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Zapewnienie spójności pomiarowej w badaniach przewodności elektrycznej właściwej 3 
i pH 4 

1. Wprowadzenie 5 

W niniejszym załączniku przedstawiono specyficzne zasady i wymagania dotyczące 6 
zapewnienia spójności pomiarowej w objętej akredytacją działalności laboratoriów 7 
wykonujących pomiary: 8 
- przewodności elektrycznej właściwej z zastosowaniem konduktometrów; 9 
- pH, z zastosowaniem pH-metrów. 10 
Przy ustalaniu dyspozycji niniejszego dokumentu uwzględniono specyfikę zasad 11 
pomiarowych w oparciu o które funkcjonują konduktometry i pH-metry, w tym,  12 
w szczególności, zmienność ich charakterystyk, związaną z oddziaływaniem obiektów 13 
podlegających pomiarom na czujniki pomiarowe urządzeń. 14 
2. Wymagania specyficzne dotyczące laboratoriów wykonujących badania (pomiary) 15 

przewodności elektrycznej właściwej i pH 16 

Laboratoria wnioskujące o akredytację/posiadające akredytację na badania (pomiary) 17 
przewodności elektrycznej właściwej i/lub pH powinny stosować w ramach akredytowanej 18 
metody pomiarowej właściwe materiały odniesienia (CRM, RM) w celu wzorcowania 19 
(kalibracji) konduktometrów i/lub pH-metrów używanych w tej metodzie do wykonywania 20 
pomiarów. Kalibracje powinny być wykonywane w zakresie nie mniejszym niż zakres 21 
pomiarowy metody z niepewnością pomiaru zapewniającą przydatność wyniku kalibracji do 22 
zamierzonego zastosowania. 23 
Laboratoria wykonujące pomiary przewodności elektrycznej właściwej i/lub pH, jako pomiary 24 
pomocnicze w procesie realizacji akredytowanej działalności, których wyniki są 25 
uwzględniane przy wprowadzaniu poprawek do wyników badań oraz pomiarów lub stanowią 26 
dane do obliczania wyniku badania oraz pomiaru, powinny kalibrować konduktometry i/lub 27 
pH-metry używane do wykonywania pomiarów stosując w ramach metody właściwe wzorce 28 
pomiarowe. Kalibracje powinny być dostosowane do zakresu wykorzystania urządzenia 29 
pomiarowego - w nie mniej niż jednym punkcie (odpowiadającym wartości mierzonej 30 
wielkości), gdy wykonywane są pomiary jednej wartości wielkości, lub w całym zakresie 31 
wykonywanych pomiarów. Niepewność pomiaru przy kalibracji powinna zapewniać 32 
przydatność wyniku kalibracji do zamierzonego zastosowania. 33 
3. Wymagania specyficzne dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej 34 

Konduktometry i pH-metry stosowane w powyższych badaniach powinny być kalibrowane  35 
w ramach metody badawczej (pomiarowej) z zastosowaniem wzorców pomiarowych 36 
przewodności oraz wzorców pomiarowych pH, jako kompletne urządzenia pomiarowe (tory 37 
pomiarowe) utworzone przez moduł odczytowy i czujnik pomiarowy konduktometru/ 38 
pH-metru. 39 
Kalibracje konduktometrów oraz pH-metrów wykonywane w ramach metody badawczej 40 
(pomiarowej), w celu potwierdzenia i udokumentowania zapewnienia spójności pomiarowej 41 
powinny spełniać wymagania określone w dokumencie DA-06, p.4.4 pp. a), d). 42 
W uzasadnionych przypadkach (np. w celu zmniejszenia niepewności pomiaru wyników 43 
badań przewodności/pH) wzorcowania konduktometrów i pH-metrów mogą być wykonywane 44 
w laboratoriach lub organizacjach określonych w p. 4.1 dokumentu DA-06 i mogą 45 
obejmować również wyznaczenie indywidualnych charakterystyk metrologicznych 46 
elementów składowych torów pomiarowych: modułu odczytowego w odniesieniu do wzorców 47 
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pomiarowych wielkości elektrycznych i czujnika w odniesieniu do wzorców pomiarowych 48 
przewodności elektrochemicznej i wzorców pH. 49 
Wzorce pomiarowe przewodności i/lub pH stosowane do kalibracji konduktometrów i/lub  50 
pH-metrów powinny spełniać wymagania określone w p. 4.5 dokumentu DA-06. 51 
Program kalibracji konduktometrów oraz pH-metrów powinien obejmować kalibrację przed 52 
włączeniem urządzenia pomiarowego do stosowania i kalibracje okresowe, których częstość 53 
powinna być dostosowana do warunków użytkowania urządzenia pomiarowego i powinna 54 
uwzględniać zalecenia producenta urządzenia pomiarowego. 55 
Wyniki kalibracji konduktometrów oraz pH-metrów, mające zastosowanie podczas 56 
wykonywania badań (pomiarów) w ramach wnioskowanej/posiadanej akredytacji, powinny 57 
być okresowo sprawdzane z zastosowaniem wzorców odniesienia (innych niż stosowane do 58 
kalibracji) w okresach pomiędzy kolejnymi kalibracjami urządzeń. 59 
Procedury kalibracji konduktometrów oraz pH-metrów, stosowane w przypadku wskazanym 60 
powyżej, powinny obejmować kalibracje urządzeń pomiarowych w nie mniej niż 3 punktach 61 
zakresu pomiarowego metody badawczej oraz pomiarowej, w której są stosowane, 62 
obejmujących dolną i górną granicę zakresu pomiarowego. Gdy ma to zastosowanie (np. 63 
kalibracja jest wykonywane w szerokim zakresie zbliżonym do zakresu wskazań urządzenia 64 
pomiarowego), pomiary przy kalibracji powinny być wykonywane w większej liczbie punktów. 65 
Wartości tych punktów powinny być zgodne lub zbliżone do wartości wielkości mierzonych 66 
urządzeniem pomiarowym w akredytowanej metodzie badawczej (pomiarowej). 67 
Procedury kalibracji konduktometrów oraz pH-metrów, mające zastosowanie w przypadku 68 
laboratoriów wykonujących pomiary przewodności elektrycznej właściwej i/lub pH, jako 69 
pomiary pomocnicze w procesie realizacji akredytowanej działalności, powinny obejmować 70 
kalibracje urządzeń pomiarowych w nie mniej niż 2 punktach obejmujących dolną i górną 71 
granicę zakresu pomiarowego (gdy urządzenie pomiarowe jest stosowane do pomiarów  72 
w ustalonym zakresie mierzonej wielkości) lub w nie mniej niż jednym punkcie o wartości 73 
równej lub zbliżonej do wartości mierzonej wielkości, gdy urządzenie pomiarowe jest stale 74 
stosowane do pomiaru jednej wartości wielkości.  75 
Niepewność pomiaru przy kalibracji konduktometrów oraz pH-metrów powinna być 76 
szacowana wg udokumentowanych procedur. Procedury szacowania niepewności pomiaru 77 
powinny być opracowane z uwzględnieniem wymagań dokumentu EA-4/02 M Wyznaczanie 78 
niepewności pomiaru przy wzorcowaniu. 79 
Kalibracja konduktometrów i pH-metrów powinna być wykonywane przez kompetentny 80 
personel upoważniony do realizacji metod badawczych oraz pomiarowych przewodności 81 
elektrycznej właściwej i/lub pH lub metod badawczych, w których wykonywane są pomiary 82 
pomocnicze przewodności elektrycznej właściwej i/lub pH.    83 
4. Postanowienia końcowe 84 

Niniejszy załącznik wchodzi w życie 3 miesiące od daty jego zatwierdzenia. 85 


