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ABSTRAKT 
 

V této práci byly studovány transportní jevy plynů a par přes polymerní bariérové 
materiály, jakož i faktory, které ovlivňují permeabilitu plynných a kapalných toxických látek. 
Pro sledování permeačních charakteristik byl navržen a zkonstruován experimentální systém. 
Byly ověřeny zvolené analytické postupy se zaměřením na využití plynové chromatografie a 
jejích instrumentálních modifikací a byly vypracovány metodiky měření. 

 
 
 
 

 
 
ABSTRACT 
 

Transport phenomenon of gas and vapors through polymer barrier materials as well as the 
factors affecting permeability of gaseous and liquid toxic compounds were investigated and 
results are presented in this thesis. For monitoring permeation characteristics was designed 
and constructed an experimental system. Have been verified by the selected analytical 
procedures, focusing on the use of gas chromatography and its instrumental modifications 
have been developed and the methodology of measurement. 
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1 ÚVOD 
 

Mezi vojenským použitím chemických zbraní, metodami a formami terorismu a konečně i 
velkými haváriemi a katastrofami souvisejícími s uvolněním vysoce toxických a nebezpečných 
látek nejsou z pohledu ochrany před jejich škodlivými účinky stanoveny ostré hranice. Včasným 
použitím ochranných prostředků je možno nebezpečný vliv toxických a jiných fyziologicky 
účinných látek eliminovat na minimum. Principem ochrany je vytvoření bariéry jako překážky 
proti pronikání chemické látky, která by mohla ohrozit lidský organismus.  

Jako bariérové materiály se zpravidla používají nejrůznější polymerní materiály, a to 
v podobě jednoduchých nebo vrstvených fólií a textilií s polymerní, například elastomerní 
vrstvou. Je možno použít i kovové fólie, polyethylenterftalátové (PET) fólie s nánosem SiOx 
(např. obalový materiál CERAMIX od firmy ALCAN), adsorpční textilie (např. SARATOGA se 
sférickým sorbentem nebo ochranné materiály vyrobené z aktivních uhlíkových vláken), případně 
speciální membrány (např. NAFION, GORETEX, POROTEX, PURTEX apod.) se specifickými 
difúzními vlastnostmi pro toxické látky. V úvahu přichází i jejich vzájemné kombinace nebo 
polymerní bariérové vrstvy vytvořené mikrovlnným nebo radiačním zesíťováním. Hlavními 
přednostmi polymerů, oproti jiným bariérovým materiálům, je jejich snadná dostupnost, možnost 
hromadné výroby, relativně nízká cena a možnost volby široké škály užitných vlastností. 
Z hlediska bariérových vlastností se polymerní materiály dělí na porézní a neporézní.  

Odolnost bariérových materiálů vůči průniku škodlivin při krátkodobém nebo dlouhodobém 
styku s plynnou nebo kapalnou fází dané toxické látky je jednou z rozhodujících vlastností. Tento 
parametr, nazývaný rezistenční doba, je jedním z hlavních kritérií (ale ne jediným) při výběru 
vhodných polymerních materiálů pro určitý typ ochranného prostředku, jehož cílem je chránit 
organismus po požadovanou dobu proti účinku daného typu škodliviny.  

Metody pro hodnocení odolnosti bariérových materiálů, včetně ochranných prostředků z nich 
zhotovených, je nutné vytvářet v souladu se standardy NATO, a to na základě standardních 
postupů podle ASTM, DIN, EN, ISO, ČSN nebo jiných závazných předpisů, které jsou ve 
značném rozsahu mezinárodně harmonizovány. Vzhledem k obrovskému množství údajů o 
bariérových vlastnostech polymerních materiálů, které jsou dnes k dispozici, je standardizace 
testovacích metod jedinou možností, jak porovnávat materiály od různých výrobců a jak se v 
záplavě komerčních informací o jejich ochranných vlastnostech vůbec orientovat. 

Standardní postup pro hodnocení ochranných vlastností bariérových materiálů představuje 
americká norma ASTM F 739-99a. Její obdobou je evropská norma EN 369 a z ní vycházející 
česká technická norma ČSN EN ISO 6529. Tyto normy definují podmínky měření permeace a 
doporučují vhodné analytické metody. Těmito analytickými metodami jsou ultrafialové (UV) a 
infračervené (IR) spektrometrie, plynová a kapalinová chromatografie, měření PH, iontová 
chromatografie, konduktometrie, kolorimetrie, detekční trubice a čítače radionuklidů. V této práci 
byla pro kvantitativní analýzu použita plynová chromatografie.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 

Se zvyšujícími se požadavky na užitné vlastnosti ochranných prostředků (tj. prostředky 
individuální ochrany) a materiálů, z nichž jsou vyráběny, stoupá i náročnost jejich výzkumu a 
vývoje. Neustále se rozšiřuje paleta využitelných materiálů, zvyšují se nároky na kvalitu a 
spolehlivost jednotlivých prvků ochrany i celých zařízení.  Nové trendy ve vývoji a konstrukci 
nových prostředků individuální ochrany jsou výrazně ovlivňovány objevem „elektronické kůže“, 
mikroelektronikou, nanotechnologiemi, genovým inženýrstvím, miniaturizací výrobků a PC 
technologiemi. S vývojem nových materiálu a vyššími požadavky z  hlediska funkčnosti 
ochranných prostředků roste i  potřeba rychlého a kvalitního vyhodnocování všech požadovaných 
parametrů, zejména ochranných vlastností proti chemickým a biologickým bojovým látkám, na 
které je zaměřena tato práce. Vedle vojenských aspektů je nutné brát v úvahu i požadavky na 
ochranu proti průmyslovým škodlivinám, zejména perkutánně působícím, které současně 
vykazují toxický, mutagenní nebo karcinogenní efekt a které mohou být pro nechráněné osoby 
velmi nebezpečné. 
 

2.1 Bojové chemické látky 
 

Bojové chemické látky (BCHL, anglicky chemical warfare agents CWA) se také někdy 
nazývají bojové otravné látky (BOL) nebo jenom otravné látky (OL), aby se odlišily od jiných, 
rovněž životu nebezpečných a zdraví škodlivých, chemických látek. Zpráva OSN z roku 1969 je 
definuje jako: “ … chemické látky, plynné, kapalné nebo pevné, které mohou být využívány pro 
své toxické účinky na člověka, zvířata nebo rostliny ...“. Tuto obecně přijatou definici pak 
Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení 
upravuje na „. jakoukoliv chemickou látku, která může svým chemickým působením na životní 
procesy způsobit smrt, dočasné ochromení nebo trvalou újmu na zdraví lidem nebo zvířatům.“ To 
znamená, že oproti předchozí definici zde nejsou uvažovány chemické látky používané na ničení 
nebo ošetřování rostlin, jako jsou herbicidy, pesticidy nebo defolianty. (Pozn: „Úmluva“ se 
zabývá a definuje chemické látky, které byly  nebo by mohly být použity jako chemické zbraně)1. 

 
Bojové chemické látky patří mezi nejtoxičtější chemické látek. Jedná se o průmyslově 

vyráběné chemické sloučeniny určené k použití v boji, za účelem vyvolání vratných nebo 
nevratných zdravotnických ztrát. Při jejich vývoji byly požadavky kladeny především na 
dostupnost výchozích surovin, snadnost syntézy, relativně nízké výrobní náklady a jednoduchost 
použití běžnými zbraňovými systémy. Výhody z hlediska dostupnosti otravných látek však 
naskýtají i snadné zneužití k teroristickým účelům. Problém použití nebo zneužití chemických 
zbraní je v současné době stále aktuální, v mnoha směrech je více aktuální než před několika lety. 
Úmluva o úplném a všeobecném zákazu chemických zbraní byla vystavena k podpisu v Paříži 
dne 13. ledna 1993 a vstoupila v platnost 29. dubna 1997. V dubnu 2003 ji podepsalo a 
ratifikovalo 151 členských zemí, 25 signatářů ji dosud neratifikovalo a 17 států ji ještě ani 
nepodepsalo. Státy, které Úmluvu nepodepsaly, nejsou smlouvou vázány a mohly by chemické 
zbraně použít. Řada z těchto zemí vlastní potřebné suroviny a technologie nutné pro výrobu 
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otravných látek a některé i pro konstrukci chemických zbraní. Spektrum rizik pro použití 
nekonvenčních chemických zbraní, zahrnuje v současnosti tradiční válečné použití nebo zneužití 
v lokálních konfliktech, dále zneužití teroristy (chemický terorismus). Další skupinou rizik by 
mohly být nehody vzniklé z nejrůznějších příčin (přírodní katastrofy nebo průmyslové a dopravní 
nehody, jejichž důsledkem je zamoření vnějšího prostředí toxickými látkami a z toho plynoucí 
ekologické a zdravotní následky) 2,3.  

 
V současné době se v klasifikaci otravných látek uplatňují dvě základní hlediska, a to: 

• třídění podle takticko – technického hlediska, resp. podle bojového určení, 
• třídění podle charakteru poškození organismu v důsledku expozice otravných látek. 

 

Síla účinku otravných látek závisí na jejich fyzikálních a chemických vlastnostech (především 
na jejich stálosti) a na jejich biologických vlastnostech (především toxicitě).  

Mezi vojensky významné bojové chemické látky patří z nervově paralytických látek - sarin, 
soman (G látky), látka VX (V látky) a ze zpuchýřujících látek yperit. Jejich chemické názvy a 
strukturní vzorce jsou uvedeny v následující tabulce a vlastnosti jednotlivých látek jsou uvedeny 
v následujících kapitolách. 
 
 
Tabulka 1: Chemická struktura vybraných otravných látek2 

Triviální 
název 

Systematický název Strukturní vzorec 

Sarin 
kód: GB 

 
O-isopropylmethylfluorofosfonát 

 

Soman 
kód: GD 

1,2,2-trimethylpropylmethylfluorofosfonát 

 

Látka VX 
kód: VX 

O-ethyl S-[2-(diisopropyl-amino)ethyl] 
methylthifosfonát 

 

Yperit 
kód: HD 

bis-(2-chlorethyl)sulfid 
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2.1.1 Nervově paralytické látky 
 

Nervově paralytické látky (NPL) patří mezi organické sloučeniny fosforu vyznačující se 
vysokou toxicitou vůči savcům. Jsou nejvýznamnější a nejnebezpečnější skupinou bojových 
chemických látek. Jejich předností je vedle vysoké toxicity rychlý nástup účinku a průnik do 
organizmu všemi branami vstupu.  

Je nutno uvést, že sloučeniny stejné základní struktury se používají v průmyslu jako 
změkčovadla, hydraulické kapaliny, pro nehořlavé úpravy, ve veterinární a humánní medicíně 
jako léčiva nebo jako sloučeniny k výzkumu nervových funkcí. Nejširšího použití dosáhly tyto 
látky v zemědělství jako insekticidy (látky k hubení hmyzu), které jsou běžně dostupné – např. 
Metathion, Malathion, Actellic, In-stop aj2,3.  
 

2.1.1.1 G látky 
Jejími nejznámějšími zástupci jsou sarin a soman. Charakteristická je pro ně vysoká těkavost, 

takže nejpravděpodobnější, a proto i nejzávažnější branou vstupu do organismu jsou dýchací 
cesty. Vydrží v terénu bez ztráty toxicity 12-24 hodin. 

Střední smrtelná koncentrace (LCt50) v ovzduší, vedoucí po 1 minutě expozice ke smrti 50 % 
exponovaných nechráněných osob, se pohybuje mezi 0,03 až 0,08 mg.l-1. 

Střední smrtelná dávka (LD50) při zamoření nechráněné kůže se pohybuje mezi 0,7-7 mg.kg-1 
hmotnosti exponovaného jedince.  

 
Sarin (GB) 

 Sarin je jedním z hlavních představitelů nervově paralytických látek; celkově je brán jako 
hlavní otravná látka. V čistém stavu je to bezbarvá kapalina s  nevýraznou ovocnou chutí, 
technický produkt je slabě nažloutlý. Je jednou z nejtěkavějších bojových chemických látek a je 
také nejrozpustnější ve vodě, s níž se mísí ve všech poměrech. Je dobře rozpustný v organických 
rozpouštědlech. Poločas hydrolýzy při 20 °C je v neutrálním prostředí 146 hodin. Hydrolytický 
rozklad se urychluje v kyselém a podstatně více v alkalickém prostředí. Proto je katalyzovaná 
hydrolýza vhodnou dekontaminační reakcí2. 

 
Soman (GD) 

 Soman je vysoce účinnou látkou řady G a do zavedení látek typu V byl nejúčinnější nervově 
paralytickou látkou. V čistém stavu je to bezbarvá kapalina se slabým kafrovým zápachem; 
technický je zbarven do žluta. Je typickou látkou se střední těkavostí, je omezeně rozpustný ve 
vodě (1,5 - 2 %) a dobře rozpustný v organických rozpouštědlech. Hydrolýza probíhá pomaleji 
než u sarinu, ale její urychlení funguje na stejném principu jako u hydrolýzy sarinu. Soman je 
nejtoxičtější látkou ze série G, pouze v perkutánní toxicitě jej předčí cyklosarin2. 
 
 
 



 7 

2.1.1.2 V látky 
látka VX 
 Největšího vojenského významu dosáhla látka VX. Patří k nejnovějším nervově paralytickým 
látkám a k nejnovějším otravným látkám vůbec. V čistém stavu je to bezbarvá olejovitá kapalina 
se slabým specifickým zápachem, technický produkt je jantarově zbarven a má merkaptanový 
zápach. Jedná se o nervově paralytickou látku s minimální těkavostí, což ovlivňuje, vedle její 
chemické stálosti, i vysokou perzistenci v terénu. Tepelný rozklad nastává při teplotách nad 
150 °C. Ve vodě je špatně rozpustná, při 20 °C činí rozpustnost 3,6 %, zatímco v organických 
rozpouštědlech a tucích je rozpustná velmi dobře. Hydrolýza probíhá velmi pomalu, ve vodě 
nelze rozklad pozorovat ani po dvou dnech. Látka VX je mnohem toxičtější než G látky, zvláště 
při intoxikaci přes kůži, která je vzhledem k velmi nízké těkavosti hlavní branou vstupu2.  

Střední smrtelná koncentrace (LCt50) v ovzduší, vedoucí po 1 minutové expozici ke smrti 
50 % exponovaných nechráněných osob, se pohybuje kolem 0,036 mg.l-1. 

Střední smrtelná dávka (LD50) při zamoření nechráněné kůže byla stanovena na hodnotu cca 
0,07 mg.kg-1 hmotnosti exponovaného jedince.  

 

2.1.1.3 Toxicita nervově paralytických látek 
V Tabulce 2 jsou uvedeny konkrétní hodnoty toxicit pro vybrané nervově paralytické látky, 

resp. G látky (sarin a soman) a látku VX. Jsou zde uvedeny hodnoty LD50 - střední smrtelná 
dávka, ICt50 - střední zneschopňující účinek, tj. koncentrace OL, která po čase vyvolá u 50 % 
zasažených osob dočasné zneschopnění, LCt50 - střední letální koncentrace, tj. dávka OL, která 
po čase t usmrtí 50 % exponovaných jedinců, MCt50miosa – střední dávka způsobující miosu 
(miosa = zúžení zornic). 
 
Tabulka 2: Toxicitní dávky nervově paralytických látek  

Dávky  aplikace Sarin Soman Látka VX 
LD50  
(váha 70 kg) 

perorálně 2-10 mg 2-10 mg 5 mg.min.m-3 
perkutánní 500-2000 mg 500-1500 mg 10-60 mg 

ICt50 inhalace 50-75 mg.min.m-3 25 mg.min.m-3 5 mg.min.m-3 
perkutánní 8 g.min.m-3 4 g.min.m-3 150-200 mg.min.m-3 

LCt50 inhalace 150-1000 mg.min.m-3 70-500 mg.min.m-3 15-40 mg.min.m-3 
perkutánní 12-15 g.min.m-3 7,5-11 g.min.m-3 1 g.min.m-3 

MCt50miosa inhalace 3 mg.min.m-3 < 1 mg.min.m-3 0,04 mg.min.m-3 
Poznámka: LCt50 pro sarin při inhalaci přes nechráněnou kůži je 12 g.min.m-3, přes oděv pak 15 g.min.m-3. 
 

2.1.1.4 Mechanismus účinku nervově paralytických látek 
Primární poruchou, kterou způsobují nervově paralytické látky (NPL) je inhibice 

cholinesterázy. V lidském těle lze indikovat dva základní typy cholinesteráz: acetylcholinesteráza 
(AChE), která je uložena v nervové tkáni, somatických a autonomních receptorech, kde 
katalyzuje štěpení acetylcholinu (mediátor nervového vzruchu), dále je obsažena v erytrocytech a 
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příčně pruhované svalovině. Druhým typem cholinesteráz je butyrylcholinesteráza (BChE), 
nazývána též pseudocholinesteráza, která je obsažená v plazmě některých ganglií, cévách, 
játrech, střevech, ledvinách, pankreatu a ostatních žlázách. Mechanismus inhibice cholinesterázy 
je všem látkám společný. Velmi zjednodušeně platí, že se jedná o interakci s heterogenní 
skupinou AChE a BChE a to v centrální nervové soustavě a na periferních zakončeních. 
Výsledkem interakce je stejně jako v krvi enzym – inhibitorový komplex. Intoxikace končí 
zástavou dechu následkem blokády nervového vzruchu na některých úsecích dýchacího reflexu. 

U NPL byly pozorovány i účinky, které přímo nesouvisejí se zásahem do přenosu nervového 
vzruchu; ty jsou označovány jako nespecifické (necholinergní). Obvykle se projevují později, než 
cholinergní příznaky. Mezi nejvýznamnější nespecifické účinky NPL patří za prvé mutagenní 
efekt způsobený zásahem do metabolismu nukleových kyselin a bílkovin, který má za následek 
ovlivnění imunity a za druhé toxický efekt na jaterní buňky, případně i zásah do vodního a 
minerálního mechanismu a zásah do ledvinových funkcí2,3.  
 

2.1.2 Zpuchýřující látky 
 
Zpuchýřující otravné látky patří mezi látky se smrtícím účinkem na člověka, pro které je 

charakteristický devastující, špatně se hojící efekt na tkáně, založený na jejich cytotoxicitě. 
Kromě poškození kůže a poškození oka způsobují edém plic a některé mají z nich mají také  
systémový účinek. K dalším vlastnostem patří i jejich vynikající schopnost pronikat porézními 
materiály jako jsou např. textilní látky, plastické hmoty, pryže atp. Z tohoto důvodu se sirný 
yperit (nejvýznamnější zástupce zpuchýřujících látek) využívá jako standardní látka pro 
stanovení odolnosti ochranných materiálů a jejich rezistenční doba se označuje jako RDY. 
Charakteristickým rysem při zasažení zpuchýřujícími látkami je vleklý, zánětlivě nekrotický 
proces s četnými závažnými komplikacemi, které mohou člověka v případě přežití vyřadit 
z bojové činnosti na velmi dlouho dobu. V místě vstupu zanechávají zpuchýřující otravné látky 
charakteristické známky, jako je zčervenání, otok a puchýře. 

 

2.1.2.1 Yperity 
Nejvýznamnější zpuchýřující otravné látky jsou tzv. yperity, nazvané podle místa jejich 

prvního bojového nasazení (u belgického města Ypres). Z vojenského hlediska nejvýznamnějším  
představitelem yperitů je sirný (destilovaný) yperit – kódové označení H, HD (Mustard gas, 
Sulphur mustard), chemicky bis-(2-chlor ethyl)sulfid (viz Tabulka 1). 

V čistém stavu je to bezbarvá olejovitá kapalina bez zápachu. Obvykle se však vyskytuje jako 
tzv. technický yperit zbarvený od nažloutlé až do hnědočerné barvy s charakteristickým 
zápachem (po hořčici, křenu, cibuli či spálené gumě – v anglosaské literatuře je proto také 
nazýván „hořčičným plynem“). Při pokojové teplotě se vyznačuje nízkou těkavostí. Je rozpustný 
v tucích a olejích a snadno se rozpouští ve většině organických rozpouštědel, ve vodě je však 
rozpustný pouze omezeně. V alkalických roztocích hydrolyzuje na netoxické produkty. Jeho 
stálost v terénu – v zimě až několik týdnů, v létě 3-7 dní. Pro představu o vysoké toxicitě yperitu, 
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jsou dále uvedeny nejdůležitější údaje, charakterizující vysokou akutní toxicitu yperitu, při 
existenci latentní (skryté) periody, kdy člověk nevnímá žádné pocity intoxikace2. 

 

2.1.2.2 Toxicita sirného yperitu 
Zpuchýřující OL v bojových koncentracích patří mezi jedy se smrtícím účinkem na lidský 

organismus. I když tato skupina OL zdaleka nedosahuje toxicity NPL, jejich toxicita není 
zanedbatelná.  

U sirného yperitu se LD50 při perkutánní intoxikaci pohybuje v rozmezí 40 - 60 mg.kg-1 
hmotnosti, zatímco zpuchýřujícího efektu bývá dosaženo 0,03 - 1,0 mg.kg-1. V případě perorální 
otravy se pohybuje hodnota LD50 kolem 10 mg.kg-1. Při inhalační otravě dosahuje LCt50 hodnoty 
1,5 g.min-1.m-3. Práh účinku pro podráždění očí se udává 0,12 mg.m-3 při expozici 45 minut a 0,5 
mg.m-3 při expozici 10 - 15 minut. 
Koncentrace 1 mg.m-3 při době působení 8 - 10 hod nebo 5 mg.m-3 při době působení 15 minut 
způsobí střední poškození, těžké poškození očí způsobí koncentrace 10 mg.m-3. I pro těžké 
poškození očí je skrytá doba účinku 2 - 3 hodiny. Pro kapalný yperit platí, že 1 μm .cm-2 způsobí 
trvalé zjizvení rohovky 2. 
 

2.1.2.3 Mechanismus účinku zpuchýřujících otravných látek 
Pro zpuchýřující látky platí, že způsobují mutagenní, karcinogenní, hepatotoxické a 

neuropatologické projevy. Vyvolávají v organismu změny jak místního, tak celkového 
charakteru. Lokálně vzniká zánětlivě nekrotický proces s výrazně utlumenými regeneračními 
pochody. Celkové účinky se projevují toxickým poškozením centrálního i periferního nervového 
systému, krvetvorby, protilátek s tlumivým zásahem do metabolismu cukrů, jakož i proteinů. 
Otrava má výrazné latentní období, značně vleklý průběh a celou řadu možných mechanismů 
fatálního zakončení.  

Klinické projevy: doba latence při zasažení parami 4 – 6 hodin, při zasažení kapkami 1 – 16 
hodin, po zasažení kůže vzniká erytém, vodnatý edém v podkoží, nekróza podle stupně zasažení, 
při vyšších dávkách bývá zasažena centrální nervová soustava, atakování srdeční činnosti, a 
dochází k poruchám látkového metabolismu. 
 

Přestože yperit nelze již v současnosti považovat za perspektivní, zůstává v odhadech 
pravděpodobnosti použití na druhém místě za NPL z důvodů velkého množství dosud 
skladovaných zásob. Mezi ně patří i zásoby určené k likvidaci v duchu mezinárodní Úmluvy o 
zákazu chemických zbraní a také nedostatečně zlikvidované německé a japonské chemické 
zbraně po 2. světové válce1,2,3. 
 

2.1.3 Ostatní bojové chemické látky 
 
Ostatní bojové chemické látky jsou za běžných teplot v plynném nebo pevném skupenství 

s relativně nízkou perkutánní účinností a nejsou předmětem zkoumané problematiky. 
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2.2 Prostředky individuální ochrany 
  

Prostředky individuální ochrany (PIO) jsou definovány jako prostředky pro ochranu 
dýchacích cest a povrchu těla člověka před účinky ZHN a průmyslových škodlivin, které 
zahrnují: 

• toxické účinky otravných látek, toxinů a ostatních škodlivin 
• radiační a toxické účinky radioaktivních látek 
• infekční účinky biologických prostředků. 

 
Z tohoto důvodu jsou předurčeny k použití zejména při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo 

válečného stavu a dále při různých haváriích a katastrofách, kdy hrozí riziko vystavení osob 
škodlivým účinkům toxických a nebezpečných látek. Ochranné prostředky zahrnují ochranné 
masky pro děti a pro dospělé obyvatelstvo, dětské ochranné vaky a dětské kazajky, ochranné 
roušky, zdravotnické prostředky jednotlivce a osobní diagnostické dozimetry. 
 
V širším pojetí jsou prostředky individuální ochrany rozděleny podle účelu použití na: 

• prostředky pro ochranu pracovníků, kde jsou předepsány zákoníkem práce 
• prostředky ochrany jednotlivce, zahrnující speciální prostředky ochrany pro potřeby 

armády 
• dýchací přístroje, protichemické a ochranné oděvy pro záchranáře, podle vyhlášky 

MV č.255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany 
• jednoduché prostředky individuální ochrany únikového typu, jako jsou speciální 

šátky, kapesníky, kravaty límce, roušky, kapuce s filtry a filtračními vložkami 
• improvizované prostředky individuální ochrany pro obyvatelstvo, které lze zhotovit 

svépomocí. 
 

Obecně se prostředky individuální ochrany rozdělují podle věkových skupin, principu 
ochrany, podle ochrany jednotlivých částí těla a podle určení, respektive podle profesí, pro 
které jsou prostředky individuální prostředky určeny a to konkrétně: pro obyvatelstvo, 
záchranáře, vševojskové, pro vojenské specialisty jednotlivých druhů vojsk, pro specialisty pro 
práce s vysoce toxickými látkami nebo specialisty pro práce s vysoce infekčními látkami. 
 

Ochranné prostředky určené k ochraně jednotlivce proti toxickým účinkům zbraní 
hromadného ničení a toxickým škodlivinám zahrnují prostředky ochrany dýchacích cest a 
povrchu těla, viz Obrázek 1.  
 

Z hlediska principu oddělení osob od složek vnějšího kontaminovaného prostředí je možné 
ochranné prostředky dělit na: 

• izolační – izolují od všech složek okolního prostředí 
• filtrační – oddělují (zachycují) závadné složky okolního prostředí, umožňují průchod 

nezávadných složek 
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• kombinované – např. ochranná maska (lícnice je izolační prostředek, ochranný filtr je 
filtrační prostředek), podobně ventilované ochranné oděvy 

 
 

 
Obrázek 1: Rozdělení prostředků individuální ochrany podle principu a ochrany jednotlivých částí těla.  

 

Z hlediska ochrany jednotlivce proti toxickým účinkům zbraní hromadného ničení a toxickým 
škodlivinám lze prostředky individuální ochrany dále rozdělit na prostředky: 

a) pro ochranu dýchacích cest, filtračního a izolačního typu, např. ochranné masky, 
dýchací přístroje, polomasky, respirátory aj. 

b) pro ochranu povrchu těla, které se dělí na izolační (prodyšné materiály) a filtrační 
(neprodyšné materiály) prostředky 

c) prostředky kolektivní ochrany 
 

2.2.1 Prostředky ochrany dýchacích cest 
 Princip ochrany dýchacích cest je založen na zamezení vstupu škodlivin do organismu 
dýchacími cestami. Jsou známé dva principy ochrany: filtrační a izolační. Při filtračním principu 
se škodliviny před vdechnutím zachytí ve filtračním zařízení nazývaným ochranný filtr. Izolační 
způsob využívá k zásobení organismu vzduchem nebo kyslíkem speciální zařízení jako jsou 
tlakovzdušné nebo kyslíkové přístroje. Filtrační ochrana je limitovaná dvěma faktory; množstvím 
škodlivin obsažených ve vzduchu a koncentrací kyslíku ve vzduchu. Izolační ochrana dýchacích 
cest je na těchto ukazatelích prakticky nezávislá1,46,47. 
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2.2.2 Prostředky ochrany povrchu těla 
Povrch těla lze před škodlivinami působícími přes kůži chránit různými principy v závislosti 

na druhu  a množství škodliviny. V praxi byly a jsou využívány zásadně dva následující principy: 
izolační a filtrační.  

Princip ochrany prostředků filtračního typu využívají k zadržení škodlivin adsorpci, tj. 
jejich rozpuštění, pohlcení v impregnaci tkaniny, aniž by s touto impregnací chemicky reagovaly. 
V praxi byly využity: adsorpční filtrační prostředky, chemosorpční prostředky a oleofobní 
prostředky. 

Princip ochrany prostředků izolačního typu spočívá v prostém zabránění přístupu škodliviny 
k povrchu kůže. Zde závisí na druhu materiálu ochranného prostředku a druhu škodliviny. Průnik 
škodliviny materiálem probíhá mechanismem difúze kapalin přes pevnou látku, což je 
jednosměrný pohyb molekul vrstvou materiálu. 
 

Mezi funkční parametry prostředků individuální ochrany patří těsnost neboli hermetičnost 
daného prostředku a snesitelnost, tj. doba používání nasazeného prostředku. K dalším funkčním 
parametrům patří například hmotnost, viditelnost, přenos hlasu aj. Mezi ostatní parametry 
prostředků individuální ochrany náleží jejich záruční doba a životnost. 

Limitní hodnota životnosti u všech typů prostředků individuální ochrany je 50 let za 
předpokladu výměny některých drobných dílů, jako jsou např. vydechovací ventilky a hlavně při 
dodržení stanovených požadavků na skladování (CO 2-4) a ČSN 630001 „Uskladňování a 
ošetřování kaučuku a výrobků z pryže“1,46,47. 
 

2.3 Hodnocení odolnosti polymerních materiálů vůči průniku BCHL 
 
     Odolnost materiálů je definována tzv. rezistenční dobou, která je pro praktické účely velmi 
užitečná, protože vyjadřuje dobu, během které je nositel ochranného prostředku chráněn proti 
toxickým účinkům BCHL nebo jiným škodlivinám. Je však pouze kvalitativním ukazatelem, ze 
kterého nelze usuzovat na chování modifikovaných soustav, ale z hlediska konstrukčního využití 
polymerních materiálů, vlastní výroby a podmínek výběru je nejrozšířenějším způsobem jejich 
hodnocení. 
     Rezistenční doba (RD, případně RDx, kde místo symbolu x se uvádí symbol příslušné 
chemické toxické látky, např. RDY pro yperit, RDSo pro soman, atd.) je v zahraniční literatuře 
označována jako breakthrough time (BT) a znamená doslova dobu potřebnou pro průnik 
přípustného množství (u nejtoxičtějších látek zpravidla prvního zjistitelného množství) 
nebezpečné látky na rubní (nekontaminovanou) stranu ochranného materiálu. Jinak řečeno, 
představuje časový úsek od okamžiku prvního kontaktu zkušební toxické chemikálie s jednou 
stranou materiálu do průniku prahového množství látky na stranu druhou. RD  je obvykle 
vyjadřována v minutách nebo hodinách a typická délka testování je 8 hodin. Výpočet RD vyplývá 
z tzv. difúzní rovnice permeace a závisí na intenzitě působení toxické látky (její koncentraci C ve 
vnějším prostředí, resp. odpovídající množství absorbovanému v povrchové vrstvě ochranného 
materiálu C1, které je s vnější koncentrací v rovnováze), odporu ochranného materiálu 
(definovaného tzv. koeficientem difúze D), tloušťce ochranného materiálu h a na tzv. přípustném 
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množství Qp nebezpečné látky, nad nímž už by došlo k nežádoucímu vlivu na organismus. 
Obecně platí, že: 
 

( )1, CQDhfRD p
n= .       ( 1) 

 
To znamená, že rezistenční doba se výrazně zvyšuje se zvyšováním tloušťky ochranného 

materiálu (vyšší hodnota h), snižováním hodnoty difúzního koeficientu D (snižováním 
propustnosti materiálu pro pronikající látky), ale také se zvyšováním hodnoty Qp (pokles toxicity) 
a nižší rozpustností toxické látky v ochranném materiálu C1. Veličiny D a C1 jsou 
charakteristické pro každou soustavu rozpouštědlo (toxická látka) – materiál ochranné vrstvy 
(polymer nebo eleastomer); neplatí tedy obecně. Jejich hodnoty u příslušného rozpouštědla se 
mění i v závislosti na teplotě, a to tak, že hodnota D a C1 se zvyšuje s rostoucí teplotou, čímž se 
snižuje hodnota rezistenční doby. Koeficient difúze D může pro různé soustavy nabývat až 
řádových změn, což se také výrazně promítá do hodnot RD 2,7. Závislost rezistenční doby, a to  
především na změně koeficientu difúze BCHL polymerem nebo tloušťce fólie, prokázal ve své 
práci J.Slabotinský 12. 
 
     Kvantitativně vyjadřuje závislost mezi propustností membrány vůči BCHL, resp. 
nerozpustností těchto látek v testovaném polymerním materiálu a difúzí látek materiálem vztah: 
 

n
p

hC
Q

D
hkRD 








=

1

2

ln
π

,       ( 2) 

 
kde k je exponenciální koeficient, h je tloušťka testovaného materiálu, D je koeficient difúze 
charakterizující rychlost pronikání chemikálie materiálem, Qp je množství chemikálie, které smí 
proniknout na nechráněnou pokožku, C1 je rovnovážné množství chemikálie, které se ustaví na 
povrchu materiálu (rozpuštěním) a n je exponent nabývající hodnot 1,8-2. 
 
     Rezistenční doba se obvykle zjišťuje experimentálně, ale lze ji také předvídat. Jako testovací 
látka je běžně používán yperit. Jeho volba není náhodná, ale vychází z  propustnosti materiálu, 
která se bude zvyšovat úměrně tomu, jak klesá molový objem bojových látek. Porovnáním 
molových objemů perkutánně účinných bojových látek, viz Tabulka 3, je volba yperitu logická. 
Dalšími výhodami je relativní stabilita co se tyká chemického složení, možnost přípravy yperitu o 
dostatečné čistotě, dobré fyzikální vlastnosti (dobře se dávkuje jako kapalina), je standardně 
dekontaminovatelný a dobře stanovitelné zbytkové zamoření.  
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Tabulka 3:  Molové objemy perkutánně účinných bojových chemických látek13 

BCHL Molový objem V1 (cm3.mol-1) Prahové množství Qp (g.cm-2) x·108 
Yperit - HD 125 500 
Soman - GB 175 500 

Látka VX 262 1,3 
 

Vhodnost yperitu pro měření rezistenční doby vychází i ze studií V. Rozsívala25,26, který 
porovnáním koeficientů difúze s některými parametry bojových chemických látek a polymerů 
potvrdil závěry uvedené W. Holzmullerem28 a současně dospěl k závěru, že nikoliv molekulová 
hmotnost, ale především objem molekuly má vliv na rychlost difúze a výsledky aktivačních 
energií Ed, které zjistil pro yperit, sarin a soman, potvrzují, že z uvedených BCHL bude yperit 
pronikat nejrychleji 12.  
 
Tabulka 4: Aktivační energie difúze bojových chemických látek polymery (teplota 20 – 40 °C)12 

Polymer 
Ed (kJ.mol-1) 

Yperit Sarin soman 
Přírodní kaučuk 30,51 33,86 38,87 
Butadienstyrenový kaučuk 28,01 41,80 57,27 
Chloroprenový kaučuk 47,65 52,67 54,76 
Nitrilkaučuk 29,43 - 46,82 
Polyvinylbutyral 38,46 - 56,01 
Polyvinylchlorid 57,68 67,72 124,98 
 
 

2.4 Permeace nízkomolekulárních látek polymery  
 

 Problematika prostupu látek přes polymerní membrány je velmi složitá a je ovlivňována 
řadou vnějších i vnitřních faktorů. Cílem této práce však není studium teorie permeace, proto je 
popsán zjednodušený model prostupu jednovrstvým materiálem. 

Základním procesem pronikání látek neprodyšnými materiály je difúze, s níž je úzce spojen 
velmi významný aspekt, tzv. permeace. Ta může být zjednodušeně vyjádřena jako pohyb molekul 
nízkomolekulární látky (permanentních plynů, par, rozpouštědel) mezi dvěma prostory o různé 
koncentraci (u plynů o různém parciálním tlaku), oddělenými polymerní membránou.  
 
Ve skutečnosti však permeace zahrnuje tři na sobě nezávislé děje: 

• rozpuštění a následnou absorpci molekul látky v povrchové vrstvě polymerní membrány, 
• difúzi molekul polymerem ve směru koncentračního gradientu, 
• desorpci nebo odpaření z povrchu materiálu. 
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Průběh permeace je zobrazen na schématu (Obrázek 2). Polymerní membrána od sebe 
odděluje dva prostory o rozdílném parciálním tlaku a rozdílné povrchové koncentraci, což je 
podmínkou difúzního procesu. Molekuly nízkomolekulární látky se dostávají na povrch tuhého 
polymeru, jsou na něm adsorbovány a rozpouštějí se v něm. Na povrchu polymeru se tak vytváří 
vyšší koncentrace permeantu, která způsobuje migraci jeho molekul polymerem ve směru 
koncentračního spádu. Tato migrace, spojená s molekulárními přeskoky, se nazývá pravou difúzí. 
Po průchodu látky polymerem difundují molekuly permeantu z výstupní strany do prostoru o 
nižší koncentraci12,16. 

 
Obrázek 2:  Schéma permeace a difúzního procesu 

 
Za ustáleného stavu je proces permeace popisován rovnicí: 
 

t
h
CPAQ
∆
∆

= ,         ( 3)   

 
kde Q je množství pronikajícího permeantu, A je plocha membrány, kterou permeant proniká, 

C∆ je rozdíl koncentrací na obou stranách membrány, h∆ je tloušťka membrány, t  je doba 
permeace a P je koeficient permeability.  
 
     Obecně je proces transportu látek přes polymerní materiály charakterizován dvěma 
základními, vzájemně nezávislými veličinami, které určují hodnotu koeficientu permeability. 
Jsou to rozpustnost plynů a par v polymeru označovaná jako koeficient rozpustnosti S a difúzní 
koeficient D definující rychlost difúze přes polymerní bariéru. Koeficient permeability P je dán 
součinem obou koeficientů: 
 

SDP ⋅= .         ( 4)  

 
Koeficient rozpustnosti S je závislý na chemickém vztahu mezi prostupující molekulou a 

polymerem. Difúzní koeficient D závisí na velikosti molekuly podléhající permeaci a amorfním 
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uspořádání bariérového polymeru. Koeficient permeability P udává relativní permeační chování a 
slouží k porovnání permeabilit různých polymerů. Souhrnně bývají označovány jako transportní 
koeficienty3,8,10,12. Vzhledem k tomu, že změny koeficientu rozpustnosti, jak ve své studii ověřil i 
J.Slabotinský12, nejsou tak výrazné, jako změny koeficientu difúze, bude průběh permeace BCHL 
polymerem řízen především difúzí.  
 

2.4.1 Difúze nízkomolekulárních látek polymery 
      

Difúze v polymerní vrstvě je nejpomalejší, avšak také rozhodující fází pro rychlost permeace 
látek polymerní membránou. Pro bližší studium faktorů ovlivňujících permeaci 
nízkomolekulárních látek – ať již BCHL nebo jiných škodlivin – je nutné patřičnou dávku 
pozornosti věnovat právě difúzi. Složitost celé problematiky vyplývá z toho, že na rychlost difúze 
má vliv řada faktorů, jako např. teplota, stupeň zesítění polymeru, velikost difundující molekuly, 
stabilita koncentračního spádu na obou stranách membrány aj. 
     Pro popis difúze látek se běžně používá již zmíněný difúzní koeficient D . Jedná se o 
kinetický faktor, který indikuje, jakou rychlostí je permeující látka transportována přes 
membránu. Je tedy mírou pohybu permeující molekuly v polymerní fázi a proto má tento 
kinetický faktor souvislost s dynamikou polymeru a permeantu a je vyjadřován v m2/s (v praxi je 
používán cm2/s). Difúzní koeficient je ovlivňován velikostí a tvarem permeující molekuly, 
volným objemem polymeru, pohybem segmentů a pevností polymerního řetězce. Dramaticky se 
snižuje s rostoucí velikostí permeantu. Tvar molekuly permeantu je rovněž důležitým 
parametrem. Ve skutečnosti, kulovité molekuly nedifundují tak rychle jako ploché, lineární, 
obdélníkové nebo protáhlé molekuly. Pro jednoduché plyny, kde interakce s polymerem je slabá, 
může být D pokládán jako nezávislý na koncentraci plynu. Nemůže však být brán jako konstantní 
pro plastifikované systémy nebo pro organické páry3,10,11. 
 
V teorii difúzních dějů se zpravidla uplatňují dva základní principy: 

1) molekulární, který studuje mechanismus pronikání látek odehrávající se na úrovni 
molekul difuzantu a difúzního prostředí, 

2) fenomenologický, který nahlíží na difúzní prostředí a difundující látku jako homogenní 
kontinuum. 

 

2.4.2 Molekulární princip  
      

Molekuly jakékoliv nízkomolekulární látky vykonávají nepřetržitý, tzv. Brownův pohyb, 
kterým narážejí na povrch fólie. Rychlost tohoto pohybu závisí na velikosti molekuly (snižuje se 
s její velikostí) a např. u yperitu (mol. hmotnost 159) dosahuje až 200 m.s-1, avšak díky četným 
srážkám (frekvence 1.1011 s-1) s ostatními je střední volná dráha velice krátká, cca 2,2.10-9 m (je 
asi 1,1 násobkem průměru molekuly)7. Molekuly se spíše kmitavým pohybem dostávají na jiné 
místo. Při tomto pohybu molekula při narážení na povrch fólie „náhodně objeví“ mezeru o 
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vhodné velikosti, která se projeví díky tepelnému pohybu řetězců polymeru (eleastomeru) ve 
struktuře fólie, do níž vnikne. Takto pak postupuje statisticky náhodnými mezerami, přičemž její 
pohyb je směřován logicky tam, kde se žádná molekula této látky neobjevuje, tedy napříč fólií 
(jednorozměrná difúze A.Fick29). Toto je obecně přijímaná tzv. děrová teorie neboli vakanční 
teorie. Je zcela logické, že v daném případě bude rychlost pronikání záviset na velikosti molekul, 
pohyblivosti řetězců polymeru a také na teplotě. Platí, že čím větší molekula, tím pomalejší 
postup fólií, který bude ztěžován málo pohyblivými řetězci. V praxi to znamená, že snadnější 
průnik lze očekávat u fólií z měkkých a pružných polymerů (např. přírodní kaučuk), popřípadě 
měkčených (polyvinylchlorid), než u tzv. sklovitých polymerů (tuhých), jako např. u polyesterů 
nebo síťovaných polymerů, jako jsou pryskyřice13. K pochopení mechanismu difúze na 
mikroskopické úrovni je důležité sledování interakcí polymer-rozpouštědlo, protože transportní 
jevy ve skelných polymerech jsou zcela odlišného charakteru, na rozdíl od jejich průběhu 
v kaučukovitých polymerech, viz kapitola 2.5 3,7,16.  
 

2.4.3 Fenomenologický princip 
      

Fenomenologický popis difúzního procesu vychází z analogie s přenosem tepla (Fourierův 
zákon) a popisuje vnější jevové stránky procesu. Proto je nejsnáze experimentálně přístupný pro 
stanovení difúzních veličin. První práce v popisu difúzních procesů v tomto směru publikoval A. 
Fick29, který odvodil dva zákony platné pro popis difúzních jevů,  tzv. první a druhý Fickův 
zákon13.   

První Fickův zákon (Fick29, Crank23) popisuje lineární vztah mezi tokem hmoty J 
procházející přes membránu a koncentračním gradientem ∆C mezi oběma stranami membrány: 
 

CDqFJ ∆−=== ,        ( 5) 

 
kde D je difúzní koeficient. 
První zákon je aplikovatelný v ustáleném stavu, který je dosažen, když se koncentrace s časem 
nemění a tok je konstantní. V jednotkovém směru, tj. když difúze probíhá pouze v jednom směru 
(v ose x), se vztah redukuje na: 
 

x
CDJ x ∂
∂

−= .         ( 6)  

 
Toto zjednodušení je platné, když tloušťka uvažované membrány je mnohem menší, než ostatní 
rozměry (například: průměr v případě kruhové membrány). Jestliže tato podmínka není splněna, 
difúzní jev v ostatních směrech nemůže být v žádném případě zanedbán. 

V přechodném stavu je transfer hmoty difúzí různý od nuly a koncentrace permeantu je 
funkcí místa a času. Druhý Fickův zákon popisuje difúzi jako nerovnovážný stav a je daný jako 
(v jednotkovém směru):  
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kde C(x,t) je místní koncentrace permeantu v pozici x a čase t. Tato diferenciální rovnice může 
být integrována; v úvahu jsou brány počáteční podmínky (t = 0) a mezní podmínky (x = 0, l) 
(Crank 23). Tato rovnice představuje teoretické vyjádření pro četné problémy běžné difúze. 
Vyřešení této rovnice dává koncentrační profil v difúzní zóně v různých časových intervalech, tj. 
umožňuje výpočet difúzního koeficientu při různých experimentálních uspořádáních.  
 

Pro četné systémy permeant-polymer a definované podmínky může být difúzní koeficient 
brán jako konstantní pro všechny tloušťky membrány; po zavedení této podmínky má předchozí 
rovnice tvar:  
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Difúzní koeficient je proto základní veličinou, která charakterizuje rychlost transportu látek 
v daných podmínkách, viz. kapitola 2.4.1. Jeho nevýhodou je nicméně skutečnost, že 

koncentrační spád 






∂
∂

x
C  v rovnici (6) se vztahuje k lokální koncentraci difuzantu přímo 

v polymeru, která však obvykle není experimentálně dostupná. Je proto účelné pro popis rychlosti 
transportu používat permeační koeficient P.  
 
Platí-li úměrnost mezi rovnovážnou koncentrací uvnitř polymeru c a koncentrací v okolí, C, tj.: 
 

SCc = ,         ( 9) 

kde S je rozdělovací koeficient, pak můžeme ustálený tok látky membránou o tloušťce h psát 
podle rovnice (6) : 
 

( )
h
CP

h
CDS

h
SCD

h
cDJ ∆

−=
∆

−=
∆

−=
∆

−= ,    ( 10) 

  

kde C∆  je rozdíl koncentrací v okolním prostředí po obou stranách membrány. Vidíme, že za 
těchto podmínek platí rovnice (4), z čehož vyplývá, že permeační koeficient v sobě zahrnuje 
nejen vlastní pohyblivost difundující molekuly, charakterizovanou difúzním koeficientem, ale i 
její afinitu k materiálu membrány, kterou udává koeficient rozpustnosti 3,9-13,16,17. 
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2.4.4 Princip stanovení transportních koeficientů měřením rychlosti permeace 
      

Jednou z nejčastěji používaných experimentálních metod vhodných ke stanovení 
transportních koeficientů je sledování  rychlosti permeace (J.Crank a G.S.Park24).  
 
     Permeaci je možno brát jako prostup molekul rovinnou vrstvou. Za difúzi rovinnou vrstvou se 
pak pokládají různé případy jednorozměrné difúze v polymerní fólii, která je ohraničena dvěma 
rovnoběžnými rovinami, 0=x  a hx = . Uvedené vztahy, tj. řešení rovinné difúze Fickovými 
rovnicemi, jsou převzaty z monografie J.Crank9.  
 
 

 
Obrázek 3: Schématické znázornění jednorozměrné difúze membránou o tloušťce h. 

 
Následující vztahy platí pro tok permeantu polymerní membránou, kdy povrchové 

koncentrace jsou rozdílné, 
21 CC ≠ . Jestliže na straně membrány 0=x  je udržována konstantní 

koncentrace C1, v rovině hx =  koncentrace C2 a v membráně počáteční koncentrace C0, mění se 
koncentrace C ve vrstvě s časem podle rovnice:  
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Jestliže t se blíží ∞ , nabývají exponenciální členy řady nulové hodnoty a rovnice přechází na tvar 
lineárního koncentračního rozdělení za ustálených podmínek: 
 

h
x

CC
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=
−
−

12
1 .         ( 12) 

 
Celkové množství permeantu Q, které prochází membránou v rovině hx =  o jednotkové ploše, se 
vypočítá pomocí rovnice (11). V rovině hx =  je rychlost vystupujícího permeantu dána vztahem: 
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Její integrací vzhledem k t se získá vztah: 
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Ve většině případů lze dosáhnout, aby C0 a C2 bylo rovno nule, tj. aby v membráně byla na 
počátku nulová koncentrace a koncentrace u povrchu, kterým permeant vychází z membrány, 
byla rovněž nulová. Potom se rovnice zjednodušuje na tvar, uváděný nejčastěji v bezrozměrné 
formě:  
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Průběh rovnice (14), za předpokladu, že platí 020 ==CC , znázorňuje Obrázek 4, na němž je 
vynesena závislost ( )tfQ = .  
 

 
Obrázek 4: Závislost celkového množství permeantu procházejícího jednotkovou plochou v čase t 

(C0=C2=0). 
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Oblast, ve které zakřivená část přechází v přímku, se nazývá přechodovou a přímková část je 
oblastí ustáleného toku. Směrnice přímkové části křivky vytíná na časové ose úsek, který se 
označuje L (time-lag). Time-lag vyjadřuje časové zpoždění, během něhož se ustavuje rozložení 
koncentrací permeantu ve vrstvě. Hodnotu L lze odvodit matematicky z rovnice (15).  
V čase ∞→t  nahýbá tato rovnice (16) tvaru směrnice přímky, která popisuje ustálený průběh 
difúze: 
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Průsečík přímky s osou t, tj. 0=Q , vede ke vztahu: 
 

L
D
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Tuto rovnici (17) je možno použít k výpočtu difúzního koeficientu permeantu v membráně D, 
koeficientu rozpustnosti S a koeficientu permeability P,  jak navrhnul M.R.Barrer27,12,16. 
 

Uvedené vztahy platí jen pro případ difúzního koeficientu nezávislého na koncentraci 
permeantu v membráně.  

Jsou-li všechny transportní koeficienty (D, S, P) koncentračně závislé (píšeme D(c), P(c) a 
S(c)), platí zcela obecně, že rychlost permeace ve stacionárním stavu, QS, je dána vztahem: 
  

dt
dQQ t

tS ∞→
= lim          ( 18) 

 
a závisí jen na koncentraci permeantu ce na ploše membrány, jež je přímo ve styku s prostorem o 
vyšší koncentraci Ce, tj. je ( )ess cQQ = .  
 
Dá se odvodit, že dále platí:  
 

( ) ( )
e
es

e C
hcQ

cD = ,        ( 19)  

 
kde ( )ecD  je integrální difúzní koeficient definovaný jako: 
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( ) ( )∫=
ec

e
e dccD

c
cD

0

1
.        ( 20) 

 
Pro permeační koeficient plyne z definice: 
 

( ) ( )
e
es

e C
hcQ

cP =         ( 21) 

 
a pro rozpustnost: 
 
 

( ) eee CccS = .        ( 22) 

   

 
Spojením těchto rovnic dostaneme opět rovnici (4): 
 

( ) ( ) ( )eee cScPcD =  .       ( 23) 

 
Koncentrační závislost ( )ecS  a ( )ecP  jako funkci ec  stanovíme experimentálně (M.R.Barrer30 
1946) tak, že se proměří rovnovážné rozdělení permeantu v membráně a ustálené rychlosti 
permeace při různých hodnotách vnější koncentrace eC . Dosazením do rovnice (23) pak plyne 
střední integrální koeficient ( )ecD  a z něho se stanoví koncentrační závislost difúzního 
koeficientu, tj. veličina ( )cD  ve smyslu rovnice (21) derivací součinu ( ) ee ccD ⋅  podle ec  5,10-

13,16,17.  
 

2.3.5 Metoda stanovení hodnoty time-lag L 
 
a) difúzní koeficient je konstantní  

Jestliže platí podmínky, že koeficient difúze je nezávislý na koncentraci, lze využít ke stanovení 
difúzního koeficientu D závislosti množství permeantu pronikajícího fólií Q na t, viz. kapitola 
2.3.4. Směrnice přímky této závislosti, viz Obrázek 4, za ustáleného stavu vytíná na ose času úsek 
L. Pomocí vztahu (17) je tedy možno vypočítat koeficient difúze pro rovinnou vrstvu: 
 

L
hD
6

2
= .         ( 24) 
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b) koeficient difúze je koncentračně závislý 

Řešení této závislosti je obtížnější. Vychází z práce H.L.Frische31. Vztahy mezi koeficientem 
difúze musí být známé nebo se předpokládá uspokojivý libovolný analytický výraz obsahující 
neznámé parametry. Frischova metoda vede k numerických hodnotám parametrů, např. je-li 
vztah předpokládán ve tvaru CDD β.exp0= , jsou hodnoty D0 a β stanoveny z řady měření L. 
Jestliže závislost difúzního koeficientu na okolní koncentraci obsahuje dva parametry, jsou 
potřebné nejméně dvě měření hodnoty time-lag L pro rozdílné hodnoty C1 12. 
 

2.5 Faktory ovlivňující transport hmoty 
 
     Difúzní a permeační koeficienty nízkomolekulárních látek v různých polymerech pokrývají 
velmi široký rozsah číselných hodnot. Skutečná velikost D a P pro daný systém a tedy i vhodnost 
nebo nevhodnost membrány z určitého polymeru jako bariéry proti průniku dané látky (nebo 
dané skupiny látek) závisí na mnoha faktorech, např. na teplotě, struktuře polymeru, chemické 
povaze a struktuře permeantu, přítomnosti dalších látek v membráně (plniva, plastifikátory, 
změkčovadla apod.), střední koncentraci permeantu v membráně a dalších3,8,16.  
 

2.5.1 Vliv struktury polymeru 
      

Nejvýznamnější charakteristikou daného polymeru, která určuje rychlost permeace látek, je 
poloha bodu teploty skelného přechodu Tg (tj. teplota zeskelnění), ve vztahu k teplotě měření. 
To souvisí se známou skutečností, že difúzní i permeační koeficienty látek v polymerech pod 
teplotou skelného přechodu jsou vždy o několik řádů nižší než v odpovídajícím eleastomeru, 
vzhledem k všeobecné nižší pohyblivosti segmentů v polymerním skle. Teplota skelného 
přechodu Tg tvoří hranici mezi stavem sklovitým (tuhým) a kaučukovitým, tato teplota je 
charakteristická pro každý druh  polymeru. Pod teplotou skelného přechodu postačuje tepelná 
energie makromolekul pouze k jejich vibracím, polymer je tvrdý a křehký. Při teplotě skelného 
přechodu se uvolňuje rotační pohyb segmentů molekul a hmota nabývá kaučukovitého 
charakteru. Teplota skelného přechodu závisí na ohebnosti řetězce, na symetričnosti základních 
článků makromolekuly a na velikosti mezimolekulárních sil. Objemné substituenty v řetězci 
porušují jeho symetrii a snižují ohebnost makromolekul, což se projeví zvýšením Tg. Tg je možné 
ovlivnit přídavkem změkčovadel, jejichž přítomností se sníží mezimolekulární soudržnost a tím i 
Tg.  Z uvedeného vyplývá, že v jistém smyslu slova jsou transportní děje poměrně jednoduché 
nad teplotou skelného přechodu a nesmírně složité pod ní. Permeační chování skelných a 
kaučukovitých polymerů z hlediska jejich rozdílného mechanismu je uvedeno v Tabulce 5.   
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Tabulka 5: Permeační chování skelných a kaučukovitých polymerů37 

Permeační chování polymerních materiálů 
Skelné polymery Kaučukovité polymery 

Pohyb mezi segmenty 
Relaxační čas 

• permeace řízená difúzí 
• malý pohyb polymerních segmentů 
• závislost permeace na velikosti 

prostupujících molekul 

• permeace řízená rozpustností 
• neustálený pohyb vakancí 
• závislost permeace na schopnosti rozpouštět 

mezimolekulární interakce a zvyšování 
pohybu polymerních segmentů 

 
S ohledem na praktické potíže při použití skelných polymerů jako bariéry permeace – 

nevhodné mechanické vlastnosti, nebezpečí vzniku prasklin v důsledku vnitřních napětí 
vyvolaných botnáním při vyšších objemových zlomcích permeantu (tzv. crazing) – připadají pro 
praxi v úvahu jako materiály pro difúzní bariéry pouze polymery, které leží při pokojové teplotě 
dostatečně vysoko nad teplotou skelného přechodu (eleastomery)16. 
      
     Dalším významným strukturním parametrem, který podstatně ovlivňuje rychlost difúze 
v polymerech,  je stupeň krystalinity. Michael et al. (Michaels a Parker32, Michaels a Bixler33,34) 
ukázali, že sorpce a difúze probíhají výlučně v amorfních oblastech. Důvodem je, že krystalické 
oblasti v polymerech jsou uspořádanější než amorfní oblasti a v těchto oblastech bude i menší 
volný objem. Z uvedeného logicky vyplývá, že sorpce závisí pouze na objemovém zlomku 
amorfní fáze, jak bylo pozorováno pro mnoho kombinací polymer/plyn a zjištěno, že rozpustnosti 
jsou přímo úměrné objemové frakci amorfní fáze. Dispergované krystalické zóny tedy působí 
jako zadržovací objemy pro sorpční procesy a jsou neprostupnými bariérami pro difúzní proces. 
Nicméně, existují systémy, kde byla rozpustnost nalezena mnohem vyšší, než by se 
předpokládalo z objemové frakce amorfní fáze. Tento extrém je možno přisuzovat vyšší 
pravděpodobnosti hustších oblastí amorfního materiálu krystalizujícího tak, že upřednostňuje 
ponechání zbytkové amorfní fáze s nižší hustotou a vyšší koncentrací „děr“ vhodných  pro 
absorpci. Přítomnost krystalických oblastí však způsobuje i snížení mobility polymerního řetězce 
v amorfní části vzhledem k tomu, že konce řetězce jsou upevněny ve vedlejších krystalických 
lamelách. Obecně tedy vyplývá, že přítomnost krystalitů snižuje rozpustnost a difúzní koeficient 
a tedy i koeficient permeability. Pro polymery, které vykazují nejmenší hodnoty permeačního 
koeficientu, je typický vysoký stupeň krystalinity3,16. 
 
     Volný objem je vnitřní vlastností polymerní matrice závisející na hustotě a fyzikálním stavu 
polymeru, resp. na poloze skelného přechodu. Tento parametr má rovněž značný vliv na difúzi 
molekul. Vzniká z mezer zbývajících mezi zapletenými polymerními řetězci. Může být míněn 
jako extrémně malá pórovitost dynamického a přechodného charakteru. Vzhledem k velikosti (a 
existenci) volného objemu každého jednotlivého póru závisí  tento volný objem na vibracích a 
translacích obklopujících polymerní řetězec. Translace polymerního řetězce může otevírat a 
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zavírat póry a otevírat a zavírat kanály mezi póry, které poskytují dráhy pro difúzní skoky. Větší 
volný objem značí vyšší kapacitu pro absorpci a vyšší mobilitu molekul v matrici3,8.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     Rychlost difúze závisí i na případných nehomogenitách, které se v polymerech mohou 
vyskytovat. Těmito nehomogenitami jsou například velikost a rozmístění mikropórů a také 
uvolňování formace děr. Póry a dutiny se nacházejí ve větším rozsahu velikostí než volný objem 
a jsou stálými rysy nezávislými na pohybu polymerního řetězce. Obojí mají tendenci pramenit 
z vytváření „defektů“; například obsahující vzduch a vznikající během zpracování, ale mohou se 
také vytvářet v provozu (například tlakem vytvářejícím crazing nebo chemickým bobtnáním). 
Póry, jako volný objem, poskytují místa, ve kterých mohou molekuly absorbovat a jsou daleko 
menší bariérou pro transport molekul než pevný polymer. Póry mohou také poskytovat místa, ve 
kterých kapaliny a páry mohou kondenzovat a tím dramaticky zvyšovat jejich absorpci. Vyšší 
stupeň porosity bude zvyšovat permeabilitu zvyšováním rozpustnosti a účinku difúzního 
koeficientu. Jestliže se póry spojují (otevírání pórů), potom difúzní rychlosti skrze tyto prostupy 
budou vést k větší permeaci než póry izolované (zavírání pórů). To se odráží na několika různých 
parametrech, které navíc mohou být propojeny navzájem. Je poněkud obtížné vyjmenovat je 
všechny, nicméně citujme: „stupeň plnění řetězce, mobilita segmentů řetězce, polymerní kohezní 
energie (tj. tuhost řetězce), nemůžeme zanedbat ani koeficient teplotní expanze, přídavek 
změkčovadel nebo vyztužení plnivem“, atd. Některé studie ukazují důležitou roli ohebnosti 
řetězce. Nasycené polymery udávají vyšší difúzní koeficient (Van Amerongen35), protože mají 
mnohem více flexibilní řetězec. Zavedením postranních methylových skupin v elastomerech 
klesá hodnota D, protože se snižuje ohebnost (vzrůstá kohezní energie mezi řetězci). Postranní 
skupiny řetězce mohou vyvolat prostorové zábrany. Zavedení polárního postranního řetězce 
způsobuje zvýšení kohezní energie a difúzní aktivace, a z toho vyplývající pokles hodnoty 
difúzního koeficientu. Ohebnost řetězce a kohezní energie mezi makromolekulami přímo 
ovlivňují teplotu skelného přechodu, jak již bylo zmíněno výše. Hodnota aktivační energie difúze 
je tím důležitější, čím jsou existující kohezní síly mezi řetězci silnější a pak je i velikost molekul 
plynu větší. Střední hodnota hmotnosti molekuly polymeru nemá vliv na S, D a P, s výjimkou pro 
velmi nízké hodnoty, kdy konce řetězce mají podstatný vliv na volný objem3,8,16. 
 
     V neposlední řadě je dalším důležitým faktorem, který má rovněž významný vliv na difúzi 
molekul polymerem, jeho fyzikální stárnutí. To se vyskytuje ve skelných polymerech, když je 
polymer ochlazen na teplotu pod Tg. Za zvýšené teploty, je polymer v kaučukovitém stavu a 
molekulární konfigurace jsou v rovnováze. Když teplota klesne až na Tg, odpovídající změny jsou 
potřebné k udržení rovnovážné struktury omezované snížením pohyblivost (zvyšováním 
relaxačního času) za nižších teplot. Tyto nerovnovážné struktury mají relativně vysokou 
pohyblivost. Nicméně, v průběhu času se bude molekulární struktura během procesu fyzikálního 
stárnutí uspořádávat vzhledem k rovnovážnému složení. Vlivem fyzikálního stárnutí se tedy 
snižuje pohyb řetězců polymeru, který redukuje pohyblivost a rozpustnost difundujících 
molekul8. 
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2.5.2 Vliv povahy a struktury permeantu 
      

Protože permeační koeficient je součinem difúzního koeficientu a rozpustnosti difuzantu 
v membráně (tj. koeficientu rozpustnosti), není překvapením zjištění, že polárnější polymery jsou 
propustnější pro polární molekuly a naopak. Na rozpustnost a difúzní vlastnosti malých molekul 
v polymerech bude tedy mít značný vliv chemické složení, tj. polarita permeujícího plynu. 
Polymery s polárními chemickými skupinami, jakými jsou například epoxidy nebo nylony, mají 
silnou afinitu k polárním skupinám, včetně vody. Tyto materiály jsou známy jako hygroskopické. 
Naproti tomu, absorpce polárních skupin permeujících plynů je nižší v nepolárních polymerních 
materiálech, například v polypropylenu. V polárních polymerních matricích mohou difúzní 
koeficienty polárních organických molekul narůstat s koncentrací absorbovaných molekul, a to 
díky silným interakcím mezi molekulami a polymerními řetězci, které vyvolávají strukturní 
změny, jako například botnání, vznik trhlin nebo částečné rozpouštění polymerní matrice.  
 
     Prostup molekul permeantu polymerem bude ovlivňován i velikostí molekul plynu. Malé 
molekuly plynu mají vyšší difúzní koeficient než velké molekuly, protože velké molekuly 
potřebují mezimolekulární prostory a tím pádem i vyšší aktivační energie pro difúzi. Když má 
prostupující látka velikost molekul menší než velikost monomerní jednotky polymeru a mezi 
komponentami jsou slabé interakce, pak difúzní změna vyžaduje pouze slabý účinek, jako 
například omezení rotačního pohybu pouze několika monomerních jednotek proto, aby se 
vytvořil dostatečný prostor pro přeskok molekuly permeantu z jednoho místa na druhé.  
     Difúzní vlastnosti jsou ovlivňovány i cyklizací a větvením v molekule difundující složky 
(uhlovodíku); obě snižují difúzní koeficient přibližně stejnou měrou. Difúzní koeficient D klesá i 
s rostoucí délkou molekuly plynu8,16. 
 

2.5.3 Vliv přítomnosti dalších složek 
      

Ve skutečnosti, každý polymerní materiál používaný v praktických aplikacích obsahuje plnící 
částice a vlákna přidávaná k modifikaci jejich fyzikálních a procesních vlastností. Plniva jsou 
malé částice různého tvaru, krystalická i amorfní, tvořící významnou přídatnou složku mnoha 
elastomerů i některých plastických hmot. Mají často výrazný vliv nejen na mechanické vlastnosti, 
ale i na rychlost difúzního transportu různých látek polymerem. Vlákna jsou přidávána do 
polymerních matricí kompozitů k zajištění mechanického zpevnění, anorganické částice ke 
kontrole smršťování, kaučukovité částice ke zvýšení houževnatosti a nanočástice, jako například 
jíly, jsou využívány ke zlepšení rozsahu vlastností včetně bariérových vlastností. Plnící částice 
mohou mít vliv na molekulární absorpční chování dvěma hlavními způsoby. Liší-li se rozpustnost 
plniva od rozpustnosti polymerní matrice, pak může absorpce stoupat nebo klesat v závislosti na 
relativní rozpustnosti molekul v matrici a plnivu. Většina anorganických plnících částic (sklo 
nebo uhlíková vlákna, mastek, jíl, křemen), ve srovnání s polymerní matrici, může být brána jako 
nepropustné. Nicméně, organické plnící částice (kaučukové zpevňující agens, impregnované 
agens, přírodní vlákna) mohou mít vyšší rozpustnost než vlastní polymerní matrice. Celkový vliv 
na chování jednotlivých složek bude záviset na koncentraci plniva a může být charakterizován 
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pomocí „směsného pravidla“ platného za předpokladu, že rozpustnost difundujících látek je 
v každé fázi známá. Tento přístup však ignoruje úlohu, kterou by mohlo hrát rozhraní mezi 
plnivem a matricí. Přítomné plnivo často vykazuje značný mezifázový povrch, a může tak 
docházet k adsorpci permeantů na vnějším nebo (u pórovitých částic) i na vnitřním povrchu. 
Plnivo vždy snižuje difúzní koeficienty, ale rozpustnost permeantu v polymeru může být za 
přítomnosti plniva i podstatně zvýšena, zejména u plniv typu aktivního uhlí nebo pórovitého 
silikagelu, takže vliv plniv na permeační koeficient může být velmi složitý. Ke značnému 
ovlivnění D dochází zejména u plniv s převážně lamelárními (zploštělými) částicemi. U 
vysokých obsahů plniva je možno pozorovat i velmi prudké zvýšení permeability, zřejmě 
v důsledku toho, že při neúplném smočení povrchu plniva polymerem mohou ve struktuře 
vznikat drobné vakuoly. 
     Přítomnost dalších látek v polymeru, např. plastifikátorů, jejichž afinita k  materiálu 
membrány může být vysoká, se projevuje podstatným zvýšením rychlosti transportu permeantů. 
Přidávání změkčovadel do polymerů má poměrně komplexní vliv na permeabilitu matrice. 
Změkčovadla mohou působit při mechanickém namáhání, oddělování makromolekulárního 
řetězce a v důsledku poklesu přitažlivých intramolekulárních sil. Zvyšuje se tak pohyblivost 
řetězce a usnadňuje se difúze sorbovaných molekul snižováním aktivační energie. Tato aditiva 
také snižují teplotu skelného přechodu polymeru modifikací místního pohybu segmentů, což je  
důvodem jejich vedlejšího účinku na transportní parametry. Molekuly změkčovadel také 
ovlivňují vlastní difúzní koeficient, který závisí na jejich fyzikálním stavu (pevná látka nebo 
kapalina).  
     Proces permeace může být komplikován nejen samotnou přítomností aditiv (souhrnný název 
přidávaných složek), ale i jejich možným vytěsňováním nebo rozpouštěním v polymerní matrici. 
Rozpouštění i vytěsňování může ovlivňovat výsledky rezistenčních dob jak z hlediska rychlosti 
permeace, tak i případných rozkladných produktů8,16.  
 

2.5.4 Koncentrační závislost difúzního koeficientu a vliv teploty 
      

U permeantů, které mají plastifikující účinky, je vliv koncentrace na rychlost difúze skutečně 
velmi značný. Naopak, je-li afinita permeantu k polymerním segmentům velmi nízká, bývá 
difúzní koeficient na koncentraci prakticky nezávislý; tak je tomu u difúze permanentních plynů a 
v hydrofobních polymerech i u difúze vodní páry. 
     Permeabilita a difúzní vlastnosti malých molekul v polymerech jsou teplotně závislé. 
S rostoucí teplotou difúzní i permeační koeficienty v polymerech ve většině případů rostou (jsou 
však i výjimky, např. systém poly(n-butylmethylakrylát – voda). Jakákoliv změna v interakci 
mezi difundujícími molekulami a jejich okolím, které představují segmenty polymerního řetězce 
se musí projevit změnou difúzního koeficientu. Vzrůst střední termální energie obecně snižuje 
velikost kohezních sil, zvyšuje amplitudu tepelných vibrací, čímž zvyšuje volný objem systému a 
tím i jeho propustnost. Jak prokázal ve své studii V. Rozsíval25,26, zvýšením teploty o 10 °C se 
rychlost difúze zvyšuje zhruba na dvojnásobek.  
     Pro difúzi v polymerech, při teplotách ležících dostatečně vysoko nad bodem skelného 
přechodu, není aktivační energie difúze Ed závislá ani na teplotě ani na koncentraci permeantu. 
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Při teplotě ležící nepříliš vysoko nad Tg jsou však obě závislosti zřetelné. S klesající koncentrací 
permeantu se aktivační energie difúze blíží hodnotě aktivační energie viskózního toku samotného 
polymeru. Zahrnuje-li teplotní interval, v němž byla sledována rychlost difúze, i oblast tání 
polymerních krystalinitů (případně oblast, v níž stupeň krystalinity závisí na koncentraci 
permeantu), objeví se na závislosti aktivační energie difúze a složení náhlý zlom, odpovídající 
teplotě zániku krystalických oblastí. Amorfní termoplasty jsou použitelné pod teplotou Tg, 
poněvadž nad ní měknou a ztrácejí pevnost. Semikrystalické termoplasty se nejčastěji používají 
nad teplotu Tg, protože zde mají výhodnou kombinaci pevnosti a houževnatosti, kdežto pod Tg 
jsou křehké. Elastomery se používají nad Tg, protože  mají v této oblasti požadovaný kaučukovitý 
charakter, pod Tg jsou tvrdé. Reaktoplasty se používají převážně pod Tg, ale také na Tg

8,16,17.  
 

2.6 Princip permeačních metod 
      

Pro stanovení transportu hmoty v polymerech existuje mnoho měřících metod a standardních 
technik. Většina vhodných metod závisí na typu testovaného vzorku, druhu permeující 
chemikálie a předpokládané permeační rychlosti. Metody se liší podle typu a tloušťky vzorku. 
Existují různé metody, které jsou vhodné pro pěny, tenkovrstvé membrány a tuhé fólie atd. 
Permeační metody umožňují hodnocení transportních vlastností  na základě rychlosti, kterou 
molekuly prostupují polymerním materiálem.  
 

Podle způsobu stanovení permeace můžeme měřicí metody rozdělit na dva základní typy. 
Pseudoizostatické metody jsou používány k hodnocení permeace z měnících se koncentračních 
rozdílů. Proud permeantu přechází z jedné strany cely na druhou, kde se kumuluje a 
nahromaděné množství je vyhodnocováno fyzikálními senzory nebo chemickými analytickými 
technikami. V dostatečném časovém úseku koncentrace v cele dosáhne rovnováhy a během 
testování bude koncentrační gradient klesat. Isostatické metody jsou určeny pro měření 
permeace při konstantním koncentračním gradientu. Tok permeujícího plynu proudí z jedné 
strany cely (permeantem může být i směs plynů) na druhou stranu a zde je nosným plynem 
odnášen k senzoru. Koncentrační gradient ve vzorku je po celou dobu měření konstantní (za 
předpokladu, že koncentrace látky procházející vzorkem je zachována)8.   
 

Všechny permeační metody jsou založeny na stejném principu: jedna strana vzorku je 
vystavena působení plynné nebo kapalné chemikálie. Na druhé straně materiálu přechází 
permeující plyn nebo páry buď přímo k detektoru, nebo vstupují do proudu nosného plynu, 
kterým jsou unášeny k detektoru. Detektor je často specifický pro určitý druh permeantu. 
V mnoha aplikacích, spíše než měření absolutního množství směsi permeantu v nosném plynu, je 
používán relativní rozdíl mezi směsí permeantu a nosným plynem a čistým nosným plynem. 
Permeabilita testované membrány je stanovena z množství nebo rychlosti permeace a nebo může 
být vypočtena pomocí experimentálních parametrů jakými jsou čas, plocha vzorku, tloušťka 
vzorku, rozdíl tlaků, koncentrace atd. Mnohé metody používané pro měření permeability 
membrán nebo tenkých vrstev používají senzory kontinuálně vytvářející signál, které souvisí 
s množstvím nebo s transmisní rychlostí plynu nebo par prostupujících membránou. Výběr 
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senzoru závisí na typu chemikálie, jejíž schopnost prostupovat danou polymerní membránou 
bude sledována. Množství permeantu zjistitelné senzorem je úměrné množství molekul, které 
prostupují polymerem a je vypočteno jako rychlosti permeace, celková permeace nebo koeficient 
permeability8,10-13,24.  
 

Uspořádání testu je obecně určeno metodou sběru v kombinaci s analytickou metodou 
použitou pro detekci zkušební chemikálie nebo její složky. Experimentální studium permeace 
vyžaduje měření permeační rychlosti permeantu membránou za konstantních, definovaných 
podmínek koncentrace na povrchu membrány. Pro stanovení permeace byla sestrojena řada 
zařízení, které se obvykle skládají ze dvou částí, navzájem oddělených testovanou polymerní 
membránou. Pronikající plyn, pára nebo kapalina působí na jednu stranu membrány, přičemž po 
celou dobu měření musí být soustava udržována při konstantní teplotě. Vlastní měření spočívá ve 
zjišťování změn, k nimž dochází na druhé straně membrány vlivem difúze permeantu. Změny 
jsou měřeny vhodným senzorem přímo na druhé straně testované membrány. Pro měření 
permeace par se uplatňuje i jiný postup. Páry jsou po průniku membránou strhávány proudem 
nosného plynu. Tím je zabezpečeno, že koncentrace C2 na povrchu výstupní strany membrány je 
během celého měření rovna nule. Stanovuje se buď změna hmotnosti celé soustavy, nebo je 
obsah par v nosném plynu stanovován chemicky nebo fyzikálně12. 
 

Při studiu permeace a tvorbě metodiky pro měření permeace bylo vycházeno z české 
technické normy ČSN EN ISO 6529. V dané normě jsou definovány postupy pro měření 
permeace plynných a kapalných chemikálií při kontinuálním a přerušovaném kontaktu 
s testovaným polymerním materiálem v otevřeném a uzavřeném systému. Jejím obsahem je i 
popis podmínek měření, příprava vzorků, kalibrace a příprava zkušebních aparatur včetně 
výpočtů permeačních parametrů a charakteristik jednotlivých veličin, komponent a seznam 
doporučených analytických metod pro hodnocení prostupujících plynů, par nebo kapalin.  
 

Při měření permeace v otevřené smyčce je vhodným detektorem sledováno okamžité 
množství pronikající testovací látky v závislosti na čase, ze kterého je počítána permeační 
rychlost, tj. množství látky procházející definovanou plochou materiálu za jednotku času. 
Odolnost materiálu vůči permeaci je v tomto případě vyjadřována rezistenční dobou, 
představující časový úsek od okamžiku kontaminace zkoušeného materiálu testovací látkou do 
okamžiku, kdy je na protilehlé straně materiálu dosaženo předem určené hodnoty permeační 
rychlosti (F). To platí v případě, kdy je permeující plyn hromaděn na straně testovaného 
materiálu, na níž je umístěn detektor. V případě, kdy je protilehlá strana materiálu omývána 
proudem nosného plynu, který odnáší permeující páry k detektoru, případně ke sběrnému médiu, 
je horní hranice dána horním detekčním limitem použité analytické metody. Za minimální 
detekční limit se přitom považuje 1 μg. cm-2.min-1, většinou se však používá hodnota nižší. 
Schéma otevřené smyčky a typický průběh permeační křivky v tomto systému jsou zobrazeny na 
Obrázku 5. 
  

Citlivost metody pro měření nízkých permeačních rychlostí nebo množství testované 
permeující škodliviny je dána kombinací použité analytické metody a zvoleného sběrného 



30 

systému (resp. využitím otevřené nebo uzavřené smyčky) a poměrem plochy vzorku k objemu 
sběrného média nebo rychlosti průtoku. Jakákoliv změna těchto parametrů pak výrazně ovlivňuje 
permeační veličiny. Vzhledem k těmto faktům, není možné přímo porovnávat výsledky získané 
z testů v otevřené a uzavřené smyčce54,55,58,59. 

 

 
Obrázek 5: Schéma otevřené smyčky a graf odolnosti materiálu vůči permeaci škodlivin podle norem  

ASTM F739 a ČSN EN ISO 6529. 

 
Způsoby kontaminace materiálu při trvalém kontaktu toxické zkušební chemikálie 

s povrchem testovaného materiálu jsou zobrazeny na schématech na Obrázku 6.  
 

 
Obrázek 6:   Možné způsoby kontaminace materiálu při měření permeace, A - kontaminace kapalinou na 

definované ploše, B - kontaminace kapkami o definovaném objemu, C - kontaminace  
nasycenými parami o definované koncentraci. 
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Při plošné kontaminaci podle varianty A, která byla použita v této práci, činí u použitého typu 
permeační cely exponovaná plocha 4,91 cm2. Při kontaminaci kapkami podle varianty B, 
používané výhradně u vysoce toxických látek typu BCHL, je nutno používat kapky o definované 
hmotnosti (objemu) a současně definovanou hustotou zamoření na jednotku plochy. Při 
kontaminaci parami podle varianty C je nutno znát hodnotu nasycené koncentrace par zkušební 
chemikálie při zkušební teplotě. Definovanou hodnotu nasycené koncentrace par lze připravit 
nanesením škodliviny na skleněnou fritu nebo křemennou vatu vloženou do uzavřené 
kontaminované části temperované permeační cely. Jako sběrné médium se používá vhodný plyn, 
kapalina nebo pevný sorbent54,58, 59. 
 

2.7 Hodnocení permeačních křivek  
 

Permeační křivky mohou mít odlišný průběh, který je ovlivňován řadou faktorů, např. 
charakterem testovaného polymerního materiálu, charakterem testovací chemikálie, vnějšími 
podmínkami měření atd., viz kapitola 2.8.  

 

 
Obrázek 7:  Pět typů permeačního chování; závislost rychlosti permeace na čase. 

 
Na Obrázku 7 je zobrazeno pět typů křivek charakteristických pro různé permeační chování, 

tj. grafy permeační rychlosti v závislosti na čase. Typ A znázorňuje nejtypičtější průběh, kdy se 
permeační rychlost ustálí na rovnovážnou hodnotu. Permeační chování typu B je následkem 
strukturních změn vzorku testovaného materiálu působením chemické látky, jejímž důsledkem je 
stoupající nebo klesající permeační rychlost. Typ C nastává, když vzorek materiálu vykazuje 
náhlé a velmi prudké zvýšení rychlosti permeace. Odezva typu D se odehrává, když se mírné 
bobtnání vzorku materiálu prudce zvýší, třebaže se permeační rychlost nakonec ustálí. Odezva 
typu E může nastat při vysokém stupni botnání materiálu54,55.  
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Rezistenční dobu je možné z výstupní permeační křivky vyhodnotit více způsoby. 
Nejjednodušší způsob je sestrojení tečny k lineární části grafu a bod, kde se protne tečna 
s časovou osou x je hledaná rezistenční doba, viz. kapitola 2.4.4. Ostatní způsoby vyhodnocení 
rezistenční doby jsou podle americké technické normy ASTM F 739 a evropských norem EN 368 
a EN 374-3 54,55,58,59. 

 

 
Obrázek 8:Typická permeační křivka, tj. závislost rychlosti permeace na čase; SSPR – ustálená 

permeační rychlost; MDPR – minimální detekovatelná permeační rychlost; ASTM F739 – 
vyhodnocení podle americké technická normy, EN 369/EN 374-3 – vyhodnocení podle 
evropské technické normy.  

 
Vysvětlivky ke grafu na Obrázku 8: 

Rychlost permeace (permeation rate) je množství zkušební chemikálie, které proniklo 
testovaným materiálem na daném expozičním povrchu za jednotku času.  
Ustálená rychlost permeace (SSPR- steady state permeation rate) tj. konstantní rychlost 
permeace, která se ustavuje po dosažení resistenční doby, kdy je kontakt toxické látky 
kontinuální a vliv všech dalších faktorů dosáhne rovnováhy.  
Minimální detekovatelná rychlost permeace (MDPR – minimum detectable permeation rate) je 
nejnižší rychlost permeace, která je zjistitelná během testu permeace. MDPR je funkcí citlivosti 
použité analytické metody, objemu ve kterém je prostupující látka sbírána a vzorkovacím čase. 
Tato rychlost může v určitých případech dosahovat hodnot až 0,001 ug.cm-2.min-1. MDPR se 
mění v závislosti na použité zkušební chemikálii nebo analytické metodě. 
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Skutečná resistenční doba (actual breakthrough time) je průměrný čas, který uběhl mezi prvním 
kontaktem zkušební chemikálie s vnější stranou testovaného materiálu a detekcí látky na vnitřní 
straně materiálu analytickou metodou.       
Normalizovaná rezistenční doba dle ASTM F739 (normalized breakthrough time according to 
ASTM F739) je průměr uplynulého času mezi prvním kontaktem chemikálie s vnějším povrchem 
materiálu a časem ve kterém je chemikálie detekována na vnitřní straně materiálu při permeační 
rychlosti 0,1 ug.cm-2.min-1. 
Normalizovaná rezistenční doba dle EN 369 (normalized breakthrough time according to EN 
369) je průměr uplynulého času mezi prvním kontaktem chemikálie s vnějším povrchem 
materiálu a časem ve kterém je chemikálie detekována na vnitřní straně materiálu při permeační 
rychlosti 1 ug.cm-2.min-1. Tato rezistenční doba je „normalizována“ jako nezávislá na citlivosti 
analytické metody 54,55. 
 

2.8 Faktory ovlivňující přesnost měření 

2.8.1 Těsnění permeační cely 
 

Je zřejmé, že každý vstup permeujících chemikálií z externího prostředí nebo jejich výstup 
do externího prostředí může vést ke značným chybám v měření permeace. Permeační cela a 
všechny práce související s její manipulací, ventily, spojky, detektory aj. by měly být nepropustné 
vzhledem ke studovaným kontaminantům během celého experimentálního měření. Jednou 
z možností, jak snížit chyby měření permeace z  hlediska těsnosti, je použití nepropustných 
materiálů (kov, sklo případně teflon) pro výrobu permeačních cel8. Jako těsnící součásti 
permeačních cel se používají butylkaučuková nebo vitonová těsnění, která nesorbují otravné 
látky a když, tak pouze ve velmi malých množstvích. Při opakovaném používání musí být použitá 
těsnění dekontaminována po opláchnutí v technickém ethylalkoholu 30-ti minutovým povařením 
ve 2% roztoku uhličitanu sodného, viz metodika MIKROTEST56. 

 

2.8.2 Kalibrace detektorů a zařízení 
 
Všechny senzory v permeačním zařízení, jako například senzory pro měření teploty, tlaku, 

průtoku vzduchu a chemické senzory,  by měly být p ro dosažení správnosti a přesnosti měření 
kalibrovány. Detektory plynu mohou být kalibrovány proti vzorkům referenčního plynu, které 
jsou komerčně dodávany. Kalibrace je možná i pomocí jiných přístrojů8. V našem případě bylo 
tímto způsobem kalibrováno odběrové zařízení pomocí digitálního bublinkového průtokoměru 
Optiflow 650.  Zařízení se kalibruje před každým měřením na konkrétní průtok. Měření vzorků 
plynovým chromatografem je prováděno pomocí aktuální kalibrační křivky v definovaném 
rozsahu koncentrací podle níž se stanoví hodnota analyzovaného vzorku.  
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2.8.3 Podmínky testování vzorků 
 
Permeace závisí na tloušťce vzorku. Proměnlivosti v tloušťce vzorku, nerovnosti povrchu 

jednotlivých vzorků nebo variace více vzorků mohou vést k nepřesnostem ve výsledcích. Proto je 
důležité měřit tloušťku vzorků s vysokou přesností. Pro „silné“ filmy, přibližně 1 mm nebo více, 
je vhodné měření s přesností na 1 μm. Nicméně pro velmi „tenké“ filmy (< 100 μm), mikrometry 
již nemají požadovanou úroveň přesnosti.  

I příprava vzorku může ovlivňovat permeabilitu. Chemicky podobné polymerní vzorky 
mohou mít velmi rozdílné permeační vlastnosti, protože výrobní procesy mohou být ovlivňovány 
volným objemem, pohyblivostí a molekulární orientací. Testované vzorky by měly být 
připravovány identicky k vyrobenému materiálu. Fyzikální podmínky testovaných vzorků jsou 
také důležité. Některá poškození povrchu nebo mikroskopické díry ve vzorku mohou vést ke 
zvýšení permeace a k významnému zkreslení naměřených výsledků. Se vzorky je nutné před 
testováním a během upevňování do permeační cely zacházet opatrně. Tenké vzorky mohou 
potřebovat podporu k zamezení jejich ohýbání nebo napínaní v případě, že budou použity vysoké 
rychlosti průtoku plynů nebo velké tlakové rozdíly. Žádný z použitých podpůrných materiálů by 
neměl zasahovat do mechanismu permeace, např. poskytováním další bariéry. Jako podpůrný 
materiál je v některých případech doporučován filtrační papír.  

Vzorky, obzvláště kompozity a více vrstvené nebo nátěrové polymerní folie, mohou mít 
směrovou závislost rozpustnosti a permeability. Vždy by měly být testovány v orientaci, která je 
určena k použití (tj. správným povrchem v kontaktu s testovacím plynem). 

Příprava vzorků na testování by měla být pečlivě kontrolována. Vzorky vystavené 
nekontrolovaným okolním podmínkám budou absorbovat vlhkost z atmosféry. Je známo, že 
přítomnost absorbované vlhkosti může významně zvýšit permeační rychlost plynu  v hydrofilních 
polymerech, jako například nylon nebo PET. Z tohoto důvodu musí být vzorky před začátkem 
testů kondicionovány. To může být provedeno sušením na konstantní hmotnost nebo 
kondicionováním při stálé teplotě/vlhkosti atmosféry, dokud nebude dosaženo rovnovážného 
stavu. Napětí a teplotní historie mohou být také zdrojem nepřesností měření8. Pohyb molekul a 
tudíž permeabilita jsou ovlivňovány fyzikálním stárnutím polymeru, kapitola 2.5.1 Vliv struktury 
polymeru. Podmínky pro kondicionování vzorků jsou popsány v normě ČSN EN ISO 652954. 

 

2.8.4 Nosné plyny 
 
Nosné plyny by neměly ovlivňovat výsledky nebo vzájemně reagovat se vzorky. Žádná 

složka nosného plynu by neměla být detekována použitým typem detektoru. Stejně jako by nosný 
plyn neměl obsahovat žádné směsi, které by mohly „otrávit“ detektor, čímž by se snížila jeho 
detekční účinnosti.  

Vodní páry mohou výrazně ovlivňovat odezvu použitého detektoru nebo způsobit změny 
v ochranných vlastnostech testovaného polymerního vzorku (například jeho botnání). Pro měření 
je tedy dobré odstranit vlhkost z  nosného plynu ještě před jeho vstupem do permeační cely8,16.  
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2.8.5 Nízká permeační úroveň 
 
Materiály s extrémně dobrými bariérovými vlastnostmi představují závažné experimentální  

problémy. Testování těchto vzorků může zabrat extrémně dlouhý časový úsek pro dosažení 
rovnovážné saturace, tj. rovnovážného stavu permeace. Tyto testy vyžadují speciální zařízení, 
která jsou schopna měřit větší časová údobí. Dlouhodobá měření však zvyšují riziko permeace 
testovaného kontaminantu do vnějšího prostředí.   

Může také docházet k případům, kdy je sice dosažen rovnovážný stav, ale permeace je 
extrémně malá a detektory nejsou dostatečně citlivé nebo neposkytují dostatečnou stabilitu pro 
přesné kvantitativní stanovení koncentrace. Pro nízké koncentrace nemusí být kalibrace senzorů 
vůbec možná. Úroveň permeace je úměrná ploše a může také vzrůstat s rostoucí velikostí vzorku, 
ačkoliv rozsah ve kterém je měření možné, je limitován velikostí permeační cely. Permeační 
rychlost závisí na tloušťce; použitím vzorků s menší tloušťkou může zvyšovat úroveň permeace, 
což však nemusí být vhodné k měření některých materiálů při různých tloušťkách. Zvýšení 
tlakových rozdílů, například evakuování strany detektoru nebo zvýšení tlaku na straně s testovací 
chemikálií, bude také zvyšovat permeaci, ale je zde riziko, že polymerní vzorek se může 
deformovat nebo natahovat, což bude opět ovlivňovat permeační chování8,16.  

 

2.8.6 Materiál použitý pro aparaturu 
 
Materiály používané pro konstrukci permeačních aparatur nesmí ovlivňovat měření. Neměly 

by chemicky reagovat nebo absorbovat permeující molekuly. Rovněž materiály používané 
v aparaturách by mohly ovlivňovat tok permeantu materiálem nebo jeho detekci. V průběhu 
testování by se také neměly uvolňovat molekuly látek, které by mohly být detekovány jako 
měřené prostupující látky. V praxi, když měříme permeaci vodních par, kyslíku nebo oxidu 
uhličitého, by měly být kovy používané ke konstrukci cel odolné proti korozi a žádný použitý 
materiál z plastické hmoty by neměl podstatně absorbovat permeující látky 8. Pro měření vysoce 
toxických látek, konkrétně BCHL, se pro výrobu permeačních cel používají jako konstrukční 
materiály sklo, nerezová ocel a teflon. Stejně tak veškeré používané hadičky, trubičky a další 
spojovací součásti permeačních aparatur musí být vyrobeny ze skla nebo teflonu.  

 

2.8.7 Účinky okrajů vzorku 
 
Nemělo by docházet k toku prostupujících látek (nebo jiných molekul) okolo nebo přes okraje 

vzorku z exponované části cely na stanu druhou a nebo do okolního prostředí. V praxi to 
znamená, že buď by každý okraj vzorku měl být dostatečně utěsněn  a zafixován, nebo by měla 
být cela konstruována tak, aby byl pro měření permeace použitelný pouze malý otvor8.  
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2.8.8 Teplota 
 
Rovnovážná (saturační) koncentrace a difúzní koeficienty jsou závislé na teplotě, stejně jako 

volný objem a molekulární pohyb. Pro typickou difúzní aktivační energii 35 kJ/mol zvýšení o 15 
°C může vést ke zdvojnásobení permeace. Také mohou být nesouvislosti v křivkách absorpce-
teplota nebo difúze-teplota při teplotě skelného přechodu s vyšší sorpcí, ke které dochází nad 
teplotou skelného přechodu. Teplotní gradient uvnitř materiálu může také zajistit řídící sílu pro 
permeaci. Permeační experimenty by tudíž měly probíhat za stabilních, termostaticky 
kontrolovaných podmínek (obal vzorku, komora, nosný/sytící plyn), proto aby byla zajištěna 
optimální přesnost měření. Teplotní závislost permeačních vlastností může být stanovena 
z experimentů provedených při rozdílně regulovaných teplotách8,16. 
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3 CÍL PRÁCE 
 
Pro měření rezistenčních vlastností ochranných materiálů je běžně používána již léta 

zavedená metodika MIKROTEST. Jedná se o subjektivní, vizuálně-kolorimetrickou metodu, 
která je časově závislá na sledování prostupu par yperitu přes testovaný materiál. Tato metodika 
umožňuje stanovení rezistenční doby testovaného ochranného materiálu proti průniku yperitu při 
jedné teplotě. Pouze z rezistenční doby však není možno posuzovat charakter ani průběh průniku 
toxické látky testovaným ochranným materiálem,  a proto nelze stanovit ani její množství či další 
permeační parametry.  

Z těchto důvodů vznikl požadavek na návrh experimentálního systému, který by umožňoval 
kontinuální odběr vzorků i v delších časových intervalech, při různých teplotách a také na výběr 
vhodné analytické metody pro hodnocení prostupujících par yperitu.  

Pro kvantitativní analýzu vzorků par yperitu byla zvolena plynová chromatografie, která 
náleží ke klasickým analytickým metodám. Tato metoda je běžně používána pro detekci a 
identifikaci bojových chemických látek a nabízí různé instrumentální modifikace. Česká 
technická norma ČSN EN ISO 6529, z níž bylo při návrhu experimentálního systému vycházeno, 
ji uvádí jako jednu z vhodných analytických metod. Tato metoda byla vybrána především pro 
svoji selektivitu, vysokou citlivost a v neposlední řadě i schopnost rozlišit a identifikovat možné 
příměsi vymývané z  testovaného, ochranného materiálu a stanovit případné produkty jako 
výsledek interakcí mezi testovaným materiálem a zkušební toxickou chemikálií (zde yperit). 
Univerzálnost detektorů používaných v plynové chromatografii navíc umožňuje měření i jiných 
organických látek a to jak bojových chemických látek, tak i průmyslových škodlivin. Jedním 
z dalších důvodů výběru právě instrumentálních zařízení pracujících na principu plynové 
chromatografie, je jejich dostupnost na daném pracovišti a jejich špičková vybavenost.  

Dalším z cílu této práce bylo otestovat, zda zvolené postupy měření, resp. zvolené techniky 
odběru prostupujících par yperitu, s následnými analýzami na vybraných instrumentálních 
zařízeních, jsou vhodné pro hodnocení ochranných vlastností polymerních bariérových materiálů.  
 
 
Cíle disertační práce lze shrnout do následujících bodů: 

- navrhnout a zkonstruovat experimentální systém pro hodnocení rezistenčních vlastností 
ochranných materiálů v souladu s českou technickou normou ČSN EN ISO 6529; 

- vypracovat metodiky, na jejichž základě bude možné sledovat a vyhodnocovat časový 
průběh permeace toxických látek polymerní vrstvou bariérových materiálů (tj. permeační 
křivku), délku prostupu (tj. resistenční dobu), množství permeantu a jeho koncentraci, 
rychlost průniku a případné produkty jako výsledek interakcí prostupující látky 
s polymerní membránou; 

- vyřešit konstrukci experimentálního systému tak, aby byl možný kontinuální odběr 
vzorků s minimálním zásahem pozorovatele, resp. možnost nastavení délky měření delší 
než 8 hodin; 

- vytipovat a ověřit techniky odběru vzorků a s tím související kvantitativní analýzy vzorků  
vhodnou analytickou metodou; 



38 

- výběr optimálních podmínek pro sledování permeace toxických látek bariérovými 
materiály;  

- experimentálně ověřit, zda jsou vybrané techniky odběru a vzorků a zvolená 
instrumentální analytická zařízení vhodná pro sledování permeace yperitu bariérovými 
materiály; 

- na základě naměřených výsledků vyvodit závěry a případná doporučení. 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

4.1 Zkušební chemikálie 
Pro studium permeace byl jako zkušební bojová chemická látka zvolen yperit, s kódovým 

označením HD, viz. Příloha 1, Fyzikální a chemické vlastnosti.  
Byl použit předestilovaný yperit o čistotě 91,42 %, 94,58 % a 87,28 %. Čistota chemikálie 

byla stanovena pomocí plynového chromatografu s  hmotnostním detektorem (GC-MS), viz 
Příloha  2, Hmotnostní spektrum yperitu.  
Postup analýzy: byl připraven zásobní roztok yperitu v  dichlormethanu, (99,5 % čistota pro GC, 
Sigma-Aldrich). Do vialky o objemu 1,5 ml bylo odpipetováno 997 µl  dichlormethanu a 3µl 
čistého yperitu. Poté byl zásobní roztok 100-krát a 10-krát naředěn opět na objem 1ml. Následně 
byl 100-krát naředěný vzorek analyzován plynovým chromatografem AGILENT 6890N. Pro 
detekci látek byl použit hmotnostní detektor 5973 Network MSD.   
 

4.2 Testovaný materiál 
Jako testovaný materiál byl použit rezistenční materiál označovaný názvem OPCH-05. Jedná 

se o opryžovanou tkaninu, která je používána jako rezistenční konstrukční materiál. Základním, 
tj. nosným materiálem je polyamidová tkanina, která je oboustranně opatřená nánosy polymerní 
směsi z butylkaučuku se sníženou hořlavostí. Plošná hmotnost materiálu dosahuje maximálně 
400 g.m-2. 
 

4.3 Postupy měření permeace 
Permeace yperitu byla měřena dvěma metodikami: 

    - metodika MIKROTEST 
    - metodika CHROMTEST  
 
Metodika MIKROTEST je již léta zavedena a používána pro hodnocení fóliových ochranných 
materiálů z pryží nebo plastů a jejich nánosů na textilním podkladu. Je založena na vizuálně 
kolorimetrickém principu. Hodnoceným parametrem je rezistenční doba, která definuje dobu 
během které je nositel ochranného prostředku chráněn proti škodlivým účinkům toxických látek. 
 
Metodika CHROMTEST je nové metodika, vyvíjená pro měření prostupu yperitu polymerními 
bariérovými materiály. Pro kvantitativní analýzu prostupujícího yperitu byla použita analytická 
zařízení pracující na principu plynové chromatografie. Hodnocenými charakteristikami jsou 
délka prostupu, tj. rezistenční doba, průběh permeační křivky, množství a koncentrace 
prostupující látky, rychlost permeace a případné rozkladné produkty jako výsledek interakcí mezi 
prostupující látkou a testovanou polymerní vrstvou. Název metodiky byl odvozen od analytické 
metody, která byla použita pro kvantitativní stanovení prostupující látky. Touto analytickou 
metodou byla plynová chromatografie.  
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4.3.1 Metodika MIKROTEST 
   

Pro měření rezistenční doby zvoleného materiálu byla jako orientační použita metodika pro 
Stanovení rezistenční doby ochranných materiálů zamořených kapkami nebo parami yperitu ve 
statických podmínkách (Metodika MIKROTEST).  

 
Rezistenční dobou yperitu (RDY) se rozumí doba, která uplyne od počátku zkoušky do 

průniku par yperitu na rubovou stranu, která je dána objevením se první modré skvrny v tenké 
vrstvě indikačního papíru, vizuálně odlišitelné od původního červeného zbarvení. Indikační papír 
se nachází na nekontaminované (rubové) straně testovaného materiálu. Rezistenční doba se 
vyjadřuje v minutách. 
 
Podstata zkoušky: při nastavené teplotě 30 °C pronikají páry yperitu testovaným materiálem, a 
to ze strany kontaminované na stranu nekontaminovanou, která je v kontaktu s indikačním 
papírem. V indikačním papíru, zabarveném kongočervení na červeno, je zakotven chloramin, 
který reaguje s yperitem za vzniku kyseliny chlorovodíkové. Jejím působením se změní původně 
červená barva papíru na modrou. 
 
Příprava zkoušky: zařízení MIKROTEST bylo sestaveno podle druhu použité fólie. V této práci 
se jednalo o vzorky rovné fólie. Schéma uspořádání zkoušky, viz Obrázek 9: na skleněnou 
destičku S1 bylo položeno kolečko indikačního papíru o průměru 30 mm, které bylo překryto 
vyseknutým vzorkem o průměru 50 mm. Na vzorek bylo položeno pryžové mezikruží P1 a 
kolečko filtračního papíru, které bylo umístěno do středu. Poté byla přiložena skleněná destička 
S2, celé zařízení bylo sepnuto svorkami a vloženo do termostatu na průhlednou podložku, pod 
kterou bylo umístěno zrcadlo, viz Obrázek 11. Zařízení bylo temperováno při požadované teplotě 
po dobu 10 až 15 minut.  
 

 
Obrázek 9:   Schéma zařízení MIKROTEST pro stanovení RDY na rovné fólii; 1 - skleněná deska S2; 1'- 

skleněná deska S1 s vymezením kruhu; 2 - pryžové mezikruží P1; 3 - fólie; 4 - prokládací 
papír; 5 - indikační papír; 6 - pryžová svorka; 7 – yperit 
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 a)  b)  
Obrázek 10: Zařízení MIKROTEST v reálné podobě: a) zamořovaná strana zařízení, b) sledovaná strana  
                      zařízení s prostupujícími parami yperitu 

 

 
Obrázek 11: Uložení zařízení MIKROTEST v termostatu: 1 - MIKROTEST; 2 - skleněná podložka;  

3 - zrcadlo; 4 - osvětlení; 5 - indikované skvrny 

 
 
Průběh zkoušky: zařízení MIKROTEST bylo vyjmuto z termostatu do digestoře a vzorek byl 
kontaminován kapalným yperitem vytemperovaným na požadovanou teplotu zkoušky, zde 30 °C, 
v podobě kapek pomocí digitální pipety. Na kolečko filtračního papíru bylo naneseno 20 µl 
yperitu (což odpovídá hustotě kontaminace 80 g.m-2). Zařízení bylo poté opět sepnuto svorkami a 
vloženo zpět do termostatu. Celková doba, po kterou se zařízení MIKROTEST nacházelo mimo 
termostat, nesměla přesáhnout 2 minuty. Okamžik kontaminace vzorku yperitem byl brán jako 
počátek zkoušky. První pozorování průniku yperitu bylo prováděno v době představující 90 % 
hodnoty rezistenční doby požadované technickou specifikací. Pokud nabylo zjištěno zmodrání 
indikačního papíru, další pozorování bylo prováděno vždy za dobu představující 5 % celkové 
doby zamoření při předcházejícím pozorování, a to až do doby přesahující nejméně o 15 % 
požadovanou hodnotu rezistenční doby. Jako výsledek hodnocení byla brána nejnižší hodnota 
rezistenční doby RDY.  
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Hodnocení zkoušky: zkouška byla hodnocena jako vyhovující, byla-li splněna zadaná 
rezistenční doba. Pro hodnocení zkoušky rezistenční doby byl souběžně prováděn test pěti vzorků 
stejného materiálu a poté byl počítán průměr, směrodatná odchylka a interval spolehlivosti 
průměru. 
 
Likvidace zkoušky: při likvidaci zkoušky bylo zařízení vyjmuto z termostatu do digestoře. Byly 
sejmuty pryžové svorky a skleněná deska S2 byla opláchnuta ethylalkoholem do předem 
připraveného vodného roztoku chlornanu vápenatého a pak byla nechána volně sušit. Pryžové 
mezikruží P1 bylo rovněž opláchnuto ethylalkoholem a dekontaminováno půlhodinovým varem 
ve 2 % vodném roztoku technické sody, pak opláchnuto vodou a usušeno. Vzorek s 
kontaminovaným kolečkem i s indikačním a prokládacím papírem byl odložen do vodného 
roztoku chlornanu vápenatého. V případě nebezpečí roztečení kapek na fólii byly kapky nejdříve 
odsáty buničitým čtverečkem. Spodní skleněná deska opláchnuta ethylalkoholem a ponechána 
volně sušit56.  
 
 

4.3.2 Metodika CHROMTEST  
 

Pro měření permeace yperitu byl navržen a zkonstruován experimentální systém a byla 
zpracována Metodika pro měření prostupu par yperitu přes bariérové polymerní materiály 
pomocí zařízením CHROMTEST . 
 

Metodika popisuje podmínky laboratorních postupů při měření permeace yperitu přes 
bariérové polymerní materiály v dynamických podmínkách, tj. kdy ve vrchní části permeační 
cely je umístěna zkušební chemikálie a spodní částí cely prochází proud nosného plynu. 
Metodika byla vypracována v souladu s Českou technickou normou ČSN EN ISO 6529 (2002)54. 
Podmínky měření byly definovány metodou A (norma ČSN EN ISO 6529 ),  která je určena pro 
zkoušení kapalných chemických látek, těkavých nebo rozpustných ve vodě, za podmínek 
nepřetržitého kontaktu s testovaným materiálem v otevřené smyčce.  
 

Odolnost materiálů je definována tzv. rezistenční dobou, jak již bylo popsáno v kapitole 2.3. 
Představuje časový úsek od okamžiku prvního kontaktu zkušební chemikálie s jednou stranou 
(lícová strana) materiálu do průniku prahového množství látky na stranu druhou (rubovou stranu). 
Rezistenční doba je obvykle vyjadřována v minutách nebo hodinách a typická délka testování je 
minimálně 8 hodin.  
 
Podstata zkoušky: vnitřní prostor permeační cely je rozdělen testovaným materiálem na dvě 
části. V horní části je nastavena a udržována konstantní koncentrace yperitu. Spodní částí 
prochází proud nosného plynu a omývá rubovou stranu testovaného materiálu, což zajišťuje 
kontinuální vymývání par yperitu ve spodní části cely. Směs nosného plynu a prostupujících par 
yperitu je poté odnášena ke sběrnému médiu. Množství permeujících par zachycených ve 
sběrném médiu je následně analyzováno metodou plynové chromatografie. 
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Obrázek 12: Schéma alternativní permeační cely  

 
Na Obrázku 13 je zobrazeno uspořádání experimentálního systému v reálné podobě. 

Schematické uspořádání experimentálního systému pro měření permeace yperitu přes bariérové 
polymerní materiály v dynamických podmínkách s otevřenou smyčkou za nepřerušovaného 
kontaktu testovaného materiálu se zkušební chemikálií je zobrazeno na Obrázku 14. Permeační 
cela je temperována na nastavenou teplotu v termostatové lázni. Nosný plyn (zde vzduch) 
prochází přes sorpční patronu, která zajišťuje čistotu nosného plynu před vstupem do spodní části 
permeační cely. Nosný plyn po vstupu do spodní části permeační cely omývá rubovou stranu 
testovaného materiálu, skrze kterou prostupují páry zkušební chemikálie (zde yperit). 
Prostupující páry yperitu jsou následně v proudu nosného plynu odnášeny směrem k odběrovému 
zařízení. Mezi permeační celou a odběrovým zařízením je zařazeno zařízení MANIFOLD, které 
slouží pro automatický odběr směsi nosného plynu a prostupujících par yperitu do sběrných 
matric. Konstrukce zařízení MANIFOLD umožňuje odběr par yperitu třemi možnými způsoby, 
resp. použití tří možných sběrných médií (tj.matric), v nichž jsou páry yperitu zachytávány a 
následně analyzovány metodou plynové chromatografie. Měřící systém je možno modifikovat 
podle použitého typu sběrné matrice. 
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Obrázek 13: Experimentální systém CHROMTEST, 1 – odběrové zařízení, 2 – sorpční patrona,  

3 – permeační cela, 4 – termostatová lázeň, 5 – měřící část zařízení MANIFOLD, 6 – řídící 
část zařízení MANIFOLD 

 

 
Obrázek 14: Uspořádání experimentálního systému s otevřenou smyčkou. Nosný plyn je zobrazen modrou 

šipkou a červená šipka značí směs nosného plynu s prostupujícími parami yperitu.  
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4.3.2.1 Složení experimentálního systému 
 

Měřící systém je složen z těchto hlavních komponent: permeační cely, odběrového zařízení 
a zařízení MANIFOLD. Jednotlivé komponenty jsou dále podrobněji popsány. 

 

4.3.2.1.1 Permeační cela  
 
Pro měření permeace byla použita alternativní permeační cela57-59, která je určena pro 

testování plošných vzorků z neprodyšných bariérových materiálů. Cela byla navržena a 
zkonstruována v souladu s Českou technickou normou ČSN EN ISO 6529. Oproti původní cele 
uvedené v normě ČSN EN ISO 6529 byla upravena specielně pro naše účely, tj. pro zvolený typ 
odběru vzorků a temperaci cely v termostatové lázni. Cela se skládá ze dvou částí, které od sebe 
odděluje vzorek testovaného materiálu. Je upevňována držákem a dotahována centrálním 
šroubem. Pro napojení vstupu a výstupu nosného plynu byl použit rychloupínací sytém Legris. 
Cela je vyrobena z nerezové oceli a veškeré další komponenty jsou vyrobeny z inertních 
materiálů. 

 
 

a)   b)  
Obrázek 15: Alternativní permeační cela 

 

4.3.2.1.2 Odběrové zařízení  
 
Pro regulaci průtoku vzduchu bylo sestaveno odběrové zařízení, které se skládá z čerpadla, 

průtokoměru a připojení k počítači. Zařízení umožňuje regulaci a měření průtoku v rozsahu 50 ml 
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až 300 ml, včetně možnosti nastavení požadované doby prosávání ve dvou měřicích větvích. 
Zařízení bylo upraveno pro komunikaci a připojení k zařízení MANIFOLD, který zajišťuje 
automatizaci měření permeace, viz následující kapitola Zařízení MANIFOLD. 
 
Konstrukce zařízení 

Základním prvkem odběrového zařízení je měřící deska řízená a osazená mikroprocesorem 
PIC 16F874. K  desce jsou připojeny dvě membránové vývěvy KNF – NMP05L a dva 
hmotnostní průtokoměry AWM3300V. V jedné měřicí větvi je zapojena vždy jedna vývěva, 
jeden hmotnostní průtokoměr sloužící pro měření průtoku, jeden jehlový ventil  k mechanické 
regulaci průtoku a vyrovnávací teflonová nádobka, určená k redukci tlakových rázů vznikajících 
při provozu membránové vývěvy.  
 
 

 
Obrázek 16: Odběrové zařízení, 1 –měřící deska, 2 – membránová vývěva, 3 – hmotnostní průtokoměr,  

4 – jehlový ventil, 5 -  vyrovnávaní teflonová nádobka 

 
Funkce zařízení 

V prvním kroku se provádí nastavení a kalibrace průtoku na požadovanou hodnotu. Jelikož 
použitý průtokoměr AWM3300V nemá lineární převodní charakteristiku, je nutné kalibraci 
provést pro každou hodnotu průtoku zvlášť. Kalibrace se provádí přesným bublinkovým nebo 
jiným referenčním průtokoměrem připojeným na vstup odběrového zařízení s  připojenou 
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sběrnou matricí. Po spuštění měření odběrové zařízení udržuje změnou výkonu membránové 
vývěvy požadovaný průtok přes použitou sběrnou matrici. Takový způsob měření eliminuje vliv 
dané matrice na požadovaný průtok, protože každá odběrová matrice klade vlivem vrstvy 
sorpčního nebo extrakčního materiálu prosávanému nosnému plynu jiný odpor. Množství 
prosávaného média je po celou dobu měření zaznamenáváno a po ukončení měření je uloženo do 
výstupních datových souborů v textovém formátu (*.txt). 
 
Software 

Zařízení je připojeno k počítači přes rozhraní RS232. Je řízeno programem BarieraSW2006, 
který byl vytvořen a pro komunikaci odběrového zařízení s MANIFOLDEM upraven na verzi 
BarieraSW2006 2.0.0.0. Po spuštění programu je automaticky navázána komunikace s měřicí 
deskou. Spojení je udržováno po celou dobu měření a přenos dat je indikován světelnou 
signalizací na hlavním panelu programu. 
 

4.3.2.1.3 Zařízení MANIFOLD  
 
Zařízení Manifold (MF) bylo konstruováno jako přídavný modul k odběrovému zařízení. MF 

umožňuje automatické přepínání měřicí cesty mezi permeační celou a sběrnými matricemi 
(sběrné matrice: SPE trubičky, sorpční trubičky a promývací nádobky s rozpouštědlem). Díky 
tomu je možno automaticky odebírat a vzorkovat prostupující páry zkušební chemikálie přes 
materiál testovaný v permeační cele. Maximální počet sběrných matric umístěných v MF je 16, 
minimální počet matric 2. 
 
Konstrukce 
Zařízení se skládá ze dvou hlavních částí: 

• řídící část je tvořena PLC modulem Siemens LOGO! s odpovídajícím počtem 
analogových vstupních a výstupních portů. Celý modul je umístěn do plastového boxu, 
ovládací prvky jsou přístupné po otevření krycích dvířek.  

• měřicí část je tvořena nerezovou deskou, která je osazena šestnácti trojcestnými 
elektromagnetickými ventily a připojovacím hřebenem. Připojovací hřeben byl vyroben 
ve dvou variantách. První varianta hřebenu je přizpůsobena pro vložení plastových SPE 
trubiček s kuželovitým zakončením o průměru 4 mm nebo sorpčních tenaxových trubiček 
o průměru 6,35 mm, viz Obrázek 17 a) a b). Druhá varianta je určena k připojení 
speciálních promývacích nádobek, viz Obrázek 17 c). Hřeben je  vyhříván oběhovým 
termostatem. Temperací hřebenu je omezena případná kondenzace permeujících par 
zkušební chemikálie. 

 
Funkce 

Řídící jednotka MANIFOLD je spojena speciálním komunikačním kabelem s odběrovým 
zařízením. Po spuštění měření zařízení kontroluje funkci vakuové vývěvy v odběrovém zařízení a 
řídí přepínání pozic odběrových matric v časovém intervalu přibližně 1,5 s po zastavení vakuové 
vývěvy. 
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a)  b)  

c)  
Obrázek 17:  Měřící část zařízení MANIFOLD s připojovacím hřebenem a třemi typy odběrových  

matric: a) SPE trubičky pro absorpci v tuhé fázi, b) sorpční trubičky Tenax TA pro sorpci, 
c) promývací  nádobky pro přímou adsorpci do rozpouštědla  

 
Software 

Zařízení MF ve spojení s odběrovým zařízením je řízeno software BarieraSW2006 verze 
2.0.0.0. Tato verze je doplněna o funkci časového harmonogramu měření, která umožňuje 
definovat celkový počet sběrných matric osazených v MF a doby prosávání jednotlivých 
odběrových matric. Po spuštění programu pak celé měření probíhá automaticky bez zásahu 
uživatele a jeho ukončení se zobrazí v dialogovém okně s výzvou na zastavení programu. Během 
měření je možná kontrola funkce zařízení, především aktivita ventilů, nejen s využitím softwaru 
BarieraSW2006, ale i malým LCD displejem na čelním panelu modulu Siemens LOGO!. 
K přepínání mezi jednotlivými dialogovými okny slouží šipky. V dialogovém okně označeném 
písmenem Q je vždy číslo aktivního ventilu vizuálně zvýrazněno. 

 

 
Obrázek 18: LCD displej čelního panelu modulu Siemens LOGO! s dialogovým oknem vizuálně 

zvýrazněného aktivního ventilu č. 1 
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4.3.2.1.4 Další části experimentálního systému 
 
Termostatová lázeň 

Permeační cely byly temperovány v termostatové lázeni Julabo 5-EH, která je určena pro 
temperaci v rozsahu 20 – 100 °C. Z důvodů přesnější temperance  byla termostatová lázeň 
regulována termostatem Julabo F25-ME, který je vhodný především pro přesné vyhřívání 
vnějších systémů v rozsahu od - 28 do + 100 °C. Údaje o externí teplotě byly měřeny teplotním 
čidlem Pt100, které je součástí termostatu.  

Zvolený typ temperace umožňuje měření v relativně širokém rozsahu teplot. Vzhledem 
k účelům, pro které jsou testované materiály určeny, je rozsah teplot směrodatný od 20 °C do  
40 °C. Spodní hranice je definována bodem tuhnutí použité chemikálie, která je pro yperit  
14,5 °C. Horní hranice je omezena snesitelností ochranných prostředků, kdy při teplotě nad 
40 °C hrozí poškození organismu s možnými letálními následky.  
 
Sběrná média 

Pro měření byly použity tři typy sběrných médií. Dvě sběrná média jsou na bázi pevného 
sorbentu a jedno kapalné sběrné médium.  
 

• SPE trubičky Superclean™ ENVI-CarbTM - pevný sorbent jako sběrné médium 
• Sorpční trubičky TENAX TA™  - pevný sorbent jako sběrné médium 
• Promývací nádobky pro přímou absorpci do n-hexanu - kapalné sběrné médium 

 
1. SPE (Solid Phase Extraction) trubičky Superclean™ ENVI-CarbTM byly použity pro záchyt 
par yperitu do vrstvy speciálního sorbentu na bázi aktivního uhlí. Páry yperitu zachycené 
v sorpční uhlíkové vrstvě byly vymývány vhodným elučním činidlem a následně analyzovány 
metodou plynové chromatografie (LI-GC = Liquid Injection - Gas Chromatography). 
Specifikace: plocha sorpčního povrchu 100 m2.g-1,  hmotnost sorpčního lože 100 mg, objem 
trubiček 1 ml (výrobce: SUPELCO, Bellefonte, PA, USA). Jako eluční činidlo byl použit n-hexan 
(≥ 99,0 % čistota pro GC, Fluka). 
 
 

 
Obrázek 19: SPE trubička Superclean™ ENVI-CarbTM  

 
2. Sorpční trubičky TENAX TA™ byly použity pro záchyt par yperitu do sorpční vrstvy 
s následnou analýzou metodou termální desorpce plynovým chromatografem (TD-GC = Thermal 
Desorption - Gas Chromatography).  
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Obrázek 20: Trubičky plněné sorpční náplní TENAX TA™ 

 
Nerezové sorpční trubičky (výrobce: Markes International, UK) jsou plněny speciální sorpční 
náplní označovanou obchodním názvem TENAX TA™. Jedná se o porézní polymer, který je 
tvořen 2,6-difenyl-fenylenoxidem. Je vhodný pro separaci látek s bodem varu v rozsahu od 100 – 
400 °C, například aromatické uhlovodíky (kromě benzenu), nepolární látky s bodem varu  
>100 °C, méně těkavé polární látky s bodem varu >150 °C, polyaromatické uhlovodíky (PAU 
nebo PAH z anglického polyaromatic hydrocarbons) a polychlorované bifenyly (PCB, PCBs). 
Mezi důležité rysy TENAX TA™ patří jeho vysoká maximální operační teplota (350 °C), krátký 
retenční čas a relativně nízká teplota pro efektivní separaci. Specifikace: plocha sorpčního 
povrchu tenaxové vrstvy je 35 m2.g-1, doporučená teplota kondicionování 325 °C a doporučená 
teplota desorpce až 300 °C. 
 
3. Jako kapalné sběrné médium bylo použito rozpouštědlo n-hexan (≥ 99,0 % čistota pro GC, 
Fluka). Vzorky absorbované do n-hexanu byly analyzovány metodou plynové chromatografie 
(LI-GC = Liquid Injection - Gas Chromatography). Pro absorpci do n-hexanu byly navrženy a 
speciálně pro tyto účely vyrobeny promývací nádobky s bočním vývodem pro umístění 
teflonového septa, které umožňuje odběr vzorku a doplňování absorpčního činidla na definovaný 
objem, aniž by musel být měřící systém rozpojen. Součástí teflonového septa je barevná tlačka 
(vysunutá červená koncovka signalizuje otevření septa, vysunutá zelená koncovka uzavření 
septa). Promývací skleněné nádobky jsou tvořeny ze dvou částí, které jsou navzájem spojeny 
zábrusem. Při zkoušce bylo do spodní části promývací nádobky nadávkováno absorpční činidlo o 
definovaném objemu (konkrétně 3 ml n-hexanu). Přes vrchní část, tvořenou skleněnou trubičkou 
se skleněnou spirálkou, byla prosávána směs nosného plynu (zde vzduchu) s permeujícími parami 
yperitu. Při prostupu plynné směsi rozpouštědlem nadávkovaným ve spodní části promývací 
nádobky se díky skleněné spirále prodlužuje dráha bublinek plynné směsi a tím se zvyšuje 
extrakční účinnost.  
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a)  b)  
Obrázek 21: Promývací nádobka s bočním vývodem(ad a)  a teflonovým septem (ad b) 

 
Přídavná zařízení a další vybavení 

- analytické váhy Sartorius (± 0,0001 g) 
- digitální tloušťkoměr Militast 1075 
- vysekávač vzorků o průměru 50 mm 
- digitální průtokoměr OptiFlow 650 (výrobce: Agilent Technologies) 
- Leak Detector  (výrobce: Restek) 
- digitální pipeta Eppendorf s nastavitelným objemem v rozsahu 5-100 μl  
- digitální pipeta Eppendorf s nastavitelným objemem v rozsahu 100-1000 μl  
- dávkovací stříkačky Hamilton o objemu 1 ml 
- butylkaučuková a fluorkaučuková těsnění, teflonové a silikonové hadičky, teflonová 

těsnící páska 
- Petriho misky, pinzeta 
- datalogger Almemo 2890-9 s teplotním čidlem Thermo ZA 9020-FS 
- software: BarieraSW2006 verze 2.0.0.0, Almemo 4.4 
- ochranné prostředky (butylkaučukové rukavice, nitrilové rukavice, chalát, ochranná 

maska s kombinovaným filtrem MOF-6) 
 
Použité chemikálie 

- předestilovaný yperit  
- rozpouštědla:  n-hexan (≥ 99,0 % čistota pro GC, Fluka ) 

   dichlormethan, (99,5 % čistota pro GC, Sigma-Aldrich) 
ethanol denaturovaný 
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4.3.2.2 Příprava zkoušky 
 
Příprava vzorků pro měření 

Z vybraného polymerního bariérového materiálu byly vyseknuty vzorky o průměru 50 mm, 
který odpovídá příčnému průměru permeační cely. Každý vzorek byl pětkrát zvážen s přesností  
± 0,0001 g a pětkrát změřena jeho tloušťka s přesností ± 0,01 mm. Z naměřených hodnot byly 
vypočteny průměrné hodnoty. Zvážený a změřený vzorek byl vložen mezi horní a dolní část 
nerezové permeační cely a cela byla utěsněna pomocí stahovacího rámu s upínacím šroubem. Na 
vstupu vzduchu do permeační cely byly připojeny sorpční patrony. Výstup z permeační cely byl 
propojen se zařízením MANIFOLD, v němž byla umístěna sběrná média. Cela i se vzorkem byla 
vždy před začátkem měření minimálně 30 minut temperována v termostatové lázni nastavené na 
požadovanou teplotu měření.  
 
Nastavení termostatu a termostatové lázně 

Termostat a termostatová lázeň byly nastaveny na požadovanou teplotu a spuštěny minimálně 
2 hodiny před začátkem měření, aby se teplota termostatu a lázně ustálila.  
 
Upevnění sběrných matric do zařízení MANIFOLD  

Měřící část zařízení MANIFOLD byla připojena hadicemi k termostatu a temperována 
minimálně 30 minut před začátkem měření. Každý typ sběrného média bylo nutno vizuálně 
překontrolovat ještě před upevněním do zařízení MANIFOLD a odhalit případné poškození nebo 
potenciální netěsnosti jednotlivých médií. Poté byla sběrná média upevněna do zařízení 
MANIFOLD. Případné netěsnosti systému odběrových matric upevněných v zařízení 
MANIFOLD byly zjišťovány pomocí zařízení Leak Detector. 
 
Nastavení parametrů měření v software BARIERASW2006 verze 2.0.0.0 

V software BARIERASW2006 byl nastaven počet a doby prosávání jednotlivých sběrných 
médií, provedena kalibrace průtoku vzduchu na definovanou hodnotu a nastaveny další 
podmínky měření podle Manuálu pro nastavení programu BARIERASW2006 verze 2.0.0.091.  
 
Nastavení software ALMEMO pro kontinuální záznam teploty 

Nastavení měřících a výstupních cyklů, počátek a konec měření, nastavení portu, ukládání 
dat, jejich záloha ve formátu .txt a kontinuální záznam teploty z teplotního čidla Thermo ZA 
9020-FS zapojeného do měřící ústředny ALMEMO 2890-9 bylo provedeno podle Manuálu pro 
nastavení software ALMEMO CZ WIN 4.492. 

 

4.3.2.3 Průběh zkoušky 
 
Po nastavení všech parametrů měření a 30 minutové temperaci vzorku upevněného 

v permeační cele, byl vzorek plošně kontaminován definovaným množstvím zkušební chemikálie 
následujícím postupem. V digestoři v níž byla umístěna měřící aparatura byl spuštěn odtah 
vzduchu. Z permeační cely bylo odšroubováno víčko a digitální pipetou nadávkováno 500 μl 
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zkušební chemikálie na vzorek testovaného materiálu v permeační cele. Cela byla pevně spojena 
pomocí upínacího mechanismu a bylo spuštěno měření pomocí tlačítka START v hlavním okně 
programu BARIERASW2006. Po uplynutí nastavené doby měření a provedeném odběru vzorků 
do všech sběrných matric, program BARIERASW2006 automaticky vyzval k ukončení měření 
pomocí tlačítka STOP. Během měření byla veškerá data ukládána v textovém souboru tube.dat na 
předem nastaveném místě na pevném disku počítače Po ukončení měření byla sběrná média 
vyjmuta z MANIFOLDU a připravena pro chromatografickou analýzu. 
 

4.3.2.4 Likvidace zkoušky 
 
Po ukončení pokusu byla permeační cela dekontaminována včetně jejích přídavných součástí 

následujícím postupem. Cela byla odpojena z měřící aparatury a veškeré jednorázově použité 
silikonové a teflonové součásti aparatury byly dekontaminovány ve vodném roztoku chlornanu 
vápenatého. Z permeační cely bylo opatrně odšroubováno víčko vyjmuto těsnění a 
dekontaminováno v kádince s ethanolem (pouze butylkaučuková a fluorakučuková těsnění bylo 
možné po provedené dekontaminaci použít opakovaně), obyčejné gumové těsnění bylo 
dekontaminováno ve vodném roztoku chlornanu vápenatého. Víčko bylo poté otřeno buničitými 
přířezy, zvlhčenými ethanolem a odloženo na připravenou Petriho misku. Pipetou bylo opatrně 
odpipetováno zbývající množství zkušební chemikálie z cely. Cela byla opakovaně vysoušena 
buničitými přířezy, které byly po použití dekontaminovány ve vodném roztoku chlornanu 
vápenatého. Poté byla cela více jak z poloviny naplněna ethanolem. Po 5 minutách působení byl 
ethanol z cely odpipetován a použitý ethanol přenesen do vodného roztoku chlornanu 
vápenatého. Vatovými tampóny byly s pomocí pinzety vysušeny zbytky ethanolu v cele, víčko 
bylo našroubováno zpět na celu, uvolněn upínací systém cely a cela byla opatrně rotací kolem své 
osy z držáku vyjmuta. Velmi opatrně byla oddělena vrchní část cely od její spodní části. Použitý 
vzorek byl přenesen pinzetou do připravené a předem zvážené váženky. Obě části cely byly pak 
opakovaně otírány buničitými přířezy zvlhčenými ethanolem (většinou 3x-4x, i vícekrát, podle 
potřeby). Z vrchní části cely bylo odšroubováno víčko a opakovaně otřeno buničitou vatou, 
zvlhčenou ethanolem. Všechny součásti cely byly odkládány na připravenou Petriho misku. Poté 
byly ze spodní části permeační cely odšroubovány vstupní a výstupní kovové trubičky a 
odstraněna teflonová těsnící páska ze závitů. Trubičky byly promyty ethanolem a odloženy na 
Petriho misku. Petriho miska byla se všemi součástmi cely vložena do sušárny nastavené na 
teplotu 150 °C a dobu sušení 90 minut. Během celé procedury dekontaminace cely a jejich 
přídavných součástí byla striktně dodržována pravidla bezpečnosti práce při manipulaci 
s toxickými látkami, byly používány předepsané ochranné prostředky a celá procedura byla 
prováděna se zapnutým odtahem vzduchu v digestoři, v níž byla umístěna měřící aparatura i 
sušárna.  
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4.3.3 Použitá instrumentální zařízení pro analýzu vzorků 
 

Pro analýzu permeujících par yperitu byla zvolena plynová chromatografie. Jak uvádí ve své 
studii Herbert H. Hill61 a spol., je plynová chromatografie jednou z klasických analytických 
metod, která je běžně používána pro detekci a identifikaci bojových chemických látek, stejně jako 
další zvolená metoda GC/MSD. Tyto dvě metody jsou v posledních pěti letech nejvíce používány 
k detekci bojových chemických látek a byly společně s dalšími nově používanými metodami 
prezentovány Gary D. Sidesem63. Mezi prezentovanými analytickými zařízeními pracujícími na 
principech plynové chromatografie bylo uvedeno i unikátní zařízení MINICAMS, které bylo 
vytvořeno specielně pro kontinuální monitorování nejnižších koncentrací bojových chemických 
látek a v této práci bylo použito jako jedno z instrumentálních zařízení. Plynovou chromatografii 
použil pro analýzu yperitu i Paul A. Lancaster62, který vypracoval metodiku pro stanovení yperitu 
extrahovaného v diethylftalátu,  při měření prostupu této látky přes ochranné oděvy.  

Pro kvantitativní analýzu byly v této práci použity tři typy instrumentálních analytických 
zařízení, která jsou dále stručně popsána včetně jejich specifikací. 
 

4.3.3.1 Plynový chromatograf AGILENT 6890N s autoinjektorem 7683B Series  
 

Pro analýzu vzorků metodou přímého nástřiku kapalného vzorku na kolonu (LI – liquid 
injection on column) byl použit plynový chromatograf AGILENT 6890N s autoinjektorem 
7683B Series (Agilent Technologie) a automatickým zásobníkem se 100 pozicemi pro 1,5 ml 
vialky Agilent. Vialky se vzorky byly umístěny do zásobníku a automaticky dávkovány 
autoinjektorem 7683B Series podle nastavených parametrů. Pro nástřik vzorku do kolony byla 
použita injekční stříkačka pro autoinjektory Agilent o objemu 10 μl. Objem nástřiku byl 1 μl. 
Analytickou koncovku tvořil detektor FPD v uspořádání pro detekci látek obsahujících sílu. 
Nastavení a analýza byly realizovány pomocí software GC ChemStation. 

 

 
Obrázek 22: Plynový chromatograf AGILENT 6890N s autoinjektorem  7683B Series  
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Specifikace plynového chromatografu AGILENT 6890N včetně specifikací použité 
chromatografické kolony jsou uvedeny v Tabulkách 6 a 7.  

 
Tabulka 6: Specifikace plynového chromatografu AGILENT  6890N 

Kolona    HP-5  
Auto Injektor   7683B Series Injector 
Detektor   FPD-S 
Software   GC ChemStation (Agilent Technologies) 

 

Tabulka 7: Specifikace použité chromatografické kolony HP-5 (Agilent Technologies) 

Délka    30 metrů 
Tloušťka filmu  0,25 µm  
Vnitřní průměr  0,320 mm 
Typ    kapilární kolona 
Materiál   křemenné sklo 
Stacionární fáze  5 % Phenyl Methyl Siloxan (nepolární) 
Operační teplota  -60 °C do 325 °C 

 

4.3.3.2 Plynový chromatograf AGILENT 6890N s 5973 MS detektorem 
 

Pro analýzu vzorků metodou termální desorpce (TD - thermal desorption) byl použit stejný 
typ plynového chromatografu jako u analýzy vzorky přímým nástřikem na kolonu, AGILENT 
6890N.  
 

 
Obrázek 23: Plynový chromatograf AGILENT 6890N s hmotnostním detektorem 5978 MSD Series  
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Součástí tohoto chromatografu je MARKES Ultra-UNITY desorpční jednotka, která je 
složená z termálního desorbéru a automatického zásobníku pro sorpční tenaxové 
trubičky. Látky byly detekovány hmotnostním detektorem 5975 MSD Series. Nastavení 
plynového chromatografu a průběh analýzy byly řízeny pomocí software Agilent MSD 
ChemStation. 

 
 

   
Obrázek 24: MARKES Ultra-UNITY systém složený z termálního desorbéru a automatického zásobníku  

 
Specifikace plynového chromatografu AGILENT 6890N, MARKES Ultra-UNITY desorpční 

jednotky a použité chromatografické kolony jsou uvedeny v Tabulkách 8 a 9. 
 

Tabulka 8: Specifikace plynového chromatografu AGILENT  6890N 

Kolona    HP-5MS  
Termální desorbér  Ultra-UNITY (výrobce: MARKES International, UK) 
Cold trap U-T10CW Chemical Weapon Agent Trap (výrobce: 

MARKES  International, UK)  
Detektor   5978 MSD Series 
Software   MSD ChemStation (Agilent Technologies) 

 

Tabulka 9: Specifikace použité chromatografické klony HP-5MS (Agilent Technologies) 

Délka    30 metrů 
Tloušťka filmu  0,25 µm 
Vnitřní průměr  0,250 mm 
Typ     kapilární kolona 
Materiál   křemenné sklo 
Fáze    5 % Phenyl Methyl Siloxan (nepolární) 
Operační teplota  -60 °C do 325 °C 
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MARKES Ultra-UNITY jednotka pracuje mechanismem dvoustupňové termální desorpce. V 
první fázi, označené jako primární desorpce, je sorpční trubička se zakotveným vzorkem během 
5 minut vytemperována na teplotu 280 °C a zplyněný vzorek je nosným plynem přenesen ke cold 
trapu, vychlazeném na teplotu -10 °C, ve kterém dochází k záchytu vzorku. Ve druhé fázi, tj. 
sekundární desorpci, je cold trap během 2 minut vytemperován na teplotu 300 °C a zplyněný 
vzorek je nosným plynem přenesen do GC-MS. Analýza v GC-MS začíná již při začátku ohřevu 
cold trapu79. 
 

4.3.3.3 Zařízení MINICAMS 
 

Jako třetí instrumentální zařízení bylo k analýze vzorků použito zařízení MINICAMS 
(výrobce: OI Analytical, CMS Field Products, TX, USA), které je určeno pro kontinuální 
vzorkování a následnou GC/FPD analýzu par organických látek ve vzduchu. Bylo vyvinuto 
specielně pro detekci bojových chemických látek. Je založeno na principu plynové 
chromatografie a pro detekci je používán detektor FPD. Nastavení zařízení a průběh analýzy je 
řízen pomocí software CHROMLINK 30.  
 

 
Obrázek 25: Přístroj MINICAMS  

 
Analýza vzorků probíhá ve dvou na sebe navazujících fázích. V první fázi (vzorkovací fázi), 

je plynný vzorek prosáván vzorkovací trubičkou plněnou pevným sorbentem. Ve druhé fázi 
(analytické fázi), probíhá vlastní analýza vzorku. Vzorkovací trubička se ohřeje na teplotu 250 °C 
a tím dochází k desorpci zachycené látky. Ta je následně v proudu nosného plynu přenesena do 
chromatografické kolony. 
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4.3.4 Soubor metodik pro chromatografickou analýzu vzorků  

4.3.4.1 Metodika pro analýzu vzorků metodou LI-GC/FPD  
 
Metodika je určena pro kvantitativní analýzu kapalných vzorků metodou přímého nástřiku 

vzorku na kolonu získaných dvěma technikami: 
 
• extrakcí z pevné fáze (SPE - extrakční technika, která využívá kapalnou fázi k uvolnění 

zachycené látky z pevné fáze),  
• přímou absorpcí do n-hexanu.  

 
Metodika obsahuje nastavení optimálních parametrů plynového chromatografu AGILENT 

6890N s autoinjektorem 7683B Series a detektorem FPD, přípravu standardních roztoků, 
parametry pro měření kalibrační křivky, přípravu vzorků pro analýzu, vlastní analýzu a 
interpretaci naměřených výsledků. 

 
 
Používaná zařízení a další pomůcky: 

a) GC AGILENT 6890N s autoinjektorem 7683B Series a detektorem FPD 
b) chromatografická kolona HP-5, 30m, 0,320 mm, 0,25 µm (Agilent Technologies) 
c) pracovní plyny (dusík N2, vodík H2, vzduch) 
d) stolní PC  
e) software GC ChemStation  
f) laboratorní sklo a pomůcky:  

• injektor Agilent o objemu 10 μl 
• digitální pipeta s nastavitelným objemem v rozsahu 100-1000 μl 
• skleněné vialky Agilent o objemu 1,5 ml se šroubovacím uzávěrem a 

teflonovým septem 
• odměrná nádobka se zábrusem třída A  

g) chemikálie:  
• n-hexan, 99 % čistota pro GC (Fluka) 
• předestilovaný yperit  

 
 
Procedury 

a) Nastavení optimálních operačních parametrů LI-GC/FPD 

Podrobnosti o správné funkci, nastavení, hodnocení naměřených dat, údržbě a řešení 
problémů jsou uvedeny v Agilent 6890/7683B nástroje  a manuály93-95. 

 
Tabulka 10 uvádí doporučená nastavení optimálních parametrů, včetně provozních teplot pro 

LI-GC/FPD včetně nastavení průtoku použitých plynů. 
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     Tabulka 10: Doporučené nastavení LI-GC/ FPD  

GC/FPD Parameters Setting GC/FPD Parameters Setting 
 

Inlet Temp.: 250 °C Detector Temp.: 250 °C 
Initial GC Oven Temp.: 90 °C Detector Air Flow: 60 ml/min 
Initial GC Oven Time: 1 min Detector H2 Flow: 50 ml/min 
GC Oven Ramp 1: 15 °C/min Make-up N2 Flow: 60 ml/min 
GC Oven Temp.1: 135 °C   
GC Oven Ramp 2: 25 °C/min   
Final GC Oven Temp.2: 250 °C   
Final GC Oven Time: 1 min   
Carrier Flow (N2): 3,8 ml/min   

 
 

b) Příprava standardů 

Pro přípravu zásobního roztoku a následné ředění kalibračních standardů je používáno 
rozpouštědlo n-hexan ve kvalitě pro GC. Manipulace a příprava roztoků musí být prováděna 
v souladu se zásadami SLP (správná laboratorní praxe). Kalibrační standardy musí být 
připravovány v odměrných nádobkách třídy A s použitím plynotěsných injektorů.  
 

Příprava zásobního roztoku: 60 μl (≅ 65 – 70 mg) čistého yperitu je nadávkováno do odměrné 
nádobky o celkovém objemu 50 ml s obsahem n – hexanu a váhově je zjištěna přesná hmotnost 
nadávkovaného yperitu. Pomocí známé hmotnosti, hustoty ( HDρ = 1,27 g.cm-3) a čistoty yperitu 
je proveden výpočet  koncentrace zásobního roztoku (ng.μl-1).  

Příprava kalibračních standardů: ze známé koncentrace zásobního roztoku je vypočteno 
ředění kalibračních standardů, resp. množství yperitu dávkované ze zásobního roztoku do objemu 
1 ml. 
Rozsah používané kalibrační křivky:  od 1ng do 12 ng 
Koncentrace kalibračních standardů: 1 ng, 2 ng, 3 ng, 5 ng, 10 ng, 12 ng 
Kontrolní bod:  10 ng 
 
 

c) Měření kalibrační křivky 

Pro stanovení kalibrační tabulky je nezbytným krokem identifikace komponenty ve vzorku a 
stanovení integračních podmínek pro vyhodnocení signálu dané komponenty. Vzhledem k tomu, 
že je požadována kvantitativní analýza, pro kalibrační křivku byla zvolena 6 bodová kalibrační 
křivka pokrývající rozsah koncentrací analyzovaných vzorků (zde od 1 ng do 12 ng). Kalibrační 
body jsou rovnoměrně rozloženy v daném kalibračním rozsahu. Kalibrační křivka detektoru FPD 
musí být kvadratická pro sloučeniny obsahující atom síry. Korelační koeficient kalibrační křivky 
musí být vždy ≥ 0,995.  
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d) Příprava vzorků pro analýzu 

Příprava vzorků získaných z  SPE trubiček: každá SPE trubička je promyta 1 ml n-hexanu a 
eluát je zachycen do označených a zvážených 1,5 ml vialek. Nakonec jsou vialky i s eluátem 
zváženy a následně analyzovány metodou LI-GC/FPD.  
 

Příprava vzorků yperitu přímo absorbovaných v n-hexanu: celý objem rozpouštědla 
s absorbovaným yperitem je kvantitativně převeden do zvážených 5 ml vialek. Potom jsou vialky 
opět zváženy a následně analyzovány metodou LI-GC/FPD. 

 
e) Postup vlastní analýzy 

Po spuštění programu GC ChemStation se postupně provádí: 

• nastavení příslušné metody analýzy, 
• nastavení a ověření parametrů zařízení GC/FPD. 

 
Po nastavení přístroje a řídícího software je spouštěna analýza naprázdno, čímž se provede 
kontrola čistoty kolony. Vždy před a po skončení měření jedné série vzorků je, za účelem zjištění 
čistoty systému, provedeno měření slepého vzorku. Jako slepý vzorek je používáno rozpouštědlo 
použité pro měřené vzorky. Pokud jsou zjištěny nečistoty v systému, je nutné provést 
opakovanou analýzu rozpouštědla. Kritériem pro čistotu systému je hodnota signálu pozadí  < 10 
pA. 

Vlastní analýza může probíhat po jednotlivých vzorcích nebo v sekvencích, což je automatická 
analýza většího množství vzorků, dávkovaných automaticky injektorem podle série instrukcí 
nastavených v sekvenčních tabulkách93-95. 

 
f) Interpretace naměřených výsledků 

    Výsledkem analýzy je chromatogram, který udává informaci o retenčním čase, charakteru  
a ploše píku. Na základě zavedené aktuální kalibrační křivky je kontrolována poloha a tvar píku  
a je hodnocena plocha píku odpovídající kvantitě, tj. množství stanovované složky.  
 
 

4.3.4.2 Metodika pro analýzu vzorků metodou TD-GC/MSD 
 

Metodika je určena pro kvantitativní analýzu plynných vzorků zachycených v sorpční vrstvě 
tenaxových trubiček. Obsahuje nastavení optimálních parametrů plynového chromatografu 
AGILENT 6890N s Ultra-UNITY termodesorpční jednotkou a detektorem MSD, přípravu 
standardních roztoků, parametry pro měření kalibrační křivky, přípravu vzorků pro analýzu, 
vlastní analýzu a interpretaci naměřených výsledků. 
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Používaná zařízení a další pomůcky: 

a) GC AGILENT 6890N s Ultra-UNITY termodesorpční jednotkou a detektorem MSD 
b) chromatografické klony HP-5MS, 30m, 0,250 mm, 0,25 µm (Agilent Technologies) 
b) pracovní plyny (helium He2, vodík H2, vzduch)  
c) stolní PC  
d) software MSD ChemStation 
e) vzorkovací zařízení MARKES 
f) laboratorní sklo a pomůcky:  

• injektor Agilent o objemu 10 μl 
• digitální pipeta s nastavitelným objemem v rozsahu 100-1000 μl 
• skleněné vialky Agilent o objemu 1,5 ml se šroubovacím uzávěrem 
• odměrná nádobka se zábrusem třída A 

g) chemikálie:  
• n-hexane,  99 % čistota pro GC (Fluka) 

 

Procedury 

a) Nastavení optimálních operačních parametrů TD-GC/MSD 

Podrobnosti o správné funkci, nastavení, hodnocení naměřených dat, údržbě a řešení 
problémů jsou uvedeny v Agilent 6890/5978 nástroje a manuály96-97. 
  
 Tabulka 11 udává doporučená nastavení optimálních parametrů, včetně provozních teplot pro 
TD-GC/MSD a nastavení průtoku použitých plynů. 
 
Tabulka 11: Nastavení TD-GC/MSD a MARKES Ultra-UNITY desorpční jednotky 

GC/MSD Parameters 
 

Setting Thermal Desorber Parameters Setting 

Initial GC Oven Temp.: 70       °C Valve Temp.: 280       °C          
Initial GC Oven Time: 1.5      min Tube Desorb Temp.: 280       °C 
GC Oven Ramp: 15   °C/min Tube Desorb Time: 5.0      min 
GC Oven Temp.: 175       °C Tube Purge/Sweep Flow: 50       ml/min 
GC Oven Ramp A: 25   °C/min Cold Trap -10       °C 
Final GC Oven Temp: 250      °C Trap Desorb Temp.: 300       °C            
Final GC Oven Time: 1         min Trap Desorb Time: 2.0      min 
    
Transfer liner heater 280 °C   
MS Quad 150 °C (max 200°C)   
MS Source 230 °C (max 250°C)   

 
 

b) Příprava standardů 

Pro přípravu zásobního roztoku a následné ředění kalibračních standardů je používáno 
rozpouštědlo n-hexan ve kvalitě pro GC. Manipulace a příprava roztoků musí být prováděna 
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v souladu se zásadami SLP (správná laboratorní praxe). Kalibrační standardy musí být 
připravovány v odměrných nádobkách třídy A s použitím plynotěsných injektorů.  
 

Příprava zásobního roztoku: 60 μl (≅ 65 – 70 mg) čistého yperitu je nadávkováno do odměrné 
nádobky o celkovém objemu 50 ml s obsahem n – hexanu a váhově je zjištěna přesná hmotnost 
nadávkovaného yperitu. Pomocí známé hmotnosti, hustoty ( HDρ = 1,27 g.cm-3) a čistoty yperitu 
je proveden výpočet  koncentrace zásobního roztoku (ng.μl-1).  

Příprava kalibračních standardů: ze známé koncentrace zásobního roztoku je vypočteno 
ředění kalibračních standardů, resp. množství yperitu dávkované ze zásobního roztoku do objemu 
1 ml. 
Rozsah používané kalibrační křivky:  od 25 ng do 600 ng  
Koncentrace kalibračních standardů: 25 ng, 100 ng, 200 ng, 400 ng, 500 ng, 600 ng 
Kontrolní bod: 200 ng  

 
Kalibrační standardy jsou dávkovány do sorpčních tenaxových trubiček pomocí vzorkovacího 

zařízení dodávaného firmou MARKES. Stejným způsobem jsou připravovány i kontrolní body 
zařazované do sekvencí během analýzy samotných vzorků. Před vlastním nástřikem je nutné 
překontrolovat hodnotu průtoku nosného plynu (He2) v zařízení, který by měl být 100 ± 10 
ml.min-1. Poté je požadovaný objem kalibračního roztoku pomocí plynotěsného injektoru 
nastříknut na sítko ucpávky sorpční trubičky. Po nástřiku je spuštěn průtok nosného plynu 
trubičkou a trubička je prosávána po dobu 5 minut.  
 

c) Měření kalibrační křivky 

Pro stanovení kalibrační tabulky je nezbytným krokem identifikace komponenty ve vzorku a 
stanovení integračních podmínek pro vyhodnocení signálu dané komponenty. Vzhledem k tomu, 
že je požadována kvantitativní analýza, byla pro kalibrační křivku zvolena 6 bodová kalibrační 
křivka pokrývající rozsah koncentrací analyzovaných vzorků (zde od 25 ng do 600 ng). 
Kalibrační body jsou rovnoměrně rozloženy v daném kalibračním rozsahu. Kalibrační křivka 
hmotnostního detektoru (MSD) musí být lineární. Korelační koeficient kalibrační křivky musí být 
vždy ≥ 0,995. 

 

d) Příprava vzorků pro analýzu 

Příprava sorpčních trubiček TENAX TA™: sorpční trubičky jsou umístěny do zásobníku Ultra-
UNITY termální desorpční jednotky a analyzovány metodou TD-GC/MS. 
 

e) Postup vlastní analýzy 

Po spuštění programu MSD ChemStation se postupně provádí: 

• nastavení příslušné metody analýzy, 
• nastavení a ověření parametrů zařízení GC/MSD. 
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V průběhu analýzy vzorků musí být v sekvenci vždy na pozici prvního a následně každého 
desátého vzorku zařazen kontrolní kalibrační bod. Naměřená hodnota kontrolního bodu musí být 
v rozsahu ± 10 % od známé koncentrace tohoto standardu. Jestliže víc než dva kalibrační body 
nevyhoví danému kriteriu pak zařízení musí být znovu naladěno a nakalibrováno po nalezení a 
odstranění zdroje problému (např. chyba obsluhy, chyba v přípravě standardů, kontaminace 
atp.)96-97. 
 

f) Interpretace naměřených výsledků 

     Výsledkem analýzy je chromatogram, který dává informaci o retenčním čase, charakteru a 
ploše píku, která vyhodnocením v programu MSD ChemStation podle zavedené kalibrační křivky 
odpovídá kvantitě stanovované složky.  
 
 

4.3.4.3 Metodika pro analýzu vzorků zařízením MINICAMS 
 

Metodika je určena pro kvantitativní analýzu plynných vzorků odebíraných zařízením 
MINICAMS. Obsahuje nastavení optimálních parametrů zařízení MINICAMS, přípravu 
standardních roztoků, parametry pro měření kalibrační křivky, vlastní analýzu a interpretaci 
naměřených výsledků. 
 
 
Používaná zařízení a další pomůcky: 

a) zařízení MINICAMS  
b) pracovní plyny (dusík N2, vodík H2, vzduch) 
c) stolní PC  
d) software CHROMLINK 30 
e) laboratorní sklo a pomůcky:  

• injektor Agilent o objemu 10 μl 
• digitální pipeta s nastavitelným objemem v rozsahu 100-1000 μl 
• skleněné vialky Agilent o objemu 1,5 ml se šroubovacím uzávěrem 
• odměrná nádobka se zábrusem třída A 

f) chemikálie:  
• n-hexane,  99 % čistota pro GC (Fluka) 

 
 
Procedury 

a) Nastavení optimálních operačních parametrů zařízení MINICAMS 
Podrobnosti o správné funkci, nastavení, hodnocení naměřených dat, údržbě a řešení 

problémů jsou uvedeny v manuálu MINICAMS98. 
 



64 

Tabulka 12 uvádí doporučená nastavení optimálních parametrů, včetně provozních teplot pro 
MINICAMS/FPD včetně nastavení průtoku použitých plynů. 
 
Tabulka 12: Doporučené nastavení zařízení MINICAMS  

MINICAMS Parameters 
 

Setting MINICAMS Parameters Setting 

Inlet Temp.: 75 °C Pressures Air: 35 psig 
Detector Block: 150 °C Pressures Hydrogen: 35 psig 
Column 1, Low: 50 °C Pressures Nitrogen: 40 psig 
Column 1, High: 200 °C   
Column 1, Rate: 200 °C/min Timed events:  
PCT Heater, Low: 50 °C Purge 0 – 200 sec. 
PCT Heater, High: 250 °C Desorb 0 – 60 sec. 

 
 

b) Příprava standardů 

Pro přípravu zásobního roztoku a následné ředění kalibračních standardů je používáno 
rozpouštědlo n-hexan ve kvalitě pro GC. Manipulace a příprava roztoků musí být prováděna 
v souladu se zásadami SLP (správná laboratorní praxe). Kalibrační standardy musí být 
připravovány v odměrných nádobkách třídy A s použitím plynotěsných injektorů.  

Příprava zásobního roztoku: 60 μl (≅ 65 – 70 mg) čistého yperitu je nadávkováno do odměrné 
nádobky o celkovém objemu 50 ml s obsahem n – hexanu a váhově je zjištěna přesná hmotnost 
nadávkovaného yperitu. Pomocí známé hmotnosti, hustoty ( HDρ = 1,27 g.cm-3) a čistoty yperitu 
je proveden výpočet  koncentrace zásobního roztoku (ng.μl-1).  

Příprava kalibračních standardů: ze známé koncentrace zásobního roztoku je vypočteno 
ředění kalibračních standardů, resp. množství yperitu dávkované ze zásobního roztoku do objemu 
1 ml. 
Rozsah používané kalibrační křivky:  od 1 ng do 45 ng 
Koncentrace kalibračních standardů: 1ng, 5 ng, 10 ng, 20 ng, 30 ng, 45 ng 
Kalibrační standardy jsou dávkovány pomocí plynotěsného injektoru přímo do inletu zařízení 
MINICAMS. Po nástřiku standardu probíhá analýza nastříknutého standardu. 
 

c) Měření kalibrační křivky 

Pro stanovení kalibrační tabulky je nezbytným krokem identifikace komponenty ve vzorku a 
stanovení integračních podmínek pro vyhodnocení signálu dané komponenty. Vzhledem k tomu, 
že je požadována kvantitativní analýza, pro kalibrační křivku byla zvolena 6 bodová kalibrační 
křivka pokrývající rozsah koncentrací analyzovaných vzorků (zde od 1 ng do 45 ng). Kalibrační 
body jsou rovnoměrně rozloženy v daném kalibračním rozsahu. Kalibrační křivka 
plamenofotometrického detektoru (FPD) musí být kvadratická. Korelační koeficient kalibrační 
křivky musí být vždy ≥ 0,995. 
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d) Příprava vzorků pro analýzu 

Permeační cela je temperovanou, teflonovou, přívodní trubičkou připojena k zařízení 
MINICAMS, které si vzorky podle nastavených parametrů odebírá a následně analyzuje. 
 

e) Postup vlastní analýzy 

Po spuštění programu CHROMLINK 30 se postupně provádí: 

• nastavení příslušné metody analýzy, 
• nastavení a ověření parametrů zařízení CHROMLINK 30. 

 
Po nastavení přístroje a řídícího software je spouštěna analýza naprázdno, čímž se provede 
kontrola čistoty zařízení. Vlastní analýza probíhá podle nastavených parametrů98. 
 

f) Interpretace naměřených výsledků 

     Výsledkem analýzy je výstupní protokol, který podává informaci o všech nastavených 
parametrech a podmínkách měření, včetně kalibrační křivky, množství (ng) a koncentraci 
analyzované látky (mg.m-3). 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 
 

Experimentální část předložené disertační práce byla zaměřena na vývoj experimentálního 
systému určeného pro měření permeace toxických látek polymerními bariérovými materiály a 
ověření jeho funkce. Pro stanovení množství prostupující toxické látky byla použita 
instrumentální zařízení využívající principy plynové chromatografie.  

Průnik yperitu byl sledován na rezistenčním materiálu označovaném názvem OPCH-05. 
Jedná se o polymerní materiál používaný pro výrobu ochranných prostředků, které jsou určeny 
pro dlouhodobou ochranu před škodlivými účinky toxických látek. Z těchto důvodů byl vybrán 
jako materiál vhodný pro sledování průniku yperitu.  

Výběr yperitu jako zkušební chemikálie vychází ze standardních mezinárodně používaných 
metodik, např. ASTM 739-85a. Yperit se vyznačuje především dobrou prostupností polymerními 
materiály a je běžně používán pro hodnocení rezistenčních vlastností materiálů používaných pro 
výrobu ochranných prostředků.  
 
 
Experimentální sledování permeace bylo provedeno dvěma metodikami: 

    - metodika MIKROTEST 
    - metodika CHROMTEST  
 
Metodika MIKROTEST  - zavedená metodika  

         - založená na vizuálně kolorimetrickém principu 
            - měření probíhá ve statických podmínkách  
                     - použita pouze pro orientační měření 

Hodnocené parametry: rezistenční doba 
 
Metodika CHROMTEST -   nově vyvíjená metodika  

         - kvantitativní analýza vzorků yperitu měřena metodou plynové     
            chromatografie 

            -  měření probíhá v dynamických podmínkách 

Hodnocené parametry:  délka prostupu, tj. rezistenční doba  
       průběh permeační křivky 
       množství prošlého yperitu  
      koncentrace prošlého yperitu  
      rychlost permeace yperitu  
       případné rozkladné produkty 
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5.1 Výsledky měření rezistenční doby v zařízení MIKROTEST 
 

Pro orientační měření rezistenční doby bylo nejprve použito zařízení MIKROTEST. Tímto 
způsobem bylo měřeno pět vzorků při teplotě 30 °C. Tabulka 13 uvádí hodnoty hmotností a 
tloušťky všech pěti vzorků a naměřené hodnoty rezistenčních dob materiálu OPCH-05 proti 
průniku yperitu. U všech naměřených hodnot byly vypočteny základní statistické parametry, tj. 
střední hodnota (průměr) a chyba střední hodnoty. 
 
Tabulka 13: Tloušťky a hmotnosti vzorků materiálu OPCH-05 a naměřené hodnoty rezistenčních dob 

materiálu OPCH-05 proti průniku yperitu 

Vzorek číslo Tloušťka Plošná hmotnost Rezistenční doba 
  mm g.m-2 minuty 
1 0,338 385,5 457 
2 0,335 383,7 457 
3 0,332 381,3 447 
4 0,334 378,2 447 
5 0,331 379,1 470 

Střední hodnota 0,334 381,56 455,6 
Chyba střední hodnoty 0,0012 1,37 4,24 

Chyba střední hodnoty v % 0,36 0,36 0,93 
Směrodatná odchylka 0,0027 3,06 9,48 

 
 

Vypočtené rezistenční doby byly vyneseny do grafu na Obrázku 26. Z grafu je jasně vidět, že 
rozdíly mezi pěti naměřenými hodnotami rezistenčních dob byly minimální, což potvrzuje i 
vypočtená chyba střední hodnoty vyjádřená v procentech, která  byla 0,93%. 

 

Rezistenční doba měřená v zařízení MIKROTEST
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Obrázek 26: Rezistenční doby měřené v zařízení MIKROTES, měřeno  pět vzorků materiálu OPCH-05,  
                      teplota měření 30 °C 
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Rezistenční doba měřená zařízením MIKROTEST je počítána od objevení se první modré 
skvrny v tenké vrstvě indikačního papíru, která je vizuálně odlišitelná od původního červeného 
zbarvení, viz Obrázek 27. Na Obrázku 27 a) je testovaný materiál na začátku zkoušky. Na 
následujícím Obrázku 27 b) je vidět první začínající zmodrání indikačního papíru, značící první 
průnik par yperitu testovaným materiálem. Na Obrázku 27 c) a d) jsou již jasně viditelné modré 
skvrny, které se zvětšovaly v závislosti na čase.  

 
 

a)  b)  

c)  d)  
Obrázek 27: Zařízení MIKROTEST na začátku měření (a) a  po průniku yperitu (b - d) 

 
Metodika MIKROTEST je pouze orientační a z hlediska dnešních potřeb a požadavků je 

poněkud zastaralá. Jedná o jednoduchou, subjektivní, vizuálně-kolorimetrickou metodu, která 
dovoluje stanovit rezistenční dobu testovaného materiálu pouze orientačně. Z hodnoty rezistenční 
doby není možno posuzovat charakter a průběh průniku látky testovaným rezistenčním 
materiálem, nelze přesně stanovit dobu průniku ani usuzovat na chování modifikovaných soustav 
při jiných podmínkách; rovněž nelze určit případné toxické rozkladné produkty.  

I přesto má tato metodika řadu výhod, pro které má stále své nezastupitelné místo při 
hodnocení ochranných materiálů. Je vhodná především pro praktické účely, konkrétně je 
využívána při výběru, konstrukci a výrobě ochranných prostředků a vývoji nových ochranných 
materiálů. Také ji lze doporučit pro rutinní měření téměř neomezeného množství vzorků. 
Z hlediska přípravy není příliš náročná, její velkou výhodou je rychlá odezva indikátoru při 
průniku par yperitu přes testovaný materiál, a to v množství vyšším než je mez detekce metody.  
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Měření rezistenční doby v zařízení MIKROTEST je založeno na subjektivním sledování doby 
průniku a probíhá ve statických podmínkách. Vzhledem k tomu, že měření permeace v zařízení 
CHROMTEST probíhá v dynamických podmínkách, není možné výsledky získané oběma 
metodami přímo porovnávat. Přesto byly výsledky měření metodikou MIKROTEST použity jako 
orientační hodnoty, na jejichž základě byly nastaveny podmínky měření permeace v zařízení 
CHROMTEST. 
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 5.2 Výsledky měření permeace v zařízení CHROMTEST 
 
Pro měření permeace yperitu přes polymerní bariérové materiály byl navržen a zkonstruován 

experimentální systém. Vývoj experimentálního systému byl provázen celou řadu problémů 
vzhledem k požadavkům, které musely být při jeho návrhu zohledňovány. Požadovanými 
parametry bylo zajištění těsnosti systému, zajištění dostatečné čistoty vzhledem k následné 
analýze plynovou chromatografií a co nejpřesnější tepelná stabilita vyhřívané permeační cely 
během celého měření.  

V první fázi měření byl experimentální systém určen pouze pro manuální odběr vzorků. Ten 
se však ukázal nevhodný, a to jak z pohledu časové náročnosti měření, přesnosti při odběrech 
vzorků do sběrných matric, tak i s ohledem na vysoké riziko kontaminace zkušebních chemikálií 
při manipulaci se sběrnými matricemi. Tyto důvody vyústily ve snahu o automatizaci celého 
experimentálního systému. Pro tyto účely bylo zkonstruováno zařízení MANIFOLD, které 
umožňuje automatické přepínání měřicí cesty mezi permeační celou a sběrnými matricemi podle 
nastavených parametrů.  

Během vývoje a ověřování funkce experimentálního systému muselo být řešeno velké 
množství problémů konstrukčního i funkčního rázu. Problémy byly postupně řešeny a 
odstraňovány různými konstrukčními úpravami nebo přídavnými prvky zapojovanými do 
příslušného experimentálního systému. Jedním z řešených problémů byla i úprava permeační 
cely, pokud se týká zajištění její těsnosti. Původní přívodní a odvodní nerezové trubičky byly 
vyměněny za rychloupínací systém Legris a permeační cela byla pro připojení tohoto systému 
konstrukčně upravena. Systém Legris zajišťuje dostatečnou těsnost cely a umožňuje snadné a 
rychlé upínání vstupních a výstupních spojovacích hadiček. 

V průběhu prvních testů bylo zjištěno, že výsledky měření podstatně ovlivňuje kvalita 
nosného vzduchu, což se výrazně projevovalo na pozadí chromatogramů v průběhu měření. Proto 
byla z důvodů eliminace tohoto parametru zapojena na vstupu do permeační cely sorpční patrona 
naplněná vrstvou sorbentu na bázi aktivního uhlí. Patrona plní funkci záchytu organických 
nečistot a vzdušné vlhkosti, které jsou v ovzduší obvykle přítomny. Z hlediska čistoty byly pro 
veškeré komponenty měřícího systému používány inertní materiály (sklo, nerezová ocel, teflon), 
které minimálně reagují s testovací látkou a eliminují nebezpečí sorpce par otravné látky do 
jednotlivých prvků měřícího systému. I přesto byla před začátkem každého měření prováděna 
zkouška čistoty všech částí experimentálního zařízení. Před zahájením experimentu bylo 
provedeno vzorkování systému po dobu 30 minut do  tenaxové sorpční trubičky, která byla ihned 
poté podrobena analýze na TD-GC/MSD. V případě, že bylo nalezeno i stopové množství 
zkušební chemikálie, byl měřící systém po dobu 30 minut promýván čistým vzduchem a následně 
byla opět provedena zkouška čistoty. 

Výsledná verze experimentálního systému je vhodná pro rutinní měření, a to díky plné 
automatizaci systému, která umožňuje kontinuální prosávání a přepínání mezi jednotlivými 
matricemi podle nastavených parametrů. Systém je uzpůsoben k odběru vzorků do třech typů 
sběrných matric, které jsou upevňovány v měřící části zařízení MANIFOLD pomocí 
připojovacího hřebenu.  
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Pro měření permeace byly použity různé konfigurace uspořádání měřícího systému, které 
byly definovány typem sběrného média (matrice), typem detektoru použitého pro kvantitativní 
analýzu vzorků a především jeho citlivostí. Měření permeace probíhalo v dynamických 
podmínkách, kdy byla nesmočená strana vzorku kontinuálně odvětrávána definovaným průtokem 
vzduchu. Páry zkušební chemikálie procházející materiálem byly zachycovány do sběrných 
matric, které byly následně analyzovány zvolenými instrumentálními zařízeními využívajícími 
principy plynové chromatografie. Veškeré podmínky měření, typ testovaného materiálu, jeho 
parametry, použitá zkušební chemikálie, sběrné matrice, frekvence vzorkování a další parametry 
byly zaznamenány v Protokolovém listu zkoušky, viz přílohová část předložené práce. 

 
Prostupující páry yperitu byly odebírány čtyřmi technikami a odebrané vzorky yperitu byly 

následně analyzovány příslušnými analytickými metodami. Všechny použité techniky, sběrné 
matrice a analytické metody jsou přehledně uvedeny v Tabulce 14. Pro snazší orientaci ve 
výsledných grafech a tabulkách byly jednotlivé techniky označeny velkými písmeny.  

Jako první technika odběru vzorků byla zvolena absorpce v tuhé fázi za využití SPE trubiček 
ENVI-CarbTM jako sběrných matric. Vzorky získané touto technikou byly následně analyzovány 
přímým nástřikem kapalného vzorku na kolonu (metoda LI-GC/FPD). Vzhledem k tomu, že 
odběr vzorků a jejich následná kvantitativní analýza probíhaly ve dvou různých zařízeních, byl 
proces měření permeace yperitu testovaným materiálem označen jako diskontinuální. Pro 
techniku odběru přímou absorpcí do n-hexanu byly použity promývací nádobky s bočním 
vývodem a teflonovým septem.Vzorky získané touto technikou byly stejně jako v předchozím 
případě analyzovány přímým nástřikem na kolonu (metoda LI-GC/FPD). A také stejně jako u 
absorpce do tuhé fáze i zde byl proces měření permeace diskontinuální. Třetí technikou odběru 
vzorků byla sorpce v sorpčních trubičkách TENAX TA™, kvantitativní analýza probíhala 
metodou termální desorpce (metoda TD – GC/MSD). Proces měření permeace byl jako 
v předchozích dvou případech diskontinuální. Jako poslední technika odběru vzorků byla použita 
opět sorpce a to s využitím zařízení MINICAMS, které si vzorky samo odebíralo a následně 
kvantitativně stanovovalo. Zařízení MINICAMS je založeno na principu plynové chromatografie. 
Odběr vzorků a jejich analýza probíhal v jednom zařízení a proces měření permeace byl tedy 
označen jako kontinuální.     
 
Tabulka 14: Použité typy sběrných matric, techniky odběru vzorků a analytické metody 

Označení Sběrná matrice Technika odběru Analytická metoda Proces měření 
permeace 

A SPE trubičky Absorpce v tuhé fázi LI – GC/FPD diskontinuální 
B Promývací nádobky Přímá absorpce v n-hexanu LI – GC/FPD diskontinuální 
C Sorpční trubičky Sorpce TD – GC/MSD diskontinuální 
D MINICAMS Sorpce MINICAMS/FPD kontinuální 

 
 
Jako první byly ověřovány SPE trubičky ENVI-CarbTM plněné vrstvou aktivního uhlí, které 

byly použity k odběru vzorků par testovací látky při nastavené hodnotě průtoku 0,1 dm-3.min-1. 
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Zachycené složky testovací látky byly po ukončení odběru vzorku uvolněny vhodným elučním 
činidlem, kterým byl v tomto případě n-hexan. Objem elučního činidla činil 1 ml. Kvantitativní 
analýza byla provedena nástřikem 1 μl vzorku na kolonu plynového chromatografu Agilent 
vybaveného plamenově fotometrickým detektorem (FPD). Stejným způsobem byla provedena 
kvantitativní analýza druhého typu sběrného média, kterým byly promývací nádobky určené pro 
absorpci plynné směsi yperitu a nosného plynu do n-hexanu. Jako třetí typ sběrné matrice byly 
použity sorpční trubičky plněné sorbentem TENAX TA, při nastavené hodnotě průtoku  
0,1 dm-3.min-1. Sorpční trubičky byly následně analyzovány metodou termální desorpce pomocí 
plynového chromatografu Agilent vybaveného hmotnostním (MS) detektorem.  

 
Tabulka 15: Použité typy sběrných matric 

Sběrná matrice Typ sorbentu Materiál 

SPE trubičky ENVI-CarbTM pevný grafitizovaný uhlík 
Sorpční trubičky TENAX TA pevný polysifenyloxid 

Promývací nádobky kapalný n-hexan 
 
V Tabulce 16 jsou uvedeny techniky odběru vzorků, analytické metody a příslušná 

instrumentální zařízení, která byla využita pro kvantitativní analýzu vzorků yperitu odebraného 
do sběrných matric.  
 
Tabulka 16: Použité techniky odběru vzorků, analytické metody a instrumentální zařízení 

Techniky 
odběru Analytické metody Instrumentální zařízení 

A,B LI – GC/FPD GC AGILENT 6890N s autoinjektorem 7683B Series 
C 

TD – GC/MSD 
GC AGILENT 6890N s 5973 MS detektorem a  

MARKES Ultra-UNITY desorpční jednotka 
D MINICAMS/FPD  MINICAMS 

 
Tabulka 17 uvádí použitá instrumentální zařízení a jejich specifikace ohledně retenčního 

času, kalibrační křivky a odezvy použitého detektoru.  
 
Tabulka 17: Použitá instrumentální zařízení 

Instrumentální zařízení Retenční čas 
yperitu (minuty) 

Rozsah kalibrační 
křivky (ng) 

Odezva 
detektoru 

GC AGILENT 6890N s autoinjektorem 
7683B Series 

3,40 1 – 12 ng kvadratická 

GC AGILENT 6890N s 5973 MSD a  
MARKES Ultra-UNITY desorpční jednotka 

7,70 25 – 600 ng lineární 

MINICAMS 1,95 1 – 45 ng kvadratická 
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Vždy po skončení měření byly vzorky vizuálně posouzeny, zda nedošlo vlivem prostupu 
yperitu polymerní vrstvou, k botnání nebo jiným deformitám testovaného materiálu vedoucím 
k jeho znehodnocení. Na Obrázku 28 jsou pro názornost prezentovány fotografie vzorků před 
kontaminací (Obrázek 28 a) a po skončení pokusu a následné dekontaminaci (Obrázek 28 b). 
Z těchto obrázků je zřejmé, že během měření nedocházelo k žádným viditelným změnám. 

 
 

a)  b)  
Obrázek 28: Testovaný vzorek materiálu OPCH-05, ad a) před kontaminací yperitem, ad b) po ukončení 

pokusu a dekontaminaci vzorku   
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5.2.1 Vyhodnocení a zpracování naměřených výsledků průběhu permeace  
 
Naměřené výsledky nám poskytly podklady pro hodnocení těchto parametrů: 

 - průběh permeační křivky  
 - délka prostupu, tj. rezistenční doba materiálu OPCH-05 proti průniku yperitu 
 - množství prošlého yperitu v ng případně v μg 
 - koncentrace prošlého yperitu v mg.m-3 
 - rychlost permeace yperitu vyjádřená v μg.cm-2.min-1 
 - případné rozkladné produkty jako výsledek interakcí yperitu s materiálem OPCH-05. 

 

Postup zpracování získaných výsledků závisí na charakteru testovaného materiálu a způsobu 
jeho expozice vůči zvolené zkušební látce. Koncentrace zvolené testovací látky (yperitu) byla při 
měření permeace v dynamických podmínkách zjišťována kvantitativní analýzou. Výsledkem 
chromatografických analýz byly údaje o množství testovací látky zachycené v jednotlivých 
sběrných matricích v ng vyhodnocené na základě aktuální kalibrační křivky.  

 
V následujících grafech jsou uvedeny příklady výsledků chromatografických analýz, 

měřených metodami LI-GC/FPD a TD-GC/MSD.  
V grafu na Obrázku 29 je příklad chromatogramu měřeného metodou LI-GC/FPD, který 

udává informaci o retenčním čase, charakteru a ploše píku. 
 

  

 
Obrázek 29:  Chromatogram získaný metodou LI-GC/FPD a tabulka s retenčním časem, charakteru a 

ploše píku a množství látky v ng.. 
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Na Obrázcích 30, 31 a 32 jsou uvedeny příklady celkového iontového chromatogramu, 
extrahovaného chromatogramu pro m/z 109 a hmotnostní spektrum měřené metodou  
TD-GC/MSD. 

 

 
Obrázek 30: Celkový iontový chromatogram (TIC - Total Ion Chromatogram) 

 

 
Obrázek 31: Extrahovaný chromatogram pro m/z 109 
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Obrázek 32: Hmotnostní spektrum  

 

Stanovené hodnoty byly přepočteny na množství yperitu v  objemu vzorkovaného vzduchu; 
tímto způsobem bylo určeno i celkové množství testovací látky, které proniklo materiálem v 
daném časovém intervalu vyjádřené v mg.m-3. 

Koncentrace par látky, která pronikla přes testovaný materiál do sběrného média v čase ti byla 
přímo úměrná permeační rychlosti φi.  

 
Rychlost permeace byla vypočtena na základě změřených koncentrací par z rovnice:   
 

   A
qc Vi

i =ϕ , 

 
kde: i je index přiřazený ke koncentraci ci, naměřenou v čase ti 

      ti  - je čas, který uplynul, vyjádřený v minutách, od počátku kontaktu testovaného materiálu se     
zkušební chemikálií do konce měření koncentrace ci 

 φi - rychlost permeace, vyjádřená v mikrogramech na čtvereční centimetr za minutu  
                (μg.cm-2.min-1) v čase ti 
 ci - koncentrace, vyjádřená v mikrogramech na litr (μg.l-1) zkušební chemikálie ve  
                sběrném médiu v čase ti 

 qV – průtok čerstvého sběrného média permeační celou vyjádřený v  dm3.min-1  
A – plocha styku vzorku materiálu, vyjádřená ve čtverečních centimetrech (4,91 cm2) 
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Do grafu, viz Obrázek 33, je vynesena závislost rychlosti permeace yperitu na čase. Rychlost 
permeace definuje množství zkušební chemikálie, které proniklo materiálem na exponovaném 
povrchu testovaného materiálu za jednotku času. Oblast grafu, ve které zakřivená část přechází 
v přímku, se nazývá přechodovou oblastí; přímková část je oblastí ustáleného toku. Okamžik 
průniku yperitu a z toho vyplývající doba průniku yperitu (RDY) byla vyhodnocena proložením 
lineární (přímkové) části permeační přímky regresní přímkou. Byla sestavena rovnice regresní 
přímky y = kx – a, ze které byla po dosazení y = 0 získána hodnota rezistenční doby testovaného 
materiálu vůči yperitu. 
 
Výpočet rezistenční doby: 
 

zavedení podmínky, kdy: y = 0 
y = 1,3081x -0,177 
x = 0,177/1,3081 *1440 (přepočet na minuty) = (RDY) = 195 minut 

 
 

Závislost rychlosti permeace yperitu na čase_35 °C_0,1dm3.min-1

y = 1.3081x - 0.177
R2 = 0.9976
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Obrázek 33: Závislost rychlosti permeace yperitu na čase, testovaný materiál OPCH-05, podmínky 

měření: teplota 30 °C, průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, vzorky odebírány technikou A 
(absorpce v tuhé fázi), analýza metodou LI-GC/FPD. 

 
Z grafu závislosti rychlost permeace na čase byly stanoveny následující charakteristiky:  

Rezistenční doba, která představuje časový úsek od okamžiku prvního kontaktu zkušební 
chemikálie (zde yperitu) s  jednou stranou materiálu do průniku prahového množství látky na 
stranu druhou;  
Permeační hmotnost, která značí množství zkušební chemikálie (zde yperit), které proniklo 
materiálem ochranného oděvu za daný čas;  
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Celková permeační hmotnost, která představuje celkové množství zkušební chemikálie (zde 
yperit), která pronikla během celé délky experimentu, tj. od začátku kontaminace až po ukončení 
měření; 
Rychlost permeace, která udává množství zkušební chemikálie (zde yperit), které proniklo 
testovaným materiálem na daném expozičním povrchu za jednotku času.  
Celková permeační rychlost, tj. celkové množství zkušební chemikálie (zde yperit), které při 
permeaci prošlo během doby počítané od času, kdy vzorek ochranného materiálu byl poprvé 
vystaven styku se zkušební chemikálií.  
 

V grafu znázorněném na Obrázku 33 je vynesena závislost rychlosti permeace yperitu na 
čase. Permeační křivka má typický průběh, kdy se rychlost permeace yperitu ustálí na 
rovnovážné hodnotě. Pro zjištění rezistenční doby a dalších permeačních charakteristik 
(množství, koncentrace a permeační rychlost yperitu) je důležitá ta oblast grafu, ve které 
zakřivená část permeační křivky přechází v přímkovou část. Z těchto důvodů byly další 
experimenty měřeny v kratších časových intervalech, protože dosažení rovnovážné hodnoty 
koncentrace není pro účely hodnocení rezistenční doby podstatné. 
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Příklad výpočtu koncentrace a rychlosti permeace par yperitu na základě  naměřených dat je uveden v Tabulce 18  (zdrojová data pro 
graf na Obrázku 33). V této tabulce jsou uvedena zdrojová data a výsledky měření zaznamenané odběrovým zařízením (datum, začátek 
vzorkování, délka vzorkování a z nich vypočtená délka pokusu, celkový prosátý vzduch), dále výsledky kvantitativní analýzy (retenční 
čas, plocha píku, množství) a objem vzorku (množství vzorku přepočtené na objem, viz Tabulka 19). 
 
Tabulka 18: Zdrojová data a experimentální výsledky měření permeace yperitu polymerním materiálem OPCH-05 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 

Délka 
vzorková

ní 

Délka 
pokusu 

Celkový 
prosátý 
vzduch 
(dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 

1 14.4.2009 10:34:58 1:59:59 0:00:00 11.118 3.410 3319.61 5.72 612.14 3.50 0.00 0.00 
2 14.4.2009 12:35:00 1:59:59 2:00:02 11.855 3.409 905.92 11.39 735.66 8.38 0.71 0.01 
3 14.4.2009 14:35:02 1:59:59 4:00:04 12.005 3.410 15857.90 43.55 677.54 29.51 2.46 0.05 
4 14.4.2009 16:35:04 1:59:59 6:00:06 11.397 3.408 15441.10 107.78 688.92 74.25 6.52 0.14 
5 14.4.2009 18:35:06 1:59:59 8:00:08 11.472 3.408 1340.63 180.21 701.82 126.48 11.02 0.23 
6 14.4.2009 20:35:08 1:59:59 10:00:10 11.371 3.410 3652.72 298.72 683.92 204.30 17.97 0.38 
7 14.4.2009 22:35:10 1:59:59 12:00:12 11.997 3.410 7834.29 413.46 686.34 283.77 23.65 0.50 
8 15.4.2009 0:35:12 1:59:59 14:00:14 11.996 3.407 5045.26 482.05 681.94 328.73 27.40 0.58 
9 15.4.2009 2:35:14 0:59:59 16:00:16 6.006 3.409 1641.11 282.20 705.01 198.95 33.13 0.70 
10 15.4.2009 3:35:16 0:59:59 17:00:18 6.006 3.405 2474.25 310.31 696.05 215.99 35.96 0.76 
11 15.4.2009 4:35:18 0:59:59 18:00:20 6.004 3.407 1537.81 336.40 665.40 223.84 37.28 0.79 
12 15.4.2009 5:35:20 1:00:00 19:00:22 6.004 3.409 2037.46 316.11 764.95 241.81 40.27 0.85 
13 15.4.2009 6:35:22 0:59:59 20:00:24 5.478 3.408 2411.72 323.97 728.68 236.07 43.09 0.91 
14 15.4.2009 7:35:24 0:59:59 21:00:26 6.005 3.410 2510.70 350.80 761.31 267.07 44.47 0.94 
15 15.4.2009 8:35:26 0:59:59 22:00:28 6.004 3.409 2824.67 381.26 708.50 270.12 44.99 0.95 
16 15.4.2009 9:35:28 0:59:59 23:00:30 6.003 3.411 2503.71 350.33 779.21 272.98 45.47 0.96 
18 15.4.2009 11:35:28   24:00:29                
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Tabulka 19: Experimentální výsledky naměřených hmotností vzorků a jejich přepočet na objem 
Vialka 
číslo 

  

Prázdná 
vialka 

(g) 

Vialka 
se vzorkem 

(g) 

Hmotnost 
vzorku 

(g) 

Hustota 
n-hexanu 
(g.ml-1) 

Objem 
vzorku 

(ml) 

Objem 
vzorku 

 (µl) 
1 2.7245 3.1279 0.4034 0.659 0.6121 612.14 
2 2.6919 3.1767 0.4848 0.659 0.7357 735.66 
3 2.7367 3.1832 0.4465 0.659 0.6775 677.54 
4 2.7138 3.1678 0.4540 0.659 0.6889 688.92 
5 2.7220 3.1845 0.4625 0.659 0.7018 701.82 
6 2.7074 3.1581 0.4507 0.659 0.6839 683.92 
7 2.7207 3.1730 0.4523 0.659 0.6863 686.34 
8 2.7099 3.1593 0.4494 0.659 0.6819 681.94 
9 2.7151 3.1797 0.4646 0.659 0.7050 705.01 
10 2.7277 3.1864 0.4587 0.659 0.6961 696.05 
11 2.7084 3.1469 0.4385 0.659 0.6654 665.40 
12 2.7197 3.2238 0.5041 0.659 0.7649 764.95 
13 2.7124 3.1926 0.4802 0.659 0.7287 728.68 
14 2.7148 3.2165 0.5017 0.659 0.7613 761.31 
15 2.7496 3.2165 0.4669 0.659 0.7085 708.50 
16 2.6803 3.1938 0.5135 0.659 0.7792 779.21 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  81 

5.2.2 Zjištění vlivu průtoku nosného plynu  
 

Při měření permeace v dynamických podmínkách, tj. v časovém horizontu, kdy spodní 
(rubová) část testovaného materiálu je omývána proudem nosného plynu, je nutno zajistit 
dostatečný průtok plynného média. Dostatečným průtokem vzduchu je zajištěna nejen 
homogenita vznikající parovzdušné směsi, ale rovněž je minimalizován vliv koncentrační 
hraniční vrstvy pronikající zkušební chemické látky na povrchu testovaného materiálu. 
Doporučený průtok nosného média (vztažený za minutu) by měl dosahoval minimálně 
pětinásobku objemu průtočné části cely. Objem průtočné části použité alternativní permeační 
cely je 17,2 cm3. Optimální průtok vzduchu průtočnou částí permeační cely byl tedy stanoven na 
0,1 dm3.min-1.  

 
V grafu na Obrázku 34, znázorňujícím závislost rychlosti permeace par yperitu na čase, jsou 

vyneseny výsledky měření permeace yperitu materiálem OPCH-05 při teplotě 30 °C. Jako sběrné 
matrice byly použity SPE trubičky. Při všech třech měřeních byly vzorky odebírány ve stejných 
časových intervalech. Průtok vzduchu byl nastaven na hodnoty 0,1 dm3.min-1, 0,2 dm3.min-1 a  
0,3 dm3.min-1. Všechny experimenty byla měřeny paralelně, dvakrát. Jak je patrno z výsledných 
permeačních křivek, se zvyšujícím se průtokem byla koncentrace par yperitu nižší. Tyto rozdíly 
byly způsobeny různým průtokem vzduchu procházejícího permeační celou v daném časovém 
úseku, v němž bylo stanoveno množství yperitu, tj. docházelo k ředění vzorku do většího objemu 
vzduchu. Protokolové listy a zdrojová data k následujícím dvěma grafům jsou uvedeny 
v přílohové části této práce, viz Příloha 3, 4 a 5. 
 

Změna rychlosti permeace yperitu v závislosti na průtoku vzduchu_30°C
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Obrázek 34: Závislost rychlost permeace par yperitu, průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, 0,2 dm3.min-1,  

0,3 dm3.min-1, vzorky odebírány technikou A (absorpce v tuhé fázi), analýza metodou  
LI-GC/FPD 
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Do grafu, který je znázorněn na Obrázku 35, byla vynesena změna permeační hmotnosti 
yperitu v závislosti na průtoku vzduchu. Z grafu jednoznačně vyplývá, že průběhy všech tří 
křivek mají téměř identický charakter. U všech tří rozdílných průtoků tedy prošlo téměř stejné 
množství yperitu.  

 
 

Změna permeační hmotnosti yperitu v závislosti na průtoku 
vzduchu_30°C  
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Obrázek 35: Změna permeační hmotnosti yperitu v závislosti na průtoku vzduchu, testovaný materiál 
OPCH-05, podmínky měření: teplota 30 °C, průtok vzduchu: 0,1 dm3.min-1, 0,2 dm3.min-1, 
0,3 dm3.min-1, vzorky odebírány technikou A (absorpce v tuhé fázi), analýza metodou  
LI-GC/FPD 

 

Rezistenční doby materiálu OPCH-05 proti průniku yperitu pro jednotlivé průtoky vzduchu 
byly vypočteny z rovnic regresních přímek, které jsou společně s vypočtenými hodnotami 
uvedeny v Tabulce 20.  

 
Tabulka 20: Rovnice regresních přímek včetně hodnot spolehlivosti R2 a vypočtené rezistenční doby 

materiálu OPCH-05 proti průniku yperitu. 

Vzorek číslo Rovnice regresní přímky Rezistenční doba 
  minuty 

1 (průtok vzduchu: 0,1 dm3.min-1) y = 2,1642x – 0,4167; R2 = 0,9897 277 
2 (průtok vzduchu: 0,2 dm3.min-1) y = 1,126x – 0,1872; R2 = 0,9836 239 
3 (průtok vzduchu: 0,3 dm3.min-1) y = 1,3197x – 0,2308; R2 = 0,993 252 

 
 

V následující Tabulce 21 je prezentována celková koncentrace par yperitu a celková 
permeační hmotnost yperitu (v mikrogramech), která pronikla během celé délky všech tří 
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experimentů, tj. od začátku kontaminace až po ukončení měření, resp. po exponování všech 
sběrných matric podle zadaných parametrů v programu BarieraSW2006.  

Z naměřených hodnot celkových permeačních hmotností yperitu je zřejmé, že při všech třech 
rozdílných průtocích nosného plynu bylo stanoveno téměř shodné množství yperitu. Tímto 
zjištěním bylo ověřeno, že sorpční účinnost použitých SPE trubiček, které mají danou sorpční 
kapacitu, je v tomto rozsahu průtoku vzduchu stále účinná.  
 
Tabulka 21: Celková permeační hmotnost yperitu a celková koncentrace par yperitu prostupující vrstvou 

testovaného materiálu OPCH-05  

Vzorek  
Celkové koncentrace par 

yperitu 
Celkové permeační hmotnost 

yperitu 
  mg.m-3 μg 

1 (průtok vzduchu: 0,1 dm3.min-1) 89,54 232,26 
2 (průtok vzduchu: 0,2 dm3.min-1) 32,93 202,06 
3 (průtok vzduchu: 0,3 dm3.min-1) 24,92 211,38 

 
Vzhledem k tomu, že rychlost permeace yperitu je závislá na průtoku vzduchu, resp. na 

objemu prosátého vzduchu, je tedy zřejmé, že stejně jako hodnoty celkových koncentrací par 
yperitu, budou i hodnoty rezistenčních dob rozdílné. Celková koncentrace par yperitu klesala se 
zvětšujícím se prosátým objemem vzduchu. Bylo tedy  předpokládáno, že změny hodnot 
rezistenčních dob budou mít podobný průběh. Ovšem paradoxně tomu tak nebylo, viz Tabulka 
20. Cílem těchto měření však bylo pouze ověření, zda je sorpční účinnost SPE trubiček 
dostatečná, což ověřeno bylo a vliv průtoku vzduchu na permeační rychlost nebyl tedy dále 
studován. Pro další měření, s použitím SPE trubiček jako odběrových matric, byl nastavován 
průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1. 

Pro měření permeace, kdy byl aplikován odběr vzorků technikou absorpce do n-hexanu, byl 
nastaven průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1. U tohoto typu sběrné matrice byla nejnižší doporučená 
hodnota průtoku vzduchu použita pro zajištění co nejúčinnější absorpce par v kapalné fázi. 
K těmto požadavkům bylo přihlíženo i při návrhu a konstrukci promývacích nádobek, aby 
prostup směsi nosného plynu a permeujících par yperitu přes n-hexan byl co nejpomalejší a 
docházelo tak k maximální  absorpci a minimálnímu odpařování rozpouštědla. 

Tenaxové trubičky, použité jako třetí typ sběrné matrice, byly prosávány stejným průtokem 
vzduchu jako ostatní dvě sběrné matrice. Použitý průtok nosného plynu je v rozsahu 
doporučených hodnot prosávání sorpčními trubičkami uvedené výrobcem MARKES 
International.  
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5.2.3 Hodnocení závislosti průběhu permeace na teplotě  
 
Jedním z  nejdůležitějších faktorů, které mohou ovlivňovat rychlost průniku toxických látek 

polymerními vrstvami, je teplota. Z těchto důvodů byla během všech experimentálních měření 
kontinuálně snímána teplota. Výsledky kontinuálního záznamu teploty měřené v rozsahu 20 °C – 
40 °C s krokem 5 °C, jsou vyneseny do grafu uvedeném na Obrázku 36.  
 

Záznam teploty během měření permeace yperitu
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Obrázek 36: Záznam teploty během měření permeace yperitu testovaný materiál OPCH-05, podmínky 
měření: teplota 20 – 40 °C s krokem po 5 °C,  průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, vzorky odebírány technikou A 
(absorpce v tuhé fázi), analýza metodou LI-GC/FPD 

 
V následujících grafech jsou vyneseny výsledky měření rychlosti permeace při různých 

teplotách v závislosti na čase a se vzorky yperitu odebíranými různými technikami. V grafu na 
Obrázku 37 jsou zobrazeny křivky rychlosti permeace měřené při průtoku vzduchu 0,1 dm3.min-1 
a teplotách v rozsahu od 20 °C do 40 °C s krokem 5 °C. Jako sběrné médium byly použity SPE 
trubičky, analýza metodou LI-GC/FPD. Se zvyšující se teplotou rychlost permeace výrazně roste 
a s ní i množství látky, které prochází polymerní vrstvou. Permeační křivky mají se zvyšující se 
teplotou příkřejší průběh. Rezistenční doby byly v jednotlivých grafech vyhodnoceny z rovnice 
regresní přímky. 
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Změna rychlosti permeace par yperitu v závislosti na teplotě_technika odběru A 
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Obrázek 37:  Změna rychlosti permeace par yperitu v závislosti na teplotě, testovaný materiál OPCH-05, 
podmínky měření: teplota 30 °C, průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, vzorky odebírány technikou 
A (absorpce v tuhé fázi), analýza metodou LI-GC/FPD 

 
V následujících tabulkách jsou prezentovány vypočtené hodnoty celkových permeačních 

hmotností, celkové koncentrace par yperitu, celkové rychlosti permeace yperitu a hodnoty 
rezistenčních dob měřené při teplotách v rozsahu od 20 – 40 °C po 5 °C; průtok vzduchu byl 
přitom 0,1 dm3.min-1, jako sběrné matrice byly použity SPE trubičky a analýza byla provedena 
metodou LI-GC/FPD. 
 
Tabulka 22:Celková permeační hmotnost, celková koncentrace a celková rychlost permeace yperitu, 

vzorky odebírány technikou A (absorpce v pevné fázi), analýza metodou LI-GC/FPD, 
podmínky měření: průtok 0,1 dm3.min-1, teplota  20, 25, 30 , 35, 40 °C 

Vzorek číslo 
Celková permeační 

hmotnost  
yperitu 

Celková koncentrace 
par yperitu 

Celková rychlost 
permeace  
yperitu 

 µg mg.m-3 μg.cm-2.min-1 
1 (teplota: 20°C) 0,52 0,15 0,003 
2 (teplota: 25°C) 17,65 6,51 0,13 
3 (teplota: 30°C) 220,06 73,42 1,50 
4 (teplota: 35°C) 1095,90 361,26 7,36 
5 (teplota: 40°C) 1863,40 674,47 13,74 

 
 

V Tabulce 23 jsou uvedeny regresní přímky a z nich vypočtené hodnoty rezistenčních dob 
testovaného materiálu OPCH-05 vůči průniku yperitu měřené technikou A (absorpce v pevné 
fázi), v rozsahu teplot od 20 – 40 °C s krokem 5 °C, průtoku vzduchu 0,1 dm3.min-1 a 
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kvantitativní analýzou metodou LI-GC/FPD. Vyhodnocení rezistenčních dob z jednotlivých grafů 
měřených technikou absorpce v tuhé fázi v teplotním rozsahu od 20 – 40 °C je uvedeno v Příloze 
6. 
 
Tabulka 23: Rovnice regresních přímek včetně hodnot spolehlivosti R2 a vypočtené rezistenční doby 

(podmínky měření: technika odběru A, teplota od 20 – 40 °C s krokem 5 °C, průtok vzduchu 
0,1 dm3.min-1, analýza metodou LI-GC/FPD) 

Vzorek číslo Rovnice regresní přímky Rezistenční doba 
  minuty 

1 (teplota: 20°C) y = 0,6159x – 0,209; R2 = 0,9854 489 
2 (teplota: 25°C) y = 18,447x – 5,3166; R2 = 0,9785 415 
3 (teplota: 30°C) y = 88,732x – 18,093; R2 = 0,9976 294 
4 (teplota: 35°C) y = 232,34x – 30,589; R2 = 0,9901 190 
5 (teplota: 40°C) y = 456,18x – 42,003; R2 = 0,9906 132 

 
Graf uvedený na Obrázku 38 znázorňuje změnu rychlosti permeace par yperitu v závislosti na 

teplotě. Měření probíhalo při průtoku vzduchu 0,1 dm3.min-1 a při teplotách měněných v rozsahu 
od 20 °C do 40 °C; rozsah byl měněn vždy po 5 °C. Vzorky byly odebírány technikou přímé 
absorpce do n-hexanu a byly analyzovány metodou LI-GC/FPD. Stejně jako při měření permeace 
s odběrem vzorků do SPE trubiček, rychlost permeace narůstala se zvyšující se teplotou měření. 
Uspořádání experimentálního systému při odběru vzorků tímto způsobem umožňuje jako jediné 
odběr a analýzu vzorků již v průběhu měření.  
 

Změna rychlosti permeace par yperitu v závislosti na teplotě_technika 
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Obrázek 38:  Závislost rychlost permeace par yperitu v závislosti na teplotě, podmínky měření: průtok 
vzduchu 0,1 dm3.min-1, teploty v rozsahu 20 – 40 °C  po 5 °C, vzorky odebírány technikou B 
(přímá absorpce do n-hexanu), analýza metodou LI-GC/FPD 
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Rezistenční doby testovaného materiálu OPCH-05 byly vyhodnoceny opět z  rovnic 
regresních přímek, viz Tabulka 24. Byly vypočteny celkové permeační hmotnosti, celková 
koncentrace a celková rychlost permeace yperitu měřené při teplotách v rozsahu od 20 – 40 °C, 
vždy po 5 °C, průtoku vzduchu 0,1 dm3.min-1, technice odběru vzorků přímou absorpcí do  
n-hexanu a analýzou metodou LI-GC/FPD, viz Tabulka 25. Vyhodnocení rezistenčních dob 
z jednotlivých grafů měřených technikou přímé absorpce z n-hexanu v teplotním rozsahu od  
20 – 40 °C je uvedeno v Příloze 7. 

 
Tabulka 24:  Rovnice regresních přímek včetně hodnot spolehlivosti R2 a vypočtené rezistenční doby 

(podmínky měření: technika odběru B, teplota od 20 – 40 °C s krokem 5 °C, průtoku 
vzduchu 0,1 dm3.min-1, analýza metodou LI-GC/FPD) 

Vzorek číslo Rovnice regresní přímky Rezistenční doba 
  minuty 

1 (teplota: 20°C) y = 71,201x – 24,217; R2 = 0,9373 490 
2 (teplota: 25°C) y = 62,02x – 17,404; R2 = 0,9921 405 
3 (teplota: 30°C) y = 53,134x – 12,146; R2 = 0,9838 329 
4 (teplota: 35°C) y = 183,29x – 31,864; R2 = 0,9882 250 
5 (teplota: 40°C) y = 381,59x – 36,994; R2 = 0.9944 140 

 
 
Tabulka 25: Rezistenční doby materiálu OPCH-05 proti yperitu, celková hmotnost, celková koncentrace 

a celková rychlost permeace, odběr vzorků technikou B (přímá absorpce do n-hexanu), 
analýza metodou LI-GC/FPD, podmínky měření: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1 a teploty 
v rozmezí od 20 – 40 °C po 5 °C 

Vzorek číslo 
Celková permeační 

hmotnost  
yperitu 

Celková koncentrace par 
yperitu 

Celková rychlost 
permeace  

yperitu 
 ug mg.m-3 μg.cm-2.min-1 

1 (teplota: 20°C) 5,65 8,72 0,18 
2 (teplota: 25°C) 44,64 14,86 0,30 
3 (teplota: 30°C) 66,43 22,11 0,90 
4 (teplota: 35°C) 575,06 188,95 3,85 
5 (teplota: 40°C) 1735,72 568,98 23,18 

 
 

Pomocí Tabulky 26 bylo provedeno porovnání získaných hodnot rezistenčních dob měřených 
při dvou technikách odběru vzorků, a to technikou absorpce v tuhé fázi a technikou přímé 
absorpce do n-hexanu, při průtoku vzduchu 0,1 dm3.min-1a teplotách měření v rozsahu od 20 – 40 
°C, zvyšujících se vždy po 5 °C.  
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Tabulka 26:   Porovnání hodnot rezistenční doby materiálu OPCH-05 proti průniku yperitu, odběr vzorků 
technikami A (absorpce v tuhé fázi) a B (přímá absorpce do n-hexanu), analýza metodou 
LI-GC/FPD, podmínky měření: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1 a teploty v rozmezí od  
20 – 40 °C po 5 °C 

Vzorek číslo Rezistenční doba 
 minuty 
 SPE absorpce 

1 (teplota: 20°C) 489 490 
2 (teplota: 25°C) 415 405 
3 (teplota: 30°C) 294 329 
4 (teplota: 35°C) 190 250 
5 (teplota: 40°C) 132 140 

 
 

Jak je vidět z grafů prezentovaných na Obrázcích 39 a 40 mají závislosti rezistenční doby na 
teplotě, naměřené oběma technikami, podobný charakter průběhu. Na základě této závislosti je 
možno usuzovat chování materiálu při kontaminaci yperitem v měřeném rozsahu teplot. 
 

Závislost rezistenční doby na teplotě
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Obrázek 39: Závislost rezistenční doby na teplotě, testovaný materiál OPCH-05, podmínky měření: 
průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, teploty v rozsahu 20 – 40 °C  po 5 °C, vzorky odebírány 
technikou A (absorpce v tuhé fázi) a B (přímá absorpce do n-hexanu), analýza metodou  
LI-GC/FPD 
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Obrázek 40: Rezistenční doby měřené technikami A – absorpce v tuhé fázi, B – přímá absorpce 

 
Do grafu uvedeného na Obrázku 41 je vynesena závislost koncentrace par HD na čase měřená 

v zařízení MINICAMS; tato byla porovnána s výsledky měření, v rámci kterých byly vzorky byly 
odebírány technikou sorpce do tenaxových trubiček a následně analyzovány metodou  
TD-GC/MSD. Tyto dvě metody byly posuzovány v jednom grafu záměrně, a to vzhledem 
k tomu, že výsledky analýz se pohybují v podobném rozmezí měřených koncentrací yperitu. Obě 
měření probíhala při teplotě 30 °C a průtoku vzduchu 0,1 dm3.min-1.  Vzorky měřené zařízením 
MINICAMS byly tímto zařízením odebírány v nastavených časových intervalech, následně 
analyzovány a vyhodnocovány. Výsledkem měření byla koncentrace par yperitu, která prošla 
testovaným materiálem za danou dobu.  

Obě metody jsou velmi citlivé a proto jsou pro tyto účely vhodné a lze je doporučit pro 
zachycení velmi nízkých množství permeujících par yperitu. V daném nastavení a uspořádání se 
ukázalo, že rozsah kalibrační křivky je nižší, než dosahovaná koncentrace prostupujících par 
yperitu. Z tohoto důvodu nebylo možné provést posouzení v celém rozsahu. V budoucnu proto 
bude pro praktickou aplikaci těchto metod nutné upravit konfiguraci, případně změnit nastavení 
použité přístrojové techniky.  
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Závislost koncentrace par yperitu na čase _30°C_MINICAMS vs.TD-GC 
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Obrázek 41: Závislost koncentrace par yperitu na teplotě, testovaný materiál OPCH-05, podmínky 
měření: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, teplota 30 °C, odběr vzorků technikou C ( sorpce na 
tenaxovou vrstvu sorpčních trubiček) a analyzované metodou TD-GC/MSD, odběru vzorků 
technikou D (sorpce v zařízení MINICAMS)  a analýza vzorků zařízením MINICAMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  91 

5.2.4 Opakovatelnost 
 

Pro ověření přesnosti jednotlivých sběrných matric, které byly použity pro odběr vzorků par 
yperitu procházejících testovaným polymerním materiálem, byly s využitím každé techniky 
změřeny vždy tři vzorky, a to při teplotě 30 °C a při průtoku vzduchu 0,1 dm3.min-1. Výsledné 
permeační křivky byly vyneseny do následujících grafů znázorňujících závislost rychlosti 
permeace na čase. Naměřené a vypočtené hodnoty permeačních parametrů jsou uvedeny 
v příslušných tabulkách, včetně jejich základních statistických parametrů.   
 
 

Opakovatelnost_30°C_0,1 dm3.min-1_technika odběru A 
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Obrázek 42:Závislost rychlosti permeace yperitu na čase, testovaný materiál OPCH-05, podmínky  

měření:  teplota 30 °C, průtoku vzduchu 0,1 dm3.min-1, odběru vzorků technikou A (absorpce 
v tuhé fázi), analýza dat metodou LI-GC/FPD 

 
Tabulka 27: Celková permeační rychlost, celkové množství yperitu a vstupní parametry vzorků (tloušťka, 

plošná hmotnost) testovaného materiálu OPCH-05 odebírané technikou A (absorpce v tuhé 
fázi) a  analyzované metodou LI-GC/FPD 

Vzorek číslo Tloušťka Plošná hmotnost 
Celková 

permeační 
rychlost 

Celkové 
množství HD 

  mm g.m-2 ug.cm-2.min ug 
1 0,320 371,3 1,95 260 
2 0,339 386,9 2,41 240 
3 0,328 376,5 1,80 277 

Střední hodnota 0,334 381,56 2,05 268,5 
Chyba střední hodnoty 0,0012 1,37 0,18 12,14 

Chyba střední hodnoty v % 0,36 0,36 8,78 4,52 
Směrodatná odchylka 0,0027 3,067 0,317 24,28 
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Opakovatelnost _30°C_0,1 dm3.min-1_technika odběru B
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Obrázek 43: Závislost rychlosti permeace yperitu na čase, podmínky  měření:  teplota 30°C, průtoku 

vzduchu 0,1 dm3.min-1, technika odběru vzorků B (přímá absorpce do n-hexanu), analýza 
metodou LI-GC/FPD 

 
 
Tabulka 28: Celková permeační rychlost, celkové množství yperitu a vstupní parametry vzorků (tloušťka, 

plošná hmotnost) testovaného materiálu OPCH-05 odebírané technikou odebírané technikou 
B (přímá absorpce do n-hexanu) a  analyzované metodou LI-GC/FPD 

Vzorek číslo Tloušťka Plošná 
hmotnost 

Celková 
permeační 
rychlost 

Celkové 
množství HD 

  mm g.m-2 ug.cm-2.min ug 
1 0,330 381,40 0,48 66,43 
2 0,331 380,17 0,40 75,81 
3 0,334 379,67 0,45 85,63 

Střední hodnota 0,3317 380,41 0,44 75,62 
Chyba střední hodnoty 0,0012 0,51 0,02 5,25 

Chyba střední hodnoty v % 0,36 0,13 5,23 6,94 
Směrodatná odchylka 0,0021 0,89 0,04 9,10 
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Opakovatelnost _30°C_0,1 dm3.min-1_technika odběru C
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Obrázek 44:Závislost rychlosti permeace yperitu na čase, podmínky  měření:  teplota 30 °C, průtoku 

vzduchu 0,1 dm3.min-1, technika odběru vzorků C (sorpce v tenaxové vrstvě sorpčních 
trubiček), analýza metodou TD-GC/MSD 

 
Tabulka 29: Celková permeační rychlost, celkové množství yperitu a vstupní parametry vzorků (tloušťka, 

plošná hmotnost) testovaného materiálu OPCH-05 odebírané technikou C (sorpce v 
tenaxové vrstvě sorpčních tubiček) a  analyzované metodou TD-GC/MSD 

Vzorek číslo Tloušťka Plošná hmotnost 
Celková 

permeační 
rychlost 

Celkové 
množství HD 

  mm g.m-2 ug.cm-2.min ug 
1 0,330 377,01 0,110 7,28 
2 0,335 381,96 0,167 8,80 
3 0,334 380,59 0,127 10,02 

Střední hodnota 0,333 379,85 1,135 9,06 
Chyba střední hodnoty 0,002 1,18 0,017 0,89 

Chyba střední hodnoty v % 0,60 0,31 1,50 9,82 
Směrodatná odchylka 0,003 2,56 0,029 1,54 
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Opakovatelnost _30°C_O,1 dm3.min-1_technika odběru D 
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Obrázek 45: Závislost rychlosti permeace yperitu na čase, podmínky  měření:  teplota 30°C, průtoku 

vzduchu 0,1 dm3.min-1, vzorky odebírány technikou D (sorpce v zařízení MINICAMS) a 
analyzovány zařízením MINICAMS  

 
 
Tabulka 30: Celková permeační rychlost, celkové množství yperitu a vstupní parametry (tloušťka, plošná 

hmotnost) vzorků testovaného materiálu OPCH-05 odebírané technikou D (sorpce v zařízení 
MINICAMS) a analýza zařízením MINICAMS  

Vzorek číslo Tloušťka Plošná hmotnost 
Celková 

permeační 
rychlost 

Celkové 
množství HD 

  mm g.m-2 ug.cm-2.min μg 
1 0,328 374,42 0,020 0,354 
2 0,333 377,68 0,026 0,341 
3 0,322 370,01 0,028 0,361 

Střední hodnota 0,327 374,04 0,026 0,352 
Chyba střední hodnoty 0,003 2,22 0,003 0,005 

Chyba střední hodnoty v % 0,92 0,59 9,716 1,66 
Směrodatná odchylka 0,006 3,85 0,006 0,001 

 
 

Všechny použité techniky odběru vzorků byly porovnány v grafu na Obrázku 46. Každou 
technikou byly změřeny vždy tři experimenty a do grafu byly vyneseny celkové permeační 
hmotnosti. Z grafu je zřejmé, že  naměřené hodnoty celkových permeačních hmotností všech čtyř 
technik se pohybovaly v úzkém rozmezí, což je zřejmé i z jednotlivých tabulek v nichž jsou 
uvedeny kromě jiného i chyby střední hodnoty, které ani u jedné z ověřovaných technik 
nepřesahovaly 10%.  
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Obrázek 46: Celková permeační hmotnost měřená všemi technikami odběru vzorků; A – absorpce v 

pevné fázi (metoda LI-GC/FPD), B - přímá absorpce (metoda LI-GC/FPD, C – sorpce 
(metoda TD-GC/MSD), D – sorpce (metoda MINICAMS/FPD) 
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5.2.5 Porovnání technik odběru vzorků a metod analýzy dat 
 

Všechny použité techniky odběru vzorků a metody jejich analýzy byly porovnány v grafu, viz 
Obrázek 47, do kterého byla vynesena koncentrace prostupujících par yperitu v závislosti na čase. 
Všechny experimenty  byly prováděny při teplotě 30 °C a průtoku vzduchu 0,1 dm3.min-1. Plynné 
vzorky, které byly odebírány technikou absorpce v pevné fázi a přímou absorpcí do n-hexanu, 
byly analyzovány metodou LI-GC/FPD. Vzorky odebírané technikou sorpce na tenaxové vrstvě 
sorpčních trubiček byly analyzovány metodou TD-GC/MSD. Pro zjištění koncentrace 
prostupujících par byla jako poslední použita technika odběru vzorků zařízením MINICAMS, 
které umožnilo v nastavených časových intervalech automaticky vzorky odebírat a kvantitativně 
analyzovat. 
 

Porovnání technik odběru vzorků A, B, C, D
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Obrázek 47: Závislost  koncentrace par yperitu  na  čase, testovaný materiál OCH-05, podmínky měření:  
teplota 30 °C, průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, techniky odběru vzorků:  A (absorpce v tuhé 
fázi), B ( přímá absorpce do n-hexanu), C (sorpce v sorpčních trubičkách) a D (sorpce 
v zařízení MINICAMS), analýza metodami LI – GC/FPD, TD – GC/MSD a MINICAMS/FPD 

 

Z hodnot prezentovaných v grafu na Obrázku 47, kde jsou porovnány všechny použité techniky 
odběru vzorků a použitá analytická zařízení, je zřejmé, že všechny vynesené permeační křivky na 
sebe navazují. Rozdíly v průběhu permeačních křivek vycházejí z měření koncentrace 
prostupujících par yperitu různými metodami.  
 

Při odběru vzorků technikou absorpce v tuhé fázi, použitím SPE trubiček jako sběrných 
matricí je možné měření vyšších koncentrací, a to vzhledem k možnosti opakování analýz a 
měření průběhů permeačních křivek až do ustáleného stavu. Trubičky jsou vhodné pro odběr 
vzorků s obsahem celkového množství yperitu nad 20 mikrogramů. Nevýhodou je ředění vzorku 
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při desorpci testovací látky z pevného sorbentu do kapalné fáze. Pokud se týká manipulace se 
vzorky desorbovanými v rozpouštědle, hrozí relativně vysoké riziko kontaminace toxickou 
látkou, a proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti a striktně dodržovat bezpečnostní opatření při 
jejich manipulaci i vlastní analýze.  
 

Druhou technikou odběru vzorků byla absorpce do vhodného rozpouštědla. Výhodou této 
metody je možnost záchytu relativně vysokých koncentrací testované látky a měření celého 
průběhu permeačních křivek, stejně jako u absorpce z tuhé fáze pomocí SPE trubiček. 
Nevýhodou přímé absorpce je však úbytek rozpouštědla v čase, který je závislý na teplotě, při níž 
absorpce probíhá. Vzhledem k tomu je nutné volit buď kratší doby absorpce, s následným 
pečlivým uzavřením nádobky před předpokládanou analýzou, nebo přítomnost obsluhy v průběhu 
experimentu, která provádí pravidelné doplňování absorpčního rozpouštědla. Otázkou je, s jakou 
přesností lze doplňování rozpouštědla provádět a s jakou chybou je nutno při tomto způsobu 
odběru vzorků počítat. Z těchto důvodů byly odebrané kapalné vzorky váženy a přes známou 
hustotu použitého absorpčního rozpouštědla přepočteny na skutečný analyzovaný objem. 
Nevýhodou je,  stejně jako u SPE trubiček, ředění vzorku, a to v ještě větší míře než u SPE 
trubiček (ředění 3000x); u SPE trubiček je ředění „jen“ cca 1000 x. Z hlediska manipulace se 
vzorky hrozí stejné riziko jako u SPE trubiček; je tedy nutné dbát zvýšené opatrnosti a striktně 
dodržovat bezpečnostní opatření při jejich manipulaci i při vlastní analýze. Při výběru vhodného 
absorpčního činidla je nutné vzít v úvahu vliv stopových nečistot nebo vody obsažených 
v použitém rozpouštědle, na možný rozklad hodnocené testovací látky v průběhu absorpčního 
procesu. Pro absorpci byl vybrán n-hexan, který má nízký obsah vody a předem byla 
prostřednictvím pilotních studií experimentálně potvrzená stabilita yperitu v tomto 
rozpouštědle89,90.  
  

Třetí typ odběrové matrice, sorpční trubičky TENAX využité pro techniku odběru vzorků 
sorpcí, umožňuje přímé a vysoce citlivé stanovení množství testovací látky zachycené v sorpční 
vrstvě trubičky. Sorpční trubičky jsou vhodné pro odběr vzorků, u kterých je citlivost metody 
vyžadována a hodnoty celkového množství permeující látky (zde yperitu) zachyceného v sorpční 
vrstvě se pohybují v oblasti pod 20 mikrogramů. Jednou z největších výhod použití sorpčních 
trubiček je mnohem vyšší bezpečnost při jejich manipulaci, vzhledem k vysoké toxicitě zkušební 
chemikálie. Při použití sorpčních trubiček však hrozí zahlcení chromatografické kolony 
v průběhu analýzy, nebo odezva na koncentraci nemusí být v lineární oblasti použitého detektoru; 
k tomu může dojít při nevhodně zvolené době prosávání nebo při špatně nastaveném průtoku 
kontaminovaného vzduchu přes sorpční trubičku. Vzhledem k tomu, že použitý typ zařízení 
umožňoval provést analýzu sorpční trubičky pouze jednou, bylo při nastavování vzorkovací doby 
nutné velmi dobře zvážit jejich délku tak, aby se výsledné množství zachycené testovací látky 
pohybovalo ve středním intervalu rozsahu kalibrační křivky. 
 

Čtvrtá technika odběru vzorků, sorpcí, byla provedena pomocí zařízení MINICAMS v němž 
probíhala i kvantitativní analýza. Výhodnou zařízení MINICAMS je to, že jako jediné umožňuje 
kontinuální měření permeace v reálném čase. Z čehož vyplývá i relativně snadná a časově ne 
příliš náročná příprava měření a vysoká bezpečnost při manipulaci s permeačním celami a 
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dalšími součástmi experimentálního systému. Tímto zařízením je stanovováno absolutní 
množství yperitu, které prochází polymerní vrstvou. Rozsah kalibrační křivky však, stejně jako u 
techniky odběru vzorků do sorpčních trubiček, nepokrýval celý rozsah koncentrací měřené 
zkušební chemikálie. Stejné požadavky na nastavení přístroje a podmínek měření je nutné 
aplikovat i u zařízení MINICAMS, aby bylo dosaženo pokrytí celého rozsahu permeační křivky. 
 

Při analýze vzorků odebíraných absorpcí z tuhé fáze pomocí SPE trubiček a přímou absorpcí 
do n-hexanu, byl použit plynový chromatograf AGILENT a pro detekce látek byla provedena 
detektorem FPD. Použitý detektor je pro naše sledování velmi citlivý a pohybuje se v úzkém 
rozsahu měření, které je dáno rozsahem kalibrační křivky (1 – 12 ng). Pro pokrytí celého rozsahu 
koncentrací permeační křivky je nutné vhodně zvolit podmínky měření (ředění, split, splitless).  

Analýza vzorků zachycených v sorpčních trubičkách byla prováděna pomocí plynové 
chromatografie s hmotnostní detekcí. Vzhledem k tomu, že tento typ použitého zařízení 
neumožňuje opakování analýz, byl pro detekci hodnocených analytů zvolen MS detektor, který 
umožňuje měření v mnohem širším rozsahu, tj. v rozmezí 25 -  600 ng, v porovnání s FPD 
detektoru. 
 
Všechny použité techniky odběru vzorků a instrumentální analytická zařízení byly porovnány 
z hlediska podmínek a průběhu měření a bezpečnosti měření.. Toto porovnání je znázorněno 
v Tabulka 31. 
 
Tabulka 31: Porovnání použitých technik odběru a instrumentálních analytických metod 

Označení A B C D 

Technika odběru 
vzorků  

Absorpce 
v pevné fázi  

Přímá absorpce 
v n-hexanu  

Sorpce 
v tenaxových 
trubičkách  

Sorpce 

Analytická 
metoda/detektor LI – GC/FPD LI – GC/FPD TD – GC/MSD  MINICAMS/ 

FPD 
Hodnocený parametr 

Celkové množství 
yperitu Nad 20 ug Nad 20 ug Pod 20 ug Pod 20 ug 

Analyzovaný podíl 
odebraného vzorku 0,1 %* 0,03 %** 100 % 100 % 

Možnost opakování 
analýzy ano ano  ne ne 

Bezpečnost při 
manipulaci *** Kapalná fáze ↓ Kapalná fáze ↓ Pevná fáze ↑ Pevná fáze ↑ 

Časová náročnost na 
přípravu experimentu 

Kalibrace 
matric**** 

Kalibrace GC 

Kalibrace matric 
Kalibrace GC 
Doplňování n-

hexanu 

Kalibrace matric 
Kalibrace GC 

Kalibrace 
MINICAMS 

Průběh měření Diskontinuální Diskontinuální Diskontinuální Kontinuální 
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* desorpce do 1ml n-hexanu, analyzované množství 1 μl 
** absorpce do 3 ml n-hexanu, analyzované množství 1 μl 
***  vždy je nutno dodržovat přísná bezpečnostní opatření, při manipulaci s kapalným vzorkem 

obsahujícím yperit (technika extrakce z pevné fáze a přímá absorpce do n-hexanu) je však  
riziko vyšší 
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6 ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo vytvořit metodiky pro měření permeace bojových chemických látek 
přes bariérové polymerní materiály a následnou kvantitativní analýzu vzorků metodou plynové 
chromatografie.  

 
Byl vyvinut experimentální systém označený názvem CHROMTEST, který je určen pro 

měření permeace bojových chemických látek přes bariérové polymerní materiály; měření byla 
realizována s látkou yperit. Vzhledem k tomu, že se často jedná o materiály určené pro 
dlouhodobou ochranu před toxickými účinky škodlivých látek, byla jedním ze základních 
požadavků  možnost měření i v delších časových intervalech, resp. déle než osm hodin.  

Použité permeační cely byly konstrukčně upraveny pro temperaci v termostatové lázni. 
Požadavek temperace vycházel z nutnosti standardizace a stabilizace podmínek měření v čase. 
Čistota nosného plynu, kterým zde byl vzduch, byla zajištěna zařazením sorpční patrony na 
vstupní stranu experimentálního systému. Pro regulaci a měření průtoku vzduchu bylo sestaveno 
odběrové zařízení, které slouží k prosávání vzduchu přes spodní část permeační cely a odběr 
vzorků do sběrných matric.  

Automatizace systému byla zajištěna unikátním zařízením MANIFOLD, které bylo pro tyto 
účely navrženo a zkonstruováno. Zařízení zajišťuje automatické odebírání vzorků do sběrných 
matric a automatické přepínání mezi jednotlivými sběrnými matricemi. Zařízení bylo 
konstruováno pro možnost připojení třech typů sběrných matric vždy do 16 pozic.  

Pro nastavení a řízení odběrového zařízení a zařízení MANIFOLD a jejich vzájemnou 
komunikaci, byl vytvořen program BarieraSW2006 verze 2.0.0.0. Po spuštění programu celé 
měření probíhá automaticky bez zásahu uživatele a je možná kontrola funkce obou zařízení, 
především aktivita ventilů a aktuální průtok vzduchu. Obě zařízení ve stávající konfiguraci 
umožňují automatické měření v časech od jednotek sekund do desítek hodin. Vzhledem k tomu je 
možné měření materiálů s velmi krátkou dobou rezistence až po materiály vysoce odolné.  

Experimentální systém byl sestaven tak, aby byla možná jeho modifikace podle použitého 
typu sběrné matrice a odběr vzorků permeujících par manuálně nebo automaticky. 

Jako sběrné matrice byly, v závislosti na zvolené analytické metodě, vybrány dva typy 
sběrných matric na bázi pevného sorbentu a to SPE trubičky Superclean™ ENVI-CarbTM a 
sorpční trubičky TENAX TA™ a jedna kapalná sběrná matrice ve formě promývacích nádobek 
určených pro přímou absorpci do rozpouštědla. První dva typy sběrných matric jsou komerčně 
vyráběny. Promývací nádobky pro přímou absorpci byly specielně pro tyto účely navrženy a 
vyrobeny. Byly konstruovány tak, aby absorpce byla co nejúčinnější a odpařování použitého 
rozpouštědla, kterým zde byl n-hexan, byla co nejmenší. 

Kvantitativní analýza vzorků odebíraných do sběrných matric probíhala podle typu matrice na 
třech typech instrumentálních analytických zařízeních. Vzorky odebírané do SPE trubiček a 
vzorky absorbované do n-hexanu v promývacích nádobkách byly analyzovány plynovým 
chromatografem Agilent 6890N metodou přímého nástřiku kapalného vzorku na kolonu a 
byly detekovány detektorem FPD. Vzorky zachytávané v sorpční vrstvě tenaxových 
trubiček byly analyzovány stejným typem plynového chromatografu Agilent 6890N. Na 
rozdíl od prvního typu plynového chromatografu však analýza probíhala metodou 
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termální desorpce a pro detekci látky byl použit hmotnostní detektor. Jako třetí bylo 
použito zařízení MINICAMS, které vzorky samo kontinuálně odebíralo a následně 
analyzovalo a detekovalo pomocí detektoru FPD.  

V experimentálním systému byla provedena série měření. Pro měření rezistenční doby a 
dalších permeačních parametrů byl zvolen jeden typ testovaného materiálu, bariérový polymerní 
materiál OPCH-05 a jeden typ zkušební chemikálie, otravná látka yperit, která je běžné 
používána pro hodnocení rezistenčních vlastností ochranných prostředků. 

Měřením byly zjištěny optimální průtoky vzduchu sběrnými matricemi a následně 
bylo provedeno měření prostupu yperitu materiálem OPCH-05, a to v závislosti na 
teplotě. Pro měření byly použity všechny vytipované techniky odběru vzorků do 
sběrných matric a jejich následné analýzy instrumentálními analytickými zařízeními.  

Na základě experimentálních výsledků bylo prokázáno, že vybrané a experimentálně 
ověřené techniky odběru vzorků, v kombinaci s  použitou instrumentální technikou na 
bázi plynové chromatografie, jsou aplikovatelné pro měření permeace yperitu přes 
rezistenční bariérové materiály; rovněž přispěly ke zkvalitnění výsledků dosavadních 
měření.  

Dosažené výsledky ukazují na další možnosti optimalizace použitých metod. Pro 
objektivizaci a zpřesnění výsledků prezentovaných v této studii bude vhodné samostatně 
se zabývat sledováním a stanovením korekčních faktorů zahrnujících účinnost absorpce 
par, účinnost extrakce, případně desorpce.  

Volba plynové chromatografie jako optimální metody vychází především ze schopnosti 
selektivně, pomocí kombinace dat získaných plynovou chromatografií a pomocí vhodného  
detektoru určit látku, která prošla polymerní vrstvou a stanovit její množství. Vypracovanou a 
experimentálně ověřenou analytickou metodou je možno zjistit, zda při prostupu zkušební 
chemikálie nejsou vymývány příměsi obsažené v testovaném polymerním materiálu, nebo zda 
nedochází k interakcím mezi zkušební chemikálií a testovaným polymerem, případně určit 
rozkladné produkty.  

Optimálně zvolená instrumentace poskytuje i další výhody, mezi které lze zařadit především 
značnou instrumentální variabilitu, zejména možnost volby detektoru, použité chromatografické 
kolony, případně možností dávkování na chromatografickou kolonu; výhodou je také možnost 
využití metody přímého nástřiku kapalného vzorku na kolonu, případně aplikace termální 
desorpce vzorku zakotveného v sorpční vrstvě sběrné matrice. Z hlediska analýzy nebezpečného 
materiálu lze považovat za nespornou výhodu i  možnost kontinuálního měření prostupujících par 
yperitu zařízením MINICAMS, které je v tomto ohledu velkým přínosem pro studium permeace. 
Další výhodou použité techniky je univerzálnost detektorů, což umožňuje, pokud použijeme nově 
vytvořenou metodiku CHROMTEST, sledovat průnik i dalších organických látek, a to nejen 
bojových chemických látek, ale rovněž průmyslových škodlivin.  
 Proto lze závěrem konstatovat, že byly splněny vytčené cíle, které lze specifikovat 
následovně: 

- byl vyvinut a otestován experimentální systém pro hodnocení rezistenčních vlastností 
ochranných materiálů v souladu s českou technickou normou ČSN EN ISO 6529, která 
byla plně respektována při návrhu a realizaci systému 
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- byly zpracovány a ověřeny metodiky pro měření permeace yperitu a rovněž metodiky pro 
kvantitativní analýzu pomocí třech instrumentálních analytických zařízení 

- pro automatizaci experimentálního systému byla navržena a zkonstruována odběrová 
zařízení a zařízení MANIFOLD, které umožňují automatické odebírání vzorků do 
sběrných matric v časovém horizontu od jednotek sekund až po desítky hodin 

- byly vytipovány a ověřeny techniky odběru vzorků s následnou analýzou na vybraných 
instrumentální zařízeních založených na principech plynové chromatografie 

- na základě experimentálních výsledků bylo prokázáno, že vybrané techniky 
odběru vzorků, v  kombinaci s použitými instrumentálním zařízeními, jsou 
aplikovatelné pro měření permeace yperitu přes rezistenční bariérové materiály 

- z naměřeních experimentálních výsledků byly vyvozeny závěry a po ověření i jinými 
laboratořemi budou navržena doporučení.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
BCHL  Bojové chemické látky 
BOL  Bojové otravné látky 
FPD  Flamephotometric detector (plamenofotometrický detektor) 
GB  sarin 
GC  Gas chromatography (plynová chromatografie) 
GD  soman 
HD  yperit 
MDPR  Minimum Detectable Permeation Rate  
  (minimální detekovatelná permeační rychlost) 
MSD  mass spectrometry detector (hmotnostně spektrometrický detector) 
OL  Otravné látky 
PET  polyethylenftalát 
ppb  parts per billion 
ppm  parts per million 
RD  rezistenční doba  
RDSo  rezistenční doba somanu 
RDY  rezistenční doba yperitu 
SiOx  oxidy křemíku 
SO2  oxid siřičitý 
SSPR  Steady State Permeation Rate 
  (ustálená rychlost permeace) 
TWA  Time-Weighted-Average 
UV  ultrafialové záření 
TD-GC/MSD TD - thermal desorption (termální desorpce), GC – gas chromatography (plynová 

chromatografie) 
LI-GC/FPD LI – liquid injection on column (přímý nástřik na kolonu), GC – gas 

chromatography (plynová chromatografie) 
 
A  exponovaná plocha membrány 
C  koncentrace ve vnějším prostředí 
c  rovnovážná koncentrace v membráně 
Ce  externí koncentrace par 
ce  vnitřní koncentrace par 
C0  počáteční koncentrace látky v membráně 
C1 rovnovážná koncentrace látky v povrchové vrstvě polymeru na straně vystavené 

vyšší tenzi par prostupující látky  
C2 rovnovážná koncentrace látky v povrchové vrstvě polymeru na straně vystavené 

nižší tenzi par prostupující látky 
C(x,t)  místní koncentrace v místě x a čase t 
∆C  koncentrační gradient 
D  difúzní koeficient 
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D(c)  koncentračně závislý difúzní koeficient  
( )ecD   integrální difúzní koeficient 

Ed  aktivační energie difúze 
F  rychlost permeace 
h  tloušťka membrány 
J,F,q  tok hmoty 
Jx  tok hmoty v jednotkovém směru 
k   exponenciální koeficient 
L  time lag 
n  exponent nabývající hodnot 1,8-2 
P  permeační koeficient 
P(c)  koncentračně závislý permeační koeficient 
Q  celkové množství prostupující látky  
Qp  přípustné prahové množství toxické látky 
QS  rychlost permeace ve stacionárním stavu 
S   koeficient rozpustnosti 
S(c)  koncentračně závislý koeficient rozpustnosti 
Tg  teplota skelného přechodu 
t  čas 
V1  molový objem 
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Příloha  1: Fyzikální a chemické vlastnosti yperitu  

Relativní molekulová vlastnost 159,08 kg/kmol1 

Hustota kapaliny při 25°C 1,27.103 kg.m-3 
Bod varu 217,00°C 
Bod tuhnutí 14,40 °C 
Teplota rozkladu 149-177 °C 
 při teplotě 180°C se částečně rozkládá 
 při 500°C se úplně rozkládá 
Tlak nasycených par při 20°C 0,072 mmH g 
Výparnost při:  0°C 0,075 mg/l (75 mg/m3) 
                        20°C 0,610 mg/l (610 mg/m3) 
                        40°C 2,860 mg/l (2860 mg/m3) 

Pozn.: při zapálení volně na vzduch hoří, je rozpustný v alkáliích, benzínu, dichloethanu, olejích a tucích 
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Příloha  2: Stanovení čistoty yperitu metodou GC/MSD (MS spektrum) 
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Příloha  3: Protokolový list a zdrojová data experimentu při průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1. 

Podmínky experimentu: teplota 30 °C,  technika odběru A (absorpce v tuhé fázi), kvantitativní 
analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 16.2.2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_02_16_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 36   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 85.075 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 15.1.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500  [µl] 
Váha testovací látky:  0.6421 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu:  0.330 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7574 [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7716 [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 30 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.100 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok:  0.106 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu:  10:00 [hodina] 
Použitý sběrný systém:   SPE   
Rozpouštědlo pro absorpci:  n-hexan   
Objem absorpčního rozpouštědla:  1.0 [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-5 (5x)  60 min.  ne  
6-13 (8x) 30 min. ne 
14-16 (3x) 20 min. ne 
    
   
   
   
   



114 

Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 19:11   
Konec kontaminace: 17.2.2009  6:27:00   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se 
vzorkem [g] 

1 2.7116 3.2151 
2 2.7209 3.2290 
3 2.7049 3.2251 
4 2.6784 3.1994 
5 2.7301 3.2288 
6 2.7029 3.2263 
7 2.8233 3.3155 
8 2.8120 3.2976 
9 2.7289 3.2208 

10 2.7321 3.2235 
11 2.6952 3.1856 
12 2.7109 3.2335 
13 2.7432 3.2776 
14 2.7226 3.2600 
15 2.7228 3.2594 
16 2.7102 3.2455 
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Zdrojová data experimentu: průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1, teplota 30 °C,  technika odběru A (absorpce v tuhé fázi), kvantitativní 
analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 
Délka 

vzorkování 
Délka 

pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-

1) 
1 16.2.2009 19:11:50 0:59:59 0:00:00 5.983 3.402 821.72 1.8393 794.39 0.00 0.00 0.00 
2 16.2.2009 20:11:52 0:59:59 1:00:02 6.01 3.404 324.63 1.1829 786.19 0.00 0.15 0.00 
3 16.2.2009 21:11:54 0:59:59 2:00:04 6.006 3.406 333.84 1.1954 804.55 0.00 0.16 0.00 
4 16.2.2009 22:11:56 0:59:59 3:00:06 6.005 3.4 1442.69 2.6024 836.12 2.18 0.36 0.01 
5 16.2.2009 23:11:58 0:59:59 4:00:08 6.008 3.405 11193.20 9.2527 802.28 4.26 1.24 0.03 
6 17.2.2009 0:12:00 0:29:59 5:00:10 3.005 3.404 8970.75 8.2319 839.76 6.91 2.30 0.06 
7 17.2.2009 0:42:02 0:29:59 5:30:12 2.947 3.404 18446.40 11.8173 792.41 9.36 3.18 0.08 
8 17.2.2009 1:12:04 0:29:59 6:00:14 3.007 3.406 39509.20 16.4961 782.40 12.91 4.29 0.11 
9 17.2.2009 1:42:06 0:29:59 6:30:16 3.006 3.399 7745.87 22.7801 791.96 18.04 6.00 0.16 
10 17.2.2009 2:12:08 0:29:59 7:00:18 3.008 3.403 13058.40 30.0144 791.20 23.75 7.89 0.20 
11 17.2.2009 2:42:10 0:29:59 7:30:20 2.846 3.403 17353.40 34.4512 789.68 25.78 9.56 0.25 
12 17.2.2009 3:12:12 0:29:59 8:00:22 2.938 3.404 24242.30 40.1448 793.02 27.95 10.84 0.32 
13 17.2.2009 3:42:14 0:29:59 8:30:24 3.008 3.399 35097.40 47.1031 810.93 30.54 12.70 0.35 
14 17.2.2009 4:12:16 0:19:59 9:00:26 1.962 3.401 17238.70 34.3435 815.48 33.60 14.27 0.40 
15 17.2.2009 4:32:18 0:19:59 9:20:28 2.004 3.403 25191.30 40.8336 814.26 36.98 16.59 0.44 
16 17.2.2009    9:40:30               
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Příloha 4: Protokolový list a zdrojová data experimentu při průtok vzduchu  0,2 dm3.min-1. 

Podmínky experimentu: teplota 30 °C,  technika odběru A (absorpce v tuhé fázi), kvantitativní 
analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 11.3.2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_03_11_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 61   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 94.58 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 5.3.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.6365 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.330 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7485  [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7548 [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 30 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.200 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok:  0.203 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu:  16:05 [hodina] 
Použitý sběrný systém:   SPE   
Rozpouštědlo pro absorpci:  n-hexan   
Objem absorpčního rozpouštědla:  1.0 [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-4 (4x) 60  ne  
5-15 (11x) 30 ne 
16 360 ne 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 14:48   
Konec kontaminace: 12.3.2009 6:53   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1 2.7135 3.2230 
2 2.6898 3.1902 
3 2.7672 3.2624 
4 2.7650 3.2793 
5 2.6981 3.2100 
6 2.6942 3.1968 
7 2.7483 3.2296 
8 2.7106 3.1356 
9 2.7095 3.2157 

10 2.7662 3.2744 
11 2.6927 3.2133 
12 2.7228 3.2467 
13 2.7182 3.2447 
14 2.6846 3.2109 
15 2.7045 3.2325 
16 2.7135 3.2230 
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Zdrojová data experimentu: průtok vzduchu  0,2 dm3.min-1, teplota 30 °C,  technika odběru A (absorpce v tuhé fázi), kvantitativní 
analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 
Délka 

vzorkování 
Délka 

pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 
(ug.cm-

2.min-1) 
1 11.3.2009 14:48:28 0:59:59 0:00:00 10.183 3.402 14693.00 0.0000 773.14 0.00 0.00 0.00 
2 11.3.2009 15:48:30 0:59:59 1:00:02 11.927 3.407 81377.30 0.0000 759.33 0.00 0.00 0.00 
3 11.3.2009 16:48:32 0:59:59 2:00:04 10.782 3.407 38952.20 2.0000 751.44 1.50 0.14 0.01 
4 11.3.2009 17:48:34 0:59:59 3:00:06 9.574 3.408 30489.60 3.5000 780.42 2.73 0.29 0.01 
5 11.3.2009 18:48:36 0:29:59 4:00:08 5.521 3.404 901.06 5.3678 776.78 4.17 0.76 0.03 
6 11.3.2009 19:18:38 0:29:59 4:30:10 5.458 3.404 1219.98 6.2854 762.67 4.79 0.88 0.04 
7 11.3.2009 19:48:40 0:29:59 5:00:12 5.269 3.405 2201.52 8.5007 730.35 6.21 1.18 0.05 
8 11.3.2009 20:18:42 0:29:59 5:30:14 6.003 3.402 1302.92 14.0000 740.00 10.36 1.73 0.07 
9 11.3.2009 20:48:44 0:29:59 6:00:16 5.923 3.405 9555.77 17.2991 768.13 13.29 2.24 0.09 
10 11.3.2009 21:18:46 0:29:59 6:30:18 5.712 3.405 11981.90 19.1985 771.17 14.81 2.59 0.11 
11 11.3.2009 21:48:48 0:29:59 7:00:20 6.000 3.406 19748.10 24.0485 789.98 19.00 3.17 0.13 
12 11.3.2009 22:18:50 0:29:59 7:30:22 5.557 3.403 14403.90 27.8343 794.99 22.13 3.98 0.16 
13 11.3.2009 22:48:52 0:30:00 8:00:24 4.897 3.406 18190.50 30.9126 798.94 24.70 5.04 0.21 
14 11.3.2009 23:18:54 0:29:59 8:30:26 6.005 3.405 31643.40 39.4265 798.63 31.49 5.24 0.21 
15 11.3.2009 23:48:56 0:29:59 9:00:28 5.527 3.406 32734.90 40.0086 801.21 32.06 5.80 0.24 
16 12.3.2009   9:30:30         
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Příloha  5: Protokolový list a zdrojová data experimentu: průtok vzduchu  0,3 dm3.min-1. 

Podmínky experimentu: teplota 30 °C,  technika odběru A (absorpce v tuhé fázi), kvantitativní 
analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 30.3.2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_03_30_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 67   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 94.58 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 5.3.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.5491 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.326 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7485 [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7561  [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 30 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.300 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok:  0.285 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu:  15:37 [hodina] 
Použitý sběrný systém:   SPE   
Rozpouštědlo pro absorpci:  n-hexan   
Objem absorpčního rozpouštědla:  1.0 [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-4 (4x) 60  ne  
5-15 (11x) 30 ne 
16 360 ne 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 17:44   
Konec kontaminace: 24.3.2009 6:45   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1 2.8182 3.1971 
2 2.8337 3.2996 
3 2.8710 3.3499 
4 2.8429 3.3403 
5 2.8376 3.3151 
6 2.8397 3.3413 
7 2.8414 3.3407 
8 2.8398 3.4027 
9 2.8710 3.3762 

10 2.8715 3.3813 
11 2.8497 3.3557 
12 2.8744 3.3832 
13 2.8425 3.3876 
14 2.8556 3.3845 
15 2.8904 3.2864 
16   
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Zdrojová data experimentu: průtok vzduchu  0,3 dm3.min-1, teplota 30 °C,  technika odběru A (absorpce v tuhé fázi), kvantitativní 
analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 
Délka 

vzorkování 
Délka 

pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 
(ug.cm-

2.min-1) 
1 30.3.2009 14:50:08 0:59:58 0:00:00 16.151 3.406 91.35 0.0000 574.96 0.00 0.00 0.00 
2 30.3.2009 15:50:09 0:59:59 1:00:01 16.454 3.409 45.43 0.0000 706.98 0.00 0.00 0.00 
3 30.3.2009 16:50:11 0:59:59 2:00:03 16.958 3.41 2674.72 2.1441 726.71 1.56 0.09 0.01 
4 30.3.2009 17:50:13 0:59:59 3:00:05 17.229 3.411 7001.15 3.8854 754.78 2.93 0.17 0.01 
5 30.3.2009 18:50:15 0:29:59 4:00:07 8.19 3.408 6980.11 3.8790 724.58 2.81 0.34 0.02 
6 30.3.2009 19:20:17 0:29:59 4:30:09 8.132 3.411 14210.80 5.5675 761.15 4.24 0.52 0.03 
7 30.3.2009 19:50:19 0:29:59 5:00:11 8.198 3.411 18501.30 8.2425 757.66 6.25 0.76 0.04 
8 30.3.2009 20:20:21 0:29:59 5:30:13 7.758 3.408 21501.30 10.0000 854.17 8.54 1.10 0.06 
9 30.3.2009 20:50:23 0:29:59 6:00:15 8.406 3.408 27692.80 18.4935 766.62 14.18 1.69 0.10 
10 30.3.2009 21:20:25 0:29:59 6:30:17 8.529 3.408 36642.90 22.1667 773.60 17.15 2.01 0.12 
11 30.3.2009 21:50:27 0:29:59 7:00:19 8.543 3.407 15842.30 29.2936 767.83 22.49 2.63 0.15 
12 30.3.2009 22:20:29 0:29:59 7:30:21 8.34 3.409 21441.70 33.6042 772.08 25.95 3.11 0.18 
13 30.3.2009 22:50:31 0:29:59 8:00:23 8.104 3.409 26458.60 36.8344 827.16 30.47 3.76 0.22 
14 30.3.2009 23:20:33 0:29:59 8:30:25 8.68 3.409 18987.60 44.5571 802.58 35.76 4.12 0.24 
15 30.3.2009 23:50:35 0:29:59 9:00:27 8.468 3.411 36458.60 65.0000 600.91 39.06 4.61 0.27 
16 31.3.2009 0:20:37  9:30:29         
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Příloha  6: Grafy permeačních křivek měřené v teplotním rozsahu 20 – 40 °C po 5 °C technikou 
odběru A (absorpce v tuhé fázi). 
Grafy permeačních křivek s regresními přímkami: závislosti koncentrace par yperitu na čase, 
proložení lineární části permeační křivky regresní přímkou, vytvoření rovnice regresní přímky, 
z ní proveden výpočet rezistenční doby materiálu OPCH-05 proti průniku yperitu, podmínky 
měření: 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Permeační křivka _40 °C_0,1 dm3.min-1_technika odběru A 
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Permeační křivka _35 °C_0,1 dm3.min-1_technika odběru A
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Permeační křivka _30 °C_0,1 dm3.min-1_technika odběru A
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R2 = 0.9976
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Permeační křivka _25 °C_0,1 dm3.min-1_technika odběru A 
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Permeační křivka _20°C_0,1 dm3.min-1_technika odběru A

y = 0.6159x - 0.209
R2 = 0.9854
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Příloha  7: Grafy permeačních křivek měřené v teplotním rozsahu 20 – 40 °C po 5 °C technikou 
B (přímá absorpce v n-hexanu). 
Grafy permeačních křivek s regresními přímkami: závislosti koncentrace par yperitu na čase, 
proložení lineární části permeační křivky regresní přímkou, vytvoření rovnice regresní přímky, 
z ní proveden výpočet rezistenční doby materiálu OPCH-05 proti průniku yperitu, podmínky 
měření: 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza metodou LI-GC/FPD. 
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Permeační křivka _35°C_0,1 dm3.min-1_technika odběru B 
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Permeační křivka _30 °C_0,1 dm3.min-1_technika odběru B

y = 53.134x - 12.146
R2 = 0.9838
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Permeační křivka _25 °C_0,1 dm3.min-1_technika odběru B 

y = 62.02x - 17.404
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Permeační křivka _20°C_0,1 dm3min-1_technika odběru B 

y = 71.201x - 24.217
R2 = 0.9373
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Příloha  8: Protokolový list a zdrojová data experimentu: teplota 40 °C, technika odběru A 
(absorpce v tuhé fázi). 

Podmínky experimentu: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza metodou  
LI-GC/FPD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 23.3.2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_03_23_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 65   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 94.58 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 5.3.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.6369 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.333 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7579  [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7621  [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 40 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.100 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok:  0.100 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu:  13:00 [hodina] 
Použitý sběrný systém:   SPE   
Rozpouštědlo pro absorpci:  n-hexan   
Objem absorpčního rozpouštědla:  1.0 [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-4 (4x) 60  ne  
5-15 (11x) 30 ne 
16 150 ne 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 17:44   
Konec kontaminace: 24.3.2009 6:45   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1 2.7154 3.2039 
2 2.7384 3.2515 
3 2.7295 3.2397 
4 2.6740 3.1870 
5 2.7116 3.2238 
6 2.7037 3.2182 
7 2.6631 3.1622 
8 2.6846 3.1955 
9 2.7123 3.2294 

10 2.7250 3.2452 
11 2.7115 3.2147 
12 2.6971 3.2130 
13 2.7105 3.2344 
14 2.7205 3.2554 
15 2.8449 3.3598 
16   
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Zdrojová data experimentu: teplota 40 °C, průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1, technika odběru A (absorpce v tuhé fázi), kvantitativní 
analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 
Délka 

vzorkování 
Délka 

pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 
(ug.cm-

2.min-1) 
1 23.3.2009 17:44:07 0:59:59 0:00:00 5.808 3.407 13414.20 6.7241 741.27 4.98 0.00 0.00 
2 23.3.2009 18:44:09 0:59:59 1:00:02 5.388 3.41 26220.70 9.0666 778.60 7.06 1.31 0.03 
3 23.3.2009 19:44:11 0:59:59 2:00:04 5.401 3.405 18305.40 30.9794 774.20 23.98 4.44 0.09 
4 23.3.2009 20:44:13 0:59:59 3:00:06 5.924 3.406 33731.00 111.0186 778.45 86.42 14.59 0.40 
5 23.3.2009 21:44:15 0:29:59 4:00:08 2.767 3.408 27067.40 101.1047 777.24 78.58 28.40 0.78 
6 23.3.2009 22:14:17 0:29:59 4:30:10 2.792 3.404 2649.73 116.0840 780.73 90.63 32.46 0.86 
7 23.3.2009 22:44:19 0:29:59 5:00:12 2.938 3.406 4579.51 157.6324 757.36 119.38 40.63 0.99 
8 23.3.2009 23:14:21 0:29:59 5:30:14 2.683 3.404 8333.31 214.3400 775.27 166.17 61.93 1.26 
9 23.3.2009 23:44:23 0:29:59 6:00:16 2.998 3.407 13490.20 269.6680 784.67 211.60 70.58 1.44 
10 24.3.2009 0:14:25 0:29:59 6:30:18 2.691 3.407 15018.00 283.2984 789.38 223.63 83.10 1.69 
11 24.3.2009 0:44:27 0:29:59 7:00:20 2.791 3.403 22687.70 340.5996 763.58 260.08 93.18 1.90 
12 24.3.2009 1:14:29 0:29:59 7:30:22 2.881 3.406 28264.80 374.5360 782.85 293.21 101.77 2.07 
13 24.3.2009 1:44:31 0:29:59 8:00:24 2.68 3.405 13265.90 401.3754 794.99 319.09 119.06 2.22 
14 24.3.2009 2:14:33 0:29:59 8:30:26 2.999 3.407 16318.50 441.2970 781.34 358.19 119.44 13.74 
15 24.3.2009 2:44:35 0:29:59 9:00:28 2.643 3.407 15109.90 426.1338 811.68  332.95 125.98 15.21 
16 24.3.2009 3:14:37  9:30:30         
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Příloha  9: Protokolový list a zdrojová data experimentu: teplota 35 °C, technika odběru A 
(absorpce v tuhé fázi). 

Podmínky experimentu: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza metodou  
LI-GC/FPD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 25.2.2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_02_25_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 50   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 91.42 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 24.2.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.6374 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.334 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7449  [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7579  [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 35 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.100 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok:  0.107 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu:  15:00 [hodina] 
Použitý sběrný systém:   SPE   
Rozpouštědlo pro absorpci:  n-hexan   
Objem absorpčního rozpouštědla:  1.0 [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-4 (4x) 60  ne  
5-15 (11x) 30 ne 
16 330 ne 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 15:18   
Konec kontaminace: 26.2.2009 6:28   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1 2.7170 3.2103 
2 2.7202 3.2310 
3 2.7147 3.2090 
4 2.7187 3.2125 
5 2.7148 3.2154 
6 2.7190 3.2206 
7 2.7161 3.2078 
8 2.7118 3.2077 
9 2.7146 3.1796 

10 2.7040 3.1650 
11 2.6945 3.1584 
12 2.7275 3.1925 
13 2.7120 3.1927 
14 2.7581 3.2679 
15 2.7075 3.2056 
16 2.7159 3.2213 
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Zdrojová data experimentu: teplota 35 °C, průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1, technika odběru A (absorpce v tuhé fázi), kvantitativní 
analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 
Délka 

vzorkování 
Délka 

pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 
(ug.cm-

2.min-1) 
1 25.2.2009 15:18:17 0:59:59 0:00:00 5.997 3.404 5535.14 3.96 748.56 2.97 0.00 0.00 
2 25.2.2009 16:18:19 0:59:59 1:00:02 6.006 3.405 3555.63 2.45 775.11 1.90 0.32 0.01 
3 25.2.2009 17:18:21 0:59:59 2:00:04 5.854 3.408 15488.30 8.59 750.08 6.44 1.10 0.02 
4 25.2.2009 18:18:23 0:59:59 3:00:06 6.007 3.404 8143.33 28.94 749.32 21.69 3.61 0.07 
5 25.2.2009 19:18:25 0:29:59 4:00:08 2.965 3.406 9306.67 32.45 759.64 24.65 8.31 0.17 
6 25.2.2009 19:48:27 0:29:59 4:30:10 3.007 3.407 19886.90 47.81 761.15 36.39 12.10 0.25 
7 25.2.2009 20:18:29 0:29:59 5:00:12 2.999 3.407 41078.60 65.92 746.13 49.18 16.40 0.33 
8 25.2.2009 20:48:31 0:29:59 5:30:14 2.645 3.405 22990.10 77.28 752.50 58.15 21.98 0.45 
9 25.2.2009 21:18:33 0:29:59 6:00:16 2.999 3.405 29668.90 115.81 705.61 81.71 27.25 0.55 
10 25.2.2009 21:48:35 0:29:59 6:30:18 3.007 3.407 44028.00 154.09 699.54 107.79 35.85 0.73 
11 25.2.2009 22:18:37 0:29:59 7:00:20 3.01 3.407 50224.50 162.60 703.95 114.46 38.03 0.77 
12 25.2.2009 22:48:39 0:29:59 7:30:22 3.008 3.408 67416.80 182.84 705.61 129.02 42.89 0.87 
13 25.2.2009 23:18:41 0:29:59 8:00:24 3.008 3.404 6239.33 200.13 729.44 145.98 48.53 0.99 
14 25.2.2009 23:48:43 0:29:59 8:30:26 3.007 3.406 6021.50 195.97 773.60 151.60 50.42 1.03 
15 26.2.2009 0:18:45 0:29:59 9:00:28 3.01 3.407 7168.40 216.93 755.84 163.96 54.47 1.11 
16 26.2.2009 0:48:47  9:30:30         
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Příloha  10: Protokolový list a zdrojová data experimentu: teplota 30 °C, technika odběru A 
(absorpce v tuhé fázi). 

Podmínky experimentu: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza metodou  
LI-GC/FPD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 17.2.2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_02_17_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 39   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 85.075 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 15.1.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.6052 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.339 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7592  [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7482 [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 30 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.100 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok:  0.102 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu:  14:40 [hodina] 
Použitý sběrný systém:   SPE   
Rozpouštědlo pro absorpci:  n-hexan   
Objem absorpčního rozpouštědla:  1.0 [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-5 (5x) 60  ne  
6-13 (8x) 30 ne 
14-15 (2x) 20 ne 
16 300  ne 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 15:38   
Konec kontaminace: 18.2.2009 6:27   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1 2.7210 3.3195 
2 2.7229 3.2230 
3 2.7139 3.2370 
4 2.7175 3.2360 
5 2.7221 3.2522 
6 2.7875 3.3181 
7 2.7105 3.2204 
8 2.7120 3.2196 
9 2.6991 3.2245 

10 2.7001 3.2135 
11 2.7156 3.2258 
12 2.7206 3.2407 
13 2.7318 3.2564 
14 2.7053 3.2334 
15 2.7198 3.2257 
16 2.7084 3.2339 
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Zdrojová data experimentu: teplota 30 °C, průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1, technika odběru A (absorpce v tuhé fázi), kvantitativní 
analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 
Délka 

vzorkování 
Délka 

pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 
(ug.cm-

2.min-1) 
1 17.2.2009 15:37:56 0:59:59 0:00:00 5.998 3.401 1785.86 3.00 908.22 2.97 0.00 0.00 
2 17.2.2009 16:37:57 0:59:59 1:00:01 6.008 3.403 1724.36 2.93 758.88 1.90 0.37 0.01 
3 17.2.2009 17:37:59 0:59:59 2:00:03 6.005 3.405 1408.86 2.56 793.78 6.44 0.34 0.01 
4 17.2.2009 18:38:01 0:59:59 3:00:05 6.006 3.404 2638.33 3.89 786.80 21.69 0.51 0.01 
5 17.2.2009 19:38:03 0:59:59 4:00:07 6.005 3.407 9740.22 8.60 804.40 24.65 1.15 0.02 
6 17.2.2009 20:38:05 0:29:59 5:00:09 3.006 3.407 9268.21 8.38 805.16 36.39 2.24 0.05 
7 17.2.2009 21:08:07 0:29:59 5:30:11 3.003 3.400 21102.40 12.57 773.75 49.18 3.24 0.07 
8 17.2.2009 21:38:09 0:29:59 6:00:13 3.004 3.405 38909.70 16.39 770.26 58.15 4.20 0.09 
9 17.2.2009 22:08:11 0:29:59 6:30:15 3.001 3.404 7127.39 21.74 797.27 81.71 5.77 0.12 
10 17.2.2009 22:38:13 0:29:59 7:00:17 3.007 3.404 12832.60 29.75 779.06 107.79 7.71 0.16 
11 17.2.2009 23:08:15 0:29:59 7:30:19 2.767 3.404 18046.30 35.09 774.20 114.46 9.82 0.20 
12 17.2.2009 23:38:17 0:29:59 8:00:21 3.007 3.404 30775.00 44.55 789.23 129.02 11.69 0.24 
13 18.2.2009 0:08:19 0:29:59 8:30:23 3.005 3.399 40057.90 49.77 796.05 145.98 13.18 0.27 
14 18.2.2009 0:38:21 0:19:59 9:00:25 2.005 3.403 23199.40 39.37 801.37 151.60 15.73 0.27 
15 18.2.2009 0:58:23 0:19:59 9:20:27 2.004 3.404 33285.60 46.06 767.68 163.96 17.64 1.50 
16 18.2.2009 1:18:25  9:40:29         
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Příloha  11: Protokolový list a zdrojová data experimentu: teplota 25 °C, technika odběru A 
(absorpce v tuhé fázi). 

Podmínky experimentu: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza metodou  
LI-GC/FPD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 23.2.2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_02_23_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 48   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 85.075 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 15.1.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.6452 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.324 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7237  [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7303 [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 25 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.100 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok:  0.105 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu:  15:30 [hodina] 
Použitý sběrný systém:   SPE   
Rozpouštědlo pro absorpci:  n-hexan   
Objem absorpčního rozpouštědla:  1.0 [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-5 (5x) 60  ne  
6-15 (10x) 30 ne 
16 180 ne 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 14:58   
Konec kontaminace: 24.2.2009 6:43   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1 2.7058 3.1994 
2 2.7160 3.2352 
3 2.7234 3.2063 
4 2.7249 3.2321 
5 2.7021 3.2114 
6 2.6983 3.2066 
7 2.7106 3.2203 
8 2.7104 3.2121 
9 2.7142 3.2185 

10 2.7165 3.2185 
11 2.7094 3.2134 
12 2.7149 3.2074 
13 2.6959 3.1742 
14 2.7220 3.1913 
15 2.7178 3.2192 
16 2.7108 3.2150 
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Zdrojová data experimentu: teplota 25 °C, průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1, technika odběru A (absorpce v tuhé fázi), kvantitativní 
analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 
Délka 

vzorkování 
Délka 

pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 
(ug.cm-

2.min-1) 
1 23.2.2009 14:58:54 0:59:59 0:00:00 6.001 0 0.00  749.01 0.00 0.00 0.00 
2 23.2.2009 15:58:56 0:59:59 1:00:02 6.006 3.408 198.08 0.00 787.86 0.00 0.00 0.00 
3 23.2.2009 16:58:58 0:59:59 2:00:04 5.661 3.407 176.77 0.00 732.78 0.00 0.00 0.00 
4 23.2.2009 17:59:00 1:00:00 3:00:06 6.007 3.407 206.93 0.00 769.65 0.00 0.00 0.00 
5 23.2.2009 18:59:02 0:59:59 4:00:08 6.006 3.407 256.36 0.00 772.84 0.00 0.00 0.00 
6 23.2.2009 19:59:04 0:29:59 5:00:10 3.006 3.406 161.75 0.00 771.32 0.00 0.00 0.00 
7 23.2.2009 20:29:06 0:29:59 5:30:12 3.006 3.403 298.88 0.00 773.44 0.00 0.00 0.00 
8 23.2.2009 20:59:08 0:29:59 6:00:14 3.000 3.405 614.99 0.00 761.31 0.00 0.00 0.00 
9 23.2.2009 21:29:10 0:29:59 6:30:16 2.965 3.406 1590.03 0.47 765.25 0.36 0.12 0.00 
10 23.2.2009 21:59:12 0:29:59 7:00:18 3.006 3.407 2255.14 1.25 761.76 0.95 0.28 0.01 
11 23.2.2009 22:29:14 0:29:59 7:30:20 3.008 3.409 3557.83 1.98 764.80 1.51 0.50 0.01 
12 23.2.2009 22:59:16 0:29:59 8:00:22 2.642 3.407 2848.75 3.21 649.17 2.09 0.79 0.02 
13 23.2.2009 23:29:18 0:29:59 8:30:24 3.000 3.406 6548.32 3.96 725.80 2.87 1.26 0.03 
14 23.2.2009 23:59:20 0:29:59 9:00:26 3.006 3.406 11691.10 5.38 712.14 3.83 1.47 0.03 
15 24.2.2009 0:29:22 0:29:59 9:30:28 2.897 3.407 13887.30 7.94 760.85 6.04 2.08 0.04 
16 24.2.2009 0:59:24  10:00:30         
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Příloha  12: Protokolový list a zdrojová data experimentu: teplota 20 °C, technika odběru A 
(absorpce v tuhé fázi). 

Podmínky experimentu: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza metodou  
LI-GC/FPD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 24.2.2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_02_24_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 49   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 91.42 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 24.2.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.6519 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.332 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7436  [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7507 [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 20 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.100 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok:  0.105 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu:  16:21 [hodina] 
Použitý sběrný systém:   SPE   
Rozpouštědlo pro absorpci:  n-hexan   
Objem absorpčního rozpouštědla:  1.0 [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-5 (5x) 60  ne  
6-15 (10x) 30 ne 
16 180 ne 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 14:10   
Konec kontaminace: 25.2.2009 6:32   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1 2.7382 3.2403 
2 2.7293 3.2138 
3 2.7165 3.2055 
4 2.7014 3.1917 
5 2.7370 3.2132 
6 2.7225 3.2029 
7 2.7233 3.2228 
8 2.7409 3.2431 
9 2.7175 3.2023 

10 2.7408 3.2191 
11 2.7136 3.1990 
12 2.7018 3.1936 
13 2.7233 3.2064 
14 2.7263 3.2224 
15 2.7297 3.2262 
16 2.7016 3.2021 
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Zdrojová data experimentu: teplota 20 °C, průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1, technika odběru A (absorpce v tuhé fázi), kvantitativní 
analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 
Délka 

vzorkování 
Délka 

pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 
(ug.cm-

2.min-1) 
1 24.2.2009 14:10:35 0:59:59 0:00:00 6.001 0 0 0.00 664.49 0.00 0.00 0.00 
2 24.2.2009 15:10:37 1:00:00 1:00:02 5.999 0 0 0.00 613.05 0.00 0.00 0.00 
3 24.2.2009 16:10:39 0:59:59 2:00:04 5.799 0 0 0.00 638.24 0.00 0.00 0.00 
4 24.2.2009 17:10:41 0:59:59 3:00:06 5.970 0 0 0.00 647.95 0.00 0.00 0.00 
5 24.2.2009 18:10:43 0:59:59 4:00:08 5.614 0 0 0.00 722.61 0.00 0.00 0.00 
6 24.2.2009 19:10:45 0:29:59 5:00:10 2.999 0 0 0.00 728.98 0.00 0.00 0.00 
7 24.2.2009 19:40:47 0:29:59 5:30:12 2.995 3.403 95.56 0.00 757.97 0.00 0.00 0.00 
8 24.2.2009 20:10:49 0:29:59 6:00:14 3.000 3.408 116.22 0.00 762.06 0.01 0.00 0.00 
9 24.2.2009 20:40:51 0:30:00 6:30:16 2.999 3.407 148.30 0.11 735.66 0.04 0.03 0.00 
10 24.2.2009 21:10:53 0:29:59 7:00:18 2.998 3.408 179.99 0.28 725.80 0.05 0.07 0.00 
11 24.2.2009 21:40:55 0:29:59 7:30:20 2.999 3.408 217.31 0.56 736.57 0.05 0.14 0.02 
12 24.2.2009 22:10:57 0:29:59 8:00:22 2.698 3.407 111.66 0.72 746.28 0.06 0.20 0.03 
13 24.2.2009 22:40:59 0:29:59 8:30:24 2.999 3.407 308.44 1.28 733.08 0.07 0.31 0.04 
14 24.2.2009 23:11:01 0:29:59 9:00:26 2.998 3.406 321.96 1.61 752.81 0.10 0.40 0.09 
15 24.2.2009 23:41:03 0:29:59 9:30:28 2.999 3.407 335.89 2.15 753.41 0.15 0.54 0.18 
16 25.2.2009 0:11:05  10:00:30         
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Příloha  13: Protokolový list a zdrojová data experimentu: teplota 40 °C, technika odběru B 
(přímá absorpce do n-hexanu). 

Podmínky experimentu: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza metodou  
LI-GC/FPD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 9.4.2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_04_09_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 75   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 91.42 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 24.2.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.6439 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.334 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7587  [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7614 [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 40 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.100 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok:  0.105 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu:  8:46 [hodina] 
Použitý sběrný systém:  absorpce   
Rozpouštědlo pro absorpci: n-hexan   
Objem absorpčního rozpouštědla: 3.0 [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-4 (4x) 60  ne  
5-13 (9x) 30 ne 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 6:40   
Konec kontaminace: 9.4.2009 15:27   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1 17.3465 19.4885 
2 17.4519 20.4018 
3 17.2980 19.2881 
4 17.4823 19.5337 
5 17.4475 19.6038 
6 17.5527 19.5749 
7 17.5245 19.3695 
8 17.3931 19.3386 
9 17.6033 19.7179 

10 17.5106 19.6674 
11 17.4894 19.4566 
12 17.4257 19.5283 
13 17.3570 19.5924 
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Zdrojová data experimentu: teplota 40 °C, průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1, technika odběru B (přímá absorpce do n-hexanu), 
kvantitativní analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 
Délka 

vzorkování 
Délka 

pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 
(ug.cm-

2.min-1) 
1 9.4.2009 6:40:51 1:00:09 0:00:00 6.018 0 0.00 0.0000 3335.96 0.00 0.00 0.00 
2 9.4.2009 7:42:40 1:00:01 1:01:49 6.006 3.409 3300.69 0.8241 2829.89 2.33 0.39 0.01 
3 9.4.2009 8:43:51 1:00:00 2:03:00 6 3.409 2647.64 6.3868 3062.97 19.56 3.26 0.07 
4 9.4.2009 9:44:59 1:00:01 3:04:08 6.003 3.409 33770.00 24.5077 3153.11 65.00 12.87 0.26 
5 9.4.2009 10:46:17 0:30:01 4:05:26 3.003 3.407 12298.30 25.9720 3039.15 78.93 26.28 0.54 
6 9.4.2009 11:18:00 0:30:01 4:37:09 3.006 3.41 29579.00 38.6312 2849.47 110.08 36.62 0.75 
7 9.4.2009 11:49:22 0:30:04 5:08:31 3.011 3.409 36040.10 41.9664 3069.65 128.82 42.78 0.87 
8 9.4.2009 12:22:19 0:30:01 5:41:28 3.003 3.408 31063.90 55.2155 3065.71 169.27 56.37 1.15 
9 9.4.2009 12:53:21 0:30:01 6:12:30 3.007 3.410 35556.70 58.4249 3094.99 180.82 60.13 1.22 
10 9.4.2009 13:24:17 0:30:01 6:43:26 3.004 3.408 25749.90 65.5304 3206.07 210.10 69.94 1.42 
11 9.4.2009 13:55:17 0:30:01 7:14:26 3.003 3.410 35902.00 75.4195 3257.51 245.68 81.81 1.67 
12 9.4.2009 14:26:27 0:30:01 7:45:36 2.873 3.408 12616.50 68.8509 3552.20 244.57 85.13 1.73 
13 9.4.2009 14:57:34 0:30:01 8:16:43 3.004 3.410 34420.20 90.5790 3097.27 280.55 93.39 1.90 
14 9.4.2009 15:27:35  8:46:44         
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Příloha  14: Protokolový list a zdrojová data experimentu: teplota 35 °C, technika odběru B 
(přímá absorpce do n-hexanu). 

Podmínky experimentu: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza metodou  
LI-GC/FPD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 8.4.2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_04_08_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 73   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 85.075 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 15.1.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.6368 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.336 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7794  [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7854 [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 35 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.100 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok:  0.102 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu:  9:17 [hodina] 
Použitý sběrný systém:  absorpce   
Rozpouštědlo pro absorpci: n-hexan   
Objem absorpčního rozpouštědla: 3.0 [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-4 (4x) 60  ne  
5-14 (10x) 30 ne 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 7:45   
Konec kontaminace: 9.4.2009 17:02   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1 17.4432 19.5510 
2 17.6698 19.6232 
3 17.3730 19.2293 
4 17.5867 19.6561 
5 17.4241 19.2839 
6 17.6582 19.5895 
7 17.3859 19.3305 
8 17.3600 19.3444 
9 17.6279 19.5019 

10 17.5317 19.4542 
11 17.5273 19.6650 
12 17.4488 19.3853 
13 17.5688 19.5024 
14 17.3700 19.4235 
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Zdrojová data experimentu: teplota 35 °C, průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1, technika odběru B (přímá absorpce do n-hexanu), 
kvantitativní analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 
Délka 

vzorkování 
Délka 

pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 
(ug.cm-

2.min-1) 
1 8.4.2009 7:44:57 1:00:00 0:00:00 6.003 3.409 52.67 0.00 3198.48 0.00 0.00 0.00 
2 8.4.2009 8:46:44 1:00:01 1:01:47 6.003 3.409 66.75 0.00 2964.19 0.00 0.00 0.00 
3 8.4.2009 9:48:52 1:00:01 2:03:55 6.005 3.405 3291.12 0.82 2816.84 2.32 0.39 0.01 
4 8.4.2009 10:49:49 1:00:00 3:04:52 6.004 3.41 79824.50 3.84 3140.21 12.06 2.01 0.04 
5 8.4.2009 11:50:51 0:30:01 4:05:54 3.006 3.408 11793.90 4.09 2822.15 11.54 3.84 0.08 
6 8.4.2009 12:22:20 0:30:00 4:37:23 3.002 3.409 1697.47 5.61 2930.65 16.44 5.47 0.11 
7 8.4.2009 12:53:41 0:30:00 5:08:44 3.005 3.409 4237.84 8.70 2950.83 25.68 8.55 0.17 
8 8.4.2009 13:24:55 0:30:01 5:39:58 3.006 3.408 6291.90 10.99 3011.23 33.08 11.00 0.22 
9 8.4.2009 13:56:10 0:30:01 6:11:13 3.006 3.409 14238.90 16.72 2843.70 47.54 15.82 0.32 
10 8.4.2009 14:27:13 0:30:14 6:42:16 3.026 3.409 19816.40 19.47 2917.30 56.79 18.77 0.38 
11 8.4.2009 14:58:47 0:30:01 7:13:50 3.005 3.406 15076.10 22.90 3243.85 74.28 24.72 0.50 
12 8.4.2009 15:30:01 0:30:00 7:45:04 3.006 3.409 23462.70 27.97 2938.54 82.19 27.34 0.56 
13 8.4.2009 16:01:05 0:29:57 8:16:08 2.999 3.407 24118.20 35.39 2934.14 103.83 34.62 0.71 
14 8.4.2009 16:32:15 0:30:01 8:47:18 3.001 3.409 23644.50 35.08 3116.08 109.32 36.43 0.74 
15 8.4.2009 17:02:16  9::17:19         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



149 

Příloha  15: Protokolový list a zdrojová data experimentu: teplota 30 °C, technika odběru B 
(přímá absorpce do n-hexanu). 

Podmínky experimentu: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza metodou  
LI-GC/FPD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 7.4.2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_04_07_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 71   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 91.42 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 24.2.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.6402 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.334 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7633  [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7731 [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 30 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.100 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok:  0.107 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu:  8:56 [hodina] 
Použitý sběrný systém:  absorpce   
Rozpouštědlo pro absorpci: n-hexan   
Objem absorpčního rozpouštědla: 3.0 [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-4 (4x) 60  ne  
5-14 (10x) 30 ne 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 9:04   
Konec kontaminace: 7.4.2009 18:01   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1 17.5324 19.3541 
2 17.4959 19.3449 
3 17.4213 19.3383 
4 17.6083 19.5466 
5 17.6803 19.6641 
6 17.3158 19.3491 
7 17.4078 19.2994 
8 17.5106 19.4211 
9 17.6400 19.5646 

10 17.4246 19.4010 
11 17.5939 19.7767 
12 17.5133 19.3275 
13 17.4246 19.3275 
14 17.4432 19.4052 
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Zdrojová data experimentu: teplota 30 °C, průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1, technika odběru B (přímá absorpce do n-hexanu), 
kvantitativní analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 
Délka 

vzorkování 
Délka 

pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 
(ug.cm-

2.min-1) 
1 7.4.2009 9:04:47 1:00:00 0:00:00 5.716 3.407 94.63 0.00 2764.34 0.00 0.00 0.00 
2 7.4.2009 10:07:03 1:00:00 1:02:16 6.003 3.406 49.13 0.00 2805.77 0.00 0.00 0.00 
3 7.4.2009 11:09:30 1:00:01 2:04:43 6.003 3.407 66.53 0.00 2908.95 0.00 0.00 0.00 
4 7.4.2009 12:12:07 1:00:01 3:07:20 5.625 3.407 316.18 0.00 2941.27 0.00 0.00 0.00 
5 7.4.2009 13:14:37 0:30:00 4:09:50 3.004 3.403 360.29 0.00 3010.32 0.00 0.00 0.00 
6 7.4.2009 13:46:44 0:30:01 4:41:57 3.004 3.406 1088.51 0.18 3085.43 0.56 0.18 0.00 
7 7.4.2009 14:18:50 0:30:00 5:14:03 3.004 3.406 3381.97 0.50 2870.41 1.44 0.48 0.01 
8 7.4.2009 14:50:52 0:30:01 5:46:05 3.006 3.407 779.73 1.00 2899.09 2.90 0.96 0.02 
9 7.4.2009 15:22:43 0:30:01 6:17:56 3.002 3.411 2063.45 1.78 2920.49 5.20 1.73 0.04 
10 7.4.2009 15:54:41 0:30:01 6:49:54 3.004 3.409 3731.50 2.68 2999.09 8.03 2.67 0.05 
11 7.4.2009 16:26:46 0:30:01 7:21:59 3.005 3.409 5708.11 3.46 3312.29 11.48 3.82 0.08 
12 7.4.2009 16:58:46 0:30:01 7:53:59 3.004 3.41 16851.00 6.03 2752.96 16.60 5.52 0.11 
13 7.4.2009 17:31:06 0:30:00 8:26:19 3.006 3.41 23593.90 7.01 2887.56 20.24 6.73 0.14 
14 7.4.2009 18:01:06  8:56:19         
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Příloha  16: Protokolový list a zdrojová data experimentu: teplota 25 °C, technika odběru B 
(přímá absorpce do n-hexanu). 

Podmínky experimentu: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza metodou  
LI-GC/FPD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 8.4.2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_04_08_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 72   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 91.42 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 24.2.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.6368 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.335 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7638  [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7753 [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 25 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.100 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok:  0.106 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu:  9:17 [hodina] 
Použitý sběrný systém:  absorpce   
Rozpouštědlo pro absorpci: n-hexan   
Objem absorpčního rozpouštědla: 3.0 [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-4 (4x) 60  ne  
5-14 (10x) 30 ne 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 7:45   
Konec kontaminace: 8.4.2009 17:02   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1 17.3339 19.2917 
2 17.4136 20.0331 
3 17.4440 19.4314 
4 17.3693 19.7245 
5 17.4922 19.7718 
6 17.4062 19.3302 
7 17.3389 19.2928 
8 17.4841 19.5627 
9 17.4537 19.5712 

10 17.3894 19.2815 
11 17.5809 19.4169 
12 17.6651 19.6040 
13 17.4260 19.5287 
14 17.3847 19.4801 
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Zdrojová data experimentu: teplota 25 °C, průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1, technika odběru B (přímá absorpce do n-hexanu), 
kvantitativní analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 
Délka 

vzorkování 
Délka 

pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 
(ug.cm-

2.min-1) 
1 8.4.2009 7:44:57 1:00:00 0:00:00 5.998 3.405 82.13 0.0000 2970.86 0.00 0.00 0.00 
2 8.4.2009 8:46:44 1:00:01 1:01:47 6.002 3.409 21.52 0.0000 3974.96 0.00 0.00 0.00 
3 8.4.2009 9:48:52 1:00:01 2:03:55 6.006 3.408 26.78 0.0000 3015.78 0.00 0.00 0.00 
4 8.4.2009 10:49:49 1:00:00 3:04:52 6.004 3.408 36.63 0.0000 3573.90 0.00 0.00 0.00 
5 8.4.2009 11:50:51 0:30:01 4:05:54 3.006 0 0.00 0.0000 3459.18 0.00 0.00 0.00 
6 8.4.2009 12:22:20 0:30:00 4:37:23 3.006 0 0.00 0.0000 2919.58 0.00 0.00 0.00 
7 8.4.2009 12:53:41 0:30:00 5:08:44 3.006 3.409 44.01 0.2315 2964.95 0.69 0.23 0.00 
8 8.4.2009 13:24:55 0:30:01 5:39:58 3.006 3.406 43.33 0.2293 3154.17 0.72 0.24 0.00 
9 8.4.2009 13:56:10 0:30:01 6:11:13 3.006 3.409 97.12 0.4049 3213.20 1.30 0.43 0.01 
10 8.4.2009 14:27:13 0:30:14 6:42:16 3.024 3.407 228.81 0.8254 2871.17 2.37 0.78 0.02 
11 8.4.2009 14:58:47 0:30:01 7:13:50 3.005 3.409 451.48 1.5041 2786.04 4.19 1.39 0.03 
12 8.4.2009 15:30:01 0:30:00 7:45:04 3.002 3.405 840.89 2.5938 2942.19 7.63 2.54 0.05 
13 8.4.2009 16:01:05 0:29:57 8:16:08 3 3.408 829.21 3.5628 3190.74 11.37 3.79 0.08 
14 8.4.2009 16:32:15 0:30:01 8:47:18 3.003 3.409 1964.05 5.1476 3179.67 16.37 5.45 0.11 
14 8.4.2009 17:02:16  9:17:19         
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Příloha  17: Protokolový list a zdrojová data experimentu: teplota 20 °C, technika odběru B 
(přímá absorpce do n-hexanu). 

Podmínky experimentu: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza metodou  
LI-GC/FPD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 9.4.2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_04_09_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 74   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 91.42 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 24.2.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.6302 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.328 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7416  [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7573 [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 20 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.100 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok: 0.099 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu: 8:46 [hodina] 
Použitý sběrný systém:  absorpce   
Rozpouštědlo pro absorpci: n-hexan   
Objem absorpčního rozpouštědla: 3.0 [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-4 (4x) 60  ne  
5-14 (10x) 30 ne 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 6:40   
Konec kontaminace: 9.4.2009 15:27   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1 17.3465 19.4885 
2 17.4519 20.4018 
3 17.2980 19.2881 
4 17.4823 19.5337 
5 17.4475 19.6038 
6 17.5527 19.5749 
7 17.5245 19.3695 
8 17.3931 19.3386 
9 17.6033 19.7179 

10 17.5106 19.6674 
11 17.4894 19.4566 
12 17.4257 19.5283 
13 17.3570 19.5924 
14 17.3457 19.8801 
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Zdrojová data experimentu: teplota 20 °C, průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1, technika odběru B (přímá absorpce do n-hexanu), 
kvantitativní analýza metodou LI-GC/FPD. 
 

Trubička 
číslo Datum Začátek 

vzorkování 
Délka 

vzorkování 
Délka 

pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas 

Plocha 
píku 

Množství 
(ng.ul-1 ) 

Objem 
vzorku 

(ul) 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 
(ug.cm-

2.min-1) 
1 9.4.2009 6:40:51 0:59:59 0:00:00 6.018 3.405 82.13 0.0000 2970.86 0.00 0.00 0.000 
2 9.4.2009 7:42:40 1:00:00 1:00:02 6.006 3.409 21.52 0.0000 3974.96 0.00 0.00 0.000 
3 9.4.2009 8:43:51 0:59:59 2:00:04 6.000 3.408 26.78 0.0000 3015.78 0.00 0.00 0.000 
4 9.4.2009 9:44:59 0:59:59 3:00:06 6.003 3.408 36.63 0.0000 3573.90 0.00 0.00 0.000 
5 9.4.2009 10:46:17 0:59:59 4:00:08 3.003 0 0.00 0.0000 3459.18 0.00 0.00 0.000 
6 9.4.2009 11:18:00 0:29:59 5:00:10 3.006 0 0.00 0.0000 2919.58 0.00 0.00 0.000 
7 9.4.2009 11:49:22 0:29:59 5:30:12 3.011 3.409 44.01 0.2315 2964.95 0.00 0.00 0.000 
8 9.4.2009 12:22:19 0:29:59 6:00:14 3.003 3.406 43.33 0.2293 3154.17 0.01 0.00 0.000 
9 9.4.2009 12:53:21 0:30:00 6:30:16 3.007 3.409 97.12 0.4049 3213.20 0.04 0.00 0.000 
10 9.4.2009 13:24:17 0:29:59 7:00:18 3.004 3.407 228.81 0.8254 2871.17 0.05 0.01 0.000 
11 9.4.2009 13:55:17 0:29:59 7:30:20 3.003 3.409 451.48 1.5041 2786.04 0.05 0.01 0.000 
12 9.4.2009 14:26:27 0:29:59 8:00:22 2.873 3.405 840.89 2.5938 2942.19 0.06 0.02 0.000 
13 9.4.2009 14:57:34 0:29:59 8:30:24 3.004 3.408 829.21 3.5628 3190.74 0.07 0.02 0.000 
14 9.4.2009 15:27:35 0:29:59 9:00:26 3.004 3.409 1964.05 5.1476 3179.67 0.10 0.03 0.001 
15 9.4.2009 15:57:36 0:29:59 9:30:28         
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Příloha  18: Protokolový list a zdrojová data experimentu: teplota 30 °C, technika odběru C 
(sorpce v tenaxových sorpčních trubičkách). 

Podmínky experimentu: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza metodou  
TD-GC/MSD. 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 16.2..2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_02_16_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 36   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 85.075 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 15.1.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.6421 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.334 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7400  [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7486 [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 30 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.100 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok: 0.102 [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu: 5:06 [hodina] 
Použitý sběrný systém:  Sorpce v trubičkách TENAX   
Rozpouštědlo pro absorpci:    
Objem absorpčního rozpouštědla:  [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
1-2 (2x) 40  ne  
3-10 (8x) 20 ne 
11-16 (6x) 10 ne 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 9:37   
Konec kontaminace: 16.2.2009 14:43   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   
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Zdrojová data experimentu: teplota 30 °C, průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1, technika odběru C (sorpce v tenaxových sorpčních 
trubičkách), kvantitativní analýza metodou TD-GC/MSD. 
 
Trubička 

číslo Datum Začátek 
vzorkování 

Délka 
vzorkování 

Délka 
pokusu 

Celkový 
prosátý 

vzduch (dm3) 

Retenční 
čas Plocha píku Množství 

(ng.ul-1 ) 
Koncentrace par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 
1 16.2.2009 9:37:50 0:39:59 0:00:00 3.999 7.93 22901767 220.00 0.06 0.000 
2 16.2.2009 10:17:52 0:39:59 0:40:02 3.997 7.93 44356114 370.00 0.09 0.00 
3 16.2.2009 10:57:54 0:19:59 1:20:04 1.999 7.93 56841364 205.00 0.10 0.00 
4 16.2.2009 11:17:56 0:19:59 1:40:06 1.998 7.93 62894502 258.00 0.13 0.00 
5 16.2.2009 11:37:58 0:19:59 2:00:08 1.999 7.93 43905973 278.19 0.14 0.00 
6 16.2.2009 11:58:00 0:19:59 2:20:10 2.000 7.93 48141591 304.00 0.15 0.00 
7 16.2.2009 12:18:02 0:19:59 2:40:12 1.999 7.93 54392362 342.09 0.17 0.00 
8 16.2.2009 12:38:04 0:19:59 3:00:14 1.998 7.93 67608255 422.62 0.21 0.00 
9 16.2.2009 12:58:06 0:19:59 3:20:16 1.999 7.93 79065266 492.43 0.25 0.01 
10 16.2.2009 13:18:08 0:19:59 3:40:18 1.992 7.93 110433479 683.56 0.34 0.01 
11 16.2.2009 13:38:10 0:10:00 4:00:20 0.999 7.93 63141596 395.40 0.40 0.01 
12 16.2.2009 13:48:12 0:09:59 4:10:22 1.000 7.93 72593317 452.99 0.45 0.01 
13 16.2.2009 13:58:14 0:09:59 4:20:24 0.997 7.93 89214649 554.27 0.56 0.01 
14 16.2.2009 14:08:16 0:09:59 4:30:26 0.999 7.93 100837828 625.09 0.63 0.01 
15 16.2.2009 14:18:18 0:09:59 4:40:28 0.998 7.93 125139420 773.17 0.77 0.02 
16 16.2.2009 14:28:20 0:09:59 4:50:30 0.999 7.93 146570841 903.76 0.90 0.02 
17 16.2.2009 14:38:19  5:00:29       
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Příloha  19: Protokolový list a zdrojová data experimentu: teplota 30 °C, technika odběru D 
(zařízení MINICAMS). 

Podmínky experimentu: průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, kvantitativní analýza zařízením 
MINICAMS. 
 
 

Protokolový list 
   

DATUM: 10.2..2009   
NÁZEV SOUBORU: 09_02_10_HD_OPCH-05_RES.xls   

Testovaný materiál 
Typ materiálu : OPCH-05    
Vzorek č..: 32   
Velikost exponované plochy: 4.91 [cm2] 

Zkušební látka 
Testovací látka: HD   
Stav testovací látky: čistý  
Čistota otravné látky 85.075 [%] 
Datum analýzy čistoty látky: 15.1.2009  

Kontaminace  
Objem testovací látky: 500 [µl] 
Váha testovací látky: 0.640 [g] 
Tloušťka testovaného materiálu: 0.328 [mm] 
Váha čistého testovaného materiálu: 0.7348  [g] 
Váha testovaného materiálu po skočení exper.: 0.7636 [g] 

Nastavení experimentu   
Teplota permeace: 30 [°C] 
Nastavení průtoku vzduchu trubičkami:  0.100 [dm3.min-1]  
Kalibrovaný průtok:  [dm3.min-1]  
Celková délka experimentu: 3:28 [hodina] 
Použitý sběrný systém:  MINICAMS   
Rozpouštědlo pro absorpci:    
Objem absorpčního rozpouštědla:  [ml] 

Údaje o prosávání trubiček 
 Trubička č: délka prosávání trubiček prodleva 
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Časové rozvržení experimentu 
Délka kondicionování vzorku (min. 30 min): 30 [min] 
Začátek kontaminace: 11:45   
Konec kontaminace: 10.2.2009 15:13   

Seznam technických problémů 
      
      
      
      

Poznámky 
Použitý vzorkovací systém:  Absorpce v pevné fázi    
  Přímá absorpce   
  Sorpce v trubičkách TENAX   
  MINICAMS   

Vialky 

Vialka č.: Prázdná vialka [g] Vialka se vzorkem 
[g] 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   
13   
14   

   
Nastavení vzorkování zařízení MINICAMS 

Nastavení průtoku vzduchu:  0.100 [dm3.min-1]  
Intervaly vzorkovacích časů: 2 [min] 
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Zdrojová data experimentu: teplota 30 °C, průtok vzduchu  0,1 dm3.min-1, technika odběru D 
(zařízení MINICAMS), kvantitativní analýza zařízením MINICAMS. 
 

.Datum Začátek 
vzorkování 

Délka 
vzorkování 

Délka 
pokusu 

Absolutní 
množství (ng) 

Koncentrace 
par (mg.m-3) 

Rychlost permeace 
(ug.cm-2.min-1) 

16.2.2009 10:58:00 0:02:00 0:00:00 2.97 0.0114 0.000 
16.2.2009 11:03:00 0:02:00 0:05:00 3.19 0.0122 0.000 
16.2.2009 11:09:00 0:02:00 0:10:00 3.15 0.012 0.000 
16.2.2009 11:14:00 0:02:00 0:16:00 3.13 0.012 0.000 
16.2.2009 11:19:00 0:02:00 0:21:00 2.89 0.011 0.000 
16.2.2009 11:25:00 0:02:00 0:26:00 2.96 0.0113 0.000 
16.2.2009 11:30:00 0:02:00 0:32:00 3.05 0.0117 0.000 
16.2.2009 11:35:00 0:02:00 0:37:00 3.04 0.0116 0.000 
16.2.2009 11:41:00 0:02:00 0:42:00 3.01 0.0115 0.000 
16.2.2009 11:46:00 0:02:00 0:48:00 2.76 0.0105 0.000 
16.2.2009 11:51:00 0:02:00 0:53:00 2.67 0.0102 0.000 
16.2.2009 11:57:00 0:02:00 0:58:00 2.84 0.0108 0.000 
16.2.2009 12:02:00 0:02:00 1:04:00 2.81 0.0108 0.000 
16.2.2009 12:07:00 0:02:00 1:09:00 2.83 0.0108 0.000 
16.2.2009 12:13:00 0:02:00 1:14:00 2.67 0.0102 0.000 
16.2.2009 12:18:00 0:02:00 1:20:00 2.73 0.0104 0.000 
16.2.2009 12:23:00 0:02:00 1:25:00 2.51 0.00956 0.000 
16.2.2009 12:29:00 0:02:00 1:30:00 2.66 0.0101 0.000 
16.2.2009 12:34:00 0:02:00 1:36:00 2.73 0.0104 0.000 
16.2.2009 12:39:00 0:02:00 1:41:00 2.73 0.0104 0.000 
16.2.2009 12:45:00 0:02:00 1:46:00 2.78 0.0106 0.000 
16.2.2009 12:50:00 0:02:00 1:52:00 2.86 0.0109 0.000 
16.2.2009 12:55:00 0:02:00 1:57:00 3.11 0.0118 0.000 
16.2.2009 13:01:00 0:02:00 2:02:00 3.43 0.0131 0.000 
16.2.2009 13:06:00 0:02:00 2:08:00 3.79 0.0144 0.000 
16.2.2009 13:11:00 0:02:00 2:13:00 4.35 0.0165 0.000 
16.2.2009 13:17:00 0:02:00 2:18:00 5.03 0.0191 0.000 
16.2.2009 13:22:00 0:02:00 2:24:00 5.86 0.0222 0.000 
16.2.2009 13:28:00 0:02:00 2:29:00 6.86 0.026 0.001 
16.2.2009 13:33:00 0:02:00 2:34:00 8.12 0.0307 0.001 
16.2.2009 13:38:00 0:02:00 2:40:00 9.72 0.0371 0.001 
16.2.2009 13:44:00 0:02:00 2:45:00 11.6 0.044 0.001 
16.2.2009 13:48:00 0:02:00 2:50:00 13.9 0.0525 0.001 
16.2.2009 13:52:00 0:02:00 2:56:00 16.5 0.0625 0.001 
16.2.2009 13:57:00 0:02:00 3:01:00 19.7 0.0745 0.002 
16.2.2009 14:01:00 0:02:00 3:06:00 23.5 0.0888 0.002 
16.2.2009 14:05:00 0:02:00 3:12:00 27.8 0.105 0.002 
16.2.2009 14:10:00 0:02:00 3:17:00 32.2 0.122 0.002 
16.2.2009 14:14:00 0:02:00 3:22:00 38.2 0.145 0.003 
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Příloha 20: Opakovatelnost (experimenty měřeny třikrát), zdrojová data experimentů: teplota 30 °C, průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, 
technika odběru A (absorpce v tuhé fázi). 
 

Délka 
pokusu 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 

Délka 
pokusu 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 

Délka 
pokusu 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 

0:00:00 0.00 0.00 0.00 0:00:00 2.38 0.00 0.00 0:00:00 1.46 0.00 0.00 
1:00:02 0.00 0.00 0.00 1:00:01 2.30 0.38 0.01 1:00:02 0.93 0.15 0.00 
2:00:04 0.87 0.14 0.00 2:00:03 2.06 0.34 0.01 2:00:04 0.96 0.16 0.00 
3:00:06 3.67 0.61 0.01 3:00:05 3.25 0.54 0.01 3:00:06 2.18 0.36 0.01 
4:00:08 9.46 1.58 0.03 4:00:07 6.90 1.15 0.02 4:00:08 7.42 1.24 0.03 
5:00:10 9.05 3.02 0.06 5:00:09 7.03 2.34 0.05 5:00:10 6.91 2.30 0.05 
5:30:12 11.58 3.85 0.08 5:30:11 9.96 3.32 0.07 5:30:12 9.36 3.18 0.06 
6:00:14 16.53 5.50 0.11 6:00:13 12.82 4.27 0.09 6:00:14 12.91 4.29 0.09 
6:30:16 23.50 7.81 0.16 6:30:15 17.21 5.74 0.12 6:30:16 18.04 6.00 0.12 
7:00:18 29.94 9.95 0.20 7:00:17 23.54 7.83 0.16 7:00:18 23.75 7.89 0.16 
7:30:20 36.46 12.12 0.25 7:30:19 27.71 10.01 0.20 7:30:20 27.21 9.56 0.19 
8:00:22 46.88 15.59 0.32 8:00:21 35.33 11.75 0.24 8:00:22 31.84 10.84 0.22 
8:30:24 51.02 16.97 0.35 8:30:23 40.36 14.43 0.29 8:30:24 38.20 12.70 0.26 
9:00:26 58.71 19.52 0.40 9:00:25 32.10 16.01 0.33 9:00:26 28.01 14.27 0.29 
9:30:28 64.80 21.56 0.44 9:20:27 37.51 17.72 0.36 9:20:28 33.25 15.59 0.32 
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Příloha  21: Opakovatelnost (experimenty měřeny třikrát), zdrojová data experimentů: teplota 30 °C, průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, 
technika odběru B (přímá absorpce v n-hexanu). 
 

Délka 
pokusu 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 

Délka 
pokusu 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 

Délka 
pokusu 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 

0:00:00 0.00 0.00 0.00 0:00:00 0.00 0.00 0.00 0:00:00 0.00 0.00 0.00 
1:01:47 0.00 0.00 0.00 1:02:16 0.00 0.00 0.00 1:02:16 0.00 0.00 0.00 
2:03:55 0.00 0.00 0.00 2:04:43 0.00 0.00 0.00 2:04:43 0.00 0.00 0.00 
3:04:52 0.00 0.00 0.00 3:07:20 0.00 0.00 0.00 3:07:20 0.00 0.00 0.00 
4:05:54 0.00 0.00 0.00 4:09:50 0.00 0.00 0.00 4:09:50 0.00 0.00 0.00 
4:37:23 0.56 0.00 0.00 4:41:57 1.06 0.18 0.00 4:41:57 1.56 0.18 0.00 
5:08:44 1.44 0.01 0.01 5:14:03 3.44 0.48 0.01 5:14:03 2.54 0.48 0.01 
5:39:58 2.90 0.02 0.02 5:46:05 4.90 0.96 0.02 5:46:05 2.90 0.96 0.02 
6:11:13 5.20 0.04 0.04 6:17:56 5.20 1.73 0.03 6:17:56 6.20 1.73 0.04 
6:42:16 8.03 0.05 0.05 6:49:54 9.23 2.67 0.04 6:49:54 7.83 2.67 0.05 
7:13:50 11.48 0.08 0.08 7:21:59 12.48 3.82 0.07 7:21:59 15.48 3.82 0.08 
7:45:04 16.60 0.11 0.12 7:53:59 15.60 5.52 0.10 7:53:59 21.90 5.52 0.11 
8:16:08 20.24 0.14 0.16 8:26:19 23.94 6.73 0.13 8:26:19 27.24 6.73 0.14 
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Příloha  22: Opakovatelnost (experimenty měřeny třikrát), zdrojová data experimentů: teplota 30 °C, průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, 
technika odběru C (sorpce v tenaxových sorpčních trubičkách). 
 

Délka 
pokusu 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 

Délka 
pokusu 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 

Délka 
pokusu 

Absolutní 
množství 

(ug) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 

0:00:00 320.00 0.06 0.00 0:00:00 333.53 0.10 0.00 0:00:00 373.89 0.12 0.00 
0:40:02 370.00 0.09 0.00 0:20:01 359.55 0.12 0.00 0:10:02 445.47 0.12 0.00 
1:20:04 356.00 0.10 0.00 0:40:03 418.67 0.21 0.00 0:20:04 463.61 0.15 0.00 
1:40:06 358.00 0.13 0.00 1:00:05 439.78 0.22 0.00 0:30:06 486.92 0.18 0.00 
2:00:08 378.19 0.14 0.00 1:20:07 357.83 0.24 0.00 0:40:08 506.39 0.15 0.00 
2:20:10 404.00 0.15 0.00 1:40:09 408.63 0.26 0.01 0:50:10 579.67 0.17 0.00 
2:40:12 432.09 0.17 0.00 2:00:11 469.1 0.32 0.01 1:00:12 587.00 0.18 0.00 
3:00:14 395.40 0.21 0.01 2:20:13 509.67 0.35 0.01 1:10:14 602.17 0.20 0.00 
3:20:16 422.62 0.25 0.01 2:40:15 552.03 0.36 0.01 1:20:16 624.01 0.21 0.00 
3:40:18 472.99 0.34 0.01 3:00:17 591.09 0.39 0.01 1:30:18 686.77 0.34 0.01 
4:00:20 552.43 0.40 0.01 3:20:19 597.03 0.59 0.01 1:40:20 706.46 0.39 0.01 
4:10:22 554.27 0.45 0.01 3:30:21 624.75 0.69 0.01 1:50:22 704.63 0.45 0.01 
4:20:24 625.09 0.56 0.01 3:40:23 715.32 0.85 0.02 2:00:24 750.23 0.58 0.01 
4:30:26 753.56 0.63 0.02 3:50:25 764.11 0.97 0.02 2:10:26 834.50 0.80 0.02 
4:40:28 893.17 0.77 0.02 4:00:27 817.34 1.11 0.02 2:20:28 805.09 0.92 0.02 
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Příloha  23: Opakovatelnost (experimenty měřeny třikrát), zdrojová data experimentů: teplota 30 °C, průtok vzduchu 0,1 dm3.min-1, 
technika odběru D (zařízení MINICAMS). 
 

Délka 
pokusu 

Absolutní 
množství 

(ng) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 

Délka 
pokusu 

Absolutní 
množství 

(ng) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 

Délka 
pokusu 

Absolutní 
množství 

(ng) 

Koncentrace 
par  

(mg.m-3) 

Rychlost 
permeace 

(ug.cm-2.min-1) 

0:00:00 2.97 0.011 0.000 0:00:00 0.0 0.000 0.000 0:00:00 2.97 0.011 0.000 
0:05:00 3.19 0.012 0.000 0:05:00 0.0 0.000 0.000 0:05:00 3.19 0.012 0.000 
0:10:00 3.15 0.012 0.000 0:11:00 0.0 0.000 0.000 0:10:00 3.15 0.012 0.000 
0:16:00 3.13 0.012 0.000 0:16:00 0.0 0.000 0.000 0:16:00 3.13 0.012 0.000 
0:21:00 2.89 0.011 0.000 0:21:00 0.0 0.000 0.000 0:21:00 2.89 0.011 0.000 
0:26:00 2.96 0.011 0.000 0:27:00 0.0 0.000 0.000 0:26:00 2.96 0.011 0.000 
0:32:00 3.05 0.012 0.000 0:32:00 0.0 0.000 0.000 0:32:00 3.05 0.012 0.000 
0:37:00 3.04 0.012 0.000 0:37:00 0.0 0.000 0.000 0:37:00 3.04 0.012 0.000 
0:42:00 3.01 0.012 0.000 0:43:00 0.0 0.000 0.000 0:42:00 3.01 0.012 0.000 
0:48:00 2.76 0.011 0.000 0:48:00 0.0 0.000 0.000 0:48:00 2.76 0.011 0.000 
0:53:00 2.67 0.010 0.000 0:53:00 0.0 0.000 0.000 0:53:00 2.67 0.010 0.000 
0:58:00 2.84 0.011 0.000 0:59:00 0.0 0.000 0.000 0:58:00 2.84 0.011 0.000 
1:04:00 2.81 0.011 0.000 1:04:00 0.0 0.000 0.000 1:04:00 2.81 0.011 0.000 
1:09:00 2.83 0.011 0.000 1:09:00 0.0 0.000 0.000 1:09:00 2.83 0.011 0.000 
1:14:00 2.67 0.010 0.000 1:15:00 0.0 0.000 0.000 1:14:00 2.67 0.010 0.000 
1:20:00 2.73 0.010 0.000 1:20:00 0.0 0.000 0.000 1:20:00 2.73 0.010 0.000 
1:25:00 2.51 0.010 0.000 1:25:00 0.0 0.000 0.000 1:25:00 2.51 0.010 0.000 
1:30:00 2.66 0.010 0.000 1:31:00 0.0 0.000 0.000 1:30:00 2.66 0.010 0.000 
1:36:00 2.73 0.010 0.000 1:36:00 0.0 0.000 0.000 1:36:00 2.73 0.010 0.000 
1:41:00 2.73 0.010 0.000 1:41:00 0.0 0.000 0.000 1:41:00 2.73 0.010 0.000 
1:46:00 2.78 0.011 0.000 1:47:00 2.7 0.004 0.000 1:46:00 2.78 0.011 0.000 
1:52:00 2.86 0.011 0.000 1:52:00 3.6 0.006 0.000 1:52:00 2.86 0.011 0.000 
1:57:00 3.11 0.012 0.000 1:57:00 4.5 0.007 0.000 1:57:00 3.11 0.012 0.000 
2:02:00 3.43 0.013 0.000 2:03:00 5.4 0.009 0.000 2:02:00 3.43 0.013 0.000 
2:08:00 3.79 0.014 0.000 2:08:00 6.5 0.011 0.000 2:08:00 3.79 0.014 0.000 
2:13:00 4.35 0.017 0.000 2:13:00 7.7 0.013 0.000 2:13:00 4.35 0.017 0.000 
2:18:00 5.03 0.019 0.000 2:19:00 9.1 0.015 0.000 2:18:00 5.03 0.019 0.001 
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2:24:00 5.86 0.022 0.000 2:24:00 11.0 0.018 0.000 2:24:00 5.86 0.022 0.001 
2:29:00 6.86 0.026 0.001 2:30:00 13.2 0.022 0.000 2:29:00 6.86 0.026 0.001 
2:34:00 8.12 0.031 0.001 2:35:00 15.8 0.026 0.001 2:34:00 8.12 0.031 0.001 
2:40:00 9.72 0.037 0.001 2:40:00 18.6 0.030 0.001 2:40:00 9.72 0.037 0.001 
2:45:00 11.6 0.044 0.001 2:46:00 22.2 0.036 0.001 2:45:00 11.60 0.044 0.001 
2:50:00 13.9 0.053 0.001 2:50:00 16.8 0.055 0.001 2:50:00 13.90 0.053 0.001 
2:56:00 16.5 0.063 0.001 2:54:00 19.8 0.065 0.001 2:56:00 16.50 0.063 0.002 
3:01:00 19.7 0.075 0.002 2:59:00 22.9 0.075 0.002 3:01:00 19.70 0.075 0.002 
3:06:00 23.5 0.089 0.002 3:03:00 26.2 0.085 0.002 3:06:00 23.50 0.089 0.002 
3:12:00 27.8 0.105 0.002 3:07:00 30.2 0.099 0.002 3:12:00 27.80 0.105 0.002 
3:17:00 32.2 0.122 0.002 3:12:00 34.8 0.113 0.002 3:17:00 32.20 0.122 0.003 
3:22:00 38.2 0.145 0.003 3:16:00 39.2 0.128 0.003 3:22:00 38.20 0.145 0.003 
3:28:00 45.1 0.171 0.003 3:20:00 44.0 0.144 0.003 3:28:00 45.10 0.171 0.003 
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