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uvádí podmínky, které složení zplodin ovlivňují. Podrobněji je probrána toxicita HCN a NH3 

- uvádí jejich fyzikální, chemické a toxické vlastnosti, IČ a hmotnostní spektra. Je zde 
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ANNOTATION 

The diploma thesis studies the ammonium and hydrogen cyanide formation during the 

pyrolysis of Polyamides 6, Polyurethane foam and Polyacrylonitrile. The thermal degradation 

of samples was done in an apparatus by DIN53436. An analysis by NDIR analyzers 

determining the ammonium and hydrogen cyanide in smoke followed. The contents of smoke 



 - 6 - 

and its toxicity were determined under defined conditions. The toxicity of HCN and NH3 was 

studied in detail - the physical, chemical and toxic properties were listed, as well as IR and 

mass specters. The thesis also gives an overview of the methods used for smoke toxicity 

determination. The practical part evaluates the results of measurements and the calculations 

of contents of toxic matter in smoke. It defines the factors influencing the ammonium and 

hydrogen cyanide formation. It also states the weak parts of the actual measurements and 

proposes further improvement possibilities the procedures. 
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SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN A ZKRATEK 

VELIČINY 

Veličina  Rozměr  Charakteristika 

Mr   -   relativní molekulová hmotnost 

Mj   -   relativní molekulová hmotnost jednotky polymeru 

c   ppm   hmotnostní koncentrace 

ccelk   ppm   celková koncentrace (součet všech koncentrací) 

m    mg, µg   hmotnost 

msp   g   hmotnost spalin 

mvz   g   hmotnost vzorku 

mzb   g   hmotnost zbytku 

w   %   hmotnostní podíl 

mmax  mg/1,77 g vorku  maximální teoretická výtěžnost 

mvaq   g/100 g H2O  maximální rozpustnost látky ve vodě 

pKa   -   - log10 Ka 

pKb   -   - log10 Kb 

Tk   °C   kritická teplota 

Tt   °C   teplota tání (bod tání) 

Tv   °C   teplota varu 

T   °C   teplota 

V   m3, l, cm3  objem 

ρ   g.cm-3   hustota 

h   minuta   časový interval v měření 

t   minuta   čas 

tcelk   minuta   celkový čas měření 

s   cm, mm  délka 

Qv   l.min-1   průtok 

v   cm-1   vlnočet 

   e/m    
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ZKRATKY 

 

PA6   Polyamid 6 

PUR   Polyuretan 

PAN   Polyakrylonitril 

PAU   Polyaromatické uhlovodíky 

FTIR   Infračervená spektroskopie s fourierovou transformací 

MS   Hmotnostní spektrometrie 

GC   Plynová chromatografie 

HPLC   Vysokoúčinná kapalinová chromatografie za vysokých tlaků 

TA-FTIR  Termická analýza s infračervenou spektroskopií s fourierovou 
transformací 

TA-MS  Termická analýza s hmotnostní spektrometrií 

FED   Frakční účinná dávka zplodin hoření 
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Úvod 
 

Mezi složitější problémy požární vědy patří zejména hodnocení toxických účinků 

zplodin, při hoření nebo pyrolýze organických látek. Je potřeba si uvědomit závažnost 

toxických účinků kouře plastických hmot, ale také jiných materiálu při požárech, kde se 

nacházejí lidé. Při požáru dochází k vývinu velkého množství látek nebezpečných lidskému 

zdraví. Stačí se podívat na různé studie nebo výzkumné zprávy zabývající se problematikou 

analýzy zplodin. Ve většině případů požárů dochází k větší míře usmrcení lidí kouřem, než 

samotným působením ohně. O tom vypovídá i požární statistika, lze jen zalistovat ve 

statistických ročenkách Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky. Dnešní trend použití nebo náhrada materiálu plastickou hmotou stále stoupá v 

různých odvětví průmyslu. Ať se jedná o stavební průmysl, textilní průmysl, automobilový 

průmysl, elektrotechnický a elektronický průmysl a další. Jednou z variant  zjištění toxicity 

zplodin je analýza zplodin, jak kvalitativně tak kvantitativně a na základě výsledků lze 

matematickými výpočty zjistit pravděpodobnou toxickou vydatnost. 

Cílem mé diplomové práce je stanovení amoniaku a kyanovodíku v kouři, při pyrolýze 

materiálu obsahující v molekule dusík. Vybrány byly syntetické polymery: polyamid 6, 

polyuretan, polyakrylonitril. Stanovení koncentrací obou látek v této diplomové práci se 

provádí na analyzátorech fungujících na principu NDIR (nedisperzní infračervená 

spektrofotometrie) firmy SIEMENS ULTRAMAT 6. 

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá složením kouře, 

jak z chemického, tak skupenského hlediska a podmínkami ovlivňující složení. Mezi tyto 

podmínky patří teplota a vliv kyslíku při tepelné degradaci. Druhá kapitola objasňuje toxické 

účinky a velikost neboli míru účinku. Popisuje toxicitu vybraných látek, především aminové 

a kyanidové skupiny navázané na alifatický řetězec nebo aromatický kruh. Třetí kapitola 

obsahuje vlastnosti, a specifická data amoniaku a kyanovodíku. Čtvrtá kapitola uvádí zařízení 

používané pro tepelnou degradaci materiálu a analytické metody stanovení plynů a par 

ve zplodinách. Dále výsledky měření zahraničních autorů, zabývajících se touto 

problematikou, zejména analýzou zplodin. Pátá kapitola se zaměřuje na výsledky vlastního 

měření. Šestá kapitola popisuje nedostatky a problematiku vlastního měření. Sedmá kapitola 

řeší problematiku faktorů ovlivňujících tvorbu amoniaku a kyanovodíku při tepelné 

degradaci. 
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Rešerše 
 

 FILIPI, B. Nauka o materiálu. 1. vyd. Ostrava : SPBI, 2003. 117 s. ISBN 80-86634-
11-6. 

 Tato publikace seznamuje s testy, používanými pro stanovení hodnot požárně 

technických charakteristik látek. Popisuje kouř z hlediska jeho složení, skupenství a toxicity z 

hlediska analytického stanovení a stanovení toxicity na živých organismech. Analýzuje 

využití různých typů termické analýzy a jejich použití.  

 

 BALOG, K., ZAPLETALOVÁ-BÁRTLOVÁ, I. Základy Toxikologie. 1. vyd. 
Ostrava : Edice SPBI Spektrum, sv. 15, 1998. 107 s. ISBN 80-86111-29-6. 

 Teto studijní materiál seznamuje čtenáře s toxikologií všeobecně. Uvádí tabulkové 

hodnoty stanovení produktů zplodin hoření různých materiálů, jak kvalitativně tak 

kvantitativně. 

 

 MASAŘÍK, I. Plasty a jejich požární nebezpečí. 1. vyd. Ostrava : Edice SPBI 
Spektrum, sv. 31, 2003. 174 s. ISBN 80-86634-16-7. 

 Zabývá se polymerními materiály: přípravou, vlastnostmi, zpracováním a použitím. 

Jsou zde popsány metodologie stanovení požárně technických charakteristik a jejich hodnoty. 

Zabývá se problematikou retardací plastů a toxicitou zplodin hoření plastů. 

 

 ORLÍKOVÁ, K., ŠTROCH, P. Chemie procesů hoření. 1. vyd. Ostrava : Edice SPBI 
Spektrum, sv. 18, 1999. 87 s. ISBN 80-86111-39-3. 

 Sleduje proces hoření z pohledu chemie. A náhled na toxicko-chemické výsledky 

produktů hoření. 

 

 HERRERA, M., WILHELM, M., MATUSCHEK, G., KETTRUP, A. 
Thermoanalytical and pyrolysis studies of nitrogen containing polymers. Journal of 
Analytical and Applied Pyrolysis 58-59 (2001) 173-188, Elsevier. 

 Výzkumná zpráva, která se zabývá studiem tepelné degradace polyamidu 6, 

polyakrylonitrilu, polyuretanové pěny. Zplodiny jsou analyzovány kontinuálními metodami 

(TA-FTIR a TA-MS) a také metodou absorpcí na sorbent a následnou analýzou (HPLC a 

GC/MS). 
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1. Kouř a podmínky jeho vzniku 
 

Kouř je produktem tepelné degradace (pyrolýzy) a hoření organických materiálů. Kouř 

je ve své podstatě disperzní aerosol. V kouři jsou obsaženy produkty ve třech skupenstvích. 

A to ve stavu plynném, kapalném a pevném. Látky obsažené v kouři závisí především na 

chemickém složení materiálu. Také záleží za jakých podmínek probíhá tepelná degradace, 

která ovlivňuje složení kouře. Je to především vlivem teploty a složení atmosféry, v níž je 

důležitý obsah kyslíku. 

1.1. Složení kouře z hlediska skupenství 
 

Pevná složka kouře – hlavními představiteli pevných částic v kouři jsou saze, popel a 

částice hořlavých látek. Saze jsou pevné částice kouře, které prošly fázovou změnou. Jsou 

tvořeny převážně amorfním uhlíkem, který vzniká tepelnou degradací plynných produktů 

pyrolýzy tuhých hořlavin, při nedostatku kyslíku. Taky sem řadíme látky, jako je popel a 

částice hořlavých látek, které neprošly fázovou změnou. Částice pevné složky se dostávají do 

kouře díky vzestupným tepelným proudům. [3] 

Kapalná složka kouře – je tvořena formou mlhy (drobných kapiček kapalin, 

rozptýlených v kouři), která vznikla kondenzací par vzniklých produktů tepelné degradace. 

V kouři o vysoké teplotě je kapalná fáze téměř nulová. Představuje plynnou formu. Při 

ochlazování kouře dochází k fázové změně – kondenzaci. Ta je přímo závislá na teplotě a 

kapalné složce obsažené v kouři. Ke kondenzaci dochází nejčastěji na pevných částicích. Je 

to zejména voda, HCN, HCl, uhlovodíky (benzen, PAU, atp.) a další. [3] 

Plynná složka kouře – plynnou složku kouře můžeme pomyslně rozdělit na dva druhy, 

podle původu. Jedna je tvořena původem ze vzduchu (O2, N2, CO2, a další). Druhá původem 

z materiálu, který je podroben tepelnému rozkladu, za nebo bez přístupu kyslíku, při němž 

vznikají produkty plynné (CO2, CO, NOx, HCl, NH3 atd.) a páry kapalin, což je převážně 

voda. Podíl kapalné a plynné složky v kouři je závislá na teplotě kouře. [3] 

 

1.2. Složení kouře 
 

Složení kouře je dáno především chemickým složením materiálu viz. tabulka 1-1, a 

podmínek při kterých vzniká. Složení kouře je jiné, pokud dochází ke změnám podmínek 
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tepelné degradace. Mezi základní patří zejména teplota a vliv kyslíku, jako oxidačního 

činidla. 

 

Chemické složení materiálu – stavba organických molekul, je složena z  atomů uhlíku 

a vodíku a dalších, jako je kyslík, dusík, síra, halové prvky a jiné. Při hoření se každý prvek 

schopný oxidace, oxiduje až na maximální oxidační stupeň, pokud má k tomu dostatek 

energie a kyslíku. V opačném případě dochází ke vzniku produktů, které neprošly a nebo 

částečně prošly oxidací. Při tepelné degradaci materiálu dochází k radikálovým reakcím. 

Není možné určit s určitou přesností produkty zplodin tepelné degradace, bez použití 

analytických metod. Proto se používají analytické metody k jejich určení, a to kvalitativní a 

kvantitativní. Je možné odhadovat vzniklé produkty, díky znalosti chemického složení 

molekuly látky. 

 

Uhlík – obsažený v alifatickém řetězci. Při tepelné degradaci, za dostatku kyslíku, 

dochází k vzniku převážně CO2 a při nedostatku kyslíku CO. Pokud uhlík prochází částečnou 

oxidaci, pak oxiduje např. na karbonylové skupiny. Při pyrolýze, dochází ke vzniku 

nenasycených, cyklických řetězců. Vznik aromatických a polyaromatických uhlovodíků 

(PAU) vzniká za vysokých teplot při pyrolýze. 

Uhlík – obsažený v aromatickém kruhu. Za nízkých teplot pyrolýzy nedochází 

k porušení aromatického kruhu, ale většinou k reakcím mimo kruh. K tvorbě PAU dochází za 

vysokých teplot pyrolýzy. 

Vodík – ve fázi plamenného hoření oxiduje na vodu. 

Kyslík – kyslík vázaný v molekule při tepelné degradaci, už jen pokračuje v redukci a 

podílí se k vzniku sloučenin,  jako H2O, CO2, CO, apod. a taky ve formě  NOx , ale v menší 

míře. 

Dusík – vázaný jako aminoskupina. Při tepelné degradaci za nižších teplot dochází ke 

vzniku amoniaku a taky aminosloučenin. Za vysokých teplot dochází ke vzniku 

kyanovodíku..  

Dusík – vázaný v kyanidové skupině. Při tepelné degradaci i za nižších teplot vzniká 

kyanovodík a taky často, pokud je vázán na aromatický kruh v podobě kyanosloučenin např. 

benzonitril. 

Dusík – vázaný jako nitroskupina a azoskupina. Tepelná degradace nitroskupin se 

projevuje nejčastěji vývinem oxidů dusíku. Při pyrolýze azoskupin, i za nízkých teplot vzniká 

plynný dusík. [3] 
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U dusíku vázaného jako aminoskupina a kyanoskupina, záleží jestli bude vázána na 

aromatický kruh nebo na alifatický řetězec.  

Například za vysokých teplot cca 800 – 1000 ºC, působících na PA6, dochází ke vzniku  

amino-PAU, azaarenů a dalších viz. [5]. 

 

Tabulka 1-1 naznačuje možné zplodiny hoření dle elementárního složení polymerů. Je 

vidět, že podle elementárního složení látky lze částečně odhadnout vzniklé zplodiny hoření a 

tím i její toxicitu.  

Elementární 

složení 

Příklad Možné zplodiny hoření 

C + H PE,  PP,  PS,  PF CO, CO2, H2O, uhlovodíky (nasycené, 
nenasycené, aromatické, polycyklické) a 
kyslíkaté sloučeniny (např. aldehydy, ketony) s 
výjimkou pyrolytických podmínek. 

C + H + O dřevo,   ba,   PES, 
PMMA, PETP, PC 

jako u (C+H), ale s vyššími obsahy /množstvím 
oxidovaných organ. sloučenin 

C + H + N 
 

ABS, PAN jako u (C+H), s HCN, NOx, NH3, a dusíkatými 
organickými sloučeninami (např.  
 aminy, nitrily) 

C + H + N + O PUR, PA, MF jako u (C+H+N), ale s vyššími obsahy 
oxidovaných org. Látek 

C + H + N + O +S Vlna jako u (C+H+N), ale s SO2, H2S, COS, … 
C + H + Cl PVC jako u (C+H), ale s HCl a chlórovanými 

organických látek 
C (+H) + F PTFE jako (C+H), ale s HF a fluorovanými 

organických látek 

Tabulka 1-1 Zplodiny hoření podle elementárního složení polymerů. Tabulka je  upravena 

autorem diplomové práce [2] 

 

1.3. Podmínky ovlivňující složení kouře 
 

1.3.1. Vliv teploty 
 

Teplota má podstatný vliv na různorodost zplodin a také na jejich množství (kvantitu), 

při tepelné degradaci. Princip tepelné degradace spočívá v dosažení tepelné nestability látky, 

nad mez tepelné stability, která vede k štěpení molekul na stabilnější nízkomolekulární látky 

a zbytek. Při tepelné degradaci v počátcích, dochází k štěpení molekuly v místě nejslabší 
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chemické vazby, za vzniku dvou radikálů. Poté k radikálovým řetězovým reakcím. Čím vyšší 

teplota, tím tepelně stabilnější produkty v kouři vznikají. [10, 13, 25] 

 

Při teplotních podmínkách do 300-400 ºC je vznik obsahu produktů zplodin hoření 

v množství i počtu nižší. V teplotním rozmezí 400-700 ºC se co do koncentrace a 

různorodosti zplodin hoření poměrně dost zvyšuje. V tomto rozmezí je již dostatečná energie 

pro vznik velkého množství látek, ale poměrně tepelně nestabilních. Nad 700 ºC počet 

zplodin hoření klesá, ale množství se relativně zvyšuje. [13] 

 

Vysvětlením je, že vzniklé zplodiny hoření jsou relativně tepelně stabilní a už za těchto 

podmínek částečně nepodléhají tepelnému rozkladu. Za vysokých teplot, v řádu tisíců stupňů 

celsia a za přítomnosti kyslíku, dochází k oxidaci prvků na maximální oxidační stupeň. [4] 

1.3.2. Vliv kyslíku při hoření 
 

Oxidace produktů v zóně hoření má dosti podstatný vliv na rozmanitost a tvorbu 

produktů. Pokud budeme mluvit o oxidační látce, tak se bude jednat vždy o kyslík. Ve 

vzduchu je obsažen cca 21 % obj. Při tepelné degradaci vzorku materiálu se používá směs O2 

a N2 v potřebném poměru, pokud chceme jiný obsah kyslíku, než je obsažen ve vzduchu. 

Nejčastěji je používán vzduch. Také se používá při tepelné degradaci inertní prostředí 

nejčastěji N2, ale je možné použít i jiné plyny, které nemají schopnost oxidace např. Ar, aj. 

Z logického úsudku vyplývá, že ve většině zkoušek tepelné degradace je používáno takových 

koncentrací kyslíku, kterých je možné zpozorovat při požárech, to znamená koncentrace O2 

od cca 21 % obj. až po koncentraci při které požár uhasíná. 

 

Při dostatečném přístupu kyslíku jsou hlavními produkty CO2, CO, H2O, ale 

s významnou koncentrací CO2, oproti CO. Zase naopak u nedostatku kyslíku dochází ke 

vzniku významné koncentrace CO, oproti CO2. Měřením poměru koncentrace CO2/CO 

ukazuje, zda-li při tepelném rozkladu byl dostatečný přístup kyslíku nebo naopak. [13] 

 

Poměr koncentrací CO2/CO označíme Φ. Pokud je poměr vysoký Φ ≥ 1, pak bylo 

k dispozici dostatek kyslíku a dochází ke vzniku produktů částečně oxidovaných a 

oxidovaných. Hoření za nedostatku kyslíku naznačuje poměr Φ < 1 a dochází ke vzniku 

produktů částečně oxidovaných a produktů, které neprošly oxidací. [2] 
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2.  Toxické účinky kouře 
 

Toxický účinek kouře je dán toxickými účinky jednotlivých produktů v kouři a 

faktorech ovlivňujících působení toxických látek při požáru. Mezi ně patří teplota, nízký 

obsahu kyslíku, kouř, apod. Při tepelné degradaci vznikají nejrůznější toxické produkty, ve 

dvou skupenstvích, které pro potřeby toxikologie zplodin můžeme rozdělit do třech skupin 

podle účinku: 

• asfyxanty 

• iritanty 

• toxikanty 

 

Asfyxanty mají narkotický účinek a způsobují postiženému bezvědomí, až smrt 

v důsledku zvyšující se koncentrace toxické látky. Narkotický účinek má podstatný vliv na 

funkčnost nervového systému, který potlačuje a brzdí přenos nervového vzruchu, v důsledku 

rozpouštění narkotik v tukových tkáních. Vesměs všechny chemikálie působí narkotickým 

účinkem, pokud dosáhnou účinné koncentrace v krvi, ale dříve začnou působit jejich toxické 

účinky. Látky, vyvíjející se při tepelné degradaci mající narkotizující a zároveň akutní 

toxický účinek, jsou CO a HCN. 

 Iritanty mají dráždící účinek na smyslový a dýchací systém. Dráždí kůži, dýchací 

ústrojí a sliznice, u vyšších koncentrací můžou vyvolat až poleptání. Především jsou to 

žíraviny (silné kyseliny a zásady i silná oxidační činidla) a organická rozpouštědla, která se 

vážou na tukové složky a tím je z pokožky odstraňují. Dále například látky reagující 

s proteiny nebo působící alkylačním a acylačním mechanismem. Alkylačně působí například 

dimethylnitrosamin, diazosloučeniny a acylačně většina PAU  např. benzo(a)pyren. 

Toxikanty mají nespecifický účinek. Nespecifický a specifický účinek je popsán 

v kapitole 2.1 Toxický účinek.[1,20] 

 

Synergický účinek toxických látek [1,20,24] – Pokud při tepelné degradaci dochází 

ke vzniku dvou i více toxických látek, které mají stejný následek, ale místo působení je jiné, 

dojde k  tzv. synergickému účinku. Synergický účinek je součet účinků jednotlivých 

toxických sloučenin, kdy toxická odezva směsi je větší, než odezva jedné látky ve směsi. 

Příklad synergického účinku je inhibicí přenosu kyslíku (kompetitivní inhibice) a inhibici 

funkci enzymů (nekompetitivní inhibice), na typických produktech zplodin tepelné degradace 

směsi CO a HCN. Následně je naznačen synergický účinek třech látek: 
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Oxid uhelnatý (CO) působí na hemoglobin řádově několikrát silnější afinitou, než 

kyslík a dochází ke vzniku karboxyhemoglobínu (COHb). Vznikem COHb v krvi dochází 

k anemické hypoxii. Stejným účinkem působí oxid dusnatý (NO).  

Kyanovodík znemožňuje tkáňové dýchání v mytochondriích buněk tím, že blokuje 

enzymy cytochromové oxidázy (inaktivace přenosu elektronů - cytochromoxidázy) a dochází 

k histotoxické hypoxii. Stejným účinkem působí i sulfan (H2S). 

Ještě bych se zmínil o jedné kompetitivní inhibici, která souvisí s produkty zplodin 

nejen polyamidu, ale látek obsahující v molekule dusík, vyvíjejících se za určitých podmínek. 

Jde o dusitany a anilin. Tyto látky způsobují methemoglobinémii – změnou dvojmocné formy 

iontu železa v hemoglobinu, na trojmocnou. Dochází ke změně hemoglobinu na 

methemoglobin. Stejné účinky mají i např. chlorečnany. 

 

2.1. Toxický účinek 
 

 Toxický účinek je vyvolán chemickou látkou, která je charakterizována jako toxická 

pro lidský organismus. Toxický účinek také může vyvolat i metabolit. Metabolit vzniká po 

biotransformaci látky v těle.  

Pokud je působení fyzikálního charakteru (narkóza, poleptání, destrukce membrán, 

apod.), v tomto případě jde o nespecifický účinek. Podle farmakologů byla definována teorie 

klíče a zámku, jako přesné geometrické uskupení atomů biologické makromolekuly a účinné 

látky, které zapadnou do sebe. A právě specifický účinek je vyvolán sloučeninou s přesným 

geometrickým uskupením atomů, která geometricky zapadne do receptoru. Rozdíl mezi 

specifickým a nespecifickým účinkem je velikostí dávky. Po působení toxické látky dochází 

ze začátku k vyvolání účinku specifického a po zvýšení dávky o dva řády výše, dojde 

k účinku nespecifickému. [20] 

„Účinek chemikálie je následek interakce mezi chemikálií a biologickým systémem.“ 

[20] viz. obrázek 2-1. Tento obrázek naznačuje na jakých parametrech je závislý účinek 

toxické látky. Jak z pohledu organismu (biologického systému na molekulové úrovni), tak 

molekuly toxické látky. Podrobnosti  jsou popsány níže, pod obrázkem: závislost a jeho míra. 
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Obrázek 2-1 Biologický účinek xenobiotika

1
 jako 

výsledek jeho interakce s biologickým systémem [20] 

 

Toxický účinek látky působící na organismus a jeho míra, je dána určitými pochody 

toxické sloučeniny v organismu.  

Závislost účinku a jeho míra je dána:  

• Charakterem a vlastností působící látky na organismus – je dána především 

geometrickým uspořádáním molekuly a dalších fyzikálněchemických, 

chemických, fyzikálních a toxických vlastností. Charakteristiky určující 

účinnost: hydrofobnost, reaktivita, sterické uspořádání. 

• Expozicí – je vyjádřena: 

o dávkou – je dána především dávkou podanou přímo do organismu např. 

intravenózně, 

o koncentrací – je především závislá na čase a koncentrací látky v okolí 

organismu. Vstup do organismu je např. inhalační.  

o a taky je závislá na čase, vstupu do organismu a podmínek při expozici 

(teplo, vlhkost). 

• Exponovaném organismu (druh, rod, pohlaví, stáří, na individuálních 

dispozicích, atd.)  

                                                 
1 Xenobiotikum – cizí látka v těle lidského organismu, xenos = cizí 
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• Na jiných okolnostech (interakcí mezi sloučeninami, infekcí nebo hlukem, 

vibrací, apod.). [20] 

 

„Kvalitu účinku označujeme podle doby expozice, orgánu, na který působí nebo 

projevů, které vyvolá.“ [20]  

 

Typy účinků (otravy) můžeme rozdělit na: 

• Akutní 

• Chronické 

• Pozdní (vzdálený) účinek 

Akutní účinek je charakteristický svou vysokou dávkou a malou dobou expozice, což 

vyvolá okamžitou reakci organismu. Otrava následuje ihned po velké expozici. Akutní 

toxicita se vyjadřuje letální dávkou nebo koncentrací.  

Chronický účinek je charakteristický svou malou dávkou, ale dlouhotrvající expozicí 

(měsíce, roky) . Příznaky a mechanismy poškození akutního, chronického a účinku nebývají 

stejné.  

Pozdní účinek má dlouho dobu latence. Jeho mechanizmus poškození se projeví až 

v řádu několika let i když není vystaven akutnímu či chronickému účinku. Jsou to zejména 

toxické účinky karcinogenní a mutagenní. [20] 

2.1.1. Vybrané typy toxických účinků 
 

Je velké množství toxických účinků na organismus, které vycházejí z vlastností a 

charakteristik chemické látky, jak bylo uvedeno výše. Pozornost budeme směřovat hlavně na 

látky, které vznikají při tepelném rozkladu polyamidu. Jsou uvedeny v tabulce 2-1.  

 

alifatické nasycené a nenasycené uhlovodíky C1-C10; dieny C4-C10; cyklické 

uhlovodíky C5-C7; benzen; toulen 

etanol, butanol, krezol, fenol 

aceton, cyklopentanon, cyklohexanon 

laktamy C6-C8 

amoniak, hexylamin, hexametylendiamin 

Polyamidy 

kyanovodík, acetonitril, adiponitril 
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diazometan, pyridin 

Tabulka 2-1 Informativní přehled složení zplodin polyamidů. Tabulka je upravena autorem 

diplomové práce [13] 

 

Alifatické nenasycené a nasycené  uhlovodíky - Nasycené jsou obecně méně toxické, 

než nenasycené. Je to dáno reaktivitou. Nižší uhlovodíky jako je methan a ethan, jsou 

nedýchatelné, vyšší uhlovodíky jsou neurotoxické a mají narkotický účinek. Dermatosy 

vznikají při chronické expozici. 

Aromatické uhlovodíky – řada aromatických a polyaromatických uhlovodíků má 

obecně karcinogenní a mutagenní účinek.  

Ketony – narkotický účinek mají jednodušší ketony např. aceton. Při chronické 

expozici je neurotoxický. [20] 

 

Amoniak a aminosloučeniny – alkalický charakter amoniaku způsobuje dráždivé  a 

leptavé účinky. Chronická expozice amoniaku způsobuje edém plic, karcinogenní a 

mutagenní účinky nebyly prokázány. Koncentrace amoniaku 5000 ppm rychle usmrcuje a 

koncentrace 10000 ppm a vyšší nejenom usmrcuje, ale i  poškozuje kůži. [19,20] 

Závislost účinku na koncentraci amoniaku je vidět v tabulce 2-2. Konverzní faktor pro 

amoniak: 1 ppm = 0,695 mg.m-3. Je třeba podotknout, že konverzní faktor je závislý na 

změně teploty a tlaku. Autor neuvádí za jakých podmínek je konverzní faktor přepočítáván. 

 

Koncentrace NH3 

mg.m-3 ppm 
Účinek 

13,9-69,5 20-100 Je přijatelná i pro delší pobyt 

208,5-347,5 300-500 Vzhledem k rychlému návyku lze vydržet po dobu 1 hodiny 

1737,5 2500 Je životu nebezpečná po půlhodinové inhalaci 

3475 5000 Rychle usmrcuje 

Tabulka 2-2 Koncentrace amoniaku v závislosti na jeho účincích. Tabulka je upravena 

autorem diplomové práce  [19] 

 

Alifatické aminy – jejich nebezpečí spočívá v prekursorech vzniku nitrosaminů, 

prokázaných karcinogenů. Jinak jsou to silné zásady, mající dráždivé a leptavé účinky. 

Chronická expozice působí hepatotoxicky, nefrotoxicky a neurotoxicky.  
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Aromatické aminy – např. 1-aminonaftalen a 2-aminonaftalen vznikají při hoření PA 

a PUR za vysokých teplot až 1000 ºC. Tyto sloučeniny jsou karcinogenní. V zásadě lze říct, 

že aminosloučeniny jsou prekarcinogeny.[5, 20] 

 

Stručný informativní přehled organických aminových sloučenin a jejich účinků 

vyvíjejících se při tepelné degradaci materiálů, obsahující v molekule dusík, například: 

syntetické materiály - PA, PUR, PAN, atd. přírodní materiály – vlna, kůže, apod. viz. tabulka 

2-3. 

 

Název látky Účinky 

Methylamin Působí místně dráždivě, po vstřebání exitačně na CNS. 
Vyvolává změny v játrech a ledvinách. 

Dimethylamin Má výrazně dráždivé účinky, na kůži působí leptavě. 
Vyvolává změny na játrech. 

Trimethylamin Má intenzivní místní dráždivé účinky. Leptá kůži. Po 
vniknutí do oka ohrožuje zrak. Celkově působí na CNS. 

Ethylamin Dráždí hlavně oči, při velké expozici vyvolává edém 
plic. Poškozuje játra, ledviny, myokard 

Diethylamin Má silné místní dráždivé účinky. Vyvolává edém plic. 
Leptá kůži a kůži se vstřebává. Tlumí CNS. 

1.2 – Diaminoethan 
Ethylendiamin 

Má intenzivní místní dráždivé účinky. Celkový účinek 
se projeví na CNS stimulačně. Ve styku s kůži se 
vytvoří puchýř. Těžce poškozuje oči (po vstřiknutí). 

Anilin Vyvolává cyanózu. Účinkuje na CNS. 
o-toluidin, m-toluidin, p-toluidin Mají obdobné účinky jako anilin. Navíc je prokázáno 

dráždění močového měchýře. 
2,4,6 – trimethylanilin 
MESIDIN 

Působí stejně jako anilin. 

1 – naftylamin 
α - naftylamin 

Má mírně dráždivý účinek na kůži. Je karcinogenní! 
(Nádory močových cest). 

2 – naftylamin 
β – naftylamin 

Je bezpečně prokázaným karcinogenem. Vyvolává 
nádory močových cest. 

4 – aminobifenyl 
xenylamin 

Je velmi aktivním urokarcinogenem. (Prokázané nádory 
močových cest). 

Difenylamin Má účinky podobné anilinu, je však méně jedovatý. 
Vede k průjmům, hubnutí, poškození ledvin a jater. 

4,4´- diaminobifenyl 
Benzidin 

Působí na CNS. Vstřebává se kůží, může vyvolat alergii. 
Nejdůležitějším účinkem je vznik nádorů močových 
cest, především měchýře. 

Fenylhydrazin Způsobuje cyanózu, poškozuje krvinky, játra a ledviny. 
Ovlivňuje nervovou soustavu, vyvolává závratě a 
ochrnutí dýchání. Vyvolává mnohotvárná kožní 
onemocnění. 

Tabulka 2-3 Přehled toxických účinků některých aminů. Tabulka je upravena autorem 

diplomové práce [19] 
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Kyanovodík a kyanosloučeniny – výsledkem účinku HCN je nefunkčnost buněk 

využívat kyslík, jak již bylo popsáno výše. Je dráždivý, karcinogenní, a mutagenní účinky 

nebyly prokázány. Vstřebatelný plícemi, kůží, žaludeční sliznicí. Pokud dospělý člověk 

vstřebá méně než smrtelnou dávku, dostaví se bolest hlavy, nevolnost, závratě, pocit sevření 

na prsou, zrychlení dechu a ztrátou vědomí, v závislosti na koncentraci. Smrtelná dávka pro 

dospělého člověka je v rozmezí 0,04 – 0,06 g. [1,19,24] 

Tabulka 2-4. znázorňuje závislost účinku kyanovodíku na koncentraci. 

 

Koncentrace HCN 

g.m-3 ppm 
Účinek 

10 9 Je výrazně cítit ve vzduchu 

20 18 Příznaky lehké otravy po delší době (škrábání v krku, silně hořká 

chuť v ústech, slinění, závratě, nevolnost, zvracení) 

50 45 Snesitelné po dobu 0,5-1 hodině 

100 90 Smrtelné po 0,5-1 hodině 

200 180 Smrt za několik minut 

400 360 Rychlá smrt 

3 600 3 300 S dýchacím přístrojem možné vydržet 0,5 hodin 

7 000 6 300 Hrozí nebezpečí otravy v průběhu 5 min. pobytu i s použitím 

dýchacího přístroje2 

22 000 20 000 I při použití dýchacího přístroje se po 8-10 min. projeví příznaky 

otravy přes pokožku – závrať, slabost, bušení srdce 

Tabulka 2-4 Závislost účinků na koncentraci HCN. Tabulka je upravena autorem diplomové 

práce [1] 

 

 

Stručný informativní přehled organických kyanidových sloučenin a jejich účinků 

vyvíjejících se při tepelné degradaci materiálů, obsahující v molekule dusík, například: 

syntetické materiály - PA, PUR, PAN, atd., přírodní materiály – vlna, kůže, apod. viz. tabulka 

2-5. 

 

                                                 
2 Balog, Bártlová [3], uvádějí použití dýchacího přístroje, ale není zde uvedeno, že dojde k otravě přes pokožku 
jako u koncentrace nadcházející. Taky logicky nekorespondují spolu poslední dvě koncentrace. 
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Název látky Účinky 

Methylkyanid 
Acetonitril 

Má kyanidový účinek a kromě toho působí i narkoticky. 

Ethylkyanid 
Propannitril 

Účinkuje jako kyanovodík, avšak pomaleji. 

Vinylkyanid 
Akrylonitril 

Má kyanidový účinek, jeho jedovatost je však menší. 

Methakrylonitril Má kyanidový účinek 
Fenylkyanid 
Benzonitril 

Má kyanidový účinek, jedovatost se zvyšuje současným 
vlivem alkoholu. 

Benzylkyanid Celkový účinek kyanidový, místní účinek dráždivý. 
1,2 - benzendikarbonitril Nemá kyanidový účinek, vyvolává křeče. Možnost 

vyvolání morfologických změn (hlavně v oblasti 
mozku). 

Acetonkyanhydrin Má kyanidový účinek. Dobře se vstřebává kůží, kterou 
nijak nepoškozuje. 

Tabulka 2-5 Složení zplodin polyamidů. Tabulka je upravena autorem diplomové práce [19] 

 

2.2. Míra (velikost) toxických účinků 
 

Každá látka je potenciálně toxická (jedovatá, škodlivá), ale primárně záleží na množství 

podané látky a sekundárně záleží na faktorech, které více či méně, ovlivňují její toxicitu 

(Kapitola 2.1 – Závislost účinku a jeho velikost). Například látka vysoké toxicity podávána 

v malém množství nemusí být pro organismus smrtelná. Ale naopak látky méně toxické ve 

velkém množství. To je například znázorněno v tabulce 2-6. Tabulka udává chemickou látku 

a její letální dávku podanou orálně potkanovi s kategorizací. Nicméně je nutno podotknout, 

že LD50 pro potkana a člověka je rozdílná. „Oxid arsenitý LD50 orálně potkan 20 mg/kg, 

člověk 1,4 mg/kg“ [20].  

 

Kategorie LD50 [mg/kg]  Příklad 

1. prakticky neškodné > 15 000 Chlorid sodný, Ethanol 

2. prakticky netoxické 5 000 – 15 000 Oxid tanataličný, Aceton 

3. málo toxické 500 – 5 000 Síran zinečnatý, Diethylether 

4. toxické 50 – 500 Fluorid sodný, Hydrochinon, Amoniak3  

5. velmi toxické 5 – 50 Tetraethylolovo, Akrolein,  

                                                 
3 LD50 (potkan/oralně) = 350mg/kg zjištěné na: Tanner Industries, Inc. Anhydrous ammonia: (MSDS) Material 

Safety Data Sheet [online]. [2000] , September 2005 [cit. 2008-03-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.tannerind.com/anhydrous-msds.html>. 
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6. krajně toxické < 5 Fluorooctan, Tetrachlorodibenzodioxin, 

(HCN, KCN, NaCN)4 

Tabulka 2-6 Rozdělení nebezpečnosti podle dávky a chemikálie. Tabulka je upravena 

autorem diplomové práce  [20] 

 

2.2.1.Toxické indexy 
 

Nejčastěji používaným toxickým indexem je LC (letální koncentrace) popř. LD (letální 

dávka). Zkratka je převzata z anglického Lethal Dose LD, případně Lethal Concentration 

LC. V toxikologických tabulkách můžeme najít nejrůznější látky a jejich LC a LD. Nicméně 

je nutno dodat, že za zkratkou LC, LD je dvojčíslí, udávající procentuální hodnotu uhynu 

zvířat při zkoušce. Nejčastěji uváděné jednotky LD50 (mg/kg), což je X mg účinné látky na 

jeden kilogram lidské hmotnosti nebo  zvířete a LC50 (mg/m3 případně ppm). 

 

Popis označení indexu toxicity podle [26]:  

 

LDxy(z.) 

 

x – je procentuální vyjádření úhynu exponovaných zvířat z celku (např. LD50 je úhyn 

padesáti zvířat ze sta). 

y – druh zvířete (myš, potkan). 

z – způsob podání: inhalace (inh.), intravenózně (iv.), apod. 

 

Lze provést výpočet předpovězené LC50 pro směs toxických plynů v kouři podle [13].  

 

VFED

m
LC

⋅
=50   (1) 

 

LC50 – předpovězena toxická vydatnost pro 30 minut [g/m3] 

m – původní hmotnost vzorku nebo úbytek hmotnosti v průběhu zkoušky [g] 

FED – frakční účinná dávka zplodin hoření 

                                                 
4 LD50 (potkan/oralně) = 3-4 mg/kg zjištěné na: IPCS - INCHEM. Hydrogen cyanide and cyanides : human 

health aspects [online]. Geneva : World Health Organization (WHO), Concise International Chemical 
Assessment Document 61 , c2004- [cit. 2008-03-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.inchem.org/documents/cicads/cicads/cicad61.htm#7.0>. ISBN 92 4 153061 8. ISSN 1020-6167. 
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V – celkový objem rozptýleného kouře [m3] 

 

Jak je vidno,  tak jediná neznámá ve vzorci je frakční účinná dávka a ta se vypočítá 

podle  [13]. „FED je definovaná 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.“ [13].  

 

( )
dt

tC

C
FED

n

i

t

t i

i ⋅
⋅

=∑∫
=1 0

   (2) 

 

FED – frakční účinná dávka zplodin hoření 

Ci – koncentrace toxické látky i [ppm] 

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

k dosažení toxikologického účinku [ppm.min] 

 

V rovnici 2 není zahrnutý vliv úbytku kyslíku a zvýšení koncentrace oxidu uhličitého. 

Tato kombinace vede k hyperventilaci, která jednoznačně ovlivní vstřebávání toxických 

zplodin a dojde rychleji k účinku. Toto je zohledněno v rovnici 3 podle [3].  

 

[ ]
[ ]

[ ] [ ] [ ]
...

21

21

5050250

2

2

+++
−

−
+

−

⋅
=

HClLC

HCl

HCNLC

HCN

OLC

O

bCO

COm
FED   (3) 

 

m a b – koeficienty závislé na koncentraci CO2 

 

Celý problém popisující předpovědi toxické vydatnosti zplodin hoření je popsán 

v normě ISO 13344 a zprávě ISO TR 9122-5. 

 

Další toxické indexy podle [20, 23, 26]: 

• ED50 – efektivní (účinná) dávka.  

• EC50 – efektivní (účinná) koncentrace. 

Tento toxický index je s označením podobný jako LD či LC. ED, EC je zapsán 

tehdy, pokud dojde k obecnému účinku – hepatotoxickému, smrtelnému, apod. 
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• ET50 – střední efektivní doba (tempus effectivum medium), je doba ,za kterou nastane 

efektivní účinek toxické látky u 50 % jedinců. 

• LT50 – střední letální doba (tempus lethale medium), je doba, za kterou nastane smrt u 

50 % jedinců. 

• MIC – minimální inhibiční koncentrace. Je používána při testování bakteriostatického 

účinku.  

• IC50 nebo ID50, což je inhibiční koncentrace (dávka), která způsobí 50 %-ní inhibici 

biologického nebo biochemického (systému) procesu. Tento index se používá pro 

stanovení inhibiční dávky (koncentrace) pro buňky, enzymy, receptory, 

mikroorganismy. Nejčastější používaná sloučenina (inhibitor) je droga. 

• NOAEL – koncentrace, při které nedojde k pozorovanému účinku.  

 

Je jednoznačné, proč se zavádějí toxické indexy, které uvádějí různá limitní množství 

toxické látky. Tedy toxický účinek je dán chemickou látkou a velikost účinku množstvím.  

Nyní je nasnadě položit si otázku. Lze použít aplikaci výsledků testů toxicity zplodin 

stanovených na pokusných zvířatech i pro lidský organismus? Výzkumem bylo zjištěno, že 

odezva na lidský a zvířecí organismus zplodinami hoření je kvalitativně velmi podobná, 

přičemž kvantitativní odezva byla taky dobrá. Obě dvě odezvy byly stanoveny pro narkotické 

látky. Pro dráždivé látky je podobnost méně známá, ale v zásadě lze model působení 

aplikovat na lidský organismus. [13] 
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3. Amoniak a kyanovodík 
 

3.1. Amoniak – NH3 

 

  
. 
 

Charakteristika 

Amoniak nebo taky azan (triviální název čpavek). Za normálních podmínek je amoniak 

bezbarvý plyn, se štiplavým a čpícím zápachem. Dá se lehce stlačit. Kapalná forma amoniaku 

je bezbarvá. Je hořlavý, toxický, způsobuje poleptání a je vysoce toxický pro vodní 

organismy. Má zásaditou povahu. Je lehčí než vzduch a dobře se  rozpouští ve vodě, kdy 

vzniká hydroxid amonný (čpavek). Toto označení je však nesprávné, hydroxid amonný  

neexistuje podle rovnice NH3 + H2O → NH4
+ + OH- , tímto způsobem vznikají pouze asi 

čtyři molekuly z tisíce. Správné označení je NH3 (aq). Rozpustnost ve vodě klesá s rostoucí 

teplotou. Amoniak se taky rozpouští v alkoholech, éterech a organických rozpouštědlech. 

S kyselinami reaguje za vzniku amonných solí. [7, 21]  

Fyzikálně chemické vlastnosti viz. tabulka 3-1. 

 

Amoniak5 – NH3 (veličina – význam symbolu; symbol [jednotka]) 

Relativní molekulová hmotnost;  Mr [1] 17,030 

Bod tání; Tt [°C] -77,7 

Bod varu; Tv [°C] -33,35 

Kritická teplota; Tk [°C] 132,55 

Hustota při 0°C; ρ0 [g.cm-3] 0,000 761 

Hustota při 25°C; ρ25 [g.cm-3] 0,000 694[21] 

Maximální rozpustnost látky ve vodě při 0 °C; m0
vaq  [g/100g H2O] 89,5 

                                                 
5 VOHLÍDAL, J., et al. Chemické Tabulky : pro střední průmyslové školy chemické a s chemickýcm zaměřením. 
2. opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 333 s. 
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Maximální rozpustnost látky ve vodě při 0 °C; m50
vaq [g/100g H2O] 58,7 

- log10 Kb ; pKb
25 [1] 4.751 

Tabulka 3-1 Vybrané fyzikálně chemické vlastnosti NH3 

 

Výskyt:  

V přírodě se amoniak nevyskytuje díky jeho nestabilitě. Rozpadá se podle rovnice: 

2NH3 → N2 + 3H2. A naopak se podle této rovnice, vysokotlakou katalyzovanou syntézou 

vyrábí. Vzniká jako produkt při biologickém rozkladu močoviny, která je produktem lidských 

a zvířecích výkalů. V půdě se vyskytuje ve formě amoniakálního iontu, což je hlavní zdroj 

dusíku pro růst rostlin.  

Použití: 

Čistý amoniak se používá jako chladící medium v chladících zařízeních (chladírny, 

kluziště, apod.). Používá se jako kapalné hnojivo a taky k výrobě kyseliny dusičné, 

dusíkatých hnojiv, amonných soli. K chemickým syntézám (výbušniny, vlákna, plasty). 

Používá se jako mrazuvzdorná přísada do betonu. [21, 7] 

 

Spektrální charakteristiky FTIR a MS hodnoty přebrány z [15, 17]: 

Hodnoty vlnočtu amoniaku v IR spektru: 3444, 3337, 1627, 950 cm-1. IR spektrum viz. 

graf 3-1. Podle Herrera [5] je absorbance NH3 na vlnočtu 930, 965 cm-1 při jeho analýze. 
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Graf 3-1 Infračervené spektrum NH3 [15] 

 

Hodnoty hmotnostního náboje amoniaku v hmotnostním spektru:  17 m/e (100%), 16 

m/e (80%), 15 m/e (9%). Hmotnostní spektrum viz. graf 3-2 

 

 
Graf 3-2 Hmotnostní spektrum NH3 [17] 
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3.2. Kyanovodík – HCN 
 

 
Obrázek 3-2 3D pohled HCN [22] 

 

Charakteristika,  

Kyanovodík je za normálních podmínek bezbarvá a nebo modravá kapalina, s palčivým 

zápachem po hořkých mandlích. Je extrémně hořlavý, vysoce toxický při vdechování a 

vysoce toxický pro vodní organismy. Má kyselý charakter. Ve vodě slabě disociuje na 

kyanidový a vodíkový iont. Je to slabá kyselina. Páry kyanovodíku jsou hořlavé a výbušné. 

Teplota varu je 26,5 ºC, což naznačuje těkavost kapaliny. Dobře tvoří kyanidové soli, ale při 

okyselení vzniká zpátky kyanovodík. Rozpouští se ve vodě, etheru a alkoholech. [7, 22] 

Fyzikálně chemické vlastnosti viz. tabulka 3-2. 

 

Kyanovodík6 – HCN (veličina – význam symbolu; symbol [jednotka]) 

Relativní molekulová hmotnost; Mr [1] 27,026 

Bod tání; Tt [°C] -13,24 

Bod varu; Tv [°C] 25,7 

Kritická teplota; Tk [°C] 183,5 

Hustota při 0°C; ρ0(g) [g.cm-3] 0,000 9 

Hustota při 22°C; ρ22(l) [g.cm-3] 0,699 

- log10 Ka; pKa
25 [1] 9.31 

Tabulka 3-2 Vybrané fyzikálně chemické vlastnosti HCN 

 

Výskyt: 

Kyanovodík produkují a vylučují v malé míře některé druhy baktérií, ale i houby a 

rostliny. V přírodě se vyskytuje v jádrech mandlí, třešní a meruněk. V ovzduší se vyskytuje 

                                                 
6 VOHLÍDAL, J., et al. Chemické Tabulky : pro střední průmyslové školy chemické a s chemickým zaměřením. 
2. opr. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 333 s. 
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ve formě par. Lidským přičiněním se vyskytuje při spalování plastů (PA, PUR, PAN) a 

odpadů.  

Použití: 

Při výrobě akrylátů, herbicidů, barviv, syntetických vláken, plastů, atd. se používá 

kyanovodík a jeho sloučeniny. [7, 22] 

 

Spektrální charakteristiky FTIR a MS hodnoty přebrány z [16, 18]: 

Hodnoty vlnočtu kyanovodíku v IR spektru 3311, 2097, 712 cm-1. IR spektrum viz. 

Graf 3-3. Podle Herrera [5] je absorbance HCN na vlnočtu 3335, 3275 a 710 cm-1. 

 

Graf 3-3 Infračervené spektrum HCN [16] 

 

Hodnoty hmotnostního náboje HCN v hmotnostním spektru::  27 m/e (100%), 26 m/e 

(17%), 12 m/e (4,2%). Hmotnostní spektrum viz. Graf 3-4 

 

Graf 3-4 Hmotnostní spektrum HCN [18] 
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4. Stanovení NH3 a HCN v kouři 
 

Aby výsledky byly v podstatě relativně stejné (reprodukovatelné) pro každý materiál, 

musíme postupovat podle určitých metod (postupů). Takovéto metody pro hodnocení 

toxických účinků zplodin hoření, jsou určeny zprávou ISO TR 9122. Zpráva má šest části. 

Každá část specifikuje jednotlivou část postupu, od postupů zplynění (tepelné degradaci) 

materiálu až po vyhodnocení toxicity zplodin matriálu. Norma ISO 13344 byla vytvořena 

z poznatků a výsledků zprávy ISO TR 9122 a stanoví smrtelné toxické vydatnosti zplodin 

hoření.  

„Norma7 je návodem postupů výpočtů toxické vydatnosti zplodin hoření na základě 

analytického stanovení koncentrace jednotlivých toxických produktů ve zplodinách hoření, 

bez expozice pokusných zvířat.“ [13] 

 

4.1. Metody modelových testů tepelné degradace 
 

Metodika zkoušek se v detailech liší, ale podstata základních kritérií je stejná. Jsou to 

zařízení, ve kterých probíhá tepelný rozklad materiálu za předem definovaných podmínek 

(teplota, proudění, složení proudící atmosféry, apod.). V tabulce 4-1 je přehled 

nejdůležitějších a nejčastěji používaných laboratorních zkoušek, na kterých se provádí 

zkoušky toxicity zplodin tepelné degradace. Na pokusných zvířatech i pro analýzu zplodin. 

Rozeznáváme tři typy pecí – kelímková pec, trubicová pec a tepelný zářič. [13] 

 

Kelímková pec je složena z ohřívacího pláště a křemenného kelímku. který se vsadí do 

pláště a pec se nahřeje na požadovanou teplotu. Poté se materiál vsadí do kelímku. Nevýhoda 

je přenos tepla kondukcí, což vede k nízké reprodukovatelnosti výsledků a od požáru se liší 

nemožnost regulovat a měřit přísun množství vzduchu a neumožňuje měření hmotnostního 

úbytku. 

Trubicová pec je složena z křemenné trubice (dále jen trubice) a kruhové pece, jež 

obepíná trubici. Vzorek je umístěn v trubici na kyvetě. Nevýhodou je malý průřez trubice, 

což vede k omezení velikosti vzorku a rozsah plamenného hoření a taky neumožňuje měření 

úbytku hmotnosti. 

                                                 
7  Norma ISO 13344 
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Tepelný zářič  je složen ze dvou tepelných zářičů směřujících pod určitým úhlem na 

vzorek tak, aby zplodiny stoupaly vertikálně. Nevýhodou je problematická možnost 

modelování atmosféry, proudící kolem vzorku. [13] 

 

Laboratorní 
zkouška 

Zařízení pro 
rozklad a 
hoření 

Teplota v zařízení Systém 
proudění 
vzduchu 

Množství 
vzorku 

Pokusná 
zvířata 
(počet) 

NBS Kelímková pec 25°C pod teplotou vznícení 
(bezplamenné hoření) 
25°C nad teplotou vznícení 
(plamenné hoření) 

Statický Proměnlivé, 
max. 8 g 

Krysy (6) 

U–Pitt Muflová pec Programovaná do 600°C Dynamický Proměnlivé Myši (4) 
DIN 53 436 Posuvná 

trubicová pec 
Konstantní v rozmezí 200°C 
až 600°C 

Dynamický Konstantní 
v objemu nebo 
hmotnosti 

Krysy 
(nejméně 
2x5) 

US–Rad  Tepelný zářič Intenzita záření 25 nebo 50 
kW/m2 

Statický Destičky 
(76x127) mm 
do tl. 51 mm 

Krysy (6) 

U–Pitt II Tepelný zářič Intenzita záření 25 nebo 50 
kW/m2 

Dynamický Proměnlivé Myši (16) 

Tabulka 4-1 Přehled nejdůležitějších laboratorních zkoušek toxicity zplodin hoření [13] 

 

Pro lepší sledování a zkoumání materiálu při tepelné degradaci, v závislosti změny 

vlastností materiálu na teplotě, se používá termická analýza. U termické analýzy lze sledovat 

různé charakteristické vlastnosti materiálu, v závislosti na teplotě. Nejčastěji používaná je 

termogravimetrická analýza (TGA) a diferenčně termická analýza (DTA). TG analýzou se 

stanovuje úbytek hmotnosti na teplotě a DTG analýzou rychlost úbytku hmotnosti na teplotě. 

[5, 6, 11, 14] 

Ve většině analýz zplodin tepelné degradace se používá termická analýza pro zplynění 

vzorku. Ale také i zařízení používané u laboratorních zkoušek uvedené v tabulce 4-1.  

Dále se jen zmíním o použití  pece BIS8 (Bayer /ICI/ Shell) a VCI9 (Verband der 

Chemischen Industrie), jenž byly použité při analytických studiích zahraničních autorů, které 

jsou rozebrány níže. 

 

                                                 
8 Schéma a použití pece viz.: MATUSCHEK, G., et al. Study of the thermal degradation of some varnishing 
systems applied in the automobile industry. In Polymer Degradation and Stability. [s.l.] : Elsevier Science 
Publishers Ltd., c1993. Volume 39, Issue 3. s. 381-391. Doi:10.1016/0141-3910(93)90014-A. Dostupný z 
WWW: <http://dx.doi.org>. 
9 Schéma a použití pece viz.: LÖRINCI, G., et al. In-product enviromental protection: evaluation of chemical 
emmision from resin fortified resistance spot welding in the automobile industry Part I. Thermal analysis/mass 
spectrometry and laboratory pyrolysis measurement with the German VCI oven. In Journal of Analytical and 
Applied Pyrolysis. [s.l.] : Elsevier Science B.V., c1995. Volume 33. s. 77-89. Doi:10.1016/0165-
2370(94)00869-3. Dostupný z WWW: <http://dx.doi.org>. 
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4.2. Analytické metody stanovení 
 

Analytických metod stanovování kvantitativních a kvalitativních výsledků je široká 

řada. Výběr analytických metod pro určení jednotlivých plynných látek v kouři specifikuje 

zpráva ISO/TR 9122 – 3, jak je vidět v tabulce 4-2. Důvodem proč jsou v tabulce přímo 

specifikované plynné látky, je ten, že jsou to látky nebezpečné z hlediska jejího významu 

toxicity nebo vývinu velkého množství látky, který významně ovlivní nebezpečnost zplodin 

tepelné degradace. A samozřejmě jsou to látky, které vznikají při tepelné degradaci, nejčastěji 

používaných plastů. Pokročilé analytické metody jsou finančně náročné. 

 

Plyn Referenční metody Ostatní metody 

CO 
Plynová chromatografie 

(GC)B 
Nedisperzní infračervený (NDIR) analyzátorC 

CO2 GCB NDIR analyzátorC 
O2 GCB Paramagnetický analyzátorC 

HCN 
Vysokorychlostní 

iontová chromatografie 
(HPIC)B 

GCB ISEB KolorimetrieB 

HCl, HBr TitraceB HPICB NDIR analyzátorC 

HF 
Ionto-selektivní 

elektrtoda (ISE)B 
HPICB 

NOx 
Chemoluminescenční 

analyzátorC 
KolorimetrieB 

Acrolein KolorimetrieB 
Vysokorychlostní kapalinová chromatografie 

(HPLC)B 
Key: 
B          Nekontinuální metody 
C          Kontinuální metody 
Tabulka 4-2 Analytické metody pro stanovení plynů a par ve zplodinách hoření. Tabulka je 

přeložena a upravena autorem diplomové práce [9] 
 

Nicméně, jsou zde i jiné analytické metody, které se využívají. V kombinací nejenom 

termické analýzy ale i jiných zařízeních tepelné degradace. Nejčastěji používané analýzy jsou 

například: infračervená spektroskopie s fourierovou transformací pod anglickou zkratkou – 

FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), hmotnostní spektrometrie – MS (Mass 

Spectrometer), plynové chromatografie – GC (Gas Chromatography) a vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie – HPLC (High Performance Liquid Chromatography) za 

vysokých tlaků. V mnoha případech se analýza soustřeďuje pouze na produkty, které jsou 

významné svým toxickým účinkem a sleduje jejich vývin celkového množství nebo průběh 

vývoje, v závislosti na teplotě nebo čase. Také analýza zplodin zaměřená na majoritní část 



 - 26 - 

produktů a dalších s různým zaměřením. Každá analytická metoda má své přednosti, zejména 

pro svou časovou náročnost na stanovení látek. Z tohoto hlediska můžeme rozdělit analýzu 

podle odebrání vzorku na: 

Diskontinuální10 (off-line) - což je zachycení zplodin do vhodného média (roztok, 

sorbent) nebo zmražením vzorku a nebo jsou odebrány v plynném stavu. Zde se nejčastěji 

používají analytické separační metody GC, HPLC, ale taky jiné metody dle potřeby a 

detektory například pro GC – MS, FTIR pro HPLC – MSD (MS Detector), DAD (Diode 

Array Detector) a další. Při tomto odběru se používají pece, které se vytemperují na určitou 

teplotu a poté se vloží vzorek do pece nebo opačně pec najíždí na vzorek, který je v trubici 

(viz. DIN 53 436). Typy pecí jsou popsány výše.. 

Kontinuální (on-line) – což je odebírání vzorku a analyzování kontinuálně po celou 

dobu zkoušky. Tento způsob umožňuje okamžitý přehled o změnách a přispívá tak 

k objasnění vzniku produktů zplodin. Nejčastěji používané analytické metody FTIR a MS. 

Používaná je kombinace termické analýzy (TA) a analýzy FTIR nebo MS. Označuje se 

zkratkou. TA-FTIR případně TA-MS. 

Ještě bych chtěl podotknout, že nikde není napsané jaké pece, či analytické metody se 

mají používat pro to či ono, výjimkou jsou případy, kdy chceme postupovat podle určitých 

norem, které mají svá pravidla (reprodukovatelnosti výsledků). Spíše jde o doporučení nebo 

vlastní přesvědčení, popřípadě další vývojový stupeň v dokonalosti pece, či analytických 

metod.  

 

4.3. Výsledky měření zahraničních autorů 
 

Výsledky zde uvedených zkoušek, jsou převzaty od zahraničních autorů. Jejich práce 

byla uveřejněna na webových stránkách http://www.sciencedirect.com/.  

 

První studie Herrera M. [5] – se zabývá tepelnou degradací a pyrolýzou materiálu 

obsahující v molekule dusík. Jsou to zejména PA6, PUR pěna a PAN. Materiály byly 

podrobeny on-line termickou analýzou (TA-MS a TA-FTIR) o hmotnosti 5 a 20 mg s růstem 

teploty 10 K.min-1. Také off-line analýzou pomocí pece BIS a VCI při vysokých teplotách 

800-1000°C. Zde byly použité analytické metody HPLC a GC/MS. Struktura použití 

analytických metod je na schématu 4-1. 

                                                 
10 Nebo také dávková metoda odebírání vzorku 

http://www.sciencedirect.com/
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Schéma 4-1 Popis analytických metod [5] 

 

 
Graf 4-1 TG (plná křivka) a DTG (čárkovaná křivka): PA6 (A), PUR 

(B), Pan (C) [5] 

 

Křivky v grafech TG a DTG (viz. graf 4-1) nám objasňují závislost úbytku hmotnosti a 

rychlost úbytku hmotnosti na teplotě v rozsahu 0-800 °C, což bylo uskutečněno 

v syntetickém vzduchu (z tlakových láhví O2 a N2) a při růstu teploty 10 K.min-1. Na prvním 
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píku PA6 DTG křivky jenž je označena jako DTGmax1 při níž byla teplota 428 °C, označíme 

jako DTGmax1 (428 °C). Následující pík tj. druhý označíme podobně DTGmax2 (525 °C) a tak 

podobně. PAN DTGmax1 (300 °C), DTGmax2 (586 °C), DTGmax3 (698 °C). PUR pěna DTGmax1 

(342 °C), DTGmax2 (382 °C), DTGmax3 (562 °C). 

Vývoj NH3 a HCN můžeme pozorovat a porovnat mezi materiály v následujících 

grafech. V grafech 4-2 a 4-3 je měření kontinuální v teplotním rozmezím 0-800 °C, bohužel 

jenom PA6 a PAN. Na grafu 4-2 je použitá TA-FTIR metoda, měřené látky(vlnočet): 

NH3(930, 965), HCN(3275, 710) a CO(2110, 2180). Je důsledně vidět maximální intenzitu 

vývoje látek na grafech s porovnáním jednotlivých píku DTGmax jednotlivých materiálu. 

Stejná analýza ale metodou TA-MS (viz. graf 4-3), měřené látky: H2O
+, CO2

+, HCN+ a NH3
+ 

(nebo taky OH+). Z grafů lze porovnat intenzitu iontů NH3 a HCN, která je podobná. 

 

 
Graf 4-2 Metoda TA-FTIR, NH3(čárkovaná křivka), HCN (tečkovaná křivka) a CO(plná 

křivka) z  materiálu PA6(A) a PAN(B) ve vzduchu. [5] 

Graf 4-3 Metoda TA-MS,  NH3 (plná křivka), HCN (dlouze čárkovaná křivka), CO2 (krátce 

čárkovaná křivka) a H2O (velice jemně tečkovaná (slabě plná) křivka) z  materiálu PA6(A) a 

PAN(B) ve vzduchu. [5] 

 

 

Na grafech 4-4 a 4-5 jsou spektra dvou analytických metod TA-FTIR a TA-MS, ale 

měření ve vzduchu je na grafu 4-4  a dusíku na grafu 4-5. Všechna měření na grafech 4-4 a 4-

5 jsou v příslušných DTGmax1, výjimkou je graf 4-5 MS spektra PUR, který je měřen na 

DTGmax2.  
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S pohledem na graf  4-4 podle Herrera [8] NH3 absorbuje na vlnočtu 930 a 965  cm-1. 

HCN absorbuje na vlnočtech 3335, 3275 a 710 cm-1. Další vlnočty na IČ spektru CO2, CH2, 

laktamu (PA6 monomer), CN - skupin, OH – skupin, isokyanatů viz. [8]. Absorbance HCN u 

PAN vysoká, u PA6 a PUR žádná. Absorbance NH3 u PAN vyšší než u PA6, u PUR žádná. 

Na MS spektru,  viz graf 4-5 je intenzita molekulového ionu HCN+ (m/e 27) u všech 

třech materiálů přibližně stejná. Hodnota 16 m/e připadá pravděpodobněji ionu NH2
+ nebo 

také CH4
+, u m/e 17 je pravděpodobnější OH+ ale taky NH3

+. Intenzita u efektivní hmotnosti 

16 m/e je skoro stejná u PA6 a PAN a nižší asi dvakrát tolik,  plus něco u PUR, kdežto 17 

m/e  je nejintenzivnější u  PA6, méně u PAN a nejméně u PUR. Další efektivní hmotnosti 

ionu - 18 m/e(H2O
+), 44 m/e(CO2

+) a další viz Herrera [5]. 

 

 
Graf 4-4 IR Spektrum na DTGmax1 pro PA6(A), PAN(B) a PUR(C) ve vzduchu [5] 

Graf 4-5 MS Spektrum na DTGmax1 pro PA6(A), PAN(B) a DTGmax2 PUR(C) v dusíku [5] 
 

Další měření proběhly v BIS a VCI pecích na teplotě 950 °C, v přítomnosti dusíku a 

následnou analýzou GC/MS. Jen pro PA6 a PAN. Jak lze vidět na grafu 4-6 s tabulkou 4-3. 

Byly detekovány látky nitrilových skupin (C≡N), PAU, karbonitrillové skupiny(C–C≡N). 
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Graf 4-6 Chromatogram produktů vzniklých při 950 °C v dusíku A) PA6 v BIS-peci, B) PA6 

v VCI-peci, C) PAN v BIS-peci a D)PAN vVCI-peci. S popisy jednotlivých píků v tabulce [5] 

 

 
Druhá studie – Herrera, M., Matuschek, G., Kettrup, A. [6] –  Studie se zabývá 

polyamidy PA 6, PA 12, PA 66, PA 612. Studie byla mířená na dvě analytické metody. První 

- kontinuálním odběrem vzorku s TA-MS. Druhá – diskontinuálním odběrem vzorku na 

sorbent XAD 4 (aktivní uhlí) a následnou analýzou GC/MS. Materiály byly zkoušeny 

v inertní atmosféře dusíku a synteticky vytvořeného vzduchu (N2 a O2). Růst teploty při 

termické analýze je 10 K.min-1.  

Graf 4-7 TG křivek nám ukazuje, že k úbytku hmotnosti PA6 dochází již při nižších 

teplotách než u ostatních PA. K rapidnímu úbytku hmotnosti docházelo v rozmezí 350-475 

ºC u všech vybraných polyamidů. 
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Graf 4-7 TG křivky polyamidu při vzduchu s teplotním 

růstem 10 K*min
-1

[9] 

 

Je vidět, že při maximální rychlosti úbytku hmotnosti na grafu 4-7 dochází také 

k nárůstu zplodin, které jsou měřené MS na grafu 4-8. Jsou to: NH+ z NH3
+ (m/e 15), H2O

+ 

(m/e 18), HCN+ (m/e 27) a CO2
+ (m/e 44). Testovaný byl PA 66. 

 
Graf 4-8 MS křivky PA 66 testovaného ve vzduchu [9] 
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5. Vlastní měření NH3 a HCN v kouři 
 

5.1. Materiály  
 

Při testech byly použity polymery mající v molekule vázaný dusík.  

Polyamid 6 –  drobné kousíčky PA6 délky 3 mm a průměru 1-2 mm, zelené barvy, se 

skelnými vlákny (obsah skelných vláken 30,3 % hm. ). Při zkoušce byl na kyvetě rozprostřen 

na délku 10 cm viz. obrázek 5-1 .  

 
Obrázek 5-1 Vzorek PA6 na kyvetě 

 

Polyuretanová pěna – 4 hranolky o šířce a výšce 1 cm a délky 10 cm. Na kyvetě byly 

hranolky uloženy dva páry nad sebou viz. obrázek 5-2. Tato pěna se používá jako izolační 

materiál mezi plechy tzv. sendvičová skladba.  

 
Obrázek 5-2 Vzorek PUR na kyvetě 

 

Polyakrylonitril – svazek splétací příze délky 10 cm, žluté barvy a průměru cca 2mm.  

 
Obrázek 5-3 Vzorek PAN na kyvetě 
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Bližší specifické vlastnosti nejsou k dispozici. Při zkoušce byla navážka každého 

vzorku 1,77 g, na délce 10 cm. Fotky zbytků po tepelné degradaci viz. příloha B. 

 

5.2. Popis a složení jednotlivých dílu aparatury a schéma 
 

Na zplynění vzorku byla použitá aparatura dle DIN 53 436. Před vstupem do trubice 

aparatury byl zařazený průtokoměr (AALBORG) a nastaven na konstantní průtok 1 l/min N2 

z tlakové láhve. Kouř z aparatury procházel čistící patronou, naplněnou skelnou vatou pro 

odstranění sazí a dehtů, poté přes promývačku se silikagelem, pro odchycení vlhkosti 

z kouře. Následně do dvou analyzátorů fy Siemens ULTRAMAT 6E (NH3) a 6F (HCN) 

zařazeny paralelně. Jednotlivé díly aparatury viz. obrázek 5-5 a schéma na obrázku 5-4. 

 

 
Obrázek 5-4 Schéma aparatury 

Tlaková láhev – N2 

1 l/min 
Analyzátor 

HCN 
Analyzátor 

NH3 

DIN 53 436 

Promývačka se 
silikagelem 

Patrona se 
skelnou 
vatou 

Průtokoměr 

78 ppm 23 ppm 
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Obrázek 5-5 Jednotlivé díly systému: A) Průtokoměr, B) aparatura DIN 53 436, C) Patrona 

se skelnou vatou, D) Promývačka se silikagelem, E) NDIR Analyzátory: vrchní NH3 a spodní 

HCN. 
 

5.3. Průběh zkoušky 
 

Než jsem začal měřit, sestavil jsem si jednoduché schéma (viz. obrázek 5-6) rozmístění 

pece, vzorku a skelné vaty, tak aby bylo zřejmé, kde se nacházela pec v jednotlivých 

časových intervalech. 

 

 Obrázek 5-6 Rozmístění (délky [mm]) pece, vzorku a skelné vaty na aparatuře. 

PEC 

VZOREK 

KYVETA 

KŘEMENNÁ TRUBICE SKELNÁ VATA 

20 100 100 30 30 20 

Celkový posun pece: 200 mm = 20 min 
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Dalším důvodem byl faktor srovnání počátku vývinu amoniaku nebo kyanovodíku na 

grafech a také kondenzace zplodin na trubici. Abych zabránil kondenzaci na stěnách trubice, 

tak jsem celou zkoušku prováděl na posledních cca 23-25 cm trubice.  

Vycházel jsem z rychlosti posuvu kruhové pece po vodící liště, který byl roven 1 

cm/min dle normy DIN 52 426, z toho vychází, že po délce 20 cm a dané rychlosti, zkouška 

trvá 20 minut. 

 

5.4. Výsledky měření PA6, PUR a PAN 
 

Každý materiál byl teplotně degradován na 500 a 800 °C. Pro každou teplotu a  

materiál byly provedeny dvě měření. Celkově bylo provedeno 12 měření. Průtok byl nastaven 

na hodnotu 1 l/min, to znamená, že průtok do každého analyzátoru byl Qv = 0,5 l/min 

jednotlivých. Nosné médium byl dusík. Tabulky a jednotlivé dílčí výpočty jsou v příloze A. 

5.4.1. Měření PA6 – 500 a 800°C 
 

Jak lze vidět z grafu 5-1, vývin amoniaku při teplotě 500 °C je nevýrazný, víceméně 

žádný. Narozdíl od teploty 800 °C, kdy maximum průměrné koncentrace NH3 – 78 ppm 

vývinu leží v 17-té minutě. Poloha přední části pece byla mezi vzorkem a skelnou vatou.  

Průběh vývoje NH3 při pyrolýze PA6 v závislosti na čase 
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Graf 5-1 Průběh vývoje NH3 při pyrolýze PA6 v závislosti na čase. 
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Vývoj kyanovodíku při teplotě 500 °C je také víceméně minimální, oproti vývoji při 

800 °C, jak lze vidět na grafu 5-2. Maximální hodnota průměrné koncentrace HCN – 8910,5 

ppm se vyskytla ve 14-té minutě, při teplotě 800 °C. A při teplotě 500 °C byla maximální 

hodnota průměrné koncentrace HCN – 345,6 ppm a byla zpozorována v 19-té minutě. Podle 

Herrera [8], jak je vidět z grafu 4-2, 4-3 (A), počátek vývinu kyanovodíku je někde cca 380 

°C. V mém měření, při nastavení teploty 500 °C, je maximální teplota v trubici cca 410 °C. 

Z toho vyplývá, že už při 500 °C, v mém případě, vývin kyanovodíku proběhl. Jelikož 

výsledky při 800 °C nejsou reálné a možná také i u 500 °C. Koncentrace byla nahrazena 

intenzitou. O tomto problému níže v kapitole 6. 

 

Průběh vývoje HCN při pyrolýze PA6 v závislosti na čase 
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Graf 5-2 Průběh vývoje HCN při pyrolýze PA6 v závislosti na čase. 
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5.4.2. Měření PUR – 500 a 800°C 
 

Při degradaci PUR pěny při 500 a 800 °C je vývin NH3 přibližně stejný viz graf 5-3. 

Počátek vývinu NH3 při 500 °C je však o 2 minuty pozdější, než při 800 °C. Jak lze vidět 

v grafu 5-2. Maximální hodnota průměrné koncentrace NH3 – 5,25 ppm se vyskytla ve 19-té 

minutě, při teplotě 800 °C. A při teplotě 500 °C, byla maximální hodnota průměrné 

koncentrace NH3 – 5,9 ppm a byla zpozorována v 16,5-té minutě. 

 

Průběh vývoje NH3 při pyrolýze PUR v závislosti na čase 
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Graf 5-3 Průběh vývoje NH3 při pyrolýze PUR v závislosti na čase. 
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Vývin kyanovodíku při tep. degradaci PUR pěny při 800 °C, oproti 500 °C, je přibližně 

o dvakrát tolik menší, viz graf 5-4. Samozřejmě je také posunutý počátek vývinu 

kyanovodíku, taky jako u všech materiálu a teplot. Maximální hodnota průměrné koncentrace 

HCN – 7642 ppm, se vyskytla ve 13-té minutě při teplotě 800 °C. A při teplotě 500 °C byla 

maximální hodnota průměrné koncentrace HCN – 2462 ppm a byla zpozorována v 15-té 

minutě. 

 

Průběh vývoje HCN při pyrolýze PUR v závislosti na čase 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Čas [min]

In
te

n
zi

ta
 [

-]

Měření 1, PUR 800°C Měření 2, PUR 800°C
Měření 1, PUR 500°C Měření 2, PUR 500°C
Průměrné koncentrace, PUR 800°C Průměrné koncentrace, PUR 500°C

 
Graf 5-4 Průběh vývoje HCN při pyrolýze PUR v závislosti na čase. 
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5.4.3. Měření PAN – 500 a 800°C 
 

Jak lze vidět z grafu 5-5 vývoj amoniaku 500 °C, je minimální, kdežto u 800 °C je o 

dost vyšší. Rozdíl mezi maximálními průměrnými koncentracemi u 500 a 800 °C je přibližně 

cca 18 ppm. . Maximální hodnota průměrné koncentrace NH3 – 19,1 ppm se vyskytla 

ve 12,5-té minutě,  při teplotě 800 °C. A při teplotě 500 °C byla maximální hodnota 

průměrné koncentrace NH3 – 1,5 ppm a byla zpozorována v 18,5-té minutě. 

 

Průběh vývoje NH3 při pyrolýze PAN v závislosti na čase 
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Graf 5-5 Průběh vývoje NH3 při pyrolýze PUR v závislosti na čase. 
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Jak lze vidět z grafu 5-6 vývoj kyanovodíku u maximální průměrné koncentrace,  při 

800 °C oproti 500 °C, je cca 2,5 krát tolik menší. Vývoj kyanovodíku u PAN je očekávaný. 

Ale tak vysoké koncentrace kyanovodíku, které byly naměřeny, nejsou reálné, podobně jako 

u všech vzorků. Z tohoto důvodu je, jako u předchozích grafů, koncentrace nahrazena 

intenzitou. Samozřejmý je i časový posun počátku vývoje kyanovodíku. Maximální hodnota 

průměrné koncentrace HCN – 28 563 ppm, se vyskytla ve 12-té minutě, při teplotě 800 °C. A 

při teplotě 500 °C byla maximální hodnota průměrné koncentrace HCN – 6736 ppm a byla 

zpozorována v 15,5-té minutě 
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Graf 5-6 Průběh vývoje HCN při pyrolýze PUR v závislosti na čase. 
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5.4.4. Celkové vyhodnocení a diskuse o výsledcích 
 

Jak již vidíme na grafu 5-7, můžeme konstatovat, že vývin průměrných koncentrací 

NH3 u PA6 při 800 °C je nejvýznamnější a poté následuje PAN při 800 °C. U dalších 

materiálu vývoj NH3 není až tak dramatický a jejich průběh je poměrně stejný. Následný graf  

5-8, nám porovnává výtěžnosti NH3 jednotlivých materiálů, při daných teplotách. Seřazení 

výtěžnosti NH3 od největší po nejmenší: PA6 800 °C, PAN 800 °C, PUR 800 °C, PUR 500 

°C, PA6 500 °C a PAN 500 °C. 

Pro srovnání vývoje kyanovodíku u jednotlivých materiálů, kde maximální průměrná 

koncentrace (intenzita), u PAN 800 °C je nejvyšší. Následující jsou PA6 800 °C, PUR 800°C, 

PAN 500 °C, PUR 500 °C a PA6 500°C(zde není skoro žádný nárůst) udává graf 5-9. Podle 

výtěžnosti (intenzita) je  dominantní PAN při 800 °C podle očekávání. Následuje  PA6 a 

PUR při 800 °C a další PAN, PUR a PA6 při 500 °C(viz graf 5-10). Při teplotě 500 °C  se 

kyanovodík v takové míře jako u 800 °C nevytváří. Vývoj u PA6 a PUR při obou teplotách je 

pozvolný, kdežto u PAN při 500 a 800 °C je vývin HCN strmý (náhlý). Dokladuje to malá 

náročnost pro PAN odštěpit CN z molekuly. 
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Graf 5-7 Průběh vývoje podle průměrných koncentrací NH3 při pyrolýze PA6, PUR, PAN  v 

závislosti na čase. 
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Graf 5-8 Výtěžnost NH3 při pyrolýze PA6, PUR, PAN. 
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Graf 5-9 Průběh vývoje podle průměrných koncentrací HCN při pyrolýze PA6, PUR, PAN  v 

závislosti na čase. 
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Graf 5-10 Výtěžnost HCN při pyrolýze PA6, PUR, PAN. 
 

Výpočty 

V tabulce 5-1 jsou shrnuty všechny vypočítané hodnoty dle následujících vzorců: 

 

Celková koncentrace NH3 a HCN ze vzorků z průběhu celého měření: 
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kde: 

ccelk[i] - celková koncentrace látky i (NH3 a HCN) ze vzorku z průběhu 

celého měření [ppm] 

ci ; ci+1 - počáteční koncentrace i a konečná koncentrace i+1 v časovém 

intervalu h  [ppm] 

h - časový interval mezi jednotlivými měřenými koncentracemi h = 0,5 

minut 

tcelk - celkový čas při měření tcelk = 20 minut [min]. 
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Hmotnost vzniklých spalin ze vzorků: 

 

[ ] [ ] [ ][ ]mgmgmgmmm jzbjvzjsp =−−=   (5) 

 

kde: 

msp[j] - hmotnost spalin ze vzorku j (PA6, PUR a PAN) [mg] 

mvz[j] - hmotnost vzorku j (PA6, PUR a PAN) [mg] 

mzb[j] - hmotnost zbytku ze vzorku j (PA6, PUR a PAN) [mg]. 

 

Hmotnost vzniklého NH3 a HCN ze vzorků: 
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kde: 

m[i] - hmotnost vzniklých látek i (NH3 a HCN) [mg] 

msp[j] - hmotnost spalin ze vzorku j (PA6, PUR a PAN) [mg] 

cprům[i] - průměrná koncentrace látky i (NH3 a HCN) [ppm]. 

 

Hmotnostní podíl vzniklého NH3 a HCN ze vzorků: 
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kde: 

w[i] - hmotnostní podíl látky i (NH3 a HCN) ze vzorku j (PA6, PUR a 

PAN) [%] 

m[i] - hmotnost vzniklých látek i (NH3 a HCN) [mg] 

mvz[j] - hmotnost vzorku materiálu j (PA6, PUR a PAN) [mg]. 

 

Maximální teoretická výtěžnost NH3 a HCN ze vzorku: 
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kde: 

mmax[i] - maximální teoretická výtěžnost látky i ze vzorku j [mg/1,77 g 

vzorku] 

Mr[i] - relativní molekulová hmotnost látek i (NH3 a HCN)  

Mj[j] - relativní molekulová hmotnost materiálů j, základní strukturní 

jednotky polymeru (PA6, PUR a PAN) 

msp[j] - hmotnost spalin ze vzorku j (PA6, PUR a PAN) [mg] 

mvz[j] - hmotnost vzorku materiálu j (PA6, PUR a PAN) [mg]. 

 

 

TABULKA - cpůmNH3 ; cpůmHCN ; mNH3 ; mHCN ; wNH3 ; wHCN ; mmaxNH3 ; mmaxHCN - pro 
PA6, PUR, PAN 

Charakteristika MATERIÁLY (materiál,teplota [°C]) 

Symbol veličiny Jednotka PA6,800 PA6,500 PUR,800 PUR,500 PAN,800 PAN,500 

ccelk[NH3] - Celková 
koncentrace NH3 

[ppm] 34,35938 0,748125 2,115 2,70875 6,3025 0,48625 

ccelk[HCN] - Celková 
koncentrace HCN 

[ppm] 3988,125 117,4938 3932,944 1132,2 8295,65 1757,4 

mNH3 - Hmotnost 
vzniklého NH3 v kouři 

[µg] 43,29281 0,531169 2,4534 2,27535 6,113425 0,374413 

mHCN - Hmotnost 
vzniklého HCN v kouři 

[mg] 5,025038 0,083421 4,562215 0,951048 8,046781 1,353198 

wNH3 - Procentuální 
výtěžnost NH3 ze vzorku 

[% hm.] 0,002446 3E-05 0,000139 0,000129 0,000345 2,12E-05 

wHCN - Procentuální 
výtěžnost HCN ze vzorku 

[% hm.] 0,2839 0,004713 0,257752 0,053732 0,45462 0,076452 

mmaxNH3 - Maxim. teor. 
výtěžnost NH3 ze vzorku 

[µg/1,77 g 
vzorku] 

0,153703 0,08661 - - 0,175879 0,139615 

mmaxHCN - Maxim. teor. 
výtěžnost HCN ze vzorku 

[mg1,77 g 
vzorku] 

0,243921 0,137448 - - 0,279113 0,221564 

Tabulka 5-1 Tabulka vypočítaných hodnot – cprům, m, w, mmax pro všechny materiály, látky a 

teploty. 
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TABULKA - mvz ; mzb ; mzp  A MOLEKULOVÝCH HMOTNOSTÍ - Mj PA6, Mj PUR, Mj  

PAN, Mr NH3, Mr HCN 

Charakteristika MATERIÁLY (materiál,teplota [°C]) 
Symbol veličiny Jednotka PA6,800 PA6,500 PUR,800 PUR,500 PAN,800 PAN,500 

mvz - Hmotnost vzorku [g] 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

mzb - Hmotnost zbytku [g] 0,51 1,06 0,61 0,93 0,8 1 

msp - Hmotnost spalin 
(plynná část po tep.deg.) 

[g] 1,26 0,71 1,16 0,84 0,97 0,77 

Charakteristika PA6 + Skelná vlákna = 1,77g 
Symbol veličiny Jednotka 

Hodnota 
[g] PA6 

Skelná 
vlákna Mj PA6 - relativní 

molekulová hmotnost  
[-] 113,161 

m - 
hmotnost 

1,23369 0,53631 
Mj PUR - relativní 

molekulová hmotnost  
[-] - 

   
   Mj PAN - relativní 

molekulová hmotnost  
[-] 53,064 

   
   Mr NH3 - relativní 

molekulová hmotnost  
[-] 17,03 

   
   Mr HCN - relativní 

molekulová hmotnost  
[-] 27,026 

   

Tabulka 5-2 Tabulka hmotnosti – mvz, mzb, msp pro všechny zkoušky a materiály. 
 

5.4.5. Faktory ovlivňující tvorbu NH3 a HCN 
 

Z měření je jasné, že tvorba NH3 a HCN je závislá na teplotě, složení materiálů a plynu, 

ve kterém je vzorek spalován. 

Při teplotě 800 °C jsou výtěžnosti NH3 a HCN několika násobě vyšší u všech materiálů, 

oproti teplotě 500 °C. U PA6 je výtěžnost nejvyšší a to amoniaku o 80,5krát a u kyanovodíku 

o 60krát více. U PUR pěny je výtěžnost NH3 a HCN v rozdílu teplot nejmenší oproti ostatním 

materiálům, a to amoniaku 1krát tolik, kyanovodíku o 4,8krát tolik. U PAN je výtěžnost 

amoniaku 16,3krát a kyanovodíku 6krát více.  

Ovlivnění tvorby NH3 a HCN dle složení materiálu je vidět na grafu hmotnostního 

spektra od Herrery [5] (viz. graf 4-5). Při měření byly použity stejné materiály, jako u mého 

měření. Povšimněme si amoniaku, kde jeho intenzita u PA6 je nejvyšší, poté následuje PAN 

a PUR. Spíše pořadí PAN a PUR podle intenzity by mnělo být opačné. Musíme si ale 

uvědomit, že každý materiál je analyzován při jiné teplotě PA6 - DTGmax1 (423 °C), PAN - 

DTGmax1 (300 °C) a ještě k tomu PUR na DTGmax2 (385 °C), kdy už předtím došlo k DTGmax1 

(342 °C) u PUR. Podle porovnání složení. PA6 má jeden kyslík v polymerní jednotce a PUR 

má dva. Když se podíváme na již zmíněný graf vidíme, že u PUR pěny dochází k tvorbě H2O 
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a CO2 a podobně i v případě PA6. Avšak nikoli v případě PAN. To je jasný důkaz o tom, že 

na složení materiálu jsou závislé vzniklé produkty, ale samozřejmě nejenom složením ale i 

teplotou. U mého měření taky vidíme, že při teplotě 800 °C u jednotlivých materiálů, je 

rozdíl ve výtěžnosti amoniaku i kyanovodíku. To platí i pro měření při teplotě 500 °C 

Tvorbu amoniaku a kyanovodíku bude ovlivňovat i přítomnost pracovního plynu při 

tepelné degradaci, vzdušná vlhkost a také způsob tepelné degradace. 

Jak lze vidět z grafu 6-2 a 6-3 tak dusík obklopující materiál při teplotě 800 °C, reaguje 

s materiálem a dochází ke vzniku NH3 a HCN,  evidentně se nechová při této teplotě jako 

inertní plyn. U teploty 500 °C narůstá koncentrace HCN jen slabě. U amoniaku mizivě či 

vůbec. 
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6. Možnosti využití přístrojů Fy. SIEMENS ke kontinuální 
analýze 

 

6.1. Popis a odstranění vysokých koncentrací HCN s diskuzí 
 

Nejdříve bych chtěl říci, že než jsem začal měřit, relativně přijatelné hodnoty 

(kyanovodíku) ztratil jsem čas hledáním chyby způsobené analyzátorem. To vedlo jen k 

měření příslušných materiálů a teplot dvakrát. Pro relativně dobré přesnosti výsledků 

analytického měření je zapotřebí provést alespoň tří měření. V důsledku toho jsem se dopustil 

chyby ve výsledcích. 

 

Vysoké hodnoty koncentrace HCN 

U všech měření, vykazoval analyzátor velice vysoké hodnoty koncentrace HCN. 

Zkušební měření byla zaměřena na nalezení takového postupu nebo chyb při měření, aby 

analyzátor měřil takové koncentrace, jenž by se blížily reálným výsledkům. Avšak se 

nepodařilo tyto postup či chyby nalézt. Z tohoto důvodu také musím zdůraznit, že 

koncentrace HCN, jenž byly publikovány ve vlastním měření, byly nahrazeny intenzitou (bez 

rozměru), jak je publikováno v grafech kapitole 5.4.1. až 5.4.4., a také grafy 6-1 a 6-3. 

Tabelované a vypočtené hodnoty jsou ponechány v koncentracích pro porovnání. 

Všechna měření uvedena níže byla provedena na teplotě 800 °C s PA6. 

Proběhlo pár „seznamovacích“ měření a zkoumání přístrojů. První měření probíhaly 

v atmosféře vzduchu o průtoku 0,5 l/min., se vzorkem polyamidu, o hmotnosti 5 g, 

rozloženým na kyvetě v délce 20 cm.. Byl jsme si vědom, že vzniklá vodní pára při hoření 

absorbuje na širokém pásmu spektra IČ záření a tím dochází k zkreslení hodnoty koncentrace 

měřeného kyanovodíku, případně amoniaku. Pro vyřešení tohoto problému, byla zařazena 

patrona naplněná CaCl2 před vstupem do analyzátorů. V průběhu zkoušky analyzátor naměřil 

vysoké koncentrace HCN v řádech několika tisíců ppm (nejvyšší naměřená koncentrace při 

zkoušce byla 5277 ppm). 

Pro druhé měření byla navážka snížena o polovinu na m = 2,5 g a rozložení po kyvetě v 

délce 10 cm, s průtokem 0,3 l/min do analyzátoru. Měření ukázalo, že naměřená koncentrace 

v jednotlivých minutách je závislá na průtoku, hmotnosti a délce navážky. Nejvyšší naměřená 

koncentrace při zkoušce byla 5709 ppm. 
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Další snaha pro změnu k lepším výsledkům, v třetím měření, byla změna atmosféry 

proudící kolem vzorku, na dusík. Byla totiž obava, že vlhkost v kouři nebyla dostatečně 

odstraněna patronou CaCl2 pro vysušení. Tím jsem částečně eliminoval výskyt vodní páry, 

jak z důvodu reakce se vzorkem, tak vlhkosti ve vzduchu. Ale na druhou stranu, kyslík 

vázaný v molekule PA6, zapříčiní tvorbu vody při tepelné degradaci za přítomnosti dusíku, 

jak je vidět u výsledků podle Herrera [5] na grafu 4-5, kde dochází k tvorbě vodní páry (m/e 

18 H2O
+), ale určitě v menším míře, než v přítomnosti vzduchu (nejsou zde v mé  práci žádné 

srovnávací zkoušky). V tomto třetím měření, s navážkou m = 2,5 g a rozložením po kyvetě v 

délce 10 cm, s průtokem 0,5 l/min do analyzátoru, byl použitý dusík místo vzduchu a 

silikagel místo CaCl2. Výsledky byly ještě vyšší, než v přítomnosti vzduchu. Nejvyšší 

hodnota koncentrace HCN byla 11341 ppm (viz graf 6-1)!! Je nutno podotknout, že 

analyzátor je kalibrován na maximální hodnotu 5000 ppm. Vyšší hodnoty jsou již nepřesné.  

Nevěděl jsem si rady a nikdo z fakulty mi nedokázal poradit, tak musel být povolán 

odborný servis. Nastavil optickou část přístroje a provedl kalibraci (pomocí SO2). 

 Další zkušební měření (4,5,6,7) proběhla na dvou materiálech PA6 a PUR s navážkou 

1,77 g pro měření 1 a 2, teploty 800 °C. Výsledky těchto měření jsou v kapitole 5.4.1., 5.4.2. 

Jak je vidět z uvedených výsledků, nejvyšší dosažené koncentrace HCN jsou přesto vysoké. 

Uvedu nejvyšší naměřené koncentrace HCN: (PUR; 1 měření; koncentrace 7769 ppm), (PA6; 

1 měření; koncentrace 8802 ppm), (PUR; 2 měření; koncentrace 8341 ppm), (PA6; 2 měření; 

koncentrace 9321 ppm). Další podrobné hodnoty a údaje v příloze A.  

Následovaly další zkušební  měření (8,9,10,11). Degradován byl v každém měření PA6, 

při teplotě 800 °C, průtoku 0,5 l/min do analyzátoru, pracovní atmosféra dusík a navážka 

1,77 g. Hodnoty jsou tabelovány v příloze A. Smyslem zkušebních měření v odstavci bylo 

získání nulových hodnot koncentrace HCN. Jen jsem přidával nebo měnil různá promývací a 

filtrovací zařízení. 

V osmém měření jsem za aparaturu DIN 53 436 zařadil skelnou vatu, následovala 

promývačka s roztokem 0,1 molů NaOH a silikagel. NaOH měl reagovat s HCN za vzniku 

NaCN a H2O. Silikagel mněl navázat na sebe vodní páru. To se nestalo, protože nejvyšší 

naměřená koncentrace HCN byla 9124 ppm. 

V devátém měření jsem vyměnil silikagel za CaCl2 a vše zůstalo ve stejném pořadí, 

jako u předchozí zkoušky. Výsledky byly o něco více než dvojnásobné!! Nejvyšší naměřená 

koncentrace HCN byla 22845 ppm!! U amoniaku také došlo k nárůstu koncentrace na 

dvojnásobek a jeho nejvyšší naměřená koncentrace v tomto měření byla 244,1 ppm. Myslel 
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jsem si, že to bude zapříčiněno malým množstvím CaCl2 jako látky, která váže na sebe 

vlhkost. 

Při třetím měření jsem zařadil za CaCl2  silikagel a pořadí bylo následující: skelná vata, 

NaOH, CaCl2, silikagel. Výsledky byly lepší, oproti předešlého zkušebního měření a nejvyšší 

naměřená koncentrace HCN byla 12070 ppm.  

V dalším měření jsem přidal mezi skelnou vatu a NaOH patronu naplněnou aktivním 

uhlím. Smyslem bylo, navázat organické látky vytvářející se při tepelné degradaci, které by 

mohly absorbovat na IČ vlnočtu, jako HCN. Výsledky ukázaly, že snížení koncentrací 

nastalo, ale ne tak výrazně jak bych si přál. Nejvyšší naměřená koncentrace HCN při tomto 

měření byla 7095 ppm. Pro lepší přehlednost všech zkušebních měření uvedených výše jsem 

sestavil tabulku 6-1. 

Tabulka 6-1 Přehled zkušebních měření. 
 

Po všech měření jsem začal vyhodnocovat měření a pracovat na diplomové práci. Mezi 

tím bylo provedeno zkušební měření, které mělo objasnit vysoké koncentrace HCN. Byly 

degradovány látky, jejichž molekula neobsahuje dusík, jsou to polypropylén (PP) a celulóza. 

Tyto látky v molekule obsahují v případě celulózy uhlík, vodík a kyslík a v případě PP jen 

uhlík a vodík. U celulózy bude docházet k vývinu také H2O a CO2. Můžeme předpokládat 

vývin většího množství koncentrace HCN  u celulózy a nižší koncentrace HCN u PP. Jestli se  

                                                 
11 Použití zkratek: V – Kamenná vata, N – NaOH, S – Silikagel, C – CaCl2, A – Aktivní uhlí. 
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Měř. 1 PA6 800 VZDUCH 5 0,5 CaCl2 5277 
Měř. 2 PA6 800 VZDUCH 2,5 0,3 CaCl2 5709 
Měř. 3 PA6 800 DUSÍK 2,5 0,5 Silikagel 11341 

Další měření 
Měř. 4 PA6 1 800 DUSÍK 1,77 0,5 Silikagel 8802 
Měř. 5 PA6 2 800 DUSÍK 1,77 0,5 Silikagel 9321 
Měř. 6 PUR 1 800 DUSÍK 1,77 0,5 Silikagel 7769 
Měř. 7 PUR 2 800 DUSÍK 1,77 0,5 Silikagel 8341 

Další měření 
Měř. 8 PA6 800 DUSÍK 1,77 0,5 V+N+S 9124 
Měř. 9 PA6 800 DUSÍK 1,77 0,5 V+N+C 22845 
Měř. 10 PA6 800 DUSÍK 1,77 0,5 V+N+C+S 12070 
Měř. 11 PA6 800 DUSÍK 1,77 0,5 V+A+N+C+S 7095 
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teorie potvrdila vidíme na grafu 6-3, a vypadá to že nikoli. Myslím si, že z grafu 6-2 a 6-3 u 

PP a celulózy taky vyplývá, že dochází k reakci mezi dusíkem a základní jednotkou 

polymerního řetězce, za vývinu látek obsahující dusík - HCN a NH3, (případně dalších 

jednodušších látek nitrilových a aminových sloučenin). 

 

Průběh vývoje HCN při zkušebních měření, pyrolýzy PA6
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Graf 6-1 Průběh vývoje HCN při zkušebních měření, pyrolýzy PA6. 
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Průběh vývoje NH3 při zkušebních měření PP a Celulózy při 800 a 500 °C
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Graf 6-2 Průběh vývoje NH3 při zkušebních měření PP a Celulózy při 800 a 500 °C. 

 

Průběh vývoje HCN při zkušebních měření PP a Celulózy při 800 a 500 °C
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Graf 6-3 Průběh vývoje HCN při zkušebních měření PP a Celulózy při 800 a 500 °C. 
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6.2. Popis a odstranění kondenzace analyzovaných zplodin na 
stěnách hadiček s diskuzí 

 

Kondenzace na stěnách hadiček dopravního vedení a nasákavost hadiček 

V důsledku lehce kondenzujících par, dochází ke kondenzaci a usazování na stěny 

hadiček dopravního vedení. Důsledek tohoto jevu je, že ovlivní konečnou naměřenou 

hodnotu výtěžnosti a koncentrace při zkoušce. S tím i souvisí nasákavost kondenzátu do 

materiálu hadiček (např. silikonových), který je použitý při dopravě kouře k analyzátoru. Lze 

odstranit profukováním a profukování je závislé zejména: na průtoku při profukování, na 

čase. 

V případě kondenzace jsem podnikl jedno měření a to proto, že aparatura na které jsem 

měřil, neměla opatření proti kondenzaci - vyhřívání. Chtěl jsem zjistit jen orientačně, jak 

ovlivňuje mé měření. Nejdříve jsem nakalibroval nulové hodnoty na obou analyzátorech 

(NH3 a HCN) dusíkem. Poté jsem sestrojil následující sestavu zařízení pro upravování plynu 

a jednotlivě jsem je odebíral. Zařízení jsem mněl v sestavě protože, zde dochází ke 

kondenzaci. Mezi počáteční hodnotou koncentrace a konečnou při měření uběhlo 20 minut, 

to znamená první hodnota 0 minut, druhá 15 minut a třetí 20 minut. Měření jsou následující 

v tabulkách 6-1, 6-2 a 6-3. V tabulce 6-1 je vidět, že první hodnota a poslední hodnota u 

HCN je rozdílná, to znamená, že dochází k vyfukování par kondenzátu. A podobně v dalších 

tabulkách. Z měření vyplývá, že dochází ke kondenzaci kyanovodíku a také vody, ale 

nedochází ke kondenzaci amoniaku. 

 

Sestava: Vata (nová) – NaOH – CaCl2 – Silikagel (nový) 

NH3 1 ppm 1,6 ppm 1,8 ppm 

HCN 700 ppm 
→ 15 min 

455 ppm 
→ 5 min 

444 ppm 

Tabulka 6-1 Průběh měření koncentrací NH3 a HCN při profukování. 
 

Sestava: Vata (z předchozího měření) – CaCl2 – Silikagel (z předchozího měření) 

NH3 1,8 ppm 2 ppm 1,9 ppm 

HCN 462 ppm 
→ 15 min 

390 ppm 
→ 5 min 

381 ppm 

Tabulka 6-2 Průběh měření koncentrací NH3 a HCN při profukování. 
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Sestava: aparatury: CaCl2 – Silikagel (z předchozího měření) 

NH3 1,8 ppm 2 ppm 1,9 ppm 

HCN 399 ppm 
→ 15 min 

367 ppm 
→ 5 min 

366 ppm 

Tabulka 6-3 Průběh měření koncentrací NH3 a HCN při profukování. 

6.3. Návrhy pro odstranění popsaných problémů při měření 
 

V případu vysokých koncentrací HCN, bych navrhoval nechat prověřit analyzátor 

servisním technikem ještě jednou a pokud by problémy s měřením pokračovaly, nechal bych 

prověřit analyzátor výrobci. 

Nebo provést několik měření se silikagelem a chloridem vápenatým, v závislosti na 

počtu patron s chloridem vápenatým a promývaček s vysušeným (regenerovaným) 

silikagelem. Z důvodu, že vzniklá vodní pára při tepelné degradaci se nestačí navázat na 

silikagel, případně chlorid vápenatý. 

Další možností je provést měření s použitím molekulových sít pro zachycení látek, jenž 

absorbují na stejném vlnočtu jako HCN. Pokud by došlo k naměření nízkých koncentrací 

mohla by se použít metoda stanovení HCN podle ČSN 64 0758 – Stanovení kyanovodíku ve 

zplodinách hoření plastů a výsledky porovnat s výsledky naměřené analyzátorem.  

Odstranění kondenzace a nasákavosti. U kondenzace je řešení použití vyhřívání na 

hadičky případně trubičky. Nebo celý systém vedení a úpravy vložit do vyhřívaného 

prostoru, například vyhřívaná pec. 

Nasákavost hadiček můžeme řešit výměnou např. za skleněné nebo kovové trubičky. Je 

důležité, aby zplodiny nereagovaly s použitým materiálem trubičky nebo hadičky. Z hlediska 

použití materiálu z hlediska plastických hmot je nejlepší varianta PTFE – teflon 

(polytetrafluoroetylén). 
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7. Závěr 
 

V první části diplomové práce jsem popsal složení kouře z různých hledisek a 

podmínky jenž toto složení ovlivní. Při vlastním měření se potvrdilo, že složení kouře 

ovlivňují podmínky, jako je teplota, složení materiálu a složení atmosféry. A dále jsem se 

zabýval toxickými účinky kouře a popisoval jejich závislost na typu látky a jeho množství. 

V další části jsem představil amoniak a kyanovodík, z hlediska jejich charakteristiky, výskytu 

a použití. 

 

Cílem diplomové práce bylo stanovení amoniaku a kyanovodíku v kouři, při tepelné 

degradaci polyamidu 6, polyuretanové pěny a polyakrylonitrilu. Ale nastala nečekaná 

komplikace v podobě vysokých koncentrací kyanovodíku, naměřených na analyzátoru, jenž 

nebyly a nejsou reálné, při mých měřeních. Nejenom, že jsem naměřil a vyhodnotil výsledky 

měření, ale také jsem se pokusil o nalezení řešení problematiky vysokých koncentrací 

kyanovodíku. To se nepodařilo, ale byly navrhnuty další postupy pro vyřešení problému 

vysokých koncentrací kyanovodíku. Bohužel výsledky naměřených a vyhodnocených 

koncentrací kyanovodíku nelze vzít v úvahu, ale pro srovnání vývoje koncentrací a výtěžností 

u jednotlivých materiálů je lze použít. Koncentrace a výtěžnosti kyanovodíku byly nahrazeny 

intenzitou pro srovnání výsledků. Při měření koncentrací amoniaku nedocházelo k těmto 

problémům. 

 

Z měření je patrné, že největší výtěžnost amoniaku je u polyamidu 6 a nejnižší u 

polyuretanu, při teplotě 800 °C. U teploty 500 °C je největší výtěžnost amoniaku u 

polyuretanu a nejnižší u polyakrylonitrilu. Pro porovnání intenzity výtěžnosti kyanovodíku je 

největší intenzita polyakrylonitrilu a nejmenší pak polyuretanu a to při teplotě 800 °C. U 

teploty 500 °C je největší intenzita polyakrylonitrilu a nejmenší polyamidu 6. 

 

Skutečný požár je jev, který v podstatě žádný přístroj nedokáže zcela napodobit a proto 

je potřeba mít na paměti, že zplodiny tepelné degradace vzniklé v laboratoři nebudou stejné, 

jako u skutečného požáru. 
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9. Seznam příloh 
 
Příloha A: Tabulky hodnot ze všech měření PA6, PUR, PAN, PP, Celulózy. 
Příloha B: Fotografie jednotlivých zbytku po tepelné degradaci a z průběhu měření. 
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