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KAUPPA

PALVELUT
YMPÄRISTÖ

TERVEYS

TURVALLISUUS

ENERGIA TEOLLISUUS

Kaikkien mittauksien on arvioitu olevan 3 - 6 % bruttokansan-tuotteesta
eli useita miljardeja euroja. Tästä merkittävä osa on kemiallista
mittaamista.

TUTKIMUS

Mittaustulos = mitattu arvo ± mittausepävarmuus ?



National standards laboratories



Metrisopimus
1875

Diplomaattinen
sopimus

Yleinen paino- ja
mittakonferenssi (CGPM)
kokoontuu joka neljäs vuosi ja

koostuu jäsenvaltioiden
valtuutetuista

Jäsenvaltioiden
hallitukset

Kansainväinen paino- ja
mittakomitea (CIPM)

koostuu CGPM:n valitsemasta 18
henkilöstä

Sen tehtävänä on valvoa BIPM:n
toimintaa ja hoitaa

metrisopimukseen liittyviä asioita
CIPM kokoontuu vuosittain

BIPM:ssä

Kansainväliset
organisaatiot

Kansainväinen mittojen ja
painojen toimisto (BIPM)

Kansainvälinen metrologiakeskus
Laboratoriot ja toimisto sijaitsee

Pariisissa, kansainvälistä
henkilökuntaa n. 70

Kansalliset
metrologialaitokset

(mm. MIKES)

Neuvoa antavat komiteat (CC)
Tekevät esityksiä CIPM:lle

Koostuvat kansallisten
metrologialaitosten edustajista ja

muista asiantuntijoista

Metrisopimuksen
toteuttaminen



CCQM: ainemäärää käsittelevän neuvoa-antavan komitea
(Comité Consultatif pour la Quantité de Matière : métrologie en

chimie, CCQM, engl. Consultative Committee for Amount of
Substance).

CCQM:n tehtäviin kuuluu kehittää, testata ja soveltaa- kemiallisen
analytiikan primaarimenetelmiä ja koordinoida tarkoin valittuja
avainvertailuja kansallisten metrologialaitosten välillä.
Avainvertailujen tarkoitus on luoda vertailukelpoisuus kansallisille
kemiallisessa analytiikassa käytettäville mittanormaaleille.
Avainvertailujen priorisoidut alueet ovat:

•terveys ja turvallisuus
•elintarvikkeet
•ympäristö
•uudet materiaalit
•kulutustavarat
•rikostutkimus



CCQM:ssä toimii aktiivisesti 7 työryhmää:

•vertailumittaukset
•kaasuanalyysit
•sähkökemian analyysit
•epäorgaaniset analyysit
•orgaaniset analyysit
•bioanalyysit
•pinta-analytiikka



Vuodesta 1994 alkaen CCQM on järjestänyt yli 40
vertailumittausta, jotka ovat koskeneet mm.
kaasuseoksia, raskasmetallipitoisuuksia luonnonvesissä,
pH-mittauksia sekä lukuisa joukkoa kliinisen kemian
analytiikan alalta. Vertailumittausten tulokset julkaistaan
kansainvälisen mittojen ja painojen toimiston (Bureau
International des Poids et Mesures, , engl. International
Bureau of Weights and Measures) internetsivuilla
osoitteessa: http://kcdb.bipm.org/AppendixB ja
Metrologia-lehdessä.



More metrology

• Metrology in chemistry
- organic analysis
- inorganic analysis
- gas analysis
- electrochemical analysis
- bio analysis, micro-biology
- surface analysis

• According to US statistics nowadays the sector of
biggest investments in innovation



Need for multi-disciplinary approach

• Chemical composition of triple point cells
• Chemical purity of fix point cells
• Humidity and moisture
• Watt balance
• Nano-metrology

- electrical
- dimensional
- chemical
- micro-biological



Industrial needs

• Engineering and transport industry
- dynamic measurements

• Optical industry
• Semiconductor, IT and communications industry

(including software analysis)
• Chemical and pharmaceutical industry

- oil (S, Hg) and gas industry (chemical, caloric)
- pharmaceuticals

• Medical industry (diagnostic and therapeutic)



Needs of Society

• Food safety and nutrional value (dietary
supplements), GMO’s

• Health care (diagnostic, therapeutic)
• Environment (pollution and climate change)
• Anti-doping and drugs of abuse
• Forensics (DNA, toxic materials, explosives)
• Security (virusses, dangerous chemicals, etc.)
• “Soft metrology” (form, smell, taste, glance, etc.)



CCQM OAWG planned activities

• Pesticide residues in fruit products (juices)
• Butyric acid in milk (marker for milk fat content; customs

tariff issue)
• Growth hormones in meat
• Antibiotics and trace contaminants in fish
• Vitamins and Minerals (A, E, Folates in baby food and

dietary supplements)
• Proximates in milk products (product standards)
• Dietary supplements (green tea)
• More to follow



Mittausten luotettavuuden perusedellytys on
jäljitettävyys ja kalibrointi:

CGPM/CIPM Mittayksikön määritelmä
SI-järjestelmän perusyksiköt m, kg, s, A, K, mol, cd

Primaarilaboratoriot kansalliset/ulkomaiset mittanormaalit

Akkreditoidut laboratoriot Vertailunormaalit

Yritykset Käyttönormaalit

Yritysten mittaajat Mittaukset

Mittausepävarm.



Kemiallisten mittausten jäljitettävyys

SI-mittayksiköt
(esim. kg, mooli

Kansainväliset
mittanormaalit

(esim. Kg, atomipainot)

Puhtaat kemialliset
vertailumateriaalit

(esim. KJO3, puhd. hopea)

Kemialliset primaarimenetelmät
(esim. IDMS, gravimetria, titrimetria)

Primaarit sertifioidut matriisisidonnaiset
vertailumateriaalit

(saatavissa mm. IRRM:stä, NISTistä)

Sekundääriset menetelmät ja vertailumateriaalit
(esim. kromatografia, spektroskopia, Na2S2O3)

Laboratoriokohtaiset mittausmenetelmät ja vertailumateriaalit
(esim. validoidut mittausmenetelmät ja laboratorion kehittämät omat

vertailumateriaalit)

MITTAUSEPÄVARMUUS

TARKKUUS

SAATAVUUS

LABORATORIOIDEN
VÄLINEN

VERTAILUKELPOISUUS



EUROMETin rakenne
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11 Technical Committees
11 TC Chairpersons

~300 Contact Persons

EUROMET Chairman
EUROMET Secretary

EUROMET
Executive Committee

EUROMET Committee
25 Delegates

Ad hoc
Working Parties
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L

MC*)

PR

T
T+F

IM
*) Joint EUROMET-EURACHEM
Technical Committee "Metrology
in Chemistry" (Metchem or MC)

AUV Acoustics, Ultrasound and Vibration
EM Electricity and Magnetism
F Flow
IR Ionising Radiation
IM Interdisciplinary Metrology
L Length
M Mass and related quantities
MC Metrology in Chemistry
PR Photometry and Radiation
T Thermometry
T+F Time and Frequency



EUROMET - Metrology in Chemistry

EUROMET Metchem

Four expert groups have been defined as Sub-Fields given below:

- gas (chair: Dr. Peter Woods, NPL)
- organic (chair: Dr. Franz Ulberth, IRMM)
- inorganic (chair: Dr. Ralf Matschat, BAM)
- electrochemistry (chair: Dr. Michal Máriássy, SMU)



comprising ~70 institutes in total
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© P. De Bièvre SAPUZ Zürich July 1999

P
D

B
99

85

Measurement results without
statements of reliability

(uncertainty) should not be
taken seriously

Paul De Bièvre
Accreditation and Quality Assurance
Editorial, 2 (1997) 269



• luotettavat mittaustulokset tukevat päätöksentekoa

• vähentävät aikaa vievien uusintamittausten tarvetta

• nopeuttavat tuotantoprosesseja

• vähentävät virhekustannuksia

• vähentävät kansainvälisen kaupan teknisiä esteitä

• tekevät mittaukset mielekkäiksi

Oikeaan, luotettavaan ja
tarkoituksenmukaiseen mittaustapaan
kannattaa panostaa, koska:



Kolesterolimittausten tarkkuuden lisääntyminen
vähentää terveydenhoitokuluja*)

*) Lähde: Fact sheets from NIST, 17.8.2005

Vääriä
negatiivisia

Vääriä
positiivisi
a

1949 23,7
%

1969 18,5
%

Hoitamaton
tauti

Turhia hoito-
toimenpiteitä

TUHLAUSTAKUOLEMA

Oikea arvo

1980

1986

1990 -
1994

2000

NISTin toimenpiteet ovat pienentäneet
kolesterolimittausten mittausepävarmuutta
kehitettyjen sertifioitujen vertailumateriaalien ja -
menetelmien avulla:

1967 - Puhdas kolestroli SRM **)

1980 - Kolesteroli seerumissa (määritelmän mukainen
mittausmenetelmä)

1981 - Ensimmäinen SRM kolesterolin
määrittämiselle ihmisseerumissa (SRM 09)

1988 - Uusi sertifioitujen vertailumateriaalien sarja
(kolesteroli seerumissa)

1997 - uudet tuorepakastetut seerum-SRM:t kliinisille
analysaattoreille (kokonaiskolesteroli-, HDL / LDL-
kolesteroli- ja triglyseridiarvot)

Vuodesta 1968 lähtien tarkkuuden parantaminen on
säästänyt terveyden-hoitokuluja 100 milj. dollaria
vuodessa

**) SRM = NISTin sertifioitu vertailumateriaali

11,1
%

6,4 %

5,5, - 7,2 %

3 %



Analyyttinen prosessiNäyte
Kansainvälisesti
vertailukelpoinen

mittaustulos

Laboratorion pätevyyden toteaminen

Laboratorion pätevyyden edellytykset

AKKREDITOINTI

METROLOGIA



MIKES etsii yhteistyökumppaneita, jotka haluaisivat toimia
MIKESin nimeäminä sopimuslaboratorioina kemiallisten
mittausten jäljitettävyysmahdollisuuksien parantamiseksi.

Edellytyksiä sopimuslaboratorioksi nimeämiselle:

• laboratorion akkreditointi
• vertailumittauksiin osallistuminen
• kotimaisen tai ulkomaisen asiantuntijan lausunto

laboratorion metrologisesta tasosta



The new MIKES building
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