کاربردهای شیمیایی اسپکتروسکوپی رامان ][1
بطور کلی از کاربردهای اسپکتروسکوپی رامان درحوزه
علوم شیمیایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در شکککل زیر تاریر افزایش در ککد متانول به اتانول بر روی
طیف رامان اتانول مشاهده می شود.

 تشخیص و مشخصه یابی محصوالت واکنش مانیتور کردن واکنش ها آنالیز مخلوط ترکیبات مطالعه ژل ها ،امولسیون ها و... آنالیز کمی آنالیز مواد خورنده مطالعه تشکیل حدواسط ها تشخیص نقطه پایاین کاربرد گسترده در حوزه مواد کربنی (نانومواد و )... بررسی اکسیدهای فلزی -بررسی پلیمرها

شکل  :1تاریر افزایش در د متانول بر روی طیف رامان اتانول

ب) آنالیز مواد خام (تضمین کیفیت/کنترل کیفیت)

 -بررسی الکترولیت ها

در شککککککل زیر طیف رامککان اوره و آمونیوم نیترات کککه

در ادامه به چند نمونه از کاربردهای ا سپکترو سکوپی رامان

کاربردهای بسکککیار زیادی در ت یه کودهای شکککیمیایی دارند

در زمینه های مطرح شده در باال اشاره می شود.

مشاهده می شود.

الف) تشخیص درصد متانول در  % 40اتانول
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شکل  :2طیف رامان اوره و آمونیوم نیترات

تمیز دادن این دو ترکیب در نایع کود شیمیایی از یکدیگر
بسیار چالش برانگیز و م م می باشد که همانطور که مالحظه

شکل  :3طیف رامان کاتد با ترکیبات مختلف،Li(Ni,Mn,Co)O2 :
 LiMn2O4 ،LiCoO2و Li2TiO3

می گردد توسکککط طیف های را مان این دو به خوبی لا بل
د) بررسیییی سیییا خ تار Polytetraruthenated Nickel

تشخیص از یکدیگر هستند.

 Porphyrinبا استفاده از اسپکتروالکتروشیمی رامان []2

ج) اسپکتروسکوپی رامان در آنالیز باتری Lithium-ion

با بررسکککی طیف رامان ترکیبات در حین اعمال پتانسکککیل

در شککککل زیر طیف رامان مربوط به کاتد زمانی که مواد

میتوان از سککاختار ترکیبات پرده برداشککت .در شکککل زیر

مختلف بر روی آن دپوزیت شده اند مشاهده می شود.

طیف های رامان ترکیب مذکور با اعمال پنانسککیل مشککاهده
می شود.
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poly-

رامان

اسپکتروالکتروشیمیایی

:4شکل

./1 [ بر روی الکترود گالسه کربن درNiTPyP{Ru(bipy)2Cl}]4
NaOH موالر محلول آبی
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