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Abstract 

The value of residual contamination with toxic warfare agents on surfaces 
after decontamination is the most important efficiency criterion of selected 
decontamination procedure. This value is also an indicator for research and 
development of decontamination mixtures, means and equipments.  So far, the only 
way to determine the value of residual contamination is wipe technique performed 
by the chemical laboratories of the regional directorates Fire and Rescue Service 
for the purposes of Fire and Rescue Service Czech Republic.  The procedure was 
assessed in terms of yield and sensitivity in order to compare the detection limits 
with values of the permissible contamination of surfaces.  

Since 2008 all regional Fire and Rescue Service are equipped by portable 
detector of dangerous gases and toxic warfare agents GDA 2. This detector allows 
the detection, identification, determination and monitoring of chemical warfare 
agents on the contaminated surfaces. Therefore was tested the possibility of using 
detector GDA 2 for control of residual contamination of surfaces. 
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ÚVOD 

 
Při akcích chemického terorizmu nebo v případě válečného konfliktu či 

jiných mimořádných událostech spojených se zneužitím nebo únikem bojových 
chemických látek může mj. dojít k rozsáhlé kontaminaci osob, jejich oděvů a 
prádla, zvířat, potravin, krmiva, techniky, dopravních prostředků, prostředků 
individuální ochrany, terénu a dalších objektů a materiálů. V takových 
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mimořádných situacích představuje dekontaminace významné opatření aktivní 
ochrany proti následkům nekontrolovaného úniku bojových chemických látek do 
prostředí či následkům jejich zneužití. Jejím hlavním cílem je odstranit 
kontaminanty přítomné na površích a v materiálech. V případech, kdy je to možné, 
je pak úkolem kontaminanty rozložit nebo jinak převést na neškodné produkty. 
Konečným efektem dekontaminace je snížení zdravotnických a nenávratných ztrát, 
minimalizace nebezpečí ohrožení životního prostředí, zkrácení doby nezbytného 
používání prostředků individuální ochrany, které ztěžují veškerou činnost 
v kontaminovaných prostorech, a vytvoření podmínek pro obnovu normálního 
života v kontaminovaných oblastech, pro zabezpečení záchranných a 
neodkladných prací a asanaci území. 

Při realizaci dekontaminačních prací mají při všech výše uvedených 
událostech nezastupitelné místo jednotky PO1. Obecně jsou u jednotek PO 
využívány všechny známé dekontaminační metody (mechanické, fyzikální a 
chemické) a způsoby (mokré a suché). Z konkrétních postupů jsou nejrozšířenější 
dekontaminace pevnými sorbenty a dekontaminace postřikem. Postup 
dekontaminace postřikem je technicky široce zabezpečen cisternovými automobily, 
automobilními stříkačkami a ručními postřikovači, zdroji tlakové vody a teplé 
vody, stanovištěm dekontaminace techniky (SDT) a stanovištěm dekontaminace 
osob (SDO-2).  

Jednotky PO při zásazích provádějí úplnou dekontaminaci velmi širokého 
spektra různých povrchů a materiálů. Z nich podstatně převažuje dekontaminace 
pevných terénních povrchů, jako jsou vozovky, parkoviště, chodníky, letištní a jiné 
pevné plochy. Dalšími dekontaminovanými povrchy jsou nenasákavé, málo 
porézní povrchy v objektech, především povrchové vrstvy nátěrů, sklo, dlaždice, 
keramika, nenatřené kovy, podlahové krytiny, dále nasákavé, porézní materiály 
v objektech a na technice (pneumatiky, povrchy stěn budov, dřevo bez nátěru, 
kožené a koženkové předměty a součásti), povrch hadic, materiály prostředků 
individuální ochrany a pracovní obuvi aj.2  

K dekontaminaci bojových chemických látek (odmořování) se 
předpokládá aplikace vodných směsí s aktivním chlórem, především chlornanu 
vápenatého, sodného, chloraminu, komerčních přípravků Savo a Savo Prim1. Dále 
je doporučeno dekontaminační činidlo Hvězda3.  

Přes dosaženou úroveň v zabezpečení dekontaminace není obecně 
u jednotek PO zajištěna možnost stanovení zbytkové kontaminace, tj. provedení 
vlastní kontroly účinnosti dekontaminačních prací. Hodnota zbytkové kontaminace 
povrchu představuje plošnou hustotu kontaminace povrchu po provedení 
dekontaminace. Zde připadají v úvahu dva postupy: 
• Povolání příslušné chemické laboratoře ředitelství HZS kraje. Ve všech těchto 

laboratořích jsou zavedeny a dlouhodobě používány postupy stanovení 
zbytkové kontaminace založené na technice stěrů a následném stanovení 
bojové chemické látky v extraktu4.  

• Měření koncentrace par bojové chemické látky nad dekontaminovaným 
povrchem pomocí citlivého detektoru, např. spektrometru pohyblivosti iontů 
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(u jednotek PO jsou k dispozici přístroje RAID-1 a GDA 2). Tento postup je 
však omezen pouze na těkavé látky s vysokým rizikem inhalační intoxikace, 
tj. na organofosforové otravné látky typu G. Nevýhodou metody je značný 
vliv směru a rychlosti větru. Pro významné málo těkavé kontaminanty 
povrchů s velmi vysokou perkutánní toxicitou (látka VX, yperit) má postup 
nedostatečnou citlivost.    

 
 
STANOVENÍ ZBYTKOVÉ KONTAMINACE TECHNIKOU STĚRŮ 
 

Stanovení hodnoty zbytkové kontaminace pevných povrchů bojovými 
chemickými látkami technikou stěrů má v laboratořích HZS dlouholetou tradici. 
Postup spočívá v otírání plochy definovaných rozměrů třemi vatovými tampony, 
z toho dvěma namočenými ve vhodném rozpouštědle a třetím suchým. Tampony se 
převedou do extrakční baňky, přelijí se určitým množstvím rozpouštědla a 
extrahují se na třepačce. Potom se odebere určité množství extraktu a stanoví se 
koncentrace bojové chemické látky. 

Postup však dosud nebyl zhodnocen z hlediska své citlivosti a z hlediska 
přípustných hodnot kontaminace povrchů. Citlivost postupu ovlivňuje celá řada 
aspektů, z nichž nejdůležitějším je citlivost analytického postupu stanovení látky 
v extraktu. Pro stanovení zbytkové kontaminace je charakteristické velké množství 
vzorků (z různých ploch celého povrchu), a proto analytický postup musí splňovat 
požadavky na rychlost a možnost zpracování celé série vzorků. Z tohoto hlediska 
se osvědčily hlavně postupy fotometrické. Pro stanovení zbytkové kontaminace 
nervově paralytických látek, kde jsou z důvodu vysoké toxicity látek nízké hodnoty 
přípustných kontaminací, jsou používány podstatně citlivější metody biochemické 
ať již s fotometrickým, či potenciometrickým vyhodnocením4.  

K dalším faktorům ovlivňujícím celkovou citlivost postupu patří použitá 
rozpouštědla, druh a plocha stíraného povrchu, množství rozpouštědla k extrakci 
tamponů a případná nezbytnost ředění extraktu.   

Rozpouštědla ke stěrům a extrakci tamponů se pro jednotlivé bojové 
chemické látky víceméně stabilizovala na základě zkušeností z dlouhodobého 
ověřování a používání; jsou uvedena v části „Provedení experimentů“. Jako 
kontaminovaný povrch bylo ověřováno sklo. Je u něj záruka, že se bude jednat 
skutečně pouze o povrchovou kontaminaci. Kromě toho nelze kontaminaci na 
úrovni přípustných hodnot provést čistou bojovou látkou, ale ředěnými roztoky. 
V tomto případě by rozpouštědlo látky mohlo jiný povrch narušit.  

Plocha stíraného povrchu představuje dva protichůdné vlivy na citlivost 
stanovení. S velikostí plochy roste obecně citlivost postupu, na druhé straně se 
však snižuje výtěžnost stěrů „nedokonalostí“ setření z velké plochy a tím citlivost 
klesá. Experimenty byly jednotně prováděny na standardních plochách 10 x 10 cm. 

Množství rozpouštědla k extrakci tamponů musí být takové, aby 
zajišťovalo maximální výtěžnost extrakce. Další zvyšování objemu rozpouštědla 
v podstatě snižuje citlivost celého postupu „ředěním extraktu“. Dlouhodobým 
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ověřováním bylo zjištěno, že pro extrakci 3 vatových tamponů v kuželové baňce 
objemu 100 ml činí optimální množství rozpouštědla 20 až 25 ml. 

Citlivost celého postupu se v některých případech snižuje i tím, že extrakt 
tamponů je nutné před stanovením ředit. Platí to hlavně pro stanovení hodnot 
zbytkové kontaminace povrchů nervově paralytickými látkami biochemickou 
reakcí. Látky typu G se z tamponů extrahují isopropylalkoholem, který je pro 
biochemické stanovení s fotometrickým vyhodnocením nezbytné zředit 
destilovanou vodou alespoň desetkrát. Látky typu V se sice extrahují vodou, ale i 
v tomto případě je racionální extrakt zředit, aby se odstranil případný rušivý vliv 
zbytků dekontaminačních směsí a jiných nečistot na biochemické stanovení. 

Teoreticky by bylo možno využít ještě další cesty ke zvýšení citlivosti 
postupu. Příkladem je zakoncentrování extraktu vakuovým odpařením 
rozpouštědla. Takový postup však v žádném případě nesplňuje – s ohledem na 
nutnost zpracovat větší množství vzorků – požadavky na rychlost analýzy. Navíc 
každý další krok znamená zvýšení nepřesnosti stanovení.  
 
 
DETEKCE BOJOVÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK NA KONTAMINOVANÝCH 
POVRŠÍCH PLYNOVÝM ANALYZÁTOREM GDA 2 

 
Pro účely zajištění chemické bezpečnosti ministerských jednání 

při předsednictví ČR Radě EU byla v roce 2008 vyčleněna z finančních zdrojů EU 
částka pro vybavení HZS ČR prostředky chemického a radiačního průzkumu. 
Jedním z nakoupených přístrojů, který je v současné době k dispozici u všech HZS 
krajů, je Přenosný detektor nebezpečných plynů a bojových chemických látek 
GDA 2. Je určen k identifikaci a stanovení bojových chemických a jiných 
nebezpečných látek v ovzduší. Umožňuje detekci neznámé nebezpečné látky 
v ovzduší, světelnou a zvukovou výstražnou signalizaci dosažení určené 
koncentrace nebezpečných látek, identifikaci a stanovení bojových chemických a 
jiných nebezpečných látek v ovzduší, monitorování ovzduší za účelem detekce 
nebezpečných chemikálií, detekci, identifikaci, stanovení a monitorování bojových 
chemických a jiných nebezpečných látek na kontaminovaných površích5.  

Ve vybavení jednotek HZS – s výjimkou HZS hl. m. Prahy a některých 
výjezdových skupin chemických laboratoří HZS krajů – tak analyzátor dnes 
představuje jediný prostředek analýzy plynů a par neznámého složení. Přístroj je 
schopen identifikovat pouze určité látky, které jsou uloženy v jeho knihovně. 
Z bojových chemických látek obsahuje látky nervově paralytické (tabun, sarin, 
soman, cyklosarin, látka VX), zpuchýřující (sulfidický a dusíkatý yperit a lewisit) a 
kyanovodík. 

Analyzátor umožňuje měření plynů a par v ovzduší ve třech režimech6: 
• základní režim, který se používá vždy za účelem prvotní detekce a 

identifikace látky v ovzduší a nastaví se vždy po zapnutí přístroje; 
• režim měření samotným fotoionizačním detektorem, do kterého se přechází 

z důvodu potřeby přesného stanovení nebezpečných látek v ovzduší; 
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• režim měření samotným spektrometrem pohyblivosti iontů, který se využívá 
v případech, kdy přístroj v základním režimu identifikuje bojovou chemickou 
látku, kterou je nutné z důvodu vyloučení falešných signálů potvrdit. 

Jednou z aplikačních možností přístroje je měření kontaminace povrchů. 
K tomu slouží termodesorpční nástavec, uvedený na obrázku6 1, jehož infračervená 
lampa prudce ohřeje povrch. V důsledku zvýšení teploty se kontaminant na 
povrchu začne odpařovat, popř. desorbovat z materiálu, přičemž páry látky 
vstupují do přístroje, kde jsou detekovány a identifikovány. Použití je velmi 
jednoduché, po spuštění přístroje stačí pouze nasadit nástavec a nastavit dobu 
termodesorpce. Využití nástavce je vhodné pro celou řadu povrchů a materiálů 
(např. obrázek6 2). Nástavec je k dispozici pouze u některých HZS krajů. 

Přístroj GDA 2 prošel u HZS celou řadou měření a testů, zaměřených na 
meze identifikace, detekce a stanovitelnosti látek v ovzduší, rozsahy měření, 
správnost, přesnost a selektivitu stanovení7-9. Dosud však nebyla studována 
citlivost detekce kontaminantů na površích pomocí termodesorpčního nástavce. 

 

 
 

Obr. 1 
Termodesorpční nástavec analyzátoru GDA 2 pro měření kontaminace povrchů 
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Obr. 2 
Měření kontaminace ochranné obuvi 

 
 
PROVEDENÍ EXPERIMENTŮ 
 
Kontaminace zkušebních povrchů 

 
Jako zkušební povrchy byly použity skleněné desky 10 x 10 x 0,5 cm. 
Ke kontaminaci skleněných povrchů byly použity následující bojové 

chemické látky: 
1. O-(3,3-dimethyl-2-butyl)methylfluorfosfonát 
Soman (VOZ 072 Zemianské Kostoľany, číslo atestu 42/86) 
Čistota látky byla stanovena odměrnou lanthanometrickou metodou indikovanou 
potenciometricky fluoridovou iontově selektivní elektrodou10 a činila 76 %. 
2. O-ethyl-S-(diisopropylaminoethyl)methylthiofosfonát 
Látka VX (VOZ 072 Zemianské Kostoľany, číslo atestu 410/91) 
Čistota látky byla stanovena odměrnou thiomerkurimetrickou metodou 
indikovanou potenciometricky sulfidovou iontově selektivní elektrodou11. Čistota 
látky činila 79 %. 
3. bis(2-chlorethyl)sulfid 
Sulfidický yperit (VOZ 072 Zemianské Kostoľany, číslo atestu 30/86) 
Čistota látky byla stanovena odměrnou argentometrickou metodou indikovanou 
potenciometricky sulfidovou iontově selektivní elektrodou12 a činila 96 %. 

Z uvedených látek byly připraveny roztoky v diethyletheru (soman) nebo 
hexanu (látka VX a yperit), kterými byla kontaminace provedena. Vzorky 
zkušebních povrchů byly kontaminovány ve vodorovné poloze kapkami roztoků 
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bojové chemické látky o objemu 5 μl po celé ploše pomocí elektronické 
mikropipety ACURA 925 (SOCOREX) na postupně rostoucí plošnou hustotu 
kontaminace. Pokrytí povrchu kapkami bylo provedeno tak, aby rovnoměrně 
pokrylo celou plochu. Vždy bylo kontaminováno 6 zkušebních povrchů na stejnou 
hodnotu kontaminace. Rozmezí provedené plošné hustoty kontaminace (po 
přepočtu na čistou látku) činilo u somanu 0,01 až 0,5 mg/m2, látky VX 0,02 až 
4 mg/m2 a yperitu 0,05 až 10 mg/m2. 
  
Stanovení hodnoty kontaminace povrchů    

 
Po odpaření rozpouštědla bylo provedeno stanovení resp. detekce plošné 

hustoty kontaminace, a to vždy u třech vzorků technikou stěrů a u třech stejných 
vzorků pomocí analyzátoru GDA 2 s termodesorpčním nástavcem. 

 Ke stanovení zbytkové kontaminace technikou stěrů byly prováděny 
stěry třemi vatovými tampony z celé skleněné plochy 10 x 10 cm, z toho dvěma 
namočenými v rozpouštědle a třetím suchým. Jako rozpouštědlo byly použity látky 
uvedené v tabulce 1. Tampony měly tvar válce průměru 2 cm a výšky 3 cm. 
Povrch byl vždy setřen sedmkrát v jednom směru a potom po otočení tamponu 
sedmkrát v kolmém směru. 

Tampony vaty byly vloženy do kuželových baněk objemu 100 ml a přelity 
20 ml příslušného rozpouštědla k extrakci podle tabulky 1. Tampony byly 
v baňkách uzavřených skleněnými zábrusovými zátkami extrahovány na 
laboratorní třepačce LT 2 po dobu 30 minut.   

Po odpipetování příslušného množství extraktu následovalo stanovení 
kontaminantu v extraktu. Při odběru povrchů kontaminovaných somanem a látkou VX 
byl extrakt před vlastní analýzou ředěn minimálně desetkrát destilovanou vodou. 

Stejným postupem a za stejných podmínek byly pro jednotlivé kontaminanty 
odebrány vzorky z původně nekontaminovaných povrchů (slepé pokusy). 

 
Tabulka 1 

Rozpouštědla použitá ke stěrům a extrakci tamponů 
 

Stanovovaná látka Rozpouštědlo ke stěrům Rozpouštědlo k extrakci 
Soman Isopropylalkohol (p.a.) Isopropylalkohol (p.a.) 
Látka VX Methanol (p.a.) Voda 

Sulfidický yperit 
Ethanol (líh jemný zvláště 
denaturovaný 1 % lék. 
benzinu) 

Ethanol (líh jemný zvláště 
denaturovaný 1 % lék. 
benzinu) 

 
 

Ke stanovení somanu a látky VX v extraktu byly použity následující 
chemikálie: 
• Kyselina boritá (p.a., Lachema, číslo šarže 38061 9191) 
• Hydroxid sodný (p.a., Merck, číslo šarže C292682) 
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• Butyrylthiocholinjodid (č., Lachema, číslo šarže 103021286) 
• Kyselina 5,5´-dithiobis(2-nitrobenzoová) /Ellmanovo činidlo/ (Fluka, číslo 

šarže 36422589) 
• Hydrogenuhličitan sodný (p.a., Analytika Praha) 
• Butyrylcholinesteráza – činidlo č. 10 (Imuna Šarišské Michaľany, číslo šarže 

1900291) 
 Soman a látka VX byly stanoveny biochemickou reakcí s Ellmanovým 
činidlem a fotometrickým vyhodnocením podle literatury4,13 za následujících 
podmínek: 
• Doba inkubace: 10 minut 
• Doba reakce se substrátem a činidlem: 4 minuty 
 Absorbance reakčních produktů byla měřena UV/VIS-spektrofotometrem 
HP 8452A (Hewlett Packard) při vlnové délce 408 nm v kyvetě optické délky 
1,00 cm proti destilované vodě.  
 Ze změřených hodnot absorbance reakčních produktů byl vypočítán 
stupeň inhibice (%I) extraktu ze vzorce: 
 

%I   =    1 -  A
A

 . 100
0

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟  ,                    

kde  A  - absorbance roztoku vzorku, 
 A0  - absorbance slepého pokusu. 
 

Koncentrace látek v extraktu byly odečteny z kalibračních závislostí 
stupně inhibice na logaritmu koncentrace látky v roztoku, které byly v rozsahu 
stupně inhibice 20 až 80 % lineární. Z odečtených hodnot koncentrace látek 
v roztoku byly po zahrnutí zřeďovacího faktoru vypočítány hodnoty zbytkové 
kontaminace povrchu somanem a látkou VX v jednotkách mg/m2. 
 Ke stanovení sulfidického yperitu v extraktu byly použity následující 
chemikálie: 
• Thymolftalein (ind., Lachema, číslo šarže 3023900577) 
• Hydroxid sodný (p.a., Merck, číslo šarže C292682) 
• Kyselina octová (p.a., 99,8 %, Lachema, číslo šarže 30667 0700) 
• Ethanol (líh jemný zvláště denaturovaný 1 % lékařského benzinu, LIHO-

Blanice, Ml. Vožice) 
 Sulfidický yperit byl stanoven fotometrickou reakcí s alkalickým 
thymolftaleinem podle literatury4,14 za následujících podmínek: 
• Teplota: 77 oC 
• Doba reakce: 20 minut 
 K měření absorbance reakčních produktů byl použit stejný přístroj jako při 
stanovení látky VX. Měření byla prováděna při vlnové délce 448 nm. 

Koncentrace sulfidického yperitu v extraktu byla na základě změření 
absorbance reakčního produktu vypočítána z kalibrační přímky, tj. ze závislosti 
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absorbance (A) při vlnové délce 448 nm na koncentraci sulfidického yperitu 
v roztoku. Z odečtené hodnoty koncentrace sulfidického yperitu v roztoku byla 
vypočítána zbytková kontaminace povrchu sulfidickým yperitem v jednotkách 
mg/m2. 
 Celková rozšířená nejistota obou popsaných postupů stanovení činí 
30 %13,14. 

Při detekci povrchové kontaminace analyzátorem GDA 2 
s termodesorpčním nástavcem byl nástavec přiložen přímo na kontrolovaný povrch 
a spuštěno měření, které bylo prováděno za následujících jednotných podmínek pro 
všechny povrchy: 
• Doba termodesorpce: 10 s 
• Režim měření: spektrometrie pohyblivosti iontů 
• Doba měření 1 plochy: do objevení signálu nebo maximálně 30 s 

Při měření analyzátorem GDA 2 byly sledovány jednak signály 
v pozitivním a negativním módu a dále zobrazené symboly identifikovaných látek.  

Veškeré popsané experimenty byly provedeny při okolní teplotě 21 °C a 
relativní vlhkosti vzduchu 42 až 49 %. 
 
Vyhodnocení výsledků 

 
Při stanovení zbytkové kontaminace povrchů technikou stěrů byly 

sestrojeny závislosti stanovených hodnot kontaminace povrchů na hodnotách 
výchozí kontaminace. Závislosti byly zpracovány pomocí statistického software15. 
V prvém kroku bylo provedeno zjištění statisticky odlehlých dat. K tomu byl 
použit Grubbsův test, Grubbsův test párový a Dixonův test. Dále byla zjištěna 
směrnice uvedených závislostí. Ze závislostí stanovených hodnot kontaminace na 
hodnotách výchozí kontaminace v blízkosti meze detekce, tj. v rozmezí výchozích 
kontaminací somanu 0,01 až 0,08 mg/m2, látky VX 0,02 až 0,22 mg/m2 a yperitu 
0,05 až 1 mg/m2, byly statistickým software vypočítány meze detekce a 
stanovitelnosti postupu. 

V případě detekce povrchové kontaminace povrchů analyzátorem 
GDA 2 s termodesorpčním nástavcem byla určena mez detekce. Pro účely 
této práce byla za mez detekce považována nejnižší hodnota kontaminace, při 
které přístroj v režimu spektrometrie pohyblivosti iontů signalizoval za daných 
podmínek měření na všech třech paralelních vzorcích povrchů správný symbol 
kontaminující látky (tj. soman – GD, látka VX – VX a sulfidický yperit – HD).      
 
 
DISKUSE VÝSLEDKŮ 
 

Sestrojené závislosti stanovených hodnot kontaminace povrchů na 
hodnotách výchozí kontaminace byly u všech studovaných bojových chemických 
látek lineární. Korelační koeficienty závislostí se pohybovaly od 0,9994 u somanu 
do 0,9999 pro sulfidický yperit. To mj. ukazuje na velmi vysoký stupeň 
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reprodukovatelnosti stanovení zbytkové kontaminace povrchů technikou stěrů. 
Nutno však připomenout, že zkoušky byly prováděny na skleněném povrchu a že 
na jiném zejména členitém povrchu by opakovatelnost bezpochyby takové úrovně 
nedosahovala.   

Závislosti stanovených hodnot kontaminace povrchů na hodnotách 
výchozí kontaminace jednotlivými bojovými chemickými látkami v rozmezí 
kontaminací blízkých mezi detekce jsou znázorněny na obr. 3 až 5. Na obrázcích 
jsou vyznačeny meze detekce a stanovitelnosti postupu. Některé parametry těchto 
přímek uvádí tabulka 2, kde je též provedeno porovnání s přípustnými hodnotami 
kontaminace povrchů. Přípustná hodnota u somanu, u kterého se vzhledem k jeho 
rozhodující inhalační toxicitě běžně uvádí přípustná koncentrace v ovzduší, byla 
odvozena právě z této hodnoty a platí pro otevřený prostor.  
 

 
 

Obr. 3 
Závislost hodnot kontaminace povrchů somanem, stanovených technikou stěrů, na 

hodnotách výchozí kontaminace 
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Obr. 4 
Závislost hodnot kontaminace povrchů látkou VX, stanovených technikou stěrů, na 

hodnotách výchozí kontaminace 
 

 
 

Obr. 5 
Závislost hodnot kontaminace povrchů sulfidickým yperitem, stanovených 

technikou stěrů, na hodnotách výchozí kontaminace 
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Tabulka 2 
Parametry závislostí stanovených hodnot kontaminace skleněných povrchů na 

hodnotách výchozí kontaminace při použití techniky stěrů 
 

Látka Směrnice 
závislosti 

Mez 
detekce, 
mg/m2 

Mez 
stanovitelnosti, 

mg/m2 

Přípustná hodnota 
kontaminace, 

mg/m2 
Soman 0,54 0,004 0,008 0,1 
Látka VX 0,60 0,09 0,13 2 
Sulfidický yperit 1,00 0,03 0,05 4 

 
 

Z porovnání hodnot směrnic závislostí vyplývá významný rozdíl mezi 
jednotlivými kontaminanty. Hodnoty směrnic lze zdánlivě interpretovat tak, že 
z celkového množství kontaminantu, naneseného na povrch, byl studovaným 
postupem setřen a potom vyextrahován do rozpouštědla určitý podíl látky, který 
činil pro soman 54 %, látku VX 60 % a yperit 100 %. Výsledky však takto 
zjednodušovat v žádném případě nelze. V prvé řadě není možné na základě 
provedených experimentů jednoznačně určit, zda větších ztrát je dosahováno při 
stírání nebo extrakci, ani odhadnout podíl somanu či látky VX, který se během 
doby expozice povrchu odpařil spolu s použitým rozpouštědlem. Svou roli hraje 
bezpochyby i relativně vysoká nejistota stanovení látky analytickou metodou. Zde 
je třeba si uvědomit, že analytické postupy vycházejí ze skutečnosti, že není 
k dispozici žádný certifikovaný standard bojové chemické látky. Z toho vyplývá, 
že např. nejistota analytického stanovení somanu je dána součtem nejistoty 
vlastního biochemického fotometrického stanovení a nejistoty postupu stanovení 
čistoty preparátu somanu, na které bylo vlastní biochemické stanovení kalibrováno. 
K tomu nejistota stanovení čistoty somanu potenciometrickou metodou ještě 
představuje součet nejistoty stanovení volných fluoridů a nejistoty stanovení 
celkových fluoridů po rozkladu methanolátem draselným. Podobně je tomu 
u ostatních studovaných látek. Všechny tyto aspekty jistě mají vliv na hodnotu 
směrnic uvedených závislostí, přestože by se je nabízelo nazvat „výtěžnostmi“ 
techniky stěrů. Z tohoto pohledu se potom směrnice 1,00 u yperitu jeví spíše 
překvapivá. 

Důležité pro uplatnění postupu v praxi jsou hodnoty meze detekce a 
stanovitelnosti. Z tabulky 2 vyplývá, že tyto hodnoty zdaleka nedosahují hodnoty 
přípustné. Meze detekce jsou ve srovnání s hodnotami přípustných kontaminací 
nižší zhruba 20krát (pro soman a látku VX) až 100krát (pro yperit). Nižší jsou i 
meze stanovitelnosti, a to asi 10krát (pro soman a látku VX)  až 80krát (pro yperit).  

Z výsledků je zřejmé, že technika stěrů ve standardním provedení, které je 
zavedeno v chemických laboratořích HZS, zaručuje stanovení nejvýznamnějších 
kontaminantů z řady bojových chemických látek s dostatečnou citlivostí, která je 
podstatně nižší než hodnoty přípustných povrchových kontaminací. 
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Tabulka 3 shrnuje hodnoty meze detekce bojových chemických látek na 
povrchu, které byly dosaženy pomocí plynového analyzátoru GDA 2 
s termodesorpčním nástavcem, a porovnává je s přípustnými hodnotami povrchové 
kontaminace.  
 

Tabulka 3 
Meze detekce povrchové kontaminace skleněných povrchů analyzátorem GDA 2 

s termodesorpčním nástavcem 
 

Látka Mez detekce, 
mg/m2 

Přípustná hodnota kontaminace, 
mg/m2 

Soman 0,2 0,1 
Látka VX 0,2 2 
Sulfidický yperit 5 4 

 
 

Zjištěné výsledky ukazují, že detekce látek na povrchu analyzátorem 
GDA 2 sice nedosahuje citlivosti postupu založeného na technice stěrů, ale pro 
praktické využití v podmínkách jednotek PO v tom v žádném případě nelze 
spatřovat nevýhodu. Uvažuje-li se v tomto případě pojem detekce ve smyslu 
kontaminováno – nekontaminováno, pak postup představuje jak pro soman, tak pro 
sulfidický yperit ideální metodu určení nebezpečné kontaminace povrchu a tím i 
účinnosti dekontaminace. V případě, kdy analyzátor detekuje dekontaminovanou 
látku, znamená to, že kontaminace je vyšší než přípustná mez a že dekontaminace 
nebyla dostatečně účinná. Opačný případ, tj. když přístroj neidentifikuje danou 
látku, dokazuje hodnotu kontaminace na úrovni přípustné hodnoty nebo nižší a 
tedy dostatečnou dekontaminační účinnost. Je-li kontaminantem látka VX, je mez 
detekce ve srovnání s přípustnou hodnotou 10krát nižší, ale ani tato skutečnost 
nijak nebrání využití přístroje pro kontrolu účinnosti dekontaminace látky VX. 

Jednotky PO tak mají jedinečnou a zároveň jedinou možnost kontrolovat 
účinnost odmoření povrchů kontaminovaných nejvýznamnějšími představiteli 
bojových chemických látek. Obrovskou devizou postupu je především jeho 
rychlost, jednoduchost a možnost aplikace na různých površích a materiálech 
včetně ploch velkých rozměrů. Jednotkám, které dosud termodesorpční nástavec 
nemají, pak lze jenom doporučit jeho nákup.  

Postup byl několikrát verifikován při konkrétních odmořovacích 
procesech (především po odmořování směsmi na bázi aktivního chloru a činidlem 
Hvězda) a prokázal svoji spolehlivost. V této souvislosti je nutné pouze 
připomenout, že zbytky odmořovacích směsí a jiné nečistoty mohou na 
spektrometru pohyblivosti iontů vyvolat určité neidentifikovatelné signály. 
Podmínkou pozitivní detekce v tomto postupu je však jednoznačná identifikace 
příslušné látky, tj. objevení se symbolu dané látky na displeji.    
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ZÁVĚR 
 

V práci byl studován postup stanovení zbytkové kontaminace povrchů 
nejvýznamnějšími kontaminanty z řady bojových chemických látek technikou 
stěrů, který je používán v chemických laboratořích HZS. Ze statistického 
vyhodnocení závislostí stanovených hodnot kontaminace povrchů somanem, látkou 
VX a sulfidickým yperitem na hodnotách výchozí kontaminace jednotlivými 
bojovými chemickými látkami bylo zjištěno, že se postup vyznačuje vysokým 
stupněm reprodukovatelnosti a dostatečnou citlivostí. Postup zaručuje spolehlivé 
stanovení zbytkové kontaminace, která je pro studované bojové chemické látky 
10 až 80krát nižší než hodnota přípustné povrchové kontaminace. Postup je tak 
vhodný pro hodnocení dekontaminační účinnosti směsí, prostředků a zařízení 
v rámci vývoje a výzkumu a pro přesné stanovení nízkých plošných hustot 
kontaminací. V reálných podmínkách realizované dekontaminace je však jeho 
nevýhodou relativní pracnost, zdlouhavost, potřeba velkého množství 
laboratorního skla, pomůcek a přístrojů. 

Požadavek na rychlou a dostatečně citlivou detekci nebezpečné 
kontaminace povrchů uvedenými látkami splňuje plynový analyzátor GDA 2 
s termodesorpčním nástavcem, který je určen k ohřátí detekovaného povrchu, ze 
kterého se v důsledku zvýšení teploty kontaminant začne odpařovat, popř. 
desorbovat z materiálu, přičemž páry látky vstupují do přístroje, kde jsou 
detekovány a identifikovány. Mez detekce tohoto postupu je pro soman a 
sulfidický yperit zhruba na úrovni přípustných hodnot kontaminací povrchů a pro 
látku VX asi 10krát nižší. Postup tedy umožňuje rychlé a velmi jednoduché určení 
nebezpečné kontaminace povrchu a tedy i dekontaminační účinnosti provedeného 
postupu. Jestliže analyzátor v režimu spektrometru pohyblivosti iontů jednoznačně 
identifikuje dekontaminovanou látku, lze prohlásit, že kontaminace je vyšší než 
přípustná mez a že dekontaminace nebyla dostatečně účinná. Opačný případ, kdy 
přístroj neidentifikuje danou látku, dokazuje hodnotu kontaminace na úrovni 
přípustné hodnoty nebo nižší a tedy dostatečnou dekontaminační účinnost. 
V případě kontaminace látkou VX sice přístroj látku identifikuje i pod přípustnou 
hodnotou, ale tato skutečnost spíše přispívá ke snížení rizika postupu. 

Metoda v současné době představuje jedinou a efektivní možnost určení 
kontaminace povrchů některými bojovými chemickými látkami pro všechny HZS 
krajů, které termodesorpčním nástavcem k analyzátoru GDA 2 disponují nebo 
které jeho dokoupení plánují. Postupem lze v reálném čase zkontrolovat i 
kontaminaci povrchů velkých rozměrů.  
 
 

Résumé 
This  article describes the process of determining the residual 

contamination of surfaces contaminated with chemical warfare agents by wipe 
technique  used in chemical laboratories FRS. Statistical comparison the residual 
levels of contamination with initial values contamination of surface by individual 
CWA - soman, agent VX, mustard gas showed that this procedure is characterized 
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by high reproducibility and sufficient sensitivity. Determined residual 
contamination for selected CWA is 10 to 80 times lower than value of permissible 
surface contamination. This procedure is used for evaluating of decontamination 
effeciency of mixtures, means and equipments in research and development and for 
accurate determination of low surface density contamination. 

Rapid and sufficiently sensitive detection of surfaces contaminated by 
hazardous substances allows gas analyzer GDA 2 with thermal desorption 
adapter. Adapter heat up detected surface to evaporate contaminant. Vapors of 
substance enter the device where they are detected and identified. Detection limit 
by this process is almost the same level as permissible values of surface 
contamination for soman and mustard gas and for agent VX about 10 times lower. 
Using gas analyzer GDA 2 allows rapid and very easy to determine the dangerous 
contamination of the surface and thus decontamination efficiency of chosen 
procedure. 

These days the method is only effective possibility to determine 
contamination of surfaces for all regional FRS that have the thermal desorption 
adapter or plan to buy it. 
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