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Advanced Curriculum

Liczba godzin
nauczania
Analiza wolumetryczna i grawimetryczna
Analiza chromatograficzna
Analiza spektroskopowa
Określanie struktury związków organicznych i
nieorganicznych
Zastosowanie technik syntezy chemicznej
Sterowanie procesami chemicznymi i kontrola
jakości
Identyfikacja i stosowanie mikroorganizmów
Badania technikami elektrochemicznymi

100
120
80
80
40
30
80
80

Orientacyjna liczba godzin nauczania objętych programem
1 godzina zajęć = 45 minut.
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Obszar tematyczny OT 7 Analiza wolumetryczna i grawimetryczna
Łączna liczba godzin zajęć: 40
Słowa kluczowe/zawartość
Grawimetria

Dysocjacja

Określanie punktu
końcowego miareczkowania

Kształcenie
Główne punkty
Zasada bezpośredniej grawimetrii: reakcje
strącania, rodzaje osadów, ważenie osadów
Kolejność postępowania: rozpuszczanie,
porcjowanie, strącanie, sączenie, przemywanie,
suszenie, prażenie; źródła błędów
Powtórzenie: reakcje transferu protonu, definicja
kwasów i zasad
Autodysocjacja wody, formy jonowe wody
Dysocjacja: silne i słabe kwasy i zasady
Zasada pary kwas-zasada, dysocjacja soli
Spłycenie, buforowanie: efekt, skład
Zasada bezpośredniego miareczkowania: titrant,
titrator, punkt równoważnikowy
Przygotowanie roztworów wzorcowych z
podstawowych standardów do miareczkowania
Przygotowanie roztworów wzorcowych z innych
niż podstawowe standardy do miareczkowania
Regulowanie roztworów wzorcowych: miano
Wskaźniki dla różnego typu reakcji chemicznych
(dodatkowe kształcenie w punkcie OT10)
Krzywa potencjometryczna (dodatkowe
kształcenie w punkcie OT15)
Konduktometria (dodatkowe kształcenie w
punkcie OT15)
Krzywe miareczkowania dla układów:
mocny/mocna, mocny/słaba, słaby/słaba
Krzywe miareczkowania: wielopoziomowe

2
2
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Obszar tematyczny OT 7: Analiza wolumetryczna i grawimetryczna
Łączna liczba godzin zajęć: 40
Słowa kluczowe/zawartość
Grawimetria

Reakcje zobojętniania

Miareczkowanie
strąceniowe

Kształcenie
Główne punkty
Czynniki analityczne, rodzaje osadów, ważenie
osadów
Równoważenie
Pośrednia analiza grawimetryczna
Analiza miareczkowa, roztwory wzorcowe
(standardowe), stężenie (molowe substancji),
przygotowywanie roztworów wzorcowych do
miareczkowania
Oznaczanie stężenia roztworów standardowych,
miano, podstawowe roztwory wzorcowe do
miareczkowania, inne niż podstawowe roztwory
wzorcowe
Regulowanie stężenia roztworów wzorcowych
Równoważnik miareczkowania
Bezpośrednie miareczkowanie
Acydymetria, alkalimetria
Miareczkowanie krok po kroku kwasów
wielowartościowych
Miareczkowanie bardzo słabych kwasów
Odwrotne miareczkowanie, metoda Kjeldahla
Miareczkowanie dwóch substancji równocześnie
Bezpośrednie miareczkowanie
Odwrotne miareczkowanie
Pośrednie miareczkowanie

2
2
2
4

4
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Obszar tematyczny OT 7: Analiza wolumetryczna i grawimetryczna
Łączna liczba godzin zajęć: 20

Słowa kluczowe/zawartość
Miareczkowanie
kompleksometryczne
Miareczkowanie redoks

Wartość pH

Kształcenie
Główne punkty
Bezpośrednie, odwrócone miareczkowanie
Pośrednie miareczkowanie, miareczkowanie
podstawieniowe
Równania redoks, równoważnik miareczkowania
Permanganometria
Jodometria
Bromometria
Stopień dysocjacji
Jonowe produkty dysocjacji wody
Dysocjacja słabych elektrolitów
Hydroliza
Wskaźniki
Buforowanie

3
3
4
2
2
2
4
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Obszar tematyczny OT 8: Analiza chromatograficzna
Łączna liczba godzin zajęć: 60
Słowa kluczowe/zawartość
Wstęp do chromatografii
Pomiary

Chromatografia gazowa

Kształcenie
Główne punkty
Podstawowe definicje – absorpcja, desorpcja,
rozdział
Czyste rozpuszczalniki w kolumnowej i
cienkowarstwowej chromatografii, zjawisko
migracji różnych substancji
Ocena, obliczanie, protokół
Budowa aparatu, np. diagram przepływu gazu,
wprowadzanie próbki, tj. system podziału (split),
uszczelki, wprowadzanie próbki do dozownika
Kolumny, współczynnik podziału, efektywność
podziału, liczba półek; faza stacjonarna (ciało
stałe, ciecz)
Zasady rozdziału fizycznego, fazy ruchome, gaz
nośny, wzorce
Budowa detektora, np. detektora przewodności
cieplnej (TCD), detektora płomieniowojonizacyjnego (FID), detektora termojonowego
(NPD), detektora wychwytu elektronów (ECD),
detektora płomieniowo-fotometrycznego (FPD)
Porównanie detektorów; np. wydajność, liniowy
i dynamiczny zakres
Przykłady rozdzielania mieszanin alkoholi,
modyfikacja programu temperaturowego
Jakościowa i ilościowa ocena; czynniki
wpływające na wynik: czas narostu temperatury,
tR, wysokość piku, szerokość w połowie
wysokości piku, szerokość podstawy piku
Optymalizacja metody, źródła błędów, granica
detekcji danej substancji
Specjalne zastosowania, np. analiza gazów,
technika sprzęgania technik (GC-MS)

5
5

5
5

5

5
5

5
5
5

5
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Obszar tematyczny OT 8: Analiza chromatograficzna
Łączna liczba godzin zajęć: 60
Kształcenie
Słowa kluczowe/zawartość Główne punkty
Wstęp do HPLC
Porównanie zastosowań GC i HPLC;
Przykładowe zestawy
System pomp, np. pompy tłokowe,
wprowadzanie próbki, rozpuszczalniki, gradient
stężenia rozpuszczalników
Fazy podziału: faza stacjonarna, odwrócona
chromatografia cieczowa, wpływ matrycy
Detektory, np. refraktometryczne,
spektrofotometry UV i Uv-vis, fluorescencyjne,
laserowe spektrometry rozproszeniowe
Ocena ilościowa i jakościowa, widma, źródła
błędów
Wspomagana komputerowo analiza danych
Optymalizacja, granice detekcji
Obszary zastosowań HPLC
Elektroforeza
Podstawowe zasady, zastosowanie
Aminokwasy (grupy funkcyjne), punkt
izoelektryczny, jony obojnacze (zwitterjony),
roztwory buforowe
Elektrochromatografia, elektroforeza
swobodnego przepływu (FFE)
Planowanie eksperymentów, np. układ
przyrządów, przygotowanie próbki i
rozpuszczalników
Ocena wyników
Bezpieczeństwo pracy
Ponowne wykorzystanie rozpuszczalników,
stosowanie innych niż niebezpieczne
rozpuszczalników,

4
5

5
5

5
4
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Obszar tematyczny OT 9: Analiza spektroskopowa
Łączna liczba godzin zajęć: 80
Słowa kluczowe/zawartość
Wstęp do spektroskopii

Pomiary przy zastosowaniu
spektroskopii IR

Inne typy spektroskopii

Kształcenie
Główne punkty
Prawo Lamberta-Beera, emisja, absorpcja,
przygotowanie próbki
Fizyczne zasady pomiarów UV-Vis, diagram
poziomów energetycznych
Budowa aparatu, np. pryzmat, siatka dyfrakcyjna
Oceny widm i danych, transmisja, współczynnik
ekstynkcji
podstawy pomiarów IR, podstawowe rodzaje
drgań, stopnie swobody
Przygotowanie krzywych kalibracyjnych
(wzorcowych), jedno/dwuwiązkowe aparaty
Ocena: rejonu odcisku palca, grupy funkcyjne i
ich typowe pasma
Obróbka danych z wykorzystaniem PC, diagram,
źródła błędów i interferencje
Spektroskopia fourierowska (FT-IR )
Spektroskopia Ramana, promieniowanie
rozproszone, porównanie z IR i obszary
zastosowań
Atomowa płomieniowa spektrometria
absorpcyjna (AAS), lampa z katodą wnękową
Metoda AAS wykorzystująca kuwety grafitowe
Emisyjna spektroskopia atomowa (AES)

7
7
6
8
8
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Obszar tematyczny OT 10: Określanie struktury związków organicznych i nieorganicznych
Łączna liczba godzin zajęć: 80
Kształcenie
Słowa
kluczowe/zawar
tość
Białka

Węglowodany

Barwniki
Określanie
struktury / NMR

Określanie
struktury / MS

Określanie
struktury / IR

Główne punkty
Aminokwasy (kwasowe, zasadowe, obojętne), jon obojnaczy
(zwitterjon)
Efekt buforu, punkt izoelektryczny
Peptydy, wiązania peptydowe, pierwszorzędowe i drugorzędowe
struktury
Trzeciorzędowa i czwartorzędowa struktura, np. insulina
Degradacja Edmanna
Degradacja enzymatyczna, barwienie ninhydryną
Elektroforeza
Elektroforeza żelowa
Monosacharydy, tworzenie acetali, projekcja Fischera i Howarda
Odmiany D/L, odmiany α/ß, struktura krzesełkowa i łódkowa
Disacharydy, wiązanie glikozydowe, test Fehlinga (redukujące,
nieredukujące)
Polisacharydy, np. celuloza, glikogen
Skrobia
Aktywność optyczna, centra chiralne, mutarotacja, racematy, cukier
odwrócony
Grupy auksochromowe i chromoforowe
Mechanizm działania barwników utleniająco-redukujących,
kwasowo/zasadowe barwniki i inne
Podstawy fizyczne, spin jądrowy
Budowa instrumentu, np. magnet, cewka, próbka
Czynniki spektralne (np. częstotliwość rezonansowa, przesunięcie
chemiczne, sprzężenie, integracja)
Analiza widm
Podstawy fizyczne, fragmentacja
Budowa instrumentu, np. jonizacja, pole magnetyczne
Czynniki spektralne (np. podstawa piku, masa)
Analiza widm
Techniki pomiarowe IR i FT-IR
Analiza widm
Łączenie technik – analiza elementarna, NMR, MS i IR
Analiza widm poprzez interpretację różnych widm
Możliwe błędy i zalecenia dotyczące interpretacji
Possible errors and and specifics of interpretation

2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Obszar tematyczny OT 11: Zastosowanie technik syntezy chemicznej

www.eu-chemlab.eu
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Technische Universität München
Analytical Research Group
PD Dr. Thomas Letzel; PD Dr. Johanna Graßmann

Advanced Curriculum

Łączna liczba godzin zajęć: 40
Słowa kluczowe/zawartość
Synteza organiczna w dużej
skali, np.

Synteza nieorganiczna w
dużej skali, np.

Synteza polimerów

Kształcenie
Główne punkty
Synteza Williamsona
Synteza Fischera– Tropscha
Synteza Kolbego
Synteza Gabriela
Synteza Reimera–Tiemanna
Reakcja Dielsa–Aldera
Reakcja Tischtschenko
Reakcja Clemmensena
Reakcja Schmidta
Proces Kumen-Fenol
Przegrupowanie Wagnera– Meerweina
Przegrupowanie Beckmanna
Proces Solvaya
Odzyskiwanie glinu, proces Bayera, stopiona
sól, elektroliza
Temperatura redukcji i proces redukcji
Proces Lindego
Reakcje jedno- i wielostopniowe
Dodatkowo: aparatura, diagram reakcji, systemy
kontroli procesów, kontrola, regulacja
Polimeryzacja, polikondensacja, poliaddycja
Techniki syntezy, np. tereftalanu politylenu
(PET), chlorku poliwinylu (PVC)
Charakterystyka materiałów plastycznych

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
40

Obszar tematyczny OT 12: Sterowanie procesami chemicznymi i kontrola jakości
Łączna liczba godzin zajęć: 30
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Słowa kluczowe/zawartość
Procesy produkcji
Kontrola jakości

Advanced Curriculum

Kształcenie
Główne punkty
np. punkty pomiarowe, próbkowanie
Jakość, kontrola jakości, Dobra Praktyka
Laboratoryjna (GLP), podręczniki, wymagania
jakościowe
Kontrola jakości podczas procesu
produkcyjnego
Walidacja, kalibracja, certyfikacja, akredytacja
Standardy: DIN, ISO, EN
Źródła błędów: systematyczne, przypadkowe
Protokół, wymagania dotyczące protokołu
Możliwe błędy i ich kontrola
Proces ciągłego ulepszania
Diagramy kontroli jakości, punkty wyjściowe,
punkt ostrzegawczy, punkt reakcji
Analiza kontroli jakości, diagram kontroli
(zgrubnej, trendowej, czynnej, odbiegającej)

2
4

2
4
2
2
2
2
2
4
4
30

Obszar tematyczny OT 14: Identyfikacja i zastosowanie mikroorganizmów
Łączna liczba godzin zajęć: 80
Słowa kluczowe/zawartość

Kształcenie
Główne punkty
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Wstęp do mikrobiologii
Biotechnologia

Struktura komórki bakterii

Bezpieczeństwo w pracy

Dezynfekcja, sterylizacja
Czynniki wzrostu, krzywa
wzrostu
Pożywka

Morfologia
Barwienie
Metabolizm

Zliczanie bakterii

Advanced Curriculum

hodowla, bakterie, wirusy, grzyby, glony,
pierwotniaki
Zastosowanie w technologii żywności, farmacji,
ochronie środowiska, kultywacja żywych kultur,
fermentacja, przetwarzanie, znaczenie techniki
genowej
Organele, odpowiednik jądra, rybosom, granule,
mezozomy
Ściana komórkowa i membrana
cytoplazmatyczna, warstwa śluzowa, strzępki,
wiciowce, różnica pomiędzy prokariotami i
eukariotami
Bakterie patogenne, niskie bakterie, warunki
sterylne pracy, środki ochronne dla ludzi oraz
kultur bakteryjnych, umiejętność udzielania
pierwszej pomocy
Zarazki wegetatywne, metody fizyczne i
chemiczne
Tlenowce, beztlenowce, pożywki, temperatura,
wartość pH, punkt rozruchu-fazy wykładniczej,
stacjonarnej, faza śmierci
Pełny a minimalny wkład; różnicowy a
selektywny wkład
Agar-agar (żelatanizer), przygotowanie pożywki
Techniki szczepienia, formy wzrostu (badanie)
Struktury ściany komórkowej, g +/Barwienie preparatów, mikroskopia
Fotosynteza, respiracja, fermentacja, katabolizm,
stany przejściowe metabolizmu
Differentiation of bacteria, multicolour row,
MViC-test, ready to use tests
Całkowita liczba bakterii (komora Breeda,
Thoma), zliczanie (metoda nanoszenia na płytki)

6
6

5
5

6

5
6

5
5
5
5
5
5
6
5
80

Obszar tematyczny OT 15: Badania technikami elektrochemicznymi
Łączna liczba godzin zajęć: 80
Słowa
kluczowe/zaw
artość

Kształcenie
Główne punkty
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Podstawy
elektrochemii

Przewodność

Elekroliza

Galwanika

Matematyka
stosowana

Advanced Curriculum

Ruch elektronów w przewodnikach, napięcie, natężenie
Opór elektryczny, pole elektryczne, generator, błysk
Półprzewodniki, izolatory, bezpieczeństwo pracy z prądem,
urządzenia ochronne w laboratorium, np. przełącznik
różnicowy
Obwód elektryczny, obwód równoległy, obwód szeregowy,
prawo Ohma
Oporność, siła motoryczna, napięcie
Ćwiczenie: Rezystory, termistor o ujemnym współczynniku
temperaturowym (NTC), termistor (pozystor) o dodatnim
współczynniku temperaturowym (PTC), mostek Wheatstone'a
Podwójna warstwa elektryczna
Siła elektromotoryczna
Szybkość jonowa, np.KMnO4
Rozkład napięcia
Przewodność elektryczna i oporność elektrolitów
Eksperyment: konduktometria, specyficzna konduktywność,
miareczkowanie konduktometryczne
Strącanie materiałów
Wzór Nernsta (wzrost potencjału), bateria stężeniowa
Potencjał elektrody, analiza elektrograwimetryczna
Nadnapięcie, polaryzacja elektrochemiczna
Eksperyment: Polarografia, rozpuszczanie anodowe metalu
Potencjał normalny, normalna elektroda wodorowa, seria
elektrochemiczna
Montaż elektrod pomiarowych, np. elektroda zbudowana z
jednego prętu
Ogniwo Daniella, tworzenie potencjału, potencjał redoks
Ogniwa galwaniczne, np. akumulator ołowiowy
Ogniwa paliwowe
1 i 2 prawo Faradaya
Korozja
Ochrona przed korozją
Obliczenia elektrochemiczne

3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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