
Roztok absorboval 25 % pôvodného žiarenia. Aká je jeho transmitancia a absorbancia ? 

Akú absorbanciou má látka, v níž se světelný tok zeslabí na : a) 75 %, b) 50 %, c) 25 % ?       

Převeďte absorbance na hodnoty transmitancí: A = 0,135; 0,512; 0,3268; 0,215; 0,0932 

Na fotometri bolo odečítané tyto hodnoty transmitancí vzorků: 17,3 % ; 23,6 %; 14,25 %; 29,3 % 

Aké sou absorbance ?                 

Tok vstupujícího záření byl prostředím zeslaben o 75 % své hodnoty. Jaká je transmitance a 

absorbance prostředí 

Jakou transmitanci a absorbanci má vzorek, který zeslabil tok monochromatického záření  

a)  o 30%;  b)  na 30%                                         

Převeďte následující procenta transmitance na absorbanci: 100%, 50% a 0%  [0; 0,301; ∞] 

Monochromatická zářivá energie byla po průchodu vrstvou  kapaliny tloušťky 1 cm zeslabena 

o 20 %. Vypočítejte a) absorbanci; b) transmitanci pro tloušťku vrstvy 2 cm , 4 cm  a 10 cm. 

Molární absorpční koeficient látky je 2,73.103 lmol-1cm-1. Jakou hodnotu má transmitance 

roztoku této látky, jestliže jsme ji proměřovali v roztoku o koncentraci 2,5.10-4 mol/l. Měření  

bylo prováděno v 5 cm kyvetě při vlnové délce 650 nm.                       

Jaký molární absorpční koeficient má 0,01 molární roztok,  který absorbuje na dráze 5 cm 

35% dopadajícího světelného toku?                      

Roztok aromatického ketonu v tetrachlormethanu o koncentraci 0,250 mol/l jeví při vlnové 

délce 253 nm hodnotu transmitance 88,1%. Tloušťka kyvety byla 0,060 cm. Zjistěte molární 

absorpční koeficient ketonu. 

 

V 50 ml vody bylo rozpuštěno 0,4 mg látky, jejíž absorpční koeficient je 20 mg-1.ml.cm-1. 

Jaká je absorbance tohoto roztoku, když délka optické dráhy = 1 cm?         

Fotometrická kyveta s optickou dráhou 1 cm obsahovala 100 µg látky v objemu 2 ml. 

Absorbance vzorku byla 0,4. Vypočtěte absorpční koeficient látky. 

 

Molární absorpční koeficient vodného roztoku KMnO4 má hodnotu 2400 lmol-1cm-1 . Použila 

se kyveta 1 cm. Jakou koncentraci má roztok při 1) A=0,5 a 2) T=0,5 ? 

Roztok KMnO4 o hmotnostní koncentraci 4,48 mg.l-1 vykazuje při vlnové délce 520 nm  

v 1 cm kyvetě transmitanci 0,309. Jaký je a) absorpční koeficient KMnO4 za těchto podmínek 

b) molární absorpční koeficient c) molární koncentrace KMnO4 v roztoku, vykazujícím při 

téže vlnové délce absorbanci 0,350 ?   



 

Údajně 0,5 cm dlouhá kyveta byla kalibrována pomocí roztoku  chromanu draselného při 370 

nm a 25ºC.Koncentrace soli byla 0,04 g v 1 litru 0,05 molárního KOH.Transmitance roztoku 

měřená  proti 0,05 molárnímu KOH byla 0,324. Jaká je správná délka kyvety? Absorpční 

koeficient vyjádřený na základě koncentrace v g/l má hodnotu 24,775.   

Obsah manganu ve vzorku byl měřen kolorimetricky po převedení na manganistan draselný. 

V kyvetě o tloušťce stěny l = 1,00 cm byla naměřena absorbance A = 0,366 při vlnové délce 

526 nm, při níž má molární absorpční koeficient hodnotu 2,44.103 cm2/mmol. Kolik mg 

manganu (M = 54,93 g/mol) připadá na 1 litr vzorku?            

 

Při kolorimetrickém stanovení kobaltu ve vzorku byl přítomný kobalt převeden na barevnou 

komplexní sloučeninu Co2+, která v kyvetě o tloušťce vrstvy 3,00 cm jevila při vlnové délce 

550 nm absorbanci 0,480. Molární absorpční koeficient má při použitém světle hodnotu 

8,45.102 cm2/mmol. Kolik mg kobaltu ( M = 58,94 g/mol) připadá na 1 litr zkoumaného 

roztoku ?                                                                                     

 

Roztok organické látky (M = 215,5 g/mol) pohltí 20 % vstupujícího záření při maximální 

vlnové délce absorpčního pásu. Tloušťka kyvety byla 1,00 cm a molární absorpční koef.  

5600 cm2/mmol. Kolik g látky je v 1 litru?                                

 

Vitamin D2 (kalciferol, M = 396 g/mol ) má v alkoholickém  roztoku maximum absorpce při 

264 nm a absorpční koef. 1,84.104 l/mol.cm. Spočítejte rozmezí koncentrací vitaminu D2 v 

mg/l, aby transmitance fotometrovaných roztoků v kyvetě tloušťky 2 cm byla v mezích od 0,2 

do 0,6.                                                                                        

 

Sloučenina o molekulové hmotnosti 292,16 g/mol byla rozpuštěna v odměrné baňce o objemu 

5 ml. Z tohoto objemu byl odebrán 1 ml roztoku a doplněn v jiné baňce na objem 10 ml. 

Tento roztok v 1 cm kyvetě při 340 nm poskytl měřením absorbanci 0,427. Molární absorpční 

koeficient je 6130,0 l.mol-1cm-1. Vypočítejte a) koncentraci roztoku v kyvetě, b) koncentraci 

roztoku v 5 ml baňce, c)jaká byla hmotnost vzorku před rozpuštěním v 5 ml baňce? 

            

 



Vzorek bilirubinu o hmotnosti 25 mg (C33H36N4O6, M=584) byl rozpuštěn v 4 ml DMSO. 

200 μl tohoto roztoku bylo zředěno chloroformem do finálního objemu 250 ml. Naměřená 

absorbance byla 0,502 v 1 cm kyvetě, ε bilirubin = 6,07 . 104 l.mol-1cm-1. Vypočítejte čistotu 

vzorku bilirubinu v %.                         

 

V 1 cm kyvetě byly naměřeny při dvou vlnových délkách (420 a 540 nm) tyto absorbance: 

pro roztok látky A o koncentraci 1,00 . 10-3 mol/: 0,825 (420 nm) a 0,187 (540 nm); pro 

roztok látky B o koncentraci 1,00 . 10-4 mol/: 0,03 (420 nm) a 0,580 (540 nm).  

Roztok směsi A + B měl v této kyvetě při 420 nm absorbanci 0,628 zatímco při 540 nm 

0,395. Vypočtěte koncentrace obou složek fotometrovaného vzorku směsi. 

                

 

 

 

 


