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2.2.48.	РАМАНІВСЬКА	СПЕКТРОСКОПІЯ

У раманівській спектроскопії зразок опромінюється 
інтенсивним монохроматичним світлом (джерелом 
зазвичай є лазер). Більша частина випромінювання 
розсіюється зразком із тією самою довжиною хвилі, 
що й падаюче світло; цей процес відомий як релєєв-
ське розсіяння або пружне світлорозсіяння. Тільки 
10-6–10-8 частка від падаючих фотонів розсіюється 
від зразка за довжин хвиль, що зсунені порівняно із 
довжиною хвилі джерела випромінювання; це роз-
сіяне світло відоме як раманівське розсіяння або 
непружне світлорозсіяння. Різниці між довжиною 
хвилі падаючого світла та довжинами хвиль рама-
нівського розсіяння відомі як раманівські зсуви й 
пов’язані із коливаннями молекул зразка. Розсіяне 
світло із меншею енергією називають розсіянням 
Стокса, із більшою — антистоксівським розсіянням. 
Зазвичай аналізують розсіяння Стокса.

Раманівські спектри можуть бути одержані для рі-
дин, твердих речовин і навіть газоподібних зразків. 
Раманівська спектроскопія є придатною для неруй-
нівних визначень властивостей твердих речовин та 
хімічної ідентифікації, наприклад виявлення змін 
поліморфної форми. Раманівська спектроскопія 
охоплює багато методологій, серед яких: зворотне 
розсіяння, пропускання, резонансна раманівська 
(РР; RR) спектроскопія, поверхнево-посилена ра-
манівська спектроскопія(ППРС; SERS), зондово-
посилена раманівська спектроскопія (ЗПРС; TERS), 
просторово-компенсована раманівська спектроско-
пія (ПКРС; SORS), раман із оптичною активацією 
(РОА; ROA), когерентна антистоксівська раманів-
ська спектроскопія (КАРС; CARS), стимульована 
раманівська спектроскопія (СРС; SRS) та конфо-
кальна раманівська (КР; CF) спектроскопія. Ці 
методології використовують для створення методів 
випробувань. 

Раманівська й інфрачервона спектроскопія є вза-
ємодоповнюючими. Обидва методи досліджують 
молекулярні коливання речовини, проте мають 
неод накову чутливість до різних функціональних 
груп. Раманівська спектроскопія особливо придатна 
для досліджень неполярних зв’язків та функціональ-
них груп та коливань, які є високосиметричними 
(наприклад, С-С зв’язки, одинарні або кратні), але 
вона менш чутлива до полярних зв’язків (наприк-
лад, С=О) та коливань, які є асиметричними. На-
приклад, вода, яка значно впливає на інфрачерво-
ний спектр, виявляє слабке раманівське розсіяння 
і тому має мінімальний вплив на одержаний спектр. 
Як наслідок, раманівська спектроскопія може бути 
застосована для водних розчинів.

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ

Оскільки для ідентифікації використовують значен-
ня зсуву частоти, однакова інтенсивність лазера при 
опромінюванні стандартного зразка та випробову-

ваного матеріалу не є необхідною. Випробовувана 
речовина має бути у такому самому фізичному стані 
(наприклад, рідина, тверда речовина), що і стандарт-
ний зразок або матеріал із бібліотеки. Раманівський 
метод пропонує переваги неруйнівних вимірювань 
випробовуваної речовини без виймання з упаковки. 
Однак деякі пакувальні матеріали можуть змінювати 
результат вимірювання, особливо у випадках, ко-
ли упаковка поглинає за довжини хвилі лазерного 
збудження.

Ідентифікація з використанням стандартних зраз
ків. Проводять пробопідготовку випробовуваної 
речовини та стандартного зразка за однаковою ме-
тодикою і записують їхні спектри за однакових умов 
роботи приладу. Максимуми в спектрі, одержаному 
для випробовуваної речовини, мають відповідати 
за положенням та, якщо застосовно, за відносною 
інтенсивністю відповідним максимумам у спектрі, 
одержаному для стандартного зразка.

При відмінностях в положеннях максимумів у спек-
трах, одержаних для випробовуваної речовини і 
стандартного зразка в твердому стані, проводять 
однакову обробку випробовуваної речовини та стан-
дартного зразка, так щоб вони кристалізувалися або 
були утворені в однаковій формі, або діють, як за-
значено в монографії, а потім записують спектри.

Ідентифікація з використанням спектральних бібліо
тек. Записують спектри підхожої кількості зразків, 
які мають типові відмінності (виробник, номер 
серії, розмір частинок, профіль домішок і т.д.) та 
відповідають вимогам монографії або встановленої 
специфікації. Набор зразків та їхня кількість в базі 
даних залежать від конкретного застосування. Від-
повідні математичні перетворення раманівського 
спектра можуть полегшувати порівняння спектрів 
при якісному аналізі (наприклад, корекція базової 
лінії, min-max нормалізація, векторна нормалізація, 
похідні). Селективність бази даних, яка дозволяє 
ідентифікувати речовину та належним чином від-
різнити її від інших речовин із бази даних, має бути 
підтверджена під час валідації.

КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ

Кількісні випробування потребують проведення ви-
мірювань стандартного зразка та випробовуваної ре-
човини за однакової інтенсивності та частоти лазе-
ра. Перевіряють, щоб вимірювання випробовуваної 
речовини проводились у такому самому фізичному 
стані (наприклад, рідина, тверда речовина) та діапа-
зоні концентрацій, що й вимірювання стандартного 
зразка, використовуваного для калібрування. Хоча 
закон Ламберта-Бера не виконується для раманів-
ської спектроскопії, інтенсивність рамана прямо 
пропорційна концентрації раман-розсіюючих ана-
літів, при цьому раман-інтесивність твердих зразків 
та суспензій може зазнавати впливу матриці (напри-
клад, флуоресценція та самопоглинання). Раманів-
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ський сигнал залежить від показника заломлення 
речовини, розміру частинок та розподілу розміру 
частинок (маленькі частинки дають більшу інтен-
сивність раманівського розсіяння, ніж великі час-
тинки), щільності пакування, перерізу розсіяння, 
перерізу поглинання тощо (дивись також розділ 
«Перевірка шкали інтенсивності відгуку»).

Основним ускладненням раманівської спектро-
скопії є виявлення випробовуваною речовиною або 
домішками флуоресценції, яка може перекривати 
раманівський сигнал. Флуоресценції можна уник-
нути шляхом вибору збуджуючого випромінювання 
із більшою дов жиною хвилі, наприклад в ближній 
інфрачервоній області.

Раманівська спектроскопія є швидким й неруйнів-
ним аналітичним методом, який може бути засто-
сований в «off-line», «at-line», «on-line» або «in-line» 
процесно-аналітичних технологіях (ПАТ, РАТ). 
Раманівські спектрометри можуть знаходитись на 
великій відстані від місця вимірювання за рахунок 
використання далекосяжних оптичних волокон для 
взаємодії зі зразком. Раманівська спектроскопія 
широко використовується в хімічних та фізичних 
методах аналізу, аналітичному контролі процесів, а 
також може бути застосована для виявлення фаль-
сифікацій та контролю якості, наприклад:
— хімічний аналіз: ідентифікація та кількісні випро-

бування діючих речовин, допоміжних речовин;
— фізичний аналіз: ідентифікація та кількісні випро-

бування твердих форм (наприклад, поліморфні 

форми та сольвати) та визначення кристалічного 
стану;

— аналітичний контроль процесів: моніторинг біо-
логічних та хімічних реакцій, синтезів, процесів 
кристалізації, грануляції, змішування, висушу-
вання, ліофілізації, екструзії, капсулювання та 
нанесення покриттів.

ПРИЛАД

Існують різні типи спектрометрів для запису рама-
нівських спектрів, найбільш поширеними є стаціо-
нарні дисперсійні прилади, включаючи, раманівські 
мікроспектрометри, раманівсьскі спектрометри з 
Фур’є-перетворенням (ФП, FT) та портативні ра-
манівські спектрометри. 

Раманівські спектрометри зазвичай мають такі скла-
дові частини:
— джерело монохроматичного випромінювання, за-

звичай лазер з довжиною хвилі в ультрафіолето-
вій, видимій або ближній інфрачервоній області 
спектра; при виборі частоти та інтенсивності лазе-
ра слід враховувати властивості випробовуваного 
матеріалу та передбачуване застосування;

— підхожа оптична система (лінза, дзеркала або 
волоконно-оптична система), за допомогою якої 
монохроматичне світло спрямовується на зразок 
та розсіяне зразком раманівське випромінювання 
збирається;

Таблиця 2.2.48.-1
Значення зсувів хвильових чисел і критерії прийнятності для полістиролу, парацетамолу та циклогексану

Зсуви	хвильових	чиселА	(см–1) Допустимі	межі	відхилення	(см–1)

Стаціонарний	прилад Портативний	прилад

ПолістиролВ 620.9 ± 1.5 ± 2.5
1001.4 ± 1.5 ± 2.0
1031.8 ± 1.5 ± 2.0
1602.3 ± 1.5 ± 3.0
3054.3 ± 3.0 не застосовнеЕ

ПарацетамолС 797.2 ± 1.5 ± 2.5
857.9 ± 1.5 ± 2.0

1168.5 ± 1.5 ± 2.0
1236.8 ± 1.5 ± 2.0
1323.9 ± 1.5 ± 2.5
1648.4 ± 1.5 ± 3.0
2931.1 ± 2.0 не застосовнеЕ

ЦиклогексанD 801.3 ± 1.5 ± 2.5
1028.3 ± 1.0 ± 2.0
1266.4 ± 1.0 ± 2.0
1444.4 ± 1.0 ± 2.5
2852.9 ± 2.0 ± 3.0

A Standard guide for Raman shift standards for spectrometer calibration (Аmerican Society for Testing and Materials ASTM E 
1840).

В Полістиролова плівка (наприклад, 76 мкм), гранули (наприклад, NIST 706a) або паличка.
С ФСЗ парацетамол для перевірки експлуатаційних характеристик приладу (що має моноклінічну форму І).
D Циклогексан Р.
Е Значення за межами діапазону детектора.
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— оптичний пристрій (монохроматор або фільтр), 
який пропускає зміщене за частотою раманівське 
розсіяння і затримує інтенсивне релєєвське роз-
сіяння, що має частоту падаючого світла, пере-
шкоджаючи його досяганню до детектора;

та
— дисперсійний пристрій (ґратки та/або призма-

тичний поліхроматор) у поєднанні зі щілинами 
з вибірковою довжиною хвилі і одиничним або 
багатоканальним детектором (наприклад, прилад 
із зарядовим зв’язком);

або 
— інтерферометр з детектором, що реєструє інтен-

сивність розсіяного світла в часі, і пристрій об-
робки даних (наприклад, комп’ютер та підхоже 
програмне забезпечення), який трансформує дані 
в діапазон значень частоти або хвильових чисел 
шляхом Фур'є-перетворення.

ПРОБОПІДГОТОВКА

Раманівські спектри можуть бути одержані для твер-
дих речовин, рідин і газів як безпосередньо, так і 
у відповідних контейнерах, наприклад у скляних 
флаконах, зазвичай без попередньої обробки або 
розчинення зразка.

При використанні раманівської спектроскопії по-
верхня та об’єм вимірюваного зразка можуть бути 
малими, особливо для пристрою із мікроскопом, 
тому необхідно упевнитись, що вимірювання є ре-
презентативним. Це може бути здійснено, напри-
клад, обертанням зразка, проведенням повторних 
вимірювань різних проб зразка, збільшенням пло-
щини опромінення шляхом зменшення збільшеного 
зображення (фокуса), шляхом дефокусування ла-
зерного променю або зміною фокусної відстані між 
вимірюваннями для сканування на різній глибині.

Розглядати раман як неруйнівний метод може бути 
не завжди прийнятним. Енергія, що передається 
лазером, залежить від тривалості експозиції та дов-
жини хвилі, від чого зразок може змінити фізичний 
стан та зруйнуватись.

КОНТРОЛЬ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЛАДУ

Проводять калібрування та/або тестування експлуа-
таційних характеристик системи відповідно до інст-
рукцій виробника та через регулярні інтервали часу 
залежно від застосування приладу. Калібрування 
шкали хвильових чисел систем Фур’є-перетворення 
здійснюється за допомогою внутрішнього лазера 
(Не-Ne). Для калібрування дисперсійних систем за-
звичай застосовують емісійні спектри ламп низького 
тиску, які мають характеристичні максимуми за хви-
льових чисел, що перекривають весь спектральний 

діапазон приладу (наприклад, неонові або менш по-
ширені ртутні, аргонові, криптонові або ксенонові 
лампи).

Перевірка шкали хвильових чисел. Шкалу хвильових 
чисел раманівських зсувів перевіряють із вико-
ристанням підхожих стандартів, які мають харак-
теристичні максимуми за досліджуваних значень 
хвильових чисел, наприклад використовують такі 
органічні речовини як полістирол, парацетамол або 
циклогексан (див. Табл. 2.2.48.-1).

Вибирають як мінімум 3 значення зсувів хвильових 
чисел, які перекривають робочий діапазон, що пла-
нується до вимірювання. Для дисперсійних раманів-
ських спектрометрів, які використовують декілька 
ґрат для різних спектральних розрізнень, перевірка 
шкали хвильових чисел має бути виконана із таким 
самим розрізненням, яке буде застосоване при ви-
мірюваннях зразка. Точність значень раманівських 
зсувів має бути перевірена для всіх ґрат, що вико-
ристовуються при вимірюваннях раману.

Перевірка шкали інтенсивності відгуку. Низка факто-
рів впливає на абсолютну та відносну інтенсивності 
раманівських смуг, серед них:
– рівень поляризації опромінюючого світла;
– рівень поляризації раманівського розсіяного світ-

ла;
– інтенсивність опромінюючого світла;
– відгук приладу;
– фокус та геометрія зразка;
– щільність пакування твердих зразків;
– показник заломлення (n) або зміна показника за-

ломлення (∆n) між аналітом та оточуючим сере-
довищем;

– розмір частинок та розподіл розміру частинок;
– переріз розсіяння;
– переріз поглинання.

Критерії прийнятності можуть змінюватися залежно 
від методу застосування, але поточні варіювання 
відносних інтенсивностей смуг в межах ± 10 % або 
менше є досяжними у більшості випадків. Калібру-
вання відгуку може включати використання стан-
дартів білого світла або люмінесцентних ламп (на-
приклад, NIST SRM 2241), що зазвичай додаються 
до раманівських спектрометрів виробниками.


