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Pracownia Analizy Ilościowej  

 

SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE śELAZA 

 

1. Wstęp 

Oznaczenie spektrofotometryczne żelaza w postaci barwnego kompleksu z 1,10-fenantroliną jest 

prowadzone za pomocą jednowiązkowego spektrofotometru UV/VIS Helios Gamma (Thermo Electron 

Corporation). 

W punktach 2 i 3 niniejszego opracowania opisano sposób przygotowania roztworów wzorcowych 

oraz próbki. 

Ponieważ absorbancja (poprzez molowy współczynnik absorpcji, �) zależy od długości fali 

promieniowania padającego, ważnym etapem prowadzenia oznaczenia spektrofotometrycznego jest 

wyznaczenie tzw. analitycznej długości fali (����) czyli długości fali promieniowania padającego przy 

której będzie prowadzony pomiar spektrofotometryczny. W przypadku układu z jednym barwnym 

składnikiem (czyli tak jak w omawianym ćwiczeniu), analitycznej długości fali odpowiada najczęściej 

długość fali, przy której obserwujemy maksymalną absorbancję oznaczanego składnika. W celu jej 

określenia należy wyznaczyć widmo absorpcji oznaczanego składnika, czyli zależność absorbancji od 

długości fali (� � �	�
) (patrz punkt 4). 

Posługując się roztworami wzorcowymi (patrz punkt 2) oraz wyznaczoną analityczną długością fali 

(patrz punkt 4) wyznaczamy wykres krzywej wzorcowej oraz parametry równania opisującego tą 

krzywą (patrz punkt 5) co w połączeniu z pomiarem absorbancji badanej próbki (patrz punkt 6) 

pozwala obliczyć zawartość żelaza w próbce (patrz punkt 7). 

2. Przygotowanie roztworów wzorcowych 

Do 6 kolbek miarowych o pojemności 50ml (oznaczonych odpowiednimi etykietami) odmierzyć 

kolejno: 0.0; 2.0; 5.0; 10.0, 15.0 i 20.0ml roztworu podstawowego Fe(III) o stężeniu 0.01mg/ml. Do 

każdej kolbki dodać po 1ml 10% roztworu hydroksyloaminy, po 5 kropli 10% roztworu cytrynianu 

sodowego oraz po 5ml 0.25% roztworu 1,10-fenantroliny. Wszystkie kolby dopełnić wodą 

destylowaną do kreski i dokładnie wymieszać. W tak sporządzonych roztworach stężenia (w 

przeliczeniu na żelazo) wynoszą odpowiednio: 0.0 (tzw. ślepa próba); 0.0004; 0.001; 0.002, 0.003; 

0.004 mg/ml. 

3. Przygotowanie próbki 

Do otrzymanej do analizy próbki w kolbie miarowej o pojemności 50ml dodać 1ml 10% roztworu 

hydroksyloaminy, 5 kropli 10% roztworu cytrynianu sodowego oraz 5ml 0.25% roztworu  

1,10-fenantroliny. Kolbę dopełnić wodą destylowaną do kreski i dokładnie wymieszać. 

Pomiar spektrofotometryczny można przeprowadzić nie wcześniej niż 10 minut po sporządzeniu 

roztworów opisanych w punktach 2 i 3. 
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4. Wyznaczenie analitycznej długości fali 

Włączyć spektrofotometr przyciskiem sieciowym znajdującym się z tyłu urządzenia. W momencie 

włączenia zasilania rozpoczyna się inicjalizacja i testowanie urządzenia (etap ten trwa z reguły kilka 

minut), któremu towarzyszy napis na wyświetlaczu PROSZĘ CZEKAĆ. Zniknięcie tego napisu oznacza 

gotowość urządzenia do pracy. 

W celu możliwości kontrolowania spektrofotometru poprzez komputer należy wybrać opcję MENU 

(wcisnąć pierwszy z lewej, żółty przycisk pod wyświetlaczem) a następnie wybrać opcję CONTROL by 

PC poprzez wciśnięcie pierwszego z prawej, żółtego przycisku pod wyświetlaczem. 

Uruchomić program VisionLite poprzez wciśnięcie ikonki  znajdującej się na pulpicie. Na ekranie 

startowym programu VisionLite wybrać opcję Application to start: Scan i potwierdzić wybór OK: 

 

W nowym oknie ustawić parametry pomiaru jak na poniższym rysunku: 

 

Do kuwety pomiarowej wlać roztwór wzorcowy o stężeniu 0.0mg/ml (ślepa próba, kolbka z 

pierwszym r-rem wzorcowym), kuwetę umieścić w komorze pomiarowej i zarejestrować linię 
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podstawową poprzez wciśnięcie komendy Baseline. Zniknięcie komunikatu Recording Baseline 

oznacza koniec rejestracji linii podstawowej. 

Do kuwety pomiarowej wlać roztwór wzorcowy o stężeniu 0.002mg/ml (czwarta kolbka z r-rem 

wzorcowym), kuwetę umieścić w komorze pomiarowej i wcisnąć komendę Measure Samples. Pojawi 

się poniższe okno Sample Information: 

 

Po wypełnieniu odpowiednich pól w oknie Sample Information należy wcisnąć komendę Measure, 

która inicjuje proces rejestracji widma. Po zamknięciu kolejnego okna Sample Information (poprzez 

wciśnięcie komendy Close) powinniśmy otrzymać na ekranie widmo jak na poniższym rysunku: 

 

W oknie pomiarowym przedstawione jest zarejestrowane widmo badanego roztworu w układzie 

współrzędnych (długość fali (nm) – absorbancja), na którym zaznaczone jest maksimum (cyfra 1 na 

wykresie). Parametry tego maksimum są widoczne w dolnym oknie (tutaj absorbancja 0.406 przy 

długości fali 510,5 nm. W naszym przypadku jest to poszukiwana analityczna długość fali, ����. 
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5. Pomiar absorbancji roztworów wzorcowych 

Z menu File wybrać Change Application…. Na ekranie startowym programu VisionLite wybrać opcję 

Application to start: Quant i potwierdzić wybór OK. 

 

W nowym oknie wybrać opcję Go to Calibr. Mode i ustawić parametry pomiaru jak na poniższym 

rysunku (w oknie Measurement Wavelenth wpisać analityczną długość fali wyznaczoną w punkcie 4, 

natomiast nazwę w oknie Method można zmienić po wybraniu z menu polecenia File - Save 

Method… i wpisaniu pożądanej nazwy pliku): 

 

Po wciśnięciu komendy Measure Stndards pojawi się poniższe okno: 
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Jako pierwszy należy wykonać pomiar ślepej próby. W tym celu w oknie Calibration zaznaczmy (jeśli 

nie jest) opcję Measure Blank, do kuwety pomiarowej wlewamy roztwór wzorcowy o stężeniu 

0.0mg/ml (ślepa próba, pierwsza kolbka z r-rem wzorcowym), kuwetę umieszczamy w komorze 

pomiarowej i wciskamy Measure.  

Po wykonaniu pomiaru absorbancji ślepej próby w kolejnym oknie Calibration nie zaznaczamy już 

opcji Measure Blank. 

 

Po ewentualnym wpisaniu/zmienieniu w okienku Operator imienia i nazwiska osoby obsługującej 

przyrząd, umieszczamy kuwetę z roztworem wzorcowym o stężeniu 0.004mg/ml w komorze 

pomiarowej i wciskamy Measure. W taki sam sposób dokonujemy pomiaru absorbancji pozostałych 

roztworów wzorcowych o coraz wyższych stężeniach. 

Po zmierzeniu absorbancji ostatniego roztworu wzorcowego program automatycznie wygeneruje 

zarówno wykres krzywej wzorcowej jak i równanie prostej znalezione metodą najlepszego 

dopasowania (pod wykresem Curve parametrs, w naszym przykładzie y=198.4509x gdzie  

y – absorbncja A, x – stężenie żelaza, cFe [mg/ml]). 
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6. Pomiar absorbancji próbek 

Wybrać opcję Go to Samples Mode. W poniższym oknie wybrać środkową opcję Save with 

calibration… i zapisać plik pod wybraną nazwą. 

 

W nowym oknie wybieramy opcję Mesure Samples, wypełniamy pola Result filename i Operator 

oraz zaznaczamy opcję Mesure Blank jak to przedstawiono na poniższym rysunku. 

 

Do kuwety pomiarowej wlewamy roztwór wzorcowy o stężeniu 0.0mg/ml (ślepa próba, pierwsza 

kolbka), kuwetę umieszczamy w komorze pomiarowej i wciskamy Measure. Po wykonaniu pomiaru 

absorbancji ślepej próby w kolejnym oknie Sample Information nie zaznaczamy już opcji Measure 

Blank jak to widać w poniższym oknie: 

 

Umieszczamy w komorze pomiarowej kuwetę z roztworem badanym, w polu Sample Name 

wpisujemy imię i nazwisko osoby, której próbka jest badana i wciskamy Measure. Operację tą 

powtarzamy dla próbek wszystkich ćwiczących. Po zmierzeniu wszystkich próbek zamykamy okno 

Sample Information wciskając Close. 

Po zmierzeniu absorbancji wszystkich próbek poniżej wykresu krzywej wzorcowej w oknie Sample 

Data wyświetlone zostaną wyniki wszystkich pomiarów: w kolumnie Sample znajdują się imiona i 

nazwiska właścicieli próbek, a w kolumnie Ordinate [A] zmierzone absorbancje tych próbek. 
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Wyniki pomiarów wydrukować za pomocą opcji Print. 

7. Obliczenie zawartości Fe w próbce 

Na podstawie znajomości równania krzywej wzorcowej (zależności absorbancji od stężenia [mg/ml], 

patrz punkt 5) oraz absorbancji próbki (patrz punkt 6) obliczamy zawartość żelaza w próbce. 

Przykładowe obliczenia: 

Wzór krzywej wzorcowej: y=198.4509*x (gdzie y – absorbancja A, x - stężenie Fe, cFe [mg/ml]) czyli: 

A = 198.4509*cFe co po prostych przekształceniach prowadzi do równania pozwalającego obliczyć 

stężenie żelaza w próbce (cFe) gdy znana jest jej absorbancja A: 

cFe = 1/198.4509* A = 5.039*10
-3

*A 

Masę żelaza w próbce (mFe) obliczamy ze wzoru: 

mFe=cFe*V gdzie V jest objętością kolby [ml] (u nas V=50ml). 

Jak widać na ostatnim rysunku Jan Kowalski zmierzył absorbancję swojej próbki, która wynosiła  

A = 0.780 czyli stężenie żelaza w jego próbce (cFe) wynosi: 

cFe = 5.039*10
-3

*A= 5.039*10
-3

*0.780=3.930*10
-3

mg/ml 

Natomiast masa żelaza (mFe) w próbce Jana Kowalskiego wynosi (wynik podajemy z dokładnością do 

czterech cyfr znaczących): 

mFe = cFe * V = 3.930*10
-3

mg/ml*50ml = 0.1965mg 


