
 

Pracownia Analizy Ilościowej 

 

Kierunek – Chemia kryminalistyczna 

 

Oznaczanie żelaza metodą spektrofotometryczną  

Sporządzenie krzywej wzorcowej:  

Do 6 kolbek miarowych o pojemności 50 ml odmierzyć kolejno: 1, 2.5, 5, 10, 15, 20 ml 

roztworu wzorcowego żelaza(III) (1 ml zawiera 0,01 mg Fe
3+

), dodać po 1 ml chlorowodorku 

hydroksyloaminy, 5 kropli cytrynianu sodu i 5 ml roztworu 1,10-fenantroliny, uzupełnić wodą 

destylowaną do kreski i dobrze wymieszać. Jako odnośnik sporządzić tzw. „ślepą próbę” – roztwór 

zawierający wszystkie odczynniki (za wyjątkiem wzorca) wywołujące reakcje barwną w ilościach 

podanych powyżej i rozcieńczony w kolbie miarowej na 50 ml do kreski wodą destylowaną.  

Po 10 minutach od chwili sporządzenia roztworów wykonać pomiar zależności absorbancji 

od długości fali dla „środkowego” wzorca w zakresie długości fali 400-600 nm stosując jako 

odnośnik „ślepą próbę”. Z otrzymanej zależności odczytać analityczną długość fali.   

Dokonać pomiaru absorbancji przy wyznaczonej analitycznej długości fali dla 

sporządzonych roztworów wzorcowych, stosując jako odnośnik roztwór „ślepej próby”. Wyniki 

pomiarów umieścić w tabeli, na ich podstawie wykreślić krzywą wzorcową.  

 

Pomiar  1  2  3  4  5  6  

Stężenie [X]⋅10
-4

 mg/ml        

Absorbancja [Y]        



 

Oznaczanie zawartości żelaza w badanej próbce  

Otrzymaną do analizy próbkę uzupełnić w kolbce miarowej o pojemności 100 ml wodą 

destylowaną do kreski, dobrze wymieszać. Pipetą pełną odmierzyć do kolbki miarowej o 

pojemności 50 ml porcję roztworu, dodać 1 ml chlorowodorku hydroksyloaminy, 5 kropli 

cytrynianu sodu i 5 ml roztworu 1,10-fenantroliny, uzupełnić wodą destylowaną do kreski i dobrze 

wymieszać. Pomiar absorbancji wykonać przy wyznaczonej długości fali, po 10 minutach, stosując 

jako odnośnik „ślepą próbę”. Zawartość żelaza odczytać z krzywej wzorcowej. Analizę wykonać 

w trzech powtórzeniach.  

Zawartość żelaza w badanej próbce obliczyć według wzoru: 

m =x ⋅ w  [mg/ml] 

gdzie: x – zawartość żelaza w badanej próbce odczytana z krzywej wzorcowej (mg) w – 

współmierność kolby i pipety  

Nr próbki  zawartość żelaza [mg/ml]  średnia zawartość żelaza [mg/ml]*  

1    

2   

3   

 
* Średnia zawartość – po odrzuceniu wyników wątpliwych  

 

 


