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Vážení čtenáři,
do rukou se Vám dostalo první číslo časopisu Survive-Ability. Cílem tohoto občasníku je blíže specifikovat jednotlivá témata,
kterými se survive-ability.cz zabývá a dále je rozvinout. Snad Vám občasník udělá radost a pomůže odpovědět na nevyřčené
otázky.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.blueforum.cz
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Ochranná maska CM-3 je určena pro zabezpečení ochrany dospělých osob proti radioaktivním i otravným látkám a bojovým
biologickým prostředkům.
Ochranná maska CM-3 je obličejová maska s šesti-páskovým upínáním, kulatými zorníky (do nichž je možno vsadit speciální
brýlové vložky), bakelitovou komorou obsahující zdvojený vydechovací ventilek a ventilek vdechovací.
Ve spodní části ventilové komory je hrdlo pro našroubování filtru typu MOF.
Ochranná maska CM-3 byla vyráběna ve velikostech 3 (CM-3/3h), 4, 5 a 6.

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

obr.1 - upevnění brýlových vložek

6-12 hodin
420g
OZ 40x4
1961-1974
0,005 %
nad 60 %
29 Pa
120 Pa
netříštivé sklo v hliníkových obroučkách
šestipáskové gumotextilní s opěrnou týlní destičkou
lisovaná z plátu pryže na bázi přírodního kaučuku
plátkový
plátkový se stopkou, zdvojený
ano
ano
ne

obr.2 - brýlové vložky pro masku CM-3

Ochranné masky CM-3 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-3
zkontrolována zda-li není 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.
-3-

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 odšroubuje kryt ventilové komory, poté se vyndá deska s prvním vydechovacím ventilkem a těsněním, poté je
možno vytáhnout válcovou vložku s druhým vydechovacím ventilkem. Vdechovací ventilek se nachází na konci ventilové
komory. Při zpuchření ventilku nebo těsnění je dobré ho vyměnit za nový. Dbáme na správné nasazení a čistotu ventilků i na
dotažení krytky ventilové komory.

obr.3-6 - rozborka a sborka masky CM-3

obr.7 - vnitřní části ventilové komory
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Ochranný systém metra je komplex prostor ve stanicích a tunelech metra i mimo ně, které slouží k ukrytí a evakuaci obyvatel
Prahy při mimořádných událostech. Do OSM patří ražené stanice s veškerým technologickým zázemím bez vestibulů (Které
jsou těsně pod povrchem nebo na úrovni terénu a proto nemají dostatečnou tlakovou a radiační odolnost) a ražené traťové
tunely. Tam kde je použita metoda hloubených stanic a traťových tunelů je odolnost proti tlakové vlně nižší. Do OSM patří i
prostory netypické jako jsou garáže u stanice Dejvická a garáže u stanice Vltavská. Do OSM nepatří část linky C, která se začala
budovat dle původních projektů jako podpovrchová tramvaj. Dále do OSM nepatří všechny povrchové a nadzemní části metra.

- odolnost:
- kapacita:
- doba provozu:
- doba zpohotovění:
- technická centra
- TC1 linka A pravobřežní část:
- TC2 linka A levobřežní část:
- TC3 linka B pravobřežní část:
- TC4 linka B levobřežní část:
- AC1 linka C Kačerov-Háje:
- CD OSM:

III.-IV. atomická odolnost (dle typu výstavby)
přibližně 342100 ukrývaných
minimálně 72 hodin
minimálně 2-3 dny
dodávka el. energie, vzduchu, vody-úpravna
dodávka vzduchu
dodávka el. energie, vzduchu
NEBYLO VYSTAVĚNO
dodávka el. energie, vzduchu, vody-přivaděč
velitelské stanoviště OSM

obr.8 - tlakový uzávěr v technologické části metra
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obr.9 - traťový tlakový uzávěr
obr.10 - ventilátor pro odvod vzduchu
elektrická energie:
dieselagregáty zajišťují dodávku el. energie do páteřního 22kV rozvodu metra.
vzduch:
filtroventilační zařízení dodávají filtrovaný vzduch pod tlakem do všech částí OSM.
voda:
dodávku zabezpečuje úpravna vody kde se, mimo běžné úpravy provádí i její filtrace od radioaktivních
a chemických látek. Pitná voda je rozvedena do stanic a tunelů metra, kde jsou instalována pítka.
ošetření:
ve stanicích v technologické části jsou vyhrazeny prostory pro ošetřovny a sklady léků, jako lůžkové
oddělení slouží ve stanicích odstavené vozy metra.
potraviny:
ve stanicích v technologické části jsou vyhrazeny prostory pro sklady a výdejny potravin.
hygienická zařízení:
ve stanicích se využívá rozšířených služebních hygienických zařízení a v tunelech se využívá
hygienických zařízení umístěných v tunelových spojkách v mezistaničních úsecích. Fekální vody se
odvádějí do jímek, z nichž se přečerpávají do kanalizace.
márnice:
prostory pro ukládání mrtvých jsou většinou ve slepých technologických štolách, které vzniknou při
ražení stanic a tunelů metra. Od OSM jsou odděleny plynotěsnými uzávěry s plynotěsnou předsíní.
ovládání OSM: 1) místní ovládání z rozvaděče přímo u zařízení (tlakové uzávěry (TU) jde uzavřít i ručně)
2) dálkové ovládání ze staničního řídícího pracoviště (všechna zařízení a TU ve stanici a přilehlých tunelech)
3) dálkové ovládání z trasových řídících pracovišť na TC (veškeré zařízení příslušné linky)
Na CD OSM je vyvedena pouze signalizace stavu důležitých zařízení OSM bez možnosti je přímo dálkově ovládat

obr.11 - technologické prostory stanice
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Individuální protichemický balíček vzor 80 slouží k částečné speciální očistě (nenahrazuje celkovou speciální očistu) při zasažení
bojovými chemickými, biologickými látkami a při zasažení radioaktivními látkami. IPB-80 je balen v balícím papíře, jeho
bakelitový obal je zajištěn lepící páskou. Striktně dodržujte pokyny v návodu!

- DESPRACH
- dezinfekční mýdélko
- gázové přířezy
- návod
- bakelitový obal

DESPRACH (bentonit s vysokým obsahem montmorillonitu) odsává kapičky otravných látek, převážně zpuchýřujícího typu.
Nervově-paralytické látky se z kůže odmořují pomocí dezinfekčního mýdla a vody. Stejnak se postupuje při zasažení
biologickými nebo radioaktivními látkami.

obr.12 - obsah IPB-80
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo. Máte nyní kompletní seznam stanic
metra zapojených do OSM ve velikosti kreditní karty.
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