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Abstract 
Effect of additives such as ethylene glycol, glycerine, and ethanolamine on 

the freezing point of the decontamination mixtures used within FRS CR was tested. 
Decontamination efficiency of these mixtures with additives for decontamination of 
painted sheet metal contaminated with Soman, VX agent, and mustard gas has 
been verified and compared in the laboratory conditions. Effect of additives for 
reducing the freezing point on stability of decontamination mixtures was also 
studied. The study has resulted in suggesting the best mixture for decontamination 
at low temperatures within the FRS of the Czech Republic.  
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ÚVOD 

 
Rozbor problematiky dekontaminace za nízkých teplot v podmínkách 

HZS ČR [1] ukázal, že všechna zavedená dekontaminační činidla na bojové 
chemické látky jsou vodné směsi a roztoky, které lze aplikovat pouze při teplotách 
vyšších než 0 °C. Jednotky HZS krajů tak nejsou v současné době dostatečně 
připraveny zvládnout dekontaminaci jak věcných prostředků, tak mobilní techniky 
i osob za nízkých teplot. 
 Přitom existují bojové chemické látky a jiné nebezpečné látky, které 
mohou být za určitých podmínek příčinou vzniku vysoce rizikových kontaminací 
různých předmětů, povrchů a osob, a to i za teplot nižších než 0 °C. Za nízkých 
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teplot nelze vyloučit zneužití vysoce toxických látek k cílenému teroristickému 
útoku ani únik nebezpečných látek z chemických závodů nebo přepravní techniky 
[2]. Proto bude nutné i za nízkých teplot organizovat a provádět u HZS ČR 
dekontaminaci. 
 Předcházející studie [1,2] upozornily, že vývoj nového dekontaminačního 
činidla pro nízké teploty by byl časově i ekonomicky velmi náročný, a doporučily 
v prvním kroku ověřit možnost využití stávajících zavedených dekontaminačních 
směsí (tj. chlornanové směsi na bázi aktivního chloru a směsi Hvězda) s přídavkem 
nízkotuhnoucích přísad. Jako přísadám bylo doporučeno věnovat pozornost 
ethylenglykolu, glycerinu a ethanolaminu. Závěry rozboru1 byly realizovány 
v laboratorních podmínkách. 
 
 
PROVEDENÍ EXPERIMENTŮ 
 
Stanovení bodu tuhnutí dekontaminačních směsí 
 
 Do vnitřní nádoby termosky bylo nalito 20 ml zkoumané dekontaminační 
směsi, do ní byl ponořen teploměr s organickou náplní. Plášť termosky byl naplněn 
tekutým dusíkem. Dekontaminační směs byla míchána teploměrem. Byl sledován 
průběh rostoucí hodnoty teploty. Bod tuhnutí byl indikován jednak vizuálně jako 
teplota, při níž směs měnila konzistenci, a dále jako teplota, při níž závislost 
rostoucí hodnoty teploty směsi na čase vykazovala prodlevu. Pro každou 
studovanou dekontaminační směs byla provedena tři paralelní měření bodu 
tuhnutí [3]. 
 
Stanovení obsahu aktivních složek v dekontaminačních směsích 
 

V dekontaminačních směsích na bázi chlornanu sodného byl sledován 
obsah aktivního chloru. Stanovení bylo provedeno metodou jodometrické titrace 
indikované vizuálně [4]. Principem zkoušky je oxidace jodidu aktivním chlorem za 
vzniku jodu, který v přebytku jodidu tvoří v kyselém prostředí trijodidový anion. 
Vyloučené ekvivalentní množství jodu se titruje odměrným roztokem thiosíranu 
sodného v kyselém prostředí za vzniku tetrathionanu na škrobový maz jako 
vizuální indikátor. Za „aktivní chlor“ je přitom považována suma volného chloru 
(tj. chlor ve formách elementární, kyseliny chlorné a chlornanového iontu) a 
vázaného chloru, tj. chlor přítomný jako chloramin (derivát amoniaku vzniklý 
substitucí jednoho, dvou nebo tří vodíkových atomů chloru) a organický 
chloramin [4]. 
 V dekontaminačních směsích na bázi přípravku Hvězda byl sledován 
obsah peroxidu vodíku. Stanovení bylo provedeno naprosto shodným postupem 
jako stanovení aktivního chloru s tím, že do roztoku okyselené dekontaminační 
směsi byly ještě před přídavkem pevného jodidu draselného přidány 3 kapky 
0,1 mol/l heptamolybdenanu hexaamonného tetrahydrátu [3]. 
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Zkoušky dekontaminace bojových chemických látek 
 
 Hlavním cílem zkoušek bylo studium vlivu nízkotuhnoucích přísad na 
účinnost dekontaminačních směsí při konkrétních procesech s bojovými 
chemickými látkami. Proto byly zkoušky koncipovány jako srovnávací, kdy za 
normální laboratorní teploty a za shodných podmínek byla porovnána účinnost 
směsí zavedených se směsmi stejnými s obsahem nízkotuhnoucí přísady.   
 Postupy stanovení dekontaminační účinnosti studovaných směsí byly 
testovány na následujících bojových chemických látkách: 
• O-(3,3-dimethyl-2-butyl)methylfluorfosfonát (soman), 
• O-ethyl-S-(diisopropylaminoethyl)methylthiofosfonát (látka VX), 
• bis(2-chlorethyl)sulfid (sulfidický yperit). 

Postupy stanovení účinnosti testovaných směsí při dekontaminaci 
bojových chemických látek byly studovány na jediném zkušebním povrchu, a to na 
ocelovém plechu velikosti 100 x 100 x 1 mm, který byl na jedné straně opatřen 
venkovním nátěrem „Universal lesklý“ (Balakom, SR). Stáří nátěru činilo 
minimálně 1 rok. Jedná se o běžný venkovní nátěr, o němž je ze závěrů 
předcházejících výzkumných prací známo, že patří k nejhůře 
dekontaminovatelným povrchům a že postupy účinné pro tento povrch budou 
dostatečně účinné i pro jiné nátěry. 

Při kontaminaci byly zkušební povrchy ocelového plechu kontaminovány 
ve vodorovné poloze kapkami čisté bojové chemické látky o objemu 1 – 3 μl po 
celé ploše pomocí elektronické stříkačky eVol (SGE Analytical Science, 
Austrálie). Výchozí hustota kontaminace činila pro soman 1,9 g/m2, pro látku VX 
2,0 g/m2 a pro yperit 10,2 g/m2. Pro testování každé dekontaminační směsi bylo 
vždy pro všechny bojové chemické látky provedeno 5 paralelních zkoušek. Doba 
expozice povrchu zkoušenou bojovou chemickou látkou činila ve všech případech 
15 minut. 

Testovány byly dekontaminační směsi zavedené v HZS ČR [5,6], a to 
chlornanová dekontaminační směs o obsahu 2,5 %hm. aktivního chloru a 
směs Hvězda o obsahu 10 %obj. činidla Hvězda. K nim byly v množství 
30 %obj. přimíseny následující přísady: 
• ethylenglykol, 
• glycerin, 
• ethanolamin. 
 Vlastní dekontaminace bojových chemických látek byla provedena vždy 
1 hodinu po přípravě dekontaminační směsi. Vzorky zkušebních povrchů byly 
dekontaminovány v poloze pod úhlem 45 °. Testovaná dekontaminační směs byla 
nanesena na vzorek 10 x 10 cm automatickou pipetou v množství 10 ml. Směs byla 
nanášena směrem od vyššího okraje ke spodnímu tak, aby byl celý zkušební 
povrch smočen. Aplikované množství dekontaminační směsi odpovídá spotřebě 
1 l/m2. Doba působení dekontaminační směsi na povrchu činila 5 minut. Potom byl 
zkušební povrch opláchnut ze střičky vodou v množství 100 ml. To odpovídá 
spotřebě vody 10 l/m2. 
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K odběru vzorků z povrchů plechů byla pro účely zjištění zbytkové 
kontaminace použita technika stěrů [7]. Tampony ze stěrů byly extrahovány 
v příslušném rozpouštědle [3] a v extraktu byla stanovena koncentrace 
kontaminantů následujícími metodami: 
• soman a látka VX: biochemická reakce s Ellmanovým činidlem a 

fotometrickým vyhodnocením [8,9], 
• sulfidický yperit: fotometrická reakce s alkalickým thymolftaleinem [9,10]. 
 Stanovené hodnoty zbytkové kontaminace byly statisticky vyhodnoceny 
pomocí statistického software [11]. U naměřených souborů byly pro jednotlivé 
bojové chemické látky a testované dekontaminační směsi vypočítány hodnoty 
průměrné zbytkové kontaminace (mg/m2), opakovatelnosti (směrodatné odchylky, 
mg/m2) a relativní opakovatelnosti (relativní směrodatné odchylky, %). Dále byla 
vypočítána dekontaminační účinnost daného postupu jako poměr 
dekontaminovaného a původního množství bojové chemické látky vynásobený 
100 (%). 

S ohledem na hlavní cíl srovnávacích zkoušek, kterým bylo za shodných 
podmínek porovnat účinnost směsí zavedených v HZS ČR se směsmi stejnými 
s obsahem nízkotuhnoucí přísady, musela být testována statistická významnost 
rozdílů průměrných hodnot zbytkové kontaminace pomocí t-testu. Pomocí 
statistického software [11] byla vypočítána hodnota kritéria t pro dané dva soubory 
hodnot a ta byla porovnána s kritickou hodnotou tKRIT pro daný počet měření. 
Pokud platí, že t < tKRIT, pak rozdíl průměrů obou souborů není statisticky 
významný. Výsledek t > tKRIT znamená, že průměrné hodnoty obou souborů dat 
jsou statisticky rozdílné. 
 
 
VLIV PŘÍSAD NA BOD TUHNUTÍ DEKONTAMINAČNÍCH SMĚSÍ 
 
 V první fázi bylo studováno, jak jednotlivé druhy ověřovaných přísad a 
jejich množství ovlivňují bod tuhnutí testovaných dekontaminačních směsí. Na 
obr. 1 a 2 jsou uvedeny grafické závislosti bodu tuhnutí dekontaminačních směsí 
na obsahu jednotlivých přísad ve směsi.   
 Z obr. 1 je zřejmé, že ethylenglykol a ethanolamin ovlivňují bod tuhnutí 
chlornanové dekontaminační směsi zhruba stejným způsobem v celém rozsahu do 
koncentrace přísady 50 %obj. Glycerin u této směsi způsobuje efekt snížení bodu 
tuhnutí podobný jako obě výše uvedené přísady do koncentrace 30 %obj. Při 
vyšších koncentracích je snížení bodu tuhnutí méně výrazné než u ethylenglykolu a 
ethanolaminu.  
 Ze závislostí pro dekontaminační směs Hvězda, uvedených na obr. 2, 
vyplývá, že všechny přísady působí podobným efektem při koncentracích 20 %obj. 
a nižších. Naopak při vyšších koncentracích se projevují významnější rozdíly mezi 
přísadami, přičemž nejvýrazněji snižuje bod tuhnutí směsi ethanolamin a nejméně 
výrazně glycerin.  
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Obr. 1 
Závislost bodu tuhnutí chlornanové dekontaminační směsi o obsahu 2,5 %hm. 

aktivního chloru na koncentraci nízkotuhnoucí přísady 
 

 
 

Obr. 2 
Závislost bodu tuhnutí dekontaminační směsi Hvězda o obsahu 10 %obj. činidla 

Hvězda na koncentraci nízkotuhnoucí přísady 
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 Na základě zjištěných závislostí a vytýčených cílů byly pro další testování 
zvoleny směsi chlornanová a Hvězda obsahující 30 %obj. nízkotuhnoucích přísad. 
Body tuhnutí těchto směsí uvádí tab. 1. 
 

Tabulka 1 
Průměrné hodnoty bodů tuhnutí (°C) testovaných dekontaminačních směsí 
s nízkotuhnoucími přísadami o koncentraci 30 %obj. (počet měření n = 3) 

 

Základní dekontaminační směs Chlornanová  
(2,5 % akt. Cl) 

Hvězda  
(10 %) 

Nízkotuhnoucí přísada    
bez přísady -0,5 0 
Ethylenglykol -30 -19 
Glycerin -26 -15 
Ethanolamin -28 -24 
 
 
VLIV PŘÍSAD SMĚSÍ NA ÚČINNOST DEKONTAMINACE BOJOVÝCH 
CHEMICKÝCH LÁTEK  
 
 Laboratorní zkoušky dekontaminace pomocí směsí s nízkotuhnoucími 
přísadami byly koncipovány jako srovnávací, kdy byla porovnávána 
dekontaminační účinnost směsí samotných a směsí s přísadami. Toto porovnání je 
pro jednotlivé bojové chemické látky provedeno v tabulkách 2 až 4, ve kterých 
označuje ZK průměrnou hodnotu zbytkové kontaminace, s směrodatnou odchylku, 
Sr relativní směrodatnou odchylku, DÚ dekontaminační účinnost a t kritérium t. 
 Vyhodnocení pro soman uvádí tab. 2.  
 

Tabulka 2 
Vyhodnocení zbytkové kontaminace povrchu somanem po dekontaminaci 

testovanými směsmi 
(původní kontaminace 1,9 g/m2, počet měření n = 5,  

hladina významnosti α = 0,05, kritická hodnota tKRIT = 2,306) 
 

Dekontaminační 
směs 

Přísada 
(obsah 30 %obj.) 

ZK 
mg/m2 

s 
mg/m2 

Sr 
% 

DÚ 
% 

t 

Chlornanová bez přísady 53 5,9 11 97,2 - 
směs ethylenglykol 9,5 0,95 10 99,5 16,18 
(2,5 %hm. akt. Cl) glycerin 12 1,3 11 99,4 15,01 
 ethanolamin 14 3,1 21 99,3 11,12 
Směs Hvězda bez přísady 8,1 0,63 8 99,6 - 
(10 %obj.) ethylenglykol 1,1 0,13 12 99,9 24,74 
 glycerin 1,3 0,11 9 99,9 24,39 
 ethanolamin 1,3 0,23 18 99,9 22,71 
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 Z výsledků v tab. 2 vyplývá, že všechny použité přísady výrazně zvyšují 
účinnost chlornanové směsi i směsi Hvězda při dekontaminaci somanu a že při 
obsahu přísady 30 %obj. je dosahováno zbytkové kontaminace somanem 4 až 7krát 
nižší, než při použití směsi bez přísady. Výrazně nižší hodnoty zbytkové 
kontaminace po aplikaci směsí s přísadami dokazují velmi vysoké hodnoty 
kritéria t.  
 Z porovnání jednotlivých přísad je zřejmé, že glycerin a ethanolamin 
vykazují zhruba stejný efekt, zatímco ethylenglykol pozitivně zvyšuje účinnost 
obou směsí nejvýrazněji. 
 
 Porovnání výsledků dekontaminace ocelového plechu s nátěrem 
kontaminovaného látkou VX pomocí dekontaminačních směsí samotných a směsí 
s přísadami je provedeno v tab. 3.  
 

Tabulka 3 
Vyhodnocení zbytkové kontaminace povrchu látkou VX po dekontaminaci 

testovanými směsmi 
(původní kontaminace 2,0 g/m2, počet měření n = 5,  

hladina významnosti α = 0,05, kritická hodnota tKRIT = 2,306) 
 

Dekontaminační 
směs 

Přísada 
(obsah 30 %obj.) 

ZK 
mg/m2 

s 
mg/m2 

Sr 
% 

DÚ 
% 

t 

Chlornanová bez přísady 110 18 16 94,5 - 
směs ethylenglykol 140 22 16 93,0 2,672 
(2,5 %hm. akt. Cl) glycerin 140 20 15 93,0 2,321 
 ethanolamin 109 3,8 3 94,6 0,151 
Směs Hvězda bez přísady 70 12 17 96,5 - 
(10 %obj.) ethylenglykol 120 24 19 94,0 4,403 
 glycerin 150 6,4 4 92,5 12,94 
 ethanolamin 67 1,5 2 96,7 0,842 
 
 
 Výsledné srovnání je od výsledků dosažených při dekontaminaci somanu 
diametrálně odlišné. Žádná z přísad dekontaminační účinnost směsí nezvyšuje, 
naopak ethylenglykol a glycerin účinnost chlornanové směsi i směsi Hvězda 
významně snižují. U chlornanové směsi způsobují obě přísady snížení 
dekontaminační účinnosti zhruba stejným efektem, účinnost směsi Hvězda je 
přítomností glycerinu snížena podstatně více než v přítomnosti ethylenglykolu. 
Obsah 30 %obj. ethanolaminu účinnost obou směsí nijak neovlivňuje. Hodnoty 
kritéria t, které jsou nižší než hodnota tKRIT, ukazují, že rozdíly mezi hodnotami 
zbytkové kontaminace zkušebních povrchů dosaženými směsmi bez přísady a 
směsmi s přísadou ethanolaminu nejsou statisticky významné.  
 
 Vyhodnocení dekontaminace sulfidického yperitu uvádí tab. 4.  
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Tabulka 4 
Vyhodnocení zbytkové kontaminace povrchu sulfidickým yperitem po 

dekontaminaci testovanými směsmi 
(původní kontaminace 10,2 g/m2, počet měření n = 5,  

hladina významnosti α = 0,05, kritická hodnota tKRIT = 2,306) 
 

Dekontaminační 
směs 

Přísada 
(obsah 30 %obj.) 

ZK 
mg/m2 

s 
mg/m2 

Sr 
% 

DÚ 
% 

t 

Chlornanová bez přísady 160 13 8 98,4 - 
směs ethylenglykol 180 13 7 98,2 3,245 
(2,5 %hm. akt. Cl) glycerin 170 8,8 5 98,3 1,607 
 ethanolamin 180 21 11 98,2 2,353 
Směs Hvězda bez přísady 88 13 15 99,1 - 
(10 %obj.) ethylenglykol 91 13 14 99,1 0,351 
 glycerin 100 10 10 99,0 1,608 
 ethanolamin 65 12 18 99,4 3,414 
 
 
 Na rozdíl od předcházejících kontaminantů ovlivňují přísady účinnost 
obou směsí rozdílně, a proto je nezbytné je hodnotit odděleně.  
 Účinnost chlornanové směsi na yperit se snižuje přídavkem 
ethylenglykolu a ethanolaminu (hodnota kritéria t je vyšší než kritická hodnota), a 
to přibližně stejně. Snížení účinnosti této směsi přitom není nijak výrazné. Rozdíl 
mezi hodnotami zbytkové kontaminace zkušebních povrchů dosaženými směsí bez 
přísady a směsí s přísadou glycerinu není statisticky významný (hodnota kritéria t 
je nižší než kritická hodnota), takže glycerin dekontaminační účinnost chlornanové 
směsi neovlivňuje. 
 V případě směsi Hvězda bylo nejnižších hodnot zbytkové kontaminace 
yperitem dosaženo s přídavkem ethanolaminu, který dekontaminační účinnost 
směsi evidentně zvyšuje. Ethylenglykol a glycerin účinnost směsi Hvězda při 
dekontaminaci yperitu neovlivňují, neboť rozdíl mezi hodnotami zbytkové 
kontaminace dosaženými směsí bez přísady a směsí s uvedenými přísadami není 
statisticky významný (hodnota kritéria t je nižší než kritická hodnota). 
 
 Na základě výsledků laboratorních zkoušek při laboratorní teplotě, při 
kterých byly porovnávány hodnoty dekontaminačních účinností chlornanové směsi 
a směsi Hvězda samotných a směsí s přídavkem 30 %obj. ethylenglykolu, 
glycerinu a ethanolaminu při dekontaminaci stejných zkušebních povrchů 
kontaminovaných somanem, látkou VX a sulfidickým yperitem, lze učinit 
následující závěry srovnávacích zkoušek: 
1. Všechny testované přísady zvyšují dekontaminační účinnost obou směsí na 

soman. 
2. Při dekontaminaci látky VX účinnost obou směsí neovlivňuje ethanolamin. 

Ethylenglykol a glycerin účinnost obou směsí snižují, a to významnou měrou. 
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3. Dekontaminaci sulfidického yperitu chlornanovou směsí negativně ovlivňují 
ethylenglykol a ethanolamin, zatímco glycerin účinnost směsi neovlivňuje. 

4. Na účinnost směsi Hvězda na yperit nemá žádný vliv přídavek ethylenglykolu 
ani glycerinu. Naopak přísada ethanolaminu účinnost směsi zvyšuje. 

 K vysvětlení uvedených efektů bylo přistoupeno ke studiu vlivu 
testovaných nízkotuhnoucích přísad na stabilitu obou dekontaminačních směsí, 
konkrétně na jejich aktivní složky.    
 
 
VLIV PŘÍSAD DEKONTAMINAČNÍCH SMĚSÍ NA JEJICH STABILITU  
 
 Při dekontaminaci bojových chemických látek chlornanovou směsí se 
uplatňují jednak reakce s hydroxylovým aniontem a jednak reakce s aktivním 
chlorem, který v této směsi představuje „volný“ chlor (tj. chlor ve formách 
elementární, kyseliny chlorné a chlornanového iontu). Z hlediska alkality roztoku 
(směs představuje 2% roztok hydroxidu sodného) je zřejmé, že nízkotuhnoucí 
přísada tuto vlastnost směsi významně neovlivňuje.  
 Vliv přísad na koncentraci aktivního chloru byl předmětem dalších 
měření, kdy byla studována časová závislost koncentrace aktivního chloru ve 
směsi. Závislosti jsou uvedeny na obr. 3. 
 

 
 

Obr. 3 
Závislost koncentrace aktivního chloru v chlornanové dekontaminační směsi na 

době od přidání nízkotuhnoucí přísady v množství 30 %obj. 
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 Závislost na obr. 3 ukazuje na velmi významný vliv přísad na stabilitu 
směsi. Zatímco chlornanová směs bez přísady vykazovala po celou dobu 
sedmihodinového sledování stejnou koncentraci aktivního chloru, ve směsích 
s přísadami začíná prakticky okamžitě po přidání přísady obsah aktivního chloru 
prudce klesat. Rozdíl mezi jednotlivými studovanými přísadami přitom není 
významný. Po 1 hodině od přidání přísady klesla koncentrace aktivního chloru na 
0,2 až 0,3 %hm., tj. na desetinu původní hodnoty. Po 2 hodinách činil obsah 
aktivního chloru ve všech směsích s přísadami řádově setiny %hm.  
 Uvedené snížení obsahu aktivní složky dekontaminační směsi vlivem 
nízkotuhnoucích přísad vysvětluje některé výsledky dosažené při srovnávacích 
laboratorních zkouškách dekontaminace bojových chemických látek, které byly 
prováděny směsí 1 hodinu po přidání přísady. Účinnost dekontaminace somanu 
všechny zkoušené přísady zvyšovaly. Při reakci evidentně nezáleží na obsahu 
aktivního chloru, ale uplatňuje se prvořadě hydrolytická reakce s hydroxylovým 
iontem, kterou usnadňuje přítomnost alkoholu, který proti směsi bez 
přísady zvyšuje rozpustnost somanu a tím jednoznačně urychluje dekontaminační 
reakci. 
 Jiná situace byla zjištěna při dekontaminaci látky VX. Nezbytnost 
přítomnosti chlornanového iontu při rozkladné reakci na jedné straně a významný 
úbytek aktivního chloru vlivem přísady ethylenglykolu a glycerinu po 1 hodině 
od přípravy směsi na straně druhé jsou příčinou snížení dekontaminační 
účinnosti chlornanové směsi. Po přidání ethanolaminu koncentrace aktivního 
chloru rovněž výrazně poklesla, ale na dekontaminační účinnost směsi to přitom 
nemělo podstatný vliv. Tento výsledek lze na základě provedených experimentů 
stěží vysvětlit, ale může se jednat opět o pozitivní vliv ethanolaminu 
na rozpouštění látky VX a tím o urychlení reakce i přes snížený obsah 
chlornanového iontu. 
 Závěry pro dekontaminaci sulfidického yperitu se shodují s výše 
uvedenými závěry pro látku VX s tím, že všechny přísady v podstatě 
dekontaminační účinnost chlornanové směsi snižují. 
 Celkově lze tuto část práce uzavřít tak, že využití chlornanové směsi 
s nízkotuhnoucí přísadou není pro dekontaminaci bojových chemických látek za 
nízkých teplot vhodné z důvodu rychlého úbytku aktivní složky ve směsi vlivem 
přísady. 
 Při dekontaminaci bojových chemických látek směsí Hvězda, která 
představuje vodný alkalický roztok peroxidu vodíku a speciálního tenzidu, se 
uplatňují reakce s peroxidovým aniontem, alkalická hydrolýza a micelární 
katalýza. V této části práce byla sledována stabilita peroxidu v přítomnosti 
testovaných nízkotuhnoucích směsí. Závislost koncentrace peroxidu na čase 
v přítomnosti 30 %obj. přísady ukazuje obr. 4. 
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Obr. 4 
Závislost koncentrace peroxidu vodíku v 10% dekontaminační směsi Hvězda na 

době od přidání nízkotuhnoucí přísady v množství 30 %obj. 
 
 
 Uvedené závislosti ukazují na zásadně rozdílný vliv jednotlivých přísad na 
stabilitu peroxidu vodíku. V 10% směsi Hvězda bez přísady koncentrace peroxidu 
vodíku pozvolna klesá, takže se po 6 hodinách za laboratorní teploty sníží asi 
o 50 %.  
 Rozklad peroxidu vodíku urychluje přídavek ethanolaminu, a to do 
2 hodin od přidání nevýrazně, ale po delší době je již rozdíl markantní. Po 
6 hodinách činí úbytek peroxidu vodíku zhruba 85 %. 
 Efekt přídavku ethylenglykolu a glycerinu v množství 30 %obj. je 
přibližně shodný a zcela opačný než u ethanolaminu. Z obr. 4 vyplývá, že obě látky 
peroxid vodíku ve směsi stabilizují a zpomalují jeho rozklad. Na rozdíl od směsi 
bez přísady a směsi s přísadou ethanolaminu činí v přítomnosti ethylenglykolu a 
glycerinu po 6 hodinách úbytek peroxidu vodíku asi 25 %.   
 Uvedené snížení obsahu aktivní složky dekontaminační směsi Hvězda 
vlivem nízkotuhnoucích přísad lze opět interpretovat na výsledky dosažené při 
srovnávacích laboratorních zkouškách dekontaminace bojových chemických látek, 
které byly prováděny směsí 1 hodinu po přidání přísady. 
 Výsledky dekontaminace somanu činidlem Hvězda s přísadami lze 
vysvětlit podobně jako u chlornanové směsi. Všechny testované přísady 
dekontaminační účinnost činidla Hvězda velmi výrazně zvyšují. Je zde zřejmě 
důležitá alkalita činidla a uplatnění hydrolytické reakce somanu s hydroxylovým 
iontem, kterou usnadňuje přítomnost alkoholu, který proti směsi bez přísady 
zvyšuje rozpustnost somanu a tím urychluje dekontaminační reakci. 
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 Z výsledků dekontaminace látky VX je zřejmé, že hodnoty zbytkové 
kontaminace vůbec nekorespondují s úbytkem peroxidu vodíku ve směsi. Po 1 
hodině od přídavku ethanolaminu je obsah peroxidu vodíku ve směsi stejný jako ve 
směsi bez přísady a také dekontaminační účinnost zůstává shodná. Avšak přísada 
ethylenglykolu a glycerinu znamená podstatné snížení dekontaminační účinnosti 
směsi, přestože obsahuje větší množství peroxidu. Jediným vysvětlením tohoto jevu 
je tvorba micel. Ethylenglykol a glycerin zřejmě na rozdíl od ethanolaminu zabraňují 
tvorbě micel, což má za následek snížení dekontaminační účinnosti na látku VX. 
 V případě dekontaminace sulfidického yperitu bylo nejnižších hodnot 
zbytkové kontaminace zkušebních povrchů dosaženo směsí Hvězda s přídavkem 
ethanolaminu, rozdíl mezi hodnotami po dekontaminaci směsí bez přísady a 
směsmi s přísadou ethylenglykolu nebo glycerinu nebyl statisticky významný. 
Z toho je opět zřejmé, že koncentrace peroxidu vodíku ve směsi není tím hlavním 
faktorem limitujícím dekontaminační účinnost.  
 
 
ZÁVĚR 
 
 S cílem přispět k zabezpečení dekontaminace za nízkých teplot u HZS ČR 
pomocí zavedených dekontaminačních směsí byla práce věnována vlivu přísad 
ethylenglykolu, glycerinu a ethanolaminu na snížení bodu tuhnutí, dekontaminační 
účinnost a stabilitu chlornanové dekontaminační směsi a 10% směsi Hvězda. Pro 
testování vyplynuly ze zkoušek směsi chlornanová a Hvězda obsahující 30 %obj. 
nízkotuhnoucích přísad. 
 Z vyhodnocení laboratorních zkoušek vyplynulo, že:  
• pro dekontaminaci bojových chemických látek za nízkých teplot není vhodná 

chlornanová směs; 
• pro snížení bodu tuhnutí 10% dekontaminační směsi Hvězda je nejvhodnější 

ethanolamin. 
 Zkoušky ukázaly, že 10% směs Hvězda s obsahem 30 %obj. ethanolaminu 
má předpoklady pro využití v HZS ČR k zabezpečení dekontaminace za nízkých 
teplot. Proto se doporučuje s touto směsí provést ověření dekontaminace v reálném 
prostředí pod bodem mrazu poloprovozními zkouškami.  
 
 

Résumé 
The focus of the study was to improve decontamination technique at low 

temperatures with the use of standard decontamination mixtures used within the 
FRS of the Czech Republic. It studied effect of additives such as ethylene glycol, 
glycerine, and ethanolamine on reducing the freezing point, decontamination 
efficiency, and stability of chlorinated decontamination mixture and 10% 
decontamination mixture “Hvězda”. Experiments were performed with selected 
contamination mixtures which contained 30 % volume of additives to reduce the 
freezing point.  
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 Evaluation of laboratory tests showed that: 
• chlorinated decontamination mixture is not suitable for decontamination of 

chemical warfare agents at low temperatures; 
• ethanolamine is the best choice for reducing the freezing point of 10% 

decontamination mixture Hvězda. 
Tests showed that 10% mixture Hvězda containing 30 %volume of 
ethanolamine can be used for decontamination at low temperatures within 
FRS of the Czech Republic. Therefore, it is recommended to perform pilot 
tests and prove decontamination below 0 °C in real conditions. 
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