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Kemi B
Lambert-Beers lov

Læringsmål
• Sammenhæng mellem koncentration og absorption 
• Lambert-Beers lov

• Spektrofotometre
• Eksempel 
• Begrænsninger

Fotokemi 3

Hvis en opløsning er farvet, må den indeholde et farvestof.
Jo mere farvet en opløsning er, jo flere molekyler der absorbere lys må den indeholde.

Kigger man kun på lys med bølgelængder der absorberes, vil en højere koncentration af 
farvestoffet absorbere mere af dette lys.

Koncentration og absorption
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Denne sammenhæng mellem koncentration og absorption af fotoner med bestemt 
bølgelængde beskrives kvantitativt i Lambert-Beers lov. Først skal absorptionen måles.

Lambert-Beers lov

kun opløsningsmiddel

I0 I

𝐀 = 𝐥𝐨𝐠
𝐈𝟎
𝐈

A er absorbansen.
I er den målte lysintensiteten af farvestoffet.
I0 er den målte lysintensiteten af opløsningsmiddel (kalibreringen).

opløsningsmiddel + farvestof 

Med absorbansen defineret kan komponenter der giver absorption overvejes.

Lambert-Beers lov

højere koncentration
→ højere absorbans

længere kuvettelængde
→ højere absorbans

forskellig absorbans 
ved forskellige 
bølgelængder af lys

𝐥𝐨𝐠
𝐈

𝐈
= 𝐀 = 𝛜𝛌 · 𝐥 · 𝐬𝐭𝐨𝐟

l l

A er absorbansen.
ελ er ekstinktionskoefficienten.
l er kuvettelængden.
[stof] er den aktuelle koncentration af farvestoffet. 

Man måler typisk hvor 
ελ er størst: her ε630nm

ελ-max
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Brugen af Lambert-Beers lov til at bestemme koncentrationen af et farvestof kaldes 
spektrofotometri, fordi man bruger et spektrofotometer til at måle absorbansen. 

Spektrofotometre 

Abs. 630nm

0,452

lampe linse
prisme

(monochromator) 
kuvette

enkelt bølgelængde

fuldspektrum

detektor

Brilliant Blue (E133) er det mest normale blå farvestof i fødevarer. Hvordan bestemmer 
man mængden i en blå energidrik?
1. Mål fuldspektrum og find ελ-max

Eksempel

ελ-max er ved 630nm

2. Mål absorbans af kendte koncentrationer

[E133] / 
𝐦𝐨𝐥

𝐥
9,88·10-7 1,48·10-6 2,37·10-6 3,56·10-6 3,95·10-6 5,93·10-6 7,91·10-6

A 0,124 0,187 0,333 0,443 0,503 0,764 0,975

y = 123343x + 0,0141
R² = 0,9972
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[E133] / 
𝐦𝐨𝐥

𝐥
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so
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𝐀 = 𝛜𝛌 · 𝐥 · 𝐄𝟏𝟑𝟑

𝐲 = 𝐚 · 𝐱 + 𝐛

God R2, tæt på 1.
God ”b”, lille.
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Brilliant Blue (E133) er det mest normale blå farvestof i fødevarer. Hvordan bestemmer 
man mængden i en blå energidrik?
3. Mål absorbans af energidrik og brug regression til at regne koncentrationen 

Eksempel

y = 123343x + 0,0141
R² = 0,9972
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[E133] / 
𝐦𝐨𝐥

𝐥

ab
so

rb
an

s 𝐄𝟏𝟑𝟑 =
𝟎, 𝟗𝟎𝟒 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟒𝟏

𝟏𝟐𝟑𝟑𝟒𝟑
𝒍

𝒎𝒐𝒍

= 𝟕, 𝟐𝟏·𝟏𝟎 𝟔
𝒎𝒐𝒍

𝒍A630nm=0,904

Måler man meget lav absorbans med et spektrofotometer skal man 
være opmærksom på hvor meget støj der måles.
Måler man modsat meget høj absorbans, skal man være opmærksom 
på at man så måler på meget lille lysintensitet, i praksis måske ingen.
En tommelfingerregel er ikke at gå over absorbans=1,0 

Begrænsning for Lambert-Beers lov

y = 33620x + 0,6565
R² = 0,6559
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Alle prøver
y = 115210x + 0,0447

R² = 0,9936
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Absorbans <1,5
y = 123343x + 0,0141

R² = 0,9972
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[brilliant blue] / 
𝐦𝐨𝐥
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Næste video →

Opgaver, quizzer og simulationer på
www.gymnasiekemi.com
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