
  Systemy Kontroli i Zapewnienia  Jakości;  Analiza Techniczna i Kontrola 
Jakości Produktów; Analityka Procesowa – część wykładu dotycząca laboratoryjnej 
analityki procesowej     --  przykłady pytań na egzamin / zaliczenie końcowe 

1. Podać - z uwzględnieniem różnic w zakresie poszczególnych systemów  jakości – 
najważniejsze wymagania zawarte w normach zapewnienia jakości Kodeksie Dobrej Praktyki 
Laboratoryjnej (GLP), dotyczące: 

 
A. Polityka jakości / plan jakości  / nadzór nad jakością dostaw 
B. Audit / działania korygujące i zapobiegawcze / przegląd kierownictwa 
C. Nadzór nad wyposażeniem do badań / sterowanie procesem / projektowanie 
D. Badania / kontrola jakości badań / raport z badań / metody statystyczne 
 
2. Wymienić funkcje laboratorium przemysłowego, opisać zasady przygotowania planów jakości 

/ grafików - pobierania próbek / wykonywania analiz / archiwizacji próbek dla tzw. próbek 
„procesowych”, „podstawowych”, „całkowitych”  i „kontrolnych”; Co oznaczają te pojęcia ?     

 
3. Wymienić techniki i metody, podać zasady wykonania badań / testów dla dostaw / strumieni 

procesowych / produktów, które to techniki i metody można zaliczyć do kategorii: 
 
A. Oznaczanie tzw. „liczb” i parametrów „syntetycznych”  
B. Oznaczanie „parametrów temperaturowych”  
C. Oznaczania lepkości i miar lepkości  
D. Oznaczanie właściwości „destylacyjnych” 
E.  Oznaczania charakterystyki granulometrycznej / klasy czystości płynów; 
F. Oznaczania czystości  / zawartości zanieczyszczeń / zawartości wody; 
G. Oznaczania barwy, oznaczanie „absorpcyjności” światła 
 

4. Opisać: 
-  zasadę techniki analitycznej,  
-  zakres zastosowań w analityce , 
-  ewentualne odmiany „opcjonalne”,  
- naszkicować schematy aparatury i podać znaczenie modułów / elementów na schematach, 
- podać zakres zastosowań i orientacyjne wartości LOQ i górnej granicy liniowości 

 
dla następujących instrumentalnych  technik analitycznych, stosowanych w kontroli jakości / 
procesowej analityce produktów, materiałów i strumieni procesowych  różnej lotności: 
 

A. Fluorescencja rentgenowska (XRF – WD-XRF / ED-XRF); 
B.  techniki chemometryczne z zastosowaniem zakresu w bliskiej podczerwieni (NIR); 
C. Techniki oznaczania zawartości pierwiastków z zastosowaniem spalania produktu 
D. Adsorpcyjna chromatografia cieczowa jedno / wielowymiarowa; 
E. Chromatografia gazowa jedno / wielowymiarowa; 
F. Chromatografia jonowa; 
G. Technika  AAS / ICP – AE  / ICP - AE - MS 
H.  Techniki potencjometrii / kulometrii / voltamperometrii 
I. Techniki tzw. mineralizacji zapłonowej (spalenie w rurze lub tyglu, z zastosowaniem różnych 

technik detekcji) 


