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                                                                  Návody 

 

1. Spektrototometrické stanovení koncentrace potravinářských barviv1   

1.1 Absorpční spektrum zásobního roztoku potravinářského barviva. Demonstrace 

Reagencie:  

1. Zásobní roztok potravinářského barviva E-102 o c = 55 µmol/l  
2. Zásobní roztok potravinářského barviva E-110 o c = 55 µmol/l   
3. Zásobní roztok potravinářského barviva E-123 o c = 62 µmol/l  
4. Destilovaná voda  
 
Princip: Nalezení optimální vlnové délky pro stanovení látkové koncentrace barviva  

Postup:  

1. Na spektrofotometru Lightwave II nastavte oblast měření 350 – 600 nm.  
2. Vynulujte spektrofotometr, jako blank použijte destilovanou vodu 
3. Do kyvety dejte cca 1 ml zásobního roztoku potravinářského barviva a v rozsahu 

zadaných vlnových délek změřte absorpční křivku. Zaznamenejte vlnovou délku 
absorpčního maxima. 

  

1.2. Stanovení látkové koncentrace potravinářských barviv v zadaném vzorku      

        Každý student stanoví koncentraci jednoho „neznámého vzorku“  
 
Reagencie: 
1. Zásobní roztok potravinářského barviva E-102 o c = 55 μmol/l 
2. Zásobní roztok potravinářského barviva E-110 o c = 55 μmol/l 
3. Zásobní roztok potravinářského barviva E-123 o c = 62 μmol/l 
4. „Neznámý vzorek“ roztok jednoho ze zásobních roztoků 1-3 o neznámé koncentraci  
5. Destilovaná voda  
 
Princip: Koncentrace látky se stanoví spektrofotometricky měřením absorbance při vlnové 
délce jejího absorpčního maxima v porovnání s absorbancí jednoho nebo více standardů o 
známé koncentraci stanovované látky. Hodnota koncentrace stanovované látky se získá:   

1. Graficky odečtem z kalibračního grafu  

2. Výpočtem z kalibračního grafu metodou kalibračního faktoru  

3. Výpočtem metodou jednoho standardu  

Postup: 
1. Připravte a označte 6 zkumavek (1-6) 
2. Podle typu „neznámého vzorku“ zvolte příslušný roztok potravinářského barviva, který 

bude vaším standardem (z reagencií 1 - 3, do protokolu zaznamenejte příslušné číslo) a 

postupně nařeďte destilovanou vodou vždy na poloviční koncentraci předchozího 
ředění, opakujte celkem 5x (jedná se o geometrické ředění). Vzorky řeďte automatickou 
pipetou – výsledky kvantitativní analýzy závisí na přesnosti pipetování. Postupujte 
pomocí následující tabulky:  
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Zkumavka č. Deionizovaná voda (ml) Roztok potravinářského barviva 

1 - 1 ml základního roztoku 

2 1 1 ml základního roztoku 

3 1 1 ml ze zkumavky č. 2 

4 1 1 ml ze zkumavky č. 3 

5 1 1 ml ze zkumavky č. 4 

6 1 1 ml ze zkumavky č. 5 

 

3. Spočítejte výsledné látkové koncentrace zředěných roztoků (výsledky 
zaokrouhlete na dvě platná místa a doplňte do tabulky v protokolu) 

4. Z grafu absorpčních spekter potravinářských barviv vyberte vhodnou vlnovou délku 
pro měření absorbance zvoleného standardu a změřte absorbance standardů 1- 6 a 
„neznámého vzorku“ proti blanku (destilovaná voda). Absorbance standardů 
zaznamenejte do tabulky. 

5. Vyhodnoťte koncentraci „neznámého vzorku“ pomocí 3 metod: 
 
 
Metody určení koncentrace „neznámého vzorku“ 
 
1. Graficky odečtem z kalibračního grafu  

Pro konstrukci kalibračního grafu použijte změřené absorbance standardních roztoků 1-6.  

Na osu x vyneste vypočítanou koncentraci standardu (nezávisle proměnná) a na osu y 

změřenou absorbanci standardu (závisle proměnná). Po proložení spojnic koncentrací a 

absorbancí získáte přímku procházející počátkem (bod 0). Je-li některý bod mimo přímku, lze 

ho z analýzy vyloučit (náhodná chyba by zkreslovala výsledek). Z naměřené absorbance 

vzorku odečtěte z grafu jeho koncentraci.   

 

*Poznámka: Pokud jste zhotovoli graf v Excelu, koncentraci vzorku odečtěte na vytištěném   

 grafu.  

 

2. Výpočtem z kalibračního grafu metodou kalibračního faktoru  

Hodnocení se liší podle způsobu konstrukce kalibrační křivky – na milimetrový papír (A) 

nebo v Excelu (B): 

 

(A)  Z kalibračního grafu (milimetrový papír): 

 

Ke každému standardu 1- 6 vypočítejte faktor: f(1-6) = ���(1-6)/���(1-6) a doplňte do tabulky 

v protokolu. Z faktorů 1- 6 vypočítejte průměrný faktor f. 
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 Koncentrace vzorku:   ���  = f * Avz 

 
���  absorbance standardu 
���  absorbance vzorku 
���  koncentrace standardu 
���  koncentrace vzorku 

 
(B)  Z kalibračního grafu (Excel) 

 

Vypočítejte si faktor ze směrnice kalibrační přímky:     f =  1 / k   

  

Koncentrace vzorku:      ���  = f * Avz 

 

k      směrnice lineární přímky    
���  absorbance vzorku 
���  koncentrace vzorku 

 

 

3. Výpočtem metodou jednoho standardu  

 
Vyberte si jeden ze standardů kalibrační přímky (1-6)  

 

Koncentrace vzorku:   ��� = ���/ ��� * ��� 

���  absorbance standardu 
���  absorbance vzorku 
���  koncentrace standardu 
���  koncentrace vzorku 

 

2. Příprava koordinačních sloučenin a měření jejich spektrálních křivek1
 

 
Reagencie:  
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2.1. Komplexy s Cu2+ 

 
Princip:  
 

 
 
Postup (Kvalitativní analýza – přídavky činidel Pasteurovými pipetami): 
 
a. Ve zkumavce rozpusťte krystalický CuSO4 v destilované vodě do světle modrého zbarvení 

b. Změřte spektrum roztoku CuSO4 v rozsahu 350 – 900 nm. 

c. Ve zkumavce po kapkách přidávejte amoniak. Po prvních kapkách vznikne světle modrá   

    sraženina, která se v přebytku amoniaku rozpustí za vzniku síranu tetraamminoměďnatého. 

d. Změřte spektrum roztoku síranu tetraamminoměďnatého. 

e. Ve zkumavce přidejte k síranu tetraamminoměďnatému po kapkách nasycený roztok   

    chelatonu III do změny barvy/odbarvení roztoku. 

f. Změřte spektrum komplexu EDTA s kationtem Cu 2+. 

g. Výsledky zapisujte do tabulky v protokolu. 

 

2.2. Komplexy s Fe3+
 

 
Princip:  
 

 
 
Postup (Kvalitativní analýza – přídavky činidel Pasteurovými pipetami): 
 
a. Ve zkumavce rozpusťte FeCl3 v destilované vodě do světle žlutého zbarvení    

    (takto rozpuštěný FeCl3 nařeďte ještě jednou do další zkumavky s vodou- pouze několik   

    kapek do velmi světlého odstínu žluté (FeCl3 má vysokou absorpci při nízké vlnové délce     

    a nalézt absorpční maximum není snadné)  

b. Změřte spektrum roztoku FeCl3 v rozsahu 200 – 800 nm. 

c. Do cca 2 ml thiokyanatanu sodného (ve zkumavce) přidejte 1-2 kapky roztoku FeCl3. 

d. Změřte spektrum vzniklého pentaaquathiokyanatoželezitanu sodného. 

e. Ve zkumavce k roztoku pentaaquathiokyanatoželezitanu sodného přidejte po kapkách     

    nasycený roztok chelatonu III do změny barvy/odbarvení roztoku. 

f. Změřte spektrum komplexu EDTA s kationtem Fe3+. 

g. Výsledky zapisujte do tabulky v protokolu 

 
Zdroj: 
Jiřina Crkovská (Návody k praktickým cvičením z lékařské biochemie: Spektrofotometrie     
                           2016/2017) 


