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Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
A. Formy zajęć
 ćwiczenia
B. Sposób realizacji
 zajęcia w sali dydaktycznej
C. Liczba godzin
15 Ćw.

Liczba punktów ECTS 2
Godziny kontaktowe
udział w ćwiczeniach: 15 x 1 h = 15h
konsultacje: 2h
Razem: 17h = 1p. ECTS
Praca własna studenta
przygotowanie do ćwiczeń: 15 h
Razem: 15h = 1p. ECTS
Suma godzin: 17h + 15h = 32h = 2p. ECTS

Status przedmiotu
 kurs ogólnouczelniany

Ćw = 15 h + 15h + 2h = 32h = 2p. ECTS
Język wykładowy
polski

Metody dydaktyczne
 praca w grupach, dyskusja, analiza problemów.

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne
A. Sposób zaliczenia
 zaliczenie z oceną (Ćw)
B. Formy zaliczenia
 zaliczenie – obecność na zajęciach, sprawozdania z ćwiczeń

C. Podstawowe kryteria
Cw – ocena końcowa z ćwiczeń zostanie ustalona na podstawie uzyskanej liczby punktów wg zasady:
na ocenę dostateczną: uzyskanie przez studenta powyżej 60% punktów
na ocenę dobrą: uzyskanie przez studenta powyżej 75% punktów
na ocenę bardzo dobrą: uzyskanie przez studenta powyżej 90% punktów.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne – brak
B. Wymagania wstępne – umiejętność wykonywania obliczeń i opracowywania wyników eksperymentu, umiejętność samodzielnego wyszukiwania i korzystania z dostępnych źródeł informacji oraz posługiwania się literaturą naukową
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z pojęciami absorpcyjna spektrometria atomowa, widmo atomowe, absorpcja, emisja, spektroskopia,
spektrometria, granica wykrywalności, granica oznaczalności, stężenie charakterystyczne, matryca, roztwory kalibracyjne, materiały referencyjne; przedstawienie aspektów technicznych spektrometrii płomieniowej FA; przybliżenie efektów zakłócających
oraz metod korygowania tła absorpcyjnego; zapoznanie studentów z metodami kontroli jakości pomiarów spektrometrycznych i
wyników analiz; zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem AAS w analizie próbek wody, gleby i roślin.

Treści programowe
A. Problematyka ćwiczeń:
Podstawy absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Analityczna spektrometria AA w laboratoriach krajowych (nazewnictwo
i określenia). Aspekty techniczne spektrometrii płomieniowej FA. Efekty zakłócające. Metody korygowania tła absorpcyjnego.
Źródła informacji analitycznej. Warunki chemiczne i parametry instrumentalne pomiarów F-AAS i F- AES. Przygotowanie roztworów kalibracyjno-kontrolnych. Kontrolowanie jakości pomiarów spektrometrycznych i wyników analiz. Zastosowanie płomieniowej AAS/AES w analizie próbek wodnych, glebowych i roślinnych. Budowa Aparatu AAS SOLAR 969 firmy Unicam. Budowa aparatu iCE 300 firmy Thermo. Budowa aparatu AMA 245. Kalibracja aparatów znajdujących się w pracowni. Wykonywanie pomiarów stężeń Cu na aparacie SOLAR 969 firmy Unicam. Wykonywanie pomiarów Ca na aparacie iCE 300 firmy Thermo.
Wykonanie pomiarów Hg w materiale biologicznym z wykorzystaniem aparatu AMA 245.
Wykaz literatury
A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:
A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Dittrich K.: Absorpcyjna spektrometria atomowa. PWN, 1988. ISBN: 9788301079949.
2. Pinta M.: Absorpcyjna spektrometria atomowa. Zastosowania w analizie chemicznej. PWN, 1977.
3. Metody spektroskopii absorpcyjnej i odbiciowej w analizie chemicznej. Wyd. AR, 1996.
ISBN: 9788386363186.
4. Żyrnicki W., Borkowska-Burnecka J., Bulska E., Szmyd E.: Metody analitycznej spektrometrii atomowej - teoria i praktyka.
Wyd. Malamut, 2010. ISDN: 978-83-925269-6-4.
B. Literatura uzupełniająca

Efekty kształcenia

1. Wardencki W. (praca zbiorowa): Bioanalityka w ocenie zanieczyszczenia środowiska, CEEAM, Gdańsk 2004.
2. Namieśnik J. i Jamrógiewicz Z. (praca zbiorowa): Fizykochemiczne metody kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT,
Warszawa 1998.
Wiedza
W2 ma pogłębioną wiedzę w zakresie nomenklatury związanej z absorpcyjną spektroskopią atomową,
W3 zna metody przygotowywania próbek środowiskowych do analiz na AAS,
W4 zna aspekty techniczne związane z AAS,
W9 zna metody prowadzenia kontroli jakości pomiarów spektrometrycznych i wyników analiz.
Umiejętności
U1 potrafi pracować samodzielnie i zespołowo rozwiązując problemy z zakresu absorpcyjnej spektroskopii
atomowej,
U3 potrafi opracować uzyskane wyniki eksperymentu,
U6 posiada umiejętność zdobywania wiedzy z różnych źródeł.
Kompetencje społeczne (postawy)
K1 rozumie potrzebę pogłębiania swojej wiedzy w zakresie absorpcyjnej spektroskopii atomowej,
K4 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas pracy z odczynnikami chemicznymi,
K5 wykazuje się inicjatywa podczas podejmowanych działań.
Kontakt
Dr Małgorzata Rajfur mrajfur@o2.pl tel. 77 401 60 42

