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Anotace 

Kacálek, J. Účinky nebezpečných látek na vybraný osobní ochranný prostředek hasičů. 

Bakalářská práce. Ostrava 2012. 62 s. 

 

Tato Bakalářská práce se zabývá účinky nebezpečných látek na vybraný osobní ochranný 

prostředek hasičů, s důrazem především na ochranný oděv hasičů. 

V práci je popsána metoda zkoušení ochranných oděvů proti kapalným chemikáliím a  

její úprava pro laboratorní podmínky. Na základě této metody jsou stanoveny indexy 

absorpce, penetrace a odpudivosti pro vybrané nebezpečné chemické látky (H2SO4, HNO3, 

HCl a NaOH) a vodu. V práci je zkoumáno působení kapalných chemikálií na ochranný oděv 

v čase a následně je pozorována mikroskopem změna struktury látky.  

 

Klíčová slova: nebezpečná látka, ochranný oblek, penetrace, absorpce, odpudivost. 

 

Annotation 

Kacálek, J.Effects of Dangerous Substances on a Selected Item of Personal Protective 

Equipment of Firefighters. Bachelor work. Ostrava 2012, 62 s. 

 

This Bachelor work is concerned with effect of dangerous substances to a selected of 

personal protective equipment of firefighters with emphasis on all protective clothes of 

firefighters mainly.  

For this work is described a method testing protective clothing to liquid chemicals and 

her conversion for laboratory conditions. On the basis this method are determinate index 

penetration, absorption and repulsion for choice dangerous chemical substance (H2SO4, 

HNO3, HCl a NaOH) and water. For this work is investigated effects of liquid chemicals on 

protective clothing in time and afterwards is observed alternation structure of fabric by 

microscope. 

 

Key words: hazardous substance, protective clothing, penetration, absorption, repulsion. 
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Úvod  

Bakalářská práce se zabývá účinky nebezpečných látek (NL) na vybraný ochranný 

osobní prostředek hasičů TIGER Plus. Důraz je především kladen na zásahový oblek pro 

hasiče a jeho odolnost vůči kapalným chemikáliím. V práci je zohledněn vliv koncentrace 

a čas působení na daný oděv. Experimentálně jsou stanoveny indexy penetrace, odpudivosti 

a absorpce u vybraného zásahového oděvu. Je popsána změna struktury po působení 

nebezpečné látky na zásahový oděv.  

Hasiči se mohou při svých činnostech setkat s celou řadou NL a jejich ochranné 

prostředky musí odolat účinkům těchto látek po celou dobu zásahu. Pro tuto práci byly 

vybrány látky, které se v České republice vyskytují nejčastěji, a je zde největší 

pravděpodobnost, že se s nimi zasahující hasiči setkají.  
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Cíle bakalářské práce 

1. Vypracování literární rešerše k účinkům nebezpečných látek (kyselin a zásad) na 

osobní ochranné prostředky hasičů s důrazem na zásahové oděvy.  

2. Zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalných chemikálií (NaOH, HCl, 

H2SO4, HNO3 a H2O), na vybraném druhu zásahového oděvu pro hasiče. 

1) vliv koncentrace chemikálií a času působení na vybraný druh zásahového oděvu, 

2) stanovení indexu penetrace, odpudivosti a absorpce u vybraného druhu 

zásahového oděvu, 

3) sledování změn struktury po působení chemikálií u vybraného druhu zásahového 

oděvu, 

4) stanovení vybraných parametrů u každé vrstvy tohoto materiálu a popis změn 

struktury (např. studium struktury po chemickém působení u materiálů 

mikroskopem). 
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1 Teoretická část 

1.1. Rešerše  

V této části práce jsou uvedeny prameny, ze kterých byly čerpány informace týkající se 

řešené bakalářské práce. Ostatní zdroje literatury jsou uvedeny v seznamu literatury. 

  

ORINČÁK, M.: Experimentálne skúmanie účinkov nebezpečných látok na nechránenú 

kožu, 16. Medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom 

prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 1. – 2. Jún 2011, s. 545-554. 

Autor se v příspěvku [1] zabývá zkoumání účinků nebezpečných látek (NL) na 

nechráněnou kůži. Jsou v něm popsány účinky kyselin a zásad na kůži. Dále je zde popsán 

postup experimentu, při kterém byly předmětem zkoumání účinky NL přímou kontaminací 

kůže (kapkami NL) a nepřímou kontaminací kůže (aerosolem NL). Autor v závěru článku 

uvádí kritický čas viditelného poškození kůže silnými kyselinami do 3 minut, při zasažení 

slabšími kyselinami od 3 do 10 minut. V uvedených časech je nutné zasažené místo 

opláchnout vodou a snížit tím koncentraci. Ideální je na místo vody použít zásaditý roztok, 

který kyselinu zneutralizuje. 

 

ORINČÁK, M.: Základné experimentálne skúmanie účinkov nebezpečných látok 

v podmienkach individuálnej ochrany, Žilinská univerzita Fakulta špeciálneho inžinierstva, 

Katedra požiarneho inžinierstva, 12 s. 

Článek [2] je zaměřen na zkoumání účinků nebezpečných látek na nechráněnou kůži 

a ochranný prostředek (OP) hasičů, ale i civilních osob, které se mohou nacházet 

v kontaminovaném prostoru. Je zde popsán účinek NL přímou kontaminací kůže nebo OP 

kapkami kapaliny a nepřímou kontaminací kůže nebo OP aerosolem NL. Dále je zde uveden 

postup pokusu v aerosolové komoře s uvedením příkladů reakce NL s prasečí kůží 

a tkaninami, ze kterých jsou vyráběny OP. Příspěvek uvádí kritický čas vytvoření viditelného 

poškození kůže silnými kyselinami do 3 minut, slabšími kyselinami od 3 do 10 minut. 

Textilie používané jako prostředky improvizované ochrany (PIO) při kontaminaci kyselinami 

se rozkládají během 2 – 5 minut. Speciální tkaniny používané jako PIO odolávají působení 

více než 30 minut, přičemž bylo zjištěno mikroskopické poškození tkanin. 
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ČSN EN ISO 6530. Ochranné oděvy – ochrana proti kapalným chemikáliím – metoda 

zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin. Praha: Český normalizační 

institut, 2005. 11 s. 

Tato norma [5] upravuje metodický postup pro stanovení indexu penetrace (IP), indexu 

odpudivosti (IR) a indexu absorpce (IA) materiálů ochranných oděv proti kapalným NL.  

 

EN 469. Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy pro 

hasiče. Praha: Český normalizační institut, 2007. 44 s. 

Tato norma [6] upravuje minimální požadavky na oděvy, které hasiči používají při 

zdolávání požárů a jiných činnostech souvisejících se zásahovou činností. 

 

ISO 6529. Protective clothing – protection against chemicals – Determination of 

resistance of protective clothing materials to permeation by liquids and gases. 2001. 

Tato mezinárodní norma [7] upravuje laboratorní metody, umožňující stanovení 

odolnosti materiálů užitých pro výrobu ochranných oděvů. Metoda zkouší materiály proti 

permeaci kapalných nebo plynných chemikálií v podmínkách nepřetržitého nebo přetržitého 

kontaktu. Metody jsou vhodné pouze při zkoušení neprodyšných materiálů ochranného oděvu. 

Odolnost proti permeaci materiálu ochranného oděvu za laboratorních podmínek se stanovuje 

na základě průnikové doby, rychlosti permeace a celkové permeace.  

 

ISO 13994. Clothing for protection against liquid chemicals – Determination of the 

resistance of protective clothing materials to penetration by liquids under pressure. 2005. 

Tato mezinárodní norma [8] popisuje laboratorní metody umožňující stanovení odolnosti 

materiálů používaných v ochranných oděvech pro viditelný průnik v podmínkách 

nepřetržitého kontaktu s kapalinou a daném tlaku, například když je oblek vystaven 

opakovanému potřísnění kapalinou z tlakového spreje. Stanovení ochranného oděvu za 

vyhovující nebo nevyhovující je založeno na vizuální detekci průniku kapaliny. Tato metoda 

se běžně využívá k vyhodnocení účinnosti proti průniku kapalin u bariér používaných 

v ochranných oděvech a vzorků z hotových kusů ochranných obleků. 
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1.2. Statistika zásahů na nebezpečnou látku 

Statistická ročenka HZS ČR [10] uvádí počet zásahů JPO na nebezpečnou chemickou 

látku. V roce 2011 hasiči zasahovali u 5 285 událostí s NL. V tab. 1 jsou uvedeny počty 

zásahů za posledních 5 let. Většinu těchto zásahů na NL tvoří zásah na ropné 

produkty (80,4 %), nutno ovšem říci, že velkou část tvoří únik kapalin z nádrží motorových 

vozidel při dopravních nehodách. Počet událostí s NL důležitými pro tuto práci zůstává 

přibližně stejný jako v minulých letech. 

Tab. 1 Statistika zásahů HZS ČR [10] 

 

Na obr. 1 je porovnání úniků nebezpečných látek za posledních 10 let. Z grafu je patrný 

nárůst zásahů v letech 2007-2008, v posledních letech má počet zásahů na NL klesající 

charakter. 

 

Obr. 1: Statistika zásahů na NL za posledních 10 let [10] 
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1.3. Vybraný osobní ochranný prostředek 

Pro účel této práce byl jako ochranný osobní prostředek (OOP) použit zásahový oblek 

pro hasiče TIGER Plus (obr. 2) od firmy DEVA F-M s.r.o., Frýdek-Místek [9]. 

 

Obr. 2: Zásahový oděv TIGER Plus [9] 

Oblek TIGER Plus je třívrstvý zásahový oděv. Oděv tvoří vrstvy (obr. 3): 

a) NOMEX
®
 Diamond Ultra, 210 g/m

2
 – SOFIGUARD

®
 

b) GORE-TEX
®
 Fireblocker N, 140 g/m

2
 

c) NOMEX
®
 Comfort Grid, 200 g/m

2
 – SOFIDRY

®
 

 

Obr. 3: Složení vrstev obleku TIGER Plus [9] 

ad a) Vlastnosti vrstvy SOFIGUARD: 

 Speciální úprava na vnější tkanině zajišťuje ochranu proti kapalným chemikáliím, 

až 25 cyklů praní při 60°C a sušení bez nutnosti další reimpregnace. 

ad c) Vlastnosti vrstvy SOFIDRY: 
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 Technologie přenosu a odvodu vlhkosti. Permanentní úprava, která pomocí 

rychlého odvodu vlhkosti od uživatele a z obleku zvyšuje nejen komfort nošení 

a výkonnost, ale i ochranné vlastnosti obleku [9]. 

Složení jednotlivých vrstev obleku: 

 NOMEX Diamond Ultra – 75% m-aramid, 23 % p-aramid, 2% uhlíkové vlákno 

 GORE-TEX – 50% aramid, 50%, viskóza FR 

 NOMEX Comfort Grid – 93% m-aramid, 5% p-aramid, 2% P140 

1.4. Požadavky norem  

1.4.1. ČSN EN 469 Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky 
na ochranné oděvy pro hasiče  

Zkoušení odolnosti proti průniku kapalných chemikálií. Před vlastním experimentem 

musí být zkoušené materiály vyprány a usušeny dle údajů výrobce. Sestava komponent nebo 

sestava vícevrstvého oděvu musí být zkoušena podle ČSN EN ISO 6530. Po působení 

chemikálie po dobu 10 s při použití následujících chemikálií (uvedeny v tab. 2), musí tyto 

OOP vykázat stupeň odpudivosti větší než 80 % a v žádném případě nesmí dojít k průniku na 

nejspodnější povrch OOP [6].  

Tab. 2 Chemikálie pro zkoušení úniku kapalin dle normy [9] 

chemikálie 
hmotnostní  

koncentrace (%) 

teplota  

chemikálie ±2 °C 

NaOH 40 20 

HCl 36 20 

H2SO4 30 20 

o-xylen 100 20 

 

Pro tuto bakalářskou práci byly vybrány látky o určených koncentracích uvedených 

v tab. 3: 

Tab. 3 Chemikálie použité pro zkoušení průniku kapalin 

chemikálie 
hmotnostní  

koncentrace (%) 

H2O - 

NaOH 
40 

20 

HCl 
35 

20 

HNO3 
65 

38 

H2SO4 
93 

60 
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1.4.2. ČSN EN ISO 6530 Ochranné oděvy – Ochrana proti kapalným 
chemikáliím – Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci 
(pronikání) kapalin  

Tato technická norma se zabývá metodou zkoušení odolnosti materiálů proti pronikání 

kapalných chemikálií. Specifikuje metodu zkoušení pro měření indexů penetrace, absorpce 

a odpudivosti materiálů ochranných oděvů proti kapalným chemikáliím, především s nízkou 

těkavostí [5]. 

Definice pojmů použitých v normě 

 Penetrace (pronikání) – proces, při kterém chemikálie prochází póry, dírami nebo 

nezbytnými otvory v materiálu nebo hotové součásti oděvu. 

 Permeace (propustnost) – proces, při kterém chemikálie difunduje přes materiál 

oděvu na molekulární úrovni. 

 Odpudivost – schopnost materiálu odpuzovat kapalinu při aplikaci na jeho 

povrch [5]. 

Postup metody 

Pro každou zkušební kapalinu je zapotřebí šesti vzorků (360±2) mm x (235±5) mm 

nastříhaného oděvu nebo zkoušeného materiálu, které se váží s přesností na 0,01 g. Dále se 

vystřihne obdélník (300±2) mm x (235±5) mm z filtračního papíru a průhledné fólie 

a společně se zváží s přesností na 0,01 g. 

Zvážená průhledná fólie s filtračním papírem a zkušebním vzorkem se umístí (v tomto 

pořadí) do žlabu. Vzorek by měl být uložen tak, aby kapalina zasáhla líc tkaniny. Zabezpečí 

se v takové poloze, aby horní okraj byl zarovnán s horním okrajem žlabu a přeložená hrana 

zkušebního vzorku byla lícem dolů a vyčnívala 30 mm ze spodního okraje (viz obr. 4). 

Odstraní se všechny záhyby v každé vrstvě, a zajistí se, aby všechny povrchy byly v těsném 

kontaktu. 

Kádinka se zváží s přesností na 0,01 g a umístí se pod založený okraj vzorku pro 

zachycení zkušební kapaliny, která steče po povrchu. Injekční jehla se připevní svisle nad 

středem pomyslné přímky, která spojuje horní dva rohy žlabu tak, že rovná konec jehly je 

vzdálen (100±2) mm od nakloněného povrchu žlabu (viz obr. 4). 

Současně se uvedou v chod stopky a zařízení na vytlačování zkušební kapaliny jehlou 

(10 cm
3
) během (10±1) s na povrch zkušebního vzorku. Potom se bez prodlevy umístí 

polokruhový kryt soustředně na povrch zkušebního vzorku a zajistí se tak, aby spodní okraje 

krytu a žlabu byly v jedné rovině. 



9 

Po 60 s se poklepe na žlab, aby skáply kapky visící na přeloženém konci zkušebního 

vzorku. Opatrně se odstraní poklop i vzorek tak, aby nedošlo k dodatečnému stečení kapaliny 

ani do váženky, ani na podložený filtrační papír a znovu se zváží s přesností na 0,01 g filtrační 

papír + podložní fólie, kádinka s kapalinou a zkušební vzorek [5]. 

Vyhodnocení výsledků 

Pro každý zkušební vzorek se vypočítají indexy penetrace, odpudivosti a absorpce. 

Index penetrace IP se určí dle rovnice (1): 

100
t

p

P
M

M
I

,

 (1)  

kde: 

Mp je hmotnost zkušební kapaliny (g) akumulované kombinací filtračního papíru a fólie, 

Mt je hmotnost (g) zkušební kapaliny vytlačené na zkušební vzorek. 

Index odpudivosti IR se určí dle rovnice (2): 

100
t

r
R

M

M
I

,

 (2)  

kde: 

Mr je hmotnost zkušební kapaliny (g) zachycené v kádince, 

Mt je hmotnost (g) zkušební kapaliny vytlačené na zkušební vzorek. 

Index absorpce IA se určí dle rovnice (3): 

100
t

a
A

M

M
I

,

 (3)  

kde: 

Mr je hmotnost zkušební kapaliny (g) absorbované zkoušeným materiálem, 

Mt je hmotnost (g) zkušební kapaliny vytlačené na zkušební vzorek [5]. 
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Obr. 4: Sestava zkušebního přístroje dle normy ČSN EN ISO 6530 [5] 

 

Legenda: 

1 žlab 

2 ochranná fólie 

3 filtrační papír 

4 zkušební vzorek 

5 svorky 

6 injekční jehla 

7 kádinka 
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1.5. Nebezpečné vlastnosti použitých chemikálií 

Výskyt nebezpečných látek při zásahu hasičů je různorodý a hasiči se s nimi mohou 

setkat v různých případech, jako jsou dopravní nehody prostředků převážejících tyto látky, 

požáry některých plastů, úniky z technologických zařízení. Hasič by měl znát nebezpečné 

vlastnosti těchto látek. Znalost nebezpečných vlastností je důležitá zejména při volbě 

ochranného osobního prostředku, manipulaci s těmito látkami a při samotném zásahu. 

V následující kapitole jsou popsány vlastnosti NL, které byly použity pro zkoušení 

ochranného oděvu. 

1.5.1. Obecné vlastnosti kyselin 

Kyseliny jsou látky oddělující proton. Silné kyseliny jsou ve vodě zcela disociovány, 

mají velkou disociační konstantu Ka (konstanta acidity). Mezi silné kyseliny patří H2SO4, 

HCl, HNO3 (nejpoužívanější) HClO4, HI a HBr. Styk s kůží, případně tkání vede: 

- zředěné kyseliny k zarudnutí kůže,  

- koncentrované kyseliny k poleptání kůže, poškození tkáně, které může být 

nevratné,  

- je nutné dbát na ochranu očí. 

Koncentrované kyseliny nejsou označovány jako bezvodé, jsou to běžnými postupy 

získané nejkoncentrovanější vodné roztoky. Zředěnými kyselinami se rozumí roztoky 

o koncentracích menších, než mají koncentrované kyseliny [4]. 

Kyselina sírová  

Kyselina sírová (H2SO4) byla používána pro experimenty ve dvou koncentracích, a to 

koncentrovaná (93% hm.) a zředěná 1:1 (60% hm.). Kyselina sírová je žíravá a při styku 

s kůží způsobuje poleptání. Symbol nebezpečnosti obr. 5.  

Molární hmotnost: 98,08 g/mol 

UN kód: 1830 

Kemler kód: 80 

Hustota (93%): 1,81 g/cm
3
 

Hustota (60%): 1,50 g/cm
3
 

Rozpustnost ve vodě: rozpustná, dochází k uvolnění tepla 

Číslo CAS: 7664-93-9 [12] 

Kyselina sírová má silné dehydratační účinky [3]. Obr. 5: Žíravý [15] 
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Kyselina chlorovodíková  

Kyselina chlorovodíková (HCl) byla v experimentech používána 

ve dvou koncentracích, a to koncentrovaná (35% hm.) a zředěná 1:1 

(20% hm.). Kyselina chlorovodíková je žíravá a při styku s kůží 

způsobuje poleptání, dále je dráždivá pro dýchací cesty. Symboly 

nebezpečnosti jsou na obr. 6.  

Molární hmotnost: 36,46 g/mol 

UN kód: 1789 

Kemler kód: 80 

Hustota (35%): 1,18 g/cm
3
 

Hustota (20%): 1,10 g/cm
3
 

Rozpustnost ve vodě: rozpustná 

Číslo CAS: 7647-07-0 [11] 

Kyselina dusičná  

Kyselina dusičná (HNO3) byla používána pro experimenty ve 

dvou koncentracích, a to koncentrovaná (65% hm.) a zředěná 1:1 

(38% hm.). Kyselina dusičná je žíravá a při styku s kůží způsobuje 

poleptání. Může zesílit požár a má oxidující vlastnosti. Symboly 

nebezpečnosti obr. 7.  

Molární hmotnost: 63,013 g/mol 

UN kód: 2031 

Hustota (65%): 1,39 g/cm
3
 

Hustota (38%): 1,24 g/cm
3
 

Rozpustnost ve vodě: Rozpustná 

Číslo CAS: 7696-37-2 [13] 

Reakcí s bílkovinami se vyznačuje xantoproteinovou 

reakcí [3]. 

  

Obr. 6: Žíravost, dráždivost [15] 

Obr. 7: Žíravost, oxidující 

vlastnosti [15] 
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1.5.2. Obecné vlastnosti zásad 

Zásady se stejně jako kyseliny řadí mezi žíravé látky. Mají definovanou disociační 

konstantu Kb (konstanta bazicity). Nejběžnějšími zásadami jsou hydroxidy alkalických kovů 

NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, a další. Styk s kůží nebo tkání vede:  

- v případě zředěných zásad k zarudnutí kůže,  

- koncentrované zásady k emulzifikaci kůže, hlubokým a špatně se hojícím ranám, 

ztekucování tkáně až k nevrtanému poškození tkání,  

- je nutno dbát na ochranu očí [4].  

Hydroxid sodný  

Hydroxid sodný (NaOH) byl používán pro experimenty ve 

dvou koncentracích, a to koncentrovaný (40% hm.) a zředěný 1:1 

(20% hm.). Hydroxid sodný je žíravý a při styku s kůží způsobuje 

těžké poleptání a ztekucování kůže. Symbol nebezpečnosti obr. 8. 

Molární hmotnost: 39,99 g/mol 

UN kód: 1823 

Hustota (40%): 1,43 g/cm
3
 

Hustota (20%): 1,22 g/cm
3
 

Rozpustnost ve vodě: Rozpustný 

Číslo CAS: 1310-73-2 [14] 

1.6. Stanovení indexů absorpce, odpudivosti a penetrace 

Pro stanovení a výpočet indexů absorpce, odpudivosti a penetrace byla jako předloha 

brána norma ČSN EN ISO 6530 [5]. Vzhledem k nemožnosti použití přístrojů a pomůcek, 

které norma uvádí, byl postup a pracovní pomůcky pro tuto práci upraveny. Rozměry 

a množství látek byly zmenšeny, a to v poměru 1:3 k původní velikosti. Sestava aparatury je 

zobrazena na obr. 9.  

Množství kapaliny vzhledem k velikosti vzorku a žlabu bylo sníženo na 3,5 ml. Čas 

vytlačování kapaliny na vzorek nebyl při měření uvažován, vzhledem k množství kapaliny 

a záleželo pouze na viskozitě a hustotě kapaliny. 

Obr. 8: Žíravost [15] 



14 

 

Obr. 9: Schéma experimentální aparatury 

Pro stanovení bylo použito pro každou kapalinu a koncentraci 6 vzorků látky 

o rozměrech 50 x 160 mm a každý vzorek byl zvážen s přesností na 0,01 g. Pro stanovení byl 

dále používán filtrační papír, pro zachycení kapaliny, která prošla tkaninou a parafilm, jež byl 

použit jako fólie k zamezení úniku kapaliny mimo aparaturu. Filtrační papír i parafilm byly 

nastříhány na rozměr 50 x 160 mm a zváženy s přesností na 0,01 g. Skladba vrstev je 

zobrazena na obr. 10. 

Dále byla sestava parafilm, filtrační papír a vzorek látky (v tomto pořadí) vloženy do 

žlabu. Žlab byl vyroben ze skleněné trubice vnějšího průměru 44 mm, tloušťka stěny 2 mm, 

délka 150 mm. Jejím rozřezáním na polovinu a dobroušením hran vznikl profil 

180° kruhového oblouku. Celý vzorek byl upevněn ve žlabu kancelářskými sponami, opatřené 

gumovým povlakem na ochranu proti korozi kyselin (obr. 11), dále byly vyhlazeny všechny 

záhyby, které by mohly způsobit zachycení kapaliny na látce.  

Vzdálenost horní osy žlabu od ústí byrety byla zmenšena na 1,5 cm. Hlavním důvodem 

zmenšení vzdálenosti bylo zabránění rozstřiku zkoušené kapaliny mimo aparaturu. Bylo tím 
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sníženo množství ztrát kapaliny a ovlivnění výsledku měření. Pod žlab byla umístěna kádinka 

pro zachycení zkušební kapaliny. Kádinka byla před pokusem zvážena na 0,01 g. 

 

 

Obr. 10: Sestava vrstev vzorků OOP 

 

Obr. 11: Sestavená aparatura se vzorkem 

1.7. Časová zkouška 

Čas působení NL na ochranný prostředek hasičů a jeho odolnost má nemalý význam na 

dobu zásahu a ochranu hasiče před NL. Pro zásah na neznámou NL látku se používají 

protichemické ochranné obleky, které hasiče chrání po celou dobu zásahu. Ovšem může 

nastat situace, při které zasahující hasič nepředpokládá výskyt NL, a není proto vybaven 
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protichemickým oděvem. V takových případech musí odolat tradiční zásahový oblek těmto 

NL.  

Z výše popsaných důvodů bylo zkoumáno, jak se projeví účinky NL v čase na struktuře 

daného zásahového oděvu. Pro časové působení byly vybrány 2 časy, a to 5 a 30 minut. Čas 

5 min. byl vybrán z důvodu maximální doby trvání prvotního zásahu. Čas 30 min je doba 

průměrné doby zásahu v dýchací technice.  

Na vzorky o velikosti 50 x 50 mm bylo byretou aplikováno 0,4 ml NL. Stanovení bylo 

prováděno na vnější vrstvě oděvu a na celé sestavě oděvu (obr. 12). Pod samotný vzorek byl 

umístěn filtrační papír a fólie pro zjištění proniklé kapaliny látkou za daný čas. Vzorky byly 

umístěny na hodinová sklíčka a po aplikaci NL na vzorek byly vše zakryto Petriho miskami, 

aby bylo částečně zabráněno odparu kapaliny.  

 

 

Obr. 12 Sestava vzorku (1 – vnější NOMEX Diamond, 2 – GORETEX, 3 – vnitřní 

NOMEX Comfort) 
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2 Praktická část 

2.1. Vzorková základna 

V této bakalářské práci byly použité nebezpečné látky uvedené v tab. 3 uvedené na 

straně 7. Laboratorní experimenty byly prováděny za laboratorní teploty a normálního tlaku.  

2.2. Použité přístroje a pomůcky 

Tato kapitola uvádí, jaké byly používány přístroje a pomůcky pro laboratorní měření: 

mikroskop, aparatura (schéma viz obr. 9), teploměr, barometr, váhy (Kern 444-33, max 120 g, 

přesnost vah ±0,01 g), laboratorní sklo (hodinová skla, Petriho misky, kádinky,…), zásahový 

oděv TIGER Plus, Deva F-M s.r.o., Frýdek-Místek (charakteristiky popsány v kapitole 1.3 

Vybraný osobní ochranný prostředek). 

2.3. Vyhodnocení výsledků měření 

Vyhodnocování výsledků měření se především týkalo zpracování hodnot získaných ze 

stanovení indexů absorpce, penetrace a odpudivosti. Výsledky byly zpracovávány ve 

statistickém programu QC.Expert
TM

 verze 2.7 TriloByte
®
 Statistical Software 2005, 

Pardubice, ČR [16]. Ze statistického zpracování dat byly vybrány následující parametry 

charakterizující daný soubor: průměr, směrodatná odchylka, šikmost, špičatost, medián, 

znaménkový test, normalita a homogenita. Z grafů vyjadřující další vlastnosti souboru byly 

vybrány: kruhový graf a odhad hustot. Tyto parametry byly stanoveny pro všechny NL látky 

a koncentrace použité při stanovení, kdy bylo zjištěno, zda data mají či nemají normální 

rozdělení. Parametry budou popsány v následující kapitole. 

2.3.1.  Popis vybraných parametrů 

Vybrané parametry jsou popsány v následujících bodech.  

Průměr je odhad střední hodnoty pro data mající normální rozdělení (Gauss).  

Směrodatná odchylka je druhá odmocnina z rozptylu. 

Šikmost je odhad třetího statistického momentu.  

Špičatost je odhad čtvrtého statistického momentu.  

Medián je 50% kvantil. Tento odhad střední hodnoty je spolehlivější než aritmetický 

průměr v případě porušení normality dat nebo přítomnosti vybočujících bodů. 

Znaménkový test testuje náhodnost ve střídání vyšších a nižších hodnot než průměr. Je-li 

toto střídání příliš pravidelné, a vyskytují se nepravidelně dlouhé sekvence po sobě 
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jdoucích dat nad nebo pod průměrnou hodnotou, jsou data podezřelá a jsou označena jako 

závislá.  

Normalita charakterizuje kombinovaný test normality založený na shodě šikmosti 

a špičatosti s normálním rozdělením. Normalita je slovní závěr testu na zadané hladině 

významnosti. V této práci byla hladina významnosti α 0,05 (tedy 95% pravděpodobnost). 

Homogenita je slovní závěr testu, nejsou-li v datech vybočující měření, je předpoklad 

homogenity přijat. 

Kruhový graf slouží ke komplexnímu vizuálnímu posouzení normality na základě 

kombinace šikmosti a špičatosti. Zelený kruh je optimální tvar pro normální rozdělení. 

V reálném případě má vždy tvar elipsy. Černý kruh představuje zpracovaná data. 

V případě normálních dat se obě křivky téměř kryjí. Viz obr. 13. 

Odhad hustoty je porovnání průběhu hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení (plná 

čára) s jádrovým odhadem hustoty vypočítaným na základě dat (přerušovaná čára). 

Jádrový odhad používá Gaussovské jádro (viz obr. 13). Hladkost křivky jádrového odhadu 

je dána parametrem ”Vyhlazení hustoty” v dialogovém panelu programu QC.Expert
TM

, 

čím je parametr menší, tím podrobnější je průběh. Jsou-li data nehomogenní a tvoří shluky, 

může se objevit více maxim na jádrovém odhadu. V případě normality a většího množství 

dat, jsou si obě křivky blízké. Je však třeba si uvědomit, že při příliš malém vyhlazení 

hustoty, se objeví maxima pro každá data [16]. 

 

 

Obr. 13: Příklady grafů: A - kruhový graf, B - odhad hustoty [16] 

 

Dean-Disxonův test je test, pro zjištění odlehlých výsledků. Pro provedení Dean-Dixonova 

testu se naměření hodnoty seřadí do posloupnosti (od nejmenšího po největší) a vypočtou 

se paramatry Q1 a Q2 dle rovnic (4) a (5). 
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kde x1 a x2 nebo xn a xn-1 jsou krajní výsledky (dva nejnižší a dva nejvyšší výsledky, n je 

počet měření, Rn je rozpětí výsledků měření (Rn = xmax - xmin ). Je-li vypočítané Q1 případně 

Q2 ≥ Qkrit. je nutné výsledek ze souboru vyloučit, a vypočítat nové parametry Q1 a Q2. 

Pokud je Q1 nebo Q2 < Qkrit. krajní výsledky splňují tuto podmínku a je tím statisticky 

potvrzeno, že v souboru hodnot nejsou odlehlé výsledky. Pro n=5 je Qkrit.=0,642, n=6 je 

Qkrit.=0,560, n=7 je Qkrit.=0, 507, n=8 je Qkrit.=0,468, n=9 je Qkrit.=0,437. 

 

Lordův test je stanovení intervalu spolehlivosti pro naměřená data. Výpočet pro počet 

měření menších než 10, je uveden v rovnici (6).  

nRuPS 0

,

 
(6)  

kde S je interval spolehlivosti [%], P je průměrná hodnota testovaného indexu [%], u0 je 

Lordův interval spolehlivosti (pro n=5 je u0=0,507, n= je u0=0,399, n=7 je u0=0,0,333, 

n=8 je u0=0,288), a Rn je rozpětí neodlehlých výsledků. 
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2.4. Vyhodnocení zkoušek: stanovení indexů absorpce, 
penetrace a odpudivosti a jejich diskuse 

2.4.1. Voda 

Základní kapalinou, které byly látky v 1 a 3 vrstvách vystaveny, byla voda. Byla 

používána destilovaná voda, která se užívá v analytické chemii. Voda má nízkou viskozitu 

a hustotu 1 g/cm
3
. Při statistickém zpracování byly získané hodnoty podrobeny Dean-

Dixonově testu, po kterém byly ze souboru vyloučeny odlehlé hodnoty. Z výsledků 

uvedených v tab. 4, je patrné, že nejdůležitějším parametrem je index penetrace (IR). Zbylé 

indexy, jsou pro vodu zanedbatelné. Z tabulky plyne, že data jsou vzájemně nezávislá, avšak 

mají významné odchylky od 0 a od 3 (šikmost a špičatost). Normální rozdělní má IR a suma 

u 1 vrstvy oděvu a IA u 3 vrstev. V příloze č. 1 jsou znázorněny grafy odhadu hustoty 

a kruhové grafy.  

Tab. 4: Statistické parametry pro působení H2O na 1 a 3 vrstvy hasičského oděvu  

 1 vrstva 

parametry IA IP IR suma 

Lordův interval spolehlivosti * [%] 0,04±0,04 0,003±0,004 99,54±0,16 99,58±0,38 

průměr [%] 0,07 0,06 99,45 99,58 

směrodatná odchylka [%] 0,16 0,15 0,35 0,48 

šikmost  2,42 2,60 -1,27 -0,34 

odchylka od 0 významná významná významná významná 

špičatost 7,26 7,91 4,01 2,94 

odchylka od 3 významná významná významná významná 

medián [%] 0,015 0,005 99,58 99,65 

znaménkový test nezávislá data  nezávislá data nezávislá data nezávislá data 

normalita  zamítnuta zamítnuta přijata přijata 

homogenita  zamítnuta zamítnuta přijata přijata 

počet vybočujících bodů 2 3 0 0 

 3 vrstvy 

parametry IA IP IR suma 

Lordův interval spolehlivosti * [%] 0,03±0,02 0,004±0,005 99,66±0,13 99,67±0,48 

průměr [%] 0,03 0,003 99,81 99,84 

směrodatná odchylka [%] 0,03 0,007 0,58 0,56 

šikmost  1,01 1,92 2,30 2,36 

odchylka od 0 nevýznamná významná významná významná 

špičatost 2,47 5,15 6,94 7,14 

odchylka od 3 nevýznamná nevýznamná významná významná 

medián [%] 0,01 0 99,64 99,65 

znaménkový test nezávislá data nezávislá data nezávislá data nezávislá data 

normalita  přijata zamítnuta zamítnuta zamítnuta 

homogenita  zamítnuta zamítnuta zamítnuta zamítnuta 

počet vybočujících bodů 2 2 1 1 

* Průměr Lordova intervalu se liší od průměrné statistické hodnoty z důvodu testování dat pomocí 

Lordova testu po vyloučení odlehlých hodnot na základě Dean-Dixonova testu.   
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2.4.2. Kyselina sírová  

Látky byly kyselině sírové vystaveny ve dvou koncentracích, jak už bylo popsáno výše. 

Na statistické zpracování výsledků je poukázáno v tab. 5. Zde je patrné, že nejdůležitějším 

parametrem je index odpudivosti. Mírné zvýšení indexu absorpce je možné pozorovat 

u koncentrované kyseliny sírové. 

 Ze statistického vyhodnocení vyplývá, že data mají normální rozdělení. Jejich odchylky 

od 0 a od 3 (šikmost a špičatost) jsou nevýznamné. Data jsou vzájemně nezávislá.  

Na obr. 14 a obr. 15 jsou uvedeny ilustrační grafy kyseliny sírové 93% a její působení na 

1 vrstvu oděvu. U kruhového grafu (obr. 14) se nejvíce ideálním hodnotám blíží index 

odpudivosti a celková suma (křivka téměř kopíruje elipsu ideálně rozdělených dat). Graf 

odhadu hustoty (obr. 15) téměř ideálně křivku kopíruje opět index odpudivosti a celková 

suma, za ideální by se také dal považovat index absorpce. Další grafy pro 3 vrstvy obleku 

a další koncentrace jsou uvedeny v příloze č. 2. Z grafů uvedených v příloze č. 2 lze vyčíst 

podobné charakteristiky jako u grafů uvedených obr. 14 a obr. 15. Obecně lze říci, že 

ideálnější data jsou pro jednu vrstvu obleku, než pro celou skladbu látek v rámci obou 

koncentrací kyseliny sírové.  

Látky byly po časovém působení kyseliny sírové po dobu 30 minut následně zkoumány 

pod mikroskopem. Na obr. 16 je možné pozorovat změny látky po působení kyseliny sírové 

93%. Kyselina sírová vytváří na látce NOMEX Diamond povlak s bílými tečkami. Tečky mají 

tvar vloček a mohly by být způsobeny oxidem sírovým. U vloček bylo viditelné zuhelnatění 

od středu vločky, které mohlo být způsobeno reakcí uhlíkových vláken v látce a kyselinou 

sírovou.  
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Obr. 14: Kruhový graf pro H2SO4 93% 1 vrstva obleku (A – index absorpce, B – index 

penetrace, C – index odpudivosti, D – celková suma) 

 

Obr. 15: Odhad hustoty pro H2SO4 93% 1 vrstva obleku (A – index absorpce, B – index 

penetrace, C – index odpudivosti, D – celková suma) 
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Obr. 16: Porovnání NOMEXU Diamond pod mikroskopem zvětšeno 40× (1 – po 

působení kyseliny sírové 93%, 2 – před působením kyseliny sírové 93%) 

 

Na jednotlivých vláknech NOMEX Diamond je možné tento povlak také pozorovat 

(obr. 17), avšak bez již viditelných bílých vloček.  

 

Obr. 17: Porovnání vláken obleku NOMEX Diamond zvětšeno 40× (1 – po působení 

kyseliny sírové 93%, 2 – před působením kyseliny sírové 93%) 

 

Méně koncentrovaná kyselina sírová 60% neměla takové účinky. Látka byla prakticky 

beze změn. Při zkouškách na obě koncentrace byla splněna podmínka, že kapalina nesmí 

projít až na vnitřní vrstvu obleku NOMEX Comfort, proto by měla vyhovovat požadavkům na 

zásahové oděvy. Ani čas 30 minut neměl vliv na bezpečnost zásahového oděvu pro hasiče.  
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Tab. 5: Statistické parametry pro působení H2SO4 na 1 a 3 vrstvy hasičského oděvu při měnící se koncentraci 

  1 vrstva 

parametry  IA IP IR suma  IA IP IR suma 

koncentrace [hm. %]  60  93 
Lordův interval spolehlivosti* [%]  0,42±0,40 0,00±0,00 100,77±1,78 101,58±2,18  1,57±0,43 0,07±0,01 99,79±1,50 101,43±1,86 

průměr [%]  0,32 0,06 100,62 101,00  1,71 0,08 100,18 101,96 

směrodatná odchylka [%]  0,43 0,16 2,21 2,23  0,28 0,13 1,33 1,33 

šikmost  0,69 1,79 -0,08 -0,44  0,69 1,10 -0,23 -0,11 

odchylka od 0  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

špičatost  1,67 4,20 1,42 1,65  2,34 2,56 2,26 2,23 

odchylka od 3  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

medián [%]  0,095 0 100,46 101,51  1,63 0,00 100,20 102,07 

znaménkový test   nezávislá data závislá data nezávislá data nezávislá data  nezávislá data závislá data závislá data závislá data 

normalita  přijata zamítnuta přijata přijata  přijata přijata přijata přijata 

homogenita  zamítnuta zamítnuta přijata přijata  přijata zamítnuta přijata přijata 

počet vybočujících bodů  2 1 0 0  0 2 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 vrstvy 

parametry  IA IP IR suma  IA IP IR suma 

koncentrace [hm. %]  60  93 
Lordův interval spolehlivosti* [%]  0,25±0,15 0,06±0,08 99,85±1,98 100,17±2,21  2,12±0,62 0,07±0,01 99,79±1,50 101,43±1,86 

průměr [%]  0,25 0,06 99,54 99,85  2,12 0,08 98,18 100,38 

směrodatná odchylka [%]  0,16 0,10 0,07 2,16  0,53 0,13 1,26 1,29 

šikmost  -0,63 0,71 -0,03 -0,10  0,19 1,10 -0,27 -0,60 

odchylka od 0  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

špičatost  2,04 1,50 1,16 1,25  2,28 2,56 1,35 1,77 

odchylka od 3  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

medián [%]  0,29 0 99,51 99,89  2,17 0,00 98,50 100,90 

znaménkový test   nezávislá data závislá data nezávislá data nezávislá data   nezávislá data závislá data nezávislá data nezávislá data 

normalita  přijata přijata přijata přijata  přijata přijata přijata přijata 

homogenita  přijata zamítnuta přijata přijata  přijata zamítnuta přijata přijata 

počet vybočujících bodů  0 2 0 0  0 2 0 0 

* Průměr Lordova intervalu se liší od průměrné statistické hodnoty z důvodu testování dat pomocí Lordova testu po vyloučení odlehlých hodnot na základě Dean-

Dixonova testu. 
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2.4.3. Kyselina dusičná 

Kyselina dusičná je silně žíravá kyselina s oxidujícími vlastnostmi, jak již bylo dříve 

popsáno. Ze statistického zpracování (uvedeno v tab. 6) jsou nejvyšší hodnoty indexu 

odpudivosti (IR) dané látky. Pro méně koncentrovanou kyselinu dusičnou jsou vynechány 

indexy penetrace z důvodu nulových hodnot při měření. U koncentrované kyseliny dusičné, je 

patrný vyšší index absorpce (IA), ve srovnání s 38% kyselinou dusičnou. Index penetrace 

u 65% kyseliny dusičné je vyšší než u kyseliny sírové (jak u 93% tak u 60%) a pohybuje se 

průměrně v rozmezí 96,67 – 97,51 %. 

Zpracovaná statistická data mají nevýznamné odchylky od 0 a od 3 (šikmost a špičatost). 

Jejich normalita je ve většině případů přijata, data tedy mají normální rozdělení. Naměřená 

data jsou ve všech případech nezávislá.  

V příloze č. 3 jsou uvedeny kruhové grafy a grafy odhadů hustoty pro jednotlivé 

koncentrace a vrstvy obleku.  

Na obr. 18 je mikroskopické zvětšení vzorku látky po působení koncentrované kyseliny 

dusičné 65%. Zde je možné pozorovat malé narušení vláken a vytvoření povlaku kolem něho 

v červeně označeném místě.  

Méně koncentrovaná kyselina dusičná (38%) nezpůsobovala viditelné změny na 

zkoumané látce. Při zkouškách na obě koncentrace byla splněna podmínka, že kapalina nesmí 

projít až na vnitřní vrstvu obleku NOMEX Comfort, proto by měla vyhovovat požadavkům na 

zásahové oděvy. Ani čas 30 minut neměl vliv na bezpečnost zásahového oděvu pro hasiče. 
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Obr. 18: Vzorek NOMEX Diamond po působení kyseliny dusičné 65% (1 – zvětšeno 

40×, 2 – zvětšeno 100×) 

 

Obr. 19 znázorňuje porovnání látky před a po působení 65% kyseliny dusičné. Je zřetelné 

lehké zlaté zabarvení způsobené pravděpodobně oxidy dusíku uvolněnými z kyseliny dusičné. 

 

Obr. 19: Porovnání vzorku NOMEX Diamond zvětšeno 40× (1 - před působením 

kyseliny dusičné 65%, 2 – po působení kyseliny dusičné 65%) 
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Tab. 6: Statistické parametry pro působení HNO3 na 1 a 3 vrstvy hasičského oděvu při měnící se koncentraci 

  1 vrstva 

parametry  IA IP IR suma  IA IP IR suma 

koncentrace [hm. %]  38  65 
Lordův interval spolehlivosti * [%]  0,15±0,18 0,00±0,00 99,98±0,47 99,77±1,19  0,90±0,54 0,20±0,16 97,81±1,22 99,20±1,56 

průměr [%]  0,15 - 99,62 99,77  0,75 0,51 97,51 98,76 

směrodatná odchylka [%]  0,19 - 0,96 1,08  0,44 0,85 0,99 0,99 

šikmost  0,63 - -1,23 -1,02  -0,44 1,75 -0,44 -0,59 

odchylka od 0  nevýznamná - nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

špičatost  2,04 - 3,16 2,89  1,51 4,14 2,28 2,37 

odchylka od 3  nevýznamná - nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

medián [%]  0,12 - 99,89 100,00  0,92 0,20 97,64 99,07 

znaménkový test  nezávislá data - nezávislá data nezávislá data  nezávislá data nezávislá data nezávislá data nezávislá data 

normalita  přijata - přijata přijata  přijata zamítnuta přijata přijata 

homogenita  přijata - přijata přijata  přijata zamítnuta přijata přijata 

počet vybočujících bodů  0 - 0 0  0 1 0 0 

  3 vrstvy 

parametry  IA IP IR suma  IA IP IR suma 

koncentrace [hm. %]  38  65 
Lordův interval spolehlivosti * [%]  0,12±0,18 0,00±0,00 99,46±0,83 99,54±0,73  1,43±0,88 0,12±0,10 96,97±2,92 98,62±1,70 

průměr [%]  0,12 - 99,42 99,54  1,39 0,57 96,67 98,63 

směrodatná odchylka [%]  0,19 - 0,77 0,67  1,01 1,11 2,80 1,93 

šikmost  1,12 - 0,25 0,34  0,58 1,76 -0,29 0,46 

odchylka od 0  nevýznamná - nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

špičatost  2,63 - 1,89 2,12  2,22 4,15 1,70 1,46 

odchylka od 3  nevýznamná - nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

medián [%]  0 - 99,42 99,54  1,33 0,20 97,24 97,95 

znaménkový test  nezávislá data - nezávislá data nezávislá data  nezávislá data závislá data nezávislá data nezávislá data 

normalita  přijata - přijata přejata  přijata zamítnuta přijata přijata 

homogenita  zamítnuta - přijata přejata  přijata zamítnuta přijata přijata 

počet vybočujících bodů  2 - 0 0  0 1 0 0 

* Průměr Lordova intervalu se liší od průměrné statistické hodnoty z důvodu testování dat pomocí Lordova testu po vyloučení odlehlých hodnot na základě Dean-

Dixonova testu. 
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2.4.4. Kyselina chlorovodíková 

Kyselina chlorovodíková je silná žíravá kyselina a navíc je silně dýmavá, to způsobuje 

rychlý odpar kapaliny do okolního prostředí a také koroduje kovové části předmětů. Pro 

časové působení kyseliny na vzorek látky měl tento fakt do jisté míry vliv na měření. Bylo 

snahou ztráty eliminovat zakrytím jednotlivých vzorků Petriho miskami. 

Ze statistického hlediska je opět nejvýznamnější index odpudivosti, který se pohybuje 

v rozmezí 99,20 - 100,93 % pro jednotlivé koncentrace a vrstvy. Index penetrace je u této 

kyseliny minimální. Index absorpce byl nejvyšší při působení 20 % HCl na vnější vrstvu 

oděvu. Podrobně jsou vyhodnocené statistiky uvedeny v tab. 7. Grafy odhadu hustoty 

a kruhové grafy jsou uvedeny v příloze č. 4. 

U všech měření pro kyselinu chlorovodíkovou jsou nevýznamné odchylky od 0 a od 3 

(šikmost a špičatost). Data jsou v tomto případě vzájemně nezávislá, a jejich normalita je 

v drtivé většině přijata, to znamená, že data mají normální rozdělení.  

Při mikroskopickém sledování látky po působení obou koncentrací kyseliny 

chlorovodíkové (35% a 20%) v 5 a 30 minutovém časovém intervalu, nebyla zjištěna žádná 

změna struktury látky. 
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Tab. 7: Statistické parametry pro působení HCl na 1 a 3 vrstvy hasičského oděvu při měnící se koncentraci 

  1 vrstva 

parametry  IA IP IR suma  IA IP IR suma 

koncentrace [hm. %]  20  35 

 
Lordův interval spolehlivosti * [%]  0,71±0,11 0,14±0,11 99,20±2,13 100,05±2,35  0,12±0,20 0,12±0,20 100,93±0,87 101,17±0,88 

průměr [%]  0,71 0,14 99,20 100,04  0,12 0,12 100,93 101,17 

směrodatná odchylka [%]  0,14 0,15 1,73 1,81  0,20 0,20 0,93 0,95 

šikmost  -0,71 0,00 0,00 0,15  1,14 1,14 -0,42 -0,17 

odchylka od 0  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

špičatost  1,50 1,00 2,73 2,75  2,68 2,68 1,56 1,46 

odchylka od 3  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

medián [%]  0,80 1,14 99,20 100,00  0 0 101,18 101,30 

znaménkový test  nezávislá data nezávislá data nezávislá data nezávislá data  závislá data závislá data nezávislá data nezávislá data 

normalita  přijata přijata přijata přijata  přijata přijata přijata přijata 

homogenita  přijata přijata přijata přijata  zamítnuta zamítnuta přijata přijata 

počet vybočujících bodů  0 0 0 0  2 2 0 0 

  3 vrstvy 

parametry  IA IP IR suma  IA IP IR suma 

koncentrace [hm. %]  20  35 
Lordův interval spolehlivosti * [%]  0,36±0,10 0,14±0,11 99,91±2,02 100,40±2,23  0,41±0,39 0,00±0,00 99,55±1,22 100,91±2,60 

průměr [%]  0,36 0,14 99,42 99,91  0,41 0,08 99,63 100,12 

směrodatná odchylka [%]  0,13 0,15 1,77 1,78  0,40 0,20 1,52 1,68 

šikmost  0,71 0,00 -0,17 -0,37  0,29 1,79 0,07 -0,08 

odchylka od 0  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

špičatost  1,50 1,00 1,90 2,24  1,64 4,20 1,29 1,48 

odchylka od 3  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

medián [%]  0,27 0,14 99,33 99,87  0,37 0,00 99,59 100,08 

znaménkový test  nezávislá data nezávislá data nezávislá data nezávislá data  nezávislá 

data 

závislá data nezávislá data nezávislá data 

normalita  přijata přijata přijata přijata  přijata zamítnuta přijata přijata 

homogenita  zamítnuta přijata přijata přijata  přijata zamítnuta přijata přijata 

počet vybočujících bodů  2 0 0 0  0 1 0 0 

* Průměr Lordova intervalu se liší od průměrné statistické hodnoty z důvodu testování dat pomocí Lordova testu po vyloučení odlehlých hodnot na základě Dean-

Dixonova testu. 
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2.4.5. Hydroxid sodný 

Hydroxid sodný je silná žíravina stejně jako předchozí kyseliny. Hydroxid sodný byl 

zvolen jako zástupce zásaditých nebezpečných látek. Byl používán peckový hydroxid sodný, 

který byl rozpuštěn v daném množství vody na potřebnou koncentraci.  

Nejvýznamnějším parametrem je zde opět index odpudivosti, který nabývá 100 % při 

užití koncentrovaného hydroxidu sodného a 99 % při působení zředěným hydroxidem 

sodným (20%).  

Zpracovaná data mají nevýznamné odchylky od 0 a od 3 (šikmost a špičatost). 

Znaménkovým testem bylo u dat zjištěno, že data jsou vzájemně nezávislá. Normalita byla ve 

větší míře přijata, data mají tedy normální rozdělení. Další statistiky jsou uvedeny tab. 8. 

V příloze č. 5 jsou uvedeny kruhové grafy a graf odhadu hustoty znázorňující odchylky od 

normálního rozdělení.  

Na obr. 20 je znázorněno působení 40% hydroxidu sodného na vzorek látky NOMEX 

Diamond. Na daném vzorku není viditelné poškození vláken látky, pouze je zde zbytek 

hydroxidu sodného, který ulpěl na tkanině. Žádné poškození látky nebylo pozorováno ani 

u 20% hydroxidu sodného.  

 

Obr. 20: NOMEX Diamond po působení NaOH 40%, zvětšeno 40× 

 



31 

Tab. 8: Statistické parametry pro působení NaOH na 1 a 3 vrstvy hasičského oděvu při měnící se koncentraci 

  1 vrstva 

parametry  IA IP IR suma  IA IP IR suma 

koncentrace [hm. %]  20  40 
Lordův interval spolehlivosti * [%]  0,13±0,20 0,00±0,00 99,07±0,69 99,19±0,89  0,27±0,19 0,11±0,09 100,02±0,88 100,54±1,00 

průměr [%]  0,13 -  99,07 99,19  0,36 0,33 100,13 100,82 

směrodatná odchylka [%]  0,21 - 0,81 0,93  0,18 0,30 1,03 1,13 

šikmost  1,12 - 0,70 0,86  0,66 1,01 0,30 0,01 

odchylka od 0  nevýznamná - nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

špičatost  2,63 - 1,57 2,02  2,10 2,98 2,35 1,59 

odchylka od 3  nevýznamná - nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

medián [%]  0 - 98,61 98,73  0,32 0,22 100,02 100,78 

znaménkový test  nezávislá data - nezávislá data nezávislá data  závislá data nezávislá data nezávislá data nezávislá data 

normalita  přijata - přijata přijata  přijata přijata přijata přijata 

homogenita  zamítnuta - zamítnuta zamítnuta  přijata zamítnuta přijata přijata 

počet vybočujících bodů  2 - 2 2  0 1 0 0 

  3 vrstvy 

parametry  IA IP IR suma  IA IP IR suma 

koncentrace [hm. %]  20  40 
Lordův interval spolehlivosti * [%]  0,19±0,10 0,00±0,00 99,27±1,19 99,48±3,23  0,18±0,17 0,00±0,00 100,56±1,64 100,78±1,73 

průměr [%]  0,17 0,04 99,27 99,48  0,18 0,37 100,56 100,78 

směrodatná odchylka [%]  0,13 0,10 1,00 1,10  0,16 0,09 1,62 1,66 

šikmost  -0,71 1,79 0,58 0,94  0,18 1,79 -0,86 -1,00 

odchylka od 0  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

špičatost  1,50 4,20 2,68 2,96  2,06 4,2 2,20 2,54 

odchylka od 3  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná  nevýznamná nevýznamná nevýznamná nevýznamná 

medián [%]  0,25 0,00 99,23 99,23  0,22 0 101,22 101,43 

znaménkový test  nezávislá data nezávislá data nezávislá data nezávislá data  nezávislá data nezávislá data nezávislá data nezávislá data 

normalita  přijata zamítnuta přijata přijata  přijata zamítnuta přijata přijata 

homogenita  přijata zamítnuta přijata přijata  přijata zamítnuta přijata přijata 

počet vybočujících bodů  0 1 0 0  0 1 0 0 

* Průměr Lordova intervalu se liší od průměrné statistické hodnoty z důvodu testování dat pomocí Lordova testu po vyloučení odlehlých hodnot na základě Dean-

Dixonova testu. 
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2.4.6. Lordův interval spolehlivosti 

Výsledné hodnoty jednotlivých indexů a jejich sumy byly také podrobeny Lordově testu. 

Tímto testem byly získány intervaly spolehlivosti jednotlivých indexů a celkové sumy. 

Porovnání výsledků pro použité NL, jejich koncentrace a jednotlivé vrstvy obleku je uvedeno 

v tab. 9 – 13. Data byla Lordovu testu podrobena po Dean-Dixonově testu, tedy až poté, kdy 

byly vyloučeny odlehlé hodnoty. Z tohoto důvodu se mohou lišit průměrné hodnoty 

v intervalu od průměrných hodnot zpracovaných pomocí QC.Expert
TM

, kde byla použita i 

data s přítomností odlehlých hodnot měření.  

 

Tab. 9: Lordův interval spolehlivosti po působení vody na jednotlivé vrstvy OOP 

 H2O 

 [%] 

index 1 vrstva 3 vrstvy 

IA 0,04±0,04 0,03±0,02 

IP 0,003±0,004 0,004±0,005 

IR 99,54±0,16 99,66±0,13 

suma 99,58±0,38 99,67±0,48 

V tab. 9 jsou uvedeny Lordovy intervaly spolehlivosti pro měření při použití vody. 

Intervaly jsou pro indexy minimální, za výraznější se dají považovat odchylky pro celkovou 

sumu u obou vrstev.  

 

Tab. 10: Lordův interval spolehlivosti po působení kyseliny sírové na OOP 

  H2SO4  

  [%] 

c [hm. %]  93  60 

parametry  1 vrstva 3 vrstvy  1 vrstva 3 vrstvy 

IA  1,57±0,43 2,12±0,62  0,42±0,40 0,25±0,15 

IP  0,07±0,01 0,08±0,12  0,00±0,00 0,06±0,08 

IR  99,79±1,50 98,18±1,11  100,77±1,78 99,85±1,98 

suma  101,43±1,86 100,38±1,30  101,58±2,18 100,17±2,21 

Tab. 10 uvádí Lordovy intervaly spolehlivosti pro průměrné hodnoty kyseliny sírové. 

Nejmenší interval při měření byl pro index penetrace, oproti tomu nejvyšší je u celkové sumy 
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všech indexů. Index absorpce byl u 93% kyseliny sírové téměř 10-ti násobný, než u zředěné 

kyseliny sírové 60% pro 3 vrstvy obleku, u jednoduché vrstvy byl tento rozdíl jen 4 násobný. 

 

Tab. 11: Lordův interval spolehlivosti po působení kyseliny dusičné na OOP 

  HNO3 

  [%] 

c [hm. %]  65  38 

parametry  1 vrstva 3 vrstvy  1 vrstva 3 vrstvy 

IA  0,90±0,54 1,43±0,88  0,15±0,18 0,12±0,18 

IP  0,20±0,16 0,12±0,10  0,00±0,00 0,00±0,00 

IR  97,81±1,22 96,97±2,92  99,98±0,47 99,46±0,83 

suma  99,10±1,56 98,62±1,70  99,77±1,19 99,54±0,73 

V Tab. 11 jsou Lordovy intervaly spolehlivosti při užití kyseliny dusičné. Minimální 

intervaly jsou pro index penetrace, ostatní intervaly jsou přibližně stejné, vybočuje 

pouze index odpudivosti pro 65% kyselinu dusičnou u 3 vrstev obleku, ten je 3 krát větší než 

ostatní indexy.  

 

Tab. 12: Lordův interval spolehlivosti po působení kyseliny chlorovodíkové na OOP 

  HCl  

  [%] 

c [hm. %]  35  20 

parametry  1 vrstva 3 vrstvy  1 vrstva 3 vrstvy 

IA  0,12±0,20 0,41±0,39  0,71±0,11 0,36±0,10 

IP  0,12±0,20 0,00±0,00  0,14±0,11 0,14±0,11 

IR  100,93±0,87 99,55±1,22  99,20±2,13 99,91±2,02 

suma  101,17±0,88 100,91±2,60  100,05±2,35 100,40±2,23 

Tab. 12 představuje Lordovy intervaly spolehlivosti za použití kyseliny chlorovodíkové. 

Nejmenší intervaly jsou pro indexy absorpce a penetrace. Při laboratorních měřeních 

se zředěnou 20 % HCl jsou intervaly vysoké u indexu odpudivosti i celkové sumy indexů. 

Nejvyšší index je u sumy pro koncentrovanou 35% HCl.  
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Tab. 13: Lordův interval spolehlivosti po působení hydroxidu sodného na OOP 

  NaOH  

  [%] 

c [hm. %]  40  20 

parametry  1 vrstva 3 vrstvy  1 vrstva 3 vrstvy 

IA  0,27±0,19 0,18±0,17  0,13±0,20 0,19±0,10 

IP  0,11±0,09 0,00±0,00  0,00±0,00 0,00±0,00 

IR  100,02±0,88 100,56±1,64  99,07±0,69 99,27±1,98 

suma  100,54±1,00 100,78±1,73  99,19±2,18 99,48±3,23 

 

Tab. 13 uvádí Lordovy intervaly spolehlivosti pro hydroxid sodný. Index penetrace měl 

nulové hodnoty, proto jsou intervaly nulové. Nízkých hodnot nabýval index absorpce. Vysoké 

intervaly indexu odpudivosti a celkové sumy, z nichž nejvýraznější rozptyl byl sledován při 

použití 20 % hydroxidu sodného. Intervaly pro 3 vrstvy látky u indexu odpudivosti a celkové 

sumy, byly téměř ve všech případech dvojnásobné, než při experimentech s jednou vrstvou 

obleku. 
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2.5. Časová zkouška  

Časová zkouška byla zejména prováděna pro zkoumání změn struktury materiálu látek 

používaných pro OOP. Při výpočtech byl počítán index penetrace. Index nabýval nulových 

hodnot v časovém intervalu 5 i 30 minut u kyseliny dusičné, kyseliny chlorovodíkové 

a hydroxidu sodného. Zvýšené hodnoty byly zaznamenány u kyseliny sírové, a to jak 

v případě 93% kyseliny, tak zředěné 60% kyseliny sírové. V tab. 14 jsou uvedeny Lordovy 

intervaly spolehlivosti kyseliny sírové v uvedených časech. Nejvyšší index penetrace 

vykazuje jedna vrstva obleku po působení 60% kyseliny sírové. Naopak nejnižší index má 

látka za použití 93% kyseliny sírové při jedné vrstvě obleku. Index penetrace při 1 vrstvě 

obleku je téměř dvojnásobný u 60%kyseliny sírové, než u 93% kyseliny sírové. Největší 

intervaly spolehlivosti byly Lordovým testem zjištěny u 3 vrstev oděvu za použití 93% 

kyseliny sírové.  

 

Tab. 14: Lordův interval spolehlivosti indexu penetrace kyseliny sírové 

H2SO4 

IP [%] 

c [hm. %] 60 

 

93 

 

1 vrstva 

 

1 vrstva 

čas [min] 

   5 13,58±1,87 

 

7,64±0,93 

30 13,25±2,24 

 

7,71±1,12 

 

3 vrstvy 

 

3 vrstvy 

5 11,52±1,24 

 

9,91±2,79 

30 11,72±1,35 

 

9,83±2,72 

 

V tomto laboratorním experimentu bylo možné pozorovat chování NL na zkoušené 

tkanině. Obecně je možné říci, že čím byla NL koncentrovanější (její hustota a viskozita byla 

vyšší), tím kapalina měla větší snahu se shlukovat do kuliček a držet tvar. Naopak méně 

koncentrované látky se spíše roztékaly po vzorku a zasahovali větší plochu látky. Postupem 

času a penetraci kapaliny do látky, bylo pozorováno i u koncentrovaných chemikálií zasažení 

větší plochy vzorku.   
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3 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjištění odolnosti ochranných prostředků proti 

kapalným chemikáliím s důrazem na zásahový oděv pro hasiče. Zkouškám byly podrobeny 

látky používané při výrobě obleku TIGER Plus, firmy DEVA F-M s.r.o., Frýdek-Místek.  

Chemikálie využívané pro tuto práci byly kyselina sírová (93% a 60%), kyselina dusičná 

(65% a 38%), kyselina chlorovodíková (35% a 20%) a jako zástupce zásaditých chemikálií 

hydroxid sodný (40% a 20%). 

Základním posouzením látek a jejich odolnosti pro zkoušky byly indexy absorpce, 

penetrace a odpudivosti. Ve zkouškách bylo postupováno dle normy ČSN EN ISO 6530, která 

popisuje pracovní postup, tedy stanovení těchto indexů. Velikost aparatury, množství tkanin 

a chemikálií, bylo vzhledem k úspoře a použití v laboratorních podmínkách oproti normě 

změněno. Poměr zmenšení byl 1:3, vzhledem k hodnotám uvedených v normě.  

Norma ČSN EN 469 stanovuje minimální požadavky na oblek proti průniku kapalných 

chemikálií. Základním požadavkem normy je, že sestava třívrstvého obleku musí vykázat 

index odpudivosti minimálně 80 % u daných chemikálií. Látky vykazovaly stupeň 

odpudivosti ve většině případů téměř 100 %. Index odpudivosti celé sestavy obleku (NOMEX 

Diamond, GORETEX, NOMEX Comfort) pro maximální koncentrace používaných látek byl 

pro vodu (99,66±0,13) %, kyselinu sírovou (98,18±1,11) %, kyselinu dusičnou 

(96,97±2,92) %, kyselinu chlorovodíkovou (99,55±1,22) % a hydroxid sodný (100,56±1,64) %. 

Z výsledků jasně vyplývá, že látky vykazují velice dobrou odolnost proti pronikání kapalných 

chemikálií, a tím normu splňují.  

Struktura látky byla následně zkoumána mikroskopem po působení 30 minut uvedených 

chemikálií. Při použití zředěných koncentrací uvedených látek nebyla pozorována žádná 

změna struktury tkaniny při 40-ti násobném zvětšení. Žádná změna nebyla pozorována ani při 

zkoumání látky po působení 40% hydroxidu sodného a 35% kyseliny chlorovodíkové. Určité 

narušení tkaniny a obalení jednotlivých vláken NL bylo pozorováno u koncentrované 65% 

kyseliny dusičné. Obalení látky se projevilo lehkým „zezlátnutím“ vláken látky, které bylo 

s nejvyšší pravděpodobností způsobeno oxidy dusíku uvolněnými z kyseliny. Největší 

narušení tkaniny bylo pozorováno při působení 93% kyseliny sírové. Na látce byl vytvořen 

lesklý povlak. Pod mikroskopem bylo možné pozorovat vznik bílých, které měly tvar vloček. 
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Vločky mohly být způsobeny oxidem sírovým zuhelnatěním uhlíkových vláken, přítomných 

v použité tkanině.  

Opět byla potvrzena velká odolnost látek, ze kterých je vyroben zásahový oděv. V rámci 

30 minutového testu byla splněna i podmínka uvedená v ČSN EN 469, kdy nesmí za žádnou 

cenu dojít k průniku zkoušené kapaliny na nejspodnější povrch, v tomto případě NOMEX 

Comfort.  

Závěrem lze říci, že zásahový oblek TIGER Plus velice dobře odolává působení 

kapalných chemikálií i po působení delšího času.  

 

Tento závěr je v praxi je možné uplatnit např. při zásahu s výskytem nebezpečné látky, 

kdy se zasahující hasiči nemusí převlékat do protichemických oděvů a je tedy schopen 

okamžitého zásahu. Tato skutečnost umožní rychlý zásah a záchranu osob v nejkratším 

možném čase.  

Je však nutné si uvědomit, že předmětem zkoušení byly nejčastěji se vyskytující 

průmyslové chemikálie. Nelze tedy s jistou říci, zda by oblek odolal například organickým 

rozpouštědlům, popřípadě za jaký čas by chemikálie oděvem pronikla. 

Návazností na tuto práci by mohlo být podrobení obleku např. výše zmíněným 

organickým rozpouštědlům. Další chemikálie, které by látky mohly být vystaveny, je kyselina 

fluorovodíková. Její významnou vlastností je koroze skla a silná reaktivita. Další důležitou 

chemikálií, která se často vyskytuje především v chladírenském průmyslu, je amoniak. 

V neposlední řadě by obleky mohly být vystaveny působení ropných produktů, zejména 

benzínu a naftě.   
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Příloha č. 1 

Voda 

 

Obr. 21: Kruhový graf pro vodu, 1 vrstva OOP  

 

 

Obr. 22: Kruhový graf pro vodu, 3 vrstvy OOP 
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Obr. 23: Odhad hustoty pro vodu, 1 vrstva OOP 

 

 

Obr. 24: Odhad hustoty voda 3 vrstvy 
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Příloha č. 2 

Kyselina sírová 

 

Obr. 25: Kruhový graf pro kyselinu sírovou 93%, 1 vrstva OOP 

 

 

Obr. 26: Kruhový graf pro kyselinu sírovou 93%, 3 vrstvy OOP 
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Obr. 27: Odhad hustoty pro kyselinu sírovou 93%, 1 vrstva OOP 

 

 

 

Obr. 28: Odhad hustoty pro kyselinu sírovou 93%, 3 vrstvy OOP 
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Obr. 29: Kruhový graf pro kyselinu sírovou 60%, 1 vrstva OOP 

 

 

 

Obr. 30: Kruhový graf pro kyselinu sírovou 60%, 3 vrstvy OOP 
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Obr. 31: Odhad hustoty pro kyselinu sírovou 60%, 1 vrstva OOP 

 

 

 

Obr. 32: Odhad hustoty pro kyselina sírovou 60%, 3 vrstvy OOP 
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Příloha č. 3 

Kyselina dusičná 

 

Obr. 33: Kruhový graf pro kyselinu dusičnou 65%, 1 vrstva OOP 

 

 

Obr. 34: Kruhový graf pro kyselinu dusičnou 65%, 3 vrstvy OOP 
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Obr. 35: Odhad hustoty pro kyselinu dusičnou 65%, 1 vrstva OOP 

 

 

 

Obr. 36: Odhad hustoty pro kyselinu dusičnou 65%, 3 vrstvy OOP 
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Obr. 37: Kruhový graf pro kyselinu dusičnou 38%, 1 vrstva OOP 

 

 

 

Obr. 38: Kruhový graf pro kyselinu dusičnou 38%, 3 vrstvy OOP 



54 

 

 

Obr. 39: Odhad hustoty pro kyselinu dusičnou 38%, 1 vrstva OOP 

 

 

 

Obr. 40: Odhad hustoty pro kyselinu dusičnou 38%, 3 vrstvy OOP 



55 

 

Příloha č. 4 

Kyselina chlorovodíková 

 

Obr. 41: Kruhový graf pro kyselinu chlorovodíkovou 35%, 1 vrstva OOP 

 

 

Obr. 42: Kruhový graf pro kyselinu chlorovodíkovou 35%, 3 vrstvy OOP 
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Obr. 43: Odhad hustoty pro kyselinu chlorovodíkovou 35%, 1 vrstva OOP 

 

 

 

Obr. 44: Odhad hustoty pro kyselinu chlorovodíkovou 35%, 3 vrstvy OOP 
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Obr. 45: Kruhový graf pro kyselinu chlorovodíkovou 20%, 1 vrstva OOP 

 

 

 

Obr. 46: Kruhový graf pro kyselinu chlorovodíkovou 20%, 3 vrstvy OOP 
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Obr. 47: Odhad hustoty pro kyselina chlorovodíkovou 20%, 1 vrstva OOP 

 

 

 

Obr. 48: Odhad hustoty pro kyselinu chlorovodíkovou 20%, 3 vrstvy OOP 
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Příloha č. 5 

Hydroxid sodný 

 

Obr. 49: Kruhový graf pro hydroxid sodný 40%, 1 vrstva OOP 

 

 

Obr. 50: Kruhový graf pro hydroxid sodný 40%, 3 vrstvy OOP 
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Obr. 51: Odhad hustoty pro hydroxid sodný 40%, 1 vrstva OOP 

 

 

 

Obr. 52: Odhad hustoty pro hydroxid sodný 40%, 3 vrstvy OOP 
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Obr. 53: Kruhový graf pro hydroxid sodný 20%, 1 vrstva OOP 

 

 

 

Obr. 54: Kruhový graf pro hydroxid sodný 20%, 3 vrstvy OOP 



62 

 

 

Obr. 55: Odhad hustoty pro hydroxid sodný 20%, 1 vrstva OOP 

 

 

 

Obr. 56: Odhad hustoty pro hydroxid sodný 20%, 3 vrstvy OOP 

 


