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A. Cel ćwiczenia:  
1. Zapoznać się z obsługą i sposobem przeprowadzania pomiarów z 

zastosowaniem spektrofluorometru RF-5001PC firmy Shimadzu. 
2. Zarejestrować widmo fluorescencyjne ryboflawiny. 
3. Oznaczyć zawartość ryboflawiny w próbce, metodą krzywej 

kalibracyjnej. 
 
Materiały z części B są dostępne w Bibliotece Wydziału Chemii UMCS w 
Lublinie. 
 
 
C. Opis spektrofluorymetru RF-5001PC firmy Shimadzu. 
 
Źródłem promieniowania wzbudzającego jest lampa ksenonowa, o czasie pracy 
rejestrowanym przez wbudowany rejestrator zużycia lampy. Monochromatory 
promieniowania wzbudzającego i promieniowania emitowanego w zakresie 
200-700nm, z dokładnością do 2nm i szerokością szczeliny ustawialną na: 
1.5nm, 3, 5, 10, 15, 20nm. Szybkość zmian długości fali przy rejestracji widma 
w 6 możliwych pozycjach od bardzo szybkiej (180nm/min) do bardzo wolnej. 
Próbkę w postaci roztworu wlewa się do kwarcowej kuwety umieszczanej w 
uchwycie wewnątrz aparatu. Przed pomiarem zamyka się pokrywę aparatu. 
Selektywność ustawiana jest w pozycjach: wysoka i niska. Wysoka jest 100 
krotnie wyższa od niskiej. 
 
D. Obsługa spektrofluorymetru RF-5001PC. 
 
W celu uruchomienia spektrofluorymetru RF-5001PC włącz listwę zasilającą, 
sprawdź czy lampa ksenonowa na spektrofluorymetrze jest w pozycji „on” i 
następnie włącz „on”  - główny włącznik spektrofluorymetru.  
 
UWAGA: Wł ączenie lampy ksenonowej generuje ładunek statyczny, 
dlatego włączanie spektrofotometru z lampą ksenonową w pozycji „on” 
trzeba wykonać przed włączeniem komputera. 
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Włącz komputer i czekaj na pojawienie się głównego ekranu z programami. 
Znajdź czerwoną ikonę z napisem HYPER RF 1.57, najedź na nią kursorem 
myszki i kliknij dwa razy lewym przyciskiem myszki w celu otworzenia okna 
programu służącego do obsługi spektrofluorymetru RF-5001PC. Na ekranie 
pojawi się okno informacyjne: 
 

 
 
Kliknij „OK” i pojawi si ę ekran: 
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Jest to główny ekran programu Hyper RF 1.57 umożliwiający przeprowadzenie 
pomiarów i opracowanie otrzymanych wyników. 
Wybierz kursorem myszki komendy: Instrument i RF5000, co zapoczątkuje 
proces sprawdzania działania przyrządu, pojawi się okno:  
 

 
 
Kolejno zapalające się zielone światło sygnalizuje testowanie działania 
elementów spektrofluorymetru. Pojawi się mała ikona w lewym dolnym rogu 
ekranu symbolizująca instrument i jego status „Online:..”. Klikni ęcie dwa razy 
na tej ikonie lub pojedyncze kliknięcie pierwszej komendy „Przywróć” na tej 
ikonie spowoduje pojawienie się okna dialogowego, w które należy 
wprowadzić wszystkie potrzebne parametry do wykonania pomiarów i 
zarejestrowania wyników: 
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Wprowadź parametry zakresu badania widma jak na przykładzie powyżej (bez 
wprowadzania Name: i Text:). Ustaw kursor na przycisku „More”, kliknij raz, 
żeby otworzyć następną stronę z parametrami: 
 

 
 
Ustaw parametry jak przedstawiono na przykładzie powyżej. Kliknij „OK”. 
 
E. Wykonanie oznaczeń.  
Oznaczanie ryboflawiny (witaminy B2) w próbce.  
 
a) Przygotowanie serii roztworów wzorcowych ryboflawiny. 
 
Do 6 kolbek miarowych o pojemności 50ml odmierzyć: 0.5ml, 1, 2, 3, 4 i 5ml 
wzorcowego roztworu ryboflawiny o stężeniu 10mg/l, dopełnić kolbki wodą 
redestylowaną do kreski i dokładnie wymieszać. Stężenia tak przygotowanych 
wzorców ryboflawiny wynoszą odpowiednio: 0.1; 0.2; 0.4; 0.6: 0.8 i 1.0mg/l.  
 
b) Wykonanie krzywej wzorcowej ryboflawiny. 
 
Zmierz natężenie fluorescencji roztworów wzorcowych ryboflawiny względem 
wody jako rozpuszczalnika. Na podstawie otrzymanych wyników wykreśl 
krzywą wzorcową dla ryboflawiny odkładając na osi odciętych (X) stężenie w 
mg/ml, a na osi rzędnych (Y) natężenie fluorescencji.  
Wprowadź wodę redestylowaną do kuwety.  
Kliknij „Przywróć” na ikonie „Online..”. Kliknij na przycisku „Select”- wybierz 
nazwę pliku lub wpisz własną nazwę pliku w oknie:  
Name:- c:\student\.... 
Text: widmo fluorescencyjne wody, etc. 
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Kliknij „ BLANK”, otworzy się okno, w którym po 2s pojawi się widmo 
fluorescencyjne wody w kuwecie. W oknie przedstawiającym widmo jest 
również ikona D (w lewym, dolnym rogu) pozwalająca na korektę podpisu pod 
otrzymanym widmem (korekta okna Text:).  
Pozostaw widmo wody jako rozpuszczalnika na ekranie w celu zestawienia z 
widmami roztworów wzorcowych. 
Wprowadź rozwór wzorcowy ryboflawiny o najniższym stężeniu 0.1mg/l 
do kuwety. 
Kliknij „Przywróć” na ikonie „Online..”. Kliknij na przycisku „Select”- wybierz 
nazwę pliku lub wpisz własną nazwę w oknie: 
Name:- c:\student\.... 
Text: widmo fluorescencyjne B2 std 1, etc. 
Kliknij „START”, otworzy się okno, w którym po 2s pojawi się widmo 
fluorescencyjne roztworu w kuwecie. Po zakończeniu rejestracji widma wybierz 
komendę „Calc” i „Peak Table”, potem pokaże się okno „Store table to data 
set?” – kliknij „Tak”. Jeżeli na wykresie nie będzie zarejestrowanych wysokości 
pików, to należy otworzyć komendę „Option”, a w niej „Graphics” i Labels” – 
pojawi się okno z: „Label peak with” – zaznacz: „X and Intensity”. Kliknij 
„OK”. Zarejestrowane widmo zostaw na ekranie w celu zestawienia widm 
wszystkich standardów na jednym wykresie, łącznie z widmem wody. 
Zarejestruj widma pozostałych wzorców ryboflawiny. W celu nałożenia widm 
na siebie wybierz komendę „Window” – „JoinVisible”.  
Wydrukuj zestawienie widm. Zaznacz na wydrukowanym wykresie (czarno-
białym), która krzywa odpowiada, któremu ze standardów, korzystając z 
zestawienia krzywych w kolorze, na ekranie komputera. 
Przedstaw do podpisu prowadzącemu ćwiczenia wydrukowane zestawienie 
widm roztworów wzorcowych i wody jako roztworu odniesienia.  
Po sprawdzeniu dotychczasowych wyników przez osobę prowadzącą ćwiczenia 
zamknij wszystkie widma wyświetlone na ekranie komputera. 
 
c) Wykonanie oznaczenia ryboflawiny w próbce. 
 
Do otrzymanej próbki w kolbie miarowej o pojemności 50ml dodaj wody 
redestylowanej do kreski i dokładnie wymieszaj. Zmierz natężenie fluorescencji 
roztworu próbki zapisując widmo fluorescencyjnie jak to opisano dla wzorców 
ryboflawiny (punkt b).  
Wydrukuj zestawienie widm próbek łącznie dla całej grupy studentów, 
zaznaczając nazwisko studenta przy każdym z widm i przedstaw wydruk 
do podpisu przez osobę prowadzącą ćwiczenia.  
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F. Zakończenie pracy ze spekrofluorymetrem Shimadzu. 
 
Zamknij program HYPER RF 1.57, w tym celu kliknij „Przywróć” na ikonie 
„Online..”. W oknie dialogowym parametrów wybierz komendę „Scan” – 
„exit” . Zamknij ekran – kursor myszki ustaw na krzyżyku i raz kliknij. 
Wyłącz spektrofotometr – „off” główny przełącznik na obudowie przyrządu. 
Umyj kuwetę wodą destylowaną, a następnie przepłucz etanolem. 
 
G. Opracowanie ćwiczenia powinno zawierać: 
-zasadę pomiaru (opis ćwiczenia), 
-najprostszy schemat urządzenia pomiarowego, 
-wykres krzywej wzorcowej wraz z zestawieniem wartości fluorescencji  
 dla roztworów wzorcowych, 
-wyniki analiz indywidualnych próbek, 
-wyniki z ćwiczeń podpisane przez prowadzącego. 
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