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ZAKRES TEMATYCZNY ĆWICZEŃ  

Z ANALIZY INSTRUMENTALNEJ 

 

METODY ELEKTOCHEMICZNE 

 

POTENCJOMETRIA BEZPOŚREDNIA 

Zasada oznaczenia potencjometrycznego. Pojęcia: elektroda, ogniwo galwaniczne, siła 

elektromotoryczna ogniwa. Zasada i sposoby pomiaru siły elektromotorycznej ogniwa. 

Równanie Nernsta i jego interpretacja. Klucz elektrolityczny i jego funkcja w ogniwie. 

Elektrody jonoselektywne – przykłady i reakcje elektrodowe. Elektrody wskaźnikowe  

i odniesienia – przykłady i sposób działania. Elektrody stosowane w pomiarach pH. 

Analityczne zastosowanie potencjometrii bezpośredniej.  

 

MIARECZKOWANIE POTENCJOMETRYCZNE 

Podstawowe definicje: potencjał elektrody, punkt końcowy miareczkowania, skok 

miareczkowania. Miareczkowanie potencjometryczne - zasada pomiaru oraz niezbędne 

elementy aparatury do oznaczeń pehametrycznych i redoksymetrycznych. Dobór 

elektrod do oznaczeń pehametrycznych i redoksymetrycznych.  Sposoby wyznaczania 

punktu końcowego miareczkowania (w tym metoda graficzna, metoda pierwszej 

pochodnej). Sposoby wykonywania miareczkowań potencjometrycznych (metoda 

klasyczna, miareczkowanie do punktu zerowego, miareczkowanie różnicowe). 

Zastosowania miareczkowania potencjometrycznego na przykładzie oznaczania 

witaminy C w preparatach farmaceutycznych. 
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KONDUKTOMETRIA 

I i II prawo Ohma – definicje i wzory. Co to jest opór właściwy? Definicja przewodności 

molowej. Schemat mostka Kohlrauscha. Co mierzy się w konduktometrii 

bezpośredniej? W jakim celu wykonywany jest pomiar przewodności wody? Podać dwa 

przykłady oznaczeń metodą konduktometrii bezpośredniej. Narysować i opisać krzywą 

miareczkowania konduktometrycznego: mocny kwas – mocna zasada lub mocny kwas 

słaba zasada lub mocna zasada – słaby kwas. Narysować i opisać krzywą 

miareczkowania mieszaniny kwasów mocnego i słabego – mocną zasadą. Schemat 

ideowy konduktometru bezelektrodowego. 

 

WOLTAMPEROMETRIA INWERSYJNA 

Zasada pomiarów woltamperometrycznych. Woltamperometria inwersyjna 

(odwrócona) - krótka charakterystyka. CGMDE elektroda pracująca rtęciowa 

stacjonarna o kontrolowanym wzroście kropli – budowa i zasada działania. Elektroda 

odniesienia (referencyjna) chlorosrebrowa – budowa i zasada działania. Elektroda 

pomocnicza platynowa – budowa i zasada działania. Funkcje elektrod używanych w 

woltamperometrii inwersyjnej. W jakim celu stosujemy w woltamperometrii elektrolit 

podstawowy? W jakim celu w woltamperometrii odtleniamy badany roztwór? Etapy 

ilościowego oznaczania substancji w woltamperometrii inwersyjnej. Woltamperogram 

i jego interpretacja. Analiza ilościowa z wykorzystaniem metody dodatku wzorca.  
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METODY OPTYCZNE I SPEKTRALNE 

 

ABSORPCJOMETRIA I TURBIDYMETRIA 

Znajomość pojęć -  absorpcja właściwa, absorbancja, molowy współczynnik absorpcji, 

turbidancja i ich wyliczanie ze wzorów.  Zasada oznaczeń turbidymetrycznych . 

Elementy budowy i  zasada działania spektrofotometru UV – VIS. Rodzaje źródeł 

promieniowania stosowanych w spektrofotometrach i znajomość zakresu 

promieniowania elektromagnetycznego wykorzystywanego w spektrofotometrii 

UV/VIS. Budowa i zasada działania siatki dyfrakcyjnej jako monochromatora w 

spektrofotometrach. Budowa i zasada działania fotokomórki i fotodiody jako detektora 

w spektrofotometrach. Znajomość reguł doboru analitycznej długości światła.  Krzywa 

kalibracyjna w analizie ilościowej w spektrofotometrii. Definicja i sposoby wyliczania 

błędu względnego i bezwzględnego w analizie ilościowej. 

SPEKTROFOTOMETRIA 

Absorpcja właściwa, absorbancja, molowy współczynnik absorpcji – definicje i wzory 

na obliczanie ich wartości. Elementy budowy spektrofotometru UV – VIS. Rodzaje 

źródeł promieniowania stosowanych w spektrofotometrach i zakresy promieniowana 

jakie emitują. Budowa i zasada działania siatki dyfrakcyjnej. Budowa i zasada działania 

fotokomórki i fotodiody jako detektorów stosowanych w analizach 

spektrofotometrycznych.  Rodzaje kuwet i zasada stosowania. Spektrofotometryczna 

analiza ilościowa UV – VIS: jakie związki można oznaczać tą metodą, etapy doboru 

warunków do analizy ilościowej. Krzywa wzorcowa jako metoda analizy ilościowej w 

spektrofotometrii. Oznaczanie stężenia składników w mieszaninach. Zastosowanie 

spektrofotometrii w analizie jakościowej: zasady identyfikacji związków metodą 

spektrofotometrii UV – VIS. 
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FOTOMETRIA PŁOMIENIOWA 

Budowa i zasada działania aparatury w fotometrii płomieniowej. Zasada oznaczeń 

jakościowych i ilościowych w fotometrii płomieniowej. Przyczyny błędów w analizie i 

sposoby zapobiegania im. Praktyczne zastosowanie fotometrii płomieniowej.  

 

ATOMOWA SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA -AAS 

Błędy pomiaru w spektroskopowych metodach absorpcyjnych. Interferencje i 

zapobieganie im. Budowa aparatu i zasada pomiaru metodą absorpcyjnej spektrometrii 

atomowej z krótką charakterystyką poszczególnych elementów. Źródła 

promieniowania w AAS oraz rodzaje atomizacji. Zastosowanie absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej. Przygotowanie próbek biologicznych do analizy AAS. Metody 

analizy jakościowej i ilościowej w AAS (metoda krzywej wzorcowej, metoda dodatku 

wzorca).  

 

 

METODY ROZDZIELCZE 

 

CHROMATOGRAFIA CIENKOWARSTWOWA- TLC 

Struktura powierzchniowa żelu krzemionkowego i jego modyfikacje. Adsorbenty w TLC 

i ich klasyfikacja. Podstawowe parametry retencji (Rf, RM). Regulacja retencji przez 

zmianę składu rozpuszczalników (szereg eluotropowy). Analiza jakościowa i ilościowa 

(densytometria). Wizualizacja chromatogramów (derywatyzacja). Ogólny problem 

elucji. Metody rozwijania chromatogramów. Zastosowanie chromatografii 

cienkowarstwowej w analizie farmaceutycznej. 
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CHROMATOGRAFIA JONOWA-IC 

Definicja chromatografii jonowej. Schemat ideowy chromatografu jonowego. Supresory 

rola i zasada działania. Detektory  absorpcjometryczny (UV-VIS) i konduktometryczny - 

zasada działania i zastosowanie w IC. Wypełnienia stosowane w kolumnach 

analitycznych do IC. Pojęcia: derywatyzacja pokolumnowa, czas retencji, sprawność, 

selektywność, współczynnik podziału, eluent, eluat, supresja. Rodzaje eluentów w 

chromatografii jonowej. Zalety IC. Zastosowanie chromatografii jonowej w analizie 

jakościowej i ilościowej. Obszary zastosowań IC. 

CHROMATOGRAFIA GAZOWA - GC 

Mechanizm retencji podziałowy i adsorpcyjny w chromatografii gazowej. Cechy fizyko-

chemiczne fazy ruchomej w GC. Właściwości fizyko-chemiczne substancji analizowanej 

w GC. Wielkości opisujące chromatogram w GC (czas retencji, czas martwy, 

współczynnik retencji, objętość retencji, rozdzielczość, współczynnik selektywności). 

Czynniki wpływające na rozdzielczość i selektywność w GC. Wpływ temperatury na 

retencję. Schemat blokowy GC. Sposoby dozowania do kolumny kapilarnej. Zalety 

kolumn kapilarnych. Charakterystyka detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID). 

Analiza jakościowa - sposób identyfikacji składników próbki. Analiza ilościowa – 

sposoby określania ilości składników próbki.  

 

CHROMATOGRAFIA CIECZOWA WYSOKOCIŚNIENIOWA - HPLC 

Budowa chromatografu cieczowego i charakterystyka elementów składowych. Rodzaje 

detektorów w HPLC. Charakterystyka detektora DAD. Rodzaje wypełnienia kolumn i faz 

ruchomych w HPLC. Czynniki wpływające na rozdział mieszanin. Zasady analizy 

jakościowej i ilościowej w HPLC. Budowa cząsteczki kwasu askorbinowego, kofeiny i 

fenacetyny. 
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