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Zagadnienia dla przedmiotów: 
 
--  „Metody Analizy Technicznej”  
--  „Metody Zapewnienia i Kontroli Jakości”; 
--  „Analiza Techniczna i Kontrola Jakości Produktów”   
-- „Laboratoryjna Analityka Przemysłowa” (techniczna i procesowa)  
 
 
Zakres ogólny 

 
Część I Przypomnienie najważniejszych pojęć i zasad oraz praktyka w zakresie:  
Zasady zapewnienia jakości w produkcji, badaniach, usługach, tzn., wymagania i praktyka 
spełniania wymagań:  normy PN – EN - ISO 9001, PN-EN ISO/IEC 17025 oraz Kodeksu 
Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i Kodeksu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP),a 
także najważniejszych pojęć i wymagań normy PN-EN-ISO 14001 i PN-N 18001, w tym, 
szczególnie: wymagania dotyczące akredytacji laboratorium, audytowania, działań po-
audytowych, dotyczące walidacji metod analitycznych, nadzoru nad wyposażeniem 
pomiarowym, zapewnienia i kontroli jakości badań, zapewnienia spójności pomiarowej, a 
także wymagania „oficjalnej” metrologii (wymagania Prawa o Miarach); 
  
Część II   Wybrane techniki i metody kontroli jakości produktów i analityki technicznej, ze 
szczególnym uwzględnieniem technik i metod laboratoryjnej kontroli i analityki  procesowej 
wszelkiego typu strumieni procesowych, tzn. surowców, półproduktów i  produktów 
chemicznych: paliwowych,  farmaceutycznych, żywnościowych itp. produkowanych w różnych 
branżach przemysłu chemicznego i pokrewnych. 
 
Zakres szczegółowy 
 
1. Zakres pojęcia „kontrola jakości”, „zapewnienie jakości” („system jakości”), analityka 

techniczna i procesowa laboratoryjna i ciągła :  najważniejsze pojęcia i definicje, w tym, 
znaczenie norm i specyfikacji dotyczących wymaganych właściwości i parametrów 
różnego rodzaju materiałów -  produktów, surowców, reagentów, materiałów 
pomocniczych, półproduktów i strumieni procesowych oraz szczególne znaczenie 
stosowania posiadających ważną walidację, szczególnie znormalizowanych, metod 
pomiarowych w zakresie „ważności” walidacji; Plany jakości, grafiki analiz w zakresie 
kontroli jakości i laboratoryjnej analityki procesowej. 
 

2. Regulacje prawne, unormowania krajowe i międzynarodowe w zakresie kontroli jakości: 
Norma jako podstawa umowy między dostawcą i odbiorcą oraz inne metody 
postępowania w relacji dostawca – odbiorca, rodzaje norm stosowanych w laboratorium 
analitycznym, instytucje stanowiące normy w Polsce i na świecie, normy „produktowe” i 
metodyczne, obligatoryjność norm w Polsce i na świecie w świetle aktualnych regulacji 
prawnych, związek między  normami i dyrektywami w Unii Europejskiej; pojęcie 
certyfikacji oraz akredytacji w/g polskich zagranicznych unormowań, nowoczesne 
regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, wpływu na środowisko 
naturalne oraz odpowiedzialności za wyrób i związek tych regulacji z certyfikacją 
systemów jakości i akredytacją laboratorium. 
 



3. Wymagania normy PN-EN/ISO 9001 (w „opcji” procesowej) dla uzyskania certyfikatu 
zgodności systemu zapewnienia jakości z wymaganiami tej normy oraz reguły 
postępowania zapewniające spełnienie tych wymagań w zakładzie i w laboratorium; 
 

4. Pojęcie i sens akredytacji laboratorium w/g normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz 
najważniejsze wymagania stawiane akredytowanemu laboratorium; związek wymagań 
akredytacyjnych z wymaganiami normy ISO 9001; Ogólne wymagania Kodeksu Dobrej 
Praktyki Wytwarzania (GMP) i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz powiązanie 
wymagań GLP i „normy akredytacyjnej – 17025” .  
 

5. Pojęcie auditu I-szej, II-giej i III-ciej strony; znaczenie auditu dla funkcjonowania i 
doskonalenia funkcjonowania systemu zapewnienia jakości. Przebieg auditu i działań 
poaudytowych (etapy auditu, zasady postępowania audytora i audytowanego w 
poszczególnych etapach auditu i działań poauditowych). 
 

6. Krajowe i międzynarodowe jednostki certyfikacji / akredytacji oraz problem wzajemnego 
uznawania w zakresie certyfikacji i akredytacji w kraju i na świecie; 
 

7. Szczegółowa charakterystyka najważniejszych wymagań norm PN-ISO 9001, PN-EN 
ISO/IEC 71025 i Kodeksu GMP oraz GLP, mających zastosowanie w laboratorium 
kontroli jakości; szczególnie: organizacyjne i techniczne zalecenia praktyczne co do 
alternatywnych sposobów spełnienia w praktyce wymagań normy ISO 9001, PN-EN 
ISO/IEC 17025, lub zgodności z wymaganiami Kodeksu GMP i GLP. 
 

8. Pojęcie walidacji metody pomiarów i badań oraz wyposażenia pomiarowego, zalecenia 
praktyczne co do sposobów wykonania walidacji. 

 
9. Metody pomiarów i badań wykorzystywane w kontroli jakości: podział na grupy oraz 

najważniejsze metody należące do poszczególnych grup. Pojęcie spójności pomiarowej i 
metody zapewnienia spójności pomiarowej w laboratorium. 
 

10. Próbka, zasady pobierania i przygotowania próbek do oznaczeń w kontroli jakości: 
tworzenie i plan pobierania próbek reprezentatywność próbki wobec partii, rodzaj 
materiału, a sposób poboru próbki, wielkość partii i konieczna liczba próbek; metody 
uśredniania próbek różnych materiałów, sposoby wyodrębniania głównych składników 
analitu, „migracja” próbek w laboratorium i zasady archiwizacji  próbek; 
 

11. Przykłady najczęściej stosowanych i alternatywnych technik i metod kontroli jakości w 
najważniejszych  branżach przemysłu chemicznego i pokrewnych: paliwa (ropa naftowa, 
produkty oraz strumienie rafinacji i petrochemii – paliwa, oleje, asfalty, parafiny, 
ekstrakty, rozpuszczalniki organiczne ); rudy i surowce mineralne; metale i stopy metal;  
nawozy sztuczne; polimery – surowce,  produkty;  produkty syntezy organicznej; tłuszcze 
spożywcze, techniczne i detergenty; produkty farmaceutyczne; produkty rolno – 
spożywcze, żywność i pasze, woda i napoje, niektóre produkty biotechnologii; 
 

12. Zasady przygotowania próbki i wykonania pomiaru, budowa aparatury oraz 
charakterystyka metrologiczna i zakres zastosowań wybranych fizykochemicznych, 
„technicznych” „manualnych” i instrumentalnych technik i metod kontroli jakości 
materiałów, strumieni procesowych i półproduktów, w tym, systematyczna 



charakterystyka metod instrumentalnych umożliwiających oznaczanie parametrów 
materiału istotnych z punktu widzenia zdrowia i ochrony środowiska: 
 

12.1.. W zakresie technik i metod przygotowania / wzbogacania próbki: „klasyczne” techniki i metody 
mineralizacji spaleniowej („suchej”), mineralizacji w roztworze utleniającym („mokrej”), mineralizacja 
mikroflowa, techniki sorpcyjne (SPE, SPME, technika wiszącej kropli, stapianie, rozdrabnianie i tabletkowanie, 
wytrącanie osadu itp. 
 
12.2.  W zakresie technik i metod fizykochemicznych, „technicznych” „manualnych” i instrumentalnych technik 
i metod testów oraz analityki : bezpośrednie i pośrednie oznaczanie: gęstości, „czystości”, zawartości 
zanieczyszczeń, parametrów temperaturowych (np. temperatury płynięcia, mięknienia, zastygania, mętnienia, 
itp.), parametrów cieplnych (entalpowych – np. ciepło spalania, wartość opałowa), lepkościowych i 
reologicznych ( w tym, z wykorzystaniem pomiaru lepkości kinematycznej, albo dynamicznej),  
fotometrycznych (np. barwa, absorpcyjność), destylacyjnych (destylacja „klasyczna”/  destylacja symulowana 
- SIMDIS), granulometrycznych, w tym klasy czystości, polarymetria, a także oznaczanie: własności 
smarnych, liczb oktanowych, kompatybilności między-materiałowych, odporności na korozję, odporności 
na pienienie, demulgowania z wodą / para wodna i innych); 
 
12.3. W zakresie oznaczania tzw. „liczb” i innych parametrów charakteryzujących w sposób „syntetyczny” 
właściwości materiałów i strumieni procesowych – liczna bromowa, jodowa, kwasowa, zasadowa, 
maleinowa, nadtlenkowa, oktanowa, cetanowa, anilinowa i inne;  
 
12.4. W zakresie technik i metod „typowej” chemii analitycznej, „manualnych” i instrumentalnych : 
-- miareczkowanie „klasyczne” i automatyczne, fotometria i pomiar absorpcji  światła / fluorescencja w 
zakresie UV-VIS, NIR, MIR (w tym, FTIR nefelometria, turbidymetria, polarymetria),  fluorescencja 
rentgenowska z dyspersją fali / energii (WD-XRF i ED-XRF); emisja atomowa w płomieniu, iskrowa i ze 
wzbudzaniem w plazmie (ICP) oraz (ICP-MS); absorpcja atomowa w płomieniu i z atomizacją eletrotermiczną; 
jednowymiarowa i wielowymiarowa chromatografia sorpcyjna – gazowa (GC), cieczowa (HPLC / TLC) i 
z eleuentem nadkrytycznym (SFC): adsorpcyjna / podziałowa,  kolumnowa / planarna (cienkowarstwowa,  w 
układach faz odwróconych (RP), normalnych (NP), oddziaływań hydrofilowych (HILIC) oraz jonowa (IC), z 
wykorzystaniem różnych technik elucji, przełączania kolumn, przepływu zwrotnego w kolumnie,  
chromatografia wykluczania (GPC, SEC), w przygotowaniu próbki i oznaczaniu rozkładu masy 
cząsteczkowej, w tym, zasady detekcji i kalibracji; „mineralizacyjne” metody i  techniki oznaczania 
zawartości wybranych pierwiastków, szczególnie niemetalicznych (S, N, Cl, As, P i innych), tak po spaleniu 
(mineralizacji), jak i bezpośrednio (bez mineralizacji) próbki i z wykorzystaniem detekcji i oznaczania metodami 
chemicznymi, elektrochemicznymi, chemiluminescencji, fluorescencji itp.; zasady tworzenia modeli  i 
zastosowania chemometrycznych metod oznaczania składników i parametrów użytkowych, szczególnie, z 
zastosowaniem bliskiej podczerwieni NIR. 
 
13. Niepewność pomiaru w analizie laboratoryjnej analityce jakości: źródła niepewności, znaczenie i zakres 

zastosowań pojęć: powtarzalność i odtwarzalność, próbka kontrolna, wzorzec, materiał  odniesienia, średni 
błąd laboratorium itp.; sposoby doświadczalnego wyznaczania niepewności pomiaru, sposoby minimalizacji 
niepewności w praktyce (m.in. zasady postępowania w zakresie „nadzoru nad  wyposażeniem do kontroli  
pomiarów i badań”, stosowanie próbek kontrolnych, zakresy i programy walidacji, stosowanie metodyki 
„breacketingu”, metodyka postępowania dla zapewnienia spójności pomiarowej ( tzn., zapewnienia 
powiązania z krajowymi i  międzynarodowymi jednostkami miar na zasadzie „nieprzerwanego łańcucha 
bezpośrednich porównań), albo z zastosowaniem certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM); 
międzylaboratoryjne badania porównawcze i międzylaboratoryjne badania biegłości jako metody kontroli 
jakości badań i minimalizacji niepewności pomiarowej w laboratorium,: zasady organizacji pracy w 
laboratorium , opracowania rezultatów badań , dodatkowe  korzyści. 

  
14. Zasady wyboru metody badań i wyposażenia badawczego do praktycznego stosowania w 

laboratorium kontroli jakości  - czynniki mające wpływ na decyzję i praktyczne przykłady 
kompromisu w zakresie wymagań zawartych w normach i „specyfikacjach”, 
dokładnością, precyzją i czasem trwania oznaczeń, oraz względami ochrony zdrowia i 
środowiska, a także kosztami inwestycyjnymi,  eksploatacyjnymi  i osobowymi. 

 



Wymagania wobec studentów, zapewniające zaliczenie przedmiotu / pozytywny wynik 
egzaminu 
 
- Uczestnictwo w wykładach (nie istnieje dotychczas nowoczesny podręcznik obejmujący 

treścią zakres przedmiotu - zwłaszcza w j. polskim), a także w ćwiczeniach 
laboratoryjnych i seminaryjnych,  
 

- Zaliczenie z oceną pozytywną wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i zajęć seminaryjnych 
(kolokwia – tzw. „wejściówki”, sprawozdania) 
 

- Złożenie z oceną pozytywną pisemnego egzaminu / kolokwium  końcowego (w czasie 
sesji egzaminacyjnej) 

 
Uwaga: W przypadku niektórych z w/w przedmiotów, do zaliczenia / egzaminu, obowiązuje 
tylko ta część z zakresu podanego poniżej, która została wyłożona na wykładzie i 
uwzględniona w zakresie seminarium / wykonanych przez studentów ćwiczeń laboratoryjnych 
i sprawozdań z tychże. Studenci uczestniczący we wszystkich zajęciach odpowiednich 
przedmiotów powinni bez trudności określić zakres obowiązujący. 
 
 Przy okazji przypominam PT Studentom, że obecność na wszystkich wykładach i zajęciach 
innego typu jest obowiązkowa! Zwracam także uwagę, że osoby „legitymujące się” wi ększą 
liczbą ,niż trzy nieobecności na wykładach / seminariach nie będą klasyfikowani, co 
„automatycznie” oznacza konieczność powtórzenia całego przedmiotu ! 
 


