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1. Úvod 

 

 Infračervená spektroskopie patří mezi analytické metody používané k identifikaci 

organických i anorganických látek. 

Výhodou infračervené spektroskopie je potřeba malého množství vzorku a rychlost 

měření. 

Jednou z metod měření pevných vzorků je prováděno ve formě lisovaných tablet. 

Výsledná spektra, ze kterých chceme získat informace o zkoumaném vzorku, mohou být 

ovlivněna chybou při přípravě tablet. Z tohoto důvodu je potřeba zvolit vhodnou metodu 

přípravy vzorků pro měření. 

 

Téma bakalářské práce je: „Porovnání různých způsobů přípravy bromidových tablet 

při IR spektroskopii pevných látek“. Cílem této práce bylo: 

 

•  Popis infračervené spektroskopie, vliv záření na molekuly zkoumaného 

vzorku 

 

• Seznámení s možnými metodami přípravy bromidových tablet, postup při 

jejich přípravě a měření 

 

• Vyhodnocení spekter změřených tablet, porovnání jednotlivých metod 

jejich přípravy a vhodnost jejich použití v laboratoři 
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2. Teorie infračervené spektroskopie 

2.1 Spektrální metody obecně 

 

Infračervená spektroskopie (IČ) patří do analytických metod, které sledují vzájemné 

působení elektromagnetického záření a zkoumaného vzorku. Při interakci daného záření se 

vzorkem může dojít k několika jevům: absorpci, emisi nebo fluorescenci. Při absorpci 

dochází zkoumaným vzorkem k pohlcení procházejícího záření. Záření je pohlceno atomy 

nebo molekulami a ty jej využijí k přechodu z nižší energetické hladiny na hladinu vyšší. 

Při emisi naopak dochází k vyzařování charakteristického záření. To je způsobeno tím, že 

atom či molekula po přechodu z nižší energetické hladiny na vyšší se opět vrátí na hladinu 

původní a dojde tak k emisi záření [1]. Vyzářené energii pak odpovídá: 

 

 ∆E = h ν = E2 – E1 (1)   

   

 E2, E1 ...  jsou energie vyšší a nižší energetické hladiny  

h ... Planckova konstanta (6,6256 . 10-34 J.s) 

ν ... frekvence záření (s-1) 

 

 

Atomy a molekuly mohou za vhodných podmínek absorbovat nebo emitovat 

elektromagnetické záření určitých vlnových délek. 

V infračervené spektroskopii je záření z této oblasti charakterizováno pomocí 

vlnočtu. Vlnočet udává počet vln na jednotku délky podél souřadnicových os. Jednotkou 

vlnočtu je reciproký centimetr (cm-1). Mezi vlnočtem a vlnovou délkou v nanometrech platí 

vztah: 

 

 ν = 107 / λ (2) 

 

ν ...  vlnočet (cm-1) 

λ ... vlnová délka (m) 
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2.2 Infračervená spektroskopie  

 

Infračervená spektroskopie je absorpční spektrální metoda využívající schopností 

molekul pohlcovat záření z infračervené oblasti elektromagnetického spektra. Toto 

spektrum se nachází pod oblastní viditelného záření a to přibližně 800 nm – 1 mm. Pomocí 

vlnočtů je tato škála vyjádřena jako rozsah 13 000 – 10 cm-1. Při interakci infračerveného 

záření s molekulami nedochází k přechodu elektronů, jelikož fotony infračerveného záření 

nemají energii jako fotony z oblasti například UV-VIS. Fotony infračerveného záření 

vyvolávají pouze vibrační a rotační změny molekul. Infračervené záření se dělí do tří 

skupin: NIR (13 000 – 4 000 cm-1) - blízká infračervená oblast, MIR (4 000 – 400 cm-1) - 

střední infračervená oblast a FIR (400 – 10 cm-1) – vzdálená infračervená oblast.[2] 

 

Tab. 1: Rozdělení infračerveného záření na spektrální oblasti (cm-1) 

Název spektrální oblasti Vlnová délka (nm) Vlnočet (cm-1) 

Blízká (NIR) 800 - 5000 13 000 - 4 000 

Střední (MIR) 5 000 - 15 000 4 000 - 300 

Vzdálená (FIR) 15 000 -  1 000 000 300 - 10 

 

Měření se nejčastěji provádějí ve střední MIR oblasti (4000 – 400 cm-1) a ta se dělí na dvě 

oblasti: 

1) Oblast charakteristických vibrací (4000 cm-1 - 1500 cm-1) – v této oblasti se uplatňuji 

valenční vibrace jednotlivých funkčních skupin. Tato oblast ze využívá hlavně v organické 

chemii pro určení (identifikaci) funkčních skupin přítomných ve vzorku. 

2) Oblast otisku palce tzv. fingr print (1500 cm-1 - 300 cm-1) – tato oblast se vyznačuje 

hlavně pásy deformačních vibrací, které jsou ovlivněny jak okolními vazbami tak celkovou 

strukturou molekuly. V této části spektra neexistují dvě molekuly se stejným spektrem.[3] 

 

Absorpcí určitého množství infračerveného záření molekulou dojde k jejímu 

přechodu (přesněji k přechodu části molekuly) do vyššího rotačně-vibračního stavu. 

Znázornění vibračně-rotačních energetických hladin je znázorněno na Obr.1 
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2.3 Teoretický popis vibrace molekul 

2.3.1 Popis v klasické mechanice 

 

V klasické mechanice můžeme popsat dvouatomovou molekulu jako dvě kuličky o 

hmotnosti m1 a m2 spojených nehmotnou pružinou (vazbou), jejich vzdálenost se 

s absorbovanou energii záření mění [Obr. 2]. Vzdálenost r0 je rovna délce pružiny 

v základním tvaru. [3] 
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Působením záření a absorpcí jeho energie molekulou dojde k roztažení pružiny a tím ke 

změně vzdálenosti mezi molekulami. Síla pružiny, která je úměrná síle vazby, bude poté 

působit proti roztahování a tím bude mít tendenci vracet molekuly do původní polohy. 

Molekuly získají potenciální energii budou se pohybovat až za rovnovážnou polohu, tedy 

dojde ke stlačení pružiny. Opět zapůsobí tlak stlačené pružiny ve snaze molekuly oddálit a 

tento proces se bude opakovat stále dokola. Tento projev v molekule se dá považovat za 

jednoduchý lineární harmonický oscilátor fungující s frekvencí: 

 

  (3)  

 

K ... silová konstanta 

µ ... redukovaná hmotnost molekuly 

 ν ... frekvence  

 

 kde  µ = (m1 . m2) / (m1 + m2) (4) 

 

µ ... redukovaná hmotnost molekuly 

m1, m2 ... hmotnosti molekul 

 

Při absorpci energie může molekula absorbovat elektromagnetické záření s frekvencí 

rovnou frekvenci molekuly. [2] 

 

Pro dvouatomovou molekulu platí vibrační energie: 

 

 Ev = h νv (v + ½) (5) 

 

Ev ... vibrační energie  

 v ... vibrační kvantové číslo v celočíselných hodnotách 0, 1, 2, 3 

 ν ... frekvence vibračního pohybu molekul 

h ... Planckova konstanta (6,6256 . 10-34 J.s) 

 

Při normální teplotě se většina molekul ovšem nachází v základním stavu tedy v = 0 a 

energie tedy odpovídá pouze E = 1/2 h νv  
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2.3.2  Harmonický oscilátor 

 

Vibrační mechanismus popsaný klasickou mechanikou, jako jednoduchý a názorný 

příklad, však nesplňuje podmínky kvantové mechaniky. Ta říká, že se molekula může 

nacházet jen v určitých energetických stavech, jež jsou definovány kvantovým číslem (ν). 

Vibrační pohyb lze v kvantové mechanice nejjednodušeji popsat modelem harmonického 

oscilátoru (viz Obr. 3). Vzdálenost atomu v molekule určuje křivka oscilátoru a její energie 

pro jednotlivé vibrační hladiny dané vibračním kvantovým číslem ν. 

Vibrační kvantové číslo nabývá celočíselných hodnot 0, 1, 2, 3. Při normální teplotě 

se většina molekul nachází v klidovém stavu v = 0 s energií E = 1/2 hν. Absorpce záření 

dochází dojde-li ke změně vibračního kvantového čísla ( ∆v = +/- 1) 

 

    [2] 

 

Tyto vibrace, kdy dochází k přechodu ze základní energetické hladiny ν=0 na hladinu v=1 

se nazývají základní nebo fundamentální. Závislost potenciální energie lineárního 

harmonického oscilátoru na meziatomové vzdálenosti x lze vyjádřit jako: 
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U = 1/2 k.x2 

 

U ... potenciální energie 

x ... meziatomová vzdálenost  (6)  

k ... silová konstanta vazby 

 

 

 Za ideálních podmínek jsou všechny energetické hladiny ve stejné vzdálenosti od sebe a 

grafem je souměrná parabola (viz Obr. 3). Ovšem skutečné molekuly nevibrují 

harmonicky, ale anharmonicky. Při skutečných vibracích totiž nelze libovolně zvyšovat 

amplitudu vibrací, protože při překročení určité meziatomové vzdálenosti dochází 

k přerušení vazby a tím disociaci. U skutečných vibrací se vzdálenost mezi energetickými 

hladinami s rostoucím ν zmenšuje (viz Obr. 4).  

 

 

 

 

Pro anharmonický oscilátor mohou nastat energetické přechody takové, kdy dochází ke 

změně vibračního kvantového čísla o více jak 1. Tyto energetické přechody se označují 

vyšší harmonické (také svrchní tóny nebo overtony). Poslední možností energetických 

přechodů, které se za normálních podmínek téměř nevyskytují, jsou takzvané horké 

přechody. Tyto přechody probíhají ve vyšších energetických hladinách (např. přechod z 
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υ=1 na υ=2) tedy ne ze základního energetického stavu. Energetické hladiny 

anharmonického oscilátoru jsou definovány [1]: 

 

                           

 Eυ = h . νυ . [( υ + 1/2) - xe . (υ - 1/2) 2]    (7) 

 

Eυ  ... energetická hladina 

xe ... konstanta anharmonicity (0,01 – 0,05) 

υ ... vibrační kvantové číslo (kladná nezáporná čísla 0,1,2,3…) 

ν ... frekvence oscilátoru 

 

 

2.4 Výběrové pravidlo 

 

Dalším důležitým kriteriem pro absorpci záření molekulou je výběrové pravidlo.  

Molekula může absorbovat záření pouze pokud dojde ke změně jejího dipólového 

momentu (případně ke změně dipólového momentu jejich částí). Intenzita absorpce záření 

je tedy závislá na změně dipólového momentu, lépe řečeno na jeho derivaci podle délky 

vazby dµ / dr (µ – je dipólový moment; r – je délka vazby). Z tohoto vyplývá, že k absorpci 

záření bude docházet u asymetrických molekul, protože u nich dochází i ke změně 

dipólového momentu. Naopak symetrické molekuly jako O2 nebo N2 budou v infračervené 

oblasti neaktivní. 

 

2.5 Vibrace víceatomových molekul 

 

Vibrace mohou probíhat nejen u dvouatomových molekul, ale i u molekul s více 

atomy. U víceatomových molekul je však situace složitější. Když si představíme molekulu 

s N-atomy, můžeme na ni pro zjednodušení nahlížet jako na sérii anharmonických 

oscilátorů, kdy každý z nich kmitá s různou frekvencí. Počet vibrací, které může taková N-

atomová molekula vykonávat, vychází z počtu stupňů volnosti dané molekuly. Jelikož 

každá molekula koná tři druhy pohybů (translační, vibrační a rotační), celkový počet 

stupňů volnosti je tedy 3N. Translační pohyb se v důsledku tepelného pohybu molekul 

odehrává ve směru os x,y,z – tedy má tři stupně volnosti a není kvantově omezen. Tím 

pádem se ve spektru neprojeví. Rotaci molekuly lze také charakterizovat třemi stupni 
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volnosti, jelikož molekula může rotovat kolem všech tří souřadnicových os. Pokud 

odečteme tedy rotační a translační pohyb od celkového stupně volnosti, zjistíme, že pro 

vibrační pohyb nelineárních molekul zbývá 3N – 6 stupňů volnosti. U lineárních molekul 

nedochází při rotaci kolem jejich osy ke změně prostorového uspořádání molekul (rotace 

mají jen dva stupně volnosti) a tím pro jejich vibrační pohyb zůstává 3N – 5 stupňů 

volnost.[2] 

 

Ve víceatomových molekulách dělíme vibrace na valenční (ν) a deformační (δ). Při 

valenčních vibracích vibrují atomy spojené vazbou po délce této vazby, tedy dochází ke 

změně délky vazby při stejném úhlu, který se nemění. Deformační vibrace naopak nemění 

délku vazby, ale mění úhel mezi atomy. Valenční i deformační vibrace se dále dělí na 

symetrické a asymetrické, kdy pásy asymetrických vibrací nacházíme při vyšších vlnočtech 

než jsou pásy symetrické. Základní typy vibrací jsou ukázány viz níže (Obr. 5) 
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3. Instrumentace infračervené spektroskopie 

3.1 Uspořádání infračervených spektrometrů 

Základní složení spektrometrů je obdobné u všech oblastí záření. Skládají se ze 

zdroje, disperzního prvku (hranol nebo mřížka), vzorkového prostoru a detektorem.  

Zdrojem infračerveného záření bývají keramické tyčinky zhotovené z karbidu křemíku 

(Globaru), případně se používají směsi oxidů vzácných zemin oxidu zirkoničitého (ZrO2) a 

oxidu iterbitého (Y2O3) nazývané též jako Nerstova tyčinka. Pokud je práce prováděna na 

spektrometru s hranolovým monochromátorem, je důležitá volba vhodného optického 

materiálu. Je potřeba přihlížet k jeho optické propustnosti a tím rozlišovací schopnosti [2]. 

Mřížkové monochromátory mají výhodu v neomezené optické propustnosti a disperze je 

v celém rozsahu spektra konstantní.  

Detektory tvoří termočlánky, bolometry, fotoelektrické detektory a také pneumatické 

detektory. 

V infračervené spektroskopii se používali disperzní spektrometry dnes nahrazené 

spektrometry s Fourierovou transformací. 

 

3.1.1 Disperzní spektrometry 

 

Disperzní spektrometry byly převážně používány v konstrukci jako tzv. 

dvoupaprskové, jejichž výhodou bylo okamžité vyhodnocení měřeného i srovnávacího 

paprsku jak je vidět na obrázku níže Obr. 6. 

 

 

Disperzním prvkem byla nejčastěji mřížka, avšak u kvalitnějších přístrojů se používala 

mřížka i hranol – hranol plnil funkci předrozkladného zařízení a na mřížce poté docházelo 

ke konečnému rozkladu záření na jednotlivé vlnočty. Tyto přístroje ovšem měly mnoho 

nedostatků, kde pro slabší energii infračerveného záření docházelo k velkým energetickým 
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ztrátám. Tyto a další negativní vlastnosti vedly k jejich nahrazení spektrometry 

s Fourierovou transformací (FTIR spektrometry). 

 

 

3.1.2 Spektrometry s Fourierovou transformací (FTIR) 

 

Spektrometry pracující na principu Fourierovi transformace neobsahují disperzní 

prvek - nedochází v nich k rozkladu záření. FTIR spektrometry obsahují interferometr, což 

je zařízení umožňující skládání (rekombinaci) záření. Náhled na uspořádání FTIR 

spektrometru viz Obr. 7. Další prvky jsou stejné jako prvky v klasických disperzních 

přístrojích: Zdroj záření, vzorkový prostor, detektor. FTIR spektrometry ovšem obsahují 

ještě laser [4]. Helium-Neonový laser emituje záření o vlnové délce, která má vysoký 

stupeň přesnosti. Laser paralelně prochází interferometrem a vytváří svůj vlastní 

interferogram na separátním detektoru. Tento signál se používá pro velmi přesné měření 

vychýlení pohyblivého zrcadla interferometru. [5] 

 

Obr. 7: Diagram FTIR spektrometru s Michelsenovým interferometrem [5] 

(Složení –zdroj,  kruhový otvor, rozdělovač paprsků, pohyblivé a fixované zrcadlo, vzorek, detektor)  

 

Zdroj - zdrojem záření jsou tuhé polovodičové zářiče, jež jsou proudově zahřívané na 

vysokou teplotu. Nejpoužívanější jsou globary, tyčinky z karbidu křemíku.  
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Detektor-  u FTIR spektrometrů bývají pyroelektrické články, často se také používají 

pneumatické (Golayovi) detektory, jež pracují na roztažnosti plynů. 

 

Dělič paprsku (interferometr) - důležitou součástí FTIR spektrometrů je Michelsonův 

interferometr (Obr. 8) 

 

 [1] 

 

Skládá se z děliče paprsků a dvou zrcadel, kdy jedno je pohyblivé a druhé je statické. Dělič 

paprsků, zvaný beamspliter, je polopropustné zrcadlo, které polovinu z dopadajícího záření 

odrazí a polovinu propustí dále. Záření jde ze zdroje na dělič, tam se polovina odrazí na 

pevné zrcadlo a druhá projde na pohyblivé zrcadlo. Od obou zrcadel se záření vrací zpět na 

dělič a dojde ke skládání paprsků. Výsledek skládání paprsků závisí na poloze pohyblivého 

zrcadla. Výsledkem celého procesu je tzv. interferogram (Obr. 9), který se složitou 

matematickou funkcí převede na žádané spektrum měřeného vzorku.[1] 
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Obr. 9: Převod interferogamu (a) na inračervené spektrum (b) [1] 

 

 

3.2 Transmitance a absorbance 

Spektra získaná po změření se uvádí jako závislost tzv. absorbance nebo transmitance 

na vlnočtu. Transmitance vyjadřuje míru propustnosti záření, definovanou jako poměr 

propuštěného záření ku záření do vzorku vcházejícímu: 

 

 

τ = Φ / Φ0 

τ - transmitance (většinou v %) 

Φ - tok propuštěného záření vzorkem 

Φ - tok záření vstupujícího do vzorku 

 

 

Vztah pro výpočet absorbance vychází z Lambert-Beerova zákona: 

       (7) 

A = ε b c <=> A = ε b cm 

 

  

A vyjadřuje sledovanou absorbanci. Místo počtu absorbujících částic N se ve vztahu pro 

absorbanci používá molární (c) nebo hmotnostní (cm) koncentrace. Koeficient absorpce 

záření a je poté nahrazen za molární (ε) nebo hmotnostní (k) absorpční koeficient.  
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3.3 Využití infračervené spektroskopie 

 

Spektrum infračervené oblasti je dobrým nástrojem pro kvalitativní analýzu. Na 

základě hledání charakteristických funkčních skupin a porovnávání částí spektra umožňuje 

poměrně dobrou identifikaci látek. Identifikace je nejspolehlivější pro čisté látky nebo 

jednoduché směsi. Tyto výsledky je potřeba ovšem kombinovat i s dalšími analytickými 

metodami, např. elementární analýza, hmotnostní spektrometrie, rentgenová difrakce apod. 
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4. Praktická část 

 

Experimentální část této bakalářské práce popisuje různé možnosti přípravy 

bromidových tablet pro měření pevných vzorků v infračervené spektrometrii. Cílem bylo 

zhodnotit různé postupy při přípravě bromidových tablet pro určení nejvhodnější metody, 

která by poskytla co nejlepší výsledné spektrum.  

  

Použité chemikálie: 

- Bromid draselný (KBr) 

- Kaolinit, lokalita Kaznějov, okres Plzeň  

 

Použité přístroje, pomůcky a software: 

- Analytické váhy 

- Infračervený spektrometr NEXUS 470  

- EZ Omnic – software pro vyhodnocování naměřených spekter 

- Vibrační mlýnek 

- Sušárna 

- Infračervená lampa  

- Vakuová olejová pumpa 

-  Achátová třecí miska s tloučkem 

- Exsikátor 
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4.1 Příprava KBr 

Na začátku každého pracovního dne byl bromid draselný žíhán v muflové peci po dobu 1 

hodiny při teplotě 350 °C. Po vyžíhání byl uložen do exsikátoru, kde došlo k jeho 

zchladnutí na laboratorní teplotu. V průběhu všech měření byl bromid draselný vždy 

uchováván v exsikátoru. 

 

4.2 Metody přípravy tablet 

4.2.1 Metoda přímého měření (Klasická metoda) 

1-2 mg vzorku kaolinitu bylo smícháno s přibližně 300 mg bromidu draselného 

(KBr). Směs byla pomleta a homogenizována ve vibračním mlýnku. Promíchaný vzorek 

byl převeden do formy na tabletu a poté byla lisována tableta. Během lisování byla použita 

olejová vakuová pumpa k lisovací formy. Tableta byla z lisu vyjmuta, vložena do držáku a 

bylo změřeno její spektrum. 

 

doba mletí v mlýnku - 20 sekund 

použitý tlak pro lisování - 80-90 kPa 

doba lisování - 30 sekund 

doba evakuace při lisování - 20 sekund 

 

4.2.2 Příprava tablet se sušením v sušárně 

 Příprava tablety byla stejná jako při metodě přímého měření, ale lišila se v 

následujícím postupu: 

Připravené vylisované tablety byly uloženy v Petriho misky a vloženy do sušárny, 

nastavenou na 60°C. Sušení probíhalo po dobu 24 hodin. Po této době byla tablety vyjmuty 

ze sušárny a uloženy do exsikátoru. Po vychladnutí byla změřena jejich spektra. 

 

4.2.3 Příprava tablet s exsikátorem  

 Příprava tablety byla stejná jako při metodě přímého měření, ale lišila se v 

následujícím postupu: 

Vylisované tablety byly uloženy na Petriho misky a vloženy do exsikátoru s oxidem 

fosforečným (P2O5), který plnil funkci silného hygroskopického media. Exsikátor byl 

následně evakuován. V evakuovaném exsikátoru byly tablety ponechány 3 dny. Po této 

době byla změřena spektra tablet. 
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4.2.4 Příprava tablet s uložením tablety na 10 minut pod infralampu 

 Příprava tablety byla stejná jako při metodě přímého měření, ale lišila se v 

následujícím postupu: 

Připravené tablety byly před samotným měřením uloženy na Petriho misku a vloženy 

cca 15 cm pod infračervenou lampu. Po uplynutí 10 minut byly tablety pomocí pinzety 

vloženy do držáku a byla změřena jejich spektra. 

 

 

4.2.5 Příprava tablet s ručním mletím a  infračervenou lampou  

1-2 mg vzorku kaolinitu bylo smícháno s přibližně 300 mg bromidu draselného 

(KBr). Směs byla převedena do achátové třecí misky, kde byla homogenizována pomocí 

tloučku. Promíchaný vzorek byl převeden do formy na tabletu a poté byla lisována tableta. 

Během lisování byla použita olejová vakuová pumpa k evakuaci prostoru tablety. Tableta 

byla z lisu vyjmuta, vložena do držáku a bylo změřeno její spektrum. Doba homogenizace, 

tlak při lisování, doba lisování i doba evakuace byla stejná jako při první metodě. 

 

4.3 Úprava spekter 

 

Po změření všech tablet bromidu i kaolinitu, byla výsledná spektra upravena 

s využitím programu EZ Omnic. Ze spekter vzorku kaolinitu i čistého bromidu draselného 

byly nejdříve odstraněny pásy CO2. Vzorek byl připravený i analyzovaný opakovaně. Z 

opakovaných měření bylo následně získáno průměrné spektrum. Ze spekter kaolinitu bylo 

spektrálně odečteno spektrum KBr.  
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5. Diskuze 

5.1 Spektra kaolinitu 

 

Obr. 5-1 – Srovnání spekter kaolinitu získaných metodami - 4.1.2 – 4.1.6  

(spektra viz. Příloha – Obr. 8-2,4,6,8 a 10) 

 

 Při pohledu na výsledná spektra měřeného kaolinitu (Obr 5-1) je možné říci, že 

spektra se téměř neliší. Pásy vzdušné vlhkosti, jež jsou na znázorněných oblastech, se 

nacházejí ve vlnočtech přibližně 3600 – 3300 cm-1 a 1700 – 1500 cm-1. Jelikož jsou rozdíly 

velmi malé, je každá z uvedených metod vhodná pro přípravu vzorků pro měření v 

infračervené spektroskopii (IČ). Metody se liší pouze pracností a časovou náročností. 

 Všechny metody mohou být ovlivněny chybami způsobenými prací při přípravě 

tablet. Špatně upěchovaný vzorek ve formě může vést k vylisování popraskané 

nepoužitelné tablety. Pokud jsou praskliny pouze na okraji, lze s tabletou dále měřit. 

 Metoda přímého měření (Klasická metoda), kdy tabletu ihned po vylisování měříme, 

je nejjednodušší cestou jak získat infračervené spektrum měřeného vzorku. Je zde potřeba 

ovšem zkušenost s přípravou tablet. Tato příprava musí probíhat rychle, jelikož se na 

tabletu váže vzdušná vlhkost, která poté může ovlivnit informace získané z grafu. Výhodou 

této metody je její rychlost a potřeba pouze základního vybavení laboratoře.  
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 Oproti této nejhojněji využívané metodě, lze práci usnadnit sušením tablet nebo jejich 

ponechání v exsikátoru po několik dní. Navázanou vlhkost následně minimalizujeme tím, 

že tablety vysušíme v sušárně nebo je zavřeme v exsikátoru se silným hygroskopickým 

médiem. Nevýhodou těchto metod je ovšem jejich časová náročnost. Vzorek v sušárně 

stačí ponechat den. V exsikátoru je potřeba delší časová prodleva, aby byl zaručen účinek 

odstranění vlhkosti. Výsledky se tím opozdí o 1-3 dny. 

 Další možností jak připravit tablety a následně je i měřit bylo jejich uložení pod 

infračervenou lampu. Vylisovaná tableta byla uložena pod infralampu a tam se sušila. Po 

dobu, kdy se tableta sušila, bylo vhodné připravit si pomůcky na přípravu další tablety a 

tím se práce urychlila. Při použití infralampy je potřeba dbát na bezpečnost manipulace 

s tabletou vzhledem k teplotám, kterých infralampa dosahuje.  

 Možností úpravy této metody bylo mletí vzorku v třecí misce s tloučkem místo 

použití mlýnku.  Navážený vzorek byl převeden do třecí misky a tam po dobu přibližně 20 

sekund homogenizován. V porovnání s ostatními metodami, kdy využíváme mlýnek, byl 

vzorek vystaven vzdušné vlhkosti déle. Výsledné spektrum bylo kvalitnější než 

v předchozím případě. Ruční mletí není tak jemné jako v mlýnku a hrubší struktura 

homogenizované směsi vzorku brání přístupu vlhkosti hlouběji do tablety, protože má 

menší povrch. Pokud ovšem použijeme misku z měkčího materiálu než je vzorek, může 

dojít ke kontaminaci vzorku. Oproti mlýnku je čištění snazší. Misku stačí očistit 

destilovanou vodou a vysušit nejlépe horkým vzduchem (fénem). 
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5.2 Spektra KBr tablet 

 

 
   

Obr. 5-2 Srovnání spekter KBr získaných metodami – 3.1.2 – 3.1.6 

(Viz. Příloha Obr. 6-1,3,5,7,9) 

 

 Na obrázku  5-2 jsou vidět spektra tablet obsahujících pouze bromid draselný. Tato 

spektra jsou přiložena jako ukázka ovlivnění samotného KBr jednotlivými postupy 

přípravy. Ve spektrech kaolinitu jsou spektra samotného bromidu draselného odečtena. 

Tím se ze spekter odstranila vlhkost obsažena v KBr a zůstalo tak jen spektrum samotného 

vzorku.  

 Základním viditelným rozdílem ve spektrech je jejich základní linie. V případě 

přímého měření po vylisování tablety je základní linie rovnoběžná s vlnočtovou osou. 

Tableta po vylisování, za předpokladu správného postupu a rychlé manipulace s KBr, je 

průhledná (transparentní). Čím déle je vylisovaná tableta volně ponechána na vzduchu, tím 

více se zakaluje dokud se nestane bílou. Její zakalení způsobilo zešikmení základní linie, 

jak je vidět u ostatních metod. 
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 Ve vyznačených oblastech je možné vidět pásy vzdušné vlhkosti navázané na měřený 

bromid draselný. U metody přímého měření je vidět velmi výrazný pás vlhkosti narozdíl od 

ostatních metod, kde jsou pásy vlhkosti mírné.  

 



- 23 - 

6. Závěr 

 

Infračervená spektroskopie dnes patří mezi významné metody kvalitativní i 

kvantitativní analýzy. Pevné vzorky se v IR spektroskopii analyzují s bromidem draselným, 

jenž má funkci rozpouštědla. Výhodou IR spektroskopie je rychlost přípravy vzorků a 

jejich vyhodnocení. Nevýhodou je hygroskopičnost bromidu.  Při déle trvající práci tak 

dochází k ovlivnění oblastí vibrací –OH skupin, které mohou být důležité při identifikaci 

vzorků. 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení různých způsobů přípravy bromidových 

tablet, aby došlo k co nejmenšímu možnému ovlivnění výsledných spekter vzdušnou 

vlhkostí. Uvážení jejich kladů a záporů z časového hlediska, náročnosti práce 

jak na instrumentaci tak i na práci samotnou.  

Každá z uvedených metod přípravy KBr tablet poskytuje spektrum vhodné k analýze, 

ale s různou náročností na přípravu. Pokud mají být spektra co nejméně ovlivněna vlhkostí 

ze vzduchu, je vhodné použít metodu s uložením tablet na delší dobu do exsikátoru nebo na 

24 hodin do sušárny. Výsledky jsou ovšem k dispozici nejdříve až další den. Při okamžitém 

měření vzorků je potřeba počítat s několika faktory. Spektrum bude ovlivněno rychlostí a 

pečlivostí práce při přípravě jednotlivých tablet, ale měření proběhnou okamžitě. 

Infralampa může pomoci v případech, kdy je práce pomalejší a snížit množství vzdušné 

vlhkosti, jež se do tablety dostane. 

Pro další studie může být námětem zodpovězení otázky, jak jsou spektra vzorků 

ovlivněna prací s KBr, při práci s větším počtem vzorků. Opakované vystavování bromidu 

draselného prostředí laboratoře vede k navázání vzdušné vlhkosti do jeho struktury. Tato 

vlhkost může následně ovlivnit pásy -OH vibrací analyzovaných vzorků.  
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8. Příloha 

 

Seznam přílohy – Infračervená spektra tablet bromidu draselného a kaolinitu 

 

Obrázek Název 

8-1 Spektrum samotného KBr metodou přímého měření po vylisování tablety 

8-2 Spektrum vzorku kaolinitu metodou přímého měření po vylisování tablety 

8-3 Spektrum samotného KBr po 24 hodinovém sušení tablet při 60°C 

8-4 Spektrum kaolinitu po 24 hodinovém sušení  tablet při 60°C 

8-5 Spektrum samotného KBr – tablety uloženy 3 dny v exsikátoru 

8-6 Spektrum kaolinitu - tablety uloženy 3 dny v exsikátoru 

8-7 Spektrum samotného KBr – tablety sušeny 10 minut pod infralampou 

8-8 Spektrum kaolinitu - tablety sušeny 10 minut pod infralampou 

8-9 Spektrum samotného KBr - ruční mletí vzorku a sušení tablety pod infralampou 

8-10 Spektra kaolinitu - ruční mletí vzorku a sušení tablety pod infralampou 
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