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1. Bevezetés 
A Raman vizsgálati módszerek közvetlen, mintael készítés-mentes alkalmazhatósága, a 

pontos kémiai azonosítás lehet sége, a mikroszkópos technika mikrométeres nagyságrend
térbeli felbontása a Raman (mikro)spektroszkópia elterjedését igen változatos területeken tették 
lehet vé. Újszer  alkalmazásokat keresve azt kívántuk vizsgálni, hogy a korszer  (pl. 
gyógyszer- és m anyagipari) technológiák támogatására a hagyományos analitikai eljárások 
mellett a Raman mikroszkóp mennyiben és milyen módszerekkel szolgáltathat többlet 
információt. A disszertáció tehát nem analitikai alaptudomány jelleg , hanem els sorban 
technológiai megközelítést alkalmaz, amely azt kívánja bemutatni, hogy a technológiai 
fejlesztésekkel szorosan együttm köd  analitikai módszer olyan esetekben is el nyös lehet, 
amikor a vizsgált rendszerek bonyolultsága az egzakt analitikai megközelítést nem teszi 
lehet vé.

A disszertáció gondolatmenete ennek megfelel en a következ :
1. Technológiák megtervezésének el segítése kvalitatív és kvantitatív Raman vizsgálatokkal - 

gyógyszerkészítmény-technológiai példákon bemutatva.  
A Raman (mikro)spektroszkópia a gyógyszeriparban még korántsem annyira elterjedt, 
mint a közeli-, illetve közép IR abszorpciós spektroszkópia, azonban néhány területen - 
pl. a polimorf módosulatok vizsgálatában - már kivívta egyedi helyét. Ugyanakkor a 
szilárd gyógyszerformák átfogó - technológiai módszerek azonosítására is kiterjed  - 
Raman vizsgálata, amelyet a disszertációban terveztünk, tudomásunk szerint még 
el zmény nélküli.  

2. Technológiai folyamatok megvalósítását, illetve megértését szolgáló „off line” és „on line” 
Raman vizsgálatok - égésgátolt polimer rendszerek példáján bemutatva. 

A polimer-technológiák területén a Raman mikroszkópia alkalmazása elterjedt, 
lehet ségei ennek ellenére távolról sincsenek kihasználva. Vizsgálatainkkal néhány olyan 
új területet kívántunk feltárni, ahol a Raman módszerekkel újszer  technológiai és 
tudományos el nyök érhet k el. Az égésgátolt polimer rendszerek technológiájához 
kapcsolódó - el zmények nélküli - Raman vizsgálatokat pl. az iparilag legjelent sebb
rendszer, a fémhidroxiddal égésgátolt etilén-vinilacetát kopolimer, valamint felhabosodó 
adalékrendszer esetében terveztünk. Az adalékrendszer alkalmazását többréteg
kompozit-technológiával kombinálva - a polimer hulladékok értéknövel
újrahasznosításához is hozzá kívántunk járulni.  

3. Technológiai optimálást lehet vé tev  Raman vizsgálatok és módszerek - a szén nanocsövek 
példáján bemutatva. 

A legújabb kutatások szerint a szén nanocsövek - amellett, hogy hatékony eszközei pl.: a 
polimerekben deformáció hatására kialakuló feszültségeloszlás Raman spektrum alapú, 
egyszer  és gyors feltérképezésének - hatással vannak a polimerek termikus stabilitására 
és egyéb tulajdonságaira is. A szén nanocsöveket tartalmazó nanokompozitok termikus 
stabilitásának Raman spektrum alapú vizsgálatához elengedhetetlen az alkalmazásra 
kerül  nanocsövek alapos Raman spektroszkópiai jellemzése. Annak ellenére ugyanis, 
hogy a szén nanocsövek rendezett szerkezete egyszer  Raman spektrumot eredményez, a 
strukturális változások igen karakterisztikusan leképez dnek a Raman sávok 
jellemz iben és ez potenciálisan a gyártástechnológiában is felhasználható. Az eddig 
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felderített - gyakran vita tárgyát képez  - összefüggések viszont még korántsem teszik 
kiszámíthatóvá a gyakorlatban alkalmazott, általában vegyes szerkezet  nanocs
rendszerek Raman spektrumát, illetve annak változásait. Vizsgálatainkkal az 
összefüggések tisztázását és a technológia támogatását t ztük ki célul. 

4. Technológiát megalapozó alapkutatás Raman vizsgálatok segítségével - (fluid-)
gázzárványok vizsgálatának példáján bemutatva. 

A száler sített kompozitok ásványi (pl.: bazalt) szálainak alapanyagában, illetve egyéb 
k zetekben képz d  fluidzárványok vizsgálata a geológia területén hozzájárul a földtani 
folyamatok megértéséhez. E területen Raman vizsgálatainkkal az ásványkincseken 
alapuló technológiák, illetve földrengés elleni védekezés technológiájának tervezését 
kívántuk segíteni.

A disszertáció általános célja, hogy az újszer  vizsgálati lehet ségek széles körére 
kiterjed  bemutatásával el mozdítsa a Raman mikroszkópia technológia-közeli alkalmazását és 
ezáltal jobban kontrollált, ellen rzött és biztonságosabb technológiák elterjedését. 
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2. A Raman vizsgálatok elméleti és kísérleti háttere 

2.1. A Raman (mikro)spektroszkópia története 
Compton 1923-ban röntgensugarakkal végzett kísérleteivel párhuzamosan (amellyel bizonyítja 

Plank és Einstein elméleti megállapításainak helytállóságát a fény részecsketermészetére 
vonatkozóan 1 ), többen, így Brillouin (1922) és Smekal (1923) is arra a következtetésre jutnak, 
hogy a fotonok rugalmatlan szóródása a molekulamozgások gerjesztésével is létrejöhet 2, 3 .
Kísérleti bizonyítása a kor technikai színvonalát figyelembe véve szinte lehetetlen vállalkozásnak 
t nt. Ennek ellenére Chandrasekhara Venkata Raman a Calcuttai egyetemen munkatársával, 
Krishnannal az akkor ismert leger sebb fényforrás, a nap sugarainak sz résével és fókuszálásával – a 
Comptonénál legalább tíz nagyságrenddel gyengébb – szórást (els sorban oldószereken) szabad 
szemmel (!) megfigyeli. A detektáláshoz 1928-ban használt kísérleti elrendezés – amelyben 
fényforrásként már higany-ívlámpát, prizmát és fotolemezt alkalmaznak – elveiben a mai napig nem 
változott. A rugalmatlan szóródás kísérleti bizonyításának tényét – amit a Nature 5 (!) napon belül 
közöl – mindössze 368 szóban a világon els ként publikálja 4, 5 . Kísérleteinek jelent ségét jelzi a 
két évvel kés bb (!), 193 -ban Ramannak ítélt fizikai Nobel-díj. (Ugyancsak 1928-ban (Ramannal 
szinte egyid ben) Landsberg és Mandelstam (a moszkvai egyetemen) kvarckristályon észlelt 
ugyanilyen típusú fényszórást, ami jóval kisebb publicitást kapott (német nyelven közölték a 
Naturwissenschaften-ben 6 .)

A kezdeti lelkes kutatásokat azonban a Raman szóródás kis hatáskeresztmetszete miatt (kb. minden 
106-108 gerjeszt  fotonra jut egy „Raman foton”) hosszú nyugalmi id szak követte egészen a lézerek 
felfedezéséig (Schawlow és Townes (1958) 7 , Maiman (1960) 8 ). A lézer fényforrások 
alkalmazásával lehet ség nyílt a mintatérfogatok csökkentésére, így az els  Raman mikro-
spektrométerek megépítésére (Rosasco (1974) 9 , Delhaye és Dhamelincourt (1974) 10 ), amelyek 
az egy pontban végzett analízisen túl Raman térképek készítését is lehet vé tették. A fotoelektron-
sokszorozó, mint detektor alkalmazásával egy spektrum felvétele - az egycsatornás 
spektrumpásztázás miatt - ekkor még jó néhány órát vett igénybe. A többcsatornás (1982), majd 
CCD detektorok megjelenését követ en a Raman spektrumok felvételi ideje másodperces 
nagyságrend re csökkent. A jelenlegi Raman mikroszkópok elektromosan h tött CCD 
detektorokkal, cserélhet  lézerekkel, illetve - a Rayleigh-szórás kisz résére - un. notch filterekkel 
vannak felszerelve. A notch filterek alkalmazásával a jelátvitel növekedett és így lehet vé vált 
nagyon gyenge, kis intenzitású sávok detektálása is. Az un. konfokális rendszerek kialakításával a 
térbeli felbontás mikrométeres nagyságrend vé és a vizsgált mintatérfogat „vastagsága”, azaz a 
mélységélesség szabályozhatóvá vált. (Diszperziós készülékeknél a mélységélesség növelésével 
gyakran jelent s fluoreszcencia csökkenés is elérhet .)

2.2. A Raman effektus 
A lézerek által kibocsátott monokromatikus elektromágneses sugárzás az anyagi halmaz 

molekuláival kölcsönhatásba lépve elektromos mezejének er ségével arányos nagyságú 
dipólusmomentumot indukál azok elektronfelh jében. Az arányossági konstans a molekula 
polarizálhatósága, amely az elektronfelh  deformálhatóságát jellemzi. Az indukált dipólus a 
gerjeszt  mez  frekvenciáján oszcillál, s minthogy az oszcilláló dipólus egyben emitter is, a gerjeszt
sugárzással azonos frekvencián a tér minden irányába sugárzást bocsát ki. Ez a gerjeszt  lézer 
sugárzásával azonos frekvencián detektálható szórás a Rayleigh szórás, amely klasszikus leírás 
szerint a foton és a molekula rugalmas ütközésével értelmezhet . A molekula rezgései azonban 
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megváltoztatják a molekula elektroneloszlását és így a polarizálhatóságát is. A polarizálhatóság
változást el idéz  rezgés a szórt sugárzás amplitúdó modulációját okozza. Az amplitúdó modulált jel 
a Rayleigh szórás frekvenciája mellett - a molekularezgés frekvenciájának megfelel en - egy kisebb 
(Stokes), illetve egy nagyobb frekvenciájú (anti-Stokes) komponensre bontható, amelyek a 
spektrumokban a lézerhez viszonyított frekvencia-eltérés függvényében - a gyakorlatban hullámszám 
skálára átszámítva - kerülnek ábrázolásra. 

Ha a gerjeszt  lézer hullámhosszán a molekula nem abszorbeál, a gerjesztést követ en normál 
Raman szórást detektálhatunk. Ha a gerjesztési frekvencia közel esik a molekula valamely 
abszorpciós sávjához, a Raman szórás sajátosságai jelent sen megváltoznak. Ekkor rezonancia-
Raman effektust észlelünk. A tapasztalható intenzitásnövekedés arányos a moláris abszorptivitás n-
edik hatványával, ahol n egynél nagyobb szám. A rezonancia-Raman effektus intenzitásnövel  hatása 
~106. Ez lehet vé tesz akár ppt koncentrációtartományba es  anyagtartalom detektálását is. Fontos, 
hogy az er sítés szelektív, így elvileg a gerjesztési frekvencia figyelmes változtatásával az anyagok, 
illetve kromofor csoportok külön-külön megfigyelhet vé válnak. (A rezonancia Raman-szórás jól 
alkalmazható pl.: biológiai molekulák vizsgálatában.)  

Az UV gerjeszt  lézerek alkalmazásával - a molekulák jelent s részét jellemz  UV elnyelés 
következtében - a rezonancia-Raman szórás létrejöttének valószín sége megn , ami végs  soron a 
jelent s intenzitásnövel  hatásának köszönhet en hatékony ellenszere lehet a Raman vizsgálatokat 
esetenként ellehetetlenít fluoreszcenciának1. A fluoreszcencia ugyanis csak els  hatványon függ az 
anyagi halmaz moláris abszorptivitásától. A fluoreszcencia elleni küzdelemnek - a fluoreszcencia 
gerjesztéséhez már alacsony energiájú NIR, pl.: Nd:YAG lézerek mellett - más okból is hatékony 
eszközei lehetnek az UV lézerek. Kisebb hullámhosszú gerjesztés mellett a fluoreszcencia intenzitása 
a spektrumban csökken. Ez látszólag ellentmond a tapasztalatnak, mely szerint a szerves anyagok 
fluoreszcenciája a kisebb hullámhosszak felé n . Az ellentmondás azonban könnyen feloldható, ha 
figyelembe vesszük, hogy a 250 nm-es besugárzó hullámhossz mellett gyakorlatilag a teljes Raman 
spektrum e hullámhossz köré s r södik ±24 nm-es határok között. Ugyanakkor a fluoreszcencia sáv 
helyét a gerjesztési energia gyakorlatilag nem befolyásolja. Ennek következtében, amikor a 
gerjesztési frekvencia a rövidebb hullámhosszak felé tolódik, a fluoreszcencia Stokes csúszása igen 
naggyá válik (100 nm ), így a Raman jelekkel gyakorlatilag megsz nik az átfedése.
A normál Raman szórás intenzitása (IR) Placzek polarizálhatósági elmélete (1934) 11  szerint: 

IR=IgK|eg eR|2d

K=4 2a2
R

4

a 1/137

Az id egységre vonatkoztatott szórási energia (IR) egy adott térszögre (d ) arányos a szórt fény 
hullámszámának negyedik hatványával ( R), az id - és minta felületegységre vonatkoztatott gerjeszt
sugárzás energiájával (Ig). Az eg és eR egységvektorok a gerjeszt  és szórt sugárzás elektromos 
vektorának irányát adják meg, míg  a szórási tenzor, amely az alapállapotban lév  molekula 
polarizálhatóságát jellemzi. Bár a Raman jelek intenzitása az összefüggés szerint a gerjeszt  fény 
intenzitásával arányosan n , ugyanakkor a szórt fény hullámszámával a negyedik hatványon arányos. 
Ezért, ha mód van rá, célszer  a gerjesztéshez kisebb hullámhosszú lézereket választani. 

A Raman effektus részletesebb tárgyalása számos monográfiában megtalálható 12, 13 .

1 A fluoreszcencia a normál Raman szórásnál nagyságrendekkel er sebb, folytonos emissziót eredményez, így 
átfedése a vizsgált spektrumtartománnyal gyakran teljesen elnyomja a gyenge Raman sávokat. 
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2.3. A kísérleti berendezés 
Raman vizsgálatokat a Jobin Yvon cég által gyártott, LabRam típusú Raman mikroszkópon 

végeztük.
A berendezés gerjeszt  fényforrásainak adatait és a lézersugarak egyes objektívekre (lásd.: kés bb)

számított átmér it a fókuszpontban a 2.3.1. táblázat foglalja össze.

2.3.1. táblázat A gerjeszt  lézerek adatai és a lézersugarak átmér i a fókuszpontban 

Hullámhossz 
( g) [nm] 

Energia
(E) [eV] 

Teljesítmény
a mintán 
(I0) [mW] 

D1

[μm]
10×
NA
0,25

D1

[μm]
50×
NA
0,7

D1

[μm]
100× 
NA
0,9

Makrolencse 
[μm]

Frekvenciakett zött 
Nd:YAG 532 2,33 15 2,553 0,912 0,709 

He-Ne 633 1,96 3,5 3,02 1,08 0,84 
Dióda 785 1,58 19 3,768 1,346 1,047 

~500 

1 A lézersugár számított átmér je a fókuszpontban 

A Raman mikroszkópiai vizsgálatokhoz a lézersugár egy interferenciasz r kb l, (féligátereszt )
tükrökb l és diafragmákból álló optikai rendszeren keresztül jut a mikrométeres felbontást biztosító 
Olympus BXC-40 típusú optikai mikroszkópba, majd onnan a cserélhet objektíveken 10
(NumerikusApertúra 0,25); 50  (NA 0,7 - rövid és NA 0,5 - hosszú fókusztávolságú „LWD”); 100  NA 
0,9; makrolencse (fókusztávolság: 40 mm)  keresztül a mintára. (A kés bbiekben a „makrolencse” 
kifejezés analógiájára a 10 , 50  és 100  objektívek általános megnevezésére a „mikrolencse” 
fogalmát alkalmazom.) A minta roncsolódásának elkerülése érdekében szükség esetén a gerjeszt
fény teljesítménye semleges sz r kkel csökkenthet . A sz r k jelölése és hatása a lézersugár 
teljesítményére az alábbi: D0 (I0); D03 (I0/2); D06 (I0/4); D1 (I0/10); D2 (I0/100); D3 (I0/1000); D2 
(I0/10000).

A mintán szóródó fotonokat szintén az említett objektívek gy jtik össze (180°-os, „backscattering” 
geometria). A frekvenciaváltozás nélkül visszaszórt Rayleigh sugárzást a gerjeszt  frekvenciának 
megfelel , fényútba helyezett, holografikus un. „notch” (fés s) sz r k távolítják el. A készülék a 
mintáról szóródó fényt diffrakciós ráccsal bontja fel (kétféle spektrális felbontás alkalmazható, 1800 
és 950 gr/mm vonals r ség  ráccsal), azaz a diszperzió jelenségét kihasználó Raman spekrométerek 
közé sorolható. A Raman fotonokat 256 1024 pixeles Charge-Coupled Device detektor detektálja. A 
detektor beütésszáma maximált, mely felett a pixelek telít dnek, tehát „kiolvasásig” további fotonok 
detektálására nem alkalmasak. A teljes Raman spektrum hullámhossz tartományonként - a rács 
pozíciójának változtatásával - id ben egymás után vehet  fel. (A spektrumrészletek kombinálását a 
m szer irányító szoftvere (LabSpec 4.14) automatikusan elvégzi.) A Raman sávok intenzitásai a 
spektrumokban a Raman eltolódás függvényében, a detektorra érkez  fotonokkal arányos 
egységekben (arbitrary unit) kerülnek ábrázolásra. (A detektor említett telít désének az intenzitásskála 
32.000-es értéke felel meg.) 

A készülék alkalmas a minta egy kiválasztott pontjában történ  spektrumfelvételre, egy 
meghatározott terület program szerinti feltérképezésére (mapping) és mélységi felvétel, illetve profil
készítésére is. Az el bbit motorizált tárgyasztal, míg a mélységprofilok felvételét egy automatikusan 
fókuszáló rendszer segíti (a mintafelületr l visszaszórt fény intenzitása alapján). Az objektívek - és 
így a fókuszpont - mozgatását piezo-kristály végzi. (A Raman spektrumok maximális detektálási 
mélységét a vizsgált anyag optikai tulajdonságai határozzák meg. A lézersugarat a minta mélyebb 
rétegeire fókuszálva azonban szinte minden esetben számolni kell fókuszálási hibával. A lézersugár 
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alakja a mintát alkotó anyag és a leveg  eltér  törésmutatója miatt a minta felületén átlépve torzul, a 
látszólagos és valódi fókuszpont közötti távolság arányos a vizsgált minta relatív törésmutatójával. A 
fókuszálási hiba - részben - korrigálható immerziós objektívek alkalmazásával.) Az autofókusz - 
mikrométerskálán - érdes felületek program szerinti térképzését is lehet vé teszi. A Raman 
mikroszkópok térbeli felbontását a lézersugár fókuszpontjában gerjeszt d  mintatérfogat határozza 
meg, amely els dlegesen az alkalmazott objektívt l függ. A nagyítás mértéke a laterális (síkbeli) 
felbontásra, míg az objektíven áthaladó fénysugár törésszöge (amelynek jellemzésére az objektív 
numerikus apertúra értéke szolgál) a mélységi felbontásra van hatással. Bármennyire is fókuszáljuk a 
mintát ért lézersugarat, a fókusztól távolodva nincs éles intenzitásesés. Ennek eredménye, hogy a 
gy jt lencsén áthaladó Raman szórás nemcsak a fókuszsíkban lev  mintáról hordoz információt. A 
mélységélesség javítására szolgál az un. konfokális elrendezés kialakítása. A nem kívánt mélységb l
érkez  sugarakat a detektor el tt elhelyezett kis átmér j  lyuk (diafragma) sz ri ki. Ehhez a rács el tt
a fénysugarakat egy olyan gy jt lencsén vezetik át, melynek gyújtópontja éppen a diafragma 
közepére esik. Így az az elektromágneses hullám, amely nem a kívánt mélységben lev  (lézersugárra 
mer leges) síkból érkezik, nem tud áthaladni a lyukon, tehát nem jut el a detektorra. Az ilyen 
elrendezés valódi konfokalitást biztosít. A mélységélesség javítása a CCD detektorok jeleinek 
jelintenzitás-alapú, elektronikus sz résével is megoldható, azonban sok esetben pontatlanabbul. Ezt 
alkalmazzák a pszeudo-konfokális rendszerekben.

A készülék CCD detektora pásztázó (scan) felvételek készítését is támogatja. Ekkor a lézersugár - a 
fényútba helyezett rezg  tükör hatására - nem egy pontban fókuszálódik a mintán, hanem az 
alkalmazott objektív által maximált hosszúságú vonal mentén „elkenve”. Az egyszerre gerjesztett 
molekulákról szórt sugárzás detektálását ekkor a CCD detektor több (maximum 250) sora végzi, 
elkülönítve a pásztázott vonal mentén sorakozó, max. 250 mintapontnak megfelel  spektrumot.  

A CCD detektorok a nagyobb kvantumhatásfok következtében gyorsak, ugyanakkor érzékenyek a 
kozmikus sugárzásra is. A spektrumok jel-zaj viszonyának javíthatóságát szolgálja a spektrumonként 
optimálható felvételi id , illetve az akkumulált felvételek száma. A több akkumuláció során felvett 
Raman spektrumok átlagolódnak, ennek eredményeképpen a spektrumból kisz r dnek a detektort 
véletlenszer en ért sugárzások, valamint a nagy intenzitású, kozmikus eredet  sugárzás okozta 
"tüskék", így javul a jel-zaj viszony. A CCD detektor integrálási id tartományát (két kiolvasás közti 
id t) a felvételi id  adja meg. A Raman sávok intenzitása a felvételi id vel arányosan n , ugyanakkor 
a véletlenszer  jelek (zajok) kiátlagolódnak, ez szintén a jel-zaj viszony javulásához vezet.

A berendezéshez száloptikai rendszer is csatlakoztatható. Ez az ún. ’’Super Head’’ feltét, melynek 
fókusztávolsága 4 cm; a fókuszpontban a vizsgálható terület átmér je kb. 500 m. A feltét a 
frekvenciakett zött Nd:YAG lézer gerjesztés mellett alkalmazható. A 10 m hosszú száloptikai 
kivezetésen keresztül a készülék alkalmassá tehet  a Raman-mikroszkóp alatt nem vizsgálható 
folyamatok tanulmányozására (például reakciókövetésre), akár a készülékt l elkülönített, távollev
helyiségben is. A száloptikai kivezetésen át a Raman készülékkel olyan különleges, esetenként 
veszélyes minták is vizsgálhatók, melyek egyéb körülmények között nem lennének vizsgálatra 
alkalmasak.  

H mérséklet-programozható tárgyasztal (LINKAM THS 650) segítségével h mérsékletváltozás 
hatására végbemen  folyamatok közvetlen Raman spektroszkópiai megfigyelésére van lehet ség, 
valamint a reakciókutatás számára nyílnak új perspektívák. 

A spektrumfelvételeket irányító és a felvett spektrumok kiértékelését támogató program a LabSpec 
4.14. A spektrumok digitális adatgy jteményekb l történ  visszakeresését a SpectralID szoftver 
végzi.
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3. Raman vizsgálatok gyógyszeripari technológiákban 

3.1. Szakirodalmi áttekintés 

3.1.1. A szilárd fázisok közvetlen analitikai jellemezése 

A téma választása, mely célul t zte ki egy átfogó (min ségi és mennyiségi kérdéseket 
egyaránt megválaszolni képes) módszer kidolgozását a szilárd fázisú gyógyszerkészítmények 
Raman mikroszkópiai vizsgálatára, a szakirodalom tükrében el zmények nélküli.  

A szilárd fázis közvetlen jellemzésének igénye a gyógyszeriparban annak a régóta ismert 
ténynek köszönhet , amely szerint a gyógyszerforma hatékonysága hatóanyagának kémiai 
szerkezetén és dózisán túl, alapvet en függ annak szilárd fázissá rendez désekor kialakult 
szerkezetét l is [14]. Az egyes rendez dési formák (mint amorf és kristályos szerkezet, illetve 
a lehetséges polimorf módosulatok) ugyanis - sok egyéb tulajdonság mellett, mint szín, 
s r ség, vagy olvadáspont - stabilitásukban, oldhatóságukban és így biológiai
hasznosulásukban is jelent sen eltérhetnek egymástól. A szilárd fázisok analitikai jellemzésére 
irányuló módszerek fejlesztése ezért ezideig els sorban a hatóanyag szerkezeti jellemzését 
t zte ki célul. 

Az alkalmas technikák közül egyesek leginkább csak a tiszta hatóanyag morfológiai 
jellemzését teszik lehet vé, hiszen kémiai információt nem szolgáltatnak. Ilyen az optikai 
mikroszkópia, a Röntgen egykristály-diffrakció, a Röntgen por-diffrakció és a termoanalitikai 
(ThermoGravimetry, DifferencialScanningCalorimetry) módszerek. A gyógyszerkészítmény 
hatóanyagtartalmának szerkezeti vizsgálatára – bár továbbra sem lehetséges általa kémiai 
azonosítás – alkalmas a Röntgen por-diffrakció. A spektroszkópiai módszerek ellenben már 
specifikusak (kémiai szerkezetre érzékenyek) és az amorf fázis vizsgálatára is alkalmasak 
InfraRed (DiffuseReflectance, AttenuatedTotalReflectance, PhotoAcoustic), Near-IR, Raman, szilárd fázisú 

(ss)NuclearMagneticResonance  [15]. Az eltér  rendezettség  (morfológiájú) anyagok spektrális 
eltéréseinek ismeretében, a karakterisztikus sávok intenzitásának koncentrációfüggése alapján 
mennyiségi meghatározásra alkalmas analitikai módszerek dolgozhatók ki 16, 17, 18, 19 . A 
gyógyszerkészítmények legfontosabb komponense - a hatóanyag - ilymódon mind formálás 
el tt, mind a készítményben a molekulák rendezettsége szempontjából min ség és mennyiség 
tekintetében, igen alaposan jellemezhet 20 . Ez ma már min ségbiztosítási alapkövetelmény 
21 . A téma szakirodalma igen terjedelmes; a legfontosabb el relépéseket e területen id r l-

id re összefoglaló közlemények tárgyalják 22, 23 .
Egy szilárd gyógyszerforma hatékonysága azonban nem kizárólag a hatóanyag érdeme. A 

készítmény gyakran túlnyomó részét képez segédanyagok alkalmas megválasztásával és a 
megfelel  formálási technológia kidolgozásával a biológiailag aktív komponens 
hasznosíthatósága az él  szervezet számára tovább módosítható. Minthogy a szilárd 
gyógyszeralkotók a formálás során fizikai szerkezetük tekintetében általános gyakorisággal - 
esetenként kémiailag is - átalakulnak, a készítmény sohasem tekinthet  a kiindulási anyagok 
egyszer  fizikai keverékének. A kialakult végs  szerkezet teszi a készítményt egyedülálló 
hatékonyságúvá, szabadalommal védhet vé.

A szerkezet-hatás összefüggések mélyebb okainak megismeréséhez és megértéséhez ezért 
indokolt a vizsgálatainkat a hatóanyag szerkezeti jellemzésén túl kiterjeszteni a 
gyógyszerforma teljes, - segédanyagrendszerét is magába foglaló-, másodlagos szerkezetének 
jellemzésére is.  
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3.1.2. Mikro-spektroszkópia helye a gyógyszer-analitikában 

A gyógyszerforma teljes szerkezeti leképzéséhez mindenekel tt a szilárd fázisok vizsgálatára 
alkalmas, kémiai információt is szolgáltató módszerek térbeli felbontását kell a megfelel
mértékben megnövelni. A szilárd szemcsés gyógyszeralkotók szemcsemérete átlagosan a 
néhány tized mikrométert l a néhány száz mikrométerig terjed 24 . A szakirodalom 
mikrométeres felbontású kémiai térképek készítésére a gyógyszerkészítmények esetén három 
spektroszkópiai módszert említ: TOF-SIMS (Time of Flight Secondary Ion Mass Spectroscopy);
infravörös és Raman mikro-spektroszkópiák.

A TOF-SIMS technika m ködési elvéb l következ en a vizsgálat során a készítmény felületi 
molekuláinak elroncsolásával, a fragmensek mért tömegspektruma alapján képezi le a 
készítmény felületének kémiai összetételét 25 ). Laterális felbontása mikrométer alatti. 
Hátránya, hogy a fragmensek nem tartalmaznak információt a szilárd fázis rendezettségi 
jellemz ir l, ezért az esetleges polimorf módosulatok elkülönítésére a módszer nem alkalmas.  

Az IR, illetve Raman spektrométerek motorizált tárgyasztallal rendelkez  optikai 
mikroszkóppal történ  csatolása a rezgési spektrumokon alapuló kémiai térképezést teszi 
lehet vé. A mikro-spektrométerek így birtokában vannak a spektrométerek el nyös
tulajdonságainak, kiegészítve a fény diffrakciója által behatárolt térbeli felbontással. Az IR 
mikroszkópiában a vizsgált mintaterület pontos behatárolására a fényútba különböz  méret
aperturákat helyeznek. Ezek mérete azonban az általánosan használt IR fényforrások esetében 
nem érheti el a fény hullámhossza által meghatározott felbontás értékét, mert ekkor a kapott 
spektrum már nagyon kis intenzitású sávokat tartalmaz. Így a térbeli felbontás IR 
mikroszkópok esetében ~10 µm, Raman mikroszkópoknál egy nagyságrenddel jobb, ~1 µm 
26, 27 .
E mikro-spektroszkópiai módszerek alkalmazásával tehát egyszerre kaphatunk információt a 

lokális kémiai összetételr l és a szilárd fázis szerkezeti jellemz ir l is. Az IR spektroszkópia 
ma már klasszikusnak számító analitikai módszer, ezért összefüggéseiben jobban ismert 
technika az analitikusok körében. Ezt az el nyt természetesen az IR mikroszkópia is rzi, 
azonban a Raman szórás „komplementer” természete a gyógyszerkészítmények vizsgálatánál 
hasznosabb lehet. Ugyanis a hatóanyagoknak szükségszer en kevésbé poláris 
molekularészeket is tartalmazniuk kell (különösen, ha a készítményt orális alkalmazásra 
szánták), az ilyen (alifás láncok, karbo- és heterociklusok, s egyéb kevéssé poláros) csoportok 
viszont nem, vagy igen gyengén járulnak hozzá az IR spektrumokhoz. E molekularészek 
felderítését segíti a Raman (mikro)spektroszkópia 28 . Továbbá a Raman spektrumok kis 
félértékszélességgel rendelkez  sávjai könnyebb spektrumfelbontást tesznek lehet vé az 
összetett rendszerek tanulmányozásakor, amely különösen fontos a hasonló spektrumokkal 
jellemezhet  polimorf módosulatok azonosítása esetén. A kisfrekvenciás rácsrezgések 
(<300 cm-1) Ramannal egyszer bben tanulmányozhatók, mint távoli infravörös 
spektroszkópiával. A Raman mikroszkópia a lézersugár behatolási mélységét l függ en a 
felület alatti rétegek tanulmányozását is lehet vé teszi. Ezáltal például a készítmények 
hatóanyag eloszlása nemcsak a felületen 29 , hanem a tabletta megbontása nélkül annak 
mélyebb rétegeiben egyaránt jellemezhet 30 .

A Raman mikroszkópia lehet ségeit gyógyszerkészítmények vizsgálata esetében 
korlátozhatja az egyes komponensekre jellemz , esetleg szennyez khöz tartozó fluoreszcencia. 
A probléma Fourier Transzformációs készülékek alkalmazásával (a felbontóképesség 
rovására), vagy diszperziós technika esetén UV, vagy nagyobb hullámhosszú lézerek 
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(  = 1064 nm) segítségével oldható meg. A lézer teljesítmények gondos megválasztása a 
lézersugár koncentráltságát figyelembe véve a roncsolásmentesség fenntartása érdekében 
fontos.

3.1.3. A spektrumkönyvtárak létrehozásának jelent sége

A rezgési spektrumok ujjlenyomatszer ek, azaz az anyag azonosítására alkalmasak; a 
tapasztalat alapján megállapított frekvencia-tartományokban megjelen  sávok jellemz ek
bizonyos kémiai kötésekre, funkciós csoportokra. Egy ismeretlen anyag szerkezetének 
meghatározása, a valószín síthet  csoportok molekulán belüli relatív helyzetének 
megállapítása azonban ritkán lehetséges. A kémiai meghatározás esélyét tovább rontja, ha a 
spektrum összetett rendszerr l készült. Ezért a spektrumokhoz tartozó molekulaszerkezet 
azonosítását referenciaspektrumokat tartalmazó atlaszok, illetve a hatékonyabb visszakeresést 
lehet vé tev  elektronikus spektrumkönyvtárak segítik. Ma már számos ilyen könyvtár létezik 
drágakövekr l 31 , ásványokról 32, 33 , festékanyagokról 34, 35, 36, 37 , polimerekr l (pl.: 
Thermo Electron Company), egyszer  biológiai mikrorendszerek alkotóelemeir l, termékeir l
38 , biológiai szövetekr l 39 , harcászati veszélyes és robbanóanyagokról 40 , fémekr l
41 , atomreaktorok f t anyagának korróziós termékeir l 42 , általánosan használt 

vegyszerekr l (pl.: Aldrich Raman Condensed Phase Library) és természetesen gyógyszeripari 
segédanyagokról is 43, 44 , de még a napjainkban készül  spektrumkönyvtárakra is igaz, hogy 
tulajdonképpen csak az adott kutatócsoport bels  használatára alkalmasak, ugyanis az egységes 
adatkezel  programok hiánya a spektrumok használatát más kutatócsoportok számára 
jelent sen megnehezíti. 

Egy nemzetközileg egységes spektrumadatbázist létrehozására a legkézenfekv bb megoldást 
az interneten közzétett adatbázis jelentené, de még nincs kiforrott struktúra a megjelenési 
formára, s a jelent sebb adatbázisok tulajdonosai nem szívesen adják ingyen közre 
könyvtáraikat (Linking and Interpreting Spectra through Molecular Structures Konferencia, Warwick - 1996). 

A gyógyszeripari anyagok esetében az átfogó spektrumtárak létrehozását nehezíti, hogy itt 
nem csupán a kémiai azonosítást, hanem - a korábban leírtak értelmében - a fizikai szerkezet 
azonosítását is várjuk a spektrumoktól, melyek alapvet en sávalak változásban, sávintenzitás-
arányokban jelentkeznek. A diszperziós Raman készülékek m ködési elvéb l származtatható 
spektrális eltérések csak tovább súlyosbítják a helyzetet. A sávintenzitás arányok ugyanis 
ezesetben változhatnak spektrumtartományok szerint a gerjeszt  lézer hullámhosszának 
függvényében. A diszperziós rács rácss r ségét l függ en a felvett spektrumok felbontása 
eltér . Mann és Vickers a probléma kezelésére olyan eljárást fejlesztettek ki, mely alkalmasnak 
bizonyult különböz  készülékeken felvett Raman spektrumok mennyiségi összehasonlítására 
45 . Az átszámítás alapja a mindkét spektrummal egyid ben készült neon spektrum. A 

korrekciók kiterjedtek mindkét rendszer hullámhossz függésére, fényszórási eltéréseire, illetve 
a detektor méretére, elemeinek számára és távolságára. A probléma teljes megoldása azonban 
még várat magára.  

Szerkezeti jellemz kre is kiterjed  vizsgálatokhoz, illetve különösen mennyiségi 
elemzésekhez ezért különösen javasolt „saját” referencia spektrumokat tartalmazó 
könyvtár(ak)at létrehozni. 
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3.1.4. Szilárd gyógyszerkészítmények Raman vizsgálata 

A szilárd gyógyszerformák jellemzésére korábban felsorolt technikák és módszerek (IR, 
NIR, Raman, ssNMR) közül valamennyi alkalmas mennyiségi meghatározásra is. 
Alkalmazásukat mindig a minta jellege határozza meg. Jelenlegi érzékenységük és 
szelektivitásuk még messze van a klasszikus mennyiségi meghatározásra alkalmazott 
módszerek, mint például a kromatográfia érzékenységét l és pontosságától, azonban általában 
elmondható, hogy egy jól kidolgozott módszer képes kimutatni akár 5%-nyi anyagot is kb. 
10% relatív szórás mellett. E mutatók a jöv ben érzékenyebb detektorok, er sebb mágneses 
mez k és kifinomultabb kemometriai feldolgozási lehet ségek fejlesztésével feltehet en
javulnak majd, növelve ezáltal a szilárd fázisú spektroszkópiai módszerek jelent ségét a 
gyógyszeriparban.

A szilárd fázis vizsgálatánál valamennyi módszer esetén alapvet  problémát jelent a minták 
egységessége és homogenitása, amelyek hiányának kiküszöbölését célzó minta-el készítési
eljárások azonban a technikák roncsolás-mentességét kérd jelezhetik meg.  

A Raman spektroszkópiát sokkal gyakrabban alkalmazzák molekulaszerkezet, illetve 
min ségi meghatározásra, mint mennyiségi analízisre. Ennek ellenére a szakirodalomban már 
50 évre visszamen leg lehet találni leírásokat Raman spektrométerrel végzett mennyiségi 
meghatározásokról 46 . A meghatározandó anyag koncentrációja gyakorlatilag 0,1 és 100% 
között lehet, vannak azonban különleges körülmények (pl.: rezonancia Raman effektus, vagy 
felületer sített Raman spektroszkópia), amikor az analízis akár 100 ppm alatti mennyiségek 
meghatározásában is sikeres lehet.  

A mennyiségi meghatározás alapja a szórt fény intenzitásának I( )R  lineáris 
koncentrációfüggése (N): 

2'2'
/

4
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42
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)(7)(45
)1(

)(
345

8)( aakTh
L

R e
NhI

c
I   (3.1.1.)

ahol   
c - a fénysebesség, 
h – a Planck állandó, 
IL – a gerjesztés intenzitása, 
 – a molekularezgés frekvenciája (Hz), 
0 – a gerjeszt  lézer frekvenciája (Hz), 

μ – a rezg  atomok redukált tömege,  

k - Boltzmann állandó, 
T – az abszolút h mérséklet, 

’a – polarizálhatósági tenzor átlagértéke és 
’a – polarizálhatósági tenzor anizotrópiaértéke 

A kvantitatív Raman analízis a spontán Raman szórás esetén a lineáris szuperpozíció elvén 
alapul. A keverék anyag Raman spektruma – ideális körülmények között, eltekintve az 
esetleges kölcsönhatásoktól - a komponensek Raman spektrumainak súlyozott összege. A 
súlyozást a komponensek mennyisége és Raman szórási hatáskeresztmetszete határozza meg.  

A gyakorlatban azonban mind a tiszta anyagok spektrumai, mind az összetett rendszerekr l
készített spektrumok a mennyiségi meghatározás számára értéktelen intenzitásokkal, zajokkal
terheltek 47 . Ezeket a zajokat a komplex spektrumok összetételre vonatkozó kiértékelése 
el tt, valamely arra alkalmas el kezelési eljárással el kell távolítani a spektrumokból. A zajok 
eredetük szerint lehetnek: 

m szerzajok, melyek okai: pl. a gerjeszt  lézer intenzitásának fluktuációja, detektorzajok, 
illetve az optikai elemek színhibái; 
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számítógép zajok: pl. a digitalizálás során keletkezett hibák; 
küls  zajok, eredete: pl. a laboratóriumi fényforrás, a napfény, vagy a nagy energiájú 

kozmikus sugárzás, jellemz jük, hogy többnyire éles tüskéket („spike”-okat) eredményeznek a 
spektrumban; 

minta h mérséklete, heterogenitása, fluoreszcenciája által keltett zajok.
Zajsz rési eljárásként a zajok jellegét l függ en alkalmazható például az átlagolás, a 

deriválás, az alapvonal korrekció görbeillesztéssel, a Fourier frekvenciatartalom megfelel
sz rése, illetve ennek továbbfejlesztett változatai (a teljes spektrumra kiterjed  sinus hullámok 
helyett az un. hullámocskák alkalmazása a Fourier transzformációban a spektrum 
megjelenítésére 48, 49, 50 ).

A zajok eltávolítását követ en a spektrumok sávjainak integrált intenzitásai már 
arányosíthatóak az analit koncentrációjával. Ha a sávalak nem változik, illetve az átfedések 
csak részlegesek, az integrált intenzitás a számításokban a sáv intenzitásával is helyettesíthet
51, 52 . Míg, ha sok az átfedés, érdemes sávfelbontó algoritmusokat alkalmazni. A 

kiértékeléseket változatos kemometriai módszerek segítik, melyek közül a választást mindig a 
probléma összetettsége határozza meg 47 .

Szilárd fázisok Raman spektrum alapú mennyiségi meghatározásakor azonban fontos szem 
el tt tartani, hogy a spektrum csak arról az anyagi halmazról tartalmaz információt, mely a 
gerjeszt  lézersugár számára hozzáférhet . Míg folyadékrendszerek, homogén oldatok esetén 
akár egyetlen spektrum is jellemezhet egy összetételt 53 , szilárd porkeverékek esetében a 
teljes térkitöltés és homogenitás nem biztosított. A spektrumok inhomogenitását alapvet en
meghatározza a rendszer szemcsemérete. Az inhomogenitási problémák kiküszöbölésére 
Findlay és Bugay szuszpenzióban történ  mintahomogenizálást, illetve több mintapont 
spektrumának átlagolását javasolják 54 . Langkilde és munkatársai NMR cs be töltött minta 
forgatásával értek el jó eredményeket 55 . Ezek az eljárások azonban csak por állagú minták 
esetében alkalmazhatóak.  

A szakirodalomban számos példát találhatunk a Raman spektroszkópia gyógyszeripari 
készítményekkel kapcsolatos, kvantitatív célú alkalmazására. Az alkalmazások nagy része 
azonban a hatóanyagok polimorf keverékeinek kvantitatív meghatározására 56, 55, 57 , vagy 
az aktív komponens tablettán belüli dózisának 58, 59  megállapítására irányul. 

Jalsovszky és munkatársai a cimetidin 6 polimorfját tanulmányozták FT-Raman spektrométer 
segítségével. A kvantitatív meghatározáshoz a kiválasztott karakterisztikus sávok alapján a 
kiértékeléshez több matematikai módszert is kipróbálva a parciális legkisebb négyzetek (PLS) 
módszerét találták a legalkalmasabbnak 57 .

Skoulika és munkatársa a ciprofloxacin mennyiségi meghatározását végezték el egyváltozós
kalibrációt alkalmazva a hatóanyag több kiválasztott sávjára a teljes koncentráció 
tartományban. A hatóanyag mellett tölt anyagként kukoricakeményít t alkalmaztak. Az 
összefüggést a koncentráció és a karakterisztikus sávok intenzitása között a 3-100% 
koncentrációtartományban 0,99-0,996 korrelációs koefficiensek mellett lineárisnak találták 
60 . Egy másik hatóanyag a Bucindolol kvantitatív meghatározásakor Niemczyk és 

munkatársai a PLS adatfeldolgozó eljárást alkalmazták. A bucindolol fluoreszens háttere 
okozta zavaró hatás kiküszöbölésére használható adatfeldolgozó eljárások kalibrációs 
egyenesre gyakorolt hatását is megvizsgálták. Megállapították, hogy a mérési pontok legkisebb 
illeszkedési hibáját a kalibrációs egyenesre - amelyet a korrelációs koefficiensekkel 
jellemezhetünk - a lineáris alapvonal-korrekció biztosítja. A méréseket száloptikai feltéttel 
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végezték, ilymódon a mintael készítés még egyszer bbé vált 52 . A méréseket bliszterbe 
csomagolt gél kapszulák koncentrációjának meghatározására is kiterjesztették 51 .
Kontoyannis a Titralac kétkomponens , savköt  hatású tabletta mennyiségi analízisére a 
komponensek karakterisztikus Raman sávjának felhasználásával dolgozott ki alkalmas eljárást, 
amely 3-5% pontossággal képes az ismeretlen minta összetételének meghatározására 61 .
Összetettebb hatóanyagtartalmú rendszerek FT-Raman spektrométerrel végzett kvantitatív 
analízisének eredményeit Szostak és Mazurek a gyógyszeriparban általánosan használt egyéb 
analitikai módszerek hatékonyságával veti össze 59 . Az általuk vizsgált modellek 
acetilszalicilsav, illetve acetaminofen mellett laktózt, keményít t és talkumot tartalmaztak. 
Bels  standardként szulfát és nitrát sókat alkalmaztak. Megállapították, hogy a Raman 
spektroszkópia hatékonysága összességében nem marad el az egyéb módszerekt l, mert a 
detektálási határ 1% körüli; a mintát nem kell hosszas el készítési eljárásnak alávetni; a 
spektrumok pedig az azonnali kémiai azonosításra is alkalmasak. Taylor és Langkilde aromás, 
illetve hidrofób molekularészeket tartalmazó hatóanyagoknál NIR-FT-Raman spektrométer 
alkalmazása mellett 1% alatti detektálási alsó határt állapítottak meg tablettában és 
kapszulában egyaránt, detektálva azok formálás, illetve tárolás alatt bekövetkez  szerkezeti 
átalakulásait is 62 .

Az elért - hatóanyagok, illetve gyógyszerkészítmények Raman vizsgálatával kapcsolatos - 
kutatási eredményeknek köszönhet en az IR és NIR mellett egyre inkább a Raman 
spektroszkópia is a gyógyszeranalitika „teljes érték ” vizsgálati módszerévé válik, amit mi sem 
bizonyít jobban, minthogy az Amerikai Gyógyszerkönyv 2001-t l a Lincomycin-hidroklorid 
min ségellen rzéshez szerkezetazonosítás céljából Raman spektroszkópiai vizsgálati módszert 
ír el 63 . Emellett a gyógyszeripari alkalmazás lehet ségeinek sokrét ségét felismerve az 
Amerikai Gyógyszerkönyvben általános fejezet jelent meg a Raman spektroszkópiáról (2004) 
64 .
A biológiai hasznosíthatóság növelése érdekében a gyógyszerformálás során a vízoldhatatlan 

hatóanyagok lehet  legfinomabb eloszlatásra törekednek. Ez azonban igen megnehezítheti a 
hatóanyag spektroszkópiai detektálását a készítményben. A mikroszkópok alkalmazása, azaz a 
mérési térfogat csökkentése azonban ismét detektálhatóvá tehet a spektrométer számára már 
„láthatatlanná” vált részleteket, így felületi vékonyrétegeket, - melyek például a porlasztás 
során alakulnak ki -, vagy 1%-nál kevesebb mennyiségben bevitt komponenseket, stb. 65 .

Összefoglalva a szakirodalomi információkat megállapítható, hogy bár a szilárd 
gyógyszerkészítmények átfogó szerkezeti, összetételbeli jellemzésére több analitikai technika 
is alkalmazható (TOF-SIMS, IR és Raman mikroszkópia), azok meghatározása még nem 
kapott kell  figyelmet. Annak ellenére sem, hogy az alkalmazott formálási technológia 
szerkezetalakító hatásának, illetve a hatás-szerkezet összefüggéseknek megismerésével a 
gyógyszerkészítmények technológiája még célirányosabbá tehet . Emellett egy 
gyógyszerforma alapos megismerése szabadalmi problémákat/vitákat is elkerülhet vé tehet 
66 .
A sok tekintetben egyedülálló módszereket (pl.: roncsolásmentes, 3 dimenziós kémiai 

térképezés, kis mennyiség  komponensek kimutatása) kínáló Raman mikroszkópia 
alkalmazása a gyógyszeriparban jelenleg gyakorlatilag csak a hatóanyag meghatározására 
irányul. Ezért munkánk során olyan Raman mikro-spektroszkópiai módszer kidolgozását 
t ztük ki célul, amely alkalmas a gyógyszerforma említett teljes szerkezeti, összetételbeli 
leképezésére, jellemzésére; így a gyógyszerformálási technológia hatékony támogatására.  
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3.2. Felhasznált anyagok és jellemz ik [24] 

A 3.3. alfejezetben leírt modellrendszerekben alkalmazott gyógyszeripari segédanyagok 
jellemz it a 3.2.1. táblázat foglalja össze. 

3.2.1. táblázat Felhasznált anyagok és jellemz ik
Megnevezés Fizikai/kémiai jellemz k Megjelenés Jellemz k Alkalmazás 

(alkalmazási konc. tartomány)
Kálcium-hidrogén-foszfát 
(CaHPO4) (A-TAB, E341) 

mt= 136,06 g/mol  
elm= 2,89 g/cm3

fehér, szagtalan, ízetlen 
por, vagy kristályos 
(triklin) szemcsék 

425 C-on olvadás 
nélkül bomlik 
kálcium-pirofoszfáttá

rölt ( 15µm) – nedves és száraz 
granulálás, ill. hengeres 
tömörítés; 

röletlen forma - direkt 
tablettázás 

Kálcium-hidrogén-foszfát-
dihidrát (CaHPO4·2H2O)
(DI-TAB, E341) 

mt= 172,09 g/mol  
elm= 2,389 g/cm3

fehér, szagtalan, ízetlen 
por, vagy kristályos 
szemcsék 

kristályvízvesztésre 
képes; felülete bázikus 

Mikrokristályos cellulóz 
[(C6H10O5)n] (Avicel PH, 
Vivapur, E460) 
MCC

mt= 36000 g/mol  
(n  220) 

elm= 1,512-1,668 g/cm3

fehér, szagtalan, ízetlen 
kristályos por 

átlagos szemcseméret: 
20-200µm;
higroszkópos; 260-
270 C-on
elszenesedik 

adszorber (20-90%); 
szuszpendáló komponens (5-
20%); tabletta, kapszula köt  és 
tölt anyag (20-90%) 

Keményít  [(C6H10O5)n]  mt=  
50000-160000 g/mol  
(n  300-1000) 

elm= 1,478 g/cm3

(kukoricakeményít  - KK)

fehér, szagtalan, ízetlen, 
higroszkópos, finom por 

kukoricakeményít  (2-
32µm),
burgonyakeményít
(10-100µm),
rizskeményít  (2-
20µm),
tápiókakeményít  (5-
35µm),
búzakeményít  (2-
45µm)

tabletta és kapszula tölt anyag, 
szétesést el segít  anyag (3-
15%); granulálásnál - frissen 
készített pasztaként - köt anyag 
(5-25%)

Magnézium-sztearát 
([CH3(CH2)16COO]2Mg)

mt= 591,34 g/mol  
elm= 1,092 g/cm3

op= 117-150 C

finom, fehér, 
csapadékszer en pelyhes 
szemcsézettség  por; 
zsíros tapintású, könnyen 
tapad; jellegzetes íz ,
gyengén sztearinsav 
szagú

keverék anyag, amely 
a magnézium-
sztearáton kívül 
magnézium-palmitátot 
és egyéb zsírsav sókat 
tartalmaz 

tablettákban és kapszulákban 
csúsztatószer (0,25-5%) 

Titán-dioxid (TiO2) (E171) mt= 79,88 g/mol  
elm= 3,8-4,2 g/cm3

op= 1855 C

fehér, amorf, szagtalan 
por

1µm -
agglomerálódik 

bevonatok anyaga, fed anyag, 
pigment

Laktóz monohidrát 
[(C12H22O11)·2H2O]  
LMH

mt= 360,31 g/mol  
elm= 1,552 g/cm3

op= 201-202 C

fehér, szagtalan, gyengén 
édes íz , kristályos por 

 tabletta és kapszula tölt anyag 
(direkt tablettázás – 65-85%) 

Hidroxipropil-metil-
cellulóz (Hypromellose, 
HPMC, E464, 
Pharmacoat) 

elm= 201-202 g/cm3 fehér, vagy krémszín ,
szagtalan, ízetlen, szálak, 
granulák

190-200 C-on
megbarnul, 225-
230 C-on
elszenesedik 

köt anyag (2-5%); filmbevonatok 
- filmképz  (2-20%); késleltetett 
kioldódású tabletta mátrix (10-
80%)

Polivinilpirrolidon 
(C6H9NO)n (PVP, Plasdon, 
E1201)

mt= 2500-3000000 g/mol  
elm= 1,18 g/cm3

op= 150 C

fehér, vagy krémszín ,
csaknem szagtalan, 
higroszkópos, finom por 

Gömbszer , vagy 
lemezelt szerkezet 

amorfizálás;  
köt anyag (1-5%) 

Nátrium-lauril-szulfát 
(C12H25NaO4S)  
(Nátrium-dodecil-szulfát)

mt= 288,38 g/mol  
elm= 1,07 g/cm3

op= 204-207 C

fehér, krém-/gyenge 
sárga szín
kristályokból, 
forgácsokból álló finom 
tapintású, szappanos, 
kesernyés íz , -
zsírtartalma miatt - 
enyhén szagos por 

alkil homológok 
keveréke (85%  ~); 
mérsékelten toxikus, 
b r és nyálkahártya 
irritáló hatású 

anionos felületkezel szer, 
emulgeátor (0,5-2,5%); tabletta, 
kapszula - csúsztatószer (1-2%); 
nedvesít szer 

A táblázat jelölései: mt - molekulatömeg; elm – elméleti s r ség; op -olvadáspont 
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3.3. Összetett szilárd gyógyszerformák vizsgálata 
Vonatkozó, kiemelt publikációk: I, II

A szilárd gyógyszerformák szerkezet - hatás összefüggéseinek megismerése alapvet
jelent ség  a gyógyszerformálás területén. A készítményfejlesztés során a hatékonyabbnak 
ítélt forma szerkezetvizsgálata által nyert információk tervezhet bbé, célravezet bbé teszik a 
végs  gyógyszerforma kialakítását. Ugyanakkor az originális készítmények megismerése 
nagymértékben el segíti a terápiásan egyenérték , az originálist helyettesít  generikus 
készítmény fejlesztését. Ismeretlen összetétel  készítmények esetében azonban a 
szerkezetvizsgálatok eredményei önmagukban nem elegend ek a hatékony forma 
megismeréséhez. Teljes információ csak az összetétel és a technológia során kialakított 
elrendez dés együttes ismeretében nyerhet . Ezért ez esetben a szerkezetvizsgálatok mellett a 
mennyiségi meghatározás is szükségszer en része a feltáró vizsgálatnak. 

A gyógyszeripari szerkezetkutatásban és az összetétel meghatározáshoz napjainkban 
általánosan alkalmazott vizsgálati módszerek lehet ségeit és korlátait figyelembe véve e 
doktori munka egyik célkit zéseként a Raman mikroszkóp e területen történ  újszer
alkalmazhatóságának felderítése fogalmazódott meg.  

A Raman mikroszkópia szilárd fázisú gyógyszerkészítmények szerkezetkutatására történ
alkalmazását különösen indokolttá teszi, hogy segítségével a vizsgálatok roncsolásmentesen 
végezhet k - nemcsak a tabletta vagy egyéb szilárd gyógyszerforma felületén, de azok 
belsejében is. Továbbá a gyógyszeriparban alkalmazott komponensek molekularezgései -
néhány kivételt l eltekintve (pl.: kolloidális szilícium-dioxid /„Aerosil”/)- a Raman 
spektrumokban intenzív sávok formájában detektálhatók, mely a viszonylag gyors (5-10 s) 
analízis feltétele. Ezen kívül a gyógyszerkészítmények komponenseinek elrendez dése
mikronos léptékben jól jellemezhet ek. A Raman sávok intenzitása koncentrációfügg , amely 
a többkomponens  rendszerek összetétel-meghatározásának lehet ségét adja. 

Ezen alfejezet felépítésében egy ismeretlen készítmény Raman mikroszkópiai módszerekkel 
történ  feltérképezésének, min ségi és mennyiségi meghatározásának általunk javasolt 
lehetséges folyamatát tükrözi. 

3.3.1. Min ségi meghatározás 

3.3.1.1. Kémiai azonosítás

Egy ismeretlen, szilárd gyógyszerforma összetételének, szerkezetének meghatározása a 
komponensek azonosításával kezd dik. Az azonosítás egyszer  felületi, illetve felület alatti 
Raman pontmérések segítségével végezhet  a tablettázott szilárd forma felületén, 
töretfelületén, a felület alatti rétegekben, kapszulázott minta esetén a por állagú töltetkeverék 
szemcséin, illetve granulált formánál a granulák belsejében mérve. A spektrumokhoz tartozó 
kémiai szerkezet gyors visszakeresését a munkánk során összeállított és folyamatosan b vül
spektrumkönyvtár segíti. 

A min ségi meghatározás a kémiai azonosításon túl azonban a Raman mikroszkópiai 
vizsgálatok során célszer en kiterjed a komponensek, illetve a gyógyszerforma szerkezeti
kérdéseire is.
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3.3.1.2. Szerkezetvizsgálat

3.3.1.2.1. Els dleges szerkezet (morfológia, szemcsealak, szemcseméret)

A kémiailag homogén szilárd anyagok szerkezeti eltérései, azaz a morfológiai különbségek a 
Raman spektrumokban jellegzetes sávszerkezet eltéréseket okozhatnak. Gyógyszerrendszerek 
kapcsán a kutatások f ként a hatóanyagok polimorf módosulatainak spektrális azonosítására 
irányulnak. A sávszerkezet morfológiai megfeleltetése azonban az adalékanyagok pontosabb 
azonosítását is segítheti. Ezért vizsgálatokat végeztünk a szilárd adalékanyagok gyártása során 
kialakult szerkezetének, - az un. els dleges szerkezetnek - Raman spektroszkópiai 
meghatározhatóságára. A 3.3.1. ábra a laktóz-monohidrát, illetve a mikrokristályos cellulóz 
esetén tapasztalt, morfológiához köthet  spektrális eltéréseket foglalja össze. 

A jellegzetes spektrális eltérések a mikrokristályos cellulóz szálas és egyéb szerkezet
szemcséi, illetve a laktóz-monohidrát áttetsz  kristályos és átlátszatlan „pehely-agglomerátum” 
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formái közti morfológiai eltérésekhez rendelhet k. A laktóz-monohidrát esetén a kristályos 
részek méretét, illetve az amorf hányadot a kristályosítás; míg a mikrokristályos cellulózban 
talált szerkezeteket az alapanyagként alkalmazott rostos anyag és a hidrolizáló eljárás 
körülményei határozzák meg. Ebb l következ en - feltéve, hogy a gyógyszerformálás során az 
adalékanyagok morfológiája alapvet en nem változott meg - az összetett rendszerekr l
készített Raman spektrumok sávszerkezetének vizsgálatából következtetéseket vonhatunk le az 
ismeretlen gyógyszerformában alkalmazott adalékanyag morfológiájára, s ennek alapján sok 
esetben annak típusára, illetve származására is. 

Az adalékanyag típusát, származását szintén jól jellemezheti szemcséinek alakja, mérete, 
illetve szemcseméret-eloszlása pl.: Laktóz-monohidrát 80S – Guest International Inc. 
(Sheffield Products): szemcséinek 95%-a kisebb, mint 150 µm; Laktóz-monohidrát G200 – 
Meggle GmbH: szemcséinek 99%-a kisebb, mint 63 µm . Ezért az összetett 
gyógyszerkészítmények komponenseinek azonosítására irányuló vizsgálataink során 
kérdésként merült fel, vajon a Raman mikroszkóp segítségével lehetséges-e egy összetett 
rendszer szemcsealakjainak, szemcseméret-eloszlásának komponensekre vonatkoztatott 
jellemzése. 

A gyógyszeripari gyakorlatban az adalékanyagok min sítési folyamatának szerves része a 
szemcseméret-eloszlás meghatározása, ellen rzése. A tiszta adalékanyagok szemcseméret-
eloszlásának meghatározására jellemz en a szitasoros frakcionálást [67], a lézer diffrakciót 
[68, 69, 70] és az optikai vizsgálatot alkalmazzák. Többkomponens  rendszerek -
komponensekre vonatkoztatott - szemcseméret-eloszlásának elemzésére azonban nincs 
kialakult módszer, mivel a közvetlen kémiai azonosítás megoldatlan. Korábbi tapasztalataink 
alapján, az optikai vizsgálaton alapuló módszer Raman mikroszkóppal történ  kapcsolása 
porkeverékek (pl.: kapszulatöltetek) komponenseinek mind alaki, mind méretbeli közvetlen 
jellemzésére egyszer  és hatékony megoldásnak ígérkezett. 

Alapul véve a kémiailag homogén anyagok esetében alkalmazott eljárást, a meghatározást a 
következ k szerint végeztük: A komponensek azonosításához a mikroszkóp tárgylemezén 
eloszlatott összetett porkeverékr l a Raman mikroszkóphoz illesztett kamera segítségével 
digitális fényképet készítettünk, majd valamennyi - láthatóan önálló - szemcsér l Raman 
spektrumo(ka)t vettünk fel. A spektrumok gyors összegy jtését a Raman mikroszkóp 
programozható ponttérképezés funkciója teszi lehet vé. A digitális fotón tetsz leges
elrendezésben, maximum 120 mérési pont jelölhet  ki. A program a kijelölés sorrendjében 
automatikusan összegy jti a kívánt spektrumokat. A spektrumok alapján az egyes szemcsék - a 
referenciákat tartalmazó spektrumkönyvtár adataiból - kémiailag, ill. morfológiailag 
azonosíthatóak, majd a szemcseméret meghatározás a továbbiakban a mikroszkópos 
technikában általánosan alkalmazott képanalizáló program segítségével elvégezhet . Egy ilyen 
azonosító vizsgálat eredménye látható a 3.3.2. ábrán.
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3.3.2. ábra Többkomponens  porkeverék optikai képe a Raman vizsgálat eredményével 
kiegészítve. A színek a Raman spektrumok alapján spektrumkönyvtárból azonosított 
komponenseket jelölik az alábbiak szerint: keményít , mikrokristályos cellulóz, és laktóz-
monohidrát.

A szemcseméret, illetve -alak alapján, ily módon például az – egyébként morfológiához 
köthet  spektrális különbségeket nem mutató – egyes keményít fajták (kukorica, burgonya, 
rizs, stb.) és esetleges módosításaik (pl.: el gélesítés) is biztonsággal elkülöníthet ek voltak az 
általunk vizsgált, összetett rendszerekben (3.3.3. ábra).

5 µm

   
5 µm

   
5 µm

    Kukoricakeményít Burgonyakeményít   El gélesített keményít

3.3.3. ábra Keményít fajták jellemz  szemcseképe 

Megállapítható tehát, hogy a Raman vizsgálat porkeverékek esetén a - minta 
pozícionálásához egyébként is alkalmazott - digitális kép meg rzésével könnyen alkalmassá 
tehet  a komponensre vonatkoztatott szemcseméret, illetve alak jellemzésére, valamint a 
szemcseméret-eloszlás meghatározására; ezáltal az azonos kémiai szerkezet  komponensek 
fajta, illetve származás (gyártó) szerinti elkülönítésére.  

A granulált kapszulatöltetek, illetve tabletták komponensekre vonatkoztatott 
szemcseméretének és alakjának – roncsolásmentes - jellemzése azonban más módszereket 
kívánt. A tabletta közvetlen sík-, illetve térbeli kémiai térképezése (3.3.4. ábra) kézenfekv
megoldásnak ígérkezett. 
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3.3.4. ábra Egy ötkomponens , placebo készítmény - színekkel kódolt - felületi Raman 
térképfelvétele; a kódolás alapja a komponensek Raman spektruma. 

A lokálisan mért2 és spektrumkönyvtárból azonosított spektrumok alapján, a térképen 
különböz  színekkel kirajzolódó formák a képanalizáló programok számára értelmezhet ek,
így az egyes komponensek szemcsealakja, -mérete, illetve szemcseméret-eloszlása 
megállapítható. Azonos komponensek feltételezhet  agglomerálódása esetén a kémiai térkép a 
készülék (auto)fókuszáló rendszerének mérési eredményei alapján topografikus képpel 
egészíthet  ki, mely a szemcsék alakjának pontosabb meghatározását segíti.  

A formálási technológia lehetséges módosító hatását (aprózódás, agglomerálódás, stb.) szem 
el tt tartva a spektrális különbségeket mutató morfológiai eltérések, valamint az alaki és 
méretbeli jellemz k alapján megállapítható els dleges szerkezet a vizsgált 
gyógyszerkészítményekben alkalmazott adalékanyagok típusára, sok esetben származására is 
kiterjed  azonosítást tesz tehát lehet vé.

A hatás – szerkezet összefüggések megállapításához a komponensek azonosítása, jellemz
morfológiai sajátosságaik felderítése azonban csak az els  lépés. A komponensek egymáshoz 
viszonyított relatív elhelyezkedése, a másodlagos szerkezet vizsgálata további információkkal 
szolgálhat els sorban az alkalmazott formálási technológiáról. 

3.3.1.2.2. Másodlagos szerkezet (a komponensek egymáshoz viszonyított elhelyezkedése)

A bemutatotthoz hasonló Raman térképfelvételek alkalmazását a szemcseméret 
meghatározásban esetenként az említett, formálási technológia során kialakult „homo-
agglomerációk” bizonytalanná tehetik, azonban a térképek segítségével a formálási technológia 
szerkezeti következményei, így valamennyi komponens gyógyszerformán belüli relatív 

2 Összetett rendszerekr l készült spektrumokból a komponensek azonosítását nem egy-egy karakterisztikus sáv 
alapján, hanem a teljes ujjlenyomattartományt elemezve végeztük. Ebben segítségünkre volt egyrészt a 3.3.2.1.1. 
pontban megadott spektrumfelbontó/modellez  szoftver, másrészt a már említett SpectralID program, mely a 
meghatározott spektrumok azonosítását végezte a referenciakönyvtárból.  
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elhelyezkedése, kölcsönhatásai, - és ezáltal például a készítmény homogenitása - jól 
jellemezhet .

A szemcseméret, a morfológia, de sok esetben a homogenitás megállapítása is alapvet en az 
alaktartó komponensek jellemzésére irányulnak. Vannak azonban a szilárd gyógyszerformákat 
alkotó komponensek között olyanok is, amelyek állandó szemcsemérettel nem jellemezhet ek, 
vagy a konzisztenciájukból adódóan, vagy azért, mert szerkezetük a technológiai körülmények 
hatására jelent sen módosul. A készítmény formálási technológiájára vonatkozó legtöbb 
következtetést éppen ezen komponensek másodlagos szerkezetének vizsgálata alapján 
vonhatjuk le. 

A formálási technológia hatását a készítmény szerkezetére modellrendszereken 
tanulmányoztuk, s ezek eredményei alapján ismeretlen készítmények esetében is sikerrel 
azonosítottunk technológiai megoldásokat. A következ  példák modellrendszeren tapasztalt, 
formálási technológiától függ  karakteres eltéréseket illusztrálnak: 

a) A hordozó felületére porlasztott komponens azon részleges, vagy nagy kiterjedés  vékony 
réteget képez. A vékony réteg laterális kiterjedése a térképfelvételek segítségével egyszer en
jellemezhet . A vastagsága mélységprofilok felvételével 0,05 µm pontossággal (100  objektív 
NA 0,9) megállapítható.  

A 3.3.5. ábra „a” térképsora egy háromkomponens  modell rendszerr l készült. A 
hordozóként választott laktóz-monohidrát felületére a hidroxipropil-metil-cellulóz és a 
hatóanyag vizes oldatát a modell el állítása során porlasztással vitték fel. A térképek alapján 
megfigyelhet  a porlasztás során kialakuló jellegzetes szerkezet. Azonosítható mindkét 
felporlasztott komponens, továbbá egyértelm en megállapítható, hogy azok közös homogén 
oldatot képeztek a porlasztás el tt. A megállapításokat a bemutatott kémiai térképek a 
következ kben támasztják alá:  

 a hatóanyag és a hidroxipropil-metil-cellulóz térképei jól látható átfedést mutatnak, 
 a laktóz-monohidrát térkép a hatóanyag és hidroxipropil-metil-cellulóz detektálásának 

területén elhanyagolható mértékben mutat intenzitás csökkenést, tehát a mérés során a 
m szerparaméterek segítségével beállított detektálási mélység (amely a minta legfeljebb 
0,5 µm-es felületi rétegének vizsgálatát teszi lehet vé) nagyobb, mint a hatóanyag és 
hidroxipropil-metil-cellulóz által alkotott felületi réteg vastagsága. 
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3.3.5. ábra Komponensekre vonatkoztatott Raman térképfelvételek az eltér
gyártástechnológiák során kialakult másodlagos szerkezet vizsgálatára.

A megfigyelt komponensek az alkalmazott színek sorrendjében a következ k:
hatóanyag, hidroxipropil-metil-cellulóz és laktóz monohidrát.

(50  LWD objektív, g = 532 nm) 
a) A hatóanyag és a hidroxipropil-metil-cellulóz közös oldatának laktóz-monohidrát felületére 

porlasztása során kialakuló másodlagos szerkezet. 
b) A hatóanyag és a hidroxipropil-metil-cellulóz közös oldatának bepárlásával nyert keverék 

laktóz-monohidráttal történ  száraz porkeverésével kialakult másodlagos szerkezet. 
c) A hatóanyag jellemz  spektrumrészlete az  oldás el tt és a technológiai lépéseket követ en.

A felületi rétegképzés alátámasztására az itt nem részletezett mélységprofil felvétele további 
bizonyítékként szolgálhat. Ennek eredményeként a fent leírt modellrendszer valamennyi 
vizsgált szemcséjének belsejében csak a laktóz-monohidrát spektruma volt detektálható. A 
hatóanyag és hidroxipropil-metil-cellulóz alkotta réteg vastagságát illet en a detektálási 
mélység további csökkentésével (itt 0,1 µm-ig) végeztünk elemzéséket. A réteg csak 
helyenként töltötte ki teljesen a mérési térfogatot, azaz érte el a kb. 0,1 µm vastagságot, a 
legtöbb helyen azonban ez alatt maradt.  

b) A szilárd gyógyszeralkotók bens séges – molekuláris - el homogenizálását szintén 
oldatban végzik. Az oldószer lepárlásával nyert bepárlási maradék Raman vizsgálata az 
intenzív keveredés miatt ugyancsak vegyes spektrumok detektálását eredményezi. A további 
formálás (pl. száraz porkeverés) ismét sajátos szerkezet kialakulásához vezet.  
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A 3.3.5. ábra „b” térképsora az el z  pontban leírt adalékanyagok felhasználásával, de az 
utóbbi technológiai lépések szerint el állított modellrendszerr l készült. A hatóanyag és a 
hidroxipropil-metil-cellulóz térképei a molekuláris keveredésnek megfelel en átfednek. Ez 
esetben azonban a keverék spektrumok nagy részében a laktóz-monohidrát karakterisztikus 
sávjai nem azonosíthatóak; a laktóz-monohidrát „kiszorul” a detektálási térfogatból. A 
bepárlási maradék granulátumok vastagsága tehát meghaladja a 0,5 µm-t. További 
mélységprofil felvételekkel megállapítható volt, hogy ezen granulátumok mérete általában 
mindhárom dimenzióban nagyságrendileg megegyezik, azaz valóban „szemcseként” és nem 
felületi rétegként definiálhatók. (A térképen megfigyelhet  tartományok - ahol mindhárom 
térkép átfed - azt jelzik, hogy a laktóz-monohidrát felületén az intenzív szemcse-
homogenizáció következtében rétegz dés is kialakulhat.) 

c) A kristályos anyagok szerkezete a felületre porlasztás, illetve az oldatban történ
homogenizálás hatására megváltozhat. Az oldatból kiváló szilárd anyag morfológiája a 
technológiai lépéseket követ en a legtöbb esetben nem azonos a kiindulási szerkezettel. 
Különösen fontos ennek vizsgálata a hatóanyag esetében. A morfológiai eltérések Raman 
spektroszkópiai megkülönböztetését - ahogyan az az adalékanyagok vizsgálatánál (3.3.1.2.1.
pontban) már szerepelt - az egyes szerkezetek karakterisztikus sávjai teszik lehet vé.

Az a és b pontban bemutatott technológiák mindegyikénél megfigyelhet  volt egyfajta 
morfológiai változás a hatóanyag esetében. A 3.3.5. c ábra a hatóanyagról oldás el tt, illetve a 
bepárlásokat követ en felvett Raman spektrumok jellemz  részleteit szemlélteti. (Jól látszik, 
hogy a morfológiai változás a teljes spektrumtartományt érinti; minthogy a hatóanyag 
azonosítására e tartomány alapján került sor a térképekben, a spektrumok részletes - 
karakterisztikus sávokra vonatkozó - jellemzését l eltekintek.) A Raman spektrumok alapján 
megállapítható volt, hogy mindkét eljárást követ en azonos szerkezet jött létre (a spektrumok 
átfedése miatt az ábrán csak az egyik került feltüntetésre). 

A leírtakat összefoglalva megállapítható tehát, hogy a Raman mikroszkóp segítségével egy 
ismeretlen gyógyszerforma komponenseinek azonosításán túl, szinte minden részletre kiterjed
szerkezetvizsgálata is végrehajtható.  

A következ  lépés az alkotók mennyiségének meghatározása lehet. Ennek megvalósítására 
szintén új Raman mikroszkópiai módszert kellett kifejleszteni. 

3.3.2. Mennyiségi meghatározás 
A szilárd gyógyszerformákhoz kapcsolódó, szakirodalomban talált mennyiségi elemzésekt l

eltér en - amelyek kizárólag a hatóanyagok vizsgálatára vonatkoznak - célunk e területen egy 
készítmény valamennyi komponensének mennyiségi meghatározására alkalmas Raman 
spektrometriai módszer kidolgozása volt. E módszer kidolgozására irányuló kutatómunka 
eredményeit a következ  pontokban ismertetem. 

3.3.2.1. Kétkomponens  rendszerek vizsgálata

A célul kit zött, többkomponens  szilárd gyógyszerformák Raman spektrometriai 
mennyiségi elemzésre alkalmas módszer kidolgozását megalapozó összefüggéseket, a 
vizsgálati módszer lehet ségeit és korlátozó tényez it kétkomponens  modell rendszerek 
tanulmányozásával kívántuk meghatározni. Ennek érdekében a gyógyszeriparban 
leggyakrabban alkalmazott adalékanyagok felhasználásával készített, 3.3.1. táblázatban leírt, 
szemcsehomogén porkeverékeket, illetve az ezekb l préselt tablettákat vizsgáltuk.
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Az egyes adalékanyagok összemérését analitikai mérlegen végeztük. A porkeverékek 
TURBULA kever n, 10 perc keverési id  alkalmazásával készültek. Az egyes minták 
össztömege 100 g volt. A mintákat zárható polietilén fóliatasakokban tároltuk. 
A tabletták MANESTI B3B típusú tablettázó berendezésen készültek.

A táblázat „a” oszlopában felsorolt keverékek a szilárd gyógyszerkészítményekben nagyobb 
koncentrációkban alkalmazott adalékanyagokból készültek. Míg a táblázat „b” oszlopába sorolt 
egyedi összetételek a minor komponensek detektálhatóságának megállapítását segítették. Az 
összetételek a gyakorlatban alkalmazott arányokat tükrözik.  

3.1.1. táblázat A kétkomponens  modellrendszerek összetétele
a b 

Komponensek g : g Komponensek g : g
10:90 
20:80 
35:65 
50:50 
65:35 
80:20 

Laktóz monohidrát 
Kukoricakeményít

90:10 

Kálcium-hidrogén-foszfát 
Magnézium-sztearát „NF” 99,5:0,5 

20:80 
50:50 Mikrokristályos cellulóz 

Laktóz monohidrát 
80:20 
20:80 
50:50 Kukoricakeményít

Kálcium-hidrogén-foszfát 
80:20 

Kálcium-hidrogén-foszfát 
Magnézium-sztearát „Japán” 99:1 

20:80 
50:50 Mikrokristályos cellulóz 

Kukoricakeményít
80:20 

Laktóz monohidrát 
Magnézium-sztearát 99:1 

Homogenizálás: TURBULA kever , 10 perc

A Raman sávok intenzitásának lineáris koncentrációfüggésére alapozva a szakirodalomban 
számos közlemény témája molekulárisan homogén, összetett rendszerek (pl.: oldatok) 
komponenseinek mennyiségi meghatározása Raman spektroszkópiai módszerekkel 71, 72, 73, 
74, 75 . Folyadékrendszerek, homogén oldatok esetén a mennyiségi meghatározást - az 
általánosan használt oldószerekre jellemz  optikai abszorpciótól eltekintve - csak a vizsgált 
rendszer Raman aktivitása befolyásolja, a teljes térkitöltés és a megfelel  elegyedés ugyanis 
biztosított. Molekulárisan inhomogén rendszerek kvantifikálására azonban csak kevesen 
vállalkoztak (gyógyszeripari vonatkozások tekintetében lásd a 3.1.4. pontban leírtakat). Ennek 
oka, hogy a molekulárisan inhomogén, de szemcsehomogén többkomponens  rendszerek 
növekv  szemcseméretével „súlyosbodó” inhomogenitás a kvantifikálás alapját adó 
sávintenzitás arányok jelent s szórását idézi el , ami csak a mérések számának nagymérték
emelésével kompenzálható. Ez a spektroszkópiai gyakorlatban jelent sen megnöveli a 
szükségszer  mintacserékre fordított, un. „holtid t”. Ezért az általános analitikai gyakorlat a 
nagy (több tíz mikrométeres szemcseméret tartományba es ) szemcséket tartalmazó összetett 
minták rlését javasolja. Ez azonban más mintael készít  eljáráshoz hasonlóan, a vizsgálandó 
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minta szerkezetét alapvet en megváltoztatja, továbbá számos komponens esetében nem 
eredményez kielégít  aprózódást, így alkalmazását nem tekintettük célravezet nek.

Kísérleteink során a Raman mikroszkóp által kínált egyéb méréstechnikai módszerek 
alkalmazásával a szemcsézettség okozta problémák megoldására egyéb potenciális 
lehet ségeket kerestünk. A spektroszkópiában nehézkes és id igényes mintacserék 
kiküszöbölésére a Raman mikroszkóp programozhatóan mozgatható tárgyasztala kínálkozott. 
A „spektrométer jelleget” meg rizve - azaz a m szer által elérhet , lehet  legnagyobb 
gerjesztési mintatérfogatot (kb. 0,15 mm3) alkalmazva - így került sor a kétkomponens
rendszerek „makrolencsés” vizsgálatsorozataira. 

3.3.2.1.1. A mennyiségi meghatározás makrolencse alkalmazásával

Makrolencse segítségével a Raman mikroszkóp spektroméretként is alkalmazható. Ekkor a 
lézersugár által gerjesztett mintatérfogat a spektroszkópiai gyakorlatban tapasztalttal körülbelül 
azonos. A lencse fókusztávolsága 4 cm. Az ennek megfelel  nagy aktív kónusz mélység3 pedig 
viszonylag nagy fókuszálási hibák tolerálását is lehet vé teszi.

A vizsgálatokhoz a homogenizált porkeverékeket üvegtálba szórtuk, majd - kb. 5-10 mm 
vastag rétegeket képezve - felületüket elsimítottuk, hogy a felület érdességét lehet ség szerint 
csak a szemcsézettség adja. Így a lézersugarat elegend  egyszer a minta felszínére fókuszálni, 
majd a tárgyasztal programozott oldalirányú („XY”) mozgatásával tetsz leges számú Raman 
felvétel készítésére van lehet ség.

Figyelembe véve a vizsgált modellrendszer szemcseméret eloszlását (dmax  200 m), 
valamint a mintavételezési térfogatot (0,15 mm3), úgy találtuk, hogy 35 mérési pont átlaga 
reprezentatív lesz a mintára. A mérési pontok (  0,5 mm) a minta felszínén egymástól 
minimum 1 mm távolságra helyezkedtek el. 

A kapott spektrumokat több szempont szerint értékeltük. A vizsgált rendszerek összetételére 
vonatkozó információk megállapítása céljából két módszer hatékonyságát hasonlítottuk össze. 
A mérési id  optimálása érdekében statisztikai számításokat végeztük. 

A szakirodalomban a szerz k a mennyiségi meghatározásokhoz a komponensek választott 
karakterisztikus sávjainak átlapoltságától függ en, azok maximum-intenzitás és/vagy integrált 
intenzitás arányát alkalmazzák.  

A karakterisztikus sáv(ok) kiválasztására vonatkozó irányelvek a következ k: a kiválasztott 
sáv legyen minél nagyobb intenzitású, éles, azaz minél kisebb sáv-félértékszélesség  és a 
vizsgált rendszerben el forduló egyéb anyagok jeleivel ne mutasson átfedést. A 
kukoricakeményít  – laktóz-monohidrát rendszer komponenseinek Raman spektrumain (3.3.6.
ábra) jól látszik, hogy valamennyi feltételnek eleget tenni már két komponens esetén is igen 
nehézkes. A kukoricakeményít  és laktóz-monohidrát molekulaszerkezete nagyszámú Raman 
aktív rezgésmódot kínál. A rezgésekhez rendelhet  sávok számának növekedése azonban 
gyakran együtt jár a Raman sávok átlapolásával, amelynek kedvez tlen következménye, hogy 
a spektrumban diszkrét sávok helyett széles burkológörbék jelennek meg. Ilymódon a 
mennyiségi meghatározáshoz kiválasztható sávok száma csökken. A laktóz-monohidrát és 
kukoricakeményít  karekterisztikus sávjai tekintetében a választás a 3.3.6. ábrán jelölt 
spektrumtartományokra sz kül le. 

3 Aktív kónusz mélység: a gerjeszt  lézersugár fókuszpont el tt kúpszer en össze-, azt követ en pedig hasonlóan 
széttart. Az aktív kónusz mélység az a távolság a fókuszponttól az optikai tengelyen pozitív és negatív irányba, 
ahonnan még detektálásra alkalmas Raman szórás érkezik. 
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3.3.6. ábra A kukoricakeményít  (a) és a laktóz-monohidrát (b) karakterisztikus Raman 
sávjainak kiválasztása a mennyiségi meghatározáshoz ( g = 532 nm)

Jól látható, hogy még ezek a tartományok sem mentesek a spektrumon belüli, illetve a 
spektrumok közötti átlapolásoktól, amelyek a 3.3.7. ábrán a koncentrációk függvényében jól 
megfigyelhet k.

3.3.7. ábra A laktóz-monohidrát – kukoricakeményít  kétkomponens  modell rendszerr l
makrolencse alkalmazásával készített spektrumok átlaga a koncentráció függvényében a 
mennyiségi meghatározáshoz kiválasztott karakterisztikus sávok jelölésével ( g = 532 nm)

A szakirodalomban talált ajánlásokat követve 47  az összetételenkénti 35 spektrumot a 
mennyiségi meghatározás alapját képez  kalibrációs görbe meghatározása céljából az alábbiak 
szerint dolgoztuk fel: A spektrumokat intenzitásra nézve átlagoltuk, majd az így kapott átlag 
spektrumon manuálisan illesztett, lineáris szakaszokból összetev d  alapvonal korrekciót 
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hajtottunk végre. Ezt követ en a spektrumból leolvastuk az intenzitásértékeket 
kukoricakeményít re 943 cm-1-nél, laktóz-monohidrátra pedig a 3.3.6. és 3.3.7. ábrán jelölt 
tartomány két legintenzívebb sávjára 358 és 378 cm-1-nél. A kapott eredményeket az összetétel 
függvényében ábrázolva a következ  megállapításokra jutottunk: A laktóz-monohidrát kisebb 
intenzitású, de a kukoricakeményít  spektrumával átfedést kevésbé mutató sávjával számolva 
(I378cm-1) a kalibrációs görbe egyenlete y = 2.9683x + 0.0545, ahol y = I(LMH)/I(KK); 
x = m(LMH)/m(KK). A pontok illeszkedését jellemz  R2 0.9966-nak adódott. A zavaróbbnak 
gondolt átfedés ellenére a laktóz-monohidrát karakterisztikus tartományának legintenzívebb 
sávját (358 cm-1) alkalmazva a számításokhoz, az eredmények tovább javíthatók4 (3.3.8. ábra).
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3.3.8. ábra
A laktóz-monohidrát - kukoricakeményít
kétkomponens  modell rendszer Raman 
sávintenzitás arány – mennyiség arány 
kalibrációs görbéje. Az illesztett egyenes 
egyenlete és a pontok négyzetes szórása: 
y = 2.2752x + 0.2698; R2 = 0.9995 

A diagram pontjaira illeszthet  egyenest l (y = 2.2752x + 0.2698) a pontok csak igen kis 
mértékben szórnak (R2 = 0.9995). Tehát a nagyobb sávintenzitás az átfedésb l adódó hibát 
kompenzálni tudta. Fontos azonban megjegyezni, hogy 90%-os laktóz-monohidrát tartalom 
mellett a kukoricakeményít  választott karakterisztikus sávja az átlag spektrumban már nem 
azonosítható. Azaz a koncentráció meghatározás lehet sége - a fent leírt módon és rendszerre - 
a kukoricakeményít re nézve 20 és 90% közé szorul. A 10%-os laktóz-monohidrát - nagyobb 
Raman aktivitásának köszönhet en - azonban még viszonylag jól mérhet nek bizonyult (relatív 
szórás: 9,6%). 

A 3.3.1. táblázat „a” oszlopában felsorolt valamennyi modell rendszerre hasonló eredményt 
kaptunk: azaz a kiválasztott sávok intenzitásarányai a kalibrációs görbék meghatározásához jól 
használhatók. Mivel azonban ezen vizsgált rendszerek a kritikus kis koncentrációkat nem 
érintették, tárgyalásuktól eltekintek. 

A 3.3.1. táblázat „b” oszlopába foglalt modelleket ilyen módon - a várakozásoknak 
megfelel en - nem tudtuk eredményesen vizsgálni. A felvett spektrumokban csak a nagyobb 
mennyiségben bekevert komponens volt azonosítható és sávintenzitással jellemezhet .

A detektálási határra vonatkozó eddig ismertetett megállapítások összhangban vannak a 
spektroszkópiai gyakorlatban tapasztaltakkal. A Raman mikroszkóp ily módon a detektálás 
tekintetében nem nyújt speciális el nyt, azonban a minták vizsgálati ideje a mintacserék 
kiküszöbölése által, a programozható tárgyasztalnak köszönhet en jelent sen lecsökken. A 
minimális mintaszám meghatározásával a mérési id  további csökkenését vártuk. 

4 Az egyenesek illesztését a mérési pontokra Microsoft Excel 2002 programmal végeztük. A görbék 
kezd pontjainak eltérése a nullától feltételezhet en az illesztett alapvonal hibájának tudható be. 
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Az 50, illetve 20% laktóz-monohidrát tartalmú mintákról felvett 35 Raman spektrumból 
nyert karakterisztikus sávintenzitás-arányok alakulását a felvételek számának függvényében a 
3.3.9. ábra A és B diagramja jellemzi. A mérések számának emelkedésével a sávintenzitás-
arányok átlaga és a szórás5 megközelít leg állandóvá válik. Ezért azt a legkisebb mintaszámot 
kerestük, amely felett a karakterisztikus sávok intenzitásarányainak átlaga 2%-on belül 
megközelíti a kalibrációhoz használt 35 pont sávintenzitás-arány átlagát.  

3.3.9. ábra A karakterisztikus sávok mért intenzitásaránya ( ), az intenzitásarányok átlagának 
( ) és szórásának alakulása ( x ) a makrolencsével végzett mérések számának emelésével az 
(A) 50, illetve (B) 20% laktóz-monohidrát tartalmú minták esetén 

Azt találtuk, hogy ez a feltétel 20 mérési pont fölött valamennyi minta esetén teljesül. Az 50 
és 65% laktóz-monohidrát tartalmú mintákat pedig elegend  lett volna csak 6 pontban 
megmérni. Legkisebb szórást (35 pontra) az 50% laktóz-monohidrát tartalmú minta mérési 
eredményei mutatták ( 6,1%).

A 20 pontban maximált mérésszám valamennyi ily módon vizsgálható összetétel esetén 
(3.3.1. táblázat „a” oszlop) elegend nek bizonyult. (A vizsgálat id igénye egy-egy mintára: 
10-15 perc.) 

Az el z ekben bemutatott karakterisztikus sávintenzitás-arányokra épül  mennyiségi 
meghatározás bizonytalansága a komponensek számának emelkedésével, a spektrumok 
sávjainak szükségszer  átlapolása következtében növekszik. Így a mennyiségi elemzéshez 
kiválasztott karakterisztikus sávok intenzitásának pontosabb meghatározására az arra alkalmas 
sáv-, illetve spektrumfelbontó programok egyre nélkülözhetetlenebbé válnak. 

Ennek ismeretében a kutatócsoportunkkal szorosan együttm köd  Jobin Yvon cégnél az 
összetett spektrumok elemzését segít , úgynevezett modellez  program került kifejlesztésre, 
mely abban az esetben kínál hatékony segítséget, ha a vizsgált rendszer valamennyi 
komponense ismert, azaz spektrummal jellemezhet . A modellezés során a program a 
komponensek spektrumainak lineáris kombinációiból el állított modell spektrum illeszkedését 
optimálja az összetett spektrumgörbéhez a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazva. Ez a 
számítás szükségszer en feltételezi, hogy egyazon anyag spektrumai azonos mérési beállítások 
mellett mindig azonos intenzitásúak. A spektrumok intenzitását azonban számos nem 

5 A szórást a Microsoft Excel 2002 program “szórás” függvényével határoztuk meg. 
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reprodukálható mérési paraméter is befolyásolja, úgymint a gerjeszt  lézer intenzitásának 
ingadozása, a felület érdessége, a fókuszálás pontossága, vagy épp a minta és az objektív 
közötti leveg  állapota (fénytörés, -elnyelés stb.). Így természetesen nem beszélhetünk abszolút 
Raman intenzitásról. Ezért a modellezés végrehajtása el tt, mind a modellként használt 
alapspektrumokat, mind az elemzésre szánt összetett spektrumokat mérési paraméterekt l
függetlenné, összevethet vé kell tenni. Ennek matematikai megoldását az un. normálás
adhatja. A normálás során a kiválasztott függvény - jelen esetben a spektrum - értékeinek 
összegét, integrálját - és ezáltal magát a spektrumot is - konstanssal megszorozva egy el re 
meghatározott értékre változtatjuk: normáljuk. Esetünkben a normálás végrehajtásakor a 
kiválasztott spektrumrészlet sávintenzitás értékeinek összege minden esetben százat ad. 
Természetesen az egyes anyagok relatív Raman intenzitását (szórási keresztmetszetét) ez 
elfedi, mert a normálást követ en az a spektrum lesz a legintenzívebb, amelyik a legkevesebb, 
illetve legélesebb (kisebb sávfélértekszélességgel jellemezhet ) sávot tartalmazza. Ellenben 
így, adott gerjesztési hullámhossz és detektálási tartomány mellett, egyazon anyagról a mérési 
paraméterekt l függetlenül, mindig azonos intenzitású spektrumot kapunk a számításokhoz. A 
gerjesztési hullámhossznak nemcsak az esetleges intenzitásbeli eltérések szempontjából van 
jelent sége. Diszperziós készülék esetén a spektrumtartományok eltér  felbontásával is 
számolnunk kell, amely a normálásra és így a modellezés eredményére is alapvet  hatással 
van. Fontos tehát, hogy a modellezéshez azonos gerjesztési frekvencia mellett detektált 
spektrumok megegyez  tartományát használjuk. 

A modellezés eredményeként az optimális lineáris kombinációban alkalmazott 
koefficienseket kapjuk százalékos formában, melyek ily módon a nem reprodukálható mérési 
paraméterekt l függetlenül arányosak a vizsgált komponensek koncentrációjával.  

A laktóz-monohidrát – kukoricakeményít  rendszerr l készített Raman spektrumok 200-
1500 cm-1  tartományának már tárgyalt modellezésével kapott eredményei a 3.3.10. ábrán
láthatók.

3.3.10. ábra A laktóz-monohidrát – 
kukoricakeményít  kétkomponens
modell rendszerek makrolencsés 
Raman felvételeinek átlagából - 200-
1500 cm-1  spektrumtartományra - 
modellezéssel nyert kalibrációs görbe; 
az illeszthet  egyenes egyenlete:
y = 1.2621x-0.0609 (R2 = 0.9987). 

A módszer id hatékonysága miatt az értékeléseket minden további esetben modellezéssel 
végeztük.

y = 1.2621x - 0.0609
R2 = 0.9987
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A 3.3.10. ábrán a 3.3.8. ábrához hasonlóan az abszcisszatengelyen – az irodalmi 
ábrázolásoktól eltér en – nem mól-, hanem tömegarány szerepel. Esetünkben gyakorlati
szempontból e mennyiségek használata volt a legcélravezet bb. A másik ok viszont a 
következ : ahogyan arról a bevezetésben már szó volt, fontos hangsúlyozni, hogy a kalibrációs 
görbék – tekintettel a porkeverékek kötött szerkezetére – függenek a rendszer fizikai 
állapotától, els sorban a szemcsék méretét l és a térkitöltést l. Ahhoz, hogy szemcsemérett l
független kalibrációs görbéket kapjunk, pontosan ismernünk kell egyrészt az aktuális mérési 
térfogatot és ennek viszonyát a vizsgált szemcsék méretéhez; másrészt az e térrészben 
gerjeszthet  anyagmennyiségeket, illetve anyagmennyiség-arányokat. Ehhez a szemcsék 
térkitöltésének ismerete szükséges. Azonban már az aktuális mérési térfogat kiszámítása is 
problematikus. Az alapvet  meghatározó paramétereken kívül - mint az objektív nagyítása, 
numerikus apertúra értéke, és a gerjesztési hullámhossz - szükséges a vizsgált anyag optikai 
jellemz inek pontos ismerete is (például a fényátereszt  képesség). A gerjesztett 
mintatérfogatra még így is csak közelít  értéket kapnánk. A gerjesztett átlagos 
anyagmennyiség-arány kiszámítása további problémákat vet fel, tekintve, hogy ez – 
szemcsemérett l és nagyítástól függ en – nem feltétlenül azonos a tömbfázis anyagmennyiség-
arányával (3.3.11. ábra). Továbbá, minthogy a térkitöltés sem százszázalékos, a tömegekb l
számított anyagmennyiség-arányt a „mért leveg  mennyiségével” is korrigálni kellene. Tehát a 
számításhoz a minta halmazs r ségének és a komponensek valódi s r ségének ismerete is 
elengedhetetlen.

3.3.11. ábra Sematikus ábra a mérési térfogat és vizsgált szemcsék méretarányának 
szemléltetésére laktóz-monohidrát ( ) – kukoricakeményít  ( ) kétkomponens  rendszer 
esetén

Annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a szemcseméret és a térkitöltés hatással van-e a 
makrolencsével meghatározható kalibrációs görbére, további elemzéseket végeztünk.  
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A modell rendszerek szemcseméret eloszlásának drasztikus megváltoztatása 
érdekében a keverékeket golyós malomban meg röltük. A 3 perces, szobah fokon 
végzett rlést követ en a keverékeket mikroszkóppal vizsgáltuk.  

Megállapítottuk, hogy a laktóz-monohidrát és a kálcium-hidrogén-foszfát esetén az rlés után 
a rendszerben 5 m-nél nagyobb átmér j  szemcse nem maradt. Ellenben a kukoricakeményít
szemcséi szinte változatlanul megmaradtak, vagy szétken dtek, de az rlés különálló apró 
szemcséket, törmeléket nem eredményezett. Jelent s változást az rlési id  növelésével sem 
tapasztaltunk. A mikrokristályos cellulóz esetében is hasonló eredményt értünk el, bár ekkor 
némi aprózódás is megfigyelhet  volt.

A meg rölt porminták makrolencsével felvett kalibrációs görbéjének eltérése az eredeti 
görbét l laktóz-monohidrát – kukoricakeményít  esetén a 3.3.12. ábrán látható.  

y = 1.8937x - 0.0175
R2 = 0.9971

y = 1.1189x - 0.0185
R2 = 0.9996
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3.3.12. ábra Az rlés hatása a LMH/KK 
kétkomponens  porkeverékek 
makrolencsével kimérhet  kalibrációs 
görbéjére (Eredeti porkeverékek: ---, rölt
porkeverék: )

A kalibrációs görbe meredeksége az rlés hatására 1,12-r l 1,89-re n tt. A változás jellege 
arról tanúskodik, hogy az rlés megnöveli az rölhet  komponens (LMH) látszólagos 
részarányát a rendszerben. A laktóz-monohidrát „dúsulásának” magyarázata, hogy az eredeti 
keverékben jelenlev , nagy szemcsék által körülzárt hézagokat az rlést követ en a laktóz-
monohidrát finom pora töltik ki. Ezáltal a mért térfogatban a laktóz-monohidrát relatív 
mennyisége megn . Ennek alapján megállapítható, hogy a szemcsézettségb l ered  térkitöltés 
a makrolencse által mért viszonylag nagy térfogatok mellett is hatással van a mérési 
eredményekre. 

A térkitöltés nemcsak a szemcseméretek változásával változhat meg, hanem a rendszerre 
gyakorolt nyomás hatására bekövetkez  tömörödéssel is. Ezért a makrolencse segítségével a 
porkeverékek kalibrációs egyeneseit tablettázott formára is kimértük. A tablettázás során a 
porkeverékek tömörítéséhez 1 MPa nyomást alkalmaztunk. Azt tapasztaltuk, hogy a kalibrációs 
görbe meredeksége ekkor is növekedett (tg  1,6), ha nem is akkora mértékben, mint az rlést 
követ en.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a makrolencsével viszonylag kevés, 20 mérést 
követ en is reprezentatív átlag spektrum készíthet  a mintáról. Azonban a szemcsemérett l és 
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tömörítettségt l függ en a kalibrációs görbe egyenlete (jellemz en a meredeksége) a 
könnyebben rölhet  komponens javára változhat. Ezért mennyiségre vonatkozó 
összehasonlító mérések csak (szemcsézettség és tömörítettség vonatkozásában) azonos állapotú 
keverékeken végezhet k.

A makrolencse alkalmazhatósága, ahogyan azt már korábban is említettem, nem terjedhet ki 
kis mennyiségben jelenlev , relatíve kis Raman aktivitású komponensek vizsgálatára, 
mennyiségük meghatározására. Van azonban egy másik probléma is, ami miatt a 3.3.1.
táblázat „a” oszlopában szerepl , mikrokristályos cellulóz tartalmú rendszerek mennyiségi 
jellemezése is nehézségekbe ütközött. A makrolencse alkalmazása ugyan lehet vé teszi a 
nagyobb mintatérfogatból és ily módon reprezentatívabb Raman spektrum felvételét, 
mindazonáltal kevésbé hatékony a fluoreszcenciával szemben. A kisebb fókuszáltság miatt a 
fluoreszcens háttér nem, vagy csak hosszú el besugárzással csökkenthet . A magas háttér a 
beütésszámra maximált CCD detektor két kiolvasása közti id  (azaz a felvételi id )
csökkentését teszi szükségessé. Így minél nagyobb a háttér, annál rövidebb a felvételi id , azaz 
annál kisebb intenzitású, háttérb l alig kiemelked  Raman sávok felvétele lehetséges. Mindkét 
probléma megoldására hatékony segítségnek bizonyult a mikrolencsék alkalmazása. 

3.3.2.1.2. A mennyiségi meghatározás mikrolencse alkalmazásával

Amíg a kisfelbontású makrolencse alkalmazása (szemcsemérett l függ en) egyszerre több 
szemcse vizsgálatát és ezáltal az összetételre jellemz bb Raman spektrum felvételét teszi 
lehet vé, addig a nagy felbontású objektívekkel (mikrolencsékkel) felvett spektrumok esetén 
igen nagy szórás várható. Kell  számú mérési pont átlagolásával azonban statisztikailag 
lehetséges az el z , 3.3.2.1.1. pontban ismertetett mennyiségi analíziséhez szükséges, 
reprezentatív Raman spektrum meghatározása. E megállapítás viszont azonnal kérdésessé teszi, 
vajon az emelked  mérésszám nem zárja-e ki a módszer kés bbi gyakorlati alkalmazását a 
mennyiségi meghatározás területén. 

A következ kben a kétkomponens  porkeverékek mennyiségi meghatározásának lehet ségeit 
ismertetem nagy felbontású objektívek (mikrolencsék) alkalmazása mellett. 

A 3.3.13. ábrán a laktóz-monohidrát Raman spektrumai láthatók makrolencse, illetve 
százszoros nagyítású objektív alkalmazása mellett. Mindkét felvétel 30 másodperc alatt, azonos 
gerjeszt  lézerteljesítményekkel készült, azonban az eltérések jelent sek.
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3.3.13. ábra A laktóz-monohidrát makrolencsével, illetve százszoros nagyítású objektívvel 
(mikrolencse) készített Raman spektruma (azonos mérési id , ger = 532 nm)

A mikrolencsével felvett Raman spektrum jeleinek intenzitása, a nagyobb nagyításnak 
köszönhet en, körülbelül a háromszorosa a makrolencsével készített spektruménak. Azaz 
százszoros objektívvel harmad annyi id  alatt érhetjük el körülbelül ugyanazt a hasznos 
jelintenzitást, mint makrolencse esetén. Tehát a makrolencsér l mikrolencsére történ  áttérés 
az egyes spektrumok mérési idejére mindenképpen kedvez en hat. 

További jellemz  különbség az el z  pontban említett háttér. A makrolencse esetén a 
hasznos jelre es  intenzitás a nehezen csökkenthet  háttér miatt kicsi. Mikrolencsénél a háttér 
már közvetlen (el besugárzás nélküli) spektrumfelvétel esetén sem számottev . Ez jelent sen
csökkentheti a háttérkorrekció alkalmazásának hibáját. Kérdés, vajon mennyi felvétel átlaga 
szükséges ahhoz, hogy egy többkomponens  pormintáról reprezentatív Raman spektrumot 
kapjunk? 

A minimális mintavételezések számának meghatározásához az el z , 3.3.2.1.1. pontban
leírtak szerint el készített laktóz-monohidrát – kukoricakeményít  porkeverékek elsimított 
felületén egy 500  400 m-es területen 50 m-es lépésközökkel térképfelvételt készítettünk. 
A spektrumok kiértékelését a korábban leírt modellezéssel végeztük.  

Ha a 3.3.9. ábrához hasonlóan a modellezés illesztési együtthatóit, az együtthatók átlagát és 
szórását a mérések számának függvényében ábrázoljuk, a szórás növekedése a mikrolencse 
alkalmazása esetén jelent s (3.3.14. ábra).
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3.3.14. ábra (A)-(B) a 20:80 és (C)-(D) az 50:50 tömegarányú laktóz-monohidrát (LMH) – 
kukoricakeményít  (KK) porkeverék mikro-spektroszkópiai mennyiségi vizsgálatának 
modellezéssel nyert eredményei: a mérési pontok számának függvényében a modellezési 
együttható (paraméter) értékei, ezek átlaga, szórása, valamint az aktuális átlag százalékos 
eltérése a végátlagtól került ábrázolásra (A)-(C) a laktóz monohidrátra, illetve (B)-(D) a 
kukoricakeményít re vonatkozóan. 

Az egymás mellett elhelyezett ábrák ugyanazon spektrumok komponensekre vonatkoztatott 
modellezési együtthatóit tartalmazzák, ezért egymás kiegészít i. A bal oldali ábrákon a laktóz-
monohidrát spektrumának illesztési együtthatói, míg a jobb oldali ábrákon a kukoricakeményít re
vonatkozó hasonló adatok láthatóak. Egy-egy spektrumon belül ezen együtthatók összege 1, illetve 
100%, ezért az egymás mellett elhelyezett adatsorok szórása megegyezik. Ez a laktóz-monohidrát 
tekintetében a kisebb illesztési százalék miatt nagy relatív szórást jelent mindkét összetétel esetén. 
Azonban a nagy relatív szórás értékek ellenére (50, illetve közel 100%) a modellezési együttható 
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átlaga meghatározható. A minimális mintaszám megállapításához - a makrolencsével végzett 
vizsgálatok eredményeinek értékelésénél leírtaknak megfelel en - a modellezési együtthatók 
átlagának változása a meghatározó adat. Bár a korábbi, 2%-os küszöbérték a vizsgált rendszerek 
mikrolencsés térképzésénél csak kukoricakeményít  esetén teljesíthet , azt alapul véve 
megállapítható, hogy 50 mérési pont felett a kukoricakeményít  modellezési együtthatójának 
átlaga a vizsgált összetételek esetén 2%-on belül megközelíti a 80 mérési pont átlagát. Minthogy a 
vizsgált rendszerek kétkomponens ek és az adatsorok nem függetlenek egymástól, a rendszert 
alkotó másik komponens mennyisége ennek megfelel  pontossággal meghatározható (annak 
ellenére, hogy a 20% alatti laktóz-monohidrát tartalomra az átlag eltérés 50 pont felett is ért el 9%-
ot).

A szemcseméret és térkitöltés hatásainak jellemzésére a mikrolencsés vizsgálatokat is 
megismételtük rölt, illetve tablettázott mintákon. Az rölhet  komponenst tartalmazó mintáknál 
mindkét esetben tapasztaltuk a korábban ismertetett „dúsulási effektust”, azaz a kalibrációs görbék 
meredeksége mind az rlés, mind a tablettázás hatására n tt, mégpedig a makrolencsénél 
tapasztaltaknál intenzívebb mértékben. A kalibrációs görbék meredekségét jellemz
koefficienseket a laktóz-monohidrát - kukoricakeményít  rendszerre a 3.3.2. táblázat tartalmazza. 

3.3.2. táblázat A kalibrációs göbék meredeksége a LMH/KK rendszerre

Por rölt por Tabletta 

Makrolencse 1,12 1,89 1,6 

Mikrolencse 0,37 0,75 0,63 

Az eltér  arányú változás feltételezésünk szerint a 3.3.11. ábrán bemutatott eltér  mérési 
térfogatokban eltér  mértékben jelentkez  dúsulásnak tulajdonítható. 

Megállapítható továbbá, hogy az rlés és a tablettázás - hasonlóan a makrolencsés vizsgálatokhoz 
- a 100  mikrolencsés mérés idejére is kedvez en hatnak. Példaként: a kukoricakeményít
adataiból meghatározott 50 mérési pont 40-re csökkenthet , ugyanakkor a laktóz-monohidrátra a 
porkeveréknél elért 9%-os átlageltérés 5%-ra csökkent.  

Összefoglalásként megállapítható: a mikrolencse megnövelt mérésszám mellett ugyan, de 
elfogadható hibahatárokon belül a makrolencséhez hasonlóan alkalmas a 3.3.1. táblázat „a”
oszlopában szerepl  kétkomponens  porkeverékek összetételének meghatározására. A megnövelt 
mérésszámot a rövidebb mérési id  kompenzálja, így a mikrolencse gyakorlati alkalmazhatósága 
fennáll. Összehasonlításképpen egy-egy minta mérési ideje a következ képpen alakult: a 
makrolencsével készített 20 mérési pont felvételi ideje a minta pozícionálására fordított id t is 
figyelembe véve körülbelül 12 perc, míg a mikrolencsével kivitelezett méréssorozat (azonos lézer 
alkalmazásakor) az egyszeri felvételi id  csökkenésének köszönhet en a megnövelt mérésszám 
ellenére körülbelül 15 perc.  

Porkeverékek esetén, 10% alatti koncentrációtartományban a spektrumok szórása és ebb l
következ en a mennyiségi elemzéshez szükséges minimális mintaszám is a minta 
szemcsézettségének függvényében valószín leg jelent sen megn . Várható-e, hogy valamely 
módon mégis információt nyerjünk a minor komponensek mennyiségér l? A kérdésre adható 
választ a 3.3.1. táblázat „b” oszlopában szerepl  összetételek Raman mikroszkópos vizsgálataival 
kerestük.

A vizsgálatokhoz készített modellrendszerekhez olyan kis mennyiségben alkalmazott 
adalékanyagot kerestünk, mely hatását nemcsak a mennyiség határozza meg, hanem épp olyan 
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fontos az is, hogy a bekevert komponens milyen állapotban (szemcseméret, homogenitás) található 
a készítményben.  

A magnézium-sztearátot csúsztató (lubrikáns) komponensként alkalmazzák a szilárd 
gyógyszerkészítményekben. Alkalmazási koncentrációtartománya 0,25-5 tömegszázalék. Hidrofób 
karakterének köszönhet en azonban a gyógyszerforma szétesésére, s t a hatóanyag kioldódásra is 
hatással van. Emiatt alkalmazása - mind mennyiségét (koncentrációját), mind a homogenizálás, 
illetve a tablettakészítés módját tekintve - igen nagy körültekintést igényel. 

A kis mennyiségben alkalmazott adalék Raman mikroszkópiai vizsgálatához a korábban 
alkalmazott térképez  eljárás lépésközeit, azaz a térbeli/laterális felbontást jelent sen, mintegy 
ötszörösére növeltük (10 m), míg a mintavételezési területet nagyságrendileg változatlanul 
hagytuk (600µm × 460 µm, térképezése négy részletben).  

A 3.3.15. ábrán a 3.3.1. táblázat „b” oszlopában szerepl  porkeverékek közül a kálcium-
hidrogén-foszfát – magnézium-sztearát 99:1 és 99,5:0,5 tömegarányú keverékének tízszeres 
nagyítású objektív alkalmazása esetén készített 10 mikrométeres felbontású magnézium-sztearát 
térképei láthatók. A térképek komponensekre vonatkoztatott kiértékelését a 310-1600 cm-1

spektrumtartományban modellezéssel végeztük. A térképek világos részei a lokálisan mért 
magnézium-sztearát mennyiségét a modellezési együtthatóknak megfelel , jobb oldali skálák 
szerinti színárnyalattal jelzik. A bekeverést követ en felvett Raman térképeken jól látszik, hogy a 
kis mennyiség  magnézium-sztearát mindkét rendszerben - függetlenül kiindulási fajlagos 
felületét l - f  tömegében agglomerátumok formájában van jelen. (Az „NF” jelölés a nagyobb 
fajlagos felület  magnézium-sztearátot jelzi.)  
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3.3.15. ábra A kálcium-hidrogén-foszfát – magnézium-sztearát segédanyagok
a) 99:1 és    b) 99,5:0,5 („NF”)

tömegarányú porkeverékér l készített magnézium-sztearát térképek (10  objektív, 
g = 532 nm), valamint    

c) a komponensek azonosítására vizsgált és a modellezés során alkalmazott 
spektrumtartomány 310-1600 cm-1  a karakterisztikus sávok jelölésével. 
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A mennyiségi jellemezhet ség megállapítása érdekében mindkét összetételr l négy azonos 
méret  és felbontású térkép készült. A szemmel látható mennyiségi különbségek (lásd 3.3.15.
ábra térképei) számszer sítésére ez esetben is a térképek spektrumainak modellezési 
együtthatóit használtuk. A résztérképek átlagspektrumából számított, magnézium-sztearát 
mennyiségét jellemz  modellezési együtthatók értéke az egyes összetételeken belül a négy 
párhuzamos méréssorozatban nem különbözik szignifikánsan. Viszont a modellezési 
együtthatók alapján egyértelm en különbséget lehet tenni a 0,5%-os, illetve az 1%-os 
magnézium-sztearát tartalom között (sorrendben a modellezési együtthatók 2, illetve 3,4% 
voltak). A minta homogenitása tehát lehet vé teszi, hogy a választott beállításokkal (10
objektív; NA 0,25; térkép méret: 230 × 300 µm; laterális felbontás 10 µm és maximális 
detektálási kónusz mélység: ~3 µm) az összetétel akár egy térkép alapján is jól jellemezhet
legyen.

A szemcseméret és elrendez dés mennyiségi meghatározásra gyakorolt hatása a minor 
komponensek esetén sem hagyható figyelmen kívül, amit ez esetben is a minták meghatározott 
idej rlésével kapott eredményekkel szemléltetünk. A vizsgálatok során további – a min ségi
elemzésekhez kapcsolódó, azt kiegészít  - megfigyelésekre is lehet ség nyílt. A kis 
mennyiségben alkalmazott komponenseket (pl.: a hatóanyagot) ugyanis a finomabb eloszlatás 
érdekében sok esetben nem közvetlen módon keverik a többi segédanyaghoz, hanem 
különböz  technológiai megoldásokkal (pl: porlasztás, granulálás, stb.) a diszperzitás javítására 
törekednek, az elérhet  hatást a keverékek rlésével is modellezni lehet (3.3.16. ábra). 
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a

b

c
3.3.16. ábra A laktóz monohidrát – magnézium-sztearát 99:1 tömegarányú keverékér l készült 
kémiai térképek 

a) a homogenizálást követ en;
b) a 3 perces rlés és
c) a 15 perces rlés után. 

A térkép pontjainak tónusát- a jobb oldalon feltüntetett skálának megfelel en- a magnézium-
sztearátra vonatkozó modellezési együttható határozza meg, mely arányos a komponens mérési 
térfogatbeli anyagmennyiségével (gerjesztési hullámhossz: 532 nm; felbontás: 3 m). 

Ha összehasonlítjuk a laktóz-monohidrát - magnézium-sztearát keverék kiindulási 
magnézium-sztearát térképét a 3, illetve 15 perces rlést követ en készítettekkel, a 
homogenitás növekedése jól követhet  (3.3.16. ábra). A magnézium-sztearátra vonatkozó 
modellezési együtthatók értékeihez igazodó (szín)skála maximális értéke a kezdeti 15-r l az 

rlés után 40*10-3, illetve 35*10-3 értékre csökken6. Tehát a rendszer nagyobb 
homogenitásának megfelel en egyre kevésbé jellemz , hogy a mérési térfogatot zömében a 

6 A normálás és a modellezés kapcsán korábban leírt megállapítások figyelembe vételével: a modellezési 
paraméter a spektrumok eredeti integrált intenzitásával arányos intenzitás-torzulások miatt nem egyezik meg a 
mennyiséget jellemz  tömeg, vagy egyéb százalékokkal. Így jelen esetben például a 15%-os illesztési paraméter 
gyakorlatilag majdnem tisztán a magnézium-sztearát Raman spektrumának detektálását jelentette a keverékr l
készült térképekben.  
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magnézium-sztearát tölti ki. A detektálható mennyiség a teljes (molekuláris) homogenitáskor 
mérhet  érték felé tart. 

Az agglomerátumok, illetve szemcsék aprózódásával a vizsgált térfogatba egyre több 
szemcse kerül, a minta szemcséinek eloszlása az ideális homogenitás kialakítása felé tart. 
Ebb l következik, hogy a rendszert jellemz  átlagspektrum számításához a diszperzitásfok 
javításával egyre kevesebb mérési pont elegend . A 3, illetve 15 percig rölt keverékek 
átlagspektrumában a magnézium-sztearát modell spektrumának illesztési együtthatója a 
kezdeti 4-r l 2,3-ra, illetve 2,1-re csökken. Ez az aprózódó komponensek térkitöltésének és 
eloszlásának változását jellemzi.  

Az rlés hatására valamennyi vizsgált összetétel esetén hasonló tendenciákat figyeltünk meg. 
Ezért ezek részletes tárgyalásától eltekintek. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a mintavételezési térfogat és a vizsgált rendszerben 
fellelhet  szemcsék méretének nagyságrendi (mikrométeres mérettartomány) egyezése 
következtében a minor komponensek mennyiségi meghatározása, - hasonlóan a f
komponensekéhez - nem képzelhet  el a vizsgálatot megel z , szemcseméret meghatározásra 
is kiterjed  min ségi elemzés nélkül. A szemcseméret hatása ez esetben - a várakozásnak 
megfelel en - sokkal jelent sebb, mint a f  komponensek esetén. Bár az ebb l adódó jóval 
nagyobb relatív hiba csökkentésére alapos és id igényes min ségi vizsgálatok szükségesek, 
ezek során a gyógyszerforma szerkezetér l, vagy komponenseinek eloszlásáról további 
hasznos és más technikákkal nem (vagy csak igen bonyolultan) felderíthet  információkhoz 
juthatunk. Megállapítható például, hogy a vizsgált komponens önállóan, hordozó felületén, 
vagy azzal esetenként szubmikronos mértékben homogenizálva található-e meg a rendszerben.  

A szilárd halmazállapotú gyógyszeripari adalékanyagokból összeállított kétkomponens ,
modellrendszerek Raman mikroszkópiai vizsgálatai alapján megállapítható, hogy a módszer 
alkalmas kétkomponens  - és a kés bbiekben többkomponens vé b vített - rendszerek 
kvantitatív jellemzésére. A spektrumok összetételre vonatkozó pontos kiértékelése csak a 
megel z  diszperzitási (szemcseméret, homogenitás) vizsgálatok eredményeinek figyelembe 
vételével végezhet  el. A megfelel  kalibrációs görbe kiválasztásával a mennyiségi 
meghatározás hibája minden esetben 5%-os hibahatáron belül marad.  

Egy ismeretlen minta Raman spektroszkópiai mennyiségi meghatározásához javasolt 
vizsgálati eljárás lépései - az eddig bemutatott vizsgálatok alapján - sorrendben a következ k: 

 az ismeretlen keveréket alkotó komponensek min ségi meghatározása (kémiai 
azonosítás, szerkezet, különös tekintettel a szemcseméretre, kölcsönhatásokra); 
 a minta legfeljebb 35 pontos térképezése makrolencse alkalmazásával (kivéve, ha 

azt a min ségi meghatározás során a minor komponensekre nyert információk ki nem 
zárják - a feltételezhet  alacsony koncentráció miatt); 
 a minta térképezése mikrolencsével kb. 1 mm2 nagyságú területen, olyan térbeli 

felbontással, amely a min ségi analízis alapján a komponensek szemcseméretének 
megfelel. 
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3.3.2.2. Három és többkomponens  készítmények mennyiségi elemzése

A szilárd gyógyszerkészítmények Raman spektroszkópiai mennyiségi meghatározására az 
el z , 3.3.2.1. pontban ismertetett vizsgálatok eredményei alapján egy általánosan 
alkalmazható eljárás körvonalazódott. Ennek alkalmazásához azonban elengedhetetlen a 
megfelel  kalibrációs görbék ismerete. A harmadik, illetve minden további komponens 
bevezetésével a számítások egyre összetettebbé válnak. Ezért a meghatározás egyszer sítésére 
egyéb lehetséges megoldásokat kerestünk.  

3.3.2.2.1. Vizsgálatok standard alkalmazásával

A számítások megkönnyítésére standard alkalmazásának lehet sége kínálkozott. 
Meghatározott mennyiség  standard anyag rendszerbe keverésével az el zetes meghatározást 
igényl  kalibrációs görbék száma csökkenthet , illetve általánossá tehet . A standard 
kiválasztásának feltételeként fogalmazódott meg, hogy amennyire lehetséges, az a 
gyógyszeripari adalékanyagok közül kerüljön ki. Így a modellrendszerek bekeverése továbbra 
is a gyógyszerformáláshoz használt berendezéseken végezhet . A standardként alkalmazott 
komponens kiválasztására vonatkozó általános irányelvek az analitikában a következ k:
els sorban stabil legyen, ne lépjen kölcsönhatásba a vizsgált rendszerrel, kis mennyiség
alkalmazása esetén is intenzív jelet adjon. Az általunk vizsgált adalékanyagok közül a titán-
dioxid valamennyi feltételnek maradéktalanul eleget tett. A titán-dioxidot fehér pigmentként 
f ként a tabletták borításában, zselatin kapszulákban alkalmazzák, így általában küls
standardként jellemezhet , bels  standarddá válásával a gyakorlatban el forduló rendszerek 
mennyiségi meghatározása során ritkán kell számolnunk.  

A standard optimális alkalmazási mennyiségének meghatározását a 3.3.3. táblázatban
felsorolt összetételek tablettázott formáinak vizsgálatával végeztük. A vizsgálatokhoz makro- 
és mikrolencsét egyaránt alkalmaztunk. Célunk volt a standard mennyiségének azon 
meghatározása, mely egyaránt alkalmazható mindkét vizsgálattípus körülményei között, minél 
szélesebb koncentrációtartományok vizsgálatára. 

3.3.3. táblázat A TiO2 standard optimális mennyiségének 
meghatározásához vizsgált tabletták összetétele

Összetétel (%) 
/1 /2 /3 /4 /5 /6

TiO2 10 10 10 10 10  
Talkum 1 2 5 7 10  A
CaHPO4·2H2O 89 88 85 83 80  
TiO2 2 2 2 2 2  
Talkum 1 2 5 7 10  B
CaHPO4·2H2O 97 96 93 91 88  
TiO2 1 1 1 1 1 1 
Talkum 1 2 5 7 10 25 C
CaHPO4·2H2O 98 97 94 92 89 74 
TiO2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  
Talkum 1 2 5 7 10  D
CaHPO4·2H2O 98,5 97,5 94,5 92,5 89,5  
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Az els  modellrendszerek 10%-os titán-dioxid tartalommal készültek. A mennyiség 
megválasztásánál feltételeztük, hogy a nagyobb titán-dioxid koncentráció - jobb homogenitást 
eredményezve és az ebb l következ en kevesebb szükséges minimális mérési pontnak 
köszönhet en - a teljes mérési id t csökkenti. Azonban a titán-dioxid intenzív sávjai miatt (a 
CCD detektor telít désének elkerülése érdekében) csak igen rövid - 7 másodperc - pontonkénti 
mérési id  beállítására volt lehet ség, amely az egyéb komponensek - különösképpen a kis 
mennyiségben alkalmazott talkum - detektálhatóságát rontotta (3.3.17. ábra).

Ezért a titán-dioxid mennyiségét a 3.3.3. táblázatban feltüntetett egymás alatti összetételek 
szerint csökkentettük. A titán-dioxid mennyiségének 2%-ra csökkentése a detektálhatóság 
tekintetében jelent s javulást eredményezett, emellett viszont a spektrumok titán-dioxidra 
vonatkoztatott szórása7 is növekedett (3.3.4. táblázat).

7 A titán-dioxidra vonatkoztatott szórás megállapításához a titán-dioxid sávjainak intenzitását a rendszerben 
legnagyobb mennyiségben el forduló komponens karakterisztikus sávjainak intenzitásához viszonyítottuk.  
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3.3.17. ábra A titán-dioxid
alkalmazott mennyiségének hatása 
a vizsgált modellrendszerek egyéb 
komponenseinek relatív Raman 
intenzitására és 
detektálhatóságára az egyes 
összetételek átlagolt Raman 
spektrumai alapján ( g = 532 nm, 
makrolencse)
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3.3.4. táblázat A TiO2 standard mennyiségének hatása a felvételi 
id re és a detektált spektrumok szórására

TiO2 tartalom Átlagos pontonkénti vizsgálati 
id  (makrolencse) 

Relatív szórás*

(35 pont) 
10% 7 s 16% 
2% 12 s 30% 

forgó mintatartó 20 s 13% 
1% 12 s 35% 
0,5% 14 s 37% 
* Titán-dioxidra vonatkoztatott (lásd: 41. oldal lábjegyzet)

A szórás csökkentése érdekében mind a mikrolencsés térképezés méretét, mind a 
makrolencsés mintavételek számát többszörözni kell, ami arányosan megnöveli az egyes 
minták vizsgálati idejét. Az rlés alkalmazása ezesetben is megoldást jelenthetne ( rölhet
komponensek esetén), azonban arra törekedve, hogy a mérésekhez a mérési id  csökkentése 
céljából ne kelljen módosítani a már meglev  rendszereket (pl.: rléssel); a vizsgálatokhoz 
forgó mintatartót szerkesztettünk (3.3.18. ábra).  

3.3.18. ábra Tablettázott gyógyszerkészítmények vizsgálatához alkalmazott forgó mintatartó 
sémája

A minta fordulatszámát a mérési id höz optimáltuk oly módon, hogy az alatt a mintatartóba 
rögzített tabletta középpontja körül legalább egyszer körbefordulhasson. A mintatartó 
oldalirányú mozgatásával a besugárzási hely a középponttól a minta méretének megfelel en 
tetsz leges távolságra állítható. Ezáltal a minta teljes felületének pásztázhatósága biztosított.

Bár a minta mozgatása detektálás közben (a fókuszáltság romlása következtében) a háttér 
intenzitásának növekedéséhez vezet - csökkentve a Raman sávok intenzitását,- a titán-dioxidra 
vonatkoztatott szórás jelent sen csökkenthet . A forgó tablettáról tehát azonos id  alatt sikerrel 
detektálható egy nagyobb felületet jellemz  átlagspektrum. A kalibrációs görbe a statikus 
vizsgálathoz viszonyítva a kis mennyiségben alkalmazott talkum esetében módosult, amely 
feltételezhet en a háttérkorrekcióból származó eltérésnek tudható be8 (3.3.19. ábra).

8 A forgó mintatartó esetében megnövekv  háttér a beütésszámra maximált CCD detektor (lásd 2.3. alfejezet)
telít dése miatt, rövidebb felvételi id  alkalmazását teszi szükségessé. A rövidebb id  alatt a Raman sávok 
intenzitása arányosan csökken, a háttérkorrekció hibája ennek következtében relatíve megn .

Super Head 
Motor Mintatartó
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3.3.19. ábra A „B” összetétel  (3.3.3. 
táblázat) talkum – kálcium-hidrogén-foszfát-
dihidrát - titándioxid háromkomponens
rendszerekr l felvett Raman spektrumok 
átlagára számított talkum – titán-dioxid 
illesztési modell százalékokból képzett 
arányok az összetétel függvényében statikus 
és dinamikus (forgó) rendszerre  

A titán-dioxid mennyiségét tovább csökkentve valamennyi komponens detektálhatósága 
javult, viszont a tabletták közvetlen - mintael készítés ( rlés) nélküli - mérése a titándioxidra 
vonatkoztatott szórás következtében megnövekv  szükséges minimális mintavételezések 
számával egyre hosszabb id t vett igénybe. E két ellentétes hatást figyelembe véve végül a 
további, titán-dioxid standardra vonatkoztatott általános kalibrációs görbék kiméréséhez az 
1%-os titándioxid tartalmat találtuk optimálisnak.  

Az egy százaléknyi titán-dioxid standard alkalmazásával elérhet  meghatározási pontosság 
komponensenként eltér nek bizonyult. Alkalmassága összetett rendszerek mennyiségi 
meghatározására megfelel . Tesztelésére számos többkomponens  rendszer vizsgálatát 
elvégeztük. Eredményességének demonstrálására egy ismeretlen összetétel , öt komponens
placebo tabletta vizsgálati eredményeit választottam. A min ségi azonosítás alapján a tabletta 
az 1% titán-dioxid mellett kálcium-hidrogén-foszfát-dihidrátot, kukoricakeményít t,
mikrokristályos cellulózt és polivinil-pirrolidont tartalmazott. Ennek ismeretében valamennyi 
komponensre az 1% titán-dioxidot tekintve vonatkoztatási alapnak, megfelel en széles 
koncentrációtartományokban kalibrációs görbéket mértünk ki. A kalibrációs görbék 
segítségével az ismeretlen rendszert alkotó komponensek mennyiségének megállapításában a 
következ  meghatározási pontosságot értük el (3.3.5. táblázat).

3.3.5. táblázat A meghatározás pontossága TiO2 standard alkalmazásával 
Mért összetétel Valódi összetétel 

Titán-dioxid 1%
Polivinil-pirolidon 2±1% 3%
Kálcium-hidrogén-foszfát-dihidrát 30±5% 30%
Mikrokristályos cellulóz 50±10% 51%
Kukoricakeményít 15±5% 15%

A meghatározás hibájára általános érvény  megállapítás ugyan nem vonható le, hiszen az 
nagymértékben függ a rendszert alkotó komponensek relatív Raman aktivitásától. 
Mindemellett a titándioxid kis mennyiségben (1%) alkalmazva jó standardként szolgál szilárd, 
többkomponens  minták összetételének megállapításához.  
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Ismeretlen pormintáknál ez a módszer a vizsgált rendszer szerkezetének alapvet
megváltoztatása nélkül használható. Az eredend en titán-dioxidot nem tartalmazó tablettázott 
formák az eredeti szerkezet elroncsolása mellett ugyan, de úgyszintén eredményesen 
vizsgálhatók. A standard mennyiségének pontos beviteléhez szükséges elporítandó tabletták 
száma azonban jelent sen és - a Raman vizsgálat szempontjából - egyben feleslegesen 
megnöveli a vizsgálat mintaigényét. Olyan esetben (pl.: originális készítmények vizsgálata), 
amikor kevés minta áll rendelkezésre, illetve bevonat (amely fluoreszcens komponenst is 
tartalmazhat) zavarja a vizsgálatot, a vázolt módszer nem alkalmazható, ezért további módszert 
kerestünk.

3.3.2.2.2. Vizsgálatok standard alkalmazása nélkül

A standard alkalmazása az el z , 3.3.2.2.1. pontban ismertetett okokból esetenként túl 
körülményessé válik. Ezért szükséges volt a mennyiségi meghatározáshoz olyan módszer 
keresése, mely nem igényel a standard alkalmazásához hasonló, jelent s beavatkozást az 
eredeti rendszerbe, illetve alkalmas a szemcsézettségb l származó bizonytalanságok hatékony 
csökkentésére.

Munkánk során a szerkezeti sajátosságok hatásának modellezésére számos kalibrációs görbét 
határoztunk meg. A szemcseméretek differenciáltsága, és a technológiák sokfélesége 
gyakorlatilag minden ismeretlen rendszer szerkezeti jellemzését követ en újabb 
modellrendszerek bekeverésével a kalibrációs görbék számának folyamatos b vítését tették 
szükségessé. Ezért vizsgáltuk annak lehet ségét, hogy hogyan csökkenthet  az egy-egy 
gyógyszerforma meghatározásának összetettsége és bizonytalansága anélkül, hogy az újabb 
kalibráló (többpontos) modellrendszerek el állítását és vizsgálatát tenné szükségessé. 

A min ségi meghatározásra végzett vizsgálatok során elkészített térképfelvételek statisztikai 
kiértékelésével a vizsgált térfogat összetételér l is információ nyerhet . Ezeket makrolencsével 
végzett vizsgálatokkal kiegészítve, a komponensek spektrumainak relatív intenzitásai alapján a 
tabletta összetétele becsülhet . A pontosabb mennyiségi meghatározáshoz ezt követ en nem a 
meghatározandó rendszert módosítottuk, pl.: rléssel, illetve standard bekeverésével, újabb 
kalibrációs görbéket sem mértünk ki, hanem az ismeretlen minta els dleges Raman vizsgálatai 
során meghatározott szerkezeti jellemz k és a becsült összetétel alapján rekonstrukciós
modellrendszer(eke)t állítottunk össze. A összetétel megállapításához az általunk összeállított, 
ismert összetétel  modellrendszer(eke)t ugyanazon Raman vizsgálatsorozatnak vetettük alá, 
mint el z leg a meghatározni kívánt mintát. Eltérés esetén - annak kompenzálásával - újabb 
modell rendszert készítettünk, majd az el z ek szerint vizsgáltuk. Egyezés esetén további 
ellen rzés céljából az eredeti, illetve a modell rendszereken - a gyógyszeripari gyakorlatnak 
megfelel en - termoanalitikai (DSC, TG) vizsgálatokat végeztünk.  

Az eljárást alkalmazva számos ismeretlen készítmény összetételét határoztunk meg. Az elért 
pontosságról egy placebo modellkészítmény összetételének kvantitatív meghatározása során 
összeállított rekonstrukciós modell rendszerek adatain keresztül a 3.3.6. táblázat tanúskodik. 
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3.3.6. táblázat Ismeretlen modellkészítmény mennyiségi meghatározásához alkalmazott 
rekonstrukciós modellrendszerek összetétele, illetve az ezek alapján becsült és a minta valódi 
összetétele

Els
rekonstrukciós

modell (%) 

Második
rekonstrukciós

modell (%) 

A 2. rek. modell 
vizsgálata

alapján becsült 
összetétel (%) 

Valódi
összetétel 

(%)

Laktóz-monohidrát 65 35 35-40 40 
Burgonya keményít  22 10 8-12 8,67 
Mikrokristályos cellulóz 8,9 45 45-50 44,5 
Hidroxi-propil-metil-cellulóz 2 5 3-5 4 
Magnézium-sztearát 1,5 2 <3 1,51 
Kolloid szilícium-dioxid 0,29 1 ~1 0,67 
Nátrium-lauril-szulfát  0,26 2 <3 0,67 

Ha az ismeretlen készítmény (els dleges és másodlagos) szerkezetének meghatározása 
pontos, a mennyiségi összetétel egy viszonylag rosszul becsült segédrendszer összetétele 
alapján is jól közelíthet , a szükséges iterációk (újabb modellrendszerek) száma csökkenthet .
A 3.3.6. táblázatban leírt els  rekonstrukciós modell összetétele láthatóan jelent sen eltér a 
valódi összetételt l. A meghatározni kívánt placebo tabletta szerkezete alapján feltételezett 
formálási paraméterekkel azonban megfelel , a placeboval gyakorlatilag azonos szerkezet
formát sikerült kialakítani a rekonstrukciós modellben. Így a második, becsült összetétel
segédtabletta vizsgálati eredményei alapján az „ismeretlen” készítmény összetétele már 
megállapítható volt. 

A következ kben összefoglalt lépéseket alkalmazva valamennyi általunk vizsgált, 
„ismeretlen” összetétel  gyógyszerkészítmény, legfeljebb három rekonstrukciós 
modellrendszert alkalmazva hasonló eredményességgel vizsgálhatónak bizonyult.  

Az eljárás lépései (3.3.20. ábra): 
 Az ismeretlen készítményt alkotó komponensek kémiai azonosítása egy-egy pontban 

mért Raman spektrumok alapján adatbázisból;  

 A formáláshoz alkalmazott adalékanyagok pontos azonosítása (vagy az alkalmazható, 
hasonló komponensek kiválasztása) a morfológia és szemcseméret alapján adatbázisból; 

 A technológiai és mennyiségi azonosításhoz szükséges térképezési paraméterek 
kiválasztása a komponensek szemcseméretének figyelembevételével;  
(Megjegyzés: a formálási technológia felderítésére/reprodukálására irányuló vizsgálatok 
általában egy-egy szemcse mikro-térképezését kívánják; míg az összetétel 
megállapításához az ismeretlen készítmény felületén - indokolt esetben töretfelületen - 
minimum 1 mm2 területen 30-50 µm felbontással készített térképfelvételek szükségesek, 
ami összesen 400-900 spektrum összegy jtését jelenti.)  

 További 30-50 Raman spektrum készítése a készítményr l makrolencse 
alkalmazásával; 

 Modellrendszer összeállítása az ismeretlen minta min ségi és becsült mennyiségi 
jellemz i alapján;



46

 A modellrendszer analízise az ismeretlen esetén alkalmazott vizsgálatsornak 
megfelel en;  

 Az ismeretlen készítmény és a modellrendszer azonos vizsgálataival nyert eredmények 
(lokális/egyedi és átlagolt spektrumokra számított modellezési együtthatók) összevetése 
alapján - az eltérések közelítésére szolgáló módszerekkel - újabb modellrendszer 
összeállítása. (Az iterációt a megkívánt pontosság, azaz a rekonstrukciós 
modellrendszerek és az ismeretlen készítmény modellezési együtthatóinak azonosságáig 
kell folytatni, mely általában - pontos szerkezeti jellemzés mellett - 2-3 iterációs lépést 
foglal magába.) 

 Az ismeretlen tabletta összetételének megállapítása és az ellen rz  termoanalitikai (TG, 
DSC) vizsgálatok elvégzése (termogrammok azonossága a közelítés jóságát bizonyítja). 
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3.3.20. ábra Ismeretlen gyógyszerformák Raman spektroszkópiai, min ségi és mennyiségi 
meghatározási folyamatának sémája. 

A Raman spektroszkópia és ezen belül különösen a mikroszkópia (detektálási 
mintatérfogatukat és a gyógyszeripari komponensek szemcseméretét figyelembe véve) a 
szilárd készítmények vizsgálata során els sorban felületanalitikai módszernek tekinthet .
(Ennek tulajdonítható, hogy a kalibrációs görbék meredeksége a modellrendszerek 
tömörítésével, illetve rlésével megváltozik.) A feltárható szerkezeti jellemz k alapján 
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azonban a zavaró tényez k hatása modellsorozatokkal, illetve rekonstrukciós modellek 
bevezetésével kiküszöbölhet . A Raman mikroszkópia tehát alkalmassá tehet  egy ismeretlen 
készítmény összetételének meghatározására. Az iterációs módszer alkalmazása az ismeretlen 
készítmény viszonylag gyors és gyakorlatilag minden részletre kiterjed  - min ségi és 
mennyiségi – analízisét, s t reprodukálását teszi lehet vé.

3.3.2.3. Vizsgálatok csomagolóanyagon keresztül

A modellrendszerek vizsgálata során felmerült az a gyakorlati kérdés: vajon a makrolencsés, 
illetve mikrolencsés vizsgálatok a porok/szilárd (gyógyszer)készítmények 
csomagolóanyagának megbontása nélkül is elvégezhet ek-e? A szakirodalom ennek 
jelent ségét els sorban a veszélyes anyagok azonosításánál emeli ki, így a szerz k ilyen irányú 
alkalmazási példaként f ként a kriminalisztikai vizsgálatokat említik. A gyógyszeriparban 
veszélyes hatóanyagtartalmú készítmények vizsgálatakor ennek szintén nagy jelent sége van 
76 .
Tapasztalataink szerint az adalékanyagok makrolencsés vizsgálatai, az alkalmazott 

kisteljesítmény  lézerek mellett roncsolásmentesnek tekinthet k. Ezért e lehet ség nagy 
el relépést jelentene a gyártásközi min ségbiztosítás selejtképzés nélküli automatizálása 
szempontjából. Jelenleg a gyártásközi min ségellen rzések alkalmával mintát vesznek a 
rendszerb l, majd megvizsgálják azt. Ez egyrészt id ben eltávolítja az ellen rzést a 
technológiai folyamattól - ezáltal lassítva a visszacsatolást, így növelve a selejtképzést,- 
másrészt éppen a vizsgálatok alapján min ségileg megfelelt, ellen rzött anyaghányad nem vesz 
majd részt a további folyamatokban. 

A kétkomponens  porkeverékek csomagolóanyagon keresztül végrehajtott vizsgálatával a 
Raman spektroszkópia ilyen irányú alkalmazásának lehet ségeit kívántuk igazolni. A 3.3.1.
táblázatban felsorolt kétkomponens  modell keverékeket polietilén zacskókba csomagoltuk. A 
makrolencse segítségével a gerjeszt  lézersugarat az átlagosan 70 m vastagságú 
csomagolóanyagon át a minta belsejére fókuszáltuk, majd a kétkomponens  porminták 
makrolencsés vizsgálatánál leírtak alapján (3.3.2.1.1. pont) 35 különböz  pontban Raman 
spektrumfelvételeket készítettünk. Ha a fókuszpontot legalább 2 milliméterrel a fóliaborításon 
túl a tömbfázisba „süllyesztettük”, a fóliát jellemz  Raman sávok nem voltak detektálhatók, 
így a meghatározást nem zavarták. A kiértékelést szintén az ott leírtaknak megfelel en 
végeztük. A meghatározott kalibrációs görbe hibahatáron belül illeszkedett a csomagolóanyag 
nélkül végzett vizsgálatok során meghatározott görbéhez. Megállapítható tehát, hogy a 
disszertációban vázolt vizsgálati módszerek gyártásközi min ség-ellen rzés céljaira is 
továbbfejleszthet k, ennek részletes kidolgozása azonban további optimálást igényel. Egy 
lehetséges megoldás elvi vázlata egy korábbi közleményünk I  alapján a 3.3.21. ábrán látható. 



49

3.3.21. ábra A Raman mikro-spektroszkópia lehetséges alkalmazásai a gyógyszerformálási 
technológiákban

(Technológiai folyamathoz kapcsolódó Raman vizsgálatokat végeztünk hatóanyagleadást 
szabályozó polimer bevonatok szintézisének követésére II , valamint vizsgáltuk a 
gyógyszerkészítmények csomagolóanyagait, s sikerült kimutatni a zárórétegek közti vékony 
adhezív réteget is III .)  
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4. Raman vizsgálatok a polimer-technológiákban

4.1. Szakirodalmi áttekintés 
A klasszikus, hatóanyag-központú gyógyszer-analitikával ellentétben, ahol a szilárd fázis 

szerkezet felderítésének jelent ségét csak napjainkban kezdik felismerni, a polimerek, illetve 
polimer rendszerek esetén ez már korábban megkezd dött. A polimerek ugyanis 
természetüknél fogva heterogén rendszerek; s minthogy e heterogenitások a polimerek 
makroszkopikus tulajdonságait jellemz en befolyásolják, ezek megismerése az összefüggések 
megértése, s ezáltal a technológiák célirányos tervezése szempontjából alapvet  jelent ség .

A heterogenitás nemcsak a polimerekb l képzett keverékeket, vagy azokat a kompozitokat
jellemzi, melyek az alappolimer tulajdonságainak módosítására különböz  adalékanyagokat 
(pl.: szerves, vagy szervetlen tölt anyagokat, gócképz  ágenseket, kompatibilizáló szereket, 
antioxidánsokat, stb.) tartalmaznak, hanem magát az alappolimert is (változatos 
lánchosszúságú és alakú makromolekulák, amorf és kristályos tartományok, a 
termomechanikai el élett l függ  szuperstruktúrák). Az eltér  fázisok aránya befolyásolhatja a 
polimer optikai, mechanikai, illetve egyéb jellemz it. Az el állítás körülményeit l függ en a 
polimerben - kémiailag heterogén fázist képezve - különféle eredet szennyez k (pl.: 
katalizátor, vagy monomer maradványok, idegen anyagok, a feldolgozási folyamat degradációs 
termékei, stb.) is megtalálhatók. Az antioxidánsok, stabilizátorok szintén az alapanyag 
el állítása során kerülnek az iparilag gyártott polimerekbe.  

Az alappolimerek, keverékek, illetve kompozitok el z ekben említett inhomogenitásai 
jellemz en mikrométeres, vagy az alatti léptékben válnak tanulmányozhatóvá. Ennek 
megfelel en azok jellegér l az un. bruttóelemz  módszerek nem adnak elegend en részletes, 
pontos információt. Az említett mikrométeres, illetve az alatti térbeli felbontás több analitikai 
technika által is elérhet  (például az elektronmikroszkóp segítségével végezhet  rugalmatlan 
elektronszórási, vagy elektron energiaveszteségi spektroszkópia (Electron Energy-Loss
Spectroscopy) 77 , a szinkrotron sugárzást alkalmazó Near-Edge X-ray Absorption Fine Structure – 
lágy-Röntgen mikrospektroszkópia 78 ). A vizsgált polimer minta azonban ezek során 
általában részlegesen degradálódik. A Scanning Force Microscopy módszerek között pl.: a f thet
pásztázó t vel mikro-termikus analízisre alkalmassá tett µTA segítségével - közvetett módon - 
a polimerekr l speciális (molekula)kémiai, illetve szerkezeti információ nyerhet 79 ,
azonban a vizsgálat a polimer megolvadását - sok esetben degradációját - okozza. Közvetlen 
molekulaszerkezeti információk a polimer rendszerek esetében is - a molekularezgések alapján 
- az infravörös-, illetve Raman mikroszkópiai módszerekkel nyerhet k. A térbeli felbontás - 
gerjeszt  hullámhossztól függ en - IR mikroszkópok esetében átlagosan 10 µm, s az Attenuated 
Total Reflectance objektívek segítségével a polimer minták felületi rétege vizsgálható, míg a 
Raman mikroszkópoknál ~1 µm távolságra lév  pontok elkülönített vizsgálatára van lehet ség,
s a minta roncsolása nélkül (a fénytörés miatt bekövetkez  torzulások figyelembe vételével) a 
felület alatti rétegek szelektív tanulmányozása is megoldható. (A nagy teljesítmény  un. 
szinkrotron alapú infravörös fényforrások 80  alkalmazása már az IR mikroszkópok esetén is 
lehet vé tesz nagyobb felbontást biztosító kisebb aperturák alkalmazását 81, 82, 83 , ekkor 
azonban a diffrakció által érintett kisebb hullámszámú spektrumtartományok torzulnak 
(intenzitás, felbontás), jel-zaj viszonyuk csökken).
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4.1.1. A Raman mikroszkópia alkalmazási példái polimer rendszerekben 
A szakirodalomban számos példát találhatunk a Raman mikroszkóp - sok esetben 

kizárólagosan eredményre vezet  - alkalmazására.  
A Raman mikroszkópiai 2D, illetve 3D térképek 84  alkalmasak többkomponens  polimer 

rendszerek mikro-heterogenitásainak, fázisszeparációjának, összetételének jellemzésére 85,
86, 87, 88, 89 .

Morgan Raman spektrumokon alapuló kémiai térképek alapján állapította meg, hogy nagy- és 
kiss r ség  polietilén fázisok elegyedésekor a kialakuló lokális rendezettség független a 
molekulaszerkezett l, így a lineáris és elágazásos molekulaláncok arányától 90 . Raman 
mélységprofil felvételek, valamint a fóliák metszetein készített Raman térképek alapján 
Fleming és munkatársai poli(etilén-tereftalát) (PET) fóliák felületkezelés hatására megváltozott 
felületi rétegeinek vastagságát határozták meg száraz és immerziós objektívek alkalmazásával 
91 . A színezék behatolási mélységének egyszer  meghatározásával a Raman mikroszkóp a 

PET szálak oldószermentes színezési körülményeinek optimálásához is hozzájárult 92 . Eaton 
és munkatársai poli(vinilklorid) fóliák adhéziós tulajdonságainak javítására alkalmazott 
különböz  szilánszármazékok diffúziós tulajdonságait vizsgálták Raman mikroszkóp 
alkalmazásával a környezeti páratartalom, illetve a h mérséklet függvényében 93 .
Megállapították, hogy a növekv  páratartalom hatására a polimerben megn  a szilánok 
hidrolízisének sebessége, az ennek következtében immobilissá váló molekulák nem képesek a 
fólia felületére migrálni, és így hatásukat vesztik. Thibault és munkatársai ioncserél
membránok használata során bekövetkez  koncentrációváltozásokat (pl. a nitrát ionok 
eloszlását) vizsgálták vonal menti Raman térképfelvételek alapján 94 , Heinemann pedig 
reaktorban alkalmazott polimer ágy gyöngyeiben határozta meg a termék (alginát) eloszlását 
95 .
A lokális fázisszerkezeti különbségeket Rodríguez-Pérez és munkatársai zárt cellás poliolefin 

habok (kis és nagys r ség  polietilén, illetve etilénvinilacetát) esetében vizsgáltak Raman 
mikroszkóppal. A celláinak éleiben, lapjaiban, illetve csúcsaiban a makromolekulák 
rendez dési – így orientálódási és morfológiai – eltéréseit mutatták ki, összehasonlítva azokat 
az el állításukhoz használt, nem habosított referencia polimer lapok fázisszerkezeti 
jellemz ivel 96 . Vizsgálatuk eredményeit a diffrakciós technikákkal (WideAngleX-ray 

diffractionSpectroscopy és SmallAngleX-ray diffractionSpectroscopy) összehasonlítva megállapítható volt, hogy a 
habok szerkezete differenciáltabb, mint az a (milliméter nagyságrendbe es  felbontású) 
diffrakciós módszerek alapján várható lenne. Bertoluzza és munkatársai a gyógyászatban 
csíp protézisek alapanyagaként alkalmazott ultra nagy molekulatömeg  polietilén (UHMWPE) 
mechanikai terhelés hatására bekövetkez  felületi kristályosodására (majd ezt követ
pikkelyesedésére) derítettek fényt Raman mikroszkópiai vizsgálataik alapján 97 . Ezáltal vált 
magyarázhatóvá a biokompatibilisnek tartott alapanyagból készült protézisek körül 
megfigyelhet  kóros elváltozások sora. López Quintana és Schmidt fröccsöntött izotaktikus 
polipropilén és lineáris polietilén keverékben jellegzetes fázisszerkezeti különbségeket 
állapítottak meg az el állítási körülmények és a minták termikus, illetve mechanikai 
el kezelésének függvényében 98, 99 .

A polimerek mechanikai igénybevétele során a makromolekulák orientálódása
következtében a lokálisan mérhet  Raman szórás anizotróppá válik, mely polarizátorok 
alkalmazása mellett detektált Raman spektrum(pár)okban az orientációra érzékeny 
karakterisztikus sávok intenzitásarány változását okozza. Így a terhelésnek kitett rendszer 
feszültségtérképe a polarizációs Raman mikroszkópiai vizsgálatok alapján meghatározható, s 
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ezáltal a polimer deformációval szembeni ellenállóképessége becsülhet . Nielsen és Pyrz a 
leírtak alapján Raman mikroszkópiai módszert dolgoztak ki amorf polikarbonátokban 
deformáció hatására lokálisan kialakuló orientáció, illetve feszültségeloszlás térképezésére 
100 . A gyártástechnológia következtében a polimerben maradandó feszültségek kimutatására 

Colomban és munkatársai az epoxi modellkompozitokba ágyazott szénszálak Raman sávjainak 
deformáció-érzékenységét használták 101 .

Száler sített kompozitokban mechanikai terhelés hatására a határfelületekben fellép  nyíró 
feszültségek jellemzésére Anagnostopoulos Raman mikroszkópiai módszert dolgozott ki. Az 
így meghatározott lokális feszültségek alapján a szál és a mátrix kapcsolódásának min sége is 
jellemezhet  [102, 103 . A határfelületek tapadása, mechanikai hatásokkal szembeni ellenálló 
képessége kompatibilizálószerekkel módosítható. Koulic és munkatársai töretfelületek kémiai 
összetételének lokális meghatározásával a repedésterjedés irányát vizsgálták, mely alapján 
polisztirol - polimetilmetakrilát határfelületek kapcsolódásának er sségét jellemezték 
különböz  felületkezel szerek jelenlétében 104 .

Polireakciók körülményeinek optimálását 105 , valamint kémiai változások lokális in situ 
vizsgálatát a mintael készítés nélküli közvetlen vizsgálati lehet ség és a relatíve rövid 
spektrum akvizíciós id k teszik lehet vé. Így például Raman mikroszkóp segítségével követték 
a biológiai jelent ség  poli(ciánakrilát) képz dését szilárd fázisban, illetve emulziós 
polimerizáció során. Az utóbbi esetben fókuszált lézersugár optikai gradiens-ereje által 
csapdázott térben (azaz a fókuszpontban) rögzített emulziócseppet vizsgáltak 106 .
Poli(akrilamid) képz dését egy 75 mikrométer bels  átmér j , gél elektroforézishez 
alkalmazott cs ben követték nyomon 107 ; folyadékkristály átalakulási fokát a kijelz k
kapszuláiban 108  határozták meg, valamint polarizátorok segítségével vizsgálták a 
folyadékkristályok orientálódását is 109 .

A organoszilán hibrid bevonatok felületi rétegeinek UV fény indukálta térhálósodási profilját 
Raman mikroszkópiai és mikro-mechanikai vizsgálatok alapján jellemezve Posset és 
munkatársai 110  szerkezet-szilárdság összefüggéseket állapítottak meg. Meghatározott 
programú (fény)kezeléseket alkalmazva a térhálósodó polimer átalakulási fokának 
jellemzésével a fényforrások hatékonysága is összevethet 111 . Fény hatására térhálósodó 
polimerek esetében az anyagok fényvezet  képességét l függ en a polimerek felületén és a 
felület alatti rétegeiben eltér  átalakulási fok figyelhet  meg. A gradiens Raman 
spektroszkópiai jellemzésével vizsgálták a különböz  iniciátorok, stabilizátorok, pigmentek, 
UV fényt elnyel  anyagok, valamint az inhibítorként viselked  környezeti oxigén 112, 113 ,
az UV dózis és a h mérséklet [114  hatását a térhálósodásra. Alkid bevonatok száradásának, 
térhálósodásának folyamatát térben – a felülett l távolodva – és id ben vizsgálták Erich és 
munkatársai. Jellemezték továbbá az alkalmazott katalizátorok hatását is a térhálósodás 
folyamatára, s Raman mikroszkópiai vizsgálatokat nagy térbeli felbontású (kb. 5 m) NMR 
eredményekkel vetették össze 115 . A Raman mikroszkópia segítségével polisztirol gyöngyök 
allilaminos plazma-funkcionalizálásának részecskeméret-függését is sikerült kimutatni 116 .
A felületer sítést alkalmazó Raman spektroszkópiai (SERS) vizsgálatokat befolyásoló inaktív 
és aktív bevonatok hatását intenzív jelet adó polimer hordozón (polietiléntereftalát) vizsgálták 
117 .
A Raman (mikro)spektroszkópia alkalmazhatóságát a technológiai folyamatok 

min ségellen rzésében Gnyba 118  egy optikai sík hullámvezet  technológiáján keresztül 
mutatta be. 
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4.1.2. Polimerek degradációjának vizsgálata 
A polimerek id vel veszítenek eredeti tulajdonságaikból: degradálódnak. A degradációt 

el segít  tényez k között említhetjük a környezeti hatásokat (pl.: h mérséklet, fény, víz), a 
polimer szennyez it (pl. katalizátor maradványok); az alkalmazáshoz köthet  egyéb hatásokat 
(pl.: elektromos áram) stb.. A termékek élettartamának, stabilitásának el rejelzése érdekében 
különösen fontos a kémiai, szerkezeti változások vizsgálata, így ennek a területnek viszonylag 
gazdag szakirodalma van.  

Az elektromos áram hatását a kémiai, illetve fizikai szerkezetre Mattsson a 
poli(sztirolszulfonsav)-val ojtott poli(vinilidénfluorid) alapú proton vezet  üzemanyagcella 
membrán esetén Raman mélységprofil alapján tanulmányozta 119 . Ostrovskii és Jacobsson 
poliakrilnitril mátrixban eloszlatott lítium-perklorát gélelektrolit esetén a mátrix cianid 
csoportjainak fogyását figyelték meg annak felülete alatt 30 m-rel elhelyezked  rétegekr l
m ködés közben készített Raman spektrumok alapján 120 . Szintén a töltött részecskék 
hatását vizsgálták - de már a nukleáris kutatásokhoz kapcsolódóan - a nehézion (pl.: 19F, 32S,
63Cu, stb.) sugárzásnak kitett polimerekben (pl.: poliimidben 121 , polietilén-tetrafluoro-
etilénben 122 , fenolgyantákban 123 , stb.. A poliimid vezetési tulajdonságainak változása 
Raman mikroszkóppal kimutatott elszenesedésével vált magyarázhatóvá.  

A fény egyrészt a polimerek térhálósodását (lásd el z , 4.1.1. pont), másrészt azok 
degradációját segítheti el , amelynek vizsgálatára a Raman mikroszkópiai módszer akár lokális 
124 , akár mélységprofil meghatározások elvégzésével el nyösen alkalmazható 110 . Blakey 

és George az izotaktikus polipropilén fotooxidációja és a polimer el állítása során alkalmazott 
Ziegler-Natta katalizátor maradványainak eloszlása közötti kapcsolat felderítésére Raman 
mikroszkópiai vizsgálatokat végzett 125 . A lokális degradáció kimutathatóságának segítésére 
kés bb a fotooxidáció során kialakuló peroxidos helyeken sztirolt ojtottak a polimerre 126 .
Megállapították, hogy a felület alatti rétegeket a polimerek fotooxidációja a diffúziókontrollnak
megfelel  mértékben érintette. A polimerek öregedésének vizsgálatára természetesen egyéb 
technikák is alkalmasak, így pl. Grossetete a polietilén-polipropilén kopolimer 
fotodegradációját a minták metszetén a felülett l távolodva mikro-termoanalizátorral és IR 
mikroszkóppal követte 127 . Gonon a fotodegradálódott sztirol-izoprén kopolimer 
átalakulásának profilját a mélység függvényében fotoakusztikus és infravörös mikro-
spektroszkópiai módszerekkel határozta meg 128, 129 . Gu és munkatársai a 
polivinilidénfluorid – akril kopolimer keverék fotodegradációjának hatására bekövetkez
(határ)felületi változásokat ATR-FT-IR, XPS, nedvesedési határszög és Raman mikroszkópiai 
módszerek komplex alkalmazásával vizsgálták 130 . Alifás poli(észter-uretán) bevonatok 
természetes és mesterséges öregítése során metszeten végzett nagy térbeli felbontású 
transzmissziós FT-IR vizsgálatok alapján megfigyelt - a vártnál nagyobb mérték  -  
degradációt Keene 131  a szervetlen tölt anyagok jelenlétének tulajdonította. A környezeti 
hatások modellezése során a polietilén öregítésének példáján Sugiura 132  a metszetek 
differenciáló elektronszondás Röntgen mikroanalízisei alapján a víz szerepére mutatott rá. 

A polimerek fotodegradációjának kémiai-szerkezeti vizsgálata mellett legalább ennyire 
fontos a h  hatására bekövetkez  fizikai-kémiai változások megértése. Polimerek termikus 
degradációjának spektroszkópiai vizsgálatára úgyszintén számos közlemény található a 
szakirodalomban. A vizsgálatokhoz gyakran polimer fóliákat h kezelnek, feltételezve, hogy a 
h kezelés során a fólia teljes vastagságában degradálódik 133, 134, 135 . Így gyakorlatilag 
tömbfázis elemzéssel jellemzik a vizsgált polimer termikus degradációja során végbemen
változásokat, akár in situ körülmények között 136 . Mások viszont felületanalitikai 
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módszerekkel (AFM, XRD) és felületen végzett Raman mikroszkópiai vizsgálatokkal 
értelmezik a termoanalitikai módszerekkel meghatározott jellemz  átalakulási lépcs khöz
kapcsolható változásokat 137 .

A termikus, illetve termooxidatív degradáció heterogén jellegét felismerve, Celinea mikro-
spektroszkópiai vizsgálatokkal határozta meg a degradációs profil alakulását az öregedési id ,
illetve h mérséklet függvényében h kezelt neoprén minták esetében 138 . A PVC termikus 
dehidroklórozódásának mértékét Bowden határozta meg a kezelt minták metszetének Raman 
mikroszkópiai vizsgálata alapján 139 .

A polimerek, illetve polimer kompozitok termikus, és termooxidatív degradációjának 
megismerése az égésgátlás érdekében is kiemelked  jelent ség . A kapcsolódó szakirodalom 
hiányosságai miatt szükségessé vált az etilén-vinilacetát kopolimer degradációjához köthet
változások részletes Raman mikroszkópiai tanulmányozása. Az égésgátolt polimer 
rendszerekkel kapcsolatos egyéb vizsgálatainkkal néhány olyan területet kívántunk feltárni, 
ahol a hagyományos technikák (pl.: reológia, Röntgen diffrakció, stb.) nem alkalmazhatók, s a 
Raman módszer alkalmazásával újszer  technológiai és tudományos el nyök érhet k el.
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4.2. Felhasznált anyagok és jellemz ik

A 4.3. alfejezetben leírt polimerrendszerekben alkalmazott anyagok jellemz it a 4.2.1.
táblázat foglalja össze. 

4.2.1. táblázat Felhasznált anyagok és jellemz ik
Megnevezés Eredet Fizikai/kémiai jellemz k Megjelenés Egyéb 

Poli(etilén-vinilacetát) (EVA)  
Ibucell K 100 

H. B. Fuller  op.: 73°C 
MFI: 43 g/10 min (190°C/21,6 N)

granulátum termoplasztikus kopolimer 
28% vinilacetát tartalom 

Magnézium-hidroxid Mg(OH)2 Dead Sea 
Bromine Group 

mt: 58g/mol 
: 2,38g/cm3

fehér por  

Na-montmorillonit (MMT) 
(Microtec)

Eurotrade Kft. 
Magyarország 

Átlagos szemcseméret: < 30 µm szürkésfehér por természetes agyagásvány 

Benton SD-1 (OMM) Rheox Rt. Részecskeméret: < 1 µm 
: 1,47 g/cm3 (25°C) 

krémszín  por hosszú alifás láncot tartalmazó 
kvaterner ammóniumsóval 
ioncserélt bentonit agyagásvány 

Polipropilén (PP) 
TIPPLEN H535 

TVK Rt.,
Tiszaújváros 

: 0,9 g/cm3

MFI: 4 g/10 min (230 C, 21,6 N)

granulátum közepes folyóképesség
homopolimer

Ammónium-polifoszfát (APP) 
Exolit 422 

Clariant GmbH. Foszfortartalom: 31,5 0,5 % 
Nitrogéntartalom: 14,5 0,5%
Képlet: [NH4PO4]n; n=700 

fehér por pH: 5,5 0,5 (1%-os vizes 
szuszpenzióban) 

Bórsav H3BO4 Reanal 
(Magyarország) 

mt: 61,81 g/mól 
op: 185°C 

színtelen, 
kristályos vegyület 

Tetraetoxi-szilán (TES) Wacker-Chemie 
GmbH. 

fp: 168°C 
: 0,93 g/cm3

Viszkozitás: 0,65 mPas 

jellegzetes szagú 
színtelen folyadék 

Tegomer H-SI 2111 
szilikon oligomer ( , -
dihidroxi-oligodimetilsziloxán) 

Goldschmidt 
AG

Viszkozitás: 70 cP (25 C) színtelen folyadék nem elágazó láncó, szilanol 
funkciós

Pentaeritrit (PER) Montedison 
Spa. 

mt: 136,05 g/mol 
op: 190°C 

fehér por vízoldhatóság: 0,5 g/100 g (15°C) 

Bazaltszál (Toplan)  Bazaltgyapot 
Kft., Tapolca 

:  2,5 g/cm3 D: 2-50 m
hossz: 1-20 mm 

Peroxid iníciátor  
(Luperox F90P) 

Elf Atochem, 
Olaszország 

   

Nouracid  Akzo Chemie 
GmbH, 
Hollandia 

 sárgás, vízben nem 
oldódó viszkózus 
folyadék 

kb. 71% konjugált linolsavat 
tartalmaz, mely zömében 9,11-
linolsav

Maleinsav-anhidrid Sigma mt: 98,06 g/mol 
op:53-60°C
fp: 200°C 

: 1,314 g/cm3

fehér, kristályos 
por

nedvességre érzékeny 

Hidrokinon (C6H6O2) Sigma mt: 110 g/mol 
op:172-175°C
fp: 285°C 

A táblázat jelölései: fp: forráspont; op: olvadáspont; mt: molekulatömeg; : s r ség; MFI: 
folyási mutató szám; D: átmér
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4.3. Összetett, égésgátolt polimer rendszerek vizsgálata 
Vonatkozó, kiemelt publikációk: IV, V, VI, VII, VIII

A m anyagok kedvez  mechanikai tulajdonságaiknak és alacsony áruknak köszönhet en 
napjainkra a legváltozatosabb területeken váltották ki a klasszikus alapanyagokat (mint fém, fa, 
üveg, stb). Speciális tulajdonságokat igényl  m szaki alkalmazásuk érdekében azonban (pl. a 
gépjárm gyártás, elektromos- és épít ipar területén, illetve a véd ruházatok kapcsán) egyre 
nagyobb az igény a nagy tömegben gyártott, könnyen éghet  polimerek csökkentett 
éghet ségének, s t teljes égésgátoltságának kialakítása iránt.  

A polimerek termikus stabilitásának növelésére, illetve lángállóságának kialakítására 
irányuló kutatások fontos része a polimerekben, illetve a polimer kompozitokban h stressz
hatására bekövetkez  folyamatok megismerése, megértése, illetve nyomon követése. A Raman 
mikroszkópia azáltal, hogy alkalmas mikrométeres felbontásban kémiailag jellemezni a 
vizsgált mintát, értékes információkkal járulhat hozzá mind az alappolimerben a 
h mérsékletváltozás hatására lejátszódó folyamatok, mind a kialakított, s hatékonynak ítélt 
összetett rendszerben az alkalmazott égésgátló hatására bekövetkez  változások felderítéséhez, 
megértéséhez és ellen rzéséhez. A következ  pontokban az égésgátolt polimer kompozitok 
fejlesztéséhez, technológiájához kapcsolódó, Raman mikroszkóppal elért legfontosabb 
eredményeket ismertetem. 

4.3.1. A termikus és termooxidatív degradáció vizsgálata 

Az égésgátlásra alkalmas adalékanyagok kiválasztásához, valamint a feldolgozás során 
bekövetkez  változások megértéséhez ismernünk kell az alappolimer h stabilitását, 
degradációjának jellemz  lépéseit. A vizsgálatok során arra kívántunk választ kapni, hogy a 
degradáció lépéseinek felderítésére általánosan alkalmazott termoanalitikai módszerek (TG, 
DSC), valamint az UV és IR spektroszkópiai vizsgálatok mellett a Raman mikroszkóp 
alkalmazásával milyen további ismeretek nyerhet k. Példaként az etilén-vinilacetát (EVA)
kopolimert választottuk, mivel ezt az anyagot a kábelipar fémhidroxidokkal égésgátolt 
kompozit formájában óriási volumenben használja fel.  

Termogravimetriai vizsgálatok alapján megállapítható, hogy h mérsékletemelés hatására az 
EVA kopolimer két lépcs ben szenved tömegvesztést 140 . Az els  degradációs lépcs ben
(kb. 250 C-tól) a makromolekula f láncáról lehasadnak az acetát csoportok, majd 400 C feletti 
h mérsékleten a visszamaradt lánc is degradálódik. A DSC görbe 250 C felett rendkívül 
összetett, konkuráló endoterm és exoterm folyamatok sokaságáról tanúskodik (4.3.1. ábra).
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4.3.1. ábra Az EVA kopolimer DSC görbéje 

Az EVA kopolimer égésgátlására alkalmas adalékanyagokat úgy kell megválasztani, hogy 
aktiválódásuk a degradációt megel z  400 C alatti h mérséklettartományba essen. Íly módon 
azok az EVA degradációjának kezdeti szakaszát szükségszer en befolyásolják. E szakasz 
átalakulási folyamatainak értelmezése ezért alapvet  fontosságú. Részletesebb megismerésére 
Allen és munkatársai 180 C-on leveg ben, illetve 290 C-on inert atmoszférában öregített EVA 
fóliákat jellemeztek IR, UV, lumineszcencia, fluoreszcencia és foszforeszcencia spektrumok 
alapján 141, 142 .

A EVA kopolimer els  degradációs szakaszában lejátszódó kémiai átalakulások jellemzésére 
h mérséklet-programozható tárgyasztal segítségével kb. 3 mm átmér j , gömb alakú polimer 
mintákat h kezeltünk leveg  atmoszférában 20 C/perc felf tési sebességet alkalmazva. A 
felf tések végh mérsékleteit 210 C - 350 C tartományban felf tésenként 20 C-kal növeltük. A 
mintákat a felf téseket követ en 15 percen át a végh mérsékleteken tartottuk, majd 
szobah mérsékletre visszah tve azok felületén, illetve a felület alatti rétegeikben Raman 
mikroszkópiai vizsgálatokat végeztünk. A detektált Raman spektrumokat a 4.3.2. és 4.3.4. 
ábrák foglalják össze. A h mérséklet-programozható tárgyasztalban a cella h szabályzó 
felülete és a minta közvetlenül nem érintkezik egymással, ezért a zárt térben a minta leveg vel
érintkez , szabad felületének átalakulása sugárzó h  hatására jön létre, ami a gyújtás során is 
hasonlóan lép fel.

4.3.1.1. A poli(etilén-vinilacetát) termooxidatív degradációja a felületi rétegben

Az EVA kopolimer minta felületén detektált spektrumokban a h kezelés hatására megjelen
új sávok a polimer sávjainak vállaként, vagy széles, tagolatlan burkológörbeként 
azonosíthatóak (4.3.2. ábra). Asszignációjukat irodalmi adatok 141 , illetve a karakterisztikus 
sávtartományok alapján végeztük 143 .
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a

b

4.3.2. ábra  a) A h kezelt EVA minták felületér l készített Raman spektrumok a megjelen ,
kémiai átalakulásokhoz köthet  új sávok ( ), az acetát csoport lehasadását jelz
sávtartományok ( ), valamint a kristályosságot jellemz  tartományok ( )
jelölésével; 

 b) A minták színének változása a h kezelések végh mérsékletének függvényében 

Az acetát csoport C=O vegyértékrezgésének sávja (1738 cm-1) mellett 210 C-on vállként 
detektálható új sáv (1715 cm-1) telített alifás ketonok megjelenésére utal; 230 C-on az 
1772 cm-1-nél detektált sáv (  (CO)) -lakton gy r k kialakulását jelzi. Az 5 tagú laktongy r k
kialakulásával párhuzamosan a lánc további oxidációs reakcióit jelz  széles sáv is 
megfigyelhet vé válik a spektrumban 1640 cm-1-nél detektálható maximummal. Ez a sáv a 
magasabb h mérsékleteken kezelt minták esetében szélesedik, maximuma folyamatosan a 
kisebb hullámszámok felé tolódik, végül 330 C-ra intenzív, széles sávot képez 
(intenzitásmaximum: 1612 cm-1). Ebben a hullámszám tartományban az izolált, illetve C=O, 
vagy C=C kötésekkel konjugált szén-szén kett s kötések karakterisztikus sávjai detektálhatóak 
(4.3.1. táblázat). A széles sávok jellemz en a konjugált rendszerek jelenlétére utalnak. 
Jellemz , hogy a karbonil csoportot is tartalmazó konjugált rendszerek magasabb (1580-
1660 cm-1), míg a C=C kötések között kialakuló konjugált rendszerek alacsonyabb 
hullámszámokon szórnak (~1600 cm-1), az „egyív ” burkológörbe alapján azonban további 
azonosításuk nem lehetséges. Az intenzív sárgás-barnás szín megjelenése feltételezhet en e 
konjugált rendszerek kialakulásával magyarázható (4.3.2.b ábra). (Allen és munkatársai az 
EVA kopolimer esetén e szín megjelenését els sorban karbonil és C=C kötések által alkotott 
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konjugált rendszerek megjelenésének és nem konjugált szén-szén kett s kötések 
kialakulásának tulajdonítják 141 .)  

A vizsgálatok alapján a minta felületén az acetát csoportok koncentrációja 310 és 330 C
között nullára - illetve a detektálhatósági küszöbérték alá - csökken; mivel karakterisztikus 
sávjai (643 cm-1 O-C-O deformációs rezgés; 1740 cm-1 (C=O)) elt nnek. Ezzel párhuzamosan 
a 4.3.3. ábra szerint az amorf fázisban (lásd kés bb) intenzívebb CH vegyértékrezgés sávja 
(2935 cm-1) az acetát csoporttal együtt távozó metil csoportok számának csökkenése 
következtében gyengül. A makromolekulák oxidációja (C=C, illetve C=O csoportok 
kialakulása) a spektrumok alapján már jóval az acetát csoportok kimutatható arányú lehasadása 
el tt, alacsonyabb h mérséklet  kezelések során bekövetkezik. Így az feltételezhet en nem az 
acetát csoportok lehasadása által irányított folyamat, hanem els dlegesen a polietilén 
egységeket érinti. Ezt a feltételezést támasztja alá a minta kristályosságának változása is 
(4.3.2.a ábra, bekeretezett spektrumtartományok) a következ k szerint.  

Az EVA kristályossága alapvet en a polietilén szerkezeti egységek jelenlétéhez, illetve 
arányához köthet  a makromolekulában. A szerkezetfügg  spektrális változások azonosítására 
a h mérséklet-programozható tárgyasztal segítségével szobah mérsékletr l 250 C-ig 3 C/perc 
felf tési sebességgel - leveg  atmoszférában - melegített mintáról 20 másodpercenként in situ
Raman felvételeket készítettünk. A spektrum jellegzetes változásait, a kristályos és rendezetlen 
fázis spektrális eltéréseit a polietilén (PE) spektrumához viszonyítva a 4.3.3. ábra foglalja 
össze. (A szerkezeti rendezettségére jellemz  tartományok jelölése a 4.3.3. ábrán az 
irodalomban talált adatok alapján történt 144 ) A h kezelést követ en szobah mérséklet re
h tött minta Raman spektrumaiban degradációra utaló sávokat nem azonosítottunk (4.3.3 ábra
legfelül ábrázolt, „25°C (ell)” jelzés  spektruma). 

4.3.3. ábra A PE (25 C) és a különböz  h mérséklet  EVA kopolimer Raman spektruma az 
EVA kopolimer PE szerkezeti egységeihez köthet  kristályos fázisának megolvadása 
következtében megfigyelhet  spektrális változások által érintett sávtartományok jelölésével ( )

A polimer olvadási tartománya fölött (~73 C) a h mérséklet további emelkedésének hatására 
a spektrumban már csak a molekulaszegmensek mozgékonyságának növekedéséhez köthet ,
C-H vegyértékrezgések tartománya változik jellegzetesen (~2900 cm-1). A 2935 cm-1-nél
detektált sáv intenzitása asCH2; asCH3  a 2851 cm-1-nél megjelen  sáv sCH2

intenzitásához viszonyítva n , továbbá e sávok közti távolság a sávok szimultán egymás 
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irányába történ  csúszásával csökken. Összehasonlítva a 4.3.2. és 4.3.3. ábrák szerkezetre 
jellemz  sávtartományait, megállapítható, hogy a 230 C-nál magasabb, tartós h kezeléseket 
követ en (4.3.2. ábra) a degradált polimer visszah lése során a kiindulási állapotnál jóval 
rendezetlenebb fázist képez. Konkrétabban: a 2900 cm-1 körüli, rendezettségre érzékeny, C-H 
vegyértékrezgéseket reprezentáló spektrumtartomány sávjainak pozíciója és intenzitásaránya 
alapján a 230 C-nál magasabb h mérsékleten tartósan h kezelt - és kémiai változást 
szenvedett - minták felületének fizikai rendezettségi állapota a visszah tést követ
megszilárdult állapotban is a (160-170 C-os) kopolimer olvadéknak felel meg, azaz amorf. 

A polimer felületének degradációja - szénréteg kialakulásával - 350 C-on válik teljessé. Az 
amorf szén karakterisztikus sávjai (~1350 cm-1 és ~1590 cm-1) a minta felületér l készített 
Raman spektrumokban jól azonosíthatók (4.3.2. ábra).

4.3.1.2. A poli(etilén-vinilacetát) termikus degradációja a minták belsejében

A leveg t l elzárt alsóbb rétegekben a folyamatok a mélységi és metszeten készített Raman 
spektrumok alapján kevésbé összetettek és magasabb h mérsékleteket igényelnek, mint a 
felületen (4.3.4. ábra). A megjelen  új sávok sávfélértékszélessége kisebb, továbbá a mintában 
- visszah lése során - a felf tés el tti kristályossági fokú állapothoz hasonló, rendezett 
szerkezet alakul ki. 

4.3.4. ábra A h kezelt EVA minták felülete alatt 3-5 μm-rel készített Raman spektrumok a 
megjelen , kémiai átalakulásokhoz köthet  új sávok ( ), az acetát csoport lehasadását jelz
sávtartományok ( ), valamint a kristályosságot jellemz  tartományok ( ) jelölésével. 

Az acetát csoport lehasadása karakterisztikus sávjainak (643 cm-1; 1738 cm-1)
intenzitáscsökkenése alapján 290 C-on elkezd dik - kett s kötéseket, keto csoportokat hagyva 
hátra a láncban-, de teljessé - a felületen tapasztaltakhoz hasonlóan - csak 330 C-ra válik. 
Annak ellenére, hogy a felületen 350 C-on már csak szén detektálható, a felület alatti rétegek 
spektruma jellemz en kett s kötéseket, illetve - az 1708 cm-1 körül megjelen  gyenge sávok 
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alapján - oxo csoportokat tartalmazó polietilén lánc jelenlétére utal; a szénre jellemz  széles 
sávok (~1350 cm-1 és ~1590 cm-1) nem azonosíthatóak. 

Az EVA kopolimer h kezelése során megfigyelt spektrális változásokat és azok lehetséges 
asszignációit a 4.3.1. táblázat foglalja össze. 

4.3.1. táblázat Az EVA kopolimer h kezelése során változó karakterisztikus sávok 
lehetséges asszignációi 143

Kémiai átalakulások leveg
jelenlétében 

(Felület vizsgálatok) 

Kémiai átalakulások leveg
kizárásával 

(Felület alatti rétegek 
vizsgálata) 

Fázisátalakulás 
által érintett

spektrumtartományok 
Új sávok 

cm-1 Rezgésmód C cm-1 Rezgésmód C cm-1 Rezgésmód 
~1443
váll:
1420;
1463

(CH2) „ollózó” 

(CH2) „ollózó”(kr.)
2 (CH2) „kaszáló” 
felhangja 

210 1715 (C=O)
(telített alifás 
ketonok)

290 1657-
1671

(C=C)
(izolált láncközi C=C) 
(C=O) , - és , -,
’, ’-telítetlen ketonok 

1299
1305

(CH2) „torziós”(kr.)
(CH2) „torziós” 

                (amorf) 

230 1772 (C=O)
( -laktonok)

310 1634 (C=C)
(izolált láncközi C=C;  
C=O konjugált C=C) 

1066-1131 (C-C) vázrezgések 230-
330

1550-
1680

(C=C); (C=O) 
(izolált láncközi, 
vagy láncvégi C=C; 
C=C, ill. C=O 
kötéseket 
tartalmazó 
konjugált
rendszerek) 

310 ~3000 (CH2) (vinil 
csoportban)
(CH)  (–CH=CH–) 

2850-2940 (CH) CH2; CH3
csoportokban Acetát csoport lehasadása (teljessé válik: 330 C-on)

1740 (C=O) (észterek) 
631-650 O-C-O deformációs rezgések (észterek) 
~2930 CH3 csoportok CH vegyértékrezgései 

Jelölések:  – vegyértékrezgés; ,  –deformációs rezgések 

Raman mikroszkóppal - a vizsgált minta optikai jellemz it l függ en (átlagosan 50 µm 
mélységig), a minta roncsolása nélkül - mélyebb rétegek is tanulmányozhatóak. Az EVA 
minták esetében mélységprofilok segítségével megvizsgáltuk a h kezelés hatására 
degradációban érintett felületi réteg vastagságát. Így például a 15 perces 290 C-on végzett 
h kezelést követ en a Raman vizsgálatok alapján megállapítható, hogy e réteg vastagsága 
kisebb, mint 40 µm. E mélységben ugyanis már az EVA változatlan Raman spektruma volt 
detektálható (4.3.5. ábra).
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4.3.5. ábra A 290 C-on tartósan h kezelt EVA minta Raman spektrumai a felületen és a felület 
alatti rétegekben a felülett l mért távolság függvényében(a degradációra utaló intenzívebb 
sávok jelölésével ( )); a termikus degradációban érintett réteg vastagsága kisebb, mint 40 m

A megfigyelt degradációs gradiens a sugárzó h  hatásával magyarázható. A minta küls
rétegének felmelegedése gyorsabb, ennek következtében hosszabb ideig van kitéve az adott 
végh mérsékletnek, mint a mélyebben fekv  rétegek. Tekintettel arra, hogy a polimereket 
gyújtás során is hasonló hatás éri, az égésgátló adalékrendszert célszer nek t nik a felülethez 
közel koncentrálni. Az ílymódon gazdaságosabbá tett, többréteg  kompozit-technológiával 
el állított, égésgátolt polimer rendszer lángállósági jellemz inek meghatározására modell 
rendszereket vizsgáltunk, amelyek eredményeit a 4.3.3. pont foglalja össze.

Az EVA kopolimer leveg  jelenlétében h kezelt mintáinak Raman mikroszkópiai vizsgálatai 
alapján megállapítható, hogy a módszer alkalmas egy mintán belül párhuzamosan lejátszódó 
felületi termooxidatív és a felület alatti termikus folyamatok vizsgálatára. Ezáltal a degradáció 
szerkezeti vonatkozásokban is tanulmányozható (pl.: degradációban érintett felületi réteg 
vastagsága, gradiens). A degradáció a felületen sokkal gyorsabb és összetettebb, mint a felület 
alatti rétegekben. Oxigén jelenlétében az acetát csoportok lehasadását megel z en (210 C-on)
a molekulaláncon izoláltan és konjugáció kialakítására alkalmas helyzetben szén-szén kett s
kötések és oxo-csoportok keletkeznek. A kristályos szerkezet kialakulásában résztvev
polietilén egységek véletlenszer  oxidációja megszünteti a polimer termooxidatív 
degradációban érintett felületi rétegének kristályosságát. Az ilyen mértékben degradált felületi 
réteg vastagsága azonban csak néhány mikrométer. A felület alatt 3 µm-rel végzett Raman 
mikroszkópiai vizsgálatok ugyanis már más jelleg  átalakulásokról tanúskodnak. A 
spektrumok alapján azt lehetett megállapítani, hogy ebben a mélységben a kémiai átalakulások 
csak 270 C felett, els sorban az acetát csoport lehasadása által irányítottan mennek végbe. 
Minthogy az átalakulások így els sorban a vinil-acetát egységeket érintik, ezért a kristályos 
fázis részarányát csökkent  hatásuk nincs, visszah lve a polimer a kiindulási, s t esetenként 
annál - a Raman sávok élesedése, illetve differenciálódása által jelzett - rendezettebb fázis 
kialakítására képes.

(A polimerek fotodegradációja során hasonlóan differenciált változások történnek. Ehhez 
kapcsolódóan felületi és mélységi Raman felvételek készítésével vizsgáltuk a polietilén fóliák 
természetes öregedésével járó kristályszerkezeti változásokat IX )
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Az EVA degradációja kapcsán bemutatott Raman mikroszkópiai vizsgálat tehát nagy 
jelent ség  lehet a polimerek feldolgozás- és alkalmazástechnikai jellemz inek megértése 
szempontjából, mivel az el állított termékek közvetlenül vizsgálhatók (az IR vizsgálatokkal 
ellentétben vékony polimer fóliák készítése nem szükséges), s a különböz  térképezési 
lehet ségek a minta térbeli heterogenitására vonatkozóan is információt adnak. Ezen 
túlmen en a h mérsékletváltozás hatására bekövetkez  fizikai és kémiai változások Raman 
mikroszkópos nyomonkövetése nagymértékben hozzájárulhat a polimerek égése során 
lokálisan végbemen  részfolyamatok megértéséhez és ezáltal az égésgátló bevitelének és 
hatásának pontosabb megtervezéséhez. 

4.3.1.3. Indukált degradáció égésgátolt kompozitok el állítása során

A tiszta EVA kopolimer Raman vizsgálatai során nyert tapasztalatok alapján adalékokat 
tartalmazó, összetett rendszerek átalakulási folyamatait is jellemeztük.  

Az poli(etilén-vinilacetát)-ot jelent s mennyiségben alkalmazzák kábelek szigetelésére. 
El nyös tulajdonsága - szemben a PVC kábelszigeteléssel-, hogy nem tartalmaz halogént, így 
termikus degradációja során toxikus, korrozív gázok nem szabadulnak fel; továbbá 
flexibilitását még viszonylag nagy koncentrációban alkalmazott égésgátló adalékanyag - pl. 
fémhidroxidok - esetében is megtartja.  

Az EVA égésgátlására irányuló kutatómunka során a leggyakrabban használt, de csak nagy 
koncentrációban (50-60%) hatásos fémhidroxid (alumínium-hidroxid, illetve a termikusan 
stabilabb magnézium-hidroxid) típusú égésgátlók mellett az utóbbi id ben rétegszilikát 
nanorészecskék is kipróbálásra kerültek 145, 146 .

Az alkalmazott égésgátló azonban nemcsak a késztermék mechanikai tulajdonságaira hat 
kedvez tlenül, de a kompozit el állítása során fellép  kölcsönhatások el re nem várt 
átalakulásokat is eredményezhetnek. A poli(etilén-vinilacetát) termikus degradációjához 
hasonló átalakulásokat figyeltünk meg például égésgátolt EVA alapú kompozit mátrixában a 
bekeverést követ en felvett Raman spektrumok alapján.  

Az EVA mellett 47% magnézium-hidroxidot és 6% organofilizált - hosszú alifás 
láncú kvaterner ammóniumsóval ioncserélt - montmorillonitot tartalmazó 
kompozitot 180°C-on Brabender Plasti-Corder PL2000 típusú bels  kever vel, 350 
grammos kever kamrában, 180 1/perc fordulatszámon, 10 perces keverési id vel
állítottuk el .

A keverést követ en a megszilárdult rendszerr l felvett Raman spektrumokban a 
komponensek spektrumai alapján nem azonosítható, új sáv(ok) jelentek meg. Az új sávok 
ugyanakkor az EVA termikus degradációja során megfigyeltekkel azonos hullámszám-
tartományban jelentkeztek (4.3.6. ábra) (4.3.4. ábra).
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4.3.6. ábra Termikus degradációra utaló spektrális változások magnézium-hidroxidot és 
organofilizált agyagásványt tartalmazó EVA kompozit - el állítását követ en felvett - Raman 
spektrumában (referenciaspektrumok: azonos módon kezelt EVA, ill. 290 C-on h kezelt EVA 
(felület alatt 3 μm-rel felvett) Raman spektrumai (lásd még: 4.3.4. ábra) )

A tiszta polimer esetében azonos körülmények között végzett „kompaundálást” követ en 
(Brabender kever , 180 C, 10 perc) a Raman spektrumok alapján kémiai átalakulást nem 
lehetett kimutatni. A spektrális változások tehát arra utalnak, hogy az égésgátolt polimer az 
el állítás során fellép  jelent s nyírás hatására degradálódik. A mechanokémiai hatás 
fokozásában a nagy mennyiségben bekevert magnézium-hidroxidnak és az agyagásványnak 
feltételezhet en egyaránt szerepe van. (A leírt körülmények között el állított, de csak 
organofilizált agyagásvány (nano)részecskéket tartalmazó kompozit esetében nem volt 
kimutatható degradáció.) 

Az égésgátló adalékrendszer tehát stabilitást csökkent  s az acetát-csoportok lehasadását 
el segít  hatást is kifejthet a bekeverés során. Korábban más vizsgálati módszereket alkalmazó 
kutatók fém-hidroxidos rendszerekben ilyen megfigyelésr l még nem számoltak be. A Raman 
mikroszkóp tehát érzékeny módszernek bizonyult a gyártástechnológia során fellép
változások nyomonkövetésére, amely így felhasználható a technológiai körülmények 
optimálására.

4.3.2. Az égésgátló adalék eloszlása és hatása a polimer kristályszerkezetére  

Az adalékrendszerek hatékonysága alapvet en függ a komponensek diszperzitásától a 
polimer mátrixban. A Röntgen-diffrakciós, transzmissziós elektronmikroszkópiai (TEM) és 
reológiai módszerek 147  a nanorészecskék (pl.: rétegszilikátok) diszperzitásfokának, illetve 
rétegszétválásának eltéréseit igen érzékenyen jelzik. Azonban, ha a polimer mátrix nagy 
koncentrációban egyéb adalékanyagot (pl.: magnézium-hidroxid égésgátlót) tartalmaz, a 
részecskék e módszerekkel mérhet  jellemz i az átfedések miatt nem, vagy nehezen 
kimutathatók, így az el állított égésgátolt termék min ségellen rzésére ezek a módszerek nem 
alkalmazhatók. Ezekben az esetekben a kémiai térképek - így a Raman (spektrum)térképek - 
nagy segítséget jelentenek a kompozitok homogenitásának jellemzésében.  

A példaként bemutatott, Raman mikroszkópiai módszerekkel vizsgált, préselt mintalapok 
összetételét a 4.3.2. táblázat tartalmazza. 
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A komponensek homogenizálása Brabender Plasti-Corder PL2000 típusú bels
kever ben, 180°C-on, 180 1/perc fordulatszámon, 10 perces keverési id t
alkalmazva történt; a mintalapok kialakításához COLLIN P200E típusú prést 
(5 MPa, 180°C, 5 perc) ill. Brabender egycsigás extrúdert (150-160-180°C) 
alkalmaztunk.

4.3.2. táblázat A vizsgált kompozitok összetétele
Komponensek Tömegarány

EVA, Mg(OH)2 és MMT  8:8:1  
EVA, Mg(OH)2 és OMM 8:8:1 
EVA, Mg(OH)2 és IMM  8:8:1 
EVA és MMT 8:1 
EVA és OMM 8:1 
EVA és IMM 8:1 
MMT – Na-montmorillonit  
OMM –Benton SD-1 
IMM – polibutén/polisziloxán keverékkel interkalált OMM

4.3.2.1. Agyagásvány eloszlásának vizsgálata nagy tölt anyag-tartalom mellett

A nagy adaléktartalmú, összetett rendszer vizsgálatát megel z en, Mg(OH)2-ot nem
tartalmazó referenciamintákban az agyagásványok diszperzitásfokát reológiai vizsgálatok 
eredményei alapján jellemeztük. A vizsgálatokat AR 2000 Thermal Scanning Rheométerrel 
(TA Instruments) párhuzamos elrendezés  tányérok alkalmazásával 210 C-on, oszcillációs 
módban, a tányérok egymáshoz viszonyított elmozdulási sebességét 1-100 rad/s között 
változtatva végeztük. A tányérok mozgatásához szükséges er , illetve az elmozdulás alapján a 
m szerparaméterek (tányérok közti rés: 1 mm; relatív elmozdulás: 5%) figyelembe vételével 
számított komplex viszkozitás változása az egyes rétegszilikátokat tartalmazó kompozitokra az 
oszcillációs frekvencia függvényében a 4.3.7. ábrán látható.
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4.3.7. ábra A rétegszilikát tartalmú 
kompozitok logaritmikus komplex 
viszkozitás vs. logaritmikus oszcillációs 
frekvencia görbéi (a meredekség az 
agyagásvány diszperzitásfokával arányos 
147 )

A logaritmikus komplex viszkozitás vs. oszcillációs frekvencia görbe meredeksége alapján –, 
amely a szakirodalom szerint 147  a diszpergáltsággal (illetve exfóliáltsággal) arányos - 
kimutatható volt, hogy a legnagyobb diszperzitásfok az agyagásvány szemcsékre nézve az 
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OMM tartalmú minta esetében érhet  el (tg  = 0,84). Az IMM tartalmú mintát ennél kisebb 
agyagásvány eloszlatottság jellemzi (tg  = 0,56); míg a MMT (tg  = 0,45), a kompozit vékony 
filmjein készített optikai fotókon is jól azonosíthatóan, gyakorlatilag jelent s mérték
rétegszétválás nélkül, átlagosan 10-15 µm-es szemcsék formájában van jelen az EVA 
mátrixban (4.3.8. ábra).  

10 µm

4.3.8. ábra Balról jobbra: OMM, IMM és MMT szemcsék az EVA mátrixban (optikai fotó)

A referencia minták jellemzésére alkalmazott reológiai és mikroszkópos módszerek összetett, 
égésgátolt rendszerek min ségellen rzésére nem alkalmazhatóak, ezért a magnézium-hidroxid 
tartalmú minták esetében kémiai térkép készítésével kívántunk az anyag szerkezetér l
információt nyerni. A kompozitok felületének programozott térképezése során a Raman 
spektrumokat 100-szoros nagyítású objektív alkalmazásával 1 µm-es lépésközökkel 
detektáltuk. A kémiai térképek megjelenítéséhez az agyagásványok 4.3.9. ábrán jelölt 
karakterisztikus sávjainak lokálisan mért intenzitását használtuk. A karakterisztikus sávok 
intenzitásával, azaz az agyagásvány koncentrációjával arányosan világosodó térképpontok által 
alkotott területek a rétegszilikátok eloszlását, illetve szemcséinek méretét jellemzik a vizsgált 
rétegben (4.3.9. ábra).

5 µm 2 µm 5 µm

MMT    OMM    IMM 

4.3.9. ábra A vizsgált kompozitokban alkalmazott komponensek jellemz  Raman 
spektrumrészlete a térképezéshez alkalmazott karakterisztikus sávok jelölésével (fent) és a 
rétegszilikátok eloszlását jellemz  Raman térképek (lent) (a térképpontok az agyagásvány 
lokálisan mért intenzitásával arányosan világosodnak) ( g = 532 nm)

10 m10 m
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A Raman térképek alapján megállapítható, hogy a nagy mennyiség  magnézium-hidroxid az 
agyagásvány részecskék polimerben történ  eloszlathatóságára az alkalmazott homogenizáló 
eljárás mellett nincs kimutatható hatással. A Raman térképek hasonló méret  agyagásvány 
részecskék jelenlétét tükrözik (4.3.9. ábra), mint a magnézium-hidroxid-mentes minták optikai 
fotói (4.3.8. ábra). Az alkalmazott kompaundálási eljárás során tehát a nagy mennyiség
magnézium-hidroxid nyíróhatása a montmorillonit szemcsék aprózódásában nem nyilvánul 
meg, továbbá az IMM és OMM szemcsékre jellemz  eltér  diszperzitásfokot is változatlanul 
hagyja.

A Raman mikroszkóppal készített kémiai térképek alapján tehát összetett, nagy adalékanyag-
tartalmú polimer rendszerek homogenitása is meghatározható, amely az ilyen rendszerek 
gyártása során a min ség-ellen rzés kulcskérdése lehet.

4.3.2.2. Adalékanyagok kristályszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata

A polimerek mechanikai tulajdonságát jellemz en befolyásolja, hogy megszilárdulásuk során 
milyen mértékben képesek rendezett, kristályos szerkezet kialakítására. A kialakítható 
kristályossági fokot a molekulaszerkezeten, illetve a leh lési sebességen túl a polimerbe kevert 
adalékanyagok is befolyásolhatják. Ilyen termékek esetén a min ségellen rzésnek a 
kristályossági fok meghatározására is ki kell terjednie, ezt azonban az off line módszerek 
(DSC, XRD, s r ségmérés, illetve mikroszkópos módszerek) körülményessége és 
id igényessége korlátozza. 

A 4.3.2. táblázatban felsorolt kompozitok extrúziója során üvegszálas optika segítségével a 
4.3.10. ábrán látható m szerelrendezés alkalmazása mellett felvett Raman spektrumok 
karakterisztikus tartományai alapján (4.3.3. ábra, 4.3.1. táblázat) az EVA mátrix kristályossági 
állapotának in line jellemzése is elvégezhet  volt. (A kristályossági fok karakterisztikus sávok 
alapján történ  meghatározása, az egzakt korreláció kidolgozása DSC mérésekkel, további 
kísérleti munkát igényel.) 

4.3.10. ábra Az extrudált kompozit kristályossági állapotának Raman spektroszkópiai in line 
ellen rzésére alkalmas rendszer sémája 

A nagy mennyiség  magnézium-hidroxid tartalom ellenére - meglep  módon - még abban az 
esetben sem tapasztaltuk az EVA mátrix kristályossági fokának csökkenését, amikor annak - 
keverés során mechanikai hatásra bekövetkez  - degradációját detektáltuk (4.3.6. ábra).

Az összetett adalékrendszer komplex hatásának jobb megértésére - modellrendszerben - 
Raman mikroszkópiai módszerrel külön vizsgáltuk a montmorillonit részecskék hatását az 
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EVA kristályosodására. A vizsgálathoz a kompozitot h mérséklet-programozható 
tárgyasztallal olvadáspontja fölé (95 C) melegítettük, majd h mérsékletét 0,5 C/perccel
csökkentve a térképfelvételek segítségével kimutatott agyagásvány szemcse környezetében 
(annak felületét érintve) egy 40 µm-es „vonal” mentén un. pásztázó módban, 
mikrométerenként Raman felvételeket készítettünk. A térképfelvételt a minta h lése során 
percenként megismételtük. A Raman szórást hosszú fókusztávolságú, 50-szeres nagyítású 
objektívvel fél perces felvételi id t alkalmazva detektáltuk ( g = 532 nm). A pásztázó felvételek
során nem a minta mozgatásával kerülnek annak meghatározott részletei a fókuszpontba, 
hanem a lézersugarat egy rezg  tükör a fókuszsíkban egy vonal mentén pásztázásra késztetve 
lehet vé teszi, hogy e besugárzott területen a minta molekulái egyidej leg gerjeszt djenek. A 
Raman szórás ezt követ en a vonal - CCD detektor felbontása által limitált - maximálisan 250 
pontjából egyszerre kerül detektálásra. Ha a vizsgált adalékanyag gócképz  hatású, akkor 
annak felülete közelében a kristályos fázis rövidebb id  alatt alakul ki, ezáltal ott a rendezett 
szerkezetet jellemz  spektrumok korábban lesznek mérhet ek. A montmorillonit esetében 
azonban ez a tendencia nem volt megfigyelhet . A kristályosodási h mérséklet közelében a 
montmorillonit felületén és a felületét l távol statisztikailag kiegyenlítetten jelentek meg a 
spektrumokban a rendezett fázisra jellemz  éles sávok (4.3.11. ábra).

4.3.11. ábra A kristályosodó EVA vizsgálata a montmorillonit szemcse környezetében 73 C-on,
pásztázó üzemmódban (az agyagásvány szemcse felületét l távolodva a (részlegesen) kristályos 
fázisok - jelölt tartományok - kialakulása véletlenszer )

A Raman mikroszkóp segítségével ily módon - a polarizációs mikroszkóptól eltér en-, 
átlátszatlan minták esetében is „láthatóvá tehet ” a lokális kristályosodás, illetve 
szferolitképz dés. (Ehhez kapcsolódóan magnézium-hidroxiddal töltött polietilénben vizsgáltuk 
a szerkezet rendezettségének változását égésgátló adalék hatására X )

MMT
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Polimer
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4.3.3. Újrahasznosított, égésgátolt, többréteg  polimer rendszer fejlesztése 

A 4.3.1. pontban bemutatott vizsgálatok alapján kit nt, hogy a h sugárzás által keltett 
változások még tartós h kezelés során is csak a felületi réteget érintik, és relatíve lassan 
haladnak a mélyebb rétegek felé. Ez felveti a gondolatot, hogy égésgátló rendszerek 
gazdaságos kialakítása többréteg  szerkezetek formájában el nyös lehet. 

A gazdaságossági és környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve az iparban, így a 
m anyagiparban is egyre nagyobb az igény az anyagok újrahasznosítására. Az újrahasznosított 
polimerek azonban jelent sen gyengébb tulajdonságúak, mint az eredeti alapanyag. Jó 
min ség  termékek el állítására - a közepes min séget eredményez  egyszer  újrafeldolgozás 
helyett - megoldást jelenthet az un. mag-héj szerkezetek, vagy többréteg  rendszerek
kialakítása. A rétegelt szerkezet differenciált módosítást tesz lehet vé. Így a regenerált polimer 
gyengébb - pl.: mechanikai - tulajdonságai irányítottan javíthatóak, emellett a speciális 
tulajdonságokat biztosító adalékanyagok - pl.: égésgátlók - kisebb mennyiségben, 
gazdaságosabban alkalmazhatóak. Az egyik legnagyobb tömegben el állított polimer, a 
polipropilén (PP) újrahasznosítási lehet ségeinek b vítésére gazdaságossági szempontokat 
szem el tt tartva jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkez , m szaki területekre is megfelel ,
ugyanakkor kedvez  felületi min ség  termékek el állítására alkalmas, égésgátolt kompozitot 
kívántunk kialakítani.

A polipropilén kedvez  tulajdonságai (ár, fizikai, kémiai jellemz k, feldolgozhatóság és 
újrahasznosíthatóság) már eddig is rohamos térhódítást eredményeztek számos alkalmazási 
területen. Égésgátlásának gazdaságos megoldása esetén a m szaki m anyagok körében is 
ugrásszer  el retörése várható. Ezért a nemzetközi kutatómunkához kapcsolódva, 
kutatócsoportunkban - a poli(etilén-vinilacetát)-on kívül - a polipropilén lángállóságának 
javítására is intenzív kutatások folynak.

Az egyik ígéretes irány az ammónium-polifoszfát alapú, un. felhabosodó égésgátló 
adalékrendszer9 alkalmazása, amely széleskör  gyakorlati elterjedéséhez azonban még számos 
- pl. stabilitási, feldolgozás- és alkalmazástechnikai - problémát kell megoldani.  

Fejlesztéseink során a felhabosodó adalékrendszer - e problémák megoldását célzó - 
módosítása több lépésben valósult meg 148 .

Az ammónium-polifoszfát vízérzékenységének csökkentésére bóroxosziloxán (BSil) 
elasztomer bevitelére került sor [149]. Együttes alkalmazása a felhabosodó égésgátló 
adalékrendszerrel szinergetikus hatásúnak bizonyult. Feltételezhet , hogy a bóroxosziloxán az 
égés során a polimer felületi rétegében dúsulva - s a polimer ömledék reológiai viselkedését 
módosítva - a polimerek égésére jellemz  csepegési hajlamot csökkenti 150 , továbbá felületi 
véd réteg kialakítására képes V .

Agyagásvány nanorészecskék bevitelével - azok hatásmechanizmusára vonatkozó 
elképzelések alapján - az ammónium-polifoszfátot tartalmazó égésgátló adalékrendszer 
hatásának további er södése várható.

Az agyagásvány részecskék hatásmechanizmusára vonatkozó feltételezések a következ k:

9 Az adalékrendszer (ammónium-polifoszfát – savforrás; poliol – szenesed  komponens; szerves nitrogén tartalmú 
vegyület, pl.: melamin – gázképz , habosító komponens) m ködése során a polimer felületén egy felhabosodott, 
elszenesedett záróréteg alakul ki, amely a polimer és környezete közötti h transzportot korlátozza és az éghet
bomlástermékek utánpótlását visszaszorítja. 
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- h  hatására a felületen felhalmozódó agyagásvány lemezekb l kialakuló réteg az 
anyagtranszportot gátolja, illetve megakadályozza, hogy a lángok, illetve az oxigén 
közvetlenül elérjék a polimert [151]; 

-  az agyagásvány Fe3+/2+-ion tartalma gyökfogóként m ködve korlátozza az égést [152]; 
illetve

- az agyagásvány megfelel en exfóliált formában szenesít  hatást fejt ki 153 , s a 
kialakuló kokszos réteg csökkenti a polimer h kibocsátását.

Az ammónium-polifoszfát stabilizálására bevezetett bóroxosziloxán - a nanorészecskék 
felületén réteget képezve - els sorban az els  hatást, azaz a nanorészecskék migrációját, 
felületi dúsulását er sítheti. Ezáltal az ammónium-polifoszfát alapú felhabosodó égésgátló 
adalékrendszer hatása teljessé tehet VI .

A vázolt - szigorúbb szabványoknak is megfelel  (önkioltó) lángállóságot biztosító - 
égésgátló adalékrendszer hatásmechanizmusával kapcsolatos feltételezések, elképzelések 
igazolására Raman mikroszkópiai vizsgálatokat végeztünk. A vizsgálatok legfontosabb 
eredményeit ezen alfejezet 4.3.3.1. pontja foglalja össze, mely eredmények minden esetben 
összhangban voltak az alkalmazott egyéb módszerek (pl.: Röntgen fotoelektron-
spektroszkópia) alapján megállapítottakkal V, VI .

Tipplen H535 típusú natúr polipropilén, újrahasznosított polipropilén és égésgátló 
adalékrendszer (ammónium-polifoszfát (APP, Exolit 422); boroxosziloxán (BSil); pentaeritrit 
(PER); kationos felületkezel szerrel organofilizált agyagásvány (OMM, Benton SD-1)), 
felhasználásával mag-héj szerkezet , égésgátolt polipropilén kompozitok kifejlesztésére került 
sor. Az újrahasznosított polimerb l képzett mag mechanikai tulajdonságainak javítására 
bazaltszálakat alkalmaztunk. Az égésgátoló adalékrendszer alkalmazására kétféle elrendezés 
szerint került sor: vagy az újrahasznosított polimerhez keverve a magban - ez tetszet sebb
terméket eredményez-, vagy a héjban, amely gazdaságosabb és hatékonyabb. A kompozitokat 
kétkomponens  fröccsöntéssel állítottuk el  (4.3.12. ábra).

Az égésgátló adalékrendszer komponenseinek koncentrációja: 21% APP, 7%PER 
és 1,5% BSil (el állítása: 4.3.3.1.1. pont), 1% OMM. Az újrahasznosított 
polipropilén réteg er sítéséhez 20% bazaltszálat, 0,4% reaktív felületkezel szert 
(LIN-MSA, lásd: 4.3.3.2. pont), 5·10-3% peroxid iníciátort (Luperox F90P) 
alkalmaztunk. A kompaundálást Brabender Plasti Corder PL 2000 bels  kever ben
200ºC-on; a rétegelt szerkezet kialakítását fröccsöntéssel Engel 200H/80V/50HL-
2F-2K típusú berendezésen végeztük. 
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4.3.12. ábra A mag-héj szerkezet el állítása fröccsöntéssel: a szerszámban kialakuló folyás 
profil, az el állított mintatest és a kialakított polipropilén alapú rétegelt szerkezet  rendszer 
sémája

Az égésgátló adalékrendszer alkalmazásával az újrahasznosított polipropilén sokoldalú 
felhasználását lehet vé tev  rétegelt szerkezet  termékek fejlesztéséhez kapcsolódó Raman 
mikroszkópiai vizsgálatok eredményét a fejezet 4.3.3.2. és 4.3.3.3. pontja foglalja össze; ezt 
megel z en a t zhatásra bekövetkez  változások Raman mikroszkópiai vizsgálatát ismertetjük 
a 4.3.3.1. pontban.

4.3.3.1. A t zhatás h mérsékletén bekövetkez  változások vizsgálata 

Az égésgátló adalékanyagok hatékonyságának jellemzésére számos vizsgálati módszer 
ismert. Így például az adalékolt és tiszta polimer termikus stabilitásának eltérései 
termoanalitikai (TG, DSC) vizsgálatok segítségével kimutathatóak. A m anyagok
éghet ségének közvetlenebb jellemzésére standard vizsgálati eljárásokat dolgoztak ki; ilyen 
pl.: az oxigénindex10 meghatározása, vagy az un. UL9411 vizsgálat. A h  és gyújtószikra 
hatására bekövetkez  folyamatok részletesebb jellemzésére alkalmas, napjainkra széles körben 
elterjedt vizsgálóberendezés a Cone kaloriméter, mely a vizsgált minta tömegének, 
h kibocsátásának, gyulladásához szükséges id nek, az O2 fogyásának, valamint a CO és CO2

fejl désének egyidej  mérését teszi lehet vé.
A hatékonyság azonban csak akkor válik tervezhet vé, ha megismerjük az alkalmazott és 

hatásosnak talált adalékok, illetve adalékrendszerek h  hatására indukált folyamatainak és azok 
mátrixszal történ  kölcsönhatásának valódi kémiai, illetve anyagszerkezeti hátterét; és ezáltal – 
végs  soron - az égésgátlók hatásmechanizmusát. Erre kínál kiváló lehet séget a Raman 

10 Az ASTMD 2863 szabvány szerinti oxigénindex mér  berendezés segítségével éghet ségi “rangsor” állítható 
fel a legkülönböz bb m anyagok között. A mérés eredményeként az anyag éghet ségére egy mér számot kapunk. 
Oxigénindexnek nevezzük egy meghatározott sebességgel áramló oxigén-nitrogén gázkeveréknek azt a minimális 
oxigéntartalmát térfogatszázalékban kifejezve, amelyben a vizsgálandó anyagból készített próbatest még ég. 
Minél nagyobb ez az érték, annál nagyobb a vizsgált anyag stabilitása az égéssel szemben. 
11 Az ASTM D635/77 szabvány szerinti vizsgálathoz vízszintes, illetve függ leges helyzetben –végüknél fogva - 
rögzített 120x10x2 mm méret  próbatestek meghatározott idej  gyújtását követ en vizsgálják az égés 
fennmaradását, terjedési sebességét és az ég  minta csepegési hajlamát. A vizsgálati eredmények alapján a 
vizsgált anyag (a lángállóságnak megfelel  sorrendben) a következ  éghet ségi fokozatok valamelyikét kapja: HB 
< V-2 < V-1 < V-0. 
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mikroszkópia, mint az égésgátlás mechanizmusának feltárására használt egyéb módszerek 
(XPS, SEM, AFM(-µTA), Röntgen diffrakció, stb.) újszer  kiegészít je.

A Raman mikroszkóp a hatásmechanizmus felderítésére irányuló vizsgálatok során több 
ponton kapcsolódott a fent vázolt égésgátló adalékrendszer fejlesztéséhez. Segítségével 
vizsgáltuk például a bóroxosziloxán molekulaszerkezeti változásainak jellegét a t zhatás 
h mérsékletén, valamint az agyagásvány nanorészecskék migrációs sebességére gyakorolt 
hatását.  

4.3.3.1.1. A bóroxosziloxán kémiai átalakulása t zhatás h mérsékletén 

A bóroxosziloxánt a 4.3.1. egyenlet szerint , -dihidroxi-oligodimetilsziloxán és 
bórsav 4:1 tömegarányú keverékéb l folyamatirányított reaktorban állítottuk el
120°C-on. A BSil reaktivitásának növelésére tetraetoxiszilánt (TES) adtunk a 
reakcióelegyhez. A reakció el rehaladását a viszkozitásváltozás, a fejl d  víz és 
alkohol mennyisége alapján lehetett nyomon követni. 

HO[Si(CH3)2O]10H H3BO3
H2O- O[Si(CH3)2O]n Si

OC2H5

OC2H5

OC2H5

B
(C2H5O)3SiO

OC2H5

+

Si

O Si

Kat.+ Si(OC2H5)4

- HOC2H5
(4.3.1.)

Az el állított termék szobah mérsékleten elasztikus, termoplasztikus polimer. 
Raman spektruma a 4.3.13. ábrán látható („120 C”jelöléssel). 

A molekulában magas h mérsékleten bekövetkez  kémiai változások modellezésére a BSil-t 
a Raman mikroszkóp h mérséklet-programozható tárgyasztala segítségével 10 percen át 
400 C-on h kezeltük. A visszah tött BSil felületi rétegére fókuszálva 15 különböz  pontban 
Raman vizsgálatot végeztünk. A BSil jellemz  Raman spektruma a h kezelést követ en 
szintén a 4.3.13. ábrán látható („400 C”) . 

4.3.13. ábra A bóroxosziloxán el állítását (120 C) és 10 perces 400 C-os h kezelését követ en
a visszah tött mintáról szobah mérsékleten felvett, jellemz  Raman spektrumai az átalakulást 

jelz  spektrumtartományok jelölésével ( g = 633 nm, 100  objektív) 
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A spektrumok alapján megállapítható, hogy a bóroxosziloxán a tartós, 400 C-on végzett 
h kezelése alatt meg rzi szerves jellegét; a karakterisztikus sávtartományok sávjainak 
intenzitása alig változik (pl.: C-H vegyértékrezgések: 2900 cm-1).

A szerves molekulaszegmensek részleges lehasadását jelzi a 714 cm-1-nél detektálható sáv 
intenzitásának csökkenése, mely sáv az C-Si-C kötések szimmetrikus vegyértékrezgéséhez 
rendelhet . Ezzel párhuzamosan intenzív új sáv jelenik meg 888 cm-1-nél, amely a 
karakterisztikus sávtartományok alapján 143  Si-OH funkciók megjelenéséhez köthet
(SiO(H) vegyérték v. SiOH deformációs rezgés). Ezt támasztja alá a 3200 cm-1 körül detektált, 
kis intenzitású, széles sáv is ( (OH)).

A BSil tehát a Raman spektrumok alapján jellemzett, molekulaszerkezeti változások szerint 
csak részben alakul át az égés körülményei között (kerámiaszer ) szervetlen felületi réteget 
kialakítva, egy része szerves karakterét meg rizve a felhabosodott felületi záróréteg 
mechanikai tulajdonságait javítja. A kialakuló réteg ennek köszönhet en deformálhatóbb, 
mechanikai hatásoknak tartósan ellenállóbb, ezáltal hatékonyabb védelmet biztosít.  

4.3.3.1.2. A bóroxosziloxán és az agyagásvány együttes hatásának vizsgálata 

Az agyagásványok az ismertetett módon kedvez  hatással lehetnek a polimer h stabilitására 
többek között azáltal, hogy lemezei h  hatására a felületre jutva „tet cserép-szer en” lezárják 
azt. E feltételezett hatás er södését kívántuk elérni bóroxosziloxán alkalmazásával.  

A vizsgálathoz 4% organofilizált montmorillonitot (OMM), illetve a 6% 
bóroxosziloxán + organofilizált montmorillonit (4% OMM, 2% BSil) adalékot 
tartalmazó polipropilén alapú modell-rendszereket tanulmányoztunk Raman 
mikroszkóp segítségével. A vizsgált kompozitok el állítása Brabender 
kever kamrában 200 C-on történt. 

Tízszeres nagyítású objektívet alkalmazva az el állított minták felületén három különböz
helyzetben kb. 1 mm hosszúságú vonal mentén 5 µm-enként detektáltuk a Raman 
spektrumokat. A mintákat ezt követ en a Raman mikroszkóp h mérséklet-programozható 
tárgyasztala segítségével 250 C-on, illetve 300 C-on 2 perces h kezelésnek vetettük alá, majd 
- visszah tésüket követ en - felületükön megismételtük a Raman vizsgálatokat. Az 
átlagspektrumok alapján megállapítható eltérést a kiindulási kompozit spektrumához 
viszonyítva kizárólag a bórsziloxánnal készült kompozit esetében, a 300 C-os h kezelést 
követ en tapasztaltunk (4.3.14. ábra).
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4.3.14. ábra A bóroxosziloxán + OMM tartalmú kompozit szerkezeti átalakulásokhoz köthet
spektrális változásai a 300 C-os, 2 perces h kezelést követ en (referenciaspektrumok: az 
organofilizált montmorillonit (—); illetve a 250 C-on h kezelt BSil-OMM tartalmú minta 

spektruma (—) (mely azonos a minta el állítását követ en felvett spektrummal)).  
A szürke spektrum a 300 és 250 C-on h kezelt minták spektrumainak eltérése kb. 10-szeres 

nagyításban.

A bóroxosziloxán alkalmazása esetén a montmorillonit karakterisztikus sávjának (2856 cm-1)
megjelenése a 300 C-on h kezelt minta felületét jellemz  átlagspektrumban, illetve a - 4.3.14.
ábrán feltüntetett - különbségspektrum a nanorészecskék bóroxosziloxán által indukált felületi 
dúsulására utalnak.

Azon túl, hogy a BSil segíti az agyagásvány nanolemezkéinek migrációját, a 4.3.3.1.1.
pontban ismertetett átalakulása által az égés során, - mintegy ragasztóként hatva - képes 
összetartani a nanolemezeket a felületen akár függ leges gyújtás esetén is. Az éghet ségi 
vizsgálatok során megállapított csepegési hajlam-visszaszorulás - feltételezhet en - erre 
vezethet  vissza.

4.3.3.2. Felületkezel szer el állítása (Kémiai reakció követése)

A polimerek mechanikai tulajdonságainak javítására bevezetett er sít anyagok és a polimer 
mátrix összeférhet ségének javítására felületkezel szereket alkalmaznak. Ezek egyik speciális 
csoportját a reaktív tenzidek képezik, amelyek a diszperzitást javító felületaktív hatásukon 
túlmen en, a mátrix és az adalékanyag kapcsolatát kémiai kötések kialakításával is javítják.  

Mivel ilyen komponensek alkalmazása a többréteg  kompozitok nagymennyiség
bazaltszálat tartalmazó magrétegében (l. a 4.3.12. ábrán) a megfelel  szál-mátrix adhézió 
biztosítása érdekében különösen fontos, több reaktív tenzid hatású molekula szintézisét is 
megvalósítottuk (4.3.15. ábra).
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4.3.15. ábra Reaktív tenzid molekulák: linolsav - maleinsavanhidrid addukt (LIN-MSA), 
napraforgóolaj - maleinsavanhidrid addukt (NFO-MSA), glicerin-monooleát – 

maleinsavanhidrid addukt (GMO-MSA) 

Ezen molekulaszerkezetekkel a polipropilénben gyakran alkalmazott maleinsav-anhidriddel 
ojtott polipropilén kapcsoló komponens 154, 155  és a diszperz polimer rendszerek 
homogenitásának javítására alkalmazott tenzidek el nyös tulajdonságait kívántuk ötvözni. Az 
el állított reaktív tenzid molekulák így a kompozit el állításának körülményei között - poláris 
csoportjaik által irányítottan - „megtalálják” a fázishatárrétegeket, javítják a diszperziót, majd 
kialakítják a kémiai kapcsolato(ka)t XI .

A LIN-MSA addukt el állítása során a maleinsavanhidrid mellett, reagensként Nouracid 
került alkalmazásra. (A Nouracid kb. 71% konjugált linolsavat tartalmaz, mely zömében 9,11-
linolsav).

A LIN-MSA szintézisét Raman mikroszkóp segítségével követtük. Az el vizsgálatok során 
erre a célra kifejlesztett mikroreaktorban ellen riztük a Nouracid konjugált linolsav 
tartalmának aktivitását a Diels-Alder cikloaddícióra.

A reakciók „mikroreaktoraként” 500 µl-es alumínium tégelyeket választottunk. A szokásos - 
például kvarcküvettákban - detektálható spektrumokkal összevetve ugyanis a tégely tükröz d
felületei által er sített Raman jelintenzitás (azonos id  és mérési körülmények mellett) jelent s
- esetenként öt-, tízszeres - növekedést mutatott (4.3.16. ábra).  

4.3.16. ábra Az alumínium (—) és kvarctégelyben (—) azonos id  (1 s) és mérési körülmények 
( g = 532 nm, 10  objektív) mellett detektált (LIN-MSA) spektrumok  
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A megnövekedett intenzitás rövidebb spektrumakvizíciós id  alkalmazását és ezáltal 
gyakoribb spektrumfelvételt, részletgazdagabb reakciókövetést tesz lehet vé.

A 9,11-linolsav (LIN) és maleinsavanhidrid (MSA) 1:1 molarányú (4:1 tömegarányú) 
keverékének hidrokinon inhibitor alkalmazása mellett mikroreaktorban 120 C-on végrehajtott 
Diels-Alder cikloaddíciója (4.3.2. reakcióegyenlet) során percenként detektált Raman 
spektrumokat az id  függvényében a 4.3.17. ábra foglalja össze. A mikroreaktor h mérsékletét 
a Raman mikroszkóp f thet -h thet  tárgyasztalával szabályoztuk. 

(4.3.2.)

4.3.17. ábra A 9,11-linolsav és maleinsavanhidrid Diels-Alder cikloaddíciója során percenként 
detektált Raman spektrumok összesít  „térképe” az id  függvényében ( g = 532 nm, hosszú 
fókusztávolságú 50  objektív, spektrum akvizíciós id : 1 s) 

Az inhibitort tartalmazó Nouracid (8 mg) h mérsékletét 120 C-ra emeltük, majd beadagoltuk 
a maleinsav-anhidridet (2 mg). A maleinsav-anhidrid beadagolásának pillanata, és a 
reakcióelegy homogenizálódása jól követhet  a maleinsav-anhidrid C=O vegyértékrezgésének 
1854 cm-1-nél detektált sávjának intenzitásváltozása alapján (4.3.17. ábra kinagyított részlete). 
A homogenizálódással párhuzamosan az addíciós reakció is elkezd dik: a konjugált kett s
kötések vegyértékrezgéséhez rendelhet  sáv (1654 cm-1) intenzitása csökken és az izolált C=C 
kötések megjelenésével párhuzamosan eltolódva új sávvá alakul 4 cm-1-rel magasabb 
hullámszámon. A reakció befejez désekor e sávtartomány intenzitása állandósul. Ennek 
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megállapításához bels  standardként a Nouracidban és a termékben egyaránt nagy - és 
gyakorlatilag változatlan - mennyiségben jelenlev  metilén csoportok deformációs rezgéséhez 
rendelhet , 1445 cm-1-nél detektálható sáv intenzitását választottuk (4.3.18. ábra).

4.3.18. ábra A 9,11-linolsav (Nouracid) és maleinsav-anhidrid között lejátszódó Diels-Alder 
reakció lefutásának vizsgálata a kett s kötések vegyértékrezgés tartományában detektálható 
sáv(ok) intenzitásának változása alapján (bels  standard: a metilén csoportok deformációs 
rezgéseinek sávja – 1445 cm-1). A sávintenzitás-arányok állandósulása alapján megállapítható 
reakcióid : kb. 80 perc 

A mikroreaktorban végrehajtott reakciók során a 
reakcióelegy (reakciókoordináta-, illetve 
h mérsékletfügg ) spektrális változásaival, illetve a 
lehetséges végpontjelzéssel kapcsolatban nyert 
tapasztalatok dönt en hozzájárultak a laboratóriumi, 
számítógéppel folyamatirányított reaktorokban 
megvalósított reakciók közvetlen követéséhez (amelyet 
részletesebben Csontos István PhD értekezése tárgyal 
156 ). E reakciókat már a Raman mikroszkóp 

száloptikai kivezetésének segítségével követtük (4.3.19.
ábra). A reakciók végpontját a mikroreaktorban végzett 
vizsgálatok alapján megállapított termékspektrumok 
megjelenése, illetve a megfelel , - például a 4.3.18. ábra
kapcsán leírt - sávintenzitásarányok állandósulása jelezte.

(A bazaltszál er sítés helyett alkalmazhatunk 
természetes, pl. cellulóz szálakat, amely el nye, hogy a 
biodegradálhatóság mellett, poliol komponensként 
aktívan részt vehet az égésgátló hatásban. Polipropilén 
mátrixban alkalmazott szálak kompatibilitási 
jellemz inek javítására a szálak felületét speciális 
szililezésnek vetettük alá, amely hatékonyságát Raman 
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4.3.3.3. A réteghatárok vizsgálata

Az újrahasznosított, égésgátolt, illetve száler sített polipropilén alapú kompozitokból 
fröccsöntéssel kialakított, 4.3.12. ábrán bemutatott szerkezet  végtermékek mechanikai 
tulajdonságai az újrahasznosított és a tiszta nyersanyag min ségén túl a rétegek közötti 
adhéziótól is függnek. Minthogy az égésgátló adalék a PP kristályosodási sebességét módosítja 
157 , várhatóan a rendszer el állítása során kialakuló határréteg tulajdonságaira is hatással 

lehet. A megfelel  tapadás létrejöttét, illetve az ehhez szükséges interdiffúziós határréteg 
jellemz it Raman mikroszkópiai módszerrel vizsgáltuk.  

A réteghatár szerkezetvizsgálatához a fröccsöntött minták metszetén a határrétegre mer leges 
vonal mentén 2 mikrométeres lépésközökkel Raman térképfelvételeket készítettünk (4.3.20.
ábra). Az interdiffúziós határréteg vizsgálatához a regenerált PP homogén eloszlású 
degradációs termékeinek karakterisztikus sávját (772 cm-1) használtuk. 

a

b       c 
4.3.20. ábra A tiszta (—) és a regenerált polipropilén (—) jellemz  Raman spektrumrészlete az 
interdiffúziós határréteg vizsgálatához alkalmazott sáv (772 cm-1) jelölésével (a), a 
karakterisztikus sáv intenzitás változása a réteghatárra mer legesen kijelölt térképezési vonal 
mentén a bels  (b), illetve a küls  (c) rétegében égésgátolt minta esetében ( g = 632 nm, 100
objektív, lézerfolt átmér : 0,84 m) 

A karakterisztikus sáv intenzitásának éles letörését a réteghatárokon egyik mintánál sem 
tapasztaltuk. Ez arra utal, hogy a rétegek az el állítás körülményei között képesek egymásba 
diffundálni, s ezáltal stabil kapcsolatot kialakítani egymás között. Azonban míg a 4.3.13.b ábra 
(bels  rétegében égésgátolt minta) kb. 40 µm vastag interdiffúziós határréteg kialakulását jelzi, 
addig, a küls  rétegében égésgátolt minta határrétege a párhuzamos Raman vizsgálatok alapján 
mindössze kb. 10 µm-nek adódott. A különbség oka feltételezhet en az ammónium polifoszfát 
korábban említett gócképz  hatása, illetve a rétegek eltér  h vezet  képessége következtében 
kialakuló eltér  kristályosodási sebesség 157 .
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5. Raman vizsgálatok szén nanocsövek jellemzésére 

5.1. Szakirodalmi áttekintés 
A polimerkompozitok el z  fejezetben tárgyalt kutatása elvezetett a nanocsövek, mint 

kompozitalkotók kutatási területére, ahol a Raman vizsgálatoknak önmagukban is kiemelked
jelent sége van. 

A szén nanocsövek felfedezésükt l [158, 159] napjainkig a legjobban kutatott 
molekularendszerek közé tartoznak. E nagy szakmai érdekl dést különleges szerkezetük és 
(kvantumkémiai számítások alapján feltételezett, illetve részben bizonyított) speciális 
elektromos és mechanikai tulajdonságaik indokolják. A szén nanocsövek szerkezetét - 
szemléletesen - a grafit egy síkjából, annak feltekeredésével és „varrat nélküli hegedésével” 
származtathatjuk (5.1.1. ábra).

„zigzag”

           „armchair”

5.1.1. ábra Az (5,3) királis szén nanocs  szerkezetének származtatása a 2D grafitrétegb l, a 
kiralitás vektor, illetve –szög, valamint a grafit sík e vektor, illetve szög meghatározására 
alkalmazott rácsvektorainak jelölésével. Jobbra: az akirális szén nanocsövek szerkezete (zigzag 
és armchair). 

A kétdimenziós grafitréteg feltekeredésének iránya és az érintett hexagonok száma a 5.1.1. 
ábrán jelölt C vektorral jellemezhet . A nanocsövek szimmetriáját meghatározó vektor 
egyenlete a 2D méhsejtszerkezet  grafit sík rácsvektorait alkalmazva 

C = na1 + ma2,     (5.1.1.) 

ahol n és m egész számok. A nanocsövek egyértelm  jelölésére e számokat alkalmazhatjuk 
(n,m) formában. Ha n = m, a származtatott nanocs  az un. „armchair” típusú csövekhez 
sorolható, míg m = 0 a „zigzag” típust jellemzi. E két típus akirális szerkezet , míg a királis
csövekre az n m 0 összefüggés igaz. A szimmetria miatt a jelölésben konvencionálisan n m
arányt alkalmazzák.  

Az egyfalú nanocsövek elektromos tulajdonságainak jellemzésekor azt találták, hogy, ha az 
n-m = 3q, ahol a q egész szám, a cs  fémes jelleg  lesz, míg ellenkez  esetben félvezet  [160].

A szén nanocsövek szintézisére a kezdeti – egyéb szénszármazékok mellett 1-2%-ban 
nanocsöveket is tartalmazó - kis hatékonyságú eljárások helyett ma már nagy hatékonyságot 
biztosító szintézisutak ismertek. Gyakran alkalmazott módszerek a lézer abláció (LA) - a 
nanoszerkezeteket grafitkeverékb l leginkább kobalt/nikkel katalizátor mellett állítják el  - 
[161, 162], az elektromos ívkisülés - kobalt/nikkel katalizátor alkalmazásával - [163], a kémiai
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rétegleválasztás g zfázisból (CVD) - vas katalizátorral szilíciumoxid felületen - [164]; kétfalú 
nanocsövek el állítására a metán katalitikus bontása - ferrocén katalizátor prekurzorral - [165], 
valamint a napenergiát kiaknázó eljárás [166]. A kutatócsoportunkkal együttm köd  namuri 
egyetemen B. Nagy János vezetésével szénhidrogének katalitikus kémiai leválasztásával nagy 
hatékonyságú, iparilag alkalmazható szintézisutakat dolgoztak ki egy- és többfalú nanocsövek 
el állítására 167, 168, 169 . Bár az eddig elvégzett szintézisek alapján a szakirodalomban 
számos empirikus összefüggést leírtak a szintézis során alkalmazott paraméterek (pl.: a 
katalizátor min sége, eloszlatottsága, nyomás, h mérséklet) és a kialakuló nanocs  szerkezetek 
között, jelenleg a nanocsövek célzott el állítása még mindig igen esetleges. A szintézisek során 
a termék többnyire vegyes átmér vel, szimmetriával és rendezettséggel jellemezhet  egy vagy 
többfalú nanocsövekb l és szennyez kb l (szénnel borított katalizátorszemcse, amorf szén, 
egyéb szén származékok pl.: szén nanorészecskék, fullerének) álló keverék. A nyerstermék 
szennyezéseinek eltávolítására a szakirodalom szerint több eljárás is alkalmazható, így például 
forró vizes forralás, lassú oxidáció, forró savas feltárás, ultrahang-, illetve h kezelés, stb.. 

A szintézisek optimálása mind a nyerstermék, mind a tisztított nanocs  frakció analitikai 
jellemzését megkívánja. Annál is inkább, ha figyelembe vesszük, hogy a felsorolt tisztító 
eljárások nem minden esetben tekinthet k közömbösnek a nanocsövekre nézve [161, 170]. A 
salétromsavas f zés például, melyet az amorf szén és a fém katalizátor maradványainak 
eltávolítására igen gyakran alkalmaznak, karbonsav funkciók kialakulását segíti el  a 
nanocsövek falában, továbbá a kötegekbe beékel dve megváltoztatja azok elektromos 
tulajdonságait. H kezeléssel a beékel dött ionok ugyan eltávolíthatóak, a kémiai változás 
azonban irreverzibilis marad. A nyers termékek vizsgálatához leggyakrabban alkalmazott 
analitikai módszerek: a nagyfelbontású transzmissziós, illetve pásztázó elektron mikroszkópia 
(HRTEM, HRSEM), termogravimetria (TG), Raman (mikro)spektroszkópia, valamint az 
atomer  mikroszkópia (AFM) [171]. Nagyfelbontású elektronmikroszkópokkal a 
szennyezettség jelenlétének és elhelyezkedésének megállapítása mellett meghatározható a 
nanocsövek átmér je, hossza, illetve összetettsége (egyfalú/ többfalú), szimmetriája azonban 
nem. A szennyez tartalom mennyiségi meghatározására a termogravimetria alkalmas. 
Hátránya, hogy a vizsgálat a minta elégésével, megsemmisülésével jár. A Raman 
spektroszkópia a szén módosulatok jellegzetes Raman spektruma alapján a komponensek 
kémiai azonosításának lehet ségét kínálja [172, 173, 174]. Emellett egyes rezgési frekvenciák 
(pl. a lélegz  rezgéseké, lásd.: kés bb) és a nanocsövek szerkezete között talált összefüggések 
alapján meghatározhatóak a nanocsövek átmér i és szimmetriaviszonyai is [160]. Összetett 
nanocs  minták esetén azonban a módszer optikai rendszere által definiált - nanocsövek 
átmér ihez viszonyítva relatíve kicsi - térbeli felbontása (mikro-spektrométereknél ~ 1 µm) 
rendszerint csak komplex Raman spektrumok detektálását teszi lehet vé. Az ily módon kapott, 
sávátfedéseket tartalmazó spektrumok értékelését tovább nehezítik a cs falak van der Waals 
kölcsönhatásai következtében módosuló rezgési frekvenciák. Ezért az összetett minták Raman 
spektrumainak pontos, nanocs  szerkezet azonosítására vonatkozó értékelése – még a fent 
említett összefüggések ismeretében is – csak a HRTEM, illetve HRSEM felvételekb l nyert 
eredmények ismeretében, azok együttes elemzése által végezhet  el.

A szén nanocsövek rezgési tulajdonságainak jellemzésére a grafit rezgési modelljét alapul 
véve vezették le a kétdimenziós, hajlított grafitrács rezgéseit leíró matematikai modelleket. 
Eklund és munkatársai úgy találták [160], hogy a nanocsövek - e kétdimenziós grafitsík 
rezgéseihez viszonyított - új rezgési frekvenciáinak számát a nanocs  szimmetriája határozza 
meg. Az átmér függ  frekvenciák jellemzésére a mez elhajlási modellt alkalmazták. Az 
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átmér  növekedésével az elhajlásból származó új frekvenciák intenzitásának csökkenését, majd 
elt nését jósolták. Az egyfalú és többfalú nanocsövek spektrális eltéréseit - a rétegtávolságot, 
illetve a (ennek ismeretében számítható) van der Waals er ket figyelembe véve – szintén 
modellszámítások alapján jellemezték.  

A szén nanocsövek jellegzetes Raman spektrumtartományai azok információtartalma alapján 
a következ k:

Sugárirányú lélegz  rezgések (radial breathing mode, RBM) tartománya [150-
400 cm-1] (5.1.2. ábra)

A rezgési frekvencia fordítottan arányos a cs átmér vel [175]. Többfalú nanocsövek 
esetén e függés eltérhet az egyfalú 
nanocsöveknél tapasztaltakhoz képest: a falak 
közti kölcsönhatás következtében az RBM 
sávok eltér  frekvenciáknál detektálhatók, mely 
helyét tovább módosíthatja, ha a kölcsönható 
falak eltér  kiralitásúak [165, 176].  

Átmeneti tartomány [150-1200 cm-1]
F ként kombinációs sávok és felhangok, 

frekvenciájuk a vizsgált cs  szimmetriájára utal 
(5.1.3. ábra). Egyfalú nanocsöveknél úgy 
találták, hogy a 860 cm-1 alatti sávok 
frekvenciája a Raman gerjesztési energia 

növelésével csökken, míg afelett n  [177]. Néhány sáv (jellemz en a 860 cm-1,
1060 cm-1 körül észlelhet ek) az eddigi vizsgálatok alapján függetlennek bizonyult a 
gerjesztési hullámhossztól. 

5.1.3. ábra A nanocsövek rezgési frekvenciáinak kiralitásfüggése az azonosításra alkalmas 
tartományok jelölésével [160] 

Rendezetlenségre utaló „disordered” D-sáv tartománya [~1340 cm-1]
A D-sáv megjelenése a nanocsövek spektrumában sokszoros rezonancia 

mechanizmussal magyarázható, utal a nanocsövek rendezetlenségére, illetve az egyéb 
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5.1.2. ábra A (10,10) nanocs  kék
színnel jelölt egységcellát alkotó
atomjainak elmozdulási iránya és
az észlelhet  frekvencia a lélegz
rezgés során 
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szén származék (pl.: amorf szén) jelenlétére a mintában. A grafit sík elhajlása, illetve a 
cs  végek is rendezetlenségnek tekinthet k, így intenzitásnövel  hatásuk van [162]. 
Frekvenciája izolált nanocsövek esetében az átmér vel csökken [178], hasonlóan a 
gerjesztési energiával is. A D-sáv frekvenciájának függése a gerjesztési energiától a 
falak számának függvényében is változik [179], továbbá frekvenciája kiralitásfügg
[164, 178]. 

Érint  irányú rezgések (grafite band, G band, több sáv a grafit E2g módjának 
felhasadásából) tartománya [1500-1600 cm-1]

A cs  szimmetriájáról, elektromos tulajdonságairól 
árulkodik, frekvenciája - részben - átmér  függ  [164, 
178]. Királis csövek esetén a G-sáv 6 összetev re
bontható: A1g, E1g és E2g szimmetriával [180, 181]. 
Akirális csöveknél csak három sáv különíthet  el 
csökken  frekvenciák szerint: armchair - E2g, A1g és 
E1g; zigzag - A1g, E1g és E2g [182]. A maximálisan 6 
csúcsból azonban els legesen a két legintenzívebb 
sávé látszik ( G

- és G
+). Félvezet  csövek esetén 

mindkét említett sáv keskeny és Lorentz függvénnyel 
illeszthet . Fémes csövekre a G

- széles sávként 
jelentkezik, aszimmetrikussá válik és Breit-Wigner-
Fano sávalakkal írható le (5.1.4. ábra). Az G

+

(~1591 cm-1) - ellentétben a G
-szal - független az 

átmér t l. A két sáv frekvenciájának különbsége 
félvezet  csövekre: G

+ - G
- = 47.7/d2 [183]. Az 

együttható Jorio és munkatársai szerint kisebb: 45,7 [184], illetve fémes csövekre: 79,5. 

G’ sávtartomány [2500-2900 cm-1]
A D sáv felhangja, mely intenzitása független a D-sáv intenzitásától, így a 

hibahelyekt l, szennyez kt l is [185]. Az egyfalú nanocsövek legintenzívebb 
másodrend  Raman sávja. Frekvenciája az átmér vel csökken [178], illetve a lézer 
energiájával n  [185]. 

A Raman spektrumok sávjainak átmér , szimmetria, rendezettség és gerjesztési energia 
függésének vizsgálta napjainkban is számos új megfigyelésre ad lehet séget.

A rezonancia-Raman jelenség kihasználásával akár egyetlen szén nanocs  vizsgálata is 
lehetséges [185]. A szén nanocsövek Raman sávjainak rezonancia-er sítése nagyságrendileg 
összevethet  a felületer sített Raman spektroszkópiai vizsgálatok során tapasztalt 
intenzitásnövekedéssel [186]. A rezonancia, mely a spektrum sávintenzitásainak intenzív 
növekedését idézi el , akkor jön létre, ha a gerjeszt  lézer energiája megfelel a nanocs
egydimenziós elektromos állapots r ség függvényének éles - vezet  és szigetel  sávoknak 
megfelel  - van Hoove szingularitásai közötti valamely átmenet energiakülönbségének (Eii)
[185]. A rezonancia-Raman jelenségének köszönhet en Kataura és munkatársai által bevezetett 
diagram segítségével (5.1.5 ábra) [187] elvben a nanocsövek szimmetriája a következ kben
leírtak szerint jellemezhet : Minden (n,m) nanocs nek egyedi Eii átmeneti energiasora van, 
mely fizikailag a grafit sík konstans energiakontúrjának háromszögszer  deformálódásához 
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köthet  [188]. Meghatározásához a pásztázó alagútmikroszkópiát alkalmazzák. Ugyanakkor 
adott lézerenergia mellett mért Stokes és anti-Stokes radiális lélegz  rezgéshez tartozó (RBM) 
sávok intenzitásarányából szintén meghatározható a nanocs re jellemz  Eii 10 meV 
pontossággal [189]. Az RBM frekvenciából kiszámított átmér  ismeretében a Kataura-
diagramot alkalmazva a vizsgált cs  (n, m) értékei megállapíthatóak [190]. A diagramból az az 
általános következtetés is levonható, hogy minél kisebb a cs átmér , annál nagyobb energiájú 
lézer gerjesztése mellett várható a rezonancia. Összetett rendszereknél a Kataura-diagram 
els sorban a rezonáló csövek elektromos tulajdonságának meghatározását segíti. 

5.1.5. ábra Az (n,m) nanocs Eii
átmeneteinek energiája a cs átmér  (dt)
függvényében 187

Ha a rendszer összetett, a lézerfoltban gerjesztett valamennyi cs  egyedi átmér jét l,
szimmetriájától függ en „használja ki” a rezonancia lehet ségét. Ezért a Raman vizsgálatok 
kvantitatívvá tételére a Raman sávok anyagmennyiség-függ  intenzitásai alapján csak abban az 
ideális esetben lenne mód, ha a rendszerben egyetlen cs  sem rezonál és az RBM frekvencia 
nem esik a detektálási tartományon kívül (legtöbb Raman (mikro)spektrométer esetén a 
Rayleigh szórás körüli detektálási határ: ~100 cm-1). Azonban egy valódi, ismeretlen, összetett 
szén nanocs  minta vizsgálata során a mennyiségi meghatározás lehet ségei az el re ki nem 
számítható rezonancia-jelenségek következtében er sen korlátozottak. Gian és munkatársai 
által leírt, egy és többfalú nanocsövek keverékének mennyiségi meghatározására ajánlott 
módszere is csak a tiszta komponensek relatív Raman aktivitásának ismeretében alkalmazható 
[191].

A vizsgált rendszer összetettségét l függ en adott gerjesztési lézer energia mellett több, a 
lézer rezonancia ablakába (Elézer±0,1eV) es  Eii átmenet gerjeszthet  a rezonanciaprofilnak 
megfelel  mértékben. Az észlelt RBM frekvenciákból így csak a csövek egy részhalmazának 
(a lézer frekvenciájával rezonáló, vagy a vizsgált rendszerben igen nagy mennyiségben 
el forduló csövek) átmér je határozható meg. Minél több, különböz  energiájú lézert 
alkalmazunk a nanocs  minta gerjesztéséhez, a rendszert alkotó csövek átmér ir l annál 
gazdagabb képet kapunk [185, 166].

A nanocsövek észlelt Raman frekvenciáinak viszonylagos eltolódását a korábban leírtak 
értelmében alapvet en a cs  szerkezete és a lézer energiája (frekvenciája) határozza meg. 
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Azonban a lézer teljesítményének is jellegzetes hatása van a Raman sávszerkezetre. A lézer 
teljesítményének gondos megválasztása különösen tisztítatlan, összetett rendszerek 
vizsgálatánál igen fontos. A rendszer összetev i - f ként az amorf szén - a lézer által közölt 
energiát jelent s mértékben h vé alakítják, melynek több hatása is lehet. A legkedvez bb,
hogy a felmelegedés hatására a felmelegedést el idéz  szennyezések gyakorta elégnek. Ezáltal 
a lézeres besugárzás tisztítási eljárásként alkalmazható [192]. A korábban említett, tisztítás 
során adszorbeálódó oxidatív [193] és egyéb molekulák is [163] deszorpcióra késztethet k
lézeres felf tés hatására. Azonban a felmelegedés során veszélyeztetettek a hibahelyeket 
tartalmazó nanocsövek is, melyek korlátozott h vezet  képességük miatt szintén 
felmelegednek. Egyes szerz k a kis átmér j  csövek irreverzibilis roncsolódásáról is számot 
adnak [194]. Ennek okaként a kisebb átmér khöz rendelhet  nagyobb szerkezeti feszültség 
említhet  [163]. Romero és munkatársai egyfalú nanocsövekre azt találták, hogy a zigzag
típusú cs  az átmér  növekedésével kevésbé sérül; míg az armchair típus stabilitás maximuma
a (10,10) cs nél van [195]. A h mérséklet növekedésével, az optikai rezonancia mellett 
számolnunk kell a termikus rezonanciával is [196]. A termikus rezonancia során adott lézer 
alkalmazása mellett az optikai rezonanciát nem mutató kisebb átmér j  csövek is észlelhet vé
válnak. Így a meghatározható cs átmér k tartománya kitágul. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy a magasabb h mérsékleten mérhet  RBM frekvenciákból történ  átmér k számításánál 
figyelembe kell venni az RBM sávok frekvenciájának - esetleges - h mérsékletfügg ,
reverzibilis, kisebb frekvenciák irányába történ  eltolódását. Egyfalú nanocsövek esetében az 
RBM sávok frekvenciájának h mérsékletfüggésére Zhou és munkatársai azt találták, hogy az 
független az átmér t l, míg kétfalú nanocsöveknél a rétegek közötti kölcsönhatáshoz 
rendelhet en átmér függés mutatható ki [197]. 

Szintén egyfalú nanocsöveknél a G-sáv frekvenciájának h mérsékletfüggése (0,038 cm-1/K)
Li és munkatársai mérései során nagyobbnak mutatkozott, mint az RBM frekvenciáké 
(0,013 cm-1/K) [198]. Továbbá kimutatták, hogy a G-sáv h mérsékletfüggése nagyobb az 
egyfalú nanocsöveknél, mint a többfalú társaikénál. Zhou és munkatársai viszont egy- és 
többfalú nanocsövek esetén a G-sávra négyzetes h mérsékletfüggést írtak le a sáv 
kiszélesedése mellett, ugyanakkor az átmér  hatására nem találtak bizonyítékot [197]. 

A másodrend  Raman sávok frekvenciája szintén csökken a h mérséklet növelésével, így 
például a G’-sáv is a kisebb hullámszámok felé tolódik [163]. Továbbá Ouyang és Fang a 
másodrend  Raman sávok intenzitásának relatív növekedését mutatták ki a h mérséklet 
függvényében [199]. 

A lézerrel indukált felmelegedés mértékére az anti-Stokes és Stokes sávok 
intenzitásarányaiból is lehet következtetni. Egy összetett rendszer rezonanciajelenségei 
következtében azonban ennek eredménye már pontatlan [163]. 

Polimerek termikus stabilitásának módosítására a Namuri Egyetemen CVD módszerrel 
el állított nanocsöveket kívántuk jellemezni. Minthogy egy ismeretlen, összetett nanocs
rendszer Raman spektrumainak értelmezésére még nincs általános, minden részletre kiterjed
módszer, a szén nanocsöveket tartalmazó nanokompozitok technológiájának kidolgozásához 
elengedhetetlen az alkalmazásra kerül  nanocsövek el zetes, alapos Raman spektroszkópiai 
jellemzése. A vizsgálatok új tudományos eredményeit a következ  fejezet foglalja össze.
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5.2. Felhasznált anyagok és módszerek 

5.2.1. A vizsgált minták 

E területen végzett vizsgálatainkkal kobalt katalizátor szemcséken katalitikus kémiai 
g zfázisú leválasztással (CCVD) el állított nanocs  minták elemzését végeztük. A vizsgált 
minták nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkópiai (HRTEM) módszerrel12

megállapított összetételét az 5.2.1. táblázat tartalmazza. 

5.2.1. táblázat A vizsgált nanocs  minták összetétele 
Tisztított egyfalú szén nanocs  keverék 

(PSWNT)
Tisztított többfalú szén nanocs  keverék 

(PMWNT)

 30% egyfalú nanocs  (SWNT) 
 10% kobalt (katalizátor)
 amorf szén és egyéb szén nanoszerkezetek 
 kevés kétfalú nanocs  (DWNT) 

 40% DWNT 
 25% háromfalú nanocs  (TWNT) 
 20% négyfalú nanocs  (FWNT) 
 2% kobalt 
 egyéb szén nanoszerkezetek 
 kevés SWNT 

5.2.2. Vizsgálati módszerek 
5.2.2.1. Raman spektroszkópia

 Homogenitásvizsgálat

A spektrumok reprezentativitásának megállapítása érdekében minden nanocs  mintáról 
valamennyi lézer gerjesztés alkalmazásával 5 különböz  helyen vettünk fel Raman 
spektrumokat, mind a 10×, mind az 50× objektív segítségével elérhet  térbeli felbontást 
ellen rizve. A mintát ér  lézersugár teljesítményét a semleges sz r k segítségével úgy 
választottuk meg, hogy a minta roncsolódása ne következhessen be. Ennek ellen rzésére a 
Raman felvételeket minden esetben megismételtük 5 perces, folyamatos lézerbesugárzást 
követ en is. Az átalakulásokra leginkább érzékeny D-sáv intenzitáscsökkenését egyik esetben 
sem tapasztaltuk. A vizsgálatok He-Ne (633 nm) lézergerjesztés mellett ily módon D1 sz r vel
csökkentett, 0,35 mW lézerteljesítmény mellett voltak megvalósíthatók, míg a dióda (785 nm) 
és frekvenciakett zött Nd-YAG (532 nm) lézer a D2 sz r  alkalmazását tette szükségessé 
(mintára jutó teljesítmény: 0,19 mW, illetve 0,15 mW). 

 A spektrumok h mérsékletfüggése és a minták h stabilitása

H thet -f thet  tárgyasztalt alkalmazva a minta h mérsékletét 10ºC/perc felf tési 
sebességgel szobah mérsékletr l 450ºC-ig emeltük. Közben 50ºC-tól 50ºC-onként detektáltuk 
a minta Raman spektrumait. A minta h mérsékletét a felvételt megel z  5 percben és az alatt 
állandó értéken tartottuk. A visszah tés során a h tési sebességet 5ºC/percben állapítottuk meg 
és a mintákat az ellen rz  spektrumfelvételt megel z en 15 percig, illetve az alatt az adott 
h mérsékleten tartottuk. A mérésekhez a lézer mintára jutó teljesítményét a korábban említett 

12 J.-F. Colomer, G. Van Tendeloo EMAT, University of Antwerpen, Belgium 
S. Enouz, A. Loiseau CNRS-ONERA, Laboratoire d’Etude des Microstructures, France, Paris 
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homogenitás-vizsgálatoknál megállapított szükséges mértékben csökkentettük, hogy a lézer 
energiájának abszorpciójából származó h mérsékletemelkedést, illetve roncsolódást elkerüljük. 
A spektrumok átlagos felvételi ideje 10-15 percnek adódott.

 A gerjesztés hatására bekövetkez  változások vizsgálata

A Raman spektrumok, illetve ezek alapján a minta lézergerjesztés hatására bekövetkez
változásait szobah mérsékleten, a lézer mintát ért teljesítményének fokozatos (a sz r ket 
hatásuk szerint rendre egymást követ en alkalmazva), illetve ugrásszer  (D1, illetve D2 után 
közvetlen maximális teljesítmény) növelése mellett tanulmányoztuk. A spektrumok reverzibilis 
változásainak ellen rzésére 20 perccel a méréssorozat befejezését követ en a méréssorozat 
kiindulási paramétereinek beállítása mellett a szükséges legkisebb (lásd homogenitás 
vizsgálatok) lézerteljesítmény alkalmazásával ismételt Raman felvételeket készítettünk a 
mintáról ugyanazon pontban. 

5.2.2.2. Nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkópia (HRTEM)

A minták HRTEM felvételei JEOL 4000FX típusú készüléken készültek. 

5.3. Szén nanocsövek vizsgálata és tisztítása 
Vonatkozó, kiemelt publikáció: XIII

A nanocsövek összetett rendszerének jellemzése jelenleg csak több analitikai módszer 
(HRTEM, HRSEM, AFM, TA, Raman (mikro)spektroszkópia) kombinált alkalmazásával 
érhet  el. Az említett módszerek közül a Raman (mikro)spektroszkópia nyújtja a kémiai 
információk zömét. Azonban a nanocsövek viszonylag egyszer  szerkezete ellenére azok 
Raman spektrumában még számos sáv eredete és - ebb l következ en - szerkezetfüggése 
vitatott.  

Vizsgálataink célja a kapott nanocs  minták homogenitásának, h stabilitásának, valamint a 
Raman sávszerkezet gerjeszt  lézer hullámhosszához és teljesítményéhez köthet
változásainak megállapítása volt.  

5.3.1. Homogenitásvizsgálat 

A mintákról készített HRTEM felvételek a minták nanocs  tartalmának nagyfokú min ségi 
(átmér , kötegeltség, falak száma, stb.) inhomogenitásáról tanúskodtak, ezért feltételeztük, 
hogy az egyes lézerek által gerjesztett nanocs  csoportok lokális, mikrométeres nagyságrend
mérési térfogatot áttekint  Raman felvételeiben is jelent s eltérések mutatkoznak majd.  
Ennek ellenére azt tapasztaltuk, hogy a felvett Raman spektrumokban az RBM [150-400 cm-1],
illetve D-sávok [~1340 cm-1] relatív intenzitásai spektrumonként alig - az 5.2.1. ábra fels
spektrumpárjával jellemezhet  módon és mértékben - térnek el. Min ségi inhomogenitást, azaz 
spektrumonként eltér  frekvenciájú RBM sáv(ok) jelenlétét (például az 5.2.1. ábra alsó
spektrumpár nyíllal jelölt sávja(i)) az 5.2.2. táblázatban összefoglaltak szerint, csak a többfalú 
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nanocsöveket tartalmazó mintánál, néhány esetben, egy-egy sáv alapján tudtunk kimutatni. 
Tehát a minták a mérési térfogatban - szennyez tartalomra (D sávintenzitás), illetve eltér
szerkezettel jellemezhet  nanocs  típusra nézve (RBM tartomány relatív sávintenzitásai) - 
els sorban mennyiségileg inhomogének, min ségi inhomogenitásuk csekély. 

5.2.1. ábra A PMWNT mintán a homogenitás vizsgálat során detektált legeltér bb két Raman 
spektrum frekvenciakett zött Nd:YAG (fent) és diódalézer (lent) gerjesztés mellett (50× 
objektív, D2 sz r ; az RBM sávtartomány nagyítva) 

5.2.2. táblázat Homogenitásvizsgálat eredménye
532 nm 633 nm 785 nm 

10× 50× 10× 50× 10× 50×
PSWNT Homogén Homogén 
PMWNT 

Homogén 
Homogén Inhomogén Inhomogén 

A vizsgált mintákról az összetett RBM tartomány alapján tehát megállapíthatjuk, hogy azok a 
mérési térfogatokban közel molekulárisan kevered , alapvet en homogén eloszlású 
nanocsöveket tartalmaznak. Egyes kis mennyiségben jelen lev  cs fajták viszont lokális 
inhomogenitást mutatnak. 
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5.3.2. A gerjesztési frekvencia hatásának vizsgálata 

Az egyes mintákról eltér  gerjesztési frekvenciák mellett detektált spektrumok 
összehasonlításához a homogenitásvizsgálatok során nyert Raman spektrumok átlagát 
alkalmaztuk (5.2.2. ábra).

5.2.2. ábra A tisztított egy-, illetve többfalú nanocsövek Raman spektrumai a gerjesztési 
frekvencia függvényében (G-sávra normált intenzitásskálában) 

Az 5.2.2. ábra alapján megállapítható, hogy a többfalú nanocsövet tartalmazó minta 
rendezetlensége (amorf szén, egyéb szén nanorészecskék, rendezetlenség a cs ben, valamint 
elhajlás és vég) a D-sáv relatív intenzitása alapján mindig kisebb, minta az egyfalú mintáé, 
összhangban az összetételre vonatkozó el zetes adatokkal (5.2.1. táblázat). A D-sáv 
frekvenciájának függése a lézer energiájától (eV) a vizsgált egyfalú nanocsövekre 

D(SWNT) (cm-1) = 49.3 Elaser + 1226.4; többfalú nanocsövekre D(MWNT) (cm-1) = 50.7 Elaser + 
1226. A G’-sávra ugyanezen összefüggés az egyfalú nanocsövekre G’(SWNT) (cm-1) = 98.6 Elaser

+ 2425.5 egyenlettel jellemezhet , míg a többfalú nanocs  minták esetében másodrend nek
bizonyult. Az összefüggéseket megvizsgáltuk a lézer besugárzás hatására bekövetkez  – 
kés bbiekben leírt - termikus degradációt követ en, a szobah mérsékletre visszah tött minták 
Raman spektrumaiban is. Jellemz  eltérést nem tapasztaltunk. A szakirodalomban talált 
adatokkal összevetve [179, 183, 162] a lineáris összefüggések arra utalnak, hogy a minta 
jellemz en nem kötegelt szerkezet  nanocsöveket tartalmaz. A másodrend  összefüggésre a 
szakirodalomban nem találtunk utalást. Fontos azonban megjegyezni, hogy mind a D, mind a 
G’-sáv frekvenciája átmér függ . A vizsgált rendszerek széles átmér  tartományt ölelnek fel, s 
a másodrend ség feltételezhet en ezzel függ össze. A rendszerre mindenesetre ez a viselkedés 
jellemz  a h kezelést követ en is. 
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5.3.2.1. A cs típusok jellemzése

Az átmenti tartomány [150-1200 cm-1] a dióda lézerrel mért spektrumokban a legintenzívebb, 
mely alapján „armchair” és „zigzag” típusú cs  jelenléte egyaránt kimutatható a mintákban 
(5.2.3. ábra).

5.2.3. ábra Az átmeneti tartomány vizsgálta az akirális csövek jellemz  spektrumtartományai 
[160] alapján (··· „zizag” — „armchair”) 

A fémes csövekre utaló Breit-Wigner-Fano sávalak a G sávtartományban tisztán egyik lézer 
gerjesztés mellett sem észlelhet  (5.2.2. ábra), azonban egy kezd d  asszimmetria - különösen 
az 532 nm-es gerjesztés mellett - megfigyelhet , mely alapján kevéssé rezonáló, vagy kis 
mennyiség  fémes nanocsövek jelenlétét tételezhetjük fel a mintákban. 

A vizsgált minták tehát a nanocsövek tekintetében igen összetettek, tartalmaznak armchair és 
zigzag típusú akirális nanocsöveket; s félvezet  csövek mellett a - lézersugárzás 
frekvenciájának megfelel  - rezonancia-csoportokban kis mennyiségben fémes csövek is 
el fordulnak.

5.3.2.2. Az átmér  meghatározás és problémái

A nanocsövek szimmetrikus lélegz  rezgéseinek frekvenciája fordítottan arányos az 
átmér vel. Az összefüggésre általánosan

RBM=A/dt+B    (2)    

alakú egyenlet írható fel. A paraméterek meghatározására számos kísérletet és elméleti 
modellszámítást végeztek [190, 200, 201]. Megállapítható, hogy a paraméterek alapvet en 
függenek a nanocs  átmér jét l (A), bels  szerkezetét l (egyfalú, többfalú) (A), illetve a 
nanocsövek közti kölcsönhatástól (B). A leggyakoribb átmér -tartományban 
(1 nm < dt < 2 nm) izolált egyfalú csövekre A = 248, B = 0; egyfalú cs kötegekre A = 234, 
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B = 10 paraméterek alkalmazása az általános képletben jó egyezést ad a kísérleti 
eredményekkel. Ebben a tartományban e két összefüggés alapján meghatározott RBM és dt

párokban jelent s eltérések sincsenek. Ugyanakkor elméleti számítások igazolták, hogy a 
kötegek között ható van der Waals kölcsönhatás következtében kialakuló sáveltolódás 
átmér függ  [202]. Ha dt < 1nm, a grafit sík torzulása a lélegz  rezgések frekvenciájának 
kiralitásfüggéséhez vezet. Míg, ha a nanocs  átmér je nagyobb, mint 2 nm, a rezonancia 
elmaradása az RBM frekvencia detektálását nehezíti. Fontos megjegyezni, hogy a Rayleigh sáv 
közelében a detektálhatóság már készülékfügg  is. Minthogy azonban általános, minden 
kölcsönhatást figyelembe vev  összefüggést nehéz megállapítani, ezért a szakirodalomban 
gyakran kutatócsoportonként, illetve a modellszámításokhoz alkalmazott közelítések szerint 
változó paramétereket találhatunk. Különösen igaz ez többfalú nanocsövekre, ahol a 
paraméterek az átmér -különbségekt l függ en is változnak (izolált DWNT – A(223,75); B(0) 
[176]; kötegelt DWNT – A(234); B(10) [184], A(224); B(14) [203], illetve A(254); B(0) [165], 
stb..

Az egyfalú nanocs  keverék minta esetében az RBM sávok frekvenciái alapján a képletekkel 
( RBM = 248/dt; illetve RBM = 234/dt+10) kiszámítottuk az átmér ket, majd összevetettük 
azokat a HRTEM vizsgálatok eredményeivel (5.2.4. ábra). A csövek fémes, illetve félvezet
jellegének megállapításához a Kataura-diagram alapján meghatároztuk a rezonanciában 
résztvev  lehetséges elektron-átmeneteket (5.2.3. táblázat és 5.2.5. ábra).  

5.2.4. ábra Az RBM frekvenciákból meghatározható átmér k tartománya (balra) és a minta 
átmér  eloszlásának - HRTEM felvételek Digital Micrograph® program segítségével készített - 
hisztogramja (jobbra) tisztított egyfalú nanocs  keverék esetén
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5.2.3. táblázat Az RBM frekvenciákhoz tartozó, lehetséges átmér k és elektronátmenetek 
Nanocs  átmér k és a rezonanciában résztvev  elektronátmenetek (PSWNT) 

532 nm (2,33 eV) 633 nm (1,96 eV) 785 nm (1,58 eV) 
RBM 

(cm-1)
d

(nm) Eii
RBM 

(cm-1)
d

(nm) Eii
RBM 

(cm-1)
d

(nm) Eii

170,5 1,45 E33
S 195,7 1,27 E11

M 183,2 1,35 nem rez. 
188,7 1,31 E33

S 219,4 1,13 E11
M 185,9 1,33 nem rez. 

193,6 1,28 E33
S 253,3 0,98 nem rez. 202,7 1,22 nem rez. 

206,6 1,20 nem rez.    213,9 1,16 nem rez. 
211,2 1,17 nem rez.    225,6 1,10 E22

S

219 1,13 nem rez.    232,8 1,07 E22
S

228 1,09 E11
M    245,3 1,01 E22

S (kevés) 
232 1,07 E11

M    260,6 0,95 E22
S

236,7 1,05 E11
M    266,6 0,93 E22

S

249,7 0,99 E11
M (kevés)    275 0,90 nem rez. 

252,8 0,98 E11
M (kevés)       

264 0,94 E11
M       

270,6 0,92 nem rez.       
275,1 0,90 nem rez.       

A meghatározott átmér k alapján megállapítható, hogy az 532 nm-es gerjeszt  sugárzás 
energiája fémes és félvezet  nanocsövek Van Hove szingularitásai közti elektronátmenetek 185
gerjesztésében is részt tudott venni. Ez - a korábban leírt aszimmetrikus G-sávval együtt - a minta 
fémes jelleg  nanocs -tartalmának egyértelm  bizonyítéka. Érdekes, hogy a 633 nm-es sugárzással 
rezonáló csövek az általunk detektálható átmér tartományban fémes jelleg ek, ennek ellenére a G-
sáv csak igen kis mérték  asszimetriát mutat. Feltételezésünk szerint ezt az 5.2.4. ábra
hisztogramján (piros nyíllal) jelölt 1,6-1,8 nm átmér j  (félvezet  jelleg ) csövek rezonanciája 
okozza, melyek RBM frekvenciái azonban már az általunk mérhet  tartományon kívül esnek.  

Az egyes nanocs  típusok relatív mennyiségének Raman sávintenzitás-arányokon alapuló 
meghatározása - különösen összetett minták esetében - diszkrét gerjesztési hullámhosszak mellett 
igen esetleges. A rezonancia jelensége miatt (lásd az Irodalmi részben leírtakat) bekövetkez  – 

jelenleg még elméletileg nem számítható mérték  - 
intenzitástorzulás ugyanis alapvet en megváltoztatja a 
sávok relatív intenzitásait. Ennek hatása jól követhet  a 
vizsgált minta esetében is, ha összevetjük a SEM 
adatokból szerkesztett hisztogramot a mintákról 
készített Raman spektrumokkal (5.2.4. ábra). A 
hisztogram szerint a vizsgált minta nagy mennyiségben 
tartalmaz 0,8-1 nm közötti átmér tartományban 
csöveket, ezzel szemben a megfelel
spektrumtartományban (~250-300 cm-1) észlelt sávok 
viszonylag kis intenzitásúak. A Kataura diagram alapján 
(5.2.5. ábra) könnyen belátható, hogy az általunk 
alkalmazott lézerek csak ezen átmér tartomány 
peremén elhelyezked  csövekkel képesek rezonanciát 
kialakítani. Ennek megfelel en a spektrumban ugyan 
észlelhet ek Raman sávok, de azok intenzitásai - az 
elmaradó rezonancia következtében - jóval a várt alatt 
maradnak. 

A tisztított többfalú nanocs  rendszer átmér inek
Raman spektrum alapú meghatározása a minta 
összetettsége következtében a jelenleg rendelkezésünkre 

álló összefüggések és adatok alapján nem lehetett célunk. Azonban a h mérsékleti rezonancia és a 
h stabilitás vizsgálata az átmér k pontos ismerete nélkül is elvégezhet .

5.2.5. ábra Rezonancia vizsgálata a
Kataura-diagram alapján az
alkalmazott lézerek energiájának
jelölésével

Fr. d. 
Nd:YAG

He-Ne

Dióda
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5.3.3. A Raman spektrumok h mérsékletfüggése és a minták h stabilitása
5.3.3.1. A G-sáv frekvenciájának h mérsékletfüggése

Az ellen rzött felf tés mellett mért Raman spektrumok alapján els sorban a G-sáv 
h mérsékletfügg  eltolódásának megállapítása volt célunk, emellett azonban az egyéb 
spektrális változásokat is vizsgáltuk (5.2.6. ábra). 

5.2.6. ábra A PSWNT (balra) és PMWNT (jobbra) Raman sávjainak (G, D és RBM) jellemz
változása a h mérséklet függvényében. A többfalú nanocs  minta RBM sávtartományának 
irreverzibilis átrendez dése alapján egyes nanocsövek roncsolódására következtettünk (nyíllal 
jelölt sávtartomány) ( g = 633 nm; 0,35 mW)
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Mintáinkban a G-sáv frekvenciájának h mérsékletfüggése a felf tés során négyzetesnek és 
az egyfalú, illetve többfalú mintákra nézve közel azonosnak bizonyult. Az egyfalú és többfalú 
nanocs  minták G-sávjai között szobah mérsékleten észlelhet  frekvenciaeltérés ( G, PSWNT -

G, PMWNT: ~6,2 cm-1) a mért h mérséklettartományban hibahatáron belül állandó maradt. A 
visszah tés során minden esetben kisebb frekvenciákat detektáltunk, mint az a minta 
h mérséklete alapján várható lett volna. A hiszterézis feltételezhet en a felf tés során távozó 
szennyezéstartalommal hozható összefüggésbe.

A D-sáv intenzitása mindkét minta esetében a 400-450ºC h mérséklettartományban csökkent 
jelent sen, mely a többfalú nanocs  mintánál egyes RBM sávok irreverzibilis 
intenzitáscsökkenése alapján (pl.: az 5.2.6. ábra nyíllal jelölt RBM sávtartománya) a 
szennyez  tartalom termikus degradációján kívül a nanocsövek roncsolódásához is köthet .

5.3.3.2. A minta lézergerjesztés hatására bekövetkez  változásai

a) Egyfalú nanocsövek 

Az 5.2.7. ábrán a frekvenciakett zött Nd:YAG gerjeszt  lézer teljesítményének növelésével 
detektálható spektrális változások láthatók a tisztított egyfalú nanocsöveket tartalmazó minta 
esetén.

5.2.7. ábra H mérsékletfügg  változások az egyfalú tisztított nanocs  minta Raman 
spektrumában; semleges sz r kkel a gerjeszt  lézer teljesítményét fokozatosan, a következ
sorrendben változtattuk a mintán: 1,5 mW 3,75 mW 7,5 mW 1,5 mW 0,15 mW

(10× objektív, 532 nm) 

A vizsgálatok során a D-sáv intenzitásának alapját adó rendezetlen mintahányad 
fényabszorpciójának és gyenge h vezet -képességének következtében a minta a lézer 
besugárzás hatására felmelegszik. A minta h mérséklete a G-sáv frekvenciái alapján 7,5 mW 
lézerteljesítmény mellett elérte a 450ºC-ot. A detektált spektrumokat a f thet  tárgyasztallal 
állandó h mérsékleten tartott mintákról készült spektrumokkal összehasonlítva azt 
tapasztaltuk, hogy a két felf tés során a változások jellegében alapvet  eltérésék nincsenek.
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A minta lézeres h kezelése során felvett Raman spektrumok változásai és a segítségükkel 
megállapítható szerkezetváltozások jellege a következ kben foglalható össze: 

Reverzibilis változások
A minta h mérsékletének emelésével a spektrum valamennyi intenzív sávja eltolódik a 

kisebb frekvenciák irányába. Az eltolódás reverzibilis, és els sorban a csövek h tágulásához 
köthet .

 Esetenként eltolódást figyeltünk meg az RBM tartományban. Ez a megfigyelésünk 
ellentmond Corio és munkatársai azon megállapításának [163], mely szerint az RBM 
frekvenciák h mérséklett l függetlenek. Továbbá azt tapasztaltuk, hogy miközben a lézer 
teljesítményét a mintán 1,5 mW-ról 3,75 mW-ra növeltük, az RBM sávok frekvenciaváltozása 
eltért: (170,6 cm-1) = 1,6 cm-1; (191,1 cm-1) = 4,9 cm-1. Tehát a nagyobb átmér nél kisebb 
változás volt észlelhet . Más szerz k vizsgálatai szerint az RBM frekvenciák 
h mérsékletfüggése egyfalú nanocsövek esetén független az átmér t l, kétfalú nanocsöveknél 
pedig a nagyobb átmér khöz rendelhet  RBM frekvenciák h mérsékletérzékenyebbek [197].  

A minta kis mennyiség  kétfalú nanocs  tartalma tehát (5.2.1. táblázat) magyarázata lehet a 
detektált eltérésnek, azonban nem zárható ki, hogy az RBM sávok frekvenciájának 
h mérsékletfüggése nem csupán az átmér t l, a falak számától, hanem a cs szimmetriájától is 
függ.

 Magasabb gerjesztési teljesítményeket alkalmazva a fellép  h mérsékleti rezonancia 
következtében az RBM tartomány reverzibilisen átalakult. Egyes sávok elt ntek, míg mások 
meger södtek, illetve újak jelentek meg: az 5.2.7. ábrán kiemelt RBM tartományban az el bbi
kett re látunk példát. Az RBM frekvenciák el z  pontban jellemzett, lehetséges 
h mérsékletfüggése miatt a h mérsékleti rezonancia következtében észlelhet vé vált sávokhoz 
tartozó átmér k meghatározását nem végeztük el. 

Irreverzibilis változások
 Egyes RBM sávok felmelegedés hatására irreverzibilisen bekövetkez

intenzitáscsökkenéséb l - az irodalmi részben leírtak alapján - esetenként a minta, 
feltételezhet en rendezetlen nanocs  tartalmának roncsolódására következtethettünk. Ilyen 
irreverzibilis intenzitásvesztés látható az 5.2.7. ábrán a 237 cm-1 (dt ~1 nm) körül detektálható 
sáv esetén.

 A rendezetlen mintahányad, f ként amorf szén szennyezés kiégésére utalt a megfigyelt 
intenzitáscsökkenés a D-sávtartományban. A termikus oxidáció a G-sáv frekvenciája alapján 
400ºC felett következik be a lézergerjesztés hatására is. Ennek megfelel en

 a G-sáv sáv-félértékszélessége csökkent, a sáv asszimetriája azonban megmaradt. 
A minta amorf szén tartalmának csökkenését, a minta roncsolódását a Raman vizsgálatok 

el tt és azt követ en készített optikai fotók is alátámasztják (5.2.8. ábra)
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5.2.8. ábra A PSWNT egy szemcséjének optikai képe (a) a Raman vizsgálat el tt és (b) azt 
követ en

 Vizsgálatokat végeztünk az el állítás során alkalmazott és a mintában tisztítás után is nagy 
mennyiségben jelenlev  katalizátorszemcsék környezetében, melynek során azt tapasztaltuk, 
hogy anélkül, hogy a minta felmelegedését a G-sáv csúszása alátámaszthatná, a D-sáv 
intenzitáscsökkenése mellett az RBM tartomány részben - irreverzibilisen - átrendez dött. A 
katalizátorszemcse környezete tehát a lézerbesugárzás során is érzékenyebbé vált a kémiai 
átalakulásokra, illetve fotokémiai reakciókra (5.2.9. ábra).

5.2.9. ábra Átalakulások detektálása a katalizátorszemcse környezetében a Raman spektrumok 
alapján (0,15 mW; g = 532 nm). A G-sáv frekvenciája szerint a minta h mérséklete nem 
emelkedik, a D-sáv és az RBM tartomány sávjainak relatív intenzitása azonban eltérést mutat 
az alapspektrumban (—) és a 30 perccel kés bb detektált spektrumban (—). A lézeres 
h kezelést követ en felvett spektrumokban (—) a katalizátor jellegzetes sávjai azonosíthatók 
( ).

Az átalakulások relatív intenzitásváltozást okoztak a korábban említett 237 cm-1 körüli 
tartományban, valamint a még kisebb átmér khöz rendelhet  271 cm-1 körüli sávcsoport 
esetén. A D-sáv mérsékelt intenzitáscsökkenése alapján az átalakulások a rendezetlenséget 
tartalmazó csövek szerkezetének rendez déséhez köthet ek. Míg az új RBM sávok 
megjelenése (271 cm-1 körüli spektrumtartomány) új csövek kialakulását, szintetizálódását is 
jelezheti. A lézerteljesítmény növelésének hatására bekövetkez , 5.2.7. ábrán bemutatott 
spektrális változások a katalizátorszemcse környezetében is megfigyelhet ek voltak. Az amorf 
szén eltávozásakor a spektrumokban a CoOx jellemz  Raman sávjai váltak azonosíthatóvá 
(5.2.9. ábra kék színnel jelölt spektruma).
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A He-Ne lézer a frekvenciakett zött Nd:YAG lézernél (15 mW) kisebb teljesítmény
(3,5 mW), illetve kisebb energiájú fotonokat kibocsátó fényforrás. A G-sáv csúszása fokozatos 
felmelegítés mellett ennek megfelel en a minta kisebb mérték  felmelegedésér l tanúskodik. 
Az így elért legmagasabb h mérséklet 300ºC, míg, ha a lézer maximális teljesítménnyel 
érkezik a „hideg” mintára, ennél magasabb h mérsékleteket értünk el (400-450ºC). A 
h kezelés során a He-Ne lézerrel tanulmányozható csövek nem mutattak h mérsékleti 
rezonanciát. Az RBM tartományban detektált sávok relatív intenzitásarányai alapján a 
vizsgálható csövek a h kezelések során kimutathatóan nem károsodtak. A G-sáv 
frekvenciájából meghatározott alacsonyabb h mérsékletek ellenére a D-sáv intenzitásának és a 
G-sáv félérték-szélességének csökkenését tapasztaltuk a spektrumokban. Feltételezzük, hogy 
bár a kisebb teljesítmény  besugárzás mellett a nanocsövek képesek a h  elvezetésére - és 
ennek következtében a felmelegedésük nem detektálható -, az amorf szén lokálisan eléri a 
degradációjához szükséges h mérsékletet, és ez vezet a rendezettség növekedését jelz
változásokhoz.

A 785 nm hullámhosszon sugárzó, legnagyobb teljesítmény , de legkisebb energiájú dióda
lézer alkalmazásakor a fokozatos felf tés hatására az amorf szén szennyez  távozását jelz
intenzitáscsökkenés (D-sáv) és a G-sáv félérték-szélességének 400ºC feletti csökkenésén kívül 
az RBM tartományban több sáv frekvenciájának h mérsékletfüggése volt megfigyelhet
(5.2.10. ábra). Az RBM tartomány alapján irreverzibilis változásokat a minta nanocs
tartalmára nézve nem detektáltunk. 
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5.2.10. ábra A tisztított egyfalú nanocsövek 
RBM sávjainak dióda lézer gerjesztés mellett 
tapasztalt h mérsékletfüggése. Maximális 
sávcsúszások: (202,9 cm-1) = 4,3 cm-1;

(214,3cm-1) = 2,9 cm-1; (225,3cm-1) = 4,2 
cm-1; (232,7cm-1) = 5,7 cm-1; (266,6cm-1) = 
5,6 cm-1. A lézer teljesítménye a mintán 0,19mW 

1,9mW 4,75mW 8,5mW 19mW (50× 
objektív, 785 nm) 

Az eltér  energiájú és teljesítmény  gerjesztések mellett tapasztalt változások rávilágítanak a 
mérési körülmények szerepére és a lokális vizsgálatok jelent ségére a Raman analízisek során. 
A mintában a nem megfelel en megválasztott mérési paraméterek - különösen ismeretlen 
minta esetében - el re nem jelezhet  változásokat indukálnak. A detektált spektrumok alapján 
a vizsgált egyfalú nanocsöveknél az átalakulások jellegében kimutathatóan mind a lézer 
energiájának, mind a teljesítményének szerepe van. 

b) Többfalú nanocsövek 

A többfalú nanocsöveket tartalmazó minta esetében - az egyfalú nanocsöveket tartalmazó 
mintához képest - lényegesen nagyobb roncsolódást tapasztaltunk a lézer teljesítmények 
emelésével. Gyakorlatilag mindhárom gerjeszt  lézerrel rezonanciahatást mutató nanocs -
frakcióban irreverzibilis sávátalakulások voltak megfigyelhet ek az RBM rezgések 
tartományában. A frekvenciakett zött Nd:YAG lézer mellett tapasztalt változásokat a h kezelés 
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el tt és az azt követ en felvett Raman spektrumok RBM és G’-sávok tartománya segítségével 
az 5.2.11. ábra szemlélteti. 
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5.2.11. ábra A PMWNT minta Raman spektrumainak RBM és G’ frekvenciatartománya a 
h kezelés el tt (—) és azt követ en(—) (532 nm, 10× objektív, 1,5 mW (D1 sz r ))

A átalakulás az 532 nm hullámhosszú fotonok által gerjesztett rezonancia Raman 
spektrumban nagymértékben érintette a 184,6 cm-1 sávot, melynek intenzitáscsökkenésével 
párhuzamosan n tt a 313,3 cm-1 sáv intenzitása (5.2.11.a ábra). Az RBM frekvenciák 
intenzitásarány változása a minta nagyobb átmér j  csöveinek roncsolódására, kisebb átmér j
csöveinek feldúsulására utal. Pimenta szerint a G’-sáv [178] 2662,6 cm-1-nél detektálható 
komponensének intenzitáscsökkenése szintén erre enged következtetni (5.2.11.b ábra).

A többfalú nanocsövek dióda és He-Ne lézerek segítségével végzett vizsgálatai során a 
rezonáló nanocs  csoportok oxidációját megel z  morfológiai átalakulására is következtetni 
lehetett a h kezelés során felvett Raman spektrumok alapján (5.2.12. ábra).
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A többfalú nanocsövek He-Ne lézer gerjesztéssel vizsgálható frakciójának 213,6 cm-1 és 
251,7 cm-1 hullámszámnál sávot adó lélegz  rezgéssel jellemezhet  tagjai a felf tés során 
irreverzibilis sávintenzitás-csökkenést mutattak (5.2.12.a ábra). A sávok 
intenzitáscsökkenésével párhuzamosan a D-sáv intenzitásának jelent s növekedését 
tapasztaltuk, illetve maradandó új sáv jelent meg 254,8 cm-1-nél a 251,7 cm-1-nél detektálható 
sáv helyett. Ez arra enged következtetni, hogy az irreverzibilis változásokat elszenved
nanocsöveknek legalább egy része a h kezelés hatására nem égett el közvetlenül, csak 
szerkezetének roncsolódása következett be, mely a minta rendezetlenségét és így a D-sáv 
intenzitását növelte a G-sáv frekvenciája alapján megközelít leg 200ºC-os 
mintah mérsékleten. Az új sáv megjelenése (254,8 cm-1) a szakirodalomban talált adatok 
alapján (lásd Az átmér  meghatározás és problémái - 5.3.2.2. pont - alatt leírtakat) egyrészt a 
kiindulási spektrumokban 251,7 cm-1-nél detektált sávhoz tartozó csövek kötegekbe 
rendez déséhez köthet , másrészt a G’-sáv maximumának kisebb frekvenciák felé tolódása 
alapján az is valószín síthet , hogy a besugárzás hatására egy új, kisebb cs átmér vel
jellemezhet  nanocs  szerkezet alakult ki (például egy rendezetlen szerkezet rendez dése
folytán). Mivel a vizsgált többfalú nanocs  minták katalizátortartalma kisebb, mint az egyfalú 
nanocs -keveréké, feltételezhet , hogy mennyisége a detektálási határ alatt maradt, így a 
katalizátor közelségére utaló sávokat ez esetben nem sikerült azonosítanunk a Raman 
spektrumokban. 

A további, emelked  teljesítmény  besugárzás során a kialakuló magasabb h mérsékleteken 
a D-sáv intenzitása ez esetben is csökkent, azaz a minta rendezetlen - els sorban amorf szén - 
hányada eloxidálódott (400ºC felett). 

A diódalézer gerjesztéssel felvett Raman spektrumokban az RBM tartomány egyes sávjainak 
irreverzibilis intenzitáscsökkenése mellett a D-sáv intenzitása nem változott. Ez feltehet leg 
azzal magyarázható, hogy a többfalú nanocsövek el z ekben (He-Ne lézeres gerjesztésnél 
tapasztaltak) leírt morfológiai átalakulásának és a rendezetlen mintarész oxidációjának 
kinetikája változott.

A szakirodalomban találtakkal ellentmondásosnak t n  megállapításainkat nem els sorban 
egymással ellenkez  álláspontoknak kell tekintenünk. Sokkal inkább arra engednek 
következtetni, hogy a nanocs  keverékek Raman spektroszkópiai meghatározása igen összetett 
és jelenleg még teljességében nem felderített terület.  
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10 µm 10 µm

6.1. ábra Fluidzárványok bazaltszálakban 
(balra) és természetes k zetekben (jobbra)

6. Raman vizsgálatok ásványi anyagok fluidzárványainak 
elemzésére 

A polimerek mechanikai szilárdságának növelésére alkalmazott bazaltszálak 
min ségellen rzésekor a mikroszkópos vizsgálatok során sok esetben figyeltünk meg un. 
légüregeket, buborékokat a szálak belsejében. Amíg azonban a természetes alapú 
bazaltszálakban megfigyelhet  „buborékok” alapvet en a nem megfelel en beállított 
gyártástechnológia következményei és a szál min ségét jelent sen rontó hibahelyként 
értelmezhet ek, addig a szál alapanyagában, a vulkanikus k zetben, illetve az egyéb 
természetes k zetekben rekedt fluidzárványok különleges információk hordozói (6.1. ábra).

A fluidzárványok összetétele és nyomása 
ugyanis a zárványok keletkezésének 
körülményeire utal. Ezért ezen adatok a 
földfelszín alatt zajló folyamatok 
modellezésében a geológiai, illetve 
geofizikai számítások fontos kiindulási 
paraméterei. A fluidzárványok vizsgálatával 
nyert információk tehát a petrográfiában 
legalább annyira fontosak, mint a k zet,
illetve k zetalkotó ásvány szerkezete, 
illetve kémiai összetétele. 

Így kezdtük meg - az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Litoszféra Fluidumkutató 
Laboratórium (Természettudományi Kar, K zettani és Geokémiai Tanszék) munkatársaival 
együttm ködve – az alsó kéregb l származó gránát granulit xenolitokban13 talált 
fluidzárványok Raman mikroszkópiai tanulmányozását.  

6.1. Szakirodalmi áttekintés 
A földkéreg k zeteinek képz dése rendszerint fluid fázis jelenlétében történik, amelynek 

komponensei zárványt formálva beépülnek az alapk zetbe. Els dleges fluidzárványok a k zet
ásványainak kristályosodása során csapdába ejtett fluidumok összetételét és nyomását rzik. 
Ha a k zetet a kés bbiek során deformáció éri, megreped. Ha a repedés mentén voltak 
fluidzárványok, a bennük addig rzött komponensek az új h mérséklet-nyomás viszonyoknak 
megfelel en egyensúlyba kerülve a k zetalkotó ásványok újrazáródásával másodlagos 
zárványokat képezve újra konzerválódnak. Minden mikrorepedés újabb fluidzárvány 
generációk kialakulását eredményezheti, az adott nyomásnak, h mérsékletnek megfelel
s r séggel és összetétellel. A bezáródás körülményei (nyomás-h mérséklet) a granulitokba 
dermedt fluidzárványok vizsgálata alapján meghatározhatóak. Ezáltal a fluidvándorlási 
események elhelyezhet ek a k zetet ért hatások sorában. 

A fluidzárványok analízisének a mai napig alkalmazott, hagyományos technikája a 
mikrotermometria. H mérsékletprogramozható tárgyasztallal felszerelt optikai mikroszkóp 
segítségével mérhet  fázisátalákulási h mérsékletekb l következtetéseket lehet levonni a 
fluidzárványok összetételére, els sorban annak f komponensére vonatkozóan [204].  

13 a magmás k zetnek az áttört k zetanyagból származó zárványa 
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A Raman mikroszkópia a zárványokban jelenlev  egyéb komponensek kémiai szerkezetére is 
fényt deríthet, ezért napjainkig egyedülálló kiegészít je a mikrotermometriának. A két 
vizsgálattípus h mérséklet-programozható tárgyasztallal felszerelt Raman mikroszkóppal akár 
egyszerre is elvégezhet .

A zárványalkotó komponensek Raman aktivitási jellemz it az 6.1.1. táblázat foglalja össze 
[205].

6.1.1. táblázat Zárványalkotó komponensek Raman aktivitási jellemz i
Szobah mérsékleten folyadék állapotúak 

Nagy mennyiségben 
Oldószerek: H2O, CO2, H2S
Ionok (oldott állapotban): Na, K, Ca, Mg, Cl, HCO3-, CO3

2-, HS-, HSO4
-, SO4

2-

Kisebb mennyiségben 
Ionok (oldott állapotban): Li, Al, Fe, B, Ba, Br, Mn, NH4

-, P, F, Si 
Egyéb: Szerves anyagok (hosszabb CH-ek, acetát, oxalát)

Gáz, illetve szuperkritikus állapotban 
F  komponens: 12CO2, CH4, N2, H2O
Kis mennyiségben: 13CO2, H2S, C2H6, C3H8
Ritkán: SO2, CO, COS, H2, O2, NH3, hosszabb szénhidrogének, He, Ar 

Szilárd anyagok 
Szén módosulatok 
Származék ásvány 

Fél-kvantitatív Raman analízis lehetséges, kvalitatív Raman azonosítás lehetséges, Raman 
inaktív 

A legtöbb zárványalkotó anyag Raman aktív (többatomos struktúrák: molekulák, vagy 
molekula részletek), illetve egyatomos ionok, melyek alacsony h mérsékleten a megfelel
hidrátok sávjai alapján azonosíthatóak. A kvantitatív analízis a jelölt gázok esetén sem 
lehetséges, ha a zárvány vízg zt tartalmaz, annak széles Raman sávjai miatt. 

A karakterisztikus C-O-H-N-S zárványalkotó gázok - úgymint: folyadék és g zfázisú H2O,
CO2, CH4, N2, H2S, SO2, CO, COS, H2 és O2 - jellegzetes sávjainak gy jteményét Schrötter és 
Klöckner (1979) [206] állította össze els ként.

Gyakorlatilag az els  Raman mikroszkópok összeszerelésével párhuzamosan elkészültek az 
els  Raman vizsgálatok is természetes fluidzárványokról. A témában el ször Rosasco és 
munkatársai publikáltak 1975-ben 207 . A téma úttör i 208, 209, 210, 211  abban az id ben a 
Raman hatáskeresztmetszet definíciójának bevezetésével már a kvantitatív analízis feltételeit is 
megteremtették.  

Az fluidzárványok összetétel-meghatározásának alapja a Raman sávok intenzitásának 
koncentrációfüggése. Így a zárványok összetétel-meghatározása a Raman spektrumok alapján 
elviekben lehetséges, azonban a Raman sávok pozíciójának, illetve intenzitásarányainak
koncentráció- és nyomás-függésének teljes feltérképezése még várat magára. Bár kezdetben a 
Raman sávok abszolút intenzitásának számíthatóságára az egyes molekulák fent említett 
Raman hatáskeresztmetszetét alapul véve igen nagy er feszítéseket tettek, például kis s r ség
g zfázisok esetén [212], be kellett látni, hogy a gyakorlatban az abszolút Raman intenzitás és a 
detektált sáv intenzitása között lehetetlen egzakt összefüggéséket felírni. Egy valódi 
fluidzárvány vizsgálata során ugyanis a gerjeszt  lézersugárnak az objektívt l a zárványig 
legalább két réteghatáron kell átjutnia, és visszafelé szintén ugyanezt az utat járja be a Raman 
szórás is az objektívig. Ennek hatását a sávok intenzitására lehetetlen standardizálni. Azonban 
a komponensek relatív mennyiségének meghatározását mindezek nem zavarják. Ehhez csupán 
a karakterisztikus sávok összetételre vonatkoztatott intenzitásarányát kell ismernünk. Az un. 
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Raman relatív hatáskeresztmetszet fogalom- melyet a fluidzárványok Raman analízise során 
ma is gyakran használnak – lényegében ebb l származik. Általában minden zárványalkotó 
komponens karakterisztikus sávjának intenzitását a nitrogén karakterisztikus sávjának 
intenzitásával arányosítva adnak meg. Így az összetétel egyszer en számítható. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy diszperziós készülékeknél a sávok intezitásaránya alapvet en függ a 
gerjeszt  lézer hullámhosszától14. Továbbá a sávok frekvenciája, intenzitása, illetve intenzitás 
aránya összetétel, nyomás és s r ségfügg  lehet 213, 214, 215 .

Nagyobb nyomások esetén, vagy keverékekben kialakuló intermolekuláris er k
következtében frekvenciacsökkenéssel, sávalak változással és sávszélesség-növekedéssel kell 
számolni 216 . CO2 esetében igen nagy nyomásoknál ez azzal jár, hogy az un. „forró sávok” 
elt nnek a Fermi rezonancia dublett (1285 cm-1 és 1388 cm-1) mell l, úgymond „kivasalódnak” 
a spektrumból. Amellett, hogy mindkét Fermi rezonancia sáv a kisebb hullámszámok felé 
tolódik, a távolságuk egymástól növekszik és intenzitásarányuk az 1388 cm-1-nél detektálható 
sáv javára változik. Általában azonban elmondható, hogy a sávterületarányok, melyekb l az 
összetételre lehet következtetni 75-3000 bar között állandók 217 .

Napjainkban a Raman mikroszkópiát kétféle megközelítésben alkalmazzák a fluidzárványok 
vizsgálatára. Vannak kutatók, akik kiemelve a módszer korlátait és számos analitikai 
bizonytalanságát, ismert összetétel  szintetikus zárványokon és gáz keverékeken folytatnak 
vizsgálatokat, hogy megoldást találjanak a problémákra. Mások a jelenlegi lehet ségek 
kiaknázásával inkább arra mutatnak rá, hogy a Raman mikroszkópia még a nyilvánvaló 
bizonytalanságok ellenére is kiválóan alkalmas arra, hogy egyedülálló és fontos adatokat 
szolgáltasson számos geológiai folyamat megértéséhez. 

14 Raman mikroszkópunknál az optikai rács alkalmazása egyrészt a nagyobb hullámszám tartományokban jobb 
spektrális felbontást eredményez, azáltal csökken a sávok intenzitása, másrészt a CCD detektor detektálási 
hatékonysága is hullámhossz függ , mely a gerjeszt  lézer hullámhosszától függ en más-más 
sávintenzitásarányokat eredményez a spektrumban. 
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6.2. Vizsgálati metodika 

6.2.1. A mintaválasztás 
Az alsókéreg és köpeny eredet  xenolitok k zettani és geokémiai jellemz i alapján a 

k zetlemezek relatív mozgása által indukált folyamatok, így például a miocén15 kori extenzió, 
illetve kéregkivékonyodás mechanizmusára lehet következtetni. Magyarországon a Bakony-
Balaton-felvidék területén a hajdan volt heves vulkánikus tevékenységnek köszönhet en 
felszínre került alsókéreg eredet  gránát granulit xenolitok szerkezete különösen informatív, 
mivel e terület a Pannon medence bels , szerkezeti igénybevételnek legjobban kitett részét 
képviseli.

Az innen származó (sabar-hegyi) xenolitok fluidzárványainak Raman analízise jelent s
mértékben hozzájárult a Pannon-medence miocén extenziós folyamatai során lejátszódó xenolit 
metamorf folyamatok jellemezhet ségéhez, illet leg az ebb l származtatható 
kéregvastagságok, így a kéregkivékonyodási faktor megállapításához is 218, XIV .

6.2.2. A Raman mikroszkópiai vizsgálatok számának racionalizálása  
A Raman vizsgálatokat megel z en az ELTE Litoszféra Fluidumkutató Laboratóriumában a 

zárványokon mikrotermometriai analíziseket végeztek, amelyek eredményei alapján 
valamennyi fluidzárvány széndioxid alapúnak bizonyult. A Raman mikroszkópiai vizsgálatokat 
els sorban azokon a fluidzárványokon végeztük el, melyek esetében az el zetes 
mikrotermometriai analízis során nagyobb mérték  olvadáspont csökkenést tapasztaltak, mivel 
ez nagyobb mennyiség  egyéb komponens jelenlétére utal. Az olvadáspont értékek az 
els dleges zárványokban16 tértek el nagyobb mértékben (-62,3ºC-tól -57,7ºC-ig) a tiszta CO2

hármaspontjától (-56,6ºC). A másodlagos zárványok17 esetén a tiszta CO2 hármaspontjához 
viszonyított olvadáspont csökkenés értékek már jóval kisebbnek adódtak (-58,5ºC-tól -56,6ºC-
ig).

Raman mikroszkópiai vizsgálatokat kizárólag a k zetben normál körülmények között fluid 
állapotban lev  komponenseket tartalmazó zárványokon végeztünk. Így a geológiában 
használatos nevezéktannal ellentétben 219  azok nem érintették a keletkezési körülmények 
között folyadék állapotban bezáródott, de a kés bbiekben megdermedt szilikátolvadék 
zárványokat.

15 a földtani újkor (kainozoikum) harmadid szakának 22,5 millió éve kezd dött és 5,5 millió éve véget ért 
szakasza; a hazai barnak szenek keletkezésének kora 
16 az ásvány kristályosodása során bezáródott zárványok 
17 az ásványképz dés utáni, repedések mentén történt fluidumvándorláshoz köthet  zárványok 
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6.2.3. A Raman mikroszkópiai vizsgálatok körülményeinek megválasztása  

A Raman analízisekhez (a mikrotermometriai vizsgálatokhoz készített) mindkét oldalán 
polírozott, átlagosan 30-60 µm vastagságú 
vékonycsiszolatokat alkalmaztuk. A 
zárványok méretére ( 5 µm) optimált 
felbontás eléréséhez, továbbá a 
mélységélesség növelése céljából e 
rétegvastagság áttekintésére a 
rendelkezésünkre álló legnagyobb numerikus 
apertúra értékkel rendelkez , százszoros 
nagyítású „száraz” objektívet (NA 0,9) 
alkalmaztuk. A szakirodalom 27  a 80 µm-
nél mélyebben elhelyezked  zárványok 
vizsgálatához az un. immerziós lencsék 
használatát javasolja a kétszeres fénytörés 
következtében jelent sen lecsökken  fókuszélesség - és az ebb l származó kis jel-zaj viszony - 
javítására (6.2.1. ábra). Az általunk vizsgált mintavastagságok ezt nem tették szükségessé, bár 
a lézersugár szóródásával a mélységélesség torzulását a konfokális diafragma sz kítésével 
esetenként korrigálnunk kellett, annak érdekében, hogy az alapk zet sávjainak intenzitását a 
spektrumokban csökkentsük.  

A zárványokban rekedt molekulák gerjesztését He-Ne (633 nm) és frekvenciakett zött Nd-
YAG (532 nm) lézerrel valósítottuk meg.  

6.3. Fluidzárványok vizsgálata 
Vonatkozó, kiemelt publikáció: XIV

Egy CO2 mellett szénmonoxidot, nitrogént és kénhidrogén molekulákat is tartalmazó 
többkomponens  zárvány Raman spektruma látható a 6.3.1. ábrán. A módszer, illetve a 
m szer érzékenységét jellemzi, hogy a széndioxid intenzív sávjai mellett a 13CO2 kis
intenzitású sávja 207  is azonosítható volt a legtöbb spektrumban (6.3.1. ábra kinagyított,
bekeretezett részlete).  

6.3.1. ábra Klinopiroxénben talált magános els dleges többkomponens  fluidzárvány Raman 
spektruma ( g = 532 nm)
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A zárványok Raman spektrumai - hasonlóan a 6.3.1. ábrán bemutatotthoz - a széndioxid 
mellett legtöbb esetben szénmonoxid együttes jelenlétére utaltak. A szakirodalom szerint a 
kéregbeli fluidzárványok esetében a szénmonoxid meglehet sen ritka zárványalkotónak számít 
205 , alsókéregbeli kimutatása pedig mindenképpen újdonság. Vizsgálati eredményeink a 

metán gyakoriságára vonatkozó el zetes irodalmi adatokat (6.1.1. táblázat) is megkérd jelezik. 
A várakozásokkal ellentétben ugyanis egyik általunk vizsgált zárványban sem találtunk metánt, 
vagy más szénhidrogéneket. Emellett azonban számos esetben sikerült a kénhidrogén, a 
nitrogén, és a szén (6.3.1., illetve 6.3.2. ábrák) karakterisztikus Raman sávjait azonosítanunk a 
spektrumokból.  

A metán hiánya és ezzel párhuzamosan a szén detektálása a zárványokban azonban a 
szakirodalomból ismert zárványreakciók lejátszódásának lehet ségét figyelembe véve 220,
221  (6.3.1. egyenlet) mindenképpen további, a szén - Raman vizsgálat közbeni - in situ
képz désének kizárására irányuló megfontolásokat és vizsgálatokat kívánt.

CO2 + CH4  2 C + 2 H2O   (6.3.1.)   

A szakirodalom szerint 220  a fenti zárványreakció lejátszódásának egyik feltétele, hogy a 
zárványban mindkét szükséges komponens mennyisége 30% felett legyen. Ennek lehet ségét
azonban a zárványokon végzett mikrotermometriai vizsgálatok eredményei kizárták. Továbbá a 
szén képz désével párhuzamosan keletkez  víz jelenlétét sem sikerült a Raman spektrumok, 
illetve a termometriai vizsgálatok alapján igazolni. Mindezeket figyelembe véve a szén - nagy 
valószín séggel - lebeg  szemcsék formájában már a vizsgálatokat megel z en is jelen volt az 
egyes zárványokban. Ennek lehet sége azért sem zárható ki, mert a grafit legnagyobb részben 
az általunk is vizsgált kontinentális k zetben képz dik: leggyakrabban üledékes k zetekbe 
ágyazott szerves prekurzorokból emelked  h mérséklet és nyomás hatására, vagy egyéb 
fluidumokból kicsapódik. A biogén anyagokból származó szén szerkezetét Madhusoodhan 
elszórt szemcsékként jellemezte, ugyanakkor megállapította azt is, hogy a fluidumokból kivált 
grafit eres szerkezet  [222]. Így nem zárható ki, hogy a k zet képz dése el tt ez az átalakulás 
már végbement és csupán a keletkezett szén záródott be a k zetüregekbe lebeg  szemcsék 
formájában.  

Egy földpátban talált, másodlagos fluidzárvány komponenseir l detektált Raman spektrumok 
alapján is ez a feltételezés látszik bizonyíthatónak (6.3.2. ábra).

6.3.2. ábra Földpátban talált másodlagos, széntartalmú fluidzárványról készült Raman 
spektrumok és fotók a mérési id  függvényében ( g = 532 nm)
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A földpátban talált másodlagos zárványról készült els  Raman spektrumban (6.3.2. ábra
„t = 0 perc” jelzéssel) a CO2 és CO molekulákhoz rendelhet  karakterisztikus sávok mellett 
tisztán azonosítható volt a jellemz en rendezetlen szerkezet  szén mindhárom jellegzetes sávja 
(D, G és G’). A G’ sáv megjelenése rendezett grafit szerkezet jelenlétére utal 223 , amelynek 
átlagos mérete (La) Tunistra és Koenig 224  által meghatározott tapasztalati összefüggés 
alapján (La = 4,4 IG/ID) esetünkben megközelít leg 4,6 nm-nek adódott. A víz jelenlétét e 
zárványban sem sikerült a spektrumok alapján bizonyítani, azonban a víz nyomainak 
keresésével töltött id  alatt a lézersugárzás hatására a zárványban egyéb változások, 
zárványreakciók történtek.  

A mérési id  el rehaladtával a szén sávjai a kisebb frekvenciák felé tolódtak, ami 
felmelegedésre utal 225 . Az eltolódás a 9. percben detektált spektrumban érte el a 
maximumát ( G = 6,8 cm-1). A szakirodalomban leírt, gerjeszt  lézer által iniciált 
zárványreakcióknak - így például a korábban leírt szénképz désnek is - elengedhetetlen 
feltétele, hogy a zárvány tartalmazzon a fény abszorbeálására, energiájának h vé alakítására 
alkalmas anyagot. E zárvány fényt abszorbeáló komponense feltételezésünk szerint az 
eredend en jelenlev , lebeg  széntartalom. 

Szintén a 9. percben felvett, legmelegebb szénszemcsékr l tanúskodó spektrumban volt 
megfigyelhet  els ként a G sáv nagyobb frekvenciák fel li, 1620 cm-1 hullámszámmal 
jellemezhet  vállának - az un. D’ sávnak - az elkülönülése a G sáv sávfélértékszélességének 
csökkenése mellett. Ugyanakkor a D sáv G sávhoz viszonyítható intenzitása szintén csökkent. 
A G sáv „karcsúsodása” és a D sáv intenzitásának csökkenése egyaránt a rendezettebb 
szerkezet kialakulását jelzi. Méretének jellemzését Tunistra és Koenig képlete alapján a D’ sáv 
megjelenése bizonytalanná teszi. A D’ sáv a grafit élek mentén elhelyezked , illetve a záró 
síkbeli C atomjainak C-C vegyértékrezgéséhez köthet . Megjelenése az eddigiekt l eltér  új 
szerkezet kialakulását jelzi 226, 227 . Feltételezésünk szerint a rendezetlenebb, lebeg
széntartalom az átgrafitizálódás során a zárvány falára rakódva egy új, rendezettebb, grafit 
vékonyréteget képez. Ezt támasztja alá, hogy a 12. percre a szén jelölt sávjainak intenzitása 
lecsökkent. Azaz a fluidzárvány belsejében, a gerjeszt  lézersugár fókuszpontjában a szén 
mennyisége lecsökkent annak zárványfal mentén bekövetkez  dúsulása miatt. Ezzel egyid ben
a D’ sáv is karakteresebbé válik. A mérés kezdetét l számított 15. percre a spektrumok alapján 
az átalakulás befejez dik, a méréseket követ en a zárványról készített fotókban a 6.3.2. ábra 
fels  fotóján látható lilás elszínez dés - amely feltételezhet en a kialakuló vékonyréteg 
fénytörésével magyarázható - nem mélyül tovább. 

A zárványban lév  széntartalom tehát a kis teljesítmény  (max. 15 mW), nagyrészt - a kett s
fénytörés miatt - gyengén fókuszált (mélységélesség korrigálása nélkül) gerjeszt  lézersugár 
hatására egy átgrafitizálódási folyamaton esett át, amely magas aktiválási energiája miatt 
eredend en gátolt folyamat. A hosszú mérési id  azonban lehet vé teszi az átalakulásban 
résztvev  anyagok számára az aktiválási gáton történ  átjutást. Az aktiválási energia 
legy zését követ en a gócképz dés feltételezhet en a zárvány fala mentén lesz a 
legintenzívebb, ezért a képz d  grafit a folyamat során kirakódik a zárvány falára. E 
folyamatot nem hagyhatjuk figyelmen kívül a hosszabb idej  Raman vizsgálatok során, f ként,
ha a Raman spektrumok alapján a szén szerkezeti jellemzése is célunk. 

A geológiai alapok megértése hozzásegíthet az ásványkincseken alapuló technológiák, 
valamint - a földrengések pontosabb el rejelzésén keresztül - a földrengések elleni védekezés 
módszereinek fejl déséhez egyaránt. 
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7. Összefoglalás 

A Raman (mikro)spektroszkópiai módszerek újszer  alkalmazásával a gyógyszer-, polimer-, 
nanocs - és geotechnológiák területén a következ  eredményeket értük el: 

1. Igazoltuk, hogy a Raman mikroszkóp alkalmas szilárd gyógyszerformák teljes min ségi és 
mennyiségi meghatározására és ezáltal a formálási technológiák fejlesztésének hatékony 
segítésére az alábbiak szerint: 

Az alkotók lokális Raman mikroszkópiai vizsgálatok alapján a gyógyszerforma 
megbontása nélkül kémiailag, morfológiailag és szemcseméretre kiterjed en 
meghatározhatóak és így – akár forgalmazók szerint is– azonosíthatóak. 
Egy gyógyszerforma alkotóinak egymáshoz viszonyított elrendezése (a másodlagos 
szerkezet) kémiai térképeken alapuló meghatározásával azonosítható a 
gyógyszerformálási technológia. 
Egy szilárd gyógyszerforma Raman vizsgálatával felderített els dleges min ségi és 
mennyiségi jellemz k alapján összeállított rekonstrukciós modell rendszerek minimális 
(2-3) iterációs lépésen keresztül az eredeti szilárd gyógyszerforma minden részletre 
kiterjed  - kvalitatív és kvantitatív - azonosítását teszik lehet vé.
Modellkeverékek csomagolóanyagon keresztüli Raman vizsgálataival és mennyiségi 
jellemzésével megmutattuk a Raman módszerek alkalmazhatóságát a min ségbiztosítás
on-line eszközeként. 

 Továbbá: 
Makro- és mikrolencse alkalmazásával modellrendszereken alapuló 
vizsgálatok segítségével kimutattuk a térkitöltés és a szemcseméret hatását a 
Raman spektrum alapú mennyiségi meghatározásra. 
Megállapítottuk a TiO2, mint standard alkalmasságát a szilárd 
gyógyszerformák mennyiségi meghatározásában. 
Forgó mintatartót szerkesztettünk a homogenitási problémák megoldására. 

2. Lehet vé tettük a Raman mikro-spektroszkópia újszer  alkalmazását a polimer-technológiák 
területén, egyrészt a hagyományosan alkalmazott analitikai (pl.: SEM, Röntgen stb. ) 
módszerek hatékony kiegészít jeként, másrészt speciális feladatok megoldására egyedülállóan 
alkalmazható technikaként: 

Raman mélységprofil felvételekkel els ként mutattuk ki a sugárzó h  hatására fellép
termikus degradáció gradiens jellegét a minta roncsolása nélkül EVA kopolimer minták 
felületi rétegében. Erre alapozva technológiát dolgoztunk ki az égésgátló adalékok 
gazdaságos felhasználására mag-héj szerkezetek kialakításával. 
Kimutattuk, hogy a Raman mikroszkóp érzékenysége lehet vé teszi a 
gyártástechnológia során fellép  változások (pl.: degradáció) nyomon követését 
száloptikai kivezetésen keresztül. 
Igazoltuk a Raman mikroszkópia egyedüli alkalmasságát egyes technológiai/anyagi 
jellemz k meghatározására - mint pl. agyagásvány eloszlás és gócképzés - olyan 
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esetekben, amikor a hagyományos analitikai módszerek a zavaró hatások (pl. egyéb 
adalékok) miatt már alkalmatlannak bizonyulnak. 
Raman mikroszkópiai módszerekkel kimutattuk a t zhatás következtében fellép
változásokat a polipropilén szilárd fázisban ható (intumescent) égésgátló rendszere 
esetén (pl.: a bóroxosziloxán átalakulása és nanorétegszilikát részecskék indukált 
migrációja). 
Technológiához köthet  jellemz  eltéréseket mutattunk ki a Raman vizsgálatok alapján 
rétegelt szerkezet  (un. mag-héj elrendezés ) kompozitok réteghatáraiban.
Kimutattuk, hogy a laboratóriumi (ill. ipari) kémiai reakciók Raman spektroszkópiai 
követését megalapozó vizsgálatok kivitelezésében alkalmazott alumínium 
mikroreaktorok hatékonyabb detektálást, illetve követést tesznek lehet vé, mint a 
hagyományos üveg reaktorok. 

3. Összetett egy- és többfalú nanocs  mintákon végzett Raman vizsgálatainkkal 
összefüggéseket határoztunk meg a nanocs  minták jellemz i, a vizsgálati paraméterek (lézer 
teljesítmény, illetve energia) hatása és ezek spektrális következményei között az alábbiak 
szerint: 

Rámutattunk a rezonancia, a csövek között ható kölcsönhatások és a 
méréstartományból származtatható átmér -meghatározási problémákra. 
Meghatároztuk a nanocs  rendszerek h mérsékletemelés hatására bekövetkez
spektrális változásait, amelyek alapján azonosítottuk a Raman vizsgálatok során 
lézergerjesztés hatására fellép  reverzibilis és irreverzibilis változásokat a spektrumban, 
illetve a mintában. Megállapítottuk, hogy a lézeres gerjesztés hasonló átalakulást idéz 
el  a mintában, mint a felf tés (megadtuk ennek kvantitatív korrelációját). Az átmér
hatásának a szakirodalomtól eltér  jellegét figyeltük meg a nanocsövek RBM 
frekvenciájának h mérsékletfüggésében. 
Megállapítottuk, hogy a nanocsövek el állítási technológiájából visszamaradt 
katalizátorszennyezés lézerbesugárzás hatására a környezetében lév  nanocsövek 
átalakulását a rendez dés (pl.: új cs  szintézis) irányába segíti el .
Megállapítottuk, hogy a többfalú nanocsövek a mérési paraméterekre az egyfalú 
nanocsöveknél érzékenyebbek, emellett az átalakulási sebességük is differenciáltabb az 
egyfalúakénál.

4. Meghatároztuk természetes k zetekben rekedt fluidzárványok összetételét. Minthogy az 
összetétel a zárványok keletkezésének körülményeit tükrözi, ezen adatok a földfelszín alatt 
zajló folyamatok modellezésében a geológiai, illetve geofizikai számítások fontos kiindulási 
paraméterei: 

A fluidzárványok mikro-Raman vizsgálatával arra az újszer  megállapításra jutottunk, 
hogy a vizsgált alsókéregbeli zárványok széndioxid mellett a legtöbb esetben 
szénmonoxidot is tartalmaznak. 
A várakozásokkal ellentétben egyik vizsgált zárványban sem találtunk metánt, vagy 
más szénhidrogéneket, ami a metán gyakoriságára vonatkozó el zetes szakirodalmi 
feltételezéseket is megkérd jelezi. 
A kénhidrogén, a nitrogén, és a szén karakterisztikus Raman sávjait azonban számos 
esetben sikerült azonosítanunk a zárványok spektrumaiból. 
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A szén in situ képz désének kizárása alapján megállapítottuk, hogy a szén lebeg
szemcsék formájában már a vizsgálatokat megel z en jelen lehetett az egyes 
zárványokban.
Kimutattuk a tartós lézersugárzás hatására fellép  zárványreakciókat is, amelyek 
hatására a lebeg  széntartalom átgrafitizálódva egy új, rendezettebb, grafit 
vékonyréteget képez a zárvány falán. 

Az eredmények gyakorlati hasznosítása:

a Richter Gedeon Gyógyszergyárban gyógyszerkészítmény-technológiai 
fejlesztésekben,  
a PEMÜ Rt.-ben égésgátolt polimer rendszerek technológiájának kidolgozásában, 
a Nanofire EU-6 projekt keretében a belga Nanocyl cégnél a nanocs  gyártás 
technológiájának és min ségellen rzésének fejlesztésében,  
a Bacomp Széchenyi projekt keretében a Toplan cég tapolcai gyárában a bazalgyártás 
fejlesztésében, valamint áttételesen az ELTE K zettani és Geokémiai Tanszékén 
végzett geológiai modellszámításokon keresztül valósult meg. 



 109

Vonatkozó publikációk 

I   A. Szép, Gy. Marosi, B. Marosf i, P. Anna, I. Mohammed-Ziegler, M. Virágh: 
Quantitative Analysis of Mixtures of Drug Delivery System Components by Raman 
Microscopy, Polymers for Advanced Technologies 14(11-12) 784-789 (2003)

II   I. Csontos, S. Keszei, B. Marosf i, A. Szép, P. Anna, Gy. Marosi: Direct synthesis of 
polymer emulsion/montmorillonite nanostructures for controlled drug release, 
European Journal of Pharmaceutical Sciences 25(1) S75-S77 (2005)

III  A. Szép, B. Marosf i, Gy. Bertalan, P. Anna, Gy. Marosi: Analysis of multicomponent 
polymer systems by Raman microscopy, Macromolecular Symposia 202, 269-279 
(2003)

IV  A. Szép, A. Szabó, N. Tóth, P. Anna, Gy. Marosi: Role of Montmorillonite in Flame 
Retardancy of Ethylene-vinyl Acetate Copolymer, Polymer Degradation and Stability
91(3) 593-599 (2006)

V  Gy. Marosi, A. Márton, P. Anna, Gy. Bertalan, B. Marosf i, A. Szép: Ceramic 
precursor in flame retardant systems, Polymer Degradation and Stability 77(2) 259-265 
(2002)

VI  Gy. Marosi, A. Márton, A. Szép, I. Csontos S. Keszei, E. Zimonyi, A. Tóth, X. 
Almeras: Fire retardancy effect of migration in polypropylene nanocomposites induced 
by modified interlayer, Polymer Degradation and Stability 82(2) 379-385 (2003)

VII  Sz. Matkó, P. Anna, Gy. Marosi, A. Szép, S. Keszei, T. Czigány, K. Pölöskei: Use of 
Reactive Surfactants in Basalt Fiber Reinforced Polypropylene Composites, 
Macromolecular Symposia 202, 255-267 (2003)

VIII  A. Márton, P. Anna, Gy. Marosi, A. Szép, Sz. Matkó, I. Rácz, P. Hornsby, A. 
Ahmadnia: Use of Layered Structures in Recycling of Polymers, Progress in Rubber, 
Plastics and Recycling Technology 20(1) 97-104 (2004)

IX  A. Szép, P. Anna, I. Csontos, Gy. Marosi, Sz. Matkó, Gy. Bertalan: Micro Raman and 
AFM Analysis of Naturally Aged PE, Polymer Degradation and Stability 85(3) 1023-
1027 (2004)

X  P. Anna, Gy. Marosi, Gy. Bertalan, A. Márton, A. Szép: Structure-property relationship 
in flame retardant polymers, Journal of Macromolecular Science Part B- Physics
B41(4-6)1321-1330 (2002)

XI  Gy. Marosi, A. Márton, I. Csontos, S. Matkó, A. Szép, P. Anna, G. Bertalan, É. Kiss: 
Reactive surfactants – new type of additive for multicomponent polymer systems, 
Progress in Colloid Polymer Science 125, 189-193 (2004)

XII  P. Anna, E. Zimonyi, A. Márton, A. Szép, Sz. Matkó, S. Keszei, Gy. Bertalan, Gy. 
Marosi: Surface treated cellulose fibres in flame retarded polypropylene composites, 
Macromolecular Symposia 202, 245-254 (2003)

XIII  B. B. Marosf i, Gy. Marosi, A. Szép, P. Anna, S. Keszei, J. B. Nagy, H. Martvonova, I. 
E. Sajo: Complex activity of clay and CNT particles in flame retarded EVA, Polymers
for Advanced Technologies (elfogadva) 

XIV  K. Török, J. Dégi, A. Szép, G. Marosi: Reduced carbonic fluids in mafic granulite 
xenoliths from the Bakony-Balaton Highland Volcanic Field, Chemical Geology 223(1-
3) 93-108 (2005)



110

Irodalomjegyzék

1  A. H. Compton Phys. Rev. 21, 483 (1923)
2  L. Brillouin Ann. Phys. 88, 17 (1922 Paris) 
3  A. Smekal Naturwissenschaften 11, 873 (1923)
4  C.V. Raman Indian J. Phys. (March 31, 1928)
5  C.V. Raman, K.S. Krishnan: A New Type of Secondary Radiation, Nature 121, 501-2 (1928)
6  G. Landsberg, L. Mandelstam: Naturwissenschaften 16, 557 (1928)
7  A. Schawlow, C. H. Townes Phys. Rev. 122, 1940 (1958)
8  T. H. Maiman Nature 187, 493 (1960 London) 
9  G. J. Rosasco, E. S. Etz, W. A. Cassatt IVth Int. Conf. Raman Spectrosc. Brunswick USA (1974)
10  M. Delhaye, P. Dhamelincourt IVth Int. Conf. Raman Spectrosc. Brunswick USA (1974)
11  G. Placzek: Rayleigh-Streuung und Raman-Effekt In: Handbuch der Radiologie Ed.: E. Marx 

Academische-Verlang, Leipzig Vol. VI. 2. p. 205 (1934)
12  D. A. Long: Raman spectroscopy, McGraw-Hill, New York, 1977
13  N. B. Colthup, L. H. Daly, S. E. Wiberley: Introduction to Infrared and Raman spectroscopy, Academic 

Press (1990)
14  J. Haleblian, W. McCrone: Pharmaceutical applications of polymorphism, J. Pharm. Sci. 58, 911-929 

(1969)
15  H. G. Brittain, S. J. Bogdanowich, D. E. Bugay, J. DeVincentis, G. Lewen, A. W. Newman: Physical 

characterization of pharmaceutical solids, Pharm. Res. 8, 963-973 (1991)
16  H. G. Brittain: Spectral methods for the characterization of polymorphs and solvates, J. Pharm. Sci. 86, 

405-412 (1997)
17  G. R. Hays: High resolution carbon-13 solid-state nuclear magnetic resonance spectroscopy, Analyst 107, 

241-252 (1982)
18  R. K. Harris: Quantitative aspects of high-resolution solid-state nuclear magnetic resonance spectroscopy, 

Analyst 110, 649-655 (1985)
19  A. Eustaquio, P. Graham, R. D. Jee, A. C. Moffatt, A. D. Trafford: Quantification of paracetamol in intact 

tablets using near IR transmittance spectroscopy, Analyst 123, 2303-2306 (1998)
20  S. Byrn, R. Pfeiffer, M. Gancy, C. Hoiberg, G. Poochikian: Pharmaceutical Solids, a Strategic approach to 

regulatory consideration, Pharm. Res. 12, 945-954 (1995)
21  US Government, Q6A Specifications, Test Procedures and Acceptance Creteria for New Drug Substances 

and New Drug Product, Chemical Substances Federal Register 62, 227, 62890-62910 (1997)
22  D. E. Bugay: Characterization of solid state: spectroscopic techniques, Adv. Drug Deliv. Rev. 48, 43-65 

(2001)
23  G. A. Stephenson, R. A. Forbes, S. M. Reutzel-Edens: Characterization of solid state: quantitative issues, 

Adv. Drug Deliv. Rev. 48, 67-90 (2001)
24  Handbook of pharmaceutical excipients Eds.: R. C. Rowe, P. J. Sheskey and P. J. Weller (4th edition) 

Pharmaceutical Press (UK) and the American Pharmaceutical Association (USA) (2003)
25  J. Clere, C. Fourre, P. Fragu: SIMS microscopy: methodology, problems, and perspectives in mapping 

drugs and nuclear medicine compounds, Cell. Biol. Int. 21, 619-633 (1997)
26  H. Humecki (Ed.) Practical Guide to Infrared Microspectroscopy, Marcel Dekker, New York, 1995
27  G. Turrel, J. Corset (Ed.) Raman microscopy - Developments and Applications, Elsevier, 1996
28  E. A. Cutmore, P. W. Skett: Application of FT-Raman spectroscopy to a range of compounds of 

pharmaceutical interest, Spectrochim. Acta 49A, 5/6, 809-818 (1993)
29  J. Breitenbach, W. Schroff, J. Neumann: Confocal Raman spectroscopy: analytical approach to solid 

dispersion and mapping of drug, Pharm. Res. 16(7) 1109-1113 (1999)
30  M. A. Houghtaling, D. E. Bugay: Raman spectroscopic imaging: a potencial new technique for content 

uniformity testing – 14th Annual American Association of Pharmaceutical Scientists Annual Meeting and 
Exposition, New Orleans, LA, Nov 14-18 (1999)

31  T. Calligaro, S. Colinart, J. -P. Poirot, C. Sudres: Combined external-beam PIXE and -Raman 
characterisation of garnets used in Merovingian jewellery, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B
189(1-4) 320-327 (2002)

32  J. J. Wylde, G. C. Allen, I. R. Collins: FT-IR and Raman spectroscopic characterization of the major 
oilfield sulfate scale forming minerals, Appl. Spectrosc. 55(9) 1155-1160 (2001)

33  A. Wang, J. Han, L. Guo, J. Yu, P. Zeng: Database of standard Raman spectra of minerals and related 
inorganic crystals, Appl. Spectrosc. 48(8) 959-68 (1994)

34  L. Burgio, R. J. H. Clark: Library of FT-Raman spectra of pigments, minerals, pigment media and 
varnishes, and supplement to existing library of Raman spectra of pigments with visible excitation, 
Spectrochim. Acta Part A 57(7) 1491-1521 (2001)



111

35  A. Perardi, A. Zoppi, E. Castellucci: Micro-Raman spectroscopy for standard and in situ characterisation of 
painting materials, J. Cultural Heritage 1(1) S269-S272 (2000)

36  I. M. Bell, R. J. H. Clark, P. J. Gibbs: Raman spectroscopic library of natural and synthetic pigments (pre- 
~ 1850 AD), Spectrochim. Acta Part A 53(12) 2159-2179 (1997)

37  P. Vandenabeele, L. Moens, H. G. M. Edwards, R. Dams: Raman spectroscopic database of azo pigments 
and application to modern art studies, J. Raman Spectrosc. 31(6) 509-517 (2000)

38  D. D. Wynn-Williams, H. G. M. Edwards: Proximal Analysis of Regolith Habitats and Protective 
Biomolecules in Situ by Laser Raman Spectroscopy: Overview of Terrestrial Antarctic Habitats and Mars 
Analogs, Icarus 144(2) 486-503 (2000)

39  H. G. M. Edwards, D. E. Hunt, M. G. Sibley: FT-Raman spectroscopic study of keratotic materials: horn, 
hoof and tortoiseshell, Spectrochim. Acta Part A 54(5) 745-757 (1998)

40  S. D. Harvey, M. E. Vucelick, R. N. Lee, B. W. Wright: Blind field test evaluation of Raman spectroscopy 
as a forensic tool, Forensic Sci. Int. 125(1) 12-21 (2002)

41  C. Johnston: In situ laser Raman microprobe spectroscopy of corroding iron electrode surfaces, Vibrat. 
Spectrosc. 1(1) 87-96 (1990)

42  M. Amme, B. Renker, B. Schmid, M. P. Feth, H. Bertagnolli, W. Döbelin: Raman microspectrometric 
identification of corrosion products formed on UO2 nuclear fuel during leaching experiments, J. Nucl. 
Mater. 306(2-3) 202-212 (2002)

43  R. L. McCreery, A. J. Horn, J. Spencer, E. Jefferson: Noninvasive identification of Materials inside USP 
Vials with Raman Spectroscopy and a Raman Spectral Library, J. Pharm. Sci. 87(1) 1-8 (1998)

44  D. E. Bugay, W. P. Findlay: Pharmaceutical Excipients: Characterization by IR, Raman, and NMR 
Spectroscopy, Marcel Dekker, 1999

45  C. K. Mann, T. J. Vickers: Instrument-to-instrument transfer of Raman spectra, Appl. Spectrosc. 53(7) 856-
861 (1999)

46  A. Bader, J. R. Wunsch Macromolecules 28, 3794 (1955)
47  M. J. Pelletier: Quantitative analysis using Raman Spectrometry, Appl. Spectrosc. 57(1) 20A-42A (2003)
48  F. T. S Yu, G. Lu: Short-time FT- and wavelet transform with Fourier domain processing, Appl. Opt.

33(23), 5262-5270 (1994)
49  B. K. Alsberg, A. M. Woodward, D. B. Kell: An introduction to wavelet transforms for chemometricians: 

A time-frequency approach, Chemom. Intell. Lab. Syst. 37, 215-239 (1997)
50  B. Walczak: Wavelets in Chemistry (Elsevier, Amsterdam, 2000)
51  T. M. Niemczyk, M. Delgado-Lopez, F. S. Allen: Quantitative determination of bucindolol concentration in 

intact gel capsules using Raman spectroscopy, Anal. Chem. 70, 2762-2765 (1998)
52  T. M. Niemczyk, M. Delgado-Lopez, F. S. Allen, J. T. Clay, D. L. Arneberg: Quantitative assay of 

bucindolol in gel capsules using infrared and Raman spectroscopy, Appl. Spectrosc. 52, 513-518 (1998)
53  D. P. Schweeinsberg, Y. D. West: Quantitative FT Raman analysis of two component systems, 

Spectrochim. Acta Part A 53, 25-34 (1997)
54  W. P. Findlay, D. E. Bugay: Utilization of Fourier Transform-Raman spectroscopy for the study of 

pharmaceutical crystal forms, J. Pharm. Biomed. Anal. 16, 921-930 (1998)
55  F. W. Langkilde, J. Sjoblom, L. Tekenbers-Hjelte, J. Mrak: Quantitative FT-Raman analysis of two crystal 

forms of pharmaceutical compound, J. Pharm. Biomed. Anal. 15(6), 687-696 (1997)
56  C. M. Deelay, R. A. Spragg, T. L. Threlfall: A comparison of FT-IR and NIRFT-Raman spectroscopy for 

quantitative measurement, an application in polymorphism, Spectrochim. Acta, Part A 47(9-10), 1217-1223 
(1991)

57  G. Jalsovszky, O. Egyed, S. Holly, B. Heged s: Investigation of the morphological composition of 
cimetidine by FT-Raman spectroscopy, Appl. Spectrosc. 49(8) 1142-1145 (1995)

58  T. H. King, C. K. Mann, T. J. Vickers: Determination of phenylpropanolamin hydrocloride and 
acetaminophen in pharmaceutical preparations by Raman spectroscopy, J. Pharm. Sci. 74, 443-447 (1985)

59  R. Szostak, S. Mazurek: Quantitative determination of acetylsalicylic acid and acetaminophen in tablets by 
FT-Raman spectroscopy, Analyst 127, 144-148 (2002)

60  S. G. Skoulika, C. A. Georgiou: Rapid Quantitative Determination of Ciprofloxacin in Pharmaceuticals by 
Use of Solid-State FT-Raman Spectroscopy, Appl. Spectrosc. 55(9) 1259 (2001)

61  C. G. Kontoyannis: Quantitative determination of CaCO3 and glycine in antacid tablets by Laser Raman 
Spectroscopy, J. Pharm. Biomed. Anal. 13(1) 73-76 (1995)

62  L. S. Taylor, F. W. Langkilde: Evaluation of Solid State Forms Present in Tablets by Raman Spectroscopy, 
J. Pharm. Sci. 89, 10 (2000)

63  The United States Pharmacopeial Convention, Inc., USP 24-NF 19 Suppl. 4 2001 
64  Parmacopeial Forum 30(6) (2004)
65  T. Herschfeld: Raman microprobe, vibrational spectroscopy in the femtogram range, J. Opt. Soc. Am. 63, 

476-477 (1973)
66  S. Webster, K. J. Baldwin: Raman spectroscopy for Pharma Part I.: Basic Principles and Applications, 

Pharmaceutical Technology Europe 2005 June p.46 



112

67  T. Allen - Particle Size Measurement, Chapman & Hall, 4th edition (1992)
68  J. Renucci - Pharmaceutical Technology, 108-114 (1992 October) 
69  G. Hind: Particle-size analysis of aerosol sprays, Manufacturing Chemist 61(8) 28-30 (1990)
70  M. W. Wedd – ILASS- Europe 8th Annual Conference, Amsterdam (1992)
71  D. P. Schweeinsberg, Y. D. West: Quantitative FT Raman analysis of two component systems, 

Spectrochim. Acta Part A 53, 25-34 (1997)
72  H. Schulz, B. Schrader, R. Quilitzsch, B. Steuer: Quantitative analysis of Various citrus oils by ATR/FT-IR 

and NIR-FT Raman Spectroscopy, Appl. Spectrosc. 56(1) 117-124 (2002)
73  H. Abderrazak, M. Dachraoui, M. J. Ayora Canada, B. Lendl: Quantitative Phosphate Analysis in Industrial 

Raw Phosphoric Acid Based on Evaluation of Bandshifts in FT-Raman spectroscopy, Appl. Spectrosc.
54(11) 1610-1616 (2000)

74  C. A. Gresham, D. A. Gilmore, M. B. Denton: Direct comparison of NIR Absorbance Spectroscopy with 
Raman Scattering Spectroscopy for the Quantitative Analysis of Xylene Isomer Mixtures, Appl. Spectrosc.
53(10) 1177-1182 (1999)

75  M. M. Mitambo, S. L. Zhang, G. L. Loppnow: A novel divided cell for quantitative Raman and resonance 
Raman spectroscopy, Rev. Sci. Instrum. 69(10) 3645-3648 (1998)

76  D. Butterfield: Through-package application of Raman spectroscopy for nandestructive identification of 
product, Am. Lab. 31(23), 14 (1999)

77  R. F. Egerton: Electron Energy-Loss Spectroscopy in the Electron Microscope, 2nd ed. Plenum Press 
(1996)

78  J. Stöhr: NEXAFS Spectroscopy, Springer Series in Surface Sciences, No. 25, Springer Verlag (1996)
79  B. D. Ratner, V. V. Tsukruk (Eds.): Scanning Probe Microscopy of Polymers, ACS Symposium Series, 

694, American Chemical Society (1998)
80  G. P. Williams: The national syncrotron light-source int he infrared region, Nucl. Instr. and Meth. 195(1-2), 

383-387 (1982)
81  G. L. Carr: High-resolution microspectroscopy and sub-nanosecond time-resolved spectroscopy with the 

synchrotron infrared source, Vibrat. Spectrosc. 19(1) 53-60 (1999)
82  G. L. Carr: Resolution limits for infrared microspectroscopy explored with synchrotron radiatio, Rev. Sci. 

Instrum. 72(3) 1613-1619 (2001)
83  P. Dumas, G. L. Carr, G. P. Williams: Enhancing the lateral resolution in infrared microspectrometry by 

using synchrotron radiation: applications and perspectives, Analusis 28, 68-74 (2000)
84  M. Pastorczak, M. Wiatrowski, M. Kozanecki, M. Lodzinski, J. Ulanski: Confocal Raman microscopy in 3-

dimensional shape and composition determination of heterogeneous systems, J. Mol. Struct. 744–747 997–
1003 (2005)

85  Y. Ward, Y. Mi: The study of miscibility and phase behaviour of phenoxy blends using Raman 
spectroscopy, Polymer 40, 2465–2468 (1999)

86  E. van Overbeke, J. Devaux, R. Legras, J.T. Carter, P.T. McGrail, V. Carlier: Phase separation in epoxy-
copolyethersulphone blends: morphologies and local characterisation by micro-Raman spectroscopy, 
Polymer 44, 4899–4908 (2003)

87  P. D. A. Pudney, T. M. Hancewicz, D. G. Cunningham, C. Gray: A novel method for measuring 
concentrations of phase separated biopolymers: the use of confocal Raman spectroscopy with self-
modelling curve resolution, Food Hydrocolloids 17, 345–353 (2003)

88  S. Chen, L. Tan, F. Qiu, X. Jiang, M. Wang, H. Zhang: The study of poly(styrene-co-p-(hexafluoro-2-
hydroxylisopropyl)-amethyl-styrene)/poly(propylene carbonate) blends by ESR spin probe and Raman, 
Polymer 45, 3045–3053 (2004)

89  M. Saçak, U. Akbulutt, D. N. Batchelder: Characterization of electrochemically produced, two-component 
films of conducting polymers by Raman microscopy, Polymer 39(20) 4735-4739 (1998)

90  R. L. Morgan, M. J. Hill, P. J. Barham, A. van der Pol, B. J. Kip, R. Ottjes, J. van Ruiten: A study of the 
phase behaviour of polyethylene blends using micro-Raman imaging, Polymer 42, 2121–2135 (2001)

91  O. S. Fleming, K. L. A. Chan, S. G. Kazarian: FT-IR imaging and Raman microscopic study of 
poly(ethylene terephthalate) film processed with supercritical CO2, Vibrat. Spectrosc. 35, 3–7 (2004)

92  O. S. Fleming, S. G. Kazarian, E. Bach, E. Schollmeyer: Confocal Raman study of poly(ethylene 
terephthalate) fibres dyed in supercritical carbon dioxide: dye diffusion and polymer morphology, Polymer
46, 2943–2949 (2005)

93  P. Eaton, P. Holmes, J. Yarwood: In situ and ex situ FTIR-ATR and Raman microscopic studies of 
organosilane hydrolysis and the effect of hydrolysis on silane diffusion through a polymeric film, J. Appl. 
Polym. Sci. 82(8) 2016-2026 (2001)

94  C. Thibault, P. Huguet, P. Sistat, G. Pourcelly: Confocal Raman micro-spectroscopy and electrochemical 
investigation of anion transport through ion-exchange membranes, Desalination 149, 429-433 (2002)

95  M. Heinemann, H. Meinberg, J. Büchs, H.-J. Koss, M. B. Ansorge-Schumacher: Method for quantitative 
determination of spatial polymer distribution in alginate beads using Raman spectroscopy, Appl. Spectrosc.
59(3) 280-285 (2005)



113

96  M. A. Rodríguez-Pérez, R. A. Campo-Arnáiz, R. F. Aroca, J. A. de Saja: Characterisation of the matrix 
polymer morphology of polyolefins foams by Raman spectroscopy, Polymer available online (2005)

97  A. Bertoluzza, C. Fagnano, M. Rossi, A. Tinti, G. L. Cacciari: Micro-Raman spectroscopy for the 
crystallinity characterization of UHMWPE hip cups run on joint simulators, J. Mol. Struct. 521, 89–95 
(2000)

98  S. López Quintana, P. Schmidt, J. Dybal, J. Kratochvíl, J. M. Pastor, J.C. Merino: Microdomain structure 
and chain orientation in polypropylene/polyethylene blends investigated by micro-Raman confocal imaging 
spectroscopy, Polymer 43, 5187–5195 (2002)

99  P. Schmidt, J. Dybal, J. Scudla, M. Raab, J. Kratochvil, K.-J. Eichhorn, S. Lopez Quintana, J. M. Pastor: 
Structure of polypropylene/polyethylene blends assessed by polarized PA-FTIR spectroscopy, polarized FT 
Raman spectroscopy and confocal Raman microscopy, Macromol. Symp. 184, 107-122 (2002)

100  A. S. Nielsen, R. Pyrz: A novel approach to measure local strains in polymer matrix systems using 
polarised Raman microscopy, Compos. Sci. Technol. 62, 2219–2227 (2002)

101  Ph. Colomban, G. Gouadec, J. Mathez, J. Tschiember, P. Pérés: Raman stress measurement in opaque 
industrial Cf/epoxy composites submitted to tensile strain, Composites: Part A available online (2005)

102  G. Anagnostopoulos, D. Bollas, J. Parthenios, G.C. Psarras, C. Galiotis: Determination of interface 
integrity in high volume fraction polymer composites at all strain levels, Acta Materialia 53, 647–657 
(2005)

103  G. Anagnostopoulos, J. Parthenios, A.G. Andreopoulos, C. Galiotis: An experimental and theoretical study 
of the stress transfer problem in fibrous composites, Acta Materialia 53, 4173–4183 (2005)

104  C. Koulic, Z. Yin, C. Pagnoulle, B. Gilbert, R. Jérôme: Premade versus in situ formed compatibilizer at the 
PS/PMMA interface: contribution of the Raman confocal microscopy to the fracture analysis, Polymer 42, 
2947-2957 (2001)

105  D. Bersani, P. P. Lottici, M. Casalboni, P. Prosposito: Structural changes induced by the catalyst in hybrid 
sol–gel films: a micro-Raman investigation, Materials Letters 51 208–212 (2001)

106  E. Urlaub, J. Popp, V. E. Roman, W. Kiefer, M. Lankers, G. Rossling: Raman spectroscopic monitoring of 
the polymerization of cyanacrylate, Chem. Phys. Lett. 298, 177–182 (1998)

107  T. L. Rapp, W. K. Kowalchyk, K. L. Davis, E. A. Todd, K. L. Liu, M. D. Morris: Acrylamide 
polymerization kinetics in gel electrophoresis capillaries. A Raman microprobe study, Anal. Chem. 64(20) 
2434-2437 (1992)

108  A. J. G. Mank, I. Vorstenbosch, R. Penterman, J. P. A. Vogels, S. I. Klink, D. J. Broer: Confocal Raman 
microscopy of liquid-crystal-filled polymer capsules made by photo-enforced stratification, Appl. 
Spectrosc. 59(8) 965-975 (2005)

109  J.-F. Blach, A. Daoudi, J.-M. Buisine, D. Bormann: Raman mapping of Polymer Dispersed Liquid Crystal, 
Vibrat. Spectrosc. 39, 31–36 (2005)

110  U. Posset, K. Gigant, G. Schottner, L. Baia, J. Popp: Structure–property correlations in hybrid sol–gel 
coatings as revealed by Raman spectroscopy, Opt. Mater. 26, 173–179 (2004)

111  M. S. Soh, A. U. J. Yap, T. Yu, Z. X. Shen: Analysis of the degree of conversion of LED and halogen 
lights using micro-Raman spectroscopy, Operative Dentistry 29(5) 571-577 (2004)

112  W. Schrof, E. Beck, R. Königer, W. Reich, R. Schwalm: Depth profiling of UV cured coatings containing 
photostabilizers by confocal Raman microscopy, Prog. Org. Coat. 35, 197-204 (1999)

113  M. E. Nichols, C. M. Seubert, W. H. Weber, J. L. Gerlock: A simple Raman technique to measure the 
degree of cure in UV curable coatings, Prog. Org. Coat. 43(4), 226-232 (2001)

114  W. Schrof, E. Beck, G. Etzrodt, H. Hintze-Bruning, U. Meisenburg, R. Schwalm, J. Warming: Depth-
resolved characterization of UV cured coatings by confocal Raman and two-photon microscopy, Prog. Org. 
Coat. 43(1-3), 1-9 (2001)

115  S. J. F. Erich, J. Laven, L. Pel, H. P. Huinink, K. Kopinga: NMR depth profiling of drying alkyd coatings 
with different catalysts, Prog. Org. Coat. (2005) on-line elérhet

116  G. Oeoye, V. Roucoules, L. J. Oates, A. M. Cameron, N. R. Cameron, P. G. Steel, J. P. S. Badyal, B. G. 
Davis, D. M. Coe, R. A. Cox: Plasmachemical Amine Functionalization of Porous Polystyrene Spheres: 
The Importance of Particle Size, J. Phys. Chem. B 107(15) 3496-3499 (2003)

117  G. D. McAnally, N. J. Everall, J. M. Chalmers, W. E. Smith: Analysis of thin film coatings on 
poly(ethylene terephthalate) by confocal Raman microscopy and surface-enhanced Raman scattering, Appl. 
Spectrosc. 57(1) 44-50 (2003)

118  M. Gnyba, M. Keraenen, M. Kozanecki, R. Bogdanowicz, B. B. Kosmowski, P. Wroczynski: Raman 
investigation of sol-gel-derived hybrid polymers for optoelectronics, Opto-Electronics Review 10(2) 137-
143 (2002)

119  B. Mattsson, H. Ericson, L.M. Torell, F. Sundholm: Degradation of a fuel cell membrane, as revealed by 
micro-Raman spectroscopy, Electrochim. Acta 45, 1405–1408 (2000)

120  D. Ostrovskii, P. Jacobsson: Concentration changes in PAN-based polymer gel electrolyte under current 
flow: in situ micro Raman investigation, J. Power Sources 97-98, 667-670 (2001)



114

121  J.-M. Costantini, F. Couvreur, J.-P. Salvetat, S. Bou ard: Micro-Raman study of the carbonization of 
polyimide induced by swift heavy ion irradiations, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B 194, 132–
140 (2002)

122  M. A. Parada, N. Delalez, A. de Almeida, C. Muntele, I. Muntele, D. Ila: Low energy ion beam induced 
changes in ETFE polymer, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B (2005) available on-line 

123  R. Zimmerman, D. Ila, C. Muntele, M. Rodrigues, D. B. Poker, D. Hensley: Enhanced tissue adhesion by 
increased porosity and surface roughness of carbon based biomaterials, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., 
Sect. B 191, 825-829 (2002)

124  V.-M. Graubner, R. Jordan, O. Nuyken, T. Lippert, M. Hauer, B. Schnyder, A. Wokaun: Incubation and 
ablation behavior of poly(dimethylsiloxane) for 266 nm irradiation, Appl. Surface Sci. 197-198, 786-790 
(2002)

125  I. Blakey, G. A. George: Raman spectral mapping of photo-oxidised polypropylene, Polym. Degrad. Stab.
70, 269-275 (2000)

126  H. Liu, I. Keen, L. Rintoul, G. A. George: Study of the degradation of polyolefins by amplifying the 
heterogeneous photo-oxidised sites through grafting, Polym. Degrad. Stab. 72, 543–550 (2001)

127  T. Grossetete, L. Gonon, V. Verney: Submicrometric characterization of the heterogeneous photooxidation 
of polypropylene by microthermal analysis, Polym. Degrad. Stab. 78, 203–210 (2002)

128  L. Gonon, O. J. Vasseur, J. L. Gardette: Depth profiling of photooxidized styrene-isoprene copolymers by 
photoacoustic and micro-Fourier transform infrared spectroscopy, Appl. Spectrosc. 53(2) 157-163 (1999)

129  L. Gonon, J. Mallegol, S. Commereuc, et al.: Step-scan FTIR and photoacoustic detection to assess depth 
profile of photooxidized polymer, Vib. Spectrosc. 26(1) 43-49 (2001)

130  X. Gu, C.A. Michaels, D. Nguyen, Y.C. Jean, J.W. Martin, T. Nguyen: Surface and interfacial properties of 
PVDF/acrylic copolymer blends before and after UV exposure, Appl. Surface Sci. (2005) available on-line 

131  L. T. Keene, G. P. Halada, C. R. Clayton: Failure of navy coating systems 1: chemical depth profiling of 
artificially and naturally weathered high-solids aliphatic poly(ester-urethane) military coating systems, 
Prog. Org. Coat. 52(3) 173-186 (2005)

132  M. Sugiura, T. Mitsuoka, A. Murase: Depth profiling analysis of functional groups in outdoor-exposed 
polyethylene using derivatization-electron probe X-ray microanalysis, Polym. J. 33(8) 617-620 (2001)

133  S. W. Zhu, W. F. Shi: Thermal degradation of a new flame retardant phosphate methacrylate polymer 
Polym. Degrad. Stab. 80(2) 217-222 (2003)

134  S. Deki, H. Nabika, K. Akamatsu, M. Mizuhata, A. Kajinami, S. Tomita , M. Fujii , S. Hayashi: Fabrication 
and characterization of PAN-derived carbon thin films containing Au nanoparticles, Thin Solid Films 408, 
59–63 (2002)

135  J. C. Bernede, S. Touihri, K. Alimi, G. Safoula, D. Legoff: Iodine doping of poly(N-vinylcarbazole) thin 
films: Thermal degradation, Eur. Polym. J. 34(2) 269-275 (1998)

136  J. Dong, P. M. Fredericks, G. A. George: Studies of the structure and thermal degradation of poly(vinyl 
chloride)-poly(N-vinyl-2-pyrrolidone) blends by using Raman and FTIR emission spectroscopy, Polym. 
Degrad. Stab. 58, 159-l 69 (1997)

137  K. Tamargo-Martínez, S. Villar-Rodil, J.I. Paredes, M.A. Montes-Morán, A. Martínez-Alonso, J. M. D. 
Tascón: Thermal decomposition of poly( p-phenylene benzobisoxazole) fibres: monitoring the chemical 
and nanostructural changes by Raman spectroscopy and scanning probe microscopy, Polym. Degrad. Stab.
86, 263-268 (2004)

138  M. Celina, J. Wise, D. K. Ottesen, K. T. Gillen, R. L. Clough: Correlation of chemical and mechanical 
property changes during oxidative degradation of neoprene, Polym. Degrad. Stab. 68, 171-184 (2000)

139  M. Bowden, P. Donaldson, D. J. Gardiner, J. Birnie, D. L. Gerrard: Monitoring of polyvinil-cloride 
degradation using Raman microline focus spectrometry, Anal. Chem. 63(24) 2915-2918 (1991)

140  I. C. McNeil, A. Jamiesion, D. J. Toshand, J. J. McClune: Eur. Polym. J. 12, 305 (1976)
141  N. S. Allen, M. Edge, M. Rodrigez, C. M. Liauw, E. Fontan: Aspects of the thermal oxydation of ethylene 

vinyl acetate copolymer, Polym. Degrad. Stab. 68, 363-371 (2000)
142  M. Rodrigez-Vázquez, C. M. Liauw, N. S. Allen, M. Edge, E. Fontan: Degradation and stabilization of 

poly(ethylene-stat-vinyl acetate): 1 – Spectroscopic and reological examination of thermal and thermo-
oxidative degradation mechanisms, Polym. Degrad. Stab. available online (2005)

143  G. Socrates: Infrared and Raman Characteristic Group Frequencies: Tables and Charts, John Wiley and 
Sons, Chichester, 4. kiadás (2001)

144  Practical Spectroscopy, A Series, Ed.: Edward G. Brame, 4. kötet: H. W. Siesler and K. Holland-Moritz: 
Infrared and Raman spectroscopy of polymers, Marcel Dekker Inc., New York and Basel (1980) pp.197. 

145  G. Beyer: Nanocomposites: a new class of flame retardants for polymers, Plastics Additives and 
Compounding 4(10) 22-28 (2002)

146  T. R. Hull, D. Price, Y. Liu, C. L. Wills, J. Brady: An investigation into the decomposition and burning 
behaviour of Ethylene-vinyl acetate copolymer nanocomposite materials, Polym. Degrad. Stab. 82, 365–
371 (2003)



115

147  R. Wagener, T. J. G. Reisinger: A rheological method to compare the degree of exfoliation of 
nanocomposites, Polymer 44(24) 7513-7518 (2003)

148  Fazekasné Márton Andrea: Új típusú égésgátolt polipropilén rendszerek fejlesztése, Ph.D értekezés, 2004
149  Gy. Marosi, P. Anna, A. Márton, Gy. Bertalan, A. Bóta, A. Tóth, M. Mohai, I. Rácz: Flame Retarded 

Polyolefin Systems of Controlled Interphase, Polym. Adv. Tech. 13, 1-9 (2002)
150  Gy. Marosi, I. Csontos, I. Ravadics, P. Anna, Gy Bertalan, I. Rusznák, A. Tóth et al.: Recent advances in 

flame retardancy of polymeric materials, eds.: M. Lewin, Vol. 9., 91-89 (1998) Stamford: BCC Inc. 
151  J. W. Gilman, T. Kashiwagi: Recent advances in flame retardant polymer nanocomposites. In: Polymer-

clay nanocomposites (eds.: T. J. Pinnavaia, G. W. Beall), John Wiley & Sons; New York, 193-206 (2001)
152  J. Zhu, F. M. Uhl, A. B. Morgan, C. A. Wilkie: Studies on the mechanism by which the formation of 

nanocomposites enhances thermal stability, Chem. Mater. 12, 4649-4654 (2001)
153  A. B. Morgan, T. Kashiwagi, R. H. Harris, J. R. Campbell, K. Shibayama, K. Iwasa, J. W. Gilman: 

Flammability properties of polymer-clay nanocomposites: Polyamide-6 and polypropylene clay 
nanocomposites, ACS Symposium Series 797, (eds.: G. Nelson, C. A. Wilkie) Fire and Polymers, Materials 
and Solutions for Hazard Prevention, 9-23 (2001)

154  M. Botev, H. Betchev, D. Bikiaris, C. Panayiotou: Mechanical properties and viscoelastic behavior of 
basalt fiber-reinforced polypropylene, J. Appl. Polym. Sci. 74(3), 523-531 (1999)

155  M. Xantos Polym. Eng. Sci. 28, 1393 (1998)
156  Csontos István: Számítógépes szabályozáson alapuló gyógyszeripari és polimertechnológiai fejlesztések, 

Ph.D. értekezés, 2004
157  Gy. Marosi, P. Anna, I. Balogh, Gy. Bertalan, A. Tohl, M. Maatoug: Thermoanalytical Study of Nucleating 

Effects in Polypropylene Composites III. Intumescent Flame Retardant Containing Polypropylene, J.
Therm. Anal. 48, 717 (1997)

158  M. Endo, T. Koyama, Y. Hishiyama: Structural improvement of Carbon-fibres prepared from benzene, Jpn. 
J. Appl. Phys 15(11) 2073-2076 (1976)

159  S. Iijima Nature 354, 56-58 (1991)
160  P. C. Eklund, J. M. Holden, R. A. Jishi: Vibrational modes of carbon nanotubes; spectroscopy and theory, 

Carbon 33(7), 959-972 (1995)
161  F. Hennrich, S. Lebedkin, S. Malik, J. Tracy, M. Barczewski, H. Rösner, M. Kappes: Preparation, 

characterization and applications of free-standing single walled carbon nanotube thin films, Phys. Chem. 
Chem. Phys. 4, 2273-2277 (2002)

162  A. C. Dillon, P. A. Parilla, J. L. Alleman, T. Gennett, K. M. Jones, M. J. Heben: Systematic inclusion of 
defects in pure carbon single-wall nanotubes and their e ect on the Raman D-band, Chem. Phys. Lett. 401, 
522-528 (2005)

163  P. Corio, P. S. Santos, M. A. Pimenta, M. S. Dresselhaus: Evolution of the molecular structure of metallic 
and semiconducting carbon nanotubes under laser irradiation, Chem. Phys. Lett. 360, 557-564 (2002)

164  A. Jorio, M. A. Pimenta, C. Fantini, M. Souza, A. G. Souza Filho, G. G. Samsonidze, G. Dresselhaus, R. 
Saito: Advances in single nanotube spectroscopy: Raman spectra from cross-polarized light and chirality 
dependence of Raman frequencies, Carbon 42(5-6), 1067-1069 (2004)

165  W. Ren, F. Li, J. Chen, S. Bai, H.-M. Cheng: Morphology, diameter distribution and Raman scattering 
measurements of double-walled carbon nanotubes synthesized by catalytic decomposition of methane, 
Chem. Phys. Lett. 359, 196-202 (2002)

166  E. Anglaret, N. Bendiab, T. Guillard, C. Journet, G. Flamant, D. Laplaze, P. Bernier, J.-L. Sauvajol: Raman 
caracterization of single wall carbon nanotubes prepared by the solar energy route, Carbon 36(12) 1815-
1820 (1998)

167  J.-F. Colomer, G. Bister, I. Willems, Z. Konya, A. Fonseca, G. Van Tendeloo and J. B. Nagy: Synthesis of 
single-wall carbon nanotubes by catalytic decomposition of hydrocarbons, Chem. Commun. 1343-1344 
(1999)

168  J.-F. Colomer, C. Stephan, S. Lefrant, G. Van Tendeloo, I. Willems, Z. Konya, A. Fonseca, Ch. Laurent 
and J. B. Nagy: Large-scale synthesis of single-wall carbon nanotubes by catalytic chemical vapor 
deposition (CCVD) method, Chem. Phys. Lett. 317, 83-89 (2000)

169  I. Willems, Z. Konya, J.-F. Colomer, G. Van Tendeloo, N. Nagaraju, A. Fonseca, and J. B. Nagy: Control 
of the outer diameter of thin carbon nanotubes synthesized by catalytic decomposition of hydrocarbons, 
Chem. Phys. Lett. 317, 71-76 (2000)

170  F. Hennrich, R. Wellmann, S. Malik, S. Lebedkin, M. M. Kappes: Reversible modification of the 
absorption properties of single-walled carbon nanotube thin films via nitric acid exposure, Phys. Chem. 
Chem. Phys. 5, 178-183 (2003)

171  S. Arepalli, P. Nikolaev, O. Gorelik, V. G. Hadjiev, W. Holmes, B. Files, L. Yowell: Protocol for the 
characterization of single-wall carbon nanotube material quality, Carbon 42(8-9), 1783-1791 (2004)

172  M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, P. C. Eklund: Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes, Academic 
Press, New York (1996)



116

173  R. Escricano, J. J. Sloan, N. Siddique, N. Sze and T. Dudev: Raman spectroscopy of carbon-containing 
particles, Vibrat. Spectrosc. 26 179-186 (2001)

174  T. Jawhari, A. Roid, J. Casado: Raman-spectroscopic characterization of some commercially available 
carbon-black materials, Carbon 33(11), 1561-1565 (1995)

175  A. M. Rao, E. Richter, S. Bandow, B. Chase, P. C. Eklund, K. A. Williams, S. Fang, K. R. Subbaswamy, 
M. Menon, A. Thess, R. E. Smalley, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus: Diameter-Selective Raman 
Scattering from Vibrational Modes in Carbon Nanotubes, Science 275, 187-191 (1997)

176  S. Bandow, M. Takizawa, K. Hirahara, M. Yudasaka, S. Iijima: Raman scettering study of double wall 
carbon nanotubes derived from the chains of fullerens in single-wall carbon nanotubes, Chem. Phys. Lett.
337, 48-54 (2001)

177  L. Alvarez, A. Righi, S. Rols, E. Anglaret, J. L. Sauvajol: Excitation energy dependence of the Raman 
spectrum of single-walled carbon nanotubes, Chem. Phys. Lett. 320, 441-447 (2000)

178  M. A. Pimenta, A. Jorio, S. D. M. Brown, A. G. Souza Filho, G. Dresselhaus, J. H. Hafner, C. M. Leiber, 
R. Saito, M. S. Dresselhaus: Diameter dependence of the Raman D-band in isolated single-wall carbon 
nanotubes, Phys. Rev. B 64(4), 041401(R) (2001)

179  J. Wei, B. Jiang, X. Zhang, H. Zhu, D. Wu: Raman study on double-walled carbon nanotubes, Chem. Phys. 
Lett. 376, 753-757 (2003)

180  A. Jorio, A. G. Souza-Filho, V. W. Brar, A. K. Swan, M. S. Unlu, B.B. Goldberg, A. Righi, J. H. Hafner, C. 
M. Lieber, R. Saito, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus: Polarized resonant Raman study of isolated single-
wall carbon nanotubes: Symmetry selection rules, dipolar and multipolar antenna effects, Phys. Rev. B
65(12) 121402(R) (2002)

181  M.S. Dresselhaus, P. C. Eklund: Phonons in carbon nanotubes, Adv. Phys. 49 (6), 705-814 (2000)
182  J. Maultzsch, S. Reich, C. Thomsen, E. Dobardzic, I. Milosevic, M. Damnjanovic: Phonon dispersion of 

carbon nanotubes, Solid State Commun. 121, 471-474 (2002)
183  M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, A. Jorio, A. G. Souza-Filho, R. Saito: Raman spectroscopy on isolated 

single wall carbon nanotubes, Carbon 40(12) 2043-2061 (2002)
184  A. Jorio, M. A. Pimenta, A. G. Souza Filho, R. Saito, G. Dresselhaus, M.S. Dresselhaus: Characterizing 

carbon nanotube samples with resonance Raman scattering, New J. Phys. 5, 139 (2003)
185  M. S. Dresselhaus, A. Jorio, A. G. Souza Filho, G. Dresselhaus, R. Saito: Raman spectroscopy on one 

isolated carbon nanotubes, Physica B 323, 15-20 (2002)
186  S. Lefrant: Raman and SERS studies of carbon nanotube system, Current Appl. Phys. 2, 479-482 (2002)
187  H. Kataura, Y. Kumazawa, Y. Maniwa, I. Umezu, S. Suzuki, Y. Ohtsuka, Y. Achiba: Optical properties of 

single-wall carbon nanotubes, Synth. Met. 103(1-3), 2555-2558 (1999)
188  T. W. Odom, J. L. Huang, P. Kim, C. M. Lieber: Atomic structure and electronic properties of single-

walled carbon nanotubes, Nature 391, 62-64 (1998)
189  A. G. Shouza et al.: Electronic transition energy E-ii for an isolated (n,m) single-wall carbon nanotube 

obtained by anti-Stokes/Stokes resonant Raman intensity ratio, Phys. Rev. B 63, 241404R (2001)
190  A. Jorio, R. Saito, J. H. Hafner, C. M. Lieber, M. Hunter, T. McClure, G. Dresselhaus, M. S. Dresselhaus: 

Structural (n, m) determination of isolated single-wall carbon nanotubes by resonant Raman scatterin, Phys.
Rev. Lett. 86(6), 1118-1121 (2001)

191  W. Gian, T. Liu, F. Wei, H. Yuan: Quantitative Raman characterization of the mixed samples of the single 
and multi-wall carbon nanotubes, Carbon 41, 1851-1854 (2003)

192  L. Zhang, H. D. Li, K. T. Yue, S. L. Zhang, X. H. Wu, J. Zi, Z. J. Shi, Z. N. Gu: Effects of intense laser 
irradiation on Raman intensity features of carbon nanotubes, Phys. Rev. B 65(7) 073401 (2002)

193  Z. H. Yu. L. E. Brus: Reversible oxidation effect in Raman scattering from metallic single-wall carbon 
nanotubes, J. Phys. Chem. A 104(47) 10995-10999 (2000)

194  S. N. Bokova, V. I. Konov, E. D. Obratzova, A. V. Osadchii, A. S. Pozharov, S. V. Terekhov: Laser-
induced effects in Raman spectra of single-wall carbon nanotubes, Quantum electronics 33 (7) 645-650 
(2003)

195  A. H. Romero, H. O. Jeschke, A. Rubio, M. E. Garcia: Atomistic simulation of the laser induced damage in 
single wall carbon nanotubes: Diameter and chirality dependence, Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process. 79(4-
6), 899-901 (2004)

196  E. D. Obratzova, J. M. Bonard, V. L. Kuznetsov, V. I. Zaikovskii, S. M. Pimenov, A. S. Pozarov, S. V. 
Terekhov, V. I. Konov, A. N. Obraztsov, A. P. Volkov: Structural measurements for single- wall carbon 
nanotubes by Raman scattering technique, NanoStructured Materials 12, 567-572 (1999)

197  Z. Zhou et al.: The intrinsic temperature e ect of Raman spectra of double-walled carbon nanotubes, Chem. 
Phys. Lett. 396, 372-376 (2004)

198  H. D. Li, K. T. Yue, Z. L. Lian, Y. Zhan, L. X. Zhou, S. L. Zhang, Z. J. Shi, Z. N. Gu, B. B. Liu, R. S. 
Yang, H. B. Yang, G. T. Zou, Y. Zhang, S. Iijima: Temperature dependence of the Raman spectra of 
single-wall carbon nanotubes, Appl. Phys. Lett. 76, 15, 2053-2055 (2000)

199  Y. Ouyang, Y. Fang: Temperature dependence of the raman spectra of carbon nanotubes with 1064nm 
excitation, Physica E 24, 222-226 (2004)



117

200  J. Kürti, V. Zólyomi, M. Kertesz, G. Y. Sun: The geometry and the radial breathing mode of carbon 
nanotubes: beyond the ideal behaviour, New J. Phys. 5, 125 (2003)

201  R. Saito, G. Dresselhaus, M.S. Dresselhaus: Trigonal warping effect of carbon nanotubes, Phys. Rev. B 61 
2981-2990 (2000)

202  L. Henrard, E. Hernandez, P. Bernier, A. Rubio: van der Waals interaction in nanotube bundles: 
Consequences on vibrational modes, Phys. Rev. B 60, 6535 (1999)

203  A. M. Rao, J. Chen, E. Richter, U. Schlecht, P.C. Eklund, R.C. Haddon, U.D. Venkateswaran, Y.K. Kwon, 
D. Tomanek: Effect of van der Waals interactions on the Raman modes in single walled carbon nanotubes, 
Phys. Rev. Lett. 86(17) 3895-3898 (2001)

204  B. Poty, J. Leroy, L. Jachimowich: Measuring temperatures under microscope – Chaixmeca micro-
thermometry apparatus, Bulletin de la societe francaise mineralogie et de allographie 99(2-3), 182-186 
(1976)

205  E. Roedder: Fluid inclusion analysis - prologue and epilogue, Geochim. Cosmochim. Acta 54, 495–507 
(1990)

206  H. W. Schrötter, H. W. Klöckner: In: Raman spectroscopy of gases and liquids. Topics in current physics 
Ed.: A. Weber, Springer-Verlag, Berlin pp.123-166 (1979)

207  G. J. Rosasco, E. Roedder, J. H. Simmons: Laser-excited Raman spectroscopy for nondestructive partial 
analysis of individual phases in fluid inclusions in minerals, Science 190, 557–560 (1975)

208  P. Dhamelincourt, H.-J. Schubnel: La microsonde moleculaire a laser et son application a la mineralogie et 
la gemmologie, I. Rev. Gemmol. (Ass. Fr. Gemmol.) 52, (Septembre 1977)

209  N. Guilhaumou, P. Dhamelincourt, J.-C. Touray, J. Barbillat: Analyse a la microsonde a effet Raman 
d’inclusions gazeuses du systeme N2 –CO2, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. D 287, 1317–1319 (1978)

210  G. J. Rosasco, E. Roedder: Application of a new Raman microprobe spectrometer to nondestructive 
analysis of sulfate and other ions in individual phases in fluid inclusions in minerals, Geochim. Cosmochim. 
Acta 43, 1907–1915 (1979)

211  P. Dhamelincourt, J.-M. Beny, J. Dubessy, B. Poty: Analyse d’inclusions fluides a la microsonde MOLE a 
effet Raman, Bull. Mineral. 102, 600–610 (1979)

212  H. W. Schrotter, H. W. Klockner: Raman scattering crosssections in gases and liquids. In: Weber, A. Ed. , 
RamanSpectroscopy of Gases and Liquids. Springer-Verlag, Berlin, 1979, pp. 123–166 

213  Y. Garabbos, R. Tufeu, B. Le Neindre, G. Zalczer, D. Beysens J. Chem. Phys. 72, 4637-4651 (1980)
214  J. D. Pasteris, J. C. Seitz, B. Wopenka, I.-M. Chou, In:Microbeam Analysis Ed.: R. H. Geiss San Francisco 

Press, Inc. San Francisco pp.228-234 (1990)
215  I.-M. Chou, J. D. Pasteris, J. C. Seitz: High-density volatiles in the system C-O-H-N for the calibration of 

laser Raman microprobe, Geochim. Cosmochim. Acta 54, 535-543 (1990)
216  R. P. Srivastava, H. R. Zaidi, In: Raman spectroscopy of gases and liquids. Topics in current physics Ed.: 

A. Weber, Springer-Verlag, Berlin pp.167-201 (1979)
217  D. Fabre, B. Oksergorn: Pressure and density dependence of the CH4 and N2 lines in an equimolar CH4 / N2

gas mixture, Appl. Spectrosc. 46, 468-471 (1992)
218  Dégi Júlia: A sabar-hegyi gránát granulit xenolitok metamorf fejl déstörténete a Pannon-medence miocén 

extenziós folyamatainak tükrében, Diplomamunka, ELTE, 2004
219  E. Roedder: Fluid inclusions, Rev. Mineralogy 12, 646 (1984)
220  A. M. van den Kerkhof: Heterogenous fluids in high-grade siliceous marbles of Pusula (SW Finland), Geol. 

Rundsch. 80, 248-258 (1991)
221  J. M. Huizenga, J. L. R. Touret: Fluid inclusions in shear zones: the case of Umwindsi shear zone in the 

Harare-Shamva-Bindura greenstone belt, NE Zimbabwe, Eur. J. Mineral 11, 1079-1090 (1999)
222  S.-K. Madhusoodhan: Graphite-bearing CO2-fluid inclusions in granulites: Insights on graphite 

precipitation and carbon isotope evolution, Geochim. Cosmochim. Acta 69(15) 3841–3856 (2005)
223  R. Escribano, J. J. Sloan, N. Siddique, N. Sze, T. Dudev: Raman spectroscopy of carbon-containing 

particles, Vibrat. Spectrosc. 26 179-186 (2001)
224  F. Tunistra, J. L. Koenig, J. Chem. Phys 53, 1126 (1970)
225  J. W. Ager, D. K. Veirs, J. Shamir G. M. Rosenblatt: Laser heating effects in the characterization of carbon 

fibers by Raman spectroscopy, J. Appl. Phys. 68 (7) 3598-3608 (1990)
226  M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus: Light Scattering in Solids III, Springer, Berlin, 1982, Chapter 2 
227  R. Escribano, J. J. Sloan, N. Siddique, N. Sze, T. Dudev: Raman spectroscopy of carbon-containing 

particles, Vibrat. Spectrosc. 26, 179-186 (2001)


