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Cuvette Calibration
วิสุทธิ์ กังวานตระกูล

Cuvette เปนภาชนะสําหรับใสสารละลายเพื่อนําไปวัดคา A หรือ %T ในเครื่องสเปกโทรโฟโต
มิเตอร โดย cuvette จะกําหนดความกวางของสารละลายที่จะใหแสงเดินทางผานเพื่อตรวจวัด วัสดุที่
ใชทํา cuvette ไมควรดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่นที่ทําการวัด สวนมากมักทําดวยแกว พลาสติกใส
หรือควอทซ (quartz) ในกรณีที่ทําดวยแกวจะเหมาะสําหรับใชงานในชวงความยาวคลื่นตั้งแต 320 –
950 นาโนเมตร ถาตองการใชงานในชวงความยาวคลื่นนอยกวา 320 นาโนเมตร ควรใช cuvette ที่ทํา
ดวยควอทซ
cuvette ที่ทําดวยพลาสติกใสชนิด polyacrylate จะใชงานไดชวงความยาวคลื่นตั้งแต
320 – 950 นาโนเมตร cuvette มีหลายรูปแบบ เชน เปนชนิดหลอดกลมหรือสี่เหลี่ยม อาจทําใหมีชอง
สําหรับดูดปลอยสารละลายออกหลังจากตรวจวัด เรียก cuvette แบบนี้วา flow-cell หรือ flow-cuvette
cuvette ชนิดสี่เหลี่ยมจะเหมาะสําหรับใชในงานที่ตองการความแมนยํามาก เพราะมีการหักเหของแสง
นอยกวา จึงมีราคาคอนขางแพง ในหองปฏิบัติการประจําวันมักใช cuvette ชนิดกลม ซึ่งทําดวยแกวที่มี
ราคาไมแพงมาก อยางไรก็ตาม cuvette ชนิดกลมที่ไดรับการ calibrate และมีขายตามทองตลาดยังมี
ราคาแพง เมื่อเทียบกับราคาของหลอดแกวธรรมดา (ราคาสูงกวาประมาณ 30 เทา) และสวนใหญจะทํา
ไวใหเหมาะกับเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรแตละชนิด
ในกรณีที่ตองการใช cuvette จํานวนมากๆ และตองการความประหยัด อาจจะใชหลอดแกว
ธรรมดาที่มีคุณภาพดี เชน Pyrex, Kimax หรือ Corning มา calibrate เพื่อใชงานเปน cuvette ก็ได
อยางไรก็ดี cuvette ที่ไดรับการ calibrate เองจะมีความแมนยํานอยกวา แตก็ยังสามารถใชงานไดดีอยู
เนื่องจากหลอดแกวที่นํามาใชทํา cuvette นั้น เนื้อแกวอาจจะไมสมํ่าเสมอ เราจึงตองปรับและเลือกหา
ตําแหนงในหลอดแกวใหอาน A หรือ %T ไดเทาหรือใกลเคียงกัน เพราะวาระยะทางที่แสงผานซึ่ง
กําหนดโดยความกวางของ cuvette เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการวัดคา A หรือ absorbance ดังสูตรที่
แสดงตอไปนี้
A = abc
โดยที่ A = Absorbance
a = คาคงที่
b = ระยะทางที่แสงผาน
c = ความเขมขนของสารละลาย
เพราะฉะนั้น ถาระยะทางที่แสงผานคือ b ไมคงที่ ก็จะทําใหคา A หรือ absorbance ผิดพลาด
ไปได
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หลักการ
นํ าหลอดแกวกลมที่มีผิวเรียบและมีขนาดเสนผาศูนยกลางเทากันชุดหนึ่งมาบรรจุสารละลาย
0.01% (w/v) potassium fericyanide แลวนําไปวัดคา %T หรือ A เทียบกับนํ้ากลั่นที่ความยาวคลื่น
420 นาโนเมตร หมุนหาตําแหนงการวางหลอดแกวจนกระทั่งสามารถอาน %T หรือ A ไดไมแตกตาง
กันมาก โดยยอมรับหลอดที่ใหคา %T ตางกันไมเกิน 0.5%T หรือ คา A ตางกันไมเกิน 0.002
สารเคมีและการเตรียมนํ้ายา
Potassium ferricyanide 0.01% (w/v)
ละลาย potassium ferricyanide จํานวน 0.02 กรัม ในนํ้ากลั่นแลวปรับปริมาตรจนครบ
200 มล.
วิธีทํา
1. เปดเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร ตั้งความยาวคลื่นที่ 420 นาโนเมตร อุนเครื่องไวนานประมาณ
15 นาที
2. เตรียมชุดหลอดแกวที่มีขนาดเดียวกัน (ตามตองการ เชน 12x75, 13x100 หรือ 16x150 มม.)
สะอาดใส ไมเปนรอยฝา ไมมีรอยขีดขวน
3. ใชเทปกาวติดรอบขอบดานนอกสวนบนของหลอดแกวทุกหลอด และเช็ดผิวดานนอกของหลอด
ใหสะอาด
4. ใสสารละลาย potassium ferricyanide เวนไว 1 หลอด สําหรับใสนํ้ากลั่นเพื่อใชเปน blank และ
ทําเครื่องหมายบนเทปกาวที่ติดบนหลอด blank ดวย
5. ใสหลอด blank ลงในเครื่อง และจัดตําแหนงของหลอด blank ใหเครื่องหมายที่ทําไวตรง
ตําแหนง marker ของชองสําหรับใส cuvette (ตําแหนงนี้จะอยูในแนวทางเดินแสงของเครื่องส
เปกโทรโฟโตมิเตอร) ปรับสเกลใหอานได 100 %T หรือ A = 0
6. นําหลอดที่ใสสารละลาย potassium ferricyanide ลงไปแทนหลอด blank อานคา %T หรือ A
แลวหมุนหลอดไปมารอบๆ เพื่อหาตําแหนงที่อานคา %T หรือ A แลวไดคาที่ไมเปลี่ยนแปลง
มาก (แสดงวาแสงในระบบวัดของเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอรผานผิวหลอดแกวตรงบริเวณที่มี
เนื้อแกวสมํ่าเสมอกัน) ใหเลือกเอาหลอดนี้เปนมาตรฐาน จดคา %T หรือ A ไว และทํา
เครื่องหมายบนเทปกาวของหลอดในตําแหนงที่ตรงกับ maker ของชองสําหรับใส cuvette (ถา
คา %T หรือ A เปลี่ยนแปลงไปมาก จะไมใชหลอดนั้น )
7. นําหลอดบรรจุสารละลาย potassium ferricyanide อื่นๆ มาอานคา %T หรือ A โดยการหมุน
หลอดไปรอบๆ อยางชาๆ เพื่อใหอานคา A หรือ %T ใกลเคียงกับหลอดที่เปนมาตรฐาน (ในขอ
5 ใหมากที่สุด) ยอมใหตางกันไมมากกวา +0.5 %T หรือ +0.002 A พรอมทั้งทําเครื่องหมาย
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บนเทปกาวของหลอดในตําแหนงที่ตรงกับ marker ของชองสําหรับใส cuvette (ควรใสหลอด
blank ทุกครั้งเพื่อปรับคา %T = 100 หรือ A = 0 กอนเปลี่ยนหลอดอื่นมาอานคา %T หรือ A)
8. นําหลอดบรรจุสารละลาย potassium ferricyanide ที่อานคา A หรือ %T ไดตางกันไมมากกวา
+0.5 %T หรือ +0.002 A มาใชเปนชุด cuvette เพื่อใชงาน
หมายเหตุ
1. ถา cuvette มีรอยขีดขวน เมื่อแสงมากระทบจะทําใหเกิดการกระจายแสง ซึ่งทําใหวัดคา A ได
ผิดพลาด ดังนั้น จึงตองระวังไมให cuvette มีรอยขีดขวนในขณะใชงาน ตัวอยางเชน
- ระวังไมใหกระทบกับ cuvette หรือหลอดแกวอื่นๆ
- rack ที่ใชใส cuvette ควรเปน rack ทีห่ ุมดวยยางหรือพลาสติก ถาเปน stainless rack
ตองระวังไมให cuvette กระทบหรือขูดกับ rack
- หามใชแปรงลางหลอดมาทําความสะอาด cuvette ควรใชผากอซพันรอบแทงไมแทน
แปรงลางหลอด
- หลีกเลี่ยงไมใสกรดแกหรือดางแกลงใน cuvette เพราะวาจะกัดแกวทําใหผิว cuvette ไม
เรียบ
2. สารละลายใน cuvette อยางนอยตองสูงเทาหรือมากกวาชองแสง (slit) ผาน และการจับ
cuvette ควรจับเฉพาะสวนบนของ cuvette เทานั้น
3. เช็ดดานนอกของ cuvette ดวยผากอซหรือทิชชูทุกครั้ง จนไมมีรอยนิ้วมือ หรือ หยดนํ้า กอน
วัด
4. ไมควรมีฟองอากาศเกาะดานในของ cuvette เวลาวัด A หรือ %T ถามีฟองอากาศจะตองไล
ออกโดยการเคาะขางหลอดเบาๆ กับนิ้วมือที่มีผากอซหุมอยู
5. ขนาดของ cuvette และ adapter ควรจะมีขนาดเดียวกัน ถา adapter ใหญกวาจะทําให
cuvette ไมตั้งตรง คาที่วัดไดจะผิดพลาดจากความเปนจริง
6. ในการลาง cuvette ใหใชนํ้ายาเหลานี้ลาง คือ mild detergent, 5%(v/v) nitric acid solution
หรือสวนผสมของ 5% HCl กับ ethanol หรือ methanol ในอัตราสวน 1:1 หลังจากแชดวย
นํ้ายาชนิดใดชนิดหนึ่งขามคืนแลว ใหลางออกดวยนํ้าประปา นํ้ากลั่น เช็ดดานนอกของหลอด
ดวยผากอซนุมๆ เพื่อมิใหมีจุดดางเมื่อหลอดแหง แลวควํ่าไวใน rack อาจใชผาหรือกระดาษ
รองพื้น rack ไว ถาตองการอบ cuvette ใหแหงไมควรอบที่อุณหภูมิเกินกวา 100oซ เพราะ
การอบที่อุณหภูมิสูงๆ อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวแกวที่ใชทํา cuvette ได
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