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Summary  

The thesis is focused on verifying the option of the movable Raman spectrometer First 

Defender and the infrared spectrometer with Furrier transformation True Defender utilization 

in supervising the wastewater deliverers to ÚČOV Ostrava.  The existing means of 

supervising the delivered wastewater and the main pollutants that occur in that water are 

mentioned in the first part of the thesis. The principles of the Raman and infrared 

spectrometry are described in the next part. Describing the measuring ways, basic technical 

data and the main spheres of the application of the both devices are coming after. The 

evaluation of the recorded values and assessing the appropriateness of utilizing the devices 

not only during the supervising the deliverers of the wastewater but also in some other lines of 

work are given in the final part of the thesis. 

Keywords: First Defender, True Defender, Raman spectrometry, Infrared spectrometry, 

pollutants, wastewater, detection, hazardous substances    

 

Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na ověření možnosti využití mobilního Ramanova 

spektrometru First Defender a infračerveného spektrometru s fourierovou transformací True 

Defender při kontrole dovozců odpadních vod na ÚČOV Ostrava. V první části je uveden 

dosavadní způsob kontroly dovážených odpadních vod a hlavní polutanty, které se v těchto 

vodách vyskytují. V další části jsou popsány principy Ramanovy a infračervené 

spektrometrie. Následuje popis způsobu měření, základní technické údaje a hlavní oblasti 

uplatnění obou přístrojů. V závěru práce je uvedeno vyhodnocení naměřených výsledku a 

posouzení vhodnosti použití těchto přístrojů nejen při kontrole dovozců odpadních vod, ale i 

v dalších oborech. 

Klíčová slova: First Defender, True Defender, Ramanova spektrometrie, Infračervená 

spektrometrie, polutanty, odpadní voda, detekce, nebezpečná látka 
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Seznam použitých zkratek 

České zkratky: 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku 

ČOV – čistírna odpadních vod 

HCl – kyselina chlorovodíková 

H2O – voda 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

CHSK – chemická spotřeba kyslíku 

NL – nerozpuštěné látky 
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1 ÚVOD  

Průmyslové závody a výrobny produkují své odpadní vody. Míra a charakter znečištění 

vody záleží na druhu průmyslu, ale také na použité technologii výroby. Průmysl produkuje 

odpadní vody jednak z technologických vod, což jsou vody použité přímo ve výrobě, které 

svým charakterem často tvoří nejvýznamnější složku z celkového znečištění a dále odpadní 

vody chladící, ty jsou jen málo znečištěné, proto je tendence pro jejich opětovné využití 

v závodě. Průmyslová odpadní voda se čistí přímo v podniku nebo na městské ČOV.  

U průmyslových odpadních vod je nutno posoudit, zda tyto vody nepřesahují přípustné 

koncentrace látek toxických, výbušných, hořlavých a jsou-li závadné. Obsahují-li odpadní 

vody nadměrné koncentrace těchto látek, musí být před vypuštěním na ČOV sníženy na 

přípustnou hodnotu. Mezi látky, jejichž koncentrace jsou velmi přísně limitovány, patří 

například těžké kovy, z důvodu jejich toxického působení na biologické procesy v ČOV. 

Povolené množství a kvalita průmyslových odpadních vod, které jsou dováženy na městské 

čistírny, jsou stanoveny jejím provozovatelem v kanalizačním řádu. 

Na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze jsou dováženy k čištění odpadní 

vody z různých druhů průmyslu. Ještě před uzavřením smlouvy o dovozu odpadních vod, 

mezi jejich dodavatelem a čistírnou je nutno odebrat zkušební vzorek této odpadní vody a v 

akreditované laboratoři provést jeho rozbor, aby bylo posouzeno, zda tyto vody neobsahují 

látky pro čistírnu škodlivé a zda nepřesahují maximální koncentrační hodnoty znečistění dané 

kanalizačním řádem.  

Cílem této diplomové práce je ověřit možnost využití mobilního Ramanova 

spektrometru First Defender a infračerveného spektrometru s fourierovou transformací True 

Defender při kontrole kvality těchto dovážených odpadních vod na ÚČOV Ostrava. 
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2 STÁVAJÍCÍ ZPŮSOB KONTROLY KVALITY DOVÁŽENÝCH 

ODPADNÍCH VOD 

Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze byla uvedena do provozu v roce 

1996. Koncepce čištění je založena na mechanicko-biologickém čištění splaškových a 

průmyslových vod na principu nízkozatížené aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací. 

Anaerobně stabilizovaný kal je odvodňován na odstředivkách s automatizovaným systémem 

řízení technologických procesů a je hygienizován vápnem [27]. 

 

Obr. č. 1:  ÚČOV Ostrava 
 http://www.ovak.cz/index.php?structure=12&lang=1#a4 

Přiváděny jsou zde odpadní vody z centra města Ostravy, Slezské Ostravy, Muglinova, 

Kunčic, Kunčiček, Přívozu, Moravské Ostravy, Vítkovic, Mariánských Hor a Hulváků, Nové 

Vsi, Polanky, Proskovic, Zábřehu, Hrabové, Výškovic, Hrabůvky, Dubiny, Bělského lesa, 

Nové a Staré Bělé, Hošťálkovic, Lhotky, Petřkovic, Martinova, Poruby, Pustkovce, Plesné, 

Třebovic a Svinova a rovněž odpadní vody z Vratimova. ÚČOV  čistí také odpadní vody z 

potravinářského průmyslu, z ostatního průmyslu po předčištění a koncentrované 

fenolčpavkové vody z koksoven. Dovoz odpadních vod zajišťují firmy SITA Moravia, OZO 

Ostrava, Ekoaqua a další, zabývající se touto činností [27]. 

Dovezené odpadní vody jsou vypouštěny buďto před hrubé česle vstupní šnekové 

čerpací stanice na sběrači „D“ a jsou čištěny spolu s odpadní vodou přitékající kanalizačním 

http://www.ovak.cz/index.php?structure=12〈=1#a4
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sběračem nebo do jímky surového kalu, odkud je odpadní voda spolu se surovým kalem 

čerpána do vyhnívacích nádrží a anaerobně stabilizována [27]. 

 

Tabulka č. 1: Dovážené odpadní vody vypouštěné na nátok ÚČOV (celkem max. 300 000 

m³/rok.) 
http://www.ovak.cz/files_for_web/dok_kanalrad-6-1.pdf 

 

Typ odpadní vody 

1 Fenolová odpadní voda 

2 Odpadní voda s obsahem ustalovačů a vývojek 

3 Odpadní voda s obsahem směsi rozpouštědel s vodou bez halogenovaných 

organických rozpouštědel 

4 Odpadní voda s příměsi rozpouštědel nezatvrdlých klížidel a lepidel 

5 Odpadní voda ze záchytných jímek parkovacích ploch 

6 Odpadní voda ze septiků, žump a malých ČOV 

7 Průsaková odpadní voda ze skládek domovního odpadu a kompostáren 

8 Odpadní voda z oplachování technologických zařízení 

9 Odpadní voda z výroby šamotu 

10 Odpadní voda z geologických vrtů 

11 Odpadní voda z neemulgačních stanic 

 

Tabulka č. 2: Dovážené odpadní vody s vysokou koncentrací znečištění (celkem cca 30 000 

m³/rok) 
http://www.ovak.cz/files_for_web/dok_kanalrad-6-1.pdf 

 

Typ odpadní vody 

1 Odpadní voda z výroby masa a masných výrobků 

2 Odpadní voda z výroby sladu, škrobu, droždí a lihu 

3 Odpadní voda z úpravy a zpracování mléka 

4 Odpadní voda s obsahem kvasnic, ovocných, obilních nebo bramborových výpalků 

5 Odpadní voda z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů 

6 Odpadní voda z odlučovačů tuku 

7 Odpadní voda mající charakter kalu z domovních a jiných malých ČOV 

8 Odpadní voda mající charakter kalu z čištění průmyslových odpadních vod 

9 Odpadní voda ze srážecích procesů mající charakter kalu 

10 Odpadní voda z výroby glycerinu 

11 Odpadní voda z výroby biopaliv 

http://www.ovak.cz/files_for_web/dok_kanalrad-6-1.pdf
http://www.ovak.cz/files_for_web/dok_kanalrad-6-1.pdf
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Rozbory dovážených odpadních vod jsou prováděny v akreditované laboratoři přímo na 

ÚČOV Ostrava. U dovážených odpadních vod, vypouštěných na nátok ÚČOV se u 

kontrolních vzorků stanovuje CHSKCr, BSK5 , celkový dusík, koncentrace těžkých kovů, NL. 

Rozbor kontrolního vzorku se vždy provádí ještě před uzavřením smlouvy o dovozu 

odpadních vod, poté jsou kontroly prováděny namátkově. 

 

3 HLAVNÍ POLUTANTY V DOVÁŽENÝCH ODPADNÍCH VODÁCH 

Vzhledem charakteru dovážených odpadních vod patří k hlavním polutantům 

vyskytujícím se v těchto vodách především nepolární extrahovatelné látky (NEL), povrchově 

aktivní látky (PAL) a rozpuštěné anorganické soli (RAS).  

3.1 Nepolární extrahovatelné látky 

Extrahovatelné látky se vyznačují malou rozpustností ve vodě, ale dobrou rozpustností 

v organických rozpouštědlech, do nichž je lze z vodného prostředí extrahovat. Extrahovatelné 

látky (EL) se rozdělují do dvou skupin, na látky polární (PEL) a nepolární (NEL), podle toho, 

zda jejich molekula nese elektrický náboj, případně dipólmoment, nebo je jako celek 

elektroneutrální, resp. dipólové momenty jednotlivých vazeb v molekule ruší [9].  

K polárním extrahovatelným látkám, jež jsou přírodního původu, patří především lipidy, 

což jsou estery mastných kyselin. Z nich největší význam mají tuky, což jsou estery mastných 

kyselin s glycerolem. Tyto látky jsou běžnou součástí splaškových odpadních vod, nacházejí 

se však také v některých průmyslových odpadních vodách (masný průmysl, tukový průmysl 

apod.) [9].  

Nepolární extrahovatelné látky (NEL), dříve nazývané také látky ropné, jsou 

z chemického hlediska alifatické a aromatické uhlovodíky. Jedná se o látky biologicky 

obtížně rozložitelné, nacházejí se v odpadních vodách z výroby, skládkování a distribuce 

ropných látek, ze strojírenského průmyslu, lakoven a zejména při mechanickém opracování 

kovů. Při vypouštění do veřejné kanalizace s městskou ČOV bývají průmyslovým závodům 

povolovány koncentrace 10 – 20 mg.l
-1

 [9]. 
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3.2 Povrchově aktivní látky 

Povrchově aktivní látky jsou sloučeniny, které přidány i v malém množství do vody, 

zapříčiňují výrazný pokles povrchového napětí. Jsou přirozeného původu (mýdla) nebo 

umělé, nazývané tenzidy. Ve své molekule mají část hydrofobní (vodu odpuzující), tvořenou 

zpravidla alifatickým řetězcem, jehož radikál se nazývá alkyl (R-) a část hydrofilní (vodu 

přitahující), tvořenou disociovanou nebo polarizovanou částí molekuly. Podle charakteru 

hydrofilní části molekuly se tenzidy dělí na kationové, aniontové a neiontové [9].  

Neiontové a aniontové tenzidy jsou složkou pracích prostředků, nacházíme je tedy ve 

vodách splaškových, odpadních vodách z textilního průmyslu, velkoprádelen apod.  

Na biologickou ČOV lze bez problému přivést tenzidy v koncentracích řádově mg.l
-1

 

[9].                                                                                                                                                                                          

3.3 Rozpuštěné anorganické soli 

 Rozpuštěné anorganické soli jsou považovány za vhodný ukazatel obsahu 

anorganických rozpuštěných látek ve vodě.  

U rozpustných solí se jedná o sloučeniny s iontovou vazbou, tzn., že v roztoku dochází 

k jejich disociaci na anionty a kationty. To zda bude daná sůl rozpustná, lze odhadnout na 

základě chemického složení [18]. 

Dobře rozpustné soli vytváří především alkalické kovy a kovy alkalických zemin, tedy 

prvky z první a druhé skupiny periodické tabulky. V odpadních vodách se vyskytují zejména 

ionty Na
+
, Ca

2+
, v menší míře pak K

+
 a Mg

2+
 [18]. 

Rozpustné soli vytváří řada dalších kovů a polokovů nebo nekovů jako např. chrom, 

molybden, zinek, měď, kobalt, nikl apod., nicméně na rozdíl od sloučenin alkalických kovů je 

možné je zpravidla převézt srážením (resp. jinou chemickou úpravou) na nerozpustné 

sloučeniny. Pokud jde o anionty, tak rozpustné soli vytváří zejména chloridy, dále pak sírany, 

dusičnany, fosforečnany aj. To jsou také anionty, které jsou nejvíce zastoupené v chemických 

látkách používaných v procesech povrchových úprav [18]. 
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4 MOBILNÍ ANALYTICKÁ TECHNIKA (First Defender, True 

Defender) 

Ramanova spektrometrie je známá již dlouho, ale teprve o několik desítek let později 

byl Ramanův objev aplikován v podobě přenosného a jednoduše ovladatelného přístroje, 

který lze využít zejména při velmi rychlé identifikaci neznámých chemických látek. Jedná se 

mobilní Ramanův spektrometr First Defender firmy Ahura Scientific (USA) [2]. 

Spolu se spektrometrometrem True Defender, také od firmy Ahura Scientific (USA) se 

pro analýzu kapalných i pevných vzorků používá dnes nejvíce. Spektrometr True Defender, je 

založen na již dříve značně rozšířené FT IR spektrometrii (infračervená spektrometrie 

s fourierovou transformací), avšak v případě tohoto spektrometru je tato technologie význačně 

posunuta kupředu. Dodavatelem obou přístrojů je česká firma RMI, s.r.o. 

4.1 Ramanova spektrometrie 

Ramanova spektrometrie je jednou z metod vibrační molekulové spektroskopie, jež byla 

pojmenována po indickém fyzikovi Siru Chandrasekharu Venkata Ramanovi (Nobelova cena 

1930), který v roce 1928, společně s K. S. Krishnanem, popsal jev neelastického optického 

rozptylu světla (Ramanův rozptyl), jenž je základem metody [11]. 

Metoda je vhodná pro identifikaci látek, při určování jejich složení a struktury. Využití 

našla při analýze pevných látek (krystalické i amorfní materiály, kovy, polovodiče, polymery 

apod.), kapalin (čisté látky, roztoky vodné i nevodné), plynů, dále též při analýze povrchů 

(např. sorbenty, elektrody, senzory) či při analýze biologických systémů (od biomolekul až po 

organismy). Své uplatnění Ramanova spektrometrie nachází od mineralogie a geochemie, 

přes chemický a farmaceutický průmysl až po biologii a lékařství [13]. 

4.1.1 Princip metody 

Prochází-li světelný paprsek nějakým prostředím, je určitá jeho část absorbována, část 

projde beze změny a část je rozptýlena. Ramanova spektra vznikají excitací sloučeniny 

ozářením monochromatickým laserovým paprskem a sledováním frekvence vzorkem 

emitovaného rozptýleného záření (ve směru kolmém na původní směr paprsku). Rozptýlené 
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záření je výsledkem jak elastických srážek fotonů s molekulami vzorku a jejich vibrujících 

kovalentních chemických vazeb, tak nepružných srážek, které mají za následek pokles 

frekvence rozptýleného záření vzniklého těmito srážkami. Nepružné srážky přenášejí energii z 

dopadajícího světla na vibrace molekul [2].  

Ramanovo spektrum je závislostí intenzity rozptýleného záření na rozdílu energie mezi 

laserovým paprskem a rozptýleným zářením. Intenzita Ramanových čar je určována změnami 

polarizovatelnosti molekuly. Změřená Ramanova spektra neznámých vzorků jsou srovnávána 

s referenční knihovnou spekter, čímž se metodou otisku prstu identifikují neznámé molekuly 

[2]. 

 

Obr. č. 2:  Schéma vzniku Ramanova spektra 
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2007/unor/capoun.html 

4.2 Mobilní Ramanův spektrometr First Defender 

Přenosný Ramanův spektrometr FirstDefender je určen k identifikaci kapalných a 

pevných vzorků, gelů, kalů, pastovitých hmot. Z chemického hlediska dokáže identifikovat 

rozdáhlé spektrum organických i anorganických látek, průmyslové toxické látky bojové 

otravné látky, výbušniny, drogy atd. Podmínkou je přítomnost referenčního Ramanova 

spektra v knihovně spekter. Přístroj naopak není schopen identifikovat především biatomové 

molekuly s iontovými nebo iontově polárními vazbami (např. chlorid sodný), kovy a většinu 

nekovových prvků, vodu, bílkoviny, vysoce fluoreskující sloučeniny, B-agens, plyny apod. 

[12]. 

Přístroj měří emisní rozptylová spektra v blízké infračervené oblasti a v části viditelné 

oblasti (spektra Ramanova rozptylu) – tato rozptylová spektra mají bohatou strukturu, která 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2007/unor/capoun.html
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odpovídá charakteristickým vibracím molekul a vazeb v molekulách. Spektrometr 

automaticky porovnává získané emisní spektrum se spektry uloženými v databázi přístroje a 

automaticky identifikuje nalezenou látku. Oproti běžně používaným algoritmům v IČ 

spektrometrii tento systém ale umí také detekovat směsi látek (až do pěti komponent) [5]. 

 

Obr. č. 3:  Mobilní Ramanův spektrometr First Defender 
Materiály firmy RMI, s.r.o. 

Spektrometr umožňuje analýzu odebraných vzorků ve vialkách (má prostor pro vkládání 

vialek) nebo i přímou bezdotykovou analýzu volně rozlitých, vysypaných vzorků, případně i 

analýzu přes některé druhy obalů (sklo, plasty transparentní pro záření, atd.) [5]. 

                                             
Obr. č. 4: Analýza vzorku přes obal                       Obr. č. 5: Analýza vzorku pomocí vialky 
Materiály firmy RMI, s.r.o.                                                    Materiály firmy RMI, s.r.o. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/112/2007/unor/capoun.html
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Doba analýzy se pohybuje v řádu desítek sekund až minut. Rychlost měření sama o sobě 

závisí na intenzitě Ramanova rozptylu a intenzitě fluorescence, kterou látka vykazuje. Obecně 

je velmi rychlé a bezproblémové měření jakýchkoliv kapalin. U pevných látek jsou pak 

značné rozdíly, které vyplývají mimo jiné z polohy ohniska laserového paprsku [2]. 

Měření jsou nastavena tak, že u kapalin je ohnisko laseru "uvnitř" látky, zatímco u 

pevných látek na povrchu. Znamená to, že čím je pevná látka tmavší a lesklejší, tím více 

odráží excitační záření a měření trvá déle. Pokud tvoří látka černé lesklé krystaly (příkladem 

jsou aromatické aminy 1naftylamin nebo 1,8naftalendiamin aj.), neposkytuje v reálném čase 

interpretabilní Ramanovo spektrum, což neumožňuje její identifikaci. Podobné problémy 

vykazují také pevné látky tmavomodré a tmavozelené, naopak tmavočervené nebo 

tmavofialové krystaly (např. manganistan draselný) identifikovat lze [2]. 

Přístroj splňuje specifikace armádní normy MIL STD810-F, je tedy zajištěn spolehlivý 

provoz zařízení v různých pracovních prostředích [22]. 

4.2.1 Technická data přístroje 

 hmotnost přístroje: 1,85 kg v provozuschopném stavu včetně LiOn baterie 

 rozměry přístroje: 30 x 15 x 7,6 cm 

 provozní teplota: - 20 °C až 40 °C 

 vlnová délka laseru: 785 nm 

 přesnost vlnové délky: ± 0,5 nm 

 rozsah spektra: 250 – 2875 cm
-1

 

 spektrální rozlišení: 7 – 10,5 cm
-1

 

 výkon laseru: nastavitelný (50, 150, 300 mW) 

 napájení: 7,4 V LiOn baterie 

 detektor: CCD Silicon 2048 pixelů 

 vzorkovací prostor: interní (Vial Holder) 

                                            externí (Poind and Shoot) [29] 
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4.2.2 Postup při zpracování vzorků 

Spektrometr First Defender je napájen prostřednictvím baterie nebo je ke zdroji 

napájení připojen pomocí síťového adaptéru. Je-li displej poosvětlen, je přístroj připraven 

k použití [10]. 

 

 Snímání vzorků 

Klíčem ke správnému snímání je správná pozice ohniska laseru k neznámé měřené 

látce. Ohnisko laseru je bod laseru, který je nejintenzivnější a produkuje největší molekulový 

signál. Oblasti laseru před a za tímto bodem jsou méně intenzivní a mohou poskytovat pouze 

signál, jenž není pro identifikaci dostatečný. Pro správné zaměření je třeba si uvědomit, že 

ohnisko je umístěno cca 18 mm od otvoru kónické snímací hlavy. Snímací hlava nemění 

pozici ohniska laseru, přispívá pouze ke správnému umístění přístroje tak, aby ohnisku laseru 

správně dopadlo na testovaný vzorek [10]. 

 

Obr. č. 6: Nasazení snímací kónické hlavy 
Materiály firmy RMI, s.r.o.      
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 snímání přes nádobu 

Vzorky je možno snímat přímo přes nádobu, ta však musí být průhledná. Snímání 

neprůhledných nádob není možné, protože laser nemůže projít stěnami tohoto typu nádob 

(silnostěnné plastové nádoby, kanystry, polystyrenové šálky) [10]. 

Při snímání vzorku ve slabostěnných nádobách – 3 mm a slabší (PET láhve, skleněné 

láhve, čiré plastové sáčky), nainstalujeme na přístroj snímací hlavu, přiložíme hrot snímací 

hlavy k povrchu nádoby a snímáme. U tohoto typu nádob je stěna dostatečně slabá na to, aby 

ohnisko laseru bylo umístěno uvnitř nádoby. Je-li vzorek umístěn v silnostěnné nádobě – 

silnější než 3 mm (pivní láhve, vinné láhve, silnostěnné sklo) je nutno snímací hlavu sejmout 

[10]. 

             

                       

Obr. č. 7: Snímání vzorku ve slabostěnné             Obr. č. 8: Snímání vzorku v silnostěnné 

nádobě                                                                          nádobě                                                              
Materiály firmy RMI, s.r.o.                                                           Materiály firmy RMI, s.r.o. 

 snímání volných kapalin, rozsypaného práškového materiálu a pevných látek 

Chceme-li snímat kaluž kapaliny (hloubka min. 5 mm), nainstalujeme k přístroji 

snímací hlavu a ponoříme hrot snímací hlavy pod hladinu kaluže. Snažíme se hrotem snímací 
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hlavy nedotýkat dna kaluže. Může se stát, že budeme snímat dno kaluže, nikoliv vlastní 

kapalinu. U rozsypaných práškových materiálu, je nutno ze vzorku vytvořit hromádku, která 

zcela zakrývá povrch [10]. 

                  

Obr. č. 9: Snímání volných kapalin                        Obr. č. 10: Snímání práškovitých vzorků 
Materiály firmy RMI, s.r.o.                                                           Materiály firmy RMI, s.r.o. 

 

 

 

 snímání ve vialce 

Vialka o objemu 4 ml, naplněna dostatečným množstvím vzorku (kapalný, pevný, 

práškový) se umístí do vzorkovacího prostoru v přístroji a provádí se měření. Laser prochází 

skrz stěnu vialky a snímá přímo vzorek. Je-li vialka opatřena štítkem, je nutno se ujistit, zda je 

štítek umístěn tak, aby neblokoval laser [10]. 

 

Obr. č. 11: Snímání vzorku ve vialce 
Materiály firmy RMI, s.r.o. 
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 Interpretace výsledků snímání 

Po ukončení snímání se na displeji zobrazí jeden z následujících výsledků:  

 jeden pozitivní protějšek  

Výsledek odpovídá pouze jedné položce z knihovny [10]. 

 

Obr. č. 12: Jeden pozitivní výsledek snímání 
Materiály firmy RMI, s.r.o. 

 

 

 několik pozitivních protějšků 

Výsledek snímání odpovídá dvěma či více položkám z knihovny, tzn., snímána látka může 

odpovídat jedné z nich. Procenta naznačují, jaká je pravděpodobnost toho, že se jedná o danou 

látku [10]. 

 

Obr. č. 13: Několik pozitivních výsledků snímání 
Materiály firmy RMI, s.r.o. 
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 směs 

V tomto případě nelze nalézt pouze jednu odpovídající položku z knihovny. Výsledků 

snímání odpovídá směs jednotlivých položek z knihovny. Procenta značí podíl jednotlivých 

látek ve směsi [10]. 

 

Obr. č. 14: Směs 
Materiály firmy RMI, s.r.o. 

 

 

 nebyl nalezen odpovídající protějšek 

Výsledek snímání neodpovídá žádné položce z knihovny. Buďto nebyla použita správná 

technika snímání, daná látka není uvedena v knihovně nebo snímaná látka nemá žádný nebo 

jen slabý molekulární signál [10]. 

 

Obr. č. 15: Nebyl nalezen odpovídající výsledek 
Materiály firmy RMI, s.r.o. 
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Na displeji však může být zobrazena látka, podobná položce z knihovny. Rozhodně se však 

nemusí jednat o navrženou látku [24]. 

 

 Knihovna 

Pomocí knihovny lze zjistit informace o dané látce, jako jsou synonyma, číslo CAS
1
, 

UN-kód
2
, vzorec, fyzikální a chemické vlastnosti, reaktivita se vzduchem a vodou, hořlavost, 

zdravotní riziko, údaje z databáze NIOSH
3
, hlavní protichemická opatření, způsoby hašení, 

zásady první pomoci při zasažení látkou [2]. 

                     

Obr. č. 16: Údaje z databáze NIOSH                        Obr. č. 17: Knihovna přístroje                                                                                                                                 
Materiály firmy RMI, s.r.o.                                                         Materiály firmy RMI, s.r.o. 

 

 Přenos výsledků snímání 

Výsledky snímání lze přenášet do PC pomocí CF karty. Výsledný protokol je na kartu 

uložen ve formátu jpg. [10]. 

                                                 
1
 Číslo CAS je registrační číslo, pod nímž jsou chemické látky registrovány a popsány v databázi Chemical 

Abstract Service Registry Number. (Chemical Abstract je jedním z nejstarších tzv. referátových periodik 

přinášející abstrakty všech významnějších vědeckých článků chemického zaměření) [23]. 
2
 UN-kód je charakteristické čtyřčíslí, přiřazené dnes asi 3000 látkám a jejich směsím, které látku nebo směs 

jednoznačně identifikuje. Musí být společně s kemlerovým kódem uveden na každém vozidle, používaném při 

přepravě látek po železnici nebo silnici [21]. 
3
 Národní ústav pro bezpečnost a zdraví při práci (National Institute for Occupational Safety and Health). 
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4.3 Infračervená spektrometrie 

Infračervená spektrometrie je spektrální metoda, založena na schopnosti látky pohlcovat 

záření o vlnových délkách (λ) 800 nm až cca 1mm. Jedná se o absorpci elektromagnetického 

vlnění, jež označujeme jako záření infračervené (IČ), a které je vymezeno hodnotami vlnočtů 

(  /1~  ) 12800 – 10 cm
-14

. Celá oblast bývá rozdělena na blízkou (12500 – 4000 cm
-1

), 

střední (4000 – 400 cm
-1

) a vzdálenou infračervenou oblast (400 – 10 cm
-1

), přičemž pro 

identifikaci a určování chemické struktury látek má největší význam především střední 

infračervená oblast (4000 – 400 cm
-1

) [11].  

Využití IČ spektrometrie je v kvantitativní ale převážně v kvalitativní analýze, má velký 

význam pro identifikaci organických a v menším měřítku i anorganických sloučenin [14]. 

Při absorpci infračerveného záření molekulami měřené látky dochází k zvýšení jejich 

vibrační energie. Infračervená absorpční spektra tak poskytují informace o vibračních 

frekvencích (pohybech) molekuly, které jsou pro ni charakteristické, a proto lze spekter využít 

při zmíněné identifikaci látek a určování jejich struktury [11]. 

 

Obr. č. 19: Oblasti IČ spektrometrie 
http://www.vscht.cz/anl/lach1/7_IC.pdf 

 

                                                 
4
 Uvedený rozsah je nutné brát s určitou rezervou, neboť neexistují přesné hranice pro vymezení infračerveného 

záření v elektromagnetickém spektru. 

http://www.vscht.cz/anl/lach1/7_IC.pdf
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4.3.1 Vznik IČ spekter 

Každá molekula vykonává několik druhů pohybů, z nichž z hlediska IČ spektroskopie 

jsou nejdůležitější rotační a vibrační pohyby. Vibrace a rotace molekul se řídí zákony 

kvantové fyziky, tedy i vibrační a rotační energie jsou kvantovány. Při ozáření molekuly IČ 

zářením o energii rovné energetickému rozdílu dvou vibračních hladin, dojde k absorpci 

tohoto záření a molekula přejde do vyššího vibračního stavu. Při změně vibračního stavu 

dochází i ke změně rotačního stavu, proto mluvíme o vibračně-rotačních spektrech [24]. 

V IČ spektru se projevují pouze ty vibrační přechody, které splňují podmínku 

vyplývající z kvantové mechaniky, že s absorpcí kvanta musí dojít také ke změně dipólového 

momentu. Podle zákonů kvantové mechaniky jsou povolené jen přechody, při kterých se 

vibrační kvantové číslo mění pouze o ±1. Dochází také k přechodům, kde se mění kvantové 

číslo i o ± 2, 3, ale tyto přechody jsou méně pravděpodobné. Ve spektru najdeme jim 

odpovídající, mnohem méně intenzivní pás, zpravidla při dvojnásobném vlnočtu pásu 

fundamentální vibrace. Nazýváme je svrchní vibrace (overtony) [24]. 

 

4.3.2 Typy vibrací 

Vibrace můžeme popsat jako změny délek nebo úhlů vazeb. Pokud se při vibraci mění 

především délka vazby, hovoříme o vibraci valenční, která se dále klasifikuje jako symetrická 

a asymetrická. Mění-li se úhly, jedná se o vibraci deformační, jenž se dělí na rovinné 

(nůžkové a kyvadlové) a mimorovinné (vějířové a kroutivé) [8]. 

Na natáhnutí vazby je třeba více energie než na její ohnutí, proto frekvence valenčních 

vibrací je vždy vyšší než frekvence odpovídajících deformačních vibrací dané funkční 

skupiny. Ve svých detailech je spektrum charakteristické pro jednotlivé látky natolik, že 

prakticky neexistují dvě sloučeniny, jež by měly zcela shodné IČ-spektrum. Pomocí IČ-

spektra můžeme identifikovat danou látku při využití knihoven spekter [13]. 
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Obr. č. 20: Typy vibrací 
http://www.vscht.cz/anl/lach1/7_IC.pdf 
 

4.4 Mobilní FT IR spektrometr True Defender 

True defender je mobilní infračervený spektrometr s fourierovou transformací (FT IR), 

vybaven speciálním detektorem a pevnolátkovým laserem s extrémně dlouhou životností a 

integrovaným diamantovým ATR. Velkou předností spektrometru je velmi rychlý náběh, na 

rozdíl od ostatních FT IR spektrometrů nepotřebuje žádný předehřívací čas. Přístroj umožňuje 

snadné měření kapalin, past, gelů, folií, prášku a pevných vzorků [16]. 

                    

Obr. č. 21: FT IR spektrometr              Obr. č. 22: FT IR spektrometr True Defender 

True Defender                                      Materiály firmy RMI, s.r.o.                                                                                                                           
Materiály firmy RMI, s.r.o.                                        

http://www.vscht.cz/anl/lach1/7_IC.pdf
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Spektrometr má výkonný integrovaný výpočetní systém a unikátní software, který 

využívá patentovaných chemometrických algoritmů, vyznačuje se tak výrazně zlepšenou 

spolehlivostí identifikace látek (minimalizace falešných pozitivních identifikací), ale zejména 

schopností automaticky identifikovat směsi látek až do pěti komponent. True Defender je 

jediný FT IR spektrometr, který splňuje požadavky vojenské normy MIL 810F (vodotěsný, 

prachotěsný, mrazuvzdorný, umožňuje kompletní dekontaminaci, snáší teplotní šoky atd.) 

[16]. 

4.4.1 Technická data přístroje 

 hmotnost přístroje: 1,27 kg 

 rozměry přístroje: 19,6 x 11,2 x 5,4 cm 

 provozní teplota: - 20 °C až 40 °C 

 rozsah spektra: 650 – 4000 cm
-1

 

 spektrální rozlišení: 4 cm
-1

 

 napájení: 3,7 V LiOn baterie 

 detektor: DLaTGS 

 diamantový krystal ATR [20] 

 

4.4.2 Postup při zpracování vzorků 

Spektrometr je napájen pomocí baterie nebo síťového adaptéru. Přístroj je připraven 

k použití, je-li na displeji zobrazena základní nabídka [10]. 

 Snímání vzorků 

Přístroje je schopen detekovat pouze materiál, který je v přímém kontaktu se vzorkovací 

ATR měřící hlavici. Není doporučováno skenovat materiály citlivé na tlak [10]. 
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Tabulka č. 3: Nejvhodnější postupy při snímání různých druhů vzorků 
Materiály Firmy RMI, s.r.o 

Situace Postup  

rozlitá kapalina 

(kaluž) nebo 

kapalina v nádobě 

- vzorkovací ATR se ponoří do 

kapaliny 

 

kapalina 
- na vzorkovací ATR pipetkou 

kápneme vzorek 
 

 

tenký film, kapička 

kapaliny 

 

 - setřeme materiál na špejli 

- přitiskneme vzorkovací ATR na 

špejli  

 

tenká vrstva pasty 

 

 - setřeme materiál na špejli 

- přitiskneme vzorkovací ATR na 

špejli  

 

práškovitý vzorek 

 

- přitiskneme vzorkovací ATR do 

vzorku  

 

prášek, pudr 

 

- k získání vhodných výsledku je 

vhodně použít sample crusher
5 

 
 

 Interpretace výsledků snímání 

Přístroj zobrazuje jeden z těchto výsledků snímání: 

 jeden pozitivní výsledek 

Výsledek snímání odpovídá pouze jedné položce z knihovny přístroje [10]. 

                                                 
5
 Sample crusher patří k příslušenství přístroje a usnadňuje skenování tím, že pevně drží vzorek přímo na ATR. 
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Obr. č. 23: Jeden pozitivní výsledek snímání 
Materiály firmy RMI, s.r.o. 

 

 několik pozitivních výsledků 

Výsledek snímání odpovídá dvěma či více položkám z knihovny, tzn., že snímána látka může 

odpovídat jedné z nich [10]. 

 

Obr. č. 24: Několik pozitivních výsledků snímání 
Materiály firmy RMI, s.r.o. 

 

 směs 

V tomto případě nelze nalézt pouze jednu odpovídající položku z knihovny. Výsledku 

snímání odpovídá směs jednotlivých položek z knihovny. Procenta značí podíl jednotlivých 

látek ve směsi [10]. 
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Obr. č. 25: Směs 
Materiály firmy RMI, s.r.o. 

 nebyl nalezen odpovídající výsledek 

Výsledek snímání neodpovídá žádné položce v knihovně. Na displeji však může být 

zobrazená látka, která je podobná položce z knihovny. Při interpretaci takovýchto výsledků je 

nutná opatrnost, neboť se nemusí jednat o navrženou látku [10]. 

 

Obr. č. 26: Nenalezen odpovídající výsledek 
Materiály firmy RMI, s.r.o. 

 

 

 Přenos výsledků snímání 

Přenos výsledků snímání do počítače je možný pomocí paměťové karty, která je 

součástí příslušenství přístroje. 
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4.5 Databáze pro identifikaci polutantů 

V součastné době obsahují knihovny (databáze) přístroje přes 7800 spekter různých 

látek a jejich počet dle sdělení výrobce každým dnem roste. Jedná se o tyto skupiny látek [5]: 

 látky ze seznamu ITF – 40 

 seznam EPA látek s velkoobjemovou produkcí 

 látky ze seznamu NIOSH 

 bojové chemické látky 

 výbušniny 

 průmyslové chemikálie 

 laboratorní reagencie 

 narkotika a farmaceutické produkty  

 pesticidy 

 plastické hmoty 

 bílé prášky [5] 

Jednou z příčin, proč spektrometr některou z látek neidentifikuje, je absence jejího 

Ramanova spektra v knihovně přístroje. Může se jednat i o látky, které běžně nejsou v USA 

dostupné. V tom případě je možné spektrum takové látky do knihovny referenčních spekter 

velmi jednoduchým způsobem zařadit. K tomu je nezbytné mít k dispozici dostatečně čistou 

látku a umět posoudit kvalitu změřeného Ramanova spektra [2]. 

Vymazat z knihovny přístroje lze pouze ty látky, které jsme do knihovny zadali sami, 

nikoliv položky, které zde byly uloženy výrobcem. Stejně tak exportovat položky z knihovny 

jednoho přístroje do knihovny přístroje druhého lze pouze ty, které jsme přidali sami. Toto lze 

provést pomocí paměťové karty. 

 

4.6 Ramanova vs. infračervená spektrometrie 

Infračervená spektrometrie je absorpční/reflektanční technologie, jejíž hlavní 

nevýhodou jsou problémy se vzorkováním. V případě spektrometru True Defender se využívá 

tzv. techniky ATR. Vzorek je v kontaktu s krystalem a paprsek opakovaně proniká do velmi 

tenké povrchové vrstvy a je zpět reflektován do krystalu. V tomto uspořádání můžeme měřit i 
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silně absorbující vzorky. Hlavní nevýhodou je, že vzorek musí být v těsném kontaktu s ATR 

krystalem. V případě pevných vzorků a prášků musí být vzorek poměrně vysokou silou 

přitlačen na plochu krystalu, což znemožňuje měření tlakově citlivých vzorků, či měření 

vzorků uvnitř uzavřených obalů. Další nevýhodou je intenzivní absorpce vody, FT IR 

spektrometrie není vhodná pro měření vodných roztoků, na druhé straně může snadno 

identifikovat přítomnost vody ve vzorku [17]. 

Ramanova spektrometrie měří rozptylové spektrum vzniklé po interakci 

monochromatického excitačního laserového paprsku se vzorkem. Rozptylové spektrum se šíří 

všemi směry. Výhodou Ramanovy spektrometrie a tudíž spektrometru First Defender je to, že 

nemusíme být v přímém kontaktu se vzorkem, můžeme měřit i tlakově citlivé vzorky či měřit 

skrz obaly. Další výhodou je, že Ramanovo spektrum vody je velmi slabé, můžeme proto 

identifikovat látky rozpuštěné ve vodě. Ramanova spektrometrie je rušena fluorescencí, není 

tedy vhodná pro vzorky, které mají silnou vlastní fluorescenci (zpravidla tmavé, silně 

zbarvené roztoky) [17]. 

Tabulka č. 4: Srovnání FT IR a Ramanovy spektrometrie 
http://www.rmi.cz/editor/image/analytika/pdf_cz_153.pdf 
 

  

FT IR 

 

RAMAN 

Jednoduchost vzorkování    

Selektivita   

Citlivost   

 

Interference 

voda, obaly, 

plyny atmosféry 
fluorescence 

Snadnost interpretace   

                                                         výborná              průměrná 

 

Obě techniky poskytují velmi dobře strukturovaná vibrační spektra. Jsou ideální pro 

identifikaci látek. Velká část látek má kvalitní infračervené (IR) i Ramanovo spektrum, 

intenzita jednotlivých pásů se však liší. Pro některé látky je však vhodnější pouze jedna 

http://www.rmi.cz/editor/image/analytika/pdf_cz_153.pdf
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technika. IR spektrometrie má intenzivnější signál pro malé polární molekuly
6
(H2O, HCl) 

nebo sloučeniny s jednoduchými vazbami ( C-C, C-H, C-O), alifatické uhlovodíky, 

cukry/škroby/celulóza. Oproti tomu Ramanova spektrometrie má intenzivní spektra červeného 

fosforu, síry, polynomických anorganických sloučenin (dusičnan amonný, kyanidy, atd.) a 

většiny organických látek také poskytuje intenzivnější spektra (benzen, fenoly, apod.) [17].  

Obě metody se vzájemně doplňují. Je však patrné, že pro aplikace u kontroly dovozců 

odpadních vod je vhodnější technologie Ramanovy spektrometrie, neboť umožňuje 

bezkontaktní měření, měření skrz obaly a měření vodných roztoků. Infračervená 

spektrometrie (spektrometr True Defender) je ideální doplňkovou technikou, která umožňuje 

měření vzorků, které Ramanovou spektrometrií měřit nelze (zejména vzorky s intenzivní 

fluorescencí). Pro některé vzorky může být čas analýzy u IR spektrometrie významně kratší, 

v řadě kritických případů může být tato technika použita také jako konfirmační metoda 

(kontrolní technologie) pro Ramanovu spektrometrii (spektrometr First Defender) [17]. 

 

Obr. č. 27: Srovnání metod 
http://www.rmi.cz/editor/image/analytika/pdf_cz_153.pdf 

 

                                                 
6
Molekuly, v nichž je nerovnoměrně rozdělen elektrický náboj, v molekule lze tedy  rozlišit kladnou a zápornou 

oblast (pól). Kladné a záporné póly takových molekul se proto přitahují.  
 

http://www.rmi.cz/editor/image/analytika/pdf_cz_153.pdf
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/molekula
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/molekula
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5 MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ MOBILNÍ ANALYTICKÉ TECHNIKY 

(First Defender, True Defender) 

Nároky na detekční techniku neustále rostou, požadují se zejména následující vlastnosti:  

 schopnost bezkontaktního měření,  

 schopnost identifikace co nejširšího spektra látek  

 schopnost automatické analýzy směsí látek.  

Zkušenosti z praxe za poslední léta totiž ukazují, že velká část identifikačních případů 

se netýkala čistých látek, ale jejich směsí. Samozřejmostí pro detekční techniku je velká 

odolnost, co nejmenší hmotnost a rozměry zařízení, co nejdelší provozní doba na baterie a 

také velmi jednoduché ovládání. Důležitá je také snadná práce v ochranných rukavicích nebo 

v ochranném obleku. Pro nasazení v průběhu krizových situací je také důležitý velmi rychlý 

náběh detekčního zařízení a jeho rychlá odezva [16]. 

Těmto požadavkům odpovídá Ramanův spektrometr First Defender, stejně tak 

infračervený spektrometr True Defender. Oba spektrometry proto nachází uplatnění v armádě, 

u hasičů a záchranných jednotek (analýza neznámých látek), stejně tak i u policie 

(identifikace drog, výbušnin, léčiv) nebo u firem manipulujících s nebezpečnými odpady. Své 

použití našly také v průmyslu, především chemickém a farmakologickém. Tyto analyzátory 

jsou široce využívány řadou organizací po celém světě při boji s terorismem [16]. 

Ramanův spektrometr First Defender je užíván také při ochraně během významných 

akcí, například byl použit v rámci posledních letních olympijských her v Pekingu v roce 2008 

[19]. 

5.1 Armáda 

Většina chemických armádních jednotek se v posledních letech dostává do nové situace, 

kdy se významně mění spektrum jejich činností. První změna je spojena s nasazením 

v různých zahraničních misích. Například ze zkušeností americké armády získaných v Iráku a 

Afghánistánu vyplývá, že převážná část detekčních úkolů je spjata s analýzou různých typů 

včetně podomácku vyrobených výbušnin na bázi peroxidů, vyhledávání různých prekurzorů 
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využitelných při výrobě výbušnin, včetně podomácku vyrobených výbušnin na bázi peroxidů, 

vyhledávání různých prekurzorů využitelných při výrobě výbušnin nebo rafinaci drog, dále 

analýza širokého spektra toxických látek jako jsou pesticidy a obecné průmyslové chemikálie 

[16]. 

                                   

Obr. č. 28: Ramanův spektrometr First Defender  Obr. č. 29: FT IR spektrometr True 

Defender                                                                          Materiály firmy RMI, s.r.o.                                        

Materiály firmy RMI, s.r.o.                                                                                                         

Druhá změna se týká častého nasazení v civilních misích zejména v rámci ochrany při 

velkých mezinárodních nebo sportovních akcích. I v těchto případech musí být armáda 

připravena na detekci podstatně širšího spektra látek, než bylo zaměření pouze na vojensky 

využívané bojové látky. V případě plynných látek se jedná zejména o průmyslové toxické 

látky, které mohou hrozit v případě průmyslových havárií nebo v případě teroristických útoků 

na civilní průmyslové cíle. U kapalných a pevných vzorků se opět jedná zejména o výbušniny 

a jejich prekurzory a také o tzv. „bílé prášky“, které jsou často využívány pro vyvolávání 

planých poplachů. V USA jsou Ramanovými spektrometry First Defender vybavovány 

zasahující jednotky už od roku 2004, zatímco v Evropě jsou prozatím novinkou. Americká 

armáda má v součastné době jen Iráku nasazeno více jak 400 těchto spektrometrů [16]. 
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5.2 Hasičský záchranný sbor 

Detekce neznámé látky patří mezi nejdůležitější prvotní protichemická opatření po 

mimořádných událostech, které musí příslušníci HZS ČR řešit. Od výsledků detekce se 

odvíjejí všechny další činnosti zaměřené na minimalizaci následků těchto mimořádných 

událostí. Pro rozhodování správních orgánů, krizových štábů i zasahujících jednotek jsou 

nezbytné spolehlivé údaje o charakteru, rozsahu a úrovni kontaminace atmosféry, teritoria, 

techniky, objektů, osob, vody a potravin [12]. 

      

Obr. č. 30, 31:  Identifikace neznámé látky pomocí Ramanova spektrometru Firdt Defender 
http://www.rmi.cz/index.php?ref=7&child_id=321 

Tyto údaje jsou ze všech výchozích informací prvořadě nezbytné, neboť na druhu a 

množství uniklé nebezpečné látky nebo bojové otravné látky závisí způsob poskytování první 

pomoci a lékařského ošetření postižených osob, způsob ochrany obyvatelstva a jednotek 

provádějících likvidační práce, způsob hašení případného požáru, postup likvidace látky atd.  

Není-li znám druh nebezpečné látky, mohl by naopak neodborný zásah znamenat podstatný 

nárůst ničivých účinku dané události [12]. 

Proto mezi prvořadé úkoly chemického průzkumu v případě mimořádných události 

souvisejících s únikem nebo zneužitím bojových otravných látek a nebezpečných chemických 

látek patří urychleně detekovat unikající chemikálii, určit hranice kontaminovaného prostoru a 

navrhnout postup likvidace události s následnou kontrolou účinnosti likvidačních a 

asanačních prací [12]. 

http://www.rmi.cz/index.php?ref=7&child_id=321
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Mezi nejvýznamnější analyzátory, které byly zakoupeny za účelem zlepšení 

vybavenosti HZS ČR, patří bezesporu také přenosné spektrometry First Defender i True 

Defender. V dnešní době jsou těmito spektrometry vybaveny chemické laboratoře HZS krajů, 

stejně tak výjezdová vozidla jednotek, které jsou předurčeny pro zásahy s výskytem 

nebezpečných látek [2]. 

5.2.1 Praktické zkušenosti z měření 

Česká republika byla patrně prvním státem v Evropě, který vlastnil mobilní Ramanův 

spektrometr Firs Defender. Do Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč byl zakoupen 

tento spektrometr již v roce 2007, se kterým již byly provedeny první testy. Změřeno bylo 

zhruba 500 nebezpečných i běžných látek, jejich roztoků a směsí, tedy počet, který jistě dává 

právo určitého zobecnění a vyvození dílčích závěrů [12]. 

Obsluha v první řadě ocení vynikající uživatelské vlastnosti právě pro použití v terénu v 

místě zásahu. Přístroj je připraven k měření do jedné minuty, a pokud není požadavek na 

speciální ukládání měření, může se s ním měřit okamžitě, a tak za několik sekund až minut 

získat informaci o identitě látky [12]. 

Spektrometr naprosto spolehlivě rozlišuje izomery látek, např. správně určuje polohy 

atomů chloru v chlorovaných uhlovodících. Tak umí rozlišit 1,1,1-trichlorethan od 1,1,2- 

izomeru nebo vzájemně rozlišit o-, m- a p-dichlorbenzen  [2]. 

Úspěšně byla ověřena možnost identifikace všech bojových chemických látek, které 

jsou v knihovně přístroje. Zde je třeba vyzdvihnout významné zvýšení bezpečnosti práce, kdy 

je danou látku možno identifikovat přímo v uzavřené ampuli a předejít tak potenciální 

nebezpečné kontaminaci. Identifikovány byly i značně rozložené preparáty, u nichž ještě 

přístroj rozpoznal případné produkty rozkladu[2]. 

Přístroj neidentifikuje vodu, a proto umožňuje analyzovat i koncentrované vodné 

roztoky. Požadovanou koncentraci nelze vymezit, neboť je u každé látky jiná a závisí na 

intenzitě Ramanova rozptylu účinkem molekul rozpuštěné látky. Pro představu lze např. 

uvést, že přístroj správně identifikuje kyselinu octovou v kuchyňském octu, tj. v 8 % roztoku 

[2]. 
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Dalšími velmi významnými uživatelskými vlastnostmi je možnost vytištění protokolu z 

měření, porovnání spektra změřeného a referenčního a především zobrazení informací o 

identifikované látce [12]. 

 

5.3 Farmacie 

Novou oblastí využití těchto přístrojů je testování shody a identifikace padělku léčiv ve 

farmacii. Testy shody (totožnosti materiálu) ve farmaceutickém průmyslu jsou prováděny u 

aktivních farmaceutických látek a pomocných látek na vstupu do farmaceutických výrob [25].  

Testy totožnosti vstupních materiálu jsou dále požadovány i pro řadu farmaceutických 

produktů, jestliže jsou během výrobního procesu transportovány mezi výrobními jednotkami, 

tak aby byla vyloučena záměna materiálu. Tety totožnosti dnes tvoří velkou část analýz 

prováděných ve farmaceutickém průmyslu a jakékoliv zrychlení nebo zlevnění analýz má 

velké dopady do ekonomiky provozu[4]. 

      

Obr. č. 32: Padělky léčiv                                     Obr. č. 33: Identifikace léčiv                                                                                             
http://www.zdn.cz/clanek/sestra/padelky-leciv-449660     Materiály firmy RMI, s.r.o. 

Falešných léků přijde na trh asi deset procent světové produkce léčiv. Ve většině zemí 

Evropské unie, v Kanadě, ve Spojených státech amerických a v Austrálii se objem padělků 

léčiv, na celkové hodnotě trhu s léčivými přípravky, odhaduje na méně než jedno procento. V 

rozvojových zemích s nedostatečnou regulací výroby a distribuce na trhu s léčivy (různé 

oblasti Afriky, Asie a Latinské Ameriky) může podíl padělaných a nelegálních léčiv 

představovat až 30 procent celkového objemu trhu s léčivými přípravky. Nejčastěji jsou 

padělána léčiva běžné spotřeby, jako jsou léky na léčbu psychických onemocnění, vysokého 

http://www.zdn.cz/clanek/sestra/padelky-leciv-449660
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tlaku, antibiotika a cytostatika. Další významnou skupinou padělaných léčiv jsou tzv. 

lifestylové léčivé přípravky, zejména k léčbě erektilní dysfunkce, obezity, nebo anabolické 

steroidy. Poslední skupinou, jejíž padělání v současné době zaznamenává velký rozmach, jsou 

biotechnologické přípravky, a to hlavně kvůli jejich vysoké ceně [30]. 

Zde se však spíše než IČ spektrometrie uplatňuje Ramanova spektrometrie, neboť 

umožňuje i bezkontaktní měření, měření vodných roztoků nebo měření přímo skrz 

transparentní a semitransparentní obalové materiály. Odpadá tak potřeba vzorkování v čistých 

prostorech, případně požadavky na jejich další úpravu. Analýzy je možné přesunout přímo do 

vstupních skladů farmaceutických výrob nebo do výrobních procesů, kde je možné provádět 

testování totožnosti přímo v originálních baleních bez nutnosti jejich otevření. V součastné 

době dodavatelé surovin již standardně nabízejí dodávky v obalech, které mají transparentní 

okénka z polypropylenu a umožňují tak rychlou analýzu i pro jinak neprůhledné obaly (např. 

papírové pytle). To přináší zvýšení produktivity, bezproblémový přechod na 100% testování, 

minimalizování rizika kontaminace produktu a součastně eliminaci případné expozice obsluhy 

testovanou látkou. Samozřejmě jsou i výrazné úspory provozních nákladů [4]. 

V oblasti detekce padělku léčiv zaznamenala tato technologie úspěšné rozšíření během 

pouhých tří let. Kromě řady farmaceutických firem ji využívají organizace jako je WHO, 

FDA a řada národních institucí pro kontrolu léčiv[4]. 

5.4 Kontrola dovozců odpadních vod na ČOV 

Úkolem diplomové práce bylo ověřit možnost využití mobilního Ramanova 

spektrometru First Defender a infračerveného spektrometru s Furierovou transformací True 

Defender pro kontrolu odpadních vod dovážených na čistírnu. K tomuto účelu bylo Ústřední 

čistírnou odpadních vod v Ostravě-Přívoze poskytnuto deset náhodně vybraných různých 

vzorků dovážených odpadních vod, které jsou vypouštěny na nátok ÚČOV. 

Všechny vzorky byly nejdříve měřeny pomocí Ramanova spektrometru First Defender. 

Měření v tomto případě probíhalo ve vialkách a laser byl nastaven na maximální výkon, tedy 

300 mW. Poté následovalo měření infračerveným spektrometrem True defender. Vzorky 

odpadní vody byly pomocí pipetky kápnuty na povrch ATR a měřeny. V obou případech se 
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však na displeji přístrojů zobrazil příliš dlouhý čas analýzy (stovky hodin) a měření bylo 

přerušeno. Bohužel ani po odpaření vzorků ani jeden z přístrojů žádný z deseti vzorků 

vyhodnotit nedokázal.  

Nejpravděpodobnější příčiny neúspěchu měření: 

 V tomto případě se může jednat o vzorky, které obsahují látky, jenž přístroje nejsou 

schopny identifikovat. U Ramanova spektrometru First Defender se jedná především 

biatomové molekuly s iontovými nebo iontově polárními vazbami (např. chlorid sodný), 

kovy a většinu nekovových prvků, vodu, bílkoviny. 

  Ramanova spektrometrie je rušena fluorescencí, Ramanovy spektrometry tedy nejsou 

vhodné pro vzorky, které mají silnou vlastní fluorescenci (zpravidla tmavé, silně zbarvené 

roztoky). 

 Další možností proč je daná látka označena, jako přístrojem neidentifikovatelná je to, že 

se jedná o směs látek nad 5 kompoment (oba přístroje, First Defender i True Defender, 

dokáží identifikovat směsi látek pouze do pěti komponent). 

 Ve vzorku je malá koncentrace látky. 

 Látka nemá interpretabilní Ramanovo spektrum, což neumožňuje její identifikaci. 

5.5 Identifikace vybraných látek 

Po neúspěchu při identifikaci látek obsažených v odpadních vodách a v odparcích těchto 

vzorků, byly pro další měření vybrány látky z oboru farmacie, mineralogie a deset vybraných 

látek označených jako chemikálie. Všechny látky byly měřeny nejdříve přenosným 

Ramanovým spektrometrem First Defender, následně pak infračerveným spektrometrem True 

Defender, oba od firmy Ahura Scientific.  

Při měření přístrojem First Defender byly látky měřeny ve vialkách o objemu 4 ml, 

neboť dle výrobce je toto nejspolehlivější způsob měření, kdy laser prochází skrz stěnu vialky 

a snímá přímo vzorek. Výkon laseru byl nastaven na High (300 mW – tj. maximální) nebo 

Low (50 mW – minimální). Při snímání práškovitých vzorků přístrojem True Defender byl 

použit nástavec, Sample Crusher, který patří k příslušenství přístroje a usnadňuje skenování 

tím, že pevně drží vzorek přímo na ATR.  Při použití tohoto nástavce se tak nemůže stát, že 
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by při skenování vzorku došlo ke snímání povrchu, na kterém je práškový vzorek umístěn, ale 

je snímán přímo vzorek.  

Jednalo-li se o kapalný vzorek, byl vzorek na povrch ATR kápnut pipetkou. Doba, po 

kterou mohly být látky přístroji vyhodnocovány, byla nastavena na 10 minut. Pokud se však 

na displeji přístrojů zobrazil velmi dlouhý čas analýzy (desítky až stovky hodin), bylo měření 

přerušeno a látka označena za neměřitelnou. V ostatních případech se doba analýzy 

pohybovala v řádu desítek sekund až jedné minuty a na displeji se zobrazil jeden z 

daných možných výsledků (jeden pozitivní výsledek, několik pozitivních výsledků, směs, 

nebyl nalezen odpovídající výsledek).  

Výsledné protokoly snímání byly ukládány na CF karty ve formátu jpg a pomocí této 

karty přenášeny do PC. Červenou barvou je v protokolu označeno referenční spektrum 

z knihovny přístroje, spektrum naměřené látky pak černě. Jsou-li na protokolu ještě další 

spektra jiných barev, značí, že identifikované látce jsou velmi podobná ještě další spektra 

z knihovny. Výsledky jednotlivých měření byly zapsány do tabulek a graficky vyhodnoceny. 

Pro vyhodnocení byly výsledky rozděleny do tří kategorií: 

 A – jednoznačně identifikované vzorky 

 AN – vorky, jež byly označeny jako neměřitelné; na displeji přístrojů se zobrazil velmi 

dlouhý čas analýzy (desítky až stovky hodin) 

 N – vzorky měřitelné, ale přístrojem neidentifikované; na displeji byl zobrazen výsledek 

„Not match foud“, tzn., že nebyla použita správná technika snímání nebo daná látka není 

uvedena v knihovně použitého přístroje (spektrum dané látky lze však do knihovny přidat 

a bez problému změřit) 
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Měření č. 1: FARMACEUTIKA 

 Tabulka č. 5: Výsledky měření č. 1 (farmaceutika) 

  Ramanův spektrometr First 

defender 

FT IR spektrometr True 

Defender 

Číslo měření 
Název měřené 

látky 

Způsob 

měření 

Výkon 

laseru 

Výsledek 

měření 

Způsob 

měření 

Výsledek 

měření 

1 Paralen vial high A SC N 

2 Topamax vial high A SC N 

3 Coldrex vial high AN SC AN 

4 Brufen vial high A SC AN 

5 Kinedryl vial high N SC AN 

6 Algifen vial high A SC N 

7 Nimesil vial high A SC AN 

8 Aurin vial high AN SC N 

9 Neurol vial high AN SC N 

10 Lexaurin 3 vial high A SC N 

SC – měření pomocí nástavce Sample Crusher 

 

 

 Tabulka č. 6: Vyhodnocení výsledků měření č. 1 (farmaceutika) 

Výsledek měření 

Ramanův spektrometr 

First defender 

FT IR spektrometr True 

Defender 

počet položek počet položek 

A 6 0 

AN 3 4 

N 1 6 
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 Obr. č. 34: Grafické vyhodnocení výsledků měření č. 1 (farmaceutika) – Ramanův 

spektrometr First defender 

 

 

 

 Obr. č. 35: Grafické vyhodnocení výsledků měření č. 1 (farmaceutika) – FT IR 

spektrometr True Defender 
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 Protokoly z měření č. 1 (farmaceutika) 

 Obr. č. 36: Protokol - Paralen
®
   

 
 

 

 Obr. č. 37: Protokol - Topamax
®
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 Obr. č. 38: Protokol -  Brufen
®
 400  

 

 

 Obr. č. 39: Protokol - Algifen 
®
 Neo  
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 Obr. č. 40: Protokol -  Nimesil
®
  

 

 

 

 Obr. č. 41: Protokol -  Lexaurin
®
 3 
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Měření č. 2: MINERÁLY 

 Tabulka č. 7: Výsledky měření č. 2 (minerály) 

  Ramanův spektrometr 

First defender 

FT IR spektrometr 

True Defender 

Č
íslo

 

m
ěře

n
í 

N
á

ze
v

 

m
ěře

n
é 

lá
tk

y
 

C
h

em
ick

ý
 

n
á

ze
v

 

C
h

em
ick

ý
 

v
zo

re
c 

Z
p

ů
so

b
 

m
ěře

n
í 

V
ý

k
o

n
 

la
ser

u
 

V
ý

sled
ek

 

m
ěře

n
í 

Z
p

ů
so

b
 

m
ěře

n
í 

V
ý

sled
ek

 

m
ěře

n
í 

1 Křemen Oxid křemičitý Si2O2 vial high AN SC AN 

2 Sádrovec Vodnatý síran 

vápenatý 

CaSO4 ·  

2H2O  vial high A SC N 

3 Kalcit Uhličitan 

vápenatý   

CaCO3        vial high A SC AN 

4 Baryt Síran barnatý BaSO4 vial high AN SC N 

5 Magnezit Uhličitan 

hořečnatý 

MgCO3 vial high AN SC AN 

6 Mastek Křemičitan 

hořčíku 

s obsahem vody 

Mg3Si4O10

(OH)2 vial high N SC A 

7 Kaolinit Křemičitan 

hliníku 

s obsahem vody 

Al4(OH)8 

Si4O10 vial high AN SC AN 

8 Halit Chlorid sodný NaCl vial high AN SC AN 

9 Montmorillonit            - (Al,Mg)[(

OH)2|Si4O

10].(Na,Ca

)x.4H2O 

vial high AN SC AN 

10 Síran hlinito 

amonný 

(krystalický) 

Síran hlinito 

amonný 

(krystalický) 

NH4Al(S

O4)2 · 12 

H2O 

vial high A SC N 

SC – měření pomocí nástavce Sample Crusher 

 

 Tabulka č. 8: Vyhodnocení výsledků měření č. 2 (minerály) 

Výsledek měření 

Ramanův spektrometr 

First defender 

FT IR spektrometr True 

Defender 

počet položek počet položek 

A 3 1 

AN 6 6 

N 1 2 

http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
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http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1pn%C3%ADk
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 Obr. č. 42: Grafické vyhodnocení výsledků měření č. 2 (minerály) – Ramanův 

spektrometr First defender 

 

 

 Obr. č. 43: Grafické vyhodnocení výsledků měření č. 2 (minerály) – FT IR spektrometr 

True Defender 
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 Protokoly z měření č. 2 (minerály) 

 Obr. č. 44: Protokol - sádrovec  

 

 

 Obr č. 45: Protokol - kalcit 
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 Obr. č. 46: Protokol - síran hlinito amonný 

 

 

 Obr č. 47: Protokol - mastek  
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Měření č. 3 : CHEMIKÁLIE 

 Tabulka č. 9: Výsledky měření č. 3 (chemikálie) 

 Ramanův spektrometr First defender 

Č
íslo

 

m
ěře

n
í 

N
á

ze
v

 

m
ěře

n
é 

lá
tk

y
 

Z
p

ů
so

b
 

m
ěře

n
í 

V
ý

k
o

n
 

la
ser

u
 

V
ý

sled
ek

 

m
ěře

n
í 

1 Petrolej vial low A 

2 Olej Mobil 1 5W-50 vial low AN 

3 Technický benzín vial low A 

4 Převodový olej PP 90 vial low AN 

5 
Čtyřtaktní olej 

Husqvarna WP SAE 30 
vial low AN 

6 
Nemrznoucí směs do 

odstřikovačů ROX 
vial low A 

7 
Motorový olej 

Husqvarna LS 
vial low AN 

8 
Motorový olej Briggs & 

Stratton SAE 30 
vial low AN 

9 
Chladicí kapalina 

Fridex GT 
vial low A 

10 Benzín Natural 95 vial low A 

 

 

 Tabulka č. 10: Vyhodnocení výsledků měření č. 3 (chemikálie) 

Výsledek měření 

Ramanův spektrometr 

First defender 

počet položek 

A 5 

AN 5 

N 0 
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 Obr. č. 48: Grafické vyhodnocení výsledků měření č. 3 (chemikálie) – Ramanův 

spektrometr First defender 

 

 Protokoly z měření (chemikálie) 

 Obr č. 49: Protokol - nemrznoucí směs do odstřikovačů ROX 
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 Obr. č. 50: Protokol - benzín Natural 95 

 

 

 Obr. č. 51: Protokol - petrolej 
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 Obr. č. 52: Protokol - technický benzín 

 

 

 Obr. č. 53: Protokol - chladicí kapalina FRIDEX GT 
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Z důvodu neúspěšné identifikace odpařených vzorků odpadních vod oběma 

spektrometry byla provedena analýza jednoho z těchto vzorků práškovou RTG difrakční 

analýzou pomocí difraktometru D8 – ADVANCE BURKER AXS. Analýza ukázala, že 

odpařený vzorek je ze 75,8 % tvořen sádrovcem (CaSO4 · 2H2O ) a zbylých 24,2 % tvoří halit 

(NaCl). Zvláštností je, že sádrovec obsažen v odparku přístroj změřit nedokázal, na rozdíl od 

čistého sádrovce, který byl přístrojem úspěšně identifikován. 

 

 Obr. č. 54 : Protokol z měření difraktometrem D8 – ADVANCE BURKER AXS 
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6 VYHODNOCENÍ A ZÁVĚR 

Ramanova i infračervená spektroskopie se úspěšně používá k analýze široké řady 

materiálů v různých oborech. Na principu Ramanovy spektrometrie je založen mobilní 

spektrometr First Defender firmy Ahura Scientific (USA), který se spolu s infračerveným 

spektrometrem True Defender, také od firmy Ahura Scientific (USA), pro analýzu pevných a 

kapalných vzorků používá dnes nejvíce. Tyto přístroje nachází uplatnění především u hasičů, 

v armádě i záchranných jednotkách, stejně tak i u policie nebo u firem manipulujících 

s nebezpečnými odpady. Kromě toho nachází široké uplatnění v průmyslu, především 

chemickém a farmakologickém. 

Cílem této práce bylo ověřit, zda jsou spektrometry použitelné také pro identifikaci 

neznámých látek obsažených v odpadních vodách, které jsou dováženy na Ústřední čistírnu 

odpadních vod v Ostravě-Přívoze.  Pro tento účel bylo náhodně vybráno deset různých vzorků 

dovážených odpadních vod. Při měření se však na displeji přístrojů zobrazil příliš dlouhý čas 

analýzy (stovky hodin) a měření bylo přerušeno. Bohužel ani po odpaření vzorků ani jeden 

spektrometr žádný z deseti vzorků vyhodnotit nedokázal. Musím tedy konstatovat, že tyto 

přístroje nemají pro tuto oblast použití.  

Po neúspěchu při identifikaci látek obsažených v odpadních vodách a v odparcích těchto 

vzorků byly pro další měření vybrány látky z oboru farmacie, mineralogie a deset vybraných 

látek označených jako chemikálie. 

V případě měření farmaceutik byla úspěšnost přístroje First defender 60 %, u 

spektrometru True Defender 0%, což poukazuje na to, že zde se spíše než infračervená 

spektrometrie uplatňuje spektrometrie Ramanova, tedy použití Ramanova spekrometru First 

defender, který navíc umožňuje bezkontaktní měření přímo skrz transparentní a 

semitransparentní obalové materiály, což je v tomto oboru důležité. 

U měření minerálů, spektrometr First defender dokázal úspěšně identifikovat pouze 30 

% z nich. 

Jako poslední byly pro měření vybrány látky, označeny jako chemikálie. Zde byla 

úspěšnost přístroje First defender 50%, identifikovány byly všechny chemikálie kromě 
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různých druhů olejů. Spektrometr True defender při tomto měření používán nebyl z důvodu 

technické závady na přístroji. 
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