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ABSTRAKT 
 JE REÁLNOU SKUTEČNOSTÍ, ŽE BĚHEM VÝROBNÍHO PROCESU NEBO I V DŮSLEDKU ÚMYSLNÉHO 
ÚTOKU DOCHÁZÍ V TECHNICKÝCH DÍLECH KE KONTAMINACI TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI. NA ZÁKLADĚ SOUČASNÉHO POZNÁNÍ PŘEDMĚTNÁ SKUTEČNOST 
OHROŽUJE NEJEN LIDI, ALE I STAV A ŽIVOTNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, A TÍM I TECHNICKÝCH 
DĚL. PROTO V POSLEDNÍM DESETILETÍ JE NA ÚSEKU BEZPEČNOSTI VĚNOVÁNA CÍLENÁ 
POZORNOST DEKONTAMINACI TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A CELÝCH TECHNICKÝCH DĚL (NAPŘ. 
TOVÁRNY, TUNELY, DRÁŽNÍ SYSTÉMY AJ.). PRÁCE SHRNUJE POUŽÍVANÉ TECHNIKY A POSTUPY 
DEKONTAMINACE A UKAZUJE OBLASTI JEJICH POUŽITÍ A JEJICH ÚČINNOST.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA: přístroje; stroje; komponenty; systémy; kontaminace; dekontaminace.  
 
ABSTRACT 
 IT IS THE FACT THAT DURING THE MANUFACTURING PROCESS OR AS A RESULT OF AN 
INTENTIONAL ATTACK IT HAS OCCURRED IN THE TECHNICAL PARTS THE CONTAMINATION OF 
TECHNICAL EQUIPMENT BY HAZARDOUS SUBSTANCES. ON THE BASIS OF CURRENT KNOWLEDGE, 
THE FACT IN QUESTION THREATENS NOT ONLY THE HUMANS, BUT ALSO THE STATE AND THE LIFE 
OF TECHNICAL EQUIPMENT, AND HENCE THE WHOLE TECHNICAL FACILITY. THEREFORE, IN THE 
LAST DECADE, IT IS IN THE FIELD OF SAFETY GIVEN THE TARGETED ATTENTION TO 
DECONTAMINATION OF TECHNICAL EQUIPMENT AND TECHNICAL WORKS (E.G. THE PLANTS, 
TUNNELS, RAIL SYSTEMS, ETC.). THE WORK SUMMARIZES THE TECHNIQUES USED AND THE 
PROCEDURES FOR THE DECONTAMINATION AND DEMONSTRATES THEIR USE, AND THEIR 
EFFECTIVENESS.    
 
KEY WORDS: devices; machines; components; systems; contamination; decontamination. 
 
 
1. Úvod 
 
Slovo kontaminace používáme pro označení znečištění materiálu, prostředí nebo systému ve specifických 
případech nepůvodní nebo též nevlastní látkou. V případě znečištění obecně dochází k snižování funkčnosti 
zasaženého systému či materiálu. Kontaminaci chápeme v silnějším významu než znečištění, neboť při ní 
dochází ke vzniku nebezpečí pro okolí systému vlivem působení nepůvodní látky (kontaminantům).  
 
Nebezpečí spojené s kontaminací je chápáno ve vztahu k chráněným zájmům (aktivům), většinou životům a 
zdraví živých organizmů, především lidí. Nebezpečí může představovat přímé vystavení kontaminovanému 
objektu, nebo nepřímé, například kontaminaci vody. Kontaminaci pak můžeme dělit podle povahy působení na 
chemickou, radioaktivní a biologickou. 
 
Pojem dekontaminace obecně znamená odstranění kontaminace. V oblasti civilní ochrany již od poloviny 50. let 
jsou řešeny otázky dekontaminace lidí [1-5]. Protože technická zařízení jsou nákladná, je v poslední době 
věnována velká pozornost dekontaminaci technických přístrojů, zařízení a celých technologických objektů.  
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Předložený článek uvádí první výsledky kritické analýzy odborných prací ze světa a výsledků projektů EU, a na 
jejich základě shrnuje dosavadní poznatky o dekontaminaci a dekontaminačních technologiích v souvislosti 
s technologickými entitami. 
 
2. Dekontaminace a dekontaminační technologie 
 
Pojem dekontaminace lze definovat jako soubor metod, postupů a prostředků k odstranění kontaminantů nebo 
jejich eliminaci na přijatelnou úroveň a následnou likvidaci odstraněného kontaminantu [6]. Jako proces je 
dekontaminace v zahraniční literatuře definována různě. Obecně je definována jako odstranění nebo neutralizace 
chemického, biologického, radiologického nebo nukleárního (CBRN) znečištění. Někdy je problém rozšířen na 
látky výbušné, tj. CBRNE (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (and Explosive). Specifikaci základních 
vlastností v současné době známých chemických bojových látek nabízí Defence Science Journal z roku 2013 [6]. 
V dané souvislosti si je třeba uvědomit, že obecně  pojem dekontaminace automaticky neznamená odezvu na 
incidenty CBRNE [7].  
Kvůli nebezpečnosti nepůvodní látky je dekontaminace komplikovaný proces oproti obecnému čištění. Proces 
musí být prováděn za podmínek, které neohrožují životy a zdravý techniků, provádějících dekontaminaci a 
zároveň musí být zajištěn odpadní materiál, aby nedošlo k další kontaminaci. Postup a způsob dekontaminace se 
proto liší podle povahy nevlastní látky, ale i podle povahy zasaženého systémů. Dekontaminace technických 
objektů je proto odlišná od dekontaminace lidí či životního prostředí, i když určité paralely oproti kontaminaci 
například půdy zde jsou. 
 
Dekontaminační technologie se principiálně opírají o fyzikální, chemické a biologické základy [7]. Podle 
některých zdrojů se členění omezuje na technologie chemické a fyzikální (mechanické) [8]. 
Velmi podrobný přehled se stručným popisem používaných metodik dekontaminace látek CBRN na úrovni 
poznání do ledna 2007 obsahuje zpráva výzkumného programu V502 „Pasivní ochrana proti zbraním CBRN“ ve 
prospěch holandských ozbrojených sil [9]. Uvádí výhody a nevýhody dostupných metod, charakterizuje 
komerčně dostupné dekontaminanty zaměřené proti toxickým látkám průmyslového chemického znečištění TIC 
(Toxic Industrial Chemicals) a proti látkám chemického, biologického, radiologického nebo nukleárního 
(CBRN) znečištění. 
Dekontaminační metody jsou klasifikovány ve čtyřech kategoriích, tj. na metody: 

 fyzikální, 
 chemické, 
 enzymatické, 
 energetické. 

 
Cílem fyzikálních metod je odstranění znečišťujících látek z povrchu a zahrnují způsoby odvětrávání 
(weathering ), vymývání vodou a rozpouštědly (rinsing with water and solvents ), postupy se urychlují pomocí 
např. vyklepáváním, vytřepáváním, vysáváním, kartáčováním aj. Dále to jsou metody urychleného odpařování 
pomocí horkovzdušných procesů, použití ochranných povlaků a nátěrů. Principiálně znečištění radioaktivní a 
nukleární typu RN (Radiological and Nuclear) lze odstranit pouze fyzikálními prostředky a omezit 
bezpečnostním obalem. 
Cílem chemických, enzymatických a energetických metod je modifikace struktury znečišťujících látek. Jde o 
reakce kontaminantů s vhodným činidlem, při níž dochází k úplnému rozložení látky nebo přeměně na podstatně 
méně toxické produkty, případně přeměně na sloučeninu nebo formu sloučeniny, jejíž odstranění je snadnější. 
Z chemických metod je věnována pozornost metodám oxidace (chlorem, oxidem a reaktivními plyny), 
nucleophilic substitution (alkaline hydrolysis and oximes) a alternativním chemickým přístupům. I když některé 
chemické dekontaminanty jsou účinné, tak z hlediska životního prostředí nejsou přijatelné. 
Alternativa příznivá pro životní prostředí spočívá ve využití enzymů, z nichž některé jsou komerčně dosažitelné. 
Nejvíce jsou účinné proti GB (Sarin) a GD (Soman).  
Přímé energetické metody potenciálně představují fotochemická a ultrafialová záření, plasmatická a mikrovlnná 
záření. V současné době však neexistuje aplikace těchto metod proti látkám CBRN; předkládá se to jako výzva 
pro další rozvoj a bádání. 
Aktuální přehled metod a prostředků pro chemickou dekontaminaci doplňuje dokument IAEA z roku 2015 [10]. 
Protože jde o současnou úroveň poznání, bylo by vhodné obsah posoudit s obsahem aktuálně platných normativů 
v ČR: 

 ČSN EN 13704. Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke 
stanovení sporicidního účinku chem dezinfekčních přípravků používaných pro potraviny, průmysl, 
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domácnosti a veřejné prostory – Zkušební metoda a požadavky (fáze 2/stupeň1). Praha: Český 
normalizační institut, 2002.  

 ČSN EN 14476. Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím 
suspenze ke stanovení viricidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik 
používaných v humánním lékařství - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1). Praha: Český 
normalizační institut, 2007.  

 Český obranný standart 681001. Dekontaminační látky a směsi. Praha: Úřad pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 2007.   

 
Výstup dotovaného projektu z prostředků EU (SECUR-ED (the European Union’s Seventh Framework  
Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 261605) připomíná, že obecně: 

 chemické látky se odstraňují činidly chemickými, 
 cílem biologických činidel je deaktivace patogenů, 
 radiologické (a nukleární) materiály se dekontaminují fyzikálním odstraněním radioaktivních částic. 

 
Dokument [10] obsahuje rozsáhlou tabulku s podrobnými technickými údaji o metodologii a  o nakládání 
s jednotlivými činidly. Dokument je neopominutelný z důvodu jeho původu v rámci EU. Metriku poskytuje 
faktor dekontaminace DF. Účinnost (Požadovaná úroveň účinnosti je trvale předmětem diskuze ve smyslu 
sloganu “how clean is clean (enough)”) má bezprostřední vztah k následné bezpečnosti.  
Stěžejní výsledek přestavuje souhrnný přehled dostupných technologií a komerčně dostupných činidel pro 
dekontaminaci osob a staveb na úrovni poznání roku 2014. Závěr zprávy však vyznívá neuspokojivě. Nejsou 
vytýčeny žádné zásady pro členské země EU, naopak konkrétní rozhodnutí o prioritách dekontaminace se pro 
konkrétní případ ponechává na úsudku lobbistů a politické elity metodou ad hoc („Complete elimination of 
CBRN contaminants from surfaces and material may not be possible due to limitations in currently fielded 
technologies, procedures and existing background levels in the environment. Appropriate and reasonable 
clearance goals should balance political/social priorities and public health protection against time and cost 
constraints. Since different stakeholders may have different priorities, it would be best if stakeholders have 
discussed such goals prior to an incident“). 
 
3. Poznatky pro konkrétní řešení 
 
Pro konkrétní situaci musí být základní metody modifikovány a podrobněji specifikovány.  Jako příklad lze 
uvést problematiku dekontaminace zamořeného vzduchu v budovách [11]. Odstranění toxických látek ze 
vzduchu lze docílit převážně pomocí ventilace. Jestliže dřívější technologie ultrafialového záření UV a vysoce 
účinné vzduchové filtry HEPA (High  Efficiency Particulate Air) byly původně určeny proti infekčním 
chorobám, tak v současné době nabývají nového významu pro moderní budovy. Je to nová výzva pro 
přehodnocení způsobu řešení mnoha prvků návrhu HVAC (Central Heating Ventilation and Air-Conditioning - 
ventilační systém) od umístění větracích kanálů až po integrovanou kontrolu, organizaci a řízení dekontaminace. 
Téma má přímou vazbu na bezpečnost s ohledem na teroristické hrozby (DoD Minimum Anti-Terrorism 
Standards for Buildings) pro prominentní veřejné budovy, které jsou oblíbeným cílem teroristů, kdy jsou bojové 
látky CBR rozptýleny do topného, ventilačního a klimatizačního systému HVAC. 
Lze konstatovat [10], že výběr techniky pro dekontaminaci je multifunkční rozhodovací proces, kde 
v konkrétních podmínkách  musí být zohledněna řada parametrů, tzn.:  

 typ provozu a výrobní proces, 
 provozní zkušenosti, 
 typ materiálu, 
 druh povrchu, 
 fyzická a chemická podoba kontaminantu, 
 složení kontaminantu,  
 požadovaný dekontaminační faktor DF, 
 požadovaná doba aplikace a kapacita. 

 
Dopady, tj. škodlivá působení (přímé i nepřímé ztráty a škody) a následky dekontaminace  rozhodují o volbě 
použité technologie. Volba činidla záleží na určení (identifikaci) podoby kontaminantu a způsobuje časové 
prodlení. Z tohoto důvodu je třeba zdůraznit fatální skutečnost, že v současné době neexistuje univerzální činidlo 
proti chemickým bojovým látkám CW (Chemical Warfare), což znamená, že každému případu dekontaminace v 
případě  vysoce nebezpečné kontaminace musí předcházet identifikace kontaminantu a následné stanovení 
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protilátky. Z tohoto zjištění vyplývá radikální závěr a vytýčení směrů pro další bádání. Současně jsou definovány 
požadavky na vlastnosti tohoto univerzálního činidla [6]. 
Materiál a druh povrchu je zpravidla testován laboratorně na unifikovaných stejně velkých podložkách s 
identicky shodným  cyklem procesu dekontaminace (stejné činidlo, doba a perioda opakování, sklon podložky 
aj.). 
Např. experimenty zjišťující účinek páry chemických přípravků (VHP®) a (ClO2 ) [12], analyzovaly vzorky:  

 natřené konstrukční oceli, 
 sádrové stěny, 
 stropní desky, 
 koberce, 
 betonového bloku, 
 dřeva, 
 elektrického vypínače, 

a výsledky byly posuzovány podle metod ASTM (American Society for Testing and Materials). 
 
Experimenty prováděné v rámci aktivity US EPA [13] zjišťovaly efektivnost různých kombinovaných postupů 
(kroků) procesu dekontaminace pro experimentální desku - nosič velikosti 14 x 14 palců (1 palec = 2,54 cm) pro 
vybrané druhy materiálů (např. koberec, stěnu, dřevo, beton), kde povrch byl naočkován nánosem aerosolu 
obsahující Bacillus atrophaeus jako náhrada za Bacillus anthracis. Důsledně byly použity komerčně dostupné 
čisticí prostředky a chemikálie. Desky byly umístěny ve zkušební komoře v horizontální a vertikální poloze. 
Proces dekontaminace aplikoval 8 různých pracovních kroků a byl zaměřen především na: 

 praní pH-upraveným roztokem bělidla po dobu 10 minut a opláchnutí vodou,  
 mytí upraveným roztokem bělidla nebo činidlem Dispatch po dobu 10 minut, poté isopropanolem a  

vysušení,  
 dezinfekci peroxidem vodíku  podle pokynu manuálu pro daný materiál (diferencovaně s různou 

frekvencí), 
 mytí propanolem a následně pH-upraveným roztokem bělidla po dobu 10 minut a utřením do sucha. 

 
Některé experimenty konstatovaly stejnou účinnost nezávisle na druhu materiálu a povrchu [13], některé pravý 
opak [14]. 
Např. komparativní porovnání efektu dvou metod na bázi postřiku vedly ke zjištění, že obecně kratší doba 
působení snižuje účinnost činidla a zvyšuje potenciál většího zamoření [14]. Vzorky materiálů (překližka a 
beton) byly kontaminovány aerosolem spor Bacillus atrophaeus. Jako činidlo bylo použito pH-adjusted bleach  a 
Spor-Klenz RTU. Metodicky se měnila doba působení postřiku, frekvence opakování, způsob oplachování. 
Činidlo „pH-adjusted bleach“ bylo vysoce účinné při dvojnásobné aplikaci a době působení 30 minut bez ohledu 
na metodiku a materiál. Činidlo „Spor-Klenz RTU“ bylo účinné na dřevo, avšak na beton mělo účinek nižší. 
Obecně kratší doba působení snižuje účinnost činidla a zvyšuje potenciál většího zamoření. 
Výzkumná aktivita US EPA od roku 2002 v této oblasti souvisí s vytvořením centra pro národní bezpečnost 
NHSRC (National Homeland Security Research Center) v rámci úřadu pro výzkum a vývoj ORD (Agency’s 
Office of Research and Development ) [13]. Tvůrčím elementem v rámci těchto institucí je a má klíčovou pozici 
tým pro bezpečné stavby (Safe Buildings Team). Počátečním krokem bylo vypracování přehledné studie 
„Building Decontamination Alternatives“ ve formátu Review Paper o dostupných technologiích ve třech 
širokých kategoriích, tj. aktuálně dostupných (rok 2005):  

 tekutých činidel (včetně bělícího činidla hypochloritu, tj. směsi křemene a bismutoferritu), 
 pěnidel a gelů (včetně L-Gel, Sandia Foam, Decon Green), 
 parních a plynových technologií (viz odmořovala a dezinfekce, např. plyn oxidu chloričitého, 

methylenbromid, aj.). 
 
Kompilace nabízí charakteristiku 11 technologií dekontaminace pod označením: 

 Hypochlorite. 
 Aqueous chlorine dioxide. 
 Aqueous hydrogen peroxide. 
 TechXtract®. 
 Sandia Foam and Decon Green. 
 CASCAD®. 
 L-Gel. 
 Chlorine dioxide gas. 
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 Hydrogen peroxide vapor. 
 Paraformaldehyde. 
 Methyl bromide. 

 
4. Poznatky pro civilní sektor 
 
Na rozdíl od vojenských požadavků jsou požadavky civilního sektoru na dekontaminační činidlo odlišné [15]. 
Druhotné dopady nesmí ohrožovat životní prostředí, zdraví člověka, nesmí poškozovat materiály, barvy apod. 
Nelze připustit poškození nábytku a kancelářského zařízení. Na rozdíl od vojenských požadavků v civilním 
sektoru je méně důležitá rychlost účinku dekontaminace – např. se toleruje, že doba dekontaminace může být od 
jedné do několika hodin.  
Z tohoto důvodu byl rozvinut a existuje rozsáhlý výzkum hledání účinných a neškodných chemických činidel 
pro dekontaminaci CB látek. Výzkum je prováděn převážně v laboratorních podmínkách. Akademická sféra 
informuje a komerční sféra nabízí řadu nových výrobků pod různým obchodním označením. 
Např. požadavkům civilního sektoru vyhovuje nové činidlo pro dekontaminaci chemických a biologických 
bojových látek na bázi gelu [15].  Gel je koloidní systém, ve kterém porézní síť vzájemně spojených nanočástic 
zachytí určitý objem tekutiny. Z obecného pohledu gely vypadají jako pevné látky rosolovitého charakteru. 
Váhou a objemem se gely podobají kapalinám a tím též vykazují hustotu podobnou kapalinám, i když mají 
soudržnost struktury pevných látek. Příkladem běžného gelu je želatina. Mnoho gelů vykazuje tixotropii - 
rozmícháním se roztečou, ale v klidu zase ztuhnou. 
Používá se gel pod označením „L-Gel“ [15]. Pro jeho výrobu bylo použito komerčně dostupné jemné oxidační 
činidlo na bázi křemičitého gelu  (potassium peroxymonosulfate) pro vytvoření substance pro mytí stěn, stropů, 
a ostatních materiálů, jako např. barev, která by v podobě nátěru účinně dekontaminovala povrchy. Nové 
dekontaminační činidlo není toxické, neleptá, je snadno zpracovatelné  a relativně laciné (náklady na pokrytí 
povrchu činí cca 1 $/m2 ). Činidlo je označeno jako „L-Gel“, kde „L“ představuje místo vzniku (Livermore, 
Kalifornie). Ověřovací testy byly prováděny v původní laboratoři, ve federálním zařízení a v cizině včetně ČR. 
Byla prokázána jeho vynikající účinnost a je deklarováno jako universální prostředek proti chemickým a 
biologickým bojovým látkám. S ohledem na šetrné vlastnosti je vhodným dekontaminačním prostředkem pro 
civilní prostředí. Odborná literatura tento výrobek doporučuje m.j. pro dekontaminaci uzavřených a 
polouzavřených podzemních prostor, např. stanic metra. 
Jako úspěšné činidlo je uváděn výrobek pod označením „GD-6“ [16]. Látka je určena pro civilní a vojenské 
účely.  Byla testována řadou renomovaných institucí včetně Canadian Armed Forces; v současnosti je používána  
v rámci ozbrojených sil NATO (NSN 6850-12-377-2705). Výrobcem je fy OWR GmbH, Elztal-Rittersbach, 
Německo.  
Požadovaný dekontaminační faktor DF obecně definuje rozdíl míry zamoření před a po provedené 
dekontaminaci. Účinnost dekontaminace pro každou použitou techniku a kombinaci povrchového materiálu je 
měřena jako logaritmický rozdíl veličiny CFU  (Colony Forming Unit(s)) před provedením dekontaminace a po 
provedení dekontaminace [13]. Výraz CFU představuje vytvořenou kolonii bakterií na použitých vzorcích. 
Požadovaná úroveň účinnosti je trvale předmětem diskuze ve smyslu sloganu “how clean is clean (enough)”. 
Účinnost má bezprostřední vztah k následné bezpečnosti. V tomto smyslu je významný závěr zprávy [8], že 
úplné odstranění látek CBRN v podstatě není možné – proto zůstává v poloze hledané rovnováhy mezi 
politickými a společenskými prioritami. 
V tomto směru dokument z roku 2005 [17] připomíná, že komplexní a nákladné řešení není nutné. Úroveň 
ochrany se musí shodovat s úrovní rizika („The level of protection should match the level of risk“). Jako kritický 
faktor je konstatována doba odezvy. Jednoduché řešení může znamenat vysokou ochranu, pakliže je rychlé. 
Do souboru dekontaminačních metod patří veškeré dezinfekční technologie [18], které používají:  

 methylbromid (methyl bromide), 
 oxyd chloričitý (chlorine dioxide), 
 formaldehyd (formaldehyde), 
 peroxyd vodíku (hydrogen peroxide), 
 ethylenoxyd (ethylene oxide), 
 methyljodid (methyl jodide), 
 ozon (ozone), aj. 

 
V budovách se vyšetřuje problém cirkulace vzduchu za předpokladu náhlého a neočekávaného uvolnění 
biologické nebo chemické jedovaté agens v množství např. cca do 10 kg v několika minutách [19]. Je 
zdůrazněna a vysvětlena rozdílná situace pro disperzi a šíření vzdušných toxinů jednak pro stav uzavřeného 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Koloid
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nano%C4%8D%C3%A1stice
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tixotropie&action=edit&redlink=1
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ventilačního systému, jednak otevřeného ventilačního systému. Pro oba případy jsou uvedeny podrobné manuály 
pro první reakci. Správná manipulace s ventilačním systémem může výrazně zvýšit bezpečnost prostředí. Např. 
moderní velmi jemné filtry systému HVAC  mohou zmírnit riziko šíření biologické agens. Pro vysoce rizikové 
zóny v budovách je třeba zřídit samotný odsávací systém. Zmíněn je problém komínového efektu a vliv 
eskalátorů na cirkulaci vzduchu vč. toxinů. 
 
5. Poznatky pro proces dekontaminace 
 
Systémový přístup k multidisciplinárnímu problému dekontaminace v důsledku znečištění neznámou látkou a 
zajištění bezpečnosti zohledňuje finanční náklady [19]. Řešení je navrhováno metodou pěti postupných kroků, 
tj.: 

 Krok 1: Zjištění dostupných technologií pro dekontaminaci. 
 Krok 2: Předpisy pro specifickou oblast. 
 Krok 3: Předpisy pro nebezpečnou látku. 
 Krok 4a: Zjištění současných zkušeností a nákladů. 
 Krok 4b: Zjištění dostupných zdrojů pro dekontaminaci – zařízení, provozovatelů a materiálů. 
 Krok 5: Určení prostředků pro dekontaminaci na základě shora uvedeného šetření. 

 
6. Metody dekontaminací povrchu 
 
V první řadě výzkumu jsme se detailně věnovali dekontaminaci povrchu. Na základě prací Máme na mysli 
metody dekontaminace povrchů technologických děl samozřejmě. Na základě prací [20-25] jsme stanovili 
základní členění dekontaminačních metod takto: 

 chemické, 
 elektrochemické, 
 mechanické, 
 tavení kovů, 
 inovativní postupy. 

 
Chemická dekontaminace se obvykle používá v uzavřeném prostoru. V otevřeném prostoru se používá v režimu 
dávek v koncentrovaném nebo zředěném stavu. Chemická dekontaminace je široce využívána kvůli rychlosti a 
relativní ceně. Metody však kladou velké nároky na znalosti a schopnosti techniků z oblasti chemie. 
Používání koncentrovanějších roztoků snižuje čas dekontaminace a zvyšuje dekontaminační faktor . Chemická 
dekontaminace se dá použít i na složité geometrie povrchu ze stejné, nebo podobné látky, ale selhává na 
porózních površích. Recyklací dekontaminačního roztoku lze významně snížit množství odpadních látek 
procesu. Typický dekontaminační faktor je 5 – 40, ale v případě velmi silných chemikálií může být  rovno až 10 
000. Chemické procesy dekontaminace mohou být někdy zlepšeny zahříváním povrchu. Chemické činidlo se 
nanáší v podobě kapalin, pěn, gelů, past, nebo rozprašování. 
Chemickou dekontaminaci dále dělíme podle použitých chemikálií na: 

 oxidační činidla, 
 redukční činidla, 
 komplexní sloučenina, 
 žíravina (kyselina / zásada). 

 
Chemická dekontaminace bývá běžně prováděna v několika opakovaných cyklech o 3 krocích. Prvním krok je 
nanesení chemického činidla (např. floro-borová kyselina HBF4). Druhým krokem je působení chemikálie na 
povrch (oxidace za přidání manganistanu draselného KMnO4). Třetím krokem je odstranění / zničení vrstvy na 
povrchu, která se vytvořila působením chemických činidel – chemický odpad procesu (odleptání kyselinou 
šťavelovou (COOH)2). Kroky se opakují, dokud není dekontaminace povrchu dostatečná. 
 
Elektrochemická dekontaminace – jde v základě opět o chemický proces podpořený působením elektrického 
pole, podobně jako zvyšování efektivity zahříváním. Dekontaminovaný objekt má úlohu anody a je ponořen do 
kapaliny v nádrži, která může hrát roli katody, pokud ta není vložena zvlášť. Metoda se používá především na 
ocel (uhlíkovou, nerezovou) a hliník. Proces je omezen na menší objekty (velikost nádrže) a je komplikován 
oleji, barvou, či rzí, které se na těchto materiálech mohou vyskytovat. Výhody jsou opět relativně nízké náklady, 
rychlost dekontaminace a malé množství odpadních látek. Nejběžnějšími chemikáliemi, užívanými při 
elektrochemické dekontaminaci, jsou: 
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 kyselina fosforečná H3PO4,  
 kyselina dusičná HNO3,  
 kyselina šťavelová (COOH)2,  
 kyselina citronová C6H8O7  
 kyselina sírová H2SO4.  

 
Dekontaminační faktor dosahuje až hodnot  100. 
 
Mechanická dekontaminace - jedná se o nejjednodušší ze všech dekontaminačních procesů, kdy je povrch 
mechanicky opracováván tak, aby se odstranila kontaminovaná vrstva. Mechanická dekontaminace je levná, ale 
velmi zdlouhavá a v praxi se používá na materiály, které nelze dekontaminovat jinak. Například na porózní 
povrchy, jako je beton, není možné jiné metody aplikovat. Při mechanické dekontaminaci se zpravidla uvolňuje 
do vzduchu velké množství kontaminovaného prachu a je tak nutno zajistit kontrolovanou vzduchotechniku a 
dýchací zařízení pro techniky. Mechanické opracovávání je prováděno buď ručními přístroji, nebo většími stroji. 
Jednotlivé mechaniky dekontaminace dále dělíme na: 

 zametání – drhnutí – kartáčování – vysávání, 
 snímatelný povrch, 
 ultrazvukové čištění – vibrační vyhlazení, 
 vysokotlaké mytí, 
 čištění párou ve vakuu, 
 abraze proudem částic, 
 abraze proudem částic co2,  
 obrušování, 
 ořezání, 
 omlácení kladivem, 
 ohoblování, 
 vrtání. 

 
Poměrně elegantním postupem je mít dopředu vytvořen snímatelný povrch na technologických objektech 
v oblasti možné kontaminace. Snímatelný povrchy bývají 5 – 40 milimetrů tlusté. Povrch se tvoří z kapalného 
stavu vysušením za 4 – 12 hodin do tenké folie. Galon materiálu stojí k 100 $, kdy z jednoho galonu je možné 
vytvořit 10 – 20 m2 povlaku. Po kontaminace je možné povlak snadno stáhnout – malé množství 
kontaminovaného odpadu. Dříve byl za tímto účelem využíván latex. V dnešní jsou již vyvinuty materiály 
s lepšími vlastnostmi. Při použití snímatelného povrchu je třeba dávat pozor, aby kontaminovaná vrstva 
nepřekonala tloušťku vrstvy. 
Abraze proudem částic je pak jednou z hrubších metod odstraňování povrchu mechanickou silou. Abrazi dělíme 
podle použitého média na suchou za použití vzduchu a mokrou za použití kapalného média. Abrazi pak zajišťují 
drobné částice písku, magnetovce, ocelových projektilů, houby, skleněných nebo plastových kuliček. Abrazivní 
částice pak vytrhávají kousíčky povrchu díky vysoké kinetické energii, se kterou jsou mrštěny proti povrchu. 
Ventilační systém musí být zajištěn a odpad musí být roztříděn, aby se recyklovaly abrazivní částice jak kvůli 
ceně, tak kvůli množství kontaminovaného odpadu. Speciální verzí abraze je využití vzduchem urychlených 
krystalků zmrzlého CO2. Použití oxidu uhličitého ve zmrzlé formě je poměrně nákladné, vyžaduje speciální 
ochranné obleky a není efektivní na hlubokou kontaminaci. Výhodou je však fakt, že projektily vysublimují a 
nevytváří tak kontaminovaný odpad. 
Nejhrubější metodou je obroušení povrchu bruskami. Bruska má zpravidla několik brusných kotoučů (3 – 7) 
s elektrickým nebo pneumatickým řízením. Využívá se na beton nebo železobeton. Broušení je velmi kritická 
metoda z pohledu únavy a kontaminace vzduchu techniků. O něco účinnější je pak ořezávání povrchu (nebo 
oholení povrchu). Využívá otočných válců osazených diamantovými hroty. Je rychlejší a produkuje méně 
odpadu než obyčejné broušení. Posledním mechanická metoda, o které se zmíníme, využívá pneumatických 
nebo hydraulických kladiv k rozbití kontaminovaného povrchu, který je následně odvezen. Povrch nezůstane 
hladký po této metodě a také jsou zde nevýhody spojené s vysokou únavou techniků a znečištěním vzduchu. 
Tavení kovů – metoda tavení kovů se od předchozích metod liší, protože finálním produktem není 
dekontaminovaná původní technologie, ale kovový ingot. V případě, že technologické zařízení není možné 
dekontaminovat kvůli například příliš složité geometrii, ale je možné ho rozebrat na části ze stejných materiálů, 
pak je možné pro kovové části použít dekontaminaci tavením. Dekontaminaci tavením kovů nelze provádět 
v kde jaké tavící peci. Na světě je pouze pár specializovaných zařízení, ve kterých je tavenina kovu oddělena od 
kontaminačních radionuklidů, které jsou odváděny stružkou. V Evropě se takové pece nachází například 
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v Německu (Siempelkamp), Švédsku (Studsvik), Francii (Centraco) nebo Rusku (Ekomet S). Ve spojených 
státech je tato metoda využívána již od devadesátých let dvacátého století pro přepracování kontaminované 
uhlíkové oceli, nerezové oceli a hliníku ve speciálních tavících pecí (Oak Ridge, Tennessee). 
 
Závěr  
 
Vedle zavedených postupů dvacátého století se v současné době hledají nové možnosti dekontaminace za využití 
technologií jednadvacátého století. V praxi se již začínají zkoušet techniky biologické, kde je k dekontaminaci 
využíváno jevů na úrovni mikrobů. Je známo, že k vystavení světelným paprskům vede k snižování kontaminace 
avšak jen pomalé a světlo má většinou menší penetraci než například vysoko energetická radiace. Proto se 
připravují zdroje elektromagnetického záření v oblasti mikrovln a v oblasti viditelného světla. Avšak jak využití 
mikrovln, tak využití laserů vyžaduje ještě zdokonalení. Zástupcem nevyzkoušených metod je pak například 
využití plazmatu. 
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