
Використання надлишкових  

зразків для перевірки кваліфікації 

Вступ 

Іноді від провайдерів перевірки кваліфікації (ПК) після завершення раунду ПК можна отримати надлишкові зразки 
для ПК. Мета цього інформаційного листка – дати лабораторіям поради щодо переваг та обмежень у застосуванні 

надлишкових зразків для ПК. 

Можливі застосування 

Надлишкові зразки для ПК можна застосовувати з різною 
метою, зокрема, для такого: 

• оцінювання нових аналітичних методів чи обладнання

та перевіряння правильності їх впровадження;

• навчання аналітиків;

• оцінювання ймовірних показників участі в програмі ПК;

• виявляння недоліків, пов’язаних із методикою чи

приладами, та перегляд аналітичних показників
після отримання незадовільних результатів у

раунді ПК;

• застосування як зразків для контролю якості (КЯ).

Загальні міркування 

Перш ніж застосовувати надлишкові зразки для ПК, потрібно: 

• перевірити наявність відповідної супровідної інформації, наприклад, присвоєного значення та його

непевності для параметру(-ів), що вас цікавить, та чи відповідає ця інформація вимогам кінцевого

користувача;

• оцінити їхню фізичну придатність та переконатися у відповідності матриці. Деякі зразки для ПК мають

склад, близький до реальних зразків, тоді як інші є синтетичними чи збагаченими (з добавкою). Це може

вплинути на придатність зразків для ПК як засобів оцінювання різних стадій аналітичного методу;

• перевірити наявність зразків. Кількість наявних надлишкових зразків для ПК може бути малою, і тоді

користь від них буде меншою через неможливість застосовувати їх для повторних випробувань

упродовж тривалого часу, наприклад, як зразки для КЯ;

• оцінити надану інформацію про стабільність. Зразки для ПК повинні бути стабільними впродовж раунду

ПК, але немає вимоги оцінювати їхню стабільність по закінченні раунду. Імовірно, провайдер ПК зможе

надати додаткові дані щодо стабільності або вимог до зберігання, в іншому разі подальше оцінювання

повинен зробити кінцевий користувач.

Користь від супровідних даних ПК 

Наприкінці раунду ПК для кожного параметра встановлюють присвоєне значення, а 

характеристики учасників оцінюють за наперед установленим критерієм прийнятності, 

наприклад, через показник z [1]. Ця інформація може бути корисною для застосування 

надлишкових зразків, якщо взяти до уваги такі моменти: 

• якщо присвоєне значення є консенсусним значенням, кінцеві користувачі, можливо,

мають подумати над тим, якими методами та аналітичними засобами його

встановили;



• чи метрологічна простежність присвоєних значень забезпечує їх придатність для оцінювання зсуву

вимірів, наприклад, якщо їх отримали через відоме значення добавки або через вимірювання первинним

методом;

• чи узгоджуються критерії оцінювання показників, що їх застосовує провайдер ПК, з критеріями

придатності, потрібними кінцевому користувачеві. Якщо так, то, застосовуючи надлишкові зразки, можна

використовувати критерії програми ПК як критерії КЯ. Якщо ні, то кінцевому користувачеві доведеться

подумати про встановлення своїх власних критеріїв оцінювання [2].

Приклад - Застосування надлишкових зразків для ПК під час упровадження стандартного методу

Лабораторія бажає запровадити в себе стандартний метод визначання масової частки кадмію в харчових 

продуктах методом мас-спектроскопії з індуктивнозв’язаною плазмою (ICP-MS) після мікрохвильової 

мінералізації проби (EN 15763). Для цього від провайдера ПК отримали п’ять зразків із різними матрицями й 

рівнями концентрації та проаналізували їх двічі. 

Лабораторія: а) підтверджує, що середнє значення результатів повторних вимірень потрапляє в діапазон 

прийнятних показників для відповідних раундів ПК (показник |z| ≤  2); та б) перевіряє, чи отримана різниця 

між результатами повторних вимірень не перевищує встановлену границю збіжності (r) стандартного 

методу. 

Подані нижче дані підтверджують, що лабораторія може правильно застосовувати метод. 

Матриця Стан 

Середнє значення 
результатів 

повторних вимірень, 
мг/кг 

Діапазон 
прийнятних 

значень, 
мг/кг 

Різниця між 
результатами 

повторних вимірень, 
мг/кг 

Границя 
збіжності, r, 

мг/кг 

М’язова 
тканина 

риби 
Заморожена 0,076 від 0,041 до 0,109 0,006 0,020 

Томатне 
пюре 

Рідке 0,187 від 0,148 до 0,224 0,011 0,014 

Шоколад Гранули 0,304 від 0,187 до 0,419 0,017 0,022 

Бичача 
печінка 

Заморожена 0,636 від 0,392 до 0,808 0,015 0,048 

Морські 
водорості 

Ліофілізовані 1,84 від 1,57 до 2,79 0,17 0,20 
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