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Vážení čtenáři,
Konečně po dlouhých útrapách spatřilo světlo světa poslední letošní vydání občasníku SURVIVE-ABILITY. Věřím že se Vám bude
velmi líbit a že hodně lidí ocení naditou přílohu. Přeji Vám tedy poklidný, hezký Nový rok a při příštím čísle občasníku (nebo na
stránkách či fóru) nashledanou.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.blueforum.cz
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Vševojskový ochranný plášť VOP-69 je určen pro zabezpečení ochrany těla dospělých osob proti radioaktivním i otravným
látkám, bojovým biologickým prostředkům, částečně před účinky světelného a tepelného záření, před zápalnými látkami,
k ochranné před nepohodou, k improvizované přepravě přes vodní překážky a k postavení stanu. Soupravu ochranného pláště
tvoří ochranný plášť a protichemické přezůvky. Protichemické rukavice jsou všité do rukávů. VOP-69 je vyroben ze
speciální pogumované tkaniny s retardérem hoření. VOP-69 byl vyráběn ve velikostech I, II a III.

- ochranný plášť VOP-69
- protichemické přezůvky
VOP-69 lze používat se všemi typy masek!

Velikosti VOP-69:
I. pro osoby do 165 cm; II. pro osoby od 166-175 cm; III. pro osoby nad 175 cm

Za fotky oblečeného VOP-69 děkuji Michalu Patočovi (http://gasmask-helms.webnode.sk)

Ochranného pláště je možno využít jako pláštěnky, pláště oblečeného i s rukávy a jako kombinézy.
Plášť má universální stahovací těsnící manžetu, lze ho tudíž využít s jakoukoliv maskou.
Ochranného pláště jako kombinézy se použije v případě napadení OL, nebo biologickými
prostředky, kdy oblečení ochranného pláště jako kombinézy předcházelo jeho použití jako
pláštěnky včetně masky, nebo v případě překonávání prostoru zamořeného otravnými nebo radioaktivními látkami.
Při překonávání vodních toků je možno VOP použít dvojím způsobem.
a) Oblečený i s rukávy a nafouknutou vzduchovou komorou. Kombinéza je rozdělena na dvě části, nafouknutá část zůstává nad
vodou.
b) Plovoucí ve vodě ve formě záchranného pásu. Tento způsob je vhodný pro přepravu osobní výstroje, přístrojů a materiálů.
Vzduchová komora se nafoukne, kraje pláště se uvnitř sepnou trny a tím se vytvoří dno kruhu
K postavení stanu slouží dva pláště. Stan má tvar kužele. Staví se tak, že se čtyři vyjímatelné trny ze spodního kraje pláště dají
do čtyř spodních otvorů na obou předních krajích. Takto upravené dva pláště se odspodu sepnou k sobě přes obě lišty.
Podpěrná tyč se v místě kapuce podloží, aby plášť neprotrhla.

Vševojskové ochranné pláště VOP-69 skladujeme jako každý jiný prostředek individuální ochrany v temnu, suchu,
v bezprašných prostorách a při pokojové teplotě. Nejlépe rozvěšené na věšácích přikryté proti prachu nebo šetrně srolované,
které nesmíme skladovat na zemi nebo ve vrstvách na sobě. Srolované VOP-69 by měly být podloženy kartonem. Oděvy
skladované srolované je potřeba nejméně jednou za měsíc prohlédnout, dle potřeby naklouzkovat a šetrně složit. Oděvy volně
rozvěšené se kontrolují nejméně jednou za dva měsíce. Při mírném znečištění se oděv omyje teplou vodou s přídavkem
saponátu, poté se mírně naklouzkuje. Po každé kontrole by se měl plášť opatřit štítkem s datem provedení kontroly.
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Při malém natržení oděvu, poničení brašny využijeme opravárenských souprav SOPJ-71 nebo OS-I-CO popřípadě malé
opravárenské sady přiložené u OPCH-70 nebo SOO-CO.
Natržení oděvu
- poškozené místo (roztržení, prodření apod.) se očistí technickým benzínem (nejméně 1,5 cm přes okraj uvažované
záplaty)
- vyjme se samolepící záplata a odstraní se krycí podložka záplaty, případně se vystřihne záplata potřebné velikosti.
- záplata se přiloží na poškozené místo a oblým předmětem se uhladí tak, aby pod záplatou nezůstala žádná vzduchová
mezera.
POZOR!
Záplata musí přesahovat nejméně 1,5 cm okraj poškozeného místa. Natržený oděv nebo roztržení větší než 10 cm se
neopravuje – oděv se vymění!

obr.1 - VOP-69 jako kombinéza

obr.2 - VOP-69 jako kombinéza s nafouknutou komorou

obr.3 - schéma VOP-69
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Součástí studie „VLASTNOSTI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ POUŽÍVANÝCH V CIVILNÍ OCHRANĚ ČESKÉ REPUBLIKY“ byl mimo
jiné i test odolnosti prostředků individuální ochrany (PIO). Zkoušeny byly na průnik yperitu, u dětských vaků s difuzním filtrem i
průnik sarinu a nakonec všechny PIO byly zkoušeny na mechanickou odolnost

Zkoušky rezistence prostředků individuální ochrany na otravné látky byly provedeny na níže uvedených ochranných
prostředcích a na všech zavedených typech ochranných masek do systému HZS-CO, tzn. na dětských maskách DM-1 a CM-3/3h
a maskách pro dospělé CM-3 a CM-4. Jednotlivé výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.

obr.4 - odolnost PIO na yperit
Z výsledků je patrné, že všechny zkoušené materiály nejenže vyhověly technickým požadavkům na odolnost materiálu proti
průniku yperitu, ale naopak naměřené hodnoty vysoce překročily požadavky technických podmínek. V případě dětských vaků
byly požadované hodnoty přibližně 4x vyšší, u dětských kazajek 4x (DK-62), resp. 3x (DK-88) vyšší, u dětských masek více jak 3x
a u masek pro dospělé více jak 3,5x vyšší. U ochranného oděvu výsledek záležel na místě odběru vzorku. V případě materiálu
oděvu byly naměřeny hodnoty přibližně dvojnásobně vyšší a v případě přezůvek přibližně o 16 % vyšší než bylo požadováno.
Odolnost dětských vaků s difúzním filtrem na průnik sarinu:
Během experimentu byla v každém vaku pomocí přístroje RAID vždy po 1 hodině měřena koncentrace sarinu. Po celou dobu
zkoušek, tj. u 10 vaků, nebyl ani v jednom případě zaznamená průnik sarinu skrz difuzní filtry do prostoru vaku

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky měření a požadované hodnoty příslušných parametrů, které byly stanoveny pro
testované PIO v technických požadavcích (TP) na jejich výrobu. Vzorky (viz předchozí tabulka; použitý ochranný oděv SOO-CO
byl před zkouškou cca 50 h používán) byly odebrány z různých míst, u dětských vaků to bylo ze dna a boků, u dětských kazajek
z rukávů, tělové části a hlavové kukly, u SOO-CO z rukávů, nohavic nástavce vstupního otvoru a z trupové části oděvu. V
tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty všech měření příslušného ochranného prostředku.
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obr.5 - odolnost PIO na mechanické namáhání
Z výsledků měření je patrné, že dětské vaky DV-65 a DV-75 i dětská kazajka DK-88 splnily všechny požadavky na mechanickou
odolnost stanovených TP. Dětská kazajka DK-62, jakožto starší typ, nevyhověla pouze požadavku na oděr, tato zkouška však
není technickými podmínkami požadována. Materiál speciálního ochranného oděvu SOO-CO nesplnil požadavky ve třech
parametrech, tj. v pevnosti v tahu (o cca 25 %) a v natržení (cca o 11 %; u obou při měření ve směru útek) a nevyhověl ani
požadavku na oděr. V tomto případě je pravděpodobné, že požadavky TP speciálního ochranného oděvu nebyly splněny proto,
že materiál který byl pro testování použit, nebyl z nového, ale z několikrát použitého oděvu. Tento materiál byl takto vybrán
záměrně, neboť chtěli posoudit, do jaké míry používání oděvu ovlivní mechanické vlastnosti.

Z výsledků testů odolnosti PIO je zřejmé že i po mnoha letech jsou starší PIO schopny splnit veškeré požadavky v oblasti
ochrany proti ZHN na ně kladené a proto je lze zcela bez obav nadále používat.
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V roce 1969 vyvinul národní podnik TESLA Pardubice na základě požadavku štábu CO MV ČSSR systém "MAJÁK", určený pro
vyhledávání přeživších osob v úkrytech se zavalenými přístupovými cestami. Koncem 80tých let byl systém modernizován pod
označením "RADIOMAJÁK". Oba typy tzv. „posledních nadějí“ jsou nadále používány v systému CO v ČR i SR.
Rádiové zařízení pro vyhledávání zavalených úkrytů MAJÁK je určeno pro systém civilní obrany. Za předpokladu napadení
našeho území především zbraněmi hromadného ničení bude docházet k značnému rozrušení městské zástavby. Pak bude
obtížní a prakticky nemožné rychle se orientovat v mnohotvárných troskách zástavby pomocí význačných objektů, na základě
kterých by se mohla určovat místa nouzových výlezů, popřípadě vchodů zasypaných úkrytů s žijícím obyvatelstvem.
K tomu aby bylo možné optimálně zvládnout následky po napadení ZHN, slouží právě toto zařízení. Soupravy uvedeného
zařízení MAJÁK umoňují rychlé vyhledání zavalených úkrytů s žijícím obyvatelstvem a dále lze tímto zařízením určit přesně
v troskách místo nouzového výlezu, popřípadě vchodu. Na základě toho bude čas nutný k vyproštění a záchraně obyvatelstva
v zavalených úkrytech minimální.

Radiové zařízení pro vyhledávání zavalených úkrytů MAJÁK sestává ze
dvou samostatných částí:
1. Souprava vysílače MAJÁK, která je uvedena do provozu v úkrytech,
v případě že se obyvetelstvo nebude moci samo vyprostit ze zavaleného
úkrytu.
2. Souprava přijímače MAJÁK, kterou jsou vybaveny jednotky CO pro
vyhledávání zavalených úkrytů. Předpokládá se že jedna souprava
přijímače MAJÁK bude sloužit pro vyhledávání max. 10 úkrytů.

obr.6 - přijímač MAJÁK

obr.7 - vysílač MAJÁK
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Osoby v úkrytu, v případě, že se nemohou sami vyprostit, použijí vysílače podle návodu k obsluze. Po uvedení zařízení do
činnosti je z vysílače vyzařován sled přerušovaných elektromagnetických signálů, které se šíří nakupenými troskami všemi
směry k povrchu. Skupina pracovníků na povrchu, určená k vyhledávání úkrytů, je vybavena přijímačem naladěným na
kmitočet vysílače. Přijímač má uvnitř pouzdra ferritovou anténu, pomocí níž lze zaměřovat elektromagnetické záření vysílače.
Záření je v blízkosti vysílače nejsilnější a se vzdáleností slábne, Současně intensita záření závisí také na směru natočení
přijímače k vysílači.
Směřují-li šipky na štítku přijímače označené MAX k vysílači, je přijímané záření nejsilnější. Na základě toho lze zjistit téměř
přesně místo, pod nímž je v podzemí umístěn vysílač, nejlépe v šachtě nouzového výlezu. Přesné zjištění místa vysílače lze
provést na základě metod popsaných v návodu k obsluze soupravy přijímače MAJÁK. Pro snadnější rozeznání signálu vysílače
v případném rozrušení je sled signálu vysílače přerušován zhruba po 5 vteřinách na dobu cca 1 vteřiny. To udává
charakteristický tón zařízení MAJÁK.

-

Zdroj s příslušenstvím (zdroj, stojánek, vruty, šrouby, kabel k vysílači, klika)
Vysílač s příslušenstvím (vysílač, nohy pro vysílač, krytka leteckého konektoru)
Drobné nářadí a spotřební materiál (tmel, lepicí páska, vruty, šrouby s matkami, náhradní díly)
Přepravní bedna
Dokumentace (záruční list, návod k obsluze, technický průkaz vysílače, technický průkaz zdroje)

obr.8 - sestavený vysílač MAJÁK spolu s příslušenstvím
Pozn. k obrázku č.8 :
Obvykle je samotný vysílač barvy šedé, vyskytuje se však i ve žluté variantě.
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V minulém čísle jsme si představili novou metodu výcviku dezaktivace, kde byla namísto radionuklidů použita modelová látka
s fyzikálními vlastnosti podobné radioaktiaktivnímu prachu a se snadnou detekcí. Dnes si představíme podobný způsob výcviku
tentokráte na BCHL vymyšlenou uživatelem fóra survive-ability.blueboard.cz „Mirec“. Tímto mu chci poděkovat za možnost
vylepšení výcviku odmořování.
Při výcviku dekontaminace běžný občan narazí na skutečnost že nemá možnost si vyzkoušet dekontaminaci „naostro“ na
chemickém cvičišti s opravdovými bojovými látkami a následným zjištěním zda-li byla jím provedená dekontaminace úspěšná.
Proto je třeba BCHL pro výcvik nahradit modelovými látkami, běžně dostupnými a bez rizika
újmy na zdraví.Nelze simulovat všechny BCHL, proto se zde použitá modelová látka
představuje nejagresivnější BCHL které se „zažírají“ do povrchů předmětů a jdou odstranit
velmi těžce. Modelová látka musí splňovat i podmínku snadné detekce, což v našem případě
splňuje velmi dobře.

Modelová látka je zde lékařská vazelína s příměsí manganistanu draselného (oboje se dá
koupit v drogerii). Tato směs se nanáší na libovolný povrch techniky a předmětů v tenké
vrstvě. Poté se může provést samotná dekontaminace.
Ověření účinnosti dekontaminace se provádí tak, že suchým tamponem otřeme
dekontaminované místo a tampon vhodíme do skleněné nádoby s čistou vodou. Nádoba
s vodou a tamponem se řádně zamíchá skleněným míchátkem. Čím více voda zfialoví tím
méně účinná byla dekontaminace.
obr.9 - špatný výsledek dekontaminace

Hlavní přínos navržené metodiky výcviku dekontaminace spočívá v podstatném zjednodušení výcviku, a tím i v jeho širokém
rozšíření čímž dojde k dalšímu zkvalitnění dovedností zájmových skupin obyvatelstva na úseku speciální očisty. Používání
metodiky v praxi odhaluje každou nedbalost při provádění dekontaminace, ukáže cvičícím místa dekontaminovaného
předmětu, na která je třeba se zvláště zaměřit a tím metodika zvyšuje efektivitu dekontaminace.

obr.10 - dekontaminace osob
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Pozorní čtenáři si určitě povšimli, že v článku o PDF-D jsem poznamenal o nekompatibilnosti českých typů plátkových ventilků
se stopkou s maskou PDF-D. Samotný vydechovací ventilek PDF má větší plochu a jeho stopka je delší než klasický ventilek
našich masek. Proto mne napadla myšlenka úpravy alespoň prvního sedla ventilku pro úpravu na náš druh vydechovacích
ventilků. Tato mnou navržená úprava splňuje podmínky ochrany a nezvyšuje nijak výrazně vydechovací odpor.

- jemný smirkový papír
- pilník nebo malý brusný kotouč
- lepidlo na gumu a plasty (chemopren extrém)
- pryžové těsnění z víčka filtru MOF
- vydechovací plátkový ventilek se stopkou

obr.11 - upravené sedlo s ventilkem
Z masky PDF-D vyjmeme první sedlo vydechovacího ventilku, vyjmeme ventilek a uložíme do opravárenské soupravy. Pomocí
pilníku a smirkového papíru opatrně zahladíme lem na vnější straně sedla. Z vnitřní strany sbrousíme hrdlo sedla tak aby bylo
zarovnáno s celým vnitřkem sedla. Z vnější strany přilepíme pryžové těsnění na sedlo. Po vyschnutí lepidla můžeme usadit
ventilek a celé sedlo vrátit do masky PDF-D. Druhé sedlo ventilku se neupravuje (riziko poškození masky) a ponechává se
původní ventilek PDF. Takto upravená maska se značí PDF-D/Cz.

obr.12 - sedlo ventilku PDF před úpravou

obr.13 - sedlo ventilku PDF po úpravě, před osazením ventilku
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Dětská ochranná maska DM-4 měla být určena pro zabezpečení ochrany dětí proti radioaktivním i otravným látkám a bojovým
biologickým prostředkům. Prototyp dětské ochranné masky DM-4 je obličejová maska s pěti-páskovým upínáním,
panoramatickým zorníkem, vnitřní polomaskou, sklolaminátovou komorou obsahující zdvojený vydechovací ventilek a
vdechovací ventilek. Maska byla vybavena systémem pro příjem tekutin v zamořeném prostoru.
Více informací se mi bohužel nepodařilo dosud sehnat, výrobce (Gumárny Zubří) ani výzkumný ústav (institut ochrany
obyvatelstva Lázně Bohdaneč) na jakýkoliv dotaz o této masce neodpovídají, bližší informace a důvod proč nebyly tyto masky
zavedeny nám tedy zatím zůstanou skryté.

- snesitelnost:
- hmotnost lícnice:
- typ závitu:
- roky vývoje:
- koeficient podsávání:
- zorné pole:
Tlakové ztráty při průtoku 30l/min
- při vdechu u vent. komory:
- při vdechu u polomasky:
- při výdechu:
- zorníky:
- upínání:
- lícnice:
- nadechovací ventilek:
- vydechovací ventilek:
- závěsná tkanice:
- brýlové vložky:
- vnitřní polomaska:
- přídavné zorníky:
- počet velikostí:
obr.14 - detail ventilové komory DM-4

při nácviku až 12 hodin
asi 150g
OZ 40x4 nebo Rd 40x1/7´
1989-1995
0,005 %
79 %
max. 35 Pa
max. 30 Pa
max. 120 Pa
panoramatický plastový v kovové obrubě
pětipáskové gumotextilní s opěrnou týlní destičkou
lisována z jednoho plátu pryže na bázi přírodního kaučuku
plátkový
plátkový se stopkou, zdvojený
ne
ne
ano
ne
asi 3
obr.15 - detail hydratačního systému DM-4

obr.16 - vnitřní polomaska DM-4

Za foto prototypu DM-4 děkuji BÉĎOVI (http://www.gasmaska.stranky1.cz/)
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.

- 12 -



Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
Faciometr vystřihněte a podlepte kartonem, jako spojovací čep doporučuji použít sedlářský nýt.
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