
ZAKRES MATERIAŁU TEORETYCZNEGO DO KOLOKWIUM Z 
ANALIZY INSTRUMENTALNEJ  

 
 

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 katodowej woltamperometrii 
inwersyjnej. 
 
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 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. 




