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Abstract: Study of fires landfills municipal and industrial waste contamination 

environmental, products burning rubber and polymer halogenated. This work involves 

analysis of combustion products of selected materials and study of their toxic 

characteristics. These are especially various types of rubber and halogenated plastic 

materials. These combustion products have diverse averse effects on both humans and 

the environment. The amount and composition of gases depend to a great extent on the 

conditions of thermal degradation especially temperature and the amount of oxygen in 

the surrounding atmosphere. Monitoring of combustion gases was performed even in 

the vicinity of large fires. For sampling air emission was used sorbet sampling tubes 

with t and thermal desorption or micro-extraction to solid phase. The organic 

constituents were analyzed using gas chromatography – TOF mass spectrometry. 
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ÚVOD 

 

Produkty hoření patří mezi významné polutanty znečišťující životní 

prostředí. S rozvíjejícím se chemickým průmyslem dochází k produkci 

syntetických materiálů, které při hoření uvolňují různé toxické zplodiny. Vznik 

těchto zplodin je do značné míry ovlivněn okolními podmínkami, především 

teplotou spalování a koncentrací kyslíku v okolní atmosféře. Na šíření 

toxických zplodin mají vliv meteorologické podmínky, jako např. směr větru, 

vertikální stálost atmosféry a teplota. Důležité jsou rovněž fyzikálně-chemické 

vlastnosti jednotlivých látek, a především toxické účinky na člověka, zvířata a 

životní prostředí. Následky intoxikace se mohou ale projevit až s odstupem času 

v podobě nejrůznějších onemocnění a zdravotních komplikací. Mnohé látky 

vzniklé v důsledku hoření jsou navíc poměrně stálé a dokážou kontaminovat 

životní prostředí po řadu let. 
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Tab. 1:  Povrchové vody – prioritní polutanty dle US EPA a jejich možné zdroje 

Látky Počet Zdroj 

PCBs a 2-chlornaftalen   7 PVC 

Halogenované alifatické uhlovodíky 26 PVC, PTFE 

Ethery   7 POM, hasiva 

Monocyklické aromatické uhlovodíky 12 PVC, pryže 

Fenoly a kresoly 11 PC 

Estery kyseliny ftalové   6 PET 

PAHs 16 Pryže 

Nitrosoaminy a další dusíkaté látky   4 
pryže (pneumatiky = 

přísady a polyamidová vlákna) 

 

 

ŠÍŘENÍ PRODUKTŮ HOŘENÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Šíření produktů hoření do životního prostředí můžeme rozdělit na tři 

cesty. Plynné zplodiny, páry a pevné částice zachycené na sazích se šíří 

ovzduším do značné vzdálenosti. Tento proces je ovlivněn zejména teplotou 

okolí, vertikální stálostí atmosféry, vlhkostí vzduchu a dešťovými srážkami. 

Část látek proniká do půdy nebo je vyplavována vodou. Dochází tak k časté 

kontaminaci nejbližších vodních toků. V půdě jsou schopné některé látky 

setrvat po mnoho let. Ty pak můžou pronikat do kořenového systému rostlin 

nebo vlivem výluhu do spodních vod. Celý koloběh je v další fázi ještě 

vzájemně provázán (obr. 1). Situaci komplikuje rovněž přítomnost velkého 

množství hasiv (pěnidel a smáčedel), kterých se při velkých požárech spotřebuje 

až tisíce litrů. 

 

 

ANALÝZA PRODUKTŮ HOŘENÍ 

 

Produkty hoření jednotlivých materiálů byly nejdřív zkoumány v 

laboratorních podmínkách. Z halogenovaných polymerů se jednalo zejména o 

polyvinylchlorid, teflon a polyvinyliden fluorid. Z pryží byla hlavní pozornost 

věnována styren-butadienovému kaučuku, kde byly nejdříve zkoumány 

produkty hoření z celkových částí pneumatiky a následně z jednotlivých dílů, 

zejména granulátu a chemlonových vláken. Dalšími zkoumanými elastomery 

byly pěnový neoprén, fluorouhlíkový kaučuk a nitrilbutadienový kaučuk. 

Produkty hoření byly rovněž analyzovány na reálných vzorcích z požáru. 

Z významných požárů v Západočeském kraji v období 2007 – 2010 lze 

jmenovat dva požáry skládek pneumatik, 19. 4. 2009 ve Vřesové a 17. 6. 2010 v 

Tušimicích. V průběhu těchto požárů bylo monitorováno šíření zplodin hoření 

do ovzduší. Rovněž byly odebrány vzorky vody a půdy pro následnou analýzu v 

laboratoři. 
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Obr. 1:  Šíření produktů hoření do životního prostředí 

Distribuce 
ředění 

Sedimentace – 
spad, inverze, 
dešťové srážky 

Okolí 

Extrakce vodou 

Zbytky po požáru, 
pevné a kapalné 
produkty hoření 

CO2, CO, další plyny 
Saze, vody, další kondenzáty 

Hasiva –  
voda, prášek, 
pěna, plyny 

Kontaminace – 
půda, voda 

Kanalizace – podzemní voda – povrchová voda 
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K analýze všech vzorků byla použita termální desorpce, plynová 

chromatografie a hmotnostní spektrometrie s průletovým analyzátorem TOF. K 

odběrům vzorků ovzduší byly používány zejména tenaxové sorpční trubičky. 

Analýza těkavých látek vzorků vody a půdy byla provedena metodou 

mikroextrakce na tuhou fázi, zejména vláknem CAR/PDMS. Pro extrakci 

vzorků půdy byla použita vhodná rozpouštědla (hexan, dichlormethan, aceton). 

Získané extrakty byly následně analyzovány metodou nástřiku split, splitless 

nebo PTV na koloně BPX-5 a BPX-50. 

 

 
 
Obr. 2:  Požár skladu pneumatik, 19. 4. 2010 Vřesová 

 

 
Obr. 3:  Chromatogram vzorku ovzduší – požár pneumatik 19. 4. 2010, Vřesová 
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VÝSLEDKY A ZÁVĚR 

 

Analýza byla zaměřena především na přítomnost organických polutantů, 

které vznikají během hoření pryží a halogenovaných polymerů. Přítomnost 

zplodin hoření byla potvrzena ve všech analyzovaných vzorcích. Ve vzduchu 

byla zjištěna především přítomnost alifatických a aromatických uhlovodíků a 

některých charakteristických produktů hoření pro daný materiál. 

Ve vzorcích vody odebraných po hašení byla potvrzena přítomnost 

použitých hasiv (nejčastěji 2-butoxyethanol) a produktů hoření. Vzorky půdy 

byly extrahovány vhodným rozpouštědlem a následná analýza potvrdila 

přítomnost velkého množství produktů hoření uvolněných během požáru a 

hašení do půdy. 

Při hoření PVC se jednalo především o chlorovodík a benzen, dále 

alifatické a aromatické uhlovodíky (substituované benzeny) a halogenderiváty 

(1-chlorbenzen, 1-chlornaftalen). V sazích byly nalezeny PAHs, zejména 

naftalen, acenaftylen, fluoren, fenantren, antracen, fluoranthen a pyren. U 

teflonu fluorouhlíkových kaučuků se jednalo především o fluorovodík, 

perfluorované uhlovodíky, fluorované kyseliny, včetně PFCAs. 

Produkty hoření pneumatik byl zejména isopren, limonem, dipenten, 

butadien, 4-vinylcyklohexen a styren, v závislosti na typu kaučuku. Z dalších 

látek lze jmenovat alifatické a aromatické uhlovodíky, PAU a některé přísady 

(benzothiazol). Vulkanizované pryže obsahují určitý podíl síry, který se při 

hoření uvolňuje zejména ve formě oxidu siřičitého. U chloroprenového kaučuku 

byly přítomny rovněž chlorované uhlovodíky a nitrilbutadienového kaučuku 

zase dusíkaté látky, zejména alifatické a aromatické nitrily. 
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