
ZAKRES MATERIAŁU TEORETYCZNEGO DO KOLOKWIUM Z 
ANALIZY INSTRUMENTALNEJ  

 
Metody spektroskopowe 

 
Metody absorpcyjne 
Oddziaływanie promieniowania z materią: absorpcja atomowa i cząsteczkowa. 
 
Absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS) – zasada działania i najprostszy schemat 
blokowy przyrządu do AAS. Aparatura stosowana w AAS: atomizery (płomieniowe i 
bezpłomieniowe) i źródła promieniowania (lampa z katodą wnękową, 
bezelektrodowe lampy wyładowcze) – warunki jakie muszą one spełniać. Budowa 
lampy z katodą wnękową. Wady i zalety metody AAS. Interferencje w metodzie 
AAS. 
 
Zasada i podział spektrofotometrii (UV, VIS, IR) naleŜącej do metod absorpcji 
cząsteczkowej. Najprostszy schemat spektrofotometru UV-VIS. Prawa absorpcji 
promieniowania: Bouguera-Lamberta, Lamberta-Beera, prawo addytywności 
absorbancji. Odchylenia od praw adsorpcji (podstawowe i wywołane przez czynniki 
chemiczne i aparaturowe). Analityczna długość fali i sposób jej wyznaczania. Dobór 
roztworu odniesienia. Metody analizy ilościowej w spektrofotometrii UV-VIS przy 
oznaczaniu pojedyńczego składnika (metoda porównania z pojedyńczym wzorcem, 
metoda krzywej wzorcowej, metoda dodatku wzorca – jednokrotnego i 
wielokrotnego) oraz metoda oznaczania ilości w mieszaninach dwu i 
wieloskładnikowych. Zastosowanie spektrofotometrii UV, VIS i IR w analityce. 
 
Spektrometria fluorescencyjna cząsteczkowa – zasada działania i najprostszy schemat 
blokowy fluorymetru. Porównanie widma absorbcyjnego, fluorescencyjnego i 
fosforescencyjnego. Metody analizy ilościowej, pojęcie „gaszenia” stęŜeniowego. 
Zastosowanie metod fluorymetrycznych. 
 
Metody emisyjne 
Podstawy teoretyczne metod emisyjnych i ich podział. Mechanizm powstawania 
widm emisyjnych i ich charakterystyka. Źródła wzbudzenia w metodach emisyjnych i 
ich charakterystyka. 
 
Fotometria płomieniowa - zasada pomiaru, najprostszy schemat, zakres pomiarowy, 
ograniczenia metody i czynniki zakłócające pomiar. Procesy zachodzące w płomieniu 
palnika. 
 
Elementy aparatury stosowane w metodach spektroskopowych 
Źródła promieniowania (rodzaje, wymagania stawiane wobec nich). 
Urządzenia do wyboru długości fali: filtry – rodzaje (absorpcyjne i interferencyjne) i 
ich charakterystyka (nominalna długość fali, transmitancja w maksimum, szerokość 



spektralna oraz monochromatory (pryzmat i siatka dyfrakcyjna) – schemat 
monochromatora i jego działanie. 
Detektory (fotoogniwa, fotopowielacze, fotokomórki) – schemat i mechanizm 
działania. Wady i zalety poszczególnych detektorów. 
 

Metody elektroanalityczne 
 

Potencjometria: 
Podział i charakterystyka elektrod (elektrody I, II, i III rodzaju). Równanie Nernsta. 
Podział elektrod ze względu na funkcję analityczną (porównawcze i wskaźnikowe). 
Elektrody jonoselektywne-EJS (podział, budowa i zasada działania). Równanie 
Nikolskiego. SEM ogniwa i jej pomiar. Charakterystyka elektrody jonoselektywnej. 
Parametry charakteryzujące elektrodę jonoselektywną (nachylenie charakterystyki, 
zakres pomiarowy, limit detekcji, selektywność). Czynniki wpływające na parametry 
uŜytkowe elektrody (wpływ temperatury, starzenie się elektrody, interferencje). 
ZaleŜność między stęŜeniem, a aktywnościa. Moc jonowa. Oznaczenia ilościowe 
przy uŜyciu EJS (metody: krzywej kalibracyjnej, dodatku wzorca, Grana). 
Zastosowanie elektrod jonoselektywnych w analityce. 
 
pH-Metria – zasada pomiaru i zastosowanie. 
 
Metody miareczkowania potencjometrycznego (klasyczna, do potencjału punktu 
końcowego, róŜnicowa). Sposoby wyznaczania punktu końcowego miareczkowania 
(PK). 
 
Kulometria 
Podstawy ogólne: prawa elektrolizy Faradaya. 
Kulometria – podstawy teoretyczne, podział na kulometrię bezpośrednią i pośrednią 
(miareczkowanie kulometryczne). Sposoby prowadzenia analizy kulometrycznej 
(kulometria potencjostatyczna i amperostatyczna). Miareczkowanie kulometryczne 
amperostatyczne – schemat i zasada pomiaru. Zastosowanie metod kulometrycznych. 
 
Polarografia i woltamperometria 
Polarografia a woltamperometria – terminologia. Właściwości kroplowej elektrody 
rtęciowej (KER). Znaczenie elektrolitu podstawowego. Przyczyny i metody usuwania 
tlenu z badanego roztworu. Polarografia stałoprądowa (DC) – zasada i najprostszy 
schemat. 
Prądy polarograficzne (szczątkowy, pojemnościowy, dyfuzyjny, graniczny prąd 
dyfuzyjny, migracyjny, kinetyczny, katalityczny, adsorpcyjny). Równanie Ilkoviča. 
Interpretacja polarogramów dla kilku depolaryzatorów (potencjały półfal, wysokości 
fal), analiza jakościowa i ilościowa. Metody oznaczeń ilościowych (metoda dodatku 
wzorca, metoda krzywej kalibracyjnej, metoda wzorca wewnętrznego). Polarografia 
zmiennoprądowa i polarografia pulsowa róŜnicowa (DPP) – zasady pomiaru, róŜnice 
wobec DC, wykresy zaleŜności potencjału elektrody w czasie oraz odpowiadające im 
polarogramy dla danego depolaryzatora. 



 
Rodzaje elektrod stacjonarnych uŜywanych w woltamperometrii, w tym wisząca 
elektroda rtęciowa (HMDE). Woltamperometria pusowa róŜnicowa (DPV) 
odpowiednik DPP – podobieństwa i róŜnice. Woltamperometria inwersyjna 
(odwrócona) - SV. Zasada pomiaru metodą SV, interpretacja jakościowa i ilościowa 
woltamperogramów. Zalety SV w stosunku do innych metod 
woltamperometrycznych. Zasada pomiaru w adsorpcyjnej woltamperometrii 
strippingowej (AdSV). 
 
Podręczniki:  
   Jadwiga Saba – Wybrane metody instrumentalne stosowane 

w chemii analitycznej. 
W.Szczepaniak – Metody instrumentalne w analizie chemicznej. 

   J.Minczewski, Z.Marczenko – Chemia analityczna, tom 3. 
A.Cygański – Metody spektroskopowe w chemii analitycznej. 

   A.Cygański – Metody elektroanalityczne. 
   K.Danzer, E.Than, D.Molch, E.Küchler – Analityka. 
   J.Garaj – Fizyczne i fizykochemiczne metody analizy. 
   G.W.Ewing – Metody instrumentalne w analizie chemicznej oraz 

wykłady i materiały do ćwiczeń. 



PRACOWNIA ANALIZY INSTRUMENTALNEJ 
Zakres materiału teoretycznego obowiązującego studentów przed przystąpieniem do 

wykonania poszczególnych ćwiczeń. 
 

I.  Absorpcyjna spektrometria atomowa (AAS) 
1. Zasada pomiaru w AAS (prawa absorpcji, prawo Kirchoffa). 
2. Źródła promieniowania stosowane w AAS. 
3. Metody atomizacji próbki w AAS. 

II.  Fotometria płomieniowa 
1. Potencjał wzbudzenia, potencjał jonizacji, nebulizacja – definicje 
2. Procesy zachodzące w płomieniu i sposób wyodrębnienia emisyjnej linii 

rezonansowej. 
3. Zakres stosowania metody i jej ograniczenia. 

III.  Absorpcyjna spektrometria atomowa - interferencje 
1. Klasyfikacja zakłóceń w AAS. 
2. Metody badania wzajemnych oddziaływań. 
3. Zastosowania AAS w analizie chemicznej. 

IV.  Spektrometria fluorescencyjna cząsteczkowa 
       1. Mechanizm powstawania widma fluorescencyjnego cząsteczek 

2. Porównanie fosforescencji i fluorescencji. 
3. Analiza ilościowa metodą fluorymetryczną. 

V. Spektrofotometria UV-VIS (absorpcjometria) 
1. Prawa absorpcji (Bouguera-Lamberta-Beera, prawo addytywności absorbancji). 
2. Analityczna długość fali (jednostki, przeliczanie na liczbę falową) 
3. Mechanizm absorpcji cząsteczkowej i podział spektrofotometrii 

VI.  Kulometria (miareczkowanie kulometryczne amperostatyczne) 
1. Prawa elektrolizy Faradaya. 
2. Na czym polega miareczkowanie kulometryczne amperostatyczne?. 
3. Kiedy stosujemy kulometrię potencjostatyczną, a kiedy moŜna zastosować 

kulometrię amperostatyczną? 
VII.  Potencjometria (elektrody jonoselektywne) 

1. Podział elektrod. 
2. Wzór Nernsta. Wzór Nikolskiego. Współczynnik selektywności. 
3. Charakterystyka elektrody jonoselektywnej. 

VIII.  Polarografia stałoprądowa (DC) 
1. KER, depolaryzator, roztwór podstawowy –definicje. 
2. Przykład fali polarograficznej, równanie Ilkovica. 
3. Analiza jakościowa i ilościowa na podstawie polarogramu (potencjał półfali 

wysokość fali) 
IX.  Woltamperometria (woltamperometria pulsowa roŜnicowa (DPV) i 

woltamperometria inversyjna (SV) 
1. Przebieg zmian potencjału w czasie dla woltamperometrii pulsowej róŜnicowej i 

krzywa woltamperometryczna w metodzie DPV. 
2. Analiza jakościowa i ilościowa woltamperogramów DPV (potencjał piku, wysokość 

piku). 
3. Zasada pomiaru w woltamperometrii inversyjnej. 

X. Adsorpcyjna woltamperomertia strippingowa 
1. Woltamperometria strippingowa - etapy procesu pomiarowego. 
2. Błonkowa elektroda ołowiowa 

Uwaga dotycząca wszystkich ćwiczeń 
Do kaŜdego z ćwiczeń naleŜy znać najprostszy schemat aparatury pomiarowej. 


