
 Pracoviště IR spektroskopie 

Úlohy pro studenty SŠ: 

Počet žáků: 5 – 6 

Délka aktivity: minimálně 2 vyučovací hodiny 

Poznámka: Úlohy jsou určeny pro žáky, kteří mají probranou nebo probírají organickou chemii. Studenti 

k úloze dostanou pracovní listy. 

Program aktivity: 

Nejprve studenti vyslechnou krátkou přednášku o využití IR spektroskopie. Za pomoci počítačového programu 

jim bude vysvětlen princip této analytické metody a na základě tohoto principu pak objasněna identifikace 

zkoumané látky přímo z grafu. Jelikož se jedná o poměrně složitou metodu, bude tato identifikace vysvětlena jen 

na jednoduchých alkanech. 

Dále bude studentům prakticky ukázána práce na IR spektrometru a její grafický výstup, dále pak porovnání grafu 

s knihovnou v programu OMNIC. 

V druhé polovině času si studenti sami vyzkouší práci na spektrometru, změří si spektra dvou plastů a zkusí je 

identifikovat přímo z grafu. Své výsledky pak porovnají s knihovnou programu OMNIC.  

Dále si vyzkouší připravení tablet neznámých látek pro spektrální analýzu a zjistí pomocí porovnání s knihovnou, 

o jaké látky se jedná. 
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