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Vážení čtenáři,
po dlouhé úvaze jsem se rozhodl, že dvě přílohy již budou mít veškerá následující čísla Občasníku SURVIVE-ABILITY. Díky tomu
snad rychleji dosáhnu své vize, kdy každý občan dbající o svou bezpečnost bude mít v peněžence kartu se seznamem úkrytů ve
svém městě. Nyní něco málo k obsahu, určitě potěším prezentací individuální lékárničky AI-2, dá se koupit v Ruských
specializovaných e-shopech. Jsou úplně nové tedy použitelné bez jakéhokoliv rizika a za levný peníz (kolem 150,- Kč), problém
je ovšem s poštovným. Otázkou zůstává, v jakém stavu zboží dorazí a o kolik se prodraží (nutno vyzkoušet).
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.blueforum.cz
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Dětská ochranná maska PDF-D je určena pro zabezpečení ochrany dětí proti radioaktivním i otravným látkám a bojovým
biologickým prostředkům. Dětská ochranná maska PDF-D je obličejová maska s pěti-páskovým upínáním doplněným uvazovací
tkanicí, kulatými zorníky, pryžovou komorou obsahující zdvojený vydechovací ventilek a napevno spojenou vrapovou hadicí
s vdechovacím ventilkem. Nejmenší velikost se od větších liší tím, že ventilová komora a vrapová hadice jsou posunuty
doprostřed masky vedle sebe. Novější typy PDF-D mají již krytku ventilové komory z plastu a jsou snadněji rozebíratelné.
Masky se dodávají s filtrem GP-5 což je ruský ekvivalent našich MOF. Tyto filtry jsou schopny poskytnout plnou ochranu jako
filtry typu MOF a jsou s nimi zaměnitelné.
Ochranná maska PDF-D byla vyráběna ve velikostech 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:

při nácviku až 6 hodin
130g (velikost č.2)
OZ 40x4
1962-1991
0,005 %
nad 50 %
max. 30 Pa
max. 120 Pa
netříštivé sklo v hliníkových obroučkách
pětipáskové gumotextilní s opěrnými týlními páskami
lisována z jednoho plátu pryže
plátkový
plátkový se stopkou, zdvojený
ano
ne
ne
ne

obr.1 - velikost č.1 masky PDF-D

Ochranné masky PDF-D skladujeme jako každý jiný prostředek individuální ochrany
v temnu, suchu, v bezprašných prostorách a při pokojové teplotě. Nejlépe 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 PDF-D zkontrolována není-li znečištěná a poškozená,
guma není zpuchřelá, lícnice a vrapová hadice 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 neostrým předmětem opatrně narovnají „pacičky“ plechového uzávěru, po jeho sundání je možno vyndat první
vydechovací ventilek spolu se sedlem. Druhý vydechovací ventilek se dá nyní vyndat skrze ventilovou komoru. Sedlo druhého
vydechovacího ventilku je napevno spojeno s maskou, vyndává se tedy pouze ventilek. Vdechovací ventilek je přístupný
z vnitřku masky. Při zpuchření ventilků je dobré ho vyměnit za nový avšak naše ventilky do PDF-D nepasují. Dbáme na správné,
opatrné nasazení a čistotu ventilků i na dosednutí sedla vydechovacího ventilku.

obr.2-5 - rozborka a sborka masky PDF-D

obr.6 - vnitřní části ventilové komory
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Velkokapacitní filtr OF-11 je oválného tvaru, na horním dně opatřen závitovým hrdlem uzavřeným
šroubovacím plechovým víčkem s papírovým těsněním. Vstupní otvor je uzavřen pryžovou zátkou.
Pouzdro filtru OF-11 je vyrobeno z ocelového plechu jehož povrch je chráněn lakovým nátěrem
v barvě khaki. Ochranný filtr OF-11 patřící do „rodiny“ filtrů typu OF které již nejsou zařazeny 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
- proti aerosolům a parám otravných látek
- nechrání proti kysličníku uhelnatému a většině průmyslových zplodin
- závit:
OZ 40x4
- hmotnost:
910g
- výška:
210mm
- orientační cena:
50,- Kč
Kupujte filtry neotevřené a dobře skladované!

obr.7 - filtr OF-11

Ochranné filtry OF-11 skladujeme volně v regálech nebo přepravných bednách či kartonových krabicích. Vždy musí být
zabaleny do balícího papíru a z obou stran uzavřeny víčkem a zátkou. Filtry OF se nesmí skladovat našroubovány na lícnicích
ochranných masek nebo na vrapových hadicích.
Filtry nesprávně skladované, použité nebo vyřazené nevyhazujeme ale označíme je na prostřední části pláště oranžovým nebo
žlutým pruhem (šíře 2 cm), na který se černými písmeny napíše „CV“ a nadále je využíváme jako filtry cvičné.

obr.8 - cvičný filtr
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Individuální lékárnička AI-2 (Аптечка индивидуальная АИ-2) je určena k poskytnutí první pomoci při šoku, nemoci z ozáření,
zasažení nervově-paralytickými látkami a biologickými prostředky. Obal lékárničky je z tvrdého plastu oranžové barvy o
rozměrech 90x100x20mm. Plná lékárnička váží okolo 130 gramů a má expirační dobu 4 roky.

(popis odpovídá řazení v lékárničce dle obrázku)
- Promedol v laické injekční stříkačce
- Taren v červeném oválném pouzdře
- Sulfadimetoxin v bílém podlouhlém pouzdře
- Cystamin ve dvou červených pouzdrech
- Tetracyklin ve dvou čirých pouzdrech
- Jodid draselný v bílém pouzdře
- Etaperazin v modrém pouzdře
- obsah lékárničky s popisem obsahu
- návod

obr.9 - obsah AI-2
Analgetikum Promedol 2%, 1ml v 1 balení, v laické injekční stříkačce (v době míru se do lékárničky nevkládá) k podkožní nebo
nitrosvalové aplikaci při zlomeninách kostí, rozsáhlých popáleninách a poraněních.
Profylaktické antidotum Taren proti nervově-paralytickým látkám, které se k profylaxi otravy a při jejích prvních příznacích
užívá po 1 tabletě, při rozvoji obrazu otravy se užívá ještě další 1 tableta.
Prostředek s antibakteriálním účinkem Sulfadimetoxin, který se užívá při vzniku střevních příznaků po ozáření.
Radioprotektivní prostředek č.1 Cystamin, který se podává při nebezpečí ozáření, a to nejprve 6 tablet. Při nevyhnutelné
potřebě se podá ještě dalších 6 tablet v průběhu 4 až 5 hodin.
Antibiotikum Tetracyklin, které se užívá při zasažení biologickými prostředky a profylakticky při poraněních a popáleninách.
Radioprotektivní prostředek č.2 Jodid draselný, který se užívá každý den po jedné tabletě v průběhu 10 dní po vypadávání
radioaktivního spadu.
Antiemetikum (prostředek proti zvracení) Etaperazin, který se užívá po ozáření a při projevech nevolnosti při pohmoždění
hlavy.

Na rozdíl od LIS a jodidu draselného v tabletách se naše Civilní obrana nikdy nezabývala
takovou vybaveností občanů, alespoň co se týče léčiv určených pro přežití, jako Sovětský svaz
a nynější Ruská federace. Z toho důvodu je AI-2 ideálním doplňkem k protichemickému nebo
zdravotnickému balíčku. Bohužel se u nás nedá nikde sehnat.
Lze si je nechat zaslat ze specializovaných obchodů přímo z Ruska
(např. http://136229.ru.all.biz/aptechki-medicinskie-g844525), kde Vás jedna úplně nová AI-2
vyjde okolo 150,- Kč. Je však nutné vyzkoušet jak moc se nákup prodraží díky poštovnému a
v jakém stavu zboží přijde.
obr.10 - zavřená AI-2
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Při odstraňování následků rozrušení jaderně energetických zařízení, popř. následků použití jaderných zbraní, zaujímá
významné místo dezaktivace. Úspěšnost dezaktivace vyžaduje nejen vhodný výbeř dezaktivačního prostředku a postupu a jeho
správného použití, ale i pečlivost a kvalitu provedení. Vzhledem k tomu že pro běžné občany kteří nejsou zapojeni do IZS není
možné díky hygienickým normám provádět praktický výcvik dezaktivace s využitím radioizotopů, je nasnadě vymyslet jak tento
problém vyřešit. Dosud mohl obyčejný občan zkoušet dekontaminaci a dezaktivaci bez možnosti posoudit kvalitu svojí práce.
Proto bylo potřeba nalézt imitační látky snadno detekovatelné a pokud možno se stejnými vlastnostmi jako má pravý
kontaminant, zároveň musí být imitační látka naprosto nezávadná. Řešení pro dekontaminaci si uvedeme v příštím čísle, dnes
se zaměříme na dezaktivaci. Dle článku z 2 čísla zpravodaje CO z roku 1993 kde doporučují použití smíchaného luminoforu
s mikromletým vápencem v poměru 1:10 s detekcí pomocí UV záření, jsem došel k závěru že pro obyčejného člověka se musí
najít varianta levnější avšak co stále nejvíce realistická. Nejlepšího výsledku dosáhl kontaminant č.3, což je vlastně kombinace
kontaminantu č.1 a č.2. Jako kontaminant č.1 jsem zvolil hladkou mouku, která je z nejdostupnějších prostředků v domácnosti
fyzikálně nejbližším ekvivalentem radioaktivního prachu. Kontaminant č.2 byl jemný fluorescenční prášek který splňuje
podmínku snadné detekce.
(viz. http://www.liquidlatex.cz/liquidlatex/eshop/4-1-Doplnky/0/5/66-Fotoluminiscencni-pigment-10g-zeleny)
Kontaminant č.3 je směs kontaminantu č.1 a č.2 v poměru 5:1 (5 dílů hladké mouky na 1 díl fluorescenčního prášku), tato směs
splňuje oba požadavky. Nejlepší způsobem zamořování je posyp povrchu za sucha a následné vyklepání. Pro způsob
dezaktivace se ukázal nejlepším otírání tampony namočenými ve vodě nebo tampony namočené v dekontaminační směsi,
přičemž poslední tampon byl vždy suchý.

Modelový radioaktivní prach (směs hladké mouky a fluorescenčního prášku v poměru 5:1) se nanese posypem za sucha na
cvičný povrch v množství 1g/m2 a následně se povrch mechanicky vyklepe, čímž je povrch připraven k dezaktivaci.
Při zjišťování přítomnosti modelového prachu využíváme temných míst, kde se projeví fluorescenční vlastnosti fluorescenčního
prášku ve směsi.
Částečná dezaktivace se provádí tampony (u rozměrnějších prostředků hadry) v následujících počtech:
- Protichemický oděv
6 hadrů
- Dětský vak DV-75
6 hadrů
- Kožený obal k přístroji DC
4 tampony
- Ostatní prostředky (CM-4, DC-3A, DC-3B, CHP-71, IT-65, ochranné pryžové rukavice)
3 tampony
Tyto tampony se používají smočené v příslušném smáčedle (voda nebo 0,5 % roztok saponátu), přičemž vždy poslední tampon
se používá suchý. Dezaktivovaný prostředek se otírá směrem shora dolů. Časové normy dezaktivace uvedených prostředků a
techniky CO jsou uvedeny v tabulce č.1 a č.2.
Před vlastním výcvikem vysvětlí řídící prací všem účastníkům výcviku způsob vykonávání částečné dezaktivace a upozorní na
místa jednotlivých prostředků, kterým je nutno věnovat zvláštní pozornost. Poté cvičně zamoří modelovým prachem zvolený
prostředek a cvičící se bez použití PIO ověří metodiku dezaktivace s následným vyhodnocením, při kterém budou odhaleny
chyby. Po nasazení PIO do ochranné polohy řídící práce zamoří jednotlivé prostředky modelovým prachem a následuje vlastní
provedení dezaktivace s vyhodnocením její kvality.
Při dezaktivaci jednotlivých prostředků je třeba věnovat zvláštní pozornost následujícím částem:
- Lícnice ochranné masky CM-4: všechny chyby, místa okolo zorníků a vydechovací komory
- Dětský vak DV-75: všechny ohyby a celá dolní část vaku, kam stéká voda s prachem
- Ochranné pryžové rukavice: veškerá zdrsnění rukavic a prostor mezi prsty
- Přístroje DC-3A a DC-3B: prostor kolem ovládacích tlačítek
- Přístroj IT-65: prostor kolem sondy a celý panel ovládání
- Obal k přístrojům DC: švy a místa připojené řemínku k obalu
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Hodnocení
časová
jednotka
s
s

Výtečně

Dobře

Vyhovující

90
100

100
110

110
120

min
min

6,0
5,0

6,5
5,5

7,0
6,0

Přístroj IT-65
Přístroj DC-3A

s
s

75
60

85
70

95
80

Přístroj DC-3B
Chemický průkazník CHP-71

s
s

60
60

70
70

80
80

prostředek
Lícnice CM-4
Rukavice pryžové pětiprsté (1 pár)
Dětský vak DV-75
Protichemický oděv

Kožený obal k přístroji DC
s
105
125
145
Tabulka č.1 - časové normy částečné dezaktivace prostředků CO otíráním tampony (hadry) smočenými ve vodě
Hodnocení
prostředek
Lícnice CM-4
Rukavice pryžové pětiprsté (1 pár)
Dětský vak DV-75
Protichemický oděv
Přístroj IT-65
Přístroj DC-3A
Přístroj DC-3B

časová
jednotka
s
s
min
min
s
s
s

Výtečně

Dobře

Vyhovující

80
60
5,5
5,0
70
50
60

90
70
6,0
5,5
80
60
70

100
80
6,5
6,0
90
70
80

Chemický průkazník CHP-71
s
55
65
75
Kožený obal k přístroji DC
s
100
120
140
Tabulka č.2 - časové normy částečné dezaktivace prostředků CO otíráním tampony (hadry) smočenými v 0,5% roztoku
saponátu

Hlavní přínos navržené metodiky výcviku dezaktivace 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 dezaktivace, ukáže cvičícím místa dezaktivovaného předmětu, na
která je třeba se zvláště zaměřit a tím metodika zvyšuje efektivitu dezaktivace.

obr.11 - Intenzimetr IT-65

obr.12 - Dětský vak DV-75
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obr.13 - Intenzimetr DC-3A



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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