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Úvod
K ochraně osob před vnějším nebezpečím v prostředí toxických 

chemických látek se používají osobní ochranné prostředky (OOP). 
Tradičně nejvyšší míra ochrany povrchu těla osob je zaměřena 
proti vysoce toxickým látkám, jakými jsou například bojové 
chemické látky (BCHL) a toxické průmyslové látky. Typem 
takové nejvyšší ochrany je izolační ochranný oděv, který vytváří 
neprodyšnou bariéru mezi chráněnou osobou a kontaminovaným 
vnějším prostředím, což při použití dýchací aparatury zahrnuje  
i izolaci orgánů dýchání. Taková ochrana má však výrazné kapacitní 
omezení. A to nejen z hlediska obsahu vzduchu v tlakové láhvi, 
ale také z fyziologického hlediska, protože je za zvýšené teploty 
téměř znemožněno předávání metabolického tepla chráněné osoby 
do okolí, jako podmínka termoregulace těla. Převážná část zásahů 
hasičů je však v podmínkách vysokých teplot při požárech, kdy 
je potřebný jiný typ izolace od okolí především oděvy chránícími 
před vysokou teplotou, které jsou na textilní bázi. Při hoření 
vzniká velké množství zplodin obsahující chemické sloučeniny 
polyaromatického charakteru, které mají karcinogenní a teratogenní 
účinky na organismus. A to nejen při vdechování, čemuž dokonale 
zabraňuje nezávislý zdroj vzduchu z tlakové láhve, ale také 
permeací skrze pokožku. V tomto směru je perkutánní vnikání 
podobné, jako u tzv. perkutánně účinných BCHL, jejichž toxický  
i karcinogenní účinek je také znám (viz. obr. 1 a 2).

Jedna ze skupin látek vznikající při požáru jsou polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAH), které společně s benzenem, jenž je 
základní aromatickou strukturou, zahrnují celou řadu cyklických 
aromátů, např., antracen, fenantren, nebo benzo[a]pyren. 
Karcinogenita těchto látek byla statisticky prokázána v několika 
studiích z různých zemí světa [1-5]. Že se jedná o závažný problém 
vedoucí k výskytu rakovinných onemocnění různých částí těla např. 
kostní dřeně (myelom), kůže (melanom), tlustého střeva, ledvin 
nebo prostaty (adenokarcinom) a plic (mesotheliom), uvádí např. 
Pukkala [2]. Dopady se projevují u 1 až 1,5 smrtelných případů 
ze 100 s 95 % pravděpodobností po dlouhodobém působení PAH 
na organismus hasičů. Nejvyšší vliv je, podobně jako u kuřáků, 
vdechováním (respirací) a požitím (ingescí) [1-3]. Nebezpečí však 
vzniká i po vniknutí PAH pod oděv, kde může nastat dokonce 
situace, že koncentrace pod oděvem je vyšší než v okolí [8].  
Z tohoto důvodu autoři doporučují po opuštění prostoru rozepnout 
oděv a vyvětrat [8]. Tím se zřejmě sníží koncentrace škodliviny 
pod oděvem, nicméně po sejmutí ochrany dýchacích orgánů mohou 
být PAH vdechovány při jejich odpařování po sublimaci z povrchu 
oděvu a adhezí na povrchu pokožky.

Třikrát vyšší incidence výskytu rakoviny kůže u hasičů oproti 
běžné populace je varovným rizikem pro potřebu zlepšení jejich 
ochrany jako součást profesní bezpečnosti ochrany zdraví při práci 
[1, 2].

Tuto situaci si dobře uvědomují výzkumní a vývojoví pracovníci 
[6-8], kteří hledají možnost snížení průniku nebezpečných látek 
pod neplynotěsný ochranný oděv hasičů. K průniku dochází jak 
samotnou textilií, tak také netěsnostmi ve spojích jednotlivých 
částí soupravy [6-8] a na netěsných rozhraních jednotlivých částí 
zásahového oděvu. Bylo zjištěno, že už po 25 minutách práce  
v prostředí obsahujícím PAH se na rukách pod oděvem objevila 
10 % hodnota koncentrace PAH vnějšího prostředí, následovaná 
2-4 % vnější koncentrace na hrudi, stehně a za krkem [6]. Takto 
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Abstrakt
Článek se zabývá problematikou ohrožení zdraví hasičů  

při požárech kontaminovaných karcinogenními polycyklickými 
aromatickými uhlovodíky (PAH) jako produkty hoření. Hasičský 
zásahový oděv má nízký ochranných faktor (F) proti průniku PAH 
v rozsahu 8-89. Průniku PAH lze zabránit uhlíkovými bariérovými 
materiály s adsorpčními schopnostmi při zachování prodyšnosti  
a odpařování potu, kde je F zvýšen až na hodnoty 2500-5000 [6].  
V článku je uvedeno řešení ochranného adsorpčního podvlekového 
oděvu pomocí laminované uhlíkové adsorpční textilie Flexzorb, 
která je tenká, s nízkou hmotností, vysokou prodyšností a adsorpční 
kapacitou na plyny a páry chemických látek. Navržené soupravy 
adsorpčního podvlekového oděvu prokázaly jejich bezpečnou 
konstrukci při testech integrity v atmosféře chlóru v toxické komoře 
Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
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Abstract
The article deals with firefighters' health hazards in fires 

contaminated with carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons 
(PAH) as combustion products. Firefighting garment has a low 
protection factor (F) against PAH penetration in the range of 8-89. 
PAH penetration can be prevented by carbon barrier materials with 
adsorption capabilities while maintaining breathability and sweat 
evaporation, where F is increased up to 2500-5000 [6]. The article 
presents a solution of protective adsorption undergarment using 
laminated carbon adsorption fabric Flexzorb, which is thin, low 
weight, highly breathable, and has adsorption capacity for gases 
and chemical vapours. The proposed sets of protective adsorption 
undergarments demonstrated their safe construction during integrity 
tests in the chlorine atmosphere in the toxic chamber of the State 
Institute of Nuclear, Chemical and Biological Protection.
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vysokým průnikům lze poměrně úspěšně zabránit tím, že se pod 
ochranný oblek vloží speciální podvlek s textilií se sférickým 
uhlíkovým adsorbentem třetí generace, který se používá pro tzv. 
prodyšné filtrační ochranné oděvy, např. využívané v armádě ČR 
pod označením FOP 96 [9]. Použitím adsorpčního podvleku, může 
dojít až k tisícinásobnému snížení koncentrace PAH, která by se 
jinak dostala skrze zásahový oděv [6] na povrch pokožky.

Poznatky z dříve vyvíjených vojenských prodyšných 
ochranných oděvů se staly podnětem k využití vyvíjeného lehkého 
ochranného obleku z laminované uhlíkové adsorpční textilie 
poslední generace k podobnému účelu.

Obr. 1 Ilustrační foto - výcvik hasičů při hoření dřevěných palet 
v zásahovém oděvu

Obr. 2 Nahoře - likvidace požáru na skládce pneumatik;  
Dole - kontaminace pokožky obličeje hasiče produkty hoření 

obsahující PAH

Laminovaná uhlíková adsorpční textilie Flexzorb
Laminovaná uhlíková textilie Flexzorb FM30K D151, jejímž 

výrobcem je firma Chemviron Carbon je oboustranný laminát 
uhlíkové adsorpční pleteniny FM30K mezi dvěma polyesterovými 
tkaninami. Vlastnosti textilie jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1 Základní vlastnosti laminované adsorpční textilie Flexzorb 
FM30K D151

Pozn.: h - tloušťka; m - plošná hmotnost; R - prodyšnost;  
Ret - paropropustnost; λ - tepelná vodivost; Rp - plošný tepelný odpor.

Z tab. 1 je zřejmá velmi malá tloušťka laminátu, vysoká 
prodyšnost a s tím související velmi vysoká propustnost pro 
pronikání vodních par. Pro srovnání má ohnivzdorná bavlněná 
kombinéza Ret = 38 [13], zásahový oděv s Nomexem Ret = 39  
a Goretex oděv Ret = 44. Při Ret ≥ 20 je paropropustnost pokládána 
za neuspokojivou, naopak při Ret < 6 pak za velmi dobrou.

Při vysoké propustnosti pro vzduch má uvedená adsorpční 
textilie i vysokou schopnost záchytu pronikajících molekul 
nebezpečných látek. To je dáno strukturními parametry materiálu, 
především velikostí adsorpční plochy a také objemem pórů, zejména 
mikropórů, které se nachází téměř na povrchu vláken pleteniny 
(minimum mezo- a makropórů). Cesta molekul par k záchytu  
v mikropórech je tedy téměř okamžitá (viz tab. 2). Vzhledem k tomu, 
že údaje v tab. 2 jsou vztahovány na jednotku hmotnosti materiálu, 
jsou hodnoty u laminátu nižší. Na adsorpčních vlastnostech se to 
však neprojevuje.

Tab. 2 Strukturní parametry pleteniny FM30K a jejího laminátu 
FM30K D151 [14]

a - adsorpční povrch; b - naadsorbovaná monomolekulární vrstva;  
c - celkový objem pórů; d - objem mikropórů; e - objem mezopórů a makropórů.

Adsorpční vlastnosti Flexzorbu a jeho vliv na pronikání 
testovacích látek

Odolnost protichemických ochranných materiálů se hodnotí 
pomocí údajů průniku limitní hodnoty koncentrace za vrstvou 
textilie. Vzorky jsou vystaveny působení aerosolu nebo parám 
testovací látky na lícní stranu soustavy vzorků, přičemž se na 
její rubní straně indikátorem nebo chromatograficky stanovuje 
čas průniku limitní koncentrace. Tato doba se nazývá průnik  
a označuje jako rezistenční doba (RD). Výsledky RD na vybrané 
chemické látky jsou uvedeny v tab. 3 v porovnání s údaji 
laminované perspirační textilie s polyuretanovou nanovlákennou 
membránou NANOMEMBRANE z níž byl zhotoven svrchní oděv 
pro záchranáře označený jako NANOTEX. Z Flexzorb FM30K 
D151 byl zhotoven uhlíkový adsorpční oděv označovaný jako 
DEKONTEX (viz obr. 5a, 6).

Tab. 3 Rezistenční doba (RD) jednotlivých materiálů a jejich 
kombinace proti vybraným testovacím látkám při teplotě +25 °C

DMMP - dimethylmethyl fosfonát.

h  
[mm]

m 
[g.m-2]

R [11] 
[mm.s-1]

Ret [10]  

[Pa.m2.W-1]
λ [12]

[W.m-1.K-1]
Rp [12] 

[K.m2.W-1]

0,725 192 363 2,6 0,048 0,016

Textilie a  
[m2.g-1]

b 
[cm3.g-1]

c 
[cm3.g-1]

d 
[cm3.g-1]

e 
[cm3.g-1] Poznámka

Flexzorb 
FM30K 1543 354,7 0,572 0,531 0,156

Mikroporézní. 
málo 

mezoporézní

Flexzorb 
FM30K 
D151

1016,8 233,6 0,381 0,355 0,115
Mikroporézní. 

málo 
mezoporézní

Označení bariérového vzorku
RD [min]

Jód [17] DMMP [15] Yperit [16]

NANOMEMBRANE 5 5 2

Flexzorb FM30K 214 1200 > 420

NANOMEMBRANE + FM30K 318 1320 > 420

Flexzorb FM30K D151 200 1200 > 420

NANOMEMBRANE + FM30K D151 320 1320 > 420
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Bariérový materiál NANOMEMBRANE, podobně jako 
všechny laminované textilní materiály, je téměř neprodyšný 
(neprofoukne ho vítr) a současně vykazuje dobrou propustnost pro 
vodní páry [19]. Přesto je zřejmé, že materiálem poměrně snadno 
pronikají molekuly všech testovacích látek, které stačí na vyvolání 
limitní hodnoty průniku za velmi krátkou dobu.

Měření pronikání produktů hoření stanovených v laboratořích 
RECETOX MU Brno

Pro stanovení průniku zplodin hoření byla použita metoda 
„sendviče“, spočívající v tom, že PAH homogenně nadávkované 
v donorové silikonové membráně (silikonový dávkovač) difundují 
skrze vrstvu ochranné textilie do čisté akceptorové silikonové 
membrány (čistý silikonový plát) ležící nad ní. Z akceptorové 
silikonové membrány se ve stanovených časových intervalech 
odebírají vzorky pro hodnocení průniku. Princip je zřejmý z obr. 3.

Obr. 3 Schéma „sendviče“. Tok látky směřuje ze silikonového 
dávkovače ve spodní části sendviče (donorová složka) přes textilii 
do čistého silikonového plátu (akceptorová složka) v horní části 

sendviče

 

 

 

 Obr. 4 Časová závislost permeability zástupců polycyklických aromatických uhlovodíků (produkty hoření/spalování) skrze bavlněnou textilii
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látky, která by působila na nechráněného člověka k součtu dávek 
lokálními průniky ochranným oděvem ∑Dp. Dané průniky jsou 
indikovány speciálním detekčním spodním prádlem [18].

(1)

Ochranný oděv je tím kvalitnější, čím je F > 1, tedy kolikrát 
je větší vnější dávka než průnik látky do pododěvového prostoru.

Pro tyto účely se pro snadnou indikaci průniku využívá plynný 
chlór, který na detekčním podvleku, způsobuje barevné změny  
v místě průniku [18]. Osoby během testování těsnosti ochranných 
oděvů vykonávají předepsané pohyby (dřepy, vzpažení, chůzi)  
v toxikologické komoře v koncentraci chlóru 6 ppm, což 
odpovídá 17,4 mg.m-3 a průtoku 0,5 m.s-1. Při celkové ploše oděvu  
2 m2 by za dobu expozice chlóru 30 min mohla být maximální 
dávka přibližně 313 mg. Jak je vidět z obr. 5c a 5d, oděvem 
NANOTEX, zhotoveného z méně prodyšné avšak perspirační 
laminované textilie NANOMEMBRANE, pronikl chlór v poměrně 
značné míře a to celkem 10,65 mg, kde výsledný F = 29. Naopak 
mnohem prodyšnějším oděvem DEKONTEX s adsorpčními 
vlastnostmi nepronikl chlór žádný (obr. 5b). Výsledky pro oděv 
NANOTEX jsou podle jednotlivých částí oděvu uvedeny v tab. 4. 
Z obr. 5c a 5d je vidět, že k pronikání skutečně dochází materiálem 
oděvu, přičemž pouze tam, kde nebylo další krytí jinou vrstvou 
či materiálem (kapsa, popruhy, filtroventilační souprava, zesílení 
sedací části, loktů nebo volnost na kapuci). Mimo to je průnik 
poměrně rovnoměrný.

Tab. 4 Množství chlóru proniklého oděvem NANOTEX

Nejvíce zastoupenými látkami při hoření bývají obvykle 
fenantren a antracen, u kterých je patrný lineární nárůst koncentrace 
v čase (obr. 4). Acenaften, jako zástupce velmi těkavého PAH, dosáhl 
téměř rovnováhy již po pár hodinách od počátku experimentu.  
U pyrenu je také patrný lineární nárůst, i když vzhledem k povaze 
pyrenu (větší molekula a hydrofóbnější charakter) lze předpokládat 
pomalejší přestup z donoru do akceptoru.

Jako srovnávací textilie byla použita bavlněná látka. K pronikání 
dochází především pórovitostí textilie, tedy mezerami mezi nitěmi 
nebo vlákny. I tak se jedná o velmi malé množství průniku, které 
dokáže adsorbent na bázi aktivního uhlíku spolehlivě adsorbovat 
[20]. K pronikání PAH dochází na molekulární úrovni difúzí  
a v adsorbentu na bázi aktivního uhlíku se zachycují především 
fyzikální adsorpcí s vysokou účinností (až 99,9 %) [21]. Jestliže to 
srovnáme se záchytem jódu, který sublimuje, má mnohem menší 
molekulu a také stonásobně vyšší tenzi par než nejjednodušší 
sublimující PAH naftalen (0,4 vs. 0,004 Pa), pak je zřejmý důvod 
předpokládaného vysokého adsorpčního záchytu PAH v uhlíkovém 
adsorbentu. Potvrzují to i hodnoty pro simulant organofosfátů 
DMMP a yperitu (tab. 3).

Testování těsnosti vzorků oděvů NANOTEX a DEKONTEX
Z předchozích údajů je zřejmé, že k pronikání zplodin hoření, 

stejně jako jiných plynných chemických škodlivin bude docházet 
především mezerami v textilii a ve spojích, které bývají větší, 
než jsou velikosti molekul plynů. Textilie NANOMEMBRANE 
vykazuje velice nízkou propustnost částic aerosolu NaCl na úrovni 
4.10-3 %. To znamená, že každá čtvrtá mezera v textilii má velikost 
400-600 nm. V tomto ohledu ochranný oděv NANOTEX má 
velmi dobré ochranné vlastnosti proti aerosolům. Pokud však proti 
tomuto pronikání není nastavena nějaká překážka, ať dodatečným 
záchytem nebo větráním filtrovanou vnější atmosférou, dochází 
k průniku chemické škodliviny až na pokožku, protože velikost 
molekul má maximální rozměr okolo 100 nm. U ochranných 
oděvů se posuzuje účinnost záchytu nejen vzorkem bariérového 
materiálu, ale rovněž celým povrchem oděvu a konstrukčními 
spoji, za podmínek pohybu osob v ochranném oděvu. Tato účinnost 
se nazývá plynotěsností a vyjadřuje se jako ochranný faktor F 
(rovnice 1), což je v tomto případě poměr celkové dávky Dc plynné 

c

p

DF
D

=
∑

Obr. 5 a - testované oděvy NANOTEX (uprostřed) a DEKONTEX (po stranách); b - zabarvení indikačního prádla pod oděvy DEKONTEX 
po testu v toxikologické komoře s atmosférou chlóru; c, d - zabarvení indikačního prádla pod oděvem NANOTEX po testu v toxikologické 

komoře s atmosférou chlóru

            a     b   c            d

Veličina Kalhoty Blůza Kapuce Celý 
oděvzepředu zezadu zepředu zezadu zepředu zezadu

Celková plocha 
[cm2] 4104 4283 5111 5265 782 756 20301

Celková plocha 
průniku [cm2] 4057 2754 1897 2281 - - 10989

Celková dávka 
[mg] 3,97 3,39 1,40 1,89 - - 10,65
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Obr. 6 Navržený podvlek DEKONTEX z adsorpční uhlíkové 
textilie Flexzorb FM30K D151 s dýchacím přístrojem

Závěrečné hodnocení
Nebezpečí průniku karcinogenních zplodin hoření skrze 

zásahové požární oděvy, zejména při vysokých teplotách (okolo 
+150 °C) jsou reálným nebezpečím ohrožujícím zdraví hasičů, 
zvýšením rizika kožních karcinomů. Ukazují to potenciální průniky 
porézní textilií, ze které je vytvořen hasičský zásahový oděv. Totéž 
potvrzují i naměřené výsledky pronikání čtyř modelových PAH při 
podstatně nižších teplotách v laboratořích RECETOX, Masarykovy 
univerzity v Brně. Princip pronikání je v daném případě stejný, jako 
je tomu u pronikání plynných látek při hodnocení protichemických 
ochranných oděvů. Oděvy i při mikroporozitě umožňují difúzní 
pronikání molekul par, protože velikosti mezer v textilii zpravidla 
několikanásobně překračují velikost molekul (400-600 nm vs  
150-100 nm). Pronikání zplodin hoření zásahovým oděvem 
je tímto způsobem pouze zpomalováno, avšak při velmi nízké 
hodnotě limitní koncentrace průniku má zásahový oděv velmi malý 
ochranný účinek. Aplikací bariérových uhlíkových adsorpčních 
textilií je možné tento nedostatek zcela eliminovat, jak ukazují 
poznatky z experimentálního využití mnohem účinnější uhlíkové 
adsorpční textilie Flexzorb čtvrté generace. Jejich výhoda oproti 
jiným adsorpčním textiliím předchozí druhé a třetí generace spočívá 
ve velmi rychlé adsorpci molekul a také ve velmi malé tloušťce  
a hmotnosti materiálu a principiální nehořlavosti. 

Doplňkové ochranné prvky na bázi vysoce účinných 
adsorpčních textilií mohou velmi výrazně omezit jak akutní,  
tak chronické expozice hasičů proti karcinogenním a teratogenním 
zplodinám hoření při zásazích.
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