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Oxid uhelnatý patří mezi nejnebezpečnější průmyslové
jedy. Při vniknutí do organismu vyřazuje z funkce životně
důležité krevní barvivo hemoglobin a blokuje také dýchací
enzymy cytochromoxidasy. Není proto náhodou, že oxid uhel-
natý byl vůbec prvním plynem, pro jehož detekci byla už
v roce 1917 ve Spojených státech vyvinuta kolorimetrická
detekční trubička. Metoda, založená na redukci oxidu jodič-
ného na elementární jód, v prostředí dýmavé kyseliny, nazva-
ná též podle svých objevitelů Hoovera a Lamba metodou
hoolamitovou , se v četných modifikacích používá dodnes2"3.
Její citlivost se někdy zvyšuje přídavkem oxidu seleničitého.
V roce 1934 publikoval Winkler metodu detekce oxidu uhel-
natého papírkem impregnovaným roztokem chloridu palad-
natého, který působením CO zčernal vyloučeným kovovým
paladiem . V době druhé světové války, v roce 1941, se
vývojem detekční trubičky pro zjišťování oxidu uhelnatého
zabývalo speciální pracoviště britských královských letec-
kých sil ve Farnboroughu. Tam navržený indikátor obsahoval
silikagel impregnovaný molybdátem amonným, kyselinou sí-
rovou a chloridem paladnatým . O několik měsíců později
podobný prostředek, na bázi síranu paladnatého, vyvinuly také
americké letecké síly . Rovněž tato reakce, založená na reduk-
ci molybdátu amonného na molybdenovou modř za katalytic-
kého působení paladia, neztratila dodnes na významu.

Náš článek popisuje novou detekční trubičku pro zjišťová-
ní oxidu uhelnatého v ovzduší, založenou na redukci trojmoc-
ného železa na dvojmocné, které je následně indikováno vhod-
ným organickým chromogenním činidlem.

Experimentální část

C h e m i k á l i e

K práci byly použity tyto základní chemikálie: chlorid
železitý 97 %, 1,10-fenanthrolin 99 %, (Sigma-Aldrich, USA),
ethanol 96 % (Merck, SRN), silikagel (Grace, SRN), zrnění
0,5-0,6 mm, čištěný varem s kyselinou chlorovodíkovou a ak-
tivovaný žíháním při 500 °C.

Oxid uhelnatý byl odebírán z plynových lahví pro kalibraci
analytických přístrojů, v koncentraci od 10 ppm do 10 %

(Sigma-Aldrich, USA). Laboratorně byl připraven v rozkladné
baňce reakcí mravenčanu sodného s koncentrovanou kyseli-
nou sírovou podle Andrlíka , případně spalováním celulosy
v komoře.

P ř í p r a v a d e t e k č n í t r u b i č k y

Indikační náplň do detekčních trubiček byla připravena
impregnováním 100 g silikagelu 1 % roztokem chloridu žele-
zitého v ethanolu o objemu 100 ml. Po důkladné homogenizaci
byl impregnovaný silikagel sušen při 60 °C do konstantní
hmotnosti (odpaření veškerého rozpouštědla). Takto připrave-
ná indikační náplň nepatrně nažloutlého zabarvení byla nasy-
pána do skleněné trubice o vnitřním průměru 5 mm. Vrstva
vysoká 20 mm byla proti pohybu zajištěna skleněnou vatou
o tloušťce 1 mm a polyethylenovými rozváděcími tělísky.
Dále byla do trubice vložena zatavená ampulka s obsahem
minimálně 0,05 ml 1 % roztoku 1,10-fenanthrolinu v ethanolu.
Roztok musí být bezbarvý. Trubice dlouhá 100 mm byla na
obou koncích uzavřena zatavením.

Z k o u š e n í f u n k č n o s t i t r u b i č k y

Testování trubiček bylo provedeno pomocí komerčně do-
dávaných lahví s obsahem oxidu uhelnatého v inertním pro-
středí, jež byly vybaveny redukčním ventilem. Plyn byl pro-
pouštěn trubičkou konstantním průtokem, kontrolovaným po-
mocí průtokoměru. Pro testování v reálných podmínkách byla
připravena odpovídající koncentrace oxidu uhelnatého ve zku-
šební komoře o objemu 700 litrů, odkud byl plyn čerpán
ručním nasávačem Universal 86 (Sklárny Kavalier Votice,
ČR) nebo rotační vývěvou s průtokoměrem. Koncentrace oxi-
du uhelnatého v komoře byla průběžně kontrolována sadou
komerčních detekčních trubiček (Dráger, SRN), vyznačují-
cích se přesností ±15 %. Při testování nových detekčních
trubiček bylo postupováno tak, že nejprve byl trubičkou pro-
pouštěn plyn a poté rozbita ampulka s indikačním roztokem.
Po navlhčení nosiče byla vizuálně vyhodnocena změna jeho
zabarvení.

Výsledky a diskuse

Použitá metoda je založena na silných redukčních účincích
oxidu uhelnatého na trojmocné železo (7):

2 FeCl3 + CO + H2O • 2 F e C l 2 + C O 2 + 2 H C l (1)

Vzniklý železnatý ion dále reaguje se specifickým činid-
lem za vzniku barevného komplexu. Jako prakticky upotřebi-
telná činidla se ukázala tato: 1,10-fenanthrolin, 2,9-dimethyl-
- 1,10-fenanthrolin, 4,7-difenyl-1,10-fenanthrolin a 2,2'-dipy-
ridyl. Vůbec nejvhodnější byl 1,10-fenanthrolin (/), který
s Fe(II) poskytuje sytě červený komplex se spektrálním maxi-
mem při vlnové délce 510 nm, v analytické praxi známý jako
indikátor ferroin.
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Po prosátí vzduchu s obsahem oxidu uhelnatého a po
rozbití ampulky s detekčním roztokem vzniká na nosiči cha-
rakteristické červené zabarvení, jehož intenzita je přímo úměr-
ná koncentraci zjišťovaného plynu. K vybarvení nosiče dochá-
zí prakticky okamžitě a zbarvení je trvalé.

Citlivost detekční trubičky po odběru 3 litrů vzduchu je
0,001 objemových % oxidu uhelnatého, což odpovídá jeho
koncentraci 11,6 mg.m"3. Nejvyšší přípustná koncentrace
v pracovním prostředí přitom činí 30 mg.m" . Přesnost stano-
vení je limitována rozlišovací schopností lidského oka a byla
odhadnuta na ±100 %. Základní výsledky dosažené při testo-
vání trubiček jsou zhrnuty v tabulce I. Vyhodnocování je
výhodné provádět do 1 minuty po rozbití ampulky, protože po
delší době se může na nosiči objevit slabě červené zbarvení
i u neprosáté trubičky nebo také v nepřítomnosti oxidu uhel-
natého. Pokud je ampulka rozbíjena kovovým bodcem, nutno
pečlivě dbát o jeho čistotu, aby se do reakčního systému
nedostaly železnaté nebo mědné ionty.

Podobnou reakci jako oxid uhelnatý poskytují také ostatní
silná redukční činidla, zejména sulfán, oxid siřičitý a řada
olefinů. Například přítomnost sulfánu se projeví vznikem
šedého zbarvení indikační vrstvy vznikem sulfidů železa ještě
před rozbitím ampulky s detekčním roztokem. Vliv nejdůleži-
tějších rušivě působících látek lze eliminovat předřazením
trubičky s náplní obsahující silné oxidační činidlo, nejlépe
bichromát draselný v prostředí kyseliny sírové, nebo aktivní
uhlí (například předsádková trubička AU-1, výrobce Sklárny
Kavalier Votice). Tímto způsobem bylo postupováno i v pří-
padě testování trubiček na oxid uhelnatý připravený spalová-
ním celulosy.

Detekční trubička je vhodná k rychlému orientačnímu
zjištění oxidu uhelnatého v ovzduší, zejména v případech,
které nevyžadují vyšší přesnost stanovení, jako jsou průmys-
lové havárie a požáry. Popsaná metoda umožňuje vývoj jed-
noduché a nenáročné výrobní technologie detekčních trubi-
ček. Použitá činidla jsou prakticky netoxická a proto nevyža-
dují mimořádná opatření v oblasti hygieny a bezpečnosti práce
ani v oblasti odpadového hospodářští, jako je tomu například

v případě běžně používané metody na bázi oxidu jodičného
a olea. Životnost trubičky, prakticky daná stabilitou ampulo-
vaného roztoku organického činidla, je nejméně jeden rok. Po
tuto dobu se základní parametry trubičky nemění.

Tabulka I
Výsledky testování detekčních trubiček na oxid uhelnatý CO
(rychlost prosávání vzduchu = 1 l.min"1)

Koncentrace CO Zabarvení indikační vrstvy
v ovzduší, obj. % v závislosti na množství prosátého vzduchu

0,5 1 31

0 světle žluté
0,001 světle žluté
0,01 světle červené
0,1 červené
1 intenzivně červené

světle žluté
světle červené
červené
intenzivně červené
intenzivně červené
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V. Pitschmann (Oritest Ltd, Praguej: Detector Tube for
the Detection of Carbon Monoxide

A new type of detector tube designed for control of carbon
monoxide in atmosphere is described. The sensitive colori-
metric method for the determination of CO is based on the
reduction of Fe(III) to Fe(II) by CO in presence of 1,10-
-phenanthroline leading to the formation of a tris-(l,10-phe-
nanthroline)Fe(II) complex.
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