
Úloha č.3b: Koncentrace eosinu

1 Cíl úlohy

Spektrofotometrické stanovení koncentrace eosinu

2 Důležité pojmy

• Spektrofotometrie. Nefelometrie a turbidimetrie.

• Kalibrační křivka.

3 Pomůcky

Spektrofotometr Boeco, automatická pipeta, stojan s potřebným množstvím zkumavek,
roztok pro měření o známé koncentraci, vzorek o neznámé koncentraci, destilovaná voda,
buničitá vata.

4 Pracovní postup

1. Zásobní roztok o známé koncentraci nařeďte destilovanou vodou tak, aby jste získali
několik dalších roztoků o známých nižších koncentracích než byla původní koncent-
race. 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

3. Zkontrolujte čistotu kyvet (pozor: každá kyveta má dvě stěny čiré a dvě 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 spektrofotome-
tru musí ukázat hodnota absorbance 0, 000, pokud se neukáže, přístroj vynulujeme
pomocí tlačítka Cal.



6. Nyní do měřícího prostoru zasuňte kyvetu s měřeným roztokem o nejnižší koncent-
raci a odečtěte jeho absorbanci A.

7. Poté opět do měřícího prostoru zasuňte opět kyvetu s destilovanou vodou. Po vy-
nulování displeje vložte do měřícího prostoru kyvetu s naředěným roztokem o další
známé koncentraci a odečtěte jeho absorbanci.

8. Uvedený postup opakujte se všemi připravenými známými koncentracemi zkouma-
ného roztoku. Před každou novou koncentrací kalibrujte přístroj destilovanou vo-
dou. Vlnovou délku světla neměňte. Použité koncentrace a jim příslušné naměřené
absorbance zapište do tabulky a vytvořte graf závislosti.

9. Nakonec změřte absorbanci téhož roztoku o neznáme koncentraci.

K odečtení koncentrace neznámého roztoku máte tři možnosti:

1. grafická metoda – Na milimetrový papír pečlivě nakreslíte graf závislosti absorbance
na koncentraci. Závislost by měla být lineární, tedy body odpovídající naměřeným
hodnotám proložíte přímkou. Z grafu pak odečtete koncentraci odpovídající absor-
banci neznámého vzorku.

2. metoda nejmenších čtverců – Početně pomocí metody nejmenších čtverců vypo-
čítáte parametry přímkové závislosti (tzv. regresní přímka) mezi absorbancí A a
koncentrací c:

A = αc+ β

K této funkci spočítáte funkci inverzní, tedy:

c =
A

α
− β

α

Dosazením zjištěné absorbance neznámého vzorku vyjde jeho koncentrace.

3. pomocí programu – Řada programů, vč. právě programu SciDAVis dokáže provést
lineární aproximaci (lineární regresi). Tím vám ušetří práci, protože ruční výpočet
metody nejmenších čtverců je poměrně pracný, jako výsledek navíc získáte graf.

Pokud se rozhodnete pro možnost 2 nebo 3, do protokolu nezapomeňte uvést rovnici
regresní přímky, inverzní funkci k regresní přímce a naznačte dosazení.


