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Vážení čtenáři,
první únorové číslo přináší další změny do občasníku. Je jím nový seriál o snesitelnosti PIO dle předpisu CO-3-13 který vychází
z výzkumných prací a zkušeností z dlouhodobého nepřetržitého nošení prostředků individuální ochrany v ochranné poloze u
obyvatelstva. Opět se se seriálem o maskách vrátíme do přítomnosti a ukážeme si roušku OR-1. Využití techniky národního
hospodářství se tentokráte zaměří na automobilovou cisternu CAS-10. V příloze na nás čekají oblíbené seznamy úkrytů do
kapsy, na které netrpělivě čeká mnoho čtenářů. Přeji příjemné počtení.
Administrátor survive-ability.cz

survive-ability.cz
survive-ability.blueforum.cz
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Ochranná rouška OR-1 je jednoúčelovým prostředkem k ochraně proti radioaktivnímu prachu. Částečně chrání i proti bojovým
biologickým prostředkům. Nechrání však proti otravným látkám, kysličníku uhelnatému a veškerým průmyslovým škodlivinám.
Jsou náhradním prostředkem pro ochranu dýchacích cest před radioaktivním prachem v oblastech spadových stop, kdy by
nebyl dostatek ochranných masek. V zónách havarijního plánování jaderných energetických zařízení jsou roušky OR-1 hlavním
prostředkem pro ochranu dýchacích cest civilního obyvatelstva proti radioaktivnímu prachu. Ochranná rouška OR-1 se skládá
z přední části lícnice, podbradníku, těsnění a zadní upínací části. V lícnici jsou kruhové otvory (zorníky), do kterých je vlepena
pevná průhledná folie. Ve spodní části lícnice je mezi dvěma textilními vrstvami vložena textilní filtrační vložka schopná
zachycovat prachové částice. K zadní upínací části jsou přišity upínací pásky. Ochranná rouška OR byla vyráběna ve 4
velikostech 0, 1, 2 a 3. Je určena pro ochranu osob od 9. měsíců věku.

- snesitelnost:
- hmotnost lícnice:
- roky výroby:
- počet velikostí:
- zorné pole:
- zorníky:
- upínání:
- lícnice:
- závěsná tkanice:
- brýlové vložky:
- vnitřní polomaska:

prakticky neomezená
45g
1960
4
nad 60 %
lepené, kulaté z průhledné folie acetylbutyrátu celulózy
třípáskové, gumotextilní (vrchní) a textilní zavazovací
dvoudílná, ze tří vrstev speciální textilie
ne
ne
ne

Ochrannou roušku vyjmeme z obalu, zorníky zevnitř potřeme glycerinovým mýdélkem uchopíme za zadní díl oběma rukama a
rozevřeme, spodní část lícnice přiložíme pod bradu, roušku přetáhneme přes obličej a zavážeme přídržné tkanice. Po nasazení
roušky se přes ní vdechováním nasává vzduch. Prachové částice (radioaktivní spad) zachytá textilní filtrační vložka.
Vydechovaný vzduch prochází rouškou opačným směrem.
Zvlhčení nebo namočení filtrační vložky zvyšuje tlakovou ztrátu a snižuje účinnost filtrace!

Ochranné roušky OR-1 skladujeme jako každý jiný prostředek individuální ochrany v temnu, suchu, v bezprašných prostorách
a při pokojové teplotě. Uloženou v originálním polyetylénovém sáčku nejlépe ještě zataveném. Nejméně jednou za půl roku by
měla být OR-1 zkontrolována není-li obal znečištěn popřípadě poškozen. Při mírném znečištění se obal omyje teplou vodou
s přídavkem saponátu. Dbáme o to, aby sáčky s OR-1 nebyly protržené, jinak hrozí jejich znečištění prachem nebo vlhkostí. Při
zjištění protržení originálního polyetylénového sáčku se rouška OR-1 vybalí a překontroluje není-li poškozena.
Nepoškozené OR-1 se zabalí jednotlivě do nových sáčků a neprodyšně uzavřou.

Při malém poškození lícnice OR-1 řešíme opravu šitím, poškození se nesmí týkat filtrační vrstvy. Pokud je poškozena i filtrační
vrstva tak se rouška OR-1 likviduje, popřípadě se opraví zašitím a užívá dále jen pro výcvik (není-li zamořena). Poškození
upínacího systému se řeší výměnou pásků. Je-li poškozena filcová těsnící linie, opět se rouška likviduje nebo zařadí jen pro
výcvik.
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Po každém použití je nutno se zaměřit na pečlivé vyprášení (dezaktivaci), vyčištění, vysušení a na vyčištění zorníků.
1. Vyprášení
Vyprášení roušky se provádí buď vysavačem prachu, kartáčem nebo pouhým vyklepáním. Tato práce se prování pouze z vnější
strany roušky. Je nutné chránit vnitřní stranu od radioaktivního prachu.
2. Čištění
Čištění se provádí po důkladném vyprášení. OR-1 se nesmí prát, aby se neznehodnotila filtrační účinnost roušky. Zašpiněná
místa na vnitřní straně roušky se pouze vytřou vlhkým hadříkem.
3. Vysušení
Vysušení roušky se provádí v mírně teplém a suchém prostředí.
4. Vyčištění zorníků
Vyčištění zorníků se provádí z obou stran jemným čistým hadříkem. Pro další použití se na zorníky nanese slabý nános
glycerinového mýdelka. Řádně vyčištěná a vysušená rouška se uloží zpět do polyetylénového sáčku.
Roušky nedostatečně vysušené (vlhké) podléhají plísni!

Sterilizaci roušky je nutno provádět v případě změny použivatele roušky, v každém případě u batolat a menších dětí, kde se při
opakovaném nácviku předpokládá záměna. Sterilizace se provádí přežehlením lícnice roušky na rubové a lícové straně
žehličkou při teplotě 110-160°C. Při žehlení se zorníky překryjí buď papírem nebo čistým hadříkem, aby nedošlo k poškození
zorníků žehličkou. Z roušky velikosti 0 – pro batolata – je nutno před žehlením vyjmout distanční textilní vložku z filtrační kapsy
(dle potřeby ji vyprat, ale nežehlit). Po sterilizaci se rouška uloží zpět do polyetylénového sáčku a sáček se zajistí před vnikáním
vlhkosti a prachu.

V případě potřeby lze OR-1 zhotovit improvizací. Improvizací zhotovená rouška se shoduje se sériově vyráběnou. Rozdíl
spočívá v improvizovaném výběru vhodných výchozích materiálů. Vlastní filtrační materiál je nutno zhotovit z dyftýnu nebo
v případě jeho nedostupnosti z flanelu. Dále je třeba průhledný materiál na zorníky (pouzdro na legitimaci, svačinový sáček
apod.), prodyšná tkanina (nejlépe bílá košilovina), trocha flanelu nebo dyftýnu na těsnění, tkanice a pásková guma. Na vlepení
zorníků do lícnice OR-1 lepidlo, nejlépe resolvan nebo vteřinové lepidlo. Střihy na improvizované zhotovení ochranné roušky
budou v případě ohrožení státu publikovány (spolu s připraveným návodem pro civilní obyvatelstvo) tiskem (dočkáte se je
časem i v tomto časopisu).

obr.1 - rouška OR-1 zhotovená improvizací
Děkuji Béďovi ( http://www.gasmaska.stranky1.cz ) za možnost použití jeho fotek.
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Nepřetržité nošení prostředků individuální ochrany (PIO) v ochranné poloze představuje pro uživatele vždy určitou fyzickou a
psychickou zátěž. Tato zátěž je však nutná pro přežití za podmínek použití zbraní hromadného ničení. Současně je však
potřebné dodržet stanovenou snesitelnost používaného typu PIO. Snesitelnost určitého typu PIO je doba, po kterou jej může
za daných podmínek jednotlivec nepřetržitě nosit v ochranné poloze, aniž by došlo k poškození jeho zdraví. Časová hranice
poškození zdraví jednotlivce dlouhodobým nepřetržitým nošením PIO závisí na jeho věku, pohlaví a momentálním zdravotním
stavu. Také klimatické podmínky i fyzická zátěž značně ovlivňují snesitelnost některých typů PIO. Hranici možného poškození
zdraví je třeba volit v míru i za branné pohotovosti státu odděleně. V míru je nutno dodržet hygienické normy, za branné
pohotovosti státu mohou být tyto normy posunuty až na krajní hranici únosnosti. Z tohoto důvodu jsou také normy
snesitelnosti PIO stanoveny odděleně pro období míru a období branné pohotovosti státu.
Z psychofyziologických a hygienických hledisek je snesitelnost odlišná u ochranných masek, ochranných oděvů a dětských
vaků. V tomto díle si probereme snesitelnost ochranných masek.

Dlouhodobé nošení ochranných masek (OM) v ochranné poloze přináší negativní důsledky na fyziologii člověka vlivem
škodlivého prostoru, dýchacích odporů, tlaků lícnice OM na nervová a cévní místa hlavy a omezení rozsahu vidění.
Škodlivý prostor OM je prostor uvnitř lícnice. Zadržuje se v něm poslední část vydechovaného vzduchu, který je opět
vdechován spolu s čerstvým vzduchem a zhoršuje tak jeho složení. Pro samotné složení vdechovaného vzduchu má proto
význam velikost škodlivého prostoru; čím je prostor větší, tím je i horší složení vdechovaného vzduchu. Vdechovaný
atmosférický vzduch obsahuje 0,03% kysličníku uhličitého, kdežto vydechovaný vzduch 4 až 5 %. Zhoršení složení
vdechovaného vzduchu má za následek prohloubení a zrychlení dýchání a tím zvýšení únavy dýchacích svalů, což může vést až
k vážným poruchám zdraví.
Dýchací odpory OM jsou způsobeny tlakovými ztrátami proudícího vzduchu, který musí na své cestě překonávat různé
překážky. Při dýchání bez OM nepůsobí dýchací odpory člověku žádné potíže. Při dýchání v OM dochází ke zvýšené zátěži
dýchacích orgánů i srdeční činnosti. Největší dýchací odpor při vdechu je vyvolán ochranným filtrem a při výdechu systémem
vydechovacích ventilků. Vliv dýchacích odporů OM na organismus se však projeví jen tehdy, je-li jejich hodnota velmi vysoká
po delší dobu, např. při těžké práci nebo při znehodnocení OM (např. namočení ochranného filtru ve vodě, ucpání otvorů v
OM). Pro těžkou práci v OM je nutno nacvičit dýchání tak, aby dýchací otvory dosahovaly nejmenších hodnot. Toho se dociluje
správně prováděným výcvikem.
Tlaky lícnice na nervová a cévní místa na hlavě mohou způsobit nepříjemné a intenzivní bolesti hlavy. Lícnice OM vyřazuje
z funkce všechny kožní receptory obličeje, což způsobuje u netrénovaných osob snížení orientačních schopností, je-li OM
použita v noci nebo za omezené viditelnosti.
Omezení zorného pole OM vyřazuje okrajové vidění a snižuje zrakovou ostrost.
Všechny uvedené faktory ovlivňují dobu používání OM v závislosti na intenzitě námahy, zdatnosti uživatelů a částečně i na
klimatických podmínkách. Snesitelnost OM v ochranné poloze je pak dána souhrnem výše uvedených faktorů v závislosti na
stanovení hranice poškození zdraví. Doby nošení OM všech typů dostupných masek jsou uvedeny v tabulkách na konci článku.

Při výcviku v prodlužování snesitelnosti OM je nutno se řídit těmito zásadami:
- k výcviku vybrat osoby stejně fyzicky zdatné;
- výcvik vést tak, aby odpovídal budoucím požadavkům kladeným na tyto osoby;
- zvláštní pozornost věnovat osobám, které budou nuceny plnit v OM úkoly spojené s velkou fyzickou námahou;
- vedením výcviku pověřit člověka znalého této problematiky
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Při výcviku v prodlužování snesitelnosti OM je potřebné dodržet tento postup:
- seznámit cvičící s konstrukcí OM a poučit je o vlivu škodlivého prostoru, odporech OM a nutnosti správného dýchání
v OM (dýchání musí být poněkud prohloubené a klidné);
- první den omezit dobu výcviku s OM v ochranné poloze na 30 minut, druhý den na 1 hodinu a další dny postupně
prodlužovat dobu tak, aby ke konci výcviku vydržel cvičící v OM až 12 hodin;
- každý den výcviku je nutno střídat klid s pohybem a stále zvyšovat fyzické výkony v OM. Od pátého dne je možno
zahájit výcvik v běhu v OM. V dalších dnech je potřebné provádět v OM činnost analogickou předpokládané činnosti za
války;
- na závěr výcviku těch osob, u kterých se předpokládá, že budou vykonávat těžké fyzické práce v OM, přemáhat tzv.
krizi dýchání. Jakmile u nich vznikne silné nutkání ke stržení OM, je třeba ihned zanechat veškeré práce a snažit se, aniž
by snímali OM, obnovit správné dýchání.
K dosažení potřebné trénovanosti je optimální provádět výcvik v OM 6 až 8 dnů, nejlépe 3krát až 4krát ročně.

Při určitých zdravotních stavech člověka je použití OM omezeno nebo i zcela vyloučeno. Současně však platí zásada že za
situace napadení otravnými látkami, zejména způsobující během krátké doby smrtelná zranění, neplatí žádné omezení nebo
vyloučení použití OM. Částečné omezení nebo absolutní vyloučení použití OM se vztahuje pouze na výcvik v míru. Zde platí
zásada, že nemocné dospělé osoby s diagnozou onemocnění (viz. níže) výcvik neprovádějí. Nemocné děti necvičí vůbec.
Nošení OM v ochranné poloze je zcela vyloučeno u těchto onemocnění:
- u akutního záchvatu dušnosti nebo akutní zhoubné chronické dušnosti při chronickém srdečním onemocnění nebo
chronickém onemocnění plic a průdušek;
- u chronické dušnosti vyššího stupně (tj. trvalé dušnosti v klidu) při chronickém srdečním onemocnění nebo chronickém
onemocnění plic a průdušek;
- u jakéhokoli poranění hlavy či obličeje a všech kožních nemocí hlavně na hlavě či obličeji, které znemožňují těsné
nasazení masky (lze použít pouze masky ŠR-1 a ŠR-2 určené pro raněné na hlavě);
- při zvracení;
Onemocnění výše uvedená vyžadují individuální posouzení lékařem a stálý individuální dohled při případném nutném použití
OM.
Nošení OM v ochranné poloze je částečně omezeno u těchto onemocnění:
- u horečnatých stavů všech chorob, spojených s poruchou vědomí, ztrátou hybnosti a s nemožností kontaktu
s nemocnými;
- u všech stavů bezvědomí;
- u všech akutních chorob s vysokými teplotami;
- u těžkých dýchacích neuróz;
- u všech psychopatií, psychických aberací s poklesem intelektuálních schopností, kde není zaručena spolupráce a
uposlechnutí pokynů;
Také onemocnění výše uvedená vyžadují individuální posouzení lékařem a stálý individuální dohled při případném použití OM.

V míru je třeba tyto normy snesitelnosti OM chápat jako maximálně přípustné doby výcviku. Normy snesitelnosti OM za
branné pohotovosti státu je třeba chápat jako termíny, do nichž se musí osoby přesunout do prostorů, kde je možno OM
sejmout, zabezpečit výměnu pracovních směn apod.
Dojde-li k zamoření pouze radioaktivním prachem a částečně i biologickými prostředky, je potřebné místo ochranných masek,
použít ochranné roušky OR-1, u kterých je snesitelnost prakticky neomezená.
Modré tabulky slouží pro normy snesitelnosti OM v míru, červené v době branné pohotovosti státu.
-6-

Normy snesitelnosti používání dětských ochranných masek
Typ ochranné masky

Maximální nepřetržtá doba nošení ochranné masky v ochranné poloze pro děti ve věku (v hodinách)

1,5 až 6 let
DM-1 a PDF-D
6
CM-3/3h
6
CM-3
CM-4 a CM-5*
Poznámka:
* Použijí-li tento typ ochranné masky děti a mláděž.
Nemocné děti a mládež s ochrannými maskami necvičí
Normy snesitelnosti ochranných masek pro dospělé osoby
Typ ochranné masky

7 až 10 let
8
8
8
-

11 až 18 let
8
8
10
10

Maximální nepřetržitá doba nošení ochranné masky v ochranné poloze (v hodinách)

Zdravé osoby
Nemocné osoby*
BSS MO-4
8
4
CM-3
12
8
CM-4
12
8
CM-5
12
8
M-10m**
16
8
Poznámka:
* Akutně nemocní v ochranných maskách necvičí; u chronicky nemocných musí výcvik povolit lékař v souladu s pokyny
uvedenými výše (viz. omezení použití OM).
** Použijí-li tento typ ochranné masky civilní osoby.
Normy snesitelnosti používání dětských ochranných masek

Typ ochranné masky

Maximální nepřetržtá doba nošení ochranné masky v ochranné poloze pro děti ve věku (v
hodinách)

1,5 až 6 let
7 až 10 let
11 až 18 let
DM-1 a PDF-D
12
24
48
CM-3/3h
12
24
48
CM-3
24
48
CM-4 a CM-5*
48
Poznámka:
* Použijí-li tento typ ochranné masky děti a mláděž.
Podle závažnosti situace je třeba podat tekutiny, popř. léky, a to tehdy, není-li možno ochrannou masku sejnout;
tekutiny podat hadičkou vloženou pod těsnící okraj lícnice přímo do úst
Normy snesitelnosti ochranných masek pro dospělé osoby
Typ ochranné masky

Maximální nepřetržitá doba nošení ochranné masky v ochranné poloze (v hodinách)

Zdravé osoby
Nemocné osoby*
BSS MO-4
12
8
CM-3
48
24
CM-4
48
24
CM-5
48
24
M-10m**
48
24
Poznámka:
(Údaje v tabulce platí pro pasivní ochranu v klidu popř při mírné námaze např. chůzi.)
* Akutně nemocní v ochranných maskách necvičí; u chronicky nemocných musí výcvik povolit lékař v souladu s pokyny
uvedenými výše (viz. omezení použití OM).
** Použijí-li tento typ ochranné masky civilní osoby.
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Automobilová cisterna CAS-10 je určena k přepravě neagresivních odpadních vod, fekálií apod. Cisterna je uložena na
strojovém spodku T-148, který zajišťuje dobré jízdní vlastnosti. Plnění a vyprazdňování zajišťuje vakuokompresor R-200.

- objem cisterny
10300 l
- užitečný objem při specifické hmotnosti:
- 1,15
9300 l
- 1,2
8920 l
- max. přetlak
200 kPa
- max. podtlak
85 kPa
-výrobce
Východoslovenské strojárne, n. p., Košice

Při práci s vozidlem CAS-10 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 cisternu 2%, max. 5% odmořovacím roztokem chlornanu vápenatého.
- Na vypouštěcí trubku cisterny nasadit rozstřikovací lištu. Lištu je nutno nasadit obráceně, tj. rozdělovacím potrubím dolů, a
dotáhnout přesuvnou matici 110. Dále je nutno povolit obě matice na šroubení Js 2“, celou lištu s tryskami vytočit vzhůru tak,
aby trysky svíraly s vodorovnou rovinou úhel 45°, a po nastavení sklonu lišty matice opět dotáhnout. Zkontrolovat, zda všechny
trysky jsou průchodné. Ucpanou trysku je nutno vyšroubovat, vyčistit a namontovat zpět.
- Místo rozstřikovací lišty lze použít rozstřikovací hubici. Na vypouštěcí trubku cisterny se nasadí nástavec s hubicí. Hubici je
nutno namontovat tak, aby přívodní trubka hubice byla ve vodorovné poloze (tryska hubice bude mimo osu vozidla). Koleno
s tryskou se otočí o 45° nahoru a tryska se seřídí do vodorovné polohy.
- Pomocí rotačního kompresoru dosáhnout tlaku asi 157 kPa (1,6 kp/cm2)
- Pákou otevřít výpustný kohout a zahájit kropení. Rychlost jízdy nemá přesáhnout 4 km/h.
Při dodržení postupu bude při použití rozstřikovací lišty skrápěný pás široký asi 7m. Účinná hustota kropení 1 až 1,5 l/m2 bude
však zaručena pouze v jeho střední části, široké 5m.
U rozstřikovací hubice je šířka skrápěného pásu 5m, účinná hustota kropení až 2 l/m2 je v části široké 3m.

obr.2-3 - automobilová cisterna CAS-10
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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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