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Nefelometrie a turbidimetrie
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Otázky:
1. Princip metody1. Princip metody
2. Aplikace metody v analytické chemii





Kromě absorpce může při průchodu světla vzorkem docházet k jeho rozptylování, pokud jde o
disperzní nebo koloidní soustavu. Toho se vyžívá v technikách nefelometrie (řecky nefelé =
mrak), kdy se měří intenzita světla rozptýleného pod určitým úhlem, a turbidimetrie (anglickymrak), kdy se měří intenzita světla rozptýleného pod určitým úhlem, a turbidimetrie (anglicky
turbid = zakalený), měří-li se intenzita světla procházejícího vzorkem v původním směru. Obě
metody jsou vzájemně „zrcadlové“, budeme se proto dále zabývat jen turbidimetrií: lze ji
uskutečnit pomocí obvyklého fotometrického vybavení a úbytek světla rozptylem při průchodu

k dá d t í b b d lší h liči b klý h f t t iivzorkem se dá snadno popsat pomocí absorbance a dalších veličin obvyklých ve fotometrii.
Množství rozptýleného světla závisí na
1) koncentraci částic. V širokém rozsahu koncentrací jde přitom o závislost lineární, takže lze
pracovat zcela analogicky fotometrickým metodám s využitím Lambertova-Beerova zákona.p aco at ce a a a og c y oto et c ý etodá s yu t a be to a ee o a á o a
Veličina odpovídající absorbanci se jmenuje turbidita.
2) velikosti částic. Množství rozptýleného světla je přibližně nepřímo úměrné molekulové
hmotnosti částice.
3) l é dél ětl Čí k tší j l á délk tí ětší díl ětl b d týl3) vlnové délce světla. Čím kratší je vlnová délka, tím větší podíl světla bude rozptýlen
(Tyndallův jev), intenzita rozptýleného světla roste približně se čtvrtou mocninou převrácené
hodnoty vlnové délky. V praxi se jako nejvýhodnější používají vlnové délky od 340 do 450 nm.
Krátkovlnnější světlo bývá pohlceno bílkovinami, které jsou v biologických vzorcích zpravidlaj ý p , j g ý p
přítomny.
Při turbidimetrických metodách bývá nejobtížnější vytvořit dostatečně stabilní suspenzi, která by
byla stálá po celou dobu měření. Proto se do reakčních směsí přidávají ochranné koloidy,

jč těji l t l l k lnejčastěji polyetylenglykol.
Turbidimetrie a nefelometrie se používají nejčastěji v imunochemických metodách k
vyhodnocování imunoprecipitačních reakcí, kde zákal tvoří komplexy antigen-protilátka.



Schéma turbidimetru

Schéma nefelometru
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Turbidimetrie a nefelometrie
• Metody jsou založené na sledování rozptylu světla částicemi suspendovanými v kapalině a proto vhodné k 

určování koncentrací suspendovaných látek ve vzorku.
• Studium sraženin a koloidních systémů zde využívá Tyndalova jevu.
• V turbidimetrii se měří intenzita záření prošlého roztokem (nerozptýleného).V turbidimetrii se měří intenzita záření prošlého roztokem (nerozptýleného).
• V nefelometrii se sleduje intenzita rozptýleného záření (v kolmém směru).
• V praxi se používá technika kalibrační křivky.
• Turbidimetrie je vhodná pro měření roztoků s velkým obsahem částic.
• Nefelometrie slouží ke stanovení látek přítomných v malé koncentraci.Nefelometrie slouží ke stanovení látek přítomných v malé koncentraci.
• Metody lze aplikovat pro kapalné i plynné vzorky.
• Častá jsou použití v klinických laboratořích.  Provádí se sledování znečistění vzduchu (kouře, mlhy, aerosoly) a 
vod. Ve vodárenské praxi se využívá turbidimetrického stanovení síranů po vysrážení ve formě nerozpustného BaSO4









Nikolův hranol

Polarizace světelného paprsku





Teoretická část z Vláčilovy sbírky příkladů:









Změna optické otáčivosti cukruZměna optické otáčivosti cukru 
pozorovaná okamžitě po rozpuštění 
izolovaného anomeru cukru ve vodném 
prostředí která je důsledkem ustavováníprostředí, která je důsledkem ustavování 
rovnováhy mezi a- a b- formou pyranosy
nebo furanosy .





Vznik lineárně polarizovaného záření průchodem 
paprsku Nicolovým hranolem. 

O ... řádný paprsek ý p p
E ... mimořádný paprsek 

1 – vypínač
2 – nastavovací kotouč
3 d čít í l3 – odečítací lupa
4 – okulár
5 – stupnice a nonius
6 prostor pro kyvetu se vzorkem (lůžko) Nula nonia je směrem dolů od nuly na stupnici optické otáčivosti, 6 – prostor pro kyvetu se vzorkem (lůžko)
7 – polarizátor
8 – skleněný filtr
9 – kryt lampy

j y
optická otáčivost je tedy kladná a látka je pravotočivá. Nula nonia 
ukazuje za hodnotu 9o, optická otáčivost je tedy větší než 9o. Nyní se 
podíváme, kolikátý dílek nonia (od nuly nonia směrem dolů) se 
přesně kryje s nějakým (nezajímá nás, kterým) dílkem stupnice 
optické otáčivosti V tomto případě je to šestý dílek K hodnotě9 kryt lampy

10 – objímka lampy
11 – plášť polarimetru

optické otáčivosti. V tomto případě je to šestý dílek. K hodnotě 
optické otáčivosti tedy přičteme hodnotu 6.0,05o = 0,30o. Optická 
otáčivost je tedy 9o + 0,30o = 9,30o.
Při odečítání na levé stupnici postupujeme stejně, avšak pravolevě a 
vrchodolně převráceně..



























































Refraktometr (někdy též uváděn jako refraktoměr, 
refractometr, refraktometer či refractometer) je určen pro měření vlastností 

kapaliny pomocí lomu světla.

K ždý f kt t á b d l t í iál í t i i kt é á i ěřKaždý refraktometr má zabudovanou svou vlastní speciální stupnici, na které vámi měřenou
veličinu buď přímo odečtete anebo ji musíte odvodit ze stupnice s univerzálními fyzikálními
jednotkami (refrakční index RI, hustota kapaliny a podobně).
Měření je snadné - na sešikmený skleněný hranol stáčí kápnout několik kapek kapaliny, přiklopitMěření je snadné na sešikmený skleněný hranol stáčí kápnout několik kapek kapaliny, přiklopit
průsvitné víčko, aby se kapalina po hranolu pěkně rozprostřela, namířit hranol proti světlu a
podívat se do okuláru. Uvidíte kruhový průzor se svislou stupnicí, kterou bude protínat hranice
modro-bílého rozhraní.



Odečet výsledku měření chladící 
k li bá i t l l k l G11/12kapaliny na bázi etylenglykolu G11/12

(prostřední stupnice vpravo)
Výsledek: bod tuhnutí měřené kapaliny 

je 26 °Cje -26 C
(měřeno na refraktometru pro provozní 

kapaliny automobilu)

































Luminiscence
Definice luminiscence:
1. Luminiscence je přebytek záření nad tepelným vyzařováním tělesa v tom případě, má-li toto j p y p ý y p p ,
přebytečné záření konečnou dobu trvání, jež podstatně převyšuje periodu světelných kmitů.
2. Luminiscence je emise světla z nějaké látky a nastává z elektronových excitovaných stavů.

L i i dělíLuminiscence se dělí na:
1. fluorescenci
2. fosforescenci
3. zpožděnou fluorescencip

Definice fluorescence:
1. Nastane-li emise záření z excitovaného elektronového stavu jedním či více spontánními 
energetickými přechod jedná se o fl orescencienergetickými přechody jedná se o fluorescenci.
2. Praktické kritérium: fluorescenci pozorujeme během buzení a po jeho vypnutí prakticky ihned 
mizí (doba dohasínání je obvykle řádově 10-8 s).

Definice fosforescence:
1. Uplatňuje-li se při emisi záření z excitovaného elektronového stavu metastabilní hladina jedná 
se o fosforescenci.
2 Praktické kritérium: fosforescence má delší dobu dohasínání než fluorescence (>>10-8 s) a2. Praktické kritérium: fosforescence má delší dobu dohasínání než fluorescence (>>10-8 s) a 
obvykle ji nelze pozorovat v roztocích při pokojové teplotě.

Definice zpožděné fluorescence:p
Zpožděná fluorescence je zářivý přechod z téhož singletního stavu (S1) jako při fluorescenci, ale 
s delší dobou dohasínání danou časem, po který je molekula v metastabilním tripletovém stavu.



fotoluminiscence rhodaminu B po ozáření světlem o 
vlnové délce 532 nm






















