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Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διαφορετική προσέγγιση εκτίμησης της ομοιογένειας 

και της αβεβαιότητας από τη δειγματοληψία και της τιμής-στόχου της τυπικής απόκλισης για την 

αξιολόγηση της επίδοσης της διεργαστηριακής δοκιμής, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε 

περιπτώσεις όπου είναι δυνατή μία και μοναδική μέτρηση για κάθε δείγμα. Λαμβάνοντας υπόψη 

ότι σε κάθε δείγμα κεραμικού μπορεί να προσδιοριστεί μόνο μια φορά η μετανάστευση καδμίου 

και μολύβδου (σύμφωνα με τις επίσημες αναλυτικές μεθόδους: οδηγία 1984/500/Ε.Ο.Κ. όπως 

τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/31/Ε.Κ., ISO 1388:1996), οι δοκιμές ομοιογένειας τέτοιας 

φύσης δειγμάτων δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο πρότυπο ISO 13528:2005.  

Για την εκτίμηση της αβεβαιότητας από τη δειγματοληψία έγινε χρήση της εμπειρικής 

μεθοδολογίας (‘empirical’, ‘top-down’ approach), όπως περιγράφεται στον αντίστοιχο οδηγό της 

Eurachem/CITAC. Επίσης έγινε εκτίμηση της τιμής-στόχου της τυπικής απόκλισης για τη 

διεργαστηριακή δοκιμή SCHEMA 30 02 - μετανάστευση καδμίου και μολύβδου από κεραμικά 

χρησιμοποιώντας ανθεκτική ανάλυση διακύμανσης ANOVA και σύγκρισή της με την ανθεκτική 

τυπική απόκλιση των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων εργαστηρίων. 

Η διεργαστηριακή δοκιμή SCHEMA 30 02 - μετανάστευση καδμίου και μολύβδου από κεραμικά 

συγκέντρωσε υψηλό ποσοστό διεθνούς συμμετοχής (>70%) εργαστηρίων από ασιατικές και 

αφρικανικές χώρες, από μεγάλο αριθμό εθνικών εργαστηρίων αναφοράς της Ε.Ε. και από λοιπά 

εργαστήρια του εξωτερικού. 

 

Λέξεις-Κλειδιά: κάδμιο, μόλυβδος, μετανάστευση από κεραμικά, ομοιογένεια, διεργαστηριακές 

δοκιμές. 

 

 

Abstract 

 

In our contribution, a different approach for the evaluation of homogeneity and of the target-value 

of standard deviation for proficiency assessment (based on the measurement uncertainty arising 

from sampling) is presented, which could be used in cases where the homogeneity protocol of ISO 

13528:2005 cannot be applied. 

To this end, the empirical (top-down) approach, described in the Eurachem/CITAC guide for 

measurement uncertainty arising from sampling, is applied. The target-value of standard deviation 

for the proficiency assessment concerning the Proficiency Testing scheme SCHEMA 30 02-
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migration of cadmium and lead from ceramics organized by General Chemical State Laboratory-

Greece, is evaluated using robust analysis of variance. 

Due to difficulties arising from sample heterogeneity there is no such Proficiency Testing schemes 

(PTs) currently available. In our PTS SCHEMA 30 02-migration of Cd & Pb from ceramics, a 

large number (>70%) of National Reference Laboratories across Europe as well as from other 

countries participated. 

 

Keywords: cadmium, lead, migration from ceramics, homogeneity, Proficiency Testing schemes 

(PTs) 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

Οι δοκιμές ελέγχου ικανότητας αποτελούν μια περιοδική, ανεξάρτητη αξιολόγηση της επίδοσης 

του εργαστηρίου και επομένως ένα σπουδαίο εργαλείο της διασφάλισης της εγκυρότητας και 

αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Ο βασικός στόχος τους είναι να βοηθήσουν τα εργαστήρια να 

έχουν έλεγχο των αποτελεσμάτων και να λαμβάνουν τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, μετά 

από χαμηλές επιδόσεις, ώστε να βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Επιπλέον, η επιτυχής συμμετοχή σε σχήματα δοκιμών ικανότητας αποτελεί απαίτηση του 

προτύπου ISO/IEC 17025, για τη διαπίστευση των εργαστηρίων χημικών αναλύσεων. Έτσι, μαζί 

με την επικύρωση των μεθόδων η συμμετοχή σε σχήματα διεργαστηριακών δοκιμών αποτελεί 

ουσιαστικό εργαλείο για τον έλεγχο ποιότητας.   

Το διεργαστηριακό σχήμα SCHEMA 30 02 για τη μετανάστευση μολύβδου και καδμίου από 

κεραμικά είναι ένα από τα σχήματα αλληλοσυγκρίσεων SCHEMA που οργανώνει το ΓΧΚ και 

έχει ως στόχο την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας των εργαστηρίων που πραγματοποιούν 

συνήθεις αναλύσεις, των εργαστηρίων που συμμετέχουν στον επίσημο έλεγχο στον τομέα αυτό, 

με τελικό σκοπό τη διασφάλιση των προδιαγραφών των προϊόντων και την προστασία του 

καταναλωτή. 

 

2. Υλικά/Δείγματα – Εξοπλισμός – Μέθοδοι 

 

2.1.  Παρασκευή Δειγμάτων 

Ως υπόστρωμα της δοκιμής χρησιμοποιήθηκε κεραμικός περιέκτης (επίπεδο πληρούμενο 

κεραμικό αντικείμενο, κατηγορίας 1), κατάλληλα επισημασμένος. Επιπρόσθετα, στους 

συμμετέχοντες έγινε διανομή δ/τος προσομοιωτή (δ/μα καδμίου και μολύβδου σε οξικό οξύ 4%). 

Τα κεραμικά αντικείμενα, παραδόθηκαν στο φορέα διοργάνωσης διεργαστηριακών δοκιμών σε 

συσκευασίες μεγάλων χαρτόκουτων, οι οποίες περιείχαν 6 χάρτινες συσκευασίες των 4 κεραμικών 

αντικειμένων. Η παρασκευή των δειγμάτων του προσομοιωτή έγινε από την Ε΄ Χημική Υπηρεσία 

Αθηνών, ύστερα από κατάλληλο εμβολιασμό και ομογενοποίηση. Η ποσότητα του προσομοιωτή 

συσκευάστηκε σε κατάλληλα επισημασμένους πλαστικούς περιέκτες PET των 100 mL.  

Αντιδραστήρια: μητρικό διάλυμα Cd (Panreac) 1000 mg/L, μητρικό διάλυμα Pb (Panreac) 1000 

mg/L, παγόμορφο οξικό οξύ (Panreac). 

 

2.2. Προτεινόμενη Μέθοδος Ανάλυσης- Εξοπλισμός 

Στο διαβιβαστικό έγγραφο κατά την αποστολή των δειγμάτων έγινε σύσταση προς τους 

συμμετέχοντες για εφαρμογή επίσημων ή άλλων διαπιστευμένων μεθόδων ανάλυσης (οδηγία 

1984/500/Ε.Ο.Κ. όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/31/Ε.Κ., ISO 1388:1996, κτλ). 

Φασματοφωτόμετρο εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-OES), μοντέλο Prodigy-

High Dispersion ICP, του οίκου Teledyne Leeman Labs/USA. 
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2.3. Ομοιογένεια 

Οι μετρήσεις για τον έλεγχο ομοιογένειας των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν από την Ε΄ Χ.Υ. 

Αθηνών σε συνεργασία με τη Β΄ Χ.Υ. Αθηνών για όλες τις παραμέτρους της διεργαστηριακής 

δοκιμής. Οι δοκιμές ομοιογένειας του διαλύματος του προσομοιωτή πραγματοποιήθηκαν 

σύμφωνα με τη διαδικασία του ISO 13528:2005. Στην περίπτωση των κεραμικών περιεκτών, 

λόγω της φύσης των δειγμάτων δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας ISO (διπλός 

προσδιορισμός μετανάστευσης βαρέων μετάλλων σε κάθε ένα κεραμικό περιέκτη). Επιλέχθηκαν 

10 μεγάλα χαρτόκουτα από τη συνολική ποσότητα που προμηθεύτηκε η υπηρεσία και από το 

καθένα αναλύθηκαν 2 χάρτινες συσκευασίες των 4 κεραμικών αντικειμένων (το αποτέλεσμα κάθε 

χάρτινης συσκευασίας είναι η μέση τιμή μετανάστευσης Cd και Pb από τα τέσσερα κεραμικά 

αντικείμενα της συσκευασίας).  

 

2.4. Διανομή δειγμάτων – συνοδευτικά έντυπα 

Κάθε εργαστήριο παρέλαβε τέσσερα (4) δείγματα επίπεδων (ένα + τρία δείγματα εξετάζονται 

στην περίπτωση μη σύμφωνων με την ισχύουσα νομοθεσία δειγμάτων), πληρούμενων κεραμικών 

αντικειμένων της κατηγορίας 1, κατάλληλα επισημασμένων/συσκευασμένων σε χάρτινη 

συσκευασία, αριθμημένο πλαστικό περιέκτη 100 mL με διάλυμα προσομοιωτή, συνοδευτική 

επιστολή με οδηγίες για την αποστολή των αποτελεσμάτων και κατάλληλα έντυπα.  

Από τα συμμετέχοντα εργαστήρια ζητήθηκε για κάθε δείγμα κεραμικού η αναφορά της 

μετανάστευσης καδμίου και μολύβδου από κεραμικά (σε mg/dm
2
) και της συγκέντρωσης καδμίου 

και μολύβδου (σε mg/L) στο διάλυμα του προσομοιωτή. 

 

2.5. Υπολογισμοί  

Υπολογισμός z-score 

Για τη διεργαστηριακή δοκιμή SCHEMA 30 02 υπολογίστηκε το z-score για κάθε παράμετρο με 

βάση: (1) τη τιμή που κάθε εργαστήριο έχει αναφέρει για το διάλυμα του προσομοιωτή και (2) τη 

μέση τιμή των μετρήσεων (εκτός αποκλίνουσων τιμών) που κάθε συμμετέχον εργαστήριο έχει 

αναφέρει για τη μετανάστευση από κεραμικό, ως εξής: 

 

όπου:  : μέση τιμή μετρήσεων κάθε συμμετέχοντα, : η αποδιδόμενη τιμή και :          η 

τιμή-στόχος της τυπικής απόκλισης. 

Υπολογισμός αποδιδόμενης τιμής 

(1)  Η αποδιδόμενη τιμή συγκέντρωσης καδμίου και μολύβδου στο διάλυμα του προσομοιωτή 

υπολογίστηκε από τη διάμεση τιμή των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων εργαστηρίων. 

(2) Για την αξιολόγηση της επίδοσης κάθε εργαστηρίου για τη μετανάστευση Cd και Pb από 

κεραμικά  χρησιμοποιήθηκε η μέση τιμή των τεσσάρων αποτελεσμάτων κάθε εργαστηρίου, μετά 

την απομάκρυνση τυχόν τιμών που αποκλίνουν [με δοκιμή C του Cochran (ενός άκρου, επίπεδο 

εμπιστοσύνης 95%) εντοπίστηκαν τιμές που αποκλίνουν μέσα σε κάθε ομάδα αποτελεσμάτων, οι 

οποίες αποκλείστηκαν από την αξιολόγηση]. Για τον υπολογισμό της αποδιδόμενης τιμής 

χρησιμοποιήθηκε η διάμεση τιμή (των μέσων τιμών). 

Υπολογισμός τιμής-στόχου τυπικής απόκλισης  για την αξιολόγηση της επίδοσης 
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(1) Η τιμή-στόχος της τυπικής απόκλισης για την αξιολόγηση της επίδοσης  για τον 

προσδιορισμό Cd και Pb στο διάλυμα του προσομοιωτή υπολογίστηκε από την εξίσωση του 

Horwitz, για τη συγκέντρωση που αντιστοιχεί στην αποδιδόμενη τιμή. 

(2) Για τον ορισμό της τιμής-στόχου της τυπικής απόκλισης  για την αξιολόγηση της 

επίδοσης για τη μετανάστευση Cd και Pb από κεραμικά, αξιολογήθηκε η εκτίμηση της 

αβεβαιότητας της μέτρησης προβλέποντας τη διεργαστηριακή αναπαραγωγιμότητα των 

συμμετεχόντων εργαστηρίων μέσω ενός μοντέλου τυχαίας δειγματοληψίας (σύμφωνα με το 

σχετικό οδηγό της Eurachem/CITAC). 

 

Εκτίμηση της τιμής-στόχου της τυπικής απόκλισης για τη διεργαστηριακή δοκιμή 

Για την εκτίμηση της τιμής-στόχου της τυπικής απόκλισης για τη διεργαστηριακή δοκιμή 

μετανάστευσης Cd και Pb από κεραμικούς περιέκτες χρησιμοποιήθηκε η εμπειρική προσέγγιση 

(‘top-down’ approach) εκτίμησης της αβεβαιότητας από τις μετρήσεις για τη μετανάστευση Cd 

και Pb από κεραμικά. Η βασική αρχή που ακολουθήθηκε είναι ότι η αβεβαιότητα που εκτιμάται 

(αβεβαιότητα μέτρησης) έχει ως βασικά συστατικά τις συνιστώσες από τη δειγματοληψία και την 

ανάλυση. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στη διεργαστηριακή δοκιμή SCHEMA 30 02-

‘μετανάστευση Cd και Pb από κεραμικά’ βασίζεται στη  μέθοδο των διπλών αναλύσεων (duplicate 

method), που περιγράφεται στον οδηγό της Eurachem/CITAC για την  ‘εκτίμηση της 

αβεβαιότητας της μέτρησης από τη δειγματοληψία’ και χρησιμοποιεί το διακλαδισμένο μοντέλο 

δειγματοληψίας -.Σχήμα 1. 

Η μέθοδος χρησιμοποιεί επαναλαμβανόμενες μετρήσεις για να εκτιμηθεί η συνεισφορά της 

δειγματοληψίας και της αναλυτικής διαδικασίας που ακολουθείται, στην αβεβαιότητα της 

μέτρησης. Τυχαία συστατικά της αβεβαιότητας της μέτρησης (δειγματοληψία και αναλυτική 

επαναληψιμότητα) μπορούν να εκτιμηθούν με ανάλυση διακύμανσης (ANalysis Of VAriance, 

ANOVA). 

 

 =  +  

 

Στην περίπτωση εμφάνισης εκτρεπόμενων τιμών μεταξύ των αποτελεσμάτων ενδείκνυται η χρήση 

ανθεκτικών μοντέλων στατιστικής επεξεργασίας. Στην παρούσα διεργαστηριακή δοκιμή, 

εφαρμόστηκε η ανθεκτική ανάλυση διακύμανσης (ROBust Analysis of variance) 

χρησιμοποιώντας το πρόσθετο ROBAN v.1.01 της AMC (Analytical Methods Committee  της 

Royal Society of Chemistry). 
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Σχήμα 1. Διακλαδισμένο μοντέλο δειγματοληψίας και ανεξάρτητη ανάλυση/προσδιορισμός κάθε 

κλώνου. 

 

Περιληπτικά, από το σύνολο των χαρτόκουτων, ελήφθησαν τυχαία 10 συνολικά χάρτινες 

συσκευασίες των 4 επίπεδων πληρούμενων κεραμικών αντικειμένων τύπου 1 η κάθε μία. Δύο 

κεραμικά αντικείμενα ελήφθησαν από κάθε χάρτινη συσκευασία και για το κάθε κεραμικό έλαβαν 

χώρα δύο ανεξάρτητες μετρήσεις. Στον Πίνακα 1 καταγράφονται τα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή των δύο διαφορετικών μοντέλων στατιστικής επεξεργασίας. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, για τον υπολογισμό της τιμής-στόχου της τυπικής απόκλισης  έγινε εφαρμογή της 

ανάλυσης διακύμανσης και ανθεκτικής ανάλυσης διακύμανσης (Robust Analysis of variance) 

χρησιμοποιώντας το πρόσθετο ROBAN v.1.01 της AMC (Analytical Methods Committee). 

 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης 

διακύμανσης 

Κάδμιο (Cd)  Μόλυβδος (Pb) 

Αποτελέσματα ανάλυσης διακύμανσης (classical ANOVA results) 

mean 0,26    mean 0,76   

SD 0,072    SD 0,178   

         

 sampling analysis measurement   sampling analysis measurement 

SD 0,072 0,003 0,072   0,173 0,031 0,178 

Percentage 

variance 

99,87 0,13    94,18 3,01  

Relative 

uncertainty 

55,65 2,02    45,55 8,14  

         

Αποτελέσματα ανθεκτικής ανάλυσης διακύμανσης (ROBust ANova, ROBAN results) 

mean 0,25    mean 0,74   

SD 0,079    SD 0,196   

         

 sampling analysis measurement   sampling analysis measurement 

SD 0,079 0,003 0,079   0,193 0,032 0,196 

Percentage 

variance 

99,86 0,14    97,30 2,70  

Relative 

uncertainty 

62,43 2,35    52,11 8,68  
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Από τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η αβεβαιότητα από τη δειγματοληψία, 

η οποία περιλαμβάνει την επιλογή των τυχαίων πιάτων αλλά και τις πηγές που σχετίζονται με τη 

διαδικασία της προσομοίωσης (θερμοκρασία, χρόνος μετανάστευσης, συγκέντρωση δ/τος οξέος, 

κ.τ.λ.) είναι η σημαντικότερη συνιστώσα της αβεβαιότητας της μέτρησης σε σχέση με τη 

συνιστώσα που προκύπτει από την επαναληψιμότητα της μεθόδου ανάλυσης. Επομένως η 

συνολική εκτίμηση της αβεβαιότητας μπορεί να αποτελεί ικανοποιητική εκτίμηση της 

διεργαστηριακής αναπαραγωγιμότητας. Ως τιμή-στόχος της τυπικής απόκλισης για τη 

διεργαστηριακή δοκιμή SCHEMA 30 02 (τόσο για τις δοκιμές ομοιογένειας, όσο και για την 

αξιολόγηση της επίδοσης των εργαστηρίων) ορίζεται η ολική τυπική απόκλιση της μέτρησης (SD 

measurement, έντονη γραμματοσειρά) όπως υπολογίζεται με την ανθεκτική ανάλυση διακύμανσης 

(από το πρόσθετο ROBAN της AMC). 

 

3. Συζήτηση και Αποτελέσματα 

 

3.1. Γενικά 

Λόγω της ανομοιογένειας του υποστρώματος δε διοργανώνονται συχνά διεργαστηριακές δοκιμές 

για μετανάστευση βαρέων μετάλλων από κεραμικούς περιέκτες. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στην 

παρούσα διεργαστηριακή δοκιμή (SCHEMA 30 02) που διοργάνωσε η Ε΄Χ.Υ. Αθηνών του 

Γενικού Χημείου του Κράτους, οι συμμετοχές από εργαστήρια του εξωτερικού (τα περισσότερα 

των οποίων Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς) έφτασαν στο 75 %. 

 

3.2. Ομοιογένεια  

Τα αποτελέσματα των δοκιμών ομοιογένειας των χαρτόκουτων, αξιολογήθηκαν από την Ε΄ 

Χημική Υπηρεσία Αθηνών με βάση τους υπολογισμούς για την εκτίμηση της τιμής στόχου της 

τυπικής απόκλισης  για τη διεργαστηριακή δοκιμή. Τα αποτελέσματα των δοκιμών 

ομοιογένειας ικανοποιούν και τις απαιτήσεις που διέπουν το εναρμονισμένο πρωτόκολλο της 

IUPAC. 

 

Πίνακας 2.  Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία 

 προσομοιωτής Κεραμικός περιέκτης 

 Κάδμιο 

(mg/L) 

Μόλυβδος 

(mg/L) 

Κάδμιο 

(mg/dm
2
) 

Μόλυβδος 

(mg/dm
2
) 

Διάμεση τιμή 0,56 10,74 0,30 0,78 

Μέση τιμή 0,58 10,85 0,29 0,74 

Τυπική απόκλιση 0,079 1,175 0,084 0,203 

Εκτίμηση κεντρικής 

τάσης Α15 

0,56 10,73 0,29 0,76 

Ανθεκτική τυπική 

απόκλιση σ (sMAD) 

0,015 0,385 0,074 0,152 

Τιμή-στόχος τυπικής 

απόκλισης  σp 

0,098 1,202 0,079 0,196 

(u)
2
/(σp)

2
 0,001 0,003 1,4 x 10

-4
 4,0 x 10

-4
 

Αποδιδόμενη τιμή  0,56 10,74 0,30 0,78 

 

3.3. Αποτελέσματα 
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Τα στατιστικά μεγέθη που υπολογίστηκαν από τα αποτελέσματα των συμμετεχόντων 

εργαστηρίων παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 2.   

Για κάθε παράμετρο, η διάμεση τιμή συγκρίνεται με τη μέση τιμή του πληθυσμού των 

αποτελεσμάτων για την αξιολόγηση της επίδοσης κάθε εργαστηρίου και με την εκτίμηση της 

κεντρικής τάσης τιμών Α15 (ανθεκτικό στατιστικό μέγεθος) - Πίνακας 2. Έγινε έλεγχος των τιμών 

προς αξιολόγηση της επίδοσης των συμμετεχόντων εργαστηρίων, για εκτρεπόμενες τιμές: (1) με 

δοκιμασία Grubbs, (2) με δοκιμασία Q του Dixon, (3) με τη δοκιμασία του Hampel και στη 

συνέχεια εξετάστηκε κατά πόσο τα αποτελέσματα ακολουθούν την κανονική κατανομή. Ο 

έλεγχος  κανονικότητας πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov. Υπολογίστηκε 

η ανθεκτική τυπική απόκλιση , (sMAD) του πληθυσμού των τιμών προς αξιολόγηση της 

επίδοσης - Πίνακας 2. Υπολογίστηκε η τιμή-στόχος της τυπικής απόκλισης  της 

διεργαστηριακής δοκιμής για κάθε παράμετρο και η αβεβαιότητα της αποδιδόμενης τιμής (ux) - 

Πίνακες 1 & 2. Για όλες τις παραμέτρους της διεργαστηριακής δοκιμής συγκρίνεται η τιμή-στόχος 

της τυπικής απόκλισης  της δοκιμής με την τιμή της ανθεκτικής τυπικής απόκλισης  των 

αποτελεσμάτων και το τετράγωνο της αβεβαιότητας της αποδιδόμενης τιμής  με το τετράγωνο 

της τιμής-στόχου της τυπικής απόκλισης της δοκιμής  (Πίνακας 2), ως μέτρο εκτίμησης της 

αξιοπιστίας του z-score. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του Πίνακα 2, η αβεβαιότητα της 

αποδιδόμενης τιμής προσλαμβάνει ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε σχέση με την τιμή-στόχο της 

τυπικής απόκλισης  για τη διεργαστηριακή δοκιμή. 

Στo Σχήμα 3 απεικονίζεται γραφικά η αξιολόγηση της επίδοσης των εργαστηρίων μέσω z-score 

(αποδεκτές τιμές z-score είναι |z| ≤ 2) για τη μετανάστευση καδμίου (αριστερά) και μολύβδου 

(δεξιά) από κεραμικά και στο Σχήμα 4 απεικονίζονται τα πυρηνοδιαγράμματα πυκνότητας (kernel 

density plots) των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων εργαστηρίων για τη μετανάστευση 

καδμίου (αριστερά) και μολύβδου (δεξιά) από κεραμικά. 
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Σχήμα 3. Αξιολόγηση (z-score) της επίδοσης των συμμετεχόντων εργαστηρίων στη 

διεργαστηριακή δοκιμή SCHEMA 30 02 – μετανάστευση καδμίου και μολύβδου από κεραμικά. 

 

Επιπρόσθετα, κατασκευάστηκαν τα διαγράμματα Youden (Youden plots) για τον προσδιορισμό 

καδμίου σε προσομοιωτή και κεραμικό (αριστερά) και μολύβδου (δεξιά) και αξιολογήθηκαν 

ποιοτικά (Σχήμα 5). 
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Σχήμα 4. Πυρηνοδιαγράμματα πυκνότητας Kernel (Kernel density plots) των αποτελεσμάτων 

συμμετεχόντων εργαστηρίων στη διεργαστηριακή δοκιμή SCHEMA 30 02. 

 

 

3.4.  Συμπεράσματα-συζήτηση 

(α) συμπεράσματα αξιολόγησης διαγραμμάτων Youden (Σχήμα 5) 

Κάθε συμμετέχον εργαστήριο αντιπροσωπεύεται από ένα σημείο (του οποίου οι συντεταγμένες χ, 

ψ αντιστοιχούν στις τιμές z-score της ίδιας παραμέτρου στα δείγματα του προσομοιωτή και του 

κεραμικού) στο διάγραμμα. Οι διακεκομμένες κόκκινες γραμμές ουσιαστικά ορίζουν την περιοχή 

των αποδεκτών τιμών z-score για τον προσδιορισμό κάθε παραμέτρου. Εργαστήρια που τα σημεία 

τομής των τιμών z-score τους βρίσκονται κοντά στο σημείο τομής των αξόνων χαρακτηρίζονται 

από τις καλύτερες επιδόσεις στον προσδιορισμό των εν λόγω παραμέτρων στα δείγματα. Αντίθετα, 

εργαστήρια των οποίων οι τιμές βρίσκονται μακριά από το σημείο τομής των αξόνων αλλά 

πλησίον της διαγωνίου παρουσιάζουν συστηματικό σφάλμα, ενώ τιμές απομακρυσμένες από το 

σημείο τομής των αξόνων και από τη διαγώνιο υποδεικνύουν εργαστήρια που παρουσιάζουν 

τυχαίο σφάλμα. Όπως απεικονίζεται στo Σχήμα 5, η επίδοση της πλειοψηφίας των εργαστηρίων 

είναι πολύ καλή.  
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Σχήμα 5. Διάγραμμα Youden για τον προσδιορισμό καδμίου στα δείγματα προσομοιωτή και 

κεραμικών αντικειμένων (αριστερά) και μολύβδου αντίστοιχα (δεξιά). 

 

(β) συμπεράσματα προσδιορισμού παραμέτρων 

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του Πίνακα 2, δεν παρατηρούνται διαφορές μεταξύ της 

αποδιδόμενης τιμής για κάθε παράμετρο (διάμεσες τιμές) και της εκτίμησης της κεντρικής τάσης 

Α15 (ανθεκτικό στατιστικό μέγεθος). Τα αποτελέσματα, που υπέβαλαν τα συμμετέχοντα 

εργαστήρια, ακολουθούν την κανονική κατανομή κατά Kolmogorov-Smirnov και στα 

πυρηνοδιαγράμματα πυκνότητας (kernel density plots) παρατηρούνται μονοκόρυφες κατανομές.  

Συμπερασματικά, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι για τους κεραμικούς περιέκτες, η τιμή-στόχος της 

τυπικής απόκλισης  για τη διεργαστηριακή δοκιμή μετανάστευσης Cd και Pb από κεραμικά 

(όπως προσδιορίστηκε με βάση την εμπειρική εκτίμηση της αβεβαιότητας ακολουθώντας  

μοντέλο ανθεκτικής ανάλυσης της διακύμανσης) είναι απολύτως συγκρίσιμη με το αντίστοιχο 

ανθεκτικό στατιστικό μέγεθος (ανθεκτική τυπική απόκλιση sMAD) που προκύπτει από τον 

πληθυσμό των αποτελεσμάτων των συμμετεχόντων εργαστηρίων, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

αξιοπιστία της εμπειρικής εκτίμησης της αβεβαιότητας της μέτρησης χρησιμοποιώντας μοντέλο 

ανθεκτικής ανάλυσης διακύμανσης.. 
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