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Циљ предмета
Проширивање знања о физичким, физичко-хемијским, биохемијским, и инструментално
хемијским принципима потребним за разумевање принципа електроаналитичке
хемије.Проширивање разумевања улоге, значаја и области примене електроаналитичких
техника/метода мерења. Усавршавање практичних вештина које омогућавају стручно и
самостално руковање електроаналитичким мерним техникама.Усавршавање студента да
самостално решавају проблеме/задатке из области електроаналитичке хемије
Исход предмета
Примени своје знање о електроаналитичким методама и да разуме методологије рада за избор
одговарајуће мерне технике и методе рада у решавању сложених аналитичких задатака/проблема помоћу
једносавних уређаја. Самостално и критично примени стечено знање и разумевање чињеница, појмова,
принципа и теорија приликом решавања
непознатих електроаналитичких проблема при
лабораторијским и теренским условима рада. Самостално рукује мерним техникама за физичкохемијску, или биохемијску eлектрианализу различитих узорака. Одабере, по потреби
оптимизује/модификује/прилагођава i примењује одговарајуће лабораторијске процедуре/методе
(волтаметрију, потенциометрију, кондуктометрију кулонометрију, електрогравиметрију и друго)
приликом решавања практичних проблема применом електроаналитичких техника.

Садржај предмета

Теоријска настава
Оснивни појмови. Практични аспекти (Електрохемијска ћелија, Растварачи и помоћни електролити,
Уклањање кисеоника, Инструментација, Радне електроде). Проучавање електродних реакција. Oсобина
интерфејсова. Спектроелектрохемија. Кварц-кристална микровага. Импедансна спектроскопија.
Потенциометрија (Принципи потенциометрије, Јонселективне електроде). Кондуктометрија.
Кулометрија. Електрогравиметрија. Технике са контролисаним потенцијалом (Хроноамперометрија,
Поларографија, Цикличка волтаметрија, Пулсна волтаметрија, AC волтаметрија, Стрипинг анализа).
Електрофореза.
Практична настава. Електрогравиметријско одређивање бакра. Кулометријска титрација
хлороводоничне киселине. Потенциометријско одређивање хлорида. Цикличко волтаметријска
карактеризација одабраног система. Инверзно волтаметријско одређивање хрома. Амперометријско
одређивање водоник-пероксида. Електрофореза.
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Методе извођења наставе
Предавања, лабораторијске вежбе и консултације.
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