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Pracovný postup: 

Pred príchodom na praktické cvičenie si preštudujte teoretický základ pre danú tematiku. 

Na praktickom cvičení: 

1. Pracujte v skupinách po 2 – 3 študentoch, podľa inštrukcií vášho vyučujúceho.

2. Odčítajte a zapíšte podmienky merania.

3. Zapnite svetelný zdroj spektrofotometra.

4. Pomocou nastavovacej skrutky monochromátora nastavte vhodnú vlnovú dĺžku λ (pre

oranžový roztok nastavte λ = 490 nm).

5. Skontrolujte čistotu kyviet. Kyvety chytajte vždy za matný povrch, nie za priehľadný.

V prípade potreby vyčistite povrch kyviet.

6. Kalibrujte spektrofotometer:

a) Uzávierku svetla (prepínač vľavo dolu) prepnite do polohy „0“. To uzavrie clonu

monochromatického svetla.

b) Nastavte ručičku potenciometra (použite kruhový ovládač vpravo hore označený

“0”) do polohy 0 % na spodnej stupnici (transmitancia T (resp. ϑ) = 0 %), čo

zodpovedá na hornej stupnici absorbancii (extinkcii) A (resp. E) = ∞.

c) Uzávierku svetla prepnite do polohy „I“. To otvorí clonu monochromatického

svetla.

d) Naplňte kyvetu  destilovanou vodou a vložte ju do posuvného držiaka - kyvetora.

Zasuňte kyvetu pred svetelnú štrbinu.

e) Nastavte ručičku potenciometra (použite kruhový ovládač vpravo hore označený

“100”) do polohy 100 % na spodnej stupnici (transmitancia T, resp. ϑ = 100 %), čo

zodpovedá na hornej stupnici absorbancii (extinkcii)  A = 0  (resp. E = 0).

f) Zopakujte kalibráciu (kroky a až e)

7. Naplňte ďalšiu kyvetu roztokom s najnižšou koncentráciou.

8. Vložte kyvetu do kyvetora a posuňte ju pred svetelnú štrbinu.

9. Odčítajte hodnoty transmitancie a absorbancie zo stupníc.

10. Namerané hodnoty zapíšte do tabuľky.

11. Zopakujte kalibráciu (krok 6). Opakujte meranie (kroky 7 až 10) pre roztok s ďalšou

najnižšou koncentráciou.

12. Zopakujte kalibráciu (krok 5). Opakujte meranie (kroky 7 až 9) pre roztok s neznámou

koncentráciou.

13. Po skončení merania vypláchnite kyvety destilovanou vodou a nechajte odkvapkať.

14. Nakreslite grafy - kalibračné krivky oboch závislostí  (závislosť transmitancie  od

koncentrácie roztoku a závislosť absorbancie od koncentrácie roztoku). Použite iba

známe koncentrácie roztoku. Obe kalibračné krivky majú byť hladké.
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15. Odčítajte neznámu koncentráciu z oboch kalibračných kriviek podľa nameraných

hodnôt transmitancie a absorbancie. Do každého grafu zakreslite odčítané

koncentrácie.

16. Zhrňte svoje výsledky.

17. Odpovedajte na otázky.

18. Odovzdajte vyplnený a dokončený protokol spolu s narysovanými grafmi.

Obrázok 1: Porovnanie transmitancie a absorbancie. 

Užitočné vzťahy: 

Lambert-Beerov zákon: 

kde ε je molárny absorbčný koeficient pre danú vlnovú dĺžku svetla, 

c je molárna koncentrácia a  

x je celková hrúbka absorbujúcej vrstvy 

kde I0  je intenzita svetla pred vzorkou,  

I je intenzita svetla po prechode vzorkou 

𝐼 =  𝐼0 ∙  10−ε∙𝑐∙𝑥

𝑇 =
𝐼

𝐼0

𝑇% = 100 ∙ 𝑇 

𝐴 = −𝑙𝑜𝑔10𝑇 𝐴 = 2 − 𝑙𝑜𝑔10𝑇% 


