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Funkcje laboratorium przemysFunkcje laboratorium przemysłłowegoowego

Laboratoryjna analityka procesowaLaboratoryjna analityka procesowa –– wg planu jakowg planu jakośścici

Kontrola jakoKontrola jakośści produktci produktóów, surowcw, surowcóóww –– wg planu jakowg planu jakośścici

Analityka Analityka w w zakresiezakresie BHPBHP –– wg planu jakowg planu jakośścici

AAnalitykanalityka technicznatechniczna ––

badania dotyczbadania dotycząące tzw. ce tzw. „„ruchruchóów testowychw testowych””, zak, zakłłóóceceńń procesowych, awarii procesowych, awarii 
oraz badania o charakterze rozwojowym, identyfikacyjnym itp.oraz badania o charakterze rozwojowym, identyfikacyjnym itp.
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CzynnoCzynnośści laboratoriumci laboratorium

ZarzZarząądzanie i postdzanie i postęępowanie wgpowanie wg zasadzasad systemusystemu jakojakośścici, wg , wg 
udokumentowanudokumentowanychych procedur, instrukcjprocedur, instrukcjii, wymaga, wymagańń klientaklienta, ... , ... !!

Analiza,   
zapis danych Decyzja

RaportPrzygotowanie      
próbki  

do 
analizy

Próbka    

--PobieraniePobieranie prpróóbekbek

--PrzygotowaniePrzygotowanie prpróóbekbek do do analizyanalizy

--WWykonywanieykonywanie analiz, tzn. analiz, tzn. oznaczeoznaczeńń ii testtestóóww

--Dokumentowanie, rDokumentowanie, raportaportyy,, przekazywanieprzekazywanie danychdanych

--ArchiwizacjaArchiwizacja prpróóbekbek i i danychdanych

--NadzNadzóór nad wyposar nad wyposażżeniem, kontrola jakoeniem, kontrola jakośści badaci badańń, audyty, walidacja, szkolenia, audyty, walidacja, szkolenia

--Przygotowanie prPrzygotowanie próóbnikbnikóów, odczynnikw, odczynnikóów, w, „„zapewnienie ruchuzapewnienie ruchu””, gospodarka odpadami`, gospodarka odpadami`
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StaStałłe utrzymywanie najwye utrzymywanie najwyżższego poziomu jakoszego poziomu jakośści, ci, 
to podstawowe wymaganie wobec przemysto podstawowe wymaganie wobec przemysłłowego owego 
laboratorium w nowoczesnym przedsilaboratorium w nowoczesnym przedsięębiorstwiebiorstwie

Laboratorium winno wLaboratorium winno wdrodrożżyyćć,, stosowastosowaćć na co dziena co dzieńń i i legitymowalegitymowaćć sisięę certyfikatemcertyfikatem
zgodnozgodnośścici z z jednymjednym z z systemsystemóóww zapewnienia zapewnienia jakojakośścici ::

ØØ PNPN--EN ISO 9001EN ISO 9001 –– laboratoriumlaboratorium, , ktktóórere nienie zamierzazamierza bybyćć aktywneaktywne nana rynkurynku
zlecezleceńń zewnzewnęętrznychtrznych pozapoza macierzystymmacierzystym zakzakłłademadem

ØØ PNPN--EN ISO/IEC 17025EN ISO/IEC 17025 –– laboratoriumlaboratorium akredytowane, akredytowane, aktywneaktywne rróówniewnieżż nana
rynkurynku zlecezleceńń spozaspoza macierzystegomacierzystego zakzakłładuadu,,

ØØ GLPGLP –– laboratoriumlaboratorium w w branbranżżyy farmaceutycznejfarmaceutycznej, , żżywnoywnośścici, , kosmetycznejkosmetycznej, , 
szczegszczegóólnielnie, , jejeśślili uczestniczyuczestniczy w w systemiesystemie dobrejdobrej praktykipraktyki wytwarzaniawytwarzania (GMP) (GMP) 
zakzakłładuadu, , tzntzn. . gdygdy wystwystęępujepuje obowiobowiąązekzek, , alboalbo potrzebapotrzeba, , zgodnozgodnośścici z z wymaganiamiwymaganiami
KodeksuKodeksu DobrejDobrej PraktykiPraktyki LaboratoryjnejLaboratoryjnej i Dobrej i Dobrej ParaktykiParaktyki Wytwarzania Wytwarzania OECD.OECD.

JakoJakośćść -- spespełłnianie okrenianie okreśślonych wymagalonych wymagańń
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System zapewnienia jakoSystem zapewnienia jakośścici
Polityka jakoPolityka jakośścici
Misja, narzMisja, narzęędzia, sposoby i dzia, sposoby i śśrodkirodki
KsiKsięęga Jakoga Jakośści, Dokumenty Jakoci, Dokumenty Jakośścici
Procedury, instrukcje, specyfikacje, zarzProcedury, instrukcje, specyfikacje, zarząądzeniadzenia
PostPostęępowanie codzienne:powanie codzienne:
plan jakoplan jakośści, sterowanie procesami, audyty jakoci, sterowanie procesami, audyty jakośści i ci i 
dziadziałłania korygujania korygująące, walidacja metod badace, walidacja metod badańń, nadz, nadzóór nad r nad 
wyposawyposażżeniem do badaeniem do badańń, kontrola jako, kontrola jakośści badaci badańń, sp, spóójnojnośćść
pomiarowa, szkolenia, metody statystyczne, przeglpomiarowa, szkolenia, metody statystyczne, przegląąd i d i 
doskonalenie jakodoskonalenie jakośści itd. ...ci itd. ...

Postępowanie zgodnie z polityką jakości i wymaganiami normy

Zalecam szczególne zainteresowanie systemami jakości !
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GGłłóównewne bbiieeżążącece obowiobowiąązkizki w w laboratoriumlaboratorium w zakresie w zakresie 
wymagawymagańń systemsystemuu zapewnienia zapewnienia jakojakośścici
„„OgOgłłoszenieoszenie””, wdro, wdrożżenie, enie, „„utrzymywanieutrzymywanie””, aktualizacja  , aktualizacja  -- PolitykiPolityki JakoJakośścici, , KsiKsięęgigi

JakoJakośścici i i DokumentDokumentóóww JakoJakośścici, , powopowołłanieanie i i kompetancjekompetancje SpecjalistySpecjalisty d/s d/s JJakoakośścici / / 
KKierownikierownikaa BBadaadańń (GLP(GLP), ), przygotprzygotoowaniewanie i i aktualizacjaaktualizacja PlanPlanóóww JakoJakośścici, , ProcedurProcedur, , 
InstrukcjiInstrukcji, , WykazWykazóóww, , SpecyfikacjiSpecyfikacji, , wykonywaniewykonywanie i i archiwizacjaarchiwizacja ZapisZapisóóww i Dokumenti Dokumentóów; w; 

OOkresowkresowo o -- WewnWewnęętrzny Atrzny Audytudyt JakoJakośścici i i poddawaniepoddawanie sisięę AAudytomudytom // KKontrolomontrolom (GLP)(GLP),,
DDziaziałłaaniania KKorygujorygująącece i i ZZapobiegawczapobiegawcze,e, weryfikacja ich weryfikacja ich skutecznoskutecznośścici, , PrzeglPrzegląąddyy JakoJakośścici;;

UtrzymywanieUtrzymywanie systemusystemu NNadzoruadzoru nnad ad WWyposayposażżeniemeniem PPomiarowymomiarowym , , systematycznejsystematycznej
KKontroliontroli JJakoakośścici BBadaadańń, , stosowaniestosowanie MMetodetod SStatystycznychtatystycznych ;;

WykonywanieWykonywanie WWalidacjialidacji metodmetod badabadańń ii oprogramowaniaoprogramowania,, KKwalifikowaniwalifikowanie Se Sprzprzęętutu
PPomiarowegoomiarowego i oprogramowania (GLP)i oprogramowania (GLP);;

UdziaUdziałł w w MMiięędzydzy--LLaboratoryjnychaboratoryjnych BBadaniachadaniach PPororóównawczychwnawczych i i BBadaniachadaniach BBiegiegłłoośścici;;

UUtrzymywanitrzymywaniee pod pod kkontrolontroląą pprocesrocesóóww i i pracprac w w laboratoriumlaboratorium, w , w tymtym: : NNadzadzóór r nadnad
DDostawamiostawami, , BBadaniamiadaniami, , SSprawdzeniamiprawdzeniami, , KKalibracjamialibracjami itditd.. -- z z wykorzystaniem wykorzystaniem 
CCertyfikowanych ertyfikowanych MMateriaateriałłowow OOdniesieniadniesienia (CRM)          (CRM)          oraz      wiele innychoraz      wiele innych
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UUwaważża sia sięę, ostatnio, , ostatnio, żże w zake w zakłładzie z dobrze funkcjonujadzie z dobrze funkcjonująącym cym 
systemem jakosystemem jakośści, kontrola jakoci, kontrola jakośści produktci produktóóww

pepełłni rolni rolęę swego rodzaju audytu swego rodzaju audytu 

KKaażżdy przypadek przekroczenia zakresu wymagady przypadek przekroczenia zakresu wymagańń przez przez 
produkt, albo nadmierny bprodukt, albo nadmierny błąłąd oznaczenia to niezgodnod oznaczenia to niezgodnośćść, , 
wymagajwymagająąca podjca podjęęcia i wykonania dziacia i wykonania działłaańń korygujkorygująącychcych..

CCel el -- usuniusunięęcie przyczyn zaistniacie przyczyn zaistniałłej niezgodnoej niezgodnośści oraz ci oraz 
upewnienie siupewnienie sięę o o „„skutecznoskutecznośści dziaci działłaańń””..

WW konsekwencji uwakonsekwencji uważża sia sięę, , żże kontrola jakoe kontrola jakośści produktci produktóów mow możże e 
dotyczydotyczyćć tylko tylko „„wwęęzzłłowychowych”” parametrparametróów, a nawet, w, a nawet, żże moe możże bye byćć
wykonywana sporadycznie, jednak zgodnie z planem jakowykonywana sporadycznie, jednak zgodnie z planem jakośści.ci.
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SStrukturatruktura organizacyjnorganizacyjno o -- funkcjonalnfunkcjonalnaa nowoczesnego nowoczesnego 
laboratorium przemyslaboratorium przemysłłowego i wymagania dotyczowego i wymagania dotycząącece
infrastruktury technicznej oraz bezpieczeinfrastruktury technicznej oraz bezpieczeńństwastwa

A)A) Optymalny schemat i struktura organizacyjna laboratoriumOptymalny schemat i struktura organizacyjna laboratorium

-- Pracownie, sekcje, zespoPracownie, sekcje, zespołły, w tym y, w tym dsds jakojakośścici

-- Optymalna jest Optymalna jest „„poziomapozioma”” struktura organizacyjna struktura organizacyjna –– „„rróównolegwnoległłee””, wsp, wspóółłpracujpracująące ce 
komkomóórki organizacyjnerki organizacyjne

B)B) Infrastruktura technicznaInfrastruktura techniczna laboratoriumlaboratorium
-- wentylacjwentylacjaa nawiewno nawiewno –– wywiewnwywiewnaa, , system wycisystem wyciąąggóów lokalnychw lokalnych, , klimatyzacjklimatyzacjaa
-- zewnzewnęętrzne usytuowanie trzne usytuowanie źźrróódedełł gazgazóóww technicznych, system prtechnicznych, system próóżżnini
-- pomieszczenia wysokiej czystopomieszczenia wysokiej czystośści ci (bezpy(bezpyłłowe, aseptyczneowe, aseptyczne –– gdy to konieczne gdy to konieczne ))
-- myjnia szkmyjnia szkłła laboratoryjnego i pra laboratoryjnego i próóbnikbnikóóww
-- archiwum prarchiwum próóbek, bek, „„podrpodręęcznyczny”” magazynek, pomieszczenia socjalnemagazynek, pomieszczenia socjalne
-- śśrodki transportu rodki transportu prpróóbek bek (( gdy gdy pobieranipobieraniee prpróóbekbek poza laboratorium poza laboratorium ))
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TechnikiTechniki i i metodymetody analityczneanalityczne, , kierunkikierunki zmianzmian
Techniki iTechniki i metody badametody badańń i testi testóów zalew zależążą od branod branżży, do kty, do któórej zalicza sirej zalicza sięę zakzakłład ad 

OgOgóólna klasyfikacjalna klasyfikacja

1.1. Techniki i mTechniki i metodyetody testtestóóww

2.2. Techniki i mTechniki i metodyetody okreokreśślenialenia w w spossposóóbb „„syntetycznysyntetyczny”” wwłłaaśściwociwośścici materiamateriałłóóww

3.3. Techniki i mTechniki i metodyetody okreokreśślenialenia zawartozawartośścici pierwiastkpierwiastkóóww

4.      4.      TechnikiTechniki i i metodymetody oznaczanioznaczaniaa grupgrup substancjisubstancji, , alboalbo poszczegposzczegóólnych lnych substancjisubstancji / / jonjonóóww

5.      Techniki i m5.      Techniki i metodyetody chemometrycznechemometryczne

6.      Techniki i metody z zastosowaniem 6.      Techniki i metody z zastosowaniem selektywnselektywnychych sensorsensoróóww ii biobiosensorsensoróów w ((szczszcz (FIA))(FIA))

–– corazcoraz bardziejbardziej powszechne powszechne uznanieuznanie i i nowenowe zastosowaniazastosowania technik i metod z grup 5. i 6.,technik i metod z grup 5. i 6.,

–– coraz rzadsze  coraz rzadsze  „„klasyczneklasyczne’’ miareczkowanie i stosowanie metod grawimetrycznych,miareczkowanie i stosowanie metod grawimetrycznych,

–– coraz powszechniejsze stosowanie automatycznych systemcoraz powszechniejsze stosowanie automatycznych systemóów dozowania i oznaczew dozowania i oznaczeńń oraz oraz 
przygotowania prprzygotowania próóbek, komputerowej rejestracji, przetwarzania i przekazywania danbek, komputerowej rejestracji, przetwarzania i przekazywania danychych
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PrzykPrzykłładyady techniktechnik i i metodmetod analitycznychanalitycznych w w 
premyspremysłłowymowym laboratoriumlaboratorium analitykianalityki technicznejtechnicznej i i 

procesowejprocesowej

1.1. FizykochemiczneFizykochemiczne, , fizycznefizyczne, , „„technicznetechniczne”” technikitechniki i i metodymetody testtestóóww ––
okreokreśślanielanie wwłłaaśściwociwośścici uużżytkowychytkowych materiamateriałłóóww

m.inm.in.:.: ggęęstostośćść, , barwabarwa, , wspwspóólczynniklczynnik refrakacjirefrakacji, , ciepciepłłoo spalaniaspalania, , masa i rozkmasa i rozkłład masy ad masy 
czcząąsteczkowejsteczkowej, , granulometriagranulometria, , porowatoporowatośćść, , powierzchnia sorpcyjna, powierzchnia sorpcyjna, zawartozawartośćść
zanieczyszczezanieczyszczeńń,, napinapięęciecie powierzchniowepowierzchniowe, , rozkrozkłładad temperaturytemperatury wrzeniawrzenia, , temperaturatemperatura: : 
zapzapłłonuonu, , ppłłyniynięęciacia, , mmęętnieniatnienia,, krystalizacjikrystalizacji, , zastyganiazastygania, , topnieniatopnienia, , mimięękniknięęniania, , blokadyblokady
zimnegozimnego filtrufiltru, , rozruchurozruchu zimnegozimnego silnikasilnika itditd.., , 

wwłłaaśściwociwośścici smarnesmarne, , liczbaliczba otanowaotanowa, , cetanowacetanowa, , lepkolepkośćść, , wwłłaaśściwociwośścici reologicznereologiczne, , 
odpornoodpornośćść oksydacyjnaoksydacyjna, , szybkoszybkośćść demulgowaniademulgowania z z wodwodąą, , z z parparąą wodnwodnąą, , szybkoszybkośćść
wydzielaniawydzielania powietrzapowietrza,, opadaniaopadania pianypiany,, penetracja, odpornopenetracja, odpornośćść korozyjna, skrkorozyjna, skręęcalnocalnośćść
optycznaoptyczna itditd. . ......
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2.2. TTechnikiechniki i i metody oznaczaniametody oznaczania w w spossposóóbb „„syntetycznysyntetyczny”” wybranwybranychych
chemicznchemicznychych wwłłaaśściwociwośścici i i parametrparametróóww, z , z wykorzystaniemwykorzystaniem
okreokreśślonychlonych reakcjireakcji chemicznychchemicznych, , alboalbo biochemicznychbiochemicznych

standardowe metodystandardowe metody okreokreśślenialenia czystoczystośścici, , aktywnoaktywnośścici enzymatycznejenzymatycznej, , aktywnoaktywnośścici
mikrobiologicznejmikrobiologicznej, , lub lub antybiotycznejantybiotycznej produktuproduktu,, albo poalbo pośśrednie sposoby oznaczania rednie sposoby oznaczania 
zawartozawartośści okreci okreśślonych grup substancji, np.: oznaczanielonych grup substancji, np.: oznaczanie liczbyliczby bromowejbromowej, , jodowejjodowej, , 
zmydlaniazmydlania, , nadtlenkowejnadtlenkowej, , maleinowejmaleinowej, , zasadowejzasadowej, , kwasowejkwasowej, , odczynuodczynu wyciwyciąągugu
wodnegowodnego, pH, , pH, punktupunktu izoelektrycznegoizoelektrycznego, , itditd., ., itpitp..

3.. Techniki i metody Techniki i metody bezpobezpośśredniego redniego oznaczania zawartooznaczania zawartośści ci 
okreokreśślonych grup substancji, albo konkretnych substancji lonych grup substancji, albo konkretnych substancji 
organicznychorganicznych,, nieorganicznych, zwinieorganicznych, zwiąązkzkóów kompleksowychw kompleksowych ......

Zastosowanie ma:Zastosowanie ma: GC;  HPLC; TLC, SFCGC;  HPLC; TLC, SFC; spektrometri; spektrometria absorpcyjnej a absorpcyjnej UVUV--VISVIS, w , w 
zakresie podczerwieni (zakresie podczerwieni (FTIRFTIR)), kolorymetri, kolorymetriaa, , turbidymetriturbidymetriaa, polarymetria, polarymetria; ; 
spektrometria spektrometria rezonansu magnetycznego (rezonansu magnetycznego (NMRNMR), techniki), techniki elektrochemicznelektrochemiczne:e:
potencjometrpotencjometriaia, kulometr, kulometriaia, amperometr, amperometriaia; ; „„klasyczneklasyczne”” miareczkowanie :miareczkowanie :
alkacymetrialkacymetriaa, , kompleksometria, miareczkowania kompleksometria, miareczkowania redred--oxox i inne,i inne,
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4. 4. TechnikiTechniki i i metodymetody okreokreśślenialenia zawartozawartośścici pierwiastkpierwiastkóóww, jon, jonóóww

m.in.: spektrometriaspektrometria absorpcjiabsorpcji atomowejatomowej w w ppłłomieniuomieniu (Fl(Fl--AAS),AAS), z z atomizacjatomizacjąą
elektrotermicznelektrotermicznąą (GF(GF--AAS),AAS), zz generowaniemgenerowaniem wodorkwodorkóóww (HG(HG--AAS);AAS); spektrometriaspektrometria
emisyjnaemisyjna zze wzbudzenieme wzbudzeniem w w plaplażżmmieie (ICP (ICP –– AE)AE) ii w w sprzsprzężężeniueniu z z innymiinnymi technikamitechnikami
analitycznymianalitycznymi (GC(GC -- AEDAED,, ICP ICP –– MS);MS); spektrometriaspektrometria emisyjnaemisyjna ww łłukuuku elektrycznelektrycznymym (np. (np. 
badanibadaniee skskłładu stopadu stopóów metali)w metali); ; spektrometriaspektrometria fluorescencjifluorescencji rentgenowskiejrentgenowskiej (WD(WD--XRF)XRF), , 
(ED(ED--XRF);XRF);

metodymetody spalaniaspalania z z detekcjdetekcjąą w w zakresiezakresie podczerwienipodczerwieni,, chemiluminescencyjnchemiluminescencyjnąą,,
fluorescencyjnfluorescencyjnąą, , kulometrycznkulometrycznąą, , potencjometrycznpotencjometrycznąą ((okreokreśślenielenie zawartozawartośścici: S, N, : S, N, ClCl, , 
Br, J,Br, J, P,P, C, O, H); C, O, H); metodametoda WickboldtaWickboldta ((spalaniespalanie w w ppłłomieniuomieniu tlenowotlenowo –– wodorowymwodorowym : S, : S, 
F, F, ClCl, Br, N, B, As);, Br, N, B, As);

metodymetody polarograficznepolarograficzne,, woltamperometrwoltamperometryczneyczne, kulometryczne, potencjometryczne;, kulometryczne, potencjometryczne;

miareczkowaniemiareczkowanie strstrąącenioweceniowe, , kompleksometrycznekompleksometryczne, red, red--ox,ox, z uz użżyciem yciem reagentureagentu (np (np 
bifenylkubifenylku sodusodu do do oznaczaniaoznaczania zawartozawartośścici ClCl, Br, J, Br, J ; ; chlorkuchlorku jodujodu, do , do oznaczaniaoznaczania
śśladowych ladowych zawartozawartośścici PbPb (od 1 (od 1 ppbppb))

inneinne technikitechniki i i metodymetody badabadaniania zawartozawartośści ci okreokreśśonychonych pierwiastkpierwiastkóów w -- popośśrednio, rednio, 
okreokreśślonych substancji, lub grup substancji. lonych substancji, lub grup substancji. 
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5. 5. MMetodyetody chemometrycznechemometryczne, g, głłóówniewnie w w zakresiezakresie bliskiejbliskiej podczerwienipodczerwieni
(NIR),(NIR), wykorzystaniewykorzystanie selektywnychselektywnych czujnikczujnikóóww elektrochemicznychelektrochemicznych i i 
biosensorbiosensoróóww, , szczegszczegóólnielnie, w , w warunkachwarunkach analizyanalizy przepprzepłływowoywowo --
wstrzykowejwstrzykowej (FIA)(FIA) -- corazcoraz wiwięększeksze uznanieuznanie i i wzrost zakresu wzrost zakresu zastosowazastosowańń

KomentarzKomentarz ::

-- PrzemysPrzemysłłowe owe llaboratoriumaboratorium stosujestosuje, wi, więęc, c, wielewiele bardzobardzo rróóżżnychnych techniktechnik i i metodmetod
pomiarowychpomiarowych ((np.np. laboratorium Grupy LOTOS S.A. laboratorium Grupy LOTOS S.A. -- LOTOS LabLOTOS Lab ok. 400 ok. 400 metodmetod
analitycznychanalitycznych i i metod metod testtestóóww –– zdecydowana zdecydowana wiwięększokszośćść opisana wopisana w krajowykrajowychch, , lublub
mimięędzynarodowydzynarodowychch normanormachch :: PNPN--EN, EN, EN, EN, ISO, ASTM, DIN, ISO, ASTM, DIN, ... ... , ale , ale taktakżżee, metody , metody 
opracowane przez instytuty branopracowane przez instytuty branżżowe i oowe i ośśrodki badawczo rodki badawczo –– rozwojowe:rozwojowe: orazoraz metodymetody
„„wwłłasneasne”” laboratorium.laboratorium.

-- Dokonuje analizy czDokonuje analizy częęsto wielkiej liczby prsto wielkiej liczby próóbek (bywa, bek (bywa, żże ponad 100 tysie ponad 100 tysięęcy prcy próóbek bek 
rocznie, oznaczajrocznie, oznaczająąc przecic przecięętnie po 5 parametrtnie po 5 parametróów kaw każżdej prdej próóbki)bki)

Uwaga!Uwaga! Przed zastosowaniem metody badaPrzed zastosowaniem metody badańń w okrew okreśślonym zakresie zastosowania lonym zakresie zastosowania 
-- konieczna jest walidacja, co najmniej uproszczona !konieczna jest walidacja, co najmniej uproszczona !
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Quo Quo vadisvadis laboratoriumlaboratorium ??
1.  1.  TQMTQM ((TotalTotal QualityQuality ManagementManagement))

2.2. AutomatyzacjaAutomatyzacja ii robotyzacjarobotyzacja czynnoczynnośścici analitycznychanalitycznych, ale i , ale i przygotowawczychprzygotowawczych

PracaPraca ludzkaludzka,, to przede wszystkim to przede wszystkim --

-- pobieranie prpobieranie próóbek, ich bek, ich przygotowanieprzygotowanie do analizy, wybdo analizy, wybóór i uruchomienie programu r i uruchomienie programu 
sterujsterująącego, zapisanie i przekazanie rezultatcego, zapisanie i przekazanie rezultatóów,w,

-- coraz czcoraz częśęściej stosuje siciej stosuje sięę w laboratorium automatyczne analizatory, coraz rzadziej w laboratorium automatyczne analizatory, coraz rzadziej 
pracochpracochłłonne metody onne metody „„rręęczneczne””, jednak te ostatnie jeszcze d, jednak te ostatnie jeszcze dłługo zupeugo zupełłnie nie nie nie 
zniknzniknąą,,

-- coraz wicoraz więększksząą czczęśćęść czasu pracy zajmuje: czasu pracy zajmuje: doskonalenie i walidacja doskonalenie i walidacja procedurprocedur
analitycznychanalitycznych dla nowych zakresdla nowych zakresóów zastosowaw zastosowańń, , nadznadzóór nad wyposar nad wyposażżeniem do eniem do 
pomiarpomiaróów i badaw i badańń, zapewnienie sp, zapewnienie spóójnojnośści pomiarowej,ci pomiarowej, kontrolakontrola jakojakośścici badabadańń, , 
zbiorcze opracowanie wynikzbiorcze opracowanie wynikóów, ich interpretacja, w, ich interpretacja, tworzenietworzenie raportraportóóww, szkolenie i , szkolenie i 
podnoszeniepodnoszenie kwalifikacjikwalifikacji..
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Podsumowanie Podsumowanie 
L L LaLabboratorium przemysoratorium przemysłłowe wykonuje kowe wykonuje kontrolontrolęę jakojakośścici oraz oraz inninnee zadazadaniania –– laboratorylaboratoryjnjnąą analitykanalitykęę

procesowprocesowąą, , „„obsobsłługugęę”” awariiawarii i i zakzakłłóóceceńń technologicznychtechnologicznych,, badabadaniania rozwojowerozwojowe;;

SStosujetosuje sszerokzerokąą gamgamęę techniktechnik i i metodmetod oznaczaniaoznaczania skskłładnikadnikóów orazw oraz testowaniatestowania materiamateriałłóóww; ; 

Systematycznie wprowadza nSystematycznie wprowadza noweowe i udoskonalai udoskonala dotychczasowe metodyki dotychczasowe metodyki badabadańń i i testtestóóww;;

StosStosujeuje wydzielonwydzielonee stanowiskstanowiskaa pomiarowopomiarowo –– badawczbadawczee o o wysokimwysokim stopniustopniu automatyzacjiautomatyzacji procedurprocedur
analitycznychanalitycznych –– tzw. tzw. „„aanalizatornalizatoryy””, zapisuje wyniki na stanowisku, zapisuje wyniki na stanowisku, albo, albo wysywysyłła a „„onon--lineline””;;

NiektNiektóórere uniwersalne uniwersalne aparatyaparaty umoumożżliwialiwiajjąą stosowaniestosowanie rróóżżnychnych metod metod oznaczeoznaczeńń, , jednakjednak zmianazmiana
proceduryprocedury analitycznej analitycznej nienie momożżee wymagawymagaćć skomplikowanychskomplikowanych czynnoczynnośścici manualnych; manualnych; 

Powszechne jest sPowszechne jest stosowanietosowanie komputerowych komputerowych systemsystemóóww zarzzarząądzaniadzania danymidanymi (LIMS);(LIMS);

Ogromne zOgromne znaczeninaczenie ma e ma poziompoziom kwalifikacjikwalifikacji, , dodośświadczeniawiadczenia i i zzrozumieniarozumienia zjawiskzjawisk zwizwiąązanychzanych z z 
wykonywnymiwykonywnymi badaniami ibadaniami i testamitestami, w tym, w tym systematyczne systematyczne szkoleniszkoleniee i i doskonalendoskonalenieie ososóób;b;

PowszechnePowszechne jest jest przestrzeganieprzestrzeganie zasadzasad wybranegowybranego systemusystemu zarzzarząądzanidzaniaa jakojakośściciąą:: PNPN--EN ISO 9001, PNEN ISO 9001, PN--
EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17025, KodeksKodeks DobrejDobrej PraktykiPraktyki LaboratoryjnejLaboratoryjnej (GLP)(GLP) oraz systematyczne doskonalenie oraz systematyczne doskonalenie 
pod tym wzglpod tym wzglęędemdem

W perspektywie W perspektywie -- wzroswzrost stopnia t stopnia automatyzacjiautomatyzacji orazoraz robotyzacjirobotyzacji,, z etapem z etapem przygotowaniprzygotowaniaa prpróóbkibki,,
wwłąłączniecznie,, stosowanistosowania a łłąączonychczonych technik analitycznych,technik analitycznych, metodmetod chemometrycznychchemometrycznych,, specyficznych i specyficznych i 
wysoce selektywnych czwysoce selektywnych czuujnikjnikóów pomiarowych.w pomiarowych.
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DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę

Drodzy Studenci Drodzy Studenci żżyczyczęę WamWam

-- Powodzenia, ale takPowodzenia, ale takżże i radoe i radośści w okresie ci w okresie 
dalszych studidalszych studióów,w,

-- satysfakcji z wsatysfakcji z włłoożżonego wysionego wysiłłku i pracyku i pracy

-- pomypomyśślnolnośści w okresie przyszci w okresie przyszłłej pracy ej pracy 
zawodowej zawodowej -- w tym, byw tym, byćć momożże e -- w w 
nowoczesnym laboratorium.nowoczesnym laboratorium.
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