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PHỔ ĐIỆN HÓA RAMAN
Mục đích:
+ Xác định tính chất và cấu trúc của các phân tử
+ Quan sát các quá trình động học của các mẫu phát điện trong các môi trường thường
gặp: trong dung dịch hòa tan, lớp khuếch tán điện, bề mặt các điện cực….
Ý nghĩa:
+ Tỉ lệ S/N (sign/noise) cao
+ Quan sát một lượng nhỏ mẫu (10-3 – 10-5M) trong dung dịch chất hòa tan,10 13 - 1014
nguyên tử trong lớp khuếch tán và 10 12 – 1013 nguyên tử trên bề mặt lớp điện cực
Khái niệm:

Dung dich hòa tan

Lớp khuếch tán điện
Bề mặt điện cực

+ Dung dịch hòa tan: Khi nghiên cứu một chất với nồng độ ít, ta cần phải hòa tan vào một
dung dịch (có hoạt động raman kém). Do đó ta s ẽ thu được phổ raman cần đo của chất
cần đo
+ Lớp khuếch tán điện: được tạo ra do lực tĩnh điện và chuyển động nhiệt của các điện
tích, ion tại vùng trên về mặt các điện cực.
+ Bề mặt các điện cực: là lớp điện tích bề mặt (âm hoặc dương). Đặt các phân tử, nguyên
tử lên bề mặt các điện cực, dưới ảnh hưởng của điện trường tại bề mặt sẽ tăng cường phổ
raman lên rất nhiều.
Thiết bị:
Hình a minh họa một nguồn thông dụng để thu phổ RR của các loại hạt phát sinh điện
trong dung dịch . Tia laser được hội tụ trên một vị trí có thể được dịch chuyển ra khỏi bề
mặt điện cực làm việc. Sự tập trung của các hạt được nghiên cứu được tích lũy thông qua
sự phát điện thế được điều khiển. Các loại hạt được tạo ra phải bền trong thời gian yêu
cầu nhằm ghi được phổ của nó, do đó không xảy ra sự nhiễu loạn do các sản phẩm được
phân ly. Nếu các hạt phát sinh điện chỉ bền ở một nhiệt độ thấp, phổ RR của nó phải được
đo bằng một tế bào điện phân nhiệt độ thấp.
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Auxiliary electrode
Reference electrode
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Hình b là thiết bị “ sandwich” để đo phổ RR của các loại hạt phát sinh điện trong lớp
khuếch tán. Tia laser bị phản xạ từ điện cực bạch kim hoạt động và ánh sáng phản xạ
được đo thông qua hệ hình học tán xạ ngược. Sự nhiễu loạn phổ từ dung dịch có thể tránh
được bằng cách chọn một hệ thích hợp đối với kích thích RR.
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