
Spektrofotometrie – Absorpční křivka eosinu 

 
Cíl úlohy: 

Určení absorpčního maxima eosinu z absorpční křivky. 

 

Úkol   

Měření absorpční křivky eosinu a určení maxima v oblasti viditelného spektra. 

 

Potřeby k měření: 

Spektrofotometr Specol, automatická pipeta, roztoky pro měření, destilovaná voda. 

 

Pracovní postup: 

1) Zapněte spektrofotometr a nastavte pomocí voliče vlnových délek vlnovou délku 

450nm. 

2) Zkontrolujte čistotu kyvet (pozor: každá kyveta má 2 stěny čiré a 2 matné). Kyvetu 

uchopte vždy pouze za matné stěny. 

3) Spektrofotometr Specol má pohyblivý držák měřícího nástavce pro 2 kyvety, vložte 

nejprve kyvetu s destilovanou vodou do jednoho úchytu, do druhého úchytu kyvetu 

s měřeným roztokem. Kyvety musí být naplněny nejméně do dvou třetin.  

4) Změřte hodnotu absorbance. Pro destilovanou vodu se na displeji spektrofotometru 

musí ukázat hodnota 0,000. To znamená, že pro destilovanou vodu se automaticky nastavila 

hodnota absorbance 0,000. Nyní do měřícího prostoru zasuňte kyvetu s měřeným roztokem a 

odečtěte jeho absorbanci A. 

5) Poté do měřícího prostoru zasuňte opět kyvetu s destilovanou vodou a hodnotu vlnové 

délky zvětšete o 5 nm. Po vynulování displeje (absorbance pro destilovanou vodu opět 0,000) 

vložte do měřícího prostoru kyvetu se zkoumaným roztokem a odečtěte jeho absorbanci A. 

6) Uvedený postup opakujte a vlnovou délku světla zvyšte při každém kroku o 5 nm. Při 

proměřování absorpční křivky postupujeme do vlnové délky 550 nm.  

7) Do grafu vyneste závislost absorbance na vlnové délce a odečtěte absorpční 

maximum, což je vlnová délka, při které je absorbance měřeného roztoku nejvyšší.  

 

Stanovení koncentrace eosinu 

 
Cíl úlohy: 

Interakce (pohlcení) elektromagnetického záření molekulami je možno pouze v hodnotách 

určitých vlnových délek. Tento fakt je dán možnou existencí pouze určitých kvantových stavů 

molekul (případně jejich rotačně-vibračních stavů), odpovídající jejich chemickému složení a 

prostorové struktuře. Závislost absorbance (či propustnosti) na vlnové délce (frekvenci) 

nazýváme absorpční spektrum. Kvantitativní analýza při využití absorpční spektrofotometrie 

je založena na na Lambertově-Beerově zákoně, podle kterého je hodnota absorbance A při 

vlnové délce λ (v podobě absorpčního koeficientu ε) přímo úměrná látkové koncentraci 

roztoku c a tloušťce interagující vrstvy l. 

 

Pracovní postup: 

1) Zásobní roztok o známé koncentraci nařeďte destilovanou vodou tak, abyste získali 

několik dalších roztoků o známých nižších koncentracích, než byla původní koncentrace. 

Ředění zásobního roztoku proveďte nejlépe pomocí křížového pravidla. (Např. pro eosin 

máme zásobní roztok o koncentraci 5μg/l a pomocí křížového pravidla a přesného ředění 

připravíme roztoky o koncentraci 4, 3, 2 a 1μg/l). 



2) Zapněte spektrofotometr a nastavte pomocí voliče vlnových délek vlnovou délku dříve 

zjištěného absorpčního maxima eosinu (v případě zapnutého přístroje a indikace vlnové 

délky 515 nm již přednastaveno bez nutnosti přenastavení) 

3) Zkontrolujte čistotu kyvet (pozor: každá kyveta má 2 stěny čiré a 2 matné). Kyvetu 

uchopte vždy pouze za matné stěny 

4) Kyvety musí být naplněny nejméně do dvou třetin. Spektrofotometr Boeco má pouze 

jeden držák, vložte nejdříve kyvetu s destilovanou vodou, potom teprve kyvetu s měřeným 

roztokem o nejnižší koncentraci 

5) Změřte hodnotu absorbance. Pro destilovanou vodu se na displeji spektrofotometru musí 

ukázat hodnota absorbance 0,000. To znamená, že pro destilovanou vodu se automaticky 

nastavila hodnota absorbance 0,000. Nyní do měřícího prostoru zasuňte kyvetu s měřeným 

roztokem o nejnižší koncentraci a odečtěte jeho absorbanci A. 

6) Poté opět do měřícího prostoru zasuňte opět kyvetu s destilovanou vodou. Po vynulování 

displeje (absorbance pro destilovanou vodu 0,000) vložte do měřícího prostoru kyvetu s 

naředěným roztokem o další známé koncentraci a odečtěte jeho absorbanci. 

7) Uvedený postup opakujte se všemi připravenými známými koncentracemi zkoumaného 

roztoku. Před každou novou koncentrací kalibrujte přístroj destilovanou vodou 

(absorbance pro destilovanou vodu 0,000). Vlnovou délku světla neměňte. Použité 

koncentrace a jim příslušné naměřené absorbance zapište do tabulky a vytvořte graf 

závislosti. 

8) Nakonec změřte absorbanci téhož roztoku o neznámé koncentraci. Z vytvořeného grafu 

odečtěte koncentraci neznámého vzorku. 

9) V protokolu proveďte výpočet pro ředění jednotlivých vzorků, Použité koncentrace a jim 

příslušné naměřené absorbance zapište do tabulky a vytvořte graf závislosti. Oddiskutujte 

využití absorpční spektrofotometrie v medicíně. 

 

 

 

Měření hladiny intenzity zvuku. 
 

Cíl úlohy:  

Měření hladiny intenzity zvuku, porovnání s hygienickými limity ověření poklesu intenzity 

zvuku s rostoucí vzdáleností od zdroje. 

 

Potřeby k měření: 

Hlukoměr, minutky, igelitový sáček. 

 

Postup měření: 

1) Změřte v učebně hladinu hluku pozadí (dBA, dBC). 

2) Změřte z bezprostřední blízkosti hladinu hluku signálu minutky a šustění igelitového 

sáčku (dBA, dbC). Výsledky porovnejte s hygienickými limity. 

3) Změřte závislost hladiny hluku signálu minutky na vzdálenosti (dBC). Proměřte pro 

vzdálenost 0 m, 0.1 m, 0.5 m a 1 m, výsledky uveďte do tabulky a vytvořte graf 

závislosti. 

Změřte hladinu hluku libovolné samohlásky vyslovené šeptem, normálním a zvýšeným 

hlasem (dBA). 


