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Kolekcja to nie tylko zbiór opakowań z  różnego rodzaju materiałami odniesienia, 
w jej skład wchodzą również towarzyszące im certyfikaty i świadectwa. Stwarza to 
wyjątkową możliwość prześledzenia, w jaki sposób zmieniał się stopień udokumen-
towania właściwości materiałów, a także wygląd świadectw i certyfikatów. 

KALENDARIUM
Trudno obecnie precyzyjnie ustalić, kiedy w  Głównym Urzędzie Miar zaczę-
ła powstawać kolekcja chemicznych materiałów odniesienia i  certyfikowanych 
materiałów odniesienia, można jedynie przypuszczać, że początki jej sięgają  
lat sześćdziesiątych XX w., gdyż w tym okresie w GUM rozpoczęto prace związane 
z takimi materiałami. 

Rok 1961 – z  inicjatywy prof. Tomasza Plebańskiego powstał Zakład Metrolo-
giczny Fizykochemii, który od roku 1965 wytwarzał fizykochemiczne materiały od-
niesienia. 

Rok 1978 – powstał Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Wzorców Materia-
łów WZORMAT, który wytwarzał i koordynował wytwarzanie kilkuset chemicznych 
materiałów odniesienia. Zgodnie z obowiązującymi wówczas regulacjami prawny-
mi każdy wytwórca materiałów odniesienia (wzorców analitycznych) powinien uzy-
skać dla swoich produktów tzw. zatwierdzenie typu, a  jednym z etapów procesu 
uzyskiwania takiego zatwierdzenia było dostarczenie do WZORMAT-u kilku opako-
wań danego materiału odniesienia. W  tym czasie prowadzono także współpracę 
z placówkami zagranicznymi – z jednej strony z instytutami metrologicznymi z kra-
jów objętych działaniem Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (w ramach Sekcji 
Metrologii RWPG, a od roku 1991 programu COOMET), z drugiej z National Institute 
of Standards and Technology (NIST), USA. W  ramach współpracy polsko-amery-
kańskiej wytworzono pięć metalurgicznych certyfikowanych materiałów odniesie-
nia mających status SRM NIST, a także 5 glebowych certyfikowanych materiałów 
odniesienia – trzy amerykańskie (SRM 2709, SRM 2710, SRM 2711) i dwa pol-
skie (PL-1 i BPGM-1). Pozostałością po tej współpracy była między innymi duża 
liczba amerykańskich materiałów glebowych w Kolekcji.

Źródła: Teresa Stachurska „Materiały Odniesienia i ich rola w metrologii”, [w:] Analityka, 
nr 2/2018; Metrologia 6 (2), 56 (2011), Certyfikaty SRM 2709, SRM 2710, SRM 2711,  

Wikipedia hasło: Tomasz Plebański (stan na 14.03.2018)

Rok 1991 – zlikwidowano WZORMAT, odtworzono Zakład Fizykochemii Główne-
go Urzędu Miar, co spowodowało pewne spowolnienie prac nad rozwojem tematyki 
dotyczącej chemicznych materiałów odniesienia. Jednocześnie zmiany ustawo-
dawstwa zwolniły wytwórców materiałów odniesienia z  obowiązku uzyskiwania 
zatwierdzenia typu, a część z polskich wytwórców w ogóle zrezygnowała z takiej 
działalności. Kolekcja przestała więc się rozrastać, ale w dalszym ciągu przechowy-
wana była w Zakładzie Fizykochemii przez jego ówczesnego dyrektora, mgr Jacka 
Lipińskiego. Jednakże z powodu jej rozmiarów, a także braku miejsca i odpowied-
nich warunków przechowywanie to okazało się uciążliwe. Kolekcję podzielono na 
dwie części: większość substancji organicznych zwrócona została wytwórcom lub 
zutylizowana, z kolei materiały matrycowe i metalurgiczne, po odpowiednim zabez-
pieczeniu, trafiły do prywatnego garażu dyrektora Lipińskiego. 

Pierwsze lata XXI w. – dyrektor Jacek Lipiński podjął decyzję o przekazaniu Ko-
lekcji Stowarzyszeniu RefMat, które dysponowało wydzielonym pomieszczeniem 
na terenie Instytutu Ekologii PAN w  Dziekanowie Leśnym. Planowano skatalogo-
wanie kolekcji i  włączenie niektórych materiałów do prac badawczych instytutu, 
ale perturbacje organizacyjne (przekształcenie IE PAN w  Centrum Badań Ekolo-
gicznych a po kilku latach jego likwidacja) uniemożliwiły te plany. Było to przyczyną 
kolejnej przeprowadzki Kolekcji, czyli przekazania jej do Centrum Nauk Biologiczno-
-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kolekcja znajduje się obecnie.

Kolekcja liczy ponad  
500 eksponatów  
 
Więcej informacji na stronie  
www.cnbch.uw.edu.pl



RUDA ŻELAZA 
KRZYWY RÓG
P. P. H. Polskie Odczynniki Chemiczne 
 – Gliwice 
Wzorzec chemiczny 2.8/1 
Ruda żelazna „Krzywy róg”

Składniki: 

Fe całk. 51,66 %

SiO2 20,61 %

Al2O3 2,79 %

P 0,050 %

WZORZEC SPEKTROSKOPOWY
NR 501-506
Certyfikat analizy  
BCS-CRM Nr 501-506 
9% – 14% stop krzemowo-aluminiowy 
British Chemical Standards

WZORZEC CHEMICZNY STALI
Wzorzec chemiczny stali 1.45 
Instytut METALURGII Żelaza 
Zakład Chemii i Ochrony Środowiska
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DURALUMIN
Wzorce spektrograficzne „Duralumin” przeznaczone są do analiz stopów 
aluminium, szczególnie stopów typu Al-Cu-Mg.

Na podstawie tych wzorców analizuje się stopy Al zawierające pierwiastki:

Cu (1,5 – 5) % Zn do 0,5 %

Mg (0,3 – 2) % Ti do 0,25 %

Mn (0,1 – 1,5) % Cr do 0,3 %

Si (0,1 – 1,3) % inne do 0,4 %

Fe (0,15 - 1,3) %

Wzorce te stosuje się również do analizy stopów o mniejszej procentowej 
zawartości składników od wyżej podanych pod warunkiem, że prawdziwość 
wyników zostanie potwierdzona na podstawie większej liczby prób.
Skład wzorców „Duralumin” ustalony został na podstawie wielokrotnych 
analiz chemicznych 7 laboratoriów. Statystycznie obliczone średnie tych 
wyników przyjęto jako obowiązujące. W tabeli składów wzorców podane 
są dodatkowo średnie składy otrzymane na drodze wielokrotnych analiz 
spektrograficznych. 



KOLEKCJA ZNAJDUJE SIĘ W:
 
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego 
ul. Żwirki i Wigury 101 
02-089 Warszawa 
parter, hol obok Auli C 

 
TWÓRCAMI KOLEKCJI SĄ:
 
Główny Urząd Miar (GUM) – urząd administracji rządowej, właściwy w  sprawach 
miar i probiernictwa. W zakresie kompetencji Głównego Urzędu Miar znajdują się za-
gadnienia związane z  metrologią naukową, prawną i  przemysłową oraz probiernic-
twem. Istnieje ścisła współpraca w tych dziedzinach, co ułatwia koordynację wykony-
wania zadań powierzonych administracji miar.

Więcej informacji na stronie www.gum.gov.pl

Stowarzyszenie RefMat – organizacja całkowicie społeczna, nie prowadzą-
ca żadnej działalności gospodarczej, założona przez prof. dr hab. Ewę Bulską,  
dr Piotra Bieńkowskiego i dr Bolesława Jerzaka. Statutowe cele Stowarzyszenia to: 
popularyzacja wiedzy o problemach jakości laboratorium analitycznego, roli porów-
nań międzylaboratoryjnych i certyfikowanych materiałów odniesienia w programach 
zapewnienia jakości, gromadzenie wiadomości i popularyzowanie wiedzy o świato-
wych programach porównań międzylaboratoryjnych.

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW – ośrodek naukowo-badawczy zlo-
kalizowany na uniwersyteckim kampusie „Ochota”. Centrum powstało w  celu pro-
wadzenia zaawansowanych badań o  dużym znaczeniu naukowym, których wyniki 
są wykorzystywane do rozwoju nowych technologii w zakresie energetyki, analityki, 
farmaceutyków, medycyny, biotechnologii, nowych materiałów oraz ochrony środowi-
ska i dziedzictwa cywilizacyjnego. Skupia najzdolniejszych młodych naukowców oraz 
doświadczoną kadrę naukową.

Więcej informacji na stronie www.cnbch.uw.edu.pl


