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

Praktyki ważenia dla przemysłu farmaceutycznego

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.

Rutynowe sprawdzanie wag
“Wyposażenie należy kalibrować lub sprawdzać w wyspecyfiko-
wanych okresach czasu… w odniesieniu do wzorców jednostek 
miary mających powiązanie z międzynarodowymi lub państwo-
wymi wzorcami jednostek miary.” ISO9001:2000, 7.6 Nadzorowa-
nie wyposażenia do monitorowania i pomiarów
“Wyposażenie używane w badaniach należy okresowo sprawdzać, 
czyścić, konserwować i wzorcować zgodnie ze standardowymi 
procedurami operacyjnymi. Odpowiedzialność za zapewnienie, 
że instrumenty działają prawidłowo i są odpowiednie do zamie-
rzonego zastosowania, spoczywa na kierownictwie organizacji 
wykonującej badania.” Wytyczne GLP OECD, 4.2 Stosowanie, 
wzorcowanie i konserwacja wyposażenia
Zacytowane powyżej deklaracje przypisują użytkownikowi od-
powiedzialność za zapewnienie prawidłowego działania wy-
posażenia. Dotyczy to również wag. Deklaracje tego typu są 
formułowane w sposób ogólnikowy, ponieważ mają one status 
ogólnych wytycznych. A zatem nie ma możliwości ich zastoso-
wania w warunkach codziennej pracy. Pytania w rodzaju, “Jak 
często powinienem sprawdzać swoją wagę?” pojawiają się w sy-
tuacjach, gdy potrzebne są wskazówki do opracowania standar-
dowych procedur operacyjnych, które nie są ani zbyt obszerne 
i w związku z tym czasochłonne i kosztowne w realizacji, ani za 
mało szczegółowe, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
wagi. Aby prawidłowo przeprowadzić kwalifikację procesową,
która stanowi element zarządzania cyklem życia, należy przyj-
rzeć się bliżej właściwościom wagi.

Procedury rutynowego sprawdzania
Większość próbek odważanych na wagach laboratoryjnych, 
szczególnie w aplikacjach realizowanych w laboratorium spełnia 
warunek uprawniający do nazywania ich „próbkami małymi”, tj. 

Arthur Reichmuth, Klaus Fritsch*

próbkami, których masy netto są znacząco mniejsze od nośno-
ści wagi, stanowiąc kilka procent nośności. Podczas omawiania 
niepewności względnej jako funkcji masy próbki wspomniano 
już, że powtarzalność ma decydujący wpływ na niepewność 
ważenia podczas odważania małych próbek – rys. 3.

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 niecentryczność mają decydujący wpływ na niepewność 
w obszarze zielonym
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A zatem, w przypadku większości procesów ważenia powta-
rzalność ma największy udział w niepewności. Jest to dobry 
powód do częstego sprawdzania powtarzalności. Jednakże, 
sprawdzenie to wymaga wielokrotnego ważenia wzorca masy, 
zwykle dziesięciokrotnego. Prawidłowe przeprowadzenie tych 
sprawdzeń wymaga znacznego wysiłku i dużych umiejętności. 
Mniejszego wysiłku wymaga przeprowadzenie sprawdzenia 
czułości, które można realizować, wykonując jednokrotne wa-
żenie wzorca masy. Wykonując sprawdzenie czułości, można 
wykryć każdy poważny problem mający swoje źródło w niepra-
widłowym funkcjonowaniu wagi. W przypadku występowania 
dryftu wyników sprawdzenie czułości jest uważane jako pod-
stawowe sprawdzenie funkcjonalności wagi. Zaleca się jak naj-
częstsze przeprowadzanie sprawdzenia czułości z powodów za-
cytowanych powyżej, pomimo że czułość nie jest najważniejszą 
właściwością wagi. Częstotliwość sprawdzania powtarzalności 
powinna być mniejsza.
Analizując rys. 3 oraz przedstawione dla niego wyjaśnienia, 
można dojść do wniosku, że niecentryczność ma wpływ wy-
łącznie na wyniki ważenia próbek o znacznej masie w rów-

naniu z nośnością wagi, powiedzmy stanowiącej więcej niż 
kilka procent nośności. Poza tym, umieszczanie pojemników 
i próbek na środku szalki, a przynajmniej w tym samym miej-
scu w przypadku odczytów masy tary i masy brutto, pozwala 
całkowicie wyeliminować problem niecentryczności. Właśnie 
z tego powodu niecentryczność można sprawdzać rzadziej niż 
powtarzalność lub czułość. W przypadku mniej wymagających 
aplikacji ze sprawdzenia tego można całkowicie zrezygnować, 
ponieważ niecentryczność jest poddawana ocenom również 
podczas wzorcowania wagi. W przypadku aplikacji o napraw-
dę niewielkich wymaganiach można również zrezygnować ze 
sprawdzania powtarzalności.
Jeśli chodzi o nieliniowość, to w ogóle nie zaleca się, aby użyt-
kownik poddawał sprawdzeniom ten parametr, ponieważ jego 
wpływ na wyniki ważenia jest nieznaczący. W przypadku wag 
laboratoryjnych nieliniowość nigdy nie jest czynnikiem domi-
nującym, ale jest ona brana pod uwagę podczas wzorcowania 
prowadzonego przez upoważniony personel. Zaleca się, aby 
podczas sprawdzania wag prowadzonego w ramach kwalifika-
cji procesowej stosować się do poniższych wytycznych:

Zadzwoń, dowiesz się więcej
0 601 77 50 47

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 
tel. (22) 545 06 80; fax (22)  545 06 88
e-mail:Polska@mt.com, www.mt.com

Reklama_LAB_1-2_A4_2008_Wrzesien.qxd  10/7/2008  8:26 AM  Page 2



C M Y K

 

Strona 8

8

TECHNIKI I METODY

rok 15, nr 2

1. Wzorcowanie powinien przeprowadzać upoważniony per-
sonel, w tym określać niepewność ważenia lub masę minimal-
ną, jeśli istnieje taka potrzeba; celem jest kompletna ocena 
sprawności instrumentu w oparciu o sprawdzenie wszystkich 
odpowiednich parametrów ważenia dla wagi. Wzorcowanie 
jest również kluczowym etapem kwalifikacji operacyjnej po za-
instalowaniu wagi oraz przeprowadzeniu wszystkich koniecz-
nych sprawdzeń funkcjonalnych.
2. Rutynowe sprawdzanie czułości, powtarzalności i niecen-
tryczności ( ale nie nieliniowości), powinien wykonywać użyt-
kownik w ustalonych odstępach czasu; celem tych sprawdzeń 
jest potwierdzenie, że instrument jest ciągle przydatny do wy-
konywania badań.
3. Automatyczne sprawdzenia lub adiustacje, takie jak te w przy-
padku czułości, powinny być realizowane przez wagę; celem jest 
zmniejszenie wysiłku związanego z ręcznym sprawdzaniem.

Częstotliwość sprawdzeń
Częstotliwość sprawdzania zależy od:
1. Wymaganej dokładności ważenia w aplikacji.
2. Wpływu nieprawidłowego działania wagi (np. na prowadzo-
ną działalność, klienta lub środowisko naturalne).
3. Możliwości wykrycia nieprawidłowego działania wagi.
Przyjmuje się, że im bardziej surowe wymagania zostały posta-
wione w odniesieniu do dokładności, tym większe istnieje praw-
dopodobieństwo, że wynik ważenia nie spełni tych wymagań. 
Podobnie, jeśli intensywność czynnika wpływającego wzrasta, 
to należy zwiększyć częstotliwość sprawdzeń. W ten sposób, 
większy wpływ jest równoważony przez częstsze sprawdzenia, 
co pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo zaistnienia tego 
wpływu, który by w przeciwnym razie wystąpił równoważąc 
w ten sposób wzrost ryzyka – rys. 4.

Rys. 4. Częstotliwość sprawdzania wzrasta w przypadku 
postawienia bardziej surowych wymagań w odniesieniu 
do dokładności ważenia, ponieważ następuje wzrost 
intensywności oddziaływania czynników wpływających 
w przypadku, gdy ważenie jest nieprawidłowe (wykres 
jakościowy).

Jeśli niepoprawne działanie wagi można łatwo wykryć, często-
tliwość sprawdzeń można zmniejszyć. Częstotliwość sprawdza-
nia (wykonywanego automatycznie lub przez użytkownika) 
wszystkich właściwości zależy od ich wpływu na wynik waże-
nia, poczynając od sprawdzeń codziennych w przypadku ryzy-
kownych aplikacji, poprzez sprawdzenia cotygodniowe, comie-
sięczne , przeprowadzane raz na kwartał, co pół roku, raz na rok 
(np. wzorcowanie przez uprawniony personel).

Wartości graniczne – granica kontrolna 
i granica ostrzegawcza
Podstawą dla rutynowych sprawdzeń jest wymagana dokład-
ność ważenia. Ujmując rzecz bardziej prosto, dokładność wa-
żenia musi być lepsza od wymaganej dokładności lub przy-
najmniej jej równa. Wymagana dokładność jest nazywa granicą 
kontrolną (CL). Jeśli granica ta zostanie przekroczona, należy 
natychmiast podjąć odpowiednie działania. Zaleca się wpro-
wadzić granicę ostrzegawczą (WL), której wartość jest mniejsza 
od granicy kontrolnej o odpowiedni współczynnik, a mianowi-
cie wprowadzony już wcześniej współczynnik bezpieczeństwa 
(SF). Wartość granicy ostrzegawczej uzyskuje się, dzieląc grani-
cę kontrolną przez współczynnik bezpieczeństwa WL = CL/SF. 
Umożliwia do przeprowadzanie sprawdzania wagi w powią-
zaniu z granicą ostrzegawczą. Jeśli następuje przekroczenie 
granicy ostrzegawczej, to nadal pozostaje pewien margines 
bezpieczeństwa zanim konieczne będzie zatrzymanie procesu. 
Uzyskuje się w ten sposób pewną „przestrzeń” na podjęcie dzia-
łań korygujących.
A zatem, wyniki sprawdzenia każdej właściwości należy odnosić 
do granic ostrzegawczych, które z kolei powiązane są z grani-
cami kontrolnymi poprzez współczynnik bezpieczeństwa. Jed-
nakże odchylenia te (czułość, powtarzalność, niecentryczność 
i nieliniowość) mogą występować jednocześnie; stąd, suma ich 
odchyleń może przewyższać granicę kontrolną. Najprostszym 
sposobem poradzenia sobie z tym jest przydzielenie każdej 
właściwości tylko części granicy ostrzegawczej. Uzyskuje się to, 
dzieląc granicę ostrzegawczą przez współczynnik niepewności 
złożonej (UC). Otrzymana wartość kontrolna jest odniesieniem, 
z którym porównywane są wyniki poszczególnych sprawdzeń. 
Odniesienie to uwzględnia akumulację. W przypadku próbek, 
których masy stanowią zaledwie kilka procent nośności wagi 
lub więcej, gdzie powtarzalność nie jest czynnikiem dominu-
jącym, granicę ostrzegawczą dzieli się przez współczynnik nie-
pewności złożonej √(1+1+1) ≈ 1.73, uwzględniając w ten spo-
sób przesunięcie czułości, nieliniowość oraz niecentryczność. 
Współczynnik (dla uproszczenia) zaokrągla się w górę do 2, 
otrzymując odpowiednią granicę ostrzegawczą dla każdej po-
szczególnej właściwości. Granice ostrzegawcze dla wszystkich 
właściwości (z wyjątkiem powtarzalności) uzyskuje się następu-
jąco:

WL = mT · Areq/(SF · UC) = ½ · (mT · Areq/SF) 
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Rys. 5. Zaleca się stosować dwa wzorce masy. Duży 
wzorzec powinien mieć masę zbliżoną do nominalnej 
nośności wagi, masa małego wzorca natomiast powinna 
stanowić kilka procent nośności wagi. Duży wzorzec jest 
stosowany do sprawdzania czułości i niecentryczności. 
Mały wzorzec służy do sprawdzania powtarzalności (ra-
zem z dodatkową masą tary, jeśli jest to wymagane).

(wartość graniczna dla przesunięcia czułości, nieliniowości i nie-
centryczności), gdzie Areq jest wymaganą dokładnością względ-
ną, SF współczynnikiem bezpieczeństwa, mT masą używanego 
wzorca masy.
Powtarzalność ma decydujący udział w niepewności w obsza-
rze 1 (Rysunek 3, żółty). W warunkach laboratoryjnych ważone 
masy próbek w przeważającej liczbie przypadków znajdują się 
w tym obszarze. Ponieważ w tym obszarze udziały wnoszone 
przez przesunięcie czułości, niecentryczność i nieliniowość do 
całkowitego budżetu niepewności są nieznaczące w porówna-
niu z udziałem wnoszonym przez powtarzalność, przydziału dla 
powtarzalności nie trzeba obniżać; tak więc, można go odnosić 
bezpośrednio do granicy ostrzegawczej. Co więcej odchylenie 
standardowe powtarzalności jest poszerzone o k, współczynnik 
pokrycia lub rozszerzenia.
W przypadku powtarzalności granica ostrzegawcza jest wyra-
żona jako odchylenie standardowe:

WL = mSmin · Areq/(SF · k) 
(graniczne odchylenie standardowe dla powtarzalności)

gdzie mSmin jest masą najmniejszej odważanej próbki, k nato-
miast jest współczynnikiem rozszerzenia.

Wzorce masy stosowane do sprawdzania
“Jakim wzorcem masy powinienem się posłużyć podczas spraw-
dzania wagi?”
W przypadku sprawdzeń wykonywanych przez użytkownika 
zaleca się stosować dwa wzorce masy (rys. 5).

1. Duży wzorzec masy, najlepiej o masie równej nośności wagi. 
Zaleca się stosować kolejny dostępny wzorzec masy wg klasyfi-
kacji OIML lub ASTM, który jest mniejszy lub równy nominalnej 
nośności wagi.
2. Mały wzorzec masy, najlepiej o masie stanowiącej kilka pro-
cent nośności wagi. Zaleca się stosować kolejny dostępny wzo-
rzec masy wg klasyfikacji OIML lub ASTM, którego masa jest
mniejsza lub równa 5% nominalnej nośności wagi. 

Zasady przedstawione poniżej należy traktować jako mające 
charakter wytycznych:
1. Wzorce masy stosowane podczas sprawdzenia czułości wagi 
muszą być wywzorcowane, a wyrażana przez nie wartość masy 
musi mieć powiązanie z wskazaniami referencyjnych wzorców 
masy. Ich dopuszczalny błąd graniczny nie może być większy od 
1/3 granicy ostrzegawczej, co sprawia, że jego wpływ w porów-
naniu w granicą ostrzegawczą można zaniedbać. Jeśli warunek 
ten jest spełniony, to udział wariancji użytego do sprawdzania 
wzorca masy nie przekracza 10% wariancji granicy ostrzegaw-
czej. Wybrać należy najniższą klasę wzorca masy spełniającą ten 
warunek, gdyż zarówno granica ostrzegawcza jak i dopuszczal-
ny błąd graniczny wzorca masy zależą od granicy kontrolnej, 
a zatem i od wymaganej dokładności ważenia.
2. Wszystkie pozostałe sprawdzenia (tj. sprawdzenie powtarzal-
ności lub niecentryczności) można przeprowadzać, korzystając 
z dowolnego wzorca, pod warunkiem jednak, że jego masa nie 
ulega zmianie w trakcie sprawdzenia. Oczywiście, zawsze ist-
nieje możliwość skorzystania z wywzorcowanego wzorca masy 
do wykonania tych sprawdzeń, ale nie jest to wymagane.
3. Zgodnie z rys. 3, sprawdzanie czułości przy pomocy wzor-
ca masy, który jest zbyt mały (w porównaniu z nośnością wagi) 
wiąże się z ryzykiem, że pomiar sprawdzający zostanie „zanie-
czyszczony” przez wpływ powtarzalności. 
Wzorce masy stosowane podczas sprawdzania czułości mają 
zazwyczaj wyższą klasę dokładności ( F lub E OIML). Jednakże, 
nawet w przypadku, gdy wzorzec masy klasy M OIML w zupeł-
ności wystarcza, powinno się używać zamiast niego wzorców 
klasy F2 OIML. Jest to spowodowane tym, że dopuszcza się, aby 
powierzchnia wzorców masy klasy M pozostawała szorstka.7 
Zwiększa to możliwość wystąpienia zanieczyszczenia, czego w 
warunkach laboratoryjnych nie można zaakceptować. To samo 
dotyczy wzorców masy ASTM, gdzie nie zaleca się stosować 
w warunkach laboratoryjnych wzorców o klasie niższej niż AST-
M4.8 Wzorce masy stosowane do sprawdzania czułości należy 
ponownie wzorcować w regularnych odstępach czasu, aby za-
chować ich odpowiednią spójność pomiarową.

Rutynowe sprawdzenia wykonywane przez użytkownika
Zaleca się przeprowadzać następujące sprawdzenia:
1. Czułość najlepiej jest sprawdzać, korzystając z dużego wzor-
ca masy. Sprawdzenie można, przeprowadzić według uzna-



C M Y K

 

Strona 1

10

TECHNIKI I METODY

rok 15, nr 2

nia użytkownika, posługując się małym wzorcem masy lub 
w arbitralnie wyznaczonym „punkcje operacyjnym”. Jednakże 
w przypadku stosowania małego wzorca występuje ryzyko utra-
ty selektywności sprawdzenia, tzn. sprawdzenie czułości zostaje 
„zanieczyszczone” przez odchylenia powtarzalności – rys. 3, ob-
szar 1. Może to dotyczyć w szczególności przypadku wzorców 
o masie mniejszej od masy drugiego zalecanego wzorca.
2. Powtarzalność najlepiej jest sprawdzać małym wzorcem. 
Podczas pomiarów powtarzalności zaleca się korzystać z mas 
tary lub pojemników, które będą później stosowane. Masy tary 
lub w większym stopniu pojemniki mogą pogarszać powatrzal-
ność.9

3. Niecentryczność najlepiej jest sprawdzać dużym wzorcem. 
Poddając ponownej ocenie przykład ważenia 20 mg z dokład-
nością 0,1% (współczynnik rozszerzenia k=3) na mikrowadze 
o nośności 50 g, tym samym przyjmując współczynnik bezpie-
czeństwa 2, jesteśmy w tym momencie w stanie ustalić granicę 
kontrolną i granicę ostrzegawczą dla sprawdzeń prowadzonych 
przy pomocy dwóch wzorców masy będących przedmiotem 
rozważań - tabela A.

Jak oszacować powtarzalność? 
Jak już to zostało wykazane powyżej, w większości przypadków 
ważone są małe próbki. Taka sytuacja występuje w większości 
procesów realizowanych w laboratorium, gdy odważa się np. 
małe ilości substancji w naczyniu. W związku z tym, rozsądnym 
jest sprawdzanie powtarzalności przy pomocy wzorca, którego 
masa stanowi kilka procent nośności wagi. Powtarzalność za-
sadniczo rośnie wraz ze wzrastającym obciążeniem brutto, cho-
ciaż wzrost ten jest zwykle nieznaczny – np. dwukrotny w zakre-
sie od obciążenia zerowego do nośności nominalnej. Nie mniej 
jednak, należy przyjąć, że powtarzalność pozostaje na stałym 
poziomie w przypadku małych mas próbek, tj. procesów wa-
żenia, gdzie obciążenie tary i obciążenie brutto są do siebie 
zbliżone, a zatem oba odczyty wykazują zasadniczo taką samą 
powtarzalność.

Tabela A. Przykład obliczania granic kontrolnych i ostrzegawczych na potrzeby rutynowych sprawdzeń wykonywa-
nych przez użytkownika (czułość, powtarzalność, niecentryczność)

Nośność wagi 50 g 

Najmniejsza masa netto 20 mg 
Wymagana dokładność 0,1% 

Współczynnik rozszerzenia k=3 

Współczynnik bezpieczeństwa SF=2

Czułość Powtarzalność Niecentryczność

CL WL CL WL CL WL

½(mT Areq) ½(mT Areq/SF) mS,min ∙ Areq/k mS,min Areq/(SF·k) ½(mT Areq) ½(mT Areq/SF)

Wzorzec 1
≤100% 
nośności

50 g 25 g 12,5 g --- --- 25 g 12,5 g

Wzorzec 2
≤5% 
nośności

2 g --- --- 6,7 ug 3,3 ug --- ---

Rys. 6. Niepewności ważenia różnych wag, poczynając 
od ultra-mikrowagi z odczytem 0,1ug, kończąc natomiast 
na wadze precyzyjnej z odczytem 1 g. Przedstawiono 
niepewność (absolutną) U (w g) w funkcji masy próbki 
m (w g). Niepewności oszacowano w oparciu o typowe 
specyfikacje wag, dla współczynnika rozszerzenia k=2,
przy założeniu zerowego obciążenia tary (tj. obciążenie 
brutto= masa próbki).

Fakt ten został przedstawiony na rys. 6. Można na nim dostrzec, 
że niepewność (absolutna), a zatem i powtarzalność, jako że 
wszystkie pozostałe udziały są do pominięcia, pozostaje zasad-
niczo stała w przypadku małych mas (w porównaniu do nośno-
ści wag).
Jeśli powtarzalność jest elementem kluczowym, zaleca się 
umieścić na platformie wagowej obiekt tary (pojemnik, naczy-
nie, kolbę, itp.) i dokonać sprawdzenia powtarzalności wzor-
cem masy w tym „punkcie roboczym”. Należy w tym miejscu 
wspomnieć, że na powtarzalność ważenia może mieć wpływ 
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Rys. 7. Czułość wagi: przedstawiono wyświetlaną war-
tość masy w funkcji obciążenia szalki. W celu wykona-
nia sprawdzenia czułości zaleca się skorzystać z wzorca 
o masie bliskiej nośności nominalnej.1 Skorzystanie 
z mniejszego wzorca masy (a<1) daje mniejsze mie-
rzalne przesunięcie czułości, które częściowo zakłóca  
powtarzalność (czerwone pasmo). Użycie bardzo ma-
łego wzorca masy (b<<1) daje mierzalne przesunięcie 
czułości, które całkowicie przykrywa pasmo rozproszenia 
dla powtarzalności. Uwaga: na skali nie pokazano mas 
wzorców masy (a) i (b).

nie tylko masa tary, lecz również jej wymiary. W przypadku 
półmikrowagi, na przykład, może nastąpić pięciokrotny wzrost 
powtarzalności, jeśli próbka jest odważana do kolby o poj. 250 
ml w porównaniu z odważaniem tej próbki do kompaktowego 
pojemnika tary o masie równiej masie kolby (ok. 90 g).9

Dlaczego można określić masę minimalną, stosując 
wzorzec masy o masie większej niż masa minimalna?
Z definicji, masa minimalna jest najmniejszą masą próbki, którą
można zważyć z wymaganą dokładnością ważenia. Najbardziej 
oczywistą metodą sprawdzenia masy minimalnej jest skorzy-
stanie z wzorca masy, którego masa jest równa (spodziewanej) 
masie minimalnej i określenie powtarzalności wagi z tym wzor-
cem. Jeśli otrzymana niepewność ważenia jest mniejsza od 
wymaganej dokładności, sprawdzenie kończy się wynikiem po-
myślnym, jeśli natomiast jest większa, wynik sprawdzenia jest 
negatywny. Metoda ta ma kilka wad:
Po pierwsze, jeśli sprawdzenie kończy się wynikiem pomyśl-
nym, nie ma gwarancji, że nadal istnieje masa mniejsza spełnia-
jąca wymagania odnoszące się do dokładności. Aby się o tym 
przekonać, sprawdzenie należy powtórzyć z mniejszym wzor-
cem masy. 
Po drugie, jeśli wynik sprawdzenia jest negatywny, sprawdze-
nie to również należy powtórzyć, ale tym razem z większym 
wzorcem masy. W obu przypadkach, sprawdzenie może wyma-
gać podejścia iteracyjnego, co automatycznie przekłada się na 
większy wysiłek i oznacza marnotrawstwo zasobów.
 Po trzecie, wygodnie jest stosować wzorce masy OIML, ponie-
waż występują w klasach 1-2-5 (w przypadku wzorców masy 
ASTM, odpowiednie klasy są 1-2-3-5). Oznacza to, że potwier-
dzenie masy minimalnej 45 mg, na przykład, może nastąpić 
dopiero po wykonaniu sprawdzenia z użyciem trzech wzorców 
masy, a mianowicie 20 mg, 20 mg i 5 mg. Nie trzeba dodawać, 
że wykonywanie sprawdzenia przy obciążeniu składających się 
z trzech wzorców masy jest zadaniem żmudnym i podatnym na 
występowanie błędów.
Po czwarte, masy minimalne wag analitycznych i mikrowag są 
rzędu kilku miligramów. Posługiwanie się tak niewielkim wzor-
cem masy jest dość trudne. Nawet niewielki powiew powietrza 
może zdmuchnąć wzorzec masy. Istnieje bardziej skuteczna 
metoda sprawdzania masy minimalnej. Wykorzystuje się w niej 
fakt, że w odniesieniu do każdej wagi powtarzalność nie jest 
funkcją masy próbki, tzn. jest wartością stałą, pod warunkiem, 
że masa próbki wynosi kilka procent nośności wagi. Wziąwszy 
to pod uwagę, jest oczywistym, że powtarzalności nie trzeba 
sprawdzać wzorcem o bardzo małej masie, ale istnieje możli-
wość wyboru większego wzorca, o ile spełniony jest powyższy 
warunek. Powtarzalność wyznaczoną w tym sprawdzeniu moż-
na wykorzystać do obliczenia masy minimalnej:

mmin = (k/Areq) · sRP

Metoda ta posiada wiele zalet:
• Wystarczy wykonać tylko jedno sprawdzenie.
• Istnieje możliwość wybrania wzorca masy, który pozwoli wy-
godnie przeprowadzić sprawdzenie.
• Do wyznaczenia masy minimalnej można skorzystać z wzor-
ców pośrednich, tj. nie posiadających klasy 1-2-5 (1-2-3-5).
Fakt ten jest również brany pod uwagę w najnowszej próbnej 
wersji Działu Ogólnego <1251> Farmakopei Amerykańskiej 
“Ważenie na wadze analitycznej”

Dlaczego na potrzeby sprawdzenia czułości należy 
wybierać wzorzec o masie bliskiej nośności wagi? 
Odnosząc się do obszaru 1 na  rys. 3, gdzie masa próbki jest 
mniejsza od dolnej krytycznej masy granicznej, w tym przykła-
dzie 10 g, powiedziano, że powtarzalność ma decydujący udział 
w niepewności, tj. wszystkie inne parametry (czułość, niecen-
tryczność i nieliniowość) wnoszą do niepewności nieznaczące 
udziały w porównaniu z powtarzalnością . Wynik sprawdzenia 
w tym obszarze jest zniekształcony przez odchylenia spowo-
dowane przez powtarzalność, tym mocniej im mniejszy staje 
się wzorzec masy. Mówiąc krótko, czułość zostaje przysłonięta 
przez powtarzalność – rys. 7. A zatem, należy posłużyć się wzor-
cem o masie bliskiej nośności wagi.

1

0

0  b       a    1 (nom. capacity)

w

m
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Wagi z automatycznym sprawdzaniem i adiustacją 
“Czy różni się adiustacja wykonana przy pomocy wewnętrz-
nych wzorców masy od sprawdzenia wykonanego zewnętrz-
nym wzorcem?”
Mechanizmy adiustacji wbudowane w wagi składają się z jedne-
go lub więcej wzorców masy oraz mechanizmu obciążającego 
uruchamianego ręcznie lub automatycznie. Mechanizm ten po-
zwala wygodnie przeprowadzić sprawdzenie lub dokonać adiu-
stacji czułości wagi. Koncepcja zastosowania wzorca wewnętrz-
nego ma przewagę nad sprawdzaniem lub wykonywaniem 
adiustacji przy pomocy zewnętrznego wzorca masy, ponieważ 
wewnętrzny wzorzec masy nie może ulec zagubieniu, nie moż-
na go dotykać oraz znajduje się on w bezpiecznym miejscu 
wewnątrz wagi. Zewnętrzny wzorzec może ulec uszkodzeniu, 
zabrudzeniu oraz wielu innym niekorzystnym wpływom. Obec-
ność wzorca wewnętrznego pozwala również zmniejszyć czę-
stotliwość sprawdzeń i adiustacji wykonywanych przy pomocy 
zewnętrznych wzorców masy.
Z drugiej jednak strony, do wbudowanego wzorca nie ma do-
stępu, a zatem nie ma możliwości wykazania jego spójności 
metrologicznej, ponieważ zapewnienie spójności oznacza, że 
wzorzec można wyjąć w celu okresowego porównania jego 
wskazań ze wskazaniami wzorca masy o wyższej klasie, a w tym 
przypadku wyjęcie wzorca jest niemożliwe, Nie mniej jednak, 
wbudowany wzorzec można sprawdzić wzorcem zewnętrznym, 
porównując wynik ważenia wzorca wewnętrznego z wynikiem 
uzyskanym po zważeniu wzorca zewnętrznego, przy czym oba 
ważenia muszą zostać wykonane jedno po drugim. Waga peł-
ni w tym przypadku rolę komparatora. Porównanie to pozwala 
sprawdzić integralność wbudowanego mechanizmu kalibracji.
Jeśli waga jest wyposażona w mechanizm adiustacji tego ro-
dzaju, należy się nim (często) posługiwać, ponieważ jest to pro-
cedura nie wymagająca prawie żadnego wysiłku, poza tym, że 
adiustacja oznacza krótką przerwę w użytkowaniu instrumen-
tu. W związku z tym, rutynowe sprawdzanie czułości można 
wykonywać rzadziej. Fakt ten został również uwzględniony w 
wytycznych amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA): 
“W przypadku wagi z wbudowanym autokalibratorem, zaleca 
się przeprowadzać okresowe sprawdzenia sprawności, ale rza-
dziej niż w przypadku wagi pozbawionej tego rozwiązania.”11

Wnioski
Wdrożenie metodologii dobrej praktyki ważenia zapewniającej 
uwzględnienie ryzyka na etapie oceny, wyboru oraz rutyno-
wego sprawdzania wag pozwala zmniejszyć błędy pomiarowe 
oraz realizować wiarygodne procesy ważenia.
W przypadku konkretnego procesu ważenia należy wziąć pod 
uwagę dwie kluczowe kwestie, dzięki którym możliwe będzie 
dokonanie wyboru właściwej wagi:
• Nośność musi być większa od największego spodziewanego 

obciążenia brutto.

• Masa minimalna wagi dla wymaganej dokładności musi być 
mniejsza od najmniejszej próbki odważanej przez użytkow-
nika. 

Okresowe sprawdzanie wag laboratoryjnych realizowane 
w ramach zintegrowanego podejścia do kwalifikacji należy pro-
wadzić zgodnie z następującymi wytycznymi:
• Wzorcowanie wykonuje uprawniony personel (np. technik ser-

wisu).
• Rutynowe sprawdzenia wykonuje użytkownik.
• Automatyczne sprawdzenia i adiustacje wykonywane w zależ-

ności od wagi.
Procedury sprawdzania oraz ich częstotliwość zależą od:
• Wymaganej dokładności ważenia w aplikacji.
• Konsekwencje wpływu (np. na prowadzoną działalność, na 

klienta i środowisko naturalne) nieprawidłowych wyników 
ważenia (niewłaściwe działanie wagi).

• Możliwość wykrycia nieprawidłowego działania wagi.
Zaleca się zwiększyć częstotliwość sprawdzania w przypadku 
większej dokładności (tj. bardziej surowych wymagań) oraz 
większych konsekwencji wpływu nieprawidłowego działania. 
Jeśli możliwość wykrycia nieprawidłowego działania jest wyż-
sza, częstotliwość sprawdzania można zmniejszyć. Z drugiej 
jednak strony, istnieje możliwość zmniejszenia wysiłku związa-
nego ze sprawdzaniem w przypadku mniej surowych wymagań 
procesowych oraz niższego poziomu występującego ryzyka. 
Strategia ta odzwierciedla aktualne postrzeganie podejścia 
opartego na ryzyku w aspekcie działań związanych z kwalifika-
cją i walidacją.12,13

Właściwe zrozumienie wymagań procesu ważenia oraz podsta-
wowych pojęć takich jak niepewność ważenia oraz masa mini-
malna daje użytkownikowi możliwość realizacji zintegrowanej 
strategii kwalifikacji, która tworzy mocną podstawę dla uzyska-
nia kwalifikowanych procesów ważenia. Zarządzanie ryzykiem
oraz zarządzanie cyklem życia wagi stanowią część ogólnej 
strategii, dzięki czemu istnieje możliwość wypełnienia luki wy-
stępującej pomiędzy wymaganiami przepisów prawnych, jako-
ścią procesu oraz ponoszonymi kosztami.

Literatura
1. General Chapter <41> “Weights and Balances,” US Pharmaco-
peia USP31 – NF26, Rockville, Maryland, 2009, Online-Edition.
2. General Chapter <1251> “Weighing on an Analytical Balan-
ce,” US Pharmacopeia USP31 – NF26, Rockville, Maryland, 2009, 
Online-Edition.
3. GWP® – Good Weighing PracticeTM – A Risk-Based Approach 
to Select and Test Weighing Instruments, White Paper, Mettler-
-Toledo AG, Greifensee, Switzerland, July 2009.
4. Nater, R., Reichmuth, A., Schwartz, R., Borys, M., Zervos, P., 
Dictionary of Weighing Terms – A Guide to the Terminology of We-
ighing, Berlin, Heidelberg (D): Springer, 2009. ISBN: 978-3-642-
-02013 1.



C M Y K

 

Strona 1

TECHNIKI I METODY

5. International Vocabulary of Metrology – Basic and General 
Concepts and Associated Terms (VIM), ISO/IEC Guide 99, Geneva, 
2007.
6. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), 
International Organization for Standardization, Geneva, 1995.
7. OIML R-111, “Weights of Classes E1, E2, F1, F2, M1, M12, M2, 
M23 and M3 – Part 1: Metrological and Technical requirements,” 
Paris, 2004.
8. ASTM E617, “Standard Specifications for Laboratory Weights
and Precision Mass Standards,” West Conshohocken, Pennsylva-
nia, 2003.
9. Reichmuth, A., “Weighing Small Samples on Laboratory Ba-
lances,” 13th International Metrology Congress, Lille (F), 2007, 
CD-Collection.isk-Based Qualification
10. USP<1251> “Weighing on an Analytical Balance,” Draft Revi-
sion, Pharmacopeial Forum PF35(2), March-April 2009, Rockvil-
le, Maryland, Online-Edition.
11. http://www.fda.gov/Drugs/GuidanceComplianceRegulato-
ryInformation/ Guidances/ucm124777.htm, US Food and Drug 
Administration, 4 August 2004, updated 18 May 2005.
12. Pharmaceutical cGMPs for the 21st Century – A Risk- Based 
Approach, Final Report, US Food and Drug Administration, Sep-
tember 2004.
13. GAMP® 5: A Risk-based Approach to Compliant GxP Compute-
rized Systems, International Society for Pharmaceutical Engine-
ering (ISPE), Fifth Edition, February 2008, www.ispe.org.

O autorach
Arthur Reichmuth jest zatrudniony w Mettler-Toledo AG na 
stanowisku głównego inżyniera ds. aplikacji oraz zapewnie-
nia zgodności, pracując w dziale “Technologii laboratoryjnych 
i technologii ważenia”. Arthur pracuje w Mettler-Toledo od 1977. 
W zakresie jego odpowiedzialności mieści się consulting doty-
czący stosowania wag. Reichmuth jest inżynierem elektrykiem. 
Tytuł inżyniera uzyskał w Szwajcarskim Federalnym Instytucie 
technologicznym, mającym swą siedzibę w Zurichu. Swoją ka-
rierę rozpoczął w dziale badawczo-rozwojowym wag analitycz-
nych i mikrowag firmy Mettler, Szwajcaria. Po przejściu kilku
stanowisk w tym dziale przeniósł się do Mettler-Toledo Spar-
tanburg, USA, wnosząc wiedzę z zakresu czujników wagowych 
pracujących z wysoką rozdzielczością. Od swojego powrotu do 
Szwajcarii Arthur zajmuje się konsultingiem w zakresie aplikacji 
oraz projektów specjalnych, takich jak pisanie słownika termi-
nów dotyczących ważenia we współpracy z niemieckim Naro-
dowym Instytutem Metrologicznym. Z A. Reichmuthem moż-
na się skontaktować telefonicznie: +41-44-944-2189 lub przez 
pocztę elektroniczną: Arthur.Reichmuth@mt.com.
Dr Klaus Fritsch, jest w Mettler-Toledo AG kierownikiem działu 
“Technologii laboratoryjnych i technologii ważenia”. Klaus pra-
cuje od 2005r. Jest odpowiedzialny za utrzymanie zgodności 
produktu z wymaganiami oraz prowadzenie konsultacji z prze-

mysłem w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązującymi 
wymaganiami przepisów prawnych w odniesieniu do stoso-
wanych systemów ważących. W ramach swoich obowiązków 
Fritsch również aktywnie uczestniczy w pracach specjalnej 
grupy GAMP “Małe urządzenia do produkcji oraz badań.” Klaus 
posiada doktorat z fizyki, który uzyskał na Politechnice Mona-
chijskiej w 1997 r. Przed rozpoczęciem pracy w Mettler-Toledo 
AG, pracował jako konsultant dla przemysłu farmaceutycznego 
i chemicznego, zajmując się zarządzaniem ryzykiem oraz bez-
pieczeństwem procesów. Z K. Fritschem można się skontakto-
wać telefonicznie: +41-44-944-2203 lub pocztą elektroniczną: 
Klaus.Fritsch@mt.com.

 

Dział Laboratoryjny i Marketing
Mettler-Toledo Sp. z o. o. 

Główne tematy seminarium:

• Automatyczne Reaktory Laboratoryjne – opty-
malizacja przebiegu reakcji chemicznych na pod-
stawie wybranych technik i aplikacji; 

• FTiR in-situ – wykorzystanie technik spektroskopii 
w podczerwieni w monitorowaniu reakcji chemicz-
nych w czasie rzeczywistym; 

• LASENTEC – charakteryzowanie, obserwacja i śle-
   dzenie rozmiarów cząstek stałych w trakcie procesu 

chemicznego. Seminaria prowadzone będą w jęz. 
angielskim przez naszych specjalistów z Mettler-To-
ledo AutoChem – dr Fabio Visentin, dr Brian O’Suli-
van i dr Michael Kleimann

• Udział jest bezpłatny 
• Przyjazd na koszt własny
•Seminaria odbędą się w: 
  Poznaniu (20.04.2010 r.), 
  Katowicach (21.04.2010 r.), 
  Warszawie (22.04.2010 r.) 

  w godz. 10:00-14:00 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w jed-
nym z 3 bezpłatnych seminariów organizowanych 
przez METTLER TOLEDO pt.
”Nowoczesne rozwiązania optymalizacji prze-
biegu reakcji chemicznych w skali laboratoryj-
nej - monitorowanie parametrów procesu w cza-
sie rzeczywistym”
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