
  

IR a UV VIS spektroskopie 



  

IČ spektroskopie

● IR Spectroscopy
● FTIR – moderní technika viz dále

● Použití: identifikace a strukturní 
charakterizace organických sloučenin a také 
stanovení anorganických látek

● k identifikaci chemické struktury látek již od 30. 
let 20. století.



  

Princip

● absorpce infračerveného záření při průchodu 
vzorkem

● dochází ke změnám rotačně vibračních 
energetických stavů molekuly v závislosti na 
změnách dipólového momentu molekuly

Hlavní dělení:
UV-VIS
IR
Microwave



  

Infračervená spektroskopie

● je analytická technika určená především pro identifikaci a 
strukturní charakterizaci organických sloučenin a 
anorganických látek. Tato technika měří pohlcení 
infračerveného záření o různé vlnové délce analyzovaným 
materiálem.

● Infračerveným zářením je elektromagnetické záření v rozsahu 
vlnových délek 0.78 –1000 µm, což odpovídá rozsahu vlnočtů 
12800 –10 cm-1. 

● Analyzované vzorky mohou být velmi malé. I ze vzorku 10x i 
100x menšího než makové zrnko lze získat potřebné 
spektrum (několik mg).



  

Elektromagnetické vlnění



  

Výstup měření

● je spektrum, které je grafickým zobrazením funkční závislosti 
energie, většinou vyjádřené v procentech transmitance(T) 
nebo jednotkách absorbance(A) na vlnové délce dopadajícího 
záření.

● Transmitance (propustnost) je definována jako poměr intenzity 
záření, které prošlo vzorkem (I), k intenzitě záření 
vycházejícího ze zdroje (I

o
).

● Závislost energie na vlnové délce je logaritmická, proto se 
používá vlnočet, který je definován jako převrácená hodnota 
vlnové délky a tedy uvedená závislost energie na vlnočtu bude 
funkcí lineární.



  

Elektromagnetické vlnění

Základní vztahy mezi energií, vlnovou délkou a vlnočtem kvant elektromagnetického 
záření, vlnočet je výhodné používat z toho hlediska, že je, na rozdíl od vlnové délky, 
přímo úměrný energii (lineární osa x). 

U spektroskopických metod se studuje množství pohlceného záření v závislosti na jeho 
vlnové délce nebo vlnočtu, přičemž množství pohlceného světla se vyjadřuje buď 
transmitancí T nebo absorbancí A, kdy platí, že transmitance je dána poměrem intenzit 
prošlého I a původního paprsku I0.

E=hν=h
c
λ
=hc ν̃

T=
l
l 0

A=−log (T )

ν̃[cm−1
]=

1
λ [μm ]



  

IČ

● Infračervenými spektry se sledují vibrační a 
rotační přechody v molekulách. 

● Pokud je změna těchto vibračních či rotačních 
stavů spojena se změnou dipólových 
momentů, dochází k absorbci záření 
charakteristické pro danou vazbu v molekule.

● Největší význam při identifikaci organických 
sloučenin má oblast spektra v rozmezí vlnočtů 
400 - 4000 cm-1. V této oblasti se organické 
sloučeniny projevují největším počtem 
absorpčních pásů. 



  

Teorie IČ absorpce

● zajímají nás deformace vazebných vzdáleností 
a to zejména v okolí minima energie, tedy v 
oblasti střední vzdálenosti okolo které atomy 
kmitají.

● Pro dvou atomovou molekulu

                                  Popíšeme jako harmonický  
 oscilátor a odvodíme tyto 

dva vztahy.



  

Teorie

● Energie vibračního pohybu – je kvantována 
(diskrétní hodnoty)

● Frekvence vibrace – závisí na síle vazby mezi 
atomy a hmotnosti (druhu) atomů

Eν=h ν(v+
1
2
)

ν – frekvence vibrací
v – vibrační kvantové číslo (0,1,2,..)

ν=
1

2π √ k
M r

k – silová konstanta
Mr – redukovaná hmotnost

M r=
m1∗m2

m1+m2



  

Teorie

● Energie vibračního pohybu po dosazení je 

● Energie absorbovaného záření je 

pak E
foton

 = ∆E a ν
foton

 = ν

● Frekvence absorbovaného záření se musí rovnat 
frekvenci vibrace molekuly. Absorbcí energie se zvýší 
amplituda vibrací, frekvence vibrace se nezmění.

Eν=
h

2π √ kM r

(v+
1
2
)



  

Teorie

● dále platí výběrové pravidlo, že pro vibrační 
přechody harmonického oscilátoru jsou povoleny 
pouze přechody mezi sousedními hladinami.

● Základní frekvence odpovídají přechodům mezi 
základním a prvním exitovaným stavem, ty jsou 
nejpravděpodobnější.

● Vyšší harmonické přeskoky z 0 na 2 (nebo na 3) jsou 
málo pravděpodobné – nízká intenzita absorpce

Δ ν=±1



  

Víceatomová molekula

● složitý kmitavý pohyb, lze popsat jako součet 
jednoduchých harmonických pohybů

● Počet normálních vibrací: 3 N – 6
● pro lineární molekuly spíše 3 N – 5



  

Typy vibrací

symetrické asymetrické deformační

valenční ν - změna délky vazby:

symetrická νs
antisymetrická νas

deformační δ - změna valenčního úhlu
mají nižší energii
ve spektru leží při nižších frekvencích než vibrace
valenční

Vibrace lokalizované do určité části molekuly, která vibruje relativně
nezávisle na zbytku molekuly se nazývají 
charakteristické vibrace → charakteristické frekvence



  

Aktivita vibrací

● Aktivní jsou pouze ty vibrace v IR spektru, 
při kterých se mění dipólový moment µ (vektor 
závislí na rozdělení kladných a záporných 
nábojů v molekule)

● Neaktivní vibrace v IR spektru – nedochází 
ke změně vektoru µ (např. u homonukleárních 
biatomických molekul jako O

2
, N

2
, Cl

2
 – nemají 

moment µ) – tedy neabsorbují IČ záření 

lineární molekula CO
2
 

symetrická vibrace neaktivní v IR spektru
antisymetrická vibrace aktivní v IR spektru



  

Příklady vibrací

Kolik normálních vibračních módů má každá z uvedených molekul?
(A) N

2
H

4
12 vibrací

(B) Acetylen (H-C≡C-H) 7 vibrací
(C) Benzen (C

6
H

6
) 30 vibrací

(D) Sucrose (C
12

H
22

O
11

) 129 vibrací

(E) protein čítající 4000 atomů 11,994 vibrací



  

Rotační přechody - teorie

● I rotační energie může nabývat pouze 
diskrétních hodnot, je také kvantována.

● Povolené přechody
● Absorbovaná energie je

● Absorpce infračerveného záření se projeví ve 
vzdálené infračervené oblasti.

● Aktivní jsou pouze rotace, při kterých dochází 
ke změně dipólového momentu. 

Δ J=±1

Δ E r=E r , J +1−E r , J=2Bhc(J +1)



  

Vibračně-rotační přechody

● Výsledná energie je součtem obou složek
● Ve spektru se místo jednoho pásu s maximem 

při frekvenci ν, který odpovídá přechodu 
Δ ν = ± 1, objeví na obou stranách od této 

frekvence série absorpčních linií, 
odpovídajících uvedeným vibračně-rotačním 
přechodům.



  

Příklad spektra

Je to grafické zobrazení funkční závislosti energie (transmitance (%T) nebo
absorbance (A)) na vlnové délce dopadajícího záření respektive vlnočtu.



  

Historické přístroje

● Původní spektrometry pracující na principu 
rozkladu světla (disperzní spektrometry) 
neumožňovaly analýzu silně absorbujících 
matric, takže analýza pevných vzorků byla 
většinou omezena na práškové materiály, 
které byly měřeny ve formě směsi s 
halogenidy alkalických kovů lisované do 
tenkých tablet, nebo smíchané se speciálním 
olejem ( nujol nujol).



  

Disperzní IR spektrometr



  

Moderní přístroje

● V 80. letech 20. století dochází k praktickému rozšíření 
infračervených spektrometrů s Fourierovou transformací 
(FTIR spektrometry). Jedná se o přístroje pracující na principu 
interference spektra, které na rozdíl od disperzních přístrojů 
měří interferogram modulovaného svazku záření po průchodu 
vzorkem.

● Tyto přístroje vyžadují matematickou metodu Fourierovy 
transformace, abychom získali klasický spektrální záznam.



  

Výhody FTIR

● Při měření dopadá na detektor vždy celý 
svazek záření, což umožňuje i experimenty, při 
nichž dochází k velkým energetickým ztrátám, 
tj. měření silně absorbujících vzorků 

● Lze provádět meření s nástavci pro analýzu 
pevných či kapalných vzorků v odraženém 
světle – reflektanční infračervená 
spektroskopie.



  

FTIR přístroj

● v podstaně Michelsonův Interferometr

Interferogram před Fourierovskou analýzou



  

FTIR přístroj



  

Zdroje světla



  

Detektory



  

Vlastnosti

● Značnou výhodou infračervené spektroskopie 
je možnost měření vzorků ve všech 
skupenských stavech. 



  

Vzorky a možnosti

● lze měřit 
– transmisní technikou (světlo prochází vzorkem)

– odrazovou technikou

● Poznámka:
– v infračervených spektrech jsou intenzivní pásy 

pro vibrace s výraznou změnou dipólového 
momentu (vibrace polárních skupin, např. –OH, 
-C=O, -NO

2
),



  

Vzorky pro transmisní techniky

● KBr nebo CsI tableta
● Kyveta s KBr nebo NaCl okénky
● Samonosné fólie – vrstvy na vhodném 

podkladu
● Film nebo odparek na KBr nebo NaCl okénku
● Suspenze v Nujolu (parafinový olej) nebo

Fluorolube (fluorovaný uhlovodík)



  

Vzorky – transmise

● Kapalné vzorky

Nejjednodušší cesta je měření vzorku v kyvetě 
o určité tloušťce mající okénka KBr nebo 
NaCl.

● Pevné vzorky

bývají mlety v malém vibračním mlýnku a 
smíchány s KBr cca 1:100. Tento výsledný 
homogenní prášek je potom slisován do tenké 
tablety, která je dále analyzována.



  

Vzorky pevné - transmise

● Další variantou je tzv. nujolová technika, ve které je práškový 
vzorek homogenizován s malým množstvím parafinového 
oleje a výsledná suspenze je potom měřena mezi dvěma KBr 
nebo NaCl okénky ve formě tenké vrstvy.

● Vzhledem k tomu, že parafinový olej silně absorbuje v oblasti 
valenčních a deformačních vibrací C-H vazeb, je měření v 
Nujolu doplňováno měřením v oleji Fluorolube, který je 
polymerem –(CF

2
-CFCl)-. 

● Nevýhodou této techniky je obtížné dosažení stejnoměrné 
tloušťky vrstvy a technika tudíž není vhodná pro kvantitativní 
analýzu.



  

Odrazové techniky



  

ATR

Jak analyzovat spektra?



  

Odhad funkčních skupin

● Při interpretaci je vhodné držet se jistých 
základních pravidel: 

● a) Postupovat od nejvyšších vlnočtů směrem k 
nižším 

● b) U jednotlivých pásů zhodnotit jejich polohu, 
intenzitu, tvar a symetrii 

● c) není (ani teoreticky) možné přiřadit všechny 
absorpční pásy jednotlivým částem molekuly. 



  

Základní oblasti

● Volně lze použít rozdělení na:
● oblast vibrací valenčních (4000 – 1500 cm-1) 
● oblast vibrací deformačních (1500 – 500 cm-1) 



  

Vlnočty absorbujících funkčních 
skupin

●  jsou poměrně specifické a na zbytku molekuly závisí jen 
málo. Tuto část spektra můžeme dále rozdělit na další tři části: 
a) v rozsahu 4000 – 2500 cm-1 nalezneme valenční vibrace 
vazeb vodíku.Pro organické látky připadají předně v úvahu 
vazby O-H, N-H a C-H. Volná vazba O-H absorbuje při 
nejvyšších vlnočtech okolo 3600 cm-1.  Projevuje se hlavně v 
kapalných vzorcích.

● Intramolekulárně a intermolekulárně vodíkovou vazbou 
vázaný hydroxyl rozlišíme měřením kapalných vzorků při 
různých koncentracích.  Relativní intenzita a vlnočet 
intramolekulárně vázaného hydroxylu posouvá vlnočet se 
snižující se koncentrací k vyšším hodnotám a pás se zužuje.  



  

Vlnočty absorbujících funkčních 
skupin

● U pevných vzorků je projev OH skupin 
přehlušen absorbcí vody obsažené v KBr 
(někdy se do krystalu vzorky umísťují). V 
případě, že jde o hydroxyl vázaný vodíkovou 
vazbou, posunuje se vlnočet do nižších 
oblastí, pás se stává intenzivnějším a širším. 



  

C-H

● Signály N-H vazeb a O-H vazeb se mohou vzájemně 
překrývat, avšak pásy N-H vazeb nebývají tak intenzivní a 
jsou ostřejší, jelikož N-H vazby netvoří tak silné vodíkové 
vazby.

● Signály C-H vazeb nalezneme v oblasti 3300 – 2700 cm-1. 
Jednotlivé typy C-H vazeb lze od sebe v IČ spektru dobře 
odlišit. C-H vazby alkinů absorbují okolo 3300 cm-1 ostře a 
intenzivně. C-H vazby alkenů absorbují blízko nad 3300 cm-1 
méně intenzivně. Valenční vibrace vazeb C-H v nasycených 
systémech se projevuje pod 3000 cm-1 několika zřetelnými 
pásy. Aromatické C-H vazby poskytují v IČ spektru málo 
intenzivní, často překryté signály v rozmezí 3100 – 3000 cm-1.  



  

Rozsah vlnočtů 2500 – 1900 cm-1 

● je oblastí absorpce trojných vazeb, oblast je 
charakteristická pro nitrily a alkiny. 
Nepřítomnost nitrilového pásu nemusí 
znamenat nepřítomnost nitrilové skupiny ve 
zkoumané sloučenině.



  

V oblasti 1900 – 1500 cm-1 absorbují 
dvojné vazby

● Nejintenzivnější pásy zde poskytují 
karbonylové skupiny, které nalezneme v 
rozsahu 1800 – 1600 cm-1. 

● U derivátů karboxylových kyselin platí, že 
vlnočet karbonylu se zvyšuje v řadě amidy 
primární, amidy sekundární, karboxylové 
kyseliny, estery, chloridy, anhydridy. 



  

Vybrané valenční vibrace
Absorbující vazba Přibližný Intenzita 
O-H volná 3600 Střední
O-H (alkoholy,fenoly), vázaná intermolek. H-mostem 3500 – 3100 Silná, široký 
O-H (alkoholy,fenoly), vázaná intramolek. H-mostem 3400 – 2500 Silná
N-H (aminy primární) 3500 – 3000 Střední, 
N-H (aminy sekundární) 3500 – 3000 Střední
N-H (amidy primární) 3500 – 3300 Střední, 
N-H (aminy sekundární,laktamy) 3450 – 3300 Střední
C-H (alkany) 2980 – 2850 Slabá, 
C-H (alkiny) 3300 Silná
C-H (alkeny) 3100 – 3000 Slabá
C-H (aromatické) 3050 – 2950 Velmi slabá
C-H (aldehydické) 2900 – 2700 Slabý, 
C-trojná-C 2250 – 2100 Slabá až 
C-trojná-N 2270 – 2200 Silná, velmi 

1850 – 1800 

1790 – 1740

C=O (anhydridy) Silná



  

Vybrané valenční vibrace
C=O (chloridy kyselin) 1820 – 1790 Silná
C=O (estery) 1750 – 1730 Silná
C=O (amidy primární) 1690 – 1600 Silná

1700 – 1670 

1550 – 1500
C=O (aldehydy, ketony) 1740 – 1695 Silná
C=O (ketony cyklické šestičlenné) 1730 – 1700 Silná
C=O (ketony cyklické pětičlenné) 1750 – 1740 Silná
C=C (alkeny) 1680 – 1640 Slabá
C=C (dieny) 1650 – 1600 Silná, 
C=C (aromáty) 1600 – 1500 Střední, 
C=N 1700 – 1620 Střední až 

NO2 1550 a 1350 Silná
C-O (alkoholy,ethery,estery) 1300 – 1100 Silná
C-F 1400 – 1000 Střední
C-Cl 800 – 600 Střední
C-Br 600 – 500 Střední
C-I 500 – 400 Střední

C=O (amidy sekundární) Silné



  

Oblast mezi 650 – 1500 cm-1

● oblast mezi 650 – 1500 cm-1 je typická pro 
každou organickou látku. Neexistují dvě různé 
organické sloučeniny se stejným spektrálním 
projevem v této oblasti.

●



  

Projevy deformačních vibrací

● Tuto oblast lze pro danou sloučeninu jen stěží 
přesně interpretovat, neboť zde dochází ke 
spřahování vibrací. Malá změna ve struktuře 
matečné sloučeniny se silně odrazí v souboru 
frekvencí této oblasti. Často se také tato část 
spektra nazývá „oblast otisku palce“, neboť 
soubor frekvencí zde nalezený je pro každou 
sloučeninu naprosto charakteristický a lze jej 
využít pro identifikaci neznámé látky na 
základě srovnání s katalogizovanými 
spektry. 



  

Projevy deformačních vibrací

● Mimo deformačních vibrací zde nalezneme 
také projevy některých valenčních vibrací. 

● Mezi nejdůležitější patří projevy vazeb C-
halogen, jejichž vlnočet klesá v pořadí C-F, C-
Cl, C-Br, C-I. 

● Do části spektra 1250 – 1400 cm-1 spadá také 
valenční vibrace vazby C-O alkoholů a fenolů.



  

Projevy deformačních vibrací

Absorbující vazba Přibližný Typ vibrace Intenzita 
N-H (prim. aminy) 1650 – 1590 d Střední až 
N-H (sek. aminy) 1580 – 1480 d Slabá
C-H (alkany) 1470 – 1460 d Střední

CH3 1370 – 1360 d Silná

CH2 (konc. alkeny) 1360 d Slabá
C-H (alkany) 790 – 700 g Silná
C=C (alkeny) 890 – 990 g Silná
C-H arom. 850 – 730 g Silná



  

Near Infrared Table



  

Postup měření

● spektrum pozadí pro automatický odečet 
● spektrum vzorku

voda 
CO2



  

Odečtení pozadí



  

Příklady - toluen

C-H Stretch for sp2 C-H occurs at values greater than 3000 cm-1.
C-H Out-of-plane (oop) bending occurs at 900-690 cm-1. These bands can be

used with great utility to assign the ring substitution pattern.
C=C  Ring stretch absorptions often occur in pairs at 1600 cm-1 and 1475 cm-1.

Overtone/combination bands appear between 2000 and 1667 cm-1. These
weak absorptions can be used to assign the ring substitution pattern.



  

Aceton



  

Kvantitativní analýza

● obecně je IČ spektroskopie kvalitativní až semi 
kvantitativní, ale zejména nové FTIR 
spektroskopy umožňují i kvantitativní analýzu

● Bouguer–Beer–Lambert zákon (Beer’s law)

Světlo prochází kyvetou se vzorkem tloušťky l



  

Beer’s law

● T – transmisivita, A - absorbance

● α – absorpční koeficient

● l – dráha paprsku

● ε - molar extinction koef. (tj. přepočtený účinný průřez σ)

● c – molární koncentrace

● N – počet absorbujících momentů

T=
I
I 0

=10−α l
=10−ε l c

A=−log(
I
I 0

)=ε l c=α l

Absorbance je lineární funkcí koncentrace.



  

Semi kvantitativní analýza

Princip měření intenzit

Izolovaný 
pás



  

Omezení

● záření musí být monochromatické
● koncentrace zkoumaných látek musí být velmi 

nízké, cca c < 1 10-2 mol/l
● měřený vzorek se nesmí během měření měnit



  

Použití 2. derivace pro identifikaci 
píků



  

Použití 2. derivace pro identifikaci 
píků



  

Literatura pro IR spektroskopii

● http://fch.upol.cz/skripta/zfcm/ir/ir_teorie.htm

● http://fch.upol.cz/skripta/zfcm_pred/4_ir_raman.pdf

● http://web.natur.cuni.cz/~agnemec/Prednasky%20Uvod%20do%20vibracni/Vibracn
i%20spektroskopie%202.pdf

● http://www.wzw.tum.de/cta/skripten/parlar/17_F-IR-1_161-180.pdf

● http://www.vscht.cz/ktk/www_324/lab/texty/ana/IC.pdf

● http://www.slideshare.net/guest824336/quantitative-analysis-from-ftir

● http://assets.newport.com/webDocuments-EN/images/12222.PDF

●

http://fch.upol.cz/skripta/zfcm/ir/ir_teorie.htm
http://fch.upol.cz/skripta/zfcm_pred/4_ir_raman.pdf
http://web.natur.cuni.cz/~agnemec/Prednasky%20Uvod%20do%20vibracni/Vibracni%20spektroskopie%202.pdf
http://web.natur.cuni.cz/~agnemec/Prednasky%20Uvod%20do%20vibracni/Vibracni%20spektroskopie%202.pdf
http://www.wzw.tum.de/cta/skripten/parlar/17_F-IR-1_161-180.pdf
http://www.vscht.cz/ktk/www_324/lab/texty/ana/IC.pdf
http://www.slideshare.net/guest824336/quantitative-analysis-from-ftir
http://assets.newport.com/webDocuments-EN/images/12222.PDF


  

UV/VIS spektroskopie



  

Charkaterizujeme pomocí

● elektromagnetické vlnění s vyšší energií
● viditelné světlo 800 – 400 nm
● UV světlo 400 – 200 nm (near UV)
● ještě existuje vacuum UV 190 nm - 100 nm, 

vzduch ho intenzivně pohlcuje, proto vakuové 
přístroje



  

Princip

● absorpce UV-VIS záření při průchodu vzorkem
● dochází ke změnám rotačně vibračních 

energetických stavů molekuly v závislosti na 
změnách dipólového momentu molekuly

Hlavní dělení:
UV-VIS
IR
Microwave



  

VIS

● tedy viditelné světlo?
● Tedy barvy. 

● Proč je roztok KMnO
4
 červenofialový?

 → směr růstu koncentrace

KMnO
4
 absorbuje 

doplňkovou barvu k
červenofialové - zelenou 
(526 a 546 nm)

Absorbance



  



  

Proč látka absorbuje

Excitace molekul proto ne 
orbitaly s,p,d – ty jsou v 
atomech



  

Beer's law

● platí stejně jako u IČ
● Použití UV-VIS spektroskopie pro kvalitativní 

analytickou chemii je vcelku problematické, 
neboť reálné vzorky obsahují často 
komplikované směsi látek. 

● UV-VIS spektroskopie se používá v celé řadě 
chemických aplikací a patří mezi 
nejzákladnější metody.



  

Absorbance a transmitance

● matematický popis stejný jako u IČ



  

Vliv dráhy paprsku

● pro tlustší kyvetu roste absorbance
● viz Lambert – Beerův zákon

A=εl c=l∑ εi ci



  

Typický přístroj

● rozsah 200 nm – 1100 nm
● přesnost 2 nm
● doba sejmutí spektra např.: 1 až 2 s
● příslušenství:

– zásobník kyvet

– směšovač

● Pozn.: Spektrometr – používá pouze jednu 
vlnovou délku.



  

Přístroj

● jednopaprskový
– nutno měřit 2x 

● 1 – slepý vzorek – pozadí
● 2 – zkoumaná látka

● dvojpaprskový
– měří se současně



  

Materiály

● sklo a plasty absorbují pro vlnové délky pod 
300 nm, tam se pak používá křemenné sklo

● vzduch absorbuje pod 200 nm

Sklo Křemenné sklo



  

Vyhodnocení

● řada látek má charakteristické spektrum.
● u směsí látek je to skoro nemožné určit 

složení



  

Určení koncentrací

● nejprve sestrojíme kalibrační křivku, 
– kde A = k * c = ε * c * l , často kyveta s l = 1 cm 

– takže k = ε 

● změříme A pro několik hodnot koncentrací c



  

Vhodná rozpouštědla



  

Příklad krystalová violet



  

Příklad směs 

● Směs Tyrosin a Tryptofan



  

Kinetická měření

● měříme časovou závislost
– celé spektrum

– jednu vlnovou délku

● pro rychlé reakce nutné speciální postupy



  

Časový vývoj UV-vis spektra 
systému Ni2b/DEAC

● aktivovaného v 
přítomnosti hex-1-enu; 
po aktivaci (křivka 1), 
po 8 hodinách 
polymerace (křivka 2), 
po přídavku druhé 
části monomeru 
(křivka 3). [Ni] = 1,0 
mM, [C6] = 0,8 M,

http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=47673



  

Stanovení disociační konstanty pKa

● měříme A v závislosti na hodnotách pH

● např.: HB + H
2
O – B- + H

2
O+

● pak spočteme podle rovnic



  

Isozbestický bod

● určité vlnové délce jsou molární absorpční 
koeficienty dvou látek rovny, tato vlnová délka 
se označuje jako isozbestický bod

● V isozbestickém bodě lze snadno vypočítat 
celkovou koncentraci obou látek



  

Vliv pH

● s rostoucím pH dochází k posunu abs. 
maxima λ

max
 k delším vl. délkám a růstu 

absorbance v důsledku deprotonace fenolické 
OH skupiny



  

Vliv solventu



  

Chromofory a odpovídající přechody



  

Benzoidní aromatické sloučeniny



  

Literatura

● http://fch.upol.cz/vyzkum/srozum/pocitacovach.pdf

● http://fch.upol.cz/skripta/zfcm_pred/2_uvvis.pdf

●

http://fch.upol.cz/vyzkum/srozum/pocitacovach.pdf
http://fch.upol.cz/skripta/zfcm_pred/2_uvvis.pdf
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