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ANOTACE 

PŘIBÍK, M. Vliv účinku kyselin a zásad na osobní ochranný prostředek hasičů v 

závislosti na koncentraci a času působení nebezpečných látek včetně následného vlivu 

působení vody na ochranný prostředek. Diplomová práce, Ostrava: VŠB-TUO, 2012, 98 s. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je 

věnována popisu vlastností jednotlivých vrstev zásahového oděvu, především vnější části 

složené z Nomexu, a vybraných chemikálií, jejich vlastností a účinků na nechráněnou kůži. 

V praktické části jsou popisovány experimentální metody, podle kterých byly materiály 

zkoumány, a následně interpretovány naměřené výsledky jednotlivých měření. 

Klíčová slova: nomex, meta-aramidy, odolnost proti chemikáliím, penetrace kapalin, 

zásahový oblek 

ABSTRACT 

Přibík, M. The influence of the effect of acids and bases of personal protective 

equipment for firefighters, depending on concentration and time of exposure of hazardous 

substances, including the consequent impact on the protective effects of water resource. 

Thesis, Ostrava: Technical University of Ostrava, 2012, 98 p. 

The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is devoted 

to describing the response properties of individual layers of clothing, especially outer parts 

consisting of Nomex, and selected chemicals, their properties and effects on unprotected skin. 

In the practical part of the experimental methods are described under which the materials 

were investigated and subsequently interpreted the measured results of individual 

measurements. 

Keywords: nomex, meta-aramids, chemical resistance, penetration of liquids, 

firefighting suit 
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1 Úvod 

Zásahový oděv je velmi důležitou součástí výstroje hasiče. Musí plnit celou řadu 

požadavků, mimo jiné také určitou chemickou odolnost. Při zásahu totiž může dojít k situaci, 

kdy se hasič dostane neočekávaně do styku s malým množstvím nebezpečné chemikálie, která 

působí na oblek pod malým tlakem (například při náhodném výstřiku této chemikálie). 

Toto malé množství chemikálie může po obleku ihned stéct, ale může také dojít k jeho 

zachycení (ulpění) na jeho povrchu. Tím se prodlouží i doba, po kterou chemikálie na oblek 

působí. K ulpění může dojít buďto v záhybech zásahového oděvu, ale také mimo záhyby 

vlivem absorpce chemikálie na jeho povrchu. Je proto vhodné provést měření, jak materiál 

zásahového obleku chemikálie odpuzuje. Je nutné zná, zdali se konkrétní chemikálie budou 

na obleku zachycovat, nebo budou ve větší míře odpuzovány. 

V případě ulpění chemikálie na zásahovém obleku, tedy jejímu dalšímu působení, je 

vhodné zjistit čas, při kterém dojde k proniknutí chemikálie vrstvami obleku až k pokožce 

hasiče. Tak lze celkově posoudit míru ochrany zásahového obleku proti působení chemikálií, 

se kterými se hasič při zásahu může nejčastěji setkat. 
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2 Cíle diplomové práce 

Cíle diplomové práce jsou tyto: 

Vypracování podrobné rešerše k účinkům nebezpečných látek (kyseliny a zásady) na 

ochranné prostředky hasičů s důrazem na zásahové oděvy či jiné ochranné materiály. 

Výzkum ochrany proti nebezpečným kapalným chemikáliím (NaOH, KOH, HCl, H2SO4, 

HNO3, Ca(OH)2, H3PO4 a voda), a to metodou zkoušení odolnosti materiálu proti penetraci 

kapalin, u daného druhu zásahového oděvu pro hasiče, včetně výzkumu působení odolnosti 

materiálu proti vodě po následné expozici kyselin a zásad na ochranný prostředek hasičů. 

Charakteristika práce: 

1) Vliv koncentrace těchto chemikálií (celkem 4 koncentrace) a casu (celkem 4 časové 

intervaly) působení na vybraný druh zásahového oděvu. 

2) Stanovení indexu penetrace, absorpce a odpudivosti u vybraného druhu zásahového oděvu. 

3) Sledování změn struktury po působení chemikálií u vybraného druhu zásahového oděvu a 

dalších parametru. 

4) Stanovení vybraných parametru u každé vrstvy tohoto materiálu a popis změn struktury po 

expozici kyselin, zásad a vody (např. studium struktury po chemickém působení 

mikroskopem, metodou DVS, některé zkoušky požárně technické charakteristiky u daného 

ochranného prostředku i jeho jednotlivých vrstev, aj.). 
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3 Rešerše 

Při studiu problematiky a tvorby diplomové práce byla důležitá především následující 

literatura: 

Orinčák Michal: Experimentálne skúmanie úcinkov nebezpecných látok na nechránenů kožu. 

Článek se zaobírá metodikou experimentálního zkoumání účinků vybraných kyselin a 

zásad na nechráněnou kůži. 

REMY, Heinrich. Anorganická chemie. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 

1961. 

Titul pojednává o anorganických sloučeninách a jejich vlastnostech. 

RUSEK, Vlastimil. Základy toxikologie: a úvod do problematiky hygieny a bezpečnosti práce 

v chemické laboratoři. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. 

Z titulu byly využity informace týkající se o fyziologických účincích kyselin a zásad 

na lidský organismus.  

FILIPI, Bohdan. Plasty. 1. vydání. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 

2003. 48 s. ISBN 80-86634-13-2. 

Autor v publikaci píše o plastech, jejich vlastnostech a některých požárně-technických 

vlastnostech. V diplomové práci byly využity informace o polyamidech a aramidech. 

DuPont [online]. 2012 [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: http://www2.dupont.com  

Z webových stránek byly čerpány informace týkající se technického materiálu 

NOMEX. 

ČSN EN 469:2006 (83 2800). Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na 

ochranné oděvy pro hasiče. Praha: Český normalizační institut, 2006. 44 s. 

Tato norma stanovuje minimální hodnoty požadavků na technické provedení 

ochranných oděvů nošených při likvidaci požáru a při činnostech, jako je například 

záchranářství a pomoc při havárii. V normě jsou uvedeny také požadavky na odolnost proti 

průniku kapalných chemikálií. 
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ČSN EN ISO 6530 (832731). Ochranné oděvy – Ochrana proti kapalným chemikáliím – 

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

normalizační institut, 2005. 12 s. 

Tato norma byla klíčová pro praktickou část diplomové práce. Na základě této normy 

byla provedena podrobná experimentální měření. 
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4 Teoretická část 

4.1 Zásahový oblek 

Zásahový oblek je jednou z nejdůležitějších součástí výstroje hasičů. Jeho hlavní funkcí 

je co nejlépe ochránit hasiče při zásahu a zároveň vytvořit optimální mikrobiologické 

podmínky v obleku při značném fyzickém zatížení [2]. Zásahový oblek musí pro hasiče 

poskytnout ochranu trupu, krku paží k zápěstí a nohou hasiče ke kotníkům při zásahových 

činnostech proti požáru. Neslouží k ochraně proti dalším nebezpečím, například chemickým, 

biologickým, radiologickým a elektrickým nebezpečím [7]. 

Zásahový oblek proto musí splňovat řadu požadavků, např. tepelná odolnost, 

mechanická odolnost, nepromokavost, schopnost odvádět vnitřní vlhkost, do určité míry 

chemická odolnost apod. Zároveň musí být zajištěno, aby byli hasiči v obleku vidět. To je 

zajištěno reflexními pruhy. 

Požadovaných vlastností nelze docílit použitím jednoho materiálu, nýbrž použitím 

více druhů materiálů. Tyto materiály vytvářejí řadu vrstev, který tvoří ucelený kompaktní 

zásahový oblek. 

Ochranné obleky se skládají z několika vrstev. Nejčastěji se vyrábějí jako třívrstvé 

(vnější vrstva, vlhkostní bariéra, termální bariéra), kdy jednotlivé vrstvy plní své funkce [2].  

4.1.1 Vnější vrstva 

Vnější vrstva chrání hasiče proti působení vnějších vlivů, tzn. proti teplu a 

krátkodobému působení plamenům. Musí mít také mechanickou odolnost a určitou odolnost 

chemickou. Tato vrstva se vyrábí většinou z materiálu NOMEX nebo z kombinací materiálu 

NOMEX a KEVLAR [2]. 

4.1.2 Vlhkostní bariéra 

Druhá vrstva slouží jako bariéra proti vlhkosti a průniku vody k termální vrstvě a 

k tělu hasiče. Musí splňovat dva základní požadavky a to zabránit průniku vlhkosti a vody 

směrem k tělu hasiče, a zároveň být maximálně prodyšná směrem ven od těla hasiče, aby se 

mohlo tělo hasiče ventilovat odvodem potu a tepla. Tato vrstva se vyrábí z materiálů GORE-

TEX, GEKA-TEX nebo BREATHE-TEX [2]. 



6 

 

Jedná se o prodyšný mikroporézní materiál s obrovským množstvím malých pórů. 

Velikost pórů umožňují pronikání výparu od těla hasiče (prodyšnost), brání ovšem pronikání 

vody a jiných kapalin k tělu hasiče (nepromokavost)  

4.1.3 Termální bariéra 

Třetí vrstva, tzv. termální bariéra (tepelná bariéra, vnitřní vrstva), chrání před účinky 

vnějšího tepla a proti prochladnutí. Tato vrstva musí být suchá, pokud by tak nebylo, 

docházelo by k hromadění vlhkosti přímo u těla hasiče. Při vnější vysoké teplotě by se 

vytvářely páry a hasič by byl vystaven tzv. tepelnému stresu. Tato vrstva se vyrábí z materiálů 

NOMEX, KEVLAR, PBI a jejich směsi [2]. 

Příklad složení jednotlivých vrstev zásahového obleku TIGER Plus je uveden na Obr. 1. 

 

Obr. 1: Složení zásahového obleku Tiger plus [9]. 

Na českém trhu [9] se prodávají např. tyto zásahové oděvy: TIGER Plus, TIGER 

Matrix, FIREMAN Strong, BUSHFIRE, (viz Obr. 2), FIREMAN V-DIAMOND, FIREMAN 

Strong Plus, GLADIATOR, COMPACTLINE INTEGRAL, SOLITAIRE. 
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Obr. 2: Zásahový oblek (zleva) TIGER Plus, TIGER Matrix, FIREMAN Strong, BUSHFIRE 

[9]. 

Materiálové složení zásahového obleku TIGER Plus je toto: 

 NOMEX
®
 Diamond Ultra, 210 g/m

2
 - SOFIGUARD

®
 

 GORE-TEX
®
 Fireblocker N, 140 g/m

2
 

 NOMEX
®
 Comfort Grid, 200 g/m

2
 - SOFIDRY

®
. 

SOFIGUARD
®

 

Speciální úprava na vnější tkanině zajišťuje ochranu proti kapalným chemikáliím [9]. 

SOFIDRY
®

 

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]. 

Charakteristika zásahového obleku TIGER Plus: 

 nízká hmotnost materiálové sestavy – vysoký komfort 

 nová vnější tkanina NOMEX
®
 DIAMOND Ultra 

 lepší vzhled a vyšší mechanické parametry tkaniny 

 střihové úpravy pro vyšší komfort a ochranu 

 barevné kombinace obleku (tmavě modrá, oranžová, červená, žlutá, lime-green, 

sahara) 

 testováno na manekýnu THERMO-MAN
®
 v Ženevě (příloha E podle EN 469:2005) 

[9]. 
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Jak vyplývá z výše uvedeného textu, zásahové oděvy se skládají převážně z materiálů 

GORE-TEX a NOMEX. Charakteristika a vlastnosti materiálu GORE-TEX jsou popsány 

v následující kapitole. 

Jelikož je působením chemikálií nejvíce vystavena vnější vrstva, složená 

z technického vlákna NOMEX, je vhodné pro účel této diplomové práce popsat vlastnosti 

NOMEXu poněkud podrobněji. Proto o tomto materiálu, jeho chemickém složení a 

vlastnostech, které z jeho chemického složení vyplívají, pojednává samostatná kapitola 4.2. 

4.1.4 GORE-TEX 

GORE-TEX je nepromokavý prodyšný materiál. Skládá se z pórovité membrány 

z expandovaného polytetrafluoretylenu (teflon, zkratka PTFE), která je nalaminátovaná mezi 

jiné textilie, nejčastěji nylon nebo polyester. 

Membrána obsahuje více než 9 miliard mikroskopických pórů, které jsou přibližně 

20 000× menší než kapka vody, ale 700× větší než molekuly vodních par. Takže voda ve 

formě kapaliny membránou proniknout nemůže (nepromokavost), zatímco molekuly vodní 

páry ano (prodyšnost) [13]. Na Obr. 3 je znázorněna funkce membrány GORE-TEX. 

 

  

Obr. 3: Ukázka funkce materiálu GORE-TEX [12]. 

Obecné vlastnosti membrány GORE-TEX
®
: 

 trvalá nepromokavost, 

 vysoká prodyšnost, 

 extrémní odolnost vůči mrazu, 
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 jedinečná odolnost při ohybu, 

 mimořádně dlouhá životnost [12]. 

4.2 NOMEX 

Nomex je obchodní známka pro aramidová vlákna, konkrétně meta-aramidová        

(m-aramidová) vlákna. Aramidy jsou aromatické polyamidy [5]. Vlastnosti polyamidů, 

aramidů a vláken NOMEX jsou popsány níže. 

4.2.1 Polyamidy 

Polyamidy (PA) jsou syntetické polymerní materiály, které ve svém řetězci obsahují 

skupinu -CO-NH- (peptidickou skupinu) [5]. PA mají velmi dobré mechanické vlastnosti. 

Jsou pevné v tahu i při rázu. Z tohoto důvodu se používají jako konstrukční materiály 

nahrazující kov [14]. 

Částečně jsou rozpustné v aromatických uhlovodících (fenol, krezol, apod.). Jejich 

rozpustnost se zvyšuje s rostoucí teplotou. Degradovány jsou v koncentrovaných kyselinách 

(sírové, dusičné, chlorovodíkové). Alkálie za studena na PA nepůsobí. Silné alkálie 

odbourávají PA při zvýšené teplotě. 

Podle struktury makromolekul dělíme PA na: 

 alifatické, 

 aromatické. 

Alifatické polyamidy 

Uhlovodíkové úseky makromolekuly mají lineární charakter. 

Alifatické polyamidy se dělí na: 

 Jednoduché 

Typickým zástupcem je Polyamid-6-(poly-6-kaprolaktam) v anglosaské literatuře psaný 

též jako Nylon 6. 

Jednoduché alifatické polyamidy jsou bílé nebo nažloutlé. Jedná se o houževnatý materiál 

mající dobré mechanické vlastnosti. Jejich nevýhodou je citlivost na oxidaci, obzvláště 

za zvýšených teplot. Jednoduché PA jsou vláknotvorné. 

 Složené 

Mezi složené alifatické polyamidy patří např. Polyamid 6,6. 

Oproti jednoduchým alifatickým polyamidům nejsou tak houževnaté a nemají tak dobré 

mechanické vlastnosti. 
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Aromatické polyamidy 

Uhlovodíkové segmenty hlavního řetězce makromolekuly jsou tvořeny benzenovými 

jádry [5]. 

4.2.2 Aromatické polyamidy 

Aromatické polyamidy (aramidy) vznikají napojením aromatických struktur na 

polyamidový řetězec. Dělí se na meta-aramidy (m-aramidy) a para-aramidy (p-aramidy). 

Mezi nejznámější zástupce patří NOMEX a KEVLAR [5]. 

Nomex se používá jako materiál vhodný pro výrobu oděvů, které odolávají vysokým 

teplotám (pracovní obleky pro hasiče, pro automobilové závodníky apod.). Dobrá stálost 

aramidů při vysokých teplotách je dána přítomností benzenového jádra v makromolekulárním 

řetězci. 

Kevlarová vlákna se vyznačují vynikající tepelnou odolností a navíc také vysokou 

pevností, která je dána velice dobrou symetrií makromolekul [5]. 

Při vystavení žáru aramidy netají, nýbrž uhelnatí. Nejsou rozpustné v žádném 

organickém rozpouštědle, neodolávají však hydrolýze vroucí vody, silným alkáliím a 

koncentrovaným anorganickým kyselinám [5]. 

Vlastnosti m-aramidů 

Mezi m-aramidy patří vlákno Nomex, které bylo vyvinuto firmou DuPont v 60. letech 

20. století. Toto vlákno je odolné proti vysokým teplotám až 400 °C, při kterých začíná 

karbonizovat. Díky molekulární struktuře chrání před účinky žáru, vlastnosti jsou 

permanentní a nemění se ani po opakovaném praní. Je odolné vůči mnoha chemikáliím, je 

pružné a snadno se zpracovává. Chemická struktura vlákna Nomex je na Obr. 4. 

 

Obr. 4: Chemická struktura vlákna NOMEX [19]. 

Vlastnosti p-aramidů 

Mezi p-aramidy patří Kevlar. Byl vyvinut taktéž firmou DuPont. Díky své 

pozoruhodné pevnosti (5× pevnější než ocel při stejné hmotnosti), která je dána, jak již bylo 

uvedeno, dobrou symetrií makromolekul (viz Obr. 5), v kombinaci s vysokou teplotní 

odolností, je vyhledávaným materiálem v celé řadě náročných aplikací. Oproti NOMEXU (m-
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aramidům) má nižší odolnost proti chemikáliím. Kevlar se používá v automobilovém 

průmyslu jako náhrada azbestu ve spojkovém a brzdovém obložení, v různých druzích 

automobilových hadic i v kordech pneumatik. Uplatňuje se v optických kabelech, ale i v 

kompozitních strukturách pro lehké pancéřování vozidel, při výrobě letadel, lodí a 

sportovního zboží, neprůstřelných vest, v laminátech pro stavbu letadel, v kosmické technice. 

Toto vlákno se také používá na výrobu neprůstřelných vest a přileb, odolných vůči střelám a 

střepinám [5]. 

 

Obr. 5: Chemická struktura vlákna KEVLAR [19]. 

V Tab. 1 jsou uvedeny některé požárně technické vlastnosti některých PA včetně NOMEXu. 

Tab. 1: Požárně technické vlastnosti některých PA [5]. 

Název 

Kyslíkové číslo 

OI 

[% O2] 

Spalné teplo Qs 

[Mj.kg
-1

] 

Teplota 

vzplanutí FIT 

[°C] 

Teplota 

vzplanutí SIT 

[°C] 

PA-6 23 - 27 31 350 - 430 460 - 470 

Nylon-6 23 33 350 470 

Nomex N 28,5 - 550 700 

4.2.3 Vlastnosti a charakteristika materiálu NOMEX 

NOMEX se používá na ochranu proti ohni a žáru. Některé zdroje uvádějí, že obsahuje 

minimálně 5 % KEVLARu, který chrání proti oděru [10], [15]. NOMEX se vyznačuje 

výbornými vlastnostmi jako je žáruvzdornost, ohnivzdornost, antistatickými vlastnostmi i ve 

velmi suchém prostředí (na rozdíl od bavlny neztrácí vlastní vlhkost) a i odolností proti oděru. 

Oproti bavlně má 3× větší mechanickou odolnost a je odolný proti plísním [10]. 

Obecně platí, že vlákna NOMEX vykazují velmi dobrou odolnost vůči mnoha 

chemikáliím. Jsou vysoce odolná vůči většině uhlovodíků a organických rozpouštědel. 

Kyselinám odolává NOMEX lépe než Nylon, ale ne tak dobře jako polyester. Nicméně při 

vyšších teplotách je odolnost vláken NOMEXU proti výparům kyseliny lepší, než u 
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polyesteru. NOMEX vykazuje vynikající odolnost proti zásadám při pokojové teplotě. Při 

vysoké teplotě působením silné zásady degraduje [20]. 

Co se týče ochrany proti požáru, je hlavní výhodou NOMEXu to, že se při působení 

žáru netaví. Při vystavení teploty kolem 380 °C nastává karbonizace vláken. Dochází pak 

k ději zvaném „non-break-open“. Vlákna absorbují energii žáru při procesu zuhelnění a tzv. 

„zhoustnout“. Otvory mezi vlákny se tak uzavřou, tím je zabráněno průchodu horkého 

vzduchu do vnitřní části oděvu. NOMEX je materiál samozhášivý, při oddálení iniciačního 

zdroje vlákna uhasnou [10]. 

Až na několik výjimek obsahují směsi NOMEXu antistatické vlákno P140 s 

uhlíkovým jádrem. To zamezuje vzniku statické elektřiny u oděvů (jiskření oděvů), které se 

objevuje u textilních materiálů vyrobených z umělých vláken. Tím se zvyšuje bezpečnost 

v provozech, kde se vyskytují hořlavé prachy a plyny. Vlákno P140 se skládá z vodivého 

uhlíkového jádra, které chrání polyamidová vrstva. Funguje jako bleskosvod (viz Obr. 6) [11]. 

  

Obr. 6: Antistatické vlákno P140 [11]. 

Nejčastější aplikace NOMEXU jsou: komponenty oděvů pro hasiče, vojáky a 

bezpečnostní složky, jako jsou tepelné bariéry, rukavice, šněrovadla, prošívací příze, oděvní 

šňůry, síťky, popruhy (do 30 mm), tkané pásky (do 30 mm), na horkovzdušných balónech, na 

ochranných prostředcích při svařování či na ochranu tepelně namáhaných pevnostních šňůr. 

4.3 Použité normy 

Základní normou, která stanovuje požadavky na zásahové obleky pro hasiče, je norma 

ČSN EN 469/2007 Ochranné oděvy pro hasiče – Technické požadavky na ochranné oděvy 

pro hasiče [7]. Předmětem této normy je specifikace minimálních hodnot požadavků na 

Antistatické vlákno 

P140 
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technické provedení ochranných oděvů nošených při likvidaci požáru a při činnostech, jako je 

například záchranářství a pomoc při havárii. 

Norma určuje všeobecné provedení oděvu, minimální hodnoty požadavků pro použité 

materiály a metody zkoušek pro stanovení těchto požadovaných hodnot. 

Tato evropská norma zahrnuje i možnost náhodného postříkání chemikáliemi nebo 

hořlavými kapalinami, ale není určena pro speciální oděv používaný v dalších vysoce 

rizikových situacích, například reflexní ochranný oděv. Nezahrnuje ochranu hlavy, rukou a 

chodidel nebo ochranu proti dalšímu nebezpečí, například chemickému, biologickému, 

radiologickému a elektrickému nebezpečí [7]. 

Při stanovení požadavků na odolnost proti průniku kapalných chemikálií nařizuje tato 

norma, že sestava komponent nebo sestava vícevrstvého oděvu musí být zkoušen podle EN 

ISO 6530 [8] po dobu aplikace chemikálie 10 s a při použití následujících kapalných 

chemikálií (viz Tab. 2) musí vykázat stupeň odpudivosti větší než 80 % a v žádném případě 

nesmí dojít k průniku na nejspodnější povrch [7]. 

Tab. 2: Zkoušení průniku chemikálií [7]. 

Chemikálie 

Hmotnostní 

koncentrace 

[%] 

Teplota chemikálie 

[±2 °C] 

NaOH 40 20 

HCl 36 20 

H2SO4 30 20 

o-xylen 100 20 

Jak již bylo uvedeno výše, musí být oděv zkoušen podle ČSN EN ISO 6530/2005 Sb., 

Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím – Metoda zkoušení odolnosti 

materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin [8]. Tato norma byla pro praktickou část 

diplomové práce stěžejní. 

Tato mezinárodní norma specifikuje pro materiály ochranných oděvu stanovení indexů 

penetrace, absorpce a odpudivosti kapalných chemikálií, které jsou v malém množství a 

působí pod malým tlakem. 

Oděv vyrobený z těchto materiálů by neměl být používán jako jediný ochranný 

prostředek v případech, kdy je odolnost proti penetraci chemikálie na molekulární úrovni 
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podstatná a kdy je požadována bariéra ke kapalným (nebo plynným) chemikáliím (např. riziko 

expozice při silném a prudkém výronu koncentrovaných chemikálií). 

Údaje získané touto metodou zkoušení mohou být použity jako návod pro třídění 

materiálů ochranných oděvů. 

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu zkoušení pro měření penetrace, absorpce 

a odpudivosti materiálů ochranných oděvů proti kapalným chemikáliím. 

Pomocí této metody zkoušení lze odhadnout chování materiálu i jeho ochranné 

vlastnosti pro dva různé případy jeho kontaktu s chemikálií: 

a) za minimálního tlaku, kdy kapalina pokrývá povrch a tvoří malé kapénky nebo kapky. 

b) Kontaminace jednotlivým maloobjemovým rozstřikem nebo nízkotlakým postřikem, 

umožňující stanovit čas, během kterého je nutno oděv svléci nebo podniknout nějakou 

další činnost nezbytnou k odstranění rizika po zasažení chemikálií, tedy v případě, že 

je kapalina přítomna na povrchu oděvu volně, ale také v případě, že kapalina je na 

povrchu pod tlakem způsobeným buď pohybem nositele (ohýbání kontaminovaných 

části oděvu v loktech, kolenech či ramenní oblasti) nebo dotykem s kontaminovanými 

povrchy (např. při průchod porosty, na které byla chemikálie nastříkána) [8]. 

4.4 Účinky kyselin a zásad na nechráněnou kůži 

Kyseliny jsou látky, které sráží bílkoviny. Pokud jsou v nadměrném množství, rozpouští 

je a tkáním odebírají vodu. To způsobuje poleptání tkání. Některé kyseliny se při styku 

s vodou zahřívají, a tím způsobují termické změny – termické popáleniny. 

Termické popáleniny vznikají kontaktem s horkým předmětem, opařením horkým 

plynem, párou nebo kapalinami, nebo při popálení plamenem. 

Při požití kyseliny může nastat ihned kolaps a rychlá smrt. V tomto případě dochází k 

poleptání tkání a povrchové nekróze tkáně. Zbarvení sliznic bývá většinou fialové, hnědé až 

černé. Na kůži vznikají velmi často krevní výronky [1]. 

Hydroxidy také způsobují poleptání tkáně. Hydroxidy působí na tkáně tak, že 

s bílkovinou tvoří alkalické albumináty, avšak nekolagují samotnou bílkovinu. Tu hydroxidy 

rozpouští a vytváří tak rosolovitou hmotu a mazlavé přiškvařeniny. Přiškvařeniny jsou u 

kyselin na rozdíl od hydroxidů nemazlavé [1]. 

V následující kapitole budou mimo jiné popsány fyziologické účinky jednotlivých 

chemikálií, na které byl oblek v této diplomové práci zkoušen. 
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4.5 Kyselina sírová H2SO4 

Kyselina sírová (historický název vitriol) je dvojsytná silná kyselina. V čistém a 

koncentrovaném stavu je to bezbarvá olejovitá kapalina, téměř dvakrát těžší než voda. 

Vyznačuje se mimořádně velkou afinitou k vodě. S vodou se mísí v libovolném poměru a 

uvolňuje se při tom značné množství tepla [4]. Je to silně hygroskopická látka, má mohutné 

dehydratační účinky [3]. Organické látky se jejím působením zbavují vody (dehydratují), a 

tím uhelnatí. Koncentrovaná kyselina sírová působí za tepla oxidačně, přičemž odštěpuje 

kyslík a přechází v kyselinu siřičitou. Jejím působením se oxidují např. kovy, uhlí, síra. 

Ovšem ve zředěné kyselině sírové se rozpouštějí pouze ty kovy, které stojí v elektrochemické 

řadě napětí nalevo od vodíku [4]. 

Použití 

Kyselina sírová je základní průmyslová surovina. Používá se na výrobu: 

 průmyslových hnojiv, 

 barviv a pigmentů, 

 syntetických vláken a polymerů, 

 léčiv a solí, 

 výbušnin, 

 jako elektrolyt do akumulátorů [3]. 

Fyziologické účinky 

Leptavý účinek je velmi silný a je umocněn dehydratačním účinkem a vývojem tepla 

při ředění kyseliny vodou. Při popálení nejprve bílé zbarvení kůže přechází v hnědé až černé, 

vznikají hluboké vředy, zůstávají těžké jizvy. Při požití dochází k těžkému poleptání jícnu, 

žaludku, střev. Ztrátu života může způsobit požití už velmi malého množství koncentrované 

H2SO4. Chronická expozice aerosolů kyseliny sírové vede k poškození zubů (až úplná 

destrukce) a poškození dýchacích cest a plic [6]. 
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Obr. 7: Poleptání koncentrovanou kyselinou sírovou [16]. 

4.5.1 Kyselina dusičná HNO3 

Kyselina dusičná je silná kyselina. V čistém stavu je to bezbarvá kapalina, tuhne při    

-41,65 °C, při 84 °C vře. Při této teplotě se už pomalu rozkládá. Na světle probíhá rozklad již 

při normální teplotě. Při jejím rozkladu vzniká oxid dusičný, který ji barví do žluta. S vodou 

se kyselina dusičná misí v každém poměru. 

Kyselina dusičná má silné oxidační účinky, které závisí na její koncentraci, teplotě 

reakční směsi a reaktivitě reakčního partnera. Koncentrovaná kyselina dusičná rozpouští 

většinu kovů. Organické sloučeniny se kyselinou dusičnou buď oxidují nebo nitrují. Při 

nitraci vstupuje zbytek kyseliny dusičné –NO2 do sloučeniny místo vodíku. Nitrace je 

příčinou žloutnutí, které koncentrovaná kyselina dusičná vyvolává u četných organických 

látek a také kůži. 

Kyselina dusičná tvoří s vodou azeotropní směs. To znamená, že běžnou destilací 

nelze dosáhnout vyšší koncentrace než 69,2 % [4]. Koncentrovaná kyselina dusičná je tedy 

maximálně 68%-69% [4]. 

4.5.2 Použití 

 Kyselina dusičná patří mezi základní látky, které se používají v chemickém průmyslu. 

Uplatňuje se při výrobě dusíkatých hnojiv, dusičnanů, výbušnin, barviv, léčiv, plastů apod. 

[4]. 

Koncentrovaná kyselina dusičná v kombinaci s kyselinou chlorovodíkovou v poměru 1:3 tvoří 

lučavku královskou, kterou lze užít k rozpouštění zlata nebo platiny [3]. 
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4.5.3 Fyziologické účinky 

Kyselina dusičná má leptavé a dráždivé účinky (edém plic), kůži barví žlutě (tzv. 

xanthoproteinová reakce) [6]. Smrt nastává při požití 30 g koncentrované HNO3 [1]. Jedná se 

o energické oxidační činidlo, vytvářející s organickými látkami výbušné směsi. Při chronické 

expozici par kyseliny dusičné trpí chrup, respirační trakt, oční sliznice [6]. 

4.6 Kyselina chlorovodíková HCl 

Kyselina chlorovodíková (kyselina solná) je silná kyselina, jedna z lidstvu nejdéle 

známých a nejvíce využívaných kyselin. Vzniká rozpuštěním chlorovodíku ve vodě. Jedná se 

o bezbarvou kapalinu, při vyšších koncentracích má nepříjemný, ostrý, štiplavý a dráždivý 

zápach [3]. Na rozdíl od dalších běžných kyselin H2SO4 a HNO3 nemá oxidační účinky, ani 

když je koncentrovaná. Má velmi vysokou elektrickou vodivost. 

Kyselina chlorovodíková je aktivátor žaludečního enzymu pepsinu, denaturuje 

zkonzumované bílkoviny a zabíjí bakterie v potravě [4]. 

4.6.1 Použití 

V průmyslu se kyselina chlorovodíková hojně využívá [3]. V geologii a paleontologii 

se používá k detekci vápence [4]. Koncentrovaná v kombinaci s kyselinou dusičnou v poměru 

3:1 tvoří lučavku královskou, kterou lze užít k rozpouštění zlata nebo platiny [3]. 

4.6.2 Fyziologické účinky 

Kyselina chlorovodíková má intenzivní dráždivé a leptavé účinky (kůže, sliznice, oči). 

Její leptavé účinky jsou však podstatně menší než u kyseliny sírové [6]. 

4.7 Kyselina fosforečná H3PO4 

Kyselina fosforečná (trihydrofosforečná, orthofosforečná) je trojsytná, středně silná 

kyselina. Má silné redukční účinky. Za normálních podmínek je bezbarvá. Rozpuštěním ve 

vodě vzniká 85% roztok. Na rozdíl kyseliny dusičné nemá oxidační vlastnosti. Většinu kovu 

nerozpustí, protože se ve zředěné kyselině fosforečné vytváří na jejich povrchu vrstva 

nerozpustných fosforečnanů. Zahříváním uvolňuje kyselina fosforečná molekuly vody [4]. 

4.7.1 Použití 

Kyselina fosforečná se používá při zpracování ropy a při úpravě kovů. Používá se také 

k okyselování limonád, výrobě zubních tmelů, při výrobě umělých hnojiv, ve farmacii, 
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barvířství. Také je důležitou surovinou pro výrobu směsi nazývané trojitý superfosfát, který 

vzniká reakcí kyseliny fosforečné s přírodními fosfáty [4]. 

4.7.2 Fyziologické účinky 

K poleptání dochází jen při vysokých koncentracích. Na kůži se vytváří vyrážka a 

zápal [6]. 

4.8 Hydroxid sodný NaOH 

Hydroxid sodný tvoří bílou neprůhlednou hmotu, křehkou a silně hygroskopickou. 

V obchodech se prodává většinou ve formě peciček nebo tyčinek (viz Obr. 8) [4]. 

 

Obr. 8: Pevný hydroxid sodný [3]. 

Ve vodě je velmi snadno rozpustný. Při rozpouštění se uvolňuje velké množství tepla. 

Jeho vodný roztok (louh sodný) je silná zásada. Vyrábí se elektrolýzou vodného roztoku 

chloridu sodného (NaCl) [3]. 

4.8.1 Použití 

Využívá se např. na výrobu mýdla, celulosy a papíru, kovového sodíku, barviv [3]. 

4.8.2 Fyziologické účinky 

Hydroxid sodný silně leptá veškeré tkáně v organismu. Zmýdelňuje tuky, koaguluje 

bílkoviny, odnímá z tkání vodu. Na kůži způsobuje poleptání až nekrózu (viz Obr. 9). 

V malých koncentracích způsobuje ekzémy. Rány na sliznici jsou pozorovatelné již při 5% 

koncentraci. Při vstříknutí do oka může rychle dojít ke slepotě. Při požití způsobuje zejména 

poleptání jícnu (nikoli žaludku jak to bývá u kyselin; při větších požitých množstvích však 

může být vážně poleptán i žaludek a tenké střevo) s rizikem nekrózy, žilní trombózy nebo až 

perforace jícnu. Častá jsou pozdější zúžení jícnu, komplikující polykání potravy. Mohou se 
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vyskytnout i pozdní následky (po řadě let od poleptání) v podobě rakoviny jícnu, a to v 0,8 až 

4 % případů [6]. 

 

Obr. 9: Poleptání hydroxidem sodným [15]. 

4.9 Hydroxid draselný KOH 

Hydroxid draselný (louh draselný) je tvrdá, bílá a křehká hmota. Je silně 

hygroskopický. Ve vodě se snadno rozpouští za velkého vývoje tepla. Vzniká tak silná žíravá 

látka (louh draselný). 

Vyrábí se elektrolýzou vodného roztoku chloridu sodného [4]. 

4.9.1 Použití 

Hydroxid draselný je důležitá chemikálie pro průmysl. Používá se k výrobě např. 

draselných solí, mazlavého mýdla, čisticích prostředků v domácnostech a potravinářství, 

k barvení textílií, jako elektrolyt do NiFe akumulátorů [4]. 

4.9.2 Fyziologické účinky 

Účinky jsou podobné jako u hydroxidu sodného [6]. 

4.10 Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 

Hydroxid vápenatý (hašené vápno) je bezbarvá krystalická látka nebo bílý prášek. 

Vyrábí se z oxidu vápenatého (pálené vápno) smíšením s vodou - tento proces se nazývá 

hašení vápna. Suspenze jemných částic hydroxidu vápenatého se označuje jako vápenné 

mléko (při menším obsahu vody vápenná kaše). Vodný roztok se nazývá vápenná voda. 
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V přírodě se vyskytuje jako nerost portlandit, který je ale poměrně vzácný. Vyskytuje 

se také ve vulkanických, plutonických a metamorfních horninách. Objevoval se též v hořících 

uhelných slojích. 

Ve vodě je hydroxid vápenatý málo rozpustný. Vodný roztok hydroxidu vápenatého 

(vápenná voda) reaguje silně zásaditě, ale slaběji než roztok hydroxidu draselného. Na kovy 

působí korozivně. S kyselinami reaguje bouřlivě [4]. 

4.10.1 Použití 

Hydroxid vápenatý se uplatňuje především při výrobě malty pro stavební účely. Dále 

se používá např. v cukrovarnickém průmyslu k získávání cukru z melasy. Slouží také 

k přípravě chlorovaného vápna, v technice se využívá jako levná zásada, např. k uvolňování 

amoniaku, jako leptadlo. V lékařství se uplatňuje vápenná voda např. na obklady na spáleniny 

a jako protijed při otravách kyselinou sírovou nebo šťavelovou. Vápenné mléko se používá 

např. při líčení zdí a stropů [4]. 

4.10.2 Fyziologické účinky 

Hydroxid vápenatý může způsobit popálení kůže nebo sliznice (oka). Popálení 

hydroxidem vápenatým připomíná opaření horkou vodou.  

Cement (obsahuje mimo jiné CaO, MgO) způsobuje svědící vyrážky a dráždí sliznice 

dýchacích cest [6]. 
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5 Praktická část 

V praktické části diplomové práce byl proveden výzkum ochrany proti nebezpečným 

kapalným chemikáliím a vody zásahového oděvu pro hasiče a to metodou zkoušení materiálu 

proti penetraci (pronikání) kapalin. 

Následně bylo provedeno měření penetrace vody po předešlé expozici jednotlivých 

kyselin a zásad. 

Byl zkoumán vliv koncentrace a času při působení vody, kyselin a zásad na zásahový 

oblek hasiče. Při posuzování vlivu časového působení kapalin na odolnost materiálu byly 

uvažovány čtyři časové intervaly:  

 5 min, 

 10 min, 

 20 min, 

 30 min. 

Po provedení měření bylo pod mikroskopem zkoumáno, zdali a jak působení 

chemikálií ovlivnilo strukturu vláken jednotlivých vrstev zásahového obleku. 

5.1 Používané chemikálie 

Materiál byl testován na tyto kapaliny:  

 voda (destilovaná voda)  

 kyselina sírová (koncentrace: 93, 60, 40 a 10 hm. %),  

 kyselina dusičná (koncentrace: 65, 38, 21 a 11 hm. %),  

 kyselina chlorovodíková (koncentrace: 35, 20, 10 a 5 hm. %),  

 kyselina fosforečná (koncentrace: 85, 52, 30 a 20 hm. %),  

 hydroxid sodný (koncentrace: 40, 20, 10 a 5 hm. %),  

 hydroxid draselný (koncentrace: 40, 20, 10 a 5 hm. %),  

 hydroxid vápenatý (koncentrace: 40, 20, 10 a 5 hm. %).  

5.2 Testovaný materiál 

Testovaným materiálem pro jednotlivé měření byl zásahový oblek TIGER Plus. 

Materiálové složení zásahového obleku TIGER Plus je: 

 NOMEX
®
 Diamond Ultra, 210 g/m

2
 - SOFIGUARD

®
 

 GORE-TEX
®
 Fireblocker N, 140 g/m

2
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 NOMEX
®
 Comfort Grid, 200 g/m

2
 - SOFIDRY

®
. 

5.3 Použitá technika 

 aparatura – model 1:1 (viz Obr. 12), 

 aparatura – model 1:3 (viz Obr. 13), 

 váhy (STRÖHLEM, přesnost na 0,01 g), 

 laboratorní sklo (kádinky, byreta, pipeta, tyčinky, hodinové sklíčko, Petriho 

misky), 

 mikroskop (320 PC, 40-1000×), 

 program QC.Expert
TM

, statistický program TriloByte s.r.o. Pardubice Česká 

republika, verze 1998-2005. 

5.4 Dean-Dixonův test a Lordův test 

Indexy penetrace, indexy odpudivosti, indexy absorpce a suma těchto indexů byly 

vyhodnoceny Dean-Dixonovým testem pro testování odlehlých hodnot a po následném 

vyloučení těchto hodnot Lordovým testem, pomocí kterého byl stanoven interval 

spolehlivosti. 

Dean-Dixonův test 

Účelem tohoto statistického testu je vyloučit odlehlé výsledky měření, které vznikly 

např. v důsledku hrubé chyby při měření. Pro provedení Dean-Dixonova testu se naměřené 

hodnoty seřadí do posloupnosti x1 < x2 < … < xn-1 < xn, kde x1 je nejnižší a xn nejvyšší 

hodnota souboru dat. Krajní hodnoty ze seřazeného souboru dat se použijí pro výpočet 

koeficientů Q1 a Q2  dle vzorce: 

nR

xx
Q 12
1 ,              (1) 

n

nn

R

xx
Q 1
1 ,             (2) 

1xxR n ,              (3) 

kde x1 a x2  nebo xn a xn-1 jsou krajní výsledky (dva nejnižší a dva nejvyšší výsledky), Rn je 

rozpětí výsledků a n je počet měření. 

Je-li Q1 či Q2 > Qkrit, je nutné daný krajní výsledek vyloučit ze souboru a vypočítat Q 

pro aktuální krajní hodnoty. Pokud je Q1 i Q2 < Qkrit, krajní výsledky splňují podmínku testu a 
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je tedy statisticky potvrzeno, že v souboru hodnot nejsou odlehlé výsledky. Hodnoty Qkrit jsou 

uvedeny v Tab. 3 [21]. 

Lordův test 

Pomocí Lordova testu se stanovuje interval spolehlivosti. Ten určuje, zda se výsledek 

nalézá s určitou pravděpodobností v tomto intervalu. Na základě požadované míry této 

pravděpodobnosti se vyberou Lordovy koeficienty 0, které se budou používat pro vypočtení 

intervalu spolehlivosti. Při určování intervalů spolehlivosti indexů penetrace, indexů 

penetrace, indexů odpudivosti, indexů absorpce a sumy těchto indexů byly použity Lordovy 

koeficienty pro 95% pravděpodobnost (viz Tab. 3), tedy hladina významnosti  = 0,05. 

Interval spolehlivosti dle Lordova testu se vypočítá podle vzorce následujícího vzorce. 

np RVS 0 ,             (4) 

kde S je interval spolehlivosti; Vp je aritmetický průměr naměřených hodnot; 0 je Lordův 

koeficient a Rn je rozpětí výsledků (xn-x1) [21]. 

Tab. 3: Tabulka kritických hodnot pro Dean-Dixonův test a Lordových koeficientů [21]. 

Koeficienty statistických parametrů pro zpracování malých souborů experimentálních dat 

(pro pravděpodobnost 95 %) 

n Qkrit u0 

2 - 6,353 

3 0,941 1,304 

4 0,765 0,717 

5 0,642 0,507 

6 0,56 0,399 

7 0,507 0,333 

8 0,468 0,288 

9 0,437 0,255 

10 0,412 0,23 

 

5.5 Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin 

Princip metody je takový, že zkušební objem kapaliny je aplikován ve formě jemného 

proudu nebo paprsku k povrchu materiálu oděvu, který je uložen v nakloněném žlabu. Stanoví 

se příslušné podíly aplikované kapaliny, které pronikly zkušebním vzorkem, a které jsou 

odpuzeny jeho povrchem. 
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Postup podle normy [8] 

 Pro každou zkušební kapalinu je zapotřebí šesti vzorků (rozměrů 360 ± 2 mm × 235 ± 5 

mm) nastříhaných z oděvu nebo ze zkoušeného materiálu, které se zváží s přesností na 

0,01 g. 

 Vystřihne se obdélník (rozměrů 300 ± 2 mm × 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. 

 Kádinka se zváží s přesností na 0,01 g. Umístí se pod založený okraj vzorku pro zachycení 

zkušební kapaliny, která steče z povrchu. 

 Injekční jehla se připevní svisle nad středem pomyslné přímky (viz Obr. 10), která spojuje 

horní dva rohy žlabu tak, že rovný konec jehly je vzdálen (100 ± 2) mm od nakloněného 

povrchu žlabu. 

 Uvede se do chodu zařízení na vytlačování zkušební kapaliny (objem 10 cm
3
) na povrch 

zkušebního vzorku. 

 Znovu se zváží s přesností na 0,01 g: 

 filtrační papír s fólií, 

 kádinka, 

 zkušební vzorek. 

Vyhodnocení výsledků 

Všechny experimenty byly provedeny za laboratorní teploty a normálního tlaku. 

Pro každý zkušební vzorek a každou zkušební kapalinu jsou vypočteny indexy penetrace, 

odpudivosti a absorpce. 

a) Pro index penetrace IP: 

100
t

p

P
M

M
I ,              (5) 

kde: Mp je hmotnost zkušební kapaliny (v gramech) akumulované kombinaci 

filtračního papíru/fólie; 

Mt je hmotnost (v gramech) zkušební kapaliny vytlačené na zkušební vzorek. 

b) Pro index odpudivosti IR: 

100
t

a
R

M

M
I ,             (6) 
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kde:  Ma je hmotnost (v gramech) zkušební kapaliny absorbované zkoušeným 

materiálem;  

Mt je hmotnost (v gramech) zkušební kapaliny vytlačené na zkušební vzorek. 

c) Pro index absorpce IA: 

100
t

a
R

M

M
I ,             (7) 

kde: Ma je hmotnost (v gramech) zkušební kapaliny absorbované zkoušeným 

materiálem; 

Mt je hmotnost (v gramech) zkušební kapaliny vytlačené na zkušební vzorek. 

Indexy IP, IR a IA se vyjadřují na jedno desetinné místo v procentech [8]. 
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Obr. 10: Schéma aparatury uvedené v normě [8]. 
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Pro každou zkušební kapalinu a každou její koncentraci bylo provedeno měření na 

vnější vrstvě a také na všech třech vrstvách (trojvrstvě) zásahového obleku najednou (viz Obr. 

11). Byly stanoveny indexy penetrace (IP), indexy odpudivosti (IR) a indexy absorpce (IA). 

 

Obr. 11: Vrstvy zásahového obleku. 

Měření penetrace vody a kyseliny sírové (93 hm. %) u trojvrstvy bylo provedeno na 

dvou aparaturách. Rozměry první aparatury (viz Obr. 12) odpovídaly rozměrům uváděným 

v normě [8]. Druhá aparatura (viz Obr. 13) tvořila zmenšený model a to v poměru 1:3. 

Hodnoty získané na obou aparaturách byly mezi sebou porovnány (Tab. 4 a Tab. 5).  Závěr 

byl takový, že jsou srovnatelné a pro další měření tedy mohl být používán zmenšený model 

aparatury (1:3). Tím se ušetřilo značné množství materiálu nutného pro měření i objem 

používaných chemikálií. Pro srovnání je na Obr. 10 zobrazena schéma aparatury uvedené 

v normě [8], jak již bylo uvedeno výše. 

Tab. 4: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin, na aparatuře 1:1, 

při působení vody na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 

voda 

Index penetrace 

IP 

Index odpudivosti 

IR 

Index absorpce 

IA 

IP + IR + IA 

[%] [%] [%] [%] 

model 1:1 0,0 ± 0,0 99,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

zmenšený model 1:3 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 
 

      

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 

 

  

    

 

vnější vrstva 

GORE-TEX 

vnitřní vrstva 
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Tab. 5: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin, na aparatuře 1:1, 

při působení H2SO4 (93 hm. %) na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 

kyselina sírová 

93 hm. % 

Index penetrace 

IP 

Index odpudivosti 

IR 

Index absorpce 

IA 

IP + IR + IA 

[%] [%] [%] [%] 

model 1:1 0,0 ± 0,0 98,85 ± 0,23 1,15 ± 0,23 100,0 ± 0,0 

zmenšený model 1:3 0,0 ± 0,0 98,33 ± 0,43 1,67 ± 0,43 100,0 ± 0,0 
 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 
      

      

  

Obr. 12: Aparatura - model 1:1, vpravo detail na žlab. 
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Obr. 13: Zmenšený model aparatury 1:3, vpravo detail na žlab. 

Postup měření pro model 1:3 

 Pro každou zkušební kapalinu je potřeba šesti vzorků (rozměrů 160 mm × 50 mm) 

nastříhaných z oděvu nebo ze zkoušeného materiálu, které se zváží s přesností na 0,01 

g. 

 Vystřihne se obdélník (rozměrů 160 mm × 50 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. 

 Kádinka se zváží s přesností na 0,01 g. Umístí se pod založený okraj vzorku pro 

zachycení zkušební kapaliny, která steče z povrchu. 

 Byreta se připevní svisle nad středem pomyslné přímky, která spojuje horní dva rohy 

žlabu tak, že rovný konec jehly je vzdálen (50 ± 2) mm od nakloněného povrchu 

žlabu. 

 Z byrety se odpustí zkušební kapalina o objemu 3,5 cm
3
 na povrch zkušebního vzorku. 

 Znovu se zváží s přesností na 0,01 g: 

 filtrační papír s fólií, 

 kádinka, 

 zkušební vzorek. 
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5.5.1 Výsledky měření odolnosti materiálu proti penetraci kapalin po působení 

vody 

Téměř celý dávkovaný objem vody stekl po vzorku (vnější vrstvě i trojvrstvě). Na 

vzorku ulpívaly malé kapičky o velmi nízké hmotnosti. Hmotnost všech kapiček vody, které 

se na vzorku zachytily, byla maximálně 0,1 g, ve většině případů měření však ještě nižší. 

Hodnota stanoveného indexu odpudivosti je vysoká a činí téměř 100 %. Je tedy vyšší než 80 

%. K proniknutí vody na filtrační papír nedošlo. Hodnota indexu absorpce je velmi nízká, 

téměř nulová (viz Tab. 6). 

Tab. 6: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody 

na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 

 

Index penetrace 

IP 

Index odpudivosti 

IR 

Index absorpce 

IA 

IP + IR + IA 

[%] [%] [%] [%] 

vnější vrstva 0,0 ± 0,0 99,8 ± 0,1 0,1 ± 0,0 100 ± 0,0 

trojvrstva 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,0 0,1± 0,0 100 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 
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5.5.2 Výsledky měření odolnosti materiálu proti penetraci kapalin po působení 

kyseliny sírové 

Na vzorcích látek nejlépe, ze všech zkoušených kapalin, ulpívala kyselina sírová o 

koncentraci 93 hm. %. Na vnější vrstvě (při měření na vzorcích vnější vrstvy i trojvrstvy) se 

zachycovala ve formě většího počtu malých kapek (viz Obr. 14). Průměrná hmotnost všech 

kapek zachycených na vzorku po měření byla asi 0,11 g. Příčinnou ulpívání většího množství 

kyseliny sírové (93 hm. %), v porovnání množství ulpívání ostatních zkoušených kapalin na 

vzorku, může být vyšší hustota této kyseliny. Nejvyšší hustotu všech zkoušených kapalin má 

právě kyselina sírová (93 hm. %). Její hodnota činní přibližně 1,806 g/cm
3
 (při 20 °C) a je asi 

dvakrát vyšší, než hodnota hustoty vody (hustota vody při 20 °C je přibližně 0,998 g/cm
3
). 

Stanovený index odpudivosti (viz Tab. 7) je nejnižší ze všech zkoumaných kapalin. Je však 

vyšší než 80 %. Takto to požaduje norma [8]. Index absorpce je naopak nejvyšší. 

Kyselina sírová o nižších koncentracích ulpívala na vzorcích materiálu jen velmi málo, 

téměř celý objem stekl do kádinky, na vzorku ulpívalo jen málo menších kapiček (viz Obr. 

15). Se snižující se koncentrací se zvyšoval index odpudivosti, index absorpce se snižoval 

(Graf 1 a Graf 2). 

U žádné ze zkoušených koncentrací kyseliny sírové k průniku na filtrační papír během 

experimentu nedošlo. Podle normy ČSN EN 469 [7] zkoušený materiál tedy vyhovuje. 

 

Obr. 14: Ukázka vzorku vnější vrstvy obleku po působení kyseliny sírové (93 %). 
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Obr. 15: Ukázka vzorku vnější vrstvy obleku po působení kyseliny sírové (60 hm. %). 

Tab. 7: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení H2SO4 

(20, 40, 60 a 93 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

20 0,0 ± 0,0 99,8± 0,2 0,2 ± 0,2 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 99,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

60 0,0 ± 0,0 99,4 ± 0,2 0,6 ± 0,2 100,0 ± 0,0 

93 0,0 ± 0,0 98,3 ± 0,4 1,7 ± 0,4 100,0 ± 0,0 

     

trojvrstva 

20 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,2 0,3 ± 0,2 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

60 0,0 ± 0,0 99,4 ± 0,2 0,6 ± 0,2 100,0 ± 0,0 

93 0,0 ± 0,0 98,3 ± 0,4 1,7 ± 0,4 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 
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Graf 1: Závislost indexu odpudivosti (IR) na koncentraci kyseliny sírové (c) působící na 

vnější vrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 

  

Graf 2: Závislost indexu penetrace (IA) na koncentraci kyseliny sírové (c) působící na vnější 

vrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 
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5.5.3 Výsledky měření odolnosti materiálu proti penetraci kapalin po působení 

kyseliny dusičné 

Po kyselině sírové na vzorku nejvíce ulpívala kyselina dusičná a to ve formě malých 

kapek. Průměrná hmotnost kyseliny dusičné (65 hm. %) zachycené na vzorku po experimentu 

(při měření na vnější vrstvě i trojvrstvě) byla asi 0,6 g. Pro tuto její koncentraci byl stanoven 

nejnižší index odpudivosti a zároveň nejvyšší index absorpce (viz Tab. 8). Na Obr. 16 je 

znázorněn vzorek vnější vrstvy po experimentu s kyselinou dusičnou (65 hm. %). U nižších 

koncentrací ulpívalo kyseliny na vzorku málo. S klesající koncentrací se zvyšovala hodnota 

indexu odpudivosti a klesala hodnota indexu absorpce (viz Graf 3 a Graf 4). U žádné ze 

zkoušených koncentrací kyseliny dusičné k průniku na filtrační papír během experimentu 

nedošlo. Podle normy ČSN EN 469 [7] zkoušený materiál tedy vyhovuje. 

 

Obr. 16: Ukázka vzorku vnější vrstvy obleku po působení kyseliny dusičné (65 hm. %). 
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Tab. 8: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení HNO3 

(11, 21, 38 a 65 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

11 0,0 ± 0,0 99,9± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

21 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,4 0,1 ± 1,4 100,0 ± 0,0 

38 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,1 0,3 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

65 0,0 ± 0,0 98,7 ± 0,3 1,3 ± 0,3 100,0 ± 0,0 

     

trojvrstva 

11 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

21 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

38 0,0 ± 0,0 99,6 ± 0,2 0,4 ± 0,2 100,0 ± 0,0 

65 0,0 ± 0,0 98,7 ± 0,2 1,3 ± 0,2 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 

Graf 3: Obecná závislost indexu penetrace (IR) na koncentraci kyseliny dusičné (c) působící 

na vnější vrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 

 

y = f(x) 
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Graf 4: Závislost indexu penetrace (IA) na koncentraci kyseliny dusičné (c) působící na vnější 

vrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 
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5.5.4 Výsledky měření odolnosti materiálu proti penetraci kapalin po působení 

kyseliny chlorovodíkové 

Kyselina chlorovodíková ulpívala na vzorku ve formě malých kapiček, většina 

dávkovaného objemu stekla po látce do kádinky. Hodnoty stanovených indexů pro měření na 

vnější vrstvě a měření na trojvrstvě jsou srovnatelné, téměř shodné (viz Tab. 9). K poklesu 

indexu odpudivosti (nárůstu indexu absorpce) došlo až při nejvyšší zkoušené koncentraci 

kyseliny chlorovodíkové (35 hm. %) a to pouze o 0,5-0,6 %.  Index odpudivosti je větší než 

80 %. K proniknutí kyseliny chlorovodíkové k filtračnímu papíru nedošlo. Zkoušený materiál 

tedy vyhovuje požadavkům normy ČSN EN 469 [7]. 

Tab. 9: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení HCl 

(5, 10, 20 a 35 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

5 0,0 ± 0,0 99,7± 0,0 0,3 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 99,9 ± 2,7 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

35 0,0 ± 0,0 99,4 ± 0,1 0,6 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

     

Trojvrstva 

5 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 99,9 ± 2,8 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

35 0,0 ± 0,0 99,3 ± 0,1 0,6 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 



38 

 

5.5.5 Výsledky měření odolnosti materiálu proti penetraci kapalin po působení 

kyseliny fosforečné 

Kyselina fosforečná ulpívala na vzorku ve formě malých kapiček, většina 

dávkovaného objemu stekla po vzorku. Hodnoty stanovených indexů pro všechny zkoušené 

koncentrace kyseliny fosforečné byly téměř shodné. K velmi malému poklesu indexu 

odpudivosti (nárůstu indexu absorpce) došlo pouze při měření na vnější vrstvě po působení 

kyseliny fosforečné (85 hm. %) a to pouze o asi 0,3 % (viz Tab. 10). Index odpudivosti je 

větší než 80 %. K proniknutí kyseliny fosforečné k filtračnímu papíru nedošlo. 

Tab. 10: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení H3PO4 

(20, 30, 52 a 85 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

20 0,0 ± 0,0 99,8± 0,0 0,2 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

30 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,4 0,1 ± 1,4 100,0 ± 0,0 

52 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

85 0,0 ± 0,0 99,6 ± 0,3 0,4 ± 0,3 100,0 ± 0,0 

     

trojvrstva 

20 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,0 0,1 ± 1,6 100,0 ± 0,0 

35 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,5 0,1 ± 1,5 100,0 ± 0,0 

52 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,2 0,1 ± 0,2 100,0 ± 0,0 

85 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 
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5.5.6 Výsledky měření odolnosti materiálu proti penetraci kapalin po působení 

hydroxidu sodného 

Téměř celý dávkovaný objem hydroxidu sodného (všech zkoušených koncentracích) 

po vzorku stekl a to v případě měření na vnější vrstvě, tak i trojvrstvě. K malému snížení 

indexu odpudivosti (zvýšení indexu absorpce) došlo pouze při měření na vnější vrstvě po 

působení hydroxidu sodného o koncentraci 40 hm. %, tedy jeho nejvyšší zkoušené 

koncentraci (viz Tab. 11). Stanovený index odpudivosti je větší než 80 %, k proniknutí 

hydroxidu sodného k filtračnímu papíru nedošlo. Zkoušený materiál tedy vyhovuje 

požadavkům normy ČSN EN 469 [7]. 

Tab. 11: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení NaOH 

(5, 10, 20 a 40 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

5 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

     

trojvrstva 

5 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,1 ± 1,7 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,7 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,4 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 
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5.5.7 Výsledky měření odolnosti materiálu proti penetraci kapalin po působení 

hydroxidu draselného 

Hydroxid draselný ulpíval na vzorku málo, avšak více než hydroxid sodný. To je 

patrné i ze srovnání hodnot indexů odpudivosti v Tab. 11 a Tab. 12. Rozdíl ve stanovených 

indexech pro měření na vnější vrstvě a pro měření na trojvrstvě je minimální a činí nanejvýš 

0,2 %. Index odpudivosti je větší než 80 %. K proniknutí hydroxidu draselného k filtračnímu 

papíru nedošlo. 

Tab. 12: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení KOH 

(5, 10, 20 a 40 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

5 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,7 0,1 ± 1,7 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

     

trojvrstva 

5 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,0 0,3 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 99,7 ± 3,4 0,3 ± 3,4 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 99,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 
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5.5.8 Výsledky měření odolnosti materiálu proti penetraci kapalin po působení 

hydroxidu vápenatého 

Hydroxid vápenatý ulpíval na vzorku málo ve formě malých kapiček a to jak při 

měření na vnější vrstvě, tak i trojvrstvě. Hmotnost všech kapiček, které se na vzorku 

zachytily, byla velmi nízká. Nejvíce se na vzorku zachycoval hydroxid vápenatý o 

koncentraci 40 hm. %. S klesající koncentrací se jeho množství ulpívající na vzorku ještě 

snižovalo. Stanovený index odpudivosti je větší než 80 % (viz Tab. 13). K proniknutí 

hydroxidu vápenatého k filtračnímu papíru nedošlo. 

Tab. 13: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení 

Ca(OH)2 (5, 10, 20 a 40 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER 

Plus. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

5 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

     

trojvrstva 

5 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,2 0,1 ± 0,2 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,3 0,3 ± 0,3 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 
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5.6 Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci vody po 

předešlé expozici kyselin a zásad 

Při dalších experimentech bylo zjišťováno, zda expozice chemikáliemi ovlivnila 

odolnost materiálu proti penetraci vody. Po vystavení materiálu chemikáliím bylo tedy opět 

provedeno měření penetrace vody, a to opět u vnější vrstvy i trojvrstvy. K měření byl použit 

zmenšený model aparatury (model 1:3).  

K ovlivnění odolnosti materiálu proti penetraci vody došlo pouze při předešlé expozici 

tohoto materiálu kyselinou sírovou (93 hm. %). Index penetrace se nezměnil. Došlo však ke 

snížení indexu odpudivosti a indexu absorpce, a to přibližně o 1 % (viz Tab. 14). Příčinnou 

jejich změny je pravděpodobně to, že předešlá expozice kyseliny sírové (93 hm. %) ovlivnila 

hladkost povrchu (na vzorku byly zachyceny kapky po kyselině sírové) vzorku látky (vnější 

vrstvy zásahového obleku) a docházelo k zachytávání kapiček vody během experimentu. Při 

expozici kyselinou sírovou o nižších koncentracích a ostatními kyselinami a zásadami 

k ovlivnění odolnosti materiálu proti penetraci vody nedošlo (viz Tab. 15 - Tab. 20). 

Tab. 14: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody 

na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus po předešle expozici H2SO4 

(10, 20, 60 a 93 hm. %) na tyto vrstvy. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

10 0,0 ± 0,0 99,8± 0,1 0,2 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,1 0,3 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

60 0,0 ± 0,0 99,8 ± 0,2 0,2 ± 0,2 100,0 ± 0,0 

93 0,0 ± 0,0 98,2 ± 0,9 1,8 ± 0,9 100,0 ± 0,0 

     

trojvrstva 

10 0,0 ± 0,0 99,8± 0,1 0,2 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 99,6 ± 0,2 0,4 ± 0,2 100,0 ± 0,0 

60 0,0 ± 0,0 99,5 ± 0,2 0,5 ± 0,2 100,0 ± 0,0 

93 0,0 ± 0,0 98,7 ± 0,8 1,3 ± 0,8 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 
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Tab. 15: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody 

na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus po předešle expozici HNO3 

(11, 21, 38 a 65 hm. %) na tyto vrstvy. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

11 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,0 0,3 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

21 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,1 0,3 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

38 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

65 0,1 ± 0,1 99,7 ± 0,2 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

     

trojvrstva 

11 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

21 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

38 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

65 0,0 ± 0,0 99,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 

Tab. 16: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody 

na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus po předešle expozici HCl (5, 

10, 20 a 35 hm. %) na tyto vrstvy. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

5 0,0 ± 0,0 99,6± 1,8 0,3 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 99,6 ± 1,8 0,3 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 99,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

35 0,0 ± 0,0 99,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

     

Trojvrstva 

5 0,0 ± 0,0 99,6 ± 1,8 0,4 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,0 0,3 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 99,8 ± 0,2 0,2 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

35 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 
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Tab. 17: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody 

na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus po předešle expozici H3PO4 

(20, 30, 52 a 85 hm. %) na tyto vrstvy. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

20 0,0 ± 0,0 99,7± 0,0 0,3 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

30 0,0 ± 0,0 99,6 ± 1,8 0,4 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

52 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,2 0,2 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

85 0,0 ± 0,0 98,0 ± 1,0 1,2 ± 1,0 100,0 ± 0,0 

     

trojvrstva 

20 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,0 0,3 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

30 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

52 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,1 0,3 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

85 0,0 ± 0,0 99,1 ± 1,4 0,9 ± 1,4 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 

Tab. 18: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody 

na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus po předešle expozici NaOH 

(5, 10, 20 a 40 hm. %) na tyto vrstvy. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

5 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 99,8 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 99,8 ± 0,2 0,2 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

     

trojvrstva 

5 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 99,6 ± 1,8 0,3 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 99,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 
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Tab. 19: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody 

na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus po předešle expozici KOH (5, 

10, 20 a 40 hm. %) na tyto vrstvy. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

5 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,1 0,3 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,2 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

     

trojvrstva 

5 0,0 ± 0,0 99,7 ± 1,9 0,1 ± 1,9 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 99,7 ± 0,2 0,3 ± 0,2 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 

Tab. 20: Výsledky (Lordův interval spolehlivosti) IP, IR, IA a jejich součet (IP + IR + IA) 

získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody 

na vnější vrstvu a na trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus po předešle expozici Ca(OH)2 

(5, 10, 20 a 40 hm. %) na tyto vrstvy. 

vnější vrstva 

koncentrace Index penetrace IP Index odpudivosti IR Index absorpce IA IP + IR + IA 

[hm. %] [%] [%] [%]  [%] 

5 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,9 0,1 ± 1,9 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,0 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

     

trojvrstva 

5 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

10 0,0 ± 0,0 99,9 ± 1,8 0,1 ± 1,8 100,0 ± 0,0 

20 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

40 0,0 ± 0,0 99,9 ± 0,0 0,1 ± 0,1 100,0 ± 0,0 

- po vyloučení odlehlých bodů dle Dean-Dixonova testu. 
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5.7 Vliv času působení kapalin na odolnost zásahového obleku  

Touto metodou se posuzoval vliv času působení kapalin na odolnost materiálu proti 

penetraci těmito kapalinami. Nejprve byl zvážen vzorek materiálu a filtrační papír s fólií 

dohromady. Poté byly fólie, filtrační papír a vzorek vloženy tomto pořadí na hodinové 

sklíčko. Na vzorek byla vpravena chemikálie o objemu 400 µl (viz Obr. 17). Vždy po 5, 10, 

20 a 30 min byl zvážen vzorek a zvlášť filtrační papír dohromady s fólií. Na základě rozdílů 

v hmotnostech vzorku i filtračního papíru s fólií byly stanoveny indexy penetrace a absorpce. 

Měření bylo provedeno vždy pro minimálně 6 vzorků, a to jak u vnější vrstvy tak i trojvrstvy. 

   

Obr. 17: Ilustrace postupu při posuzování vlivu času působení kapalin na odolnost materiálu. 

Při této zkoušce došlo k proniknutí chemikálie k filtračnímu papíru pouze u 

koncentrované kyseliny dusičné (65 hm. %) a to při měření na vnější vrstvě (viz Obr. 18). 

Žluté skvrny na filtračním papíru, vzniklé působením kyseliny dusičné, byly patrné asi po 

20 min (viz Obr. 18 C). Zvýšení hmotnosti filtračního papíru bylo však velmi malé, menší než 

0,01 g. Na vahách s přesností vážení na 0,01 g (tato přesnost vážení je požadována v normě 

[8]) zvýšení hmotnosti filtračního papíru po zkoušce nebylo zaznamenáno. 

   

Obr. 18: Ilustrační příklad působení kyseliny dusičné (65 %) na vnější vrstvu zásahové 

obleku TIGER Plus (A) během měření, (B) po měření, (C) filtrační papír po měření. 

B A C 
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Po provedení zkoušky byly vzorky uskladněny v Petriho miskách. Malé množství 

chemikálie na vzorcích vždy zůstalo a docházelo tedy k dalšímu chemickému působení. Po 30 

dnech, kdy byly vzorky znovu zkoumány, bylo pozorováno proniknutí kyseliny sírové (93 

hm. %) a kyseliny fosforečné (85 hm. %) vnější vrstvou k filtračnímu papíru (viz Obr. 19 a 

Obr. 20). Kyselina dusičná (65 hm. %) pronikla všemi vrstvami zásahového obleku (viz Obr. 

21). 

  

Obr. 19: Ilustrační příklad dlouhodobého působení (30 dní) kyselin sírové (93 hm. %) na 

vnější vrstvu zásahového obleku TIGER Plus, (A) vnější vrstva, (B) vnější vrstva s filtračním 

papírem. 

Na Obr. 19 (A) je vidět vzorek vnější vrstvy zásahového obleku s působící kyselinou 

sírovou (93 hm. %). Ani po 30 dnech nedošlo k jejímu „zaschnutí“. Obr. 19 (B) zachycuje 

vnější vrstvu po odstranění zbytků kyseliny sírové a filtrační papír se stopami po jejich 

účincích. 

 

Obr. 20: Ilustrační příklad dlouhodobého (30 dní) působení kyselin fosforečné (85 %) na 

vnější vrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 

A B 

Filtrační papír 

Vnější vrstva 

Filtrační papír Vnější vrstva Vnější vrstva 
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Obr. 21: Ilustrační příklad dlouhodobého působení (30 dní) kyseliny dusičné (65 %) na 

trojvrstvu zásahového obleku TIGER Plus. 

5.8 Mikroskopické zkoumání vzorků po předešlé expozici kyselin a 

zásad 

Po expozici vzorků zásahového obleku TIGER Plus kyselinami a zásadami bylo pod 

mikroskopem zkoumáno, jestli a zdali došlo na vzorcích k nějakým změnám. Největší změny 

byly pozorovány po působení kyseliny sírové a kyseliny dusičné. Změna struktury vláken 

pozorována nebyla, avšak u některých vláken došlo ke změně zbarvení. 

Žluté zbarvení (Obr. 22), vzniklé působením kyseliny dusičné (65 hm. %), bylo 

pozorováno na všech vrstvách zásahového oděvu (vnější vrstva, GORE-TEX, vnitřní vrstva). 

Pod mikroskopem bylo nejlépe vidět na vnější vrstvě. Zbarvení bylo pravděpodobně 

způsobeno oxidy dusíku, které se z kyseliny dusičné uvolňují. 

Zbarvení, vzniklé působením kyseliny sírové, (60 a 93 hm. %) bylo pozorováno pouze 

na vnější vrstvě zásahového obleku a je zobrazeno na Obr. 23 (A), Obr. 23 (B) a Obr. 24 (A). 

Na Obr. 24 (B) je mikroskopický snímek kyseliny sírové (93 hm. %) zachycené na vzorku 

vnější vrstvy zásahového obleku. 

Změna zbarvení mohla být způsobena reakcí kyseliny (kyseliny sírové 60 hm. %, 

kyseliny sírové 93 hm. %, kyseliny dusičné 65 hm. %) s vláknem vzorku, ale také reakcí 

kyseliny s barvou, kterou byl vzorek obarven. 

Pravděpodobně, ačkoliv to pod mikroskopem pozorováno nebylo, došlo k zuhelnatění 

některých vláken vzorku vnější vrstvy zásahového obleku. Ta se skládá (jak již bylo popsáno 

v teoretické části) převážně z m-aramidů, ale obsahuje i menší množství p-aramidů 

(KEVLAR), které jsou chemicky méně odolné, než m-aramidy, a antistatická vlákna P140. Ta 

jsou pokryta vrstvou alifatických polyamidů, jejichž chemická odolnost je nižší než chemická 

odolnost m-aramidů. K zuhelnatění tedy mohlo dojit pravděpodobně u vláken z p-aramidů 

nebo antistatických vláken P140. 

Vnější vrstva GORE-TEX Vnitřní vrstva Filtrační papír 
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Obr. 22: Mikroskopický snímek vzorku po působení kyseliny dusičné (65 hm. %), (A) 40× 

zvětšeno, (B) zvětšeno 400× vpravo. 

 

    

Obr. 23: Mikroskopický snímek vzorku po působení kyseliny sírové (60 hm. %), (A) 40× 

zvětšeno, (B) 100× zvětšeno. 

    

Obr. 24: Mikroskopický snímek vzorku po působení kyseliny sírové (93 hm. %), (A) 400× 

zvětšeno, (B) 40× zvětšeno. 

5.9 Statistická analýza dat 

Získané hodnoty indexů penetrace, odpudivosti a absorpce byly statisticky zpracovány 

v programu QC.Expert
TM

, který slouží k provádění statistické analýzy. Program je určen pro 

pracoviště řízení jakosti a ostatní pracoviště, kde je třeba analyzovat data a procesy. Koncepce 

programu odpovídá metodice a postupu doporučovaným pro správné používání statistických 

metod. Použití moderních statistických technik (robustní odhady, mocninná transformace, 

dynamické diagramy) zvyšuje účinnost kontroly jakosti a interpretace výsledků [18].  

Změna 

zbarvení 

vlákna 

Změna 

zbarvení 

vlákna 

A B 

A B 

A B Kapička HNO3 Změna 

zbarvení 

vláken 
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Statistické parametry 

Pro statistickou analýzu indexů odpudivosti a indexů absorpce byly využity následující 

statistické parametry: 

 Aritmetický průměr 

Odhad střední hodnoty pro normálně rozdělená data. 

 Směrodatná odchylka 

Vyjadřuje rozptyl hodnot kolem střední hodnoty, tj. vypovídá o tom, jak se hodnoty od 

této střední hodnoty (průměru) liší, resp. jak hustě jsou kolem tohoto průměru 

seskupeny. 

 Šikmost 

Odhad třetího statistického momentu, šikmosti. Koeficient šikmosti je číslo, které 

charakterizuje nesouměrnost rozdělení četností. Poskytuje představu o tvaru rozdělení 

co do sešikmení, resp. nesouměrnosti. Míra šikmosti symetrického rozdělení je nulová. 

 Špičatost 

Odhad čtvrtého statistického momentu, špičatosti. Koeficient špičatosti je číslo, které 

charakterizuje zkoncentrování prvků souboru v blízkosti určité hodnoty znaku. 

Poskytuje představu o tvaru rozdělení četnosti co do špičatosti nebo plochosti. 

 Odchylka od 0 

Normální a každé symetrické rozdělení má šikmost nulovou. Je-li hodnota šikmosti 

statisticky významně odlišná od 0, nelze data považovat za symetrická. Spolehlivější 

je však test normality. 

 Odchylka od 3 

Normální rozdělení má špičatost 3. Je-li hodnota špičatosti statisticky významně 

odlišná od 3, lze předpokládat, že data neodpovídají normálnímu rozdělení. 

 Medián 

Odhad mediánu je 50% kvantil. Tento odhad střední hodnoty je spolehlivější než 

aritmetický průměr v případě porušení normality dat nebo přítomnosti vybočujících 

bodů. 
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 Znaménkový test 

Testuje náhodnost ve střídání hodnot vyšších a nižších než průměr. Je-li toto střídání 

příliš pravidelné a vyskytují-li se nepravděpodobně dlouhé sekvence po sobě jdoucích 

dat nad nebo pod průměrem, jsou data podezřelá a jsou označena jako závislá. 

 Test normality 

Kombinovaný test normality založený na shodě šikmosti a špičatosti s normálním 

rozdělením. 

 Vybočující body 

Robustní test na přítomnost vybočujících měření založený na kvantilovém odhadu 

vnitřních mezí dat. 

 Homogenita 

Nejsou-li v datech vybočující měření, je předpoklad homogenity přijat. 

Použité grafy 

Při grafickém znázornění získaných dat byly využity dva grafy, graf odhadu hustoty 

pravděpodobnosti a kruhový graf. 

Odhad hustoty pravděpodobnosti  

Porovnání průběhu hustoty pravděpodobnosti normálního rozdělení (zeleně) 

s jádrovým odhadem hustoty vypočítaným na základě dat (červeně) (viz Graf 5). Jádrový 

odhad používá Gaussovské jádro. Hladkost křivky jádrového odhadu je dána parametrem 

„Vyhlazení hustoty” v dialogovém panelu programu. Platí, že 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. 

Avšak při příliš malém parametru vyhlazení hustoty se objeví maxima pro každá data [18]. 
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Graf 5: Příklad grafu odhadu hustoty pravděpodobnosti [18]. 

 

Kruhový graf  

Kruhový graf slouží ke komplexnímu vizuálnímu posouzení normality na základě 

šikmosti a špičatosti. Zelená elipsa (kruh) je optimální tvar pro normální rozdělení, černý 

“kruh“ představuje data (viz Graf 6). U reálných dat se spíše vyskytují elipsy. V případě 

normálních dat se obě křivky téměř kryjí [18]. 

Graf 6: Příklad kruhového grafu [18]. 

 

5.10 Naměřené hodnoty indexů a jejich vyhodnocení statistické 

analýzy 

Pro metodu odolnosti penetraci proti kapalinám a metodu odolnosti proti penetraci 

vody po předešlé expozici kyselin pro zkoumaný hasičský oblek TIGER Plus (pro měření na 

vnější vrstvě i na trojvrstvě) pro všechny zkoušené chemikálie jsou naměřené indexy 

penetrace, indexy odpudivosti, indexy absorpce a suma těchto indexů uvedeny v přílohách. 

Hodnoty indexů odpudivosti a indexů absorpce byly statisticky analyzovány a jsou také 

uvedeny v přílohách. U indexů penetrace a u sumy indexů byly hodnoty pro všechna měření 

vždy stejné (Ip = 0 %, IP + IR + IA = 0 %). Proto u nich nebyla statistická analýza prováděna. 
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Diskuse výsledků 

Další data jsou uvedena v Přílohách 1-9. 

Směrodatná odchylka stanovených dat (viz Příloha 1) je malá (viz Tab. 21). Data jsou 

označena jako nezávislá. Na základě tohoto statistického parametru nejsou tedy podezřelá 

z hlediska zatížení chyby při měření. Počet vybočujících bodů je roven nule s výjimkou 

hodnoty IA pro měření na trojvrstvě. Zde se vyskytují čtyři vybočující body. Přestože je 

program QC.Expert označil jako vybočující, rozdíl v jejich hodnotách je malý, jak naznačuje 

směrodatná odchylka, a proto se s nimi může dále počítat. V případě Kruhového grafu 

vycházely nejlépe právě hodnoty indexů absorpce pro měření na trojvrstvě (viz Graf 7). 

Měření odolnosti materiálu proti penetraci kyseliny sírové bylo provedeno vždy na 

nejméně 6 vzorcích (vnější vrstvy i trojvrstvy) pro každou její zkoušenou koncentraci. 

Ukázalo se, že se snižující se koncentrací stoupá index odpudivosti a klesá index absorpce 

(viz kapitola 5.5). K největšímu zvýšení indexu odpudivosti (snížení indexu absorpce) došlo 

při prvním naředění (koncentrace 60 hm. %). Při dalším zřeďování kyseliny sírové již 

snižování indexu odpudivosti (snižování indexu absorpce) nebylo tak markantní. Z těchto 

důvodů nebylo měření odpudivosti materiálu proti penetraci ostatních zkoušených kapalin u 

jejich dvou nejnižších zkoušených koncentrací prováděno na sérii 6 vzorků. Bylo pouze 

ověřováno, zdali se tato závislost indexů odpudivosti (absorpce) projeví i u ostatních kyselin a 

zásad a to na sérii dvou vzorků (dva vzorky vnější vrstvy a dva vzorky trojvrstvy). Tato 

závislost se u všech zkoušených kyselin a zásad potvrdila. Výsledky indexů při působení 

ostatních kyselin a zásad, při dvou jejich nejnižších koncentracích, nejsou statisticky 

analyzovány. Proto nejsou uvedeny v přílohách (kromě příloh týkajících se kyseliny sírové). 

Směrodatná odchylka stanovených dat (viz Příloha 2), při měření odolnosti 

zkoušeného materiálu proti penetraci kyseliny sírové (10, 40, 60 a 93 hm. %), je malá (viz 

Tab. 22 a Tab. 23). Všechna naměřená data jsou označena jako nezávislá. Na základě tohoto 

statistického parametru nejsou tedy podezřelá z hlediska zatížení chyby při měření. Pro 

měření na vnější vrstvě při působení kyseliny sírové (40 hm. %) byly stanoveny dva 

vybočující body (a to pro IR = 99,6 %). Hodnota ostatních bodů IR pro toto měření činí 

99,4 %. Rozdíl mezi těmito hodnotami je malý (0,2 %), pro účely stanovení výsledného 

indexu odpudivosti zanedbatelný. Proto s těmito hodnotami lze dále počítat. 
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Ideální tvar průběhu křivek grafů odhadů hustoty pravděpodobnosti a kruhového grafu 

(normální rozdělení) se s průběhem křivek vytvořených z naměřených dat, v případě měření 

na vnější vrstvě při působení kyseliny sírové, téměř shodoval (viz Graf 9). Ta (jak již bylo 

uvedeno v kapitole 5.5.2) ulpívala na zkoušeném materiálu, ze všech zkoušených kapalin, 

nejlépe. Dobré shody bylo dosaženo i ostatních měření při působení kyseliny sírové (viz Graf 

8). Z toho lze usuzovat, že měření pravděpodobně nebylo zatíženo chybou. 

Směrodatná odchylka stanovených dat (viz Příloha 3) je malá (viz Tab. 24) pro 

všechna měření. Data jsou nezávislá ve všech případech měření. Na základě tohoto 

statistického parametru nejsou tedy podezřelá z hlediska chyby při měření. Byl stanoven jeden 

vybočující bod (IR = 1,7 %) pro měření na vnější vrstvě při působení kyseliny dusičné 

(65 hm. %). Rozdíl mezi tímto bodem (hodnotou indexu odpudivosti) a ostatními hodnotami 

při tomto měření je malý (směrodatná odchylka činí 0,27 %), výsledný index odpudivosti 

příliš neovlivní. Proto s ním může být dále počítáno. To potvrzuje i graf odhadu hustoty 

pravděpodobnosti a kruhový graf (viz Graf 10), kdy ideální tvar křivky (normální rozdělení) a 

křivky vytvořené z dat mají podobný průběh. Ještě lepší průběh křivek, při měření kyseliny 

dusičné stejné koncentrace (65 hm. %), byl při měření na trojvrstvě. Rozdíl ve stanovených 

hodnotách výsledných indexů (Lordův interval spolehlivosti) při stanovení na vnější vrstvě i 

trojvrstvě je téměř totožný. To zvyšuje pravděpodobnost, že měření při penetraci kyseliny 

dusičné (65 hm. %) jak na vnější vrstvě a trojvrstvě, není zatíženo chybou. 

Směrodatná odchylka stanovených dat (viz Příloha 4) je malá (viz Tab. 25) pro 

všechna měření. Její nejvyšší hodnota činí 0,16 %. Data jsou nezávislá ve všech případech 

měření. Na základě tohoto statistického parametru nejsou tedy podezřelá z hlediska chyby při 

měření. Rozdíl ve všech bodech (hodnotách naměřených indexů), které byly statistickou 

analýzou označeny jako vybočující, a ostatních bodech je velmi malý a činí 0,2 %. Pro účely 

stanovení výsledného indexu odpudivosti zanedbatelný. To naznačuje již zmíněná hodnota 

směrodatné odchylky. 

Ideální tvar průběhu křivek grafů odhadů hustoty pravděpodobnosti a kruhových grafů 

(normální rozdělení) se s průběhem křivek vytvořených z naměřených dat příliš neshodoval 

v žádném měření při působení kyseliny chlorovodíkové (všech koncentrací na vnější vrstvu i 

trojvrstvu) (viz Graf 11). To bylo způsobeno pravděpodobně tím, že hmotnost kyseliny 

chlorovodíkové (všech zkoušených koncentrací) zachycené na vzorku (při měření na vnější 

vrstvě i trojvrstvě) byla velmi malá a lišila se pouze o 0,01 g. Přesnost vážení vzorků na 



55 

 

0,01 g požaduje norma [8], jak již bylo uvedeno v kapitole 5.5, a tedy k vážení byla použita 

váha s touto přesností vážení (viz kapitola 5.3). I z těchto důvodů lze konstatovat, že míra 

chyby, kterou bylo měření pravděpodobně zatíženo, není pro požadovanou přesnost stanovení 

jednotlivých indexů zkoumaného materiálu významná. 

Směrodatná odchylka stanovených dat (viz Příloha 5) je malá (viz Tab. 26) pro 

všechna měření. Její nejvyšší hodnota činí 0,29 %. Data jsou nezávislá ve všech případech 

měření. Na základě tohoto statistického parametru nejsou tedy podezřelá z hlediska chyby při 

měření. Žádný z bodů nevybočoval. Ideální tvar průběhu křivek grafů odhadů hustoty 

pravděpodobnosti a kruhového grafu (normální rozdělení) se s průběhem křivek vytvořených 

z naměřených dat shodoval zejména v případě měření na vnější vrstvě při působení kyseliny 

fosforečné (85 hm. %) (viz Graf 12). U tohoto měření byl stanoven také nejnižší stupeň 

odpudivosti. V ostatních případech měření při působení kyseliny fosforečné (všech 

zkoušených koncentrací) se křivky tak dobře již neshodovaly. Ovšem rozdíl v naměřených 

hodnotách indexu i jejich výsledného stanovení, při působení kyseliny fosforečné (všech 

zkoušených koncentrací, je malý. Měření lze tedy pokládat za dostatečně přesné. Lze 

konstatovat, že míra chyby, kterou bylo měření pravděpodobně zatíženo, není pro 

požadovanou přesnost stanovení jednotlivých indexů zkoumaného materiálu významná. 

Statistická analýza dat (viz Příloha 6) byla provedena jen pro indexy (IA a IR) změřené 

při působení hydroxidu sodného (40 hm. %) na trojvrstvu. V ostatních případech měření se 

hodnoty jednotlivých indexů shodovaly a provádění statistické analýzy nemělo význam. 

Směrodatná odchylka stanovených dat je malá (viz Tab. 27) pro všechna měření. 

Žádný bod není vybočující, lze tedy předpokládat, že pravděpodobně není měření zatíženo 

chybou. 

Ideální tvar průběhu křivek grafů odhadů hustoty pravděpodobnosti a kruhových grafů 

(normální rozdělení) se s průběhem křivek vytvořených z naměřených dat příliš neshodoval 

v žádném měření při působení hydroxidu sodného (všech koncentrací na vnější vrstvu i 

trojvrstvu) (viz Graf 13). To bylo způsobeno pravděpodobně tím, že hmotnost hydroxidu 

sodného (40 hm. %) zachycené na vzorku (při měření na trojvrstvě) bylo velmi malé 

(maximálně 0,01 g). Přesnost vážení vzorků na 0,01 g požaduje norma [8], jak již bylo 

uvedeno v kapitole 5.5, a tedy k vážení byla použita váha s touto přesností vážení (viz 

kapitola 5.3). I z těchto důvodů lze konstatovat, že míra chyby, kterou bylo měření 
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pravděpodobně zatíženo, není pro požadovanou přesnost stanovení jednotlivých indexů 

zkoumaného materiálu významná. 

Směrodatná odchylka stanovených dat (viz Příloha 7) je malá pro všechna měření (viz 

Tab. 28). Žádný bod není vybočující, lze tedy předpokládat, že pravděpodobně není měření 

zatíženo chybou. 

Ideální tvar průběhu křivek grafů odhadů hustoty pravděpodobnosti a kruhových grafů 

(normální rozdělení) se s průběhem křivek vytvořených z naměřených dat příliš neshodoval 

v žádném měření při působení hydroxidu draselného (všech koncentrací na vnější vrstvu i 

trojvrstvu) (viz Graf 14). To bylo způsobeno pravděpodobně tím, že hmotnost hydroxidu 

draselného (40 hm. %) zachycené na vzorku (při měření na trojvrstvě) bylo velmi malé 

(maximálně 0,01 g). Přesnost vážení vzorků na 0,01 g požaduje norma [8], jak již bylo 

uvedeno v kapitole 5.5, a tedy k vážení byla použita váha s touto přesností vážení (viz 

kapitola 5.3). I z těchto důvodů lze konstatovat, že míra chyby, kterou bylo měření 

pravděpodobně zatíženo, není pro požadovanou přesnost stanovení jednotlivých indexů 

zkoumaného materiálu významná. 

Statistická analýza dat byla (viz Příloha 8) provedena jen pro indexy (IA a IR) změřené 

při působení hydroxidu vápenatého (20 a 40 hm. %) na trojvrstvu. V ostatních případech 

měření se hodnoty jednotlivých indexů shodovaly a provádění statistické analýzy nemělo 

význam. 

Směrodatná odchylka stanovených dat je malá (viz Tab. 29) pro všechna měření. 

Žádný bod není vybočující, lze tedy předpokládat, že pravděpodobně není měření zatíženo 

chybou. 

Ideální tvar průběhu křivek grafů odhadů hustoty pravděpodobnosti a kruhových grafů 

(normální rozdělení) se s průběhem křivek vytvořených z naměřených dat shodoval při 

působení hydroxidu vápenatého (40 hm. %) (při měření na trojvrstvu) (viz Graf 15).  
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Směrodatná odchylka stanovených dat (viz Příloha 9) je malá (viz Tab. 31 a Tab. 32). 

Všechna naměřená data jsou označena jako nezávislá. Na základě tohoto statistického 

parametru nejsou tedy podezřelá z hlediska zatížení chyby při měření.  

Ideální tvar průběhu křivek grafů odhadů hustoty pravděpodobnosti a kruhového grafu 

(normální rozdělení) se s průběhem křivek vytvořených z naměřených dat, v případě měření 

na vnější vrstvě a na trojvrstvě při předešlé expozici kyseliny sírové na tyto vrstvy (60 a 93 

hm. %), poměrně dobře shodoval (viz Graf 16 a Graf 17). Lze tedy konstatovat, že míra 

chyby, kterou bylo měření pravděpodobně zatíženo, není pro požadovanou přesnost stanovení 

jednotlivých indexů zkoumaného materiálu významná. 

Hodnoty indexů odpudivosti a indexů absorpce získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu 

hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici ostatních kyselin a zásad na tyto vrstvy, 

odolnost proti penetraci vody neovlivnily. Není proto nutné se jim dále v této kapitole detailně 

věnovat. Hodnoty těchto indexů a výsledky jejich statistické analýzy jsou uvedeny 

v Přílohách 10 až 15. 
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6 Závěr 

Byl proveden výzkum ochrany proti nebezpečným kapalným chemikáliím a vody 

zásahového obleku pro hasiče (zásahový oblek TIGER Plus). Bylo zkoumáno, zdali expozice 

nebezpečných kapalných chemikálií ovlivní odolnost materiálu proti vodě. Bylo sledováno, 

jaký vliv má koncentrace a čas při působení kyselin a zásad na zásahový oděv.  U vnější 

vrstvy a trojvrstvy (všech vrstev najednou jako celku) byly stanoveny indexy penetrace, 

odpudivosti a absorpce. Metody experimentálního měření byly provedeny metodou zkoušení 

materiálu proti penetraci kapalin podle normy [8]. 

Při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin vykazoval zkoušený 

materiál (trojvrstva, tak i vnější vrstva zásahového oděvu) vysoký index odpudivosti proti 

všem zkoušeným kapalinám. Jak se dalo předpokládat, odolnost proti penetraci vody byla 

vysoká. Zásady (hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid vápenatý) materiál odpuzoval 

lépe než kyseliny (kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina chlorovodíková a kyselina 

fosforečná). Nejvíce na materiálu (vnější vrstvě) ulpívala kyselina dusičná (65 hm. %) a 

především kyselina sírová (93 hm. %). U té byl stanoven nejnižší index odpudivosti 

(IR = 98,3 ± 0,4) % a nejvyšší stupeň absorpce (IA = 1,3 ± 0,2) %. Se snižující se koncentrací 

kyselin a zásad docházelo ke zvyšování indexů odpudivosti a ke snižování indexů absorpce. 

K penetraci žádné ze zkoušených kapalin u vnější vrstvy, natož trojvrstvy, nedošlo. Proti 

všem zkoušeným kapalinám materiál vykazoval index odpudivosti větší než 80 % a 

k proniknutí na nejspodnější povrch nedošlo při měření na vnější vrstvě ani trojvrstvě. 

Z tohoto pohledu splnil zkoumaný materiál požadavky normy [7]. Je nutno podotknout, že 

požadavky normy splnila také samostatná vnější vrstva (bez vlhkostní membrány GORE-

TEX) a z tohoto pohledu tedy vykazuje vysokou odolnost proti penetraci zkoušených kapalin. 

Zásahový oblek však nebyl testován na o-xylen, což norma požaduje, proto by bylo vhodné 

pro tuto látku měření provést. 

Při posuzování času působení kapalin na oděv (maximální čas 30 minut) vykazoval 

oblek odolnost proti všem zkoušeným látkám. K proniknutí kapaliny došlo jen u vnější vrstvy 

při působení kyseliny dusičné (65 hm. %). Množství proniknuté kapaliny bylo malé. Celým 

oblekem během experimentu však kyselina dusičná nepronikla. K průniku všemi vrstvami 

obleku došlo až při dlouhodobém (několikadenním) působení kyseliny dusičné (65 hm. %). 

U ostatních kapalin k průniku celým oblekem (trojvrstvou) nedošlo.  
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Na základě výsledků experimentálních měření lze prohlásit, že zásahový oblek TIGER 

Plus dobře odolává malým objemům chemikálií a v tomto smyslu by měl zasahujícímu hasiči 

poskytnout ochranu. Je ovšem nutné poznamenat, že zásahový oblek neslouží k ochraně proti 

nebezpečným chemikáliím. Při vystavení větším objemům nebezpečných chemikálií by byla 

ochranná funkce obleku nedostatečná. Pro tyto účely neslouží zásahové obleky, nýbrž obleky 

speciální (protichemické obleky). 

Dále je žádoucí zjistit indexy penetrace, indexy odpudivosti a indexy absorpce 

zásahového obleku při zvýšené teplotě působících chemikálií. 
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7 Seznam příloh 

Příloha 1 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení vody na hasičský oblek TIGER Plus. 

Příloha 2 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení H2SO4 (10, 40, 60 a 93 hm. %) na hasičský 

oblek TIGER Plus. 

Příloha 3 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení HNO3 (38 a 65 hm. %) na hasičský oblek 

TIGER Plus. 

Příloha 4 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení HCl (20 a 38 hm. %) na hasičský oblek TIGER 

Plus. 

Příloha 5 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení H3PO4 (52 a 85 hm. %) na hasičský oblek 

TIGER Plus. 

Příloha 6 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení NaOH (20 a 40 hm. %) na hasičský oblek 

TIGER Plus. 

Příloha 7 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení KOH (20 a 40 hm. %) na hasičský oblek TIGER 

Plus. 

Příloha 8 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 
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penetraci kapalin při působení Ca(OH)2 (20 a 40 hm. %) na hasičský oblek 

TIGER Plus. 

Příloha 9 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského 

obleku TIGER Plus, po předešlé expozici H2SO4 (10, 40, 60 a 93 hm. %) na 

tyto vrstvy. 

Příloha 10 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského 

obleku TIGER Plus, po předešlé expozici HNO3 (38 a 65 hm. %) na tyto 

vrstvy. 

Příloha 11 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského 

obleku TIGER Plus, po předešlé expozici HCl (20 a 35 hm. %) na tyto vrstvy. 

Příloha 12 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského 

obleku TIGER Plus, po předešlé expozici H3PO4 (52 a 85 hm. %) na tyto 

vrstvy. 

Příloha 13 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského 

obleku TIGER Plus, po předešlé expozici NaOH (20 a 40 hm. %) na tyto 

vrstvy. 

Příloha 14 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského 

obleku TIGER Plus, po předešlé expozici KOH (20 a 40 hm. %) na tyto vrstvy. 
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Příloha 15 Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle 

Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti 

penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského 

obleku TIGER Plus, po předešlé expozici Ca(OH)2 (20 a 40 hm. %) na tyto 

vrstvy.
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Příloha 1 

Tab. 21: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku Tiger PLUS. 

    VNĚJŠÍ VRSTVA   TROJVRSTVA 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

99,7 0,1 
 

99,9 0,1 

  
99,9 0,0 

 
99,8 0,2 

  
99,8 0,0 

 
99,8 0,1 

  
99,9 0,1 

 
99,9 0,1 

  
100,0 0,0 

 
99,9 0,1 

  
99,9 0,1 

 
99,9 0,1 

  
99,9 0,1 

 
99,8 0,2 

  
99,9 0,1 

 
100,0 0,0 

  
99,8 0,1 

 
99,8 0,2 

  
99,5   

 
    

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,8 ± 0,1 0,1 ± 0,0 
 

99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,0 

Klasické parametry: 
      

Průměr [%] 
 

99,83 0,07 
 

99,87 0,12 

Směrodatná odchylka [%] 
 

0,14 0,05 
 

0,07 0,07 

Šikmost 
 

-1,30 -0,71 
 

0,50 -0,21 

Odchylka od 0 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

4,00 1,50 
 

2,25 2,38 

Odchylka od 3 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
      

Medián [%] 
 

99,90 0,10 
 

99,95 0,06 

Znaménkový test: 
      

Závěr: 
 

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá 

Test normality: 
      

Normalita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
      

Homogenita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Zamítnuta 

Počet vybočujících bodů   0 0   0 4 
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Graf 7: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení vody na vnější a na trojvrstvu hasičského obleku Tiger PLUS. 

 

VNĚJŠÍ VRSTVA 

IR   IA 

  

TROJVRSTVA 

IR   IA 

  

 

A 

B 

A 

B 
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Příloha 2 

Tab. 22: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení H2SO4 (10, 40, 60 a 93 hm. %) na vnější vrstvu hasičského obleku TIGER Plus. 

Koncentrace [hm. %]   10   40   60   93 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 
 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

99,5 0,5 
 

99,4 0,6 
 

99,2 0,8 
 

97,8 2,2 

  
99,8 0,2 

 
99,4 0,6 

 
99,6 0,4 

 
98,8 1,6 

  
100,0 0,0 

 
99,6 0,4 

 
99,4 0,6 

 
98,4 1,5 

  
99,7 0,3 

 
99,4 0,6 

 
99,6 0,4 

 
98,3 1,7 

  
99,8 0,2 

 
99,4 0,6 

 
99,4 0,6 

 
98,1 1,9 

  
99,8 0,2 

 
99,6 0,4 

 
99,4 0,6 

 
98,8 1,2 

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,8± 0,2 0,2 ± 0,2 
 

99,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 
 

99,4 ± 0,2 0,6 ± 0,2 
 

98,3 ± 0,4 1,7 ± 0,4 

Klasické parametry: 
            

Průměr [%] 
 

99,77 0,23 
 

99,47 0,53 
 

99,43 0,57 
 

98,32 1,68 

Směrodatná odchylka [%] 
 

0,16 0,16 
 

0,10 0,10 
 

0,15 0,15 
 

0,34 0,34 

Šikmost 
 

-0,32 0,32 
 

0,71 -0,71 
 

-0,23 0,23 
 

-0,15 0,15 

Odchylka od 0 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

2,72 2,72 
 

1,50 1,50 
 

2,11 2,11 
 

2,24 2,24 

Odchylka od 3 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

99,80 0,20 
 

99,40 0,60 
 

99,40 0,60 
 

98,35 1,65 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

Přijata Přijata 
 

Zamítnuta Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Počet vybočujících bodů   0 0   2 0   0 0   0 0 
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Graf 8: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení H2SO4 (10, 40, 60 a 93 hm. %) na vnější vrstvu hasičského obleku TIGER Plus, ve srovnání s optimálním tvarem grafů odhadů hustoty 

a kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

VNĚJŠÍ VRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

 

  

10 %        10 %          40 %   40 % 

IR   IA   IR   IA 

  

60 %        60 %          93 %   93 % 
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B 

A 
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Tab. 23: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení H2SO4 (10, 40, 60 a 93 hm. %) na trojvrstvu hasičského obleku Tiger PLUS. 

Koncentrace [hm. %]   10   40   60   93 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 
 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

99,5 0,5 
 

99,8 0,2 
 

99,4 0,6 
 

98,6 1,4 

  
99,5 0,5 

 
100,0 0,0 

 
99,6 0,4 

 
97,7 2,3 

  
99,7 0,3 

 
99,8 0,2 

 
99,4 0,6 

 
97,8 2,2 

  
99,5 0,5 

 
99,6 0,4 

 
99,2 0,8 

 
98,6 1,4 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 
99,6 0,4 

 
98,6 1,4 

  
99,8 0,2 

 
99,8 0,2 

 
99,4 0,6 

 
98,7 1,3 

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,8± 0,2 0,2 ± 0,2 
 

99,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 
 

99,4 ± 0,2 0,6 ± 0,2 
 

98,3 ± 0,4 1,7 ± 0,4 

Klasické parametry: 
            

Průměr [%] 
 

99,67 0,33 
 

99,83 0,17 
 

99,43 0,57 
 

98,33 1,67 

Směrodatná odchylka [%] 
 

0,21 0,21 
 

0,15 0,15 
 

0,15 0,15 
 

0,45 0,45 

Šikmost 
 

0,64 -0,64 
 

-0,23 0,23 
 

-0,23 0,23 
 

-0,70 0,70 

Odchylka od 0 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

1,97 1,97 
 

2,11 2,11 
 

2,11 2,11 
 

1,55 1,55 

Odchylka od 3 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

99,60 0,40 
 

99,80 0,20 
 

99,40 0,60 
 

98,60 1,40 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  
Data jsou nezávislá Data jsou nezávislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Zamítnuta 

Počet vybočujících bodů   0 0   0 0   0 0   0 2 
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Graf 9: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení H2SO4 (10, 40, 60 a 93 hm. %) na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, ve srovnání s optimálním tvarem grafů odhadů hustoty a 

kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 
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IR   IA   IR   IA 

  

10 %        10 %          40 %   40 % 
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60 %        60 %          93 %   93 % 
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Příloha 3 

Tab. 24: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení HNO3 (38 a 65 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus. 

    VNĚJŠÍ VRSTVA   TROJVRSTVA 

Koncentrace [hm. %] 
 

38   65 

 

38   65 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 

 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

99,5 0,5 
 

99,0 1,0 

 

99,3 0,7 
 

98,7 1,3 

  
99,8 0,2 

 
98,6 1,4 

 

99,5 0,5 
 

99,0 1,0 

  
99,5 0,5 

 
98,8 1,2 

 

99,8 0,2 
 

98,5 1,5 

  
99,8 0,2 

 
99,0 1,0 

 

99,5 0,5 
 

98,6 1,4 

  
99,5 0,5 

 
98,3 1,7 

 

99,8 0,2 
 

98,4 1,6 

  
99,8 0,2 

 
98,8 1,2 

 

99,5 0,5 
 

98,8 1,2 

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,7 ± 0,1 0,3 ± 0,1 
 

98,7 ± 0,3 1,3 ± 0,3 

 

99,6 ± 0,2 0,4 ± 0,2 
 

98,7 ± 0,2 1,3 ± 0,2 

Klasické parametry: 
      

 
     

Průměr [%] 
 

99,65 0,35 
 

98,75 1,25 

 

99,57 0,43 
 

98,67 1,33 

Směrodatná odchylka [%] 
 

0,16 0,16 
 

0,27 0,27 

 

0,20 0,20 
 

0,22 0,22 

Šikmost 
 

0,00 0,00 
 

-0,73 0,73 
 

0,16 -0,16 
 

0,34 -0,34 

Odchylka od 0 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

1,00 1,00 
 

2,35 2,35 
 

1,77 1,77 
 

2,04 2,04 

Odchylka od 3 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

99,65 0,35 
 

98,80 1,20 
 

99,50 0,50 
 

98,65 1,35 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Zamítnuta 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Počet vybočujících bodů   0 0   0 1   0 0   0 0 
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 Graf 10: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení HNO3 (38 a 65 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku Tiger PLUS, ve srovnání s optimálním tvarem grafů odhadů 

hustoty a kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

VNĚJŠÍ VRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

 

38 %        38 %          65 %   65 % 
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IR   IA   IR   IA 

 

38 %        38 %          65 %   65 % 
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Příloha 4 

Tab. 25: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení HCl (20 a 35 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku Tiger PLUS. 

    VNĚJŠÍ VRSTVA   TROJVRSTVA 

Koncentrace [hm. %] 
 

20   38 

 

20   38 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 

 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

100,0 0,0 
 

99,3 0,7 
 

99,7 0,3 
 

99,5 0,5 

  
99,7 0,3 

 
99,5 0,5 

 
100,0 0,0 

 
99,5 0,5 

  
100,0 0,0 

 
99,5 0,5 

 
99,7 0,3 

 
99,3 0,7 

  
100,0 0,0 

 
99,3 0,7 

 
100,0 0,0 

 
99,3 0,7 

  
99,7 0,3 

 
99,5 0,5 

 
100,0 0,0 

 
99,3 0,7 

  
100,0 0,0 

 
99,5 0,5 

 
99,7 0,3 

 
99,3 0,7 

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,9± 2,7 0,1 ± 0,1 
 

99,4 ± 0,1 0,6 ± 0,1 

 

99,9 ± 2,8 0,1 ± 0,1 
 

99,3 ± 0,1 0,6 ± 0,1 

Klasické parametry: 
      

 
     

Průměr [%] 
 

99,90 0,10 
 

99,43 0,57 

 

99,85 0,15 
 

99,37 0,63 

Směrodatná odchylka [%] 
 

0,15 0,15 
 

0,10 0,10 

 

0,16 0,16 
 

0,10 0,10 

Šikmost 
 

-0,71 0,71 
 

-0,71 0,71 
 

0,00 0,00 
 

0,71 -0,71 

Odchylka od 0 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

1,50 1,50 
 

1,50 1,50 
 

1,00 1,00 
 

1,50 1,50 

Odchylka od 3 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

100,00 0,00 
 

99,60 0,40 
 

99,85 0,15 
 

99,30 0,70 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  
Data jsou nezávislá Data jsou nezávislá 

 
Data jsou závislá Data jsou závislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

Přijata Zamítnuta 
 

Přijata Zamítnuta 
 

Přijata Přijata 
 

Zamítnuta Přijata 

Počet vybočujících bodů   0 2   0 2   0 0   2 0 



74 

 

Graf 11: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení HCl (20 a 35 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku Tiger PLUS, ve srovnání s optimálním tvarem grafů odhadů 

hustoty a kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

VNĚJŠÍ VRSTVA 
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20 %        20 %          35 %   35 % 
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20 %        20 %          35 %   35 % 
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Příloha 5 

Tab. 26: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení H3PO4 (52 a 85 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus. 

    VNĚJŠÍ VRSTVA   TROJVRSTVA 

Koncentrace [hm. %] 
 

52   85 

 

52   85 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 

 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

100,0 0,0 
 

100,0 0,0 

 

99,8 0,2 
 

100,0 0,0 

  
99,8 0,2 

 
99,7 0,3 

 

99,8 0,2 
 

100,0 0,0 

  
100,0 0,0 

 
99,8 0,2 

 

100,0 0,0 
 

100,0 0,0 

  
99,8 0,2 

 
99,5 0,5 

 

100,0 0,0 
 

99,7 0,3 

  
99,8 0,2 

 
99,1 0,9 

 

99,6 0,4 
 

99,8 0,2 

  
100,0 0,0 

 
99,5 0,5 

 

100,0 0,0 
 

99,7 0,3 

  
    

 
99,5 0,5 

 

    
 

    

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 
 

99,6 ± 0,3 0,4 ± 0,3 

 

99,9 ± 0,2 0,1 ± 0,2 
 

99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 

Klasické parametry: 
      

 
     

Průměr [%] 
 

99,90 0,10 
 

99,59 0,41 

 

99,87 0,13 
 

99,87 0,13 

Směrodatná odchylka [%] 
 

0,11 0,11 
 

0,29 0,29 

 

0,16 0,16 
 

0,15 0,15 

Šikmost 
 

0,00 0,00 
 

-0,26 0,26 
 

-0,63 0,63 
 

-0,16 0,16 

Odchylka od 0 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

1,00 1,00 
 

2,57 2,57 
 

2,04 2,04 
 

1,17 1,17 

Odchylka od 3 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

99,90 0,10 
 

99,50 0,50 
 

99,90 0,10 
 

99,90 0,10 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

Data jsou nezávislá Data jsou nezávislá 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 
 

Data jsou nezávislá Data jsou nezávislá 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Počet vybočujících bodů   0 0   0 0   0 0   0 0 
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Graf 12: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení H3PO4 (52 a 85 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, ve srovnání s optimálním tvarem grafů odhadů 

hustoty a kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

VNĚJŠÍ VRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

  

52 %        52 %          85 %   85 % 

TROJVRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

 

52 %        52 %          85 %   85 % 

 

A 

B 

A 

B 
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Příloha 6 

Tab. 27: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení NaOH (20 a 40 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus. 

    VNĚJŠÍ VRSTVA   TROJVRSTVA 

Koncentrace [hm. %] 
 

20   40 

 

20   40 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 

 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

100,0 0,0 
 

100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

100,0 0,0 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

100,0 0,0 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

100,0 0,0 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

99,8 0,2 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

99,8 0,2 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

99,8 0,2 

Lordův interval spolehlivosti 
 

100,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 
 

100,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

 

99,9 ± 0,1 0,41± 0,1 
 

100,0 ± 0,0 100,0 ± 0,0 

Klasické parametry: 
      

 
     

Průměr [%] 
 

* * 
 

* * 

 

* * 
 

99,90 0,10 

Směrodatná odchylka [%] 
 

* * 
 

* * 

 

* * 
 

0,11 0,11 

Šikmost 
 

* * 
 

* * 
 

* * 
 

0,00 0,00 

Odchylka od 0 
 

* * 
 

* * 
 

* * 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

* * 
 

* * 
 

* * 
 

1,00 1,00 

Odchylka od 3 
 

* * 
 

* * 
 

* * 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

* * 
 

* * 
 

* * 
 

99,90 0,10 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

* * 
 

* * 
 

* * 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

* * 
 

* * 
 

* * 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

* * 
 

* * 
 

* * 
 

Přijata Přijata 

Počet vybočujících bodů   * *   * *   * *   0 0 

*Statistická analýza nebyla prováděna. 
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Graf 13: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení NaOH (40 hm. %) na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, ve srovnání s optimálním tvarem grafů odhadů hustoty a kruhových 

grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

TROJVRSTVA 

IR    IA 

 

40 % 

A 

B 
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Příloha 7 

Tab. 28: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení KOH (20 a 40 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus. 

    VNĚJŠÍ VRSTVA   TROJVRSTVA 

Koncentrace [hm. %] 
 

20   40 

 

20   40 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 

 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

100,0 0,0 
 

100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

99,8 0,2 

  
99,7 0,3 

 
99,8 0,2 

 

99,7 0,3 
 

99,8 0,2 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

99,7 0,3 
 

99,8 0,2 

  
99,7 0,3 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

100,0 0,0 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

99,8 0,2 
 

99,8 0,2 

  
100,0 0,0 

 
99,8 0,2 

 

100,0 0,0 
 

99,8 0,2 

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 
 

99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 

 

99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 
 

99,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 

Klasické parametry: 
      

 
     

Průměr [%] 
 

99,90 0,10 
 

99,93 0,07 

 

99,87 0,13 
 

99,83 0,17 

Směrodatná odchylka [%] 
 

0,15 0,15 
 

0,10 0,10 

 

0,15 0,15 
 

0,08 0,08 

Šikmost 
 

-0,71 0,71 
 

-0,71 0,71 
 

-0,16 0,16 
 

1,79 -1,79 

Odchylka od 0 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

1,50 1,50 
 

1,50 1,50 
 

1,17 1,17 
 

4,20 4,20 

Odchylka od 3 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

100,00 0,00 
 

100,00 0,00 
 

99,90 0,10 
 

99,80 0,20 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

Data jsou nezávislá Data jsou nezávislá 
 

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 
Data jsou nezávislá 

 

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Zamítnuta Zamítnuta 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

Přijata Zamítnuta 
 

Přijata Zamítnuta 
 

Přijata Přijata 
 

Zamítnuta Přijata 

Počet vybočujících bodů   0 2   0 2   0 0   1 0 
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Graf 14: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení KOH (20 a 40 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, ve srovnání s optimálním tvarem grafů odhadů 

hustoty a kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

VNĚJŠÍ VRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

  

20 %        20 %          40 %   40 % 

TROJVRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

 

20 %        20 %          40 %   40 % 

 

A 

B 

A 

B 
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Příloha 8 

Tab. 29: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení Ca(OH)2 (20 a 40 hm. %) na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus. 

    VNĚJŠÍ VRSTVA   TROJVRSTVA 

Koncentrace [hm. %] 
 

20   40 

 

20   40 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 

 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

100,0 0,0 
 

100,0 0,0 

 

99,7 0,3 
 

99,8 0,2 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

99,3 0,7 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

100,0 0,0 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

99,4 0,6 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

99,8 0,2 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

99,5 0,5 
 

100,0 0,0 

Lordův interval spolehlivosti 
 

100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 
 

100,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

 

99,9 ± 0,2 0,1 ± 0,2 
 

99,7 ± 0,3 0,3 ± 0,3 

Klasické parametry: 
      

 
     

Průměr [%] 
 

* * 
 

* * 

 

99,87 0,13 
 

99,72 0,28 

Směrodatná odchylka [%] 
 

* * 
 

* * 

 

0,22 0,22 
 

0,30 0,30 

Šikmost 
 

* * 
 

* * 
 

-0,97 0,97 
 

-0,47 0,47 

Odchylka od 0 
 

* * 
 

* * 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

* * 
 

* * 
 

2,22 2,22 
 

1,59 1,59 

Odchylka od 3 
 

* * 
 

* * 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

* * 
 

* * 
 

100,00 0,00 
 

99,80 0,20 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

* * 
 

* * 
 

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

* * 
 

* * 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

* * 
 

* * 
 

Přijata Zamítnuta 
 

Přijata Zamítnuta 

Počet vybočujících bodů   * *   * *   0 2   0 2 

*Statistická analýza nebyla prováděna. 
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Graf 15: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení Ca(OH)2 (20 a 40 hm. %) na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, ve srovnání s optimálním tvarem grafů odhadů hustoty a 

kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

TROJVRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

  

20 %        20 %          40 %   40 % 

A 

B 
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Příloha 9 

Tab. 30: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení vody na vnější vrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici H2SO4 (10, 40, 60 a 93 hm. %) na tyto vrstvy. 

Koncetrace [hm. %]   10   40   60   93 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 
 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

99,7 0,3 
 

99,7 0,3 
 

99,4 0,6 
 

99,1 0,9 

  
99,7 0,3 

 
99,4 0,6 

 
99,7 0,3 

 
99,1 0,9 

  
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 
100,0 0,0 

 
99,1 0,9 

  
100,0 0,0 

 
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 
97,1 2,9 

  
100,0 0,0 

 
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 
98,6 1,4 

  
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 
100,0 0,0 

 
97,4 2,6 

  
    

 
    

 
    

 
96,5 3,5 

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,8± 0,1 0,2 ± 0,1 
 

99,7 ± 0,1 0,3 ± 0,1 
 

99,8 ± 0,2 0,2 ± 0,2 
 

98,2 ± 0,9 1,8 ± 0,9 

Klasické parametry: 
            

Průměr [%] 
 

99,80 0,20 
 

99,65 0,35 
 

99,75 0,25 
 

98,13 1,87 

Směrodatná odchylka [%] 
 

0,15 0,15 
 

0,12 0,12 
 

0,23 0,23 
 

1,10 1,10 

Šikmost 
 

0,71 -0,71 
 

-1,79 1,79 
 

-0,23 0,23 
 

-0,39 0,39 

Odchylka od 0 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

1,50 1,50 
 

4,20 4,20 
 

2,11 2,11 
 

1,47 1,47 

Odchylka od 3 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

99,70 0,30 
 

99,70 0,30 
 

99,70 0,30 
 

98,60 1,40 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

Data jsou 
nezávislá 

Data jsou 
nezávislá  

Data jsou 
nezávislá 

Data jsou 
nezávislá  

Data jsou 
nezávislá 

Data jsou 
nezávislá  

Data jsou nezávislá Data jsou nezávislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

Přijata Přijata 
 

Zamítnuta Zamítnuta 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

Zamítnuta Přijata 
 

Přijata Zamítnuta 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Počet vybočujících bodů   2 0   0 1   0 0   0 0 
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Graf 16: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici H2SO4 (10, 40, 60 a 93 hm. %) na tuto vrstvu, ve srovnání s 

optimálním tvarem grafů odhadů hustoty a kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

VNĚJŠÍ VRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

  

10 %           10 %          40 %   40 % 

IR   IA   IR   IA 

  

60 %            60 %          93 %   93 % 

 

A 

B 

A 

B 
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Tab. 31: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení vody na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici H2SO4 (10, 40, 60 a 93 hm. %) na tyto vrstvy. 

Koncetrace [hm. %]   10   40   60   93 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 
 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

99,7 0,3 
 

99,4 0,6 
 

99,4 0,6 
 

98,8 1,2 

  
100,0 0,0 

 
99,7 0,3 

 
99,4 0,6 

 
99,4 0,6 

  
100,0 0,0 

 
99,4 0,6 

 
99,1 0,9 

 
99,4 0,6 

  
99,7 0,3 

 
100,0 0,0 

 
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

  
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 
97,4 2,6 

  
99,7 0,3 

 
99,4 0,6 

 
99,7 0,3 

 
98,3 1,7 

           
96,8 3,2 

  
    

 
    

 
    

 
99,7 0,3 

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,8± 0,1 0,2 ± 0,1 
 

99,6 ± 0,2 0,4 ± 0,2 
 

99,5 ± 0,2 0,5 ± 0,2 
 

98, ± 0,8 1,3 ± 0,8 

Klasické parametry: 
            

Průměr [%] 
 

99,80 0,20 
 

99,60 0,40 
 

99,50 0,50 
 

98,69 1,31 

Směrodatná odchylka [%] 
 

0,15 0,15 
 

0,24 0,24 
 

0,24 0,24 
 

1,10 1,10 

Šikmost 
 

0,71 -0,71 
 

0,63 -0,63 
 

-0,63 0,63 
 

-0,70 0,70 

Odchylka od 0 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

1,50 1,50 
 

2,04 2,04 
 

2,04 2,04 
 

2,03 2,03 

Odchylka od 3 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

99,70 0,30 
 

99,55 0,45 
 

99,55 0,45 
 

99,10 0,90 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

Data jsou 
nezávislá 

Data jsou 
nezávislá  

Data jsou 
nezávislá 

Data jsou 
nezávislá  

Data jsou závislá Data jsou závislá 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

Zamítnuta Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Počet vybočujících bodů   2 0   0 0   0 0   0 0 
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Graf 17: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici H2SO4 (10, 40, 60 a 93 hm. %) na tuto vrstvy, ve srovnání s 

optimálním tvarem grafů odhadů hustoty a kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

TROJVRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

  

10 %           10 %          40 %   40 % 

IR   IA   IR   IA 

  

60 %            60 %          93 %   93 % 

 

A 

B 

A 

B 
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Příloha 10 

Tab. 32: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici HNO3 (38 a 65 hm. %) na tyto vrstvy. 

    VNĚJŠÍ VRSTVA   TROJVRSTVA 

Koncentrace [hm. %] 
 

38   65 

 

38   65 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 

 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

99,7 0,0 
 

99,4 0,0 

 

99,7 0,0 
 

99,7 0,0 

  
99,7 0,0 

 
99,7 0,0 

 

99,7 0,0 
 

99,7 0,3 

  
99,7 0,0 

 
99,7 0,0 

 

99,7 0,0 
 

99,7 0,3 

  
100,0 0,3 

 
99,7 0,3 

 

100,0 0,3 
 

99,7 0,3 

  
100,0 0,3 

 
99,7 0,3 

 

100,0 0,3 
 

99,7 0,3 

  
100,0 0,3 

 
100,0 0,3 

 

100,0 0,3 
 

100,0 0,3 

  
    

 
100,0 0,3 

    
  

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 
 

99,7 ± 0,2 99,9 ± 0,1 

 

99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 
 

99,7 ± 0,2 99,9 ± 0,1 

Klasické parametry: 
      

 
     

Průměr [%] 
 

99,85 0,15 
 

99,74 0,17 

 

99,85 0,15 
 

99,75 0,25 

Směrodatná odchylka [%] 
 

0,16 0,16 
 

0,21 0,16 

 

0,16 0,16 
 

0,12 0,12 

Šikmost 
 

0,00 0,00 
 

-0,13 -0,29 
 

0,00 0,00 
 

1,79 -1,79 

Odchylka od 0 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

1,00 1,00 
 

2,39 1,08 
 

1,00 1,00 
 

4,20 4,20 

Odchylka od 3 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

99,85 0,15 
 

99,70 0,30 
 

99,85 0,15 
 

99,70 0,30 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Zamítnuta Zamítnuta 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Zamítnuta Přijata 

Počet vybočujících bodů   0 0   0 0   0 0   1 0 
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Graf 18: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici HNO3 (38 a 65 hm. %) na tyto vrstvy, ve 

srovnání s optimálním tvarem grafů odhadů hustoty a kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

VNĚJŠÍ VRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

  

38 %        38 %          65 %   65 % 

TROJVRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

 

38 %        38 %          65 %   65 % 

 

A 

B 

A 

B 
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Příloha 11 

Tab. 33: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici HCl (20 a 35 hm. %) na tyto vrstvy. 

    VNĚJŠÍ VRSTVA   TROJVRSTVA 

Koncentrace [hm. %] 
 

20   35 

 

20   35 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 

 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

99,7 0,0 
 

99,7 0,0 

 

99,7 0,3 
 

99,7 0,0 

  
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 

100,0 0,0 
 

99,7 0,0 

  
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 

100,0 0,0 
 

99,7 0,0 

  
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 

99,7 0,3 
 

100,0 0,3 

  
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 

99,4 0,3 
 

100,0 0,3 

  
100,0 0,3 

 
100,0 0,3 

 

99,7 0,3 
 

100,0 0,3 

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 
 

99,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 

 

99,8 ± 0,2 0,2 ± 0,1 
 

99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 

Klasické parametry: 
      

 
     

Průměr [%] 
 

99,75 0,25 
 

99,75 0,25 

 

99,75 0,20 
 

99,85 0,15 

Směrodatná odchylka [%] 
 

0,12 0,12 
 

0,12 0,12 

 

0,23 0,15 
 

0,16 0,16 

Šikmost 
 

1,79 -1,79 
 

1,79 -1,79 
 

-0,23 -0,71 
 

0,00 0,00 

Odchylka od 0 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

4,20 4,20 
 

4,20 4,20 
 

2,11 1,50 
 

1,00 1,00 

Odchylka od 3 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

99,70 0,30 
 

99,70 0,30 
 

99,70 0,30 
 

99,85 0,15 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 
 

Data jsou nezávislá Data jsou nezávislá 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

Zamítnuta Zamítnuta 
 

Zamítnuta Zamítnuta 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

Zamítnuta Přijata 
 

Zamítnuta Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Počet vybočujících bodů   1 0   1 0   0 0   0 0 
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Graf 19: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici HCl (20 a 35 hm. %) na tyto vrstvy, ve 

srovnání s optimálním tvarem grafů odhadů hustoty a kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

VNĚJŠÍ VRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

  

20 %        20 %          35 %   35 % 

TROJVRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

 

20 %        20 %          35 %   35 % 

 

A 

B 

A 

B 
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Příloha 12 

Tab. 34: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici H3PO4 (52 a 85 hm. %) na tyto vrstvy. 

    VNĚJŠÍ VRSTVA   TROJVRSTVA 

Koncentrace [hm. %] 
 

52   85 

 

52   85 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 

 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

99,7 0,3 
 

98,8 1,2 

 

99,7 0,3 
 

98,5 0,0 

  
99,7 0,3 

 
98,6 1,4 

 

99,7 0,3 
 

99,1 0,3 

  
99,7 0,3 

 
98,0 2,0 

 

99,7 0,3 
 

99,4 0,3 

  
100,0 0,0 

 
98,5 1,5 

 

99,7 0,3 
 

99,7 0,6 

  
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 

99,7 0,3 
 

99,7 0,9 

  
99,7 0,3 

 
99,1 0,9 

 

99,7 0,3 
 

100,0 1,5 

  
   

99,4 0,6 

      Lordův interval spolehlivosti 
 

99,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 
 

98,6 ± 0,6 1,0 ± 0,6 

 

99,7 ± 0,0 0,3 ± 0,0 
 

99,4 ± 0,6 0,6 ± 0,6 

Klasické parametry: 
      

 
     

Průměr [%] 
 

* * 
 

98,87 1,13 

 

* * 
 

99,40 0,60 

Směrodatná odchylka [%] 
 

* * 
 

0,58 0,58 

 

* * 
 

0,54 0,54 

Šikmost 
 

* * 
 

0,00 0,00 
 

* * 
 

-0,69 0,69 

Odchylka od 0 
 

* * 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

* * 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

* * 
 

2,03 2,03 
 

* * 
 

2,34 2,34 

Odchylka od 3 
 

* * 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

* * 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

* * 
 

98,80 1,20 
 

* * 
 

99,55 0,45 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

* * 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 
 

* * 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

* * 
 

Přijata Přijata 
 

* * 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

* * 
 

Přijata Přijata 
 

* * 
 

Přijata Přijata 

Počet vybočujících bodů   * *   0 0   * *   0 0 

*Statistická analýza nebyla prováděna. 
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Graf 20: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici H3PO4 (85 hm. %) na tyto vrstvy, ve srovnání s 

optimálním tvarem grafů odhadů hustoty a kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

VNĚJŠÍ VRSTVA        TROJVRSTVA 

IR     IA     IR     IA 

    

85 %         85 % 

    

A 

B 
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Příloha 13 

Tab. 35: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici NaOH (20 a 40 hm. %) na tyto vrstvy. 

    VNĚJŠÍ VRSTVA   TROJVRSTVA 

Koncentrace [hm. %] 
 

20   40 

 

20   40 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 

 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

99,7 0,3 
 

99,7 0,3 

 

100,0 0,0 
 

99,7 0,0 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

99,7 0,0 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

99,7 0,3 

  
100,0 0,0 

 
99,7 0,3 

 

99,7 0,3 
 

99,7 0,3 

  
99,9 0,1 

 
99,7 0,3 

 

99,7 0,3 
 

100,0 0,3 

  
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 

100,0 0,0 
 

100,0 0,3 

  
99,7 0,3 

 
    

 

    
 

    

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,8 ± 0,1 0,1 ± 0,1 
 

99,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 

 

99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 
 

99,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 

Klasické parametry: 
      

 
     

Průměr [%] 
 

99,86 0,14 
 

99,80 0,20 

 

99,90 0,10 
 

99,80 0,20 

Směrodatná odchylka [%] 
 

0,15 0,15 
 

0,15 0,15 

 

0,15 0,15 
 

0,15 0,15 

Šikmost 
 

-0,15 0,15 
 

0,71 -0,71 
 

-0,71 0,71 
 

0,71 -0,71 

Odchylka od 0 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

1,15 1,15 
 

1,50 1,50 
 

1,50 1,50 
 

1,50 1,50 

Odchylka od 3 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

99,90 0,10 
 

99,70 0,30 
 

100,00 0,00 
 

99,70 0,30 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 
 

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  
Data jsou nezávislá Data jsou nezávislá 

 
Data jsou závislá Data jsou závislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

Přijata Přijata 
 

Zamítnuta Přijata 
 

Přijata Zamítnuta 
 

Zamítnuta Přijata 

Počet vybočujících bodů   0 0   2 0   0 2   2 0 
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Graf 21: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici NaOH (20 a 40 hm. %) na tyto vrstvy, ve 

srovnání s optimálním tvarem grafů odhadů hustoty a kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

VNĚJŠÍ VRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

  

20 %        20 %          40 %   40 % 

TROJVRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

 

20 %        20 %          40 %   40 % 

    

A 

B 

A 

B 
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Příloha 14 

Tab. 36: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici KOH (20 a 40 hm. %) na tyto vrstvy. 

    VNĚJŠÍ VRSTVA   TROJVRSTVA 

Koncentrace [hm. %] 
 

38   65 

 

38   65 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 

 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

99,7 0,3 
 

99,4 0,6 

 

100,0 0,0 
 

99,7 0,3 

  
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 

99,7 0,3 
 

99,7 0,3 

  
99,7 0,3 

 
100,0 0,0 

 

99,7 0,3 
 

99,7 0,3 

  
99,7 0,3 

 
99,4 0,6 

 

99,7 0,3 
 

100,0 0,0 

  
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 

99,7 0,3 
 

99,4 0,6 

  
99,7 0,3 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

99,4 0,6 

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,7 ± 0,0 0,3 ± 0,0 
 

99,7 ± 0,2 0,3 ± 0,2 

 

99,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 
 

99,7 ± 0,2 0,3 ± 0,2 

Klasické parametry: 
      

 
     

Průměr [%] 
 

* * 
 

99,70 0,30 

 

99,80 0,20 
 

99,65 0,35 

Směrodatná odchylka [%] 
 

* * 
 

0,27 0,27 

 

0,15 0,15 
 

0,23 0,23 

Šikmost 
 

* * 
 

0,00 0,00 
 

0,71 -0,71 
 

0,23 -0,23 

Odchylka od 0 
 

* * 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

* * 
 

1,50 1,50 
 

1,50 1,50 
 

2,11 2,11 

Odchylka od 3 
 

* * 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

* * 
 

99,70 0,30 
 

99,70 0,30 
 

99,70 0,30 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

* * 
 

Data jsou nezávislá Data jsou nezávislá 
 

Data jsou nezávislá Data jsou nezávislá 
 

Data jsou závislá Data jsou závislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

* * 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

* * 
 

Přijata Přijata 
 

Zamítnuta Přijata 
 

Přijata Přijata 

Počet vybočujících bodů   * *   0 0   2 0   0 0 

*Statistická analýza nebyla prováděna. 
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Graf 22: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici KOH (20 a 40 hm. %) na tyto vrstvy, ve 

srovnání s optimálním tvarem grafů odhadů hustoty a kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

VNĚJŠÍ VRSTVA 

IA    IR 

  

20 % 

TROJVRSTVA 

 

IR   IA   IR   IA  

20 %        20 %          40 %   40 % 

A 

A 

B 

B 
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Příloha 15 

Tab. 37: Statistická analýza hodnot IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při 

působení vody na vnější vrstvu a na trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici Ca(OH)2 (20 a 40 hm. %) na tyto vrstvy. 

    VNĚJŠÍ VRSTVA   TROJVRSTVA 

Koncentrace [hm. %] 
 

20   40 

 

20   40 

Parametry 
 

IR IA 
 

IR IA 

 

IR IA 
 

IR IA 

  
[%] 

Naměřené hodnoty 
 

99,7 0,3 
 

100,0 0,0 

 

99,7 0,3 
 

99,7 0,3 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

100,0 0,0 

  
100,0 0,0 

 
99,7 0,3 

 

100,0 0,0 
 

99,7 0,3 

  
100,0 0,0 

 
99,7 0,3 

 

99,7 0,3 
 

100,0 0,0 

  
100,0 0,0 

 
100,0 0,0 

 

100,0 0,0 
 

99,7 0,3 

  
99,7 0,3 

 
99,7 0,3 

 

99,7 0,3 
 

100,0 0,0 

  
100,0 0,0 

 
    

 

    
 

    

Lordův interval spolehlivosti 
 

99,9 ± 0,1 0,0 ± 0,1 
 

99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 

 

99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 
 

99,9 ± 0,1 0,1 ± 0,1 

Klasické parametry: 
      

 
     

Průměr [%] 
 

99,91 0,09 
 

99,85 0,15 

 

99,85 0,15 
 

99,85 0,15 

Směrodatná odchylka [%] 
 

0,15 0,15 
 

0,16 0,16 

 

0,16 0,16 
 

0,16 0,16 

Šikmost 
 

-0,95 0,95 
 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

Odchylka od 0 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Špičatost 
 

1,90 1,90 
 

1,00 1,00 
 

1,00 1,00 
 

1,00 1,00 

Odchylka od 3 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 
 

Nevýznamná Nevýznamná 

Robustní parametry: 
            

Medián [%] 
 

100,00 0,00 
 

99,85 0,15 
 

99,85 0,15 
 

99,85 0,15 

Znaménkový test: 
            

Závěr: 
 

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá  

Data jsou 

nezávislá 

Data jsou 

nezávislá 

Test normality: 
            

Normalita 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Vybočující body: 
            

Homogenita 
 

Přijata Zamítnuta 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 
 

Přijata Přijata 

Počet vybočujících bodů   0 2   0 0   0 0   0 0 
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Graf 23: (A) Grafy odhadu hustoty (červeně) a (B) kruhové grafy (zeleně) pro hodnoty IR a IA, po vyloučení odlehlých hodnot IR a IA dle Dean-Dixonova testu, získaných při metodě zkoušení 

odolnosti materiálů proti penetraci kapalin při působení vody na vnější vrstvu a trojvrstvu hasičského obleku TIGER Plus, po předešlé expozici Ca(OH)2 (20 a 40 hm. %) na tyto vrstvy, ve 

srovnání s optimálním tvarem grafů odhadů hustoty a kruhových grafů pro normální rozdělení (zeleně). 

VNĚJŠÍ VRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

  

20 %        20 %          40 %   40 % 

TROJVRSTVA 

IR   IA   IR   IA 

 

25 %        25 %          40 %   40 % 

 

A 

B 

A 

B 


