compară rezultate
pentru cerinţe legale
cerute de beneficiar

Slide 11
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Nu uita !

Slide 12
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Ce este nou în GUM ?

• GUM este ghidul pentru o documentare transparentă, 
simplă şi standardizată a procedurii de măsurare

• Utilizând diferite modalităti de evaluare a incertitudinii, 
precum  tip A (măsurări efectuate in lab) şi tip B (altele)

NU utilizaţi erorile aleatorii şi sistematice !

• Utilizaţi Incertitudinea Compusă/Extinsă
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Evaluarea de Tip A a incertitudinii
analiza statistică a unei serii de observaţii. 

Evaluarea de Tip A a incertitudinii: prin repetarea experimentelor şi 
este cuantificată ca abaterea standard a valorilor măsurate

Evaluarea de Tip B a incertitudinii :
prin alte mijloace decât analiza statistică

(experimente anterioare, date din literatură, informaţiile producătorului)

[GUM, 1993]

“Tipul” Incertitudinii

Slide 14
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“…Evaluarea incertitudinii nu este nici o 
sarcină de rutină şi nici una matematică; ea 
depinde de cunoasterea detaliată a naturii 
măsurandului şi a măsurării…”

[GUM § 3.4.8]

Intelegerea măsurării!
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Cum se aplica GUM pentru estimarea
incertitudinii?

“…Rezerva de informaţii poate să includă:
date anterioare măsurării;
date de validare;
experientă sau cunoştinţe generale privind comportarea 
şi proprietăţile materialelor şi instrumentelor relevante;
specificaţii ale producătorilor;
date furnizate din etalonare şi din alte certificate;
incertitudinea atribuită datelor de referinţă din manuale”

[GUM § 4.3.1]

Documentati-vă datele utilizate ca intrări pentru măsurare !!
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Ce trebuie să ştiţi ?

anumite statistici de bază

• media setului de date;

• abaterea standard;

• legea de propagare; 

• distribuţia (normală, dreptunghiulară, triunghiulară…)

(vezi modulul ‘Statistică’)
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Secvenţa celor 10-paşi GUM

1 – Definirea măsurandului

2 – Descrierea Modelului matematic (pentru procedura de măsurare)

3 - Identificarea (tuturor posibilelor) surse de incertitudine

4 - Evaluarea tuturor mărimilor de intrare

5 – Evaluarea incertitudinii standard (1s) a fiecărei mărimi de 

intrare 
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Secvenţa celor 10-paşi GUM 
(continuare)

6 – Calculul valorii măsurandului (utilizând Modelul matematic)

7 – Calculul incertitudinii standard compuse a rezultatului

8 – Calculul incertitudinii extinse (cu un k selectat )

9 – Analiza indicilor-ponderea incertitudinilor (GANDESTE !!)
10– Documentarea tuturor paşilor într-un Raport.



7

Slide 19

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry

Determinarea azotaţilor
din plante prin ion 

cromatografie

Tratamentul probei

• Cântărirea probei, m

• Extracţia, R

• Aducerea probei în
faza de soluţie, VNO3-

• Diluţia soluţiei de

probă, fdi

Prepararea soluţiei
etalon, Cst

Măsurarea
instrumentală, ANO3-

Măsurarea
instrumentală, Ast

Calculul rezultatului, 
QNO3-

Protocol Experimental 
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Pasul 1 - Definirea “Măsurandului”

Măsurand = mărime particulară supusă
măsurării

[VIM 2.6 / GUM B.2.9]

Exemplu: conţinutul de NO3
- (în mg/g)
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Pasul 2 - Modelul matematic

Modelul matematic al unei proceduri de 
măsurare este o relaţie funcţională între
mărimile de intrare şi mărimile de ieşire
(rezultat)

Y = f (X1, X2, ....., Xn)

MODELUL matematic al măsurării este ecuaţia
pe care o utilizezi pentru calculul rezultatului tău!
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Care sunt mărimile de intrare?

Mărimea de ieşire Y depinde de 
mărimile de intrare X1, X2, …, Xn :

Y = f (X1, X2, ....., Xn) [GUM 4.1.2]

Mărimile de intrare (Xi) pot fi mărimile ale căror valori şi 
incertitudini sunt determinate direct în măsurările 
curente (Tip A, analiza statistică a seriilor de observaţii) sau 
introduse în cadrul masurării din surse externe (Tip B, 
experimente anterioare, date din literatură, informaţii de la 
producător)
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Modelul matematic

QNO3- conţinutul de azotaţi din probă (mg/g)
Cst concentraţia de azotaţi în soluţia etalon (mg/l)
ANO3- aria picului pentru soluţia de probă
Ast aria picului pentru soluţia etalon
VNO3- volumul soluţiei de probă ( l )
m masa probei (g)
fdi factorul de diluţie (fără unităti); 
R factorul de recuperare (cf. preparării probei)

R
f

mA

VA
CQ 1

di
st

NONO
stNO

33

3
××

⋅

⋅
=

−−

−
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Pasul 3 – Surse posibile de incertitudine

recuperarea analitului dintr-o matrice complexă

condiţiile de păstrare/depozitare

puritatea reactivilor

presupusa stoichiometrie 

prelevarea

condiţiile de măsurare

răspunsul instrumentului 

bias-ul instrumentului

rezoluţia instrumentului

incertitudinea etaloanelor şi MRC-urilor

variaţiile dintre observaţii repetate



9

Slide 25

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry

Pasul 3 – Surse posibile de incertitudine

QNO3-

Concentratia
etalonului, C st

Recuperarea, R

Masa de
proba, m

Semnalul pentru
proba, ANO3

Puritatea

Etalonul de masa

Volumul, VNO3

Calibrarea balantei

Sticlaria 
certificata

Temperatura

Calibrarea
instrumentului

Semnalul
etalonului, A stStabilitatea 

semnalului

Colecţie de operaţii

R
f

mA

VA
CQ 1

di
st

NONO
stNO

33

3
××

⋅

⋅
=

−−

−

Calibrarea balantei
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Pasul 4 – Incertitudinea mărimilor de 
intrare (evaluarea de tip A & B)

• observaţii repetate (A)

• validarea experimentelor (A şi/sau B)

• specificaţiile producătorului (B)

• certificate de etalonare (B)

• rezultate de la validarea unei metode prin
analiza interlaboratoare (B)

• din experienţă şi/sau literatură (B)
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Pasul 5 – Convertirea in Incertitudini  Standard

Inainte de compunere, toate componentele de incertitudine
trebuie exprimate / convertite în incertitudini standard    

când le avem sub forma:

– abateri standard: se utilizează ca atare  

– intervale de încredere: se convertesc

– interval declarat: se convertesc

– incertitudini extinse: se convertesc

Vezi Modulul “Statistică”
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Pasul 6 - Calculul Valorii Măsurandului

Se utilizează modelul matematic pentru a 
calcula valoarea mărimii de ieşire Y (QNO3-)

78.0
110

142.10232.0
1000.00131.0801.0

3NO ××
×
×

×=−Q

gmgQ /508.0
3NO =−

R
f

mA

VA
CQ 1

di
st

NONO
stNO

33

3
××

⋅

⋅
=

−−

−
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Atunci cand nu exista corelaţie între mărimile de 
intrare, incertitudinea standard compusă este calculată
ca  radical din suma varianţelor, conform: 

Pasul 7 – Incertitudinea Standard Compusă

( )2
2

2 )()( i
i

c Xu
X
fYu ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

=∑

Se poate calcula prin intermediul diagramei de
împraştiere sau cu soft-uri specializate!

unde
uc(Y) = incertitudinea standard compusă
u(Xi) = incertitudinea standard pentru fiecare mărime de intrare

Legea de Propagare a Incertitudinii

Vezi modulul ‘Statistică”
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Incertitudinea Standard Compusă

unde RSu(Xi) = u (Xi)/Xi (incertitudinea standard relativa)

22
di

22
NO

2
st

2
NO

2
st

NOrc, )()()()(

)()()(
)(

3

3

3 RRSufRSumRSuVRSu

ARSuARSuCRSu
Qu

++++

+++
=

−

−

−

2222

222

NOrc,

78.0
04.0

000.10
023.0

1420.1
00058.0

1000.0
0003.0

0232.0
0006.0

0131.0
0003.0

801.0
00058.0

)(
3

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=−Qu

uc(QNO3-) = uc,r(QNO3-) × QNO3- = 0.032 mg/g
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Pasul 8 – Incertitudinea Extinsă

Incertitudinea Extinsă, U, este obţinută prin înmulţirea
incertitudinii standard compusă uc(y) cu un factor de acoperire k:

cukU ∗=
Rezultatul final va fi
exprimat sub forma:

??)(Rezultat =±= kUy

Cea mai bună estimaţie a valorii atribuite măsurandului este “y”,

intervalul [y – U , y + U] este intervalul în care este de aşteptat să
fie cuprinsă o fracţiune ridicată a distribuţiei valorilor, ce în mod 
rezonabil, pot fi atribuite măsurandului.

De exemplu: QNO3- = (0.51 ± 0.06) mg/g , k = 2
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Incertitudinea standard trebuie utilizată în cadrul 
laboratorului

(pentru a  propaga incertitudinile) 

Incertitudinea extinsă este intervalul cel mai realist furnizat
utilizatorilor-finali ai rezultatelor

Incertitudinea extinsă ofera un interval mult mai realist al 
valorilor posibile. 

Factorul de acoperire utilizat de obicei este k = 2, el 
reprezentând o acoperire de aproximativ 95%, atunci 
cand distribuţia este normală

Pasul 8 – Incertitudinea Extinsă (2)

Slide 33
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Surse Majore:

• Tip B?
• Tip A?☺
• Repetări?
• Mai multă muncă?
• Diagrame de  
control?

Vezi Modulul “Statistică”

13.6%

17.4%

68.7%

0.3%

R

Ast ANO3-
Toate celelalte



12

Slide 34

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry

Pasul 10 - Raportarea Rezultatelor

QNO3- = (0.51 ± 0.06) mg/g (*)

(*) 
Incertitudinea raportată este o incertitudine 
extinsă calculată folosind un factor de acoperire 
k = 2, care indică un nivel de încredere de 
aproximativ 95%
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Metrologii sunt obsedaţi de incertitudini mici ?
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Rezultatele tuturor prticipantilor.

                    Interval certificat [U =k ·u c (k =2)]: 1.226 - 1.294 mmol·kg-1

9 values
 below -50%

3 values 
above 50%

Slide 36

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry

Invatând cum se aplică GUM: 
Veţi vinde mai bine rezultatele oferind
încredere în incertitudinea declarată ! 
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Rezultatele tuturor participatilor.

                    Interval certificat [U =k ·u c (k =2)]: 1.226 - 1.294 mmol·kg-1

9 values
 below -50%

3 values 
above 50%
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Rezumat despre incertitudine

evaluarea incertitudinii rezultatelor măsurării conform 
GUM reprezintă un concept util şi acceptat  

permite altora (de ex auditorilor) să urmărească ce & 
cum au fost făcute lucrurile

permite analistului să combine cunoştinţele şi 
observaţiile anterioare într-un mod bine definit şi 
consistent

nu se impune să măsurăm cu cea mai mică incertitudine
posibilă, ci cu cea mai realistă
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Incertitudinea - adoptată şi acceptată de…

Acest concept a fost adoptat şi acceptat de instituţii 
internaţionale, cum ar fi INM-uri şi BIPM

Este cerută de ISO 17025 pentru acreditare

IUPAC, OIML şi comunitatea de acreditare, precum EA 
şi ILAC, au acceptat acest concept

CEN este în curs de încorporare a acestui concept 

Slide 39
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StatisticStatistică AplicativAplicativă

Slide 2
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• Evaluarea incertitudinii rezultatelor în acord cu ISO-GUM
• Evaluarea Comparărilor Inter-Laboratoare (ILC)
• Asigurarea calităţii:

– performanţele metodei (exactitate, precizie...)
• Optimizarea procedurilor de măsurare

Statistică, de ce şi când?

Slide 3
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Statistică pentru evaluarea incertitudinii
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xsAbaterea Standard
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Pentru un set de n valori xi

)()( 2
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)(

sauabsoluta
x
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X
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Valoarea este între limitele

Valoarea aşteptată:

Deviaţia standard:

3/as =

+− aa K

1/2a

2a(= ± a)

X

axy ±=

Distribuţie dreptunghiulară

Se poate presupune ca valoarea aşteptată se situează cu 
aceeaşi probabilitate oriunde în acel interval
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“Se presupune că valoarea este undeva în acest interval”

Distribuţia dreptunghiulară este descrisă, de obicei,  de valoare
medie şi intervalul (±a)

Certificatele sau alte specificatii sau limite între care se poate găsi
valoarea, fără a fi specificat un nivel de încredere (sau grad de libertate)

Puritatea cadmiului este dată în certificate, ca fiind: (99.99 ± 0.01) %
Considerând distribuţia dreptunghiulară, incertitudinea standard este:

%0058.03/01.03/)( ==== axus

Exemplu de distribuţie dreptunghiulară

lmgaxus /16.13/23/)( ====

Exemple: Concentraţia soluţiei de etalonare este (1000 ± 2) mg/l
Considerand distribuţie dreptunghiulară, incertitudinea standard este:
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6/1⋅= as

Distribuţia folosită când se 
presupune că valorile apropiate
de mijlocul intervalului sunt mult
mai probabile decât cele situate 
lângă extremele intervalului

Abaterea standard:

2a (=±a)

1/a

X

axy ±=

Distribuţie triunghiulară
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Valorile apropiate de x sunt mult mai probabile decât cele
apropiate de margini

Informaţiile disponibile referitoare la valori sunt mai puţin limitate
decât pentru distribuţia dreptunghiulară. 

Exemplu (sticlărie de laborator)
Cota volumului indicată de producator pentru un balon cotat
este: 

(100 ± 0.1) ml at T =  20° C. 
Valoarea nominală este cea mai probabilă !
Considerand distribuţie triunghiulară, incertitudinea standard 
este:

mlaxus 04.06/1.06/1)( ==⋅==

Exemplu de distribuţie triunghiulară

In caz de dubiu, foloseşte distribuţia dreptunghiulară

Slide 9

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry

Observaţiile individuale sunt distribuite în jurul celei mai
bune estimaţii a “Valorii Adevărate” cu o împrăştiere, care 
depinde de repetabilitatea măsurării

Interval de încredere

)(%)1( nCIx αµ −±=

nsntCI /*)1,05.0(%95 −=

Estimaţia “Valorii Adevarate” (µ) se găseşte în
intervalul de încredere (CI), cu o probabilitate de (1-α), 

având “n-1” grade de libertate
(unde n = numărul de măsurări repetate)
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µ ± 1s          68 %
µ ± 2s          95 %
µ ± 3s          99.7%

Interval de încredere (2)

N(0,1)

-4 -2 0 2 4

Fr
ec

ve
nţ

a

± 1 s

± 2 s
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Legea “Propagării Incertitudinii”
fără corelaţie

22 )()()( buauCu +=
)(
)(

baC
baC

−=
+=

Y = f (X1, X2, ....., Xn)

( )2
2

2 )()( i
i

c Xu
X
fYu ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

= ∑

)/(
)(

baC
baC

=
∗= 22 )()()(

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

b
bu

a
au

C
Cu
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Evaluare de Tip A a incertitudinii:
analiza statistică a seriilor de observaţii 

Incertitudinea standard de Tip A este estimată pe baza experimentelor
repetate şi este cuantificată în termeni de abaterea standard a valorilor
măsurate

Evaluarea de Tip B a incertitudinii: 
prin alte mijloace decât analiza statistică a datelor

(experimente anterioare, date din literatură, informaţiile producătorului) 

[GUM, 1993]

Diferite moduri de a estima incertitudinea
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Incertitudinea Extinsă, U, se obţine prin multiplicarea
incertitudinii standard compuse cu factorul de acoperire k::

( )2
2

2 )()( i
i

c xu
x
fyu ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑ δ

δ

In acord cu GUM...

)(*)( yukyU c=

de regulă, k = 2

Când nu există corelaţie între mărimile de intrare
incertitudinea standard compusă este evaluată ca 
rădăcină pătrată a varianţelor în acord cu legea de 
propagare a incertitudinii: 
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Dar, ce este ∆x ?

xxR ∆±=

Incertitudinea este data sub 
forma de abatere standard [ s = u(x) ]

• Abaterea Standard?
• Incertitudinea Distribuţiei dreptunghiulare?
• Incertitudinea Distribuţiei triunghiulare?
• Intervalul de Incredere fără grade de libertate specificate?
• Intervalul de Incredere cu grade de libertate specificate?
• Incertitudine Compusă?
• Incertitudine Extinsă? Este “k” specificat ? 

Slide 15
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s
- furnizată de instrument 
- calculată din repetări (instrumentale)

1. O singură măsurare cu câteva repetări instrumentale:

sxR ±=

Abaterea Standard 
a unei singure măsurări

0. Măsurare experimentală incertitudine (Tip A) !
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iii sxR ±=

2. Câteva (n) măsurări independente
cu câteva repetări instrumentale

Abaterea Standard 
a n măsurări independente

Presupunând că TOATE si sunt similare (= s)

sxR ii ±=

n
sRsRR imedieii ±=±= )()(

Slide 17
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R1 R2

După evaluarea
incertitudinii

R1 R2

Nu este evaluată
incertitudinea

(numai precizia)

R1 R2

10.5

11.5

11.0

12.0

12.5

m
g 

kg
-1

valoare

Sunt aceste rezultate diferite ?

Slide 18
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Măsurarea conţinutului de Cd din plante
3  probe supuse digestiei

Digestia 1 : 20.5 mg/kg

Digestia 2 : 21.0 mg/kg

Digestia 3 : 21.5 mg/kg

Media [Cd] = 21.0 mg/kg

(ab.std.) s = 0.5 mg/kg

(media ± ab.std.)  CCd = (21.0 ± 0.5) mg/kg
(media ± 95% CI) CCd = (21.0 ± 1.2) mg/kg, cu n = 3

Abordarea Statistică (Tradiţională)

t(0.05,2)= 4.3



7

Slide 19

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry

media ± Incertitudinea Extinsă
CCd= (21.0 ± 4.2) mg/kg, cu  k = 2

Calculul bugetului de incertitudine Incertitudinea Compusă
(care include contribuţia tuturor parametrilor)

Abordarea conform GUM

Măsurarea conţinutului de Cd din plante
3 probe supuse digestiei

Digestia 1 : 20.5 mg/kg

Digestia 2 : 21.0 mg/kg

Digestia 3 : 21.5 mg/kg

media [Cd] = 21.0 mg/kg

Inc. Compusă uc = 2.1 mg/kg

Slide 20
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Statistică pentru studiul performanţelor metodelor

Slide 21
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Exacte ? Precise?

nu nu

nu da

da nu
da da

(apropiate) (împrastiate)

Cea mai bună
estimare a 

“Valorii
Adevărate”

Exactitate: Gradul de concordantă între rezultatele testelor
independente obţinute în condiţii specificate [ISO 5725]

Exactitate ⇒ Imprăştiere ⇒ Incertitudine



8

Slide 22

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry

Gradul de concordanţă dintre un rezultat al unei măsurări
şi valoarea de referinţă acceptată (ISO 3534-1)

Exactitatea nu este dată de împrăştierea distribuţiei
normale, ci de abaterea mediei aritmetice a unei serii de 
rezultate de la valoarea acceptată ca valoare de referinţă

Exactitatea

Exactitate ⇒ Abatere (zero)

Slide 23
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Precizia obţinută în condiţii de repetabilitate:

– acelaşi laborator, analist, echipament,
timp (interval scurt)

In mod normal folosită pentru studierea variaţiei

într-un lot sau între măsurări repetate

Precizia în aceleaşi condiţii = repetabilitate

Repetabilitate

Slide 24

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry Reproductibilitate

Precizia obţinută în condiţii de reproductibilitate:

– diferite laboratoare, analişti, echipament, timp

In mod normal folosită pentru studierea variaţiei între

măsurările făcute între laboratoare. 

Precizia în condiţii diferite = Reproductibilitate
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64
65
66
67
68
69
70
71
72

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Anova-cu un singur factor

R = 2* √2 * sR
r = 2* √2 * sr

Repetari 1 2 3 4 5 6
Fiole 1 66 68 67 69 70 69

2 66 67 68 68 68 69
3 71 67 68 69 68 70
4 66 68 67 68 68 69
5 67 67 66 69 69 68
6 65 67 67 69 68 69
7 67 68 68 68 69 69
8 67 66 66 68 68 69
9 67 67 66 69 68 69

10 66 65 67 68 69 68
11 67 67 69 68 68 70
12 67 68 69 69 68 69
13 67 67 68 69 68 68
14 67 68 68 69 68 69
15 65 66 65 68 68 67

SUMAR
Grup Numar Suma Media Varianta

1 6 409 68.2 2.2
2 6 406 67.7 1.1
3 6 413 68.8 2.2
4 6 406 67.7 1.1
5 6 406 67.7 1.5
6 6 405 67.5 2.3
7 6 409 68.2 0.6
8 6 404 67.3 1.5
9 6 406 67.7 1.5
10 6 403 67.2 2.2
11 6 409 68.2 1.4
12 6 410 68.3 0.7
13 6 407 67.8 0.6
14 6 409 68.2 0.6
15 6 399 66.5 1.9

ANOVA
Sursa Variatiei SS df MS F P-value F crit

Intre Grupuri 26.2 14 1.87 1.34 0.207 1.83
In  Grup 104.8 75 1.40

Total 131.0 89

repetabiliate stdev sr 1.18 =sqrt(MSW)

reproductibilitate stdev sR 1.21 =sqrt(MSW+(MSB-MSW)/N)
(n repetari)

Slide 26
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Statistică pentru
Comparări Inter-Laboratoare (ILC) şi 

Teste de Performanţă (PT)

Slide 27
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Evaluarea performanţei:
0 <|Z|< 2 : bună
2 <|Z|< 3 : avertizare acţiuni preventive 

|Z|> 3 : nesatisfăcătoare acţiuni corective

Scorul Z (tradiţional)

"" s
xx

Z reflab −
=

Diferenţa distanţa exactitate

• Performanţa ‘ţintă’ (i.e. 5%)
• Incertitudinea de referinţă (valoarea nominală)
• Reproductibilitatea comparărilor Inter-Lab.  

“Normalizată” faţă de...
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)( 22
reflab

reflab

uu

xx
En

+

−
=

“Normalizat” faţă de ...
Incertitudinile compuse propagate

Evaluarea performantei:
0 <|En|< 2 : bună
2 <|En|< 3 : avertizare acţiuni preventive

|En|> 3 : nesatisfăcătoare acţiuni corective

Slide 29
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Bugetul de Incertitudini
Abordare pas-cu-pas 

Slide 30

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry Model:  Y = X1 * X2 / (X3 * X4)     partea 1

RSD stdev valoare marimi
?? 0,02 2,46 X1

3,0% ?? 4,32 X2
?? 0,11 6,38 X3

2,3% ?? 2,99 X4

RSD stdev valoare marimi
0,8% 0,02 2,46 X1
3,0% 0,13 4,32 X2
1,7% 0,11 6,38 X3
2,3% 0,07 2,99 X4

RSD stdev valoare marimi
0,8% 0,02 2,46 X1
3,0% 0,13 4,32 X2
1,7% 0,11 6,38 X3
2,3% 0,07 2,99 X4

?? ?? 0,557 Result
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x+∆x

diff 0,005 0,017 -0,009 -0,013 0,001

sumsq(diffi)

4,2% 0,024

Model:  Y = X1 * X2 / (X3 * X4)     partea 2

( )∑ −=
i ic yyu 2

RSD stdev valoare marimi X1 X2 X3 X4
0,8% 0,02 2,46 X1 2,46 2,46 2,46
3,0% 0,13 4,32 X2 4,32 4,32 4,32
1,7% 0,11 6,38 X3 6,38 6,38 6,38
2,3% 0,07 2,99 X4 2,99 2,99 2,99

?? ?? 0,557 Rezultat

RSD stdev valoare marimi X1 X2 X3 X4
0,8% 0,02 2,46 X1 2,48 2,46 2,46 2,46
3,0% 0,13 4,32 X2 4,32 4,45 4,32 4,32
1,7% 0,11 6,38 X3 6,38 6,38 6,49 6,38
2,3% 0,07 2,99 X4 2,99 2,99 2,99 3,06

0,557 Rezultat 0,562 0,574 0,548 0,544

Slide 32

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro log y in  Che m is t ry Model:  Y = X1 * X2 / (X3 * X4)     partea 3

index 3,7% 50,8% 16,1% 29,4% 100,0%
sum

( )∑ −

−
=

i i

i

yy
yyindex 2

2)(
X1

X2

X3

X4

Surse Majore :

• Tip B?
• Tip A?☺
• Repetare?
• Mai multă muncă?
• Diagrame de control?

RSD stdev valoare marimi X1 X2 X3 X4
0,8% 0,02 2,46 X1 2,48 2,46 2,46 2,46
3,0% 0,13 4,32 X2 4,32 4,45 4,32 4,32
1,7% 0,11 6,38 X3 6,38 6,38 6,49 6,38
2,3% 0,07 2,99 X4 2,99 2,99 2,99 3,06
4,2% 0,024 0,557 rezultat 0,562 0,574 0,548 0,544

diff 0,005 0,017 -0,009 -0,013 0,001



1

Slide 1

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro logy in  Che m is t ry

Utilizarea Materialelor
de Referinţă

Slide 2

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro logy in  Che m is t ry Scopul prezentării

– Definiţii

– Tipuri MR

– Producţia de MR

– Utilizarea MR

– Furnizori de MRC

– Exemple practice

Slide 3
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Ceea ce este prezentat aici corespunde
celei mai bune practici de utilizare a 

materialelor de referinţă 
din păcate, în cele mai multe cazuri 

aceasta nu se aplică!

Standardele de Calitate privind 
prepararea MR nu sunt aplicate 

sistematic de toţi furnizorii
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Condiţii de mediu corespunzătoare 

pentru laborator  

Scolarizare, instruire şi calificarea 

personalului  

Echipament corespunzător

Utilizarea de metode documentate 

şi validate  

Controlul calităţii

Proceduri de instruire şi înregistrări

Cerinţe pentru reactivi, calibranţi 
şi etaloane de masurare©

Utilizarea corespunzătoare a 
Materialelor de Referinţă 
(Certificate)

Proceduri pentru verificarea şi 
raportarea rezultatelor

Stocarea corespunzătoare şi 
manuirea probelor

Participarea la teste de 
competenţă

Rolul MR în Chimia Analitică

Cerinţele Standardului 17025 (AQ) 

Slide 5
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Etaloane
• Etalon Primar şi Secundar
• Etalon Internaţional (de măsurare)
• Etalon Naţional
• Etalon de Referinţă
• Etalon de măsurare (de lucru)

Materiale de Referinţă (CRM, SRM, ...)
MR Primare şi Secundare
MR de Laborator
MR Interne ,“in-house” MR
MR Matriciale

+ Soluţii de etalonare
+ Probe de control

Slide 6
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Material sau substanţă ale carei, una sau mai multe valori 
ale proprietăţii (proprietatilor) sale, sunt suficient de 
omogene şi bine stabilite pentru a fi utilizate la etalonarea
unui aparat de masurat, evaluarea unei metodei de 
măsurare sau atribuirea de valori materialelor (sau
substantelor). 

Definirea Materialelor de Referinţă (MR)

În conformitate cu VIM,
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Material de referinţă, însoţit de un certificat, care are
una sau mai multe valori ale proprietăţii certificate prin o 
procedură care stabileşte trasabilitatea la o realizare 
exactă a unităţii în care sunt exprimate valorile 
proprietăţii (proprietatilor) şi pentru care fiecare valoare 
certificată este însoţită de o incertitudine cu un nivel de 
încredere specificat.

Definirea Materialelor de 
Referinţă Certificate (MRC)

În conformitate cu VIM,

Slide 8
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• Substanţe pure pentru etalonare
(ex. soluţia de Pb pentru a prepara soluţii de 
calibrare pentru AAS)

• Substanţe pure pentru a realiza o matrice 
corespunzătoare (ex. Cu de înaltă puritate pentru 
a realiza o serie de calibranţi de Zn/Cu pentru ICP-
ES)

• MRC-uri matriciale (ex.colesterol în ser)

Tipuri de MRC-uri în conformitate 
cu utilizarea lor

Slide 9
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Materialului de referinţă matricial (de compoziţie):

O substanţă “naturală” cea mai reprezentativă 
pentru probele de laborator care a fost 
caracterizată chimic pentru unul sau mai multe 
elemente, constituenţi, etc. cu o incertitudine 
cunoscută

MR Matriciale

În conformitate cu VIM,
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• Măsurand: ce încerci să măsori

• independent de procedura de măsurare
(ex.conţinutul “total de Pb” din sol)

• dependent de procedură, 
adică un măsurand definit operaţional 
(ex.conţinutul de Pb din sol după extracţia cu apă regală la 80 oC timp 
de 24 h)

Măsurand

Slide 11
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Prepararea MRC-urilor,
nu este o activitate trivială !

• Transfer de cunoştinţe şi infrastructura
necesară pentru a  prelucra materialul în o 
formă potrivită, în special pentru MRC-urile
matriciale

• Capabilitatea de măsurare demonstrată
pentru a produce valori de referinţă

Prepararea a 5000 ambalaje cu probe de peşte 
pentru măsurarea conţinutului de Hg, cu 
omogenitate şi stabilitate demonstrată

Slide 12
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Colectare
& curăţire

Cuptor- uscare Îngheţare-

Jet-măcinat Mărimea 
particulei

Sitare
(Cernere)
Sitare

(Cernere)

OmogenizareOmogenizare ÎmbuteliereÎmbuteliere

Cryogenie
măcinat/aglomerare

“mediu" "biologic"
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IRMM-RM  
2003 ©

Slide 14
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IRMM-RM  
2003 ©

Slide 15

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro logy in  Che m is t ry

IRMM-RM  
2003 ©
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– Procesul complet de preparare corectă, demonstrarea 
omogenităţii şi stabilităţii, şi caracterizarea exactă şi 
trasabilă

– Ca urmare, toate componentele incertitudinii
“probelor care ajung în laborator la utilizator”
ar trebui luate în considerare în mod adecvat, în
conformitate cu Ghidul de Estimare a Incertitudinii de 
Măsurare (GUM)

În conformitate cu ISO 35
producerea MR(C)-urilor este...

Slide 17
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5 repetari

5 
m

l f
io

lă

Repetare 
pe 20 fiole

5 * 20 rezultate
“independente”

ANOVA
bilateral

uwb, ubb

Omogenitatea 
fiecărui element

61

63

65

67

69

71

73

0 5 10 15 20

1. Omogenitatea contribuie la incertitudine

Slide 18
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15000

16000

17000

18000

19000

0 24 48 72

time (months)

Stability (40oC)

Stabilitatea
fiecărui element

6 12 18 24 m
0 3 6 9 12 w

Reference 

Isochronic

6 12 18 24 m
0 3 6 9 12 w

Reference 

Clasic

-20oC
+04oC
+18oC
+40oC

Măsurat în condiţii de repetabilitate

2. Stabilitatea contribuie la incertitudinea 
MRC & perioada de valabilitate
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“Caracterizare”
Valoare atribuită

prin desemnare
1 metodă / 1 lab
1 metodă / M labs
N metode / 1 lab
N metode / M labs

3. Incertitudinea MRC datorata caracterizarii

0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

01-Z-ETA-AAS

01-ETAAS

02-Z-ETA-AAS

03-ICP-AES

03-ICP-MS

04-ICP-MS

05-ICP-MS

06-ETA-AAS

07-Z-ETA-AAS

08-ICP-MS

10-HR-ICP-MS (± 95% CI)

Element certificat: Cd (in mg/kg)

Slide 20
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Incertitudinea extinsă UCRM a mediei concentraţiei 
unei unităţi de MR după depozitare, pentru o aceeaşi 
perioadă de timp, şi după transport.

Incertitudinea MR(C)
în conformitate cu GUM

Caracterizarea
(Certificarea)

Stabilitate pe 
termen lung

Dintre 
ambalaje

Factor
de acoperire

222
charltsbbCRM uuukU ++⋅=

Slide 21
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MR(C) de înaltă calitate
ar trebui sa aiba

• Trasabilitatea declarată a valorii certificate 
(e.x. trasabilitatea la S.I., sau la valorile obţinute  cu metoda XYZ)

• Incertitudinea valorii certificate declarată conform ISO-GUM 

• Demonstrarea trasabilităţii & incertitudinii valorii certificate
(e.x. într-un raport de certificare; dovezi  experimentale ale capabilităţii
de măsurare demonstrate prin participarea la intercomparări 
internaţionale cum ar fi cele ale BIPM)

• Produse în acord cu ISO-35 şi ISO-34 (de preferat) 

OK, putem să ne bizuim pe aceste MR(C)-uri
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• Respectând ”Instrucţiunile de utilizare” date de furnizor

• Respectând prelevarea cantităţii minime de mostră prescrisa

• Respectând temperatura de păstrare (-20, +4, +18 oC ?)

• Ferind de umiditate/higroscopicitate (e.x. activitate biologică)

• Evitând contaminările

• Dacă s-a prescris o metodă, se aplică ca atare

Slide 23
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Utilizez un MRC, deci rezultatul măsurării mele este
automat corect

Utilizez un MRC pentru:
Etalonare în procedura de măsurare
(cf. soluţii etalon)

Validare a procedurii analitice (prin aplicarea procedurii 
experimentale obţin valoarea dată în certificat ?)

Parametrii de intrare din modelul matematic  
(ex. Recuperarea)

C
on

ce
nt

ra
tio

n De ce este o diferenţă?
Ce este greşit in procedura mea?

Slide 24
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• Este posibila alegerea unei matrici similare ?

• Care este incertitudinea cerută de dvs. ?

• Care este incertitudinea UCRM ?

• Care este contribuţia UCRM în rezultatele măsurărilor 
tale (dacă digestia reprezinta 90% din incertitudinii … )?

• Trasabilitatea valorilor MRC-urilor ?

• Furnizorul de MRC are demonstrată capabilitatea ?

• Costul ?
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• Este procedura dv. validată ?

• Dar despre Sistemul Calităţii?
(procedura, laborator, aparatura, personal., procesele organizaţionale)

• Participi la Comparări Inter-Laboratoare? 

Da, foloseşte MRC, dar ...

• A NU se utiliza MRC-uri ca mostre QC, ci folosiţi materiale din 
producţie proprie sau materiale QC 

(LRM, MRC expirate, etc…)

Slide 26
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Selectia MRC-urilor adecvate cu matricea probei, 
domeniul de concentraţie şi incertitudinea proprietăţilor 
certificate este esentială

Informaţii şi cataloage disponibile pe web:
IRMM www.irmm.jrc.be
BAM www.bam.de (& COMAR dbase)
NIST www.nist.gov
LGC www.lgc.co.uk
alţii …

Slide 27
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1) Soluţii etalon, Etalonare
Substanţe pure “matrice corespunzătoare”

(cf. analiza apei)
Spiking’ / Aditie standard

(cf. Exemplu 1: MPA în limonadă)
2) MRC-uri ‘matriciale’ disponibile

2.1 “potrivite”
(proba de sediment ; MRC sediment ; domeniul similar de 
concentraţiei)

MRC

Μοstra

Proces 
experimental

Rezultat
[CRM]

Rezultat
[mostra]

Validat ?!

Certificat

Acceptat ?

MR(C) sau nu MR(C ?
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2) MRC-uri “matriciale” disponibile
2.2 “similar”
(mostre de sediment ; MRC sol; domeniu diferit de concentraţii)

Aceleaşi raţionament ca la 2.1
DAR, se comportă la fel pe parcursul întregului 
proces experimental ?

măsoara alt MRC pentru confirmare

3) Nu sunt MRC disponibile
– Folosiţi diferite procedee de prelucrare a probelor 
– Folosiţi diferite metode experimentale
– Folosiţi rezultate din ILC-uri

Compară rezultatele
…/...

MR(C) sau nu MR(C) ?
continuare

Slide 29
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Mostră

Prelucrare
mostră

Metoda 
analitică

Rezultat

Mostră

Mostră
Prelucare-1

Metoda 
analitică-1

Rez-1

Mostră
Prelucare-2

Metoda 
analitică-1

Rez-2

Mostră

Mostra
Prelucare-1

Metoda
analitică-1

Rez-4

Metoda 
analitică-2

Rez-3

Compararea Rezultatelor

Utilizarea MRC-uri la
estimarea incertitudinii

Slide 30
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Potrivit - Nepotrivit

Matrice similară şi concentraţie similara a analitului

• Mostră de ser faţă de MRC ser
• Mostră de oţel faţă de MRC-uri de oţel
• Apă naturală faţă de MRC de apă

Matrice similară / concentraţia diferită de analit
Matrice diferită / concentraţia similară de analit

• vin (ţara 1) v.s. MRC de vin (ţara 2) 
• sediment de râu v.s. MRC de sol calcaros

verificare pentru interferenţe
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Pentru alimente: Scara conventională
MPA* în zaharoză reziduală farmaceutică 
(Irlanda), 
transport ilegal / nedeclarat în Belgia

până la alimentaţia umană!
Problemă măsurarii / Măsurand:

Conţinut total MPA în limonadă [mg/kg] 
MRC disponibil: 

MPA pure 

*MPA = Medroxyprogesterone-acetate

Exemplu 1
Substanţa pură

Slide 32
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Metoda:
– Procedura de măsurare pentru MPA în serul uman prin GC-MS 

literatură = [Choi et al. (2001)]
– Procedura modificată la măsurarea MPA în mostre de limonadă
– Folosirea metodei adiţiei standard
– ‘Spike’ mostra cu MPA pur
– Determinarea conţinutul de MPA din limonadă.

Exemplu 1
continuare

 s-a solicitat validarea
 omogenitatea limonadei
 omogenitatea ‘spike’ in limonadă
 comportamentul ‘spike’ şi a măsurandului în matrice
 trasabilitatea substanţei pure

Slide 33
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Problema măsurării: 
Determinarea conţinutului de Cu şi Fe din hârtie, 
de ordinul mg/g, cu incertiudinea de 10%.

- Nu există procedură standard internaţională
- Nu există MRC de hârtie disponibil

Exemplu 2

Procedura sugerată:
- Prelevarea a 0.8 g hârtie,digestia cu microunde…; diluţie cu HNO3 (1 M)  
- Măsurarea prin ICP-MS; - domeniul de măsurare 0.1-100 ng/ml 
- Posibile interferenţe spectrale
- Inspecţia vizuală a mostrelor digerate: digestia completă /fără reziduu

“mostre de hârtie digerate” potrivite cu MRC de apă



12

Slide 34

TrainMiC
Tra in ing  in  Me t ro logy in  Che m is t ry

Identificarea tuturor posibilelor surse de 
incertitudine :

– diluţie
– cântărire
– contaminare
– digestie – recuperare
– omogenitatea spike-ului
– forma chimică a spike-ul/măsurandului
– …

Câteva idei

Slide 35
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Comparări Inter-Laboratoare (ILC)

şi Teste de Competenţă (PT)

Slide 2
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Cuprins

• Definiţii
• Tipuri de ILC-uri
• De ce să participaţi
• Cum sunt organizate ILC-urile
• Atribuirea valorilor şi evaluarea lor
• Organizatori de ILC 
• Acţiuni corective după participare

Slide 3
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Comparări Inter-Laboratoare - ILC
‘Organizarea, efectuarea şi evaluarea de teste pe 

aceleaşi probe sau pe probe similare de către două 
sau mai multe laboratoare în condiţii pre-determinate’

Teste de Competenţă (pentru laborator) - PT
‘Determinarea performanţelor laboratorului prin 
intermediul comparărilor inter-laboratoare’

[ISO/IEC Ghid 43:1997]

Definiţii
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• să demonstreze competenţa şi 
să stabilească gradul de echivalenţă al
rezultatelor laboratoarelor participante

• să stabilească valori certificate pentru MR-uri

• să standardizeze /îmbunătăţească o metodă
(determinarea repetabilitaţii, reproductibilităţii, ...)

• ca un exerciţiu de instruire pentru
îmbunătăţirea aptitudinilor participanţilor

Scopul unei ILC

Slide 5
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‘încrederea este bună, dovada este şi mai bună’
• Să demonstrezi competenţa ta

– ‘ţie însuţi’ (în cadrul laboratorului tău)
– clientului tău direct
– unei terte părţi (e.x. acreditare)

• Să îmbunătăţească calitatea măsurării (aspect 
educaţional)

În conformitate cu Ghidul pentru Organismele de Acreditare (EN 
45003:1995, § 6.8.1):
”Laboratoarele ar trebui să fie încurajate de către organismele 
de acreditare să participe la teste de competenţă sau alte 
comparări inter - laboratoare”

De ce participăm ?

Slide 6
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I - Descriere
• Stabilirea obiectivelor/ scopului
• Selecţia organizatorului
• Selecţia mostrelor/matricii & măsurand/analit
• Selecţia furnizorului de material
• Pregătirea materialului de testat
• Testarea omogenitatii şi stabilităţii
• Determinarea valorii atribuite/de referinţă
• Selecţia participanţilor

Organizarea PT/ILC (1)
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II – Execuţie

• Distribuirea mostrelor participanţilor

• Analiza lor de către participanţi (cuantificarea 

măsurandului)

• Raportarea rezultatelor Organizatorului

III – Evaluare  

• Evaluarea rezultatelor

• Raportarea de către Organizator catre participanţi
(feedback)

• Concluzii acţiuni corective

Organizare PT/ILC (2)

Slide 8
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Criteriile de evaluare a performanţei
sunt stabilite de ...

• Organizatorul PT/ILC

• Organismul de acreditare

• Organisme de Reglementare

• Chiar laboratoarele participante

Slide 9
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Cum obţinem valoarea atribuită?

• Pe baza  unei formule

• Valoare obţinută din:
– Rezultatele tuturor participanţilor
– Dintr-un sub-set de rezultate (după eliminare 

valorilor aberante)

• Valoare de referinţă independentă de rezultatele 
participanţilor, cu calităţi metrologice demonstrate

trasabilitate demonstrată şi incertitudine mică
raportată la infrastructura internaţională de măsurare
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IMEP-13 : Metale în deseuri de ambalaje
Pb în polietilenă (Directiva 94/62/EC) 
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No statement by laboratory

Pb

Rezultatele participanţilor
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± 10%

Abaterea rezultatelor impusa prin Directiva 98/83/EC

IMEP-9 : Urme de elemente în apă
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Valoarea certificata:  (±U =2uc ):  81.0 - 85.4 nmol·L-1

Cd

Rezultatele tuturor laboratoarelor

3 'less than' values6 values below -50%

20 values above 50%
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Prelucrarea Statistică

• Numai un mijloc, nu este problema cheie ! 
Folosiţi bunul simţ şi experienţa tehnică personală !

• Depinde de tipul de ILC

• Necesitate în:
– Caracterizarea probei
– Evaluarea datelor – prelucrarea rezultatelor
– Evaluarea performanţei
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– Eroare procentuală; %E = (xlab-xref )/xref

– Scorul Z; Z = (xlab-xref )/s

– Numere En; En = (xlab-xref )/(ulab
2+uref

2)½

Evaluarea performanţei, P :
P ≤ x, Satisfăcător
P > x, Nesatisfăcător

- x

+ x

0XREF

Indicatori de performanţă

Vezi Modulul ‘Statistica’

Slide 14
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• Obiective: determinarea repetabilităţii “sr” şi
reproductibilităţii “sR” procedurii de măsurare

• Evaluare utilizând ANOVA (Analiza Varianţei)

• Verificare pentru valori aberante (înainte de a media / 

de a concluziona)
– Testul Cochran  - varianţa valorilor aberante,
– Testul Grubbs  - media valorilor aberante

[ISO 5725-2]

ILC pentru validarea metodei

Slide 15
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• Obiective: determinarea valorii certificate şi a 
incertitudinii Materialelor de Referinţă

• Estimarea incertitudinii, uchar (ISO-GUM)

• Discuţii tehnice

[BCR 1/97]

ILC pentru certificare MR(C)

Vezi Modul “MRC”
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• Obiectiv: determinarea performanţei laboratoarelor

• Evaluarea Parametrilor:
– Valoare atribuită
– Nivelul abaterii

• Evaluarea unei singure performanţe

• Evaluarea performanţelor combinate cu scoruri
compuse

[Ghid ISO 43  & ISO/DIS 13528]

ILC pentru evaluarea 
performanţei

Slide 17
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Exemplu – un caz real

Măsurand = Pb
Matrice = Vin
Metode = (ET/GF)- AAS

ICP-MS, ICP-AES
Participanţi: 130
Laboratoare Experimentate: Da/Nu
Cu sistemul calităţii : Da/Nu
Acreditate: Da/Nu

IMEP-16

Slide 18
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Am participat la ILC

Cod Lab  = X
Ţara = ???
Metoda instrumentală : ####
Prelucrarea probei: digestie, extracţie, …

Etalonare (int, ext, aditiei standard)

Corecţie pentru umiditate (când este aplicabila)

Buget de incertitudine? Y N
Experienţa în domeniu? Y N
Metoda prescrisă? Y N
Sistemul calităţii? Y N
Acreditat? Y N

Am obţinut:
[Pb] = (25.5 ± 1.6) µg/l (k=2)
Cum am efectuat?

Măsurand
& Matrice
ştiută
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Domeniul de valori de la ““-- 130”130” la “3000” (µg/L)

Distribuţia rezultatelor
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130 rezultate

Valoare certificată
[Pb] = (27.13 ± 0.33) µg/l (k=2)
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Ordonate dupa numarul de ordine al laboratoarelor
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Grafic à la IMEP 

Valoare certificată
[Pb] = (27.13 ± 0.33) µg/l (k=2)
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Evaluarea datelor
Scorul Z

1s = 10%
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Ordonate dupa numarul de ordine al laboratoarelor
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Cum am efectuat?

value U (k=2) u RSu
ref 27.13 0.33 0.165 0.6%
lab 25.5 1.6 0.8 3.1%

Extinsa Combinata

%E = 6%
Z = 9.9

En = 2.0 trecut

Slide 24
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Metoda experimentală preferata ?
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Reprezentare grafică normală
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1) ‘greşeală grosolană’ 
(sistem de măsurare defect,  eroare de calcul)

2) Modelul matematic nu este corect: descrierea matematică 
a realităţii nu este suficient de completă, 
(e.x.  Bias-ul nu este luat în considerare: digestia ? Extracţia ?)

3) Subestimarea incertitudinii datorate influenţei unei mărimi
de intrare

4) Combinaţie intre 2) şi 3)

Performanţă nesatisfăcătoare? Analizati unde gresiţi & 
implementarea de acţiunii corective
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Referinţe externe de încredere
în CCQM-P16
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• CCQM (www.bipm.fr)
• IRMM prin IMEP  (www.imep.ws)

– Valoarea de referinţă externă, raportată la capabilitatea de 
măsurare internaţională

– Susţinut de EA (Cooperarea Europeană de Acreditare)
– Aspecte referitoare la Directivele EU, făcand legatura între

sectoare & regiuni geografice
• FAPAS (www.fapas.com)
• AFSSA (www.afssa.fr)
• EA (www.european-accreditation.org)
• Laboratoare de Referinţă Comunitare (CRLs),  Laboratoare de

Referinţă Naţionale (NRLs)
• Altele vezi www.eptis.bam.de

(Sistem Informaţional European pentru Scheme PT)

Cine organizează ILC/PT ? 
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AFSSA
national

CRL, NRLs
international

CCQM
metrologie

Echivalenţa Internaţională a 
Măsurărilor

Acreditare

FAPAS
comercial

IRMM = 27.3 ± 0.3

Lab de rutină 28 ± 2

(C
)R

M

Vezi organizatori PT
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AFSSA Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments 

French Food Safety Agency 

APLAC Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation 

APMP Asia-Pacific Metrology Programme 

BIPM Bureau International des Poids et Mesures 

International Bureau for Weights and Measures 

CCQM Consultative Committee for Amount of Substance 

CEN Comité Européen de Normalisation 

European Committee for Standardization 

CGPM Conférence Générale des Poids et Mesures 

General Conference on Weights and Measures 

CIPM Comité International des Poids et Mesures 

International Committee for Weights and Measures 

EA European Accreditation 

EUROMET European Collaboration in Measurement Standards 

FAPAS Food Analysis Performance Assessment Scheme 

GUM Guide to Expression of Uncertainty in Measurement 

ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation 

ISO International Organization for Standardization 

IUPAC International Union for Pure and Applied Chemistry 

OIML International Organisation for Legal Metrology 

MRA Mutual Recognition Arrangement 

SIM Inter-American Metrology System 

VIM International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology 
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Terms Definitions  Definiţii  

Accuracy of 
measurement  
Exactitate de 
măsurare 

Closeness of the agreement between 
the result of a measurement and a 
true value of the measurand [VIM  3.5] 

Grad de concordanţă între rezultatul 
unei măsurări şi o valoare adevarată  
a măsurandului [VIM  3.5] 

Calibration 
Etalonare 

Set of operations that establish, under 
specified conditions, the relationship 
between  values of quantities indicated 
by a measuring instrument or 
measuring system, or values 
represented by a material measure or 
a reference materials, and the 
corresponding values realized by 
standards [VIM  6.11] 

Un set de operaţii care stabileşte, 
sub anumite condiţii, relaţia dintre 
valorile mărimilor indicate de un 
instrument de măsurare, sau un 
sistem de măsurare, sau de valori 
reprezentate de un material sau de 
un material de referinţă, şi  valorile 
corespunzătoare realizate de 
etaloane  [VIM  6.11] 

Certified Reference 
Materials 
Materiale de 
Referinţă Certificate 

Reference Materials, accompanied by 
a certificate, one or more of whose 
property values are certified by a 
procedure which establishes 
traceability to an accurate realization 
of the unit in which the property values 
are expressed, and for which each 
certified value is accompanied by an 
uncertainty at a stated level of 
confidence [VIM  6.14] 

Material de referinţă, însoţit de un 
certificat, care are una sau mai multe 
valori ale proprietăţii certificate prin o 
procedură care stabileşte 
trasabilitatea la o realizare exactă a 
unităţii în care valorile proprietăţii 
(proprietăţilor) sunt exprimate, şi 
pentru care fiecare valoare certificată 
este însoţită de o incertitudine cu un  
nivel de încredere specificat [VIM  6.14] 

Expanded 
uncertainty 
Incertitudinea 
extinsă 

Quantity defining an interval about the 
results of a measurement that may be 
expected to encompass a large 
fraction of the distribution of values 
that could reasonably be attributed to 
the measurand  

Mărime care defineşte un interval în 
jurul rezultatului unei măsurări, 
interval în care este de aşteptat să 
fie cuprinsă o fracţiune ridicată a 
distributiei valorilor ce, în mod 
rezonabil, pot fi atribuite 
măsurandului  

International 
(measurement) 
standard 
Etalon internaţional 

Standard recognised by an 
international agreement to serve 
internationally as the basis for 
assigning values to other standards of 
the quantity concerned [VIM 6.2] 

Etalon recunoscut printr-un acord 
internaţional pentru a servi ca bază 
pentru atribuirea valorilor altor 
etaloane ale mărimii considerate  
[VIM 6.2] 

Measurand 
Măsurand 

Particular quantity subject to 
measurement [VIM  2.1] 

O mărime particulară supusă 
măsurării [VIM  2.1] 

Measurement 
Măsurare 

Set of operations having the object of 
determining a value of a quantity  
[VIM  2.1] 

Ansamblul de operaţii care are  ca 
obiectiv determinarea  valorii  unei 
mărimi [VIM  2.1] 

Measurement 
procedure 
Procedură de 
măsurare 

Set of operations, described 
specifically, used in the performance 
of particular measurements according 
to a given method [VIM  2.5] 

Ansamblul de operaţii, descrise 
în mod concret, folosite la 
efectuarea unor anumite măsurări 
în conformitate cu o metodă dată 
[VIM 2.5] 

Measurement 
standard (etalon) 
Etalon 

Material measure, measuring 
instrument, reference material or 
measuring system intended to define, 
realize, conserve or reproduce a unit 
or one more value of a quantity to 
serve as a reference [VIM 6.1] 

Măsură, aparat de măsurat,     
material de referinţă sau sistem de 
măsurare destinat a defini, realiza, 
conserva sau reproduce o unitate 
sau, una sau mai multe valori ale 
unei mărimi pentru a servi ca 
referinţă [VIM  6.1]  

Method of 
measurement 
Metodă de 
măsurare 

Logical sequence of operations, 
described generically, used in the 
performance of measurements [VIM 2.4] 

Succesiune logică a operaţiilor, 
descrise în mod generic, utilizate în 
efectuarea măsurărilor [VIM 2.4] 
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Terms Definitions  Definiţii  

Metrology 
Metrologie 

Science of measurement – Metrology 
includes all aspects both theoretical 
and practical with reference to 
measurements [VIM 2.2]   

Stiinţă a măsurării – Metrologia 
include toate aspectele, atât 
teoretice cât şi practice referitoare la 
măsurări  [VIM 2.2] 

Model equation 
Model matematic 

The equation used to calculate the 
result of a measurement 

Ecuaţia folosită pentru a calcula 
rezultatul unei măsurări 

National 
(measurement) 
standard 
Etalon naţional 

Standard recognised by a national 
decision to serve, in a country, as the 
basis for assigning values to other 
standards of the quality concerned 
[VIM 6.3] 

Etalon recunoscut  printr-o decizie 
naţională pentru a servi, într-o ţară, 
drept bază pentru atribuirea de valori 
altor etaloane ale mărimii 
considerate [VIM 6.3] 

Primary method 
Metoda primară 

A method of the highest metrological 
quality which when implemented can 
be described and understood 
completely, and for which a complete 
uncertainty budget can be provide in 
SI units, the results of which can 
therefore be accepted without 
reference to a standard for the 
magnitude being measured 

O metodă cu cele mai bune 
performanţe metrologice, care, 
atunci când este implementată, 
poate fi complet  descrisă şi 
înţeleasă, şi al cărei buget de 
incertitudine, în unităţi SI,  este 
complet, ca urmare,  rezultatele pot fi 
acceptate fără referire la un etalon 
corespunzător mărimii măsurate  

Primary standard 
Etalon primar 
  

Standard that is designated or widely 
acknowledged as having the highest 
metrological quantities and whose 
value is accepted without reference to 
other standards of the same quantity 
[VIM 6.4] 

Etalon desemnat sau larg  
recunoscut  ca având cele mai 
ridicate calităti metrologice şi a cărui 
valoare este atribuită fără raportare 
la alte etaloane ale aceleiaşi mărimi 
[VIM 6.4] 

Quantity 
Mărime 
(măsurabilă) 

Attribute of a phenomenon, body or 
substance that may be distinguished 
qualitatively and determined 
quantitatively [VIM  1.1] 

Atribut al unui fenomen, al unui corp 
sau al unei substanţe care este 
susceptibil a fi diferenţiat calitativ şi  
determinat cantitativ [VIM  1.1] 

Reference 
Material 
Material de 
Referinţă 
 

Material or substance one or more of 
whose property values are sufficiently 
homogeneous and well established to 
be used for the calibration of an 
apparatus, the assessment of a 
measurement method, or for assigning 
values to materials [VIM  6.13] 

Material sau substantă ale cărei,  
una sau mai multe  valori ale 
proprietăţii (proprietăţilor) sale, sunt 
suficient de omogene şi bine stabilite 
pentru a fi utilizate la etalonarea unui 
aparat de măsurat, evaluarea unei 
metode de măsurare sau atribuirea 
de valori materialelor (sau 
substanţelor) [VIM  6.13] 

Repeatability  (of 
results of 
measurements) 
Repetabilitate (a 
rezultatelor 
măsurărilor) 

Closeness of the agreement between 
the results of successive 
measurements of the same 
measurand carried out under the 
same conditions of measurement  
[VIM  3.6] 

Grad de concordanţă între rezultatele 
măsurărilor succesive ale aceluiaşi 
măsurand efectuate în aceleaşi 
condiţii de măsurare  [VIM  3.6] 
 

Reproducibility (of 
results of 
measurements) 
Reproductibilitate 
(a rezultatelor 
măsurărilor) 

Closeness of the agreement between 
the results of measurements of the 
same measurand carried out under 
changed conditions of measurement 
[VIM  3.7] 

Grad de concordanţă între rezultatele 
măsurărilor aceluiaşi măsurand 
efectuate în condiţii de măsurare 
modificate [VIM  3.7] 

Result of a 
measurement  
Rezultat al 
măsurării 

Value attributed to a measurand, 
obtained by measurement [VIM  3.1] 

Valoare atribuită unui măsurand, 
obţinută printr-o măsurare [VIM  3.1] 
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Terms Definitions (in English) Definiţii  
Standard 
uncertainty 
Incertitudinea 
standard 

Uncertainty of the results of a 
measurement expressed as a 
standard deviation 

Incertitudine a rezultatului unei 
măsurări exprimată printr-o 
abatere standard  

 
Traceability 
Trasabilitate 
 

 
Property of result of a measurement or 
the value of a standard whereby it can 
be related to stated references, 
usually national or international 
standards, through an unbroken chain 
of comparisons all having stated 
uncertainties [VIM  6.10] 

 
Proprietate a rezultatului unei 
măsurări sau a valorii unui 
etalon de a putea fi raportate 
la referinţe stabilite, de regulă 
etaloane naţionale sau 
internaţionale, prin intermediul 
unui lanţ neintrerupt de 
comparări, toate având 
incertitudini stabilite  
 [VIM  6.10] 

Value (of a 
quantity)  
Valoare (a unei 
mărimi) 

Magnitude of a particular quantity 
generally expressed as a unit of 
measurement multiplied by a number  
[VIM  1.18] 

Expresie cantitativă a unei 
mărimi particulare având, în 
general, expresia produsului 
dintre o unitate de măsură şi 
un număr [VIM  1.18]  

Unit (of 
measurement) 
Unitate (de 
măsură) 

Particular quantity defined and 
adopted by convention, with which 
other quantities of the same kind are 
compared in order to express their 
magnitudes relative to that quantity 

Mărime particulară, definită şi 
acceptată prin conventie, cu 
care sunt comparate alte 
mărimi de acelaşi fel, pentru a 
exprima magnitudinea lor prin  
referire la acea mărime 
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