
  

Spektrofotometrie



  

Příprava vzorku.



  

Vzorky pro měření spekter.

Ref. A B

A1 A2 A3 A4 A5

C

AX

Vzorky pro stanovení 
koncentrace.

Před zahájením samotného měření si 
připravte stojánek na kyvety se vzorky.

Po dokončení všech měření jednotlivé kyvety 
vypláchněte. 

Jako referenční vzorek použijte destilovanou 
vodu.



  

Vkládání kyvety do spektrofotomertru.

Kyvetu vkládáme co nejtěsněji ke stěně držáku, tak aby světelný paprsek procházel 
širší části zúženého spodku kyvety.



  

Inicializace spektrofotometru.



  

Po spuštění zařízení klikněte na ikonu WinASPECT

Zapněte SPECORD 40 a vyčkejte 2 minuty na spuštění zařízení.



  

1. Vyberte v hlavním menu položku „Mesurement."

2. V podmenu vyberte položku „Initalize Device“.



  

Zmáčkněte tlačítko „No“ pro vypnutí UV-lampy.



  

Zmáčkněte tlačítko „OK" pro potvrzení úspěšného testu.



  

Proměření absorpčních spekter vzorků 
A, B a C.



  

2. V podmenu vyberte položku „Serial measurement“.

1. Vyberte v hlavním menu položku „Measurement“.



  

1. V podokně „Serial measurement" klikněte na ikonu „Edit".

2. Vyberte položku “Measurement parameters“ z ikonového menu.



  

V podokně „Specord 40" klikněte na ikonu „New".



  

Title: Spectrums

Operator: Označení týmu

Correction: Reference
Display: Absorbance

Cycle Node: None

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



  

Meas. mode: Scan Mode

Range [nm]: 375 -1100

Delta lambda [nm]: 1.0

Speed [nm/s]: 50.0

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



  

Klikněte na ikonu „Save as...“.



  

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

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

Nakonec zmáčkněte tlačítko „Save“.



  

Klikněte na ikonu „OK“.



  

1. Klikněte na ikonu „Edit“.

2. Vyberte položku „Sample series“ z ikonového menu.



  

Description: Spectrums A, B and C

Operator: Označení vašeho týmu

V podokně „Serial measurement“ vyberte panel 
„General“ a nastavte odpovídající hodnoty.



  

1. V dalším kroku v podokně „Serial 
measurement“ vyberte panel „Samples“.

2. Nastavte „Number of 
measurements“ na hodnotu 3.

4. Vyplňte názvy vzorků podle 
označení zásobnících vzorků.

5. Nakonec zmáčkněte tlačítko „OK“ a 
okno „Serial measurement“ se zavře.

3. Vyberte přepínač „Table of 
samples names“.



  

Vložte referenční vzorek a klikněte na ikonu „Reference“.



  

Vidíte průběh měření absorbance.



  

Klikněte na ikonu „Start“.



  

Objeví se žádost o vložení vzorku A.

Vložte vzorek A a zmáčkněte tlačítko „OK“.



  

Vidíte průběh měření absorbance.



  

Objeví se žádost o vložení vzorku B.

Vložte vzorek B a zmáčkněte tlačítko „OK“.



  

Vidíte průběh měření absorbance.



  

Objeví se žádost o vložení vzorku C.

Vložte vzorek C a zmáčkněte tlačítko „OK“.



  

Vidíte průběh měření absorbance.



  

Po proměření spekter klikni na 
ikonu „To document“.



  

1. V hlavním menu vyberte položku „Data handling“.

2. V podmenu vyber položku „Peaklist“.

3. Vyber položku „Search automatically“.



  

Nakonec stiskni tlačítko „OK“.

Vyber přepínač „Maxima“.



  

Pomocí nalezených maxim identifikujete 
jednotlivé vzorky. Nalezené hodnoty vlnových 
délek vyplňte do protokolu.

Označte zaškrtávací políčko 
„mark“, aby se nalezené 
hodnoty zobrazily v grafu.

Nakonec zmáčkněte tlačítko „OK“.



  

Zobrazená maxima ve spektrech.



  

1. V hlavním menu vyberte položku „Edit“.

2. V podmenu vyber položku „Sample properties“.



  

Místo XXXXX, YYYYY  a ZZZZZ připište 
názvy identifikovaných látek k označení 
vzorku.

Na konec klikni na tlačítko „OK“.



  

1. V hlavním menu vyberte položku „File“.

2. V podmenu vyber položku „Save as“.



  

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

Nakonec zmáčkni tlačítko „Save“.

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



  

1. V hlavním menu vyberte položku „File“.

2. V podmenu vyber položku „Print“.



  

Jestliže není „Printer“ nastavena na „Microsoft 
Print to PDF“ zmáčkni tlačítko „Print Setup“.

Jestliže je „Printer“ nastavena na „Microsoft Print to PDF“ přeskočte následující krok.



  

Nakonec zmáčkněte tlačítko „OK“.

V rozbalovacím menu vyberte 
„Microsoft Print to PDF“.



  

Zkontrolujte jsou-li 
vybrány položky 
„Absorbance“, 
„Legend“ a „Peaklist.

Nakonec stiskněte tlačítko “Print“.



  

Potvrďte tisk zmačknutím tlačítka „OK“.  



  

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

Nakonec stiskněte tlačítko „Save“.

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



  Uložený pdf soubor nahrajte na Moodle.

Po uložení souboru zavřete okno „Print“ kliknutím na tlačítka „Close“



  

Konec
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