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Vážení čtenáři,
po delší odmlce je k dispozici jediné letošní březnové číslo. I přes časovou tíseň jsem na stránky, fórum ani občasník
nezanevřel. V tomto roce Vás čeká spoustu nového jak na stránkách, tak i v občasníku. Přeji příjemné počtení.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.blueforum.cz
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Filtrační ochranný převlek FOP-85 je určen k ochraně povrchu těla proti plynným otravným látkám. Jeho ochranné vlastnosti
jsou založeny na speciální tkanině obsahující upravené aktivní uhlí. Používá se v prostředí kontaminovaném výpary nebo
aerosoly otravných a některých agresivních látek. Umožňuje práci osob bez podstatného snížení výkonnosti. Lze ho používat,
dokud se absorpční vložka v obleku neopotřebuje.

- hmotnost všech částí:
- minimální doba ochrany:
- doba ochrany proti parám a aerosolům otravných látek:
- minimální RDY při 30° C:
- životnost oděvu při krátkodobém periodickém používání:
- životnost oděvu při dlouhodobém periodickém používání:
- odolnost proti světelnému a tepelnému impulzu jaderného výbuchu:

3,5kg
5 hodin
6 až 24 hodin
80 minut
6 měsíců
2 až 3 měsíce
60 J/cm2

- blůzu a kalhoty FOP-85
- kšandy a manuál
- protichemické rukavice
- protichemické přezůvky
- brašnu

Pro zvýšení ochrany proti kapkám otravných látek se doporučuje využít pláštěnku JP-75 (bez
použití rukavic a přezůvek v soupravě JP-75).

a) do pohotovostní polohy
obr.1 - Filtrační ochranný převlek FOP-85
- voják sejme přilbu, strůj a výzbroj (zůstane oblečený v polním stejnokroji a v botách)
- oblékne kalhoty FOP, navlékne šle a zapne uzávěry
- oblékne blůzu a zapne uzávěry, páskem přepne pryžové těsnění kapuce
- do kapes FOP umístí přidělené prostředky výbavy jednotlivce
- navlékne ochranné kryty rukou
b) do ochranné polohy
- nasadí ochrannou masku
- navlékne kapuci a přiklopí ochranný štítek očí (kšilt)
- utěsní kapuci na masku
- oblékne ochranné přezůvky a rukavice

Filtrační ochranné převleky FOP-85 skladujeme jako každý jiný prostředek individuální ochrany v temnu, suchu, v bezprašných
prostorách a při pokojové teplotě. Již rozbalené FOP-85 skladujeme následovně. Suchý nezamořený FOP si uživatel ukládá do
transportní brašny společně s ochrannými přezůvkami a rukavicemi. FOP nelze prát ani chemicky čistit. Mechanické nečistoty
se odstraní vykartáčováním.
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Menší zátrhy u vrchní tkaniny a podšívky se opravují zašitím, resp. zapnutím spínacím špendlíkem
nebo pomocí záplaty.

obr.2 - rozložená souprava FOP-85
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V minulém díle jsme probírali snesitelnost ochranných oděvů. Dnes se zaměříme na ochranné prostředky pro děti do 3 let.

Dlouhodobé nepřetržité nošení dětských vaků a dětských kazajek v ochranné poloze je omezeno hlavně základními potřebami
dítěte.
U dětského vaku DV-62 a dětské kazajky DK-62, u kterých není možno v ochranné poloze podávat dítěti tekutiny, nesmí doba
nepřetržitého nošení překročit stanovené hodnoty v závislosti na závažnosti situace.
U dětských vaků s difuzními filtry je doba dlouhodobého nepřetržitého nošení omezena (za současného stavu uspokojení
základních potřeb dítěte) mikroklimatickými podmínkami uvnitř dětského vaku.
Maximálně přípustné doby nepřetržitého nošení dětských vaků a kazajek všech typů zavedených v Civilní obraně jsou uvedeny
v následujících tabulkách.

V míru je třeba tyto normy snesitelnosti dětských vaků a kazajek chápat jako maximálně přípustné doby výcviku. Normy
snesitelnosti dětských vaků a kazajek za branné pohotovosti státu je třeba chápat jako termíny, do nichž se musí osoby
přesunout do prostorů, kde je možno kazajku sejmout a dítě z vaku vyndat
Modré tabulky slouží pro normy snesitelnosti dětských vaků a kazajek v míru, červené v době branné pohotovosti státu.
Normy snesitelnosti dětských ochranných prostředků v době míru
Typ dětského vaku
DV-62
DV-65
DV-75

Maximální možná doba nošení dětského vaku a dětské kazajky v ochranné poloze (v hodinách)
6 (nutno zabezpečit dodávku vzduchu do vaku)
8 (nutno zabezpečit základní fyziologické potřeby dítěte – příjem tekuté stravy)
12 (nutno zabezpečit základní fyziologické potřeby dítěte – příjem tekuté stravy)

Typ dětské kazajky
DK-62
DK-88

6 (nutno zabezpečit dodávku vzduchu do kazajky)
12 (nutno zabezpečit příjem tekutin a kontrolu bateriového pohonu, popřípadě poruchy nebo
vybití baterií, nutno zabezpečit měchem z příslušenství kazajky dodávku čerstvého vzduchu do
kazajky)

Normy snesitelnosti dětských ochranných prostředků v době branné pohotovosti státu
Typ dětského vaku
DV-62
DV-65
DV-75

Maximální možná doba nošení dětského vaku a dětské kazajky v ochranné poloze (v hodinách)
10 (nutno zabezpečit dodávku vzduchu do vaku)
36 (nutno zabezpečit základní fyziologické potřeby dítěte – příjem tekuté stravy)
48 (nutno zabezpečit základní fyziologické potřeby dítěte – příjem tekuté stravy)

Typ dětské kazajky
DK-62
DK-88

10 (nutno zabezpečit dodávku vzduchu do kazajky)
48 (nutno zabezpečit příjem tekutin a kontrolu bateriového pohonu, popřípadě poruchy nebo
vybití baterií, nutno zabezpečit měchem z příslušenství kazajky dodávku čerstvého vzduchu do
kazajky)
-5-

Jsou to stroje, které se používají k ochraně zemědělských kultur proti
škůdcům nebo ke hnojení. Jsou vybaveny nádrží, většinou sklolaminátovou,
čerpadlem, rozstřikovací lištou a dalším příslušenstvím, které se liší podle
typu postřikovače. Pohon postřikovačů je odvozen od tažného traktoru, za
který se zapřahují.
Využití této techniky v civilní obraně je omezeno jejich malým plošným
dávkováním. Při odmořování je nutno postřik vícekrát opakovat.
Postřikovače lze využít v CO k očistě malých ploch, zejména k dezinfekci za
použití účinných dezinfekčních prostředků. Potřebné dávkování by nemělo
překročit 0,3 l/m2. I v tomto případě bude při použití některých postřikovačů
obr.3 - traktor Z 5511
nutno postřik nejméně jednou opakovat. V současné době se v zemědělství využívá mnoho různých typů postřikovačů, neboť u
této techniky dochází k rychlé inovaci. Mimo moderní postřikovače se stále používají tyto starší spolehlivé typy:
Termit-2 ORZ-300 A
připojuje se k traktoru o minimálním výkonu 18,4 kW (25 HP). Jedná se o tlakový postřikovač vybavený rozstřikovacím rámem.
objem nádrže:
300l
šíře záběru:
asi 8m
doba plnění nádrže:
2 až 3 min
výkon čerpadla:
41 l/min
max. tlak
3000 kPa
dávkování:
0,01 až 0,08 l/m2 (100 až 800 l/ha)
výrobce:
NDR
Termit-400 ORZ-400
připojuje se k traktoru o výkonu minimálně 29,4 kW (40 HP). Nádrž je vyrobena z laminátu.
objem nádrže:
400l
šíře záběru:
8m
max. tlak:
3000 kPa
výkon čerpadla:
41 l/min
výrobce:
NDR
Sleza 3 ORC-900
připojuje se k traktoru o výkonu minimálně 29,4 kW (40 HP). Postřik lze provádět pomocí postřikovacích rámů nebo
ventilátorového zařízení.
objem nádrže:
900l
doba plnění ejektorem: 4 až v5 min
pracovní tlak:
500 kPa
šíře záběru:
10m
výkon čerpadla:
80 l/min
výrobce:
PLR
Kertitox K 10/13 a Kertitox K 20/18
návěsné postřikovače k traktoru Z 4011 nebo Z 5511.
objem nádrže:
1000l
2000l
šíře záběru:
13,5m
18m
výrobce:
MLR
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Při práci se zemědělskými postřikovači je nutno dodržovat tyto zásady:
- důkladně vyčistit nádrž od zbytků původních roztoků. Nádrž napustit vodou, propláchnout a vyprázdnit. Podle potřeby celý
proces opakovat;
- roztokem připraveným dle předpisu CO-3-1 naplnit nádrž postřikovače. Při plnění je nutné roztok důkladně přefiltrovat, aby
se do nádrže nedostaly mechanické nečistoty, které by ucpávaly velmi jemné rozprašovací trysky;
- na postřikovači nastavit maximální možní dávkován a normálním postupem kropit určenou plochu. Při použití některých typů
postřikovačů, u nichž se nedosáhne požadované hustoty postřiku, bude nutné postřik několikrát opakovat.

S ohledem na to, že roztoky užívané ke speciální očistě obsahují velké množství agresivních látek, které svým působením
urychlují korozi hlavně kovů, je třeba vždy po skončení očistných prací vyčistit celé zařízení od zbytků těchto roztoků.
Po skončení očistných prací je nutno dodržet tento postup:
- z výpustných otvorů každé cisterny odmontovat rozstřikovací příslušenství;
- pokud to umožňuje konstrukční řešení vozidel, vypustit veškeré zbytky odmořovacích roztoků;
- naplnit cisternu vodou a krátkou jízdou (asi 200m) obsah cisterny promíchat a pak vypustit. Tento postup je vhodné
opakovat;
- nebudou-li vozidla používána delší dobu (několik dní), veškeré zařízení po vypláchnutí vysušit (vytřít do sucha) a nakonec
nakonzervovat;
- pryžové hadice po vypláchnutí pověsit (na strom, střechu apod..), aby vykapaly a vyschly;
- speciální příslušenství (lištu, hubice, rameno s rozvodkou a hadice) ošetřit obdobně.
Zbytky odmořovacích roztoků se nesmějí vylévat do potoků, rybníků apod. Vsakovací jámy k jejich likvidaci se nesmějí zřizovat
v blízkosti studní.
Podrobně o ošetřování této techniky pojednává návod pro práci se speciálním příslušenstvím, který je přiložen ke každé
soupravě.
Výše uvedený postup je universální pro všechny stroje, které pracují s roztoky, tzn. Pro vozidla určená k přepravě, rozstřiku
kapalin, zemědělské postřikovače a malé ruční ostřikovače.

obr.4 - postřikovač Kertitox K 20/18

obr.5 - moderní postřikovač NAPA 100
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Vystřihněte karty pro všechny členy rodiny (dle potřeby vytiskněte vícekrát), podlepte tvrdším papírem a vyplňte. Z druhé
(čisté) strany napište přesnou adresu Vašeho bydliště. Bílé kolečko slouží k proražení a provlečení provázku pro zavěšení karty
na krk.
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
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