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Zastosowanie EN ISO/IEC 17025:2005 
do pomiarów okresowych

 Okres ważności niniejszej CEN/TS wstępnie ograniczono do 

trzech lat. Po dwóch latach członkowie CEN zostaną 

poproszeni o przedstawienie swoich uwag zwłaszcza czy 

CEN/TS może zostać przekształcona w Normę Europejską

 Członkowie CEN są zobowiązani do:

- ogłoszenia istnienia niniejszej CEN/TS w taki sam sposób 

jak w przypadku EN 

- niezwłocznego udostępnienia

Dopuszcza się utrzymanie w mocy sprzecznych norm krajowych

do czasu przekształcenia CEN/TS w EN.



3

Personel

 zaleca się ocenianie pracowników w celu upewnienia 

się, czy spełniają wymagania sprawności fizycznej 

koniecznej do pracy w trudnych warunkach

 w pewnych sytuacjach wymaga się certyfikacji 

personelu, warunek taki musi być spójny z 

wymaganiami opisanymi poniżej
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Przykład kryteriów kompetencji dla 
personelu wykonującego pomiary emisji

Ogólne kryteria kompetencji:

1. Cel pomiaru

 znajomość regulacji prawnych, z których wynika, 

że użytkownicy procesu są zobowiązani do 

kontroli swoich emisji

 znajomość rodzajów limitów emisji

 znajomość jednostek miar I wiedzy o znaczeniu 

warunków standardowych
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2. Proces przemysłowy

Zgromadzenie określonych informacji na temat 

instalacji wymaga:

 wiedzy o procesach w danym sektorze 

przemysłowym, w którym przeprowadzane są pomiary

 wiedzy o następujących stanach procesu I wpływie, 

jaki mają one na pobieranie próbek: operacja ciągła o 

stałym, zmiennym lub cyklicznym obciążeniu; 

operacja okresowa

 wiedzy o znaczeniu otrzymania informacji 

dotyczących szczegółów procesu 
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3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Praktyka bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga:

 zdolności do prowadzenia pomiarów okresowych 

na wysokości i w trudnych warunkach procy

 świadomości, że niedostateczne warunki 

bezpieczeństwa i higieny prowadzą do uzyskania 

danych pomiarowych niskiej jakości

 świadomość zagrożeń związanych z pomiarami 

emisji
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4. Miejsce pobierania próbek

Wybór miejsca pobierania próbek wymaga:

 znajomości norm dotyczących lokalizacji punktów 

pobierania próbek

 umiejętności potwierdzenia, że wybrane miejsce 

jest zgodne z wymaganiami odpowiedniej normy

 świadomości, że niewłaściwy wybór miejsca ma 

wpływ na niepewność pomiarów
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5. Wybór metod i ich stosowanie

Wybór i stosowanie metod pomiaru wymagają:

 znajomości hierarchii metod

 zdolności do wskazania znajomości właściwych 

metod znormalizowanych

 Przestrzegania protokołów i metod 

znormalizowanych

 doświadczenia w zakresie wymagań metod

 rozumienia analiz laboratoryjnych
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6. Wizja lokalna

Wizja lokalna dostarcza laboratorium informacji, co jest 

wymagane w planie pomiaru. Podczas wykonywania 

wizji zaleca się zebrać następujące informacje:

a) informacje o zakładzie i instalacji (info. ogólne na 

temat procesu, zakres pomiarów)

b) warunki procesu (charakterystyka procesu, 

spodziewane emisji oraz zmienność w procesie)

c) miejsce pobierania próbek (dostęp do przewodu, 

odpowiednia przestrzeń robocza, dostępność 

wymaganych środków, króćce, temperatura I 

wilgotność gazu odlotowego)
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7. Plan pomiaru

Plan pomiaru wymaga:

 wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia 

pomiarów emisji

 znajomości metod odniesienia, technik 

laboratoryjnych, wyposażenia do monitoringu 

i szczegółów procesu

 znajomości parametrów miejsca, które wpływają 

na plan pomiaru

 znajomości tego, jakie substancje należy mierzyć 

i jak często, aby spełniać wymagania zawarte 

w pozwoleniach i uprawnieniach
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8. Obsługa wyposażenia

Obsługa wyposażenia wymaga:

 znajomości zasad pomiarów oraz reprezentatywnego 

poboru próbek

 znajomości obsługi przyrządów pomiarowych

 znajomości zasad działania układów pobierania 

próbek

 dobrej praktyki w zakresie użytkowania wyposażenia 

do pobierania próbek (dbałość o utrzymywanie 

sprzętu w czystości i sprawności)
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9. Opracowanie wyników badań oraz identyfikacja 

informacji dodatkowych

Wymagania:

- znajomość danych, które trzeba uwzględnić                   

(wymagania prawne, sposób wyrażania wyników itp.)

- znajomość przeliczania wartości zmierzonych na            

odpowiednie standardowe warunki temperatury,             

ciśnienia oraz zawartości tlenu i pary wodnej

- umiejętność obliczania wyników takich jak: strumień      

objętości, stężenia uzyskane na podstawie wyników       

analiz, stężenie w gazach odlotowych, wielkość              

i wskaźnik emisji
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Warunki lokalowe i środowiskowe

 Odpowiednie przechowywanie i transport wyposażenia oraz 

odczynników

 Odpowiednie miejsce pomiarowe (spełniające wymagania 

określone w EN 15259, spełniające wymogi bezpieczeństwa, 

usytuowane w taki miejscu aby pobór próby był 

reprezentatywny)

 Możliwe wpływy warunków środowiskowych powinny być 

kontrolowane

 Laboratorium powinno identyfikować i oceniać ryzyko 

zanieczyszczenia próbek

 Należy nadzorować dostęp do obszarów wpływających na 

jakość pomiarów i ich użytkowanie
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Badanie i walidacja metody

Laboratorium do pomiarów emisji powinno stosować 

metodę, która jest właściwa w odniesieniu do 

kreślonego procesu i konfiguracji instalacji.

Laboratorium powinno stosować pisemne procedury, jak 

podano w EN 15259, powinny one zawierać:

a) procedury działania (OP)

b) plan pomiaru opisujący szczegółowo zastosowanie          

OP w określonym miejscu dla spełnienia celu pomiaru
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Wybór metod

Podczas wyboru należy brać pod uwagę, co najmniej:

- prawodawstwo podstawowe – Dyrektywy WE

- prawodawstwo niższego rzędu – zezwolenia wydane      

zgodnie z Dyrektywą IPPC, które są wymagane aby       

wyspecyfikować metodę

- przydatność metody do określonych potrzeb

- modyfikację metody lub jej zmianę, jeśli                         

stwierdzono że jest ona nieodpowiednia
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Substanja mierzona lub przedmiot normy Norma

Gazowy HCl EN 1911-1 do -3

Dioksyny I furany EN 1948-1 do -3

Gazowy węgiel organiczny (całkowity) – niskie stężenia EN 12619

Gazowy węgiel organiczny (całkowity) – wysokie stężenia EN 13526

Gazowy węgiel organiczny (indywidualne zwiazki) EN 13649

Rtęć całkowita (metoda odniesienia) EN 13211

Rtęć całkowita (AMS) EN 14884

Pył całkowity (metoda odniesienia) EN 13284-1

Pył całkowity (AMS) EN 13284-2

Stężenie zapachowe metodą rozcieńczeń dynamicznych EN 13725

Zapewnienie jakości AMS EN 14181

Całkowita emisjia As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl 
oraz V

EN 14385

Tlen (O
2
) EN 14789

Para wodna EN 14790

Europejskie normy pomiarowe 
(stan w lipcu 2006r)
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Substanja mierzona lub przedmiot normy Norma

Ditlenek siarki (SO
2
) EN 14791

Tlenki azotu (NO
x
) EN 14792

Tlenek węgla (CO) EN 15058

Ditlenek siarki (metoda manualna) ISO 11632

Ditlenek siarki (metoda automatyczna) ISO 7935

Tlenki azotu ISO 11564

Tlenek węgla, ditlenek węgla oraz tlen (metody 
automatyczne)

ISO 12039

Pył w przewodach (metoda manualna) ISO 9096

Pył – niskie stężenia (metoda manualna) ISO 12141

Zawartość fluoru ISO 15713

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne ISO 11338-1 i -2

Ciągły pomiar strumienia objętości ISO 14164

Pobieranie próbek do automatycznego oznaczania 
stężenia gazów

ISO 10396

Europejskie normy pomiarowe 
(stan w lipcu 2006r)
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Walidacja metody

Proces walidacji:

 definicja metody i obszar równoważności

 określenie metody i obliczanie niepewności 

całkowitej oraz podanie innych jej właściwości 

(granica wykrywalności, selektywność)

 sprawdzenie powtarzalności i braku błędu 

systematycznego metody w badaniach terenowych 

oraz, tam gdzie to właściwe, sprawdzenie 

w porównaniu z SRM dla matrycy określonej 

w obszarze równoważności
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Szacowanie niepewności pomiaru

Gdy metoda ma podaną wartość niepewności, można ją 

przyjmować tylko wtedy gdy wymagania tej metody są 

całkowicie spełnione.

W EN ISO 14956 i EN ISO 20988 podane ogólne

wskazówki, jak szacować niepewność pomiarów.

W pomiarach okresowych wskazówki te mogą być

stosowane do szacowania niepewności pomiaru,

w zależności od sytuacji, z zastosowaniem

następujących sposobów:
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 powtarzanie pomiarów z wykorzystaniem materiałów 

odniesienia

 praca eksperymentalna w terenie, na przykład: 

badania w warunkach powtarzalności, porównania 

podwójnych wyników, porównania 

międzylaboratoryjne

 oszacowania oparte na uprzednio uzyskanych 

wynikach
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Wyposażenie

Należy stosować takie procedury, które gwarantują, 

że wyposażenie wpływające na niepewność 

pomiaru jest właściwe do metody odniesienia i 

określonego środowiska procesu, w jakim ma być 

użyte. 

Wyposażenie powinno być wykonane z materiałów, 

które odpowiadają wymaganiom stosowanej 

metody lub je przekraczają.
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W przypadku, kiedy nie podano specyfikacji 

materiałów, materiały powinny spełniać 

następujące wymagania:

- nie reagować z badanymi zanieczyszczeniami 

- nie oddziaływać dodatnio ani ujemnie na proces         

pomiaru

- mieć odpowiednią odporność na warunki                    

środowiskowe
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Przykłady wyposażenia do pomiarów 
emisji

 Do wyznaczania warunków brzegowych w pomiarach 

okresowych

- pomiar temperatury

- pomiar zawartości CO, CO
2
, i O

2 
do obliczania             

gęstości

- pomiar zawartości pary wodnej

- pomiar prędkości przepływu gazu odlotowego

- pomiar ciśnienia

- rejestracja i ocena 
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 Do wyznaczania emisji pyłu , składników pyłu 

i związków chemicznych absorbowanych na pyle

- aparatura do pobierania próbek i separacji

- wyposażenie do oznaczeń analitycznych

 Do wyznaczania emisji gazów nieorganicznych

- aparatura do pobierania próbek i separacji

- wyposażenie do oznaczeń analitycznych



25

 Do wyznaczania emisji substancji organicznych

- aparatura do pobierania próbek i separacji

- wyposażenie do oznaczeń analitycznych

 Do wyznaczania emisji silnie toksycznych 

substancji organicznych

- aparatura do pobierania próbek 

- wyposażenie do oznaczeń analitycznych
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 Do badań funkcjonowania i wzorcowania układów 

do pomiarów ciągłych

- wyposażenie podstawowe

 Do wyznaczania emisji zapachów

- aparatura do pobierania próbek

- wyposażenie do oznaczeń analitycznych
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Wyposażenie

 Widoczne oznaczenie identyfikujące wyposażenie

 Znana historia użytkowania

 Opracowany arkusz zapisów użytkowania 

wyposażenia, umożliwiający zidentyfikowanie 

potencjalnych problemów, możliwych źródeł 

zanieczyszczenia oraz podaje procedury konserwacji

 Wyposażenie wzorcowane nie powinno zmienić 

swych cech (metrologicznych) podczas transportu –

stosowanie procedur bezpiecznego postępowania 

i transportu
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 Nieszczelności w układzie pobierania próbki 

powinny być minimalizowane 

- połączenia mechaniczne powinny być sztywne

- materiał uszczelek obojętny dla analizowanego       

gazu, odporny termicznie

 Należy przeprowadzać konserwację sprzętu

 Oceniać zanieczyszczenie i pogorszenie jakości 

wyposażenia i postępować z nim w zaplanowany 

sposób 
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Sprawdzenie działania i weryfikacja 
wyposażenia

Szczegóły dobrej praktyki podczas stosowania 

wyposażenia do pomiarów okresowych:

 Sprawdzenie wyposażenie przed pomiarami i po 

ich zakończeniu

 Sprawdzenie analizatorów przy użyciu gazów 

wzorcowych

 Jeżeli to możliwe, w pomiarach sprawdzających 

dochowanie dopuszczalnej emisji, górna granica 

zakresu pomiarowego analizatora powinna być 

równa dwukrotnej granicznej wartości emisji dla 

mierzonej substancji
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 Podawanie wyników sprawdzania wyposażenia

 Sprawdzenie czystości oraz szczelności linii 

pobierania próbek 

 Sprawdzenie poprawnego działania wyposażenia 

(prawidłowe świecenie lampek wskaźnikowych, 

ogrzewanie linii próbki)
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Spójność pomiarowa - Badanie

Laboratorium powinno zidentyfikować aspekty

dotyczące wzorcowania w stosowanych przez

siebie metodach, które mogą wnosić znaczący

wkład do całkowitej niepewności pomiaru. Tam

gdzie to właściwe, wzorcowanie materiałów

odniesienia i wyposażenia powinno być spójne

pomiarowo z laboratorium akredytowanym wg EN

ISO/IEC 17025:2005. Jeżeli nie jest to możliwe,

laboratorium badawcze powinno samo upewnić się

o jakości materiałów odniesienia i wyposażenia.
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Wyposażenie to obejmuje:

 przyrządy do pomiarów parametrów fizycznych

 analizatory gazów odlotowych

Okresowe sprawdzanie niektórych pozycji wyposażenia 

może być prowadzone z częstością od raz na miesiąc 

do raz na rok. Inne pozycje wyposażenia, takie jak 

analizatory gazów odlotowych, wymagają 

sprawdzenia jako integralnej części każdego pomiaru. 

Gazy stosowane do wzorcowania i sprawdzania 

powinny mieć spójność pomiarową z jednostkami 

układu SI.
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Pobieranie próbek
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W celu zapewnienia należytego pobierania próbek oraz 

należytych danych z pomiarów należy stosować się do 

dobrej praktyki:

a) wizja lokalna – dostarcza niezbędnych informacji do 

określenia odpowiedniej metody pomiaru i opracowania 

planu pomiaru, wizja taka powinna być 

udokumentowana, kolejne wizje w tym samym miejscu 

mogę przebiegać w formie skróconej
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b) plan pomiaru – należy się nim posługiwać, 

kontrolując odpowiednie czynniki, aby zapewnić 

miarodajność wyniku, przygotowuje go 

laboratorium, ale za dostarczenie go kompetentnej 

władzy odpowiedzialny jest użytkownik 
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c) plik programu pomiaru – powinien być używany do 

zapisywania wszystkich danych dotyczących programu 

pomiaru emisji realizowanego w odpowiednim 

miejscu, powinien zawierać następujące informacje:

zakres pracy, wyposażenie, miejsce zapisu historii, 

formularze do wypełnienia, stosowne odczynniki 

i materiały filtracyjne, zapis odstępstw, arkusze 

pomiarów
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d) arkusze pomiarów – zapis danych pomiarowych 

i czynności związanych z pomiarem emisji, powinny 

stanowić część końcowego sprawozdania z pomiarów 

oraz zawierać następujące informacje:

 datę, 

 nazwisko osoby wykonującej zapisy,

 zastosowaną metodę, 

 identyfikacje wyposażenia,

 lokalizację miejsca pobierania próbek, 

 warunki środowiskowe, 

 czas rozpoczęcia i zakończenia pomiarów, 

 szczegóły dotyczące próbki, 

 dane wyjściowe lub odczyty wskazań analizatora
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e) terenowe próbki ślepe – przygotować zgodnie 

z odpowiednią normą, jeżeli metoda nie określa próbki 

ślepej, terenową próbkę ślepą należy przygotować tak, 

by spełnione były następujące wymagania dotyczące 

weryfikacji i walidacji:

- wartość terenowej próbki ślepej nie powinna być              

odejmowana od wartości zmierzonej 

- wartość powinna być mniejsza niż określony procent       

wartości zmierzonej lub granicznej, z którą wynik            

pomiaru ma być porównany
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- jeżeli obliczona wartość mierzona jest mniejsza niż        

wcześniej wyznaczona wartość terenowej próbki            

ślepej,  podany w sprawozdaniu wynik pomiaru              

określa się jako mniejszy lub równy wartości                  

terenowej próbki ślepej

f) Odzysk próbki – gdy konieczny jest na zakończenie 

cyklu, zanim próbka zostanie poddana analizie, 

powinno się go przeprowadzić na miejscu poboru 

w sposób niewpływający na rzetelność wyników
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Postępowanie z obiektami badań

 Przetrzymywanie próbek w warunkach 

niewpływających na rzetelność wyniku

 Kompetentna władza może wymagać zapisów 

dotyczących stałego nadzoru nad próbkami 

 Sam komin traktowany jest jako składnik obiektu 

badań i w związku z tym powinien być 

identyfikowalny poprzez właściwy numer 

referencyjny lub opis

 Powinny być zapisane wszelkie odstępstwa od 

metody, spowodowane przez miejsce pomiarów 

niezgodne z wymaganiami metody
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Zapewnienie jakości wyników badań 

 Wykorzystanie programów badań biegłości (PT) 

poprzez porównania międzylaboratoryjne jeżeli są 

dostępne

 Zagadnienia zawarte w programach biegłości 

(analiza wzorcowych mieszanin gazowych, 

zastosowanie przyrządu odniesienia, 

wykorzystanie miejsc pomiaru o znanej 

charakterystyce, stosowanie schematów badania 

przepływu, ważenie filtrów i pyłów
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Przedstawianie wyników

Sprawozdanie z pomiarów

 sprawozdanie z badan powinno zawierać opis stanu 

oraz jednoznaczne oznaczenie obiektów na których 

pomiary były wykonane. Do sprawozdania należy 

dołączyć schemat z wymiarami przewodu w miejscu 

pomiaru.

 w sprawozdaniu z pomiaru należy podać parametry 

gazu odlotowego, którego próbkę pobierano

 wyniki pomiarów emisji należy podać dla warunków 

standardowych
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 sprawozdanie z badan powinno zawierać opis stanu 

oraz jednoznaczne oznaczenie obiektów na których 

pomiary były wykonane. Do sprawozdania należy 

dołączyć schemat z wymiarami przewodu w miejscu 

pomiaru.

 w sprawozdaniu z pomiaru należy podać parametry 

gazu odlotowego, którego próbkę pobierano

 wyniki pomiarów emisji należy podać dla warunków 

standardowych

Sprawozdanie z pomiarów
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Kompetentna władza może żądać opinii lub

interpretacji dotyczących zgodności lub braku

zgodności wyników pomiarów realizowanych w

ramach kontroli z granicznymi wartościami emisji

lub innymi prawnymi ograniczeniami i warunkami.

Opinie i interpretacje
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Dziękuje za uwagę :)


