
  

Spektrofotometrie



  

Stanovení koncentrace vzorku.



  

3. V dalším menu vyberte položku „Calibration“.

1. V hlavním menu vyberte položku „Quant“.

2. V submenu vyberte položku „Lab“.



  

1. Klikněte na ikonu„Edit“.

2. Vyberte položku „Measeurement 
parameters“ z ikonového menu.



  

V podokně „Specord 40”  vyberte panel 
„Settings“ a nastavte odpovídající hodnoty.

Title: Calibration

Operator: Označení týmu

Correction: ReferenceDisplay: Absorbance

Cycle Node: None



  

Meas. mode: Wawelengths

V dalším kroku v podokně „Specord 40” vyberte 
panel “Mode” a nastavte odpovídající hodnoty.

Pro vložení a potvrzení hodnoty vlnové 
délky použij tlačítko „Edit“.

Zde vyplňte vlnovou délku pro 
maximální absorpcí vzorku A.



  

Klikněte na ikonu „Save as...“.



  

File name: Označeni Týmu + _C 
(Název souboru je tvořen 
označením týmu a příponou _C )

Nakonec zmáčkněte tlačítko „Save“.

Soubor uložte do adresáře Dokumenty\Praktika_CZ\KruhXX, 
kde XX je číslo kruhu.



  

Klikněte na ikonu „OK“.



  

Designation: Concentration

Operator: Označení týmu

Vyberte ve svinovacím menu 
Regression Model: y = A + B*x

Calibration Unit: mol/L

No. of Standards: 5

Vyberte panel “General” a nastavte odpovídající hodnoty.

Cell Pathlength: 1 cm



  

Klikněte na tlačítko „Standards“.



  

Opište koncentrace jednotlivých standardů A1, A2, A3, A4 a A5.



  

Vložte referenční vzorek a 
klikněte na ikonu „Reference“.



  

2. Vyberte z ikonového menu „All.“

1. Klikněte na ikonu „Start!“.



  

Objeví se žádost o vložení standardu A1.

Po vloženi standartu A1 klikněte na tlačítko „OK“.



  

Objeví se žádost o vložení standardu A2.

Po vloženi standartu A2 klikněte na tlačítko „OK“.



  

Objeví se žádost o vložení standardu A3.

Po vloženi standartu A3 klikněte na tlačítko „OK“.



  

Objeví se žádost o vložení standardu A4.

Po vloženi standartu A4 klikněte na tlačítko „OK“.



  

Objeví se žádost o vložení standardu A5.

Po vloženi standartu A5 klikněte na tlačítko „OK“.



  

V případě, že dojde při 
měření některého standartu 
k chybě. Proveďte jeho 
samostatné měření pomocí 
položky „Sel. standard“ v 
ikonovém menu „Start!“.



  

Po odměření všech standardů klikněte na ikonu „OK“.



  

Zaznamenejte jednotlivé hodnoty do protokolu.



  

1. V menu vyberte položku „File.“

2. V podmenu vyberte položku „Save as“.



  

File name – Označeni Týmu + _C 
(Název souboru je tvořen 
označením týmu a příponou _C )

Nakonec stiskni tlačítko „Save“.

Soubor uložte do adresáře Dokumenty\Praktika_CZ\KruhXX, 
kde XX je číslo kruhu.



  

1. V menu vyberte položku „File“.

2. V podmenu vyber položku „Print“.



  

Ujistěte se, že jsou zapnuty první tři volby 
a volba „Audit trial“ je vypnutá.

Zkontrolujte je-li „Printer“ nastaven na „Microsoft Print to PDF. Jinak 
zmáčkni tlačítko „Printer Setup“ a nastav správnou tiskarnu.

Samotný tisk 
provedeš stiskem 
tlačítko „Print“.



  

Potvrďte tisk zmačknutím tlačítka „OK“.  



  

File name – Označeni Týmu + _C 
(Název souboru je tvořen 
označením týmu a příponou _C )

Nakonec stiskni tlačítko „Save“.

Soubor uložte do adresáře Dokumenty\Praktika_CZ\KruhXX, 
kde XX je číslo kruhu.



  

Okno „Print – Calibration“ se 
zavře stiskem tlačítka „Close“.



  

Po ukončení kalibrace klikni na ikonu „To Conc.“



  

Vložte referenční vzorek a klikněte na ikonu „Reference“.



  

Po proměření referenčního vzorku klikněte 
na ikonu „Start (Meas.)“



  

Jste požádáni o vložení vzorku o neznámé koncentraci AX.

Po vložení vzorku AX stiskněte tlačítko „OK“.



  

V podokně „Concentration”  vyberte panel „Concentrations“ 
a opište hodnotu změřené koncentrace do protokolu.



  

V podokně „Concentration”  vyberte panel „Calibration 
Data“ a opište hodnotu změřené absorpce do protokolu.



  

1. V menu vyberte položku „File“.

2. V podmenu vyber položku „Save“.



  

File name – Označeni Týmu + _C 
(Název souboru je tvořen 
označením týmu a příponou _C )

Nakonec stiskni tlačítko „Save“.

Soubor uložte do adresáře Dokumenty\Praktika_CZ\KruhXX, 
kde XX je číslo kruhu.



  

Konec
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