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Budowa i instrukcja obsługi oraz sposób wykonywania pomiarów przy użyciu  

spektrofotometru SPEKOL 

 

 

Schemat spektrofotometru SPEKOL 

Spektrofotometr o nazwie firmowej SPEKOL jest przeznaczony do pracy w widzialnym zakresie 

widma. Jest przyrządem jednowiązkowym wyskalowanym w jednostkach ekstynkcji E oraz 

transmitancji T. Źródłem promieniowania jest lampa wolframowa (1), zaś urządzeniem 

monochromatyzującym w tym przyrządzie jest siatka dyfrakcyjna (6). Światło przechodzi przez 

soczewkę skupiającą (2) i odbija się od ukośnie ustawionego lusterka (3). Po przejściu przez szczelinę 

wejściową monochromatora (4) i kolimator (5) światło pada w postaci równoległej wiązki na 

powierzchnię odbiciowej siatki dyfrakcyjnej (6) gdzie zachodzi rozszczepienie światła. Wybieranie 

żądanej długości fali odbywa się przez obrót siatki (zmiana kąta padania) za pomocą 

odpowiedniego pokrętła (11). Pokrętło to jest wyskalowane w nanometrach, co pozwala na 

bezpośredni odczyt długości fali. Odbita wiązka światła przechodząc przez soczewkę skupiającą (7) 

ogniskowana jest w płaszczyźnie szczeliny wyjściowej (8). Po przejściu przez szczelinę 

monochromatyczna wiązka przechodzi przez kuwetę (9) z badaną cieczą i pada na powierzchnię 

fotoogniwa selenowego (10). Proporcjonalny do natężenia światła foto-prąd fotoelementu selenowego 

wzmacniany jest we wzmacniaczu (12). Połączony ze wzmacniaczem galwanometr (13) wyskalowany 

jest w wartościach transmitancji T (skala liniowa od 0% do 100%) i ekstynkcji E (skala logarytmiczna 

od 2 do 0). 

 

W celu przeprowadzenia pomiarów absorbancji (ekstynkcji) należy kolejno: 

1. Przyłączyć przyrząd, poprzez stabilizator napięcia, do źródła prądu (220 V/ 50 Hz). 
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2. Włączyć przyrząd, przez przełączenie wyłącznika stabilizatora z położenia „0” na „1”. Czynność  

     tę należy wykonać, na co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem pomiarów. 

3.  Zasuwę świetlną ustawić w pozycji „0”. 

4. Pokrętłem „0” nastawić zero na skali transmisji (0 % T), a pokrętło wzmacniacza „100”  

     przekręcić w lewo do oporu. 

5. Nastawić na bębnie regulacyjnym długość fali przy której wykonywane będą pomiary  

    absorpcji. 

6. Napełnić kuwety: jedną roztworem badanym, a drugą roztworem odniesienia i umieścić je  

     w sankach. 

7. Wprowadzić w bieg promieni światła kuwetę z roztworem odniesienia i otworzyć zasuwę  

     świetlną – ustawić ją w pozycji „1”. 

8. Pokrętłem wzmacniacza „100” ustawić na skali transmisji wartość 100%. 

9. Wprowadzić w bieg promieni światła kuwetę z roztworem badanym i odczytać wartość absorpcji  

    (ze skali absorpcji !). 

10. Po zakończeniu pomiaru (odczytaniu wartości absorpcji) zasuwę świetlną ustawić  

     w pozycji „0”. 

 

UWAGA : Zarówno zmiana roztworu badanego, jak i przejście na inną długość fali wymaga 

powtórzenia czynności związanych z ustawieniem 0% T i 100% T według punktów 3,4,7,8,  

a następnie dokonania właściwego pomiaru według punktów 9 i 10. 
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