FIZYKOCHEMICZNE METODY OCENY KOSMETYKÓW
1. Informacje o przedmiocie (zajęciach), jednostce koordynującej przedmiot,
osobie prowadzącej
1.1. Nazwa przedmiotu (zajęć): Fizykochemiczne metody analizy kosmetyków
1.2.Forma przedmiotu: Wykłady, ćwiczenia
1.3. Przedmiot wprowadzający (poprzedzający): chemia kosmetyczna
1.4.Instytut/ Zakład/Katedra koordynująca przedmiot (zajęcia):
1.5. Kierunek kształcenia: Kosmetologia, studia drugiego stopnia_
1.6. Liczba godzin zajęć przewidziana planem studiów:
niestacjonarnych: 15 godzin wykładów+25 godzin ćwiczeń _
1.7.Szacowany przez nauczyciela nakład pracy studenta niezbędny do
osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (określony w godzinach): 60
godzin
1.8.Liczba punktów ECTS: 5
1.9. Osoba prowadząca przedmiot (zajęcia): dr Aneta D. Petelska, dr Barbara
Szachowicz-Petelska
1.10. Osoba koordynująca przedmiot (zajęcia): dr Aneta D. Petelska
2. Cel zajęć, efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji
2.1. Cel zajęć: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z fizykochemicznymi metodami
oceny kosmetyków oraz zasadami ich doboru w zależności od typu produktu
kosmetycznego. Przedmiot ma za zadanie przedstawienie metod analizy wagowej, analizy
miareczkowej, metod fizykochemicznych (konduktometria, polarymetria, refraktometria,
pomiar napięcia powierzchniowego), metod instrumentalnych (metody spektralne np. UVVIS), metody rozdzielcze: chromatografia i metody elektrochemiczne oraz ich
zastosowania w analizie surowców kosmetycznych i produktów gotowych.
2.2. Efekty kształcenia po zakończeniu kursu - w zakresie:
a. wiedzy:
1. znajomość fizykochemicznych metod oceny kosmetyków,
2. znajomość zasad doboru metod kontroli fizykochemicznych w zależności od typu
produktu kosmetycznego,
3. znajomość
metod
analitycznych,
fizykochemicznych,
instrumentalnych
rozdzielczych i elektrochemicznych wykorzystywanych w analizie surowców
kosmetycznych i produktów gotowych.
b. umiejętności:
1. wykonanie analizy surowców kosmetycznych i kosmetyków,
2. zastosowania odpowiednich metod fizykochemicznych analizy kosmetyku w
zależności od jego typu,
3. interpretuje wyniki otrzymanych badań oraz formułuje wnioski,
4. w sposób krytyczny ocenia wyniki badań oraz dyskutuje błędy pomiarowe,
5. sporządza proste raporty na podstawie zebranych danych.
c. kompetencji społecznych:
1. jest otwarty na konieczność aktualizowania i pogłębiania wiedzy z zakresu
fizykochemicznych metod analizy kosmetyków,
2. jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych,

3.

samodzielnie wyszukuje w literaturze popularno-naukowej nowinki dotyczące
zastosowań nowych metod w analizie kosmetyków w celu podnoszenie kompetencji
zawodowych i osobistych.

2.3. Sposób weryfikacji (oceny) efektów kształcenia:
- egzamin w formie pisemnej testowej, poprawne udzielenie odpowiedzi na 60 %
zadanych pytań,
- praktyczne wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych.
3. Treści kształcenia - tematyka poszczególnych zajęć oraz liczba godzin zajęć
dotyczących danego tematu
Wykłady: studia niestacjonarne – 15 godzin
1. Metody fizyczne badania kosmetyków: badanie konsystencji, właściwości
reologicznych, wielkości cząstek rozproszonych. Badania chemiczne analizy
kosmetyków: identyfikacja składników produktów kosmetycznych: substancji
czynnych, konserwantów, zanieczyszczeń - 2 godz.
2. Metody analityczne stosowane w analizie produktów kosmetycznych: analiza
wagowa, analizy miareczkowa. Metody rozdzielcze: chromatografia cieczowa i
gazowa oraz metody elektrochemiczne wykorzystywane w analizie kosmetyków - 2
godz.
3. Refraktometria. Współczynnik załamania światła. Refrakcja. Budowa, zasada
działania i zastosowanie refraktometru w analizie produktów kosmetycznych - 2 godz.
4. Konduktometria. Dysocjacja elektrolityczna. Elektrolity słabe i mocne.
Przewodnictwo elektryczne roztworów elektrolitów. Przewodnictwo właściwe,
molowe. Zastosowanie pomiarów konduktometrycznych w analizie kosmetyków - 2
godz.
5. Spektrofotometria. Prawo Lamberta-Beera. Polarymetria. Skręcanie płaszczyzny
polaryzacji. Otrzymywanie i właściwości światła spolaryzowanego. Substancje
optycznie czynne. Zastosowanie metod spektrofotometrycznych i polarymetrycznych
w analizie kosmetyków - 2 godz.
6. Roztwory koloidalne. Właściwości koloidów. Budowa i rodzaje roztworów
koloidalnych. Koagulacja układów koloidalnych. Metody pomiaru lepkości oraz ich
zastosowanie w analizie surowców i produktów kosmetycznych - 2 godz.
7. Metody pomiaru napięcia powierzchniowego. Napięcie powierzchniowe w analizie
kosmetyków. Związki powierzchniowo czynne i ich wykrywanie w preparatach
kosmetycznych - 2 godz.
8. Nowoczesne metody stosowane w analizie surowców i produktów kosmetycznych - 1
godz.
Ćwiczenia: niestacjonarne – 25 godzin
1. Ćwiczenia wprowadzające. Szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisów bhp obowiązujących w pracowni. Podstawowe obliczenia chemiczne:
gęstość, stężenie procentowe i molowe. Analiza błędu – 5 godz.

2. Oznaczanie stężenia gliceryny w preparatach kosmetycznych metodą
refraktometryczną - 5 godz.
3. Oznaczanie wodorotlenku sodu w preparatach kosmetycznych metodą
miareczkowania konduktometrycznego - 5 godz.
4. Oznaczanie węglowodanów w preparatach kosmetycznych metodą polarymetryczną 5 godz.
5. Związki powierzchniowo czynne. Oznaczanie pH oraz alkaliczności wodnych
roztworów środków powierzchniowo czynnych. Jodometryczne oznaczanie witaminy
C jako składnika preparatów kosmetycznych - 5 godz.
4. Literatura przedmiotu:
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uzupełniająca:
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Ustawa o kosmetykach.

Inne pomoce dydaktyczne
pokaz multimedialny, pokaz czynności, ćwiczenia laboratoryjne

