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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2013/EES/70/17 

frá 14. ágúst 2002 

um framkvæmd á tilskipun ráðsins 96/23/EB varðandi nothæfi greiningaraðferða og túlkun 
 niðurstaðna 

(tilkynnt með númeri C(2002) 3044) 

 (2002/657/EB) (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 96/23/EB frá 29. apríl 1996 
um ráðstafanir til eftirlits með tilteknum efnum og leifum 
þeirra í lifandi dýrum og dýraafurðum og um niðurfellingu á 
tilskipunum 85/358/EBE og 86/469/EBE og ákvörðunum 
89/187/EBE og 91/664/EBE (1), einkum annarri undirgrein 1. 
mgr. 15. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Efnaleifar í afurðum úr dýraríkinu eru áhyggjuefni 
vegna lýðheilsu. 

2) Í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/179/EB frá 23. 
febrúar 1998 um nákvæmar reglur um sýnatöku vegna 
opinbers eftirlits með tilteknum efnum og leifum þeirra 
í lifandi dýrum og dýraafurðum (2) er kveðið á um að 
greining á sýnum skuli eingöngu fara fram á 
rannsóknarstofum sem lögbært landsyfirvald hefur 
samþykkt til að annast opinbert eftirlit með efnaleifum. 

3) Nauðsynlegt er að tryggja gæði og samanburðarhæfi 
niðurstaðna úr greiningum á rannsóknarstofum sem 
samþykktar hafa verið til að annast opinbert eftirlit með 
efnaleifum. Því skal ná fram með notkun 
gæðatryggingarkerfa og einkum með því að nota 
aðferðir sem eru fullgiltar samkvæmt almennum 
málsmeðferðarreglum og nothæfisviðmiðunum og með 
því að tryggja rekjanleika til almennra staðla eða staðla 
sem almennt samþykki ríkir um. 

4) Í tilskipun ráðsins 93/99/EBE frá 29. október 1993 um 
viðbótarákvæði um opinbert matvælaeftirlit og í 
ákvörðun 98/179/EB (3) er þess krafist að opinberar 

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 221, 17.8.2002, bls. 8. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 101/2003 frá  
26. september 2003 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins nr. 64, 18.12.2003, bls. 5. 

(1) Stjtíð. EB L 125, 23.5.1996, bls. 10. 
(2) Stjtíð. EB L 65, 5.3.1998, bls. 31. 
(3) Stjtíð. EB L 290, 24.11.1993, bls. 14. 

eftirlitsrannsóknarstofur verði faggiltar samkvæmt ISO 
17025 (1) frá og með janúar 2002. Samkvæmt ákvörðun 
98/179/EB er þess krafist að samþykktar 
rannsóknarstofur séu þátttakendur í alþjóðlega 
viðurkenndu ytra gæðaeftirlitsmats- og 
faggildingarkerfi. Auk þess skulu samþykktar 
rannsóknarstofur sanna hæfi sitt með því að taka 
reglulega og með góðum árangri þátt í 
hæfnisprófunarkerfum sem tilvísunarrannsóknarstofur 
Bandalagsins eða landsbundnar tilvísunarrannsóknar-
stofur viðurkenna eða skipuleggja. 

5) Samkvæmt tilskipun 96/23/EB starfar net 
tilvísunarrannsóknarstofa Bandalagsins, landsbundinna 
tilvísunarrannsóknarstofa og landsbundinna 
eftirlitsrannsóknastofa til að efla samræmingu. 

6) Vegna framfara sem orðið hafa í efnagreiningu síðan 
tilskipun 96/23/EB var samþykkt hefur hugmyndin um 
venjubundnar aðferðir og tilvísunaraðferðir verið leyst 
af hólmi með viðmiðunaraðferð en með henni eru 
fastsettar nothæfisviðmiðanir og aðferðir til 
fullgildingar á skimunum og staðfestingaraðferðum. 

7) Til að tryggja samræmda framkvæmd tilskipunar 
96/23/EB er nauðsynlegt að ákvarða sameiginlegar 
viðmiðanir til að túlka niðurstöður úr prófunum frá 
opinberum eftirlitsrannsóknarstofum. 

8) Til að tryggja samræmda framkvæmd tilskipunar 
96/23/EB er nauðsynlegt að kveða á um að koma smám 
saman á lágmarksviðmiðunarmörkum fyrir nothæfi 
greiningaraðferða fyrir efni sem leyfileg mörk hafa ekki 
verið ákvörðuð fyrir, einkum þau efni sem ekki er 
leyfilegt að nota eða eru sérstaklega bönnuð í 
Bandalaginu. 
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9) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 90/515/EBE frá
26. september 1990 um tilvísunaraðferðir við að greina
leifar þungmálma og arseniks (1), ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 93/256/EBE frá 14. maí 1993
um aðferðir við greiningar á leifum efna sem hafa
hormóna- eða skjaldheftandi virkni (2) og ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 93/257/EBE frá 15. apríl
1993 um tilvísunaraðferðir og skrá yfir innlendar
tilvísunarrannsóknarstofur fyrir greiningu efnaleifa (3),
eins og henni var síðast breytt með ákvörðun
98/536/EB (4), hafa áður verið endurskoðaðar til að taka
til greina vísindalegar og tæknilegar framfarir, hafa
reynst úreltar að því er varðar gildissvið þeirra og
ákvæði og því skulu þær, til samræmis við það, falla úr
gildi með þessari ákvörðun.

10) Kveða skal á um umbreytingartímabil svo hægt sé að
laga aðferðir til greininga á opinberum sýnum að
ákvæðum þessarar ákvörðunar.

11) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun,
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um
matvælaferlið og heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr.

Viðfangsefni og gildissvið 

Í þessari ákvörðun er kveðið á um reglur um 
greiningaraðferðir sem skal nota við prófun á opinberum 
sýnum, sem eru tekin samkvæmt öðrum málslið 1. mgr. 15. 
gr. tilskipunar 96/23/EB, og tilgreindar sameiginlegar 
viðmiðanir til að túlka niðurstöður úr greiningum opinberra 
eftirlitsrannsóknarstofa á slíkum sýnum. 

Þessi ákvörðun gildir ekki um efni sem mælt hefur verið fyrir 
um sértækari reglur fyrir í annarri löggjöf Bandalagsins. 

2. gr.

Skilgreiningar 

Í þessari ákvörðun gilda skilgreiningarnar í tilskipun 96/23/EB 
og í viðaukanum við þessa ákvörðun. 

3. gr.

Greiningaraðferðir 

Aðildarríkin skulu tryggja að opinber sýni, sem eru tekin 
samkvæmt tilskipun 96/23/EB, séu greind með aðferðum sem: 

a) eru skráðar í prófunarleiðbeiningar, helst samkvæmt ISO
78-2 (6),

b) eru í samræmi við 2. hluta viðaukans við þessa ákvörðun,

c) hafa verið fullgiltar samkvæmt aðferðum sem lýst er í 3.
hluta viðaukans,

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 286, 18.10.1990, bls. 33. 
(2) Stjtíð. EB L 118, 14.5.1993, bls. 64. 
(3) Stjtíð. EB L 118, 14.5.1993, bls. 75. 
(4) Stjtíð. EB L 251, 11.9.1998, bls. 39. 

d) eru í samræmi við viðkomandi lágmarksviðmiðunarmörk
fyrir nothæfi sem verða fastsett í samræmi við 4. gr.

4. gr.

Lágmarksviðmiðunarmörk fyrir nothæfi 

Þessa ákvörðun skal endurskoða til að koma smám saman á 
lágmarksviðmiðunarmörkum fyrir nothæfi greiningaraðferða 
sem skal nota fyrir efni sem leyfileg mörk hafa ekki verið 
ákvörðuð fyrir. 

5. gr.

Gæðaeftirlit 

Aðildarríkin skulu tryggja gæði niðurstaðna úr greiningum á 
sýnum sem eru tekin samkvæmt tilskipun 96/23/EB, einkum 
með því að hafa eftirlit með prófunum og/eða niðurstöðum 
kvörðunar samkvæmt kafla 5.9 í ISO 17025 (1). 

6. gr.

Túlkun niðurstaðna 

1. Niðurstaða greiningar telst vera í ósamræmi við kröfur (e.
non-compliant) ef farið er yfir ákvörðunarmörk 
staðfestingaraðferðar fyrir greiniefnið. 

2. Ef leyfileg mörk hafa verið fastsett fyrir efni eru
ákvörðunarmörkin sá styrkur þar sem hægt er að ákvarða, með 
tölfræðilegum áreiðanleika sem nemur 1–α, að sannarlega hafi 
verið farið yfir leyfileg mörk. 

3. Ef leyfileg mörk hafa ekki verið fastsett fyrir efni eru
ákvörðunarmörkin lægsti styrkur þar sem unnt er að greina 
með aðferð, með tölfræðilegum áreiðanleika sem nemur 1–α, 
að tiltekið greiniefni sé fyrir hendi. 

4. Fyrir efni sem eru skráð í A-flokki I. viðauka við tilskipun
96/23/EB skulu höfnunarmistök (e. α error) vera 1% eða 
lægri. Fyrir öll önnur efni skulu höfnunarmistök vera 5% eða 
lægri. 

7. gr.

Niðurfelling 

Ákvarðanir 90/515/EBE, 93/256/EBE og 93/257/EBE falli úr 
gildi. 

8. gr.

Umbreytingarákvæði 

Aðferðir til greininga á opinberum sýnum efna sem eru skráð í 
A-flokk í I. viðauka við tilskipun 96/23/EB, sem uppfylla 
viðmiðanir sem eru settar fram í ákvörðunum 90/515/EBE, 
93/256/EBE og 93/257/EBE, má nota í allt að tvö ár eftir að 
þessi ákvörðun öðlast gildi. Aðferðir sem nú eru notaðar 
vegna efna sem eru skráð í B-flokk I. viðauka við tilskipun 
96/23/EB skulu vera í samræmi við þessa ákvörðun eigi síðar 
en fimm árum eftir gildistökudag þessarar ákvörðunar. 
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9. gr.

Gildistökudagur 

Ákvörðun þessi gildir frá 1. september 2002. 

10. gr.

Viðtakendur 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 14. ágúst 2002. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

David BYRNE 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 

NOTHÆFISVIÐMIÐANIR, AÐRAR KRÖFUR OG MÁLSMEÐFERÐARREGLUR VEGNA GREININGARAÐFERÐA 

1. SKILGREININGAR

1.1. „Nákvæmni“: hversu mikil samsvörun er milli niðurstöðu úr prófun og samþykkts viðmiðunargildis (2). Hún er 
fundin með því að ákvarða réttleika og samkvæmni. 

1.2. „Höfnunarmistök (e. alpha (α) error)“: líkurnar á því að sýnið sem er prófað sé í samræmi við kröfur (e. compliant), 
þrátt fyrir að mælingin sýni annað (ákvörðun sem er í falsósamræmi við kröfur (e. false non-compliant decision)). 

1.3. „Greiniefni“: efnið sem þarf að greina, sanngreina og/eða magngreina, ásamt afleiðum þess sem fram koma meðan á 
greiningunni stendur. 

1.4. „Fastheldnimistök“ (e. beta (β) error): líkurnar á því að sýnið sem er prófað sé í raun í ósamræmi við kröfur, þrátt 
fyrir að fengist hafi mæling sem sýnir að það sé í samræmi við kröfur (ákvörðun sem er í falssamræmi við kröfur). 

1.5. „Bjagi“: mismunurinn á væntanlegri niðurstöðu úr prófuninni og viðurkenndu viðmiðunargildi (2). 

1.6. „Kvörðunarstaðall“: mælibúnaður sem sýnir magn efnisins sem mælingarnar miðast við á þann hátt að gildi þess sé í 
samhengi við viðmiðunargrunn. 

1.7. „Vottað viðmiðunarefni“: efni sem er skráð með tiltekið greiniefnisinnihald. 

1.8. „Samhliða litskiljun“: sú tilhögun að útdrættinum er skipt í tvo hluta áður en litskiljun, eða litskiljanir, eru gerðar. 
Litskiljun er gerð á fyrri hlutanum óbreyttum. Staðlaða greiniefninu sem á að mæla er blandað út í síðari hlutann. 
Síðan er einnig gerð litskiljun á þeirri blöndu. Magn viðbætts, staðlaðs greiniefnis á að vera svipað áætluðu magni af 
greiningarefninu í útdrættinum. Þessari aðferð er ætlað að bæta sanngreininguna á greiniefni þegar 
litskiljunaraðferðir eru notaðar, einkum þegar ekki er hægt að nota hentugan innri staðal. 

1.9. „Samstarfsrannsókn“: greining á sama sýni með sömu aðferð til að ákvarða nothæfiseiginleika aðferðarinnar. 
Rannsóknin nær yfir skekkju í slembimælingum og bjaga innan rannsóknarstofunnar. 

1.10. „Staðfestingaraðferð“: aðferð sem veitir fullnaðar- eða viðbótarupplýsingar sem gera kleift að sanngreina efnið á 
ótvíræðan hátt og, ef þörf krefur, að magngreina það í þeim styrk sem mælingar miðast við. 

1.11. „Ákvörðunarmörk (CCα)“: við þau mörk og fyrir ofan þau má ákvarða með höfnunarhættu að sýni sé í ósamræmi 
við kröfur. 

1.12. „Greiningargeta (CCβ)“: minnsta innihald efnisins sem er hægt er að greina, sanngreina og/eða magngreina í sýni 
með fastheldnihættu. Ef um er að ræða efni, sem ekki er búið að ákvarða leyfileg mörk fyrir, er greiningargetan 
lægsti styrkur sem þarf til að unnt sé með aðferð að greina menguð sýni sannarlega með tölfræðilegum áreiðanleika 
sem nemur 1–β. Ef um er að ræða efni sem búið er að ákvarða leyfileg mörk fyrir merkir þetta að greiningargetan er 
sá styrkur sem þarf til að unnt sé með aðferð að greina leyfileg styrkmörk með tölfræðilegum áreiðanleika sem 
nemur 1–β. 

1.13. „Styrkt efni í sýni“: sýni sem er auðgað með þekktu magni greiniefnisins sem greina skal. 

1.14. „Fjölsetrarannsókn (samanburður)“: skipulagning, framkvæmd og mat á prófunum tveggja eða fleiri rannsóknarstofa 
á sama sýni í samræmi við fyrirfram ákveðin skilyrði til að ákvarða nothæfi prófanna. Rannsóknina má flokka eftir 
tilgangi sem samstarfsrannsókn eða hæfnisrannsókn. 

1.15. „Innri staðall (IS)“: efni sem er ekki haft í sýninu, sem hefur eins líka eðlisefnafræðilega eiginleika og greiniefnið 
sem skal sanngreina og framast er kostur, og er bætt í hvert sýni og einnig í hvern kvörðunarstaðal. 

1.16. „Rannsóknarsýni“: sýni sem er tilreitt fyrir sendingu á rannsóknarstofu og ætlað til eftirlits eða prófunar. 

1.17. „Styrkur sem mælingar miðast við“: styrkur efnis eða greiniefnis í sýni sem er marktækur til að ákvarða hvort það sé 
í samræmi við löggjöf. 

1.18. „Lágmarksviðmiðunarmörk fyrir nothæfi“: lágmarksinnihald greiniefnis í sýni sem þarf a.m.k. að greina og 
staðfesta. Fyrirhugað er að samræma greiningarhæfni aðferða fyrir efni sem ekki er búið að ákvarða leyfileg mörk 
fyrir. 
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1.19. „Nothæfiseiginleiki“: notagildi sem eigna má greiningaraðferð. Það getur t.d. verið sérhæfni, nákvæmni, réttleiki, 
samkvæmni, endurtekningarnákvæmni, samanburðarnákvæmni, endurheimt, greiningargeta og traustleiki. 

1.20. „Nothæfisviðmiðanir“: kröfur um nothæfiseiginleika sem hægt er að dæma út frá hvort greiningaraðferðin skili 
tilætluðum árangri og áreiðanlegum niðurstöðum.  

1.21. „Leyfileg mörk“: hámarksgildi leifa, hámarksgildi eða önnur hæstu vikmörk fyrir efni sem eru fastsett með annarri 
löggjöf Bandalagsins. 

1.22. „Samkvæmni“: hversu mikil samsvörun er milli óháðra prófniðurstaðna sem eru fengnar við tilskilin (fyrirfram 
ákvörðuð) skilyrði. Mæling á samkvæmni er yfirleitt gefin upp sem ósamkvæmni og reiknuð sem staðalfrávik 
niðurstaðna úr prófuninni. Því hærra sem staðalfrávikið er, því minni er samkvæmnin (2). 

1.23. „Hæfnisrannsókn“: greining á sama sýni sem veitir rannsóknarstofum færi á að velja eigin aðferðir, að því tilskildu 
að aðferðirnar séu notaðar við venjubundin skilyrði. Framkvæma þarf rannsóknina samkvæmt ISO-leiðbeiningum 
43-1 (3) og 43-2 (4) og hana má nota til að meta samanburðarnákvæmni aðferðanna. 

1.24. „Eigindleg aðferð“: greiningaraðferð til að sanngreina efni á grunni efnafræðilegra, líffræðilegra eða efnislegra 
eiginleika þess. 

1.25. „Megindleg aðferð“: greiningaraðferð til að ákvarða magn eða massahlutfall efnis þannig að hægt sé að gefa það 
upp sem tölugildi viðeigandi eininga. 

1.26. „Blankákvörðun með prófefni“: greiningarferli frá upphafi til enda án sýnishlutans eða með jafngildu magni af 
hentugum leysi í stað sýnishlutans. 

1.27. „Endurheimt“: hundraðshluti raunverulegs styrks efnis sem er endurheimt meðan á greiningarferli stendur. Hann er 
ákvarðaður meðan á fullgildingu stendur ef ekkert vottað viðmiðunarefni er fyrir hendi. 

1.28. „Viðmiðunarefni“: efni með einn eða fleiri eiginleika, sem eru vottaðir með fullgiltri aðferð, sem gera það kleift að 
nota það til að kvarða búnað eða sannprófa mæliaðferð. 

1.29. „Endurtekningarnákvæmni“: samkvæmni við endurtekningarnákvæm skilyrði (2). 

1.30. „Endurtekningarnákvæm skilyrði“: skilyrði þar sem sami aðili fær óháðar niðurstöður úr prófunum með sömu 
aðferð á sams konar prófunarefni á sömu rannsóknarstofu með sama búnaði (2). 

1.31. „Samanburðarnákvæmni“: samkvæmni við samanburðarnákvæm skilyrði (2)(4). 

1.32. „Samanburðarnákvæm skilyrði“: skilyrði þar sem mismunandi aðilar fá niðurstöður úr prófunum með sömu aðferð á 
sams konar prófunarefni á mismunandi rannsóknarstofum með mismunandi búnaði (2)(4). 

1.33. „Traustleiki“: næmleiki greiningaraðferðar fyrir breytingum á tilraunaskilyrðum, sem hægt er að gefa upp sem skrá 
yfir efni sýnanna, greiniefni, geymsluskilyrði, umhverfisskilyrði og/eða undirbúningsskilyrði sýna, og sem hægt er 
að nota aðferðina við eins og henni er lýst eða með tilgreindum, minniháttar breytingum. Tilgreina þarf allan 
breytileika sem getur haft áhrif á niðurstöðu greiningarinnar við öll þau tilraunaskilyrði sem geta í reynd orðið fyrir 
áhrifum af sveiflum við framkvæmd prófunar (t.d. stöðugleiki prófefna, samsetning sýnisins, pH-gildi, hitastig). 

1.34. „Blankákvörðun sýnis“: greiningarferli frá upphafi til enda með sýnishluta sem er tekinn úr sýni sem inniheldur 
ekkert greiniefni. 

1.35. „Aðferð til skimunar“: aðferðir sem eru notaðar til að greina efni eða flokk efna í þeim styrk sem mælingar miðast 
við. Með þessum aðferðum er hægt að rannsaka mikinn fjölda sýna og greina þau frá sýnum sem eru mögulega í 
ósamræmi við kröfur. Þær eru sérstaklega hannaðar þannig að þær gefi ekki niðurstöður sem eru í falssamræmi við 
kröfur. 

1.36. „Rannsókn á einni rannsóknarstofu“ (innri fullgilding): greiningarrannsókn á einni rannsóknarstofu með einni aðferð 
til að greina sömu eða mismunandi prófunarefni við mismunandi skilyrði, með millibili af lengd sem rök eru færð 
fyrir. 

1.37. „Sérhæfni“: hæfni aðferðar til að greina á milli greiniefnisins sem mæla á og annarra efna. Þessi eiginleiki ræðst 
fyrst og fremst af hlutverki mæliaðferðarinnar sem er lýst en getur verið mismunandi eftir flokki efnasambands eða 
efniviðar. 



Nr. 70/102 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 12.12.2013 

1.38. „Staðalviðbót“: sú aðferð að skipta prófunarsýni í tvo (eða fleiri) sýnishluta. Einn hlutanna er greindur óbreyttur og 
þekktu magni staðlaða greiniefnisins er bætt við hina sýnishlutana fyrir greiningu. Magn viðbætta, staðlaða 
greiniefnisins þarf að vera á bilinu tvisvar til fimm sinnum áætlað magn greiniefnisins í sýninu. Þessi aðferð er 
hönnuð til að ákvarða innihald greiniefnis í sýni, með hliðsjón af endurheimt greiningarferlisins. 

1.39. „Staðlað greiniefni“: greiniefni með þekkt og vottað innihald og hreinleika sem notað er sem tilvísun í greiningunni. 

1.40. „Efni“: efni sem hefur tiltekna eða skilgreinda efnasamsetningu og umbrotsefni þess. 

1.41. „Sýnishluti“: magn efnis sem tekið er úr prófunarsýni sem prófunin eða athugunin er gerð á. 

1.42. „Prófunarsýni“: sýni sem er tilreitt úr rannsóknarsýni og sem sýnishlutar verða teknir úr. 

1.43. „Réttleiki“: hversu mikil samsvörun er milli meðalgildis, sem fengið er úr stórum prófunarumferðum, og 
viðurkennds viðmiðunargildis. Réttleiki er yfirleitt gefinn upp sem bjagi (2). 

1.44. „Einingar“: þær einingar sem lýst er í ISO 31 (20) og tilskipun 71/354/EB (19). 

1.45. „Fullgilding“: staðfesting með rannsókn og framsetning skilvirkra sannana fyrir því að sérstakar kröfur vegna 
sérhæfðrar, fyrirhugaðrar notkunar séu uppfylltar (1). 

1.46. „Samanburðarnákvæmni innan rannsóknarstofu“: samkvæmni innan sömu rannsóknarstofu við tilskilin (fyrirfram 
ákvörðuð) skilyrði (t.d. varðandi aðferð, prófunarefni, aðila, umhverfi), með millibili af lengd sem færð eru rök 
fyrir. 

2. NOTHÆFISVIÐMIÐANIR OG AÐRAR KRÖFUR VEGNA GREININGARAÐFERÐA

Greiningaraðferðir eða samsetningu annarra aðferða en þeirra sem lýst er hér á eftir má einungis nota til skimunar 
eða staðfestingar ef unnt er að sýna fram á að þær uppfylli viðeigandi kröfur sem eru fastsettar í þessari ákvörðun. 

2.1. ALMENNAR KRÖFUR 

2.1.1. Meðhöndlun sýna 

Sýni skulu fengin, meðhöndluð og unnin þannig að hámarkslíkur séu á að greina efnið. Aðferðir við meðhöndlun 
sýna skulu koma í veg fyrir að mögulegt sé að greiniefni mengist fyrir slysni eða tapist. 

2.1.2. Nothæfi prófana 

2.1.2.1. Endurheimt 

Ef fastur leiðréttingarstuðull vegna endurheimtar er notaður skal ákvarða endurheimt í hverri sýnalotu meðan á 
greiningu sýna stendur. Ef endurheimt er innan marka má nota fasta leiðréttingarstuðulinn. Annars skal nota 
endurheimtarstuðulinn fyrir þá tilteknu lotu nema nota eigi sértækan endurheimtarstuðul greiniefnisins í sýninu en 
þá skal nota staðalviðbótaraðferðina (sjá 3.5) eða nota innri staðal fyrir megindlega greiningu á greiniefni í sýni. 

2.1.2.2. Sérhæfni 

Með aðferð skal unnt að greina á milli greiniefnisins og annarra efna við tilraunaskilyrði. Leggja skal fram mat á því 
að hvaða marki það er hægt. Nota skal aðferðir til að komast hjá öllum fyrirsjáanlegum truflunum vegna efna við 
notkun mæliaðferðarinnar sem lýst er, s.s. vegna raðkvæma, hliðstæðra efna og efnaskiptaafurða viðkomandi leifa. 
Afar mikilvægt er að truflanir, sem gætu orðið vegna þátta í efniviðnum, séu rannsakaðar. 

2.2.  SKIMUNARAÐFERÐIR 

Í samræmi við tilskipun 96/23/EB skal aðeins nota þær greiningaraðferðir til skimunar sem sýna má fram á, skjalfest og 
rekjanlega, að séu fullgiltar og að hlutfall niðurstaðna sem eru í falssamræmi við kröfur sé < 5% (fastheldnimistök) í þeim 
styrk sem mælingar miðast við. Ef grunur leikur á að niðurstaða sé í ósamræmi við kröfur skal staðfesta þá niðurstöðu með 
staðfestingaraðferð. 
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2.3.  STAÐFESTINGARAÐFERÐIR FYRIR LÍFRÆNAR EFNALEIFAR OG AÐSKOTAEFNI 

Staðfestingaraðferðir fyrir lífrænar efnaleifar eða aðskotaefni skulu veita upplýsingar um efnafræðilega byggingu 
greiniefnisins. Af þeim sökum henta aðferðir, sem byggja eingöngu á litskiljunargreiningu án þess að nota litrófsgreiningu, 
ekki sem staðfestingaraðferðir einar og sér. Ef ein aðferð er ekki nægilega sérhæfð skal þeirri sérhæfni sem óskað er eftir þó 
náð með greiningarferlum sem fela í sér hentuga samsetningu hreinsunar, aðskilnaðar með litskiljutækni og litrófsgreiningar. 

Eftirfarandi aðferðir, eða samsetning aðferða, eru taldar henta til að sanngreina lífrænar efnaleifar eða aðskotaefni í 
efnaflokkunum sem tilgreindir eru: 

Tafla 1 

Hentugar staðfestingaraðferðir fyrir lífrænar efnaleifar eða aðskotaefni 

Mæliaðferð Efni í 1. viðauka 
við 96/23/EB Takmarkanir 

LC eða GC með 
massagreiningu 

A- og B-flokkur Einungis í kjölfar beintengdrar eða aftengdrar litskiljunar. 
Aðeins ef notaðar eru aðferðir til fullskönnunar (e. full scan) eða 
notaðir a.m.k. 3 (B-flokkur) eða 4 (A-flokkur) kennipunktar fyrir 
aðferðir sem skrá ekki heildarmassaróf. 

LC eða GC með IR-
litrófsgreiningu 

A- og B-flokkur Uppfylla þarf sértækar kröfur vegna gleypni í IR-litrófsgreiningu 

LC-fullskönnun með DAD B-flokkur Uppfylla þarf sértækar kröfur vegna gleypni í UV-litrófsgreiningu 

LC-flúrljómun B-flokkur Aðeins fyrir sameindir sem sýna upprunalega flúrljómun og 
sameindir sem sýna flúrljómun annaðhvort eftir ummyndun eða 
afleiðumyndun 

2-D TLC-fullskönnun með 
UV/VIS 

B-flokkur Tvívíð HPTLC og samhliða litskiljun eru skyldubundin 

GC-greining með 
rafeindahremmingu 

B-flokkur Einungis ef tvær súlur með mismunandi skautun eru notaðar 

LC-ónæmisrit B-flokkur Einungis ef a.m.k. tvö mismunandi litskiljunarkerfi eða önnur, 
sjálfstæð greiningaraðferð er notuð 

LC-UV/VIS (einnar 
bylgjulengdar) 

B-flokkur Einungis ef a.m.k. tvö mismunandi litskiljunarkerfi eða önnur, 
sjálfstæð greiningaraðferð er notuð. 

2.3.1. Almennar nothæfisviðmiðanir og kröfur 

Staðfestingaraðferðir skulu veita upplýsingar um efnafræðilega byggingu greiniefnisins. Ef fleiri en eitt 
efnasamband gefa sömu svörun getur aðferðin ekki greint á milli þessara efnasambanda. Aðferðir sem byggja 
eingöngu á litskiljunargreiningu án þess að nota litrófsgreiningu henta ekki sem staðfestingaraðferðir einar og sér. 

Ef notaður er hentugur innri staðall í aðferðinni skal honum bætt við sýnishlutann í upphafi útdráttar. Annaðhvort 
skal nota stöðug samsætumerkt form greiniefnisins, sem henta vel fyrir massagreiningu, eða efnasambönd, sem eru 
með svipaða byggingu og greiniefnið, eftir því hvort er tiltækt. 

Ef ekki er hægt að nota hentugan innri staðal skal staðfesta sanngreiningu greiniefnisins með samhliða litskiljun. Í 
því tilviki skal aðeins ná einum toppi og skal aukin topphæð (eða svæði) vera jöfn og magn viðbætta greiniefnisins. 
Ef notuð er gasgreining (GC) eða vökvaskiljun (LC) skal breidd toppsins í hálfri hámarkshæð vera innan 90–110% 
af bili upprunalegrar breiddar og rástíminn vera eins, innan 5% vikmarka. Ef notaðar eru þunnlagsskiljuaðferðir 
(TLC) skal einungis magna blettinn sem talinn er vera vegna greiniefnisins; nýr blettur skal ekki birtast og útlitið 
skal ekki breytast. 
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Viðmiðunarefni eða styrkt efni sem inniheldur þekkt magn greiniefnis, við eða nálægt leyfilegum mörkum eða 
ákvörðunarmörkum (viðmiðunarsýni sem er í ósamræmi við kröfur), sem og viðmiðunarefni sem er í samræmi við 
kröfur og prófefnablanksýni skulu helst notuð í öllu ferlinu um leið og hver lota prófunarsýna er greind. 
Útdráttarefnin skulu sett í greiningartækið í þessari röð: prófefnablanksýni, viðmiðunarsýni sem er í samræmi við 
kröfur, sýni, eitt eða fleiri, sem á að staðfesta, aftur viðmiðunarsýni sem er í samræmi við kröfur og að lokum 
viðmiðunarsýni sem er í ósamræmi við kröfur. Færa skal rök fyrir öllum frávikum frá þessari röð. 

2.3.2 Nothæfisviðmiðanir til viðbótar og aðrar kröfur vegna megindlegra aðferða við greiningu 

2.3.2.1. Réttleiki megindlegra aðferða 

Ef um er að ræða endurteknar greiningar á vottuðu viðmiðunarefni gilda eftirfarandi leiðbeinandi styrkbil fyrir 
frávik á vottuðum gildum á meðaltali mælds massahlutfalls sem leiðrétt hafa verið fyrir endurheimt: 

Tafla 2 

Lágmarksréttleiki megindlegra aðferða 

Massahlutfall Styrkbil 

≤ 1 µg/kg –50% til +20%

> 1 µg/kg til 10 µg/kg –30% til +10%

≥ 10 µg/kg –20% til +10%

Ef ekki eru til nein vottuð viðmiðunarefni er ásættanlegt að meta réttleika mælinganna með endurheimt á þekktu 
magni af greiniefninu eða greiniefnunum sem hefur verið bætt í blankefnivið. Gögn sem hafa verið leiðrétt með 
tilliti til meðalendurheimtar eru einungis ásættanleg ef þau falla innan styrkbilanna sem eru sýnd í töflu 2. 

2.3.2.2. Samkvæmni megindlegra aðferða 

Fjölsetra fráviksstuðull (CV) fyrir endurteknar greiningar á viðmiðunarefni eða styrktu efni við 
samanburðarnákvæm skilyrði skal ekki fara yfir gildi sem eru reiknuð með Horwitz-jöfnunni. Jafnan er: 

CV = 2(1–0,5 log C) 

þar sem C er massahlutfall sem er gefið upp sem veldisvísir af 10 (t.d. 1 mg/g = 10-3) Dæmi eru sýnd í töflu 3. 

Tafla 3 

Dæmi um fráviksstuðla fyrir samanburðarnákvæmni megindlegra aðferða á styrkbilum massahlutfalla greiniefnis 

Massahlutfall Samanburðarnákvæmni CV (%) 

1 µg/kg (*) 

10 µg/kg (*) 

100 µg/kg 23 

1 000 µg/kg (1 mg/kg) 16 

(*) Ef massahlutfall er lægra en 100 µg/kg gefur Horwitz-jafnan óásættanlega há gildi. Fráviksstuðlar fyrir styrk undir 100 µg/kg 
skulu því vera eins lágir og mögulegt er 

Fyrir greiningar sem gerðar eru við endurtekningarnákvæm skilyrði ætti einsetursfráviksstuðull alla jafna að vera á 
bilinu helmingur til tveir þriðju hlutar af gildunum hér fyrir ofan. Fyrir greiningar sem gerðar eru við 
samanburðarnákvæm skilyrði innan rannsóknarstofunnar skulu fráviksstuðlar innan rannsóknarstofunnar ekki vera 
hærri en fráviksstuðlar samanburðarnákvæmninnar. 

Ef um er að ræða efni sem búið er að ákvarða leyfileg mörk fyrir skal nást, með aðferðinni, samanburðarnákvæmni 
innan rannsóknarstofunnar sem er ekki meiri en samsvarandi fráviksstuðlar samanburðarnákvæmni við styrk sem er 
0.5 × leyfilegt mark. 
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2.3.3. Nothæfisviðmiðanir og aðrar kröfur vegna massagreiningar 

Massagreiningaraðferðir eru einungis hentugar sem staðfestingaraðferðir í kjölfar beintengdrar eða aftengdrar 
litskiljunar. 

2.3.3.1. Aðskilnaður með litskiljutækni 

Við gas- og massagreiningar (GC-MS) skal aðskilnaður með litskiljutækni framkvæmdur með því að nota 
hárpípusúlur. Við vökvaskiljun og massagreiningar skal aðskilnaður með litskiljutækni framkvæmdur með því að 
nota hentuga vökvaskiljunarsúlu. Ásættanlegur lágmarksrástími fyrir greiniefnið sem er verið að rannsaka skal ávallt 
vera tvöfaldur rástíminn sem samsvarar holrýminu í súlunni. Rástími (eða hlutfallslegur rástími) greiniefnisins í 
sýnishlutanum skal vera jafn kvörðunarstaðli innan tiltekinna rástímamarka. Rástímamörkin skulu vera í réttu 
hlutfalli við upplausnargetu litskiljunarkerfisins. Hlutfall rástíma greiniefnisins í litskiljun af rástíma innri staðalsins, 
þ.e. hlutfallslegur rástími greiniefnisins, skal samsvara kvörðunarlausn með vikmörkin ±0,5% fyrir gasgreiningar og 
±2,5% fyrir litskiljugreiningar. 

2.3.3.2. Massagreining 

Massagreining skal gerð með því að nota massagreiningaraðferðir, s.s. skráningu heildarmassarófa, (fullskönnun) 
eða SIM-stillingu (SIM) sem og fjölþrepamassagreiningu MS-MSn, t.d. Selected Reaction Monitoring (SRM) eða 
aðrar hentugar massagreiningar- eða MS-MSn-aðferðir ásamt viðeigandi jónunaraðferðum. Við massagreiningu með 
mikilli upplausn (HRMS) skal upplausnin alla jafna vera meiri en 10 000 fyrir allt massasviðið við 10% hlutfall 
öldudals (e. valley). 

Fullskönnun: Þegar ákvörðun með massagreiningu er gerð með skráningu á fullskönnun rófa er skylda að hafa með 
allar mældar kennijónir, (sameindajón, einkennandi samsett efni sameindajónar, einkennandi niðurbrotsjónir og 
samsætujónir) með hlutfallslegan styrk sem er meiri en 10% á viðmiðunarlitrófi kvörðunarstaðalsins. 

SIM-stilling Þegar ákvörðun með massagreiningu er gerð með niðurbrotsjónagreiningu skal sameindajónin helst 
vera ein valinna kennijóna (sameindajón, einkennandi samsett efni sameindarjónar, einkennandi niðurbrotsjónir og 
allar samsætujónir þeirra). Kennijónirnar sem eru valdar skulu ekki eingöngu vera úr sama hluta sameindarinnar. 
Suðhlutfall fyrir hverja kennijón skal vera ≥ 3:1. 

Fullskönnun og SIM-stilling Hlutfallsstyrkur jóna sem greinast, gefinn upp sem hundraðshluti af styrk kraftmestu 
jónar eða umskipta, skal samsvara styrk kvörðunarstaðalsins, annaðhvort úr kvörðunarstaðalslausnum eða úr 
ískotnum sýnum, við sambærilegan styrk, sem er mældur við sömu skilyrði, innan eftirfarandi vikmarka: 

Tafla 4 

Hæstu leyfilegu vikmörk fyrir hlutfallsstyrk jóna við notkun mismunandi massagreiningaaðferða 

Hlutfallslegur styrkur 

(% af grunntoppi (e. base peak)) 

EI-GC-MS 

(hlutfallslega) 

CI-GC-MS, GC-MSn 

LC-MS, LC-MSn 

(hlutfallslega) 

> 50% ±10% ±20% 

> 20–50% ±15% ±25% 

> 10–20% ±20% ±30% 

≤ 10% ±50% ±50% 

T ú l k u n  g a g n a  ú r  m a s s a r ó f i :  Hlutfallslegan styrk kennijóna og/eða móðurjónar/dótturjónapara þarf að 
sanngreina með því að bera saman róf eða með því að samþætta merki frá stökum massaferlum (e. single mass 
traces). Ef bakgrunnsleiðréttingu er beitt skal það koma skýrt fram og henni skal beitt jafnt alla lotuna (sjá 4. lið í 
2.3.1). 

F u l l s k ö n n u n : Þegar fullskönnun rófa er skráð í stakri massagreiningu skulu a.m.k. fjórar jónir, með hlutfallslegan 
styrk sem er ≥ 10% af grunntoppnum, vera til staðar. Sameindajónin skal höfð með ef hún er fyrir hendi í 
viðmiðunarrófinu með hlutfallslegan styrk sem er ≥ 10%. Að minnsta kosti fjórar jónir skulu vera innan hæstu 
leyfilegu vikmarka fyrir hlutfallsstyrk jóna (tafla 5). Nota má tölvustudda leit í gagnabönkum. Í því tilviki þurfa 
gögn úr massarófi í prófunarsýnunum sem borin eru saman við kvörðunarlausnina að fara yfir tiltekinn líkindastuðul 
(e. critical match factor). Sá stuðull skal ákvarðaður meðan á fullgildingarferli fyrir hvert greiniefni stendur og á 
grunni rófa sem uppfylla viðmiðanirnar sem lýst er hér á eftir. Fylgjast skal með breytileika í rófum sem stafar af 
sýnaefniviðnum og nothæfi rannsóknartækisins (e. detector performance). 
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SIM-stilling Nota skal kerfi kennipunkta til að túlka gögnin þegar niðurbrotsjónir eru mældar með öðrum aðferðum 
en fullskönnun. Til að staðfesta efni, sem eru skráð í A-flokk I. viðauka við tilskipun 96/23/EB, þarf a.m.k. fjóra 
kennipunkta. Til að staðfesta efni, sem eru skráð í B-flokk I. viðauka við tilskipun 96/23/EB, þarf a.m.k. þrjá 
kennipunkta. Í töflunni hér á eftir er gefinn upp sá fjöldi kennipunkta sem getur áunnist í hverri grundvallaraðferð 
við massagreiningu. Til þess að kennipunktarnir uppfylli þær kröfur sem þarf til staðfestingar og til að hægt sé að 
reikna summu kennipunktanna skal þó: 

a) mæla a.m.k. eitt jónahlutfall og

b) öll mæld jónahlutföll sem skipta máli skulu uppfylla viðmiðanirnar sem lýst er hér að framan og

c) ekki nota fleiri en þrjár mismunandi aðferðir saman til að ná lágmarksfjölda kennipunkta.

Tafla 5 

Tengsl á milli fjölda flokka af niðurbrotsjónum og áunninna kennipunkta 

MS-aðferð Áunnir kennipunktar á jón 

Massagreining með lítilli upplausn (LR) 1,0 

LR-MSn móðurjón 1,0 

LR-MSn umskiptaefni (e. transition products) 1,5 

HRMS 2,0 

HR- MSn móðurjón 2,0 

HR-MSn umskiptaefni 2,5 

Neðanmálsgreinar: 
(1) Hverja jón má einungis telja einu sinni. 
(2) Ef notuð er rafeindajónun við GC-MS telst það önnur aðferð en GC-MS þar sem notuð er efnajónun. 
(3) Einungis má nota mismunandi greiniefni til að fjölga kennipunktum ef afleiðurnar hafa aðra eiginleika við efnahvörf. 
(4) Að því er varðar efni í A-flokki 1. viðauka við tilskipun 96/23/EB ef ein af eftirfarandi aðferðum er notuð í greiningarferlinu: 

Háþrýstivökvaskiljun (HPLC) í tengslum við fullskönnun með díóðufjölnema (DAD); háþrýstivökvaskiljun (HPLC) í tengslum 
við flúrskinsgreiningu; HPLC í tengslum við ónæmisrit; tvívíð þunnlagsskiljun (TLC) í tengslum við litrófsgreiningu; bæta má 
við að hámarki einum kennipunkti að því tilskildu að viðeigandi viðmiðanir fyrir aðferðirnar séu uppfylltar. 

(5) Umskiptaefni ná yfir bæði dótturefni (e. daughter product) og dótturdætraefni. 

Tafla 6 

Dæmi um fjölda áunninna kennipunkta fyrir ýmsar aðferðir og samsetningar aðferða (n = heil tala) 

Aðferð(ir) Fjöldi jóna Kennipunktar 

GC-MS (EI eða CI) N n 

GC-MS (EI og CI) 2 (EI) + 2 (CI) 4 

GC-MS (EI eða CI) 2 afleiður 2 (afleiða A) + 2 (afleiða B) 4 

LC-MS N n 

GC-MS-MS 1 móðurjón og 2 dótturjónir 4 

LC-MS-MS 1 móðurjón og 2 dótturjónir 4 

GC-MS-MS 2 móðurjónir, hvor með 1 dótturjón 5 

LC-MS-MS 2 móðurjónir, hvor með 1 dótturjón 5 

LC-MS-MS-MS 1 móðurjón, 1 dótturjón og 2 
dótturdætrajónir 

5,5 

HRMS N 2 (n) 

GC-MS og LC-MS 2 + 2 4 

GC-MS og HRMS 2 + 1 4 
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2.3.4. Nothæfisviðmiðanir og aðrar kröfur vegna massagreiningar í tengslum við innrauða greiningu 

Fullnægjandi toppar: Fullnægjandi toppar eru hámarksgleypni á innrauða rófinu samkvæmt kvörðunarstaðli sem 
uppfyllir eftirfarandi kröfur. 

2.3.4.1. Innrauð greining 

H á m a r k s g l e y p n i : Hámarksgleypni skal vera á bylgjutölusviðinu 4000–500 cm-1. 

G l e y p n i s t y r k u r : Hann skal ekki vera minni en annaðhvort: 

a) eðlismólargleypni 40 með tilliti til grunnlínu topps eða

b) hlutfallsleg gleypni 12.5% af gleypni hæsta styrktopps á sviðinu 4000–500 cm-1,

þegar báðar eru mældar með tilliti til núllgleypni og 5% gleypni hæsta styrktopps á sviðinu 4000–500 cm-1 þegar 
báðar eru mældar með tilliti til grunnlínu topps. 

Athugasemd:  Þótt fullnægjandi toppar skv. a-lið geti fræðilega séð verið ákjósanlegri er í raun auðveldara í 
framkvæmd að ákvarða toppa skv. b-lið. 

Fjöldi toppa á innrauðu rófi greiniefnisins, sem hafa tíðni sem samsvarar fullnægjandi toppi innan rófsins samkvæmt 
kvörðunarstaðlinum, eru ákvörðuð með vikmörkunum ± 1 cm-1. 

2.3.4.2. Túlkun gagna úr innrauðu litrófi 

Gleypni skal vera fyrir hendi á öllum sviðum á rófi greiniefnisins sem samsvara fullnægjandi toppum innan 
viðmiðunarrófs kvörðunarstaðalsins. Í innrauðu rófi kvörðunarstaðalsins skulu vera a.m.k. 6 fullnægjandi toppar. Ef 
fullnægjandi toppar eru færri en 6 (7) skal ekki nota umrætt róf sem viðmiðunarróf. „Stigin“ (e. score), þ.e. 
hundraðshluti fullnægjandi toppa sem finnast í innrauðu rófi greiniefnis, skulu vera a.m.k. 50. Ef ekki finnst 
nákvæm samsvörun fyrir fullnægjandi topp skal viðkomandi svið á rófi greiniefnisins vera í samræmi við að þar 
væri samsvarandi toppur. Aðferðin á einungis við um gleypnitoppa í sýnisrófinu sem hafa a.m.k. þrefaldan styrk 
millitoppasuðsins. 

2.3.5. Nothæfisviðmiðanir og aðrar kröfur vegna ákvörðunar á greiniefni með því að nota LC með öðrum 
greiningaraðferðum 

2.3.5.1. Aðskilnaður með litskiljutækni 

Nota skal innri staðal ef hentugt efni til þess er tiltækt. Það skal helst vera skyldur staðall (e. related standard) og 
rástíminn svipaður og rástími greiniefnisins. Skola skal greiniefnið við rástíma sem er dæmigerður fyrir samsvarandi 
kvörðunarstaðal við sömu tilraunaskilyrði. Leyfilegur lágmarksrástími fyrir greiniefni skal vera tvöfaldur sá rástími 
sem samsvarar holrýminu í súlunni. Hlutfall rástíma greiniefnisins af rástíma innri staðalsins, þ.e. hlutfallslegur 
rástími greiniefnisins, skal vera hið sama og kvörðunarlausnarinnar í viðeigandi efnivið, með vikmörkin ±2,5%. 

2.3.5.2. Fullskönnun með UV-VIS-greiningu 

Uppfylla þarf nothæfisviðmiðanir fyrir LC-aðferðir. 

Bylgjulengdir fyrir hámarksgleypni greiniefnisrófsins skulu vera hinar sömu og bylgjulengdir kvörðunarstaðalsins, 
með vikmörkum sem ákvarðast af upplausninni í greinikerfinu. Fyrir greiningu með díóðufjölnema er þetta 
venjulega innan við ± 2 nm. Sá hluti greiniefnisrófsins sem er yfir 220 nm má ekki líta öðruvísi út en 
kvörðunarstaðalsrófið á þeim hlutum rófanna tveggja sem hafa hlutfallslega gleypni ≥ 10%. Viðmiðunin er uppfyllt í 
fyrsta lagi þegar sama hámark er fyrir hendi og í öðru lagi þegar munurinn á rófunum tveimur er hvergi meiri en 
10% af gleypni kvörðunarstaðalsins. Ef notuð er tölvustudd leit og samval í gagnabönkum (e. computer-aided 
library searching and matching) þurfa gögn úr tíðnirófi í prófunarsýnunum sem borin eru saman við 
kvörðunarlausnina að fara yfir tiltekinn líkindastuðul. Sá stuðull skal ákvarðaður meðan á fullgildingarferli fyrir 
hvert greiniefni stendur á grunni rófa sem uppfylla viðmiðanirnar sem lýst var hér að framan. Fylgjast skal með 
breytileika í rófum sem stafar af sýnaefniviðnum og nothæfi rannsóknartækisins. 
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2.3.5.3. Nothæfisviðmiðanir fyrir flúrmælingu 

Uppfylla þarf nothæfisviðmiðanir fyrir LC-aðferðir. 

Þetta á við um sameindir sem sýna upprunalega flúrljómun (e. native fluorescence) og sameindir sem sýna 
flúrljómun annaðhvort eftir ummyndun eða afleiðumyndun. Val á örvunar- og útgeislunarbylgjulengd ásamt 
skilyrðum fyrir litskiljun skal vera framkvæmt á þann hátt að truflandi þættir í útdráttum blanksýna séu í lágmarki. 

Næsta topphámark í skiljuritinu skal aðgreint frá ákvörðuðum toppi greiniefnisins með a.m.k. einni heilli toppbreidd 
við 10% af hámarkshæð greiniefnistoppsins. 

2.3.5.4. Nothæfisviðmiðanir vegna ákvörðunar á greiniefni með LC-ónæmisriti 

LC-ónæmisrit hentar ekki eitt og sér til notkunar sem staðfestingaraðferð. 

Uppfylla þarf viðkomandi viðmiðanir fyrir LC-aðferðir. 

Fyrirframskilgreindar breytur vegna gæðaeftirlits, t.d. ósérhæfð binding, hlutfallsleg binding viðmiðunarsýna og 
gleypnigildi blanksýnis, þurfa að vera innan þeirra marka sem fengust við fullgildingu prófunarinnar. 

Ónæmisritið þarf að samanstanda af a.m.k. 5 hlutum (e. fractions). 

Hver hluti skal vera minni en helmingur af breidd toppsins. 

Hlutinn með hámarksinnihaldi greiniefnisins þarf að vera eins og í grunsamlega sýninu, viðmiðunarsýninu sem er í 
ósamræmi við kröfur og staðlinum. 

2.3.5.5. Ákvörðun á greiniefni með notkun LC ásamt UV/VIS-greiningu (einnar bylgjulengdar) 

LC með UV/VIS-greiningu (einnar bylgjulengdar) hentar ekki eitt og sér til notkunar sem staðfestingaraðferð. 

Næsta topphámark í skiljuritinu skal aðgreint frá ákvörðuðum toppi greiniefnisins með a.m.k. einni heilli toppbreidd 
við 10% af hámarkshæð greiniefnistoppsins. 

2.3.6. Nothæfisviðmiðanir og aðrar kröfur vegna ákvörðunar á greiniefni með 2-D TLC í tengslum við fullskönnun 
með UV/VIS-litrófsgreiningu 

Tvívíð HPTLC og samhliða litskiljun eru skyldubundnar. 

RF-gildi greiniefnisins skal vera samsvarandi RF-gildi staðalsins innan markanna ±5%. 

Útlit greiniefnisins skal vera nákvæmlega eins og staðalsins. 

Ef blettir eru samlitir skal miðja blettsins sem liggur næst greiniefnisblettinum vera aðskilin frá miðju 
greiniefnisblettarins svo nemi a.m.k. hálfri summunni af þvermáli blettsins. 

Róf greiniefnisins skal ekki líta öðruvísi út en róf kvörðunarstaðalsins eins og lýst er fyrir fullskönnun með UV-
VIS-greiningu. 

Ef notuð er tölvustudd leit og samval í gagnabönkum þurfa gögn úr tíðnirófi í prófunarsýnunum sem borin eru 
saman við kvörðunarlausnina að fara yfir tiltekinn líkindastuðul. Sá stuðull skal ákvarðaður meðan á 
fullgildingarferli fyrir hvert greiniefni stendur á grunni rófa sem uppfylla viðmiðanirnar sem lýst var hér að framan. 
Fylgjast skal með breytileika í rófum sem stafar af sýnaefniviðnum og nothæfi rannsóknartækisins. 

2.3.7. Nothæfisviðmiðanir og kröfur vegna ákvörðunar á greiniefni með GC ásamt greiningu með 
rafeindahremmingu (ECD) 

Nota skal innri staðal ef hentugt efni til þess er tiltækt. Það skal helst vera skylt efni og rástíminn svipaður og rástími 
greiniefnisins. Skola skal greiniefnið við rástíma sem er dæmigerður fyrir samsvarandi kvörðunarstaðal við sömu 
tilraunaskilyrði. Leyfilegur lágmarksrástími fyrir greiniefni skal vera tvöfaldur sá rástími sem samsvarar holrýminu í 
súlunni. Hlutfall rástíma greiniefnisins af rástíma innri staðalsins, þ.e. hlutfallslegur rástími greiniefnisins, skal vera 
hið sama og kvörðunarlausnarinnar í viðeigandi efnivið, með vikmörkin ±0,5%. Næsta topphámark í skiljuritinu 
skal aðgreint frá ákvörðuðum toppi greiniefnisins með a.m.k. einni heilli toppbreidd við 10% af hámarkshæð 
greiniefnistoppsins. Nota má samhliða litskiljun til að fá viðbótarupplýsingar. 
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2.4.  STAÐFESTINGARAÐFERÐIR FYRIR FRUMEFNI 

Staðfestingargreiningar fyrir frumefni skulu byggðar á ótvíræðri sanngreiningu og réttri og jafnframt nákvæmri 
magnákvörðun með því að nota eðlisefnafræðilega eiginleika sem eru ótvíræðir fyrir frumefnið sem um ræðir (t.d. 
einkennandi bylgjulengdir geislunar sem þau gefa frá sér eða taka við, atómmassi) í þeim styrk sem mælingar miðast 
við. 

Eftirfarandi aðferðir eða samsetning aðferða eru taldar hentugar til að sanngreina frumefni: 

Tafla 7 

Hentugar staðfestingaraðferðir fyrir frumefni 

Aðferð Mældar breytur 

Forskautsstrípun með tifspenntri straumafleiðumælingu Rafmerki 

Frumeindagleypnimæling 

Logi Bylgjulengd gleypni 

Hýdríðmyndun Bylgjulengd gleypni 

Kaldgufutækni Bylgjulengd gleypni 

Sundrun með rafhitun (grafítofn) Bylgjulengd gleypni 

Litrófsmæling á útgeislun frumeinda 

Spanað rafgas Útgeislunarbylgjulengd 

Massagreining 

Spanað rafgas Hlutfall milli massa og hleðslu 

2.4.1. Almennar nothæfisviðmiðanir og aðrar kröfur vegna staðfestingaraðferða 

Viðmiðunarefni, eða styrkt efni sem inniheldur þekkt magn greiniefnis, við eða nálægt leyfilegu hámarki eða 
ákvörðunarmörkum (viðmiðunarsýni sem er í ósamræmi við kröfur), sem og viðmiðunarefni sem er í samræmi við 
kröfur og prófefnablanksýni skulu helst notuð í öllu ferlinu um leið og hver lota prófunarsýna er greind. Mælt er 
með að útdráttarefnin skuli sett í greiningartækið í þessari röð: prófefnisblanksýni, viðmiðunarsýni sem er í 
samræmi við kröfur, sýni sem á að staðfesta, viðmiðunarsýni sem er í samræmi við kröfur og að lokum 
viðmiðunarsýni sem er í ósamræmi við kröfur. Færa skal rök fyrir öllum frávikum frá þessu. 

Almennt séð þarf í flestum greiningaraðferðum algera sundrun á lífræna efniviðnum til að fá lausnir áður en 
greiniefnið er ákvarðað. Þessu má ná fram með því að nota sundrunaraðferðir með örbylgjum en það lágmarkar 
hættuna á að greiniefni sem eru til mælinga tapist og/eða mengist. Nota skal vönduð, afmenguð teflonílát. Ef aðrar 
votsundrunar eða þurrsundrunaraðferðir eru notaðar skulu skrifleg gögn vera fyrir hendi til að útiloka hugsanlegt tap 
eða mengun. Í stað sundrunar má við tilteknar aðstæður velja að nota aðgreiningaraðferðir (t.d. útdrátt) til að 
aðgreina greiniefni frá efniviðnum og/eða til að þykkja greiniefni til að setja þau í greiningartækin. 

Að því er varðar kvörðun, hvort sem það er ytri kvörðun eða byggir á staðalviðbót, skal þess gætt að fara ekki út 
fyrir mælisviðið sem er ákvarðað fyrir greininguna. Ef um er að ræða ytri kvörðun er skyldubundið að 
kvörðunarstaðlarnir séu tilreiddir í lausn sem er eins lík samsetningu sýnislausnarinnar og mögulegt er. Einnig skal 
beita bakgrunnsleiðréttingu ef sértækar aðstæður við greininguna krefjast þess. 

2.4.2. Nothæfisviðmiðanir til viðbótar og aðrar kröfur vegna megindlegra aðferða við greiningu 

2.4.2.1. Réttleiki megindlegra aðferða 

Ef um er að ræða endurteknar greiningar á vottuðu viðmiðunarefni fyrir frumefni skal frávik á meðalinnihaldi 
viðmiðunargildisins, sem hefur verið ákvarðað með tilraun, ekki vera yfir ± 10% mörkunum. Ef slík vottuð 
viðmiðunarefni eru ekki fyrir hendi er ásættanlegt að meta réttleika mælinganna með endurheimt á þekktu magni af 
frumefninu sem hefur verið bætt við óþekkta sýnið. Athygli er vakin á því að viðbætta frumefnið er ekki 
efnafræðilega bundið í raunverulega efniviðnum, ólíkt því sem er í greiniefninu, og því hafa niðurstöður, sem fást 
með þessari aðferð, minna gildi en þær sem fást með notkun á vottuðum viðmiðunarefnum. Gögn um endurheimt 
eru einungis ásættanleg ef þau eru innan ± 10% markgildisins. 
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2.4.2.2. Samkvæmni megindlegra aðferða 

Ef um er að ræða endurteknar greiningar á sýni, sem gerðar eru við samanburðarnákvæm skilyrði innan 
rannsóknarstofunnar, skal einsetursfráviksstuðull fyrir meðaltal ekki fara yfir eftirfarandi gildi: 

Tafla 8 

Fráviksstuðlar fyrir megindlegar aðferðir á styrkbilum massahlutfalls frumefnis 

Massahlutfall Fráviksstuðull (%) 

≥ 10 µg/kg til 100 µg/kg 20 

> 100 µg/kg til 1 000 µg/kg 15 

≥ 1 000 µg/kg 10 

2.4.3. Sértækar kröfur fyrir forskautsstrípun með tifspenntri straumafleiðumælingu (DPASV) 

Mikilvægt er að lífrænt efni í sýnum sé brotið algerlega niður áður en DPASV-ákvörðun er gerð. Ekki skulu sjást 
nein breiðmerki (e. broad signal) vegna þess að lífræn efni eru fyrir hendi í straumspennulínuritum. Ólífrænir þættir 
efniviðar geta haft áhrif á topphæð í DPASV. Magnákvörðun skal því gerð með því að nota aðferð með 
staðalviðbótum. Sýnishorn af dæmigerðu straumspennulínuriti sýnislausnar skal fylgja aðferðinni. 

2.4.4. Sértækar kröfur vegna frumeindagleypnimælinga (AAS) 

Þessi tækni er almennt notuð fyrir eitt frumefni og því þarf uppsetning tilraunarinnar að vera eins og best verður á 
kosið fyrir frumefnið sem á að magngreina. Þegar því verður við komið skal sannprófa niðurstöðurnar með 
eigindlegum og megindlegum hætti með að nota aðrar gleypilínur (best er að velja tvær ólíkar línur). 
Kvörðunarstaðlar skulu tilreiddir í lausnarefnivið sem er eins líkur mælilausn sýnis (e. sample measurement 
solution) og mögulegt er (t.d. varðandi sýrustyrk eða samsetningu stilliefna). Til að blankgildi verði sem lægst skal 
hreinleiki allra prófefna vera eins mikill og hægt er. Velja má milli ýmissa tegunda AAS-mælinga eftir því hvaða 
aðferð er valin til að breyta sýninu í gufu og/eða sundra því. 

2.4.4.1. Sértækar kröfur vegna AAS með loga 

Stillingar tækisins skulu vera eins og best verður á kosið fyrir hvert frumefni. Einkum þarf að sannprófa 
samsetningu gassins og streymi. Nota skal leiðréttingu fyrir samfelldum bakgrunni til að koma í veg fyrir truflun 
vegna bakgrunnsgleypni. Ef um er að ræða óþekktan efnivið skal prófa hvort nota þarf bakgrunnsleiðréttingu. 

2.4.4.2. Sértækar kröfur vegna AAS með grafítofni 

Mengun á rannsóknarstofunni hefur oft áhrif á nákvæmni þegar verið er að vinna með örsnefilmagn (e. ultra-trace 
levels) í grafítofni. Því ætti að nota prófefni með miklum hreinleika, afjónað vatn og hvarftreg plastílát fyrir 
meðhöndlun sýna og staðla. Stillingar tækis fyrir hvert frumefni skulu vera eins og best verður á kosið. Einkum þarf 
að athuga skilyrði við formeðhöndlun og sundrun (hitastig, tíma) og breytingar á efnivið. 

Ef sundrunin er gerð við jafnhitaaðstæður (t.d. þverhitað grafítrör með innbyggðum Lvov-palli (e. transverse 
0heated graphite tube with integrated Lvov platform) (8)) minnka áhrif efniviðarins varðandi sundrun greiniefnisins. 
Magnákvörðun með kvörðunarferli sem er byggður á mælingu á vatnskenndri staðallausn er leyfileg ef hún er gerð 
ásamt breytingu á efnivið og Zeeman-bakgrunnsleiðréttingu (9). 

2.4.5. Sértækar kröfur vegna hýdríðmyndunar frumeindagleypnimælinga 

Lífræn efnasambönd sem innihalda frumefni, s.s. arsen, bismút, germaníum, blý, antímon, selen, tin og tellúr, geta 
verið mjög stöðug og útheimta oxandi niðurbrot til að réttar niðurstöður fáist varðandi heildarinnihald frumefna. Því 
er mælt með sundrun með örbylgju eða háþrýstiöskun við mjög oxandi skilyrði. Þess skal sérstaklega gætt að 
ummyndun frumefnanna í samsvarandi hýdríð þeirra sé alger og samanburðarnákvæm. 

Myndun arsenhýdríða í saltsýrulausn með NaBH4 fer eftir oxunarstigi arsens (As III: hröð myndun, As V: lengra 
myndunartímabil). Til að koma í veg fyrir að næmi tapist við ákvörðun á As V með flæðiinnsprautunartækni (e. 
flow injection analysis), vegna þess hve stuttur hvarftíminn er í því kerfi, þarf að afoxa As V í As III eftir 
oxunarniðurbrotið. Kalíumjoðíð/askorbínsýra eða systeín eru hentug í þessum tilgangi. Blanksýni, kvörðunarlausnir 
og sýnislausnir skulu meðhöndlaðar á sama hátt. Ef unnið er með lotukerfi er hægt er að ákvarða báðar arsengerðir 
án þess að það hafi áhrif á nákvæmni. Vegna hægari myndunar As V-hýdríða skal kvörðun framkvæmd með því að 
samþætta toppflatarmál. Stillingar tækis skulu vera eins og best verður á kosið. Gasflæðið, sem flytur hýdríðið í 
sundrarann (e. atomisator), er sérlega mikilvægt og þarf að hafa eftirlit með því. 
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2.4.6. Sértækar kröfur vegna frumeindagleypnimælinga með kaldgufutækni 

Kaldgufutækni er einungis notuð ef um er að ræða kvikasilfur. Vegna taps af völdum uppgufunar og ásogs 
frumefnisins kvikasilfurs þarf að fara sérlega gætilega í allri greiningunni. Forðast skal vandlega mengun frá 
prófefnum eða umhverfi. 

Beita þarf oxunarniðurbroti á lífræn efnasambönd sem innihalda kvikasilfur til að fá réttar niðurstöður varðandi 
heildarmagn kvikasilfursins. Til niðurbrotsins skal nota innsigluð kerfi með sundrun með örbylgju eða 
háþrýstiöskun. Hafa skal sérstaka aðgát við þrif á tækjum sem hafa komist í snertingu við kvikasilfur. 

Það hefur kosti að nota flæðiinnsprautunartækni. Ráðlagt er að nota ásog frumefnisins kvikasilfurs á gull-
/platínuásogara og síðan afsog með hitun fyrir lægri ákvörðunarmörk. Ef raki kemst að ásogaranum eða kúvettunni 
skekkir það mælinguna og skal forðast það. 

2.4.7. Sértækar kröfur fyrir rafgasgeislunargreiningu (ICP-AES) 

Rafgasgeislunargreining (10) er fjölfrumefnaaðferð sem gerir kleift að mæla mismunandi frumefni samtímis. Til að 
hægt sé að nota ICP-AES þarf fyrst að sundra sýnunum til að leysa sundur lífræna efniviði. Nota skal innsigluð kerfi 
með sundrun með örbylgju eða háþrýstiöskun. Til að ICP-AES greiningin verði markviss skiptir kvörðun tækisins 
og val á frumefni eða bylgjulengd höfuðmáli. Ef um er að ræða línulega kvörðunarferla er yfirleitt einungis 
nauðsynlegt að mæla fjóra styrkleika kvörðunarlausna til að kvarða tækið þar eð ICP-AES kvörðunarferlar eru 
yfirleitt línulegir yfir fjögur til sex stærðarþrep styrks. Kvörðun ICP-AES kerfisins skal að öllu jöfnu gerð með staðli 
fyrir mörg frumefni (e. multi-element standard) sem skal tilreiddur í lausn sem inniheldur sama sýrustyrk og 
mælilausnin. Fylgjast skal með styrk frumefna vegna línulega ferilsins. 

Val bylgjulengda til mælinga á útgeislun frá greiniefnunum fer eftir styrk frumefnanna sem á að ákvarða. Ef styrkur 
greiniefnisins fellur utan mælisviðs útgeislunarlínu skal nota aðra útgeislunarlínu. Fyrst skal valin næmasta 
útgeislunarlínan (án truflana), síðan lína sem er ekki jafn næm. Þegar unnið er við eða nálægt greiningarmarki er 
næmasta línan fyrir viðkomandi greiniefni yfirleitt besti kosturinn. Litrófs- og bakgrunnstruflanir valda flestum 
vandamálum við ICP-AES. Mögulegar truflanir eru t.d. einföld hliðrun á bakgrunni, hallahliðrun á bakgrunni, bein 
skörun í rófi og flóknari hliðrun á bakgrunni. Hver þessara truflana hefur eigin orsakir og lausnir. Leiðréttingu á 
truflunum og bestun á vinnslubreytum skal beitt með hliðsjón af efniviðnum. Sumar truflanir má forðast með 
þynningu eða breytingu á efniviðum. Með hverri lotu af prófunarsýnum sem eru greindar skal meðhöndla 
viðmiðunarefni og styrkt efni, sem inniheldur þekkt innihaldi greiniefnisins eða greiniefnanna sem og blankefnið (e. 
blank material), á sama hátt og prófunarsýnin. Yfirfara skal staðalinn, t.d. eftir 10 sýni, til að prófa fyrir reki. 
Hreinleiki allra prófefna og rafgassins skal vera eins mikill og hægt er. 

2.4.8. Sértækar kröfur varðandi rafmassagreiningu (ICP-MS)(11) 

Ákvörðun á snefilefnum með meðalatómmassa, s.s. króm, kopar og nikkel, kann að verða fyrir miklum truflunum 
frá öðrum sammassa (e. isobaric) og fjölatóma (e. polyatomic) jónum. Það er einungis hægt að komast hjá því ef 
fáanleg upplausnargeta er a.m.k. 7000–8000. Meðal vandkvæða við MS-aðferðir er rek vegna mælitækja, áhrif frá 
efnivið og truflanir frá sameindajónum (m/z < 80). Til að leiðrétta rek vegna mælitækja og áhrif efniviðar þarf 
margþætta innri stöðlun sem tekur til sama massasviðs og frumefnin sem á að ákvarða. 

Lífrænt efni í sýnum þarf að brjóta algerlega niður áður en ICP-MS mælingar eru gerðar. Eftir sundrun í 
innsigluðum hylkjum skal færa rokgjörn frumefni, s.s. joð, yfir á stöðugt oxunarstig, eins og gert er við AAS-
mælingu. Mestu truflanir á niðurstöðum eru vegna samblands sameindajóna af argoni (rafgasi), vetni, kolefni, 
köfnunarefni og súrefni (uppleysisýrur (e. dissolution acid), óhreinindi í rafgasi og gastegundir úr andrúmslofti sem 
berast með) og sýnaefniviðarins. Til að forðast truflanir er þörf á algerri sundrun, bakgrunnsmælingum, viðeigandi 
vali á massa sem greindur er, sem er stundum tengdur minni fjölda (lakara greiningarmark), og uppleysisýrum, t.d. 
saltpéturssýru. 

Truflunum skal afstýrt með viðeigandi vali á sértækum massa til greiningar fyrir frumefnin sem á að ákvarða, þ.m.t. 
staðfestingu á hlutfalli samsæta. Svörun tækjabúnaðar með tilliti til Fano-stuðla skal yfirfarin fyrir hverja mælingu 
með notkun innri staðla. 
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3. FULLGILDING

Fullgilding skal sýna að greiningaraðferðin sé í samræmi við viðmiðanirnar sem gilda um þá nothæfiseiginleika sem 
skipta máli. 

Mismunandi eftirlitsmarkmið krefjast mismunandi aðferðaflokka. Í töflunni hér á eftir er ákvarðað hvaða 
nothæfiseiginleika skal staðfesta fyrir hverja tegund aðferðar. 

Tafla 9 

Flokkun greiningaraðferða eftir nothæfiseiginleikum sem ákvarða þarf 

Greiningar-
mörk CCß 

Ákvörðunar-
mörk CCα 

Réttleiki/endur
heimt Samkvæmni Valvísi/sér-

hæfni 

Notkunarsvið
/traustleiki/ 
stöðugleiki 

Eigindlegar 
aðferðir 

S + – – – + + 

C + + – – + + 

Megindlegar 
aðferðir 

S + – – + + + 

C + + + + + + 

S = skimunaraðferðir; C = staðfestingaraðferðir; + = ákvörðun er lögboðin. 

3.1.  FULLGILDINGARAÐFERÐIR 

Í þessum kafla eru gefin dæmi um aðferðir og/eða tilvísanir í aðferðir til að fullgilda greiningaraðferðir. Nota má 
aðrar aðferðir til að sýna fram á að greiningaraðferð sé í samræmi við nothæfisviðmiðanir fyrir nothæfiseiginleika að 
því tilskildu að þær veiti jafn miklar upplýsingar og séu af sömu gæðum. 

Einnig má framkvæma fullgildingu með því að gera fjölsetrarannsókn á borð við þá sem komið er á með 
Alþjóðamatvælaskránni, Alþjóðlegu staðlasamtökunum eða Alþjóðasamtökum um hreina og hagnýta efnafræði (12) 
eða samkvæmt öðrum aðferðum, s.s. rannsókn einnar rannsóknarstofu eða með innri fullgildingu (13)(14). Í þessum 
hluta er lögð sérstök áhersla á rannsókn einnar rannsóknarstofu (á innri fullgildingu) með notkun einingaaðferðar (e. 
modular approach). Aðferðin samanstendur af: 

1. sameiginlegum nothæfiseiginleikum, óháð því hvaða fullgildingarlíkan er notað, og

2. sértækari aðferðum, sem eru háðar líkani, eins og lýst er í töflu 10.

Tafla 10 

Nothæfisbreytur, óháðar og háðar líkani 

Fullgilding 

Nothæfisbreytur, óháðar líkani Nothæfisbreytur, háðar líkani 

Sameiginlegir nothæfiseiginleikar (3.1.1) Hefðbundin aðferð við fullgildingu 
(3.1.2) 

Innri fullgildingaraðferð (3.1.3) 

Sérhæfni Endurheimt Endurheimt 

Réttleiki Endurtekningarnákvæmni Endurtekningarnákvæmni 

Traustleiki: minniháttar breytingar Samanburðarnákvæmni innan 
rannsóknarstofu 

Samanburðarnákvæmni innan 
rannsóknarstofu 

Stöðugleiki Samanburðarnákvæmni Samanburðarnákvæmni 

Ákvörðunarmörk (CCα) Ákvörðunarmörk (CCα) 

Greiningargeta (CCβ) Greiningargeta (CCβ) 

Kvörðunarferlar Kvörðunarferill 

Traustleiki: meiriháttar breytingar Traustleiki 
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3.1.1. Nothæfiseiginleikar, óháðir líkani 

Ákvarða þarf eftirfarandi nothæfiseiginleika án tillits til hvaða fullgildingaraðferð er valin. Til að draga úr 
vinnuálagi má nota vandlega hannaða og tölfræðilega trausta aðferð til að tengja saman tilraunir sem gerðar eru til 
að ákvarða mismunandi breytur. 

3.1.1.1. Sérhæfni 

Mikilvægt er að greiningaraðferðir geti greint á milli greiniefnisins og náskyldra efna (hverfna, umbrotsefna, 
niðurbrotsefna, innrænna efna, þátta í efniviði, o.s.frv.). Nauðsynlegt er að nota tvær aðferðir til að athuga hvort um 
truflanir sé að ræða. 

Því skal velja efni sem hafa hugsanlega truflandi áhrif og greina viðeigandi blanksýni til að greina hvort mögulegar 
truflanir eru til staðar og til að meta áhrifin af þeim. 

— Velja skal hóp efnafræðilega skyldra efnasambanda (umbrotsefna, afleiða, o.s.frv.) eða annarra efna sem líklegt 
er að komi fyrir með efnasambandinu sem er til mælinga og gætu verið fyrir hendi í sýninu. 

— Greina skal hæfilega mörg dæmigerð blanksýni (n ≥ 20) og kanna hvort um einhverjar truflanir er að ræða 
(merki, toppar, jónaleifar) á sviðinu sem er til mælinga þar sem búist er við að markgreiniefnið komi fram. 

— Auk þess skal styrkja dæmigerð blanksýni í viðeigandi styrk með efnum sem eru líkleg til að trufla 
sanngreiningu og/eða magnákvörðun á greiniefninu. 

— Eftir greiningu skal rannsaka hvort: 

— tilvistin geti valdið rangri sanngreiningu, 

— sanngreining á markgreiniefninu sé hindruð vegna einnar eða fleiri truflana eða 

— magnákvörðunin verði fyrir miklum áhrifum. 

3.1.1.2. Réttleiki 

Í þessum lið er skilgreiningu á réttleika (einn þáttur í nákvæmni) lýst. Réttleika er einungis hægt að staðfesta með 
því að nota vottað viðmiðunarefni (CRM). Alltaf skal nota vottað viðmiðunarefni þegar það er fyrir hendi. 
Aðferðinni er lýst í smáatriðum í ISO 5725-4 (5). Dæmi fylgir hér á eftir: 

— sex samhliða sýni vottaða viðmiðunarefnisins eru greind í samræmi við prófunarleiðbeiningar fyrir aðferðina, 

— styrkur greiniefnisins, sem er fyrir hendi í hverju samhliða sýni, er ákvarðaður, 

— reiknað er út meðaltal, staðalfrávik og fráviksstuðull (%) fyrir þennan styrk, 

— réttleiki er reiknaður út með því að deila með staðfestu gildi (mælt sem styrkur) í meðalstyrk sem greinst hefur 
og margfalda með 100 svo hægt sé að sýna niðurstöðuna sem hundraðshluta. 

Réttleiki (%) = meðaltal af greindum styrk, leiðrétt með tilliti til endurheimtar × 100/staðfestu gildi. 

Ef vottað viðmiðunarefni er ekki fyrir hendi má ákvarða endurheimt í stað réttleika, eins og lýst er í 4.1.2.1 hér á 
eftir. 

3.1.1.3. Notkunarsvið/traustleiki (minniháttar breytingar) 

Í slíkum rannsóknum bætir rannsóknarstofan vísvitandi við minniháttar, líklegum breytum og athugar afleiðingar 
þeirra. 

Forrannsóknirnar þurfa að fara fram með því að velja þætti úr sýninu áður en það er meðhöndlað, hreinsað og greint 
þar eð slíkt gæti haft áhrif á niðurstöður mælinganna. Slíkir þættir geta m.a. verið greinandinn, uppruni og aldur 
prófefna, leysar, staðlar og sýnisútdráttur, upphitunarhraði, hitastig, pH-gildi auk margra annarra þátta sem fyrir geta 
komið á rannsóknarstofunni. Þessum þáttum skal breyta í því umfangi sem fellur að þeim frávikum sem yfirleitt er 
að vænta hjá rannsóknarstofum. 

— Þeir þættir sem gætu haft áhrif á niðurstöður skulu tilgreindir. 

— Eilítill breytileiki skal vera milli þáttanna. 
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— Gera skal traustleikapróf með Youden-aðferð (15)(16). (Nota má aðrar viðurkenndar aðferðir á þessu stigi. 
Youden-aðferðin er þó bæði tíma- og vinnusparandi.) Youden-aðferðin er smækkuð þáttatilraun (e. fractional 
factorial design). Samspil ólíkra þátta er ekki hægt að greina. 

— Ef þáttur reynist hafa veruleg áhrif á niðurstöður úr mælingum skal gera fleiri tilraunir til að ákvarða 
ásættanleikamörk þessa þáttar. 

— Þættir sem hafa veruleg áhrif á niðurstöðurnar skulu skýrt tilgreindir í aðferðarlýsingunni. 

Grunnhugmyndin er að rannsaka ekki einungis eina breytingu í einu heldur bæta við nokkrum breytingum á sama 
tíma. Dæmi: A, B, C, D, E, F og G eru látnir tákna nafngildi sjö mismunandi þátta sem gætu haft áhrif á 
niðurstöðurnar ef nafngildum þeirra er breytt lítillega. Samsvarandi lágstafir a, b, c, d, e, f og g eru látnir tákna önnur 
gildi þeirra. Þetta gefur 27 eða 128 mismunandi mögulegar samsetningar. 

Mögulegt er að velja undirhóp með átta af þessum samsetningum þar sem er jafnvægi milli upphafsstafa og lágstafa 
(Tafla 11.). Gera skal átta ákvarðanir þar sem notuð er samsetning völdu þáttanna (A–G). Niðurstöður þeirra 
ákvarðana eru sýndar í töflu 11 hér á eftir sem S–Z. 

Tafla 11 

Tilraunahögun fyrir traustleikarannsóknir (minniháttar breytingar) 

Gildi þáttar F 
Samsetning ákvarðana nr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A/a A A A A a a a a 

B/b B B b b B B b b 

C/c C c C c C c C c 

D/d D D d d d d D D 

E/e E e E e e E e E 

F/f F f f F F f f F 

G/g G g g G g G G g 

Mæld niðurstaða R S T U V W X Y Z 

Sjá dæmi um útreikninga á traustleikaprófun í 3.3. 

3.1.1.4. Stöðugleiki 

Komið hefur í ljós að ef stöðugleiki greiniefnisins eða þátta í efnivið sýnisins er ekki nægur meðan það er í geymslu 
eða í greiningu getur það valdið umtalsverðum frávikum í niðurstöðu greiningarinnar. Einnig skal fylgjast með 
stöðugleika kvörðunarstaðalsins í lausninni. Yfirleitt er stöðugleiki greiniefnis við ýmis geymsluskilyrði vel þekktur. 
Eftirlit með geymsluskilyrðum skal vera hluti af eðlilegu faggildingarkerfi rannsóknarstofa. Hér á eftir eru gefin 
dæmi um hvernig er hægt að ákvarða stöðugleika ef geymsluskilyrðin eru ekki þekkt. 

S t öðu g l e i k i  g r e i n i e f n i s i n s  í  l a u s n :  

— Ný stofnlausn greiniefnis eða greiniefna er tilreidd og þynnt eins og tilgreint er í prófunarleiðbeiningum svo 
afraksturinn nægi í hæfilega marga deiliskammta (t.d. 40) af hverjum völdum styrkleika (u.þ.b. 
lágmarksviðmiðunarmörk fyrir nothæfi fyrir efni sem ekki er búið að ákvarða leyfileg mörk fyrir eða u.þ.b. 
leyfileg mörk fyrir önnur efni). Tilreiða skal lausnir með greiniefninu, bæði til að nota til styrkingar og í 
lokagreiningu, sem og allar aðrar viðkomandi lausnir sem eru til mælinga (t.d. afleiðustaðlar). 

— Innihald greiniefnisins í nýtilreiddri lausn er mælt samkvæmt prófunarleiðbeiningum. 

— Rétt magn er skammtað í hentug ílát, merkt og geymt samkvæmt kerfinu: 
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Tafla 12 

Kerfi til að ákvarða stöðugleika greiniefnis í lausn 

– 20 °C + 4 °C + 20°C 

Myrkur 10 deiliskammtar 10 deiliskammtar 10 deiliskammtar 

Birta 10 deiliskammtar 

— Geymslutíma er hægt að velja sem eina, tvær, þrjár eða fjórar vikur, eða lengur ef nauðsyn krefur, t.d. þar til 
fyrstu merki um niðurbrot sjást við sanngreiningu og/eða magnákvörðun. Skrá þarf hámarksgeymslutíma og 
bestu geymsluskilyrði. 

— Útreikningar á styrk greiniefnisins eða greiniefnanna í hverjum deiliskammti skulu gerðir með því að nota lausn 
með greiniefninu sem er nýtilreidd þegar greiningin er gerð, sem 100% gildi. 

(Eftirstöðvar greiniefnis (%)) = (Ci × 100/Cný) 

Ci = styrkur á tímapunkti 

Cný = styrkur nýrrar lausnar 

S t öðu g l e i k i  g r e i n i e f n i s  eða  g r e i n i e f n a  í  e f n i v ið  

— Þegar því verður við komið skal nota náttúruleg sýni (e. incurred sample). Ef náttúrulegt efni er ekki fyrir hendi 
skal nota efnivið sem er styrktur með greiniefninu. 

— Ef náttúrulegt efni er fyrir hendi skal ákvarða styrk í efninu meðan það er enn nýtt. Hægt er að taka fleiri 
deiliskammta af efninu eftir eina, tvær, fjórar og 20 vikur og skal styrkur í þeim ákvarðaður. Vefurinn skal 
geymdur við a.m.k. – 20 ° eða lægra hitastig ef þörf er á. 

— Ef ekkert náttúrleg efni er fyrir hendi skal gera blankefni einsleitt. Efninu er skipt í fimm deiliskammta. Hver 
deiliskammtur er styrktur með greiniefninu sem ætti helst að vera tilreitt í litlu magni af vatnslausn. Einn 
deiliskammtur skal greindur strax. Geyma skal það sem eftir er af deiliskömmtunum við a.m.k. – 20 °C, eða 
lægra hitastig ef þörf er á, og greina þá eftir eina, tvær, fjórar og 20 vikur. 

3.1.1.5. Kvörðunarferlar 

Þegar kvörðunarferlar eru notaðir við magnákvörðun: 

— skal nota a.m.k. fimm stig (að núllstigi meðtöldu) við gerð ferilsins, 

— lýsa skal mælisviði ferilsins, 

— lýsa skal stærðfræðiformúlu ferilsins og mátgæðum gagnanna við ferilinn, 

— lýsa skal ásættanleikasviðum fyrir breytur ferilsins. 

Ef raðbundin kvörðun byggð á staðallausn er nauðsynleg skal tilgreina ásættanleikasvið fyrir breytur 
kvörðunarferilsins sem getur breyst milli raða. 

3.1.2. Hefðbundnar fullgildingaraðferðir 

Útreikningur á breytum í samræmi við hefðbundnar aðferðir krefst þess að nokkrar einstakar tilraunir séu gerðar. 
Ákvarða þarf hvern nothæfiseiginleika fyrir hverja meiriháttar breytingu (sjá undir notkunarsvið/traustleiki hér að 
framan). Ef notuð er fjölgreiniefnaaðferð er hægt að greina nokkur greiniefni í einu, að því tilskildu að búið sé að 
útiloka truflanir sem mögulega skipta máli. Hægt er að ákvarða nokkra nothæfiseiginleika á svipaðan hátt. Til að 
lágmarka vinnuálag er því lagt til að sameina tilraunir eins mikið og hægt er (t.d. endurtekningarnákvæmni og 
samanburðarnákvæmni innan rannsóknarstofu með sérhæfni, greiningu blanksýna til að ákvarða ákvörðunarmörkin 
og prófun fyrir sérhæfni). 

3.1.2.1. Endurheimt 

Ef vottað viðmiðunarefni er ekki fyrir hendi þarf að ákvarða endurheimtina með tilraunum þar sem notaður er 
styrktur blankefniviður, t.d. með eftirfarandi áætlun: 

— 18 deiliskammtar af blankefni eru valdir og sex af þeim styrktir með 1, 1.5 og 2 sinnum 
lágmarksviðmiðunarmörkum fyrir nothæfi eða 0.5, 1, og 1.5 sinnum leyfilegum mörkum, 

— sýnin eru greind og styrkur í hverju sýni reiknaður út, 
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— endurheimt fyrir hvert sýni er reiknuð með jöfnunni hér á eftir, 

— meðalendurheimt og fráviksstuðull eru reiknuð út frá niðurstöðunum sex á hverju stigi, 

— % endurheimtar = 100 × mælt efni/styrkingu. 

Þessi hefðbundna aðferð við ákvörðun á endurheimt er afbrigði af staðalviðbótinni sem er lýst í lið 3.5, ef: 

— litið er á sýnið sem blanksýni í stað sýnis til greiningar, 

litið er svo á að afrakstur (1) og endurheimt (2) séu svipuð fyrir sýnishlutana tvo, 

prófunarsýnin hafi sama massa og útdráttur úr sýnishlutum sama rúmmál, 

magn kvörðunarstaðalsins sem er bætt í seinni (ískotna) sýnishlutann er merkt xADD  (xADD = ρA × VA), 

x1 er mæligildi fyrir blanksýnið og x2 er mæligildi fyrir seinna (ískotna) sýnishlutann, 

þá er % endurheimtar = 100 (x2 – x1)/xADD. 

Ef einhver af ofangreindum skilyrðum nást ekki (eða eiga ekki að nást), þarf að gera fulla greiningu á endurheimt 
með staðalviðbótinni eins og lýst er í lið 3.5. 

3.1.2.2. Endurtekningarnákvæmni 

Tilreiða skal sett af sýnum með eins efnivið, styrkt með greiniefninu til að fá styrkleika sem jafngildir 1, 1.5 og 2 
sinnum lágmarksviðmiðunarmörkum fyrir nothæfi eða 0.5, 1 og 1.5 sinnum leyfilegum mörkum. 

Greiningin skal gerð með a.m.k. sex samhliða prófunum á hverju stigi. 

Sýnin eru greind. 

Reiknaður er styrkur sem greinist í hverju sýni. 

Reiknað er meðaltal styrks, staðalfrávik og fráviksstuðull (%) styrktu sýnanna. 

Þessi skref eru endurtekin a.m.k. tvisvar í viðbót. 

Reiknaður er heildarmeðaltalsstyrkur og fráviksstuðull fyrir styrktu sýnin. 

3.1.2.3. Samanburðarnákvæmni innan rannsóknarstofu 

Tilreiða skal sett af sýnum með tilgreindu prófunarefni (eins eða ólíkir efniviðir), styrkt með greiniefninu eða 
greiniefnunum til að fá styrkleika sem jafngildir 1, 1.5 og 2 sinnum lágmarksviðmiðunarmörkum fyrir nothæfi eða 
0.5, 1 og 1.5 sinnum leyfilegum mörkum. 

Greiningin skal gerð með a.m.k. sex samhliða prófunum á hverju stigi. 

Ef það er mögulegt skal endurtaka þessi skref a.m.k. tvisvar sinnum í viðbót með mismunandi aðilum og við 
mismunandi umhverfisskilyrði, t.d. mismunandi lotur prófefna, leysa o.s.frv., mismunandi herbergishiti, 
mismunandi tæki, o.s.frv. 

Sýnin eru greind. 

Reiknaður er styrkur sem greinist í hverju sýni. 

Reiknað er meðaltal styrks, staðalfrávik og fráviksstuðull (%) styrktu sýnanna. 

3.1.2.4. Samanburðarnákvæmni 

Ef staðfesta þarf samanburðarnákvæmni skulu rannsóknarstofur taka þátt í samstarfsrannsóknum samkvæmt ISO 
5725-2 (5). 

3.1.2.5. Ákvörðunarmörk (CCα) 

Ákvörðunarmörkin þarf að ákvarða samkvæmt kröfum um sanngreiningu eða sanngreiningu ásamt magnákvörðun 
eins og skilgreint er undir „Nothæfisviðmiðanir og aðrar kröfur vegna greiningaraðferða“ (2. hluti). 

(1) „Afrakstur“: sá hluti af massa greiniefnis í sýninu sem er fyrir hendi í lokaútdrætti. 
(2) „Endurheimt“ (hér): sá hluti af massa greiniefnis sem er bætt í sýnið og er fyrir hendi í lokaútdrætti. Hér eftir er gert ráð fyrir því að 

afrakstur og endurheimt séu jafngild í þessu skjali og því verður hugtakið „endurheimt“ eingöngu notað. 
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Ef um er að ræða efni sem er ekki búið að ákvarða leyfileg mörk fyrir er hægt að ákvarða CCα: 

— annaðhvort með kvörðunarferli samkvæmt ISO 11843 (17) (vísað til þess hér sem höfnunargildi 
nettóástandsbreytunnar (e. critical value of the net state variable)). Í því tilviki skal nota blankefni, sem er styrkt 
við lágmarksviðmiðunarmörk fyrir nothæfi og fyrir ofan þau, í jöfnum skrefum. Sýnin eru greind. Eftir 
sanngreiningu skal teikna feril merkisins á móti viðbætta styrknum. Samsvarandi styrkur við y-skurðpunkt plús 
2.33 sinnum staðalfrávik samanburðarnákvæmninnar innan rannsóknarstofu við skurðpunktinn jafngildir 
ákvörðunarmörkunum. Þetta á einungis við um megindlegar prófanir (α = 1%), 

— eða með því að greina a.m.k. 20 blankefni úr hverjum efnivið svo hægt sé að reikna út suðhlutfall á því tímabili 
sem búist er við að greiniefnið sé á. Hægt er að nota þrefalt suðhlutfall sem ákvörðunarmörk. Þetta á við um 
megindlegar og eigindlegar prófanir. 

Ef um er að ræða efni, sem búið er að ákvarða leyfileg mörk fyrir, er hægt að ákvarða CCα: 

— annaðhvort með kvörðunarferli samkvæmt ISO 11843 (17) (vísað til þess hér sem höfnunargildi 
nettóástandsbreytunnar (e. critical value of the net state variable)). Í því tilviki skal nota blankefni sem er styrkt 
u.þ.b. að leyfilegum mörkum, í jöfnum skrefum. Sýnin eru greind. Eftir sanngreiningu skal teikna feril
merkisins á móti viðbætta styrknum. Samsvarandi styrkur við leyfileg mörk plús 1.64 sinnum staðalfrávik 
samanburðarnákvæmninnar innan rannsóknarstofu jafngildir ákvörðunarmörkunum (α = 5%), 

— eða með því að greina a.m.k. 20 blankefni úr hverjum efnivið sem eru styrkt með greiniefninu að leyfilegum 
mörkum. Styrkurinn við leyfileg mörk plús 1.64 sinnum samsvarandi staðalfrávik jafngildir 
ákvörðunarmörkunum (α = 5%). 

Sjá einnig 5. gr. og lið 3.2. 

3.1.2.6. Greiningargeta (CCβ) 

Ákvarða skal greiningargetuna samkvæmt kröfum um skimun, sanngreiningu eða um sanngreiningu ásamt 
magnákvörðun eins og þær eru skilgreindar (sjá 2. hluta). 

Ef um er að ræða efni sem ekki er búið að ákvarða leyfileg mörk fyrir er hægt að ákvarða CCβ með: 

— kvörðunarferli samkvæmt ISO 11843 (17) (vísað til þess hér sem lægsta greinanlega gildis 
nettóástandsbreytunnar (e. minimum detectable value of the net state variable). Í því tilviki skal nota dæmigert 
blankefni, sem er styrkt við og undir lágmarksviðmiðunarmörkum fyrir nothæfi, í jöfnum skrefum. Sýnin eru 
greind. Eftir sanngreiningu skal teikna feril merkisins á móti viðbætta styrknum. Samsvarandi styrkur við 
ákvörðunarmörk plús 1.64 sinnum staðalfrávik fyrir meðaltal innihalds við ákvörðunarmörk innan 
rannsóknarstofu jafngildir ákvörðunarmörkunum (β = 5%), 

— greiningu á a.m.k. 20 blankefnum á hvern efnivið sem eru styrkt með greiniefninu eða greiniefnunum við 
ákvörðunarmörk. Sýnin eru greind og greiniefnin sanngreind. Gildi ákvörðunarmarka plús 1.64 sinnum 
staðalfrávik fyrir samanburðarnákvæmni mælds innihalds innan rannsóknarstofu er jafnt og greiningargetan (β 
= 5%), 

— ef ekki eru megindlegar niðurstöður fyrir hendi má ákvarða greiningargetuna með rannsókn á styrktu blankefni 
við ákvörðunarmörk og fyrir ofan þau. Í því tilviki er styrkurinn þar sem einungis standa eftir ≤ 5% niðurstaðna, 
sem eru í falssamræmi við kröfur, jafn og greiningargeta aðferðarinnar. Því þarf að gera a.m.k. 20 rannsóknir á 
a.m.k. einum styrk til að tryggja traustan grunn fyrir þessari ákvörðun. 

Ef um er að ræða efni, sem búið er að ákvarða leyfileg mörk fyrir, er hægt að ákvarða CCβ: 

— annaðhvort með kvörðunarferli samkvæmt ISO 11843 (17) (vísað til þess hér sem lægsta greinanlega gildis 
nettóástandsbreytunnar). Í því tilviki skal nota dæmigert blankefni, sem er styrkt u.þ.b. að leyfilegum mörkum, í 
jöfnum skrefum. Sýnin eru greind og greiniefnið eða greiniefnin sanngreind. Staðalfrávik meðaltals af mældu 
innihaldi er reiknað við ákvörðunarmörk. Samsvarandi styrkur við gildi ákvörðunarmarka plús 1.64 sinnum 
staðalfrávik fyrir samanburðarnákvæmni innan rannsóknarstofu jafngildir greiningargetunni (α = 5%), 

— eða með því að greina a.m.k. 20 blankefni úr hverjum efnivið sem eru styrkt með greiniefninu að 
ákvörðunarmörkum. Gildi ákvörðunarmarksins plús 1.64 sinnum samsvarandi staðalfrávik er jafnt og 
greiningargetan (β = 5%). 

Sjá einnig lið 3.2. 
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3.1.2.7. Traustleiki (meiriháttar breytingar) 

Prófa skal greiningaraðferðina við mismunandi tilraunaskilyrði sem felast t.d. í mismunandi tegundum, mismunandi 
efnivið eða mismunandi skilyrðum við sýnatöku. Breytingarnar, sem eru innleiddar, skulu vera meiriháttar. 
Mikilvægi þessara breytinga má t.d. meta með Youden-aðferðinni (15)(16). Ákvarða skal hvern nothæfiseiginleika 
fyrir allar meiriháttar breytingar sem hefur verið sýnt fram á að hafi marktæk áhrif á nothæfi prófunarinnar. 

3.1.3. Fullgilding samkvæmt öðrum líkönum 

Ef aðrar aðferðir eru notaðar til fullgildingar skal mæla fyrir um þau líkön og áætlanir, með viðkomandi forsendum, 
kenningum og formúlum sem liggja þeim til grundvallar, í rannsóknaráætlun fyrir fullgildinguna eða a.m.k. gefa 
tilvísanir í tiltækileika þeirra. Hér á eftir er gefið dæmi um aðra aðferð. Ef fullgildingarlíkaninu, sem er notað innan 
rannsóknarstofunnar, er t.d. beitt eru nothæfiseiginleikarnir ákvarðaðir þannig að hægt sé að fullgilda meiriháttar 
breytingar innan sama fullgildingarferlis. Til þess þarf að hanna tilraunaáætlun fyrir fullgildinguna. 

3.1.3.1. Tilraunaáætlun 

Hanna þarf tilraunaáætlunina með hliðsjón af fjölda mismunandi tegunda og mismunandi þátta sem verið er að 
rannsaka. Fyrsta skrefið í öllu fullgildingarferlinu er því að taka til athugunar sýnastofnana (e. sample populations) 
sem verða greindir á rannsóknarstofunni í framtíðinni í því skyni að velja mikilvægustu tegundirnar og þá þætti sem 
gætu haft áhrif á niðurstöður mælinganna. Síðan skal velja styrkstigið á markvissan hátt og samkvæmt þeim styrk 
sem mælingar miðast við. 

D æ m i :  

— Hægt er að rannsaka nokkur greiniefni samtímis með greiningaraðferðinni sem verið er að fullgilda. 

— Búið er að sanngreina tvö afbrigði aðalþáttarins (A og B). Aðalþættirnir mynda grunninn að samsetningu 
þáttastiganna. Meðal aðalþátta geta verið þættir á borð við tegundir eða efnivið. Í þessu dæmi hefur 
aðalþættinum verið breytt á tveimur stigum, þ.e. tvær mismunandi tegundir (tegund A og B) voru athugaðar. 
Almennt er hægt að breyta aðalþáttunum á fleiri en tveimur stigum sem eykur einungis fjölda greininga sem 
þarf að gera. 

— Breyta skal þáttunum sem valdir eru á tveimur stigum (tilgreint annaðhvort sem + eða –). 

Tafla 13 

Dæmi um þætti sem taldir eru mikilvægir í fullgildingarferli 

Kyn dýrsins (1. þáttur) 

Ræktunarkyn (2. þáttur) 

Flutningsskilyrði (3. þáttur) 

Geymsluskilyrði (4. þáttur) 

Hve nýlegt sýnið er (5. þáttur) 

Eldisskilyrði (6. þáttur) 

Mismunandi aðilar með mismunandi reynslu (7. þáttur) 

Tafla 14 

Möguleg tilraunaáætlun fyrir dæmið hér að framan 

Tegundir 1. þáttur 2. þáttur 3. þáttur 4. þáttur 5. þáttur 6. þáttur 7. þáttur Sýni nr. 

A + + + + – + – 1 

A + + – – + – – 2 

A + – + – – – + 3 

A + – – + + + + 4 

A – + + – + + + 5 

A – + – + – – + 6 

A – – + + + – – 7 

A – – – – – + – 8 
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Tegundir 1. þáttur 2. þáttur 3. þáttur 4. þáttur 5. þáttur 6. þáttur 7. þáttur Sýni nr. 

B + + + + + – + 9 

B + + – – – + + 10 

B + – + – + + – 11 

B + – – + – – – 12 

B – + + – – – – 13 

B – + – + + + – 14 

B – – + + – + + 15 

B – – – – + – + 16 

Þar eð hvert sýni (samsetning hvers þáttastigs) þarf að vera ískotið fjórum mismunandi styrkleikum, u.þ.b. í þeim 
styrk sem mælingar miðast við, og greina skal eitt blanksýni fyrir hvert stig, þarf að gera 5 x 16 = 80 greiningar fyrir 
alla fullgildingartilraunina. 

Með þessum 80 niðurstöðum mælinga er mögulegt að reikna út (13)(14). 

— Endurheimt 

— Endurtekningarnákvæmni á styrk (sir). 

— Endurtekningarnákvæmni á styrk innan rannsóknarstofu (sir). 

— Ákvörðunarmörk (CCα). 

— Greiningargeta (CCβ). 

— Styrkleikaferill (e. power curve) (tíðni fastheldnimistaka á móti styrk (sjá 3.1.3.2). 

— Traustleiki við meiriháttar breytingar; traustleika við minniháttar breytingar má ákvarða samkvæmt lið 3.1.1.3. 

— 16 kvörðunarferlar, tengdir sýnum. 

— Einn heildarkvörðunarferill. 

— Spábil heildarkvörðunarferilsins. 

— Frávik vegna efniviðar (smat). 

— Frávik vegna keyrslu (srun). 

— Áhrif einstakra þátta á niðurstöður mælinganna. 

Þessir nothæfiseiginleikar gera heildarmat á nothæfisstigi aðferðarinnar mögulegt þar eð ekki eru eingöngu 
rannsökuð áhrif hvers þáttar fyrir sig heldur einnig viðeigandi samsetning þáttanna. Með aðstoð þessarar 
tilraunahögunar er mögulegt að ákveða hvort útiloka skuli annan hvorn þáttanna frá heildarkvörðunarferlinum vegna 
þess að hann víkur umtalsvert frá staðalfráviki annarra þátta. 

3.1.3.2. Styrkleikaferill 

Styrkleikaferillinn gefur upplýsingar um greiningargetu aðferðarinnar innan valins styrkbils. Hann vísar til áhættu á 
fastheldnimistökum við notkun aðferðarinnar sem rannsökuð er. Styrkleikaferillinn gerir kleift að reikna út 
greiningargetu fyrir viðkomandi flokka (skimun, staðfesting) eða tegundir (megindlegar eða eigindlegar) aðferða 
fyrir tiltekin fastheldnimistök (t.d. 5%). 
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Mynd 1 

Styrkleikaferill 

 

 

Mynd 1 sýnir dæmi um myndræna framsetningu á greiningargetu (CCβ) greiningaraðferðar. Með þessari aðferð er 
eftirstandandi áhætta á því að röng ákvörðun sé tekin 5% við styrkinn 0,50 µg/kg. Við styrkinn 0,55 µg/kg minnkar 
áhættan á að tekin sé ákvörðun sem er í falssamræmi við kröfur niður í 1%. 

3.1.3.3. Samanburðarnákvæmni 

Ákvörðun á samanburðarnákvæmni aðferðar, sem er gerð með rannsókn einnar rannsóknarstofu (innri fullgilding), 
krefst endurtekinnar þátttöku í hæfnisrannsóknum í samræmi við ISO-leiðbeiningar 43-1 (3) og 43-2 (4). 
Rannsóknarstofurnar mega velja eigin aðferðir að því tilskildu að aðferðirnar séu notaðar við venjubundin skilyrði. 
Staðalfrávik rannsóknarstofunnar er hægt að nota til að meta samanburðarnákvæmni aðferðarinnar. 
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3.2.  MYNDRÆN FRAMSETNING Á MISMUNANDI GREININGARMÖRKUM 

Mynd 2 

Efni sem ekki er búið að ákvarða leyfileg mörk fyrir 
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Mynd 3 

Efni sem búið er að ákvarða leyfileg mörk fyrir 
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3.3.  DÆMI UM ÚTREIKNINGA FYRIR TRAUSTLEIKAPRÓF Á MINNIHÁTTAR BREYTINGUM SAMKVÆMT 
YOUDEN-AÐFERÐINNI (16) 

Samanburður á meðaltölum (A) 

AA = Σ(Ai)/4 

AB = Σ(Bi)/4 

AC = Σ(Ci)/4 

AD = Σ(Di)/4 

AE = Σ(Ei)/4 

AF = Σ(Ei)/4 

AG = Σ(Gi)/4 

Aa = Σ(ai)/4 

Ab = Σ(bi)/4 

Ac = Σ(ci)/4 

Ad = Σ(di)/4 

Ae = Σ(ei)/4 

Af = Σ(fi)/4 

Ag = Σ(gi)/4 

Bera skal saman meðaltöl hástafanna (AA til AG) við meðaltöl samsvarandi lágstafa 
þeirra (Aa til Ag). Ef þáttur hefur áhrif verður mismunurinn marktækt meiri en 
mismunurinn á hinum þáttunum. 

 

Traust aðferð ætti ekki að verða fyrir áhrifum af breytingum milli rannsóknarstofa sem 
næsta víst er að séu fyrir hendi. 

 

Ef ekki er um skýran mun að ræða fæst raunhæfasta mælingin á slembiskekkjunni með 
mismuninum á meðaltalspörunum sjö. 

Mismunur (Di) Kvaðröt mismunar (Di2) 

 Da = A–a = Σ(Ai) – Σ(ai) 

 Db = B – b = Σ(Bi) – Σ(bi) 

 Dc = C – c = Σ(Ci) – Σ(ci) 

 Dd = D – d = Σ(Di) – Σ(di) 

 De = E – e = Σ(Ei) – Σ(ei) 

 De = E – e = Σ(Ei) – Σ(ei) 

 Dg = G – g = Σ(Gi) – Σ(gi) 

 Da
2 = gildi a 

 Db
2 = gildi b 

 Dc
2 = gildi c 

 Dd
2 = gildi d 

 De
2 = gildi e 

 Df
2 = gildi f 

 Dg
2 = gildi g 

Staðalfrávik mismunar Di (SDi): 

 

 

Ef SDi er marktækt hærra en staðalfrávik aðferðarinnar sem notuð var við samanburðarnákvæm skilyrði innan 
rannsóknarstofu (sjá hér að framan) er vitað mál að allir þættirnir saman hafa áhrif á niðurstöðuna, jafnvel þótt hver og 
einn þáttur sýni ekki marktæk áhrif og að aðferðin er ekki nægilega traust gagnvart völdum breytingum. 

3.4.  REIKNUÐ DÆMI FYRIR AÐFERÐ VIÐ INNRI FULLGILDINGU 

Dæmi og útreikningar fyrir innri fullgildingu eins og lýst er í 3.1.3, fullgilding samkvæmt öðrum líkönum (13) (14). 

3.5.  DÆMI UM STAÐALVIÐBÓT 

Prófunarsýni með innihaldi T af greiniefninu er skipt í tvo sýnishluta, 1 og 2, með massana m1 og m2, eftir því sem við á. 
Sýnishluti 2 er ískotinn með rúmmáli VA af lausn með styrknum ρA af greiniefninu. Tveir útdrættir af sýnishlutunum 
með magninu V1 og V2, eftir því sem við á, fást eftir útdráttar- og hreinsunarskref aðferðarinnar. Endurheimt 
greiniefnisins á að vera rc. Báðir útdrættir eru prófaðir með mæliaðferð fyrir næmi b og gefa greiningarsvörunina x1 and 
x2, eftir því sem við á. 

Ef gengið er út frá því að rc og b séu það sama fyrir greiniefnið í upprunalega sýninu og í ískotna sýninu er hægt að 
reikna út innihald T:T = x1.V1.ρA.VA/(x2.V2.m1− x1.V1.m2) 

Með aðferðinni ef kleift að ákvarða endurheimt rc. Síðan er, auk prófunarinnar sem lýst er hér að framan, hluti af 
útdrættinum úr prófunarsýni 1 (rúmmál V3) ískotið með þekktu magni af ρB.VB greiniefnisins og prófað. 
Greiningarsvörunin er x3 og endurheimtin er: rc = x2.V1.V2.ρB.VB/[x3.V1.V3(T.m2+ρA.VA) − x2.V2.T.m1(V3−VB)] 

Auk þess er mögulegt að reikna út næmi b: 

b = x1.V1/rc.T.m1 

Öllum skilyrðum fyrir notkun og einstökum atriðum hefur verið lýst (18). 
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4.  SKAMMSTAFANIR SEM ERU NOTAÐAR 

AAS frumeindagleypnimæling 

AES litrófsmæling á útgeislun frumeinda 

AOAC-I  alþjóðasamtök opinberra greiningaefnafræðinga (e. Association of Official Analytical Chemists 
INTERNATIONAL) 

B bundinn hluti (e. bound fraction) (ónæmismælingar) 

CI efnajónun 

CRM vottað viðmiðunarefni 

CV fráviksstuðull 

2 D tvívítt 

DAD díóðufjölnemi 

DPASV forskautsstrípun með tifspenntri straumafleiðumælingu 

ECD greining með rafeindahremmingu 

EI rafeindajónun 

GC gasgreining 

HPLC háþrýstivökvaskiljun 

HPTLC háþrýstiþunnlagsskiljun 

HRMS mikil upplausn (massagreining) 

ICP-AES rafgasgeislunargreining 

ICP-MS rafgasmassagreining 

IR innrauður 

ISO Alþjóðlegu staðlasamtökin 

LC vökvaskiljun 

LR(MS) lítil upplausn (massagreining) 

MRPL lágmarksviðmiðunarmörk fyrir nothæfi 

MS massagreining 

m/z hlutfall massa/hleðslu 

RF hlutfallslegt flæði miðað við leysijaðar (þunnlagsskiljun) 

RSDL hlutfallslegt staðalfrávik rannsóknarstofunnar 

SIM SIM-stilling 

TLC þunnlagsskiljun 

UV útfjólublátt ljós 

VIS sýnilegt ljós 
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