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Spektroskopia ramanowska jako 
technika uzupełniająca się ze 
spektroskopią IR

Artykuł sponsorowany

Spektroskopia ramanowska 
jest techniką badającą emi-
sję, promieniowanie rozpro-
szone pochodzące od próbki 
naświetlanej wiązką światła 
laserowego. Zjawisko promie-
niowania rozproszonego od-
krył w 1928 roku hinduski ba-
dacz C.V. Raman, który w 1930 
roku za swoje badania otrzy-
mał nagrodę Nobla. Badania 
nad efektem zwanym dalej 
efektem Ramana rozpoczęto 
w wielu krajach w latach trzy-
dziestych XX wieku. Na prze-
strzeni 12 lat od jego odkrycia 
opublikowano 1800 prac ba-
dawczych i przestudiowano 
około 2500 związków che-
micznych. Można z całą pew-
nością stwierdzić, że spektro-
skopia ramanowska zrewo-
lucjonizowała spektroskopię 
strukturalną.

Na czym polega zjawisko 
Ramana ?
Próbka, na którą oddziałujemy 
promieniowaniem elektroma-
gnetycznym najpierw pobiera 
z niego energię, a następnie 
oddaje ją w różnej postaci. Ze 
światła padającego otrzymu-
jemy:
* wiązki światła odbitego oraz 
transmisyjnego o zmiejszonej 
intensywności,
* promieniowanie fluorescen-
cyjne ,

* promieniowanie rozproszo-
ne (rys. 1).
Promieniowanie odbite i trans-
misyjne mierzymy klasyczny-
mi spektrofotometrami a flu-
orescencję mierzymy spektro-
fluorymetrami.
Promieniowanie ramanowskie 
mierzymy siatkowymi spektro-
metrami Ramana wyposażo-
nymi najczęściej w precyzyjne 
monochromatory i wysokiej 
klasy mikroskopy lub przy po-
mocy przystawek ramanow-
skich sprzężonych ze spek-
trometrami FT/IR – technika 
FT-Raman.
Promieniowanie rozproszone 
(Ramana) powstaje na skutek 
oddziaływania promieniowa-
nia z materią wynikiem czego 
następuje zmiana kierunku 
rozchodzenia się fal, przy czym 
mogą się one rozchodzić z tą 
samą częstotliwością – rozpra-
szanie sprężyste (Rayleigh’a) 
lub ze zmianą częstotliwości 
(energii), co nazywamy pro-
mieniowaniem rozproszonym 
niesprężystym (rys. 3).
Promieniowanie rozproszone 
polega na pochłanianiu a na-
stępnie oddawaniu kwantów 
energii zależnych od pozio-
mów energetycznych cząstek 
badanej próbki.
Energia z padającego światła 
pobierana jest do oscylacji 
cząstek, które potem oddają 
ją z różnym poziomem energii 

Rys. 1. Interakcja pomiędzy światłem a substancją

Rys. 2. Istota spektroskopii Ramana – nieniszcząca 
technika optyczna oparta na rozproszeniu światła przez 
cząsteczki

Rys.3. Różnica pomiędzy zasadą usyskiwania widma IR 
i Ramana
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Historia spektroskopii ramanowskiej

Rok 1928 – pierwsze eksperymenty rozproszenia światła przy wykorzystaniu naturalnego   światła słonecznego 
(przeprowadzane przez C.V. Ramana)
lata 30. – wykorzystanie lamp rtęciowych jako źródeł promieniowania i filmów fotograficznych do przechwyce-
nia widma. Efekt Ramana zaczyna być wykorzystywany w spektroskopii
lata 50. – tańsza technika podczerwieni wygrywa konkurencję z droższym Ramanem
lata 60. – do zbierania widma Ramana wykorzystywane są lasery gazowe oraz fotopowielacze
lata 80. – zastosowanie detektorów półprzewodnikowych o układzie linijkowym i matrycowym
lata 90. – spektrometry siatkowe Ramana i FT-Raman stają się ogólnie dostępne
współcześnie – lasery stałe , półprzewodnikowe, detektory CCD chłodzone elementami Peltiera

i intensywności. Jeśli energia 
pochłonięta i oddana ma tą 
samą wartość, mamy rozpro-
szenie o tej samej długości 
fali co wzbudzenie – promie-
niowanie Rayleigh – i to pro-
mieniowanie rozproszone jest 
wycinane filtrem o tej samej 
nazwie – filtrem Rayleigh’a.
Jeśli energia oddana jest 
mniejsza od pochłoniętej 
przez cząstkę otrzymujemy 
kwant promieniowania o niż-
szej częstotliwości (większa 
długość fali). Suma tych pro-
mieni νo - νi daje pasmo Stoke-
sowskie. Jest to podstawowa 
wstęga do utworzenia widma 
ramanowskiego.
Jeśli energia oddana jest więk-
sza od pobranej νo + νi otrzy-
mujemy pasmo anty-Stoke-
sowskie Jest to wstęga o znacz-
nie niższej intensywności i wy-
korzystywana rzadko w szcze-
gólnych przypadkach.
Precyzję wykonania spektro-
grafu do analizy widma Ra-
mana z wymaganą rozdziel-
czością możemy wyjaśnić na 
przykładzie użytych laserów 
i zakresu otrzymywanych 
wstęg Stokesowskich (rys. 4).
Należy zwrócić uwagę, że wid-
mo Ramana w zakresie pod-
czerwieni uzyskujemy z prze-
liczenia widma Stokesowske-
go obejmującego zakres za-

czynający się od długości fali 
emitowanej przez laser.
Aby otrzymać widmo Rama-
na w zakresie 4000-460 cm-1 
z rozdzielczością 1 cm-1 przy 
wymuszeniu laserem 532 nm, 
musimy zmierzyć wstęgę pro-
mieniowania Stokesowskiego 
w zakresie ok. 545-675 nm 
z rozdzielczością i dokładno-
ścią lepszą niż 0,02 nm. Prze-
liczenia te można sprawdzić 
analizując tabelę umieszczoną 
na rys. 4. Widać, że przy uży-
ciu lasera o niższej długości 
wzbudzającej  wymagania co 
do monochromatora są jesz-
cze wyższe.
Ciekawą cechą promieniowa-
nia ramanowskiego jest to, że 
oświetlając próbkę promie-
niowaniem o różnej długości 
fali otrzymujemy analogicz-
ne wstęgi Stokesowskie pro-
mieniowania rozproszonego. 
Jednak pewne cechy próbek, 
czyli pojawianie się pewnych 
charakterystycznych pasm 
ramanowskich lub ich inten-
sywność jest różna przy zasto-
sowaniu innego wzbudzenia.
Dlatego nowoczesne spektro-
skopy dyspersyjne Ramana 
mają możliwość wyboru dłu-
gości fali wzbudzającej. Mają 
wbudowanych więcej laserów 
przełączanych automatycznie.
Na rys. 5 przedstawiono po-

Rys. 4. Widmo Ramana UV w odniesieniu do zakresu IR

Rys. 5. Zasada działania spektroskopu Ramana

Rys.6. Szeroki wybór laserów (długości wzbudzających)
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Lat
glądowy schemat spektrome-
tru ramanowskiego a na rys. 6 
częściej stosowane lasery.
Stosowanie lasera o dłuższej 
fali (NIR) wymagane jest przy 
konieczności eliminacji zakłó-
cenia widma fluorescencją 
próbki (rys. 7). 

Cechy charakterystyczne 
spektroskopii ramanowskiej 
w porównaniu ze spektro-
metrią IR
• Dostarcza informacji che-
micznej i strukturalnej;
• Dostarcza danych ilościo-
wych i jakościowych;
• Jest techniką szybką i do-
kładną nawet przy użyciu 
mikroskopijnych cząste-
czek; 
• Umożliwia badanie próbek 
od bardzo małych do bardzo 
dużych;
• Jest techniką bezdotykową 
i nieniszczącą;
• Proste warunki badania pró-
bek – nie ma potrzeby specjal-
nego przygotowywania pró-
bek – tabletki, roztwory;
• Nie ma problemu z zakłó-
ceniami ze strony nośników, 
wody, pary wodnej itp.;
• Nośnik próbki często nie-
istotny (torby, butelki);
• Wyniki uzupełniają się z wy-
nikami z pomiarów FT-IR;
• Często sprawdza się w sytu-
acjach, w których podczer-
wień zawodzi;
• Możliwość równoczesnego 
pomiaru widma Ramana i fo-
toluminescencji.  

Porównanie techniki IR 
i Ramana
• Przygotowywanie próbek 
w spektroskopii podczerwo-
nej jest ograniczone i często 
żmudne;
• W przypadku mikropróbek 

W spektroskopii IR stosujemy do oddziaływana na 
próbkę i analizy promieniowanie z zakresu pod-
czerwieni W spektroskopii ramanowskiej pracujemy 
głównie w zakresie promieniowania widzialnego oraz 
bliskiej podczerwieni i bliskiego ultrafioletu. 
Nie mamy więc problemów z zakłóceniami otoczenia 
i ograniczeniami nośników. 

Zapraszam do Poznania na kolejne, XV już, Jubileuszowe Ogólnopol-
skie Sympozjum Spektroskopowe nt. Zastosowanie metod spektro-
skopowych w badaniu materiałów i związków chemicznych, które odbę-
dzie się w dniach 25-27 maja 2011 r.
Tegoroczne Sympozjum połączone będzie z jubileuszem 20-lecia istnie-
nia firmy Medson, współorganizatora konferencji.

Tematem spotkania będą nowoczesne metody pomiarowe, akcesoria 
i oprogramowanie z uwzględnieniem spektroskopii ramanowskiej, 
technik mikroskopowych i światłowodowych w połączeniu z pre-
zentacją urządzeń Jasco i Brooks oraz możliwością sprawdzenia sprzętu 
i wykonania pomiarów testowych.
Sympozjum ma być tradycyjnie platformą łączącą osiągnięcia nauki 
z zastosowaniem w przemyśle.

Więcej informacji: 
http://www.medson.pl/html/c4/id/156,poznan_2011/

Krzysztof Kowalski
Medson

Ramana nie ma w zasadzie 
żadnego procesu przygoto-
wywania;
• Próbki do spektroskopii IR 
wymagają często zastosowa-
nia delikatnych, wrażliwych 
na wodę kuwet lub złożonych, 
drogich instrumentów o ogra-

niczonym zakresie widma;
• W spektroskopii ramanow-
skiej próbki umieszczane są 
bezpośrednio na ścieżce lasera;
• W przypadku spektroskopii 
podczerwonej woda jest czyn-
nikiem zakłócającym pomiar;
• Woda jest idealnym rozpusz-

czalnikiem próbek ramanow-
skich o bardzo słabym wpły-
wie na wynik analizy;
• Analiza ilościowa w podczer-
wieni może osiągać poziomy 
ppm dla niektórych próbek, 
a w przypadku gazów nawet 
ppb, ale w większości przy-
padków poziom wykrywalno-
ści kształtuje się na poziomie 
od 0,01 do 0,001%;
• Spectrum Ramana może być 
wykorzystywane przy anali-
zie ilościowej blisko poziomu 
0,01%.

Spektrometry Ramana zy-
skują coraz większą popu-
larność dzięki:
- znacznej obniżce ceny,
- zmniejszeniu rozmiarów,
- zautomatyzowaniu  większo-
ści czynności regulacyjnych 
i przygotowawczych,
- dopasowaniu modeli do po-
trzeb klientów, 
- bogatemu oprogramowaniu 
i dużej bibliotece widm rama-
nowskich,

Dokończenie na str. 58.

Rys. 7. Wady spektrometrii Ramana

��Zakłócenia z powodu fluorescencji badanej próbki
Fluorescencja powstała samoistnie z próbki 
zasadniczej lub z powodu zanieczyszczenia próbki

W przypadku związku nieorganicznego, próbka 
ulega uszkodzeniu uszkodzeniu w zakresie widma 
węgla amorficznego.
Strzałka wskazuje uszkodzenie probki wywołane 
długotrwałym naświetlaniem wiązką 785 nm 
w metodzie FT-Raman
W przypadku czarnej próbki, takiej jak węgiel, 
wzbudzanie bróbki wiązką o dlugości z zakresu 
bliskiej podczerwieni nie jest korzystne

��Uszkodzenia 
    spowodowane laserem

Przesunięcie Ramanowskie [cm-1]
Uszkodzenie próbki

Przesunięcie Ramanowskie [cm-1]
Widmo Ramana tripolifosforan sodu
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pipety. Po zeskanowaniu met-
ki oprogramowanie LabX wy-
świetla kompletny profil pipe-
ty obejmujący numer seryjny, 
datę produkcji oraz datę na-
stępnej kalibracji i wszystkie 
inne przypisane atrybuty.

Twórz własne profile
W oprogramowaniu dostęp-
nych jest 12 pól danych, które 
pozwalają na przypisanie każ-
dej pipecie unikalnych atry-
butów (takich jak użytkownik, 
laboratorium, numer inwenta-
rzowy, itp.). Nasz czytnik RFID 
pozwala aktualizować metkę 
RFID na pipecie, uzupełniając 
treści na niej zawarte o naj-
świeższe informacje. Szybki 
dostęp do danych odnoszą-
cych się do kalibracji i konser-

wacji każdej pipety zapobiega 
sytuacjom, gdzie zachodzi 
konieczność powtórzenia ba-

dań, ponieważ zostały wyko-
nane z wykorzystaniem pipet 
nie spełniających wymagań.

Eksportuj dane
Oprogramowanie LabX pozwa-
la eksportować dane do pro-
gramu Microsoft Word i Excel 
lub do pliku tekstowego. Dzię-
ki takiemu poziomowi wszech-
stronności, tworzenie spra-
wozdań dostosowanych do 
potrzeb użytkownika lub inte-
gracja oprogramowania LabX 
z innymi aplikacjami prze-
znaczonymi do zarządzania 
zasobami to działania bardzo 
proste.
Oprogramowanie LabX Direct 
Pipette-Scan jest kompatybil-
ne z Microsoft Windows XP, 
Vista lub 7

Dystrybutor: Mettler Toledo, 
patrz reklama na str. 19.

Dokoczenie ze str. 36:
 
środowiskowych. Pracę wyko-
nano w ramach projektu ba-
dawczo rozwojowego MNiSW 
Nr R0902802. 

Praca była przedstawiona w 
postaci referatu na Ogólnopol-
skim sympozjum „Nauka i prze-

mysł – metody spektroskopo-
we w praktyce, nowe wyzwa-
nia i możliwości” Lublin 2008. 
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Dokoczenie ze str. 32:
- opracowaniu wielu aplikacji 
pomiarowych do zastosowań 
w elektronice, fizyce, biotech-
nologii, medycynie, farmacji, 
kryminalistyce, ochronie śro-
dowiska i innych.
Podstawową zaletą spektro-
metrii ramanowskiej jest spo-
sób zbierania widm ramanow-
skich. Technika ta nie wymaga 
szczególnego przygotowania 
próbek, widma mogą być 
zbierane z próbek w takim 
stanie, w jakim je dostarczono

do badania, a badanie prze-
prowadza się w atmosferze 
otoczenia. Nie jest wymaga-
na wysoka próżnia, atmosfera 
bezwodna lub gazu obojęt-
nego, nie ma ruchomych czę-
ści (pompy, zasuwy, zawory), 
przepływu gazów ani uszcze-
lek. W ostatnim dwudziesto-
pięcioleciu niektóre znane 
techniki badawcze uzyskały 
nowe możliwości i stały się 
szeroko dostępne. Należy do 
nich niewątpliwie spektro-
skopia ramanowska. Technika 

wydaje się być metodą przy-
szłości, szczególnie wobec 
ciągle wprowadzanych do niej 
unowocześnień i uzupełnień. 
Warto bliżej poznać możliwo-
ści analityczne spektrometrii 
ramanowskiej, a najłatwiej bę-
dzie to uczynić na sympozjum 
spektroskopowym, o którym 
więcej w ramce obok.
Na stronach 52, 53, 54 znajdą 
Państwo więcej informacji na 
temat najnowszych produk-
tów Jasco: spektrometrów Ra-
mana – seria NRS-5000/7000, 

listę produktów Jasco ofero-
wanych przez dystrybutora – 
firmę Medson (patrz reklama
na str. 33) oraz paletę mierni-
ków i regulatorów przepływu 
gazów i cieczy fitrmy Brooks.
W następnym numerze zapre-
zentowany będzie najnowszy 
spektrometr Ramana firmy
Jasco Japonia. Przedstawione 
też będą techniczne rozwiąza-
nia dające szybkie i wysokiej 
jakości widma oraz pokazane 
będą wybrane aplikacje po-
miarowe. 
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