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2. Cel ćwiczenia
Celem ćwiczenia jest oznaczenie zawartości Co(II) i Fe(III) w próbce

na podstawie doświadczalnie wyznaczonych widm.

3. Wykonanie ćwiczenia
3a) Przygotowanie roztworów wzorcowych Co(II) i Fe(III). (Wszyscy ćwi-
czący wspólnie).

W 4 kolbach o pojemności 10 ml przygotować wodne i wod-
no-acetonowe roztwory wzorcowe Co (cCo = 30 mg/ml) oraz Fe
(cFe = 4 mg/ml), zgodnie z opisem w Tabeli 2. Po sporządzeniu roztwory w
kolbach dokładnie wymieszać.

Tabela 2. Roztwory wzorcowe Co(II) i Fe(III).
Nr kolby Opis roztworu Sposób przygotowania

1
Wodny roztwór
wzorcowy Co(II).
(cCo = 30 mg/ml)

600 ml roztworu podstawowego Co(II) (cCo=0.5
mg/ml) + 1 ml 20% roztworu rodanku amonowe-
go. Dopełnić do kreski 0.01M HCl.

2
Wodno-acetonowy
roztwór wzorcowy
Co(II). (cCo =30 mg/ml)

600 ml roztworu podstawowego Co(II) (cCo=0.5
mg/ml) + 1 ml 20% roztworu rodanku amonowego
+ 4 ml acetonu. Dopełnić do kreski 0.01M HCl.

3
Wodny roztwór
wzorcowy Fe(III)
(cFe=4mg/ml)

400 ml roztworu podstawowego Fe(III) (cFe=0.1
mg/ml) + 1 ml 20% roztworu rodanku amonowe-
go. Dopełnić do kreski 0.01M HCl.

4
Wodno-acetonowy
roztwór wzorcowy
Fe(III). (cFe = 4 mg/ml)

400 ml  roztworu  podstawowego  Fe  (cFe= 0.1
mg/ml) + 1 ml 20% roztworu rodanku amonowego
+ 4 ml acetonu. Dopełnić do kreski 0.01M HCl.

3b) Przygotowanie próbki (Każdy ćwiczący osobno).
Otrzymaną w kolbie o pojemności 10 ml próbkę dopełnić do kreski

0.01M HCl i dokładnie wymieszać. Z kolbki pobrać po 2 ml analizy do 3 kol-
bek o pojemności 10 ml, dodać do każdej z nich po 1 ml 20% roztworu rodan-
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ku amonowego, a następnie po 4 ml acetonu. Pierwszą kolbkę dopełnić wodą
destylowaną do kreski i dokładnie wymieszać. Do drugiej kolbki dodać 200 ml
roztworu podstawowego Co(II) (cCo=0.5 mg/ml), a do trzeciej dodać 200 ml
roztworu podstawowego Fe(III) (cFe=0.1 mg/ml), dopełnić je wodą destylowa-
ną do kreski i dokładnie wymieszać.

3c) Zakres badań
W celu wykonania ćwiczenia należy:
(a) Zarejestrować na jednym arkuszu cztery widma (czyli zależności

A=f(l)) dla wodnych i wodno-acetonowych roztworów wzorcowych
Co(II) i Fe(III) (opisanych w punkcie 3a). Tą część wszyscy studenci wy-
konują wspólnie.

(b) Zarejestrować trzy widma dla roztworów opisanych w punkcie 3b. Tą
część ćwiczenia każdy student wykonuje dla swoich roztworów samo-
dzielnie, rejestrując trzy widma na jednym arkuszu.

4) Rejestracja widm
Widma będą rejestrowane za pomocą Spektrofotometru Cary 50 Bio (firmy
Varian (Australia)).
1. W celu uruchomienia programu obsługującego spektrofotometr kliknąć dwa

razy na ikonkę „Scan” znajdującą się na pulpicie. Otworzy się główne okno
programu:

2. Kliknąć przycisk „Setup...”. W oknie Setup, na karcie „Cary” ustawić pa-
rametry prowadzenia pomiaru takie jak na poniższym rysunku:
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3. Na karcie „Baseline” wybrać korekcję linii bazowej jak na poniższym ry-
sunku:

4. Na karcie „Reports” ustawić parametry jak na rysunku:
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5. Po naciśnięciu przycisku „Peak Information...” otworzy się okno „Peak La-
bels”. Na karcie „Peaks” ustawić poniższe parametry:

natomiast na karcie „Peak Label Details” dokonać poniższych ustawień:

Zaakceptować ustawienia poprzez wciśnięcie OK i ponowne wciśniecie OK
w oknie „Setup”.

6. Wyzerować przyrząd przyciskiem Zero.
7. Napełnić kuwetę wodą destylowaną i umieścić ją w celi pomiarowej.
8. Dokonać pomiaru linii bazowej. W tym celu w głównym oknie dialogowym

wcisnąć przycisk „Baseline”. Potwierdź przyciskiem OK obecność próbki
ślepej (wody destylowanej) w kuwecie pomiarowej – rozpocznie się reje-
stracja linii bazowej. Nie jest ona widoczna na ekranie, jest jedynie zapisy-
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wana w pamięci i każde kolejne widmo jest korygowane o absorbancję śle-
pej próby.

9. Po zakończeniu rejestracji linii bazowej zarejestrować na jednym arkuszu
cztery widma (czyli zależności A=f(l)) dla wodnych i wodno-acetonowych
roztworów wzorcowych Co(II) i Fe(III) (opisanych w punkcie 3a). Tą część
wszyscy studenci wykonują wspólnie. W tym celu napełnić kuwetkę pierw-
szym roztworem wzorcowym (np. acetonowym roztworem Fe) i umieścić ją
w celi pomiarowej. Wcisnąć przycisk „Start”, w oknie „Save As” nadać
nazwę plikowi, w którym będzie pomiar zapisany, w oknie „Sample Name”
nadać nazwę próbce i potwierdzić przyciskiem OK. Od tego momentu roz-
pocznie się rejestracja widma.

10. Powtórzyć czynności z punktu 9 dla pozostałych trzech roztworów wzor-
cowych.

11. Po zarejestrowaniu czterech widm roztworów wzorcowych wydrukować
zarejestrowane widma. W tym celu wcisnąć przycisk „Clear Report”, na-
stępnie przycisk „Print...” i potwierdzić OK.

12. Zarejestrować trzy widma dla roztworów opisanych w punkcie 3b. Tą
część ćwiczenia każdy student wykonuje dla swoich roztworów samo-
dzielnie, rejestrując trzy widma na jednym arkuszu.

13. Przejść do menu Graph – Clear All Traces w celu usunięcia wcześniej za-
rejestrowanych widm z ekranu.

14. Umieścić w kuwecie jeden z trzech roztworów opisanych w punkcie 3b), i
zarejestrować widmo jak to opisano w pkt. 9.

15. Czynności z pkt. 14 wykonać dla pozostałych dwóch roztworów.
16. Po zarejestrowaniu trzech widm roztworów przygotowanych z próbki wy-

drukować zarejestrowane widma. W tym celu wcisnąć przycisk „Clear
Report”, następnie przycisk „Print...” i potwierdzić OK.

17. Powtórzyć czynności opisane w punktach 13-16 dla próbek pozostałych
ćwiczących.

18. Po zakończonym ćwiczeniu zamknąć program. W tym celu przejść do me-
nu File  –  Exit. Zamknąć komputer, wyłączyć listwę zasilającą. Opłukać
dokładnie kuwetkę pomiarową, osuszyć i umieścić w celi pomiarowej.

5. Opracowanie wyników
Opracowanie wyników powinno zawierać:
a) zasadę spektrofotometrii UV/VIS.
b) schemat ideowy spektrofotometru UV/VIS.
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c) Wyznaczone analityczne długości fal dla Co(II) i Fe(III) w obu układach
(wodnym i wodno-acetonowym).

d) Wyznaczone molowe współczynniki absorpcji dla Fe(II) i Co(III) w roz-
tworach wodnych i wodno-acetonowych. Obliczenia wykonać przy anali-
tycznych długościach fal wyznaczonych w punkcie 5c.

e) Oznaczenie zawartości Co(II) i Fe(III) w próbce metodą "algebraiczną",
dodatku wzorca oraz addytywności absorbancji. (prowadzący ćwiczenia
wskaże metodę(y), którymi należy się posłużyć w celu realizacji tego punk-
tu).

UWAGA: Wykonując punkty c-e  proszę zapoznać się z  dodatkiem znaj-
dującym się na końcu niniejszego opracowania.

f) zarejestrowane widma podpisane przez prowadzącego ćwiczenia.


