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Vážení čtenáři,
právě vyšlo třetí číslo časopisu Survive-Ability. K seriálu o maskách se přidává i seriál o filtrech kde si přiblížíme jednotlivé
druhy dostupných filtrů, jejich skladování a výsledky testů provedených v roce 2010.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.blueforum.cz
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Ochranná maska CM-4 je určena pro zabezpečení ochrany dospělých osob proti radioaktivním i otravným látkám a bojovým
biologickým prostředkům.
Ochranná maska CM-4 je obličejová maska s pěti-páskovým upínáním, panoramatickými zorníky (do nichž je možno vsadit
speciální brýlové vložky), průzvučnou membránou a sklolaminátovou komorou obsahující zdvojený vydechovací ventilek a
ventilek vdechovací.
V horní části ventilové komory je hrdlo pro našroubování filtru typu MOF.
Ochranná maska CM-4 byla vyráběna ve velikostech 3, 4 a 5.

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

12 hodin
380g
OZ 40x4 nebo Rd 40x1/7´ ( Rd značen na vent. komoře)
1974-2000
0,005 %
73 %
max. 25 Pa
max. 100 Pa
max. 30 Pa
trojúhelníkové z tvrzeného skla v hliníkových obrubách
pětipáskové gumotextilní s opěrnou týlní destičkou
lisovaná z pryže na bázi přírodního kaučuku
plátkový
plátkový se stopkou, zdvojený
ano
ano
ano
ano

obr.1 - brýlové vložky pro masku CM-4

Ochranné masky CM-4 skladujeme jako každý jiný prostředek individuální ochrany
v temnu, suchu, v bezprašných prostorách a při pokojové teplotě. Nejlépe
zabalenou v originálním polyetylenovém sáčku, nebo 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 CM-4 zkontrolována není-li znečištěná a poškozená, guma není
zpuchřelá, jsou-li upínací pásky pružné a neporušené, 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 měl sáček/brašna opatřit štítkem s
datem provedení kontroly.
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Při malém natržení lícnice, roztržení páskového upínacího systému, 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) Roztržení upínacího systému a poničení brašny
- pokud není možné upínací systém nebo brašnu opravit šitím vyměňují se za nové.
- v soupravě SOPJ-71 a OS-I-CO jsou obsaženy náhradní knoflíky k brašnám.

Nejprve se opatrně odstraní kryt ventilové komory, poté se vyndá deska s prvním vydechovacím ventilkem a těsněním, poté je
možno vytáhnout druhý vydechovací ventilek. Vdechovací ventilek se nachází ukryt za podbradníkem a dolní částí vnitřní
polomasky. Vdechovací ventilky v polomasce lze vyměnit i s mezikroužkem. Při zpuchření ventilku nebo těsnění je dobré ho
vyměnit za nový. Dbáme na správné nasazení a čistotu ventilků i na docvaknutí krytu ventilové komory.

obr.2-5 - rozborka a sborka masky CM-4

obr.6 - vnitřní části ventilové komory
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Filtr MOF-2 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-2 je vyrobeno z hliníkohořčíkové slitiny jejíž
povrch je chráněn lakovým nátěrem v barvě khaki. Malý ochranný filtr MOF-2
patřící do „rodiny“ filtrů typu MOF je nejstarším filtrem zařazeným v dnešní CO.
I přes své stáří je pokud byl dobře skladován, 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.7 - filtr MOF-2
- proti aerosolům a parám otravných látek
- nechrání proti kysličníku uhelnatému a většině průmyslových zplodin
- závit:
OZ 40x4
- hmotnost:
260g
- výška:
90mm
- průměr:
110mm
- orientační cena:
19 až 50,- Kč
Kupujte filtry neotevřené, zabalené v původním obale (voskovaný papír s vlnitou lepenkou) a dobře skladované!

Ochranné filtry MOF-2 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-2 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.8 - 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-2 jsou uvedeny níže v tabulce.

Legenda:
obr.9 - výsledky testu filtrů MOF-2
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.10 - technické požadavky na filtry MOF-2
Z testu je tedy zřejmé že veškeré filtry MOF-2 z let 1975-1980 (vyjma malé výchylky) 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.
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Již delší dobu se Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč snaží vyvinout prostředky pro ochranu malých dětí, batolat a
kojenců (ve spolupráci s firmou Malina Safety s.r.o.) a časem jimi nahradit prostředky stávající. To je velice záslužná činnost,
kterou ocení každý občan ČR není-li mu osud našich dětí lhostejný. Protože stát je dle stávající koncepce ochrany obyvatelstva i
dle Ženevských konvencí povinen zajistit ochranu dětí do 18. let případně do ukončení středního vzdělání proti ZHN, proto
vznikly projekty dětského ochranného vaku DV-2010 a dětské ochranné kazajky DK-2010. Přihlédneme-li k citelnému
nedostatku DV-65 a DV-75 (DV-62 ačkoliv vyřazené jsou stále použitelné, za podmínek dobrého skladování) způsobenému
prodejem do zahraničí v roce 2006 bez vědomí široké veřejnosti a nedostatku DK-88 způsobeným neziskovostí výroby. Naštěstí
starších kazajek DK-62 je na skladech větší množství než DK-88. Dosud je dotažen do konce pouze projekt DV-2010 a je již
v prodeji. Pojďme si blíže představit jednotlivé projekty.

Dětský vak DV-2010 vyrábí firma CleanAIR© je dostupný na trhu u prodejců (Klimafil s.r.o.)pod jménem CleanAir Smart-Baby
za 12 161,- Kč
Níže informace od prodejce:
Ochranný dětský vak CleanAir Smart Baby je určen pro ochranu novorozenců
před účinky chemických látek, bojových otravných látek, radioaktivním prachem,
viry a bakteriemi. Je založený na principu filtroventilace. Principem filtoventilace
je vhánění přefiltrovaného vzduchu do uzavřeného prostoru. Tím vzniká přetlak
filtrovaného vzduchu vytvářející ochranu uživatele. Sada je určena k dočasné
ochraně, přechodu do hromadného krytu nebo přemístění k evakuačním
přepravním prostředkům a ochraně během evakuace.
Použití:
Na části obvodu vaku je umístěn zip. Jeho rozepnutím vznikne dostatečně veliký otvor pro vložení novorozence. V případě
chladného počasí je velikost vaku dimenzována na vložení novorozence včetně fusaku. Po vložení novorozence do vaku je
zasunutím baterie do jednotky spuštěna filtroventilace. Vak se uzavře zapnutím zipu. Zip je překryt lemem opatřeným
oboustrannou lepicí páskou. Z této pásky se odstraní krycí fólie a lem se přilepí na tělo vaku pod zipem. Tím je zip chráněn
proti stékajícím kapalinám. K přenášení vaku jsou určeny jeho nosné popruhy, pro delší cesty lze umístit vak do dětského
kočárku. Pro manipulaci s dudlíkem, možnost omezeně manipulovat s dítětem uvnitř vaku a možný fyzický kontakt s ním
slouží manipulační rukávy s rukavicemi.
Technické parametry:
Rozměry: 790x330x250mm
Hmotnost: 750g
Těsnost prostředku: <0,2 % (měřeno SF6)
Věk dítěte: 0-18 měsíců
Koncentrace CO: <1obj.%
Certifikace zkoušeno dle EN 12 941:98
Ochranná doba: min. 13 hodin
Skladovatelnost: 10let
Z letáku jsou zřejmé hlavní nevýhody a nedostatky. Vak nemá žádnou kostru na kterou by se napínal, tudíž hrozí nebezpečí
udušení dítěte při ulpění vaku na obličeji. Tomu ovšem zabraňuje přetlak způsobený filtroventilací, ta má ovšem nevýhodu
bateriového pohonu který může selhat a nemůže být nahrazen ručním dmychadlem jako tomu bylo u DV-62. Zcela jistě bude u
filtroventilačního zařízení závit Rd 40x1/7 neumožňující použití filtrů typu MOF. Krokem zpět bylo rozhodně zavedení
filtroventilace se šroubením na filtr namísto již osvědčeného difúzního filtru který u DV-65 a DV-75 umožňuje i dlouhodobý
pobyt a hlavně pomalou výměnu tepla a vodních par s okolím bez ohrožení prochladnutí dítěte. Riskantním řešením se jeví i
uzavírání vaku na obyčejný zip překrytý lepicí páskou. I přes to že díky filtroventilaci žádná škodlivina nemůže přes zip projít, je
záhodno podotknout že lepící schopnost pásky nebude mít po několikanásobném používání dlouhého trvání. Dalším krokem
zpět je absence propojovacího zařízení pro podávání stravy, s tím související nepřítomnost kojenecké lahve, kapes pro
náhradní pleny a nafukovací podložky pod hlavičku dítěte. Poslední a zároveň nejbolestivější nevýhoda je přemrštěná cena
daná nerentabilností výroby. Obyčejný člověk si takovou investici jednorázově nemůže dovolit.
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Dětskou kazajku DK-2010 vyrábí firma CleanAIR© bohužel není v současnosti certifikována pro prodej. Existuje pouze jako
několik funkčních vzorků. Odhadovaná cena je 13 068,- Kč Jelikož se čeká na nějaký další vývoj na poli civilní ochrany není
k dispozici ani žádný leták, pouze pár strohých informací:
Ochranná dětská kazajka je určena pro ochranu dětí do 12. let věku před účinky chemických látek, bojových otravných látek,
radioaktivním prachem, viry a bakteriemi. Je založena na principu filtroventilace. Principem filtoventilace je vhánění
přefiltrovaného vzduchu do uzavřeného prostoru. Tím vzniká
přetlak filtrovaného vzduchu vytvářející ochranu uživatele.
Kompletní sada se skládá z:
 Dětské kazajky
 Filtroventilační jednotky CA Smart
 Spojovací hadice
 Kombinovaného filtru ABEKP
Sada je určena k dočasné ochraně, přechodu do hromadného krytu
nebo přemístění k evakuačním přepravním prostředkem.
Kromě dosud neukončeného vývoje lze vytknout jako u dětského
vaku nemožnosti použít ručního dmychadla v případě nefunkčnosti filtroventilačního zařízení, stejně tak závit Rd 40x1/7
neumožňující použití filtrů typu MOF, absence picího zařízení jaké má DK-88 a opět přemrštěná cena nevyhovující pro
obyčejného člověka. Snad tyto nedostatky budou následným vývojem odstraněny.

obr.11 - Dětská ochranná kazajka DK-62

obr.13 - dětský ochranný vak DV-62

obr.12 - dětská ochranná kazajka DK-88

obr.14 - dětský ochranný vak DV-65

-8-

obr.15 - dětský ochranný vak DV-75



Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
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