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STANDARDNÍ PRACOVNÍ POSTUP 
pro použití ručního Ramanova spektrometru Progeny ResQ CQL 

 

1 Oblast použití 
Tento standardní pracovní postup (SOP) obsahuje základní instrukce a pokyny k ovládání 
ručního Ramanova spektrometru Progeny ResQ CQL pro uživatele – odborné pracovníky 
LTL na úrovni „Operátor“. 

2 Určení přístroje 
Ruční Ramanův spektrometr Progeny ResQ CQL (Rigaku) je určen pro identifikaci 
neznámých látek nebo potvrzení přítomnosti sledovaných chemických látek pomocí 
Ramanovy spektrometrie s využitím laseru o vlnové délce 1 064 mm (výkon ≤ 490 mW). 

Konstrukce spektrometru umožňuje přímé použití v podmínkách rozmístění v místě 
zásahu nebo v místě poskytování technické a analytické podpory. 

Z hlediska technik měření může být využita metoda „point-and-shoot“, která umožňuje 
měření chemických látek skrze jejich obal, pokud je dostatečně transparentní pro laser. 
Takto je možné identifikovat látku a charakterizovat její nebezpečnost i bez nutnosti 
přímého otevření obalu. V případech, kdy je to vhodné, může být dále využit chráněný 
držák vialek, který je určen pro pevné i kapalné vzorky. 

Vzorkem může být všeobecně čistá nebo koncentrovaná pevná, kapalná, pastovitá 
nebo gelovitá látka.  
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3 Základní pokyny pro uvedení do provozu 

Spektrometr je díky své konstrukci a použitým materiálům velmi odolný vůči nepříznivým 
podmínkám. Přístroj by neměl být používán v těsné blízkosti silného elektro-
magnetického nebo elektrostatického pole, v místě se silnými vibracemi, popř. by měl 
být minimalizován přímý kontakt s oxidačními, korozivními a žíravými tekutinami nebo 
jejich výpary. Měl by být chráněn před nežádoucí kontaminací. Doporučené rozmezí 
pracovní teploty pro optimální provoz je -20 až +40 °C. 

Úplné požadavky pro provoz stanovuje návod k použití dodaný výrobcem. 

Provoz spektrometru zabezpečuje LiION baterie, která může být nouzově nahrazena 
adaptérem pro 6x CR123A baterie. Přístroj je možné také nabíjet přímo pomocí USB-C 
adaptéru, který slouží i pro přenos dat z/do přístroje pomocí externí pracovní stanice 
(PC, notebook). 

Bezpečnostní pokyny ve vztahu k laseru třídy 3B 

Každý uživatel ručního spektrometru musí být prokazatelně proškolen z hlediska 
bezpečnostních opatření ve vztahu k ochraně života a zdraví osob a bezpečné 
manipulace a bezpečnostních opatření při měření neznámých nebo citlivých vzorků. 

 

Uvedení přístroje do provozu 

(a) Před zapnutím přístroje je nutné zkontrolovat vložení baterie nebo připojení USB 
adaptéru. Baterie je uložena v pouzdře bateriové části, která se nachází na spodní 
části přístroje společně s USB-C portem a Hlavním vypínačem. 
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(b) Spektrometr může být zapnutý, pokud je buď vložena nabitá baterie, nebo připojen 
AC adapter. 

(c) Pro zapnutí přístroje se několik sekund podrží stisknuté tlačítko Hlavní vypínač. 

(d) Po úvodní iniciaci spektrometru se objeví Uvítací obrazovka. 

 
(e) Pro pokračování se klikne na uvítací obrazovku. Vzhledem k nastavení 

bezpečnostní konfigurace přístroje se zobrazí obrazovka se seznamem uživatelů. 
Uživatelé na úrovni „Operátor“ provedou výběr „LTL_Operator“ 
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(f) Po výběru uživatele se zobrazí Hlavní obrazovka s výběrem funkcí. 

(g) Pro standardní měření vzorku se vybere funkce Scan. 

 
4 Příprava na měření vzorku 

Ruční Ramanův spektrometr Progeny ResQ CQL umožňuje použití různých druhů 
nástavců (příslušenství), které jsou připojovány přímo na výstup laseru a zajištěny 
pomocí šroubení pro připojení příslušenství. 
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Standardně je spektrometr osazen fokusačním nástavcem, který umožňuje nastavení 
clony 0.0–5.0 v závislosti na tloušťce obalu měřeného vzorku. Toto nastavení je kritické 
pro správnou úpravu ohniskové vzdálenosti. 

 

 

0–1.5 - bezobalové materiály 
0.5–1.5 - tenké materiály (např. PE sáčky) 
1.5–2.5 - tenkostěnné vzorkovnice (nádoby) 
3–5 - tlustostěnné vzorkovnice (nádoby) 
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Ve spojení s fokusačním nástavcem je možné rovněž použít pružinový držák vzorků, 
který zabezpečuje stabilní fixaci vzorku, např. malého PE zipového sáčku při režimu 
opožděného startu. 
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V některých případech je také vhodné využití periskopového nástavce, který 
umožňuje nastavit přístroj do odpovídající polohy. 
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V případě, že je např. ukončeno vzorkování sledované látky, nebo je potřeba z důvodu 
bezpečnosti oddělit malý podíl vzorku od větší části, je vhodné následně využít 
adapter pro vialky. 
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5 Vlastní měření vzorku v módu Analýza 

(a) V režimu Scan se vybere mód Analýza. 

 

 

(b) Po vybrání možnosti Analýza se zobrazí „Upozornění laseru – připravit laser“ 
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(c) Po zobrazení Analýzy – spuštění měření se při přetáhnutí obrazovky doprava 
zobrazí Obrazovka nastavení sběru dat. V tomto kroku se nastavuje buď 
automatický sběr nebo optimalizace výkonu podle měřeného materiálu. 

 

 

Při možnosti potenciálně výbušné látky se nastavuje výkon na 75 mW nebo nižší, např. 
pokud je měřeným materiálem prášek tmavé/černé barvy. Tyto vzorky mohou 
absorbovat energii laseru, což způsobí zapálení vzorku, které může za určitých 
okolností přejít až k explozi, zejména pokud je vzorek v uzavřené vzorkovnici. 

 



Příloha C | Ruční Ramanův spektrometr Progeny ResQ CQL 

CH/2021/08 Strana 14 | 17 
Příloha C: SOP Progeny ResQ CQL  
 

(d) Pokud je na přístroji používán fokusační nástavec, nastaví se podle tloušťky 
materiálu velikost clony a spustí se skenování „Scan“. 

(e) V případě ostatních adapterů se rovnou pokračuje na spuštění analytického cyklu 
poklepáním na ikonu „Scan“. 

 

 

! VAROVÁNÍ ! 

Při skenování nemířit na oči nebo na lesklé povrchy. Dále při měření je zakázáno se dívat 
přímo do laseru.  

Pokud se jedná o potenciálně tepelně citlivý a vysoce energetický vzorek v utěsněném 
obalu, je nutné uvolnit kryt, aby se zabránilo možnému nárustu tlaku. V těchto případech by 
mohl obsah vzorku prasknout nebo vybuchnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha C | Ruční Ramanův spektrometr Progeny ResQ CQL 

CH/2021/08 Strana 15 | 17 
Příloha C: SOP Progeny ResQ CQL  
 

6 Možné typy výsledků 

 
Výsledek scanování – Žádná hrozba 

 
 

 
Výsledek scanování  - Varování 

 
 
 
 
 

 
Výsledek scanování - Hrozba 

 
 

 
Výsledek scanování – Žádná shoda 
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7 Ověření výkonnosti spektrometru 

K ověření výkonnosti spektrometru a kontrole jeho správné funkce je používán referenční 
kontrolní vzorek (standard) – Benzonitrile (CAS: 100-47-0; grade 99+% for spectroscopy). 

Ruční Ramanův spektrometr Progeny ResQ CQL má vlastní automatickou aplikaci pro 
kontrolu a ověření výkonosti spektrometru. 

(a) Referenční kontrolní vzorek se vloží do chráněného držáku vialek. 

(b) Na uvítací obrazovce se vybere aplikace pro ověření výkonosti, následně je vybrána látka 
pro verifikaci a spustí se měření. 
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Zkouška je považována za vyhovující, pokud je shoda se spektrem v QC verifikační knihovně 
větší než 90 % (Threshold: 0.90). 

 

 


