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Opracowano metodę oznaczania wartości pH w zakresie 1.0-13.8 wodnych roztworów                       

o objętości kilku nanolitrów, wykorzystując widma Ramana czterech barwników azowych: 

azorubiny (Azo), czerwieni koszenilowej (Kosz), czerwieni allura (Alu)
 
oraz tartrazyny (Tar). 

Na podstawie prerezonansowych widm ramanowskich roztworów barwników w buforze 

fosforanowym i roztworach HCl/KOH, opracowano a następnie zwalidowano modele 

cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS), pozwalające oznaczyć pH w podanym 

zakresie z błędem mniejszym niż 5%. Zarejestrowano widma kilkudziesięciu próbek o znanej 

wartości pH. Wraz ze wzrostem stężenia jonów wodorowych obserwowane są zmiany 

intensywności, położenia i szerokości połówkowych pasm. Na widma wpływają też 

oddziaływania wodorowe barwników z cząsteczkami wody. We wszystkich analizowanych 

układach największe różnice pomiędzy widmami obserwuje się przy dwóch skrajnych 

wartościach pH. Zmiany zachodzą głównie w obrębie pasm drgań grupy azowej oraz grupy 

karbonylowej i są związane z ich protonowaniem/deprotonowaniem wraz ze zmianą pH 

roztworu
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.  

Wyniki analizy skupień oraz obliczenia DFT sugerują, że badane barwniki                    

w środowisku silnie kwaśnym występują w postaci anionów 2- (Azo, Alu) /3- (Kosz, Tar)            

z ładunkiem ujemnym zlokalizowanym w obrębie grup SO3
-
 i sprotonowaną grupą azową. 

Środowisko zasadowe prowadzi do dalszej deprotonacji i utworzenia anionów 3- (Azo, Alu) 

/4- (Kosz, Tar). Wyniki analizy głównych składowych (PCA) potwierdziły współistnienie 

dwóch odrębnych form cząsteczek barwników. Rozkład próbek w przestrzeni głównych 

składowych PC1 oraz PC1/PC2 umożliwił wyznaczenie wartości pKa barwników. Wartości te 

odpowiadają danym literaturowym
[2]
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Krzywa przewidywania i względne błędy oznaczeń  wartości pH czerwieni koszenilowej 
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