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Vážení čtenáři,
páté číslo občasníku SURVIVE-ABILITY Vám přináší výjimečně dvě přílohy naráz. A to plán OSM i s OSST jakožto doplňku
k článkům o OSM (vyšlo v čísle 1/2 září 2013) a OSST (součást dnešního čísla), spolu s již tradiční přílohou úkrytů do kapsy.
Zároveň se chci omluvit za maličký článek na straně sedm. Bohužel se mi více informací vypátrat nepodařilo, přesto věřím, že
se Vám první listopadové číslo bude líbit. Ovšem nezoufejte od příštího čísla se občasník SURVIVE-ABILITY rozroste o další
dvojstránku, začne totiž seriál o ochranných oděvech.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.blueforum.cz
-2-

Ochranná maska BSS MO-4 je určena pro zabezpečení ochrany dospělých osob proti radioaktivním i otravným látkám a
bojovým biologickým prostředkům. Ochranná maska BSS MO-4 je celohlavová maska s kulatými zorníky (do nichž je možno
vsadit speciální brýlovou vložku), ocelovou komorou obsahující zdvojený vydechovací ventilek a ventilek vdechovací.
V horní části ventilové komory je hrdlo pro našroubování vrapové hadice s filtrem typu OF, nebo filtru typu MOF, který se
šroubuje přímo na komoru.
Ochranná maska BSS MO-4 byla vyráběna ve velikostech 0, 1, 2, 3 a 4.

- snesitelnost:
- hmotnost lícnice:
- typ závitu:
- roky výroby:
- koeficient podsávání:
- zorné pole:
Tlakové ztráty při průtoku 30l/min
- při vdechu u vent. komory:
- při výdechu:
- zorníky:
- upínání:
- lícnice:
- nadechovací ventilek:
- vydechovací ventilek:
- závěsná tkanice:
- brýlové vložky:
- vnitřní polomaska:
- přídavné zorníky:

2 hodiny
650g
OZ 40x4
1956-1965
0,005 %
nad 60 %
max. 29 Pa
max. 120 Pa
netříštivé sklo v hliníkových obroučkách
celohlavové
reliéfová lisována z jednoho plátu pryže
plátkový
zdvojený (sedlový, plátkový se stopkou)
ne
ano
ne
ne

obr.1 - brýlová vložka pro masku BSS MO-4

Ochranné masky BSS MO-4 skladujeme jako každý jiný prostředek individuální
ochrany v temnu, suchu, v bezprašných prostorách a při pokojové teplotě. Nejlépe
zabalenou v originálním balicím papíře a uloženou v brašně, které skladujeme
v nejvíce pěti vrstvách na sobě. Masky by měly být podloženy kartonem, brašny ve
více vrstvách na sobě nejméně každý půlrok překládáme tak aby nejspodnější brašna
byla na vrchu. Nejméně jednou za půl roku by měla být lícnice masky BSS MO-4
zkontrolována není-li znečištěná a poškozená, guma není zpuchřelá, lícnice stále
pruží a ventilky těsní. Při mírném znečištění se lícnice omyje teplou vodou s přídavkem saponátu, poté se mírně naklouzkuje.
Po každé kontrole by se měla brašna opatřit štítkem s datem provedení kontroly.
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Při malém natržení lícnice, poničení brašny využijeme opravárenských souprav SOPJ-71 nebo OS-I-CO popřípadě malé
opravárenské sady přiložené u OPCH-70 nebo SOO-CO.
1) Natržení lícnice
- 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 okraj lícnice nebo roztržení větší než 1015 cm se neopravuje – maska se vymění!
2) Poničení brašny
- pokud není možné brašnu opravit šitím, vyměňuje se za novou.
- v soupravě SOPJ-71 a OS-I-CO jsou obsaženy náhradní knoflíky k brašnám.

Nejprve se opatrně vyndá přední vydechovací ventilek spolu se sedlem, poté se přes vnitřek masky vytlačí druhý vydechovací
ventilek. Druhý vydechovací ventilek se opatrně vyjme skrze místo pro sedlo předního ventilku (při nasazování se vnitřní
vydechovací ventilek nasazuje z vnitřku masky). Při zpuchření ventilku nebo sedla je dobré ho vyměnit za nový. Dbáme na
správné, opatrné nasazení a čistotu ventilků i na dosednutí sedla vydechovacího ventilku.

obr.2-5 - rozborka a sborka masky BSS MO-4

obr.6 - vnitřní části ventilové komory

obr.7 - rozdíl mezi M-52 a BSS MO-4
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Filtr MOF-5 je válcovitého tvaru, na horním dně opatřen závitovým hrdlem uzavřeným
šroubovacím PE víčkem s pryžovým těsněním. Vstupní otvor je uzavřen speciální PE
zátkou. Pouzdro filtru MOF-5 je vyrobeno z hliníkohořčíkové slitiny jejíž povrch je
chráněn lakovým nátěrem v barvě khaki. Malý ochranný filtr MOF-5 patřící do
„rodiny“ filtrů typu MOF je dosud zařazen v CO. Pokud byl dobře skladován, je i nadále
schopen splnit veškeré požadavky jaké jsou na něj kladeny v oblasti ochrany proti
bojovým chemickým látkám, radioaktivnímu prachu a biologických prostředků.

- universální filtr chránící proti radioaktivním látkám a biologickým prostředkům
- radioaktivní látky a choroboplodné zárodky zachycuje dlouhodobě
obr.8 - filtr MOF-5
- proti aerosolům a parám otravných látek
- nechrání proti kysličníku uhelnatému a většině průmyslových zplodin
- závit:
OZ 40x4
- hmotnost:
250g
- výška:
90mm
- průměr:
110mm
- orientační cena:
NENÍ V NABÍDCE ŽÁDNÉHO ARMYSHOPU
Kupujte filtry neotevřené, zabalené v původním obale (voskovaný papír s vlnitou lepenkou) a dobře skladované!

Ochranné filtry MOF-5 skladujeme volně v regálech nebo přepravných bednách či kartonových krabicích. Vždy musí být
zabaleny do voskovaného papíru, vlnité lepenky a z obou stran uzavřeny víčkem a zátkou. Filtry MOF-5 se nesmí skladovat
našroubovány na lícnicích ochranných masek.
Filtry nesprávně skladované, použité nebo vyřazené (neprošly zkouškou z roku 2010) nevyhazujeme ale označíme je na spodní
straně pláště oranžovým nebo žlutým pruhem (šíře 2 cm), na který se černými písmeny napíše „CV“ a nadále je využíváme jako
filtry cvičné.

obr.9 - cvičný filtr
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Součástí studie „VLASTNOSTI OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ POUŽÍVANÝCH V CIVILNÍ OCHRANĚ ČESKÉ REPUBLIKY“ byl mimo
jiné i test použitelnosti starých filtrů typu MOF. Byly vybrány tři bojové chemické látky, proti kterým má filtr účinně chránit a to
chlorpikrin (CCI3NO2), fosgen (COCl2) a kyanovodík (HCN). Poskytuje-li filtr ochranu proti těmto látkám, poskytuje ochranu i
proti všem ostatním bojovým chemickým látkám které nebyly v testu zahrnuty (yperit, sarin apod.).
Výsledky testu filtrů MOF-5 jsou uvedeny níže v tabulce.

Legenda:
obr.10 - výsledky testu filtrů MOF-5
DSK- dynamická sorpční kapacita – určuje zda filtr dle požadované normy vyhovuje nebo ne.
RD- rezistenční doba – časový údaj (v minutách) po který filtr plně chrání před danou látkou ve vysokých koncentracích.

obr.11 - technické požadavky na filtry MOF-5
Z testu je tedy zřejmé že veškeré filtry MOF-5 pokud byly správně skladovány si udržely své ochranné vlastnosti i nad rámec
své skladovací doby. Lze je tedy i nadále užívat zcela bez obav o svůj život.

obr.12 - řez filtrem typu MOF
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Ochranný systém Strahovského tunelu je komplex prostor, spojovacích chodeb a místností, které slouží k ukrytí obyvatel Prahy
při mimořádných událostech. Do OSST patří západní tubus strahovského tunelu, technické zázemí a spojovací chodba s OSM.

- odolnost: III. atomická odolnost
- kapacita: přibližně 15000 ukrývaných
- doba provozu: minimálně 72 hodin
- doba zpohotovění: minimálně 2-3 dny
OSST je vybaven vlastním velínem stíněným proti
EMP, filtroventilačním zařízením, dvěma sociálními
zařízeními pro ukrývané, dieselagregáty zajišťujícími
dodávku elektrické energie, odmořovacími
propustmi, ošetřovnou, místností pro ukládání
mrtvých, vlastním vodohospodářským zařízením pro
přívod a úpravu pitné vody a spojovací chodbou
s ochranným systémem metra vyúsťujícím do tunelu
mezi stanicemi Anděl a Karlovo náměstí. Jako
místnost pro ukrývané osoby slouží samotný západní tubus.

obr.13 - západní tubus se vstupem do technického zázemí

obr.14 - velín OSST

obr.15 - kolona ventilátorů

obr.16 - chodby technického zázemí

obr.17 - odmořovací propust
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
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