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Kwalifikacja uwzględniająca ryzyko
i zarządzanie cyklem życia w odniesieniu 
do systemów wagowych (cz. I)

Arthur Reichmuth, Klaus Fritsch*

W niniejszym artykule przedstawiono uniwersalną metodę wyboru i sprawdzania wag korzystając ze zintegro-

wanego podejścia do procesu kwalifikacji. Zaprezentowano nowoczesną strategię zapewnienia wiarygodnych

procesów ważenia, która w zasadniczym swoim elemencie bierze pod uwagę wymagania użytkownika w od-

niesieniu do ważenia realizowanego w ramach funkcjonującego systemu zarządzania oraz uwzględnia źródła 

ryzyka występujące w procesie ważenia.

Praktyki ważenia w przemyśle farmaceutycznym

Ważenie jest dopiero pierwszym etapem całego łańcucha dzia-
łań prowadzonych w ramach procesu opracowania formuły leku 
lub podczas kontroli jakości. Jakość ważenia niezwykle mocno 
wpływa na jakość wyniku końcowego. Z tych też względów, 
Farmakopea Amerykańska wymaga bardzo dokładnych wyni-
ków ważenia dla analiz1,2. Dobre praktyki ważenia pozwalają 
wybrać i sprawdzić instrumenty wagowe w ramach zintegrowa-
nego podejścia do kwalifikacji poprzez zastosowanie metodo-
logii naukowej. Zastosowanie nowoczesnej strategii ukierunko-
wanej na zmniejszenie błędów oraz zapewnienie wiarygodnych 
wyników ważenia wymaga uwzględnienia przede wszystkim 
wymagań użytkownika w zakresie ważenia oraz wzięcia pod 
uwagę głównych źródeł ryzyka, które występują podczas wa-
żenia. Zrozumienie wymagań procesu ważenia oraz istotnych 
właściwości wagi, takich jak masa minimalna jest elementem 
kluczowym umożliwiającym wybór właściwego systemu wago-
wego na etapie kwalifikacji projektowej. Ustanawiając podczas
kwalifikacji procesowej dla konkretnej wagi scenariusz ruty-
nowego sprawdzania, należy wziąć pod uwagę te wymagania 
oraz zidentyfikowane źródła ryzyka. Im wyższe jest ryzyko nie-
prawidłowego działania wagi i im bardziej surowe wymagania 
w odniesieniu do dokładności ważenia, tym częściej należy 
przeprowadzać sprawdzenie wagi. Częstotliwość sprawdzania 
można odpowiednio zmniejszyć, jeśli aplikacje są mniej ryzy-
kowne i mniej wymagające. Zarządzanie ryzykiem i cyklem ży-
cia stanowi integralny element ogólnej strategii dobrych prak-
tyk ważenia pozwalający wypełnić lukę występującą pomiędzy 
dążeniem do spełnienia wymagań przepisów prawnych, za-
pewnieniem jakości procesu oraz minimalizacją kosztami.

Wybór wagi
Specyfikacje i niepewność
„Chcę kupić wagę z odczytem 0,1 mg, ponieważ moja aplika-
cja wymaga takiej dokładności.” Wypowiedzi tego typu często 
się słyszy na etapie kwalifikacji projektowej. Mając na uwadze
to wymaganie, użytkownik może wybrać wagę analityczną 
o nośności 200 g oraz odczycie 0,1 mg, ponieważ istnieje prze-

Rys. 1. Właściwości wagi: przerywana linia wraz z po-
wiązanym z nią szarym polem reprezentuje przesunięcie 
czułości dla wagi. Na rysunku nałożono nieliniowość (nie-
bieskie pole, wskazujące odchylenie krzywej charaktery-
stycznej od linii prostej). Czerwone punkty są wartościa-
mi pomiarowymi dla obciążenia niecentrycznego, żółte 
punkty zaś przestawiają rozkład wartości pomiarowych 
wynikających z powtarzalności.
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Rys. 2. Względna niepewność ważenia dla różnych wag, 
poczynając od ultra mikrowagi o odczycie 0,1ug, kończąc 
natomiast na wadze precyzyjnej o odczycie 1g. Na ry-
sunku przedstawiony został wykres niepewności względ-
nej U (w %) w funkcji masy próbki m (w g). Niepewno-
ści oszacowano w oparciu o typowe specyfikacje wag,
ze współczynnikiem rozszerzenia k=2, przy założeniu 
zerowego obciążenia tary (tj. obciążenie brutto = masa 
próbki).

Rys. 3. Względna niepewność ważenia w funkcji masy 
próbki (przy zerowym obciążeniu tary) dla wagi anali-
tycznej o nośności 200g i odczycie 0.1g (U_tot, gruba 
czarna krzywa). Przedstawione zostały także składniki 
wpływające na niepewność: powtarzalność (U_RP, linia 
pomarańczowa), niecentryczność (U_EC, linia zielona), 
nieliniowość (U_NL, linia niebieska) oraz przesunięcie 
czułości (U_SE, linia różowa). Są to niepewności rozsze-
rzone dla współczynnika k=2. Powtarzalność ma dominu-
jący udział w obszarze żółtym, natomiast czułość i nie-
centryczność mają decydujący wpływ na niepewność 
w obszarze zielonym.

konanie, że ważenie przy pomocy tej wagi odbywa się z „do-
kładnością” do 0,1 mg. Założenie to jednakże jest całkowicie 
błędne z prostego powodu. Odczyt wagi nie jest tożsamy z jej 
dokładnością.
Wiele właściwości wagi zawartych w jej specyfikacjach zostało
wyrażonych ilościowo. Określają one wartości graniczne charak-
terystyk operacyjnych wagi. Najważniejsze z tych właściwości 
to powtarzalność (RP), niecentryczność (EC), nieliniowość (NL) 
i czułość (SE). Zostały one przedstawione w formie graficznej na
rysunku 1 oraz szczegółowo omówione w literaturze technicz-
nej.4 Jaki jest ich wpływ na osiągi wagi, i stąd na wybór wła-
ściwego instrumentu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy 
najpierw wyjaśnić pojęcie „niepewność ważenia”. Międzynaro-
dowy słownik metrologii definiuje niepewność jako parametr 
wyrażający rozproszenie wartości pomiaru. Niepewność waże-
nia, tj. niepewność uzyskaną podczas ważenia pewnego obiek-
tu, można oszacować, korzystając ze specyfikacji wagi (zwykle
działanie to wykonuje się na etapie kwalifikacji projektowej)
lub w oparciu o wyniki przeprowadzonych pomiarów spraw-
dzających wagi (zwykle na etapie kwalifikacji operacyjnej lub
kwalifikacji procesowej). Szacowanie niepewności można prze-
prowadzić, stosując jednocześnie oba podejścia. Niepewność 
ważenia można oszacować poprzez połączenie ze sobą zasad-
niczych elementów składowych, korzystając z odpowiednich 
metod statystycznych. Niepewność można wyrazić jako odchy-

lenie standardowe u (stosownie do odchylenia standardowego 
dla procesu statystycznego) lub jako niepewność rozszerzoną 
U, określaną także jako „przedział niepewności”. Niepewność 
rozszerzoną uzyskuje się, mnożąc niepewność standardową 
przez współczynnik rozszerzenia k. Na rys. 2 przedstawione zo-
stały niepewności dla różnych wag. Oszacowano je, korzystając 
z odpowiednich danych zawartych w specyfikacjach wag.
Analizując rys. 2, można stwierdzić, że niepewność jako funkcja 
masy próbki ma podobny przebieg dla wszystkich modeli wag. 
Jedynie ich „pozycja”, tj. lokalizacja względem osi masy próbki 
i niepewności jest zależna od modelu wagi. Źródło takiego za-
chowania staje się oczywiste, gdy spojrzy się na rys. 3, na któ-
rym przedstawione zostały poszczególne składniki wpływają-
ce. Niepewność w funkcji masy próbki można rozdzielić na trzy 
różniące się między sobą obszary.
1. Obszar 1 dla mas próbki mniejszych od dolnej krytycznej 
masy granicznej (tj. największej masy próbki, dla której najwięk-
szy udział w niepewności ma powtarzalność). W tym konkret-
nym przykładzie jest to masa ok. 10 g. Została ona zaznaczona 
na rys. 3 kolorem żółtym. Niepewność względna zmniejsza się 
odwrotnie proporcjonalnie do masy próbki, ponieważ powta-
rzalność wykazuje słabą zależność od obciążenia brutto (jeśli 
zależność taka w ogóle występuje).
2. Obszar 2 dla mas próbki większych od górnej krytycznej 
masy granicznej (tj. najmniejszej masy próbki, dla której decy-
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dujący wpływ na niepewność ma przesunięcie czułości oraz 
niecentryczność. W tym konkretnym przykładzie jest to masa 
ok. 100g. Została ona zaznaczona na rys. 3 kolorem zielonym). 
Niepewności względne dla tych elementów są niezależne od 
obciążenia, a zatem złożona niepewność względna jest (zasad-
niczo) stała.
3. Obszar 3 jest obszarem przejściowym obejmującym masy 
próbki mieszczące się pomiędzy dolną i górną krytyczną masą 
graniczną , gdzie niepewność przestaje być zależnością odwrot-
nie proporcjonalną, stając się wartością stałą.
Dla większości wag laboratoryjnych nieliniowość ma mało zna-
czący udział w niepewności, ponieważ niepewność względna 
tego parametru jest w całym zakresie ważonych mas mniejsza 
od innych udziałów.

Zasady wyboru wagi
Mając na uwadze powyższe fakty oraz uwzględniając wymaga-
nia konkretnej aplikacji dotyczące dokładności ważenia i masy 

ważonych próbek, można sformułować dwa podstawowe kry-
teria wyboru wagi:
1. Nośność wagi musi być większa lub równa największemu 
obciążeniu brutto, tj. sumie obciążenia tary oraz obciążenia 
pochodzącego od próbki (netto), które będzie występować w 
aplikacji.
2. Niepewność podczas ważenia najmniejszej próbki musi być 
mniejsza lub równa dokładności (Areq) wymaganej w aplikacji 
użytkownika.
Jeśli waga spełnia te dwa warunki, jest ona w zasadzie odpo-
wiednia do zastosowania w danej aplikacji. Drugi warunek jest 
określany mianem „warunku masy minimalnej”. W przypadku 
próbki o małej masie, powtarzalność jest czynnikiem dominu-
jącym (żółty obszar na rys. 3), z którego można wyliczyć masę 
minimalną spełniającą wymaganie odnoszące się do dokład-
ności. Masa ta nazywana jest „minimalną masą próbki” lub po 
prostu  „masą minimalną”. Jeśli masa minimalna wagi pozostaje 
nieznana, można ją obliczyć z powtarzalności. Ponieważ mała 

W naszej ofercie:

– mikrowagi
– wagi analityczne, precyzyjne i przemys³owe
– komparatory
– wagosuszarki
– ph-/jonometry i elektrody
– pipety automatyczne
– aparaty do miareczkowania
– systemy analizy termicznej
– gêstoœciomierze, refraktometry, wiskozymetry
– automatyczne reaktory laboratoryjne
– systemy pomiarowe ph-/Redox, O2, przewodnoœci,

zmêtnienia

Mettler-Toledo Sp. z o.o., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 21 
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Reklama_LAB_1-2_A4_2008_Wrzesien.qxd  10/7/2008  8:26 AM  Page 2

Zadzwoń, dowiesz się więcej
0 601 77 50 47



C M Y K

 

Strona 4

42 rok 15, nr 1

masa próbki leży w obszarze 1, powtarzalność (sRP) jest jedy-
nym parametrem wagi, który wpływa na masę minimalną:

mmin = (k/Areq) · sRP

Jak już to zostało wcześniej wyjaśnione, to nie odczyt decyduje 
o dokładności wagi, lecz jej powtarzalność lub zależna od niej 
wielkość masy minimalnej. Należy zauważyć, że określenie masy 
minimalnej na podstawie powtarzalności wynika również z wy-
magania Rozdziału Ogólnego <41> USP „Wzorce masy i wagi”, 
który stwierdza: „Jeśli nie wskazano inaczej, podczas ›dokład-
nego odważania‹ substancji do badań, ważenie należy prowa-
dzić na wadze, której niepewność pomiaru (błąd przypadkowy 
i systematyczny) nie przekracza 0,1% jej odczytu, Niepewność 
pomiaru jest zadowalająca, jeśli trzykrotna wartość odchylenia 
standardowego obliczonego dla przynajmniej 10 powtórnych 
ważeń podzielona przez wartość odważanej masy nie przekra-
cza wartości 0,001.”1

Przykład
Firma poszukuje wagi dla działu kontroli jakości. Na jednym z 
etapów procesu ważenia zachodzi konieczność odważania pró-
bek o masie 20 mg z dokładnością względną 0,1%. Obciążenie 
brutto sięga 50 g. Jaka waga jest zatem odpowiednia do zasto-
sowania w tej aplikacji? W oparciu o te dane można wywniosko-
wać, że każda waga o nośności 50 g lub większej (zasada 1) oraz 
masie minimalnej 20 mg lub mniejszej (zasada 2) jest dobrym 
kandydatem dla tej aplikacji. Najprawdopodobniej wybrano by 
półmikrowagę (o odczycie 10 µg). Gdyby nie była znana masa 
minimalna dla tej wagi, to istnieje możliwość obliczenia odpo-
wiedniej powtarzalności. Dla współczynnika rozszerzenia k=3, 
oraz wymaganej dokładności 0,1%, odpowiednia wymagana 
powtarzalność wynosi:

sRP = (Areq/k) · mmin = (0,1%/3) · 20 mg = 0,007 mg

Innymi słowy, należy wybrać wagę, której powtarzalność jest 
mniejsza od 0,007 mg. Waga ta sprosta wymaganiom użytkow-
nika w zakresie dokładności ważenia.

Współczynnik bezpieczeństwa
Powtarzalności wyznaczane na podstawie ograniczonej ilości 
ważeń wykonanych na miejscu będą różnić się między sobą, 
nawet wtedy, gdy ustawienie nie ulega zmianie. Należy zauwa-
żyć, że odchylenie standardowe zmiennej przypadkowej samo 
w sobie jest zmienną przypadkową. Na przykład, odchylenie 
przypadkowe obliczone na podstawie wyników 10 ważeń tego 
samego obiektu może przypadkowo przekroczyć prawdziwą 
wartość powtarzalności nawet o 180% lub być mniejsze od 
tej wartości nawet o 70% przy 95% poziomie ufności. Oprócz 
tych statystycznych wahań wartości, na zachowanie wagi mogą 
mieć wpływ zmieniające się warunki środowiskowe, zastosowa-
ne wyposażenie laboratoryjne oraz operator. W związku z tym 
zaleca się stosować współczynnik bezpieczeństwa (nie należy 
mylić ze współczynnikiem rozszerzenia k), który określa margi-
nes bezpieczeństwa pomiędzy wartością graniczną dokładno-
ści dla instrumentu oraz wymaganą dokładnością ważenia. Aby 
skompensować zmienność występującą podczas określania po-
wtarzalności, wydaje się słuszne zastosowanie współczynnika 
bezpieczeństwa o wartości 2. Należy zauważyć, że tylko wzor-
cowanie, tj. wyznaczenie niepewności pomiaru oraz masy mini-
malnej dla wagi w miejscu jej zainstalowania jest odpowiednim 
poświadczeniem przydatności wagi w konkretnym procesie 
ważenia. Wzorcowanie wagi, będące integralnym elementem 
procesu jej kwalifikacji, jest przeprowadzane przez uprawnio-
nego technika serwisu. Działanie to należy przeprowadzać 
okresowo podczas eksploatacji wagi. Wracając do naszego 
przykładu i stosując w nim współczynnik bezpieczeństwa 2, 
uzyskujemy spadek wartości masy minimalnej i powtarzalności 
o wartość tego współczynnika. Tak więc, wymagana powtarzal-
ność będzie teraz wynosić 3,5 µg, czego półmikrowaga może 
nie być w stanie zapewnić. W tej sytuacji sensowniejsze wydaje 
się zastosowanie mikrowagi (z odczytem 1 µg).
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Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej użytkownikom urzą-
dzeń do automatyzacji badań chemicznych, gdzie znajdują się cenne informacje 
techniczne oraz odnoszące się do aplikacji związanych z zastosowaniem pro-
duktów Lasentec®, ReactIR™ oraz automatycznych reaktorów laboratoryjnych:
http://pl.mt.com/pl/pl/home/supportive_content/news.Customer_communi-
ty_extranet_1.twoColEd.html

Z poważaniem,
Dział Laboratoryjny 

Mettler-Toledo Sp. z o. o.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w seminariach internetowych orga-
nizowanych przez METTLER TOLEDO, podczas których zdobędą Państwo przy-
datne informacje na temat aplikacji i produktów oraz dowiedzą się więcej o naj-
nowszych trendach i standardach w branży. Oferujemy seminaria na żywo oraz 
seminaria na życzenie dostępne 24 godziny na dobę.  
Więcej informacji na stronie: http://pl.mt.com/pl/pl/home/events/webinar.html


