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Циљ предмета 
Разумевање принципа и могућности примене иснтрументалних техника ААS и ICP-MS за анализу 
метала у узорцима из животне средине (воде, ваздуха, земљишта и седимента). 
Исход предмета  
Након завршеног курса студенти би требало да умеју да: дефинишу основне принципе ААS и ICP-MS 
спектрометрије; опишу основну инструментацију у ААS и ICP-MS спектрометрије; анализирају узорке 
из животне средине применом ААS и ICP-MS спектрометра; обраде и интерпретирају добијене 
резултате анализе и испоставе извештај о урађеној анализи. 
Садржај предмета 
Теоријска настава - Избор одговарајуће аналитичке технике припрему узорака за анализу неорганских 
компонената. Упознавање са основним принципима атомске апсорпционе спектрофотометрије, основна 
инструментација (опрема неопходна за анализу течних, гасовитих и чврстих узорака), преглед техника 
за одређивање трагова метала. Упознавање са основним принципима ICP-MS-a, Масена спектрометрија, 
типови анализе (семи-квантитативна скен, квантитативна, однос изотопа), упознавање са аналитима 
који се могу анализирати са задовољавајућом контролом интерференци. Предности и недостаци ICP-
MS-а и AAS. Одабир технике за анализу метала. 
Практична настава - Технике припреме стандарда и узорака из животне средине за анализу метала. 
Iнструментација ААS, упознавање са софтвером за анализу и обраду података. Примена AAS за 
контролу квалитета животне средине у погледу садржаја метала - Анализа одабраних метала  пламеном 
апсорпционом спектрометријом; Одређивање живе методом хладних живиних пара (FIAS проточни 
ињекциони систем); Анализа К и Na у узорцима животне средине атомском емисионом 
спектрометријом. Одређивање трагова метала у узорцима животне средине применом атомске 
апсорпционе спектроскопије у графитној пећи. Инструментација ICP-MS, оптимизација инструмента. 
Семи-квантитативна скен анализа узорака животне средине. Квантитативно одређивање бора, мангана, 
гвожђа и арсена у траговима. Обрада података, испостављање резултата анализе и израчунавања везана 
за примену ICP-MS-а и AAS-а. 
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Број часова  активне наставе 
5 (75) 

Теоријска настава: 
2 (30) 

Практична настава: 
ДОН: 3 (45) 

Методе извођења наставе. Предавања, лабораторијске вежбе и консултације 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 

писмени испит 30 
практична настава 25 
колоквијум 20 усмени испт 20 

 


