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Kemi B
Farvestoffer

Læringsmål
• Stoffer der absorbere lys 

• Chomofore og auxochome grupper
• Konjugerede systemer
• Overgangsmetaller

• Farvning

Fotokemi 2

Alle stoffer kan absorbere noget lys, men særligt dem der absorbere lys med bølgelængde 
omkring synligt lys er interessante.
Excitation mellem grundtilstanden og første exciterede tilstand kaldes HOMO-LUMO-gabet
(highest occupied molecular orbital og lowest unoccupied molecular orbital).

Særligt to typer stof kan ofte lave excitation af elektroner så det passer med energien i 
fotoner med bølgelængde 380nm-750nm. Der er mange undtagelser!  

Molekyler der absorbere synligt lys
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En type molekyler der ofte absorbere synligt lys er 
molekyler med store konjugerede systemer, altså 
uafbrudte kæder af p-orbitaler.
Disse findes i dobbeltbindinger eksempelvis i
-N=N- -NO2 C=O C=C
Disse kalde for chomofore grupper.

Grupper med frie elektroner kan også indgår i 
konjugerede systemer og have effekt på farven. 
Eksempelvis
-OH -Br -NH2              -O-
Disse kaldes auxochrome grupper.

Chomofore og auxochrome grupper

Indigo 

Purpur

Af den chomofore grupper er C=C er den 
”svageste” og som tommelfingerregel skal man 
bruge mindst 8 C=C for at få en farve.

-N=N- -NO2 C=O C=C

Konjugerede systemer

Abs. peak:  295nm   335nm   472nm
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En anden type stoffer der generelt har et 
HOMO-LUMO-gab svarende til synligt 
lys er overgangsmetaller. 
I disse metaller begynder elektronerne at 
d-orbitaler i deres yderste skal som ligger 
særligt tæt i energi.

Mange elementer spille en rolle på farven 
eksempelvis: 
hvilke metal, oxidationstallet, 
bindingsgeometri og hvilke atomer 
metallet bindes til.

Overgangsmetaller

[Fe(H2O)6]2+[Fe(H2O)6]3+ [Fe(CN)6]3- [Cu(H2O)6]2+

Når man farver et medie med farvestoffer, skal man have dem bundet til hinanden.

I opløsninger handler dette blot om at matche farvestof og opløsningsmiddels polaritet.

På faste stoffer, som klædestoffer, skal farvestoffet
bindes fast til klædestoffet. Dette kan ske 
• Ved reaktion mellem dem.
• Ved dannelse af intermolekylære ionbindinger 

eller hydrogenbindinger mellem dem.
• Ved at farvestoffet ”fange” i fibre på klædestoffer 

(typisk hvis de er upolære).

Farvning 

Direct Red 81 bindes fast til cellulose i bomuld
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Næste video →

Opgaver, quizzer og simulationer på
www.gymnasiekemi.com
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