
2.2.24. АБСОРБЦІЙНА СПЕКТРОФОТОМЕТРІЯ В ІНФРАЧЕРВОНІЙ
ОБЛАСТІ

ПРИНЦИП

Абсорбційна спектрофотометрія  в  інфрачервоній області  (також відома як
спектроскопія  в  інфрачервоній  області  (ІЧ-спектроскопія)  ґрунтується  на
взаємодії  інфрачервоного  випромінювання  з  речовиною;  це  впливає  на
енергію  коливання  молекул  та  спричиняє  міжмолекулярні  та
внутрішньомолекулярні коливання на певних частотах. Цим обумовлюється
спектр  інфрачервоного  поглинання  з  характеристичними  смугами,  які
відповідають функціональним групам молекули.

Область хвиль інфрачервоного випромінювання може бути розділена на три
діапазони, а саме — ближній, середній та дальній інфрачервоні діапазони.
Загальноприйняті  довжини хвиль,  що визначають ці  діапазони,  становлять
відповідно від 0.8 мкм до 2.5 мкм, від 2.5 мкм до 25 мкм та від 25 мкм до
1000 мкм.  Проте,  в  ІЧ-спектроскопії  замість  довжини  хвилі  більш
загальновживаним  є  хвильове  число,  що  може  бути  розраховане  за
формулою:

де ν — хвильове число, що виражене в зворотних сантиметрах (см-1) та λ —
довжина хвилі, що виражена в мікрометрах. Виходячи з цього діапазон від
12500 см-1 до  4000 см-1 є  ближнім ІЧ-діапазоном,  діапазон від  4000 см-1 до
400 см-1 є середнім ІЧ-діапазоном та діапазон від 400 см-1 до 10 см-1 є дальнім
ІЧ-діапазоном.

Ця стаття стосується лише спектроскопії у середньому ІЧ-діапазоні, тобто від
4000 см-1 до  400 см-1 (від  2.5 мкм  до  25 мкм),  що  надалі  для  спрощення
вживається  за  текстом  як  «інфрачервона  область».  У  цій  області  основні
молекулярні коливання функціональних груп виявляються в спектрі як смуги
поглинання. Область хвильових чисел менше 1500 см-1, відома як «область
відбитків пальців», є досить насиченою та інформативною частиною спектру,
що характеризує молекулу, яка досліджується.

Середня інфрачервона область розташована між ближньою інфрачервоною
областю,  де  проявляються  обертони  та  комбінації  основних  коливань,
головним чином функціональних груп С-Н, N-H та O-H (2.2.40), та дальньою
інфрачервоною областю, де спостерігаються смуги поглинання, пов’язані зі
зміною  положень  атомів  у  кристалічній  решітці,  водневими  зв’язками,
кутовими деформаційними коливаннями важких атомів  та  молекулярними
обертаннями.



ЗАСТОСУВАННЯ

Оскільки  смуги  поглинання  ІЧ-спектрів  є  характерними  для  будови
функціональних груп молекули, ІЧ-спектроскопія широко використовується
для  ідентифікації  речовин  та  отримання  інформації  щодо  їх  будови.  Цей
метод також може бути використано для кількісного оцінювання, що вимагає
встановлення  математичного  зв’язку  між  інтенсивністю  поглинання
випромінювання зразком та вмістом досліджуваного компонента в зразку.

ІЧ-спектроскопія  широко  використовується  у  фармацевтичній  галузі  для
хімічного  та  фізичного  аналізу  в  лабораторії  та  має  різноманітне
застосування в процесі виробництва, як викладено нижче. Таким чином, ІЧ-
спектроскопія  забезпечує  застосування  Процесно-Аналітичної  Технології
(англ. — Process Analytical Technology, PAT) як частини передової стратегії
управління.

Хімічний аналіз:
—  ідентифікація  діючих  речовин,  допоміжних  речовин,  дозованих  форм,
проміжних продуктів виробництва, хімікатів та пакувальних матеріалів;
— якісне оцінювання діючих речовин, допоміжних речовин, дозованих форм,
проміжних  продуктів  виробництва  та  пакувальних  матеріалів,  включно  зі
спектральним  порівнянням  партія-до-партії  та  оцінюванння  зміни
постачальника;
— кількісне оцінювання діючих речовин у матриці зразка, визначення вмісту
вологи та розчинника;
— кількісне оцінювання вмісту домішок, наприклад у газах та неорганічних
матеріалах;
— моніторинг хімічних реакцій, зокрема, хімічного синтезу.

Фізичний аналіз:
Визначення твердофазних властивостей, таких як поліморфізм.

ОБМЕЖЕННЯ

Основними обмеженнями використання ІЧ-спектроскопії є такі:
— для однозначної ідентифікації речовини може знадобитися використання
додаткових методів;
— чисті енантіомери речовин неможливо відрізнити;
—  для  аналізу  залишкових  кількостей  речовин  цей  метод  може  бути
непридатним;
— умови пробопідготовки (наприклад тиск,  розчинник) можуть змінювати
кристалічну форму речовини, якій властивий поліморфізм;
—  для  гетерогенних  зразків  обмежена  кількість  зразка  у  пробі  може
становити проблему.



СПОСОБИ ВИМІРЮВАННЯ

ІЧ-вимірювання ґрунтуються  на  пропусканні  випромінювання крізь  зразок
або всередину зразка та вимірюванні ослаблення вихідного пучка за різних
довжин  хвиль.  Це  співвідноситься  з  двома  основними  способами
вимірювання, а саме — пропускання та ослабленого повного відбиття (англ.
— Attenuated Total Reflection, ATR). Проте для окремих застосувань існують
також інші способи (наприклад розсіяне та дзеркальне відбиття).

РЕЖИМ ПРОПУСКАННЯ

Цей спосіб ґрунтується на визначенні пропускання (Т), а саме — здатності
зразка пропускати ІЧ-випромінювання за певних довжин хвиль (хвильових
чисел). Воно визначається за співвідношенням:

де I0 — інтенсивність випромінювання, що потрапляє на зразок, 
I — інтенсивність випромінювання, що пройшло крізь зразок.
Отриманий  у  результаті  спектр  представляється  як  залежність
пропускання (Т) за віссю ординат (вісь y) від довжини хвилі або хвильового
числа за віссю абсцис (вісь х).  Також спектр може бути представлений як
оптична густина (А) за віссю ординат, яка пов’язана з пропусканням (Т) за
таким рівнянням:

де ε — молярний показник поглинання зразка, у квадратних сантиметрах на
моль (см2·моль-1);
l — товщина шару зразка, у сантиметрах;
с — вміст речовини, у молях на кубічний сантиметр (моль·см-3).

РЕЖИМ ОСЛАБЛЕНОГО ПОВНОГО ВІДБИТТЯ

Режим ATR ґрунтується на явищі повного внутрішнього відбиття. Зразок з
індексом  заломлення  n2 розміщується  у  тісному  контакті  з  кристалом
(діамант, германій, цинку селенід або будь-який інший підхожий матеріал),
який  має  індекс  заломлення  n1,  вищій  за  n2. Пучок  ІЧ-випромінювання
пропускають  крізь  кристал.  Коли  кут  падіння  a між  вихідним  пучком  і
межею розділу зразок-кристал перевищить критичне значення ac, теоретично,
все  випромінювання  має  бути  відбите  від  поверхні  кристалу  (повне
внутрішнє  відбиття).  Проте,  утворюється  затухаюча  хвиля,  яка  частково
проникає  в зразок,  і  частина енергії  випромінювання поглинається.  Повне
внутрішнє  відбиття  ослаблюється,  що  дає  можливість  утворення  спектру
поглинання.  На  практиці  для  збільшення  інтенсивності  поглинання  часто
застосовують  багаторазове  внутрішнє  відбиття,  водночас  деякі  приставки
дозволяють вимірювати поглинання за одноразовим відбиттям.

Глибина проникнення dp зазвичай складає декілька мікрометрів та залежить



від довжини хвилі λ за таким рівнянням:

де dp — глибина проникнення, λ — довжина хвилі, α — кут падіння та n1, n2

—  коефіцієнти  заломлення  елемента  (кристалу),  що  відбиває,  та  зразка,
відповідно.

Виходячи  зі  співвідношення  між  цими  параметрами  інтенсивність
поглинання  ІЧ-випромінювання  у  режимі  ослабленого  повного  відбиття  є
більшою за більших дожин хвиль (тобто менших хвильових чисел),  також
спостерігається  невелике  зміщення  смуг  поглинання  в  порівнянні  з
відповідним  спектром,  отриманим  в  режимі  пропускання.  Таким  чином,
пряме порівняння спектрів ATR зі спектрами пропускання для ідентифікації
хімічних речовин не є доцільним.

ОБЛАДНАННЯ

Найбільш  поширеними  ІЧ-спектрометрами  є  спектрометри  з  Фур’є-
перетворенням (англ. — Fourier-transform, FT-IR), що зазвичай складаються
з:
—  підхожого  джерела  поліхроматичного  випромінювання,  наприклад
електропровідний керамічний стрижень;
— інтерферометра;
— приставки для фіксації зразка, наприклад тримача;
— детектора;
— відповідного програмного забезпечення для управління спектрометром і
для дослідження спектрів та обробки даних.

Інші спектрометри, що базуються на альтернативних принципах дії,  також
можуть  бути  застосовані,  якщо  виконуються  вимоги  розділу  «Контроль
функціонування обладнання».

ІЧ-спектрометри також можуть бути використані в поєднанні з мікроскопом
для дослідження маленьких частинок зразка або для хімічної візуалізації.

ІЧ-спектроскопія  може  бути  поєднана  з  іншими  аналітичними  методами,
такими як термічний аналіз або хроматографія.

КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ

Точність  шкали  хвильових  чисел  та  роздільна  здатність  є  критичними
параметрами та мають перевірятися. Тести, що описані нижче, можуть бути
застосовані для контролю функціонування обладнання та його кваліфікації.
Вони  можуть  бути  також  використані  як  випробування  для  придатності
системи.



Ці параметри перевіряють за допомогою підхожих стандартних матеріалів,
що  обираються  та  підготовлюються  відповідно  до  способу  вимірювання
(наприклад пропускання або ATR).
Для  кількісного  аналізу  також повинні  бути  визначені  відповідні  критерії
прийнятності для контролю інтенсивності поглинання.

ШКАЛА ХВИЛЬОВИХ ЧИСЕЛ

Шкала  хвильових  чисел  зазвичай  перевіряється  з  використанням
полістирольної плівки, яка має характеристичні смуги поглинання, наведені в
таблиці 2.2.24.-1.

Таблиця 2.2.24.-1. 
Положення  смуг  поглинання  полістирольної  плівки  та  відповідні  допуски
відхилення, що використовується для перевірки точності хвильових чисел

Смуга поглинання (cm-1) Відхилення (cm-1)
Пропускання ATR

906.6 906.1 ± 1.0
1028.3 1027.7 ± 1.0
1601.2 1601.0 ± 1.0
3060.0 3059.7 ± 1.0

Для  режимів  вимірювання,  інших  за  пропускання  або  ATR,  стандартні
матеріали мають бути визначені користувачем.

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ

Спектр, отриманий у режимі пропускання.  Роздільну здатність зазвичай
перевіряють за допомогою плівки полістиролу товщиною 35 мкм.

Критерії  прийнятності  (див.  рис.  2.2.24.-1):  різниця  між  значеннями
мінімуму абсорбції за 2870 см-1 (А) та максимуму абсорбції за 2849.5 см-1 (Б)
є  більшою ніж 0.33;  різниця  між мінімумом абсорбції  за  1589 см-1 (В)  та
максимумом абсорбції за 1583 см-1 (Г) є більшою ніж 0.08.

Спектр,  отриманий у режимі ATR.  Критерії  прийнятності  для контролю
роздільної  здатності  необхідно  визначати  відповідно  до  специфікацій
кожного приладу.

Для  режимів  вимірювання,  інших  за  пропускання  або  ATR,  стандартні
матеріали мають бути визначені користувачем.



Рисунок  2.2.24.-1.  Типовий  ІЧ-спектр  поглинання  плівки  полістиролу,  що
використовується для перевірки роздільної здатності

ПРОЦЕДУРА

ПІДГОТУВАННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗРАЗКА

Підготування  та  представлення  зразка  змінюються  залежно  від  фізичного
стану зразка та способу вимірювання. Режим пропускання застосовується для
прозорих  зразків,  таких  як  рідини  без  домішок,  розчини,  гази  або
відповідним  чином  приготовані  масляні  дисперсії  та  диски  з  галогенідів
лужних металів. Для аналізу рідин і газів можна використовувати спеціальні
комірки  з  фіксованою  або  змінною  довжиною  оптичного  шляху  та
віконцями,  прозорими  для  ІЧ-випромінювання.  Для  дисків  з  галогенідів
лужних  металів  використовуються  спеціальні  тримачі.  Режим  відбиття,
наприклад  ATR,  є  прийнятним  для  широкого  кола  зразків  у  твердому  та
рідкому стані.
Деякі  способи  підготування  зразків  (наприклад  для  дисків  або  масляних
дисперсій в режимі пропускання або для твердих субстанцій в режимі ATR)
передбачають  подрібнення  та/або  застосування  значного  тиску,  що  може
спричинити неочікувані кристалічні перетворення.

Режим пропускання

Зразок готують одним із наведених нижче методів залежно від його стану
(твердий,  рідкий,  газоподібний).  Якщо  смуги  зразка  на  спектрі  мають
мінімум  пропускання  нижче  5 %,  цей  спектр  не  використовується  для
подальшого аналізу даних.

Рідини. Рідини  аналізують  у  вигляді  плівки  між  двома  пластинами,
прозорими для ІЧ-випромінювання, або в комірці з відповідною довжиною
шляху з віконцями, прозорими для інфрачервоного випромінювання.



Рідини  або  тверді  речовини  в  розчині. Розчин  субстанції  готують  у
підхожому  розчиннику.  Концентрацію  субстанції  та  довжину  оптичного
шляху обирають так, щоб отримувати задовільний спектр. Загалом, належний
результат  можна  отримати  за  концентрацій  від  10  г/л  до  100  г/л  для
оптичного  шляху  від  0.5 мм  до  0.1 мм.  Абсорбція  розчинника  зазвичай
компенсується  за  рахунок  послідовного  отримання  спектру  розчинника  та
розчину  зразка  з  вирахуванням  смуг  поглинання  розчинника  зі  спектру
розчину зразка.

Твердофазні  дисперсії  (пресовані  диски).  Випробовувану  субстанцію
подрібнюють  з  урахуванням  будь-яких  можливих  змін  (наприклад,
кристалічної  форми)  та  змішують  з  відповідною  кількістю  висушеного
тонкодисперсного порошку  калію броміду Р або  калію хлориду Р,  якщо не
зазначено інше.  Зазвичай для отримання пресованого диску діаметром від
10 мм до 15 мм та спектру з оптимальною інтенсивністю змішують декілька
міліграм (від 1 мг до 2 мг) випробовуваної субстанції з декількома сотнями
міліграм (від  300  мг  до  400  мг)  галогеніду.  Для  аналізу  субстанції,  що є
гідрохлоридом,  рекомендується  використовувати  калію  хлорид  Р.  Суміш
ретельно  подрібнюють,  розподіляють  її  рівномірно  у  підхожій  матриці  і
застосовують необхідний тиск. Тиск близько 800 МПа зазвичай є достатнім
для формування диска. Для субстанцій, що є нестабільними за нормальних
атмосферних  умов,  або  ж  є  гігроскопічними,  пресування  диска  можна
проводити під вакуумом. Причин формування неякісного диска може бути
декілька, а саме — недостатнє або надмірне подрібнення субстанції, волога
або  домішки  в  дисперсійному  середовищі.  Наприклад,  будь-яка  волога  у
зразку  або  калію  броміді  призводить  до  помутніння  диска  та  отримання
спектру  з  низьким пропусканням.  Диск  є  непридатним  для  використання,
якщо  за  результатами  візуального  огляду  встановлено  нерівномірну
прозорість,  або  якщо  за  довжині  хвилі  2000  см-1 (5  мкм),  за  відсутності
характерної смуги поглинання, пропускання становить менше ніж 60 % без
компенсації або поглинання становить більше ніж 0.22, якщо не зазначено
інше.

Дисперсії  твердих  речовин  у  рідинах  (суспензії).  Невелику  кількість
випробовуваної  субстанції  перетирають  з  мінімальною  кількістю
вазелінового  масла  Р або  іншої  підхожої  рідини.  Зазвичай  для  утворення
суспензії належної якості достатньо змішування кількох міліграм (від 5 мг до
10 мг)  випробовуваної  субстанції  з  однією краплею  вазелінового масла Р.
Суспензію  стискають  між  двома  пластинами,  прозорими  для  ІЧ-
випромінювання.  Суспензія  непридатна  для  використання,  якщо візуально
встановлена неоднорідність  прозорості  або якщо в спектрі  спостерігається
таке:
— низьке пропускання за 4000 см-1;
— виражений нахил базової лінії між 4000 см-1 та 2500 см-1;



— співвідношення відносних інтенсивностей деяких смуг поглинання менше
за очікуване.

Розплавлені  тверді  речовини. Якщо  це  передбачено  в  монографії,  з
розплавленої маси формують плівку і закріпляють у підхожому тримачі.

Випарений  розчин. Якщо  це  передбачено  в  монографії,  випробовувану
субстанцію  розчиняють  у  відповідному  розчиннику.  Готують  плівку,
випаровуючи  розчинник  на  підхожому  носії  та  закріпляють  у  підхожому
тримачі.

Гази. Використовують  підхожу  комірку,  прозору  для  ІЧ-випромінювання.
Відкачують повітря з комірки та заповнюють її через запірний або голчастий
клапан  до  потрібного  тиску,  використовуючи  відповідну  магістраль  для
передачі газу між коміркою та контейнером з випробовуваним газом.
Якщо необхідно, доводять тиск всередині комірки до атмосферного тиску,
використовуючи газ, що не поглинає ІЧ-випромінювання (наприклад азот Р
або  аргон  Р),  або  продувають  повітря,  вільне  від  вуглецю  діоксиду.  Для
компенсації поглинання води, вуглецю діоксиду та інших атмосферних газів
необхідно дотримуватися відповідного протоколу вимірювань.

Режим ослабленого повного відбиття

Режим ATR прийнятний для аналізу рідких та твердих зразків та не вимагає
пробопідготовки, окрім простих маніпуляцій подрібнення великих кристалів
та твердих матеріалів. Виконують такі процедури залежно від стану зразка
(рідина або тверда речовина).

Рідини. Наносять краплину рідини на поверхню кристалу.

Тверді  речовини. Забезпечують  щільний  та  однорідний  контакт  між  всією
поверхнею кристалу та випробовуваною субстанцією з використанням тиску,
або  шляхом розчинення субстанції  у  підхожому розчиннику з  подальшим
покриттям кристалу одержаним розчином та випаровуванням розчинника.

МЕТОДИ

ІЧ-спектроскопія переважно використовується для ідентифікації субстанцій,
проте також може застосовуватись для кількісного оцінювання. Кількісний
аналіз, заснований на законі Ламберта-Бера, що пов’язує абсорбцію зразка з
його концентрацією, в цій статті не розглядається.

Вимірювання  проводять  на  зразку,  приготованому  належним  чином.
Одержані  дані  піддаються  обробці  та  оцінюванню  як  для  ідентифікації
субстанції,  так  і  для  кількісного  оцінювання  (наприклад  заснованого  на
інтегруванні полос ІЧ-поглинання).



Якість  спектрів  може  бути  покращена  шляхом  математичної  обробки.
Зазвичай  вона  обмежується  нормалізацією спектрів  та  вирахуванням  смуг
поглинання вуглецю діоксину та водяної пари. Однакову попередню обробку
проводять як для спектру зразка, так і для спектру порівняння.

Ідентифікація

Випробовувану субстанцію готують належним чином та записують спектр у
діапазоні від 4000 см-1 до 650 см-1, якщо не вказано інше.
Ідентифікацію  проводять  шляхом  порівняння  спектру  випробовуваної
субстанції зі спектром, одержаним для фармакопейного стандартного зразка
(ФСЗ), або з фармакопейним еталонним спектром.
Спектр  поточної  партії  ФСЗ  може  бути  записаний  для  безпосереднього
використання  або  збережений,  наприклад  у  спектральній  бібліотеці,  для
подальшого  використання  для  порівняння.  Збережений  спектр  може  бути
використаний у разі забезпечення простежуваності до поточної партії ФСЗ.
У  разі  аналізу  субстанцій,  що  не  описані  в  індивідуальних  монографіях,
можливе використання підхожих стандартних зразків.
В  усіх  випадках  спектри  мають  бути  записані  за  однаковими
експериментальними  процедурами  та  умовами,  особливо,  за  однаковим
способом вимірювання.

Якщо порівняння спектрів, записаних для речовин у твердому стані, виявляє
відмінності  (див. нижче), зразок випробовуваної субстанції  та стандартний
зразок обробляють у той самий спосіб, щоб вони перекристалізувались або
сформувались  у  тій  самій  кристалічній  формі,  або  діють  як  зазначено  у
монографії, після цього знову записують спектри. Однак цю процедуру слід
проводити  лише  для  речовин,  для  яких  монографія  не  описує  конкретної
форми речовини, що проявляє поліморфізм.

Може  використовуватися  кілька  процедур  порівняння  й  аналітик  повинен
документувати та обґрунтовувати використаний метод та конкретні критерії
прийнятності, які дозволяють зробити висновок щодо ідентифікації. Спектри
можуть  порівнюватися  шляхом  накладання  спектрів  (у  всій  спектральній
області  або  в  діапазоні,  зазначеному  в  монографії)  або  за  допомогою
математичних обчислень із програмного забезпечення. 

Наприклад, можна використовувати такі підходи:
— візуальне порівняння на основі положення характеристичних смуг та їх
відносної  інтенсивності;  якщо не  вказано  інше –— мінімуми пропускання
(або  максимуми  поглинання)  в  спектрі,  одержаному  з  випробовуваною
речовиною, відповідають положенню та відносному розміру смуг на спектрі
порівняння;
—  обчислення  коефіцієнта  кореляції  між  двома  спектрами;  це  значення



обчислюється  програмним  забезпеченням,  а  порогове  значення  для
ідентифікації визначається користувачем;
— оцінювання хемометричними методами (наприклад,  Евклідова відстань,
відстань  Махаланобіса,  методи  класифікації);  ці  методи  передбачають
проведення  аналітиком  налаштування,  оцінювання  та  валідації
хемометричної  моделі,  що  описані  в  загальному  тексті  Ph.  Eur.
«Хемометричні методи, застосовані до аналітичних даних» /«Chemometric
methods applied to analytical data» (5.21).

Домішки в газах

Для  аналізу  домішок  використовують  комірку,  прозору  для  ІЧ-
випромінювання, з підхожою довжиною оптичного шляху (наприклад від 1 м
до  20 м).  Наповнюють  газову  комірку,  як  описано  в  розділі  «Гази».  Для
виявлення  та  кількісного  оцінювання  домішок  діють,  як  зазначено  в
монографії.


