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STANDARDNÍ PRACOVNÍ POSTUP 
pro použití přenosného FT-IR spektrometru Nicolet iS5 

 

1 Oblast použití 
Tento standardní pracovní postup (SOP) obsahuje základní instrukce a pokyny k ovládání 
přenosného FT-IR spektrometru Nicolet iS5 pro uživatele – odborné pracovníky LTL na 
úrovni „Operátor“. 

2 Určení přístroje 
Přenosný FT-IR spektrometr Nicolet iS5 (Thermo Scientific) je určen pro identifikaci 
neznámých látek nebo potvrzení přítomnosti sledovaných chemických látek pomocí 
infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací. Konstrukce spektrometru 
umožňuje použití v podmínkách rozmístění v místě zásahu (zpravidla mobilní laboratoři 
nebo zásahovém vozidle) nebo v místě poskytování technické a analytické podpory. 

Ve smyslu tohoto SOP je uvažováno použití zejména ATR měřícího nástavce iD7. 

Pro vlastní měření je nutný odběr malého množství vzorku. Vzorkem může být čistá 
nebo koncentrovaná pevná, kapalná, pastovitá nebo gelovitá látka.  
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3 Základní pokyny pro uvedení do provozu 
Spektrometr je nutné umístit na vhodném místě, které je chráněno před nepříznivými 
povětrnostními vlivy, silnými vibracemi, zvýšenou vlhkostí a prašností nebo nežádoucí 
kontaminací. Doporučené rozmezí pracovní teploty pro optimální provoz je 15–35 °C. 

Úplné požadavky pro provoz stanovuje návod k použití výrobce. 

Provoz spektrometru je závislý na dodávce elektrické energie. Je možné ho napájet ze 
standardní elektrické sítě, nabíječkou do autozásuvky nebo pomocí velkokapacitní 
powerbanky dodané se spektrometrem. Pro dlouhodobý provoz je nutné uvažovat také 
nad stabilním napájením mobilní pracovní stanice. 

Uvedení přístroje do provozu po převozu na místo rozmístění zahrnuje: 
• zapojení spektrometru na stabilní zdroj napájení a připojení mobilní pracovní 

stanice vybavené ovládacím softwarem OMNIC pomocí USB konektoru; 
• zapnutí spektrometru a jeho stabilizace – přístroj je potřeba nechat dostatečně 

zahřát. V průběhu převozu přístroj zpravidla zcela vychladne, je doporučeno 
vyčkat minimálně 1–2 hodiny. Je proto výhodné přikročit k přípravě spektrometru 
ihned po příjezdu na místo rozmístění. Dostatečné zahřátí je nutné pro provedení 
následujícího seřízení; 

• automatické seřízení pro dosažení optimálního nastavení FTIR spektrometru. 

Pro optimální nastavení FTIR spektrometru se využívá zpravidla automatizované 
seřízení polohy pevného zrcadla. Spektrometr Nicolet iS5 provádí seřízení plně 
automaticky s využitím počítačem řízených elektromagnetů.  

Postup automatického seřízení (justace): 

(a) Spuštění programu OMNIC. 
(b) Spuštění okna Experiment Setup – ikona „Expt Set“ nebo výběrem Collect  

Experiment Setup v menu na hlavní liště.  
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(c) V okně Experiment Setup vybrat záložku Diagnostic a spustit příkaz Align. 

 

(d) V průběhu automatického seřízení je zobrazováno upozornění Bench aligment in progress. 
Proces seřízení je kompletní, jakmile upozornění zmizí. 

 

(e) V záložce Diagnostic je rovněž žádoucí zkontrolovat stav hlavních součástí 
spektrometru, které jsou zastoupeny sérií ikon indikující stav (zleva) napájení, laseru, 
IČ zdroje, elektroniky a detektoru. Modré ikony znázorňují stav, kdy hodnoty jednotlivých 
součástí jsou v požadovaném rozsahu. V případě, že dojde k přeškrtnutí ikony, je nutné 
provést následnou diagnostiku spektrometru, kterou provede určený odborný 
pracovníky LTL na úrovni „Supervisor“.  



Příloha A | Přenosný FT-IR spektrometr Nicolet iS5 

CH/2021/08 Strana 4 | 8 
Příloha A: SOP Nicolet iS5  
 

4 Vlastní měření vzorků 
(a) V programu OMNIC provede operátor výběr experimentu v příkazovém řádku 

Experiment umístěného v horní části spektrálního okna.  

V případě použití ZnSe okének experiment „iD7 ATR – Diamond (iS5 ZnSe)“. 
Pokud je spektrometr osazen KBr okénky pak „iD7 ATR – Diamond (iS5 KBr)“. 

Parametry měření jsou v těchto experimentech přednastavené pro optimální měření 
sledovaných chemických látek. 

 
 

(b) Provede se očištění disku s diamantovým krystalem pomocí acetonu a měření pozadí. 
Měření pozadí se spustí pomocí ikony „Col Bkg“ nebo v menu Collect  Collect 
Backgroung s následným výběrem Start collection. 
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(c) Naměřené pozadí je možné zobrazit v novém okně, popřípadě měření opakovat. 

V případě, že spektrum pozadí nevykazuje odchylky, provede operátor měření 
autentického vzorku. 

 
(d) Měření vzorku se spustí pomocí ikony „Col Smp“ nebo výběrem v menu Collect  

Collect Sample. 
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(e) Dialogové okno Collect Sample umožňuje pojmenovat spektrum. 

(f) Následně je operátor vyzván k přípravě vzorku pro měření spektra. 

 
V případě měření pevných látek je vzorek nanesen na krystal ATR nástavce a pomocí 
přítlačky na něj přitlačen. Pro minimalizaci křížové kontaminace mezi jednotlivými vzorky je 
vhodné pro přitlačení vzorku na krystal použít plochou část kopistu, kovovou špachtli nebo 
obdobnou pomůcku. 
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V případě měření kapalných látek je vzorek nanesen pipetou nebo kapátkem na krystal 
ATR nástavce a měřen s využitím dodatečného nástavce na měření kapalin. 

 

   
 
 

(g) Měření spektra vzorku spuštěno výběrem Start collection. 

 

(h) Naměřené spektrum se následně zobrazí v novém okně a provede se jeho uložení 
do stanovené složky pod jednoznačným označením v souladu se zavedenou 
Systemizací označování vzorků v analytické laboratoři LTL. 

(i) Pro identifikaci látky se použije automatický vyhledávací algoritmus, do kterého byly 
nastaveny vhodné parametry hledání. Pro komparaci výsledků se využívají komerční 
i konfirmační knihovny vytvořené v rámci činnosti LTL. 
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(j) ATR nástavec se důkladně očistí s použitím vhodných dekontaminačních činidel 
a organických rozpouštědel a připraví se další případné měření pozadí a/nebo vzorku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


