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Anotace 

CHOBOLA, O., Dekontaminace modifikovanými jílovitými materiály, Ostrava: VŠB – TUO, 

15.4.2014, 65 s., přílohy 6 s. 

 

Tato diplomová práce je zaměřená na látky s dekontaminačními účinky, mezi které se řadí 

různé sorbenty či speciálně upravené textilie. Jejím obsahem je teoretický popis procesu 

kontaminace a dekontaminace s následným zaměřením na různé druhy dekontaminačních 

přípravků. Zmíněné dekontaminační přípravky jsou děleny do různých kategorií, přičemž je 

tato část doplněna informacemi o vybrané speciální látky a textilní materiály využívané pro 

zvýšení odolnosti textilních materiálů proti průchodu bojových chemických látek. Součástí 

teoretické části této práce je obecný popis různých druhů bojových chemických látek a jejich 

simulantů. 

Těžiště práce tvoří část experimentální, která je zaměřena na stanovení účinnosti 

použitých jílových materiálů a ostatních sorbentů v procesu dekontaminace se zaměřením na 

opakovatelnost metody. Práce byla rozšířena o stanovení propustnosti použitých textilních 

materiálů proti průchodu simulantů bojových chemických látek při aplikaci sorbentů. 

Na základě naměřených dat jsem usoudil, že modifikované materiály mají nejvyšší 

dekontaminační účinnost, což potvrzuje teoretické informace o modifikacích, které se z tohoto 

důvodu provádějí. Na závěr lze konstatovat, že spojením různých druhů tkanin 

a modifikovaných materiálů může být docíleno pozitivních výsledků v zaměření na zvýšení 

odolnosti textilních materiálů proti účinkům bojových chemických látek.  



 

 

Annotation 

CHOBOLA , O., Decontamination modified clayey materials , Ostrava : VSB - TUO , 

15.4. 2014, 65 s., Annex  6 s. 

 

This thesis is focused on substances with decontamination effects, among which are 

different sorbents and specially treated fabric. Its content contains a theoretical description of 

the process of contamination and decontamination followed by a focus on different types of 

decontamination products. These decontamination products are divided into different 

categories. This is often supplemented by information on selected special fabrics and textile 

materials used for increasing the resistance of these textiles to the passage of chemical 

warfare agents. The theoretical part of this paper is a general description of the various types 

of chemical warfare agents and simulants. 

The center of this paper represents the experimental work, which is aimed at determining 

the effectiveness of clay materials and other sorbents in the decontamination process with 

a focus on repeatability of the method. The work was extended to determine the permeability 

of textile materials against the passage of simulants of chemical warfare agents in the 

application of sorbents. 

Based on the measured data, I concluded that the modified materials have the highest 

decontamination efficiency, which confirms the theoretical information about the 

modifications that were carried out for this reason. In the end I can state that by combining 

different fabrics and modified materials positive results can be achieved with the focus of 

increasing the resistance of textile materials against the effects of chemical warfare agents. 
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Úvod 

Teoretická část mé diplomové práce se v první fázi zabývá pojmem kontaminace. 

Kontaminaci lze z obecného hlediska definovat jako situaci, kdy jsou kontaminantem 

zasaženy či znečištěny osoby, zvířata, materiály nebo celkově životní prostředí. Dle způsobu 

zasažení subjektu nebezpečnou látkou je možno kontaminaci rozdělit na vnější a vnitřní, při 

které kontaminant ulpívá buď na povrchu těla či předmětu nebo dochází ke vstřebávání této 

nebezpečné látky do vnitřních vrstev. Další část je zaměřena na popis kontaminantů, přičemž 

největší zřetel je zde kladen na bojové chemické látky. Důležitou součástí této kapitoly jsou 

i simulanty bojových chemických látek používané v laboratorních podmínkách pro výzkumné 

účely a zkoušky.   

Druhá fáze teoretické části je zaměřena na samotný proces dekontaminace s jejím 

následným rozdělením. Dekontaminací se rozumí soubor metod a prostředků vedoucích 

k odstranění nebezpečné látky z daného povrchu či prostředí nebo jeho snížení na takovou 

úroveň, aby škodlivé účinky této látky nepředstavovali žádné nebezpečí.   

Pro samotné pochopení mechanismu kontaminace a dekontaminace jsou zde též popsány 

základní fyzikální charakteristiky probíhající při těchto procesech. Je zde vylíčena například 

difúze, absorpce i fyzikální a chemická adsorpce. 

Stěžejní část této práce je věnována vybraným speciálním látkám, kterými lze jak 

dekontaminovat, tak je přidávat do různých materiálů, a tím zabraňovat či zmírňovat působení 

toxických činidel. Jedná se především o látky, které slouží pro zvýšení odolnosti textilních 

materiálů proti průchodu bojových chemických látek nebo snížení jejich nebezpečných 

hodnot koncentrace. Do této skupiny dekontaminačních látek jsou kromě jiných řazeny 

především jílové minerály, které lze ještě modifikovat pro zvýšení jejich dekontaminačních 

účinků. Kromě těchto standardních sorbetů se část práce věnuje i látkám nové generace, jako 

jsou například nanomateriály či enzymy, které mohou v problematice dekontaminace taktéž 

působit jako látky zvyšující odolnost textilních materiálů proti průchodu bojových 

chemických látek.  

Pro experimentální měření byly využity dohromady čtyři druhy textilních materiálů, a to 

FOP 96 krycí textil, látka Palermo, Butylkaučuk a Demron, přičemž byl Demron měřen ze 

strany rubu i líce. Z kategorie sorbetů bylo využito aktivní uhlí, Sabenil C30 a modifikovaný 

Sabenil C30 a jako simulanty bojových chemických látek byl využit amylacetát 

a methylsalicylát. Hlavním úkolem bylo v první fázi zjištění a porovnání účinnosti použitých 
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sorbetů na experimentálně sestrojené aparatuře, která musela být před samotným měřením 

prověřena pomocí parametrů opakovatelnosti. Dekontaminační účinnost byla vypočtena 

z výsledných naměřených koncentrací simulantů bojových chemických látek. Druhá část 

experimentu byla zaměřena na zjištění propustnosti daných textilií pro použitý simulant 

toxické látky, kde byl sledován čas průniku simulantu látkou čistou a látkou s naneseným 

sorbentem. Úkolem bylo porovnat účinnost modifikace a srovnání nemodifikovaného 

a modifikovaného jílovitého sorbentu. 

Z vyhodnocených výsledků a statistických údajů je patrné, že všechny použité sorpční 

materiály mají dekontaminační účinky, avšak lze konstatovat, že modifikované materiály mají 

nejvyšší dekontaminační účinnost a zároveň výrazně prodlužují průnik nebezpečné chemické 

látky kontaminovanou tkaninou, což potvrzuje teoretické informace o modifikacích. Tato 

diplomová práce tedy potvrzuje myšlenku, že přidáním těchto modifikovaných materiálů do 

materiálů textilních lze docílit pozitivních výsledků v oblasti zvýšení odolnosti textilií proti 

průchodu bojových chemických látek. 
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Rešerše 

V první fázi mé diplomové práce, tudíž v teoretické části, jsem se zaměřil na pojmy 

kontaminace a dekontaminace. Řešila se zde především definice těchto pojmů, ale také jejich 

rozdělení. K tomuto účelu jsem využil tištěných skript od paní inženýrky Kratochvílové [1], 

které se zabývaly ochranou obyvatelstva, a publikaci od pana Kotinského [2], která se 

zaměřovala na tyto samotné pojmy a kde byla tato problematika příslušně popsána. Další 

informace jsem čerpal z webových stránek [9, 10, 11, 12].  

Při definování těchto procesů zde byly taktéž popsány z fyzikálního hlediska děje,  které 

s kontaminací a dekontaminací úzce souvisí, jako jsou difúze, adsorpce a absorpce, o nichž 

jsem informace čerpal z knižní publikace od pana Kloudy [3].  

V neposlední řadě zde byly též řešeny druhy kontaminantů s bližším zaměřením na 

bojové chemické látky a jejich příslušné simulanty používané v laboratorních podmínkách. 

Pro zmíněnou problematiku jsem využíval internetových zdrojů [27, 28, 29, 30, 33, 39, 40].  

U kapitoly dekontaminační látky a směsi jsem se zaměřil na obecný výčet látek a směsí 

s dekontaminačními účinky, k čemuž mi též pomohly webové stránky [34, 35, 36, 41]. 

Významná pozornost byla v této diplomové práci kladena na látky zvyšující odolnost 

textilních materiálů proti průchodů bojových chemických látek. Pomocí elektronických zdrojů 

[13, 14, 31, 32, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49] byly jednotlivě výše zmíněné látky rozděleny 

a zároveň pomocí vědeckých článků [5, 6, 7] a chemických listů [50, 51, 52, 53] popsány.  

Kapitola vybrané textilní materiály odolné proti průchodu bojových chemických látek je 

soustředěna na textilie, které se v dnešních bojových a jinak rizikových situacích standardně 

využívají [15, 16, 17, 18, 19], a dále na tkaniny nové generace, které mají ve své struktuře 

různě zakomponované již zmíněné látky zvyšující jejich odolnost. Informace o popisované 

problematice vycházely z anglické publikace [26] a jiných zahraničních zdrojů [22, 23, 24, 

25]. 

Měření dekontaminace modifikovanými jílovými materiály byla prováděna pomocí 

experimentálně zvolené metodiky. Před vlastním experimentem byl definován postup práce, 

který byl prověřen pomocí parametrů opakovatelnosti. Druhé z experimentálních měření, 

zabývající se propustností vybraných textilií pro simulant bojové chemické látky, vycházel 

z vědeckého článku vydaného v časopisu SPEKTRUM [4]. 
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1. Kontaminace 

Z obecného hlediska lze kontaminaci neboli zamoření charakterizovat jako situaci, kdy 

jsou nebezpečnou látkou zasaženy či znečištěny osoby, zvířata, materiály nebo celkově 

životní prostředí. Nejčastěji se s tímto projevem kontaminantů setkáváme při haváriích 

a únicích nebezpečných nebo radioaktivních látek jak v provozech, tak na běžných 

komunikacích, při zdolávání požárů, při výskytu infekčních onemocnění a nákaz nebo též po 

použití zbraní hromadného ničení. Kontaminanty mohou zasažený subjekt ohrožovat buď 

povrchově, kdy je nebezpečnou látkou poškozeno pouze vnější prostředí nebo formou 

vnitřního nebezpečí, při kterém dochází k průniku kontaminantu do hloubky a k následnému 

postižení interního prostředí předmětu či organismu. [1, 2] 

1.1. Vnější kontaminace 

Pod pojmem zevní kontaminace označujeme stav, kdy dochází k ulpění či adsorpci 

kontaminantu z různých zdrojů, ve formě kapaliny či par na povrch těla nebo předmětu, tedy 

na kůži a oděvu. Tento druh kontaminace patří k nejčastějším případům zasažení subjektů 

a nastává při přímém styku s rozptýlenou nebezpečnou látkou, potřísněním či sedimentací 

aerosolu. Vnější kontaminace může často přecházet k vnitřní kontaminaci. [1, 2, 9, 10]  

1.2. Vnitřní kontaminace        

Při vnitřní kontaminaci obvykle dochází ke vstřebávání kontaminantu do vnitřních vrstev 

materiálu nebo lidského těla s dlouhou dobou latence a tím k jeho poleptání (např. sliznic či 

plic). Míra průniku kontaminantů závisí především na povrchu materiálu, rozpustnosti 

nebezpečné látky a u biologických látek na vlastnostech mikroorganismů či toxinů. Porézními 

látkami (např. dřevo, kůže) pronikají poměrně snadno.  Neprodyšné materiály, jako jsou 

například kovy, kontaminanty téměř nepropouštějí a ulpívají spíše na jejich povrchu. [1, 2, 9, 

10] 
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1.3. Druhy kontaminantů 

Obecně lze chemické látky, které mohou způsobit kontaminaci rozdělit na: 

 Toxické látky 

Do této kategorie jsou uřazeny chemické látky, které mohou i v malém množství ohrozit 

zdraví či život kontaminované osoby. 

 Vysoce toxické látky 

Tyto látky mohou ohrozit zdraví nebo život kontaminované osoby i ve velmi malém 

množství. 

 Prekurzor 

Jako prekurzor je definována látka, která se účastní výroby bojových chemických látek. 

 Chemická zbraň 

Chemická zbraň je složena ze samotné BCHL, dopravním a rozptylovacím zařízením. 

 Bojová chemická látka 

Tyto látky se vyskytují v různém skupenství (plynném, kapalném, pevném). Jejich toxický 

účinek má přímý vliv na živé organizmy. Výsledkem působení BCHL je poškození zdraví, 

zneschopnění či smrt. Na základě účinku BCHL u kontaminovaného lidského organismu se 

tyto látky dělí na látky dusivé, všeobecně jedovaté, zpuchýřující, nervově paralytické, 

dráždivé a psychoaktivní. [1, 2, 30, 33] 

Dusivé BCHL 

Do živého organismu jsou tyto dusivé látky vstřebávány inhalací dýchacím systémem. 

Princip jejich účinku je založen na průniku do plic, kde převážně amino skupiny, hydroxylové 

skupiny a sulfohydroxylové skupiny zapříčiňují plicní edém, což je hlavní příznak vystavení 

působení těchto BCHL. 

Mezi hlavní zástupce dusivých BCHL je řazen chlor, fosfogen, Chlór, Fosgen (CG), 

perfluoroisobutylen (PFIB), Bergerova dýmotvorná směs (obsahuje ZnO, hexachloroetanol 

a granulovaný hliník) a oxidy dusíku (zvláště oxid dusný). [29, 30, 33, 39] 
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Všeobecně jedovaté BCHL 

Tyto látky charakterizují převážně vlastnosti, jako jsou rychlá výparnost a vysoká letální 

koncentrace. Jejich mechanismu účinku lýze (zániku) poškozené buňky. 

Do této skupiny jsou řazeny látky ze skupiny kyanidů (kyanovodík, kyselina 

kyanovodíková) a kyanogenů (chlorkyan). Látky procházejí do organismu přes oči, kůži, 

sliznici dýchacího a trávicího ústrojí. [28, 30, 33] 

Zpuchýřující BCHL 

Jedná se o kapalné BCHL, které vstupují do organismu všemi možnými branami vstupu. 

Jejich účinek je cytotoxický s vysokou perzistností (trvanlivostí) v terénu. 

Do skupiny zpuchýřujících BCHL se řadí sirný yperit, oxolový yperit, 

sesquiyperit (Q yperit), dusíkové yperity, lewisit, alkyldichlorarsiny, fosgenoxim. [27, 30, 

33] 

Nervově paralytické BCHL (látky typu G) 

Jsou to převážně bezbarvé kapaliny, jejíž těkavost je různá. Jejich účinek je založen na 

inhibici enzymu acetylcholinesterázy, což má za následek předráždění či paralýzu spojení 

nervových vláken. 

Zařazeny jsou zde látky ze skupiny organofosfátů, jmenovitě se jedná o sarin, soman, 

cyklosin, látka VX, tabun a látka IVA, které vstupují do organismu všemi možnými branami 

vstupu. [30, 33, 39] 

Dráždivé BCHL 

Dráždivé látky působí na receptory v rohovce a spojivkách očí, sliznicích dýchacích cest, 

trávicího ústrojí a v kůži. Mezi nejvýznamnější zástupce dráždivých BCHL skupiny se řadí 

například ω-chloracetofenon a o-chlorbenzylidenmalononitril. [30, 33, 39] 

Psychoaktivní BCHL 

Tyto látky charakterizují změny u poškozeného organismu ve sféře vnímání, emoční či 

myšlení a ve velkých dávkách mohou způsobit i smrt. Je zde řazeno široké spektrum látek, 

z nichž je nejvýznamnější ve vojenském odvětví látka BZ. [30, 33, 39] 
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1.4. Simulanty bojových chemických látek (BCHL) 

Jako simulant je označená taková látka, kterou lze nahradit na základě podobnosti látku 

bojově chemickou. Používají se v laboratorních podmínkách pro různé výzkumy a chemické 

zkoušky. S nahrazovanou látkou musí mít obdobné jak chemické, tak i fyzikální vlastnosti. 

Taktéž u použitého simulantu musíme avšak brát zřetel na její toxicitu. [40] 

Tabulka 1 - vybrané používané simulantů BCHL 

Používaný simulant BCHL Simulovaná BCHL 

2-chlorethyl methyl sulfid (CEMS) Yperit 

2-chlorethyl fenyl sulfid (CEPS) Yperit 

Chlorethyl ethyl sulfid (CEES) Yperit 

Methylsalicylát (MS) Yperit 

Difenyl chlorfosfát (DPCP) Látky typu G 

Dimethyl methylfosfonát (DMMP) Látky typu G 

Diethyl ethylfosfonát (DEEP) Látky typu G 

Triethyl fosfonát (TEP) Látky typu G 

Diisopropyl methylfosfonát (DIMP) Látky typu G 

Amylacetát (AA) Látky typu G (převážně sarin) 
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2. Dekontaminace 

Pod pojmem dekontaminace rozumíme soubor metod, postupů, organizačních opatření 

a prostředků vedoucích k odstranění nebezpečné látky (kontaminantu) z daného povrchu či 

prostředí nebo jeho snížení na takovou úroveň, aby škodlivé účinky této látky nepředstavovali 

žádné nebezpečí. Hlavním cílem dekontaminace je odstranění kontaminantu, čímž se sníží 

škody na zdraví či nenávratné ztráty na životech nebo majetku, a obnovení v co nejkratší době 

běžný život v kontaminovaném území. [1, 2, 11]  

 

Rozdělení dekontaminace podle druhu odstraňovaných látek: 

 Radioaktivní (=dezaktivace) 

Dezaktivace redukuje šíření radioaktivních látek. Radioaktivní látky lze při tomto procesu 

pouze odstranit, avšak ne zničit. Vzhledem k ulpívání těchto ionizujících látek na povrchu, 

není dezaktivace vždy úplná. Podle rozsahu použitých prostředků při tomto procesu dělíme 

dezaktivaci na částečnou a úplnou. [1, 2, 9, 10] 

 Biologická (=dezinfekce) 

Dezinfekci lze definovat jako soubor opatření, která vedou ke zničení nebo zneškodnění 

patogenních mikroorganismů v daném prostředí pomocí chemických, fyzikálních, 

mechanických či kombinovaných postupů. Volba a následná aplikace jednotlivých metod 

a prostředků je závislá především na druhu mikroorganismů, dezinfikovaném povrchu a na 

mnoha jiných faktorech. Z obecného hlediska mají tyto postupy přerušit cestu nákazy od 

zdroje k vnímanému jedinci. [1, 2, 12] 

Hlavním cílem dezinfekce je tedy provést taková opatření, aby se zasažené předměty 

popřípadě prostředí staly neinfekčními, přičemž se za efektivní dezinfekci bere takový případ, 

kdy došlo k úspěšnému zničení všech nežádoucích patogenních organismů či jejich přenosu.   

 Chemická (=detoxikace) 

V procesu detoxikace (odmoření) se používá široké spektrum procesů a aktivních postupů 

k odstranění toxické látky. Ve většině případů nedochází k úplnému odstranění toxické látky, 

avšak má-li být detoxikace účinná, musí se snížit koncentrace této toxické látky na přípustnou 
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bezpečnou hodnotu. Přípustná koncentrace toxické látky nesmí ohrožovat život a zdraví osob 

ani zvířat. [1, 2] 

Rozdělení dekontaminace dle rozsahu a důkladnosti: 

 Částečnou 

Částečná dekontaminace snižuje radioaktivní, biologické či chemické zamoření 

na stanovenou mez pro daný povrch. Jsou zde použity všechny dostupné prostředky. 

 Úplnou 

Není-li částečná dekontaminace dostatečně účinná, přikročí se k dekontaminaci úplné. 

Hlavním cílem tohoto procesu je snížit příslušné zamoření pod přípustný limit. Provádí se 

na určeném místě, kde jsou soustředěny speciální dekontaminační prostředky. [1, 2, 11]     

Rozdělení dekontaminace dle principu využitých procesů: 

 Mechanické postupy dekontaminace 

Tento způsob dekontaminace využívá zejména překrytí kontaminovaného povrchu 

nekontaminovaným materiálem nebo dochází k odstranění povrchové kontaminované vrstvy 

vysáváním, smýváním, otíráním, ometáním, kartáčováním či vyfukováním. 

 Fyzikální postupy dekontaminace 

Mezi nejdůležitější procesy řazeny do této kategorie patří odpařování, sorpce a ředění. 

 Fyzikálně-chemické postupy dekontaminace 

U této skupiny dekontaminace se uplatňuje chemisorpce, při které vzniká mezi 

kontaminantem a dekontaminačním činidlem chemická vazba. 

 Chemické způsoby dekontaminace 

Při chemické dekontaminaci dochází k reakci vhodného dekontaminačního činidla 

s kontaminanty, což vede k přeměně těchto látek na látky méně toxické. Tyto reakce se 

nejčastěji řadí do chemických procesů oxidačních, hydrolytických a fotochemických. 

 Biologické způsoby dekontaminace 

Jedná se o usmrcení mikroorganismů pomocí biodegradace houbami, fytodegradace, 

biodegradace kyslíkem nebo dekontaminačních enzymů. 

 Ostatní způsoby dekontaminace 
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Do této skupiny je řazena nová a perspektivní technologie, založená na použití nanočástic 

v dekontaminaci. [1, 2, 11] 

Dělení dekontaminace dle způsobu provedení a použitých dekontaminačních prostředků: 

 suchý způsob dekontaminace 

Suchý způsob je proces jednoduchý a snadno proveditelný. Je vhodné použít tento 

postup při odstranění radioaktivních, biologických či chemických částic ze suchých povrchů, 

kde je kontaminační materiál poután k povrchu hlavně adhezivními silami Je nutné avšak 

uvést že ne vždy je tento postup dostatečně účinný k odstranění všech kontaminujících látek. 

Mezi procesy suché dekontaminace řadíme například otírání a ometání zamořených povrchů, 

kartáčování, vytřepávání a vyklepávání zamořených textilních materiálů. Dále zde taktéž 

řadíme vysávání a ofukování proudem vzduchu či odstranění zamořené povrchové vrstvy 

nebo překrytí kontaminované plochy nezamořeným materiálem. 

 mokrý způsob dekontaminace 

Jsou-li při tomto procesu použity kapalné dekontaminační prostředky, jedná se o tzv. 

mokrou dekontaminaci. Mokrý způsob dekontaminace je založen na fyzikálních a fyzikálně 

chemických dějích. Odstraňuje zamoření z povrchů kontaminovaných materiálů pomocí 

kapalných dekontaminačních činidel. Tento způsob dekontaminace je mnohem náročnější než 

metodou suché cesty, ale oproti tomu je taktéž mnohem účinnější.  [1, 2, 11] 
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3. Základní fyzikální charakteristiky kontaminace a dekontaminace 

3.1. Difúze 

 Základní mechanismus pronikání kontaminantů přes méně porézními materiály je 

založen na fyzikálním ději zvaném difúze, která probíhá na molekulární úrovni. Difúze se 

projevuje nejen při vyrovnávání koncentrací analytických disperzí, ale také koloidních 

disperzí. Molekuly mají tendenci pronikat do míst s nižší koncentrací a koncentrační spád řídí 

rychlost difúze (obr. 1). To znamená, že čím větší je rozdíl koncentrací dispergovaného podílu 

v disperzním prostředí mezi dvěma místy, tím je větší rychlost difúze. 

Molekuly jakékoliv nízkomolekulární látky vykonávají v disperzním prostředí trhavý 

pohyb způsobený srážkami s molekulami disperzního prostředí. Počet nárazů molekul není 

rovnoměrný ze všech stran a v určitém okamžiku vzniká náhodná výslednice sil, která 

s molekulou disperzního podílu pohne (tzv. Brownův pohyb). Je zřejmé, že tyto molekuly 

nesmějí být příliš velké a rychlost pohybu je závislá především na jejich velikosti. Brownův 

pohyb bude intenzivnější u menších molekul, v méně viskózním prostředí a při vyšší teplotě. 

Při tomto pohybu molekula naráží na povrch daného materiálu a náhodně hledá mezeru 

o vhodné velikosti, která se objeví díky tepelnému pohybu řetězců ve struktuře materiálu, do 

níž vnikne. Molekula následně postupuje nahodile zvolenými mezerami směrem napříč tam, 

kde se žádná molekula této látky nevyskytuje. [3, 4] 

 

 

Obrázek 1 - Mechanismus difuze [3] 
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3.2. Adsorpce 

Proces adsorpce se zakládá na hromadění plynné látky z plynné směsi nebo kapalné látky 

z roztoku na povrchu adsorbentu. Jako adsorbent se používá pevná látka. 

Každá adsorpce probíhá za určité rychlosti a zároveň charakteristikou každého adsorbentu 

je maximální množství látky (adsorbátu), který lze adsorbovat. Průběh adsorpce je popisován 

pomocí adsorpční rovnováhy, která z těchto dvou informací (rychlosti adsorpce a množství 

adsorbované látky) vychází. [3] 

Adsorpce je dle způsobu provedení dělena na: 

 Fyzikální adsorpci 

Fyzikální adsorpce je založena na Van der Waalsových přitažlivých silách. Tyto síly lze 

definovat jako přitažlivé nebo odpudivé interakce mezi molekulami, které nejsou polární. [3] 

 Chemickou adsopci 

Základem chemické adsorpce jsou chemické vazby, které jsou silnější než vazby Van der 

Waalsovi. Těmito vazbami jsou poutané sloučené atomy, což vede ke vzniku energeticky 

stabilní molekuly. Vznik chemických vazeb se zakládá na předávání či sdílení vazebných 

elektronů. Jako příklad takových vazeb je možné uvést vazby kovalentní, koordinačně-

kovalentní, iontové či kovové. [3] 

3.3. Absorpce 

U absorpce se z hlediska chemie jedná o proces pohlcení plynu v kapalině (roztoku). 

Důležitým faktem v tomto procesu je rozpustnost plynu v kapalině, má-li být absorbován. 

Rozpustnost je závislá na parciálním tlaku plynu a teplotě. 

Absorpce je proces dynamický, u kterého nastává za určitý čas rovnováha mezi 

absorbovaným plynem a absorbující kapalinou. S klesající teplotou a rostoucím parciálním 

tlakem absorbovaného plynu roste rovnovážná koncentrace plynu v kapalině. [3] 
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4. Dekontaminační látky a směsi 

Dle působnosti se dekontaminační látky a směsi rozdělují na dezaktivační, detoxikační 

(odmořovací) a dezinfekční. Do této kategorie se řadí taktéž organická rozpouštědla a voda. 

V určitých případech jsou využity k úpravě dekontaminačních látek a směsí další přísady, 

mezi něž se řadí například pěnotvorné látky, soli a makromolekulární látky. 

Látky a směsi využívané k dekontaminaci mají stanovené požadavky na bezpečnost, 

stálost a spolehlivost, které musí nekompromisně splňovat. Vybrané dekontaminační látky 

a směsi, splňující všechny tyto faktory a jsou zařazeny v tabulce č. 2. [34, 35, 36, 41] 
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Tabulka 2 - vybrané dekontaminační látky a směsi 

 

Označení směsi Složení směsi Působí na látky 
Reakce při 

působení 

Doba působení 

směsi 

[min] 

OS 1 
10% dichloramin 

90% dichlorethan 
VX, Yperit Oxidace 10 – 20 

OS 2 

10% NaOH 

25% monoetanolamin 

65% Voda 

Sarin, Soman Hydrolýza 10 – 20 

OR 3 

98g KOH 

30% ethylalkohol 

40% monoethanolamin 

30% cyklohexylamin 

Univerzální 

působení 
Alkoholýza 30 – 45 

ODS-4 
Odmořovací směs na bázi 

alkálií a detergentů 

Univerzální 

působení 
- 10 – 20 

ODS-5 
Odmořovací směs na bázi 

alkálií a detergentů 

Univerzální 

působení 
- 10 – 20 

Chlornanové s. 

2% chlornan vápenatý 

0,5% detergent Alfa 

1% motorová nafta 

Do 100% voda 

Univerzální 

působení 

Oxidace, 

hydrolýza 
15 – 30 

Dezaktivační s. 
0,5% detergent Alfa 

Do 100% voda 
Radioaktivní látky - 15 – 30 

EDS 
15% emulgační olej 

85% chlornanová sus. 

Univerzální 

působení 
- 30 

HVĚZDA S.C.H. 

2% neionický tenzid 

8% kationický tenzid 

3% peroxid vodíku 

Emulze alkalizovaná 

na pH 12 

Univerzální 

působení 
- 3 – 10 
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5. Zvýšení odolnosti textilních materiálů proti průchodu BCHL 

Na základě potřeby a vyvíjející se techniky se vědci v dnešní době zabývají tvorbou 

a využitím látek, které lze přidávat do různých materiálů, a tím zabránit či zmírnit 

kontaminaci toxickými látkami. 

Velkou výhodou těchto látek je, že k reakci s toxickými látkami dochází ještě před jejich 

působením na samotnou kůži kontaminované osoby či povrch kontaminovaného materiálu. 

Na základě různých studií bylo do této skupiny zařazeno široké spektrum látek 

s „preventivními účinky kontaminace“. Tyto látky lze všeobecně rozdělit do kategorií, jako 

jsou například klasické materiály, jílové materiály, modifikované jílové materiály, 

nanomateriály a enzymy využívající se v problematice dekontaminace. 

5.1. Klasické materiály 

Všechny níže uvedené látky se již dlouhou dobu využívají například k dekontaminaci 

odpadních vod, kalů či k čištění pitné vody. Na základě různých studií probíhajících po celém 

světě lze tyto látky využit pro zvýšení odolnosti textilních materiálů proti průchodu BCHL. 

 Beton 

Jeden z materiálu, který brání průniku BCHL, je beton. Na základě jeho vlastností dochází 

při průniku toxických látek přes tento materiál, i k rozkladu toxické látky na látky méně 

škodlivé. Nevýhodou u betonu avšak je, že k danému rozkladu dochází pomalu. 

Na schopnosti betonu adsorbovat toxické látky má vliv samotné složení betonu. Beton se 

skládá kromě cementu taktéž z písku. Je-li v betonu obsaženo velké množství písku, je 

účinnost betonu velmi snížena. [46] 

 Aktivní uhlí 

Aktivní uhlí je produkt vyráběný z uhlí a dřeva, který má velký vnitřní povrch (400 – 1500 

m
2
.g

-1
). Jedná se o soubor grafitových destiček, jejichž vzájemná vzdálenost tvoří vnitřní 

povrch – póry. Rozeznáváme mikropóry (< 2 nm), makropóry (> 50 nm) a mesopóry (2-50 

nm). 

Tento materiál má velmi široké spektrum použití. V praxi je používáno nejčastěji 

k odstranění organických látek hlavně v oblasti čištění vod, a to jak odpadních, tak i po 
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zasažení kontaminantem nebo k výrobě vody pitné. Obecně se aktivní uhlí využívá 

v problematice dekontaminace toxických látek z vodných roztoků. Taktéž se aktivní uhlí 

v praxi využívá jako náplň filtru pro záchyt úniku těkavých par benzínu. Nevýhodou 

aktivního uhlí avšak je, že toxickou látku pouze adsorbuje. Z tohoto faktu vyplývá, že 

nedochází k rozkladu samotné toxické látky působením aktivního uhlí. [47] 

 Kokosové aktivní uhlí 

U výroby kokosového aktivního uhlí jsou místo dřeva použity kokosové skořápky. 

Z hlediska mikrostruktury převládají u kokosového aktivního uhlí makropóry, z čehož 

vyplývá, že mají nižší sorpční schopnost. Tato skutečnost se obvykle projevuje nižší účinností 

a životností. I přes tyto informace se kokosové aktivní uhlí taktéž používá v problematice 

adsorbce škodlivých toxických látek. [47] 

 Aktivní uhlí s kovovými ionty 

Kromě standardního a kokosového aktivního uhlí se používá v problematice 

dekontaminace taktéž aktivní uhlí s kovovými ionty. Jak vyplývá ze samotného názvu, jsou 

do jejich mikrostruktury zabudovány ionty kovu. Tento druh materiálu je využit v oblasti 

adsorbce nervových toxinů. [49] 

 Přírodní uhlí 

Jak černé, tak i hnědé uhlí se taktéž v této problematice využívá. Bylo zjištěno, že největší 

účinnost mají v oblasti odstranění iontů těžkých kovů z vodného prostředí. [48] 

5.2. Jílové materiály 

Jílové minerály vznikají půdotvornými procesy rozpadem primárních křemičitanů nebo 

syntézou produktů, které se uvolňují při zvětrávání minerálů. Tyto minerály jsou složeny 

převážně z atomů Si, Al, O, H a v menším množství obsahují také Ca, Mg, Fe, K, Zn aj. 

Jílové minerály mají krystalickou mřížku. Prvním základním stavebním kamenem jsou 

anionty kyseliny ortokřemičité SiO4
-4

, krystalující v pravidelných tetraedrech (obr. 2). [32] 
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Obrázek 2 - Tetraedr krystalické mřížky [43] 

Druhou základní jednotkou krystalické mřížky tvoří aniont Al(OH)6
-3

, krystalizující 

v pravidelných oktaedrech (obr. 3). [43, 45] 

.  

Obrázek 3 - Oktaedr krystalické mřížky [43] 

Tetraedry a oktaedry jsou v jílových minerálech uspořádány do vrstev, které tvoří lamely 

krystalové mřížky. Mezi jednotlivými vrstvami se nachází ve většině těchto minerálů volné 

kationty, které umožňují iontovou výměnu. Na základě těchto faktů je lze rozdělit do čtyř 

skupin. Jmenovitě se jedná o skupiny kaolinitu, smektitu, illitu a alofánu. Pouze pro minerály 

ze skupiny alofánu je charakteristická amorfní strukturou. 

Tyto minerály patří k nejstarším, velice účinným a zároveň nejrozšířenějším sorbentům, 

které jsou velmi často využívány v přírodních i technologických procesech, a to hlavně 

v oblasti čištění odpadních plynů, vod, kalů a taktéž k likvidaci radioaktivních odpadů. Díky 

jejich již zmíněným volným kationtům v krystalické mřížce mají ve většině případů vysokou 

výměnnou iontovou kapacitu. Tento fakt se využívá hlavně v oblasti sorpce těžkých kovů 

(Cu
2+

, Zn
2+

, Cd
2+

) z vodných roztoků. Princip se zakládá na výměně volného kationtu 

z krystalické mřížky za kationt těžkých kovů ze sorbované látky.  

Nejčastěji jsou jako sorbenty využívány jílové minerály ze skupiny smektitu 

(montmorillonit, beidellit), illitu (vermikulit) a allofánu. [43, 45] 

 Jílové minerály ze skupiny kaolinitu 

Do této skupiny řadíme například minerály s názvem kaolinit (obr. 4) a halluisit. U těchto 

jílů je lamela krystalické mřížky tvořena jednou vrstvou oktaedrů a tetraedrů. Vyznačují se 

malým vnitřním i vnějším povrchem a nízkou sorpční kapacitou (pouze 5 - 10 mmol na 100 g 

minerálu). Zároveň jejich krystalická mřížka je velmi pevná (vrstvy jsou připojeny 

vodíkovými vazbami), která ve své struktuře neobsahuje výměnné kationty. [43, 45] 
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Obrázek 4 - Kaolinit v elektronové mikroskopii [45] 

 Jílové minerály ze skupiny smektitu 

Mezi nejvýznamnější zástupce této skupiny jsou řazeny montmorillonit (obr. 5), beidellit 

a saponit. Lamela krystalické mřížky je tvořena dvěma vrstvy tetraedrů a jednou vrstvou 

oktaedrů. Jejich velký význam spočívá ve vysoké sorpční kapacitě (80 - 120 mmol na 100 g 

minerálu) a zároveň ve vysoké hydrofilnosti a vaznosti. Jejich krystalická mřížka je dobře 

propustná pro ionty a molekuly vody a obsahuje mezi jednotlivými vrstvami četné výměnné 

kationty, díky čemuž se tyto minerály zároveň vyznačují vysokou výměnnou kapacitou. 

 

 

Obrázek 5 - Montmorillonit pod elektronovým mikroskopem [42] 

Do této skupiny je taktéž řazen jíl s názvem bentonit. Bentonit je hornina s vysokým 

obsahem jílovitých minerálů. Převážně je složen z Montmorillonitu, avšak obsahuje i další 

příměsi jako kaolinit, illit a beidellit. Na základě své struktury se rozděluje na sodný bentonit 

(silně bobtnající) a bentonit méně bobtnavý, obsahující převážně draslík, vápník a hořčík. 

Tento druh bentonitu se obohacuje průmyslově sodíkem, díky čemuž dochází k aktivaci 
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bobtnací schopnosti. Jak vyplývá z předchozích informací, i tato hornina je často využívána 

jako sorbent. [31, 32, 42, 43, 45] 

 Jílové minerály ze skupiny illitu 

Jedná se o tzv. přechodné minerály, mezi něž řadíme například illit, glaukonit, vermikulit. 

Sorpční kapacita těchto minerálů je přibližně 10 - 40 mmol na 100 g minerálu a krystalická 

mřížka je tvořena z trojvrstev. Mezi jednotlivými vrstvami se nachází kationty draslíku 

a výměnné kationty, které mohou přes kationty draslíku pronikat. [43, 45] 

 Jílové minerály ze skupiny allofánu 

Allofán je nekrystalický jílový minerál, vznikající zvětráváním allumosilikátového skla 

sopečných popelů nebo krystalizací křemičitoalluminosolů. Vyznačuje se vysokou 

kationtovou výměnnou kapacitou. Váže humusové kyseliny a fosforečnanové anionty, 

adsorbuje a inaktivuje enzymy. [43, 45] 

5.3. Modifikované jílové materiály 

Volné kationty mezi jednotlivými vrstvami v krystalické mřížce jsou kromě samotné 

sorpce využívány taktéž k modifikaci těchto jílových minerálů. Díky modifikaci lze u jílů 

dosáhnou větší sorpční kapacity, na základě rozšíření mezivrství a nárůstu specifického 

povrchu, a zároveň lze kromě anorganických látek sorbovat i látky organické. [5, 6, 7, 51] 

Modifikace je prováděna několika způsoby: 

 převedení jílu na monoiontovou formu 

Výsledkem tohoto procesu je účinnější iontová výměna jílových minerálů pro různé 

kovové ionty z prostředí, z čehož i vyplývá jejich snadnější sorpce. [5, 6, 7] 

 interakcí jílů s organickou látkou 

Při tomto procesu vzniká anorganicko-organický komplex zabudováním organické látky 

do mezivrství, který umožňuje sorpci nepolárních organických látek. Organicky modifikované 

jílové minerály vykazují relativně velkou chemickou a mechanickou stabilitu. Jejich 

nezanedbatelnou výhodou je, že to jsou ekologicky nezávadné materiály a jsou připraveny 

z běžně dostupných surovin. 

Jako příklad používaných organických látek využívaných při modifikaci lze uvést 

tetramethylamoniový kationt, trimethylbenzylamoniový kation, hexadecylpyridinový kationt, 
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hexadecyltrimethylamoniový kationt a benzyldimethylhexadecylamoniový kationt. V praxi se 

samozřejmě využívá mnoho dalších organických kationtů. [5, 6, 7, 52] 

 iontovou výměnou s velkými anorganickými kationty 

K tomuto procesu se velice často využívá tzv. Kegginův kationt. Tento kationt, který je 

stabilní v širokém rozmezí koncentrací a je tvořen centrálním AlO4 tetraedrem, jehož každý 

kyslík je spojen s třemi Al(OH)4(H2O)2 oktaedry. Díky této velké molekule dochází k nárůstu 

specifického povrchu a lepším sorpčním schopnostem. [5, 6, 7] 

 modifikací pomocí huminových látek (HL) 

Huminové látky jsou velmi složité přírodní organické sloučeniny vznikající chemickým 

a bilogickým rozkladem organické hmoty (zejména rostlin) a syntetickou činností 

mikroorganizmů. Součástí huminových látek jsou huminové kyseliny, fulvonové kyseliny 

a humin. 

Význam těchto HL spočívá především ve velké afinitě k iontům kovu (při nižším pH). 

Zároveň jejich nevýhodou je rozpustnost při vyšších hodnotách pH, čemuž lze zabránit 

interkalací s jílovými minerály. Komplex HL-jíl je nerozpustný v širokém rozmezí pH. [5, 6, 

7, 51, 53] 

 modifikace pilarováním 

Pilarováním se rozumí modifikace pomocí zahřívání jílovitého materiály na teplotu 

přibližně 450 °C. Na základě této teploty dochází ke změně struktury minerálu, přičemž se 

v jejich struktuře vytváří můstky působením dehydroxylačních procesů. Výsledkem je 

vytvoření pravidelné porézní struktury a zvýšení specifického povrchu pilarovaného minerálu. 

[5, 6, 7] 

 

5.4. Nanomateriály 

Nanomateriály jsou charakterizovány svými rozměry. Je-li materiál zařazen do této 

skupiny, musí být minimálně jeden ze tří rozměrů menší než 100 nm. V tomto případě jsou 

takto charakteristické  například velmi tenké vrstvy, nanovlákna a naotrubice. V posledních 

letech je této problematice věnována velká pozornost, a to v širokém rozpětí vědy i výzkumu. 

V oblasti dekontaminačních technologií jsou tyto nanomateriály taktéž velice využívány. 
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V problematice dekontaminace (prevence kontaminace) se využívá široké spektrum 

nanočástic. Jejich velkou výhodou je jejich vysoký povrch a reaktivita. Zároveň umožňují jak 

sorpci chemickou, tak i fyzikální. 

Nevýhodou těchto částic je tendence k jejich shlukování. Dojde-li ke shluku nanočástic, 

vznikají částice o velikosti mikro či větších, tím i ke snížení jejich vysokého povrchu 

a reaktivity. Tento fakt mají za následek Van der Waalsovy síly a magnetické interakce. 

Použitím různých stabilizátorů, jako je například škrob nebo sodná sůl 

karboxymethylcelulosy, lze shlukování zabránit. [14, 50] 

5.4.1. Nanoželezo 

Nanoželezo (obr. 6) patří k nejpoužívanějším nanočásticím. Jeho funkce je založena na 

redukčních účincích, a díky tomu působí jako donor elektronů (obr. 7). Tyto elektrony, které 

nanoželezo poskytuje, slouží k reakci s danými kontaminanty. Nezanedbatelnou výhodou 

použití nanoželeza je rovněž skutečnost, že odpadním produktem jeho transformace je 

netoxický oxid železnato-železitý. Ten lze snadno separovat a použít tak pro další recyklaci. 

[26, 50] 

 

 

Obrázek 6 - Nanoželezo – snímky z elektronové mikroskopie [44] 
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Obrázek 7 – nanoželezo [46] 

5.4.2. Emulgované nanoželezo 

Emulgované nanoželezo je složeno z emulze oleje ve vodě a nano (nebo mikro) železa. 

Jeho význam spočívá v odstranění hydrofobních kontaminantů. [26, 50] 

5.4.3. Oxidy a směsné oxidy kovů 

Oxidy kovů se řadí do tzv. nové třídy nanomateriálů používaných pro detoxikaci širokého 

spektra toxických látek. Mezi velmi účinné a efektivní oxidy jsou zde řazeny MgO, CaO, 

Al2O3, TiO2, ZrO2 a ze směsných oxidů to jsou například MgO-Al2O3 a CaO-Al2O3. 

Princip jejich funkce je založen na destruktivní adsorpci. Mezi látky takto destruované lze 

uvést například chlorované uhlovodíky či organofosfáty.  

Často jsou v této problematice využívány tzv. nanokrystaly oxidu zinečnatého ZnO nebo 

tzv. nanotrubice oxidu titaničitého TiO2 (obr. 8). Těmito nanomateriály lze dosáhnout 

významné adsorbce u BCHL, a to konkrétně u sarinu a yperitu. [14, 26, 50] 
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Obrázek 8 - A – F nanotribice TiO2 [26] 

5.4.4. Bimetalické nanočástice 

Kromě běžných nanočástic lze připravit i bimetalické koloidy, které jsou složeny ze dvou 

různých kovů (potažením nanočástic ušlechtilým kovem). Uvedené koloidy často vykazují 

lepší aktivitu a selektivitu ve srovnání s monometalickými částicemi, což je zřejmě 

zapříčiněno společným působením těchto dvou kovů navzájem, které tvoří nanočástici. 

Mezi nejčastější kombinace se řadí Fe/Pt, Fe/Ag, Fe/Ni a Fe/Pd. V těchto systémech je 

železo oxidováno a ušlechtilý kov je redukován. Takto upravené nanočástice železa lze použít 

při detoxikaci chlorovaných uhlovodíku, jako je například tetrachloretan. [26, 50]  

5.4.5. Elektrické nanovlákna 

Nanovlákno má tisícinásobně větší povrchovou plochu než mikrovlákno a jeho pórovitost 

je taktéž velmi vysoká. Nevýhodou jsou jejich mechanické vlastnosti. Ty u nanovlákenných 

materiálů vytvořených ze syntetických nebo přírodních polymerů nedosahují vysokých 

hodnot. Pro zlepšení mechanických vlastností se nanovlákna nanášejí na podkladový materiál, 

který je obecně z polypropylenu. 

U elektrických nanovláken byly prokázány významné detoxikační a baktericidní účinky, 

které jsou založeny na hydrolýze daného toxinu. [26, 50] 

5.5. Využití enzymů v dekontaminaci 

Pro dekontaminaci se na základě výzkumu začaly využívat nové látky, jako jsou enzymy. 

Jedním z příkladů je použití organofosfátové hydroxylázy (OPH) při degradaci celého spektra 

bojových chemických látek. Pro zvýšení jeho účinnosti lze tento enzym ještě modifikovat. 
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Dalším příkladem jsou oxidačně redukční enzymy glukózooxidáza a peroxidáza křenu 

selského. V dekontaminačním odvětví mají tyto oxidačně-redukční enzymy funkci přeměny 

halogenidových iontů na aktivní halogeny. Tyto halogeny mají následně významnou 

baktericidní aktivitu vůči mikroorganismům, jako jsou grampozitivní a gramnegativní 

bakterie. [13, 26] 
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6. Vybrané textilní materiály odolné proti průchodu BCHL 

S vyvíjející potřebou se začaly v bojových podmínkách, a to hlavně pro ochranu 

vojenských zaměstnanců před účinky bojových chemických látek, využívat různé materiály, 

které brání či zpomalují průnik těchto toxických látek. V dnešní době jsou známy standardně 

se využívající textilní materiály v boji proti těmto účinkům, a zároveň předmětem zkoumání 

je využití již zmíněných látek v kapitole č. 5, které lze do vybraných textilií zakomponovat 

pro zvýšení odolnosti textilních materiálu před průchodem chemické látky. 

6.1. Klasické materiály využívané proti účinkům BCHL 

Dnešní trh nabízí široké spektrum ochranných obleků, které jsou vyrobeny z materiálů 

uvedených v této kapitole. Z těchto klasických materiálů se vyrábí různé rukávy, zástěry, 

kabáty, nohavice a overaly s velkým rozsahem použití. Uvedené materiály lze při výrobě ještě 

různě kombinovat, přičemž dochází ke zlepšení vlastností proti účinkům BCHL. [15] 

 Fluorkaučuk (PF) – Viton  

Tento textilní materiál je stabilní v teplotním rozsahu od -20°C až do +310°C. Jeho 

stabilita a mechanické vlastnosti jsou velmi dobré i za vyšších teplot. Zároveň jeho 

nasákavost je nízká a taktéž slouží jako elektrický izolant. Je odolný vůči rozpouštědlům, 

olejům, ozónu, kyslíku, pohonným hmotám, plynům a chemikáliím, avšak není odolný vůči 

zásadám. [15, 19] 

 Butylkaučuk (IIR) – Butyl 

Butylkaučuk je odolný vůči kyslíku, ozónu, vysokým teplotám, páře a chemickému 

působení. Zároveň je velmi odolný proti stárnutí. Je důležité taktéž podotknout, že je málo 

propustný pro plyny. Je málo pružný a neodolává působení minerálních olejů a tuků. [15, 19] 

 Polyvinilchlorid – PVC 

PVC je všestranný a levný materiál, který je často využíván z důvodu nízkého alergického 

rizika. Je odolný proti oděru, kyselinám i zásadám. Jeho použití je omezeno při působení 

olejů, tuků a benzenu. [15, 19] 
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 Chloroprénový kaučuk (CR) – Neopren 

Neopren vyniká chemickou odolností a udržuje si svou pružnost v širokém rozsahu teplot. 

Brání průniku olejům, tukům a dalším agresivním látkám, ale není odolný vůči benzenu. [15, 

18, 19] 

 Polytetrafluoretylen (PTFE) – Teflon 

Teflon je stabilní při teplotách 20°C - 250 °C. Je odolný vůči chemikáliím, světlu, stárnutí 

a křehnutí a jeho elektroizolační vlastnosti jsou vynikající. [15, 18, 19] 

 Chlorsulfovaný kaučuk (CSM) – Hypalon 

Hypalon je stabilní i při nizkých teplotách, přesně v teplotním rozsahu -40°C – 135°C. Je 

odolný vůči atmosférickým vlivům a ozónu, zároveň je odolný proti chemickým látkám, 

především proti oxidačním činidlům. Má vynikající mechanické vlastnosti a vyznačuje se 

nízkou propustností pro páry a vlhkost. Tento materiál je taktéž elektroizolační 

a ohnivzdorný. [15, 16, 19] 

 Nylonová a kevlarová vlákna 

Nylon i kevlar se řadí do skupiny syntetických polymerů, jejíchž řetězec je tvořen 

peptidickými vazbami. Z tohoto důvodu jsou taktéž označovány jako polyamidy. Nylonová 

i kevlarová vlákna se vyznačují vynikající, jsou chemicky odolná, avšak podléhají silným 

kyselinám, zásadám a UV záření. Jejich vlastnosti jsou stabilní do teploty 175 
o
C. [15, 18] 

 Uhlíková a grafitová vlákna 

Jedná se o velmi tuhé vlákna stabilní do 1000 
o
C a pokud jsou chráněny před oxidací, jsou 

stabilní až do teploty 2000 
o
C. Tyto vlákna jsou chemicky inertní a mohou vést elektrický 

proud. Využívají se i nanovlákna z tohoto materiálu, které mají průměr přibližně 0,2 µm 

a pevnost až 7 GPa. [15, 17] 

6.2. Vybrané tkaniny se speciálními látkami zvyšující jejich odolnost 

Rozvoj vědy a výzkumu s sebou přináší i vývoj v oblasti těchto speciálních látek. Cílem je 

do různých tkanin zakomponovat látky se sorpčními účinky, které pozitivně ovlivňují jejich 

chemickou odolnost.  
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 Textilie s aktivním uhlím 

Jako příklad takových to látek, již v dnešní době využívaných, lze uvést aktivní uhlí 

vpichované do textilií. Tyto textilie se nejčastěji skládají ze tří vrstev (obr. 9), z nichž ve 

vrstvě prostřední je zabudováno samotné aktivní uhlí. Vnější vrstva u zmíněné textilie je 

vodoodpudivá, což zvyšuje odolnost průniku kapalných nebezpečných chemických látek. [24] 

 

 

Obrázek 9 – textilie s aktivním uhlím [24] 

 Textilie s nanočásticemi 

Dále se již dnes využívají různé nanočástice a nanotrubice oxidů kovů, bimetalických 

sloučenin a jiných, které jsou charakteristické vysokým sorpčním povrchem a v tomto oboru 

velmi užitečné. Tkaniny s těmito nanokompozitními částicemi jsou charakteristické nízkou 

pořizovací cenou a jsou dobře prodyšné. Výhodou taktéž je, že tkaniny s nanočásticemi 

dekontaminují chemické a biologické látky bez vedlejších toxických produktů. [24] 

Mezi nanočástice využívané v dané problematice se taktéž uplatňují elektrická 

nanovlákna, která se nanášejí na podkladový materiál. Podkladový materiál je obecně 

z polypropylenu. U elektrických nanovláken byly taktéž prokázány významné detoxikační 

a baktericidní účinky, které jsou založeny na hydrolýze daného toxinu. [25] 
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 Demron 

Jako příklad tkaniny se zakomponovanými nanokompozitními částicemi lze uvést látku 

zvanou Demron, která je v této problematice hojně využívána. Demron je bezolovnatá, 

flexibilní látka vyrobená z materiálu obsahující matrici pryskyřice a netoxických kovových 

nanočástic, které jsou roztavené mezi pojící látkou. Pojící látkou může být například 

polyester. Používá se jako alternativa pro tradiční olověné obleky. Poskytuje vyšší úroveň 

ochrany proti jaderným, chemickým a biologickým látkám. Obleky vyrobené z tohoto 

materiálu jsou snadno omyvatelné, lehké a obsahují recyklovatelné materiály, které 

nepředstavují žádné enviromentální nebezpečí při likvidaci. [22, 23]   

 Textilie s enzymy 

V neposlední řadě se v procesu dekontaminace využívají enzymy, které lze do textilií 

taktéž zakomponovat. Jedná se například o organofosfátovou hydroxylázu, glukózooxidázu či 

peroxidázu křenu selského, které se uplatňují v degradaci bojových chemických látek a mají 

významnou baktericidní aktivitu vůči mikroorganismům. [26]  
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7. Hodnocení dekontaminace modifikovanými jílovými materiály 

Cílem této diplomové práce bylo ověření metodiky měření dekontaminace 

modifikovaných jílových materiálů s ohledem na opakovatelnost metody. 

Měření dekontaminační účinnosti bylo prováděno pomocí experimentálně vytvořené 

metodiky, sestrojené na VŠB TUO, u níž muselo být v první fázi provedeno ověření 

správnosti (opakovatelnosti). Následně po ověření zvolené metodiky měření byly posuzovány 

vybrané sorbenty v procesu dekontaminace simulantů BCHL. 

Pro výzkumné účely bylo měření rozšířeno o zjištění propustnosti daných textilií pro 

použitý simulant toxické látky. Byl sledován čas průniku simulantu látkou čistou a látkou 

s naneseným sorbentem. Tato metodika měření byla již ověřena v jiné laboratoři, proto 

hodnocení opakovatelnosti není součástí této práce. [4]  

7.1. Popis použitých sorpčních materiálů, vybraných textilií a simulantů 

BCHL  

Sorbenty 

 Sabenil C30 

Jedná se o jílovitý minerál na bázi montmorillonitu ze skupiny smektitů, který je 

charakteristický vyšším obsahem uhlíku a před použitím je natrifikován. Tento sorbent 

je vyráběn firmou Keramost, a.s., ČR, 

 Modifikovaný jíl – modifikovaný Sabenil C30 

Modifikace (interkalace) byla provedena pomocí Al-polykationtů 

(Al2Cl(OH)5 . 2,5 H2O) s obchodním názvem Chlorhydrol (firma Reheis, USA). [6]  

 Aktivní uhlí (drcené). 

Textilní materiály 

 FOP 96 krycí textil (maskáčová tkanina),  

 Palermo (87% bavlny a 13% PES, černá barva),  

 Butylkaučuk (barva šedá), 

 Demron (PUR-RUB, líc černý, rub hnědý). 
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Obrázek 10 - Vzorky použitých textilních materiálů: A - FOP 96 krycí textil (maskáčová tkanina), B - 

Palermo, C - Butylkaučuk, D - Damron (rub), E - Damron (líc). 

 

Simulanty BCHL 

 Amylacetát (simulant pro látky typu G, převážně sarin), 

 Methylsalicylát (simulant pro yperit). 

 

7.2. Experimentální metodika měření účinnosti dekontaminace 

Princip experimentu spočíval v měření koncentrací předem zvolených simulantů BCHL 

nanesených na určené textilní materiály. Hlavním cílem tohoto experimentu však bylo zjistit 

možnou dekontaminaci modifikovanými jílovými materiály, které byly posléze naneseny na 

kontaminovanou tkaninu. 

Dekontaminační účinky modifikovaných materiálů byly posuzovány pomocí grafického 

znázornění snížení koncentrace simulantu BCHL na tkanině v souvislosti s použitím 

modifikovaných jílovitých materiálů a taktéž pomocí tzv. „účinnosti dekontaminace“ (DU), 

která vyjadřuje procento odstraněné kontaminace. [37] 
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Vzorec pro výpočet účinnosti dekontaminace 

DU = 100*
Zp

ZuZp 
 [%] 

Zp ………. maximální naměřená koncentrace simulantu BCHL na textilii bez 

modifikovaných jílovitých materiálů či jiných sorbentů  

Zu …….… maximální naměřená koncentrace simulantu BCHL na textilii s naneseným 

modifikovaným jílovitým materiálem či jiným sorbentem 

 

Popis zkušební aparatury 

Zkouška probíhala na experimentálně sestavené aparatuře (obr. 11), kterou tvořil PID 

detektor připojený na uzavřenou nádobu, do které se měřená textilie vkládala. 

 

 

Obrázek 11 – experimentálně sestrojená aparatura pro měření účinnosti použitých sorbentů 

 

Složení experimentální aparatury a další použitá technika: 

 PID detektor ppbRAE, 

 promývačka podle Drechslera, 

 digitální váhy, 

 speciální nanášecí systém, zajišťující homogenní nanesení simulantu BCHL na textilii, 

 nanášecí systém (porcelánová lodička s držákem), sloužící pro rovnoměrné nanesení 

sorbentu na textilii, 

 Petriho miska, 
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 laboratorní stojan a lžíce, 

 štětec. 

 

Postup měření 

1. Příprava vzorku příslušné textilie o velikosti 50 x 60 mm a její zvážení, 

2. do Petriho misky bylo nalito 20 ml zvoleného simulantu BCHL, 

3. do této Petriho misky se simulantem byl ponořen na dobu 2 sekundy speciální 

nanášecí systém (obr. 12), 

 

Obrázek 12 - Speciální nadstavec pro homogenní nanesení simulantu BCHL na textilní materiál. 

 

4. simulant (amylacetát, methylsalicylát) se pomocí nanášecího systému otiskl na předem 

připravenou a zváženou tkaninu, 

5. amylacetát se nechal působit po dobu 10 minut, methylsalicylát po dobu 15 minut. Po 

uplynutí dané doby se vzorek zvážil, 

6. poté se kontaminovaná tkanina uchytila do držáku a pomocí porcelánové lodičky 

naplněné příslušným sorbentem se na kontaminovanou textilii nanesl rovnoměrně 

sorbent (obr. 13), 

 

Obrázek 13 - Nanášení sorbentu na kontaminovanou textilii 
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7. po 10 sekundách se nadbytečný sorbent odstranil z textilie pomocí štětce, 

8. textilie se vložila do promývačky, která byla napojena na PID a měřila se maximální 

koncentrace simulantu. 

 

Ověření metodiky (opakovatelnost měření) 

Tento proces sloužil k posouzení zvolené analytické metody a prokázání její spolehlivosti. 

Podmínka opakovatelnosti měření zahrnovala stejný postup měření, stejný obslužný personál, 

stejný měřicí systém, stejné pracovní podmínky a stejné místo, přičemž měření probíhala 

v krátkém časovém intervalu.  

Při posouzení výsledků opakovatelnosti je preciznost metody vyjadřována například 

pomocí směrodatné odchylky (SD) či variačního koeficientu (CV). Výsledky měření byly pro 

dokonalejší posouzení doplněny i o výpočet absolutní a relativní odchylky. 

 

Vzorec pro výpočet směrodatné odchylky 

SD =

 

1

2

1






N

xx
N

i

i

 

xi ………. jednotlivé maximální naměřené koncentrace simulantu BCHL 

x…….… průměr maximálních naměřených koncentrací simulantu BCHL  

 



36 

Vzorec pro výpočet variačního koeficientu 

 

CV = 100
x

SD
 [%] 

SD ……..směrodatná odchylka 

x…….…průměr maximálních naměřených koncentrací simulantu BCHL  

 

Vzorec pro výpočet absolutní chyby 

Absolutní odchylka = xix  

xi ………. jednotlivé maximální naměřené koncentrace simulantu BCHL  

x…….… průměr maximálních naměřených koncentrací simulantu BCHL  

 

Vzorec pro výpočet relativní odchylky 

Relativní odchylka = 
 

100


x

xxi  [%] 

xi ………. jednotlivé maximální naměřené koncentrace simulantu BCHL  

x…….… průměr maximálních naměřených koncentrací simulantu BCHL  

 

Měření bylo prováděno pouze s jedním textilním materiálem (Palermem), jedním 

simulantem BCHL (amylacetátem) a jedním sorbetem (Sabenilem C30). Bylo provedeno 

celkově 12 paralelních měření pouze se samotným aplikovaným simulantem na tkanině a 12 

paralelních měření se simulantem i sorbetem na tkanině. Všechna měření probíhala za 

stejných podmínek (množství aplikovaných látek, stejný postup měření atd.) v krátkém 

časovém intervalu. 

 

Zkouška dekontaminační účinnosti modifikovaných jílových materiálů 

Experiment se prováděl se třemi druhy sorbentů, a to Sabenilem C30, modifikovaným 

jílem a aktivním uhlím. Dále se dvěma druhy simulantů BCHL, jmenovitě amylacetátem 

a methylsalycilátem a s vybranými textiliemi, jako byly Butylkaučuk, Demron rub i líc, 

Palermo a FOP 96 krycí textil. 

Pro zjednodušené pochopení proběhlého měření jsem vytvořil následující pracovní 

diagram (obr. 14), který popisuje kombinace použitých textilii, simulantů BCHL a sorbentů 

použitých k experimentu. Každé měření s obsaženým amylacetátem bylo prováděno ve třech 
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paralelních měření a s methylsalicylátem pouze ve dvou paralelním měření. Z těchto 

informací a pracovního diagramu vyplývá, že bylo provedeno celkově 90 měření. 

 

 

Obrázek 14 – pracovní diagram použitý při měření účinnosti sorbentů 

 

7.3. Zkouška propustnosti vybraných textilií 

Jako druhé experimentální měření byla vykonána zkouška propustnosti vybraných textilií. 

Princip této metody se zakládal na měření doby, za kterou zvolený simulant BCHL nanesený 

na předem určenou textilii pronikl skrz tuto tkaninu a kde byla zároveň měřena hodnota 

koncentrace prošlého simulantu. Účelem tohoto pokusu bylo však také zjistit, zda vybrané 

sorpční materiály, které byly následně naneseny na tuto kontaminovanou plochu, danou dobu 

průchodu prodlouží či nikoli. Část experimentu spočívala v zakomponování vzduchu (rychlost 

proudění  600 ml.min
-1

), který byl do aparatury přiváděn, pro zjištění zdali je účinnější použití 

sorbentu či samovolná dekontaminace na vzduchu. 
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Popis zkušební aparatury 

Zkouška propustnosti textilních materiálů probíhala na sestrojené aparatuře (obr. 15), která 

sestávala z uzavřeného ocelového pouzdra, do něhož se měřená tkanina vkládala, a na které 

byl připojen jak PID detektor tak přívod vzduchu.    

 

 

Obrázek 15 – experimentálně sestrojená aparatura využitá ke zkoušce propustnosti simulantů BCHL 

 

Složení experimentální aparatury a další použitá technika: 

 PID detektor ppbRAE, 

 ocelové pouzdro poskytnuté Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany 

Brno, 

 vnitřní část promývačky podle Drechslera, 

 průtokoměr pro nastavení rychlosti proudění použitého vzduchu (600 ml.min
-1

), 

 automatická pipeta nastavitelná na objem 10 – 100 μl, 

 nanášecí systém, sloužící pro rovnoměrné nanesení sorbentu na textilii, 

 digitální váhy, 

 laboratorní stojan a lžíce, 

 štětec. 
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Postup měření 

1. Příprava příslušné tkaniny o přesně definovaném rozměru kruhového tvaru (průměr 50 

mm), 

2. pomocí automatické pipety bylo na vybranou textilii naneseno ve formě dvou kapek 

40 μl zvoleného simulantu BCHL, 

3. simulant se nechal působit po dobu 5 minut, 

4. po této době se kontaminovaná tkanina uchytila do nanášecího systému a pomocí 

porcelánové lodičky naplněné příslušným sorbentem se na kontaminovanou textilii 

nanesl homogenně sorbent, 

5. po 10 sekundách se nadbytečný sorbent odstranil z textilie pomocí štětce, 

6. takto připravená tkanina byla vložena do ocelového pouzdra (obr. 16), na jehož spodní 

výusti byl připojen PID detektor, který byl součástí měřícího zařízení, 

 

 

Obrázek 16 – ocelové pouzdro 

7. měření bylo prováděno ze spodní strany textilie, kde se měřil čas propuštěného 

simulantu BCHL a zároveň nárůst jeho koncentrace až do maximálního bodu. 

 

Tato část experimentu se prováděla pouze se dvěma druhy sorbentů, a to Sabenilem C30 

a modifikovaným jílem. Aktivní uhlí nebylo již využito, a to proto, že jsem chtěl posoudit 

účinnost samotné modifikace (porovnání nemodifikovaný / modifikovaný sorbent). Jako 
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textilní materiál byl využit Butylkaučuk a Demron ze strany rubu i líce a jako simulant BCHL 

byl využit amylacetát.  

Pro zjednodušené pochopení proběhlého měření jsem opět vytvořil následující pracovní 

diagram (obr. 17), který popisuje kombinace použitých textilií, simulantu BCHL, sorbentů a 

přiváděného vzduchu použitých k experimentu. Vzduch byl do aparatury přiváděn pro 

zjištění, zdali jeho přítomnost pozitivně ovlivňuje prodloužení doby průchodu simulantu 

BCHL a zdali je výhodnější použít sorbent v dekontaminaci nebo samovolná dekontaminace 

na vzduchu. Vzhledem k nedostatku Butylkaučuku byl vzduch přiváděn pouze již ke 

zkouškám s Demronem ze strany rubu i líce. Celkově bylo provedeno 26 měření. 

 

 

Obrázek 17 – pracovní diagram využitý při zkoušce propustnosti simulantů BCHL 

 

7.4. Výsledky měření 

Výsledky experimentů jsou rozděleny do tří kategorií dle vlastních měření: 

7.4.1. Opakovatelnost měření 

Pro vyhodnocení opakovatelnosti byla u každého typu měření pro příslušné výpočty 

vybrána vždy nejvyšší naměřená koncentrace amylacetátu.  
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Výsledky opakovatelnosti metody 

Tabulka 3 - Nejvyšší naměřené koncentrace amylacetátu s vypočtenými parametry opakovatelnosti 

 

 Palermo + amylacetát Palermo + amylacetát + Sabenil C30 

 Číslo měření 

Nejvyšší 

naměření 

koncentrace 

[ppb] 

Absolutní 

odchylka 

Relativní 

odchylka 

[%] 

Nejvyšší 

naměření 

koncentrace 

[ppb] 

Absolutní 

odchylka 

Relativní 

odchylka 

[%] 

1 524 3,08 -0,58 213 2,42 1,15 

2 535 7,92 1,50 229 18,42 8,75 

3 540 12,92 2,45 211 0,42 0,20 

4 538 10,92 2,07 202 8,58 -4,08 

5 519 8,08 -1,53 197 13,58 -6,45 

6 512 15,08 -2,86 230 19,42 9,22 

7 531 3,92 0,74 195 15,58 -7,40 

8 529 1,92 0,36 194 16,58 -7,87 

9 519 8,08 -1,53 227 16,42 7,80 

10 517 10,08 -1,91 193 17,58 -8,35 

11 526 1,08 -0,21 213 2,42 1,15 

12 535 7,92 1,50 223 12,42 5,90 

Průměr 527,08 210,58 

Směrodatná 

odchylka 

29,05 45,79 

Variační 

koeficient [%] 
5,51 21,74 

 

V tabulce 3 jsou znázorněny vypočtené relativní odchylky a variační koeficienty 

u každého typu měření, z důvodu jejich důležitosti v posouzení opakovatelnosti metody. 
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Graf 1 - grafické znázornění jednotlivých nejvyšších naměřených koncentrací amylacetátu bez použití 

sorbentu (průměr je zaznačen červenou křivkou) 

 

Graf 2 - grafické znázornění jednotlivých nejvyšších naměřených koncentrací amylacetátu s naneseným 

sorbentem (průměr je zaznačen červenou křivkou) 

 

Díky grafickému znázornění č. 1 a 2 lze identifikovat rozptyl (míru shody) jednotlivých 

měření opakovatelnosti. V grafech je vždy pomocí červené křivky zaznačen průměr těchto 

měření.  
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Na základě hodnot uvedených v tabulce 3 byly vypočteny parametry opakovatelnosti, a to 

směrodatná odchylka, variační koeficient či absolutní a relativní chyba měření. Relativní 

chyba byla ve všech případech stanovena do 10 %, z čehož lze usuzovat, že měření bylo 

přesné (precizní). Preciznost metody není udávána pouze touto vypočtenou relativní 

odchylkou, avšak také směrodatnou odchylkou a variačním koeficientem. V případě měření 

pouze s čistým amylacetátem bez sorbentu je variační koeficient roven 5,51 % a při měření 

s naneseným sorbentem (Sabenilem C30) činí jeho hodnota 21,74 %. Vyšší výsledek 

variačního koeficientu byl s největší pravděpodobností způsoben dvojím nanášením použitých 

látek (jak amylacetátu, tak Sabenilu C30). Na základě těchto výsledků lze usuzovat, že 

metodika je vhodná pro použití v našem experimentu. 

 

7.4.2. Zkouška účinnosti modifikovaných jílovitých materiálů 

Při tomto procesu byla měřena koncentrace nanesených simulantů za časovou jednotku 

(měření koncentrace v čase), přičemž pro výpočet účinnosti jednotlivých sorbentů byla 

u každého typu měření vybrána vždy nejvyšší naměřená koncentrace použitého simulantu 

BCHL. Účinnost dekontaminace byla vypočtena dle vzorce uvedeném v kapitole 7.2.  

Vzhledem k velkému počtu grafických vyhodnocení jsou průběhy naměřených 

zbytkových koncentrací simulantu v čase, který nebyl nasorbován sorbetem, k dispozici 

v přílohách této diplomové práce. K nahlédnutí jsou tyto grafické záznamy u všech typů 

použitých textilních materiálů. 
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Tabulka 4 - Nejvyšší naměřené koncentrace a účinnost použitých sorbentů s použitím amylacetátu jako 

simulantu BCHL 

 

FOP 96 krycí textil Maximum [ppb] Účinnost dekontaminace [%] 

FOP 96  + amylacetát (AA) 189 ppb --- 

FOP 96 + (AA) +  Sabenil C30 132 ppb 30,16 

FOP 96 + (AA) + Modif.jíl 0 ppb 100 

FOP 96 + (AA) + Aktivní uhlí 0 ppb 100 

Palermo Maximum [ppb] Účinnost dekontaminace [%] 

Palermo + amylacetát (AA) 528 ppb --- 

Palermo + (AA) + Sabenil C30 182 ppb 65,53 

Palermo + Modif.jíl 0 ppb 100 

Palermo + Aktivní uhlí 0 ppb 100 

Butylkaučuk Maximum [ppm, ppb] Účinnost dekontaminace [%] 

Butylkaučuk + amylacetát (AA) 11712 ppm --- 

Butylkaučuk + ( AA) + Sabenil C30 7012 ppb 40,13 

Butylkaučuk + (AA) + Modif.jíl 6980 ppb 40,40 

Butylkaučuk + (AA) +Aktivní uhlí 8362 ppb 28,60 

Demron líc Maximum [ppb] Účinnost dekontaminace [%] 

Demron líc + amylacetát (AA) 866 ppb --- 

Demron líc + (AA) + Sabenil C30 246 ppb 71,59 

Demron líc + (AA) + Modif.jíl 153 ppb 82,33 

Demron líc + (AA) + Aktivní uhlí 521 ppb 81,99 

Demron rub Maximum [ppm, ppb] Účinnost dekontaminace [%] 

Demron rub + amylacetát (AA) 26837 ppm --- 

Demron rub + (AA) + Sabenil C30 2857 ppb 89,35 

Demron rub + (AA) + Modif.jíl 2126 ppb 92,08 

Demron rub + (AA) + Aktivní uhlí 1849 ppb 93,11 

 

Tabulka je rozdělena na pět částí, z nichž každá jedna z nich reprezentuje jednu vybranou 

a použitou tkaninu. V této části měření byl jako simulant BCHL použit amylacetát a jako 

sorbent byl použit Sabenil C30, modifikovaný jíl a aktivní uhlí. 
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Graf 3 - grafické znázornění účinnosti jednotlivých sorbentů s amylacetátem jako simulantem BCHL 

 

Jak z tabulky 4, tak z grafického znázornění č. 3 je patrné, že nejvyšší dekontaminační 

účinnosti dosahoval modifikovaný jíl. Ve dvou případech, společně s aktivním uhlím, byla 

tato dekontaminační účinnost stanovena na 100%. Jako nejméně účinný byl na základě 

získaných dat stanoven nemodifikovaný sorbent, a to Sabenil C30. 
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Tabulka 5 - Nejvyšší naměřené koncentrace a účinnost použitých sorbentů s použitím methylsalicylátu jako 

simulantu BCHL 

FOP 96 krycí textil Maximum [ppm, ppb] Účinnost dekontaminace [%] 

FOP 96 + methylsalicylát (MS) 13595 ppm --- 

FOP 96 + (MS) + Modif.jíl 1555 ppb 88,56 

FOP 96 + (MS) + Aktivní uhlí 1788 ppb 86,85 

Palermo Maximum [ppm] Účinnost dekontaminace [%] 

Palermo + methylsalicylát (MS) 33021 ppm --- 

Palermo + (MS) + Modif.jíl 11575 ppm 64,95 

Palermo + (MS) + Aktivní uhlí 13766 ppm 58,31 

Butylkaučuk Maximum [ppm, ppb] Účinnost dekontaminace [%] 

Butylkaučuk + methylsalicylát (MS) 16462 ppm --- 

Butylkaučuk + (MS) + Modif.jíl 5104 ppb 93,79 

Butylkaučuk + (MS) + Aktivní uhlí 1023 ppb 69,00 

Demron líc Maximum [ppm, ppb] Účinnost dekontaminace [%] 

Demron líc + methylsalicylát (MS) 31543 ppm --- 

Demron líc + (MS) + Modif.jíl 2136 ppb 93,23 

Demron líc + (MS) + Aktivní uhlí 6363 ppb 79,83 

Demron rub Maximum [ppm, ppb] Účinnost dekontaminace [%] 

Demron rub + methylsalicylát (MS) 18401 ppm --- 

Demron rub + (MS) + Modif.jíl 544 ppb 97,04 

Demron rub + (MS) + Aktivní uhlí 3835 ppb 79,16 

 

Tabulka je rozdělena opět na pět částí, z nichž každá z nich reprezentuje jednu vybranou 

a použitou tkaninu. V této části měření byl jako simulant BCHL použit methylsalicylát a jako 

sorbent byl použit pouze modifikovaný jíl a aktivní uhlí. 
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Graf 4 - grafické znázornění účinnosti jednotlivých sorbentů s methylsalicylátem jako simulantem BCHL 

 

I v tomto případě byl podle naměřených dat jako nejúčinnější sorbent identifikován 

modifikovaný jíl (viz graf 4), který dosahoval dekontaminační účinnosti až 97 %. Rozdíly 

mezi účinnostmi modifikovaného jílu a aktivního uhlí nejsou příliš markantní, proto lze 

konstatovat, že oba použité sorbenty jsou na základě grafického hodnocení dostatečně účinné. 

Maximální dekontaminační účinnost u aktivního uhlí činila v kombinaci s krycím textilem 

FOP 96 přibližně 87 %. 

7.5. Zkouška propustnosti vybraných textilií pro použitý simulant BCHL 

Pro porovnání doby propuštění amylacetátu a srovnání výsledků byl vždy vybrán 

průměrný čas, ve kterém byl tento simulant propuštěn, a to u každého typu měření. Pro 

srovnání jsou v tabulce 6 kromě příslušných časů uvedeny i nejvyšší naměřené koncentrace 

proniklého amylacetátu. 
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Tabulka 6 - Průměrné časy propuštěného amylacetátu u vybraných kombinací textilií a sorbentů 

Butylkaučuk 

Maximální naměřená koncentrace 

(AA) [ppm, ppb] 

Průměrný čas průniku 

amylacetátu [min] 

Butylkaučuk + amylacetát (AA) 12443 ppm 0:00:29 

Butylkaučuk + ( AA) + Sabenil C30 425 ppb 0:10:23 

Butylkaučuk + (AA) + Modif.jíl 211ppb 0:13:30 

Demron líc 

Maximální naměřená koncentrace 

(AA) [ppb] 

Průměrný čas průniku 

amylacetátu [min] 

Demron líc + amylacetát (AA) 806 ppb 0:01:39 

Demron líc + (AA) + vzduch 249 ppb 0:00:25 

Demron líc + (AA) + Sabenil C30 635 ppb 0:07:38 

Demron líc + (AA) + Modif.jíl 508 ppb 0:10:20 

Demron líc + (AA) + vzduch + Modif. jíl 337 ppb 0:08:20 

Demron rub 

Maximální naměřená koncentrace 

(AA) [ppb] 

Průměrný čas průniku 

amylacetátu [min] 

Demron rub + amylacetát (AA) 690 ppb 0:03:19 

Demron rub + (AA) + vzduch 270 ppb 0:00:25 

Demron rub + (AA) + Sabenil C30 369 ppb 0:15:53 

Demron rub + (AA) + Modif.jíl 335 ppb 0:19:55 

Demron rub + (AA) + vzduch + Modif. jíl 162 ppb 0:14:00 

 

Z uvedené tabulky 6 je patrné, že modifikovaný jílovitý materiál výrazně prodloužil dobu 

průniku naneseného amylacetátu, a to průměrně o 13 minut. Taktéž nemodifikovaný sorbent 

(Sabenil C30) tento čas prodloužil, avšak modifikovaný jíl byl v tomto ohledu účinnější. 

Sabenil C30 prodloužil dobu průniku přibližně o 9 minut. 

Při zavedení proudu vzduchu ke tkanině s naneseným amylacetátem nedošlo k žádnému 

výraznému prodloužení doby průniku tohoto simulantu BCHL, paradoxně byl čas ještě 

zkrácen, což bylo s největší pravděpodobností zapříčiněno vháněním simulantu přes tkaninu. 

Při kombinaci modifikovaného jílu a vzduchového proudu byl čas prodloužen (průměrně o 10 

minut), ale ne tak výrazně jako při použití sorbentu samotného. Důležité je však konstatovat, 

že při zakomponování proudu vzduchu došlo ke snížení maximální naměřené koncentrace 

amylacetátu, což mohlo být zapříčiněno odvětráváním této látky působením samotného 

vzduchu (viz tab. 6). U ostatních typů měření se sorbety byla koncentrace naměřeného 

amylacetátu taktéž snížena (viz tab. 6). 
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Graf 5 - grafický záznam průběhu koncentrace po průniku amylacetátu přes butylkaučuk 

 

Na základě grafického záznamu č. 5 byl použitý Sabenil C30 i modifikovaný jíl účinný 

v procesu prodloužení času průniku amylacetátu, a to v případě Sabenilu C30 o 10 minut 

a modifikovaného jílu o 13 minut. Kromě prodloužení času průniku byla i snížena 

koncentrace této proniklé látky využité jako simulant BCHL, což je z grafu jasně patrné a lze 

tuto informaci potvrdit pomocí tabulky 6. 
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Graf 6 - grafický záznam průběhu koncentrace po průniku amylacetátu přes rub demronu 

 

Při použití demronu ze strany rubu byl zakomponován ještě proud vzduchu, který bez 

použití sorbentu nijak významně čas průniku amylacetátu neovlivnil. Při použití 

modifikovaného sorbentu v kombinaci s tímto vzduchem byl čas průniku sice prodloužen, 

avšak nejvýraznější prodloužení nastalo při použití sorbentu čistého, a to modifikovaného jílu, 

který prodloužil čas průniku amylacetátu o přibližně 16 minut. I v tomto případě je z grafu 

patrné, že u všech použitých kombinací byla snížená koncentrace proniklého amylacetátu (viz 

tabulka 6). 
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Graf 7 - grafický záznam průběhu koncentrace po průniku amylacetátu přes líc demronu 

 

Z tohoto grafu č. 7 je opět patrná již zmíněná informace, že modifikovaný jílovitý materiál 

nejvýznamněji prodloužil čas průniku amylacetátu, a to o přibližně 9 minut. 

Tento graf potvrzuje, že při použití sorbentu (modifikovaného jílu, Sabenilu C30) a při 

zavedení vzduchu dochází k znatelnému snížení koncentrace naneseného amylacetátu, jak je 

uvedené v tabulce 6. Použitý vzduch s největší pravděpodobností snižuje již zmíněnou 

koncentraci určitým odvětráváním samotného amylacetátu, avšak průnik tohoto simulantu 

opět nijak významně neprodlužuje. 

7.6. Srovnání metod a diskuze 

Před začátkem samotného experimentu jsem zhodnotil opakovatelnost použité metody, 

přičemž byly vypočteny parametry opakovatelnosti, a to směrodatná odchylka, variační 

koeficient či absolutní a relativní chyba měření. Relativní chyba byla ve všech případech 

stanovena do 10 %, z čehož lze usuzovat, že měření bylo dostatečně přesné. Na základě 

variačního koeficientu, který v případě měření pouze s čistým amylacetátem byl stanoven na 

5,51 % a při měření s naneseným Sabenilem C30 byl vypočten na hodnotu 21,74 %, jsem 

zhodnotil, že metoda je vhodná pro další experimentální měření a přikročil jsem k samotnému 

výzkumu. Na základě těchto variačních koeficientů lze uvést doporučení, že před zavedením 

této metodiky do běžné praxe by mělo být měření ještě optimalizováno, a to hlavně v procesu 

nanášení zkoušených sorbentů. 
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Při zhodnocení a seskupení výsledků obou použitých principů měření  lze usoudit, že 

použité sorpční materiály mají výrazné dekontaminační účinky a zároveň prodlužují čas 

průniku simulantu BCHL. 

Tato informace v první řadě vyplývá z faktu, že účinnost všech použitých sorbentů 

dosahovala hodnot od 30 % do 100 % (viz graf 3 a 4), přičemž nejvýznamnější hodnoty 

dekontaminační účinnosti byly dosaženy při použití modifikovaného jílu a aktivního uhlí 

v kombinaci s Palermem a krycí tkaninou FOP 96 jako textilním materiálem a amylacetátem 

jako simulantem, kde byla tato účinnost vypočtena na 100 %. U methylsalicylátu využitého 

jako simulant BCHL byl identifikován modifikovaný jíl jako nejúčinnější z použitých 

sorpčních materiálů, a to v kombinaci jak s Butylkaučukem (dekontaminační účinnost 94 %), 

tak s Demronem ze strany rubu (dekontaminační účinnost 97 %) i ze strany líce 

(dekontaminační účinnost 93 %). 

Při hodnocení prodloužení času průniku amylacetátu již nebylo využito aktivní uhlí jako 

sorbetu. Byl porovnáván pouze nemodifikovaný sorbent Sabenil C30 a modifikovaný jíl, 

jelikož jsem chtěl tímto kromě jiného zhodnotit a potvrdit teoretické informace, zdali lze 

modifikací získat lepší sorpční účinky. Nejvýznamnějších výsledků dosahovala kombinace 

modifikovaného jílu a rubu Demronu, kde čas průniku amylacetátu byl prodloužen o přibližně 

16 minut. Při použití obou sorbentů (modifikovaného jílu, Sabenilu C30) došlo kromě 

prodloužení doby průniku amylacetátu i ke snížení koncentrace propuštěného amylacetátu 

(viz tabulka 6). Vzduch zakomponovaný v tomto měření taktéž snížil naměřenou koncentraci 

amylacetátu, což bylo s největší pravděpodobností způsobeno určitým odvětráváním této 

látky, avšak průnik amylacetátu nijak významně neprodlužil. 
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Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo ověření metodiky měření dekontaminace 

modifikovaných jílových materiálů s ohledem na opakovatelnost metody. Toto měření bylo 

provedeno na experimentálně sestrojené aparatuře na VŠB TUO, jehož metodika byla v první 

fázi prověřena pomocí parametrů opakovatelnosti. Nad rámec tohoto hlavního cíle byla práce 

rozšířena o zjištění propustnosti daných textilií pro použitý simulant toxické látky. Byl 

sledován čas průniku simulantu látkou čistou a látkou s naneseným sorbentem. Úkolem bylo 

porovnat účinnost modifikace a srovnání nemodifikovaného a modifikovaného jílovitého 

sorbentu. 

Ověření zvolené metodiky bylo provedeno pomocí textilního materiálu Palermo, 

amylacetátu a sorbentu Sabenilu C30. Na základě vypočtení a vyhodnocení parametrů 

opakovatelnosti jsem usoudil, že experimentálně zvolená metodika byla vhodná pro 

výzkumné účely. Díky tomuto faktu jsem mohl přikročit k samotné zkoušce. 

K měření dekontaminační účinnosti byly využity celkově čtyři druhy textilií (FOP 96 

krycí textil, Palermo, Butylkaučuk, Demron), přičemž jedna z těchto tkanin byla měřena 

z obou stran (Demron rub i líc). Dále bylo využito dvou simulantů BCHL (amylacetát, 

methylsalicylát) a tří speciálních sorbentů (Sabenil C30, modifikovaný jíl a aktivní uhlí). 

Pomocí dat získaných při tomto měření byly vypočteny příslušné dekontaminační účinnosti, 

na základě kterých bylo zhodnoceno, že jako nejúčinnější sorbent se jevil modifikovaný jíl 

společně s aktivním uhlím v případě amylacetátu a u methylsalicylátu byl na základě dat 

nejúčinnější modifikovaný jíl. 

U zkoušky propustnosti vybraných textilií byl využit jako tkanina Butylkaučuk a Demron 

z rubu i líce, na něž byl nanášen amylacetát. Vzhledem k cíly této zkoušky byl využit 

nemodifikovaný Sabenil C30 a modifikovaný jíl. Po vyhodnocení získaných dat bylo jasně 

zřetelné, že v procesu oddálení průniku simulantu danou tkaninou byl účinnější modifikovaný 

jíl. Lze tedy konstatovat, že modifikací lze opravdu docílit lepší sorpční kapacity rozšířením 

specifického povrchu. 

Při provádění zkoušky propustnosti vybraných textilií byla ještě hodnocena otázka, zdali 

je v procesu dekontaminace účinnější použití modifikovaného sorbentu, nebo je-li výhodnější 

provést samovolnou dekontaminaci na vzduchu. Díky vyhodnoceným datům byla tato 

hypotéza jednoznačně vyvrácena. 
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Shrnutím všech těchto informací získaných pomocí zmíněných zkoušek jsem usoudil, že 

modifikované materiály mají nejvyšší dekontaminační účinnost a zároveň výrazně prodlužují 

průnik nebezpečné chemické látky kontaminovanou tkaninou, což potvrzuje teoretické 

informace o modifikacích, které se z tohoto důvodu provádějí. Na závěr lze konstatovat, že 

spojením různých druhů tkanin a modifikovaných materiálů může být docíleno pozitivních 

výsledků v zaměření na zvýšení odolnosti textilních materiálů proti účinkům bojových 

chemických látek.  
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Seznam použitých zkratek a značek 

BCHL  bojová chemická látka 

OPH  organofosfátová hydroxyláza 

PF   fluorkaučuk 

IIR   butylkaučuk 

PVC  polyvinilchlorid 

CR   chloroprenový kaučuk 

PTFE  polytetrafluorethylen 

CSM  chlorsulfovaný kaučuk 

DU   dekontaminační účinnost 

SD   směrodatná odchylka 

CV   variační koeficient 

PUR – RUB polyuretan rub 

PES  polyester 

nm   nanometr 

mmol  milimol 

g   gram 

mm  milimetr 

GPa  gigaPascal 

µm   mikrometr 

ml.min
-1

  mililitr za minutu 

ppm  Parts per milion 

ppb   Parts per bilion 
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