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Elektromagnetlained

• Teisenda elektromagnetlained

Liik Hz cm-1 nm Energia, J

1 kHz

5.3 Å

3000 cm-1

700 nm Nähtav

254 nm
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Kalibreerimine (väline)

• Albumiini määramiseks proovis mõõdeti 
standardlahuste 56 ja 38 mg/ml optilised 
tihedused lainepikkusel 540 nm. Tulemused 
saadi vastavalt 0.82 ja 0.52 AU. Samades 
tingimustes mõõdeti ka proovilahuse 
neelduvus, saadi 0.65 AU. Arvuta proovi 
albumiinisisaldus! Millistel eeldustel tulemus 
kehtib?
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Lisamismeetod

• Mõõdeti Cu2+ sisaldus proovis ja saadi signaal 23.6 
ühikut. Kui 25 ml sellele lahusele lisati 0.5 ml 
Cu(NO3)2 0,0287 M lahust, siis mõõdeti signaali 
suuruseks 37.9 ühikut. Arvuta Cu2+ sisaldus 
lahuses, eeldades, et signaal on 
kontsentratsiooniga võrdelises seoses.
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Lisamismeetod

• Viide 50 ml kolbi mõõdeti 5 ml fenobarbitaali 
sisaldavat proovilahust. Keskkond muudeti 
aluseliseks KOH lisamisega. Fenobarbitaali 
standardlahust kontsentratsiooniga 2 μg/ml lisati 
kolbidesse vastavalt: 0, 0.5, 1.0, 1.5 ja 2 ml. Kolvid 
täideti märgini. Mõõdeti saadud lahuste 
fluorestsents ja saadi järgmised tulemused: 3.26, 
4.80, 6.41, 8.02 ja 9.56. Arvuta fenobarbitaali 
kontsentratsioon proovis!
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Kalibreerimine sisestandardi kasutamisega

• Määratakse isopropanooli sisaldust metanoolis 
GC meetodil. Sisestandardina kasutatakse tert-
butanooli. Süst 0.2 μl, split ratio 40:1. Arvuta 
isopropanooli sisaldus proovis!

iPrOH % tBuOH % iPrOH piigi 

kõrgus

tBuOH piigi 

kõrgus

0.15 0.1 40 60

0.28 0.1 87 70

? 0.1 60 50
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• Fotokolorimeetriliseks raua määramiseks 
lahustati 0.230 g sulamit ja viidi üle 100 ml 
mõõtkolbi. Lisati sulfosalitsüülhape ja teised 
reaktiivid ning täideti kolb kriipsuni. Saadud 
lahuse optiline neelduvus 20 mm küvetis 
lainepikkusel 510 nm oli 0.505 AU. 
Kalibreerimiseks valmistati 2 lahust järgmiselt. 
Kahte 100 ml kolbi mõõdeti vastavalt 10 ml ja 20 
ml Fe standardlahust (c = 1 mg/ml). Lisati 
reaktiivid nagu proovi puhulgi. Standardlahuste 
mõõtmise tulemused olid 0.42 ja 0.79 AU. 
Arvuta raua sisaldus sulamis! Millised ohud on 
sellise analüüsi ja arvutuskäigu juures? 
(vähemalt 2)
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• Koostati kalibreerimisgraafikud proliini 
määramiseks mees erinevatel meetoditel.

– Derivatiseerimine DEEM abil ja HPLC analüüs 
UV-Vis detektoriga. Kalibreerimissirge võrrand:
S = 0.18c + 0.02 (R2 = 0.998)

– Derivatiseerimine FMOC abil ja HPLC analüüs 
FL detektoriga. Kalibreerimissirge võrrand:
S = 9.8c + 0.02 (R2 = 0.98)

• Kumb meetod on tundlikum?

– Kas nii on korrektne küsida?

– Millist lisainfot on vaja?
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• Tableti kofeiinisisalduse määramiseks HPLC 
meetodil koostati kalibreerimissirge võrrand 
kofeiini standardlahuste mõõtmistest: S = 
15c + 0.026. Metoodika valideerimise käigus 
uuriti platseebo tablette (sama koostisega 
tabletid, kuid ilma kofeiinita). Iga tabletiga 
viidi läbi proovi ettevalmistus ja seejärel 
lisati kofeiini standardlahust (spaik). 
Spaigitud lahuse kontsentratsioon oli 0.1 
mg/ml. Kuue paralleelkatse tulemused olid 
järgmised (S): 1.4, 1.3, 1.5, 1.4, 1.6, 1.3.

• Leia metoodika avastamis- ja määramispiir!
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• Avastamispiiri ja tundlikkuse leidmine

y = 9.7212x + 10.849

R
2
 = 0.991
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Kalibreerimisgraafik:

C(mg/l) A

0.3 6.0

1 20

2.5 40

8 95

12 131

16 160

Avastamispiiri määramiseks tehti

kuus paralleelmõõtmist

tühiproovidega ja saadi järgnevad

A väärused:

2.3

2.8

2.1

3.2

2.2

3.4

Leidke metoodika avastamispiir!

Leidke metoodika tundlikkus!
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Beeri reegel

• Neelduvus on 0,0510 ja 0,918. Arvuta läbilaskvus!

• Läbilaskvus on 25,5% ja 0,567%. Arvuta 
neelduvus!

• 4,48 ppm KMnO4 lahuse läbilaskvus 10 mm 
küvetis on 520 nm juures 0,309. Arvuta molaarne 
ekstinktsioonikoefitsient!

• 0.01% K2CrO4 lahuse neelduvus 10 mm küvetis 
470 nm juures on 0.235. Leida molaarne 
ekstinktsioonikoefitsient!
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Beeri reegel

• Lahus sisaldab Bi(III) kompleksi tiouureaga. Selle 
lahuse neeldumistegur on 9,32x103 l/(cm·mol) 
lainepikkusel 470 nm.

– Kui suur on selle kompleksi 6,24x10-5 M lahuse 
neelduvus 570 nm juures 1 cm küvetis?

– Kui suur on eelmise punkti lahuse läbilaskvus?

– Kui suur on kompleksi lahuse kontsentratsioon, kui 
neelduvus 470 nm juures on sama, mis esimeses 
punktis aga küvett on 50 mm.
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Beeri reegel segudes 

• Co ja Ni on võimalik määrata nende vastavate 8-
hüdrokinolinool-komplekside neelduvuste alusel. 
Arvuta Ni ja Co sisaldus kui 1 cm küvetis mõõdeti 
A365 = 0,598 ja A700 = 0,039!

ε365 ε700

Co 3529 428,9

Ni 3228 10,2
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• Mineraalvee Na+-sisalduse määrmiseks 
leekfotomeetriliselt viidi 8ml proovi 100ml mõõtkolbi ja 
täideti märgini dest veega. Std lahused valmistati 120C 
juures kuivatatud NaCl-st järgmiselt:

• Emalahus – kaaluti 2.21g NaCl ja viidi 1L mõõtkolbi, 
täideti dest veega märgini.

• Std 1 ja 2 valmistati 100ml mõõtkolbidesse viidi 
vastavalt 2 ja 6ml emalahust. Kolvid täideti märgini dest 
veega.

• Mõõtmistulemused: proov – 87, std1 – 36 ja std2 – 95.

• Arvuta mineraalvee Na+-sisaldus!

• Millise eksperimentaalse võttega kindlustada, et kui 
vesi Na+ ei sisalda, siis oleks näit null?

• Kuidas kontrollida lineaarsuse eelduse täidetust?
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Katse planeerimine

• Vaja on analüüsida 2 puhastusvahendit, mis 
koosnevad isopropanoolist (10-20%) ja “white 
spirit”-st (nafta kerge fraktsioon; 80-90%).

– Leida i-PrOH sisaldus kummaski proovis.

– Võrrelda “white spirit” fraktsioone.

• Millist meetodit kasutada?

• Planeeri eksperiment.
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