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2.2.24.	 АБСОРБЦІЙНА	СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ	В	
ІНФРАЧЕРВОНІЙ	ОБЛАСТІ

Інфрачервоні спектрофотометри застосовують для 
запису спектрів в області від 4000 см-1 до 650 см-1 
(від 2.5 мкм до 15.4 мкм), а у деяких випадках до 
200 см-1 (до 50 мкм).

ПРИЛАД

Спектрофотометри для запису спектрів оснащені 
підхожим джерелом випромінювання, монохрома-
тором або інтерферометром та детектором.

У спектрофотометрах з Фур'є-перетворенням ви-
користовується поліхроматичне випромінювання 
і розраховується спектр у заданій області частот 
шляхом Фур'є-перетворення вихідних даних. Та-
кож можуть бути використані спектрофотометри, 
оснащені оптичною системою, здатною виділяти 
монохроматичне випромінювання у вимірюваній 
області. Зазвичай спектр подається як функція про-
пускання, тобто відношення інтенсивності випро-
мінювання, що падає на зразок, до випромінюван-
ня, що пройшло. Спектр також може подаватися як 
функція поглинання.

Оптичну густину (А) визначають як десятковий ло-
гарифм оберненої величини пропускання (T):

 

де T  =   ;

I0  — інтенсивність випромінювання, що падає 
на зразок;

I  — інтенсивність випромінювання, що про-
йшло крізь зразок.

ПІДГОТУВАННЯ ЗРАЗКА

ДЛЯ ЗАПИСУ ПРОПУСКАННЯ АБО 
ПОГЛИНАННЯ 

Зразок готують за однією з таких методик.

Рідини.	Рідини досліджують або у формі плівки між 
двома пластинками, прозорими для інфрачерво-
ного випромінювання, або в кюветі з відповідною 
товщиною шару, також прозорою для інфрачерво-
ного випромінювання.

Рідини	або	тверді	речовини	у	розчині. Готують розчин 
випробовуваної субстанції у підхожому розчинни-
ку. Вибирають концентрацію субстанції і товщину 
шару кювети, які дозволяють одержати задовіль-
ний спектр. Зазвичай добрі результати одержують 
при концентраціях від 10 г/л до 100 г/л за товщини 
шару від 0.5 мм до 0.1 мм. Поглинання розчинни-
ка компенсують шляхом вміщення у канал порів-

няння ідентичної кювети, яка містить вибраний 
розчинник. При використанні спектрофотометрів 
із Фур'є-перетворенням поглинання розчинника 
компенсується послідовним записом спектрів роз-
чинника і випробовуваного зразка. Поглинання 
розчинника корегують із використанням компен-
саційного коефіцієнта за допомогою програмного 
забезпечення.

Тверді	речовини. Тверді речовини досліджують дис-
пергованими у підхожій рідині у вигляді суспензії 
або у твердому стані (диски з галогенідів лужних 
металів). Якщо зазначено в монографії, формують 
плівку з розплавленої маси між двома пластинами, 
прозорими для інфрачервоного випромінювання.

a) Суспензія. Невелику кількість випробовуваної 
субстанції розтирають із мінімальною кількістю 
вазелінового масла Р або іншої підхожої рідини; 
зазвичай від 5 мг до 10 мг субстанції достатньо для 
одержання придатної суспензії із використанням 
однієї краплі вазелінового масла Р. Одержану сус-
пензію стискують між двома пластинками, про-
зорими для інфрачервоного випромінювання.

b) Диски. Від 1 мг до 2 мг випробовуваної субстанції 
розтирають із 300-400 мг, якщо немає інших за-
значень, ретельно здрібненого і висушеного 
калію броміду Р або калію хлориду Р. Зазвичай цих 
кількостей достатньо для одержання диска діа-
метром від 10 мм до 15 мм і спектра прий нятної 
інтенсивності. Якщо субстанція є гідрохло-
ридом, рекомендується використовувати калію 
хлорид Р. Суміш обережно перетирають, розподі-
ляють рівномірно у підхожому пуансоні і пресу-
ють при тиску близько 800 МПа (8 т⋅см-2). Якщо 
субстанція нестабільна за нормальних атмосфер-
них умов або є гігроскопічною, диск пресують 
у вакуумі. Причиною утворення неякісних дис-
ків можуть бути такі фактори, як недостатнє або 
надмірне розтирання, вологість або інші доміш-
ки у дисперсійному середовищі або недостатнє 
здрібнення частинок. Диск не придатний для ви-
пробування, якщо при візуальному огляді він не-
однорідний на прозорість або якщо пропускання 
при близько 2000 см-1 (5 мкм) за відсутності спе-
цифічної смуги поглинання речовини становить 
менше 60 % без компенсації, якщо не зазначено 
інше.

Гази. Гази досліджують у кюветі, прозорій для ін-
фрачервоного випромінювання з довжиною оптич-
ного шляху близько 100 мм. У кюветі створюють 
вакуум і заповнюють її до зазначеного тиску через 
кран або голчастий клапан, використовуючи під-
хожу газотранспортну лінію між кюветою і контей-
нером з випробовуваним газом.

Якщо необхідно, доводять тиск у кюветі до атмо-
сферного, використовуючи газ, прозорий для ін-
фрачервоного випромінювання (наприклад, азот Р 
або аргон Р). Заважаючий вплив на оптичну густину 
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води, вуглецю діоксиду або інших атмосферних га-
зів виключають шляхом вміщення у канал порів-
няння, якщо можливо, аналогічної кювети, яка або 
вакуумована, або заповнена газом, прозорим для 
інфрачервоного випромінювання.

ДЛЯ ЗАПИСУ ДИФУЗНОГО ВІДБИТТЯ

Тверді	речовини.	Випробовувану субстанцію розти-
рають із тонкоподрібненим та висушеним калію 
бромідом Р або калію хлоридом Р. Використовують 
суміш, що містить близько 5 % субстанції, якщо не 
зазначено інше. Розтерту суміш поміщають в кюве-
ту для зразка і записують спектр відбиття.

Спектр зразка в режимі поглинання може бути 
отриманий після математичної обробки спектра за 
рівнянням Кубелки-Мунка.

ДЛЯ ЗАПИСУ ПОРУШЕНОГО ПОВНОГО 
ВНУТРІШНЬОГО ВІДБИТТЯ

Порушене повне внутрішнє відбиття (включаючи 
багаторазове відбиття) становить процес внутріш-
нього відбиття випромінювання крізь середовище, 
що пропускає; зазвичай реєструється багаторазо-
ве відбиття. Хоча існують пристрої, за допомогою 
яких реєструється тільки одноразове відбиття. Під-
готовку субстанції проводять таким чином. Випро-
бовувану субстанцію поміщають у безпосередній 
близькості до кристала елемента для внутрішнього 
відбиття (IRE), такого як алмаз, германій, цинку 
селенід, талію бромід-талію йодид (KRS-5), або 
іншого підхожого матеріалу з високим значенням 
показника заломлення. Забезпечують щільний 
та рівномірний контакт між субстанцією і всією 
кристалічною поверхнею елемента внутрішньо-
го відбиття, або прикладаючи тиск, або спочатку 
розчинивши речовину у відповідному розчинни-
ку і потім покриваючи IRE одержаним розчином і 
випаровуючи розчинник досуха. Записують спектр 
порушеного повного внутрішнього відбиття.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 
СТАНДАРТНИХ ЗРАЗКІВ

Зразки випробовуваної субстанції і стандартної 
субстанції готують за однією і тією самою методи-
кою і записують спектри в області від 4000 см-1 до 
650 см-1 (від 2.5 мкм до 15.4 мкм) за одних і тих 
самих умов. Мінімуми пропускання (максимуми 
поглинання) у спектрах випробовуваної субстан-
ції мають відповідати за положенням і відносною 
величиною таким у спектрі стандартної субстанції 
(ХСС, CRS). 

Якщо спектри, одержані у твердому стані, по-
казують відмінність у положенні мінімумів про-
пускання (максимумів поглинання), то зразки 

випробовуваної субстанції і стандартної субстан-
ції обробляють в однаковий спосіб так, щоб вони 
кристалізувались або утворювались в одній і тій 
самій формі, або діють, як зазначено в монографії, 
далі записують спектри.

ІДЕНТИФІКАЦІЯ З ВИКОРСТАННЯМ 
ЕТАЛОННИХ СПЕКТРІВ

Контроль	роздільної	здатності. Для приборів, осна-
щених монохроматором, записують спектр плівки 
полістиролу товщиною близько 35 мкм. Різниця х 
(див. Рис. 2.2.24.-1) між відсотком пропускання за 
максимуму пропускання А при 2870 см-1 (3.48 мкм) 
і мінімуму пропускання В при 2849.5 см-1 
(3.51 мкм) має бути більше 18. Різниця у між від-
сотком пропускання за максимуму пропускання С 
при 1589 см-1 (6.29 мкм) і мінімуму пропускання D 
при 1583 см-1 (6.32 мкм) має бути більше 10.

Рисунок 2.2.24.-1. Типовий спектр полістиролу, 
використовуваного для перевірки роздільної здатності

У спектрофотометрах з Фур'є-перетворенням ви-
користовується підхожа роздільність приладу з від-
повідною аподизацією, зазначеною виробником 
приладу. Перевірку роздільної здатності проводять 
підхожим способом, наприклад записують спектр 
плівки полістиролу товщиною близько 35 мкм. 
Різниця між значеннями поглинання за мінімуму 
поглинання при 2870 см-1 і максимуму поглинання 
при 2849.5 см-1 має бути більше 0.33. Різниця між 
значеннями поглинання за мінімуму поглинання 
при 1589 см-1 і максимуму поглинання при 1583 см-1 
має бути більше 0.08.

Перевірка	 шкали	 хвильових	 чисел. Шкала хвильо-
вих чисел може бути перевірена з використанням 
плівки полістиролу, яка має мінімум пропускан-
ня (максимум поглинання) при хвильових числах 
(см-1), наведених у Табл. 2.2.24.-1. 
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Таблиця 2.2.24.-1
Мінімуми пропускання та допустимі межі відхилення 

для плівки полістиролу

Мінімуми	
пропускання	(см-1)

Допустимі	межі відхилення	(см-1)

Прилади	з	
монохроматором

Прилади	з	Фур'є-
перетворенням

3060.0 ±1.5 ±1.0
2849.5 ±2.0 ±1.0
1942.9 ±1.5 ±1.0
1601.2 ±1.0 ±1.0
1583.0 ±1.0 ±1.0
1154.5 ±1.0 ±1.0
1028.3 ±1.0 ±1.0

Методика. Випробовувану субстанцію готують згід-
но з інструкцією, доданою до еталонного спект-
ра / стан дарт ного зразка. Записують спектр випро-
бовуваної субстанції, використовуючи умови, за 
яких був одержаний еталонний спектр, і які зви-
чайно мають бути при перевірці роздільної здат-
ності. 

Положення смуг та їхні відносні величини у спек-
трі випробовуваної субстанції і еталонному спектрі 
мають узгоджуватися між собою.

Компенсація	впливу	пари	води	і	атмосферного	діок	си	ду	
вуглецю.	У спектрофотометрах з Фур'є-пере тво рен-
ням спектральні перешкоди від пари води і діокси-
ду вуглецю компенсуються використанням підхо-
жої процедури, зазначеної в інструкції виробника 
приладу. Як альтернатива спектр може бути отри-
маний із використанням підхожих пристроїв для 
продування або шляхом забезпечення однакових 
умов отримання однопроменевих спектрів зразка 
та фону.

ДОМІШКИ У ГАЗАХ

Для аналізу домішок використовують кювету, про-
зору для інфрачервоного випромінювання і таку, 
що має відповідну довжину оптичного шляху (на-
приклад, від 1 м до 20 м). Кювету заповнюють, як 
зазначено у розділі «Гази». Для детектування та 
кількісної оцінки домішок діють, як зазначено в 
монографії.


