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Anotace 

 Cílem této diplomové práce je analýza plynných zplodin zahřívání a hoření 

polyolefinů pomocí FTIR spektrometrie s ohledem na toxicitu a hodnocení vlivu kyslíku na 

toxicitu plynných zplodin. 

 V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy plynných zplodin zahřívání plastů, 

nejčastěji se vyskytující látky při hoření plastů, faktory ovlivňující toxicitu a toxické účinky 

plynných zplodin zahřívání plastů. 

 V experimentální části jsou popsány dvě vybrané látky, které jsou často používané 

v průmyslu i v běžném životě a dochází k jejich častému hoření. Na těchto dvou látkách byla 

použita analýza plynných zplodin hoření pomocí FT-IR spektrometrie a na základu měření 

byly vyhodnoceny rizika. 
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Annotation 

 The aim of Diploma thesis is analysis of gaseous products warm and combustion 

through FT-IR spektrometry having regard to toxicity and evalution influence of oxygen on 
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 In theoretical part are explanation of basic concepts combustion of gaseous warm 

plastics, the most frequently occurring substances over combustion plastics, factors 

influencing toxicity and toxicity effects gaseous products warm plastics. 

 In experimental part are described two selected substances, which are offen used in 

industry and in normal life and leads to their frequent combustion. In these two substances 

was use analysis gaseous products combustion by FT-IR spektrometry and on basic 

measurement was assessed risks. 
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1 Úvod 
 

Při požárech vzniká velké riziko vzniku toxických zplodin. Tyto zplodiny mají velký 

vliv na zdraví a život lidí, kteří je vdechují. Složení a množství plynů při požárech závisí na 

tepelné degradaci a množství kyslíku v atmosféře poblíž požáru. V chemickém průmyslu 

dochází k neustálému vývoji, které vedou k využívání nových materiálů, ty pak můžou být 

potenciálním zdrojem nebezpečných zplodin. To samé platí při použití starších materiálů. 

Statistiky požárů uvádí, že více jak polovina úmrtí při požárech je zapříčiněna právě 

toxickými zplodinami. Požáry představují nebezpečí pro lidi hlavně v uzavřených prostorech 

a šířící se požáry například z budovy na budovu. Situace, které vznikají při požárech je 

potřeba rychle vyhodnotit a zasáhnout, tak abychom situaci ještě více nezhoršili. Důležité je 

správně odhadnout situaci a stanovit jaké vznikají škodlivé látky.  

Při hoření materiálu dochází k chemickým změnám, tudíž z hořící látky se stává látka 

jiná s jinými vlastnostmi. Při tomto procesu zároveň vzniká i několik dalších složek a to 

hlavně teplo, světlo, kouř, popel a nespálené plyny. 

 Z různých materiálů vznikají zplodiny s jiným složením plynů, které působí na každý 

zasažený organismus jinak, proto byly vyvinuty analýzy, aby se zjistilo, jaké zplodiny 

obsahují látky při hoření různých materiály. V dnešní době, jsou už metody velice přesné. 

Složení zplodin se určují pomocí speciálních analyzátorů například podle infračervené 

spektrometrie.  

 Diplomová práce se zabývá stanovením zplodin dvou materiálů, a to polypropylen a 

polyetylen, pomocí analyzátoru zplodin a infračervené spektrometrie s Fourierovou 

transformací a jejich toxické nebezpečí.   

 

 

 

 



2 
 

2 Proces hoření 
 

Hoření je fyzikálně chemická oxidační reakce, při které hořlavá látka reaguje vysokou 

rychlostí s oxidačním prostředkem za vzniku tepla, světla a zplodin. Je to reakce exotermická. 

K hoření je zapotřebí hořlavý soubor viz. obrázek 1, který tvoří hořlavá látka, oxidační 

prostředek a iniciační zdroj [1]. 

 

Obrázek 1: hořlavý soubor 

 

Každý materiál prochází při hoření chemickými změnami. Dochází k přeměně jedné 

látky v látku jinou a to buď jejím rozpadem, nebo dalšími reakcemi. Zplodiny hoření můžeme 

rozdělit podle skupenství na pevné, kapalné a plynné. Pevné zplodiny zůstávají jednak ve 

formě popele v ohnisku, jednak jako pevné částečky jsou součásti kouře. Kapalné zplodiny se 

uvolňují jako páry, nebo ve formě aerosolu v dýmu a kouři spolu s plynnými zplodinami. 

Dále se zplodiny dají rozdělit podle dokonalosti oxidace na zplodiny dokonalého a 

nedokonalého hoření [2]. 

Pojem dokonalé hoření je hlavně z důvodu dokonalosti chemické reakce. Při 

dokonalém spalování nevznikají zplodiny schopné dalšího hoření, zpravidla jen oxid uhličitý 

a vodní páry. Příkladem může být požár plynu unikajícího z potrubí na volných 

prostranstvích, kde se průběh požáru přibližuje téměř dokonalému hoření [1].  
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Při nedokonalém hoření vznikají zplodiny schopné dalšího hoření. Při požáru musíme 

vždy počítat s tím, že se jedná o nedokonalé hoření, ale pokaždé s jinou kvalitou hoření podle 

druhu hořlavé látky a přístupu oxidačního prostředku. Příkladem nedokonalého hoření může 

být požár ve sklepě, který lze označit za klasický příklad nedokonalé formy hoření, kdy 

zplodiny hoření často vytváří výbušné koncentrace [1]. 

Z hlediska škodlivosti vniklých zplodin nedokonalého hoření, lze říci, že jsou vážným 

nebezpečím pro zasahující hasiče. Častým produktem nedokonalého hoření je u organických 

hmot oxid uhelnatý (CO), je jedovatý a ve směsi se vzduchem také výbušný. U nedokonalého 

hoření mnoha druhů plastů vznikají produkty jako kyanovodík, karcinogenní, mutagenní a 

jiné látky [1]. V tabulce 1 jsou popsány látky, které vznikají při hoření pevných, kapalných a 

plynných látek. 

 

Tabulka 1: Produkty hoření pevných kapalných a plynných látek [1]. 

Zplodiny 

Pevné kapalné plynné 

Popel, kouř páry, mlhy Dým, kouř 

dokonalé 

spalování 

nedokonalé 

spalování 

dokonalé 

spalování 

nedokonalé 

spalování 

dokonalé 

spalování 

nedokonalé 

spalování 

Oxidy, 

uhličitany, 

fosforečnany, 

sírany, částečky 

popele 

 

Částečně 

degradovaný 

materiál, saze, 

nespálené částice 

hořící látky 

vodní páry uhlovodíky, 

alkoholy, 

aldehydy, 

ketony, 

karboxylové 

kyseliny 

ox. uhličitý, 

halogenvodíky, 

oxid siřičitý, 

nitrozní plyny, 

dusík 

oxid uhelnatý, 

kyanovodík, 

uhlovodíky 
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3 Nebezpečí vyplývající z plodin hoření 
 

Při požáru nás nejvíce ohrožují tyto čtyři nebezpečí: kouř, snížený obsah kyslíku, 

toxicita vznikajících plynů a par a zvýšená teplota prostředí. 

 

3.1 Kouř 

 

Kouř a dým je směs plynných zplodin hoření a zplodin termického rozkladu s 

pevnými částicemi a vzduchem. Dým se liší od kouře obsahem pyrolyzních plynů a par. 

Vzniká především při bezplamenném hoření. Kouř charakterizujeme teplotou, hustotou a 

chemickým složením. Samotná tvorba kouře závisí na schopnosti látek kouř uvolňovat a na 

rychlosti vyhořívání. Hustota kouře nebo jeho průzračnost závisí na množství pevných 

částeček, které jsou v kouři obsaženy. Hustotu kouře také velmi ovlivňuje intenzita výměny 

plynů, protože při dosti velké intenzitě výměny plynů dochází ke zřeďování kouře a jeho 

hustota klesá. K největším hustotám zakouření dochází při požárech v uzavřených prostorách 

v horních polohách pod střechou místností zachvácených požárem [2, 3].  

 

3.2 Snížený obsah kyslíku v ovzduší 

 

Zvyšování koncentrace zplodin hoření má za následek snižování obsahu kyslíku v 

prostoru. Při sníženém obsahu kyslíku v ovzduší vzniká nebezpečí ohrožení života lidí 

nacházejících se v těchto prostorách. Vznikající zplodiny hoření mohou mít negativní vliv 

nejen na zdraví lidí, ale také na materiály nacházející se v zakouřeném prostoru, čímž vznikají 

dodatečné ztráty způsobené požárem. Pro jednotlivé hořící látky je kouř charakterizován také 

barvou, vůní a chutí [3].  

Za normálních podmínek se nachází v ovzduší 21 % kyslíku. Lidské tělo pociťuje 

nedostatek kyslíku již při 18 % kyslíku v ovzduší. V tabulce 2 jsou popsány účinky sníženého 

procenta kyslíku v okolí atmosféry na člověka. 
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Tabulka 2: Účinky sníženého kyslíku v ovzduší na lidský organismus [4]. 

Množství O
2 

ve 

vzduchu v (%) 

Příznaky 

21 Žádné účinky 

17 Omezení koordinace svalové činnosti, zrychlené dýchání 

12 Malátnost, bolest hlavy, závratě 

9 Bezvědomí 

6 Po několika minutách nastává smrt 

Poznámka: Uvedené symptomy se u lidí mohou objevovat při nižších či vyšších 

koncentracích. Konkrétní hodnoty závisí na délce pobytu v prostředí.  

 

3.3 Zvýšená teplota prostředí 

 

V případě vdechnutí horkých zplodin vznikající při hoření dochází k poškození 

dýchacích cest. Poškození dýchacích cest je výraznější, pokud je vzduch navíc nasycen vodní 

párou. Dopad vdechnutí vzduchu o teplotě kolem 50 °C může způsobit velké snížení krevního 

tlaku, selhání oběhového systému a edém plic, který v tom nejhorším případě končí smrtí 

následkem udušení [4]. 

 

3.4 Toxicita plynů a par 

 

Mnohé zplodiny hoření jsou toxické a tudíž nebezpečné pro lidský organismus. Mezi 

nejčastěji se vyskytující toxické zplodiny hoření patří například oxid uhelnatý a oxid uhličitý, 

oxid siřičitý, oxid fosforečný, oxidy dusíku, kyselina kyanovodíková, fosgen, sirovodík, 

kyselina chlorovodíková atd. Tyto látky vznikají především při hoření plastických hmot, 

kaučuku, syntetických vláken, polymerních materiálů, textilu a podobně. V tabulce 3 je 

vypsán přehled hlavních toxických produktů hoření [3]. 
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Tabulka 3: Hlavní toxické produkty hoření [5]. 

Toxické produkty Možné zdroje Účinky 

oxid uhelnatý (CO) všechny látky s uhlíkovou 

strukturou materiálu 

prudce jedovatý, poruchy 

kardiovaskulárních funkcí 

oxid uhličitý (CO2) všechny látky s uhlíkovou 

strukturou materiálu 

dráždivé účinky, stimulace dýchání 

chlorovodík (HCl) materiály obsahující Cl, PVC korozivní a velmi dráždivý 

kyanovodík (HCN) hoření materiálů při 

vysokých teplotách obsahující 

dusík 

velmi jedovatý, s krátkou dobou 

latence 

sulfan (H2S) materiály obsahující síru, vlna, 

guma 

způsobuje závrať a stěžuje dýchání 

oxid siřičitý (SO2) dokonalé hoření materiálů 

obsahující síru 

dráždí oči a dýchací trakt, nejvíce 

horní cesty dýchací 

oxid dusičitý (NO2) materiály obsahující dusík, 

nitrocelulóza, vlna, polyamidy 

působí na dýchací cesty, 

toxické účinky s časovým 

zpožděním 

amoniak (NH3) materiály obsahující dusík, 

vlna polyamidy, polyuretány 

dráždí dýchací cesty, vysoké 

koncentrace dráždí CNS 

 

3.4.1 Faktory ovlivňující toxické nebezpečí  
 

Toxickým nebezpečím se rozumí možnosti zranění nebo usmrcení v důsledku 

vystavení toxickým látkám s ohledem na jejich vydatnost, množství, koncentraci a dobu 

působení. Hlavními faktory, které určují toxické nebezpečí při požáru, jsou [5]: 

 množství uskladněného materiálu, který je ohrožen požárem, nebo je v pásmu 

přípravy hoření; 

 množství vyhořelého materiálu při požáru; 

 rychlost hoření (množství oxidačního prostředku); 

 toxicita vzniklých zplodin hoření; 

 možnosti úniku osob; 

Rychlost hoření vzniklých zplodin je přímo úměrné množství vyhořelého materiálu, 

rychlosti hoření a množství uskladněného hořlavého materiálu. Pro snížení toxického 

nebezpečí musíme vyloučit některý z daných faktorů. Snížit množství materiálu při 

skladování (např. rozdělení skladu na požární úseky), jeho hořlavost (přidáváním 

různých nehořlavých retardérů do materiálu), nebo rychlost rozhořívání a hoření (např. 

umístění EPS a samohasících zařízení) [5]. 
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3.4.2 Hodnocení toxicity zplodin hoření 
 

 Metody používané pro předvídání toxické vydatnosti pomocí matematických modelů 

bez používání pokusných zvířat pojednává podrobně zpráva ISO TR 9122 část 5 a norma ISO 

13344. Pro výpočet tzv. předpovězené hodnoty LC50 se nejdříve musí stanovit hodnota frakční 

účinná dávka FED. Výsledná hodnota toxické vydatnosti je závislá na volbě zkušebního 

zařízení pro modelování hoření a na podmínkách zkoušky [22].  

LC50 je hodnota, která nám udává hodnotu úmrtí 50% testovaných zvířat po podání 

určitého množství látky za stanovenou dobu. Předpovězená hodnota LC50 je jen hodnota, která 

by nám měla udat přibližnou hodnotu LC50 bez předešlého testování na zvířatech. 

Frakční účinná dávka FED se dá objasnit, jako fyziologické reakce na toxické látky, 

které souvisí s podanou dávkou. Jinak řečeno, že účinek toxické látky je přímo úměrný 

množství látky vstřebaným organismem. Dávka, kterou přijme organismus inhalací zplodin 

hoření, nemůže být určena přímo, proto se určuje součinem koncentrace toxické látky a doby 

expozice podle Haberova pravidla [22]:   

K = c . t                                                                                                                         (1) 

kde K – expoziční dávka         

 c – koncentrace v ppm                              

 t – doba expozice v minutách     

Frakční účinná dávka plynné látky uvolněné v dané zkoušce je definována jako poměr 

expoziční dávky látky obdržené za dobu expozice t a expoziční dávky téže látky nutné 

k dosažení smrtelných účinků u 50 % pokusných zvířat za stejnou dobu t. pak hodnota FED 

odpovídá [22]:                                                   

                                              (2)  

 kde FED –     frakční účinná dávka zplodin hoření     

 Ci –          koncentrace toxické látky i v ppm      

 (C . t)i – součin koncentrace a doby o hodnotě expoziční dávky toxické látky nutné        

      k dosažení toxikologického účinku v (ppm . min).                   
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 Výpočet předpovězené LC50 pro dobu expozice 30 min vzorku zkoušeného materiálu 

se provede podle vztahu [22]:      

 LC50 = 
 

      
              (3) 

kde      LC50 – předpovězená toxická vydatnost 30 min v g/m³    

 m –     původní hmotnost vzorku       

 FED – frakční účinná dávka zplodin hoření      

 V –      celkový objem vzduchu v m³ 

 

3.4.3 Toxické účinky  
 

Dráždivé 

Dráždivé látky se vyskytují téměř ve všech zplodinách. Jedná se především o látky, při 

jejichž hoření dochází k uvolňování kyselých par. Typickým představitelem je PVC, PTFE 

nebo EVA. V kontaktu se zplodinami dochází k podráždění sliznic, dýchacích cest, kůže a 

oči. Může dojít až k poleptání. Stupeň podráždění závisí na schopnosti chemikálie pronikat do 

kůže a sliznic. Dráždění můžou způsobit i látky reaktivní, reakcí s proteiny nebo alkylačním 

nebo acylačním mechanismem [6]. 

 

Narkotické 

 

Látky působící narkoticky jsou ve zplodinách obsaženy poměrně často, ale důležitá je 

především jejich celková koncentrace, při které narkotické účinky nastupují. Jsou 

vysvětlovány rozpuštěním narkotik v tukových strukturách membrán, což brzdí přenos 

nervového vzruchu a potlačuje funkci nervového systému. Narušení je reverzibilní, protože 

organismus se dostává poměrně snadno do původního stavu. Inhalačně tak působí organické 

rozpouštědla jako ethery, aromatické uhlovodíky, apod. Narkotické působí všechny látky, 

které dosáhnou v krvi narkoticky účinné koncentrace dříve, než působí toxické účinky [6]. 

 

Blokování přenosu kyslíku 

 

Transport kyslíku je důležitý pro většinu organismu. Blokují ho škodliviny a jedy, 

které přímo reagují s kyslíkem a snižují tak jeho dostupnost nebo s místem jeho vazby na 
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nosiči, kam se váže silněji než molekula kyslíku. Typickým příkladem zplodin hoření všech 

organických látek je CO. Ten se silně váže na hemoglobin (až 300krát rychleji než kyslík) za 

vzniku karboxyhemoglobinu [6]. 

 

Mutagenní, karcinogenní 

 

Mutageny jsou látky, které působí změnu v genetické informaci buněk. Pojem mutace 

je obvykle spojený se zásahem látky v genetických (zárodečných) buňkách. Chemické 

mutageny můžou indukovat mutace genové, chromozómové nebo genomové. Závažnost 

následků vyžaduje stanovení mutagenity látek. Látky, které vyvolávají zhoubné bujení buněk 

a tkání jsou karcinogeny. Sloučeniny, které účinek karcinogenů zesilují, jsou kokarcinogeny. 

Neúčinné sloučeniny, jejichž metabolity mají karcinogenní účinek, jsou prekarcinogeny. 

Udává se, že asi 80 % mutagenů má i karcinogenní účinek. Mechanismus vzniku nádorů je 

velmi složitý. Prvotní příčinou může být mutace, avšak mutagenita není pro vznik nádorů 

nutnou ani postačující podmínkou. Karcinogenní účinek můžou mít i sloučeniny 

nemutagenní. V tomto případě může jít například o poškození reprodukčního systému. 

Naopak mutagenní látky nemusí být karcinogenní [6]. 

 

Genetická teorie karcinogenity vysvětluje působení chemických karcinogenů tak, že v 

prvním kroku procesu, který vede ke vzniku nádoru je interakce účinné látky, nebo účinného 

metabolitu s DNA a také mutace, která má za následek ztrátu kontroly buněčného dělení [6]. 

 

Senzibilizující 

 

Z chemických alergenů se můžeme ve zplodinách setkat např. s metakryláty, 

diisokyanáty, formaldehydem, ad. Alergeny jsou látky, které zvyšují aktivitu organismu 

neúměrnou změnou imunitní reakce. Alergické onemocnění (alergie) patří mezi poruchy 

imunitního systému. Projevují se nepřiměřenou reakcí na podnět antigenu. Nepřirozená 

reakce může vést až k poškození organismu. Reakce můžou vyvolat nízkomolekulární 

sloučeniny, organické i anorganické. Předpokládá se, že se vážou na bílkoviny v organismu, 

přičemž dojde v bílkovině k takové změně, že ji imunitní systém vyhodnotí jako antigen. 

Takto působící nízkomolekulární sloučeniny se jmenují hapteny. Nutnou podmínkou 

alergické reakce je senzibilizující expozice alergenu. V průběhu ni dojde k vytvoření 

protilátek. Stav přecitlivělosti se vyvíjí delší dobu, nejméně týden [6]. 
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3.4.4 Nejčastější anorganické a organické produkty hoření 
 

Při hoření se nejčastěji vyskytují tyto organické a anorganické plyny oxid uhelnatý 

CO, oxid uhličitý CO2, chlorovodík HCL, fosgen COCl2, nitrozní plyny NOx, kyanovodík 

HCN a polycyklické aromatické uhlovodíky PAH. Při hoření může vznikat nejrůznější plyny 

a to podle látek, které hoří, proto jsou v této práci uvedeny nejčastější z nich. 

 

Anorganické produkty hoření 

Oxid uhelnatý 

CO se vyznačuje jako hořlavý plyn, je bezbarvý a lehčí jako vzduch. Ke vzniku oxidu 

uhelnatého vzniká při každém hoření, nejvíce však při nedokonalém hoření. U požáru to 

poznáme tak, že z ohniska stoupá hustý dým bílé až nažloutlé barvy [7]. 

Tento plyn je ve statistikách vyhodnocen jako nejnebezpečnější plyn škodlivý pro 

lidský organismus. Na udušení tímto plynem ročně zemře více lidí, než na všechny ostatní 

látky dohromady. Nebezpečí spočívá u oxidu uhelnatého v jeho schopnost, navázat na 

červené krvinky snadněji než kyslík. Kyslík se při normálním stavu váže na červené krvinky a 

ty jej roznášejí po celém těle. CO při vysoké koncentraci se váže na červené krvinky mnohem 

rychleji a to až 200 krát rychleji než kyslík. CO vytváří s červenými karboxyhemoglobin 

(COHb) a tím zabraňuje vázat na sebe červené krvinky. Neokysličená krev, která proudí 

organismem, způsobuje nedostatek kyslíku v mozku a následkem je bezvědomí postižené 

osoby. Pokud nedostaneme postiženou osobu na vzduch, během několika minut nastává smrt 

oxidem uhelnatým [7].  

Ve vzduchu, kde se nachází CO při koncentraci nad 0,05 %, může být již tato 

atmosféra nebezpečná, jestliže překročí koncentrace 1 % CO, může dojít k bezvědomí nebo 

smrti postižené osoby bez jakýchkoliv předchozích příznaků nevolnosti. Koncentrace CO, 

které působí na organismus člověka, jsou uvedeny v tabulce 4 [7]. 
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Tabulka 4: koncentrace CO ve vztahu s účinky na člověka [7]. 

CO (ppm) CO ve vzduchu 

(obj %) 

Příznaky 

100 0,01 Žádné příznaky – bez nebezpečí 

200 0,02 Mírné bolesti hlavy 

400 0,04 Silné bolesti hlavy po 1 až 2 hodinách 

800 0,08 Silné bolesti hlavy po 45 minutách, nevolnost, mdloby 

až bezvědomí po 2 hodinách 

1000 0,1 Nebezpečná koncentrace – bezvědomí po 1 hodině 

1600 0,16 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 20 minutách 

3200 0,32 Nevolnost, silné bolesti hlavy a závratě po 5 až 10 

minutách, bezvědomí po 30 minutách 

6400 0,64 Silné bolesti hlavy a závratě po 1 až 2 minutách, 

bezvědomí po 10 až 15 minutách 

12800 1,28 Okamžité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1 až 3 

minutách 

Poznámka 10000 ppm je rovno 1 %  

 

Faktory, které ovlivňují toxicitu CO ve vzduchu, jsou koncentrace CO ve vzduchu, 

celková doba účinku látky na organismus, dechový objem a srdeční výkon. Dále musíme brát 

v úvahu okamžité nároky tkání na zásobení kyslíkem, tzn. při tělesné námaze tělo 

spotřebovává více kyslíku než, když je v klidu. Děti jsou obecně vnímavější k toxickým 

účinkům CO. U dětí se projevují příznaky akutní otravy již při vdechování 0,001 až 0,02 % 

koncentraci CO ve vdechovaném vzduchu [5]. 

Orgány a tkáně jsou nejvíce citlivé na příznaky otravy, protože jimi protéká velké 

množství tekutin, mají velkou metabolickou aktivitu a jsou citlivé na narušení aerobního 

metabolizmu. K nejvíce citlivým orgánům řadíme mozek a srdeční svalovinu. Jak bylo 

uvedeno v tabulce 4, k takovým hlavním příznakům otravy patří bolesti hlavy a nevolnost, ty 

můžou v některých případech přejít v celkové podráždění a neklid. Při těžké intoxikaci 

dochází k zrychlení srdeční činnosti, následně postižená osoba upadá do bezvědomí a objevují 

se u ní křeče. Vystavením se koncentracím CO ve velmi vysokých dávkách ve vzduchu (cca 

0,3 %), může vést k rychlému bezvědomí, bez předchozích příznaků. Při poskytování první 
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pomoci je hlavním úkolem, vynést postiženou osobu z nebezpečného prostoru a podání 

kyslíku [8]. 

 

Oxid uhličitý 

CO2 je bezbarvý nehořlavý plyn bez zápachu, jeho molekuly jsou těžší jako vzduch. 

CO2 se používá často jako hasební látka. Ve stabilních hasících zařízeních se používá 

koncentrace na 27 % CO2 ve vzduchu. Oxid uhličitý je konečným produktem hoření látek 

s bohatým složením na uhlík. Ve vzduchu se normálně nachází 0,03 % CO2, při takové 

koncentraci je jako produkt látkové výměny odstraňován z plic člověka dýcháním. Při 

koncentraci asi 5 % CO2 ve vzduchu dochází ke zrychlenému dýchání, následně 

doprovázenými bolestmi hlavy a závratěmi. Koncentrace 10 až 12 % oxidu uhličitého ve 

vzduchu může během několika minut dojít ke smrti následkem ochrnutí dýchacího centra 

mozku. Oxid uhličitý je nebezpečný i v tom, že zrychluje dýchání a tím se nám do těla 

dostává více látek vzniklých při hoření [7]. 

 

Chlorovodík 

HCl je bezbarvý silně dráždivý plyn pro dýchací cesty i oči, je těžší než vzduch. 

Chlorovodík vyvolává otoky horních cest dýchacích, které mají za následek zástavu dýchání a 

smrt udušením. Chlorovodík je nebezpečný i vtom, že se rozpouští ve vodě a vzniká kyselina 

chlorovodíková (z 1 kg PVC se uvolní až 400 l HCl). Proto hašení vodou či vodní mlhou 

může vznikat silná kyselina chlorovodíková se silnými korozivními účinky na veškerý 

materiál a na organismus [7]. 

Chlorovodík se vyskytuje u požáru poměrně často, jelikož je produktem všech látek, 

které ve své molekule obsahují chlór například (podlahové krytiny, koženky, hračky, atd.). 

Plynný chlorovodík vzniká i tepelným rozkladem izolací elektrických kabelů [7]. 
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Nitrozní plyny – Nox 

Oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2) patří mezi nejbezpečnější nitrozní plyny 

Oxid dusnatý se při styku s kyslíkem a vzdušnou vlhkostí mění na oxid dusičitý. Oxid 

dusičitý je žlutohnědý a červenohnědý plyn s dráždivými účinky pro dýchací cesty a je těžší 

jako vzduch [7]. 

Oxid dusičitý vzniká v senážních věžích, při hoření umělých hnojiv a při požárech 

v kancelářích. Organismus na přítomnost oxidu dusičitého reaguje dráždivým kašlem, 

edémem plic s následnou smrtí udušením. U otravy NO2 je nebezpečná doba latence, po 

nadýchání se projevují pouze mírné příznaky a až po několika hodinách se projeví vlastní 

otrava [7]. 

Oxidy dusíku se rozpouštějí ve vodě za vzniku dusičitých kyselin. V lidském těle 

reagují kyseliny s alkalickými sloučeninami a vznikají nitráty a nitridy. Ty jsou potom 

schopné napadat krevní částice, což má za následek celkový kolaps organismu a celkovému 

komatu. Nejčastějšími příznaky je kolísání krevního tlaku, bolest hlavy, rozšíření cév a 

mdloby [7]. 

 

Oxid siřičitý 

SO2 vzniká při hoření síry a sirných sloučenin. Oxid siřičitý je bezbarvý nehořlavý 

plyn štiplavého zápachu. Je dobře rozpustný ve vodě za vzniku kyseliny sírové (H2SO4) [9]. 

Oxid siřičitý je mezi častými chemickými škodlivinami, který je vypouštěn 

průmyslovým odvětvím do životního prostředí. Největší problém nastává při zpracování 

fosilních paliv a to uhlí a ropa. Při spalování fosilních paliv dochází k úniku oxidu siřičitého 

do ovzduší [10]. 

Oxid siřičitý je rozpoznán orgány pro jeho sladkou chuť v ústech a to při koncentraci 2 

až 3 mg na m³. SO2 působí na lidský organismus jako silně dráždivý na dýchací ústrojí a 

sliznici. Vlivem této sloučeniny může dojít ke křeči hlasivek či k reflexní zástavě dechu. Při 

menší akutní otravě dochází k zanícení spojivek a bronchitidám [11]. 
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Sulfan 

H2S je bezbarvý, dráždivý a hořlavý plyn, zapáchající po zkažených vejcích. Je 

schopný samovznícení při teplotě 260°C. Je těžší než vzduch a proto se může hromadit 

v podzemních prostorách, jako jsou jímky a stoky. Sulfan se využívá v průmyslovém odvětví 

při zpracování celulózy, syntetických vláken, plastů. Sulfan má podobné účinky jako kyanidy. 

Napadají systém buněčného dýchání, což způsobuje nedostatek kyslíku v tkáních [9]. 

K otravě sulfonem dochází hlavně inhalací a vstřebávání kůží. Zápach sulfanu lze již 

postřehnout při koncentraci 0,3 ppm v ovzduší, v koncentracích okolo 20 ppm je už cítit silně, 

ale není ještě nebezpečný. Při koncentraci 200 ppm přestává být čichem znatelný, jelikož čich 

organismu je otupělý a je bezpečný při inhalaci přibližně 1 hodinu. Po několika minutách při 

koncentraci 300 až 600 ppm může dojít k edému plic. Při koncentraci 1000 ppm dochází 

k paralýze a k smrti [12]. 

 

Amoniak  

NH3 je hořlavý, výbušný a jedovatý bezbarvý plyn dusivého zápachu a žíravé chuti. 

Amoniak snadno hoří, ale zapaluje se obtížně. V čistém kyslíku hoří bledě žlutým plamenem 

za vzniku kyslíku a vody. Je dobře rozpustný ve vodě. Amoniak se používá pro výrobu 

čistících prostředků, při výrobě hnojiv, v ropném, chemickém a gumárenském průmyslu [9]. 

Amoniak působí dráždivě na horní cesty dýchací. Při větší expozici může dojít 

k poškození oka, které může vést až k slepotě. Při delším působením vyšších koncentrací 

způsobuje křeče, dráždí CNS, poškozuje ledviny a způsobuje edém plic. Při působení malých 

dávek způsobuje amoniak podobné účinky jako ostatní dráždivé látky. Jedná se hlavně o 

dráždění sliznic nosohltanu i průdušek, kašel, rozedmu plic a podráždění spojivek [12]. 

 

Organické produkty hoření 

Zjišťování organických látek při hoření je velice komplikované, někdy ani přesně 

nelze určit, jaké látky vznikají, jelikož škála spekter je natolik široká. Proto je v diplomové 

práci uvedeno jen několik z celé řady organických sloučenin. 
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Fosgen 

COCl2 je bezbarvý plyn bez chuti s nepříjemným zápachem po shnilém seně. Vzniká 

hlavně při hoření chladící kapaliny obsahující freon. Na organismus má silné dráždivé účinky, 

jeho jedovatost se projevuje až několik hodin po expozici. Při koncentraci 6 ppm je už 

znatelný jeho zápach, přičemž ještě v menší dávce už dráždí oční sliznice a nutí ke kašli. Smrt 

nastává již při koncentraci 25 ppm. Fosgen často reaguje s vodou, za této reakce vzniká i 

kyselina chlorovodíková. Plíce bývají neustále vlhké, vytváří se v plícních sklípcích silně 

žíravá kyselina chlorovodíková [7]. 

 

Kyanovodík 

HCN je bezbarvý plyn s hořkomandlovým zápachem a chutí, je lehčí než vzduch. 

Kyanovodík působí na lidský organismus na úrovni buněk a tkání, jelikož blokuje výměnu 

kyslíku s oxidem uhličitým při dýchání. Kyanovodík je střebáván plícemi a kůží, vstřebávání 

probíhá o to rychleji, čím je kůže teplejší a vlhčí. Na přítomnost kyanovodíku reaguje 

organismus srdeční frekvencí až 100 tepů za minutu. Při koncentraci 135 ppm vyvolává smrt 

postiženého do půl hodiny a při koncentraci 270 ppm nastává smrt okamžitě [7]. 

Kyanovodík vzniká při hoření polyamidu, molitanu, močovinoformaldehydové 

pryskyřice, což jsou lepidla a laky, palubní desky automobilů. Obecně se můžeme setkat 

s vysokými koncentracemi kyanovodíku setkat při hoření koberců (kanceláře, byty) a 

obchody s oděvy [7]. 

 

Polycyklické aromatické uhlovodíky PAH 

Tyto sloučeniny jsou považovány za čisté, mívají většinou bílou až nažloutlou barvu a 

jsou pevné krystalické látky. Ve vodě jsou velmi málo rozpustné, ale za to se velmi snadno 

rozpouští v olejích a tucích. Tato skupina uhlovodíků se vyznačuje tím, že obsahují 

kondenzovaná aromatická jádra a nenesou žádné heteroatomy ani substituenty. Škála 

polycyklických aromatických uhlovodíků je velmi široká pro příklad můžeme uvést naftalen, 

acenaftylen, fluoren, antracen nebo pyren [13]. 
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V rámci spalovacích procesů, které obsahují uhlík, vznikají polycyklické aromatické 

uhlovodíky, pokud není spalování dokonalé. PAH je nutné očekávat tam, kde se používají 

vysokovroucí ropné produkty jako dehty a asfalty. Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou 

toxické pro celou řadu živých organismů. Způsobují rakovinu, poruchy reprodukce a mutace. 

Perzistence je vlastnost velmi problematická u polycyklických aromatických uhlovodíků, je to 

vlastnost odolávat přirozeným rozkladným procesům. Proto je celá řada PAH závažně 

zdravotním rizikem pro člověka. Nebezpečí spočívá hlavně v karcinogenně, mutagenitě a 

ohrožení vývoje plodu. Nebezpečí hrozí především, jsou li emitovány při spalovacích 

procesech, mají totiž schopnost transportu atmosférou na velké vzdálenosti. Stopy těchto látek 

mohou být zjištěny i daleko od ohniska požáru. PAH se velmi adsorbují na sedimenty ve 

vodách, které potom působí jako rezervoáry nebezpečných látek [13]. 

 

Polychlorované bifenyly  

Polychlorované bifenyly jsou chemické sloučeniny, které mohou už při 

mikrogramových množství v organismu vyvolat těžké změny vedoucí k nevyléčitelným 

nemocem a v miligramových množství usmrcují. Při hoření vznikají především sloučeny s 

chlórem, vznikají v malém množství, přesto jsou však velmi nebezpečné. Tyto sloučeniny se 

váží na saze a s nimi mohou vniknout do organismu člověka [7]. 

Nejvíce nebezpečné jsou požáry skladů PVC, kde emitované množství 

polychlorovaných bifenylů se pohybuje okolo 100 mg až 1 g. Polychlorované bifenyly mohou 

však vznikat i při bytových požárech. Zasahující hasiči musí používat při zásahu a 

likvidačních pracích izolační dýchací přístroje a vícevrstvé zásahové oděvy až do doby, do 

které si nejsme jisti, že v ovzduší už nejsou žádné saze a rozvířený prach [7]. 

 

Aldehydy – formaldehyd a acetaldehyd 

Tyto organické látky jsou toxické, dráždivé a žíravé plyny. Páry těchto látek způsobují 

dušení a závratě. Mají účinky alergické, hepatotoxické a neurotoxické. Aldehydy vznikají při 

hoření plastů, papíru, gum a mnoho dalších materiálů [7].   

Formaldehyd je znám také pod názvy methanal, methylaldehyd a oxymethylen. 

HCHO je bezbarvý, silně páchnoucí plyn, dráždivý a působí jako protoplazmatický jed 
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s účinkem na centrální nervovou soustavu. Člověk reaguje na formaldehyd podrážděním očí a 

horních cest dýchacích. Kontakt par a roztoků formaldehydu s kůží se projeví jejím tvrdnutím. 

U formaldehydu je podezření, že způsobuje karcinogenitu a mutagenitu, velmi často vyvolává 

alergii [19]. 

Acetaldehyd je znám také pod názvem ethanal. Je to bezbarvá, reaktivní kapalina, 

která vzniká při hoření plastů. C2H4O má dráždivé účinky na spojivky a sliznici dýchacích 

cest. Působí narkoticky na centrální nervovou soustavu. Způsobuje slzení a podráždění 

průdušek při akutní otravě. Intoxikace se projevuje podrážděním kůže, která oteče a zarudne. 

Inhalací acetaldehydu dochází k zánětům sliznice a dýchacích cest a k otoku plic [19].    
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4 Infračervená spektrometrie 
 

Spektra látek měříme ve stavu plynném, kapalném a pevném. Pro měření používáme 

kyvety zhotovené z optického materiálu, které propouští infračervené záření. Plynné vzorky 

mají malou hustotu molekul, proto je měříme v poměrně velkých vrstvách. Nejvíce se 

používají kyvety a optické délce 10 cm. Kyvetu tvoří skleněný váleček, na jeho koncích jsou 

okénka vyrobeny z materiálu propouštějící záření. Aby se mohla kyveta dobře evakuovat a 

plyn nasávat pod tlakem, je váleček opatřen plnícími otvory s kohouty [14].   

Pro analýzu plynných zplodin hoření je vyvinuta řada metod analýz. Například norma 

ASTM E – 8000, ta srovnává jednotlivé techniky analýz nejčastěji používaných 

k vyhodnocování plynných složek, které vznikají v průběhu požáru [16]. 

Analýzy, které se používají ke stanovení plynných zplodin hoření, jsou velice náročné 

a většina z nich je normalizována. Zplodiny vznikající při hoření se dají zjistit dvěma 

způsoby. První je použití analyzátoru plynných zplodin, u kterého si můžeme navolit, jaké 

látky nám bude určovat. Nevýhodou analyzátorů je, že nám nezjistí všechny látky vznikající 

ve zplodinách, ale jen ty, které jsme si navolili. Druhá možnost je použití infračerveného 

spektrometru, ten nám umožní, pomocí spekter změřit větší množství látek pomocí vlnových 

délek.  

Tato diplomová práce se zabývá metodou analýzy plynných zplodin hoření pomocí 

infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací. FT – IR analýza nachází uplatnění při 

zjišťování stopových nečistot v atmosféře a při analýzách směsí plynů v průmyslu a životním 

prostředí. 

Infračervený spektrometr navrhl jako první francouzský fyzik Fellgett P. v roce 1952. 

Hlavní částí přístroje je interferometr, nejčastěji je používán Michelsonův typ, který je vidět 

na obrázku 2. Princip interferometru spočívá v tom, že paprsek z infračerveného zdroje 

vstupuje do interferometru, kde na polopropustném zrcadle je paprsek rozdělen na dvě složky, 

z nichž se jedna odráží od zrcadla fixačního a druhý paprsek se odráží od zrcadla pohyblivého 

[15].   
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Obrázek 2: Michelsonův interferometr [14] 

 

4.1 FT-IR spektrometrie 

 

Fourierova transformace infračervené spektrometrie je založena na myšlence 

interference záření mezi dvěma paprsky, vyzařující interferometrem. Mezi těmito dvěma 

paprsky vznikají změny ve vzdálenosti a frekvenci a ty jsou matematicky zaznamenány do 

Fourierovy transformace. Vzdálenost a frekvence jsou dvě základní složky pro matematický 

výpočet Fourierovi transformace [18]. Základní mechanismus FTIR je naznačen na obrázku 3.  

 

Obrázek 3: základní mechanismus FTIR spektrometrie 

 

Záření vznikající u zdroje prochází interferometrem ke vzorku. Záření se vzorkem je 

následně detekováno detektorem. Po zesílení signálu jsou vysokofrekvenční přenosy 
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odstraněny pomocí filtru a zbytek signálu je zaznamenáván do digitální formy pomocí 

analogově číselného převodníku pro Fourierovy transformace [17].   

Molekuly jsou v infračervené oblasti aktivní, absorpční spektrum je pro látky 

ojedinělé, proto nelze prakticky najít dvě látky se stejným spektrem. Molekuly absorbují 

energii fotonů infračerveného záření. Energie vyhovuje vibračním a rotačním energetickým 

přechodům molekuly. Vibrace nejjednodušších dvouatomových molekul fungují tak, že se 

dvě molekuly přibližují a vzdalují podél jejich spojnice. Při tomto typu vibrace se mění 

mezijaderné vzdálenosti, tomuto jevu se říká valenční vibrace. Valenční vibrace jsou 

symetrické, antisymetrické a deformační [18].   

Vibrace molekuly s více atomy je složitý systém kmitavého pohybu, který popisujeme 

jako součet jednoduchých harmonických pohybů. Harmonické pohyby neboli normální 

vibrace všech atomů v molekule mají stejnou frekvenci a stejnou fázi s jinými amplitudami. 

Na obrázku 4 jsou znázorněny známé tři normální vibrace molekuly vody. Počet normálních 

vibrací molekuly je dán součtem jejich vibračních stupňů volnosti [20].   

 

Obrázek 4: vibrační mody molekuly vody [20] 

 

4.1.1 Plyny a jejich spektrální vlastnosti 
 

 Plynné vzorky mají nižší hustotu než vzorky v kapalné fázi. Proto je pro plynné 

vzorky typické, že ve svých spektrech mají velice dobře pozorovatelné vibrační přechody. 

Spektra plynných vzorků mají další výhodu v tom, že jsou odolné vlivu matric. Molekuly 

plynu nejsou ovlivňovány dalšími molekuly. Spektra plynných směsí jsou rovny součtu 

jednotlivých složek. U analýzy FT-IR je důležité zachovávat vzorky v předem definované 

teplotě a tlaku, která je obvykle konstantní. Tyto dvě veličiny mají vliv na hustotu zplodin 

hoření a i na výslednou pozorovatelnou koncentraci [21]. 
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4.1.2 Kyvety používané FT-IR 
 

 FT-IR spektrometry využívají kyvety kovové o různých vlnových délkách. 

Koncentrace plynů, které se vyskytují řádově v procentech, lze změřit optickou dráhou 5 a 10 

centimetrů. Malé koncentrace plynů v hodnotách ppm lze stanovovat v kyvetách, které mají 

až několik metrů. U kyvet se používají pozlacená zrcadla, ty nám umožní několikanásobný 

odraz infračerveného paprsku a prodlouží nám optickou dráhu na metry [21].  

 

4.2 FT-IR spektrometrie a její výhody 

 

 Ještě v šedesátých letech minulého století, některá odborná literatura uváděla, že FT-

IR spektrometrie není pro praxi využitelná a není kvalitní. Avšak díky stálému zdokonalování 

výpočetní techniky se názor změnil a FT-IR spektrometrie je v dnešní době hojně využívaná a 

je jednou z nejlepších metod pro stanovení plynných zplodin hoření.  

 Základní je způsob získávání samotného spektra, která se nazývá Fellgettova 

multiplexní výhoda. Na detektor dopadá neustále simultánně záření v největším možném 

spektrálním rozsahu. Máme-li velmi rychlý způsob záznamu, získáme informace o široké 

části spektra za velmi krátkou dobu. Měření se přenáší pomocí kalibrací helia na neon laseru. 

Velký dráhový rozdíl napomáhá k vysoké rozlišovací schopnosti. Jacquinotova výhoda je 

důležitá pro disperzní spektrometr, kde na detektor dopadá jen malá část záření. U FT-IR 

spektrometrie je záření mnohem větší díky optické průchodnosti systému, který je 

optimalizován velikostí zrcadel [17]. 
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5 Materiál použitý při měření 
 

 Plasty jsou lidmi velmi používaným materiálem, s plastickými materiály se setkáváme 

každý den. Lidé se je naučili využívat pro jejich dobré vlastnosti jako například mechanické 

vlastnosti (tvrdost, pevnost v tlaku, houževnatost, odolnosti proti větru atd.), chemická 

odolnost a odolnost proti stárnutí. Plasty jsou na výrobu oproti jiným materiálům snadněji 

vyrobitelné, upravitelné a nenákladné po finanční stránce. 

 Pro zkoušení v této diplomové práci byly zvoleny dva vzorky (polyetylen – PE a 

polypropylen – PP). Tyto dva materiály byly zvoleny, protože to jsou jedny z nejvíce 

vyráběných plastických materiálů na světě, tudíž se hojně využívají člověkem a při požárech 

často dochází k jejich hoření. 

 

5.1 Polyetylen  

 

Chemické složení:    (- CH2 - CH2 -)n 

Obchodní názvy: 

 Liten, Taboren, Bralen, Marlex, Rigidex, Stamylin, Eltex, Finathene, Lacqtene, 

Eralcene, Borealis, Lupolen, Hostalen, Vestolen, Scolefin, Daplen [22]. 

Vlastnosti: 

 Polyetylen je pro své chemické vlastnosti odolný proti kyselinám, louhům, 

organickým rozpouštědlům a teplé vodě. Funguje dobře jako elektrický izolant a dobře se 

svařuje. Použitelnost polyetylenu je v rozmezí teplot -50 °C až +90 °C. Má vysokou 

houževnatost a k výhodám patří i nízká hustota, vysoká průtažnost, mají nasákavost a 

propustnost vodních par [22]. 

Využití: 

 Polyetylen se používá na výrobu trubek pro rozvod vody, v průmyslu má funkci jako 

materiál odolný proti chemickým látkám. V elektrotechnice se využívá jako izolace kabelů. 

Ve formě fólií se používá jako obalový materiál pro různé spotřební zboží. Dále se z něho 
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vyrábějí různé plastové lahve, kanystry, zásobníky a další předměty využitelných 

v domácnosti [22]. 

Fyzikální a chemické vlastnosti [23]: 

Skupenství při 20 °C: pevná látka 

Barva:                          bezbarvý 

Vůně:                           typický zápach po parafínu   

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný 

Teplota vznícení:        350 – 370 °C  

Bod vzplanutí:            380 – 390 °C 

 

 

5.2 Polypropylen 

 

Chemické složení: (- CH2 - CH(CH3) -)2  

Obchodní názvy: 

 Mosten, Taboren, Tatren, Moplen, Stamylan, Borealis, Neopolen, Hostalen, 

Vestolen,Scolefin, Daplen [22]. 

Vlastnosti: 

 Polypropylen je neprůhledný, má dobrou stálost, pevnost a tvrdost, ale nízkou 

vrubovou houževnatost. Je dobře svařitelný, má lepší mechanické vlastnosti než PE, ale za to 

je křehčí a méně ohebný. Polypropylen se využívá při teplotách od +5 °C do +100 °C. 

Odolává kyselinám a mnoha dalším rozpouštědlům kromě aromatických a halogenových 

uhlovodíků. Spolu s polyetylenem mají z plastů nejlepší elektrické vlastnosti [22]. 

Využití: 

 U automobilů se používá pro výrobu trubek pro horkou vodu a pro výrobu nádrže. 

Polypropylen se využívá v elektrotechnice k výrobě krutů a pouzder k různým spotřebičům. 

Polypropylen se používá jako obalový materiál ve formě folií. Další uplatnění nachází 

polypropylen ve výrobcích pro domácnost (podlahoviny, koberce) a vyrábí se z něj 

zdravotnické potřeby [22].              
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Fyzikální a chemické vlastnosti [24]:                

Skupenství při 20 °C: pevná látka 

Barva:                          bezbarvý 

Vůně:                           bez zápachu                  

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný 

Teplota vznícení:        350 – 370 °C  

Bod vzplanutí:            370 – 390 °C 
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6 Laboratorní měření 
 

 Laboratorní měření probíhala v laboratořích fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – 

TUO. Jak už bylo zmíněno, testování probíhalo na dvou látkách a to polyetylen a 

polypropylen a jejich směsi. V této kapitole budou uvedeny postupy měření a jejich výsledky. 

 

6.1 Použité přístroje: 

 

 Pec pro samozáhřev pevných látek s volbou atmosféry CLASIC CZ KK5006 

 Průtokoměr AALBORG GFC17 

 Přenosný systém analýzy spalin Testo 350 XL 

 Spektrometr FTIR NICOLET iS10 

Spektrometr FT-IR NICOLET iS10 

Spektrometr FT-IR rozlišuje oblasti v infračervených spektrech a to v rozsahu 4000 cm-1 

až 400 cm-1 s rozlišením spekter až 1 cm-1. Uvnitř přístroje je umístěna plynová kyveta 

s optickou dráhou 10 m to znamená, že se dají měřit látky, které se nachází ve zplodinách i 

v hodnotách ppm. Na obrázku 5 je zachycen spektrometr FT-IR. 

 

Obrázek 5: Spektrometr FT-IR NICOLET iS10 
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 Spektrometr je ovládán pomocí počítačového softwaru OMNIC. Ten umožňuje 

nastavovat parametry spektrometru, řídí měření po dobu, kdy prochází zplodiny kyvetou a 

provádí operace se spektry. Analýza se dá provádět dvojím způsobem a to jednorázově, tzn. 

jedenkrát v určitém okamžiku a sériově, že za zvolený časový úsek se zaznamenávají hodnoty 

v konstantním časovém intervalu. 

 Gram – Schmidt zaznamenává, celkovou spektrální intenzitu v závislosti na čase. Na 

obrázku 6 je graf Gram – Schmidt, který znázorňuje, kdy je hodnota odebíraného vzorku 

největší v závislosti na čase. OMNIC SPECTA je podprograme programu OMNIC a 

usnadňuje práci s upravováním a vyhodnocováním infračerveného spektra. Obsahuje několik 

knihoven látek, kde lze snadněji najít právě hledanou látku.  

 

 

Obrázek 6: Gram – Schmidt rekonstrukce [21] 

 

Přenosný systém analýzy spalin Testo 350 XL 

 Tento přístroj je flexibilní a přenosný měřící systém pro získávání přesných hodnot 

zplodin a emisí. Testo 350-XL (obrázek 7) je vybaveno měřícími senzory O2, CO, NO a NO2. 

Dále jsou na výběr volitelné senzory pro měření CxHy, NOlow, COlow, SO2, H2S nebo 

infračervený měřící senzor CO2. Při dlouhodobém měření testo 350-XL obsahuje Peltierovu 

úpravnu plynu s hadicovým čerpadlem pro bezpečné odčerpávání kondenzátu a také ventil, 

který slouží pro proplachování čerstvým vzduchem. V průmyslových laboratořích se 
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naměřené hodnoty ukládají na datovou kartu, pro práci v laboratořích se využívá počítačový 

program, který v mnoha ohledech ulehčí práci.  

 

 

Obrázek 7: analyzátor Testo 350-XL 

 

6.2 Postup při praktickém měření 

 

Měření bylo prováděno dvojím způsobem, za normálních podmínek a za sníženého 

množství kyslíku, čehož bylo dosaženo přidáním dusíku. 

Při každém měření byl navážený vzorek 1 g ± 0.1 g. Do pece (obrázek 8) byl vložen 

stojánek na zkoušený vzorek a pec se zavřela a byla zapnuta a zahřívána na 400 °C. Bylo 

zapnuto vyhřívání pro ohřev trubice, která vede zplodiny do FTIR spektrometru. Dále byl 

zapnut spektrometr a jedna z jeho částí – kyveta byla vyhřívána na 165 °C. Průtokoměr musel 

být zapnut vždy při spuštění spektrometru, protože v kyvetě musel být neustálý průtok. Při 

zahřátí pece na 400 °C byl do pece vložen vzorek a začalo se odměřovat půl hodiny, po tuto 

dobu byl vzorek v peci a zplodiny se shromažďovali v objemu peci 54 litrů. Z pece neunikal 

ani nevnikal žádný vzduch.  

Po uplynutí 30 minut byl na peci otevřen ventil, kterým se vedly zplodiny přes 

průtokoměr do spektrometru a analyzátoru, ty nám zaznamenávaly data po dobu 15 minut. Po 



28 
 

patnácti minutách bylo měření ukončeno a z analyzátoru a spektrometru byly uloženy 

zaznamenané hodnoty. 

Při měření se sníženým kyslíkem v peci se postupovalo stejným způsobem. Jenom při 

vložení vzorku do pece se přiváděl do pece 5 minut dusík o průtoku 4 l/min.  

 

            Obrázek 8: Pec pro samozáhřev pevných látek s volbou atmosfér CLASIC CZ 

 

 Před prvním měřením se musela pec nechat rozehřát a několik hodin nechat puštěná. 

Nebyla zapnutá několik týdnů. Uvnitř peci je vyzdívka, která pohlcuje vlhkost a při měření se 

tato vlhkost dostane ke zplodinám vzorku a zkreslí výsledek měření. Když se nechala pec 

puštěná naprázdno, dosáhlo se toho, že se velká část vlhkosti z vyzdívky odpařila a voda, 

která v peci zkondenzovala, byla odebrána výpustným ventilem. Výpustný ventil byl do pece 

nainstalován po zjištění, že vyzdívka pohlcuje vlhkost a tím způsobuje nepřesnost měření.  

 Pro vytvoření atmosféry sníženého O2 v peci se používal dusík, který se pouštěl 

z tlakové lahve pomocí trubice vybavenou průtokoměrem. 
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6.2.2 Získání dat z analyzátoru zplodin Testo 350-XL 
 

  Analyzátor zplodin je propojený s počítačem, ve kterém je nainstalován program testo 

software. Ten umožňuje okamžitý zápis získaných hodnot z analyzátoru zplodin do 

přehledných tabulek. V programu se navolil jen interval zápisu dat (při našem měření jsem 

zvolil interval 30 s) a zvolily se plyny, které chceme, aby analyzátor zapisoval, v našem 

případě to byl kyslík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxid dusičitý, oxid dusnatý, vodík a oxid 

siřičitý. 

 

6.2.3 Získání dat z infračerveného spektrometru FT-IR 
 

 Data z FT-IR spektrometru se získávají pomocí již zmíněného programu OMNIC. 

Zjištění látek, které se ve zplodinách vyskytují, je náročnější, než z analyzátoru zplodin. 

Prvním krokem bylo zjistit, kdy koncentrace zplodin je nejvyšší. Nejvyšší koncentraci a 

v jakém čase, zjistíme pomocí Gram – Schmidt křivky, která vynáší intenzitu zplodin 

v závislosti na čase (obrázek 9). 

 

Obrázek 9: Gram – Schmidt litenu 

 

 Podle času, který nám ukázal největší intenzitu zplodin na Gram - Schmidt, se 

vyhledalo potřebné spektrum. Složení infračerveného spektra v daný čas při teplotě 400 °C 

lze vidět na obrázku 10. 
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Obrázek 10: Infračervené spektrum plynných zplodin litenu v čase 3,6 min 

 

 Z vybraného spektra se odstranily známé složky s vyššími koncentracemi například 

voda, oxid uhličitý a oxid uhelnatý. Upravené spektrum se dále použilo pro identifikaci 

jednotlivých látek. Pro získání neznámé látky byl použit program, který srovnává látky 

pomocí píků. Píky jsou programem porovnávány s předem nadefinovanými spektry látek. 

Jako výsledek program určí nejpravděpodobnější látky, které by se v daném spektru mohly 

vyskytovat 
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6.3 Výsledky měření 

 

6.3.1 Polyetylen 
 

Váha vzorku:                                           0,952 g 

Průtok zplodin:                                        1,28 l/min 

Vzorek zahříván při 400 °C 30 minut 

Tlak v peci při vložení vzorku:               1017 mbar 

Tlak v peci při zahájení odběru vzorku: 1034 mbar 

 

Tabulka 5: výsledky měření analyzátorem Testo 350-XL. 

 O2 v % CO2 v % CO v % NO v 

ppm 

NO2 v 

ppm 

H2 v 

ppm 

SO2 v 

ppm 

NOx v 

ppm 

1. 20,06 1,36 0,0022 0 0 0 0 0 

2. 18,50 3,64 0,0366 0 0 69 0 0 

3. 17,53 4,79 0,0575 1 0 127 0 0 

4. 17,21 5,21 0,0688 0 0 157 0 0 

5. 17,49 5,53 0,0745 2 0 174 0 0 

6. 16,93 5,99 0,0730 0 0 185 0 0 

7. 16,96 5,72 0,0718 0 0 187 0 0 

8. 16,99 5,80 0,0695 0 0 185 0 0 

9. 17,08 5,73 0,0685 0 0 180 0 0 

10. 17,11 5,68 0,0645 0 0 174 0 0 

Pozn. Záznamy jsou měřeny v intervalu 30s. 

 

Tabulka 6: výsledky měření FT-IR spektrometrem. 

 Název látky Pravděpodobnost 

výskytu v % 

1. Oxid uhličitý 90,2 

2. Oxid uhelnatý 88,6 

3. Etylen  42,8 

4. Metan  50,3 

5. Směs uhlovodíků  67,5 

6. Voda 99,9 
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6.3.2 Polypropylen 
 

Váha vzorku:                                           0,990 g 

Průtok zplodin:                                        1,24 l/min 

Vzorek zahříván při 400 °C 30 minut 

Tlak v peci při vložení vzorku:               982 mbar 

Tlak v peci při zahájení odběru vzorku: 1021 mbar 

 

Tabulka 7: výsledky měření analyzátorem Testo 350-XL. 

 O2 v % CO2 v % CO v % NO v 

ppm 

NO2 v 

ppm 

H2 v 

ppm 

SO2 v 

ppm 

NOx v 

ppm 

1. 17,99 3,38 0,1 0 0 0 0 0 

2. 16,47 4,96 0,4932 3 0 769 0 3 

3. 16,29 5,14 0,5486 6 0,4 1521 0 6 

4. 16,27 5,16 0,5419 8 0 1731 0 8 

5. 16,37 5,13 0,5253 9 0 1766 0 9 

6. 16,47 5,14 0,5058 10 0 1748 0 10 

7. 16,54 5,09 0,4874 10 0 1716 0 10 

8. 16,69 5,03 0,4314 11 0 1672 0 11 

9. 16,90 5,00 0,4136 11 0 1578 0 11 

10. 16,91 4,95 0,3975 8 0 1488 0 8 

Pozn. Záznamy jsou měřeny v intervalu 30s. 

 

Tabulka 8: výsledky měření FT-IR spektrometrem. 

 Název látky Pravděpodobnost 

výskytu v % 

1. Oxid uhličitý 93,2 

2. Oxid uhelnatý 95,6 

3. Etylen  96,2 

4. Metan  83,39 

5. propan  82,1 

6. Voda 99,9 
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6.3.3 Polyetylen a polypropylen ve směsi 
 

Váha směsi vzorku:                                 0,998 g 

              Váha polyetylenu:                     0,508 g         

              Váha polypropylenu:                 0,490 g 

Průtok zplodin:                                        1,66 l/min 

Vzorek zahříván při 400 °C 30 minut  

Tlak v peci při vložení vzorku:               978 mbar 

Tlak v peci při zahájení odběru vzorku: 1003 mbar 

 

Tabulka 9: výsledky měření analyzátorem Testo 350-XL. 

 O2 v % CO2 v % CO v % NO v 

ppm 

NO2 v 

ppm 

H2 v 

ppm 

SO2 v 

ppm 

NOx v 

ppm 

1. 20,29 1,36 0,001 0 0 0 0 0 

2. 19,74 3,64 0,0548 0 0 1 0 0 

3. 19,63 4,79 0,1613 1 0 159 0 1 

4. 19,26 5,21 0,2120 2 0 401 0 2 

5. 19,09 5,53 0,2390 2 0 544 0 2 

6. 18,85 5,99 0,2519 3 0 640 0 3 

7. 19,12 5,72 0,2544 3 0 712 0 3 

8. 19,60 5,80 0,2397 3 0 673 0 3 

9. 19,76 5,73 0,1782 2 0 591 0 2 

10. 19,97 5,68 0,1122 2 0 506 0 2 

Pozn. Záznamy jsou měřeny v intervalu 30s. 

 

Tabulka 10: výsledky měření FT-IR spektrometrem. 

 Název látky Pravděpodobnost 

výskytu v % 

1. Oxid uhličitý 92,3 

2. Oxid uhelnatý 89,6 

3. Etylen  90,7 

4. Metan  85,4 

5. Směs uhlovodíků (hlavně 

acetylen) 

21,3 

6. Voda 99,9 
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6.3.4 Polyetylen se sníženým O2 

 

Váha vzorku:                                           0,990 g 

Průtok zplodin:                                        1,62 l/min 

Vzorek zahříván při 400 °C 30 minut, z toho probíhalo 5 minut plnění dusíkem rychlostí 

4l/min. 

Tlak v peci při vložení vzorku:               835 mbar 

Tlak v peci při zahájení odběru vzorku: 1065 mbar 

 

Tabulka 11: výsledky měření analyzátorem Testo 350-XL. 

 O2 v % CO2 v % CO v % NO v 

ppm 

NO2 v 

ppm 

H2 v 

ppm 

SO2 v 

ppm 

NOx v 

ppm 

1. 17,99 0,56 0,0002 0 0 0 0 0 

2. 15,76 1,21 0,0413 1 0 129 0 0 

3. 14,81 1,93 0,1420 1 0 429 0 0 

4. 13,97 2,27 0,2010 2 0 603 0 0 

5. 14,51 2,60 0,2267 3 0 760 0 0 

6. 15,32 2,63 0,2378 3 0 799 0 0 

7. 16,17 2,30 0,2411 3 0 757 0 0 

8. 16,82 2,05 0,2269 2 0 672 0 0 

9. 17,39 1,70 0,2016 2 0 582 0 0 

10. 17,84 1,38 0,1702 1 0 436 0 0 

Pozn. Záznamy jsou měřeny v intervalu 30s. 

 

Tabulka 12: výsledky měření FT-IR spektrometrem. 

 Název látky Pravděpodobnost 

výskytu v % 

1. Oxid uhličitý 88,02 

2. Oxid uhelnatý 90,2 

3. Etylen  91,15 

5. Směs uhlovodíků  68,7 

6. Voda 99,9 
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6.3.5 Polypropylen se sníženým O2 

 

Váha vzorku:                                           0,97 g 

Průtok zplodin:                                        1,68 l/min 

Vzorek zahříván při 400 °C 30 minut, z toho probíhalo 5 minut plnění dusíkem rychlostí 

4l/min. 

Tlak v peci při vložení vzorku:               840 mbar 

Tlak v peci při zahájení odběru vzorku: 1062 mbar 

 

Tabulka 13: výsledky měření analyzátorem Testo 350-XL. 

 O2 v % CO2 v % CO v % NO v 

ppm 

NO2 v 

ppm 

H2 v 

ppm 

SO2 v 

ppm 

NO2 v 

ppm 

1. 20,38 0,58 0,0004 0 0 0 0 0 

2. 17,54 1,47 0,0953 1 0 348 0 0 

3. 15,96 1,84 0,2122 1 0 654 0 0 

4. 15,21 2,02 0,2585 2 0 811 0 0 

5. 14,75 2,12 0,2762 3 0 894 0 0 

6. 14,86 2,10 0,2824 3 0 938 0 0 

7. 15,52 1,94 0,2556 3 0 860 0 0 

8. 16,28 1,59 0,1897 3 0 755 0 0 

9. 17,05 1,32 0,1574 2 0 641 0 0 

10. 17,66 1,18 0,1339 1 0 472 0 0 

Pozn. Záznamy jsou měřeny v intervalu 30s. 

 

Tabulka 14: výsledky měření FT-IR spektrometrem. 

 Název látky Pravděpodobnost 

výskytu v % 

1. Oxid uhličitý 91,8 

2. Oxid uhelnatý 93,2 

3. Etylen  37,8 

4. Metan  45,2 

5. Směs uhlovodíků (ve 

směsi etylen a metan) 

24,9 

6. Voda 99,9 
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6.3.6 Polyetylen a polypropylen ve směsi se sníženým O2  
 

Váha vzorku:                                           0,1009 g 

Váha polyetylenu:                       0,508 g         

            Váha polypropylenu:                   0,501 

Průtok zplodin:                                        1,58 l/min 

Vzorek zahříván při 400 °C 30 minut, z toho probíhalo 5 minut plnění dusíkem rychlostí 

4l/min. 

Tlak v peci při vložení vzorku:               836 mbar 

Tlak v peci při zahájení odběru vzorku: 1071 mbar 

 

Tabulka 15: výsledky měření analyzátorem Testo 350-XL. 

 O2 v % CO2 v % CO v % NO v 

ppm 

NO2 v 

ppm 

H2 v 

ppm 

SO2 v 

ppm 

NO2 v 

ppm 

1. 20,81 0,81 0 0 0 0 0 0 

2. 18,07 1,70 0,0802 1 0 245 0 1 

3. 16,35 2,32 0,1824 1 0 571 0 1 

4. 15,66 2,62 0,2400 2 0 740 0 2 

5. 15,30 2,86 0,2613 3 0 839 0 3 

6. 14,91 2,70 0,2759 2 0 913 0 2 

7. 14,96 2,44 0,2738 3 0 924 0 3 

8. 15,04 2,41 0,2686 2 0 857 0 2 

9. 16,24 2,02 0,2523 2 0 657 0 2 

10. 17,34 1,86 0,2185 1 0 575 0 1 

Pozn. Záznamy jsou měřeny v intervalu 30s. 

Tabulka 16: výsledky měření FT-IR spektrometrem. 

 Název látky Pravděpodobnost 

výskytu v % 

1. Oxid uhličitý 95,3 

2. Oxid uhelnatý 97,3 

3. Etylen  62,5 

4. Metan  77,9 

5. Acetylen  44,1 

6. Voda 99,9 
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7 Vyhodnocení výsledků 
 

 Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv koncentrace kyslíku na složení plynných 

zplodin plastů. V předešlé kapitole jsou popsány jen výsledky a poznatky získané během 

měření. Tato kapitola se bude zabývat porovnáním výsledků a jejich vyhodnocení. 

Nejdříve budou porovnány výsledky polyetylenu a polypropylenu a jejich směsi bez 

sníženého obsahu kyslíku v atmosféře, pak budou porovnány oba druhy materiálu a jejich 

směs ve sníženém obsahu kyslíku a jako poslední budou srovnány výsledky materiálu bez 

sníženého obsahu kyslíku a se sníženým obsahem kyslíku i s ohledem na jejich toxicitu.  

 

7.1 Srovnání výsledků bez sníženého kyslíku 

 

 V tabulce 17 jsou zaznamenány koncentrace polyetylenu a polypropylenu a jejich 

směsi s naměřenými nejvyššími koncentracemi měřených látek. 

 

Tabulka 17: srovnání výsledků bez sníženého kyslíku. 

 Polyetylen Polypropylen Směs PE a PP 

O2 v % 16,93 16,27 18,85 

CO2 v % 5,99 5,13 5,99 

CO v % 0,0745 0,5486 0,2544 

NO v ppm 2 11 3 

H2 v ppm 187 1766 712 

NO2 v ppm 0 0,4 0 

 

 Některé naměřené hodnoty látek, které jsou uvedeny v tabulce 18, jsou nebezpečné 

pro zdraví člověka. Nejvíce by organismus ohrozil oxid uhelnatý a to u polypropylenu, 

polyetylenu a směsi. U polypropylenu vyšla koncentrace CO nejvyšší a to 0,5486 %, kdyby se 

člověk nacházel v takové koncentraci, nastala by u něj smrt do 30 minut. Koncentrace CO u 

polyetylenu by ohrozila organismus člověka halucinacemi do 60 minut. Směs polyetylenu 

s polypropylenem by koncentrace CO způsobila člověku smrt za 2 hodiny. 

 Oxid uhličitý by u všech koncentrací vyvolával u člověka zadýchání, bolest hlavy a po 

delším pobytu i možnost smrti. U kyslíku se pohybovala koncentrace okolo 17 %, což by na 



38 
 

organismus člověka působilo omezením koordinace svalové činnosti a zrychleným dýcháním. 

Ostatní koncentrace u měřených látek by tělo nijak na zdraví neohrozili. Oxid dusičný je 

nebezpečná látka pro člověka i ve velmi malých koncentracích, u polypropylenu vyšla 

koncentrace 0,4 ppm, to však organismus ještě neovlivní. 

 

7.2 Srovnání výsledků se sníženým obsahem kyslíku 

 

 V tabulce 18 jsou zaznamenány koncentrace polyetylenu a polypropylenu a jejich 

směsi s naměřenými nejvyššími koncentracemi měřených látek se sníženým obsahem kyslíku. 

 

Tabulka 18: srovnání výsledků bez sníženého kyslíku. 

 Polyetylen Polypropylen Směs PE a PP 

O2 v % 13,97 14,75 14,91 

CO2 v % 2,63 2,12 2,86 

CO v % 0,2411 0,282 0,2759 

NO v ppm 3 3 3 

H2 v ppm 799 938 924 

NO2 v ppm 0 0 0 

 

 U zplodin hoření v tabulce 18 je nejvíce nebezpečná látka oxid uhelnatý. U 

polyetylenu, polypropylenu a směsi se sníženým obsahem kyslíku vyšly koncentrace velmi 

podobné, pohybovaly se v rozmezí 0,24 až 0,28 %, což by u člověka vyvolalo smrt v této 

koncentraci CO po dvou hodinách. 

 U oxidu uhličitého se pohybovaly hodnoty koncentrace ve sníženém obsahu kyslíku 

mezi 2,12 až 2,86 %, což by u organismu člověka vyvolávalo zrychlené dýchání a příznaky 

nevolnosti. Koncentrace kyslíku byla ovlivněna vpuštěním 20 l dusíku, proto je tak nízká, 

jeho koncentrace se pohybovaly mezi 13,9 až 14,9 %, což by u člověka způsobovalo 

malátnost, bolest hlavy a závratě. Ostatní koncentrace látek, které vznikly ve zplodinách 

hoření za sníženého kyslíku, by na organismus člověka neměly žádné účinky. 
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7.3 Porovnání vlivu teploty při 400 °C na vývoj plynných zplodin 

 

 Celkový vývoj plynných zplodin je porovnáván FT-IR spektrometrem pomocí 3D 

grafů. Zobrazení nám umožňuje pohled na složení zplodin u zkoušených materiálů. 

 

7.3.1 Porovnání polyetylenu a polypropylenu 
 

 Vývoj plynných zplodin při 400 °C znázorňují 3D grafy polyetylenu a polypropylenu 

na obrázku 11. Jednotlivé osy na grafu znázorňují: hodnoty vlnočtu, intenzita absorpce a čas. 

Čím víc je graf červenější, tím je koncentrace látky větší.  

 

 

Obrázek 11: celkový vývoj zplodin polyetylenu (vlevo) a polypropylenu (vpravo) 

 

 V obouch grafech jsou čtyři intenzivní sloupce, ale vývoj zplodin je rozdílný u obou 

materiálů. Sloupce, které se vyskytují v oblastech okolo 4000 - 3600 cm-1 a 700 – 600 cm-1  

naznačují přítomnost vody, v oblasti kolem 2500 cm-1 a 1500 cm-1 naznačují přitomnosti 

oxidu uhličitého. Kolem oblasti 3000 cm-1 a 1400 cm-1 se u obou dvou grafů objevuje metan a 

etylen, tyto dvě látky se vyskytují v pásu, který je zbarven zeleně, to naznačuje, že se budou 

vyskytovat v mnohem menší míře, než voda a oxid uhličitý, jejichž sloupce jsou značeny 

červeně. Vedle sloupce  oxidu uhličitého se nachází i sloupec oxidu uhelnatého v oblasti 

okolo 2400 cm-1. Plynné látky jsou aditivní, to je, že spektra se sčítají, jestliž se nachází ve 
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stejné oblasti. To naznačují charakteristické píky, které signalizují přítomnost dalších 

plynných látek. 

 

7.3.2 Porovnání polyetylenu a polypropylenu se sníženým obsahem kyslíku 
 

 Na obrázku 12 jsou znázorněny 3D grafy polyetylenu a polypropylenu se sníženým 

obsahem kyslíku, které nám znázorňují, jaké látky a v jakých oblastí se vyskytují. Přítomnost 

vody naznačují sloupce v oblasti okolo 4000 - 3600 cm-1 a 700 – 600 cm-1 a oxid uhličitý ve 

sloupci kolem oblasti 2500 cm-1 a 1500 cm-1, vedle něho je sloupec s oxidem uhelnatým 

s mnohem menším obsahem v plynných zplodinách, než oxid uhličitý. Sloupce jsou označeny 

červenou barvou, protože výskyt vody a oxidu uhličitého se vyskutují ve zplodinách 

v mnohem větší míře než ostatní látky. V oblasti kolem 3000 cm-1 a 1400 cm-1 se vyskytuje u 

polyetylenu etylen a směs uhlovodíků, která nejde přesně rozeznat, u poly propylenu se 

vyskytuje taky etylen a směs uhlovodíků, kde se vyskytuje hlavně metan. 

 

 

Obrázek 12 celkový vývoj zplodin polyetylenu (vlevo) a polypropylenu (vpravo) se 

                                  sníženým kyslíkem 
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7.3.3 Porovnání směsí za normálního obsahu kyslíku a za sníženého obsahu kyslíku 
 

 Na obrázku 13 jsou znázorněny 3D grafy směsí za normálního obsahu kyslíku a směs 

se sníženým obsahem kyslíku. Voda se vyskytuje ve sloupcích v oblasti okolo 4000 - 3600 

cm-1 a 700 – 600 cm-1 a oxid uhličitý ve sloupci kolem oblasti 2400 cm-1 a 1600 cm-1, vedle 

sloupců oxidu uhličitého, jako v předešlých případech, se vyskytuje oxid uhelnatý. V oblasti 

kolem 3000 cm-1 a 1400 cm-1 se vyskytuje u směsi za normálního obsahu kyslíku metan, 

etylen a směs uhlovodíků, především acetylen. U směsi se sníženým kyslíkem se v těch 

samých oblastech vyskytují metan, etylen a acetylen, který není ve směsi, jak k tomu bylo u 

směsi s normálním obsahem kyslíku. 

 

 

Obrázek 13: celkový vývoj zplodin směsi polyetylenu a polypropylenu (vlevo) a polyetylenu  

                       s polypropylenem (vpravo) se sníženým kyslíkem   
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8 Závěr 
 

 Některé látky, které byly zjištěny v plynných zplodinách zkoušených materiálů 

polyetylenu, polypropylenu a jejich směsi, jsou zdraví škodlivé nebo toxické. 

 Nejvíce toxickou látkou vznikající při měření a v takových koncentracích, že by 

dokázala usmrtit, je oxid uhelnatý. Pro člověka je tato sloučenina nebezpečná tím, že 

způsobuje v krvi vznik karboxyhemoglobinu. Karboxyhemoglobin v krvi způsobuje 

zhoršenou dopravu kyslíku k orgánům. 

 Oxid uhličitý se při měření vyskytoval v koncentracích, které by na člověka měly 

mírný negativní vliv. Při měřeních vznikaly koncentrace, které by způsobily zrychlené 

dýchání a příznaky nevolnosti. Oxid uhličitý je nebezpečný tím, že způsobuje u člověka 

zrychlené dýchání, tak se dostává do organismu člověka i mnohem více plynných zplodin 

vzniklých při hoření. 

 Vznikající směsi uhlovodíků dále pak metan, etylen a acetylen, jsou uhlovodíky 

dusivé a mají narkotické účinky. Tyto látky představují nebezpečí v tom, že se mohou 

přeměňovat na toxické sloučeniny a ve směsi se vzduchem vytvaří výbušnou směs. 

 Ostatní vznikající sloučeniny by v koncentracích, které byly naměřeny, neměly na 

organismu žádné účinky nebo jen velmi malé. Vodík může ohrozit organismus, ale při 

mnohem větších koncentracích. Vodík je nebezpečný, protože je klasifikovaný jako extrémě 

hořlavý a hrozí nebezpečí výbuchu.  

 Kyslík při spalování za normálních podmínek při koncentraci, v kterých se vyskyoval 

v plynných zplodinách, by způsobil omezení koordinace svalové činnosti a zrychlené dýchání. 

Při spalování za sníženého obsahu kyslíku se koncentrace kyslíku pohybovala pod 15 %, tato 

koncentrace je způsobena vpuštěním do pece 20 litrů dusíku. Je zajímavé, že se koncentrace 

kyslíku po spálení materiálu ještě nesnížila a zůstala podobná takové hodnotě, která byla 

v peci při začátku spalování. I když bylo spalováno jen malé množství plastické hmoty, 

vznikající plynné zplodiny by byly nebezpečné pro zdraví. 
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Polypropylen za normálního obsahu kyslíku podléhá větší oxidaci, než polyetylen a 

směs polyetylenu a polypropylenu za normálního obsahu kyslíku. Lze to odůvodnit tím, že u 

polypropylenu vznikalo větší množství plynných zplodin, než u polyetylenu a směsi. U 

měření se sníženým obsahem kyslíku koncentrace plynných zplodin polyetylenu, 

polypropylenu a jejich směsi byly velice vyrovnané. Z toho vyplývá, že oxidace u těchto 

měření byla podobná. 

U měření za normálního obsahu kyslíku vznikalo více oxidu uhličitého, než při 

měřeních za sníženého obsahu kyslíku. Vodíku vzniklo u polyetylenu za normálního obsahu 

kyslíku 4 krát méně, než u polyetylenu za sníženého obsahu kyslíku. U polypropylenu zase 

vzniklo za normálního obsahu kyslíku 2 krát více vodíku, než u polypropylenu za sníženého 

obsahu kyslíku. U směsi polyetylenu a polypropylenu byla koncentrace vodíku za obou 

podmínek podobná.  

Koncentrace látek, které vznikly v plynných zplodinách polyetylenu a polypropylenu, 

jsou odlišné s koncentrací látek, které vznikly ve směsi, a proto nevznikal jejich čistý součet, 

látky které vznikaly ve směsi polymerů, se navzájem ovlivňovaly. Plynné zplodiny 

polyetylenu a polypropylenu pro organismus člověka jsou nebezpečné, ale ne v takové míře, 

aby je člověk nemohl využívat. 

Situace při hoření za obou podmínek, které byly měřeny, se musejí posuzovat 

individuálně a každou látku či směs testovat v obou podmínkách, protože z daných výsledků 

nelze odvodit způsob, který by nám naznačil, jaká látka bude vyvíjet plynné zplodiny 

v atmosféře za normálních podmínek a v atmosféře za sníženého obsahu kyslíku.  
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