Студијски програм/студијски програми : ХEMИJA
Врста и ниво студија: Мастер академске студије, II семестар
Назив предмета: Анализа реалних узорака
Наставник (Име, средње слово, презиме): Ранко M. Симоновић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Стицање знања и оспособљавање студената за начине и одговарајуће процедуре узорковања, припреме
узорака, као и избор одговарајуће методе за анализу у зависности од врсте реланог узорка.

Исход предмета
Студент је оспособљен за самостални истраживачки рад у овој области.
Садржај предмета
Теоријска настава
Значај анализе реалних узорака. Избор метода за анализу реалних узорака. Тачност анализа сложених
узорака. Припрема узорака за анализу. Узимање узорака. Влага у узорку. Разлагање и растварање
узорка. Извори грешака приликом растварања и разлагања. Разлагање узорка неорганским киселинама
у отвореним судовима. Микроталасно разлагање. Разграђивање узорака топљењем. Разлагање узорака
органског порекла топљењем. Поступци разлагања на мокром путу. Поступци разлагања на сувом путу.
Уклањање сметњи. Природа процеса одвајања. Одвајање таложењем. Одвајање екстракцијом,
дестилацијом, јонском изменом, хроматографијом. Маскирање и демаскирање у аналитичкој хемији.
Основни маскирајући реагенси. Квантитаивна оцена маскирања. Демаскирање засновано на реакцијама
измене. Демаскирање разлагањем или физичким удаљавањем маскирајућег реагенса.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Узимање и припрема узорака биљног материјала. Узимање и припрема узорака земљишта. Узимање и
припрема узорака отпадне, површинске и чесменске воде.
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