
Chem. Listy 111, 363373(2017)                                                                                                                                              Referát 

363 

KVANTITATIVNÍ FTIR SPEKTROMETRIE HUMINOVÝCH LÁTEK 

FRANTIŠEK NOVÁK
a, VLADIMÍR MACHOVIČ

b,c, 
HANA HRABALOVÁ

a a MIROSLAVA  
NOVOTNÁ

c 

 
a Technopark Kralupy VŠCHT Praha, Žižkova 7, 278 01 
Kralupy nad Vltavou, b Ústav struktury a mechaniky hornin 
AV ČR, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8, c Laboratoř 
molekulové spektroskopie VŠCHT Praha, Technická 1905, 
166 28 Praha 
novaaf@vscht.cz 
 
Došlo 29.11.16, přijato 13.2.17. 
 
 

Klíčová slova: FTIR, huminové látky, infračervená 
spektrometrie, struktura 

 
 
Obsah 
 
1.  Úvod 
2.  Metody měření FTIR spekter 
3.  FTIR spektra huminových látek 

3.1.  Přiřazení pásů v FTIR spektrech huminových látek 
3.2.  Významné strukturní parametry z FTIR spekter 
3.3.  Vliv pH na FTIR spektrum huminových kyselin 

4.  Klasifikace huminových látek podle FTIR spekter 
5.  Kvantitativní analýza FTIR spekter huminových látek 
6.  Závěr 
 
 
1. Úvod 

 
Huminové látky (HL) jsou v tradičním pojetí považo-

vány za relativně vysokomolekulární polyelektrolyty, slo-
žené z alifatických, aromatických i heterocyklických struk-
turních jednotek. Výsledky některých fyzikálně-
chemických metod naznačují, že na HL můžeme nahlížet 
rovněž jako na (supra)molekulární asociáty a samovolně 
seskládané poměrně malé heterogenní molekuly, 
v neutrálním prostředí vzájemně vázané slabými mezimo-
lekulárními silami (– a CH– interakcemi či van der 
Waalsovými silami). Tato novější hypotéza však není ak-
ceptována všeobecně, proto vedle sebe koexistují dva pro-
tichůdné názory na strukturu HL: (1) tradiční, považující 
HL za polymerní látky, v nichž jsou jednotlivé fragmenty 
vázány silnou kovalentní vazbou, a (2) novější, pokládající 
zejména půdní1 HL za asociáty nebo agregáty relativně 
malých molekul (hovoří se o supramolekulární povaze). 
Oba modely se zásadně liší důsledkem pro stabilitu HL. 

Zatímco z tradičního polymerního modelu vyplývá značná 
rezistence HL vůči rozkladu, model supramolekulárních 
agregátů neposkytuje pro stabilitu HL vůči rozkladu dosta-
tečný strukturní důvod. Pro některé vědní obory je prvořa-
dá velikost „makromolekul“ nebo „agregátů“ půdních HL, 
která určuje jejich transport půdním prostředím, a samotná 
otázka, jedná-li se o látky povahy makro- nebo supramole-
kulární (případně pseudo-micelární), je pro ně víceméně 
podružná. 

Podle schopnosti tvořit vysokodisperzní soustavu s/l 
v kyselém a zásaditém vodném prostředí se HL dělí na 
fulvokyseliny (FK), huminové kyseliny (HK) a huminy2. 
Navzdory složité struktuře huminových látek pozorujeme 
v jejich infračervených spektrech řadu absorpčních pásů, 
charakteristických pro specifické molekulární struktury. 
I přes nejednoznačné přiřazení některých pásů poskytuje 
infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací 
(FTIR) důležité informace o povaze huminových látek3, 
jejich reaktivitě, prostorovém uspořádání kyslíkatých 
funkčních skupin, podílu sacharidických a proteinových 
složek i o obsahu vázaných anorganických příměsí – jílo-
vých minerálů a iontů kovů. Z těchto důvodů je FTIR 
spektrometrie důležitou metodou pro strukturní charakteri-
zaci HK různého původu4,5 a stáří6, uplatňuje se jako hlav-
ní metoda při charakterizaci dalších přírodních látek izolo-
vaných na základě skupinové separace, např. látek podob-
ných huminovým (HULIK, humic like substances) 
v aerosolech7, při analýze produktů mikrobiálního rozkla-
du biomasy (tzv. humic-like acids)8, nebo jako doplňková 
metoda při studiu tepelné konverze lignosulfonanu na lig-
nohumát9. FTIR spektrometrie je také významným nástro-
jem při studiu strukturálních změn vodních HK při ozoni-
zaci vod10, při využití humátů k odstraňování iontů toxic-
kých kovů z vod11,12, při sledování modifikace nanočástic 
hydroxyapatitu s HK s cílem připravit vysoce účinné sor-
benty Cu(II) (cit.13) nebo při monitorování dlouhodobého 
vlivu anorganických a organických hnojiv na frakce půdní 
organické hmoty14. 

Obecně v infračervené (IR) spektrometrii, podobně 
jako u jiných optických metod, platí Lambertův-Beerův 
zákon, a proto při použití speciálních postupů (např. Fou-
rierovy dekonvoluce nebo matematické separace absorpč-
ních pásů) má tato metoda dobré předpoklady pro kvanti-
tativní analýzu funkčních skupin HL. Vedle měření FTIR 
spekter transmitanční technikou (KBr tablety) se široce 
uplatňuje také měření difuzně reflektančních IR spekter15 
(DRIFT spektra) huminových látek. Pro kvantitativní úče-
ly je však vhodnější metoda transmitanční nebo jednoodra-
zová reflexe na nástavci ATR (Attenuated Total Reflexion, 
zeslabený úplný odraz). Ve srovnání s 13C NMR spektro-
metrií16 nebo s titračními metodami17,18 pro stanovení 
funkčních skupin HL je předností FTIR spektrometrie 
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malé množství spotřebovaného vzorku a podstatně rychlej-
ší měření. Cílem našeho příspěvku je přehledně shrnout 
metody měření a současný stav interpretace infračervených 
spekter huminových látek a napomoci tak širšímu uplatnění 
této metody při studiu jejich struktury a vlastností. 

 
 

2. Metody měření FTIR spekter 
 
FTIR spektrum huminových látek v pevné fázi se 

obvykle měří v tabletce, připravené mletím 200–300 mg 
neabsorbující matrice (nejčastěji KBr) s 1 mg vzorku HL 
a standardním tlakem slisované do disku. Protože KBr 
neabsorbuje IR záření, získá se tímto postupem kompletní 
IR spektrum ve střední spektrální oblasti vlnových délek 
2,5–25 m (vlnočty 400–4000 cm–1). Jinou méně používa-
nou technikou je měření v olejové suspenzi mezi dvěma 
okénky z NaCl, KBr aj. Při ní se přibližně 5 mg jemně 
rozemletého vzorku disperguje v kapce oleje, např. Nujolu 
(směs vysokomolekulárních parafinických uhlovodíků), 
který však absorbuje v oblasti valenčních vibrací C–H 
(vlnočty 3030–2860 cm–1). Použití halogenovaných olejů, 
např. polychlortrifluorethylenového oleje (Fluorolube), 

umožňuje studovat také oblast spektra při 3000 cm–1. FTIR 
spektra huminové kyseliny měřená různými postupy jsou 
porovnána na obr. 1. 

Pro studium kyslíkatých funkčních skupin je význam-
ná oblast IR spektra mezi vlnočty 1900–1500 cm–1. Závaž-
ným problémem při měření v KBr tabletách proto bývá 
adsorbovaná vlhkost, projevující se pásy v oblastech 3600 
až 3000 cm–1 a 1720–1500 cm–1. Tento problém sice lze 
minimalizovat použitím D2O (cit.19), kompenzací IR spek-
tra vody20 nebo můžeme adsorbovanou vodu z KBr odstra-
nit zahřátím ve vakuu na teplotu 60–75 °C po 30 min, příp. 
sušením tablety v exsikátoru po dobu několika hodin; 
zpravidla tím však nezabráníme částečné deprotonaci hu-
minových látek při ionizaci karboxylových COOH a feno-
lických skupin OH v průběhu lisování vzorku s KBr za 
vyššího tlaku. Zvýšená teplota při sušení tablet KBr se 
vzorkem (u některých autorů47 až 100 °C) však může čás-
tečně pozměnit strukturu huminových kyselin. Rozšířené 
je použití méně hydroskopických tabletovacích matric, 
např. bromidu thalného2, jehož nevýhodou je ovšem vyso-
ká toxicita, nebo velmi drahého jodidu cesného. Ve zvlášt-
ních případech se používá disk z AgCl (Spectra-Tech, 
Stamford), na který se opakovaně aplikuje asi 0,5 ml roz-
toku huminové kyseliny a rozpouštědlo se odpaří v sušárně 
(15 min při 70 °C) až se vytvoří film poskytující vyhovují-
cí IR spektra s absorbancí hlavních pásů 0,2–0,7 (cit.21). 
Tato metoda je úspěšně používána pro semikvantitativní 
stanovení skupin COOH. Podobný postup využívá místo 
chloridu stříbrného např. křemíkového okénka22 nebo sele-
nidu zinečnatého23. 

Jiný způsob, jak se vyhnout potížím způsobeným 
stopami vody, nabízí technika difuzně-reflektančních 
spekter HL. Při jejich měření není nutné používat matrice, 
proto nejsou DRIFT spektra huminových látek kompliko-
vána absorbancí vody ani ionizací kyselých funkčních 
skupin. DRIFT spektra mohou být pomocí Kubelkovy-
Munkovy funkce převedena na spektra analogická spek-
trům absorpčním. V limitním případě nízké koncentrace 
funkčních skupin, tenké vrstvy a velkého povrchu vzorku 
lze vyjádřit závislost Kubelkovy-Munkovy funkce na kon-
centraci vztahy: 

 
kde K je absorpční koeficient, S je koeficient rozptylu, 
závislý na velikosti částic a na plnění vzorku, poměr K/S je 
v jednotkách K-M, r = S/R je relativní reflektance, ε je 
molární absorpční koeficient, c koncentrace vyjádřená 
v molech na gram matrice (ředicí látky), C je konstanta. 
Koeficient rozptylu S je charakteristický pro danou ředicí 
látku. Na rozdíl od transmitančních FTIR spekter (někdy 
nepřesně nazývaných pouze FTIR spektra) však při aplika-
ci Kubelkovy-Munkovy transformace u DRIFT spekter 
(K-M)24 dochází k zesílení některých absorpčních pásů, 

           (1) 
2(1 )  . 

/ (v jednotkách KM)
2

r c
K S

r S


 

 (2) CcSK loglog)/log( 

Obr. 1. FTIR spektra huminové kyseliny, izolované 
z horizontu Ah půdního typu podzol (Labský důl, Krkonoše). 
Spektra byla měřena na IR spektrometru Nicolet 740 technikami 
KBr tablet, nujolové suspenze a difuzní reflexí (DRIFTS) bez 
použití matrice. Hvězdičkou * je vyznačeno přerušení spektra 
v oblasti silné absorpce Nujolu  
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zejména vyšších harmonických. K-M transformace tak má 
sklon zesilovat silné absorpční pásy (malá hodnota r ve 
vztahu (1)) a potlačovat pásy slabé (velké hodnoty r), což 
komplikuje přesnější než semikvantitativní vyhodnocení 
DRIFT spekter. 

Další technikou měření FTIR spekter bez použití ma-
trice je oblíbené měření na jednoodrazovém ATR nástavci, 
založené na principu úplného odrazu záření na fázovém 
rozhraní vzorku a měřícího krystalu z materiálu o vysokém 
indexu lomu. Běžně se používají krystaly diamantové, 
křemíkové nebo germaniové. Svazek paprsků je do krysta-
lu přiváděn soustavou zrcadel tak, aby úhel dopadu na 
fázové rozhraní vyhovoval podmínce úplného odrazu. 
Měřený vzorek je v dokonalém kontaktu s ATR krystalem, 
záření částečně proniká do analyzovaného materiálu. Po-
kud vzorek absorbuje záření o určité frekvenci, je tato 
složka v totálně odraženém záření zeslabena. Vztah mezi 
absorbancí při určité vlnové délce i a koncentrací c lze 
popsat modifikovanou Lambertovou-Beerovou rovnicí  
Ai = ai . l.c, v níž místo délky kyvety l vystupuje hloubka 
průniku záření dp:  

 
kde ai je molární absorpční koeficient při vlnové délce i, 
nk a ns jsou indexy lomu krystalu a vzorku (nk > ns),  je 
vlnová délka záření,  je úhel dopadu záření na fázové 
rozhraní25. K úplnému vnitřnímu odrazu je třeba, aby byl 
úhel dopadu  větší než kritický úhel C  

C = sin–1 (ns/nk)            (4) 

ATR spektra se do značné míry podobají spektrům 
změřeným transmitanční technikou. Penetrační hloubka 
záření do povrchu vzorku je řádově v jednotkách µm, tak-
že jde o charakterizaci pouze velmi tenké povrchové vrst-
vy. Pro zajištění reprodukovatelnosti měření je nezbytné 
pokrýt vzorkem HL celou plochu krystalu. U pevných 
vzorků je důležité dodržovat dobrý kontakt s měřicím 
krystalem. Z rovnice (3) je zřejmé, že s vlnovou délkou 
záření se zvětšuje hloubka penetrace dp. V důsledku toho 
se v ATR spektrech s rostoucími vlnočty snižují relativní 
intenzity pásů. Kompenzace tohoto jevu (ATR korekce) se 
provádí pomocí vhodného programu. 

 
 

3. FTIR spektra huminových látek 
 
3.1. Přiřazení pásů v FTIR spektrech huminových 

látek 
 
Přiřazení hlavních absorpčních pásů v FTIR spektrech 

huminových látek přehledně shrnuje tab. I. Na obr. 2 jsou 
srovnána FTIR spektra huminových látek a půdy, z níž 
byly HL izolovány. V oblasti 3400–3300 cm–1 IR spekter 
huminových látek se nachází výrazný široký absorpční 
pás, přiřazený valenčním vibracím fenolických OH skupin. 

Protože u neasociované skupiny OH bychom očekávali 
maximum absorpce při vlnočtu ~3600 cm–1, svědčí nižší 
vlnočty, pozorované u huminových kyselin, o vazbě sku-
pin OH intramolekulárními (příp. intermolekulárními) 
vodíkovými vazbami. Huminové kyseliny mívají ma-
ximum tohoto pásu při 3400 cm–1, u fulvokyselin bývá 
maximum kvůli výraznějšímu vlivu vodíkových můstků 
posunuto k nižším vlnočtům (3300 cm–1). V této oblasti se 
na absorpci podílí širokým a výrazným pásem adsorbova-
ná voda, přispívat mohou také valenční vibrace O–H alifa-
tických alkoholů a skupin N–H. Není bez zajímavosti, že 
zbytkový pás v této oblasti bývá zjištěn i u methylovaných 
nebo acetylovaných HK, což se vysvětluje jednak absorpcí 
příslušející vibraci N–H, jednak rezistencí části OH skupin 
vůči methylaci nebo acetylaci. Ve spektrech ligninu izolo-
vaného ze dřeva nacházíme maximum tohoto pásu při 
poněkud vyšších vlnočtech – 3412 cm–1  u smrku 
a 3460 cm–1 u buku26. Zvýšení intenzity pásu O–H při 
3420 cm–1, pozorované při tvorbě komplexů HK 
s kovovými ionty Co2+, Cu2+ a Ni2+, je dáno absorpcí vody 
v aquakomplexech27. 

Absorpční pás při vlnočtech okolo 3030 cm–1 přísluší 
valenčním vibracím aromatické vazby C–H a měl by být 
zřetelný ve spektrech všech huminových kyselin a fulvo-
kyselin, neboť ani u fulvokyselin nejsou aromatické kruhy 
zcela substituovány28. Tento pás je však výraznější jen ve 
spektrech látek s nízkým počtem (maximálně 2–3) substi-
tucí na benzenovém kruhu, při vyšším počtu substitucí 
(více než 3–4) je intenzita pásu velmi nízká29. Absence 
pásu při vlnočtu 3030 cm–1 ve spektrech HL bývá vysvět-
lována prakticky úplnou substitucí na aromatickém kruhu2 
nebo překrytím sousedním silným pásem vibrací O–H 
v karboxylových skupinách, který může být v důsledku 

             (3)  p 1/ 22 2
k s k2 sin ( / )

d
n n n



 




Obr. 2. FTIR spektra fulvokyselin (F), huminových kyselin 
(H), humusojílového komplexu (H5), huminu (HM), půdy (S) 
a popele huminových kyselin (Ash) 
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vodíkových vazeb rozšířen až ke 2900 cm–1, absence však 
může být způsobena také interferencí s absorpčním pásem 
vody, případně chybnou kompenzací pásu vody36 při zpra-
cování spektra. 

Absorpční pás při 2900 cm–1, příslušející valenčním 
vibracím alifatické vazby C–H, mívá ve spektrech HK 
velmi proměnlivou střední nebo malou intenzitu. U methy-
lovaných a acetylovaných preparátů HK je absorpce v této 
oblasti přiměřeně zvýšena v důsledku zavedení skupin 
CH3 nebo CH2–CH3 do molekuly. Pásy antisymetrické 

a symetrické valenční C–H vibrace ve skupinách –CH2– 
mají maxima při 2930 cm–1 a 2840 cm–1. Široký pás va-
lenčních vibrací O–H karboxylových skupin, vázaných 
vodíkovým můstkem v dimeru, mívá maximum při 
2600 cm–1. Při srovnání spekter HK měřených technikou 
DRIFT a KBr tablet bylo zjištěno, že relativní intenzita 
tohoto pásu je u techniky KBr nižší, zřejmě v důsledku 
narušení intramolekulárních vodíkových vazeb při přípra-
vě tablet28 (iontová výměna H+ za K+). 

Tabulka I 
Přiřazení hlavních pásů v FTIR spektrech huminových kyselin (s přihlédnutím k pracím28,29,43,44) 

ν/ cm–1 Přiřazení 

3400–3300 valenční vibrace O–H ve fenolických –OH skupinách (s příspěvkem alifatických skupin –OH a případně  
N–H) 

3030 valenční vibrace aromatických vazeb C–H 

2940–2900 valenční vibrace alifatických vazeb C–H 

2930 antisymetrické valenční vibrace C–H ve skupinách  –CH2– 

2840 symetrické valenční vibrace C–H ve skupinách –CH2– 

2600 valenční vibrace O–H karboxylových skupin, vázaných vodíkovým můstkem 

1725–1720 
(–1710) 

valenční vibrace C=O ve skupině –COOH, s malým příspěvkem ketonů 

1717 valenční vibrace C=O v karbonylech, aldehydech a alifatických ketonech 

1690–1660 valenční vibrace C=O v aromatických ketonech 

1660–1630 valenční vibrace C=O v amidické skupině (amid I); C=O chinonů; valenční vibrace C=O 
v konjugovaných ketonech, vázané vodíkovou vazbou ke skupině –OH 

1620–1600 aromatické valenční vibrace C=C; C=O v konjugovaných ketonech, vázané vodíkovou vazbou  
ke skupině –OH (silně); příp.  antisymetrické valenční vibrace –COO– (1610 cm–1) 

1590–1517 symetrická vibrace –COO–, deformační vibrace N–H; valenční vibrace C=N amidu II 

1580 valenční vibrace aromatických C=C, příp. antisym. valenční vibrace –COO– (1621–1580 cm–1) 

1575 antisymetrická valenční vibrace aniontu –COO– 

1540 valenční vibrace N–H v amidické skupině (amid II) 

1525 valenční vibrace aromatických C=C 

1515 valenční vibrace aromatických C=C a amidu II (deformační N–H vibrace polypeptidů) 

(1460–) 1440 antisymetrické –C–H deformační vibrace alifatických  skupin –CH3 a –CH2– 

1400–1390 deformační OH a valenční vibrace C–O fenolických skupin –OH; 
deformační vibrace C–H skupin –CH2 a –CH3; 
antisymetrické valenční vibrace karboxylového aniontu –COO– (1412–1390 cm–1) 

1350 symetrické valenční vibrace–COO–, případně symetrické deformační vibrace C–CH3 v alifatických  
skupinách 

1280–1200 valenční vibrace C–O a deformační vibrace O–H ve skupině –COOH; valenční vibrace C–O aryletherů 

1270 valenční vibrace C–OH fenolických –OH skupin 

1225 valenční vibrace –C–O a deformační vibrace –OH ve skupinách –COOH 

1220 valenční vibrace C–N (amid III) 

1170 valenční vibrace –C–OH alifatických –OH skupin 

1070 (–950) valenční vibrace C–O polysacharidů nebo polysacharidům podobných látek, Si–O příměsi 

1070 valenční vibrace C–C alifatických skupin 

830, 775 mimorovinné deformační vibrace aromatické vazby C–H 
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Pro studium kyslíkatých funkčních skupin je význam-
ná oblast spektra mezi 1900–1500 cm–1, kde je možno 
nalézt vibrační pásy karbonylových skupin v následujících 
sloučeninách: cyklické a smíšené anhydridy (1815, 1780 
cm–1), karboxylové kyseliny (1720, 1690 cm–1), estery 
(1760, 1740 cm–1), aromatické ketony (1660 cm–1) a soli 
karboxylových kyselin (1575 cm–1). Absence pásů při 
vlnočtech 1760 a 1735 cm–1 je považována za důkaz, že 
jen minimum skupin C=O (popř. žádné) se v HK vyskytu-
je vázaných v nasycených esterech. Pás s maximem při 
1770–1750 cm–1, patrný ve spektrech huminových látek 
získaných oxidací uhlí kyselinou dusičnou nebo za vyšších 
teplot na vzduchu, zřejmě přísluší vibracím karboxylových 
skupin30, bývá však přisuzován též karbonylovým skupi-
nám ovlivněným blízkostí hydroxylových skupin31 nebo 
laktonům, jejichž vibracím C=O odpovídají pásy při 1777 
až 1781 cm–1 (γ-laktony) a 1742–1744 cm–1 (δ-laktony). 
Méně intenzivní pás při 1843 cm–1 ve spektrech oxidova-
ných HK nebo uhlí svědčí o tvorbě anhydridů. 

Ostrý pás s maximem při 1720 cm–1 patří k nejvýraz-
nějším pásům v IR spektrech huminových kyselin a fulvo-
kyselin, je však potlačen ve spektrech jejich solí, což svěd-
čí o tom, že hlavní podíl na absorpci v této oblasti mají 
valenční vibrace C=O v karboxylových skupinách. Přesná 
poloha maxima tohoto pásu závisí na konjugacích, substi-
tuentech v okolí karboxylu a povaze vodíkové vazby29. 
Nižší vlnočet pro valenční vibraci skupiny C=O u HL je 
způsoben především konjugací skupin C=O. U fulvokyse-
lin, které obsahují více karboxylových skupin, leží ma-
ximum tohoto pásu při 1700 cm–1, což svědčí o vazbě na 
aromatickém kruhu. Huminové kyseliny mají tento pás 
rozložen okolo 1711 cm–1, často bývá tvořen trojicí pře-
krývajících se pásů karbonylů, které patří karboxylovým 
skupinám vázaným na alifatické i aromatické struktury. 
K absorpci v této oblasti přispívají také vibrace aldehydů 
a ketonů, u některých HK i chinonů. V případě solí nebo 
komplexů HK se místo tohoto pásu objevují dva nové pásy 
při 1550 a 1390 cm–1, odpovídající absorpci karboxyláto-
vého iontu COO–. U methylovaných HK bývá maximum 
1720 cm–1 posunuto k vyšším vlnočtům (1725 cm–1), což 
odpovídá tomu, že maximum absorbance skupiny C=O se 
u esterů nachází u vyšších vlnočtů než u odpovídajících 
kyselin. Intenzita pásu při 1720 cm–1 je vyšší u fulvokyse-
lin než huminových kyselin, protože FK obsahují více 
skupin COOH. U jinak velmi podobných spekter FK a HK 
můžeme též pozorovat posun pásu při 1600 cm–1 k vyšším 
vlnočtům (~1640 cm–1) u fulvokyselin. 

V IR spektrech řady huminových kyselin, zvláště 
obsahují-li více dusíku, bývají pozorovány samostatné 
pásy s maximy při 1650–1640 a 1550–1540 cm–1, typické 
pro valenční vibrace amidu (amid I a amid II). Prvý pás, 
příslušející vibracím C=O amidoskupiny (amid I), zaniká 
po hydrolýze vzorku v 6 M HCl. Druhý pás, odpovídající 
deformačním vibracím N–H polypeptidů (amid II), může 
být pozorován až při 1515 cm–1 nebo může koincidovat 
s valenční vibrací aromatických C=C. Oba pásy dokládají 
přítomnost polypeptidů v makromolekule HK; absence 
těchto pásů ve spektru však neznamená, že vzorek HK 

polypeptidy neobsahuje. V důsledku interakce 
s intenzivnějšími pásy karbonylů nebo dvojných vazeb 
C=C se často vibrace amidu (amid I) neprojevuje pásem 
samostatným, nýbrž kombinovaným pásem s maximem 
posunutým nad 1650 cm–1. Valenční vibraci C–N 
v amidické skupině (amid III) bývá přiřazován pás při 
1220 cm–1. U půdních HK se na absorpci v oblasti 1650 
a 1550 cm–1 mohou kromě polypeptidů podílet také vibra-
ce acetamidové skupiny NH(C=O)–CH3 chitinu, produko-
vaného houbami a v čistém stavu poskytujícího charakte-
ristické pásy při 1665 a 1567 cm–1. 

Pás při 1610–1625 cm–1 patří k nejsilnějším pásům 
v IR spektru HK. Přísluší vibracím vazby C=C v aromatic-
kých strukturách, mohou zde však také přispívat nearoma-
tické dvojné vazby, vibrace amidické a aminové vazby 
N–H, antisymetrická vibrace ionizovaných karboxylových 
skupin (patrná zejména u humátů) nebo kruhy tvořené 
vodíkovými vazbami OH skupin ke skupinám chinonů 
C=O nebo karbonylů. Přítomnost chinonů v molekule hu-
minových kyselin však dosud nebyla spolehlivě prokázá-
na. V této oblasti rovněž absorbuje voda (maximum při 
1625 cm–1), přítomná ve vzorku a ve vzduchu. Srovnání 
DRIFT a transmitančních FTIR spekter huminových kyse-
lin prokázalo, že při přípravě KBr tablet dochází k částeč-
né ionizaci karboxylových skupin28. Vznik komplexů hu-
minových kyselin s ionty Fe3+ zvyšuje intenzitu pásu 
u vlnočtu 1620 cm–1 při současném snížení intenzity pásu29 
při 1720 cm–1. Přitom dochází k posunu maxima pásu 
z 1622 k vlnočtu 1615 cm–1 a současně s poklesem intenzi-
ty pásu C=O karboxylů se jeho maximum posouvá z 1723 
k 1713 cm–1. Protože již malý obsah anorganických přímě-
sí (Fe3+) může být příčinou ionizace karboxylových skupin 
huminových látek, je zřejmé, že relativní intenzita pásů 
1720–1710 a 1620–1600 cm–1 je silně ovlivněna obsahem 
popelovin v preparátu. Schopnost iontů Cu2+ tvořit pevné 
komplexy s karboxylovým iontem HK byla prokázána ze 
snížení vlnočtu maxima pásu symetrické valenční vibrace 
aniontu COO– (1365 cm–1) o 22 cm–1 ve srovnání se sod-
nou solí28. O neiontovém charakteru vazby v humátu měď-
natém svědčí rovněž posun maxima32 příslušné asymetric-
ké vibrace (1620 cm–1) o 4 cm–1 k vyšším vlnočtům. 

V oblasti 1575 a 1390 cm–1 lze především u solí hu-
minových kyselin pozorovat absorpci vyvolanou antisyme-
trickou valenční vibrací aniontu COO–. Nápadné pásy při 
1515 cm–1 ve spektrech huminových kyselin i fulvokyselin 
dokládají přítomnost para-substituovaného benzenového 
kruhu. Méně intenzivní pásy bývají pozorovány při 
1500 cm–1 (valenční vibrace aromatických C=C), 1460 cm–1 
(deformační C–H vibrace skupin CH2 a CH3), 1390 cm–1 
(deformační vibrace O–H, valenční CH3 a C–O vibrace 
fenolických OH skupin), při 1270 cm–1 (valenční vibrace 
–C–OH fenolů) a 1220 cm–1 (C–O valenční vibrace a O–H 
deformační vibrace –COOH). U fulvokyselin bývají pozo-
rovány výrazné pásy valenčních vibrací C–O sacharidů při 
1196 a 1078 cm–1. Pokud byla při přípravě huminových 
kyselin použita kyselina fluorovodíková, mohou se v této 
oblasti vyskytnout29 pásy valenčních vibrací C–F (1240 až 
1210 a 1150 cm–1). Analogické pásy valenčních vibrací C–Cl 
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mají maximum v oblasti 800–600 cm–1, zpravidla však 
nebývají pozorovány. 

Široký a intenzivní absorpční pás valenčních vibrací 
–C–OH alifatických alkoholů má maximum33 u vlnočtů 
1150–1050 cm–1. Ve spektrech bezpopelových HK bývají 
v této oblasti zřetelné dva nebo tři pásy, z nichž nejinten-
zivnější s maximem při 1050 cm–1 zřejmě přísluší vibracím 
O–H primárních alkoholů. Silná absorpce při 1040–1070 
cm–1 může být vyvolána valenčními vibracemi C–O poly-
sacharidů, často se však jedná spíše o Si–O vibrace mine-
rálních nečistot, které snižují význam této oblasti spektra 
pro studium HL. Huminové kyseliny, při jejichž preparaci 
byl použit síran sodný nebo kyselina sírová, mívají ve 
spektru různě intenzivní pás odpovídající vibraci sulfátů 
(1130–1080 cm–1) a pás valenční vibrace S=O při 1040 cm–1. 
Použití difosforečnanu při přípravě HK se projevuje různě 
intenzivním pásem v oblasti 1100–950 cm–1. 

Oblast vlnočtů pod 1000 cm–1 nemá pro studium 
struktury huminových kyselin velký význam. Na rozdíl od 
absorpčních pásů případných minerálních příměsí (tab. II) 
jsou zde pásy HK málo intenzivní. Slabé pásy s maximy 
975, 900–860, 830–820 a 775–770 cm–1 přísluší mimoro-
vinným deformačním vibracím aromatických C–H va-
zeb28, často nepozorovaný slabý pás při 730–720 cm–1 
odpovídá vibracím alifatických –(CH2)n– řetězců (n  4) 
a nevýrazný pás při 490 cm–1 byl přisouzen polysachari-
dům29. 

Absorpční pásy anorganických látek v IR spektrech 
mají obecně přibližně dvakrát vyšší intenzitu než pásy 
organických funkčních skupin. Proto se v IR spektrech 
huminových látek projevují výraznými absorpčními pásy 
minerální příměsi, především jílové minerály a oxidy/
hydroxidy hlinitý a železitý (obr. 3). Kaolinit má ostré 
pásy při 3800–3600 cm–1 (valenční vibrace O–H), 
1020 cm–1 (Si–O vibrace) a 910–920 cm–1 (Al–OH vibra-
ce). Montmorillonit lze identifikovat podle pásů při vl-
nočtech 3640 cm–1 (O–H vibrace), 1050 cm–1 (Si–O vibra-
ce) a dále při 910, 880 a 850 cm–1. Ve vzorcích HK, při-

pravených extrakcí směsí NaOH a difosforečnanu, jsou 
patrné pásy difosforečnanu při 1125–1115 a 920–905 cm–1. 
Přítomnost anorganických fosforečnanů v HK se projevuje 
pásem s maximem při 1050–1040 cm–1. 

 
3.2. Významné strukturní parametry z FTIR spekter 

 
Při analýze vzorků FTIR spektrometrií lze místo 

kvantitativního stanovení funkčních skupin využít tzv. 
strukturních parametrů – poměrů intenzit (I) nebo integro-
vaných intenzit (A) dvou vybraných pásů. Tato semikvan-
titativní metoda, umožňující rychlé srovnání větších sérií 
analyzovaných vzorků, má široké praktické uplatnění. 
Například v průběhu zrání kompostu se lineárně s časem 
zvyšují poměry I1385/I2930 (COO–, CH3/alifatické C–H) 
a I1385/I1050 (COO–, CH3/ C–O polysacharidů) a parametr 
I1655/I2930 (aromatické C=C, COO–/alifatické C–H) koreluje 
lineárně se stupněm humifikace33 (obsahem HL 
v kompostu). 

Poměrně podrobnou informaci o reaktivitě humino-
vých kyselin lze získat z tzv. parametrů O/R (oxygen/
recalcitrant)28,34, obvykle označovaných R1 a R2, které jsou 
definovány jako poměr intenzit pásů kyslíkatých funkč-
ních skupin a intenzit pásů alifatických a aromatických:  
R1 = (I1727+ I1650+ I1160+ I1127+ I1050)/(I2950+ I2924+ I2850+           
+ I1530+ I1509+ I1457+ I1420+ I779) 
a podobně R2 = I1727/(I1457+ I1420+ I779). 

Tabulka II 
Přiřazení pásů vybraných anorganických příměsí v FTIR 
spektrech huminových kyselin  

ν/ cm–1 Přiřazení 

3800–3600 valenční vibrace O–H kaolinitu 

3640 valenční vibrace O–H montmorillonitu 

1100–1090 vibrace Si–O v křemeni 

1100, 1030, 
1010, (1020) 

vibrace Si–O v kaolinitu 

1100–1000 Si–O v montmorillonitu 

1050 vibrace Si–O v montmorillonitu 

935, 910 H–O–Al v kaolinitu 

830 H–O–Me3+ v nontronitu 

780–792 dublet v křemeni SiO2 

795 amorfní modifikace SiO2 

Obr. 3. FTIR spektra minerálních příměsí, vyskytujících se 
v huminových kyselinách: kaolinitu, montmorillonitu, křemene, 
oxidu hlinitého a oxidu železitého  
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K hlavním strukturním parametrům huminových látek 
patří poměry I1650/I2930 a I1650/I2850 (poměr aromatický C/alif. C) 
a I1650/I1711 (poměr aromatický C/karboxylový C). Parametr 
I2960/(I2960 + I2929) vyjadřuje větvení alifatických řetězců. 
Pro rozlišení oxidovaných a diageneticky přeměněných 
vzorků rašelin, uhlí a HK z nich izolovaných se používá 
poměrů Ial = I2920/(I2920 + I1610) a IC=O = I1725/(I1725 + I1610), 
z nichž lze zkonstruovat graf34 podobný van Krevelenovu 
diagramu atomových poměrů H/C a O/C. Pro úspěšné 
použití strukturních parametrů získaných z FTIR spekter je 
někdy nezbytné provádět separaci (příp. dekonvoluci) pá-
sů, které se ve spektrech huminových látek překrývají (tzv. 
koincidence). 

 
3.3. Vliv pH na IR spektrum huminových kyselin 

 
Hodnota pH určuje poměr protonizovaných a ionizo-

vaných karboxylových a fenolických –OH skupin 
v huminových látkách, což se projevuje v relativní intenzi-
tě příslušných pásů IR spektra. Na obr. 4 je ukázáno infra-
červené spektrum HK izolované z půdního typu podzol, 
měřené ve formě filmu na křemíkovém okénku. Před mě-
řením bylo pH roztoku HK upraveno přídavkem NaOH. 

Protonizovaná forma HK při pH 3,7 má výrazný širo-
ký pás valenčních vibrací vodíkovým můstkem vázaných 
O–H skupin fenolů s vrcholem 3314 cm–1 a O–H karboxy-
lových skupin při 2598 cm–1. Pás valenčních vibrací kar-
bonylů karboxylových skupin má vrchol při 1717 cm–1, 
dva výrazné pásy při 1268 a 1229 cm–1 náleží valenčním 
C–O a deformačním O–H vibracím v COOH, fenolech 
a alkoholech. Se zvýšením pH na hodnotu 4,0 poklesne 

intenzita pásu COOH skupin při 1717 cm–1 za současného 
zvýšení intenzity pásu při 1615 cm–1. Z posunu vrcholu 
tohoto pásu z původních 1624 cm–1 lze soudit na vznik solí 
COONa.  

Úprava pH roztoku HK na 11,0 se v FTIR spektru 
projevuje výraznými změnami. Zcela zmizí pás valenčních 
vibrací karbonylů karboxylových kyselin při ~1713 cm–1. 
Ve spektru dominuje pás valenčních antisymetrických 
a symetrických vibrací karbonylových skupin karboxylo-
vých solí –COONa při vlnočtech 1588 a 1412 cm–1. Sou-
časně jsou významně sníženy intenzity pásů při 1268 
a 1229 cm–1 a intenzita pásu valenčních vibrací O–H feno-
lů. Pás valenčních vibrací O–H karboxylových skupin při 
2598 cm–1 a pás dimeru při 950 cm–1 zcela zaniká. 

 
 

4.  Klasifikace huminových látek pomocí FTIR 
spekter 
 
Infračervená spektra huminových kyselin a fulvoky-

selin různého původu jsou natolik charakteristická (obr. 5), 
že umožňují sledovat změny struktury HK v půdním profi-
lu (spektra LH, H1–H4, obr. 5) a rovněž rozlišit několik 
typů HK, charakteristických pro jednotlivé půdní typy. 
Například huminové kyseliny izolované z organozemí 
(rašeliny) mají v FTIR spektrech velmi slabý pás C=C 
ligninu při 1511 cm–1 a naopak vyšší příspěvek sekundár-
ních amidů (1550 cm–1) a zejména polysacharidů (1052 cm–1). 
S klesající molekulovou hmotností vzrůstá v IR spektru 
HK příspěvek pásů ligninu a současně klesá obsah sekun-
dárních amidů a polysacharidů35. 

Na základě studia IR spekter rozdělili Stevenson 
a Goh36 HK do tří typů:  

Typ I zahrnuje HK s více aromatickým a méně alifa-
tickým charakterem, které obsahují více karboxylů a kar-
bonylů, mají výrazné pásy při 1720 a 1600 cm−1, postráda-
jí však zřetelný pás při 1640 cm−1. Další výrazné pásy mají 
při 3400, 2900 a 1200 cm−1. Do této skupiny patří řada 
půdních HK. 

Typ II má více alifatický a méně aromatický charak-
ter, obsahuje více karboxylů a karbonylů a více dvojných 
vazeb. V IR spektru je velmi výrazný pás při 1720 cm−1, 
naproti tomu pás při 1600 cm−1 je slabý a posunutý 
k vlnočtu 1650 cm−1 (tvoří tak rameno pásu karboxylů). 
Typickým představitelem jsou nízkomolekulární fulvoky-
seliny a HK některých půd. 

Typ III má spektra podobná prvému, absorpční pásy 
aromátů, alifatických řetězců a karboxylových skupin jsou 
však méně intenzivní. Pravděpodobně se jedná o více kon-
denzované huminové kyseliny. Jejich IR spektra se liší od 
spekter ostatních typů HK výraznějšími pásy proteinů, 
sacharidů i pásem při 1540 cm−1. Vyšší stupeň humifikace 
se u tohoto typu HK projevuje poklesem intenzity pásu 
karboxylových skupin a změnami v okolí pásů karbonylů, 
které nejsou volné nebo slabě vázané k atomům vodíku 
(intramolekulárním nebo intermolekulárním vodíkovým 
můstkem), ale zapojené do pevných chelátových vazeb. 
Intenzivnější je také pás při 2900 cm−1 (valenční vibrace 

Obr. 4. FTIR spektrum půdní huminové kyseliny z Trojmezí 
(Šumava), měřené při různém pH. pH roztoku HK bylo před 
odpařením na Si okénku upraveno přídavkem 0,01M NaOH na 
hodnoty 3,70, 4,0 a 11,0. Podmínky měření jsou uvedeny u obr. 6  
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alifatické vazby C–H). Představitelem této skupiny jsou HK 
z jezerních sedimentů. 

Systematičtější klasifikaci půdních HK, založenou na 
starších pracích37,38 provedl Kumada39. Huminové kyseliny 
rozdělil podle charakteristik jejich VIS spekter do čtyř tříd, 
označených A, B, P a Rp. U huminových kyselin v pořadí 
Rp, P, B a A vzrůstá stupeň humifikace; jednotlivé typy 
přitom představují stabilní formu HK v půdách silně kyse-
lých (P), kyselých (B) a slabě kyselých až bazických (A, 
pH < 8). Odlišná struktura uvedených typů HK se projevu-
je výraznými rozdíly v relativní intenzitě vybraných pásů 
jejich IR spekter. Označení typu Rp pochází z německého 
„Rottenprodukte“ (produkty rozkladu). Typ Rp zahrnuje 
částečně humifikované produkty rozkladu rostlinného opa-
du, v jejichž spektrech ve viditelné oblasti bývají někdy 
pozorovány pásy chlorofylu a pheopigmentů při 660 nm 
a 400 nm. 

Huminové kyseliny typu A mají v IR spektrech vý-
razný pás aromatických vibrací C–H při 3075 cm−1, silný 
pás vibrací O–H karboxylů (2630 cm−1) a ze všech skupin 
HK nejmenší pás alifatických vibrací C–H při 2940 cm−1. 
Ostré jsou absorpční pásy poblíž 1710 cm−1 a 1615 cm−1, 
příslušející valenčním vibracím C=O a C=C. Pásy při 1640 
cm−1 a 1515 cm−1, zřetelné ve spektrech typů B a R, se 
u HK podtypu A1 nevyskytují, zatímco u podtypu A2 se 
pás při 1515 cm−1 projevuje jako rameno sousedního pásu. 
Dva velmi slabé pásy se vyskytují v oblasti 1470–1370 
cm−1 a velmi silný a široký pás mezi vlnočty 1280–1200 
cm−1. 

IR spektra huminových kyselin typu B mají výrazný 
a ostrý pás alifatických vibrací C–H při 2940 cm−1, zatím-
co pásy při 3075 cm−1 a 2630 cm−1 jsou slabé, stejně jako 
pás při 1690 cm−1. Kromě ostrého absorpčního pásu 
u 1615 cm−1 a výrazného pásu při 1515 cm−1 lze nalézt 
rameno pásu při 1640 cm−1. Čtyři poměrně ostré pásy mají 
maxima při vlnočtech 1450, 1480, 1380 a 1330 cm−1, silný 
pás je rovněž v oblasti 1280–1205 cm−1. 

Spektra HK typu P se podobají spektrům typu A, 
hlavní rozdíly jsou v poměrně malé intenzitě pásů při 
3075, 2940 a 2630 cm−1. Navíc je u typu P intenzita pásu 
při 1695 cm−1 ve srovnání s pásem při 1615 cm−1 nižší. 
Označení P bylo zvoleno podle půdního typu podzol, 
z nějž byly poprvé tyto HK izolovány, později však byly 
HK tohoto typu zjištěny i v řadě jiných půd. IR spektra 
HK typu Rp se podobají typu B. Kromě menších pozorova-
ných rozdílů se liší zejména slabou absorbancí při 2630 
cm−1 a přítomností malého ramene pásu při 1540 cm−1. 

 
 

5.  Kvantitativní analýza FTIR spekter 
huminových látek 
 
Přestože je metoda FTIR dostupná již delší dobu, bylo 

publikováno poměrně málo prací zabývajících se kvantita-
tivním studiem funkčních skupin a struktury huminových 
kyselin pomocí této techniky. 

Jako referenčního signálu v FTIR spektrech HK se 
užívá maxim při 3350 a 1070 cm–1 nebo pásu interního 

Obr. 5. FTIR-ATR spektra fulvokyselin (F) a huminových 
kyselin (H), izolované metodou IHSS45,46 z matric různého 
původu. Spektra byla měřena na FTIR spektrometru Nicolet iS50 
s ATR nástavcem a Si krystalem, korekce ATR a základní linie 
byly provedeny pomocí programu Omnic 9.2.86. Fulvokyseliny 
byly izolovány z vody Rašeliníku, Fláje (F0); z horizontů Of (F1) 
a Bh (F2) půdního typu podzol; z rašeliny Branná (F3) a Příbraz 
(F4); z oxyhumolitu lomu Vršany (F5); z hnědého uhlí lomu 
Bílina. Huminové kyseliny byly izolovány z průmyslového ligno-
humátu (LHA); z horizontů Of1 (LH), Of2 (H1), Oh (H2), Ah (H3) 
a Bh (H4) půdního typu podzol na Trojmezí (Šumava); 
z horizontu A půdního typu kambizem (H5); z černozemě (H6) 
u Samary (Rusko); z rašeliny Branná (H7) a Příbraz (H8); 
z lignitu dolu Mír u Mikulčic (H9); z oxyhumolitů lomu Bílina 
(H10) a Vršany (H11); z hnědého uhlí (H12), Roth, Karlsruhe  
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standardu. Dříve též používaný pás při 1610 cm–1 se nedo-
poručuje, protože zahrnuje absorpční pásy více funkčních 
skupin, zejména –COO–, jejichž absorbance se výrazně 
mění s pH vzorku. Z podobných důvodů se dnes neužívá 
ani pásu s maximem u 1515 cm–1. Vhodnými interními 
standardy jsou azid sodný21 s dvojitým maximem ve spek-
tru při 2125 a 2037 cm–1 nebo thiokyanatan draselný22 
(obr. 6) s maximem při 2050 cm–1. Metodu použití interní-
ho standardu, která umožňuje kvantitativní srovnání vybra-
ných absorpčních pásů v FTIR spektrech různých humino-
vých látek, popsali rovněž Davis a spol.23, kteří 
z IR spekter získali výsledky odpovídající hodnotám sta-
noveným pomocí 13C NMR. 

Normalizace spektra pomocí přídavku interního stan-
dardu však vnáší do analýzy systémovou (aditivní) chybu 
a je zdrojem variability dat, protože intenzita pásů standar-
du (např. NaN3) vykazuje značnou fluktuaci21. Interakce 
vnitřního standardu KSCN s huminovými kyselinami mů-
že také způsobit rozšíření pásu standardu, posun jeho ma-
xima nebo snížení intenzity např. vlivem interakce 
s polárními skupinami HK (vodíkový můstek). Zdá se 
však, že tyto jevy mají pro kvantitativní analýzu HK okra-
jový význam23. Spektra měřená pomocí KBr tablet posky-
tují při opakování měření poměry intenzit absorpčních 
pásů s menší variabilitou než spektra měřená na AgCl dis-
ku40. Při opakovaném měření FTIR spekter huminových 
kyselin lze díky tomu dosáhnout variačního koeficientu do 
÷2,5 % (cit.41). 

Pro kvantitativní vyhodnocení IR spekter se využívá 
buď výšky pásu (absorpční intenzity) nebo plochy pásu 
(integrované intenzity) nad základní linií. Oba postupy při 
normalizaci na vnitřní standard dávají shodné výsledky23. 
Při korekci základní linie se zpravidla33 používá lineární 
funkce jako spojnice bodů s nulovou absorbancí (např. 

vlnočty 4000, 2000 a 860 cm–1). U spekter látek 
s výrazným pásem minerálního podílu (Si–O, okolo 
1050  cm–1) nebo vody se někdy volí základní linie 
v menším rozsahu vlnočtů22, např. 1830–1500 cm–1. Při 
analýze látek se složitým FTIR spektrem se často využívá 
Fourierovy dekonvoluce42 (obr. 7) a separace pásů (obr. 8) 
ve zvolené oblasti spektra, obvykle pomocí smíšené Gaus-
sovy a Lorentzovy funkce za využití speciálního software. 
Pomocí dekonvoluce diferenčního spektra lze sledovat 
např. změny HL v průběhu jejich oxidace (obr. 9). Pro 
kvantitativní stanovení je možno po normalizaci separova-
ných pásů použít jejich výšku nebo plochu. Kvalitních 
výsledků však lze dosáhnout i jednoduchými postupy. 
Dobré shody s výsledky NMR analýz dosáhli Celi 
a spol.41, kteří pomocí FTIR spektrometrie stanovili obsah 
karboxylových skupin v HK jako součet absorpčních in-
tenzit pásů 1720–1710 a 1620–1600 cm–1, přičemž základ-
ní linii spektra vedli lineárně mezi vlnočty 1900 a 900 cm–1. 

 
 

6. Závěr 
 
Moderní FTIR spektrometrie umožňuje provádět kva-

litativní i kvantitativní analýzu huminových látek. Její 
předností ve srovnání s 13C NMR spektrometrií nebo 
s titračními metodami stanovení funkčních skupin HL je 
malé množství spotřebovaného vzorku (několik miligramů 
oproti 100–200 mg) a podstatně rychlejší měření (přibližně 
10 vzorků za hodinu oproti 10–30 hodinám při měření 
jednoho 13C NMR spektra v roztoku). Další předností 

Obr. 6. FTIR spektrum huminové kyseliny s interním stan-
dardem. Pro kvantitativní analýzu bylo rozpuštěno 10 mg HK 
v 1 ml H2O, po přidání vnitřního standardu (KSCN, 2,0 mg ml–1) 
a úpravě pH byl roztok odpařen na křemíkovém okénku. FTIR 
spektrum filmu HK, vzniklého odpařením vody, bylo měřeno na 
IR spektrometru Nicolet 740 (rozlišení 2 cm–1, 128 akumulací). 
Výsledné spektrum bylo získáno odečtením spektra Si okénka  

Obr. 7. Fourierova dekonvoluce pásů v oblasti 1800–1400 cm–1 

DRIFT spektra: a) diferenční spektrum oxidované a původní 
HL, b) totéž spektrum po dekonvoluci. Pomocí dekonvoluce lze 
v původně širokém pásu kyslíkatých skupin rozlišit maxima, 
odpovídající valenčním vibracím C=O v δ- a γ-laktonech (1774 
a 1743 cm–1), ve skupině –COOH (1729 cm–1) a v chinonech 
(1673 cm–1). Srovnej obr. 9  
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oproti nukleární magnetické rezonanci je cenová dostup-
nost FTIR spektrometru i pro menší laboratoře. Zejména 
při analýze větších sérií vzorků HL se může FTIR spektro-
metrie stát vážným konkurentem 13C NMR spektrometrie. 
Vzhledem k tomu, že při 13C NMR spektrometrii poskytují 
signály selektivně jádra uhlíku, a proto jsou strukturní 
závěry jednoznačnější, je při studiu HL vhodné obě meto-
dy kombinovat. Nevýhodou FTIR spektrometrie jsou vy-
soké nároky na čistotu HL, zejména na nízký obsah jílo-
vých minerálů, vody a zbytků činidel, použitých při ex-
trakci nebo koagulaci (difosforečnany, sírany, popřípadě 
kyselina fluorovodíková). Perspektivní je dosud málo roz-
šířená klasifikace HL podle jejich FTIR spekter. Význam-
ně se FTIR spektrometrie uplatní také při sledování reakcí 
HL, např. při studiu biotransformace odpadů a interakcí 
HL v životním prostředí. 

Ramanova spektrometrie, metoda komplementární 
k FTIR spektrometrii a široce využívaná při studiu struktu-
ry a prostorového uspořádání molekul, se při studiu HL48 
využívá zřídka, mj. pro jejich vysokou fluorescenci. Per-
spektivní se jeví využití povrchově zesílené Ramanovy 
spektrometrie (SERS, Surface-enhanced Raman scatte-
ring), citlivé techniky podstatně zvyšující Ramanův roz-
ptyl vzorku po smísení s koloidem nanočástic stříbra díky 
jevu povrchové plazmonové rezonance a chemické rezo-
nance. Zkouší se i kombinace SERS s povrchově zesílenou 
fluorescencí49 (SEF, surface-enhanced fluorescence), 
umožňující sledovat strukturální rozdíly HK a jejich reakč-
ní vlastnosti, projevující se v důsledku různých podmínek 
měření (koncentrace, pH). 
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Prague, b Institute of Rock Structure and Mechanics, Acad-
emy of Sciences of the Czech Republic, Prague): Quanti-
tative FTIR Spectrometry of Humic Substances 

  
The modern FTIR spectrometry enables both qualita-

tive and quantitative analysis of humic (HS) and humic-
like substances. Priority of this method in comparison with 
13C NMR or titration analysis of functional groups consists 
in small quantity of consumed sample and time. The avail-
ability of FTIR spectrometers for smaller laboratories rep-
resents an additional advantage. However, the FTIR spec-
trometry demands high purity of humic substances, in par-
ticular low contents of illite minerals, water, and residues 
of reagents used for extraction or coagulation 
(diphosphate, sulphate or hydrofluoric acid). Namely, in 
analysis of large sample series, the FTIR spectrometry can 
successfully compete with the (in other respects irreplacea-
ble) 13C NMR spectrometry. Besides the transmission 
(KBr) technique of FTIR spectra measurement, at which 
undesirable ion exchange occurs, the DRIFT and namely 
ATR (Attenuated Total Reflection) techniques are now 
widely applied for quantitative analysis of HS. The FTIR 
spectra-based classification of humic substances, which is 
rarely applied till now, seems to be a prospective tool. The 
FTIR spectrometry can widely be used also to study the 
humus biotransformation, interactions with metal ions, etc. 


