
Espetrofotómetro Beckman ED 1204

Espetrofotómetro de feixe simples para ser utilizado na
região do visível, com um prisma como elemento
dispersante e um galvanómetro para fazer leituras de
energia da radiação (luz) que chega à célula fotoelétrica.
Neste aparelho também podemos estudar a emissão de
energia radiante por alguns átomos simples. Para estudar
a absorção de radiação é mais conveniente utilizar a
escala em percentagem de transmitância, %T, por ser uma
escala linear e posteriormente converter para
absorvência, A.

Relação entre %T e A : A = 2 - log10(%T)

Figura 1 – Espectrofotómetro ED 1204. Instrumento simples e robusto, especialmente projetado para o ensino por Dr.
Fellezer(1). Construído por Beckman Instruments GMBH, Munchen 45, Frankfurter Ring 115, Germany.
Equipamento da coleção de instrumentos antigos didáticos e de investigação do Lab. Química, Instituto Superior Técnico. O
espectrofotómetro tem gravada a inscrição “Kat nº 908101, Serien nº 79022” e está referenciado no património do IST, “IST
000056437”
Nota: O livro “An Introduction to Spectrometry”(1), escrito especialmente para acompanhar este espectrofotómetro, tem
uma descrição muito completa do aparelho, bem como os procedimentos de calibração e obtenção de resultados. Para além
disso, tem também experiências didáticas que podem ser realizadas com o espectrofotómetro.
(1) – J. Davison; P.S. Davison, “An Introduction to Spectrometry”, William Kidd & Sons Ltd., 1967.



Espetrofotómetro Beckman ED 1204
FA – Fonte de alimentação estabilizada de 6 V.
B – Base com a fonte de radiação, lâmpada de filamento de
tungsténio colocada dentro de uma caixa, L, que contém a
fenda de entrada. A base pode rodar 90o para poder ser
utilizada uma fonte de radiação externa que passa pela
segunda fenda de entrada, FE2.
S – Obturador, para tapar o feixe de luz no acerto do zero da
escala.
SA – Suporte e lente planoconvexa para colimar o feixe de luz
proveniente da fonte de radiação.
PAS – Suporte para amostras sólidas, para estudo de filtros ou
de filmes transparentes.
P – Prisma de vidro para dispersar radiação na região do
visível.
SB – Suporte e lente condensadora cuja função é convergir a
radiação para a fenda de saída.
T – Alavanca de bloqueio do comprimento de onda.
FS-PA-D – Bloco com a fenda de saída tendo no interior a
célula para amostras líquidas e o detetor, célula fotoelétrica.
G – Galvanómetro para fazer as leituras do sinal medido.
Entre o detetor e o galvanómetro existe um circuito
amplificador.

Figura 2 – Interior do espetrofotómetro Beckman ED 1204
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W – Botão para controlar o comprimento de onda. Este
botão tem um contador de voltas e uma escala circular;
uma volta está dividida em 100 partes iguais. Rodar o
botão faz mover o braço com a amostra e o detetor
posicionando-os no comprimento de onda de trabalho.
S – Botão que permite controlar a sensibilidade.
M0 – Ajuste do 0 %T na escala do galvanómetro.
M100 – Ajuste do 100 %T na escala do galvanómetro.
SH – Botão para abrir e fechar o obturador.
R – Saída de sinal para o registador.
V – Ligação a uma fonte de alimentação externa de 6 V
D.C..
Nota: O instrumento não deve de ser ligado
simultaneamente a 220 V A.C. e a 6 V D.C..

Espetrofotómetro Beckman ED 1204

Figura 3 – Espectrofotómetro ED 1204. O banco ótico deste espectrofotómetro é acedido com facilidade (figura 2) podendo
assim ser usado para ensinar os princípios básicos de funcionamento dos espectrofotómetros. Está adaptado para medir
amostras sólidas e líquidas. Contém uma célula de vidro para as amostras líquidas que é colocada por detrás da fenda de saída,
junto do detetor. Para amostras sólidas, como filtros ou filmes transparentes, usa-se o suporte para filtros (PAS na figura 2). Com
este aparelho podem ainda estudar-se os fundamentos da espetroscopia de emissão colocando a segunda fenda de entrada (FE2
na figura 2) no percurso ótico (rodar a base B, figura 2, 90o) e usando como fonte de radiação externa a chama de um bico de
Bunsen corada com compostos de metais que emitem no visível, como por exemplo os alcalinos e alcalino terrosos.
Nota: No caso de ser utilizada uma fonte de radiação externa a luz tem de ser focada para fenda de entrada com recurso a uma
lente externa.


