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Vážení čtenáři,
letošní první číslo občasníku přináší nový seriál o „Využití techniky národního hospodářství ke speciální očistě v Civilní Obraně“
dle předpisu CO-51-11. Podíváme se také trochu do minulosti PIO a představíme si detailněji masku CO-1 i filtr CF-II-50 které
lze využít pro cvičné účely. Určitě potěší příloha nového faciometru pro masku CM-5 a CO-1 a samozřejmě už tradiční příloha
kapesního seznamu úkrytů.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.blueforum.cz
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Ochranná maska CO-1 byla určena pro zabezpečení ochrany dospělých osob proti radioaktivním i otravným látkám a bojovým
biologickým prostředkům. Dnes ji lze využít pouze k výcviku. Ochranná maska CO-1 je obličejová maska s šesti-páskovým
upínáním, kulatými zorníky, bakelitovou komorou obsahující vydechovací ventilek, deflegmační bubínek (zajišťující odmlžování
zorníků) a závit pro připojení filtru CF-II-50. Vdechovací ventilek je obsažen ve filtru.
Ochranná maska CO-1 byla vyráběna ve velikostech 4,3,2 a 1*
*velikost č.1 nebyla ve výrobě realizována (viz. text historie CO-1)

- 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:

6-10 hodin
340g
OZ 40x4
1951-1954
NENÍ ZNÁMO
nad 60 %
NENÍ ZNÁMO
NENÍ ZNÁMO
kulaté z netříštivého skla v hliníkových obroučkách
šestipáskové gumotextilní s opěrnou týlní destičkou
lisovaná z jednoho plátu pryže
plátkový (součást filtru CF-II-50)
membránový celopryžový
ano
ne
ne

MASKU CO-1 LZE DNES VYUŽÍVAT POUZE JAKO CVIČNOU!

obr.1 - filtr CF-II-50

obr.2 - vnitřek masky CO-1
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Civilní ochranná maska CO-1 je starší typ lidové ochranné masky vyráběný v letech 1951-1954 podle vzoru z let 1937-1939
(Fatra FM-3). Vyznačuje se jednoduchým provedením lícnice, která je obličejová, celopryžová s páskovým upínacím systémem.
Protože lícnice nemá vdechovací ventilek, lze ji bez úprav kompletovat jen se starším typem filtru CF-II-50, který je vybaven
vlastním vdechovacím ventilkem umístěným v závitovém hrdle. Filtr se šroubuje přímo na lícnici.
Jiný typ novějších filtrů čs. výroby lze k lícnici ochranné masky CO-1 použít po jejím doplnění doplňkovým vdechovacím
ventilkem CO-1 (VDD CO-1) a výměně vydechovacího ventilku za typ CO-52.
Lícnice ochranné masky CO-1 byly k dispozici ve 3 velikostech, které lze charakterizovat asi takto:
Velikost č.2 - mužská a velká ženská
Velikost č.3 - střední ženská a malá mužská
Velikost č.4 - malá ženská
Pozn. Administrátora: značení velikostí dle pohlaví byl přežitek z druhé světové války kdy se německé masky značily stejně.
Původně byla konstruována i velikost č.1 - to je velká mužská, avšak nebyla ve výrobě realizována. Předběžnou volbu vhodné
velikosti lícnice CO-1 lze provést pomocí faciometru (součást dnešní přílohy).
Ochranná maska CO-1 byla vhodná pro dospělé obyvatelstvo a mládež od 15 let výše. S filtrem CF-II-50 byla dočasně používána
pro pasivně chráněné osoby, to je pro osoby, které nebudou nuceny během případného napadení nepřítelem vyvíjet zvýšenou
tělesnou činnost. Při prudších pohybech hlavy je žádoucí lícnici CO-1 s filtrem CF-II-50 přidržovat, aby nedošlo vlivem poměrně
těžkého filtru k jejímu odchlípnutí v těsnící linii a tím k přisávání zamořeného vzduchu mimo filtr.
Za těchto podmínek poskytovala CO-1 vyhovující ochranu proti BCHL, BBL a RL. Vzhledem k tomu že lícnice CO-1 nemají
vydechovací ventilek s fyziologickým prostorem ve ventilové komoře, bylo třeba řádně pečovat o dobrou funkci původního
membránového vydechovacího ventilku. Vydechovací ventilky narušené stářím a trvalými deformacemi se nahrazovaly
novějším typem vydechovacího ventilku CO-52. V letech 1985-1992 proběhla úprava většího počtu masek CO-1.
Upravené masky CO-1 (nový vydechovací ventilek CO-52 a VDD CO-1) se označovaly jako CO-1/R a umožňovaly používání filtrů
typu MOF či ve spojení s vrapovou hadicí filtrů typu OF. Neupravené masky CO-1 s filtrem CF-II-50 byly přibližně až do roku
1993 používány pro ochranu proti radioaktivnímu spadu a k výcvikovým účelům. Masky CO-1/R byly využívány jako
plnohodnotná ochrana proti BBL, RL a BCHL.

Dnes lze oba typy masek použít pouze pro výcvik!

obr.3 - Fatra FM-3 předchůdce CO-1

obr.4 - maska CO-1/R
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Filtr CF-II-50 je starší typ malého univerzálního ochranného filtru, vyráběl se v letech
1951-1954. Našroubovával se přímo na lícnici CO-1 po odroubování uzavíracího víčka a
stržení leukoplasti ze vstupního otvoru ve dně filtru. Jeho nevýhodou byla vysoká
hmotnost a velké rozměry oproti MOF. Vyznačuje se tím že má v závitovém hrdle
umístěn vdechovací ventilek (kovové sedlo s pryžovým plátkem), takže se dá bez úprav
použít k lícnici CO-1, která vdechovací ventilek nemá.
V průběhu let ztratil své ochranné vlastnosti a lze ho tudíž využít pouze pro výcvik!

- hmotnost:
- výška:

500g
115mm

obr.5 - filtr CF-II-50

Byl vyráběn v letech 1951-1954 podle dnes již zastaralé konstrukce z let 1949-1950.
Vyznačuje se hlavně tím že v hrdle filtru byl používán vdechovací ventilek, který byl naopak vypuštěn u všech ochranných
prostředků systému CO z té doby (CO-1, DV-52 a DK-52). Při hodnocení dle váhy a rozměrů je filtr CF-II-50 na hranici malého a
velkého filtru. Má válcové tělo průměru 106mm, tvořené dvoudílným plechovým pouzdrem z hlubokotaženého plechu. Spodní
a vrchní díly jsou po uložení náplně filtru spojeny lemem, tvořícím největší průměr filtru - 110mm.
Spodní díl pouzdra, vysoký asi 30mm, tvoří zároveň dno filtru s děrovaným vstupním otvorem. Je v něm umístěna
protiaerosolová vložka skládaného typu „Fernez“ z kotoučů speciálního filtračního papíru tloušťky 1-1,2mm a z lepenkových
proložných kroužků. Část filtrů z počátku výroby má vložky lepené latexem, bez proložných lepenkových kroužků. Vložka je
připevněna na mezidno, které je do spodní části filtru zalemováno.Vrchní část pouzdra filtru přechází do závitového hrdla
s normalizovaným oblým závitem 40x4mm. V patě hrdla je plechové sedlo vdechovacího ventilku s nýtkem, tvořícím čípek pro
nasazení plátkového vdechovacího ventilku (pryžový kotouč ∅ 35,5mm se středovým otvorem 4mm, tloušťky 0,8-0,9mm).
V těle vrchní části filtru je umístěna mezi dvěma plechovými opěrnými síty trojdílná, později dvoudílná náplň 330ml speciálně
impregnovaného zrnitého sorbentu (impregnované válečkové aktivní uhlí). Vrchní, respektive uzavírací síto je po sestavení a
slisování náplně upevněno žlábkováním a naplněná vrchní část filtru se sorbentem a spodní část s protiaerosolovou vložkou je
spojena zalemováním. Spoj musel u vyhovujícího filtru těsnit! Vnitřní části filtru jsou chráněny bezbarvým olejovým
vypalovacím lakem, vnějšek filtru šedým nitrolakem. Označení filtru je provedeno vedle hrdla razítkem černou barvou. Vedle
značky CF-II-50 je uvedeno datum výroby a přejímací razítko MV. Vstupní otvor filtru je přelepen leukoplastí, hrdlo je uzavřeno
plechovým víčkem s pryžovým nebo papírovým těsněním. Filtry CF-II-50 byly používány do spotřebování (laboratorně
přezkoušené jako plnohodnotné filtry, ostatní jen proti radioaktivnímu spadu)a byly nahrazeny modernějšími typy filtrů (MOF).
Pokud chceme CF-II-50 využít k jiným maskám než CO-1 musíme z hrdla filtru vyjmout vdechovací ventilek.

obr.6 - dětský vak DV-52

obr.7 - dětská kazajka DK-52
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Fekální traktorový návěs NVTF-8 je novější, vylepšený typ dříve vyráběného a pro civilní obranu upraveného přívěsu PZTF-3.
Vnitřní stěny cisterny jsou opatřeny ochranným gumoasfaltovým nátěrem. Plnění a vyprazdňování zajišťuje vakuokompresor
R-200, který je poháněn přes kloubový hřídel z náhonu traktoru Zetor Crystal 8011 nebo 12011.

- objem cisterny
- max. přetlak
- sací výška
- doba plnění
- doba vyprázdnění
-výrobce

8300 l
200 kPa
8m
4,5 min
5,5 min
Závody ťažkého strojárstva, n.p., Bratislava,
závod Malacky

Při práci s návěsem NVTF-8 je nutno dodržovat tento postup:
- Důkladně vyčistit vnitřek cisterny od mechanických nečistot, které by ucpávaly trysky rozstřikovací lišty. Otevřít horní i zadní
víko cisterny. Proudem vody a pomocí košťat z ní odstranit veškeré zbytky, pak víka opět uzavřít a náležitě utěsnit.
- Naplnit návěs 2%, max. 5% odmořovacím roztokem chlornanu vápenatého.
- Na výpustní hrdlo cisterny nasadit redukční nástavec a sklopením třmenu jej utěsnit v hrdle vypouštěcí trubky.
- Na připojený redukční nástavec nasadit rozstřikovací lištu. Pomocí matice 110 lištu dotáhnout k nástavci. Pak povolit obě
matice na šroubení Js 2“ a celou lištu otočit vzhůru tak, aby trysky svíraly s vodorovnou rovinou úhel 45°. Po nastavení sklonu
lišty matice opět dotáhnout. Zkontrolovat, zda všechny trysky jsou průchodné. Ucpanou trysku je nutno vyšroubovat, vyčisti a
namontovat zpět.
- Mimo rozstřikovací lišty je možno použít rozstřikovací nástavec s hubicí kolmo vzhůru. Poloha trysky musí být vodorovná.
- Pomocí rotačního kompresoru dosáhnout v cisterně tlaku asi 157 kPa.
- Pákou otevřít výpustný kohout a zahájit kropení. Rychlost jízdy nemá překročit 4 km/h, čemuž odpovídá zařazení 1.
Redukovaného rychlostního stupně.
Hustota kropení se bude pohybovat v rozmezí 1 až 1,5 l/m2. Při použití nástavce s hubicí je nutno zařadit 2. nebo 3. redukovaný
rychlostní stupeň a dávkování zvýšit asi na 2,5 l/m2.
S jednou náplní cisterny NVTF-8 lze pokropit asi 1000m vozovky o maximální šíři 7m a účinné šíři skrápěného pásu 5m. Při
použití rozstřikovací hubice bude hustota postřiku až 2 l/m2.
S hubicí lze pokropit asi 1000m o šíři skrápěného pásu 5m a účinné šíři 3m.

obr.8 - fekální traktorový přívěs PZTF-3 (obrázek NVTF-8 u technických dat)
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Vystřihněte seznam, slepte pravou a levou stranu k sobě, složte dle černých šipek, hotovo.
Faciometr vystřihněte a podlepte kartonem, jako spojovací čep doporučuji použít sedlářský nýt.
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