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1. Uvod

Pojem maskovací dýmy byl a je chemickou, ale i neche-
mickou veřejností spojován s vojenstvím. Maskovací dýmy
byly vyvíjeny pro ochranu vojsk a oslepení protivníka1 >2již
od 1. světové války. Osvědčily se jako nenahraditelný
prostředek zastírání, oslepování a klamání. Nalezly uplat-
nění ve 2. světové válce3, méně v korejské a vietnamské
válce3. Teprve na přelomu 70. let rozvoj moderních op-
toelektronických prostředků průzkumu a velmi přesných
zbraní vyvolal opětný zájem o využití maskovacích dýmů.

Byly prokázány jejich technické přednosti pro zastírání
v infračervné oblasti spektra, což vedlo k rozsáhlému roz-
voji maskovacích dýmů nové generace4. Takové masko-
vací dýmy byly a jsou vyvíjeny ve všech průmyslově
vyspělých státech pro potřeby armád. Armáda ČR jimi
doposud není vybavena, je však žádoucí, aby dýmy nové
generace měla ve výzbroji5 a jimi zabezpečovala účinnou
ochranu vlastních vojsk jako jedním z účinných a relativně
technicky a ekonomicky dostupných opatření komplexního
maskování.

2. Charakteristika maskovacích dýmů
jako součásti maskování

Vojenský objekt je zdrojem elektromagnetického zá-
ření a je též charakteristický značným kontrastem vůči
okolí, což umožňuje jeho zjištění protivníkem. Maskování
(nebo též zastírání) snižuje kontrast pozorovaného objektu
vůči pozadí a tím snižuje jeho zřetelnost až k nerozeznání.
Rozumí se jím činnost pro ochranu vojsk a vojenských
objektů vůči pozorování protivníka, vůči jeho průzkum-
ným a průzkumně-palebným systémům. Maskování zne-
možňuje nebo alespoň omezuje tuto činnost, případně jeho
zničení. Komplexním maskováním je označována ochran-
ná činnost spočívající zejména v kombinovaném použití
maskovacích nátěrů, maskovacích pokryvů a maskovacích
dýmů.

Maskovací dýmy neboli maskovací aerodisperze či
maskovací aerosoly jako jedno z technických opatření
komplexního maskování jsou uměle vytvářené polydis-
perzní soustavy kapalných či tuhých částic nebo tuhých
částic se sorbovanou kapalnou fází různých látek, dispergo-
vaných do vzduchového prostředí, které zčásti absorbují
a zčásti odrážejí a rozptylují elektromagentické záření jimi
procházející. Tím záření utlumují a snižují viditelnost a ro-
zeznatelnost objektu v konkrétním vlnočtu záření a snižují
kontrast objektu s okolím. Velikost částic musí být přibliž-
ně obdobná vlnové délce záření, které má být utlumováno6.
Ve skutečnosti jsou částice dýmu přítomny v širokém roz-
mezí velikostí asi od 1 do 10 jim, v případě maskovacích
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nebo signálních dýmů jsou optimální velikosti v rozmezí7

0,5 až 1,5 jj.m.
Smyslem použití maskovacích dýmů ve formě dýmové

clony je zabránit po určitou dobu pozorování ve viditelném,
infračerveném nebo mikrovlnném pásmu prostředky pozo-
rování nebo zabránit účinnému použití průzkumných a prů-
zkumně-palebných systémů, které při své činnosti vy-
užívají čidel pracujících ve vlnových délkách uvedených
pásem záření. Základními aktivními postupy při použití
maskovacích dýmů jsou:
a) vytvoření absorpční dýmové clony před nebo kolem
objektu, která absorbuje v požadovaných spektrálních pás-
mech objektem vyzařovaný zářivý tok,
b) vytvoření reflektující dýmové clony před nebo kolem
objektu, která odráží v požadovaných spektrálních pás-
mech zářivý tok z okolí, a nepropustí zářivý tok z vlastního
objektu,
c) vytvoření přezařující dýmové clony před nebo kolem
objektu, která zahltí detektor senzoru protivníkova pro-
středku, jenž nebude spolehlivě funkční.

3. Fosfor a sloze s fosforem
pro maskovací dýmy

Existuje mnoho dýmotvorných látek-5'8, které byly vy-
užity pro vytváření maskovacích dýmů ve vojenství. Jed-
nou z takových dýmotvorných látek, která účinně zastírá
v blízkém, středním a vzdáleném oboru infračerveného
záření, byl a je fosfor. Ten se uplatnil v dýmotvorných
pyrotechnických slozích různých dýmových prostředků.

3 . 1 . N ě k t e r é f y z i k ál n ě- c h e m i c k é
v l a s t n o s t i f o s f o r u

Bílý fosfor (BF) je velmi reaktivní, spontánně se zaže-
huje při normální teplotě a jeho páry hoří se vzdušným
kyslíkem při teplotě 50-60 °C, přičemž se reakce účastňuje
75-80 % výchozího množství9. Výsledkem reakce je pře-
vážně oxid fosforečný, ale i tetraoxid a trioxid, které se
vzdušnou vlhkostí vytvářejí částice trihydrogenfosforečné
kyseliny; kromě ní se vytvářejí i metafosforečná a difosfo-
rečná kyselina. Tyto silně hygroskopické látky sorbují dále
vlhkost ze vzduchu na roztoky převážně trihydrogenfosfo-
rečné kyseliny, dokonce při relativní vlhkosti vzduchu niž-
ší1 0 než 10%.

Červený fosfor (ČF) je naproti tomu vůči vzdušnému
kyslíku za normálních podmínek značně stálý. Je méně

reaktivní než BF, je ale přesto silným redukčním činidlem
vůči např. oxidantům, jako jsou soli kyseliny dusičné
a chlorečné, peroxidy a další oxidační látky.

3 . 2 . S l o z e s b í l ý m f o s f o r e m

Nevýhodou hoření BF se vzdušným kyslíkem bylo
uvolňování velkého množství tepla a jeho explozivní roz-
volnění na značné množství drobných částeček, vyvíjejí-
cích dým o nízkém zastíracím účinku. Do značné míry byly
tyto nevýhody překonány vyvinutým plastifikovaným bí-
lým fosforem, jehož podstatou bylo pokrytí granulí BF
o průměru asi 0,5 mm syntetickou pryží6. Dalším příkla-
dem plastifikace je slož obsahující vedle BF elastomer,
polyesterový kaučuk nebo kapalný polyurethanový prepo-
lymer a vulkanizační činidlo.

3 . 3 . S I o ž e s č e r v e n ý m f o s f o r e m

Nedávné výzkumy vedly k uplatnění ČF jako dýmo-
tvorné látky s nižšími aplikačními potížemi. Jeho výhodou
byla vysoká stabilita při provozních teplotách nad 43 °C
oproti munici s BF. Při použití ve složi hoření ČF s kys-
líkem oxidovadla uvolňuje teplo, které konvertuje přebytek
ČF na BF, hořící s kyslíkem v ovzduší11. Je to možné proto,
že teplota hoření ČF na vzduchu je pod jeho teplotou
odpařování.

Pro pyrotechnické sloze byl ČF míšen s hořčíkem za
přídavku stearátu hlinitého12. Byla navrhována13 směsná
slož ČF s nitrátem guanidinu, která vytvářela produkty
neutralizující vznikající kyseliny, ale i slož se sírou a hoř-
číkem za přídavku dispergované kyseliny křemičité14. ČF
byl aplikován ve směsích s bezvodými sírany nebo uhliči-
tany s přídavkem močoviny nebo kyseliny šťavelové15

a s oxidem manganatým a zinečnatým a s hořčíkem za
přídavku lněného oleje16.

3 . 4 . P l a s t i f i k o v a n é s l o z e
s č e r v e n ý m f o s f o r e m

Ve vývoji složí založených na ČF se přešlo na jeho užití
v plastifikovaných slozích. Plastifikované sloze tohoto cha-
rakteru byly založeny na uplatnění a) termoplastů a b)
termosetů, čímž bylo řešeno zjednodušení technologického
zpracování směsí, snížení reaktivnosti a citlivosti sloze vůči
vnějším podnětům a v důsledku toho byla řešena i bez-
pečnost manipulace.

Pro přípravu plastifikované fosforové sloze byl jako po-
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Tabulka I
Složení plastifikovaných složí červeného fosforu s elastomery a s termoplasty

ČF

75-95
55-80

95
50-75
55-75
31-47

pojivo

5-15
1-8
9

2-6
4-20
5-30

Obsah složek

oxidant

_

0-10a

-
-

4-22b

18-32C

[hmot. %]

kov

_

5-10a

-
-

2-8b

4-5c

další látky

vulkanizační činidlo
sorbent kyseliny

benzin
benzin, xylen

-

-

Pojivod

BK
BK

S/BK
IBM

PU/PVC
PE

Odkaz

23
18
24
21
20
22

' Oxidant NaNO3 nebo NH4NO3, kov AI nebo Mg, b oxidant peroxodisíran sodný, draselný nebo amonný, kov Mg,
: oxidant NaNO3, kov Mg, d zkratky pojiv jsou rozepsány v seznamu zkratek

Tabulka II
Složení plastifikovaných složí červeného fosforu s termo-
sety

Obsah složek [hmot. %] Pojivoe Odkaz

ČF pojivo oxidant kov další látky

75_90 4-10 10-20b - - EP 25a

38-45 10-18 30-34c 8-12 0-3 ZnO EP, EPP 27
0-4 PbO2

-60 10 20d 10d B (FK) 28

a Obsah složek ve hmotnostních dílech, b oxidant NaNO3,
c oxidant MnO2,

 d oxidant KNO3, KC1O3, kov Mg, AI,
e zkratky pojiv jsou rozepsány v seznamu zkratek

jivo navrhován butylkaučuk17, «s-l,3-butadien18, buta-
dienstyrenový kaučuk'9, dále elastomery na bázi poly-
amidu, polyurethanu a polyvinylchloridu13-20, ale i poly-
mery isobutylmethakrylátů21 a též látky polyesterového
charakteru zakončené hydroxylovou skupinou s plastifi-
kátorem zabezpečujícím síťování22. Výčet složení těchto
složí je v tabulce I.

3.4.1. Plastifikované sloze červeného fosforu
s elastomery a termoplasty

Obsah ČF v těchto slozích byl vysoký: ve slozích se
samotným pojivem se pohyboval v rozmezí 50 až 95 hmot. %.
Ve slozích s pojivem, oxidovadlem a kovem byl obsah

ČF nižší, v rozmezí 31-80 hmot. %; zde byl obsah kovu
2-10 hmot. %.

3.4.2. Plastifikované sloze červeného fosforu s termosety

V dalším vývoji plastifikovaných složí založených na
ČF byly jako pojivo navrhovány pryskyřice epoxidové25, ale
i močovinoformaldehydové20, které umožňovaly lisování
a vytvrzení do pevného stavu. Přídavek oxidu křemičitého
zlepšoval formovatelnost pyrotechnické směsi26, oxid ti-
aničitý či fosforečnan titaničitý byl přidáván jako stabi-
lizátor. Složení některých složí jsou uvedena v tabulce II.

Obsah ČF v těchto slozích byl vysoký v případě ternár-
ní pyrotechnické směsi fosforu, pojiva a okysličovadla
(75-90 hmot. %), byl-li použit i kov, pak jeho obsah byl
nižší (38-60 hmot. %). Oxidovadly byly dusičnan sodný
a draselný, chlorečnan draselný, respektive i dusičnan čes-
ný29, při jehož aplikaci se uplatnila silná absorpce záření
v pásmech vlnových délek IČ spektra.

4. Oxidace červeného fosforu při hoření
dýmotvorných složí

Průběh hoření fosforu ve složi obsahující nosič kyslíku
závisí na uvolnění dostatečného tepla. Je-li fosfor zapálen,
tvoří se oxid fosforečný29 exotermní reakcí:

4P + 5 O 2 - > P 4 O ] 0 + 3096kJ (1)

Takto uvolněná energie z hořícího ČF konvertuje jeho
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přebytek na BF, který je oxidován vzdušným kyslíkem
a následně hydratován v konečné fázi na trihydrogenfos-
forečnou kyselinu11.

Výsledným reakčním produktem hoření v otevřené at-
mosféře je komplex oxofosforečných kyselin30. S rostou-
cím množstvím absorbované vody je polyfosforečná ky-
selina průběžně a zcela hydrolyzována na trihydrogenfos-
forečnou kyselinu31 v závislosti na dynamické rovnováze
s okolní koncentrací. Konverze ČF do aerodisperzní formy
není úplná, složení produktů v popelovinách vyhořelé sloze
závisí na složení výchozí reakční směsi. V reakčních po-
pelových zbytcích pyrotechnické sloze s epoxidovým po-
jivem byly nalezeny fosforečnany a difosforečnany, ale
i cyklické fosforečnany32. Možné reakční schéma produktů
pyrotechnických složí obsahujících epoxidovou pryskyři-
ci jako pojivo jednotlivých komponent bylo znázorněno
takto:

P + NaNO3 + RNHC2H4OH + O 2 + H2O -»

-» H3PO4 + H 4P 2O 7 + [(OH)OPO]n + Na2HPO4 +

+ CO2 + H2O + N 2 (2)

kde R je alkyl zpravidla o počtu uhlíků 1-3 a n = 3, 4 a 6.
U sloze obsahující navíc hořčík jsou kromě výše uve-

dených reakčních produktů po reakci přítomny NaH2PO4

a MgHPO4. V rozkladných produktech přítomný cyklický
fosforečnan byl charakterizován hodnotou n = 3.

5. Útlumové vlastnosti fosforových dýmů

Od počátku 80. let byla uskutečňována měření masko-
vacích účinků fosforových aerodisperzí vyvíjených ze složí,
jejichž základem byl ČF, a to v oboru viditelného a in-
fračerveného záření, přičemž důraz byl kladen na poznání
fyzikálně-chemických vlivů ovlivňujících tyto optické
vlastnosti30-33'38. Za tímto účelem byly rovněž studovány
aerodisperze z již dříve vyrobené munice a porovnávány
S aerodisperzemi fosforových dýmů ze složí, jejichž zá-
kladem byl BF.

Zavedeným měřítkem maskovacích účinků aerodisper-
zí je maskovací schopnost MS(k) pro konkrétní vlnovou
délku záření34 X. Spektrální maskovací schopnost MS(X) je
mírou kvality dýmotvorné látky, tedy mírou tlumicích
vlastností záření aerodisperzí závisející na chemickém slo-
žení částic a jejich koncentrací. Čím vyšší je číselný údaj

maskovací schnopností-MS^), tím lepší maskovací účinky
vykazuje daný dým. ~

Některé údaje maskovacích schopností z vybraných
publikací jsou shromážděny v tabulce III.

Tabulka III
Maskovací schopnosti a aerodisperzí z vybraných měření
s dýmovými prostředky o rozdílných fosforových pyro-
technických slozích

X [um]

0,4-0,7
1,06
3,4
9,75

BF 3 5

2,1
0,59
0,23
0,27

BF3 6-a

2,45
0,92
0,21
0,23

a [ir^.g"1

Č F36,b

2,6
0,75
0,22
0,32

I
ČF 3 7

2,6
0,75
0,22
0,32

KF38,c

0,7
0,7
0,5

a Cizí fosforová munice 82, 120, 122, 140 mm, b slož na
bázi plastifikovaného ČF dýmového granátu L8A1,c náplň
obsahující 60 % H3PO4

Pro záření vlnové délky X - 0,4-1,0 jim jsou hodnoty
maskovací schopnosti fosforových aerodisperzí až 3 m2.g"',
pro IČ záření vlnových délek delších jak X = 1,5 |j.m jsou
hodnoty maskovací schopnosti min. 0,2m2.g~'. Maskovací
schopnosti fosforových aerodisperzí z dýmových směsí
byly porovnávány i s vlastnostmi aerodisperzí kyseliny
trihydrogenfosforečné38, které byly ve střední a vzdálené
IČ oblasti záření vyšší. Vytváření aerodisperzí roztoků
kyseliny trihydrogenfosforečné v polních podmínkách není
ovšem reálně proveditelné.

Námi zjištěné maskovací schopnosti fosforových aero-
disperzí39 v laboratoři, ale i v terénu, které byly naměřeny
s aerodisperzemi generovanými z dýmotvorných směsí na
bázi ČF a též z modelů dýmových granátů40 na jeho zá-
kladě, jsou podobné. Zjištěné hodnoty jsou obsahem ta-
bulek IV a V.

Jak je z tabulek IV a V patrné, hodnoty maskovacích
schopností fosforových aerodisperzí vůči záření viditelné
a infračervené oblasti jsou značné. Jak naznačují hodnoty
tabulky V, maskovací schopnosti aerodisperzí z dýmových
prostředků, využívajících dýmotvorné sloze na bázi ČF
s EP, které byly naměřeny v terénu, jsou srovnatelné s těmi,
které jsou uvedeny v tabulkách III a IV. Fosforové dýmo-
tvorné sloze uvedeného typu byly proto označeny za účinné
pro moderní dýmotvorné prostředky rychlé ochrany mobil-
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Tabulka IV
Maskovací schopnosti MS(X) fosforových aerodisperzí z vybraných měření v laboratoři39

Typ směsi

BF
ČF

PČF1
PČF2
PČF3
PČF4

PIastifikátore

—
PIB

PS/B
PAN
EP

MS(Xl)a

[mV1]

_
-

3,070
3,295
3,070
3,552

MS(X2)b

[m2.g-l]

6,708
3,408
2,642
2,696
2,428
3,468

MS(k3)c

[mV1]

0,906
0,522
0,643
0,824
0,785
0,837

MS(X4)Ú

[mV1]

0,860
0,414
0,714
0,748
0,714
0,710

a X\ = 0,63 um, b X2 - 1,15 um, c X3 = 3,39 um, d XA = 10,6 um, e zkratky plastifikátorůjsou rozepsány v seznamu zkratek

Tabulka V
Maskovací schopnosti MS(X) fosforových aerodisperzí
z dýmových granátů s plastifikovaným ČF s EP z vybra-
nych mereni v terenu*u

Obsah Mg MS(kl)a MS(k2)b MS(X3)C

[hmot. %] [m2.g"'] [m2.g-'] [m2.g-J]

0

5,1

1,00
0,84

0,46
0,51

0,39
0,36

a X] = 0,82 um, bX2 = 3-5 um, c X3 = 10,6 um

nich objektů39-41. Obdobné dýmotvorné sloze jsou pro tyto
účely v současnosti uplatňovány ve vojenství.

6. Toxikologické a ekologické účinky
maskovacích fosforových dýmů

Maskovací fosforové dýmy byly zkoumány co do toxi-
kologické a ekologické nezávadnosti. Průzkum technické
literatury ukázal42, že maskovací fosforové dýmy z dýmo-
vé munice (bez ohledu na to, byla-li dýmotvorná náplň na
bázi BF nebo ČF) při běžné koncentraci nebyly toxické vůči
živým organismům. Stávající ochranná maska chrání dý-
chací orgány člověka vůči středním a vyšším lokálním
koncentracím aerodisperze. Je třeba zdůraznit, že dýmové
prostředky jsou konstruovány na efektivní maskující účin-
né koncentrace v ovzduší, které nepřevyšují průměrné kon-
centrace 1 g.m~3.

Ačkoliv výsledným produktem hoření pyrotechnické

sloze s ČF v otevřené atmosféře je soubor polyfosforečných
kyselin, ty jsou průběžně a zcela hydrolyzovány na trihy-
drogenfosforečnou kyselinu. Při běžném použití dýmové
munice vytvářené koncentrace aerodisperze byly nízké (asi
kolem 0,065 g.rrr3) a nevykázaly negativní vliv na pro-
středí32. Teoretické výpočty okamžitého spadu fosforové
aerodisperze z oblaku vytvořeného z dýmových granátů
a dýmovniček s pyrotechnickými složemi moderní kon-
strukce s ČF při terénních pokusech potvrdily, že hodnoty
spadů byly o 2 až 3 řády nižší, než činily hodnoty dávek
aplikovaných fosforečných hnojiv v zemědělství43. Proto
byly hodnoceny vlivy těchto fosforových zplodin v aero-
disperzích na prostředí při běžném použití dýmové munice
jako nevýznamné.

7. Závěr

Maskovací fosforové dýmy, vytvářené z dýmotvorné
plastifikované sloze založené na červeném fosforu s po-
jivem epoxidovou pryskyřicí, utlumují viditelné a infračer-
vené záření. Vysoké hodnoty maskovací schopnosti těchto
dýmů vůči uvedenému záření, dosahované i při měření
v polních podmínkách s dýmovými granáty rychlé ochra-
ny, je předurčují jako jedno z účinných maskovacích opat-
ření. Vytvářené dýmy tohoto charakteru při běžně použité
dýmové munici nejsou toxikologicky a ekologicky označo-
vány za závadné.

U nás vyvíjené maskovací fosforové dýmy co do útlu-
mových vlastností jsou srovnatelné s těmi, které byly vyví-
jeny z dýmových prostředků cizích výrobců.

V tuzemsku byla zvládnuta chemie dýmových plastifi-
kovaných složí s červeným fosforem a s pojivem epoxido-
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vou pryskyřicí, technologie výroby a uplatnění v dýmovém
prostředku vhodného konstrukčního řešení. Armáda České
republiky, která dosud nemá zavedeny moderní dýmové
prostředky účinně maskující v infračervené oblasti záření,
může již v současnosti využít výsledků domácí vojenské
a civilní vědecko-technické základny, aby jimi vybavena
byla. Dýmové granáty s plastifikovanou složí červeného
fosforu epoxidovým pojivem domácí provenience mohou
významně přispět ke zvýšení ochrany vůči moderním prů-
zkumným systémům a zbraním vysoce přesného navedení.

S ez n

B
BF
BK
ČF
EP
EPP
IBM
IČ
FK
KF
PAN
PČF

PE
PIB
PS/B
PU
PVC
S/BK
a
X
MS(X)

am p o u ž i t ý c h z k r a t e k a s y m b o l u

butadien
bílý fosfor
butadienový kaučuk
červený fosfor
epoxid (epoxidová pryskyřice)
epoxidová polyglykolová pryskyřice
isobutylenmethakrylát
infračervený
fluorovaný kaučuk
kyselina trihydrogenfosforečná
polyakrylonitril
plastifikovaný červený fosfor s oxidovadlem a plas-
tifikátorem
polyethylen
polyisobutylen
polystyren/butadien
polyurethan
polyvinylchlorid
styren/butadienový kaučuk
průměrná maskovací schopnost [m2.g"']
vlnová délka [|0.m]
maskovací schopnost aerodisperze pro záření vlno-
vé délky A, (the mass extinction coefficient a, der
Massenextinktionskoeffizient a) [ir^.g"1]
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L. Klusáček (The Military Technical Institute of Pro-
tection, Brno): The Screening Smoke based on Phospho-
rus as a Perspective Protection Precaution

Screening smokes were and still are ušed in the military
field for protecting own units against an enemy. Within the
last decades a development of advanced optoelectronic
reconnaissance means and very precise weapons háve raised
a new interest in their usage. Technical benefits of scree-
ning phosphorous smokes made from plastified composites
based on the red phosphorus with an epoxide resin binder,
were proved that absorb the visible and infrared radiation.
High values of screening capability against the radiation of
these smokes were achieved i.e. in field measurements with
fast protection smoke grenades, predestine them as one of
the effective screening precautions. Generated smokes of
this nature are not assumed to be toxicologically and envi-
ronmentally defective.
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