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SARRERA

Kimika, zientzia experimentala denez, garrantzi handikoak dira erabiltzen diren tresna experimentalak. Hauek gehien batez zehatzak eta erabilgarriak izan behar dute.
Lehendabizi Historian zehar, tresna experimental bezela balantza erabiltzen zen, adibidez tresna honekin egin zituen
Dalton-ek bere experimentuak bere teoria atomikoa proposatzeko.
Gero teknika hauk alde batetik konplexuagotzen joan dira, baina
beste alde batetik haurekin lortzen diren erresultatuak zehatza
goak dira.
Egia esan balantzaren eta gero bolumena neurtzeko erabiltzen ziren tresnen erresultatuak oso onak dira baina ez dira
egokiak kimikaren problema denak ikertzeko, honela teorian olnarrItuta beste metodo fisiko batzu aurkitzen dira. Metodo fisikoak,
materiaren propietate fisiko batetan oinarrituta dauden metodoak
dira. Esate baterako, kromatografia, pisua, metodo fisikoak dira.
Gaur egun metodo fisiko hauetatik batzuk garrantzi handia daukate
beren espezifizitateagatik eta beren zehaztasunagatik, metodo hauk Metodo Espektroskopikoak dira.
Metodo espektroskopikoak ere materiaren propietate fisi
ko batzutan oinarritzen dira, baina generalean hau esan daiteke,
erradiazio elektromagnetikoaren eta materiaren arteko elkarrakzio
an oinarrituta daudela.
Metodo hauk, gehien batez, hauren oinarri teorikoa zeha
tza kontutan hartuz konplexuak dira, baina hau egitea lan honetatik kanpora gelditzen da. Eta honela, guk hemen beren azalpen oso

- 2 generala egingo dugu, gero gu kapaz izateko erresultatuak lortze
ko. Ala eta guztiz, norbaitek nahi badu, teorikoki ikusi, gehien
batez materiaren eta argiaren arteko elkarrakzioa, aurretik libu
ruxka bat dago honetaz zerbait esaten duena, euskaraz: "Kolorea"
UEU, Iruinea 1979. Zer esanik ez, beste hizkuntza batzutan zenbait liburu eta artikulu daqoela honetaz.
Liburuxka honen erabilqarritasun aldetik garrantzizko
dela, ahal den bestean, SI unitateak erabiltzea pentsatzen duqu. Ala eta quztiz espektroskopioa moeta batzutan unitate espezifikoak erabiltzen dira, horregatik ez dugu nahi izan
kasu honetan unitate hoiek aldatzea.
Espero dugu liburuxka hau kimikalari quztientzat erabil
qarria eta lagungarria izanqo dela, norbaitek akatz edo beste zen
bait errore aurkitzen baditu mesedez esan.
Aurretik irakurle guztiei eskertuz

Bilboko Zientzi Fakultateko
Kimika Taldea
Leioa, 1980.Ekainak.
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METODO ESPEKTROSKOPIKOAK

Metodo espektroskopikoak metodo fisiko moeta batzu dira, eta energia-masa erlazioan oinarritzen dira. Honela,datuener
getiko bat lortuz, materiarekin erlazionatzen da. Metodo hauk ele
mentu edo trazak analizatzeko erabiltzen dira gehien batez, eta
materiaren egitura estudiatzeko. Metodo hauetatik batzuk 10 -8 mo
lar kontzentrazioak edo txikiagoak detekta dezakete, hemendik be
raien aplikapena gaurko eguneko analisian.
Beraz, metodo espektroskopikoak erradiazio elektromagnetikoaren (argia) eta materiaren arteko elkarrakzioan oinarritu
ta daudezela ikusiz, lehenengo oso gainroki, argiaren (erradiazio
elektromagnetiko) eta materiaren natura ikusiko dugu. Ala eta guz
tiz honen azalpen zabalagoa eta sakonagoa "Kolorea" liburuan aur
kitzen da.

1.- ARGIA

1672. urtean Newton-ek lehendabizi eguzkiaren espektrua
lortu zuen, prisma baten bidez equzkitiko argi zuria deskonposatu
egin daitekeela ikusiz.

a Gorria
Eguzkitiko
argia

a Horia
Urdina
_ a Morea
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Baina beste iturri desberdin batzu erabiliz kolore ber
dinak lor daitezkeela ikus daiteke, adibidez, wolframiozko filamentu gori bat ere argi zuriaren iturria da, eta koloretan deskonposa daiteke. Kolore hauk, beraz argi moeta hau, gizakiek hau
ren begiez ikus dezakete, horregatik espektru ikuskorra deitzen
da. Baina beste erradiazio moeta ba daude, zeinekiko: gure begiak
detektore bezala ezin daitezkeen erabili, zeren ez baikara kapaz
ikusteko, beraz honelako argia edo uhin elektromagnetikoa detekta
tzeko beste detektore moeta batzu erabili beharko ditugu. Honela,
hau kontutan edukiz espektru elektromagnetikoa zona batzutan bereizten da. Zona hauk adierazteko erradiazio elektromagnetikoaren
uhin-luzera (X) edo frekuentzia (v) erabiltzen dira normalean.
Guk klasifikazioa egin dugu uhin-luzera, frekuentzia eta uhin-zen
bakia ( n))-ren arauera.
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Erabili ditugun unitateak SI sistemakoak dira, beraz
- dira, nahiz eta normalean ez erabi
-11
(hertz), X/m eta -v/m
v/s
li unitate hauk, baina zeren espektroskopia bakoitzak bere unitate arruntak dauzkan, bakoitzean adieraztuko ditugu.
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1.1.- Arqia uhin elektromagnetiko qisa
Esan dugu argia uhin elektromagnetikoa dela, egia esan
argiaren propietate asko Maxwell-en teoria elektromagnetikoaren
bidez explika daitezke. Esan dugu ere erradiazioa definitzeko pa
rametro batzu erabiltzen direla.
Frekuentzia,
, ziklo kopurua denbora unitateko.
Periodoa, T, ziklo oso bat egiteko behar den denbora.
Uhin-luzera,
, uhinak, periodo, T, batetan bidaiatzen duten bi
dea da.
Anplitudea, A, uhinenaltueramaximoa da.
Erradiazioa, uhin elektromagnetiko gisa, eremu elektri
ko eta magnetikoez elkarrekiko perpendikularrak, osotuta daco.
Eremu elektrikoa eta eremu magnetikoa adierazteko bektoreak, E,
eta H izanik errespektiboki:

`"\.\ \W\

N\\.

•\%

.,\\W\\

E

E

Uhin elektromagnetikoaren abiadura hutsean 2,998.10 8 m.s -1 da. Ha
laber,
= cT = c/ Veta
= 1/A= v/c

Erradiazio elektromagnetikoaren abiadura hutsean adierazteko c sinboloa erabiltzen da. Erradiazio elektromagnetikoaren
abiadura hutsean eta airean berdina denez, guk beti c bezala adie
raztuko ditugu.

-
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1.2.- Arqiaren teoria kuantikoa
Gorputz beltzaren erradiazioa eta efektu fotoelektrikoa
explikatzeko, Planck eta Einstein-ek zera proposatu zuten, erradiazio elektromagnetikoa(argia), uhin batetan ez dago uniformeki
distribuituta baizik eta pakete batzutan dagoela, pakete honei argi-kuantu edo fotoi deitzen zaie.
Fotoi baten energia hau izanez:
E = h

V

non, h konstante bat, Planck-en konstantea h=6,6256.10 -34 J.s,
eta v, uhinaren frekuentzia izanik.
Beraz zenbat eta uhin baten frekuentzia handiago izan
energia handiagoa izango da. Adibidez, y-izpiak energia oso han
dia daukate eta pertsonentzat kaltegarriak izango dira, generalean argi ikuskorra baino energia handiagoko erradiazioak kalte
garriak dira; alderantziz, energia baxuko erradiazioak ez dira
kaltegarriak.

2.- MATERIA
Materiari buruz ere eredu teoriko asko daude, azkenengoa
materiaren teoria kuantikoa izanik.
Materia eduki dezakeen energia-kantitatea ez da jarraia
baizik eta desjarraia, beraz, materiaren energia mailakatuta dago.
Materian alde batetik atomoak eta bestetik molekulak bereiztu
behar ditugu, molekulak atomoen elkarteak izanik. Beraz ikus deza
gun zeintzu energia moeta dauzkan materiak eta nola alda daitekeen.
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2.1.- Atomoen maila energetikoak
Atomo bati energia eman dakioke eta atomoa translazionalki higitzen da, eta beraz atomoaren energia aldatu egiten da.
zenbat eta abiadura handiaaoa izan energia translazionala handia
goa delarik:
E = 1/2 m.v2

baina energia moeta honetaz jabetzerakoan, atomoaren egitura eta
propietateak ez dira aldatzen, beraz energia moeta honek ez dauka garrantzirik aplikazio kimikoetan, zeren ez baitigu informazio
rik ematen materiari buruz.
Energia moeta hau ere desjarraia da, beraz mailatuta dago, ala ere energia-mailak elkarren artean oso hurbil daude,
eta estudio teoriko gehienak egiterakoan jarraiak kontsideratzen
dira.
Beste alde batetik, atomo batetan elektroiak egon daitezkeela ba dakigu eta haurek daude, s, p, d, f,
izeneko
orbital atomikoetan. Atomo baten bere egoera arruntean elektroiak
orbitalak betetzen daude, lehenengo ls, 2s, 3p,... eta abar teoria kuantikoaren arauak jarraituz. Adibidez sodioaren Na, 11 elek
2
troiak honela daude banatuta bere orbitaletan: ls , 2s 2 , 2p 6 3s T ;
egitura elektronikoa izango da Na-atomoaren energia minimoa daukana. Baina guk beste egitura bat lortzen badugu, adibidez 1s2,
2s 2 , 2p 6 , 3s 0 , 3p 1 aurrekoak baino energia gehiago edukiko du
Na atomoak eta esaten da Na atomoa exzitatuta dagoela. Atomo bien
arteko energia-diferentzia moeta honi e.nergia elektronikoa deitzen zaio, beraz esaten da Na atomoa elektronikoki exzitatuta dagoela. Zer esanik ez, ls-an dauden elektroiak energia asko ba dau
kete, beste maila edo orbital batetara pasa daitezke, eta zenbat
eta barneago egon, elektroiek behar duten energia elektroi horik
beste orbital batetara pasatzeko handiago da. Na-atomoaren egoera
normala eta egoera exzitatua honela adieraz daitezke:
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Ez eskalan

3p
3s
2p

ir

2s

ls

+1 1. 1 ++

1.4- +1 f1
E

E* E

E

+ 4-

Normala

Exzitatua

Atomoak energia oso altua badauke nukleoko partikulak
ere beste egoera batzuetara pasa daitezke, baina enerqia moeta
honek ez dauka garrantzirik kimika arruntean beraz ez dugu kontzideratuko hemen.

2.2.- Molekulen maila energetikoak

Molekulak, atomoen elkarteak direla suposatzen badugu
atomoak nolabait elkarrekin lotuta egon beharko dira, baina mole
kula barnean, atomoek ez dute zergatik geldirik egon behar eta
higi daitezke, horregatik molekula batetan atomo batetan baino
energia moeta gehiago egon daitezke.
Energia translazionala, zeren molekula guztia higitu
dezake bere energia aldatuz. Baina, atomoaren kasuan bezela, ener
gia moeta honek ez dauka garrantzirik kimikan, zeren, molekulari
buruzko informaziorik ez baitigu ematen. Kasu honetan ere energia
ez da jarraia baizik eta diskretoa, eta molekuletan energia trans
lazionalak balio batzuk bakarrik eduki ditzake.
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Lehen esan dugu molekula barnean atomoak ez daudela geldirik baizik eta higitu egiten direla. Beraz molekulak errotatu eqin dezakete ardatz batetariko eta, horrela, bere energia
aldatu. Energia moeta honi energia errotazionala deitzen zaio.
Hemen ere beraz, molekula errotazionalki ez-ezxitatua egongo da
beraz geldirik dagonean, eta errotatzen ari denean energia gehi
ago edukiko du, beraz errotazionalki exzitatuta egongo da.

eskalan

Ez

E

2

Adibidez uraren molekula:

H

H

1-1

H

,

Energia errotatzionala neurtzeko errotore zurrunaren
eredua erabiltzen dugunean, molekula diatomiko batentzat:

E

r

h

-

8 Tr

2
2

J(J+1)
I

non, h, Planck-en konstantea, I, molekularen inertzi momentua eta
J, errotazio-zenbaki kuantikoa izanik (J=0,1.2,3 ,

Beraz energia minimoa denean, J=0 izango da, honela
E r = 0. Halaber E r # 0 denean molekula errotazionalki exzitatu
ta dago. Normalean molekulak beti errotazionalki exzitaturik dau
de, zeren exzitatzeko behar duten energia oso txikia da, eta inguruko energia nahikoa da.
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2
Normalean h /8u 2 I, B deitzen da eta energia honela
adierazten da E r = B j(j+1). Energia errotazionala nahiko txikia
da eta enerqia errotazionalaren mailen arteko diferentzia txikia
da.
Atomoen beste higidura bat molekula batetan atomoak bi
bratzen egotea izan daiteke. Higidura honen bidez molekulek ener
gia bat daukete eta beraz bibrazionalki exzitatuta daudela esaten
da. Energia moeta honi energia bibrazionala deitzen zaio. Beste
energia moetetan bezala, molekulek bakarrik energia diskretoak eduki ditzakete eta ez denak.
E
E

3

Ez eskalan

2

El
E

Eta teoria kuantikoaren bidez ondorio batetara heltzen da, molekula baten energia bibrazionala ezin daitekeela inoiz ere zero izan, baizik eta beti molekula batek energia bibrazional erresidual bat dauka. Adibidez, osziladore harmonikoaren eredua erabiliz, molekula diatomiko batentzat hau ikusten da:

E

v = (v+1/2) h v

v izanik bibraziozko zenbaki-kuantikoa (v=0,1,2,
) eta energia minimoa v=0 denean izano da. Molekula batetan beti:

E v (min) = 1/2 h v
eta beraz, energia desberdinak eduki dezake, energia gehiago badauka bibrazionalki exzitatuta dagoela esaten da. Egia esan eredu
matematiko hau ez da zehatza eta erresultatu hobeak lortzeko, molekula osziladore anharmoniko bezala kontsideratu behar da.

2
v=1
v=0

Energia elektronikoa:
Molekuletan ere elektroiak orbital molekular batzutan
daude eta orbital molekular hoiek honela deitzen dira: a, ,
n, u*. a*, orbital•molekular honek orbitale atomikoen konbi
naketa baten bidez formatzen dira: Beraz molekuletan ere distri
buzio elektroniko normal bat egongo da eta beste bat exzitatua.
eta u orbitaleak lotzaileak dira eta jatorrizko orbitale
atomikoak baino energia gutxiago dute.
n
ez-lotzailea, orbitale atomikoa da, molekulan ez du
parte hartzen.
u* eta a* orbitale anti-lotzaileak dira, jatorrizko orbital
atomikoak baino energia gehiago dute.
a orbitalak, simetria zilindriko duten orbital mo
lekular guztiak dira. Adibidez a 2s , a-ls' G sp 2 , sp2
u orbitalak nukleo bitan edo gehiagotan deslekutu
ta dauden orbitaleak dira. Normalean gehien batez konposatu or
ganikoetan, p orbitalen artean formatzen dira. Adibidez ikus
dezagun molekula baten orbitalak, kontutan hartuz orbital moae
kularrak bakarrik atomoen orbital erdi-beteak formatzen dituztela:
C=0 molekula
C

1s22s22p2

0

1s22s22p4
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Kasu honetan C eta 0 molekulak antzerakoak direnez molekula homo
nuklear bezala trata daiteke eta lortzen diren orbitalak eta elek
troien distribuzioa, egoera arruntean(ez-exzitatuan) hau da:
2
2
2
2
4
0
0
(ls o ) (ls c ) 2 (c 2s)
2p ) (
( ° *2s) ( ° 2p) (
* 2p ) (
*2p)
baina lehen bezala energia handiagoko distribuzio elektronikoak
egon daitezke. Adibidez elektroiak Q 2p edo u 2p -tik * 2p edo
o* 2p -ra pasa daitezke, energia gehitu egiten delarik; adibidez
generalean CO* exzitatu bat

u 2p -tik

elektroi bat

*2 p -ra pasa

tzean izan daiteke:
(1s 0 )

2

(1s c )

2

2
2
2
*
1(
,
)0
( 0) (
) fu
13(
2p
2s" - * 2s"
)
- 2p" 2p"'' 2p',

eta molekulek energia desberdinak eduki ditzakete:
E

2

El
E0

Generalean, orbital molekularren energiak, molekuletan
honela dira:
G < n

< n

< TF

lehen bezala, molekulak energia elektroniko normala baino gehia
go daukenean, elektronikoki exzitatuta dagoela esaten da.

Molekula bati energia nahiko ematen badiogu atomoen
nukleoen maila energetikoak alda daitezke, beraz, beste energia
moeta bat ere badaqo: energia nuklearra. Ala eta guztiz ere, gu
ri, aplikapenei begira bakarrik interezatzen zaizkigunak energia
errotazionala, bibrazionala eta elektronikoa dira.
Kontutan edukiz, maila errotazionalen arteko energiadesberdintasuna, bibrazioen arteko baino txikiagoa dela eta elek
tronikoen artekoa baino txikiagoa, molekula bat elektronikoki ex
zitatuta badago bibrazionalki eta errotazionalki ere egongo da.

Beraz, molekula bat elektronikoki soilik exzitatzeaez da
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posible lortzea ez eta ere, bibrazionalki exzitatzea bakarrik.
Soilik errotazionalki exzitatuta, aldiz posible da.

Orain konparatzeko ikus dezagun, adibidez atomo baten
eta molekula baten maila energetikoen desberdintasuna, orbitalei
daqokienez:

Ez eskalan
aA

4s
=.5

3p
•

3s
n

2p
n

2s

ls
Molekulak

Atomoak

eta energiari dagokienez:

E

E
E

3
2
1

E
Atomoak

E
Molekulak

Energia elektronikoaren mailak
bibrazionalaren
errotazionalaren
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Molekulei dagokienez beste gauza bat esan behar da,
elektronikoki exzitaturik dauden molekulak, egoera desberdin bi
tan egon daitezkeela:
Egoera singletea eta egoera tripletea
egoera elektroniko arruntaren distribuzio elektronikoa hau bada:
2

Eo(

IT 2p)

(

n 2p )

2

(u * 2p )

0
(0

*2p) 0

Beraz Pauli-ren Printzipioa aplikatuz:
Eo

2

a*
( n 2p 14)2 (rr* 2p )0 (

( u 2p ")

2p)0

Orbital batetan dauden elektroiak desparekaturik egon behar dira
baina hemen bi E 1(ecroera exzitatua) eduki dezakegu:
E 1(

2p f 4.) 2 ( n2p ±) 1 (* 2

1
+)

(

0
CI

*2p)

Hemen orbital molekular desberdinetan daude elektroiak beraz ez
da zergatik desparekatuta egon behar. Beraz beste E' i agertu dai
teke:
E' 1(fr 2p f+)

2

(n 2p f)

1

(n *2pf)

1

(a * 2p )0

Lehen egoera exzitatuari egoera singletea deitzen zaio eta biga
rren eqoerari egoera triplete, beraz molekula baten maila energetikoak honela aeratzen dira. kontutan edukiz egoera tripleteak
eta singleteak ere maila bibrazional propioak dauzketela:

E2(52)

= rp,)
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Materiaren eta argiaren egitura ikusiz gero ikus dezagun materiaren eta argiaren arteko elkarrakzioa gertatzen denean
zer pasatzen den.

3.- MATERIAREN ETA ERRADIAZIOAREN ARTEKO ELKARRAKZIOA
Erradiazio elektromagnetikoaren eta materiaren elkarrakzioaren ondorio bat bezala Espektroskopia lortzen da. Elka
rrakzio hau ikusteko bi arrazoi nagusi daude: bata, materiak,
molekulak edo atomoak, energia absorbatzen dutelako eta bestea
molekulak edo atomoak energia emititzen dutelako.

3.1.- Atomoen espektruak.
Atomoen espektruak bakarrik elektronikoak izan daitez
ke, zeren beste energia moetan ez baitira erabiltzen normalean
aplikapen bezala.
Atomoen maila energetikoen energia desberdintasuna
adibidez:
A E = E 1 - E 0 = hv
eta atomo honek frekuentzia horretako erradiazio elektromagnetiko
batekin elkarrazkzionatzen badu, atomoak energia absorbatu egiten
du eta atomoa E 1 energiarekin geratzen da.
E

Eo

hv

•

E0

berdin beste frekuentzia batetako erradiazio absorbatzen badu
E2'E 3" .-ra pasa daiteke, eta horrela elektronikoki exzitatuta
geratzen da.
Experimentalki hau honela ikusten da:
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espektrua

Iv
Monokromadorea

Muestra

V

Gertatzen dena zera da: argia absorbatu, eta absorbatu den lekuan
edo frekuentzian, marrak batzu agertzen dira, I v , I ov baino zenbat txikiacto den jakinik zenbat absorbatu duten atomoek dakigu.

Emisio-espektua berdin egiten da, atomo exzitatu batek emititzen duen energia, E 1 -tik, E o -ra pasatzen denean energia
emititzen du eta energia hau detektore batekin neurtzen da.

Kontutan hartu behar da atomoen espektru elektronikoan
lerroak agertzen direla eta ez bandak. Analisi kualitatiboak egi
teko, bai emisio eta bai absortzio espektruak erabiltzen dira,
zeren atomo bakoitzak bere energia-maila karakteristikoak dauzka,
eta beraz ere bere absortzio eta emisio espektru karakteristiko.

Adibidez, lehenengo Na-ren espektrua ikusi zen:

x .10 -9 /m

700

Normalean gehien erabiltzen direnak erradiazio ikuskorrak eta ul
tramoreak dira, beraz kanpoko elektroiak edo balentziako elektroiak exzitatzen direnean.

3:2.- Molekulen espektruak
Molekula batek, bere maila errotazionalen energia des
berdintasuna absorbitzen badu espektrofotometro baten bidez neur
daiteke, eta honela Mikrouhinen-espektrua agertzen da, bere erra
-3
eta 3.10 m tartean egonik.
diazioaren uhin luzera 10
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Ala eta guztiz espektru hauk bakarrik molekula oso sinpleak aztertzeko erabiltzen dira, zeren molekula konplikatuak honela az
tertzea nahiko zaila da, zeren zaila baita espektruen interpretazioa. Ala eta guztiz egiturak aztertzeko erabiltzen da.
Espektru bibrazionalak: Molekula batek bere maila bibrazionala energia desberdintasuna absorbatzen badu bibrazional
ki exzitatuta geratzen da. Espektrofotometro baten bidez neur
daiteke absorbitzen duen energia, eta, zer esanez, zein frekuen
tzia edo energiatan absorbitzen duen energia. Energia edo erradiazio honen uhin-luzera 3.100m eta 25.10 -6 m tartean dago.
Lotura askoren energia bibrazionalak ezagutzen dira beraz anali
siak egiteko asko erabiltzen da, gehien batez molekula organikoe
tan, honelako espektroskopia exzitazio bibrazionalari dagokiena
Raman eta IR(infragorri) espektroskopiak dira. Ala eta guztiz,
hauetatik gehien erabiltzen dena IR da. Zer esanik ez, espektru
hauetan bandak agertzen dira, zeren, molekula bat bibrazionalki
exzitatzen denean, errotazionalki ere exzitatzen baita. Batzuetan espektroskopia bibrazionalaren erresoluzioa handia bada,
errotazioko egitura fina agertzen da.
Espektru elektronikoak: Molekula batek bere maila elek
tronikoen energia-desberdintasuna absorbatzen badu, molekulaelek
tronikoki exzitatuta geratzen da eta lehengo kasutan bezala espektrofotometro baten bidez neur daiteke. Espektroskopia kasu ho
netan ikuskorra(VIS) eta ultramorea(UV) dira bakarrik kanpoko
elektroiak exzitatzen direnean. Espektroskopia honetan bandak
agertzen dira eta banda honek nahiko zabalak dira, zeren saltu
elektroniko bat gertatzen denean molekula batetan, saltu bibra
zionalak eta errotazionalak ere badaude. Erabiltzen diren erra
diazioen uhin-luzerak 200.10 -9 m eta 800.10 -9m tartean daude eta
bakarrik erabili daiteke molekulan u lotura konjokatuak edo
d-elektroiak daudenean. Beraz horregatik analisi kualitatiboan
ez dauka garrantzi handirik, baina, bai analisi kuantitatiboan
eta estudio zinetikoak egiteko halaber. Tarte honetan molekule
tan egiten da ere emisio ioi espektroskopia edo fluoreszentzia
edo eta fosforeszentzia espektruak. Molekulak, exzitatuz gero,
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emititzen du baina absortzio baino uhin-luzera handiagotan eta
fenomeno honek batzuetan molekula biokimioetan interesa dauka.
Ala eta guztiz kimika arruntean ez da asko erabiltzen.
Nahiz eta ez izan ez absortzio ez emisio espektroskopia, kimikan, sustantzien egitura molekularra aztertzeko asko
erabiltzen dena, X-izpien difrakzioa da. Sustantzia kristalinoak
kapaz dira X-izpiak difraktatzeko, honela difrakzio irudiak ager
tzen dira, eta egitura molekularrak estudia daitezke, problema
da informazio asko lortzeko kristalak, monokristalak erabili behar direla eta hau lortzea zaila da. Ala eta guztiz hautsen X-iz
piak egiten dira eta hauetatik ere egiturari buruz informazioa
lor daiteke.
Beste teknika bat kimika inorganikoan eta halaber meta
lurgian erabiltzen dena X-izpien fluoreszentzia da, teknika hau
gero eta gehiago erabiltzen da elementuen analisi kuantitatiboa
egiteko.

3.3.- Beste espektroskopia batzu.
Beste espektroskopia batzu ere asko erabiltzen dira,
gehien batez kimika organikoan.
Spin Elektronikoaren Erresonantzia
Erresonantzia Nuklear Magnetikoa
Masa-espektroskopia

Spin-Elektronikoaren Erresonantzia: Spinaren natura
magnetikoaren kausaz agertzen da. Eremu maqnetikoaren bidez mai
la energetikoak agertzen direlarik, mailak energetikoaren energia desberdintasuna txikia izanik, irrati-uhin mailakoa, beraz
behar den irradiazioa, espektroskopia hau lortzeko 3.10 -2 m-tako
uhin-luzera duen erradiazioa da. Teknika hau erradikale askeak
estudiatzeko edo analisatzeko erabiltzen da gehien batez.
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Erresonantzia nuklear maqnetiko: Eremu magnetiko bat
ipintzerakoan nukleoan ere maila energetiko desberdinak ager dai
tezke, maila honen energia-desberdintasunagatik, energia absorba
daiteke eta exzitatuta geratu. Hau gertatzeko behar den uhinen
energia txikia da, irrati-uhinen ainakoa.
Masa-espektrometria: Teknika hau denetatik berriena
da, eta honetan oinarritzen da, eremu magnetiko batek egiten di
tuzten partikula kargatuen trajektoriaren aldaketak; eta erabil
tzen da partikulen karga/masa erlazioa aurkitzeko. Asko erabiltzen da, gehien batez konposatu baten formula molekularra deter
minatzeko. Beren garrantzia gehien batez kimikaorganikoan dago.
Liburu honetan teknika hàuk ikusteko klasifikapen hau
egingo dugu:
Molekulen absortzio-espektruak: Infragorria(IR)
Ultramorea(UV) eta
Ikuskorra(VIS)
Molekulen emisio-espektruak: Fluoreszentzia
Fosforeszentzia
Atomoen absortzio eta emisio espektruak
Erresonantzia nuklear magnetiko
Masa-espektrometria
Zer esanik ez, hauk ez direla metodo espektroskopiko
denak, baina gure ustez, erabilienak dira gaur egun, gehien ba
tez kimika arruntean.

MOLEKULEN ABSORTZIO-ESPEKTRUAK:
IKUSKORRA(VIS) ETA ULTRAMOREA(UV)

1.- ABSORTZIOAREN LEGEAK
2.- OINARRI TEORIKOA .
3.- APARATUAREN DESKRIPZIOA
3.1.- Argi-iturriak
3.2.- Monokromadoreak
3.3.- Kubetak
3.4.- Detektoreak
4.- APLIKAZIOAK
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MOLEKULEN ABSORTZIO-ESPEKTRUAK: IKUSKORRA(VIS) ETA ULTRAMOREA(UV)
Metodo espektroskopiko hau zaharrenetariko bat da, bai
na, ala eta guztiz, oso erabilia gaur egun. Adibidez, produktu
organiko eta ez organikoen analisi kuantitatiboa egiteko, baita
produktu organikoen analisi kualitatiboa, baina gutxiago.
VIS-UV zona, berriz, hiru ataletan bana dezake; kontu
tan edukiz erabiltzen den unitatearruhtamanometroa dela, 1 nm
10 m da.
-9

UV urruna edo hutsezkoa

10 nm-tik 200 nm-ra

UV hurbila

200 nm-tik 400 nm-ra

Ikuskorra(VIS)

400 nm-tik 800 nm-ra

UV urrunean oztopo praktikoak
zio alderditik, bai aplikazio
mendu bat merezi du. Horrela,
absorbatzen dute, airea barne

agertzen dira, eta bai instrumenta
alderditik, beraz, aparteko trataUV urrunean ia materiale quztiak
delarik.

Oxigenoa

195 nm-tan

Nitrogenoa

145 m-tan

Helioa

60 nm-tan

Neona

75 nm-tan

Argona

107.nm-tan

absorbitzen hasten da

11,

111

Arrazoi berdinagatik, arazo asko sortzen dira lehiatila. xubeta,
prisma eta beste tresna edo materiale egokiak aukeratzerakoan.
Materiale erabilienak hauk dira:
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Kuartzo
Silize

185 nm-tik behera absorbitzen du
"
170 nm-tik

Fluorita

100 nm-tik

100 nm-tik behera aluminio edo beriliozko xafla meheak erabiltzen
dira.

1.-ABSORTZIOAREN LEGEAK
VIS eta liV erradiazioaren absortzioa Lambert-Beer-enle
geak erregulatzen du.
Lambert-en legea:

-dI = K.I.dI. Galtzen den intentsitatea hasierako intentsitateari
eta materialaren luzerari proportzionala da. Integratuz:
I t = I e -K1

1 K d I
it
I0
o d

Beer-en legea
-dI = K.1.dc. Galtzen den intentsitatea hasierako intentsitateari
eta materialaren kontzentrazioari proportzionala da. Integratuz:
I

t

= I o e -Kc

Lege biak bat egin daitezke:
I

t

= I o e -Kcl =

10 -lc

Lambert-Beer-en legea
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Logaritmoak har ditzakegu:
I
°
It

log

- E1c

Non , I /I berdin transmitantziabaitira,etalogl/Tberdin absor
t o
bantzia baitira:
A(absorbantzia) = cic

Hau Lambert-Beer-en legea idazteko beste era bat da.

Absorbantzia neurtzerakoan substantzia kubeta batetan
jartzen dugu eta kubetan eta disolbatzaileen eraginez, erreflex
xioz erradiazio zerbait galtzen da.
(n 2 - ni) 2
I

r

=

I

0

(n2 + ni)

2

non, n 2 eta n i inguruen errefrakzio indizeak baitira. Hau dena zu
zentzeko, I 0 (100% T) kubetan disolbatzailea edo zuria jarriz neur
tzen duqu eta, qero, kubeta berdinean soluzio problema jartzen du
gu I t neurtuz.
Lambert-Beer legea errepresentatuz, hau lortzen da:

î

0:5
C/M

Teorikoki marra zuzen bat da, baina, kontZentrazio altuetan zuzentasunetik urrundu egiten da, kurba bat lortuz.

2.- OINARRI TEORIKOA

Molekula bat, VIS-UV-ko erradiazio bat absorbituz, elek
tronikoki exzitatuta geratzen da, eta espektroskopia moeta hone-
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tan, kanpoko elektroiak bakarrik exzitatzen dira. VIS-UV-ko es.pektruan bandak agertzen dira, zeren, trantsizio elektroniko bat
qertatzen denean. molekula bobrazionalki eta ere errotazionalki
exzitatuta geratzen baita.
Trantsizio elektronikoak, orbitale molekularren artean
gertatzen dira, eta hauk honela azal daitezke:
HY =

Schrodinger-en ekuazioa

Ekuazio hau erresolbituz, sistema molekularren maila enerqetikoak
lortzen dira, eta, maila energetiko bakoitzari orbitale molekularra (y) deitzen zaio. Gutxi aora behera, orbitale molekularra (y),
orbitale atomikoen (4)) konbinaketa lineala da:
=

c.k (Pk
k

1

Sxhrodinger-en ekuazioa erresolbituz soluzio bi lortzen dira:
1/ 4. = c i

(1)1 + c 2 4)2

- = c i (1)1

c 2 4)2

41 4. -ren energia, orbitale atomikoen energia baino txikiagoa da,
eta orduan, 1 eta 2 atomoen bitarteko lotura erraztu egiten da,
orbitale lotzailea deitzen zaio. Ordea, y_-ren energia, orbitale
atomikoen energia baino handiagoa da eta, lotura galerazi egiten
du. Orbitale anti-lotzailea deitzen zaio.

Orbitale molekular guztiak hauk dira: a, a*, 9
U*.
Beste orbitale ez-lotzaile bat ere dago, n, bere izaera atomiko
gehiagorekin molekularra baino. Trantsizio posibleak hauk dira:
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oA

anti-lotzaileak
Tr*

a
u y u
ez-lotzailea

n

a

n
lotzaileak

3.- APARATUAREN DESKRIPZIOA
Diagrama batez adieraz dezakegu:

argi-

monokro-

iturria

madorea

muestra

detektorea

3.1.- Argi-iturriak
Argi iturriak propietate hauk bete behar dituzte: espek
tru iraungabea, intentsua, egonkorra eta intentsitate konstantea.
Iturriak iturri beroak edo deskarga elektrikodun argi-iturriak
izan daitezke.
Iturri beroa: Interesgarriena wolframiozko zuntza duten
lanparak dira eta zona ikuskorrean emititzen dute, generalean.
Deskargadun iturriak: Argia, gas batetan txispa bat sor
tuz lortzen da. Normalean, hidrogeno, deuterio, xenon eta merkuri
ozko lanparak izan daitezke. Generalean, zona ultramorean emititzen dute. Hauetatik hedatuena deuterioaren lanpara da, zeren, hi
drogenoarena baino intentsitate handiagoko erradiazioa ematen du,
eta xenonezkoa baino egonkorragoa da.

Ultramore-urrunean argi-iturri bakar bat ez dago.

- 25 Erabiliena Lyppman-en lanpara da: lanpara hau ilehodi bat da, hi
drogenoz edo gas noble batez betea, eta txispa bat sortuz erradia
zio ultramore urruna lortzen da. Gasa nolakoa den lanparak intentsitate handiagoarekin, zona batetan edo beste batetan emititzen
du. Honela:
200
60
107
124
147

Hidrogeno
Helio
Argon
Kripton
Xenon

nm-tik
nm-tik
nm-tik
nm-tik
nm-tik

165
100
165
165
200

nm-ra
nm-ra
nm-ra
nm-ra
nm-ra

3.2.- Monokromadoreak
Banda espektral hestu bat edo uhin monokromatiko bat
isolatu behar da eta hau iragazki edo monokromadore bitartez lor
dezakegu.
Iraqazkiak: Absortziozko edo interferentziazko iragazkiak izan daitezke. Absortziozkoak beirazko xafla koloredunak di
ra. Transmitantzia txikia eta banda espektral nahiko zabala ematen dute. Interferentziazkoak, berriz, gerusa dielektriko bakardun iragazkiak edo multigerusadun iragazkiak izan daitezke. Banda espektralaren zabalera absortziozkoetan baino askoz txikiagoa
da, eta ordea, transmitantzia handiagoa.
Monokromadoreak: Iragazkiak baino eraginkorragoak dira,
eta honen bidez uhin monokromatikoak lor ditzakegu, beren muntaia
hau izanik:
n-monok roma t ikoa
uhin-pol ikromat
il<c/
.,.

elementu
lente
kolimatzailea

banatzailea

1 ente
fokalizatzailea
zirrinarte

zirrinarte

Elementu banatzailea prisma edo difrakzio-sare izan daiteke.

- 26 -

Prisma: 350 nm-tik 800 nm-ra, prisma egiteko Crow-ren
beira erabiltzen da, zeren kuartzoak baino dispertzio angular ho
bea ematen baitu, ordea,185nm-tik 350 nm-ra (zona ultramorea) kuar
tzoa erabili behar da. Baina kuartzoak birrefringentzia fenomenoa
presentatzen du eta hau zuzentzeko Cornu eta Litrow muntaiak erabiltzen dira. Cornu-ren muntaia 30°-ko prisma bi elkar itsatsiak
dira, bata dextro eta bestea lebo. Litrow-ren muntaia, 30°-ko
prisma zuzen bat da, eta aurpegi ez garden batekin izpiaren erre
flexioa lortzeko.

LÇ_

60°
30°

monokromatikoak

polikromatiko

polikromatiko

monokromatikoak
Cornu-ren muntaia
Litrow-ren muntaia

Difrakzio-sarea: Erradiazioaren interferentzia fenomenoan oinarritzen da. Difrakzio-sarea gardentasunez edo erreflexioz
izan daiteke. Lehenengoan hildo multzo bat markatzen da xafla gar
den batetan eta bigarrenean hildo hauk xafla erreflektante batetan
egiten dira.

Ultramore urrunean erabiltzen diren monokromadoreak hauk
dira: 125 nm-tik gora fluorita edo litio fluorurozko prisma erabil
tzen dira zeren merkeagoak baitira. 125 nm-tik behera difrakzio-sa
re konkaboak, aluminioz edo platinoz egindakoak erabiltzen dira.

3.3.- Kubetak
Kubetak, espektroskopia ikuskorrean (VIS) beirazkoak
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izan daitezke, eta normalean, hauk erabiltzen dira. Silizezkoak
ere erabili daitezke. Normalean kubeten luzera bat zentimetrota
eta beste tamaina desber
koa da. ala eta guztiz, 1 mm, 2mm,
dinetako kubetak ere ba daude. Neurketa bat egiterakoan, kubeta
egokia erabili behar da. Adibidez muestrak asko absorbatzen badu
edo disoluzioa kontzentratua bada, luzera txikiko kubeta bat era
biliko dugu, alderantziz, muestrak gutxi absorbatzen badu edo
sustantzia gutxi ba dago, luzera handiko kubeta bat erabiliko du
gu. Neurketa on bat lortzeko muestraren absorbantzia 1-0,5 tartean egon behar du.
EspektroskoPia ultramorean (UV), beira ezin daiteke era
bili, zeren absorbatzen baitu, honela kuartzozko kubetak erabiltzen dira. Bestela espektroskopia ikuskorraren datu denak aplikatu dezakete.
Zer esanik ez, espektroskopia honetan, normalean muestrak disoluzioan erabiltzen direla.

3.4.- Detektoreak
Zelula fotoelektrikoa, fotohodia eta fotomultiplikatzai
lea erabili daitezke.
Zelula fotoelektrikoa: Hemen, katodo bezala Fe, Cu edo
A1 xafla metaliko bat erabiltzen da, gainean beste materiale erdiUV-VIS-ko fotoi bat xafla edo
konduktore batekin, Se, CuO,
katodo honetara heltzen denean elektroi korronte bat ateratzen du,
eta hau anodorantz ere higitzen da. Honela, korronte bat sortzen
da, eta mikroamperimetro edo galbanometro batez neur dezake.

- Fotohodiak: Katodo erdi-zilindriko bat da, barneko
aldea materiale fotosentsible batez estalirik dago, Na. K,
Fotoi bat, katodora heltzen denean elektroi
Cs, Cs 2 0
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bat sortzen du. Anodo be
zala wolframiozko zuntz
bat bakarrik erabiltzen
da.

foto iak

e e
anodo

ka todo

Hodi fotomultiplikatzaileak: Katodo fotohodietako bezalakoa da, eta elektroiak anodo baterantz higitzen dira (anodo
hau dinodo deitzen da), dinodo honetan elektroiak azeleratu egi
ten dira, gero bigarren dinodo batetara pasatzen dira eta horre
la, asken anodora heldu arte.
UV urrunean 160 nm-tik gora, hodi fotomultiplikatzaileak silizezko leihatilarekin erabiltzen dira. 160 nm-tik behera leihatila hau materiale fluoreszente batez estalitik dago, ho
nela erradiazioa beste uhin-luzera handiagoko erradiazioan bihur
tzen da, eta leihatilak ezin du absorbatu. 100 nm-tik 250 nm-ra
Geiger kontagailua erabili daiteke:
UV-VIS absortziozko instrumentoa berriz, izpi-bakar
edo izpi-bikoitz izan daiteke:
Izpi-bakarra: Muestraren absorbantzia neurtu aurretik
0 % T eta 100 % T ipini behar ditugu, eta hau uhin-luzera bakoi
tzarentzat errepikatu behar da.
Izpi-bikoitza: Honek argi-iturriaren eta detektorearen
gorabeherakadak konpentsatzen ditu. Gainera, 0 % T eta 100 % T
ajustatu behar dira baina uhin-luzera batetan eginda, uhin-luzera guztietarako balio du. Izpi bikoitz hau chopper baten bidez
lortzen da:
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arg i iturria

monokro-

detektorea

madorea

chopper muestra

4.- APLIKAZIOAK
1.- Aplikazio interesgarriena produkto organiko eta
ezorganikoen analisi kuantitatiboa da. Substantzia orqaniko askok, VIS-UV zonan absorbatzen dute, adibidez: permanganato, nitrato eta kromato ioiak; osmio, ruteniotetraoxidoak, iodo molekularra eta ozono. Eta absorbatzen ez duten beste batzu, erreak
tibo egokiarekin tratatuz ondoren, absorbatu egiten dute. Adibi
dez: Fe, Co, Mo, SCN-ren bidez tratatuz absorbatzen dute, berdin
H 0 -rekin tratatuz Ti, Va, Cr absorbatzen dute.
2 2
Hau egiteko, uhin-luzera egoki bat aukeratu behar da,
absorbantzia-maximo bati dagokion uhin-luzera aukeratzen da.

Xm
X

Gero, soluzio estandard batzu preparatzen dira, kurba patroia egi
teko. Absorbantziak neurtuz Lambert-Beer-en legea errepresentatzen
da. Honela, muestraren absorbantzia neurtzen da eta kurba patroian
interpolatuz, muestraren kontzentrazioa determina dezake.
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Konponente bat baino gehiago badaude absorbantzia osoa
absorbantzia partzialen gehiketa da. Adibidez:

A
M+N
N

X,

X2

Ez da posible M edo N determinatzea neurketa bakar bat eginez.
Horregatik a 1 eta X 2 uhin-luzeretan absorbantziak neurtu behar
dira:
X

1

A

ic + E

m m

2

E
A

1
1
2
2
e
etac
N
M' N' M
eta A

A2

= E

2
lc
M M

+ E

1
1c
N
N
2
lc
N
N

soluzio patroien bitartez determina daitezke.
•

neurketaren bidez determinatzen dira, eta aurreko siste

2
1
ma erresolbituz c m eta cN ezagu ditzakegu.

Hasieran esan dugun bezala konposatu organikoek eta ko
lore gabeko inorganikoek ere analisa daitezke:
a.- Determina daitezkeen substantzia organiko interesgarrienak
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hauk dira: amima primarioak, aminoazidoak, zetonak eta monosakaridoak(pentosak).
b.- Kolore gabeko konposatu ezorganikoen determinaziorako erreak
tibo espektrofotometrikoak behar dira. Erreaktibo hauk organikoak
edo inorganikoak izan daitezke:
Erreaktibo organikoak:
- Ditizona

NH-NH-‹ C)

S -C .

Pb, Zn, Cd, Hg, Cu, Ag, Bi determinatzeko erabiltzen
da.
- Azoderibatuak: PAN, PAR, TAN, TAR, eta abar.
OH

N=NOŠ

N

OH

NjÌ--N=

0
0H

PAN

PAR

Zn, Cd, Cu, Va,
determinatzeko.

Cu, Bi, Ti, Zr, Pd
determinatzeko.

N

N
OH

OH

0
OH

TAN

TAR

- Trifenilmetanoaren deribatuak: Eriokromozianina R....
- Xantenoren deribatuak: Errodamina B, Sb determinatze
ko.
- Antrakinonaren deribatuak: Alizarina, alizarina S,
kinalizarina,

-
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OH

0

OH

OH

0
alizarina

0
alizarina

S

- Ditiokarbonatoaren deribatuak:
CH 3 - CH 2
+
N CS 2 Na sodio dietilditiokarbonato
CH 3 - CH 2
Se, Te, As, Bi, Fe, Cu, ' Ni, Pb determinatzeko.

Erreaktibo inorqanikoak
- Tiozianatoak
- Ur oxigenatua
- Potasio iodurua
Erreaktibo honekin determina daitezkeen elementu
batzu hauk dira: A1, Sb, As, Bi, B, Cd, Ca, Cr, Co,
Ba, Zn, Cu, Sn, Ti, Sr, Fe, Mq, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag,
Pb, Va, U, W.
Bereziki, aluminioaren eta kobaltoaren determinazioak ikusiko di
tugu:
Aluminioaren determinazioa: Oxima konposatua, pH = 4,5, erabiltzen
da, aluminioarekin konplexu bat formatzen
du eta kloroformoarekin erauzten da. 0,13,0 ppm-ko kontzentrazioak determinatu dai
tezke. Eriokromozianina R, ere erabili dai
teke, pH = 6,2. 0,04 - 0,4 ppm-ko kontzenOH
trazioak determinatzen ditu.
Oxima
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Kobaltoaren determinazioa: a-nitroso- 6-naftol konposatua erabil
NO
tzen da. NO taldeak konposatuari propietaOH te oxidanteak ematen dizkio. Co 2+ , atmosfe

a-nitroso-6-naftol
NO

0 0

OH

rako oxigenoarekin edo erreaktibo berare3+
kin Co
delakora oxidatzen da, konplexu
bat formatuz. Honen isomeroa, -nitroso- naftol berdin konportatzen da.
Nitroso-R gatza ere erreaktibo bezala erabili daiteke. Nitrosonaftolak bezala joka3+
tzen du, Co
delakoaren konplexu bat formatuz.

HSO HSO,
3
5 Sodio, potasio edo amoniako tiozianatoak

erabili daitezke.

nitroso-R

Co(SCN) 24 delakoaren konplexu urdin bat agertzen da.

2.- Analisi kualitatiboa, aplikazio honek analisi kuan
titatiboan baino garrantzi gutxiago dauka, baina, ala eta guztiz
produktu organikoen talde funtzional buruzko informazioa ematen
digu. Adibidez: absortzio banda bat 260 nm-tan agertzen bada, zi
klo aromatiko bat adierazten du, eta absortzio banda 280-290 nm-tan
agertzen bada, karbonilo talde bat adierazten du. Analisi kualita
tiboa absorbatzaileen interferentzia detektatzeko ere balio du.
3.- Produktu organikoen protonisazio konstanteak determinatzeko. Azido-base sistema bat hartzen dugu:
HR

H

+

+ R

Disoluzioaren espektrua pH-arekin aldatuz doa, horrela, sistema
honentzat lortzen ditugun absortzio espektruak pHa aldatuz hauk
dira.
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pH=9

300

400

500

Xinra

600

700

800

Kurba denak puntu batetan edo gehiagotan aurkitzen dira eta puntu hauk isobestikoak deitzen dira. K a protonizatze konstantea azi
do 4-base konjokatua gehi protoi direkzioan dela suposatzen dugu.

a R - aH+
K =
a

aHR
aR
+ log

1 o g K a = log

-aHR
aRpK a = pH - log

[ R1

- pH - log
a HR

[HR-1

log

Y R' HR

x i uhin-luzeran absorbantzia neurtuz:

1
A

= E

1
1
1 [HR 1
HR

+ E

1 - 1 [ R _1

R

eta kontzentrazio totala c a =1:HR1 + [R] da, horrela

A1

= 6 14R ]

c a + (t" -

1 [R]

1.
A1 - HP 1 ca
[R1( E- _ E4- R ) 1
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era berdinean,

[1112]-

El
1
A - 1 ca
1
1
cR -) 1
(cHR

Lehenengo ekuazioan jarraituz:
YR-

log

pK a = pH - log

YHR

[HR]
1
pKa = pH - log

cHR ca A
1
A1 - cR -

log

YR

Y HR

Protonizatze konstante bakar bat hartu da kontutan, baina, berdin
izango litzateke gehiagorekin, eta, ekuazio honetara hel daiteke:

(A i - en 1 c a )

Kn

[H + ] i(A2

En_i 1 c a -

-

En 1 c a )

0-1

En-1 Yc a - A2

Grafikoki ere pk a kalkula daiteke:

6
5
inflexio puntuan pK a = pH

pK

0 7

9

pH

4.- Konplexuen formulak eta formazio konstanteak determinatzeko ere erabiltzen da, honetarako hiru metodo desberdinak
daude:

—
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Aldakuntza etengabeen metodoa edo Job-ren metodoa:
M katioarekin eta L ligandoarekin disoluzio bi preparatzen dira,
bakoitzaren kontzentrazio molarrak berdinak izanik: c m = cL . Bolumen konstante (V) bat kontsideratzen da, V = VM + VL . Adibidez
V = 10 ml bada:
v

m

0

1

2

3

10

vL

10

9

8

7

0

Absorbantziak, konplexuak absorbitzen duen uhin-luzera batetan
neurtzen da, baina uhin-luzera horretan katioiak eta ligandoak
ez du absorbatu behar.
honek konplexuaren formula
ematen digu. Kasu honetan
ML (1:1)

/

0,15

x , x, (frakz io - molarrak)

0

1

0 5

Konplexuaren formazio konstantea kalkulatzeko A 1 eta A2
neurtzen dira:
A

1

A2

-

a

dua

non a konplexuaren disoziatze gra
izanik.

a honekin formazio konstantea kalkula daiteke. Adibidez, ML(1:1)
konplexu batentzat:
K =
f

[ML]
[M] [L]

_

(1 -a)
2 2
c

Job-ren metodoa konplexu bat bakarra formatzen denean bakarrik
erabil daiteke.

-
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Erlazio molarraren metodoa: Katioi disoluzio multzu ba
tzu egiten dira, denak kontzentrazio konstantearekin (c m ) eta
gandoaren kontzentrazioa (c L ) aldatuz:
=1

ML

R M =2

ML

R
1

0

2

1

m

2

R (L:M)erlazio molarra

3

Isuri erlazioaren metodoa: Lehenengo, disoluzio batzu
preparatzen dira, kontzentrazioa (c m ) konstante mantenduz eta li
gandoaren kontzentrazioa soberan edukiz, horrela M guztia konple
xu bezala aurkitzen da:
cm

A

= E

1(N

L

a b

)

=

Orain, aldatu egiten da eta c L konstante mantenitzen da eta katioiaren kontzentrazioa soberan, honela, L guztia konplexu beza
la daude:
cL
A2

= E

.1(MaLb ) = E 1

b

beraz,
Al

c m /a

Al/cm
= b/a

A 2cL/b

5.- Beste aplikazio batzu hauk dira;
a.- Balorazio fotometrikoak, baliokide puntua absorbantziaren bi
dez neurtzen da.
b.- Erreakzio kimikoen mekanismoaren estudioa.
c.- Aminen pisu molekularraren neurketa.

MOLEKULEN ABSORTZIO - ESPEKTRUAK:
INFRAGORRIA (IR)
1.- OINARRI TEORIKOA
1.1.- Infragorri-bandaren posizio eta
intentsitatea
1.2.- Oinarrizko bibrazioak
2.- TALDE FUNTZIONALEN BIBRAZIOEN ABSORTZIOFREKUENTZIA.
2.1.- Hidrogenoaren lotura sinpleen absortziofrekuentziak.
2.2.- Lotura hirukoitz eta lotura bikoitz akumulatuen absortzio-frekuentziak.
2.3.- Lotura bikoitzaren absortzio-frekuentziak.
2.4.- Hatz-markaren zonan absorbitzen duten tal
deen absortzio frekuentziak.
3.- ESPEKTROFOTOMETROAREN DESKRIPZIOA
3.1.3.2.3.3.3.4.-

Erradiazio iturria
Dispertsio-sistema
Muestra
Detektorea

4.- ESPEKTROSKOPIA INFRAGORRIAREN APLIKAZIOAK
4.1.- Experimentua: C=0 loturaren indar kons
tantearen determinazioa.
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MOLEKULEN ABSORTZIO-ESPEKTRUAK: INFRAGORRIA(IR)

Espektroskopia infragorria, molekulen bibrazioak detek
tatzeko eta neurtzeko erabiltzen da. Bibrazio-molekular hauk espektru elektromagnetikoaren zona berezi batetan agertzen dira,
zona honi infragorria(IR) deitzen zaio. Bere uhin-luzeraren tar-6
-3
m-ra da, baina kimikan gehien batez kimi
m-tik 10

te osoa 10

kaorganikoan aplikapenei begira tarte erabilgarriena 2,5.10-6
m-tik 15.10 -6 m-ra da. Kasu honetan ere bandak agertuko dira, ze
ren eta, bibrazionalki exzitatzen direnean, errotazionalki ere exzitatu egingo baitira. Normalki, banda baten energia edo posierabiltzen da, bere unitate
zioa adierazteko, uhin-zenbakia
1
arrunta cm izanik. Tarte erabilgarrien uhin-zenbakien tartea
1
-1
4000 cm
-tara doa. Talde funtzionaldenak tarte -tik 667 cm
honetan bibratzen dute, haurenfrekuentziakbereziak izanik.

Espektroskopia infragorria, konposatu moetak determinatzeko metodo egokienetariko bat da. Alde batetik talde funtzional
bakoitzak bere bibrazio-frekuentzia bereziak ditu eta bestetik mo
lekula bakoitzak ere bere frekuentzia bereziak ditu.

1.- OINARRI TEORIKOA

Espektru infragorriak, molekulak energia absorbituz bi
brazionalki exzitatzen direlako aqertzen dira. Molekul'aren bibra
zio bakoitzak energia desberdinak edukiz, bibrazio bakoitzeko mo
lekulak energia absorbatzen du. Baina, energia bibrazionalakkuan
tifikatuta daudenez ere, molekulak ez ditu energia denak absorbituko baizik eta energia determinatuko fotoi batzu. Beraz espektrua
diskontinua izango da, honela bandak agertuko dira. Beraz uhinaren
frekuentzia aldatuz:
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hv (IR)
I

muestra

o

X

X
2X 3

Molekula baten bibrazioak, bi moeta desberdinetakoak
izan daitezke: bibrazio lokalizatuak: molekulako talde funtzionalen eta loturen bibrazioak dira, eta bai batzu eta bai besteak,
flexioak eta tentsioak izan daitezke. Generalean, 4000 cm -1 -tik
1500 cm- 1-tara agertzen dira. Bibrazio ez-lokalizatuak: molekula osoaren bibrazioak, multzo bezala, dira. Eta, molekula bakoitzaren berezitasun bat da, horregatik, bibrazio hauk agertzen di
ren zonari "hatz-marka" deitzen zaio. Bibrazio hauk 1500 cm-i-tik
1 -tara agertzen dira.
667 cm
Esan dugunetik, molekula baten egitura determinatzeko,
bigarren bibrazio moetak garrantzienak izango dira, ala eta guztiz beste problema batzu agertzen direnez ez dira egokienak mole
kula bat identifikatzeko. Lehenengo bibrazio moetak, lotura eta
talde funtzionalen bibrazioak, oso erabilgarriak dira molekula baten egitura determinatzeko, zeren talde bakoitzak leku determi
natu batetan bibratzen baitu. Honela:

3000 2000

0-H
N-H
C-H
tentsio

1500

C=C
C=N
X=Y=Z
tentsio

1000

C=C
C=0
C=N
tentsio
N-H
flexio

790 c

flexio eta tentsio ban
den konbinaketak."Hatz
markaren zona.
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Irudian, talde edo lotura batzuren bibrazio uhin-zenbakiak agertzen dira. Jarri dugun adibidea,Nujolkonposatuarenespektruada,
konposatu honetan C-C eta C-H taldeak daude bakarrik, hortik bere espektrua oso sinplea izatea. Substantzia organiko hau, askotan, IR-espektruak egiteko euskarri bezala erabiltzen da.
Orain, ikus dezakete zergatik talde funtzional batzuren bibrazioak zona batetan agertzen diren eta beste batzuena beste batetan eta ere, hauren arteko intentsitate-desberdintasu
na explika dezakete.

1.1.- Infraqorri-bandaren posizioa eta intentsitatea

Infragorri-bandaren poizioa, faktore bitaz aldatzen da:
loturen sendotasunekin eta atomoen masarekin. Loturen sendotasuna
zenbat eta handiagoa izan eta atomoen masa zenbat eta txikiagoa,
lotura honek bibratzen hasteko energia gehiago beharko du, beraz
absorbatzen duen infragorri-uhinaren energia handiagoa izan qo da.
Beraz, uhin-zenbaki altuagoetan absorbatuko du. Adibidez, C-C,
C=C eta C=C loturak kontsideratuz:
Loturen sendotasuna
gehitu

C - C
C =C
C =C

700-1500 cm
1600-1800 cm 1
2000-2800 cm 1

handiagoa

Eta, atomoen masa kontutan edukiz, adibidez, 0-H eta 0-D loturak kontsideratuz:
Atomoen masa
gehitu

1.0-H
3600 cm 1
-1
0-D % 2630 om

_v txikiag
.
oa

Hau kontutan edukiz, tentsio bibrazioak absorbatzen duten erradia
zioarenfrekuentziek jarraitzen duten ordena hau izanqo da: lotura
hirukoitzak, bikoitzak baino frekuentzia handiagoko erradiazioa
absorbatzen du, etahonek lotura sinpleak baino handiagokoa. Generalean, lehen esan dugun bezala, lotura baten tentsioa edo sendo-
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Alderantziz, flexio bibrazioek frekuentzia txikiagoko
erradiazioak absorbatzen dituzte, eta normalean "hatz-markaren"
zonan agertzen dira(1500 cm 1 -tik 667 cm 1 -tara). Bakarrik,
N-H loturaren flexio-bibrazioa agertzen da, frekuentzia handiago
-1
tan (1600 cm ).
Infragorri-banden intentsitatea: Molekula baten bibra-

zio denak ez dute erradiazio infragorria absorbitzen, baizik eta,
bakarrik momentu dipolarraren aldaketa gertatzen denean. Beraz
molekula batek, beren bibrazio baten eraginez kargen distribuzioa
aldatzen badu (momentu dipolarraren aldaketa), erradiazio infrago
rria'absorbatu dezake, bibrazioaren anplitudea gehitzeko. Honen
ondorioz, zenbat eta bibrazio batetan, momentu dipolarra gehiago
aldatu, absortzio bandaren intentsitatea handiagoa izango da.
Molekula baten polaritatea edo momentu dipolarra, mole
kularen kargen distribuzioarekin dependitzen du. Adibidez, AB mo
lekula batek polaritate handiagoa edukiko du, zenbat eta A eta B
delakoen arteko elektronegatibitate desberdintasuna handiagoa
izan. Honela, C- H loturaren momentu dipolarra txikia izango da,
alderantziz C-0, C=0, C-C, C N. loturen momentu dipolarra
handia izango da. Ikus dezagun alkoholaren, 0-H taldearen bibra
zioak:

O-H loturaren flexioa C-0 loturare_

C-0 loturarerk

kiko(1500-1200)cm-1

tentSioa
(1200-1000)cm

1

nu/

_ _ _

-1
--

•

---

-)

O-H loturaren tentsioa(3700-3000)cm

H atomoaren flexioa C-0 loturarekiko
-1
(650-250) cm
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Beraz, lau banda agertuko dira, bi tentsiozkoak eta bi flexiozkoak. Infragorri-banda baten intentsitatea nahiko handia bada,
banda karakteristikoa deitzen zaio. Beraz, alkoholaren OH-taldea
ren kasuan, laubanda karakteristiko egongo dira, baina gehien ba
tez OH-taldearen tentsio banda. Absortzio-banda hauen frekuentzia
alboan dauden atomo edo taldeekin alda daiteke, adibidez, OH-tal-

dearen absortzioa, OH-taldea karbono primario, sekundario edo ter
tziario bateri lotuta badago aldatu egiten da. Eta bai ere, OHtaldea askea bada edo beste molekula bateri hidrogeno-zubiaren bi
dez lotuta badago frekuentzia aldatu egiten da.

1.2.- Oinarrizko bibrazioak

Molekula batek n atomo baditu, 3n askatasun-gradu ditu,
hauetatik 3 traslaziozkoak dira, beste hiru errotaziozkoak molekula ez lineala bada, eta molekula lineala bada bi errotaziozkoak.
Ondorioz, molekula lineal batek 3n-5 bibraziozko askatasun-gradu
ditu eta ez lineala bada 3n-6. Honela molekula batek 3n-5 edo 3n-6
bibratzeko modu desberdin ditu, eta bibrazio hauetan momentu dipo
larra aldatzen bada molekulak erradiazio infragorria absorbitzeko
ahalmena du, honela zona infragorrian bandak agertuko dira. Adibi
dez, ur molekularen kasuan:

- hiru atomo ditu
- molekula ez lineala da
- beraz, 3n-6 bibraziozko askatasun-gradu ditu(3)

0
/'//\‘
H

H

tentsioa(3652 cm -1 )

H

H

H

/\H

tentsioa(3756 cm 1 ) flexioa(1538 cm1)

Denetan, molekularen momentu dipolarra aldatzen da. Honela, urak
oinarrizko hiru bibrazio edukiko ditu, beraz, espektruan oinarriz
ko hiru banda agertuko dira.
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Molekula, zenbat eta konplexuagoa izan, bibratzeko era
desberdin gehiago agertzen dira, adibidez metileno taldearen kasuan:
H F-1

/H

C,
\‘.

tentsioak

c

H H +—H

2( H H
C,
‘.

C,

‘•

C,

's

flexioak(+ eta - paperarekiko bibrazio perp.)

Beraz, kasu honetan oinarrizko 6 bibrazio daude, horrela, oinarriz
ko 6 banda agertuko dira, denetan momentu dipolarra aldatzen baita.
Oinarrizko bibrazioetatik aparte beste bibrazio moeta
batzu agertzen dira:
Sobretonoak: Oinarrizko bibrazioen armonikoak dira. Adibidez, oina
rrizko bibrazioa v frekuentzian agertzen bada, sobretonoak 2v ,
3v , 4v ,
frekuentzietan agertzen dira.
Konbinaketazko tonoak: Oinarrizko bibrazioen konbinaketak dira.
Adibidez, v i cta v2 frekuentzietan oinarrizko bandak agertzen ba
dira, banda hauk vi + v 2 edo v i - v 2 frekuentzietan ager daitezke.
Akoplamenduak eta Fermi-ren erresonantzia ere gerta daiteke.

2.- TALDE FUNTZIONALEN BIBRAZIOEN ABSORTZIO - FREKUENTZIAK
Molekula baten egitura aztertzeko infragorri-espektrua
erabiltzen da, eta horretarako taldeen frekuentzien taulak erabil
tzen dira. Taula hauk batzutan irudi bezala agertzen dira eta bes
te batzutan taula bezala.
Hemen ematen diren taulak, eta datuak disoluzio diluituentzat disolbatzaile bezala substantzia ez-polarra erabiltzen
denerako dira. Banden intentsitatea adierazteko, seinu hauk erabiliko ditugu: handia (h), erdizkoa (e), ahula (a) eta aldakorra
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da.

2.1.- Hidrogenoaren lotura sinpleen absortzio-frekuentziak

C- H saturatuen absortzio-frekuentziak

Taldea

Frekuentzia/cm1

Oharrak

CH2

Normalean bi edo hiru
2960-2850(h)
dira.
-CH 3banda
2890-2880(a)
CH
-- CH

2

1470-1430(e)

C-H taldearen tentsioa

C-H taldearen flexioa

3

-CH 1390-1370(e)
3
,720 (a)

CH -ren flexio simetrikoa
3
CH -ren flexioa
2

C- H desberdinen absortzio-frekuentziak

Taldea

Frekuentzia/cm 1Oharrak

Ziklopropano C-H
Epoxido C - H

^-0050(a)

C-H taldearen tentsioa

-CH -halogeno
2
Normalean bi banda ager
-CHO

2900-2700(a)

tzen dira, bata 2720cm1
-ren inguruan

-0-CH 2850-2810(e)
3
-0-CH -02

2790-2770(e)
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Taldea

N-CH

1

2820-2780(e)

3

-C(CH 3 ) 3

:.2C(CH3)2

-O-CO-CH 3
-CO-CH

Frekuentzia/cm

Oharrak
-N-CH 2 - taldearen absortzio-frekuentziak
ere zona honetan ager
daitezke.

1395-1385(e)
1365(h)

^, 1380 (e)

1385-1365(h)
1360-1355(h)

3

Banda bikoitz bat da,
gutxi gorabehera sime
trikoa.
Banda honen intentsita
tea handia denez, ager
tzen direnean, zona ho
netan bakarrik haurek
ikusten dira.

C-H, alkeno eta aromatikoen, absortzio-frekuentziak

Taldea
- H

-

Arilo-H

RCH=CH 2
R 2 C=CH 2
..„14
R 2 C=C
H 'C=C ,H

Frekuentzia/cm 1

Oharrak

ti 3300 (h)

3095-3075(e)

C-H taldearen tentsioa.
Batzutan, C -H saturatuen
absortzioaren eraginez
ez dira ondo ikusten.

3040-3010(e)
3040-3010(a)

Normalean ez da ikusten

970-960(h)

Lotura bikoitza konjoka
tuta dagoenean, adibidez,
C=0 taldearekin banda
-1 inguruan
hau 990 cm
agertzen da.

995-985(h)
940-900(h)
895-885(h)
840-790(e)
730-675(e)

- 46 CH,CH 2 eta CH 3 taldeen absortzio-frekuentziak nahiko ondo ezagutzen dira. Zeren eta, C-H taldeak, hidrogeno-zubietan parte hartzen ez dutenez hauren frekuentzia ez da aldatzen bere inguru ki
miko edo egoera aldatuz. Molekula gehienak C-H saturatuak dauzke
tenez, analisierako ez daukete garrantzi handirik, ala eta guztiz C-H saturatuen bandak ez direnean agertzen, C-H saturaturik
ez dagoela ondo ikusten da. C-H ez-saturatuak eta C-H aromatikoak,
C-H saturatuetatik bereizteko, hau hartu behar da kontutan: C-H
-1
saturatuak 3000 cm
baino frekuentzia baxuagoetan absorbatzen du
te, eta besteak 3000 cm 1 baino handiagoetan, banda honen intentsitatea besteena baino txikiagoa izanik.
0-H(alkohol eta fenol) taldearen absortzio-frekuentziak

Taldea
Ura disoluzioan
OH-askea

H lotura-OH(solido, likido eta di
soluzio diluitua)

Frekuentzia/cm1

Oharrak

3710
3650-3590(al)

3600-3200(h)

H lotura-OH intra
molekularra, kela
to forman.

3200-2500(al)

Kristalizazio ura
(egoera solidoan)

3600-3100(a)

Zorrotza: OH taldearen
tentsioa.
Hidrogeno zubi-intramole
kularren eraginez zorrotza izan daiteke. Frekuen
tzia zenbat eta baxuagoa
izan, hidrogeno loturaren
sendotasuna handiagoa da.
Zabala. Zenbat eta frekuen
tzia baxuago izan H lotura sendoagoa da. Batzutan
banda zabala denez, zona
honetan agertzen diren
beste bandak ez dira ondo
ikusten.
Batzutan, 1640-1651 cm 1
tartean banda ahul bat
agertzen da.
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Taldea
-O-H

Frekuentzia/cm 1Oharrak
1410-1260(a)

O-H-ren flexioa

1150-1040(a)

C-O-ren tentsioa

O-H taldearen absortzio-frekuentzia, H loturaren sendotasuna neur
tzeko erabili ohi da. Zeren, zenbat eta H-lotura sendoagoa izan
absortzio frekuentzia baxuagoa baita eta absortzio banda zabalagoa eta intentsuagoa. OH askearen banda zorrotza (3650-3590 cm1
tan) gas edo bapore fasean, edo disoluzio diluituan ikus daiteke,
baita ere faktore esterikoen bidez H loruta forma ez daitezkeenean. Likido puru eta disoluzio kontzentratuetan, 3600-3200 cm1
-tako zonan banda bat agertzen da, banda polimerikoa. Egoera soli
doan egiten diren espektruetan banda bakar bat, 3400-3200 cmi-ta
ko zonan agertzen da. Banda hau zabala eta intentsua da.

N-H(amida, imida, amonio eta amina) taldearen tentsio bibrazioen
absortzio frekuentziak

Taldea

Frekuentzia/cm1

Amina eta imina
3500-3300(e)
=N-H

+

-NH 3 aminoazidoak
Aminogatzak

Oharrak
Amina primarioek zona
honetan banda bi ematen
dituzte: tentsio simetrikoa eta antisimetri
koa. Sekundarioek oso
ahulki absorbatzen dute.
Pirrol eta indol konposatuetan N-H taldeak zo
rrotz bat ematen du.

3130-3030(e)
3000(e)

Egoera solidoan, banda
zabalak 2500-2000 cm 1
inguruan ager daitezke

2700-2250(e)

Egoera solidoan, armoni
koen eraginez zona zaba
lean agertzen dira.
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Taldea

Frekuentzia/cm-1Oharrak
Egoera solidoan eta hi
drogeno loturen eraginez 150cm-1 baino baxuago

Amida primarioa

2/3.3500(e)

agertzen dira. Askotan

-CONH 2/3.3400(e)
2

banda batzu 3200-3050
- 1 i
cm inguruan agertzen
dira.
Bi banda: egoera solidoan eta H loturen era
ginez frekuentzia baxu

Amida sekundarioa

3460-3400(e)

-CONH-

3100-3070(a)

etan agertzen dira.
Egoera solidoan eta H
loturen eraginez banda
ahul bat ere ager daiteke.

N - H taldearen, flexio-bibrazioen, absortzio-frekuentziak

Taldea

Frekuentzia/cm

1

Oharrak

-NH 1650-1560(e)
2
1580-1490(a)

1600(h)
-NH

3

1500 (h)

.Amina sekundarioen ga-1
tzak, 1600 cm -tan ban
da bat daukete.

N-H loturen tentsio bibrazioen frekuentzia O-H taldeen frekuentziekin nahaz daitezke. Baina, N-H loturek, H loturek formatzeko
ahalmen gutxiago dauketenez, bere bandak normalean zorrotzagoak
dira eta beste alde batetik N-H absortzio banden intentsitatea
ahulagoa da. Disoluzio diluituetan, O-H askeen absortzio frekuen
tzia baino frekuentzia baxuagotan agertzen da. N-H taldearen ten
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turaren eraginez, O-H taldearen bandakin konparatuz, gutxiago gu
txitzen dira, eta bandak gutxiago zabaltzen dira.
R-H desberdinen absortzio-frekuentziak

Taldea

Frekuentzia/cm 1Oharrak
O-H taldearena baino ahu
lagoa, eta H loturaren eraginez gutxiago aldatzen da.

-S-H

2600-2550(a)

P-H

2440-2350(e)

Zorrotza

2700-2560(e)

O-H taldearekin asoziatuta.

p

0

OH
1/1,37 bider R-H
taldearen absortzio frekuentziak

R-D

2.2.- Lotura hirukoitzen eta lotura bikoitz akumulatuen absortzi3
frekuentziak
Lotura hirukoitzen absortzio-frekuentziak

Taldea

Frekuentzia/cm1
3300(e)
2140-2100(a)

-CEC-

2260-2150(e)

2260-2200(e)

Diazonio gatzak
%2260
Tiozianatoak
R-S-CN

Oharrak
C-H loturaren tentsioa
loturaren tentsioa

2175-2140(h)

CsN loturaren tentsioa
konjokatuta dagoenean
intentsuagoa da.
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Lotura bikoitz akumulatuen absortzio-frekuentziak

Taldea

Frekuentzia/cm

1

Oharrak

Karbono dioxidoa
0=C=0

2349(h)
Intentsitate handikoa da,

Isozianatoak

eta molekula konjokatuta
2275-225-(h)

-N=C=O

egon edo ez frekuentzia
ez da aldatzen.

Azidak
2160-2120(h)
-N
3
Karbodiimidak

2155-2130(h)

-N=C=NZetenak

'‘.2150(h)

--C=C=0
Isotiozianatoak
-N=C=S

2140-1990(h)

Zabala eta intentsua

Diazoalkenoak
R 2 C.A=N

q.2100(h)

Zetenimidak
C=C=N-

%2000(h)
Aleno taldea, hasiera-bukaerako karbonoetan bada-

Alenoak
C=C=C

'1950(e)

go edo elektroiak erakartzen dituen talde bateri
lotuta badago, bisbanda
agertzen dira.

Ala eta guztiz lotura bikoitz akumulatuen absortzio frekuentziak
ez dira oso zehatzak, zeren, ez baitira asko estudiatu X=Y=Z sis
temetan agertzen diren frekuentzia altuak, tentsio bien akoplamenduen eraginez dira. Akoplamendu hauk, talde bien frekuentzia
eta simetria antzerakoak direnean agertzen dira.
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Karbonilo C=0 taldearen absortzio-frekuentziak
Banda guztiak intentsuak, intentsitate handikoak dira.

Taldea

Frekuentzia/cm1

Oharrak

Azido anhidrikoak
-00-0-001
Bi banda 60 cm bana
tuta. Anhidrido azikli
1850-1800
Saturatua

1790-1740 ,

koetan banda intentsue
na frekuentzia altuenean agertzen da eta ziklikoetan banda ahulena agertzen da frekuentzia horretan.

Arilo eta a6-

1830-1780

insaturatuak

1770-1710

Eraztun penta-

1870-1820

gonala saturatua

1800-1750
Bat edo bi banda, C-0

Moeta guztiak

1300-1050

taldearen tentsio bibrazioaren eraginez
agertzen dira.

Kloroazidoak
-00C1
Fluoroazidoak frekuen
Saturatua

1815-1790

tzia altuagoetan ager
tzen dira, bromo-eta
iodoazioak baxuagotan

Arilo eta 13insaturatua

1790-1750
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Taldea

Frekuentzia/cm1

Oharrak

Azido peroxidoak
-00-0-0-00Saturatua

1820-1810
1800-1780

Arilo eta a6insaturatua

1805-1780
1785-1755

Estereak eta laktonak
-00-0Saturatua

1750-1735

Arilo eta
insaturatua

1730-1715

Aril eta vinil
estereak
C=C-O-CO-alkilo

1800-1750

a-elektronegatibo
taldearekin lotuta. Adibidez:

1770-1745

Estere a-zetonikoak

1755-1740

Laktona pentagonala

1780-1760

Laktona pentago-,
nala "-insatura
tua

1770-1740

Laktona pentagonala y6-insaturatua

%1800

Moeta guztiak

1300-1050

C=C loturaren bibrazioak bandaren frekuentzia, frekuentzi
a altuagotara despla
zatzen du.

Intentsitateh disolbatzailearekin aldatzen da, C-H taldea
a-posizioan dagoenean

Generalean, bi banda
intentsuak C-O-ren
tentsio bibrazioaren
eraginez agertzen di
ra.
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Taldea

Frekuentzia/cm1

Oharrak

Aldehidoak
-CHO
Saturatua

1740-1720

Arilo

1715-1695

a0-insaturatua

1705-1680

a8 , yd-insaturatua

1680-1660

Aldehido 6-ze
tonikoa enol
forman

1670-1645

Zetonak
-C=0Saturatua

1725-1705

Arilo

1700-1680

a8-Insaturatua

1685-1665

a8,a'8 1-insaturatua eta diarilo.

1670-1660

Zetona a-halogenatuak

1745-1725

Zetona a,a'-di
halogenatuak

1765-1745

Zetona ziklikoak(6 edo ge
hiago

1685-1665

Ortohidroxi edo amino
taldeek, banden frekuen
tzia 1655-1625 cm 1 ingurura desplazatzen dute.

Beherapen'hau, H lotura
ren eraginez gertatzen
da.

- 54 -

Taldea

Frekuentzia/cm

Zetona penta
gonalak

1750-1740

Ziklikoa(tri
gonala)

1705-1660

1Oharrak

Azido karboxilikoak
-COOH
Moeta guztiak

3000-2500

Saturatua

1725-1700

()43 -insaturatua

1715-1690

Arilo

1700-1680

a -halogeno

1740-1720

Karboxilato ioiak
-000Moeta gehienak

1610-1550
1420-1300

Tentsio antisimetrikoa
Tentsio simetrikoa

Amidak

Primarioa(-CO-NH 2 )
C=O taldearen tentsio
-bibrazioa.

Disoluzioan

Egoera solidoan
Disoluzioan

%1600

Egoera solidoan

U640

N-H taldearen flexioa

Sekundarioa
-CONHDisoluzioan

1700-1670

Solido

1680-1630

C=0 taldearen tentsioa
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Taldea

Frekuentzia/cm

Disoluzioan

1550-1510

Egoera solidoan

1570-1515

1

Oharrak
N-H taldearqn flexioa

Tertziarioa

-CON

1670-1630

Laktamak
Eraztun hexago
nalak edo handiagoak

%1670

Eraztun pentagonala

%1700

Imidak
-CO-N-00^,1710 eta ti1700
Ziklo hexagonala
Ziklo pentagonala V1770 eta ^,1700
Ureak
N-CO-N
RNHCONHR

^,1660

Hexagonala

ti1640

Pentagonala

'‘,1720

Tioestereak eta azidoak
RSO-S-R
RCOSH
RCOS-alkilo
RCOS-arilo

^,1720

H loturarik ez dagoenean
egoera solidoan eta diso
luzioan espektruak berdi
nak dira.
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doenak dira, gero esterenak eta atzenez zetonenak eta aldehidoenak. Amiden absortzio-intentsitatea zetonen bezalakoa da, baina
ala eta guztiz banda honen intentsitatea aldakorra da.
Karbonilo banden frekuentzia: Karbonilo banden frekuen
tzia honela azal daiteke laburki:
a.- R-CO-X taldean X zenbat eta elektronegatiboagoa izan frekuen
tzia altuagotan agertzen dira.
b.- a8 insaturazioak frekuentzia gutxitu egiten du, normalean 1540 cm 1 inguru. Ala eta guztiz, amidetan aldaketa hau ez da
gertatzen.
c.- Konjokazio urrunaren bidez ez da aldatzen.
d.- Konposatu ziklikoen deformazioaren bidez frekuentzia gehitu
egiten da.
e.- H loturak, frekuentziaren beherapena sortzen du, normalean
40-60 cm 1 inguru.
f.- Honelako efektu bat baino gehiago gertatzen badira, efektu
osoa denen gehiketa da.
Imida, oxima...(C=N-) taldeen absortzio-frekuentziak

Taldea

Frekuentzia/cm 1Oharrak

;C=N-H

3400-3300(e)

N-H taldearen tentsioa

2.- C=N-

1690-1640(al)
1660-1630(al)

C=C taldearen bibrazioa
ren eraginez banda hauk
identifikatzea ez da
erresa.

OES-insaturatua
Sistema konjokatu ziklikoak

Azokonposatuen (-N=N-) absortzio-frekuentziak

Taldea

Frekuentzia/cm1

-N=N-

%1750(a1)

'\,1570
A=N0

Oharrak
IR-an oso ahula
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Alkeno(X=C:-.) taldearen absortzio-frekuentziak

Taldea

Frekuentzia/cm1

:C=CZ
ez konjokatua

1680-1620(al)

Eraztun aromatiko
batekin konjokatua

%1625

Oharrak
Simetrikoa bada, oso
ahula da.
Ez konjokatuena baino
intentsuagoa.

Dienoak, trienoak,
1650(h) eta 1600(h)
Konposatu karbonilo a8-insaturatuak 1640-1590(h)
Estere enoliko,
etere enoliko eta
eneminak

1690-1650(h)

Konposatu aromatikoen absortzio-frekuentziak

Taldea
Eraztun aromatikoak

Frekuentzia/cm-1Oharrak
%1600(e)
%1580(e)

Konjokatua denean ager
tzen da.

i 1500 (e)
t

Normalean, denetatik
intentsuena da

Konposatu aromatikoek, 1600-1500 cm i -tako zonan absortzio karakteristikoak dituzte, eta C=C taldearen bibrazioen eraginez agertzen dira. Eraztun aromatikoek, "hatz markaren" zonan beste banda
batzu dituzte, C-H taldearen flexioaren eraginez; baina analisia
egiterakoan ez dute garrantzi handirik. 2000-1670 cm i -tako zonan,
konposatu aromatikoetan banda batzu agertzen dira, banda hauk intentsitate txikiko bandak dira, eta oinarrizko banden konbinaketak edo armonikoak dira. Banda hauen intentsitatea eta kopurua,
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hauk agertzen badira, eraztun bentzenikoaren substituzio moeta berehala jakin daiteke.
Eraztun bentzeniko substituitu batzuren bandak zona ho
1
netan (2000-1667)cm , hauk dira:

1\r\

"\i

f

\

I
Mono

Di

Di

Di

Tri

Tri

iri

Tetra

orto-

meta-

para-

1,2,3-

1,3,5-

1,2,4-

1,2,3,4-

Nitro, nitroso,...(N=0) taldeen absortzio-frekuentziak

Taldea

Frekuentzia/cm1

Oharrak

C-NO 2••n.. 1560 (h)
ti 1350 (h)
1650-1600(h)
Nitratoak
0-NO 21270-1250(h)
1630-1550(h)
Nitroamidak
N-NO 21300-1250(h)
C-N=0

1600-1500(h)

0-N=0

1680-1610(h)

N-N=O

1500-1430(h)

Aromatikoa
Alifatikoa

1300-1200(h)
970-950(h)

NO 3

1410-1340
860-800

Bi banda

Oso intentsuak

- 59 2.4.- Hatz-markaren zonan absorbitzen duten taldeak
Sufrearen konposatuen absortzio-frekuentziak

Taldea

-S-H

Frekuentzia/cm

2600-2550(a)

Oharrak
S-H taldearen tentsioa,
O-H taldearena baino ahu
lagoa da. H loturaren eraginez gutxiago aldatzen da.

1200-1500(h)
% 3400

N-H taldearen tentsioa

1550-1460(h)
1300-1100(h)
2:S= 0

1060-1040(h)

:_-so2

1350-1310(h)
1160-1120(h)

-SO 2 -0-

1420-1330(h)
1200-1145(h)

Fosforoaren konposatuen absortzio-frekuentziak

Taldea

Frekuentzia/cm1

P-H

2440-2350(h)

P-0-alkilo

1050-1030(h)

P-O-arilo

1240-1190(h)

P=0

1300-1250(h)

P-O-P
0
`01-1

970-910
2700-2560
1240-1180(h)

Oharrak
Zorrotza

Zabala
O-H taldearen H lotura
P=0 taldearen tentsioa
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Konposatu halogenatuen absortzio-frekuentzia

Taldea

Frekuentzia/cm

C-F

1400-1000(h)

C-cl

800-600(h)

C-Br

750-500(h)

C-I

'''500(h)

1

Oharrak

Inorganiko ioien absortzio-frekuentziak

Taldea

Frekuentzia/cm -1Oharrak

Amonio

3300-3030

Zianuro, tio
zianato eta
zianato

2200-2000

Karbonato
Sulfato
Nitrato
Nitrito
Fosfato

1450-1410
1130-1080
1380-1350
1250-1230
1100-1000

Denak intentsuak dira

3.- ESPEKTROFOTOMETROAREN DESKRIPZIOA
Ikuskor eta ultramore-espektroskopian erabilitako espek
trofotometroaren parte berdinak ditu: Iturria, monokromadorea, muestra eta detektorea. Bakarrik, materiale optikoen propietateak
desberdinak dira. Orain aparatuaren parte bakoitza aztertuko dugu.

3.1.- Erradiazio-iturria
Infragorrizko iturri arruntenak hauk dira: Nerst-en filamentua eta Globar. Nerst-en filamentua(bat cm-tako luzera eta
bat mm-tako diametroa dauka) Th, Ce, Y eta Zr delakoen oxidoen
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nahaste bat da; lortzen den tenperatura 1700°C-tako ingurukoa da.
Globar iturria silizio karburozko filamentu bat da, eta bere lantenperatura 1200°C-takoa da.

3.2.- Dispertsio-sistema
Beti bezala, prismak edo sare-monokromadoreak izan dai
tezke. Baina, espektroskopia honetan, materiale bezala kuartzoa
eta beira ezin daitezke erabili zeren, honek zona honetan absorbatzen baitute. Zona honetan halogenoen gas batzu erabili daitez
ke:
Materialea

Zona/

Kuartzoa
LiF
CaF
NaC1
KBr
CsBr

0,8-3,5
1-5
0,8-8,5
0,8-15
0,8-28
0,8-40

Baina, experientzia aldetik hauk erabiltzen dira zona hauetan.
Materialea
NaC1
LiF
CaF 2
KBr
CsBr

Zona/
1-16
1-6

0,5-9
10-25
11-35

Beste alde batetik, materiale hauk ura absorbitzen dutela kontutan eduki behar da, eta hau gainditzeko aparatuak sistema berezi
bat behar du.

3.3.- Muestra
Muestra, gas fasean, likido puru bezala, disoluzioan
edo egoera solidoan erabili daiteke: gas fasean, baporea zelula
berezi batetan sartzen da, normalean bere luzera 10 cm izanik.
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Generalean, kubetaren leihatilak NaC1 delakoz osotuta daude. Gertatzen dena, konposatu organiko batzuren bapore-presioa txikia de
la horregatik, metodo hau gutxi erabiltzen da.
Likido puru bezala, likidoaren tantaka bat, NaC1 delakoaren plaka
edo pastila biren artean ipintzen da. Hau izango da metodo sinple
ena eta normalean, muestra ez-hegazkorra denean erabiltzen da. Di
soluzioan, muestra disolbatzaile batetan disolbatzen da normalean,
disolbatzaile bezala karbono tetrakloruro edo kloroformo erabiltzendira.IR-espektrofotOmetroak izpi bikoitz dunak direnez, kubeta bat disoluzioarekin izpi batetan jertzen da, eta beste bat disolbatzailearekin bakarrik beste izpian, honela substantziaren egiazko espektrua neur daiteke. Teknika honen erabilgarritasuna,
disolbatzaileari lotuta dago, zeren, disolbatzaile polarrak erabi
liz substantziaren espektrua aldatzen baita. Horregatik disolbatzaile bezala substantzia apolarrak erabili behar dira, baina batzuetan hau ez da posible zeren, substantzia polarretan ez baitira disolbatzen. Solido egoeran, erabiltzeko pastila batzu egin be
har dira, horretarako normalean, teknika bi erabiltzen dira: Nujol-ren teknika eta pastila. Nujol-aren bidez muestra eta Nujol nahastatuz pasta homogenea bat egiten da, Nujol konposatuak oso gutxi absorbatzen duenez, ez dago interferentzia problemarik. Gero, pasta hau NaC1 kristale baten gainean ipintzen da. Pastilaegi
teko muestra euskarri batekin nahastatzen da. Generalean, euskarri
bezala KBr sikua, ur gabe erabiltzen da. Honela, pastila mehea eta
gardena lortzen da. KBr konposatuak ere oso gutxi absorbatzen duenez infragorrian, interferentzia problemarik ez dago. Teknika hau,
pastilaren teknika, asko erabiltzen da, gehien batez substantzia
solido denean.

3.4.- Detektoreak
Infragorri-espektroskopiaren detektoreak tenperaturaren
gehiketan oinarritzen dira, tenperatura gehikuntza hau infragorri
erradiazioaren bidez gertatzen da. Honelako detektore baten bidez
10 -6 °C-tako tenperatura aldaketak detekta daitezke. Detektore era
bilienak: bolometroak eta termopareak dira: Bolometroetan tenpera
tura aldaketaren eraginez, erresistentziaren aldaketa bat sortzen
da eta ondorioz boltaiaren aldaketa. Gaur egun, beste detektorebat
erabiltzen da: Golay detektorea, detektore hau honela osotuta dago:
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aldaketa tenperaturarekiko da.
Espektrofotometro osoaren eskema hau da: Bi—sortakoapa

ratua.

erreferentzia

Prisma
detekto
rea.

Nerst filament

muestra

4. — INFRAGORRI—ESPEKTROSKOPIAREN APLIKAZIOAK
Teknika honen aplikazio analitikoak asko dira. Substantzia puruak identifikatzeko erabiltzen da, banda baten frekuentzia
faktore hauekin aldatzen dela esan dugu: atomoenmasa, atomoenorien
tazioa molekula barnean eta loturen indarra. Beraz ez daude moleku
la bi espektru-infragorri berdinekin, honela substantzia puruak identifikatzeko erabil daiteke.
Substantzien purutasuna neurtzeko ere erabiltzenda, Subs
tantzia batek materiale ez-puruak baditu, bere espektruinfragorrian
banda arraroak agertuko dira, eta zer esanik ez, banda hauen inten
tsitatea handiagoa izango da zenbat eta substantzia horren ez-puru
tasuna handiagoa izan.

- 64 Nahasteen analisi kualitatiboa egiteko ere erabil daiteke. Nahaste baten infragorri-espektrua, osagai guztien infrago
rri-espektruen gehiketa da. Beraz, banda denak identifikatzea po
sible bada, nahastearen analisi kualitatiboa egin daiteke, ala eta guztiz, osagai bakoitzaren molekulak zenbat eta konplexuagoak
izan, espektruak ere konplexuagoak dira, eta beraz, analisi hauegitea zailagoa da.
Analisi kuantitatiboa egiteko ere erabiltzen da: banda
baten absortzio intentsitatea handiagoa izango da, zenbat etakon
tzentrazioa handiagoa izan. Normalean infragorri-espektrua trans
mitantzia vs. uhin-zenbakiacm 1 ) errepresentatzen da, baina,
transmitantzia eta absorbantziaren artean erlazio bat dagoenez
(logl/T =A), absorbantzia vs. ;)ere errepresenta daiteke. Besteal
de batetik, absortzio denetan bezala, disoluzio diluituetan,Lambert-Beer-en legea beteko da:

A=

Ebc

non E , extintzio koefizientea, b kubetaren luzera eta c kontzentrazioa baitira. Normalean, espektroskopia honetan kubetaren luze
ra ez da konstante mantentzen, zeren, materialeak substantzia higroskopikoak dira eta atmosferako uretan eta bai disolbatzaileetan disolbatzen baitira. Horregatik, b determinatzeko substantzia
patroiak erabiltzen dira eta horrela,E b determina daiteke, eta gero interpolazioz muestraten kontzentrazioa.
Infragorri-espektruen aplikazio erabilienetariko bat
substantzien purutasuna eta egitura aztertzea da, eta gehien batez kimikaorganikoaaNMR eta masa-espektroskopiarekin konbinatuz
molekula organiko denen egitura determinatzeko erabiltzen da.
Beste aplikazio asko ere ba ditu, adibidez, loturen indarra determinatzeko ere erabiltzen da.
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4.1.- Experimentua: CO loturaren indar-konstantearen determinazioa.
Lotura baten bibrazio frekuentzia, atomoen masa eta lo
turen indarra kontutan edukiz, honela aldatzen da:

(K" 1/2

v _
2

7t C

non, c argiaren abiadura, K loturaren indar konstantea, 1.t taldea
ren masa erreduzitua ( 11 = McM0/(Mc + Mo )) baitira. Beraz, CO lotu
rak absorbatzen duen frekuentzia determinatzen badugu, CO lotura
ren indar-konstantea determina daiteke. Horretarako, CO lotura dauketen hiru konposatuen espektru infragorria egingo dugu: azetofenona, aldehido bentzoiko eta ziklohexanona eta gero bakoitza
ren CO taldearen frekuentzia neurtuz, CO loturaren indar-konstan
tea konposatu bakoitzean determinatuko dugu.
Frekuentzien batez bestekoa eginez, CO loturaren batez
besteko indar-konstantea determinatuko dugu. Adibidez,
Azetofenona
n = 1701cm 1 ; K=1,301.10 2 N.m1
Aldehido bentzoiko = 1707 cm 1 ; K=1,310.10 2 N.m-1
Ziklohexanona
Zi= 1630 cm 1 ; K=1,194.102N.m1

Beraz, CO loturaren batez besteko indar konstantea hau izango da:

ki= 1679 cm-1 ; K = 1,268.10 2 N.m-1

MOLEKULEN EMISIO-ESPEKTRUAK

1.- FLUORESZENTZIA ETA FOSFORESZENTZIA
2.- FLUORESZENTZIA PROZESUAREN TERMINOAK
3.- FLUORESZENTZIARAKO APARATUAREN DESKRIPZIOA
3.1.- Iturria
3.2.- Exzitazio-monokromadorea
3.3.- Muestra
3.4.- Emisio-monokromadorea
3.5.- Detektorea

4.- FLUORESZENTZIAREN APLIKAZIOAK

4.1.- Experimentua: antrazenoaren determinazioa
nahaste batetan.
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MOLEKULEN EMISIO-ESPEKTRUAK

1.- FLUORESZENTZIA ETA FOSFORESZENTZIA.
Bai molekulak bai atomoak energia absorbatuz gero, berriz oinarrizko egoera bueltatzen dira, normalean egoera exzi
tatuen bizitzak 10 -8 s-takoak dira, beraz denbora hori pasatuz gero molekula berriz oinarrizko egoerara joango da. Molekula oina
rrizko egoerara hiru modura buelta daiteke:
Beroaren emisioaren bidez
Erradiazioaren emisioaren bidez
Aldakuntza kimikoaren bidez
Normalean molekula eta konposatu gehienak oinarrizko egoerara buel
tatzen dira beroaren emisioaren bidez, baina oinarrizko egoerara
erradiazioaren emisioaren bidez bueltatzen diren molekula batzu
eta atomo batzu ba daude. Fenomeno honi generalean, luminiszentzia deitzen zaio. Eta guri interesatzen zaigun fenomenoa hau da.
Molekula bat edo konposatu bat argi ultramorearen bidez edo ikus
korraren bidez exzitatzen denean, luminiszentzia fenomenoa gerta
daiteke, 10 -8 s-tan fluoreszentzia, edo 10 -3 s-tan fosforeszentzia. Ikus dezagun zergatik desberdintasun hau; elektroien spina
kontutan edukiz, egoera exzitatua singletea edo tripletea izan daiteke, singletea multiplizitatea bat denean agertzen da, eta tripletea multiplizitatea hiru denean. Oinarrizko egoera gehiene
tan singletea dela kontutan hartuz, erradiazioaren trantsizioa singlete exzitatutik oinarrizko singletera badoa, fluoreszentzia
deitzen da. Alderantziz erradiazioaren emisioa triplete exzitatu
tik oinarrizko singletera denean fosforeszentzia deitzen da. Batzutan beste fenomeno bat ere, fluoreszentzia atzeratua, agerdai
teke, honela, triplete egoeratik singlete exzitatura termikoki exzitatzen denean, eta gero Oinarrizko egoerara erradiazioa emitituz bueltatzen denean. Kontutan hartu behar da, singlete exzitatuaren energia, tripletearena baino handiagoa dela.

- 67 -

Fluoreszentzia eta fosforeszentzia prozesuen eskema bat
hau izan daiteke:
3
2
1

S1 3

3
2

V=0
1

4

T1
1.1

V-0

V.0

3
2

3
2
v= 1

yze
absortzioa

so

v-1

fluoreszentzia trantsizio

beroaren bidez

s.

v“)

v=0

desaktibazioa

1f

fosforeszentzia

ez-erradiantea

Beraz, molekula bat exzitatzen denean S o -tik S 1-ra egoera bibrazional 0,1,2, edo 3-ra exzita daiteke, eta gero molekula txoke edo kolisioaren bidezdesaktibatuegiten da, eta gero S1(v=0)-tik
oinarrizko egoerara bueltatzen da, energia erradiantea emitituz.
Hemendik emisio-erradiazioaren frekuentzia absortzizkoa baino txi
kiagoa izatea. Honi buruz lege bat dago: Stokes-en legea: Emisio
fluoreszentziaren uhin-luzera, exzitazioarena baino txikiagoa da
beti.
Fluoreszentzia fenomenoz, propietate edo analisiak egi
teko gehien erabiltzen dena da. Beraz, guk prozeso honi buruz hitz egingo dugu gehien batez, eta beraz fluoreszentzia argi ultramorena eta ikuskorrarena izango da.

2. FLUORESZENTZIA FENOAENOAREN TERMINOAK

Fluoreszentzia-prozesua absorbitzen den energia emititzen delako agertzen da, baina absorbitzen den energia dena ez da
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emititzen, baizik eta parte bat. Prozesuaren efikazia, energia
luminiszente bezala emititzen dena luminiszentzi etekinadeitzen
da. Eta bi definitzen dira: luminiszentziako energia-etekina: ab
sorbitzen eta emititzen den energiaren arteko erlazioa da:
E_
A

n

luminiszentzia-energia
absortzio-energia

baina, normalean erabiltzen den etekina etekin kuantikoa4) da,
eta kuantu kopuruen edo fotoi kopuruen arteko erlazioa da. Fotoi
fluoreszente kopurua zati fotoi absortzio kopurua

n_ - fotoi fluoreszenteak
n Eabsortzio-fotoiak

Jakinez kuantu edo fotoi baten energia hv dela, etekin moetabien
arteko erlazioa aurki daiteke:

n-

•
A

_

n T hv,

—

vI

nEhvE

vI eta vE , fluoreszentzia eta absortzio bandaren maximoaren fre
kuentzia izanik errespektiboki.

Beste termino bat, garrantzi handikoa egoera exzitatuen
bizitza-denbora (T) da. Eta honela definitzen da: egoera exzitatuaren hasierako fluoreszentzia intentsitatea e aldiz jaisteko be
har den denbora. Bai fluoreszentzia eta bai fosforeszentzia-inten
tsitatea honela jaisten da denboran zehar:
-kt = I e -t/T
I = Io
e
I o hasierako fluoreszentzia-intentsitatea izanik, I fluoreszentzia-intentsitatea t denbora pasatuz.
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Hau kontutan hartuz, molekula exzitatuaren bizitza (r*)
defini daiteke. Molekula exzitatu baten bizitzak garrantzihandia
dauka, molekula exzitatuen arteko erreakzioen mekanismoa estudia
tzerakoan, ,* eta T honela erlazionaturik daude
T = T*
T*

Beste alde batetik, eta gehien batez analisi aplikapenai begira,
fluoreszentzia-intentsitatea kontzentrazioarekin erlazionaturik
egongo da, fluoreszentzia-intentsitatea handiago izango da zenbat eta kontzentrazioa handiagoa izan. Hau ikusteko oso erresa
da konturatzea fluoreszentzia-intentsitatea(I) proportzionalki
erlazionaturik egongo dela, exzitazio-intentsitatearekin(I 0 ), muestrarean absortzioarekin( a ) eta ere etekin kuantikoarekin(40.
Beraz:
i = k I o .a.
k, proportzionalitate-konstantea izanik.
Baina absortzio-intentsitatea kontzentrazioarekin hone
la erlazionaturik dago:

log

° - E .c.1 ;

I=I 10
o

Beer-en legea kontzentrazio diluitutan. Non e , absortzio koefiziente molarra, c kontzentrazio molarra, 1 kubetaren luzera, Io
intentsitatea muestra pasatu baino arinago eta I intentsitatea muestra pasatuz gero, baitira. Beraz, muestrak absorbatzen duena:
OE =I -I=I -I.10
o
0 0

c'°'1= I (1-10- ec.1.)
0

kontzentrazio txikietan, serie batetan desarroila daiteke:
3 3 3
2 2 2
ct = 10(2,3.c.c.1-1,15.c .c .1 +0,38.E .c .1 a = I o 2,3.E.c.1. = K.c.c.1
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I
Beraz,=
K.e.c.l.
fluores.
Etekin kuantikoa konstante mantentzen bada, kontzentrazio oso
txikietan:
I

fluores. = K cl

3.- FLUORESZENTZIAZKO APARATUAREN DESKRIPZIOA
Fluoreszentzia neurtzeko aparatuari normalean fluorime
troa deitzen zaio, eta fluofotometro ere. Espektroskopiako apara
tu guztiak bezala oinarrizko parte hauk ditu:
Iturria
Exzitazio monokradorea
Muestra
Emisio-monokromadorea
Fotomultiplikatzailea(detektorea)

3.1.- Iturria
Argi ultramorea eta ikuskorra emititzen duen lanpara
bat izango da. Normalean espektru jarraia dauketen lanparak erabiltzen dira, adibidez Xenon lanparak, baina erabili daitezke ma
rra-espektru dauketen lanparak, adibidez Hg baporeen lanparakera
biltzen dira, eta zer esanik ez, bakarrik uhin-luzera batzutan emitituko dutela.

3.2.- Exzitazio-monokromadorea
Monokromadore guztiak bezala, prisma edo sare monofromadorea izan daiteke, bai Litrow-ren prisma eta sare-launa edo sare-konkaboa.

3.3.- Muestra
Normalean, disoluzioan jartzen da, baina kontzentrazio

-
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oso txikietan. Erabiltzen diren kubetak kuartzozkoak dira eta transparenteak alde guztietatik.
Fluoreszentzia-espektrua egiterakoan muestraren kontzen
trazioa kontutan eduki behar da. Lehendabizi absortzioahomogeneoa
izateko muestra guztiaren zehar oso diluitua izan behar du, beste
la, kontzentratua bada, reabsortzio fenomenoa agertzen da, zeren
muestrak emisio argia absorbitzeko ahalmena eduki dezake, eta hau
gertatzen da: normalean fluoreszentzia eta absortzio espektruak
bata bestearen ispilu-imagina dira. Adibidez ikus dezagun antraze
noaren absortzio eta emisio(fluoreszentzia) espektruak, disolbatzaile bezala dioxano erabiliz.

1, 4
loge

fluoreszentzig
/

I

3
/-/

2_

21 23

25

27

29

31

33

v 10-3/cm1

baina absortzio eta emisio berdinak duten frekuentzia batzu beti
daude, beraz muestra emisio uhin-luzera hoiek absorbatu egin dai
tezke eta reabsortzio fenomenoa gertatu. Beraz muestra oso dilui
tua izan behar da. Batzutan diluitzea ez bada posible, kubetaren
luzera gutxitzen da.

3.4.- Emisio-monokromadorea
Exzitazio-monokromadorearen kasua bezala prisma edo sa
rea izan daiteke.

3.5.- Detektorea
Normalean, fotohodi multiplikatzailea izaten da. Bere
deskripzioa molekulen absortzio-espektruetan egin dugu.
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Orain ikus dezagun aparatu osoaren muntaia:
kubeta muestrarekin

iturria

zirrinarte monokromadorea
1

monokromadorea

=_-- zirrinarte 2

I

fotomultiplikatzailea

Kontutan eduki behar da emisio-intentsitatea, beraz fluoreszentzia, ez dela neurtzen exzitazio izpiaren direkzioan baizik eta,
90°-tara, normalean. Honen arrazoia sinplea da, muestrak fluores
zentzia direkzio guztietan emititzen du, beraz direkzio guztietan neur daiteke, baina exzitazioaren direkzioan izan ezik, zeren horrela absortzioa ere neurtuko baikenuke, ala ere, direkzio
hau, 90°, aparatuaren muntaia errezagoa delako erabiltzen da.
Beste gauza bat garrantzizkoa eta kontutan hartu behar
dena, zirrinarteen garrantzia da, fluoreszentzia espektru bat egi
terakoan sarrerako zirrinartd 1 nahiko zabalik ipintzen da, exzi
tazio-intentsitatez handia izateko, baina ez larregi ere, norma-3
lean 1-2.10
m ingurukoa izaten da. Alderantziz espektruaren erresoluzioa ona izatea nahi badugu, erresoluzio handia edukitze
ko, irteerako zirrinarte 2, txikia izan behar da, gehien batez -9
maximoaren uhin-luzra zehazki determinatzeko. Generalean 1-2.10
m-takoa izaten da.
Baina, guk neurtzen ditugun fluoreszentzia-espektruak
egiazko fluoreszentzia-espektruak ez dira, zeren, alde batetik
fotomultiplikatzaileen sentsibilitatea ez baita berdina uhin-luzera guztietan eta, beste alde batetik, aparatuaren sistema opti
koaren izaera eta erantzuna ez baita berdina uhin-luzera guztietan. Hau gainditzeko espektru korregitua egiten da. Espektru korregitua egiteko substantzia patroi bat erabiltzen da, zeinaren
egiazko espektrua baitakigu, eta aparatuarekin lortzen dugunare-
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kin konparatuz, uhin-luzera guztietako konbertsio-faktorebatlor
tuko dugu.
Normalean, gehien batez analisiak egiteko espektru korregitua ez da beharrezkoa eta espektru normala egiten da. Baina
substantzia baten espektru zehatta nahi badugu jakitez, e'spektru
korregitua egin behar da. Fluoreszentzia espektrua substantzia batentzat honela errepresentatzen da:

375

400

425

450

Kontutan eduki behar den beste gauza bat hau da, normal
ki substantzia baten fluoreszentzia-espektrua exzitazio uhin-luze
rakin aldatzen ez denez, exzitazio substantziak absorbatzen duen
uhin-luzera txikienean, honela fluoreszentzia-espektru osoa neurtuko dugu.

4.- FLUORESZENTZIAREN APLIKAZIOAK.
Fluoreszentzia-espektruak, analisiak egiteko eta erreak
zio kimikoaren mekanismoen proposamena egiteko erabiltzen da.
Teknika honek sentsibilitate handia dauka eta espezifikoa da, adigidez kontzentrazioa 10 -8 M denean ere substantzia batzu detekta daitezke. Beraz, horregatik trazak analizatzekoerabil
tzen da. Gertatzen dena zera da, substantzia organikoen fluoreszentzia-espektrua, gehien batez disoluzioan, banda zabalez osotuta dagoela eta oso gutxik daukete banda karakteristikoek, horrega
tik bakarrik batzutan analisi kualitatiboa egiteko erabiltzen da.
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Zinetika kimikoaren ordena determinatzerako ere erabili daiteke. Adibidez,
A +B . C+ D

D, substantzia fluoreszente bat bada eta besteak ez, D-ren kontzentrazioa denbora zehar fluoreszentzia neurtuz kalkula daiteke.
Zer esanik ez, analisi kuantitatiboak egiteko erabiltzen dela eta hau izango da kimika arruntean, bere aplikazio ga
rrantzitsuena. Adibidez, ikerketa nuklearretan uranioaren gatzak
detektatzeko teknika hau erabiltzen da, eta beste alde batetik janarien analisiak egiteko ere asko erabiltzen da.
Teknika honen oztopo handiena hau da, substantziadenen
fluoreszentzia baldintza normaletan lortzea ez da erresa. Adibidez, substantzia organikoak, gehien batez bere egiturak eraztun
bentzilikoak dauzketenak, eta konposatu inorganiko batzuen fluoreszentzia determina daiteke. Substantzia ez-organikoen artean ura, alkalino eta lur-alkalinoen haluroak(NaC1...) daude, baina
generalean substantzia inorganiko fluoreszenteak lur-arraroen eta
metale pisuaren gatzak dira. Ala eta guztiz fluoreszentzia espek
tru bat egiterakoan garrantzi handia daukete substantzia ezpuruak,
horregatik bai disolbatzaileen eta bai substantzien purutasuna dau
ka eta hori kontutan eduki behar da, gehien batez substantziaren
eta uraren fluoreszentzia uhin-luzera berdinetan badaude.

4.1.- Experimentua: Antrazenoaren determtnazioa nahaste batetan
Nahastean dagoen substantzia fluoreszente bakarra antra
zenoa dela suposa dezagun.
Kontzentrazio determinatu batzutan preparatu behar da
muestra, adibidez, 0,1 gr 100 ml-tan, disolbatzaile bezala azetona edo substantzia ez-fluoreszente bat erabiliz. Gero muestra
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patroi bat, adibidez antrazeno 10 -4 M, azetonatan ere. Antrazeno
aren fluoreszentzia-espektruaren maximoa hartu eta bere intentsi
tatea kasu bietan neurtu. Jakinez antrazenoaren maximoa 405 nm dela jakinez, eta jakinez hau betetzen dela:

c

muestra = cpatroi

I muestra

I patroi

I patroi' i muestra

eta cpatroi jakinez c muestra determina daiteke.

Ala eta guztiz metodo zehatzagoa da, patroi askoren in
tentsitatea neurtu eta muestraren kontzentrazioa interpolazioz determinatu. Adibidez:
Patroiak: Antrazeno, 10 - 4 , 5.10 -4 , 10 -3 , 5.10 -3 , 10-2
I
I5
Patroien intents.
I
133
I
2
1
Muestraren intentsitatea: I

Errepresentatuz,

1

10 -35.10 -3

M.

Muestraren kontzentrazioa, interpolazioz determina daiteke.
Metodo hau kontzentrazioak oso diluitua direnean erabil
daiteke bakarrik, zeren, bestela intentsitatea eta kontzentrazioa
ez baitira proportzionalak.

- 76 -

Nahaste baten kontzentrazioa determinatzea nahi bada,
nahastea bi edo substantzia fluoreszente gehiago daudenean ere
determina daiteke. Adibidez, antrazeno-naftaleno nahaste bat.
Kasu honetan kontutan eduki behar da substantzia bakoitzaren fluoreszentzia-intentsitatea uhin-luzera batetan:

I = I

antrazeno

+ I

naftaleno

beraz, hau kontutan hartuz aurreko kasuan bezala determina daite
ke nahastearen kontzentrazioa, horretarako antrazeno eta naftale
no patroiak erabili behar dira.

ATOMOEN ABSORTZIO ETA EMISIO EXPEKTRUAK
ABSORTZIO ATOMIKOA
1.- OINARRI TEORIKOA
2.- APARATUAREN DESKRIPZIOA
2.1.- Iturria
2.2.- Erregailua
2.3.- Monokromadorea
2.4.- Detektorea
3.- ABSORTZIO ATOMIKOAREN APLIKAZIOAK
3.1.- Experimentua: Mg delakoaren determinazioa

ATOMOEN EMISIO-ESPEKTROSKOPIA
1.- OINARRI TEORIKOA
2.- APARATUAREN DESKRIPZIOA
2.1.- Erradiazio iturria eta muestra
2.2.- Monokromadorea
2.3.- Detektorea
3.- APLIKAZIOAK
3.1.- Experimentua: Sodio eta potasioaren determi
mazioa.
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ATOMOEN ABSORTZIO ETA EMISIO-ESPEKTRUAK
Atomoetan absortzio eta emisio-espektruak berdinak dira, eta biak lerro-espektruak dira, zeren atomoetan maila elektronikoak bakarrik daude. Hau ikusteko, absortzio atomikoa ikusi
ko dugu lehenengo eta gero emisioa.

ABSORTZIO ATOMIKOA

1.- OINARRI TEORIKOA.
Teknika hau nahiko berria da, 1955 ingurukoa,etagehien
batez metalurgian aplikatzen da.
Sarreran esan den bezala espektru moeta asko egon daitezke absorbatzen den energia kontutan hartuz, baina aplikazioak
kontutan hartuz, interesgarria dena, irradiazio ikuskorra eta ul
tramore hurbila absorbatzen denean da. Beraz, gure estudio guztian hori hartu behar da kontutan. Horregatik generalean molekulen espektru ultramore eta ikuskorretan ia dena aplika daiteke.
Absortzio fenomeno guztiak bezala, Lambert-Beer-en legea beteko dute:
I

I
log

- c.x.c

log

° - A (absorbantzia)

non I o erradiazioaren intentsitatea baita, I erradiazioaren inten
tsitatea muestra pasatuz gero, x muestraren luzera, c absortzio
koefiziente molarra, eta c kontzentrazioa(edo atomo-kopurua).
Atomoak egoera fundamentalean daudenean, bere energiadesberdintasuna absorbatzen badu, exzitatu egingo da. Hau gertaberezi bateko uhin bat_absorbatu behar du. Atomoetan
tzeko
berezi hau atomo exzitatu batek emititzen duenaren berdipa da: ,
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M e+ h v + Ma
Me

*

+ Ye + h v

absortzioa
emisioa

Kasu bietan h v berdinak dira.
Absortzio atomikoaren teknika erabiltzeko, lehendabizi
atomo askeak lortu behar dira, eta bere egoera fundamentalean.
Atomo askeak muestrak erreta lortzen dira, horretarako
metxero berezi batzu erabiltzen dira. Gero behar dugu irradiazio
elektromagnetikoaren iturri bat edo lanpara bat, teknika honetan
bere elementu exzitatuen lanpara bat erabiltzen da. Adibidez Mg
determinatzea nahi badugu, lehendabizi Mg atomo askeak lortu behar dira, eta gero Mg* delakoaren lanpara bat eduki behar da.
Mg* uhin-luzera karakteristikoak bakarrik emitituko ditu eta beraz bakarrik Mg delakoek absorbatuko du, zeren, elementu bakoitzak bere absortzio-espektru karakteristikoa baitauka.

Mg* + Mg + h v i Mg + h v + Mg*

Molekulen absortzioa bezala, zenbat eta Mg gehiago egon
gehiago absorbatuko du, eta guk neurtuko duguna absorbatzen duena
da.
Baina, ala eta guztiz molekulen absortzio ikuskorrarekin eta ultramorearekin konparatuz desberdintasun batzu dauzka:
Alde batetik beti atomo askeak bapore edo gas fasean
daude.
Beti espektroa e0.ten den artean muestra berotzen egon
behar du, beraz kasu honetan kubetaren funtzioa metxeroak egiten du.

Ikus dezagun zer gertatzen den: suposa dezagun A elemen
tu bat, emisio espektrua hau izanik, beraz izango da lanparak emi
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tituko duena:

1.1
2

3

4

5

6

Aparatu guztietan bezala gero monokromadore bat egongo da, uhinluzera bat aukeratzeko, adibidez 3-lerroa, intentsitatea muestra
pasatuta txikiago izango dela dakigu eta ere txikiago zenbat eta
A-elementu gehiago egon.

L=1

A

1=1-:)(11
1

3

Beraz gero detektorera heltzen dena 1-x izango da. Zenbat eta Ametale gehiago egon x handiago izango da.

2,- APARATUAREN DESKRIPZIOA

Aurrean esan dugun bezala absortzio atomiko aparatu baten oinarrizko parteak hauk izango dira:
Erradiazioaren iturria, metale exzitatua.
Erregailua.
Monokromadorea(hau erregailu aurretik ere egon daiteke)
Detektorea.
Ikusten denez aparatu espektroskopiko normaleen oinarrizko parteak ditu, orainpartebakoitza ikusiko da.
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2.1.- Iturria
Lehen esan dugun bezala, determinatu nahi den atomo ex
zitatuaz osotuta egon behar da. Gehien batez moetabitakoiturriak
erabiltzen dira:
Katodo hutseko lanpara eta
Distira altuko lanpara
Oinarriz biak berdinak dira.

Katodo
Anodo
Katodo
Anodo
Katodo hutseko lanpara

Elektrodo
auxiliarrak
Distira altuko lanpara

Biak, katodo bat daukete determinatu nahi den elementuaz osotuta,
eta biak anodo bat ere, generalean wolframiozkoa. Bietan oso pre
sio baxuetan dago Neon-a eta Argon-a. Lanpara pizten denean potentzial-diferentzia handi bat aurkitzen da eta Neon edo Argongasa ionizatu egiten da, gas ionizatu hauk katodora abiadura han
diz joaten dira eta ketodoa exzitatu egiten da, honela oinarrizko egoerara bueltatzen denean, metalaren emisio-espektrua emititzen du.
Lanpara bien desberdintasuna hau da, elektrodo auxilia
rraren bidez lanpara batetan bere intentsitatea gehitu egiten da.
Lanpara hauk bizitza bat daukete normalean ehun ordu ingurukoa.
Orain generalean katodoak ez dita metale edo elementu
batez bakarrik, baizik eta aleazio batezkoak, honela aleazio oso
tzen duten elementu guztiak determinatzeko erabili daiteke.

2.2.- Erregailua
Erregailuaren funtzioa espektroskopia ultramorean (UV)
eta ikuskorrean (VIS) kubetak egiten dutena da, beraz hemen erre

-
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gailuen tamainak desberdinak izan daitezke, txikiagoak edo handiagoak, elementuaren kantitatea kontutan edukiz. Hauk ere era
desberdinetakoak izan daitezke; hauetariko batzu honek dira:
Kontsumo osoko erregailua,
Prenahasteko erregailua eta
Boling erregailua.
Kontsumo osoko erregailuan, erregaia, oxidatzailea eta
muestra, garra hasten den lekuan nahastatzen dira. Horregatik de
segokia izan daiteke, zeren, muestra parte bat erre gabe geradai
teke. Honelako erregailuetan H 2 erregai bezala erabiltzen da, eta
airea oxidatzaile bezala.
Prenahasteko erregailua, erregaia, oxidatzailea eta muestra, garrera heldu baino arinago nahastatzen dira. Kasu hone
tan oxidatzaile bezala NO edo airea erabiltzen da eta erregai be
zala, normalean, azetileno(CH=CH). Adibidez NO eta azetileno era
biltzen dira, garraren tenperatura oso handia izan behar denean,
hala nola elementu errefraktarioak bere oinarrizko egoeran ipintzeko, Cr, Be,
Erregailu honen eskema bat hau izan daiteke:
erregaia

I[
muestra4

airea

prenahasteganbara
muestra soberakina,
irteera
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Boling erregailua, metxero moeta bat da; metxero gehie
nak garra irtetzeko zirrinarte bat bakarrik daukete, honek hiru
dauzka, eta erabiltzen dena erdikoa da, honela turbulentziak txi
kiak dira, eta hobeagoa da.

2.3.- Monokromadorea
Absortzio ikuskorrean eta ultramorean ikusi dugun beza
lakoa da, honela espektroskopian gehien erabiltzen dena sare monokromadorea da.

erradiazio
polikromatikoa

lente fokalizatzailea eta
kolimadorea
erradiazio
monokromatikoa

Zirrinarteak mugituz, uhin-luzera desberdinak lor daitezke. Hone
lako monokromadoreak beste espektroskopietan ere erabiltzen dira.

2.4.- Detektoreak
Molekulen espektroskopia ikuskorrean eta ultramorean
erabiltzen diren detektoreak, hodi fotomultiplikatzaileak dira.
Parte bakoitza ikusiz gero, ikus dezagun aparatu osoa:
Monoiturria

kroma dor ea

chopper

Erre-

Detek-

gailua

torea
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Chopper-a zera da, une batzuetan iturriak emititzen duen erradia
zioa geratzeko eta honela elementuak absorbatzeko denbora edukitzeko. Absortzio atomiko aparatuak ere sorta-bakarrekoa edo bi sortakoa egon daitezke.
Sorta bakarrekoa, chopper gabe, chopper-ik ez daukanez
detektorera lanparako argia eta garrarena heltzen dira, eta ez da posible zein den zein bereiztea.
Sorta bakarrekoa chopper batekin, zeren batzutan detek
torera iturriaren intentsitatea ez denez heltzen, posible da garraren eta iturriaren intentsitatea bereiztea, honela elementuak
absorbatzen duena jakin daiteke.
Bi sortatako aparatua, iturriak emititzen duen intentsitatea, garrarena eta gero absorbitzen dena posible dira neurtzea. Honela iturriaren egonkortasuna egiazta eta kontrola daite
ke.

->
Iturria

Chopper

Muestra

Monokromadorea Detektorea

3.– ABSORTZIO ATOMIKOAREN APLIKAZIOAK

Elementuen analisiak egiteko erabiltzen da, eta metodo
hau erabiliz metale gehienak determina daitezke, bakarrik, elemen
tu errefraktarioak determinatzeko gar beroa erabili behar da eta
kasu honetan azetileno-NO nahaste bat erabiltzen da.
Elementu ez-metalikoak(S,P, halogenoak....) ezin daitez
ke determinatu metodo honen bidez, zeren, hauren emisio eta absor
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ke determinatu metodo honen bidez, zeren, hauren emisio eta absor
tzio uhin-luzerak, oxigenoak absorbatzen duen zonan baitaude.
Teknika honen sentsibilitatea eta prezisioa emisio atomikoan lortzen dena baino askoz handiagoa da, beraz metalurgian
elementuak determinatzeko asko erabiltzen da. Bakarrik batzutan intergerentzi kimiko batzu aurkitzen dira, baina gehien batez denak nolabait konpon daitezke.

3.1.- Experimentua: Mg delakoaren determinazioa
Adibidez ikus dezagun Mg-ren determinazioa absortzio
atomikoaren teknika erabiliz: lehenengo, kalibrazio-kurba bat
egin behar da, daukagun magnesio-kantitatea gero jakiteko. Horre
tarako:
1. Mg0-muestra desberdinak prestatu, adibidez: 0,02mg,
0,05 mg, 0,1 mg, 0,2 mg, 0,25 mg-tako MgO, 100 ml-tako matraze aforatuetan urarekin diluituz.
2. Determinatu muestra bakoitzak absorbatzen duena.
Lambert-Beer legea beteko da.
3. Grafikoki errepresentatu lortzen diren balioak.
absorbantzia
A=log(I/10)

0 disoluzio
problema
0,5

muestrak

0

0,1

0,2

0,3

----..
mg Mg0

4. Nahi dugun disoluzioa hartu, adibidez 10 ml, eta ur
distilatuarekin diluitu 100 ml arte.
5. Berak absorbatzen duena neurtu besteak neurtu ditugun baldintza berdinetan, kontutan eduki kasu honetan ere zuria-
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rekin konparatu behar dela. Beraz lanparearena bakarrik pasatzen
denean 100, eta besteak pasatzen den desberdintasuna.
6. Kurba kalibratua erabiliz zenbat Mg dagoen jakingo
dugu. Kurbatik urrun edo hurbil geratzen bada gehiago diluitu be
har da edo alderantziz.
Beraz teknika kuantitatiboa da generalean.

ATOMOEN EMISIO-ESPEKTROSPIA

Lehenengoz Bunsen eta Kirchoff 1860. ikusi zutenetik elementu me
taliko askok exzitatuz gero uhin-luzera karakteristikoko erradia
zioak emititzen dituztela jakin da. Efektu hau gehien batez meta
le alkalino eta lu-alkalinoen analisi kualitatiboa eta kuantitatiboa egiteko erabili da, zeren, hauk egiteko erabiltzen den itu
rria erresa baita, garra delarik. Baina beste iturri energetikoa
goak erabiliz elementu metaliko eta ez-metaliko denak determina
daitezke.
Espektru hauetan beste karakteristika bat hau da: batzuetan detektore begia izan daitekeela, adibidez, Na eta K delakoen kasua. Beste batzuetan erabili behar dena espektroskopia
jakiteko uhin-luzera da, aplikazioen aldetik garrantzitsuak ikus
korra(VIS) eta ultramorea(UV) dira.

1.- OINARRI TEORIKOA
Atomoak oinarrizko mailan daudenean, bere elektroiak
energia gutxienetako orbitaletan daude. Baina atomoak irradiazio
nahiko hartzen duenean energia handiagoko orbitaletara pasa daiteke eta atomoa exzitatuta geratzen da, baina atomoa ez da exzitaturik geratzen, baizik eta berriz bere oinarrizko egoerarabuel
tatzen da, energia edo erradiazioa emitituz, adibidez hiru pasutan emititzea edo batetan edo gehiagotan pasa daiteke, beraz lerro espektral bat edo lerro espektral gehiago aurkitu daitezke.

-

E

E3

3

E
2
E
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E
1

EO

Lerro bat

2
E
l

•,

Eo

bi

Hiru

lerro

lerro

Honela emisio-espektrua agertzen da, eta emisio espektrua elemento bakoitzaren karakteristikoa da, zeren elementu exzitatu bakoitzak bere era karakteristikoa dauka oinarrizko egoerara bueltatzeko. Beste gauza bat kontutan edukitzeko, elementu
baten emisio eta absortzio espektruek lerro berdinak dauzkela.
Adibidez hirugarren kasua, hiru lerro agertuko dira
eta espektrua hau da.

?•.
2 X3
x 2 eta x 3 izanik erradiazio edo lerro bakoitzaren uhin-luze
ra. Batzutan erresoluzio hobeagoko monokromadore bat jarri lerro
bakarrak ez direla ikus daiteke baizik eta bakoitza beste 2,3,4.
tan desdobletzen dela. Adibidez:
xl,

1

i

x2 x3

-5,4

Honi multiplizitatea deitzen zalo adibidez kasu honetan multipli

zitatea berdin hiru da.
Baina kasu bakoitzean lerro bakoitzaren multiplizitatea
honela determina daiteke
M = 2s + 1
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non s kanpoko orbitalean dauden elektroien spinen gehiketa baita,
balore absolutuan. Adibidez, alkalinoetan kanpoko orbitalean bat
elektroi dago, beraz:
s = 1/2

M = 2

doblete

lur-alkalinoetan kanpoko orbitalean bi elektroi daude, beraz:
s = 1
s =

M = 3
M = 1

triplete
singlete

Honela multiplizitate desberdineko lerro espektralak ager daitez
ke.
Elementuen emisio-espektruak bai analisi kuantitatiboa,
bai kualitatiboa egiteko erabiltzen dira:
Analisi kualitatiboa: Elementu bakoitzaren lerroak karakteristikoak dira, zeren elementu bakoitzaren ener
gi-maila karakteristikoak baitira.
v - E2

- E1
h

non h Planck-en konstantea baita.

Analisi kuantitatiboa: Lerro bakoitzaren intentsitatea elementua
ren kontzentrazioaren arauerakoa baita.
I = K.Nn
non K eta n konstanteak baitira, I lerroa
ren intentsitatea eta N atomo exzitatuen
kopurua, beraz kontzentrazioarekiko propor
tzionala da.
Hau kalibrazio baten bidez egiten da.
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2.- APARATUEN DESKRIPZIOA
Aparatu espektroskopiko guztiak bezala, parte hauk edu
kiko ditu:
Erradiazio iturria
Muestra
Dispertsio-sistema(monokromadorea)
Detektorea
Parteok banan banan ikus ditzagun:

2.1.- Erradiazio iturria eta muestra
Hemen muestra exzitatu egin behar da; modu asko daude
exzitatzeko elementuen exzitagarritasunaren zailtasuna edo erres
tasuna kontutan edukiz:
Garra
Arku-elektriko(jarraia edo alternoa)
Txinparta
Lasera

Garra: Energia gutxiko exzitazio-iturria da. Beraz,
errez exzitatzen diren elementuen emisio-espektrua lortzeko erabiltzen da. Adibidez, Na eta K eta batzuetan Li ere determinatze
ko erabiltzen da gehien batez. Batez ere produktu biologikoetan
eta janarietan dauden elementuak determinatzeko erabiltzen da.
Determinazioa egiteko, normalean uretan edo disolbatzaile organi
ko batetan disolbatzen da, eta garrean atomizadore bat erabiliz
sartzen da. Normalean garran oxidatzaile eta erregai bezela konposatu hauk erabiltzen dira, beraien tenperaturak hauk izanik:
Oxidatzaile
Airea
Oxigeno
Airea
Oxigeno

Erregaia
Azetileno
Azetileno
Propano
Propano

Garraren tenperatura/°C
2150
3100
1925
2775
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Gar beroak erabiliz beste elementu batzu ere exzita daitezke:
Ba, Mg, Mn, Ag
Arku elektrikoa: Arku elektrikoaren metodoa erabiltzen
denean, elektrodo bien artean korronte elektriko bat pasatzenda,
muestra baporizatuz eta exzitatuz. Arku elektriko moeta bi egon
daitezke korronte elektrikoa kontutan hartuz: jarraia eta alternoa. Denetatik metodo hau sentsibleena da eta metale gehienak ex
zitatzeko erabiltzen da. Jarraia: 40-50 volta-tako eta 10 A-ko korronte elektriko batez lortzen da. Elektrodoen superfizian lekutzen da, deskarga. Sentsibilitatea oso handia da, eta trazak determinatzeko erabiltzen da. Alternoa: 1000 volta-tako eta 1-5A
korronte elektriko erabiltzen da. Kasu honetan atomoen tenperatu
ra handiagoa da eta elektrodoarena txikiagoa.
Txinparta: Arku elektrikoa eta txinpart-iturria bakarrik aspektu kuantitatiboan desberdintzen dira. Txinparta, elek
trodo bien arteko karga da elektrodo biek potentzial-diferentzia
handitan daudenean. Egiatan txinparta arku elektriko alterno bat
da, frekuentzia handikoa(txinparta asko segundo batetan).
Laser: Muestra bat laser batekin erradiatzen badugu,
muestra baporizatu egingo da. Normalean kimika arrunteko experimentuak egiteko, behintzat, ez da erabiltzen.

2.2.- Monokromadorea
Aparatu baten erresoluzioa edo dispertzioa bere monokromadoreak ematen du. Faktore bat definitzen da: dispertsio
neala hots, lerroen arteko distantzia zati lerroen uhin-luzeren
erresoluzioa
dispertsio lineala -

Ad
,Ut

Beti bezala monokromadoreak_bi moetakoak izan daitezke:
sare monokromadoreak eta prisma. Sare monokromadoreak: Hauek ere
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eratakoak izan daitezke: launak eta edo konkaboak. Sarea launa
denean, lente fokalizatzaileak eta kolimadoreak erabili behar
dira, adibidez:
erradiazio
lente foka-

polikromatikoa

lizatzailea
eta kolimaerradiazIo

dorea

monokromatikoa

1882.ean Rowland-ek deskubritu zituen sare konkaboen propietate
geometrikoak, eta garrantzi handia eduki dezakete espektrografo
bat erabiltzerakoan. Zirkulo bat formatuz egin behar da, bere erradioa sarearen kurbaturaren erradioaren erdia izanik
sare konkaboa

izpi monokromatikoak
izpi polikromatikoa

Prismak: Generalean bi prisma erabili daitezke: Cornuren prisma eta Litrow-ren prisma. Cornu-ren prisma, generalean kuartzozko prisma bat da, honela izpi ultramoreak dispertsatzeko
ere balio du. Baina prisma honen problema bat bere birrefringentzia da. Birrefringentzia fenomenoa 30° -tako prisma bi erabiliz
kendu daiteke. Litrow-ren prisma bat da, atzeko orma zilarrezkoa
izanik, honela, berriz izpiak beste aldera doaz.
polikromatikoa
pollkromatikoa

monokromatikoak
Cornu-ren prisma

Litrow-ren prisma
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Normalean sare monokromadoreak hobeagoak dira, alde ba
tetik, zelan ingururik ez dagoenez ez dago errefrakzio indizerik,
beste alde batetik dispertsio hobeagoa lortzen da. Alderantziz prismak erresagoak dira aparatua egiterakoan, zeren askoz ere erresagoak dira ipintzea.

2.3.- Detektoreak

Hasiera batetan espektrografo zaharren detektoreak, be
giak ziren, eta gero, plaka fotografikoak. Plaka hauk inpresiona
tu egiten dira erradiazioaren bidez. Aparatu batzutan detektore
bezala fotohodi bat erabiltzen da, eta gero uhin-luzera bakoitze
ko intentsitatea, fotohodiak ematen duen elektroi-korrontea neur
tuz egiten da. Fotohodi detektoreek abantaila bat dute: neurketak
askoz ere arinago egiten dira zeren fotohodia daukan aparatuak da
tuak direktoki ematen ditu. Beste alde batetik plaka fotografikoak
baino errore gutxiago ematen ditu, zeren plaka fotografikoa errebelatzeko pausu asko egin behar dira eta erroreak gehitu egiten dira.
Beraz aparatu osoa, espektrografoa, honela geratzen da.
Sare konkabo eta plaka fotografikoekin
sare konkaboa

erradiazioa

plaka fotografikoak

Litrow-ren prisma eta plaka fotografikoekin
izpi polikromatikoa
lente fokalizatzailea
eta kolimatzailea

erreflexio osoko prisma

,› plaka fotografikoa
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Fotomultiplikatzaileekin(espektroskopio)
r-

sare konkaboa

iturria

fotomultiplikatzaileak

Batzutan aparatu hau hutsean sartzen da zeren adibidez
C, eta S delakoek ultramore urrunean emititzen dute, eta oxigenoak absorbatzen du. Horregatik aparatu guztia hutsean sartu eta
oxigeno guztia kenduz C eta S delakoak ere determina daitezke.

3.- APLIKAZIOAK

Emisio-espektroskopia elementuen analisian dauka bere
aplikazio handia, eta kualitatiboan ere aplikatzen da, eta anali
si semikuantitatiboak eta kuantitatiboak egiteko exe. Generalean,
analisi bat kualitatiboa dela esaten da bakarrik zer daukan jaki
ten dugunean, semikuantitatiboa zenbat daukan, errorea 30 eta 200%
tartean egonik esaten denean. Eta kuantitatiboa kantitatearen errorea 30% baino txikiagoa izanik.
Analisi kualitatiboa: Muestra baten emisio-espektrua
muestra honek daukan elementu guztien juxtaposizioa da. Beraz le
rro guztien identifikazioa egin behar da, hau egiteko bide bi ja
rraitzen dira: konparaketak egin da eta lerroen uhin-luzera deter
minatuz. Konparaketa, gehien erabiltzen dena da, eta substantzia
ezagunen espektruak erabiliz egiten da. Adibidez metalurgian gehien batez burdina analisatzeko erabiltzen da eta matrize bezala
erabiliz geratzen direnak konparatu egiten dira, zeren badakigu'
gutxi gorabehera zer daukan patroi batekin konparatuz. Uhin-luze
rak neurtuz, lerro guztien uhin-luzerak taulatuz, zeintzu diren
lerro ezezagunen uhin-luzera jakin daiteke, adibidez, matrize bur
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dina bada lehenengo burdinaren lerroak identifikatzen ditugu eta
gero beste lerroen uhin-luzerak taulakoekin konparatuz, identifi
ka daitezke.
Analisi kuantitatiboa, lerro bakoitzaren intentsitatea
neurtu behar da. Lerroaren intentsitatea:
I = K.mn

non K eta n konstanteak diren, eta elementu bakoitzetik bestera
desberdinak dira eta halaber exzitazio metodoarekin(garra, arkua,
.do txinparta). I lerro baten intentsitatea baita eta M kontzentrazio molarra.
Lerro baten intentsitatea neurtzeko aparatu bat erabili beharko dugu: dentsitometroak(detektore bezala plaka fotografikoak erabiliz).

argiiturria

zelula

espektrua
(plaka fotografikoa)

fotoelektrikoa

eta dentsitate optikoa honela definitzen da:

D=

log

Io
I

eta D handiagoa izango da zenbat eta muestra gehiago egon edo M
handiagoa izan. Io neurtzeko, linea espektralik ez dagoen lekutik irradiazio pasa eraso egiten da, eta gero lerro espektral konkretu batetatik, honela I neurtzen dugu. Beraz, dentsitateoe
tikoa ezagutzen dugu.
Detektore bezala fotomultiplikatzailea erabiltzen denean ez dago zertan dentsitometroa erabili behar, zeren, bereha
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la ematen ditu lerro bakoitzaren intentsitateak.

intentsita- j
tea
I

-----4>X(uhin-luzera)
eta lerro baten intentsitatea kontzentrazioarekiko proportzionala da.
Kontzentrazioa neurtzeko lerro bakoitzaren intentsitatea neurtua, beti bezala, substantzia patroi batekin konparatzen
dira, kontutan hartuz substantziaren eta patroien neurketak bal
dintza berdinetan egin behar direla.
Horrela, detektore bezala plaka fotografikoa denean,
problema batzu presenta daitezke. Plaka fotografiko batetik bestera desberdintasuna egon daiteke eta hau gainditzeko, experimen
tuak honela egiten dira: demagun Mn delakoa determinatzea nahi dugula, muestra batetan, horretarako Mn delakoaren patroi batzu
behar ditugu. Baina patroie eta muestraren plakak desberdinak izan daitezke, eta egiten dena zera da, bai patroiari etabaimues
trari A elementu bat gehitzen zaie, kontutan edukiz elementu ho›ri muestran ez dela egon behar, honela A elementuaren lerroa espektru bakoitzean konparatuz, Mn delakoaren egiazko kontzentrazioa jakingo dugu. Zeren, teorikoki A elementuaren kantitate ber
dina dagoenez denetan, bere lerroen intentsitatea berdina izan behar baitu.
Teknika hau erabiliz elementu denak analisatu daitezke,
eta Li, Be, Sr, Zn, Sb, Pt determinatzeko hutsean egin behar da,
zeren haurek emititzen duen erradiazioa ultramore urruna baita,
oxigenoak(aireak) absorbatu egiten duelarik.
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3.1.- Experimentua: Sodio eta potasioaren determinazioa
Sodio eta potasioa exzitatzeko oso erresak direnez, itu
rri bezala garra erabiltzen da eta teknika bereziki "gar-fotometria n deitzen da. Garra lortzeko propano-aire nahastea erabiltzen
da normalean. Kontutan hartuz emititzen duten erradiazioa kontzen
trazioarekiko proportzionala dela, lehenengo sodio eta potasioaren muestra preparatu behar ditugu.
Sodioaren patroiak: 0,4715 gr NaC1 pisatu, 110°C-tansi
katuta eta ur-distilatutan disolbatu 500 ml arte. Gero diluituz
50,25,30,10,5 eta 2,5 ppm disoluzioak prestatu.
Potasioaren patroia: 0,3857 gr KC1, 110°C-tan sikatuta,
500 ml arte ur-distilatuz disolbatu matraze aforatu batetan. Hemendik, diluituz, 50,25,20,10,5 eta 2,5 ppm-ko disoluzioak prestatu.
Muestra: Adibidez, 1,0082 gr muestra 500 ml arte ur-dis
tilatuz disolbatu.
Neurketak: Sodio eta potasioaren artean interferentzia
rik ez egoteko iragazki batzu erabiltzen dira, honela sodio neur
tzerakoan potasioaren emisioa kendu egiten da eta alderantziz.
Adibidez sodioa determinatzeko, Na delakoaren lerro bat
selekzionatzen da eta bere intentsitatea neurtzen da. Bai patroie
nak eta bai muestrarena. Berdin potasioaren kasuan. Suposatu deza
gun fotometroak(detektorea kasu honetan fotomultiplikatzailea dela eta lerroen intentsitatea direktoki ematen dituela), ematen di
tuen datuak errepresentatuz:
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log

T
patroiak

0

muestra

o

i

log T

Sodio
Potasio

o

kontz./ppm
0

20

I
40

0

kontz./ppm
20

4o

Honela, determinatzen ditugu muestraren potasio eta sodioaren
kanti.tateak.
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ERRESONANTZIA NUKLEAR MAGNETIKOA

1.- ERRESONANTZIA NUKLEAR MAGNETIKOA ETA SPIN ELEKTRONIKOAREN
ERRESONANTZIA
Erresonantzia nuklear magnetikoa(NMR) eta spin elektro
nikoaren erresonantzia(EPR) metodo magnetikoak dira, eta materia
ren propietate magnetikoetan oinarritzen dira, beraz, materiaren
eta eremu magnetiko baten elkarrakzioan. Beste metodo magnetiko
bat masa-espektrometria da, baina, desberdina denez berabakarrik
aztertuko dugu.
NMR-ren eta EPR-ren oinarri teorikoak nahiko berdintsuak dira:
NMR.- Substantzia baten spin nuklear totala zero ez denean, eremu
magnetiko batekin elkarrakzionatuz maila energetiko desberdinak agertzen dira. Maila energetikoen energia desberdinta
suna eremu magnetikoaren intentsitatearen arauerakoada. Adi
bidez, 10000 gauss-tako eremu magnetiko bat ipintzen bada,
energia desberdintasuna irrati-frekuentzien uhin-luzeren
mailakoa da.
EPR.- Substantzia baten spin elektroniko totala zerotik desberdina denean, elektroi desapareatuak daudenean, eremu magnetiko bat ipintzen denean maila adizional berri batzu sortzen
dira, eta maila adizional honen existentziagatik substantziak energia absorbitzeko ahalmena du. Maila adizional hau
substantzia bakoitzaren berezitasun bat da.
EPR-metodoa gehien batez, zinetika kimikoaren mekanismoak estudiatzeko erabiltzen da, zeren, adibidez erradikaleak de
terminatzeko oso metodo ona baita, baina NMR-metodoa askoz ere erabilgarriagoa da, kimika arruntean, gehien batez, beraz guk
NMR-ren deskripzio general bat egingo dugu.
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EPR eta NMR teknikak berriak dira, adibidez, lehenengoz 1944. urte inguruan deskubritu ziren baina hauren aplikapenei begira NMR, gehien batez, teknika arrunta da, kimika organi
koan.

2.- NMR-EN OINARRI TEORIKO GENERALA
NMR-ren lehendabiziko erresultatuek 1945. Block eta
Purcell-ek lortu zituzten, 1952. urtean Nobei saria lortuz. Nukleo asko daude hauren momentu magnetiko nuklearra desberdin ze
19
11
13
15
17
1
B,
O, 31 P,
F,
C,
N,
haueta
ro dena, adibidez, H,
tik gehien estudiatu direnak 1H eta 19 F delakoen nukleoak dira,
zeren, hauren momentu magnetiko nuklearra oso handia baita, spin-a berdin 1/2 da.
Nukleoen eta eremu magnetikoaren arteko elkarrakzioa
kuantikoki edo klasikoki explika daiteke. Hemen tratamendu general bat ikusiko da.
Elementu askoren, nukleoen propietateak estudiatuz,
nukleoak ardatz baten inguruan biratzen daudela ikusi da. Nukleoak positiboki kargatuta daude, beraz, ardatz inguruan eremu magnetiko bat sortu da. Eremu magnetiko hau, ardatz birakaketariko paraleloa izango da:
Nukleoaren
momentu
•

magnetikoa
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Orain, ikusi dezagun zer gertatzen den, nukleoa beste eremu mag
netiko egonkor(B 0 ) barnean sartzen bada. Nukleora heltzen den eremu magnetikoaren intentsitatea txikiagoa izango da, elektroien
eraginez:
B = B (1-a)

non, B nukleora heltzen den eremu magnetikoa, B o eremu magnetikoa
ren intentsitatea eta a nukleoaren eskutapen(apantailatasun) kimiko faktorea baitira. Nukleoaren eremu magnetikoa eta kanpokoere
mu magnetikoa(B) biak sentsu berdinean orientatzeko alegina egiten
dute. Baina, zeren, nukleoa biratzen baitagoenez, prezesio higidu
ra bat sortzen da. Beraz kanpoko eremu magnetikoa eta nukleoaren
eremu magnetikoa ez dira inoiz sentsu berdinean orientatzen.

Prezesio momentu magnetikoa(u) bi osagaietan bana daiteke, u x eta p z . 4z kanpoko eremu magnetikoaren direkzioan orien
tatuta eta u x kanpoko eremu magnetikoaren direkzioarekiko perpen
dikularki orientatuta. Baina, u x eta p abiadura angeluar berdinean biratzen ari dira.
Abiadura angeluarra(w) = (u/I)B da, eta
Frekuentzia v = 4/1211non, p nukleoaren eremu magnetikoa, I nukleoaren spinaren momentu
angeluarra baitira.
p/I = y

konstante giromagnetiko bezala ezagutzen da

-
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honela,
= y

2 IT

beraz, nukleoa orientazio desberdinetan egon daiteke, baina beti
frekuentzia edo abiadura angeluarra(w) berdina izanik.
Kuantikoki

eta,

h/2
h = Planck-en konstantea
ff

I = II

(I+1)1 1/2 >1

1.1 = y N I = y N II(I+1)I 1/2

edo ere
u

= gN t3

2,1

= gN

1/2
II(I+1)IX

determina daiteke. Non, g N Land6-ren(orbitale higiduraren) fakto
rea, B N Bohr-en magnetoia((Š N = eX/2Mc, M masa, c abiadura) baitira. 1.1 molekula bakoitzaren karakteristikoa da, zeren, y N eta
gN , nukleo bakoitzaren ezaugarriak baitira.
Lehen esan dugun bezala, eremu magnetiko bat jartzerakoan nukleoak orientazio batzu har daitezke, honela balio
karakteristiko batzu bakarrik har daitezke:
z miYNX

edo
z = migisP

non, m i , I-ren proiekzioa z-direkzioan, bere balioak I, I-1,....
izan daitezke, beraz generalean m u-ak 21+1 balio har daitez
ke. Adibidez, nukleo baten spin momentua 1/2 bada, m i-ek bakarrik
direkzio bitan orientatu daiteke:
1_1 z = 1/2 glsii NX (eremu magnetikoarekiko
paraleloa)
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p

= -1/2 gNN

z

X

(eremu magnetikoarekiko
antiparaleloa)

Eremu magnetiko bat jartzerakoan nukleoaren energia ere aldatu
egingo da:
E = - pz B
non E, nukleoaren energia, eta B eremu magnetiko efektiboa baiti
ra. Beraz, mi = +1/2,-1/2 bada:

E 1 = -1/2 gN6NX B = -1/2 Y

X

E 2 = 1/2 gN 6N X B = 1/2 Y

X

B

n

E2

E

eremu magnetiko

eremu magnetikoarekin

gabe

Honela, E 2 -E 1/h frekuentzia duten argia absorbituz, adibidez, hi
drogeno atomoak, 1 mailatik 2 mailara pasatuko dira. Determina dezagun protoi baten kasuan zein izango litzatekeen frekuentzia
10.000 gauss daukan eremu magnetiko bat jartzen bada.

E 2 E ly
h

y B
h

27r

zeren, y protoientzako 26,7553 rad.s -1 . gauss -1 baita
v = 42 MHz

Beraz, v frekuentziako irradiazio bat heltzen bada, beheko mailan
dauden nukleoak goiko mailara pasatuko dira eta alderantziz. Iku-

- 102 -,

si dugu, nukleo baten spin kuantiko totala 1/2 bada banda bi ager
tzen direla. Orekan maila bietan dauden molekula kopurua MaxwellBoltzman-en distribuzioaren bidez azal daiteke.

— Ke
N

— AE/RT

1

Non, N 2 bi mailaren molekula kopurua, N 1 bat mailan dagoen moleku
la kopurua, pE maila bien arteko energia desberdintasuna, eta T
tenperatura. Ikusten denez, beheko mailan dagoen nukleo kopurua
goiko mailan dagoen nukleo kopurua baino handiago da. Eremu oszilatzaile B 1 , v frekuentziakoa, B -rekiko perpendikularki ipintzen
o
bada, molekula gehiago beheko mailatik goiko mailara pasatuko dira. Energiaren absortzioa egongo da, honetan NMR-espektrometria
oinarritzen da.
Hau nukleo desberdinentzat egin daiteke. Adibidez, beiraren NMR-espektru bat eginez elementu desberdin hauk agertzen di
ra.
23Na 27
11 65

B

l

63

C

Cu

Al
25

2 17
H
0

er.

0

1000

3000

2000

4000

B /gauss(eremu magnetikoaren
intentsitatea)
°

Ala eta guztiz NMR-teknika honelako analisiak egiteko ez da erabiltzen.

3.— ESKUTAPEN KIMIKOA.

Aurretik ikusi dugu, nukleoak desberdinak badira nahiz
eta ermu magnetikoaren intentsitatea berdina izan, eremu magneti
ko efektiboa ez dela berdina eskutapen faktorearen eraginez
B

=

B ( Io

n)
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Baina, eskutapen faktorea(a) nukleoen desberdintasunaren eraginez bakarrik ez da aldatzen baizik eta baita ere atomoaren ingu
ru kimikoaren eraginez. Adibidez, hidrogeno nukleo batetara hel
tzen den eremu magnetiko efektiboa konposatu batetik bestera al
datu egiten da. Beraz, hidrogeno desberdinek eskutapen faktore
desberdinak dituzte, hauren inguru elektroniko desberdinen eraginez.

G

faktorea, espektruaren analisi exzktu bat egin nahi

badugu funtzio bat bezala kontsideratu behar da, baina espektrua
disoluzioan egiten denean eta muestra biraka dagoenean, zenbaki
xoil bat bezala kontsidera daiteke. Horregatik muestra denak
kido egoeran tratatzen dira. Ala eta guztiz, c zenbaki eskalar bat izan arren, beraren magnitudea determinatzea oso zaila da, eta erreferentzi konposatu batzu hautatu dira, horregatik, honela konposatu batetan dauden c-ren balioak erreferentzi substantziarekiko ematen dira. Hidrogenoren kasuan, eta ura disolbatzai
le bezala erabiltzen ez denean, erreferentzi bezala TMS(tetrametilxilano) aukeratu izan da. Substantzia honen 12 hidrogenoak ki
mikoki baliokideak direnez, eremu magnetikoaren balio berdinean
erresonatzen dute, beraz, bakarrik lerro bat agertzen da.

Erreferentzi bezala TMS:

CH

3

CH -Si-CH
3
3
CH
3

erabiltzeko errazoi batzu hauk dira:
a.- Likido hegazkorra da, eta muestra errekuperatzea erresa da.
b.- Konposatu organiko ia denen hidrogenoak TMS-ren hidrogenoak
baino eremu baxuagoetan erresonatzen dute. Honela

G

eskala

bat jartzea erresa da.
c.- TMS-ren artean eta molekulen artean elkarrakzio intermolekularra egotea zaila da, honela lerroen posizio absolutua ez da
aldatzen.

-
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Beraz, TMS-rekiko beste hidrogeno guztien a balioak ematen dira.
Ura disolbatzaile bezala erabiltzen denean, erreferentzi bezala
konposatu hau erabili ohi da:
CH 3
H C-C-OH
3
CH 3

3.1.- Eskalak
Ikusi denez, G balioak hidrogeno denentzako TMS-rekin
konparatuz determina daitezke. Espektru batetan:

CT

T

MS

Baina, a-ren balioa, jartzen dugun eremu magnetikoaren(B 0 ) arau
erakoa da. Hau ez da konbeni, zeren, imanetik imanera a-ren balioak aldatzen baitira, eta beraz, nahiko istilu sortuko lirateke.
Horregatik dimentsio gabeko eskala bat erabili ohi da: 6-eskala halegia.
Espektruak egiteko erak, experimentalki bi dira: a.v fixatu eta B aldatu erresonantzia lortu arte.
o
b.- B fixatu eta v aldatu erresonantzia lortu arte.
o
Bietatik a- metodoa, erabiliena da, beraren arauera B 0 aldatuzdoa
erresonantzia frekuentzia lortu arte. Erresonantzia frekuentzia,
aparatuaren araueran, desberdina izaten da. a- metodo hau erabiliz
6-eskalarako bi neurri agertuko dira:
Muestrarena S(sample)
Erreferentziarena, TMS

Muestra:

v

o

-

Yo
2Tr

B

oS

R(reference)

(1-a )
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TMS:

Yo

vo

2u

BoR(1-GR)

Metodo honetan, 6 honela definitzen da
B
-

R

- BS

. 10

6

(aR - a s )

.

106

BR

6-tak ez dauka unitaterik eta normalean ppm-tan adierazten da.
ppm(miloiko parteak).
b- metodo erabiliz B fixo mantentzen da eta v aldatu,
o
eta kasu honetan 6 honela definitzen da:

6

v S vR
vs

. 10

6

6 = (G R - a s )

.

1o6

Ahalik eta nukleoa eskutuago egon(a-ren balioa handiagoa, halegia), 6-ren balioa txikiagoa izango da.
Normalean, 8-eskalez aparte beste eskala bat ere erabiltzen da: T-eskala.
6-eskalan
T-eskalan

TMS-ren
TMS-ren

cYR"
uR=10.000

Ia substantzia organiko guztien 6 0 eta 10 ppm-ren artean dago,
eta zeren, T=10-6ppm baita, T-ren balioa ere 10 eta 0 artean da
go.
Hau aplikatzeko muestra erreferentzia elkarrekin egon
behar dira, bestela korrekzio,batzu aplikatu behar dira. Talde
funtzionalek duten hidrogenoen, 6 eta T balioak, taulaturik dau
de, tarte batetan noski, eta horrek eman dezakete, substantziak
identifikatzeko bide egoki bat.
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Metilo, metilen eta metino protoien 6 eta T faktoreak

Metilo

Metilen

protoiak

Metino

protoiak

Taldea

d

r

Taldea

d

T

CH-C

0,9

9,1

-C-CH 2 - C

1,4

8,6 C-CH-C

CH -C-C=C
3
H -C-0
c 3

1,1

8,9

-C-CH 2 -C-C=C

1,7

8,3

1,4

8,6

-C-CH -C-0
2

1,9

8,1

Taldea

3

CH -C=C
3
CH -Ar
3
CH -CO-R
3
CH CO-Ar
3
CH -00-0-R
3
CH -00-0-Ar
3
CH -CO-N-R
3
CH -0-R
3
CH -0-C=C
3
CH -0-Ar
3
CH -0-CO-R
3
CH -N
3
CH -N-Ar
3
C H 3 -S

CH -C-NO
2
3
CH 3 -C=C-CO
C=C(CH )-00
3

CH -N-CO-R
3

protoiak

-C-CH-C-0

d

T

1,5

8,5

2,0

8,C

1,6

8,4

-C-CH 2 -C=C

2,3

7,7

2,3

7,7

-C-CH 2 -Ar

2,7

7,3 -CH-Ar

3,0

7,0

2,2

7,8

-C-CH 2 -CO-R

2,4

7,6 -C-CH-CO-R

2,7

7,3

2,6

7,4

3,3

6,7

2,0

8,0

-C-CH-CO-Ar
-C-CH 2 -00-0-R

2,2

7,8

2,4

7,6

2,0

8,0

-C-CH 2 -CO-N-R

2,2

7,8

3,3

6,7

-C-CH -0-R
2
-C-CH -0-H
2

3,4

6,6 -C-CH-O-R

3,7

6,3

3,6

6,4 -C-CH-OH

3,9

6,1

3,8

6,2

3,8

6,2

3,7

6,3

2,3

7,7

3,0

7,0

2,1

7,9

1,6

8,4

2,0

8,0

1,8

8,2

2,9

7,1

-C-CH -0-Ar
2
-C-CH -0-CO-R
2
-C-CH -N
2
-C-CH -S
2
-C-CH -NO
2
2
-C-CH -C-NO
2
2
-C-CH 2 -C=C-00
C = C(CH )-00
2
C-CH -C1
2
C-CH -Br
2
C-CH -I
2
C-CH -CEN
2

4,3

5,7

4,1

5,9 -C-CH-O-CO-R

4,8

5,2

2,5

7,5 -C-CH-N

2,8

7,2

3,2

6,8

4,7

5,3

2,4

7,6 -C-CH-S

4,4

5,6 -C-CH-NO

2,1

7,9

2,4

7,6

2

2,4

7,6

3,6

6,4

3,5

6,5 C-CH-Br

4,3

5,7

3,2

6,8 C-CH-I

4,3

5,7

2,3

7,7 C-CH-CEN

2,7

7,3

' 4,1

5,9

C-CH-N-CO-R
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Kontutan eduki behar da, espektru bat egiterakoan, c -eskala erabiltzen denean, eremu magnetikoaren intentsitatearekin eta erreferentzi bezala erabiltzen den konposatuarekin espektrua aldatu
egiten dela. d-eskala erabiliz, erreferentzia konposatua adierazi behar da, zeren espektrua aldatzen baita.

Alde/antziz,

T-eska

la erabiliz ez da aldatzen ez erreferentzia-konposatuarekin eta
ere ez eremu magnetikoaren intentsitatearekin.

3.2.-

8 eta r faktoreen aldaketak
eta T -ren balioak konposatu batetik bestera ez dira

berdinak, beraz, faktore batzukin aldatuko dira, faktore hauk di
soluzio diluituetan faktore intramolekularrak dira. Faktore intramolekularreen bidez, hidrogeno nukleoaren inguruaren dentsita
tea elektronikoa aldatzen bada, desplazamendu kimikoa ( edo T )
ere aldatu egingo da. Adibidez, efektu induktiboen eraginez, higrogeno atomoari zenbat eta atomo elektronegatiboago bat lotuta
egon, eskutapen faktorea(a) gutxitu egingo da, beraz, d gehitu,
horrela:
(GH ) 0
3 2
dippm

CH C
3

3,2 43,0

CH

3

1

2,16

(CH ) N
3 3
2,12

Si(CH )
3 4
0

Beraz, oxigenoaren eraginez (CH 3 ) 2 0 molekulan dagoen hidrogenoak
dauka eskutapen gutxien( Gtxikiena).

Beste efektu batzukin ere 8 eta

T

-ren balioak alda

daitezke. Adibidez, molekularen parte baten anisotropiaren edo
momentu dipolarraren eraginez, eragin hau, angelu eta distantzia
rekin alda daiteke. Efektu esterikoaren bidez H atomoak hurbil daudenean, van der Waals-en errepultsio indarrak agertzen dira,
eta honen eraginez eskutapen faktorea gutxitu egiten da. Baina
normalean aldaketa 1 ppm baino txikiagoa izaten da. Ala eta guztiz efektu induktiboaren eragina garrantziena da.

Disoluzioa kontzentratua bada, kontzentrazioarekin, di
solbatzailearekin eta tenperaturarekin ere alda daitezke. Beste
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faktore bat garrantzi handikoa disoluzio kontzentratuetan, hidro
geno loturak dira. Hidrogeno bat beste hidrogeno batekin hidroge
no loturaren bidez lotzen bada, eskutapefi faktorea txikituegiten
da eta nukleoak d altuagoetan erresonatzen du.
Adibidez, suposa dezagun CH 3-CH 2-COOH konposatuaren
MNR-espektrua egiten dela, zeren, hiru moeta hidrogeno daudenez,
hiru lerro agertuko dira, eta

CH 3

<

CH 2

<

OH

OH delakoak dauka elementu elektronegatiboena.

I

Beste alde batetik hiru banden areak berdinak ez direla ikusten
da, 1:2:3 erlazioan daude. Erlazio hau azaltzea erresa da, zeren
banda hauen area hidrogeno atomo kopuruaren funtzioan baitago.
Hots, hidrogeno kopuruak ere 1:2:3 erlazioan daude.

4.- SPIN-SPIN ELKARRAKZIOAK. AKOPLAMENDU KONSTANTEA
CH 3-CH 2 -0H delakoaren NMR-espektrua erresolutzio altua
go batekin egiten bada, lerro bakoitza multiplete bat dela ikusten da, adibidez, CH 3 delakoaren lerroa triplete bat agertzenda,
eta alkoholaren purutasuna handia bada eta espektrua tenperatura
baxuetan egiten bada, CH 2 delakoaren lerroa oktete bat bezala agertzen da, multiplizitatea sortzi, eta OH delakoaren lerroatri
plete bat bezala agertzen da.
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CH2

OH

'‘j
Efi
3

6

4

5

3

0

2

Fenomeno hau explikatzeko spin-spin akoplamendua kontutan eduki
behar da.
Nukleoen arteko elkarrakziorik garrantzitsuena elektroien bitartez transmititzen da, eta nukleo baten spina eta bere inguruan dauden nukleoen spinen arteko elkarrakzioa ere elektroien bitartez transmititzen da.
Suposa dezagun, kasu hipotetiko bat, molekula bat bi
protoiez osotuta H a eta Hb , biak lotura batekin lotuta, bien inguru kimikoak oso desberdinak izanik, honela biak 6desberdina edukiko dute. B , eremu magnetiko batetan, nukleoaren momentumag
o
netikoaren osagaiak, eremu magnetikoaren direkzioan paraleloak
(m 2=+1/2) edo antiparaleloak(m i=-1/2) izan daitezke. Paraleloade
nean, spin-egoera a dela esaten da, eta antiparaleloa denean
.
Nukleo bat spin-egoera determinatu batetan dagoenean, elektroiek
polarizatu egiten dira, nukleoaren spina eta elektroiaren spina
pareatuta egon arte. Adibidez, H a protoia a spin-egoeran badago
elektroi bien spinak 1-kasuan bezala polarizatuko dira. H a protoia B spin-egoeran badago elektroi bien spinak 2-kasuan bezala
polarizatuko dira:

B.

o

o
Hb

Ho
1

13 1
Ha

2

Beraz, 1-kasuan Hb protoiak eremu magnetikoaren direkzioan eremu
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bat sentituko du, eta 2-kasuan eremu magnetikoaren kontrako direk
zioan. Honela, eremu magnetiko efektiboaren balio bi egongo dira,
H nukleoak frekuentzia bitan erresonatuko du. 2-egoerak(2-kasua)
b
1-egoerak(1-kasua) baino energia pixka bat gehiago du. Berdin ger
tatuko zaio H a protoiari, Hb protoia a edo S egoeran dagoenean.
Beraz, H a-ren erresonantzia non gertatzen den jakiteko H b -ren spi
na jakin behar dugu, hots, nola H a delakoak, Hb ikusten duen. Honela, H a-Hb sistemaren NMR-espektrua hau izango litzateke.

Ha

Hb

ab_.

Protoi bakoitzaren, erresonantzia lerroa doblete bat bezala aurki
tzen da, zeren eta nukleoek probabilitate berdina baitaukete, a edo
s egoeran egoteko, dobletearen osagai bakoitzaren intentsitatea
berdina izango da. Dobleteen osagai bakoitzaren arteko frekuentzia
desberdintasuna akoplamendu konstantea, J, deitzen da. Bi nukleoen
arteko spin-spin elkarrakzioa, efektu intramolekular bat denez, J-ak ez du kanpoko eremu magnetikoaren dependentziareik. Honela,
J konstante bat da eta B balioaz ez da aldatzen eta beti unitate
o
berdinetan adierazten da: cps(segundoko ziklotan) edo hertziotan(Hz)
Mekanika kuantikoaren bidez zera ikus daiteke: Ha eta
Hb delakoen inguru kimikoak berdinak badira spin-spin akoplamendua ez da agertzen. Bakarrik agertzen da inguru kimikoak desberdi
nak direnean, beraz, hauren eskutapen faktoreak desberdinak direnean.

5.- NMR-ESPEKTRU BATEN LEHEN ORDENAKO ANALISIA
Honelako analisi bat egiteko baldintza bi bete behar
dira:

-Nukleoen arteko eskutapen kimikoaren diferentzia, spin
akoplamendua baino askoz ere handiagoa izan behar du.
jab << 8 H a - 8 H b

-Nukleoen arteko akoplamendua protoien inguru kimikoak
desberdinak badira agertuko da. Adibidez:

Ha.0
Hb \H c

Ha eta H c delakoen inguru kimikoak desberdinak dira honela hauren
artean spin-spin akoplamendua gertatuko da eta J cb eta J
c,a agertuko dira. Baina, H a eta Hb delakoen inguru kimikoak berdinak dira, beraz, Jab eta Jba ez dira agertuko.
Etanolaren espektruaren analisia egin dezagun, lehendabizi bi baldintzak betetzen dituen edo ez ikusi behar da. Kasu ho
netan erresa da ikustea biak betetzen dituela.
CH 3 -taldea: Talde honek H bat balitz bezala lerro bat
emango du bere intentsitatea handia izanik. Baina, talde honek beste bi hidrogeno(CH 2 ) ikusten ditu, eta hauren artean spin-spin
akoplamendua gerta daiteke. CH 3 -taldeak CH 2 taldearen hidrogenoak
honela ikusi dezake:

CH 3 -CH 2 -OH
aa

Beraz, lau orientazio posible daude
1
baina hauetatik bik energia berdina
2
(38
daukete horregatik espektruan hiru
1
lerro agertzen dira, baten intentsitatea besteen doblea izanik.

a3

Í3(x
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CH 2 -taldea: Talde honek ere bi H ditu baina bat bezala
konportatuko dira, zeren kimikoki eta magnetikoki berdinak baiti
ra. Talde honek lau hidrogeno ikusiko ditu eta lau hidrogenoak orientazio edo spin-egoera desberdinak eduki dezakete, baina hidrogeno hauk hauren artean ez dira magnetikoki berdinak. OH dela
koaren protoiaren propietate magnetikoak eta CH 3 delakoaren protoien propietate magnetikoak ez dira berdinak. Hau kontutan edukiz, lehenengo CH 3 taldearen protoien eraginez zenbat lerro ager
tuko diren ikusi ditzagun:
CH 3 -CH 2 -OH
X

1

aaa

Y Z

acd3

aÍŠa

Baa

(xi3

lEša6

U3a

(3(3(3

3
3
1

Beraz, hiru lerro agertuko litzatekez, baina hiru lerro hauk OHren hidrogenoa ikusiko dute eta akoplatu egingo dira. Bakoitzak
OH delakoaren hidrogenoa edo spin-egoeran ikusiko du, beraz
lerro bakoitza doblete bat izango da. Dobletearen osagai bakoitzaren intentsitateak berdinak izanik. Akoplamendu hauk eskemati
koki honela errepresenta daitezke:

OH taldea: H honek bi hidrogeno(CH 2 ) ikusiko ditu, eta
biak orientazio hauk ukan dezakete:
-CH 2 -OH

aa

1

as i3a

2

(313

1
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ren intentsitatea besteen doblea izanik.
Beraz, etanolaren NMR-espektrua, honela geratzen da:

OH
6

CH CH TMS
2

3

5

4

3

2

i

0 4--6

Normalean, etanolaren espektrua egoera standardetan(25°C) egiten
bada banda guzti hauk ez dita agertzen. Transferentzia kimikoaren
eraginez, OH delakoaren protoien eta CH 2 delakoaren protoien artean ez da spin-spin akoplamendurik gertatzen. Honela, OH delakoa
ren erresonantzia lerro bat bakar bezala agertuko da. CH 2 delakoa
ren erresonantzia 4 lerro bezala agertuko da, zeren, protoiak CH3
delakoaren protoiekin akoplatuko baitira. CH 3 taldearen erresonan
tzia triplete bat bezala agertuko da, beste kasuan bezala.

6.- NMR-ESPEKTROMETROAREN DESKRIPZIOA
NMR-espektrometroaren oinarrizko parteak hauk dira:
a.b.c.d.e.-

Imana, homogeneitate handiko eremu magnetiko bat lortzeko.
Generadorea, eremu magnetikoaren intentsitatea aldatzeko.
Irrati-frekuentzien(rf) generadore bat.
Muestra.
Irrati-frekuentzien detektore bat.
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r.f.generadorea

r.f.detektorea
detektorea

erregistroa

generadorea

6.1.-

Eremu magnetikoa

Iman bezala, iman iraunkor bat edo iman elektromagneti
ko bat erabili daiteke. Protoien erresonantzia estudiatzeko eremu magnetikoaren intentsitatea 1,4092 eta 2,3487 Tesla inguru izan behar da, irrati uhinen frekuentzia 60 eta 100 MHz inguru izanik. Imanaren homogeneitateak garrantzi handia dauka, NMR-espektru bat egiterakoan. Horregatik, muestraren parte guztietan
eremu magnetiko homogeneoa izateko muestra biraka jartzen da.
Eremu magnetikoaren intentsitatea aldatzeko, zona bate
tan, generadore bat erabiltzen da. Praktikan, protoien erresonan
tzia egiteko eremu magnetikoaren aldaketa oso txikia izan behar
du, 6-ren balioa zerotik, 10-ra aldatzen denez, hemendik, imanaren homogeneitatea oso handia izan beharra.

6.2.- Irrati-frekuentzien detektore eta generadorea
Irrati-frekuentzien generadorea, frekuentzia fixuko,
korronte alterna bat da,korronteazirkuitu baten zehar pasatzen
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da, zirkuitua, erresistentzia, R, kondentsadore elektriko, C, eta
induktanzia, L, paraleloki jarrita osotzen da.
Eskema hau izan daiteke, R, C eta L orekan daude.

r.f.generadorea

Induktantzia, L, muestraren inguruan jarrita dago. Muestra erresonatzen hasten denean, energia absorbatu egiten du, honela erre
sistentzia baxatu egingo da, zubia desorekatu, honela, detektore
ra seinale bat heltzen da. Seinale muestrak absorbitzen duen intentsitatearekiko proportzionala da, zenbat eta gehiago absorbitu seinalaren intentsitatea handiagoa izango da.

6.3.- Muestra
NMR-espektrua egiteko muestra egoera solidoan badago,
molekulen arteko dipolo-dipolo elkarrakzioen eraginez lerro oso
zabalak agertzen dira. Alderantziz, disoluzio diluituak erabiliz,
lerroak zorrotzak dira.
Disoluzioan suspentsio partikularik ezin daiteke egon,
zeren, bestela anisotropia agertzen baita. Horregatik, NMR-espek
trua egiterakoan substantziak likido inerte batetan disolbatzen
dira, substantziaren eta disolbatzailearen artean elkarrakziorik
ez egoteko. Horretarako substantzia apolarrak gehien batez erabil
tzen dira.
Batzutan, muestra hegazkorra denean, gas fasean ere egin
daiteke, baina intentsitatea oso txikia izateko presioa bat atmosfera baino handiagoa izan behar du. Beraz generalean NMR-espektruak
disoluzio diluituetan neurtzen dira.
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Protoien erresonantzia estudiatzeko normalean irrati
uhinen frekuentziak 60 MHz-takoak badira, behar den disoluzio bo
lumena 0,4 cm 3 ingurukoa da, bere kontzentrazioa 10% izanik. Muestra, beirazko hodi batetan sartzen da, hodiaren diametroa 5-8mm
ingurukoa izanik. Beirazko hodia, imaparen polo bien artean sartzen da eta espektrua egiten den artean muestra biraka egon behar
da, hau konpresore baten bidez lortzen da.
Aurretik esan dugun bezala, disolbatzaileak kimikoki inerteak
eta magnetikoki eta elektrikoki isotropikoak izan behar dira, beintzat ahal bada. Disolbatzailea egokia izateko beste baldintza bat bete behar du: bere molekulan protoirik ez du eduki behar. Honelako disolbatzailea karbono tetrakloruToa da. Beste batzuetan konposatu dauteratuak ere erabiltzen dira, baina hauk oso
gareztiak dira. Disolbatzailearen molekulan protoiak badaude, di
solbatzailearen erresonantzia eta muestrarena, espektruaren frekuentzia desberdinetan gertatu beharko dira, honela disolbatzailearen eta muestraren erresonantzia bereiztu daitezke.
NMR-espektrua egiteko, erreferentzi bezala konposatu bat erabili behar da. Erreferentzia hau bi eratakoa izan daiteke:
barne-erreferentzia eta kanpo-erreferentzia. Barne-erreferentzia
muestra eta erreferentzia disoluzio berdinean nahastatuta daude.
Kanpo erreferentzia, erreferentzia eta muestra disoluzio desberdinetan, beraz, hodi desberdinetan daudenean. Bietatik erabiliena barne-erreferentzia da. Protoien erresonantzia estudiatzeko,
erreferentzia bezala normalean TMS erabiltzen da.

7.- NMR-ESPEKTROMETRIAREN APLIKAZIOAK
NMR-espektrometriaren aplikazioak asko dira, hemen haue
tariko batzu aipatuko ditugu. Substantzia baten kontzentrazioa de
terminatzeko erabili daiteke, beraz analisi kuantitatiboa egiteko
edo zinetika bat estudiatzeko erabiltzen da. NMR-espektruaren lerro baten intentsitatea, zenbat eta molekulan(muestran) protoi ge
hiago egon handiago da. Honela, absortzio lerroen area konparatuz,
protoien kopurua determina daiteke. Beraz, protoien kopuruaren bi
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dez muestra baten kontzentrazioa determina daiteke, zeren, zenbat eta kontzentrazioa handiagoa izan protoien kopurua handiago
izango baita. Beraz, beste alde batetik, kontzentrazioa determi
natu ahal bada erreakzio baten ordena eta abiadur-konstantea de
terminatzeko erabili daiteke.

Substantzia baten egitura determinatzeko metodo erabi
lienetariko bat da. IR-espektrua l masa-espektrua eta NMR-espektrua jakinez substantzia baten egitura determina daiteke.

MASA - ESPEKTROMETRIA
1.- OINARRI TEORIKOA
2.- MASA-ESPEKTROMETROA
2.1.- Baporizatze metodoa
2.2.- Ionizatze-ganbara
2.3.- Ioiek bereizteko metodoa
2.4.- Detektoreak
3.- MASA-ESPEKTROMETRIAR.ENAPLIKAZIOA
3.1.- Experimentua: Karbonoaren pisu atomiko
zehatzaren determinaketa.

,
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MASA-ESPEKTROMETRIA

1.- OINARRI TEORIKOA
Masa-espektrometria, ioien bereizketaren metodo bezala
definitu daiteke. Ioiek bereizteko ioien masa desberdinetan oina
rritzen da metodo hau. Teknika honetan, kontutan hartu behar da
molekula bat elektroi azeleratuekin bonbardeatzen denean, moleku
la positiboki kargatuta geratzen dela.
+
M + e (azeleratuak) -* M

Elektroiak zeleratuta ba daude, molekulak elektroi bat
harrapatzea eta ioi negatibo bat formatzeko probabilitatea oxo txikia da, beraz, ez direla formatzen suposatzen da. Beste alde
batetik elektroi azeleratuen energia oso handia denean, ioien fragmentuak ere lortzen dira. Adibidez ur baporea elektroi azele
ratuekin bonbardeatuz ez da lortzen H 2 01- bakarrik baizik eta:
H 20(gas) + e (azeleratuak)

H 0+, H0+ , 0+ , H-12

Beraz, elektroi azeleratuak molekulen loturak apurtuz ioi fragmen
tuak lortzen dira.
Ioi positibo hauk, eremu elektriko baten bidez azelera
tzen dira, eta gero eremu magnetiko baten bidez trajektoria zirkularrak jarraitzen dute, erradioa karga/masa erlazioaren arauerakoa izanik, ioi guztien karga berdina denezhaurenmasaren araue
ra izango da. Erradioaren eta e/m-ren arteko erlazioa hau da:
B2
1 _
2
r 2v

- 119 -

non, r ioien trajektoriaren erradioa, B eremu magnetikoaren intentsitatea, V eremu elektrikoaren potentzial-diferentzia(ioiak
azeleratzeko erabiltzen da), e ioien karga eta m ioien masa, bai
tira.
Ikusten denez, zenbat eta masa txikiago izan r txikiagoa da, beraz, masa txikiko ioiak gehiago desbideratuko dira.
Masa-espektrometria, teknika nahiko berria da, 1960 ur
te inguruan hasi zen erabiltzen kimikako experimentuak egiteko,
gehien batez kimika organikan. Baina gaur egun teknika hau egune
roko teknika bat da. Eta bere aplikazioak oso zabalak dira. Adibidez:

Oinarrizko Biokimikan asko erabiltzen da
Geofisikan elementu erradiaktiboak determinatzeko, eta
honela Lurraren bizitza determinatzeko erabiltzen da.
Kimika nuklearrean isotopoak determinatzeko.
Kimika generalean, pisu molekularrak eta pisu atomikoak
determinatzeko teknika zehatzena da.
Baina behien batez kimika organikoan konposatu konplexuen analisiak egiteko, adibidez petroleoaren eta bere
deribatuen industrian asko erabiltzen da.

2.- MASA-ESPEKTROMETROA
Aparatu hau ioiak detektatzeko erabiltzen denez oinarrizko funtzio hauk egingo ditu:
Substantziak baporizatu
Substantziak ionizatu
Ioiak bereiztu, e/m erlazioaren arauera.
Ioi bakoitzaren kantitate erlatiboak ezagutu.

-
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beraz aparatuak parte hauk edukiko ditu:
Baporizatze-metodoa
Ionizatze-ganbara
Ioiek bereizteko metodoa
Detektorea
Ikus dezagun parte bakoitzaren funtzioa eta egitura.

2.1.- Baporizatze-metodoa
Substantzia gas bat edo likido hegazkor bat bada ez da
go problemarik, honelako eskema bat jarraituz egin daiteke:

—)

ion zatze-ganbarara

huts-ponpara

lehenengo C hertsita edukiz hutsunea egiten da, horretarako mues
traren saio-hodia nitrogeno likidotan sartuta egon behar da, honela hutsunea egin eta gero, A giltza hertsi, B zabaldu eta mues
tra baporizatuta ionizatze-ganbarara irtengo da, gasaren fluxua
ere kontrolatu egin daiteke.
Substantziek hegazkorrak ez direnean, eta termikoki na
hiko egonkorrak direnean, asko berotuz bolatilizatu egin daitezke, eta . gero gasen eta likido hegazkorren sistema jarraitzen da.
Atzenez daude batzu nahiz eta 200-300°C-tara berotuz bolatilizatzen ez direnak, honek direktoki ionizatze-ganbaran sar
tzen dira sonda batekin eta sonda berotuz, honela 10 -6 mmHg-tako
presioa lortu daiteke, eta presio hau nahikoa da masen espektrua
egiteko.
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2.2.- Ionizatze-ganbara

Ioiak, generalean molekulak edo atomo neutroak, hauren
ionizatze-potentziala baino energia handiagoko izpiekin elkarrak
zionatzen dutenean lor daitezke. Honelako energia moeta bat elek
troi azeleratuak dira, elektroi azeleratuak molekulekin edo atomoekin txokatzen dutenean molekulak ioniza daitezke, molekularen
lotura apurtu gabe, baina normalean loturak apurtu egiten dira.
Normalean, molekula organiko bati elektroi bat kentzeko beharden
energia 10 eV dira(elektroi-volta(eV) energia unitate bat da eta
honela definitzen da: elektroi baten energia zinetikoa, volta ba
teko potentzial-diferentzia duen eremu elektriko batetan dagoenean). Beraz energia 10 eV baino txikiago bada ioirik ez da lortzen, baina adibidez energia 70 eV bada energia soberakinak ioi
molekularraren loturak apurtzen ditu eta honela ioi fragmentatuak
lortzen dira. Normalean, energia handia denean moeta guztietako
ioiak lortzen dira.

Ioi iturri moeta normala inpaktu elektronikoa izan dai
teke. Bere eskema bat hau izanik

GAS

OEI

I

_ _

--

-s,

2

10IAK

'3

Gasa ionizatze-ganbaran sartzen denean, lehenengo aurkitzen duena
R 1 eta R 2 plakak dira, baina neutroak direnez, beren trajektoria
jarraitzen dute, gero elektroi azeleratuen izpiekin aurkitzen da,
elektroiak F filamentu batetik irtetzen dira, bere energia normalena 70 eV inguru izanik. Elektroi honek A elektrodo baten bidez
azeleratzen dira. Elektroi azeleratuek molekulek eta atomoek ioni
zatu egiten dituzte, nahiz eta ioi negatiboak lortzeko probabilitatea oso txikia izan ioi negatiboren bat lortzen bada R 1 eta R2
plaka positiboak erakartzen dute, honela S 1 , S 2 eta S 3 plaketan
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bakarrik ioi positiboak, ioi molekular eta ioi fragmentatu guztiak, sartzen dira. S i , S 2 eta S 3 plaketan 300 voltatako potentzial-diferentzia bat dago eta ioiak honela azeleratu egiten di
ra analizadore magnetikora sartzeko.

2.3.- Ioiek bereizteko metodoak
Metodo bat baino gehiago dago baina denetatik erabiliena, eremu magnetikoa da, beraz eremu magnetikoaren metodoa deskri
batuko dugu lehenengo. Ioiak lortuz gero potentzial-diferentzia
dauketen plaken bitartean sartzen dira:

eremu
magnetikoa
(B)
E:=1 : [::j

zirrinartea
eremu elektrikoa

Irrinartea
kolektorea

Ioiak azeleratuz gero, eremu magnetiko bat aurkitzen dutenean, hau
ren trajektoria aldatu egiten da. Baina trajektoria zirkular bate
tan indar zentrifugoak eta zentripetoak berdinak izan behar dira:
Indar zentrifugoa: Be
Indar zentripetoa:

51-

non B, eremu magnetikoaren intentsitatea, e karga, m masa, u abia
dura eta r erradioa baitira:

mu
Be = --r

m _ Be
e
u

baina, beste alde batetik eremu elektrikoak partikulei ematen dion
abiadura hau izango da:
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1
2
-7- mu = eV

u

2

2eV
m

non, V plaken arteko diferentzia-potentziala baita. Beraz,

r2 -

2V

m

Beraz r, B, V eta m-rekin aldatzen da. Praktikan batzutan B alda
tzen da eta honela r determinatu batekin m determinatu bat dutenek heltzen dira. Beste batzutan, V aldatzen da eta batzu pasatzen dira eta beste batzu ez. Baina, beste batzutan V eta B biak
konstante mantentzen dira:

_

Eremu

-

- - _ _ _ _

magnetikoa

Plaka fotografikoa

eta aldatzen dena erradioa da, zenbat eta masa handiagoaizanerra
dioa handiagoa delarik.
Beste batzutan ioien bereizketa eremu magnetiko batekin
ez da egiten, baizik eta hegaldi-denborak neurtuta. Masa gutxiko
partikulek arinago helduko dira hodiaren ezkerrera:

Gas

e
OO e
oAJUL
00 e
o oo

f‘r

Osziloskopio

denbora e/m erlazioarekin honela erlazionaturik dago:

t K (÷)1/2

non K konstante bat baita. Energia berdina denean, abiadura txikiagoa izango da zenbat eta masa handiagoa izan.
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2.4.- Detektoreak
Egia esan, ikusi ditugu bi tipo detektore: plaka fotografikoa, osziloskopioa eta galbanometroa.
Adibidez, galbanometro batekin egiten denean, kontutan
edukiz intentsitatea oso txikia dela, ioi kopuru gutxi egiten di
ra eta galbanometrori izpilu batzu jarri behar dira intentsitatea gehitzeko. Honela, piku bakoitzaren intentsitatea ikus daite
ke.
Plaka fotografikoa beste espektroskopietan bezala erabiltzen denean lerroen intentsitatea neurtzeko, dentsitometro bat
behar da, baina atzenean lortzen den espektruen itxura berdina da.

Adibidez etil-metilzetonaren masa espektrua hau da:
4

100

I erl atiboaT 50
73(M+)

29
57
0

"i'

0

20

40

60

810

e/m

Beraz ioi molekularen masa berdina izango da, beraz m/e handienean
agertzen dena CH 3 -CO-C 2 H-1-5 izango da, eta besteak ioi fragmentatuak. Bakoitzaren intentsitate erlatiboa izanik bakoitzaren ionizatzen-potentzialaren neurketa.
Askotan masa-espektruak taula bezala ematen dira, adieraziz m/e-ren balioa eta bakoitzaren intentsitate erlatiboa. Horre
tarako denetatik intentsitate handiena daukanari, intentsitate er
latibo bezala 100 ematen zaio. Adibidez etil-metilzetonaren kasuan:
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m/e
lerlatiboa

27

28

29

38

39

41

42

7

5

19

1

1

1

3

43
100

44

45

55

57

72

2

1

1

7

23

Intentsitate 100 daukan lerroari piko-base deitzen zaio. Eta adi
bidez
CH 3 CO (43) CH 2 -CH (29)
3

COCH 2 -CH (57)
3

CH 3 COC 2 H 5 (72)

besteak, alboetan daudenak, hidrogenoak galtzen direlako agertzen
dira baina ipini ditugunak dira garrantzizkoenak.

3.- MASA ESPEKTROMETRIAREN APLIKAZIOAK
Gehien kimika organikoan, erabiltzen da eta espektru ul
tramore, infragorri, NMR eta masak erabiliz substantzia organikoen
egitura determina daiteke.
Petrolioaren industrian analisi kuantitatiboak egiteko
erabiltzen da.
Eta, halaber, gaur egun, pisu atomiko eta pisu molekular zehatzek neurtzeko erabiltzen da.

3.1.- Experimentua: Karbonoaren pisu atomiko zehatzaren determina
keta
Lehendabizi karbonoa baporizatu egin behar da, horretarako ionizatze-ganbaran berotuz sartzen da eta bere masa-espektro
metriaren espektrua neurtzen da. Hau lortuz
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10Q,
I

eri
50-

13,00335

0
0

4

12

8

116
e/m

Taulatuta:

Ierlatiboa

100

1,12

m/e

12,000

13,00335

Masa-espektrometriak datu oso zehatzak ematen ditu eta karbonoaren kasua isotopo bakoitzaren ehunekobesteak hauk dira:
1,108% C

13

eta 98,892 %

C12

Beraz karbonoaren pisu atomikoa honela determina daiteke:
12,000x0,98892 = 11,8670
13,0033x0,01108 = 0,1441
beraz karbonoaren pisu atomikoa bien gehiketa izango da.

Karbonoaren pisu atomikoa: 12,0111
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