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противогазових фільтрів респіраторів

При роботі в забрудненій атмосфері для збереження
здоров'я робітників використовуються респіратори.
Якщо повітря забруднене шкідливими газами, то ча-
сто використовують недорогі і зручні фільтрувальні
ЗІЗОД. Для забезпечення співробітника придатним
для дихання повітрям вони використовують навко-
лишній забруднене повітря після очищення проти-
вогазными фільтрах. Термін служби таких фільтрів
— обмежений, і для збереження здоров'я робітни-
ків фільтри повинні своєчасно замінюватись, для чо-
го використовуються різні способи.

1 Принципи очищення забру-
днених газів противогазными
фільтрами респіраторів

1.1 Абсорбція

Для уловлювання шкідливих газів може використо-
вуватися здатність сорбентів — активованого вугіл-
ля та ін. матеріалів з великою питомою площею по-
верхні поглинати гази[1]. Зазвичай такі сорбенти го-
тують у вигляді гранул, і наповнюють ними корпус
фільтра. При проходженні забрудненого повітря че-
рез фільтр, рухливі молекули шкідливих газів стика-
ються з поверхнею сорбенту, і залишаються на ній.
По мірі насичення сорбенту потрапили молекулами
він втрачає здатність поглинати гази, і забруднене по-
вітря може проходити через фільтр далі, до свіжим
шарах сорбенту. При тривалому впливі концентра-
ція шкідливих речовин в очищеному повітрі зростає,
і може перевищити ГДК. Термін служби противога-
зных фільтрів, використовують абсорбцію для очи-
щення забрудненого повітря— обмежений.Міцність
зв'язку між уловленого молекулою і сорбентом— не-
велика, і молекула здатна відокремитися від сорбенту
і потрапити в повітря. Здатність сорбенту вловлюва-
ти гази залежить від їх властивостей, від температу-
ри та інших факторів. Для поліпшення уловлювання
ряду шкідливих газів активоване вугілля може наси-
чуватися хімічними речовинами, що утворюють з мо-
лекулами уловлюваних газів більш міцні зв'язки. На-
сичення активованого вугілля йодом покращує улов-
лювання ртуті, солями металів — аміаку, оксидами
металів — кислих газів[2].

1.2 Хімічна реакція між газом і погли-
начем (хемосорбція)

Для уловлювання деяких шкідливих газів може ви-
користовуватися їх здатність вступати в хімічну реа-
кцію з речовинами. Наприклад, в[1] описана здатність
солей міді утворювати з аміаком комплексні сполуки.
При уловлюванні молекул шкідливих газів за допо-
могою хемосорбції утворюються більш міцні зв'язки,
ніж при абсорбції, і це може дозволити використову-
вати противогазный фільтр неодноразово — якщо в
ньому є достатня кількість невитраченого поглинача.
Термін служби таких фільтрів — обмежений.

1.3 Каталітичне розкладання

Деякі шкідливі гази можуть бути знешкоджені за ра-
хунок каталітичного окислення. Наприклад, для оки-
слення токсичного монооксиду вуглецюСОдо нешкі-
дливого вуглекислого газу може використовуватися
гопкалит. Але ефективність цього каталізатора силь-
но зменшується при зволоженні. Тому при викори-
станні таких каталізаторів перед ними у фільтрі роз-
міщують осушувач. У повітрі завжди присутні водяні
пари, і при насиченні осушувача каталізатор перестає
нейтралізувати чадний газ. Термін служби таких про-
тивогазных фільтрів — обмежений.

1.4 Комбіновані фільтри

При використанні противогазных фільтрів, що забез-
печують захист від поєднання різних газів, в них роз-
міщують поглиначі, необхідні для уловлювання цих
газів, і на них поширюються всі відповідні обмежен-
ня.

2 Способи визначення необхі-
дності заміни противогазных
фільтрів (старі)

В залежності від шкідливих газів, які використовую-
ться противогазных фільтрів та організації застосува-
ння респіраторів, для заміни фільтрів використовува-
лися і використовуються різні способи.
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2.1 Заміна фільтрів при появі запаху
шкідливого газу під маскою

По мірі насичення сорбенту, хімічного поглинача
(або осушувача — при використанні каталізаторів)
концентрація шкідливих газів у повітрі, очищеному
противогазным фільтром, поступово зростає. Якщо
при попаданні такого газу під маску робітник відчу-
ває характерний запах, присмак, подразнення орга-
нів дихання і т. д. (аж до запаморочення, головно-
го болю, та інших можливих погіршень самопочут-
тя — до втрати свідомості), то такі ознаки (звані в
США «попереджувальними властивостями»[3]) пока-
зують, що необхідно залишити ділянку із забрудне-
ною атмосферою і замінити фільтр на новий. (Це та-
кож може бути ознакою нещільного прилягання ма-
ски до обличчя і просочування невідфільтрованого
повітря через зазори між нею і особою). Історично,
такий спосіб заміни є найстарішим.
Його переваги — якщо у шкідливих газів при кон-
центрації, меншою ГДК, є застережливо властивості,
то заміна фільтрів (принаймні — в більшості випад-
ків) буде проводитися своєчасно; застосування та-
кого способу не потребує використання спеціальних
(дорожчих) фільтрів та додаткового обладнання; за-
міна відбувається при необхідності — по мірі витра-
чання поглинальної здатності фільтрів, без якихось
обчислень; сорбційна ємність фільтра до моменту за-
міни використовується повністю (що зменшує витра-
ти на респіраторний захист).
Недоліком способу є те, що у частинишкідливих газів
немає попереджувальних властивостей. Наприклад, в
довіднику[4] перераховано більше 500 шкідливих га-
зів, із них у 62 немає попереджувальних властиво-
стей, а ще 113 шкідливих газів помічені як речовини,
щодо яких просто невідомо— чи є у них попереджу-
вальні властивості. Тому в ряді випадків використан-
ня заміни фільтрів при появі запаху під маскою буде
означати, що робітник вже якийсь час дихав повітрям
з концентрацією забруднень, що перевищує ГДК. У
таблиці показано, при якій концентрації (вираженої
в ГДК люди в середньому реагують на запах різних
шкідливих газів: Таблиця 1. Деякі шкідливі речовини
з поганими «попереджували» властивостями[4]:
і так далі.
Причому зазначені концентрації, при яких люди від-
чувають запах— це «середні значення». Тобто, якщо
ця концентрація дорівнює ГДК, то приблизно поло-
вина людей запах не відчує, а приблизно половина—
відчує. В[7] наводиться неповний перелік шкідливих
газів, у яких відсутні або погані попереджувальні вла-
стивості, а в списку[8] перераховані гази, щодо яких
не встановлено — є попереджувальні властивості, чи
ні. Очевидно, що якщо поріг сприйняття запаху пен-
таборана становить 194 ГДК, то при забрудненості
повітря 10 ГДК заміна фільтрів при появі запаху під

маскою — неможлива в принципі. У таких умовах,
при заміні по запаху, фільтри могли б використову-
ватися вічно.
Практика використання респіраторів показала, що і
в тих випадках, коли газів є попереджувальні власти-
вості, своєчасна заміна фільтрів відбувається не зав-
жди. Адже у людей різна індивідуальна чутливість до
впливу газів — різні люди реагують на запах одного
і того ж речовини при різній концентрації. У підру-
чнику з респіраторної захисту в промисловості[9] зга-
дано дослідження[10], яке показало, що в середньому
у 95% від групи людей індивідуальний поріг нюхо-
вої чутливості може перебувати в межах від 1/16 до
16 від середнього значення. Це означає, що 2,5% лю-
дей не зможуть відчути запах при концентрації, «'в
16 разів більшою»', ніж середній поріг сприйняття
запаху. У різних людей величина порогу чутливості
може змінюватися на два порядки. Тобто, половина
людей не відчує запах при концентрації, рівній сере-
дньому порогу чутливості, і «'15% людей не відчує
запах при концентрації, у 4 рази більшої порогу чу-
тливості»'. Здатність людей відчувати запах сильно
залежить від того, скільки уваги вони цьому приді-
ляють. Чутливість може знижуватися — наприклад,
при простудному та інших захворюваннях. Виявило-
ся, що здатність людей виявляти запах також зале-
жить від виконуваної роботи — якщо вона вимагає
концентрації уваги, люди не реагують на запах. При
тривалому впливі шкідливих газів при низькій кон-
центрації може статися «звикання», що зменшує чу-
тливість. У всіх перерахованих випадках може стати-
ся вплив при концентрації, більшою ГДК, що може
привести до ушкодження здоров'я.
Тому, згідно з вимогами нового стандарту з охоро-
ни праці 1997р Управління по охороні праці OSHA у
США використання цього способу заміни противога-
зных фільтрів заборонили — зовсім[3].

2.2 Заміна при збільшенні ваги проти-
вогазного фільтра

При використанні каталітичного окислення чадного
газу СО каталізатор часто використовують гопкалит.
При використанні фільтра каталізатор не витрачає-
ться, але його захисні властивості сильно зменшую-
ться при збільшенні вологості повітря. А так як у по-
вітрі завжди є водяні пари, у фільтрах з такими ката-
лізаторами проводиться осушення повітря. Оскільки
вміст парів води в повітрі (за масою) набагато біль-
ше, ніж вміст шкідливих газів, то при насиченні осу-
шувача вага фільтра значно зростає. Ця особливість
використовувалася для визначення того, чи може та-
кий противогазный фільтр застосовуватися повторно
— його зважували, і збільшення маси приймали рі-
шення. Наприклад, в[11] описані противогазные філь-
три марки «СО», які повинні були замінюватися при
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збільшенні ваги (по відношенню до початкового) на
50 грам.

2.3 Інші способи визначення необхі-
дності заміни фільтрів

В[11][12] описані радянські противогазные коробки
марки «Г», призначені для захисту від ртуті. Їх тер-
мін служби обмежувався 100 годинами використан-
ня (коробка без противоаэрозольного фільтра) або 60
годинами використання (коробка з противоаэрозоль-
ным фільтром), після чого було потрібно замінювати
фільтр на новий.
В[13] и[14] описаний спосіб неруйнівного визначення
строку служби використаних і нових противогазных
фільтрів. Через фільтр пропускався забруднене по-
вітря. Ступінь очищення повітря залежала від того,
наскільки багато у фільтрі залишилося ненасичено-
го сорбенту. Тому точне вимірювання концентрації
газу в очищеному повітрі дозволяло оцінити кіль-
кість невитраченого сорбенту. Щоб випробування не
зменшили термін служби фільтра, забруднене пові-
тря «(1-бромбутан)» пропускався через них коротко-
часно. При цьому із-за поглинання газу зменшення
сорбційної ємності становило близько 0,5% від сорб-
ційної ємності нового фільтра. Спосіб використо-
вувався також для 100% контролю якості фільтрів,
які виготовляються англійською фірмою Martindale
Protection Co (потік повітря впорскували 10 мікролі-
трів 1-бромбутана), і для перевірки фільтрів, які ви-
даються робітникам у фірмах Waring Ltd і в Rentokil
Ltd. Спосіб використовувався в Chemical Defence
Establishment” на початку 1970-х. На цей спосіб пе-
ревірки був виданий патент[15]

В[16] коротко описувалися два способи об'єктивної
оцінки ступеня насичення сорбенту противогазного
фільтра. Автор розділу «Універсальні ЗІЗОД» Т. С.
Тихова рекомендувала використовувати спектраль-
ний і мікрохімічний методи. Спектральний метод за-
снований на визначенні наявності шкідливої речови-
ни в коробці протигаза шляхом відбору проби з на-
ступним аналізом на стилоскопе. Мікрохімічний
метод заснований на пошаровому визначенні наяв-
ності шкідливої речовини в шихті протигаза шляхом
відбору проби з наступним аналізом хімічним ме-
тодом.
Для найбільш токсичних речовин, крім методу з фі-
ксування часу використання фільтра, рекомендува-
лося застосовувати спектральний метод (мышьякови-
стый і фосфористий водень, фосген, фтор, хлорорга-
нічні сполуки, металоорганічні сполуки\\\0 і микро-
фимические методи (синильна кислота, дициан).
На жаль, в обох випадках не описується, як отрима-
ти зразок шихти з корпусу фільтра (вони зазвичай не
розбираються), і можна буде використовувати після
цього фільтр, якщо аналіз покаже, що в ньому досить

багато не насиченого сорбенту.

3 Способи визначення необхі-
дності заміни противогазных
фільтрів (сучасні)

3.1 Заміна фільтрів за розкладом,
який складався шляхом обчислен-
ня строку служби

На підставі властивостей фільтрів, які відповідають
мінімальним вимогам (які вони показують при сер-
тифікації), та очікуваних умов застосування респіра-
торів прир захисту від 1,3-Бутадієну, стандарт США,
що регламентує заходи з охорони праці при роботі з
цим шкідливим речовиною (29 CFR 1910.1051), мі-
стить конкретні вказівки щодо періодичності заміни
противогазных фільтрів (розділ «Respirator selection
1910.1051(h)(3)(i)»):

3.1.1 Лабораторні випробування фільтрів

Якщо на підприємстві є лабораторія, яка дозволяє
імітувати використання фільтрів у виробничих умо-
вах (пропускаючи через них повітря, який забрудне-
ний так само, як і повітря у виробничих приміщен-
нях), то можна експериментально встановити, який
термін служби фільтрів. Цей метод особливо ефе-
ктивний тоді, коли повітря забруднене сумішшю рі-
зних газів і/або парів, які впливають на уловлюван-
ня один одного складним чином (так як математична
модель, що враховує взаємовплив різних газів при їх
уловлюванні розроблена порівняно недавно). Але це
вимагає точної інформації про забруднення повітря,
а вона зазвичай непостійна.
Інший варіант використання лабораторних випробу-
вань — перевіряти, який залишок строку служби у
вже використаних фільтрів. Якщо він великий, то по-
дібні фільтри в подібних умовах можна використову-
вати довше (в деяких випадках — неодноразово). У
цьому випадку точна інформація про хімічний склад
і концентрації забруднень не потрібно. Отримані ві-
домості про строк служби фільтрів дозволяють скла-
сти розклад їх заміни. Недоліком цього способу є те,
що його використання може зажадати застосування
складного та дорогого обладнання, що вимагає ква-
ліфікованого обслуговування, а це не завжди можли-
во. За даними опитування[17] в 2001 в США заміну
противогазных фільтрів за результатами лаборатор-
них випробувань проводило близько 5% від усіх під-
приємств.
У розвинених країнах з 1970-х років проводилися на-
укові дослідження для визначення того, чи можна ви-
рахувати термін служби противогазного фільтр ре-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%BD
https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10087
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спіратора, якщо відомі умови його використання. Це
дозволяє своєчасно замінювати фільтри без викори-
стання складного і дорогого обладнання — якщо ві-
дома забрудненість повітря.

3.1.2 Комп'ютерне програмне забезпечення
для обчислення терміну служби фільтрів

До 2000 року провідні світові виробники пропону-
вали споживачам ряд програм, що дозволяють про-
водити такі обчислення для різного числа шкідли-
вих газів: Таблиця 2. Комп'ютерні програми (2000
рік) для визначення терміну служби противогазных
фільтрів[18], першоджерело[19].
В 2013 році програма 3М[23] вже дозволяла обчи-
слювати термін служби фільтрів при впливі більше
900 шкідливих газів і їх поєднань, сотні газів і їх
поєднань могла враховувати програма MSA. Обидві
програми враховують концентрацію шкідливих газів
і витрата повітря (важкість виконуваної роботи —
легка, середня або важка), а також інші параметри.
«'Drager»' розробив велику базу даних за шкідливих
хімічних речовин VOICE (потрібна реєстрація). У
цій базі даних (версія для США) є програма обчи-
слення терміну служби фільтрів «End-of-ServiceLife
Calculator», яка враховує концентрацію забруднено-
го повітря і бажану проскоковую (в очищеному по-
вітрі); температуру, тиск і вологість повітря; дозво-
ляє вибрати інтенсивність роботи з 7 можливих, і ре-
комендує використовувати полнолицевые маски при
великій забрудненості повітря[24]. У СШАнауковими
дослідженнями в області математичного моделюван-
ня терміну служби противогазных фільтрів займав-
ся Джеррі Вуд[25][26][27][28][29][30][31], та інші дослідни-
ки. Використовуючи изотерму адсорбції Дубініна-
Радушкевіча[32], Вуд розробив і тривалий час вдоско-
налював математичну модель і програмне забезпече-
ння, яке зараз дозволяє обчислювати не тільки тер-
мін служби фільтрів (з відомими властивостями сор-
бенту, його кількістю і геометричною формою філь-
тра) при дії якогось одного речовини, але і при впли-
ві сумішей (коли одні гази заважають уловлювання
інших) при різних температурі, вологості і витраті
повітря. Зараз Управління по охороні праці (OSHA)
втілив його розробку в програму Advisor Genius[33].
Програма враховує властивості сорбенту, геометрію
фільтра і умови його застосування.

3.1.3 Вплив на термін служби фільтрів тем-
ператури, вологості, витрати повітря та
концентрації газу

Фірма Scott розробила програму SureLife™Cartridge
Calculator, яка працює при температурі від −10 до
+40°С, відносній вологості від 3 до 95%, витраті пові-
тря 20-80 л/хв, і враховує більше 300 шкідливих ре-
човин, а також їх поєднань. Нижче наводяться при-

Респіратор North 7700 з фільтром RT41 — це одна з моде-
лей фільтра North, у якої є пасивний індикатор

клади обчислення впливу на термін служби противо-
газного фільтра Scott (742 OV — органічні сполуки)
температури та вологості (ліворуч), концентрації і ви-
трати повітря (праворуч) при впливі різних речовин
і тиску 1 атм.
Видно, що і збільшення вологості та/або температу-
ри, і збільшення концентрації та/або витрати повітря
— все це зменшує термін служби фільтра.
Перевагою цього способу заміни фільтрів є те, що
він дозволяє використовувати звичайні фільтри, і при
наявності точних вихідних даних (умови застосуван-
ня, властивості сорбенту, геометрія фільтра) вчасно
замінювати їх. Недоліком є те, що оскільки забру-
дненість повітря часто не постійна (за місцем і ча-
су), характер виконуваної роботи не завжди стабіль-
ний (тобто— витрата повітря через фільтр не постій-
ний), то для надійного захисту робітників при обчи-
сленнях рекомендується використовувати умови ро-
боти, близькі до найгірших (терміну служби). Але то-
ді у всіх інших випадках буде проводитися заміна
фільтрів, у яких частина сорбенту не використана. Це
збільшує витрати на респіраторний захист з-за більш
частої заміни фільтрів. Крім того, при дуже великій
вологості точність обчислень знижується, так як ма-
тематична модель не враховує деякі фізичні ефекти.

3.1.4 Вплив на термін служби хімічного складу
забруднень повітря

Історично, до початку широкомасштабного застосу-
вання комп'ютерів та інтернет, для подання такої ін-
формації використовували таблиці, надруковані на
бумаге[34].
В СРСР в 1974 році був виданий каталог[35] (і в 1982
році — перевидано[12]), в якому наводилися відомо-
сті про строк служби стандартних радянських філь-
трів при впливі 63 шкідливих газів при концентраці-
ях 5, 15, 100 і навіть 1000 ГДК. Нижче наводиться ча-

http://webapps.msanet.com/responseguide/Home.aspx
https://www.scottsurelife.com/DesktopUI/Login.aspx?RegionId=MQ==-PMHQ7K9J3Kg=
https://www.scottsurelife.com/DesktopUI/Login.aspx?RegionId=MQ==-PMHQ7K9J3Kg=
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%2527%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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стина даних з цього каталогу для протигазної короб-
ки «А» з противоаэрозольным фільтром. Інформації
про витрату повітря, температури і вологості — ні.
Видно, що термін служби одного і того ж противога-
зного фільтра сильно залежить від шкідливого газу.
Інформації про проведення подальших робіт у цьо-
му напрямку після 1982р немає. Дані з цих каталогів
пізніше були приведені в[36].

3.2 Заміна за показаннями Індикато-
рів ЗакінченняСтрокуСлужбиEnd
of Service Life Indicators, ESLI

Щоб вчасно замінювати противогазные фільтри, ви-
користовувані в умовах нестабільної забруднення по-
вітря, можна використовувати пристрої, які попере-
джають про наближення кінця робочого терміну слу-
жби фільтрів — індикатори закінчення строку слу-
жби (End of Service Life Indicators, ESLI). Такі інди-
катори бувають активними та пасивними. У пасив-
них індикаторах часто використовують чутливий еле-
мент, змінює колір, який встановлюється в фільтрі
на деякій відстані від отвору для виходу очищено-
го повітря (щоб зміна кольору сталося до того, як
шкідливі гази почнуть проходити через фільтр). А в
активних індикаторах сигнал датчика використовує-
ться для подачі світлового або звукового сигналу ро-
бочого — щоб він залишив забруднену атмосферу і
поміняв фільтр.
Фахівці Національного інституту охорони праці
(NIOSH) розробили вимоги[37][38] до таких індикато-
рів. Зокрема, вони повинні спрацьовувати до того, як
буде використано 90% терміну служби — щоб робо-
чий встиг піти із забрудненої атмосфери, і у пасивних
індикаторів чутливий елемент повинен розташовува-
тися так, щоб робочий бачив його при одягненому
респіраторі. Вимоги закріплені в стандарті з серти-
фікації респіраторів 42 CFR 84, наприклад в розділі
84.255[39]

3.2.1 Пасивні індикатори закінчення терміну
служби фільтрів

За даними[40] перший пасивний індикатор був розро-
блений в 1925 р[41]. У ньому використовувалася ін-
дикаторний папір, розташована вздовж прозорого ві-
конця, витягнутого в напрямку від вхідного отвору
фільтра до вихідного. По мірі зміни довжини забарв-
леного ділянки можна було визначити, яка частина
сорбенту не витрачена.
У 1957 році в ФРН був запатентований індикатор,
який перебував у полі зору робітника в подмасочном
просторі[42]. Недоліком індикатора було те, що він
спрацьовував при достатньо великій концентрації —
під маскою.

Пасивний індикатор закінчення строку служби стандар-
тного (переробленого) противогазного фільтра, описаний
С. Тороповим в 1960-е

У 1979 році корпорація American Optical Corporation
отримала кілька патентів на індикатори закінчення
терміну служби фільтрів респіраторів, які признача-
лися для використання у фільтрах, улавливавших во-
дорозчинні та водо-нерозчинні органічні сполуки[43].
На жаль, головною проблемою при використанні цьо-
го індикатора було те, що його термін зберігання
(перед початком використання) був значно меншим,
ніж строк зберігання самого фільтра і сорбенту за
даними[44] через 2 роки після виготовлення індика-
тори не використовувалися фільтрів міняли колір, і
тому такі фільтри в Японії не сертифицировались.
У лютому 2002 року з продажу було вилучено багато
фільтрів з пасивними індикаторами, оскільки при їх
установці на полнолицевые маски під час використа-
ння респіратора індикатор не було видно[45].
Фірма North Safety Products виготовляє декілька ви-
дів фільтрів з пасивними індикаторами — для захи-
сту від кислих газів (хлористого водню, фтористого
водню, діоксиду сірки, сірководню), від парів органі-
чних сполук; аміаку; і від ртуті і хлору. Недоліком цих
показників є те, що вони можуть попередити робочо-
го тільки про певних газах, і не можуть адекватно по-
переджати при використанні атмосфері, забрудненій
різними газами.
Компанія 3М виготовляє і продає противогазные
фільтри з пасивним індикатором: 3М 6009[46] і
60929[47], призначені для захисту від ртуті і хлору.
Перевагою пасивних індикаторів є їх низька вартість,
а недоліком — те, що для виявлення їх спрацюван-
ня робочого потрібно стежити за індикатором, а ха-
рактер виконуваної роботи не завжди це дозволяє.
Крім того, щоб вчасно виявити зміну кольору, потрі-
бно гарне освітлення. Робітники, які погано розрізня-
ють кольори, не можуть використовувати такі філь-
три.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_(NIOSH)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_(NIOSH)
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В СРСР до 1960 року був розроблений респіратор
для захисту від сірководню[48]. Використовувалася
стандартна протигазна коробка, яка модифікувалася
шляхом врізки індикатора, міняв колір при набли-
женні сірководню до отвору для виходу очищеного
повітря.
Пізніше були розроблені противогазные коробки з
прозорої пластмаси, в яких для уловлювання аміа-
ку використовувався поглинач з іонообмінної смо-
ли, менявший колір по мірі насичення[49]. Публікацій
про практичне застосування цих фільтрів (в СРСР і
РФ) немає.

3.2.2 Активні індикатори закінчення терміну
служби фільтрів

Активний індикатор закінчення терміну служби фільтра
— нова розробка Національний інститут охорони праці
(NIOSH)

В активних індикаторах для попередження робочо-
го використовується світлова або звукова сигналіза-
ція, що спрацьовує по сигналу датчика, що встанов-
люється звичайно в противогазный фільтр. Такі ін-
дикатори дозволяють вчасно замінювати фільтри при
будь-якій освітленості, і не вимагають від робітника
звертати увагу на колір індикатора. Вони можуть та-
кож використовуватись робітниками, які погано роз-
різняють різні кольори.
За даними[40] одним з перших активних індикато-
рів був розроблений в 1965 році фільтр, в якому
дві дроту з'єднувалися за допомогою воску[50]. При
розм'якшенні воску парами органічних сполук дро-
ту стосувалися один одного, і включався попереджу-
вальний світловий сигнал. Недоліками пристрої були
його складність і залежність спрацювання від темпе-
ратури.
В подальшому стали широко використовувати хим-
резисторы і напівпровідникові датчики.
В 2002 році в Японії розробили респіратор з датчи-
ком, розташованим після фільтра[51].
У 2003 році був розроблений респіратор з напівпро-
відниковим датчиком, які перебували між фільтром

і маскою[52]. Недоліком пристрою було велике спо-
живання енергії — потрібна заміна батарейок кожну
зміну.
У 2002 році був отриманий патент на недоро-
гий оптоволоконний датчик, який встановлювався в
фільтр[53]. Пристрій відрізнявся низькою вартістю,
простотою, здатність реагувати на різні забруднення.

Датчики для активного індикатора, що розробляються за-
раз у США

У 2002 році фірма Cyrano Sciences розробила «еле-
ктронний ніс», що складався з 32 різних датчи-
ків. Обробка сигналів мікрокомп'ютером дозволяла
визначати наявність різних шкідливих речовин[54].
Різними організаціями ведеться активна розробка
більш досконалих індикаторів закінчення терміну
служби[40].
Незважаючи на рішення технічних проблем, та на-
явність встановлених вимог до активних індикатора-
ми закінчення терміну служби, за період 1984р (пер-
ший стандарт з сертифікації з вимогами до індика-
торів) до 2013р в США не був сертифікований жо-
ден фільтр з активним індикатором. Виявилося, що
вимоги до фільтрів не цілком точні, вимоги до робо-
тодавців не зобов'язують їх використовувати такі ін-
дикатори досить конкретно, і тому виробники ЗІЗОД
побоюються комерційної невдачі при продажу нової
незвичної продукції — хоча і продовжують проводи-
ти науково-дослідні і дослідно-конструкторські робо-
ти. Тому, на підставі дослідження застосування ре-
спіраторів (яке показало, що в США більше 200 тис.
осіб можуть піддаватися надмірному впливу шкідли-
вих газів з-за несвоєчасної заміни фільтрів) лабора-
торія засобів індивідуального захисту (NPPTL) в Ін-
ституті охорони праці (Національний інститут охоро-
ни праці NIOSH) стала розробляти активний індика-
тор. Після завершення роботи, за результатами, бу-
дуть уточнені вимоги законодавства, вимоги до робо-
тодавця, а отримані технології будуть передані про-
мисловості для застосування в нових ЗІЗОД[55].
Публікацій про розробку активних індикаторів в
СРСР і РФ немає.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_(NIOSH)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_(NIOSH)
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4 Неодноразове використання
противогазных фільтрів

Перспективна повна маска противогазного респіратора,
обладнана індикаторами закінчення терміну служби філь-
тра (ESLI)[56]

При використанні противогазных фільтрів з великою
кількістю сорбенту при низькій концентрації забру-
днень, або при нетривалому використанні, після за-
стосування у фільтрі залишається багато невитраче-
ного сорбенту. При подальшому зберіганні фільтра
частина молекул уловленных газів може десорбиро-
ваться, і з-за різниці концентрацій (у вхідного отво-
ру концентрація більше, отвори для виходу очище-
ного повітря — менше) вони мігрують до вихідно-
го отвору. У 1975 році[57] дослідження фільтрів при
впливі бромистого метилу показало, що із-за такої
міграції при повторному використанні фільтра кон-
центрація шкідливої речовини в очищеному повітрі
може перевищити ГДК (навіть якщо продувати через
фільтр чисте повітря). Щоб зберегти здоров'я робі-
тників, законодавство США не допускає повторно-
го використання противогазных фільтрів для захисту
від здатних мігрувати "летючих шкідливих речовин
— навіть якщо при першому використанні фільтра
сорбент наситився частково. Згідно стандартам, «ле-
тючими» вважаються речовини з температурою ки-
піння нижче 65 °C. Але дослідження показали, що і
при температурі кипіння вище 65 °C повторне вико-
ристання фільтра може виявитися небезпечним. То-
му виробник повинен надавати покупцеві всю інфор-
мацію, необхідну для організації безпечного застосу-

вання противогазных фільтрів. За є, в тих випадках,
коли обчислення програм (див. вище) показують, що
термін «безперервної» служби фільтра більше 8 го-
дин (таблиці 2 і 3), законодавство обмежує застосу-
вання однією зміною.
В СРСР і РФ широко використовувалися і викори-
стовуються противогазные коробки великого габари-
ту, які містять багато сорбенту. Велика сорбційна єм-
ність таких фільтрів в деякій мірі пом'якшує наслід-
ки міграції шкідливих газів під час зберігання вико-
ристовувався раніше фільтра. У результаті — через
більш рідкісного прояви цього явища, і з-за того, що
в РФ виробники ЗІЗОД не несуть відповідальності за
наслідки використання (і роботодавець рідко відпо-
відає за ушкодження здоров'я робітників), різні ав-
тори недвозначно і систематично рекомендують ви-
користовувати противогазные фільтри не тільки по-
вторно, але і багаторазово. Наприклад, в[58] реко-
мендувалося використання противогазных фільтрів
(в деяких випадках) протягом декількох місяців. Та-
кі загальні рекомендації не дозволяють визначити —
коли це можна робити безпечно (і скільки разів), а
коли — не можна.

Перспективний датчик, використовуваний для визначення
наближення закінчення терміну служби противогазного
фільтра (End of Servise Life Indicator ESLI)[56]

У статті[31] наводиться порядок розрахунку концен-
трації шкідливих речовин у момент початку повтор-
ного використання фільтрів (що дозволяє точно ви-
значити, коли можливе їх повторне безпечне викори-
стання), але ці наукові результати поки не знайшли
відображення в стандартах, ні в інструкції щодо за-
стосування респіраторів, складених виготовлювача-
ми (де також часто забороняється повторне викори-
стання). Цікаво відзначити, що автор статті, що пра-
цює в США, навіть не спробував розглянути можли-
вість використання противогазного фільтра в третій

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%9A


8 5 ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ДО СВОЄЧАСНОЇ ЗАМІНИ ФІЛЬТРІВ

раз.

5 Вимоги законодавства до
своєчасної заміни фільтрів

Оскільки використання запаху під маскою не завжди
дозволяє своєчасно замінювати противогазные філь-
три, і оскільки здатність розрізняти запахи у різних
людей різна і залежить від різних обставин, то Управ-
ління по охороні праці (Міністерство праці США)
заборонило використовувати такий спосіб визначен-
ня закінчення терміну служби. Законодавство (див.
Законодавче регулювання вибору та організації за-
стосування респіраторів) США[59] зобов'язує робо-
тодавця використовувати тільки два способи замі-
ни фільтрів — за розкладом, і за показаннями ін-
дикатора закінчення терміну служби — так як ли-
ше ці способи забезпечують надійне збереження здо-
ров'я робітників (а інструкція інспекторам з охоро-
ни праці Управління охорони праці містить конкре-
тні вказівки по проведення перевірки виконання та-
ких вимог[60]). З іншого боку, державні органи зо-
бов'язують виробників надавати споживачеві всю не-
обхідну інформацію,що дозволяє скласти розклад за-
міни фільтрів.
Аналогічні вимоги є і в стандарті з охорони праці, ре-
гулює вибір і організацію застосування ЗІЗОД у краї-
нах ЄС[61]. В Англії підручник з вибору і застосуван-
ня респіраторів рекомендує при використанні ЗІЗОД
для захисту від шкідливих газів для заміни фільтрів
отримувати інформацію від виробника, замінювати
фільтри за розкладом, використовувати індикатори
закінчення терміну служби, а також — не рекомен-
дує використовувати противогазный респіратор біль-
ше однієї години в день (при цьому рекомендується
міняти фільтри 1 класу після одноразового застосу-
вання, 2 класу — не рідше одного разу в тиждень,
3 класу — за вказівками виробника, і забороняє по-
вторне використання при захисті від летких речовин,
здатних мігрувати).[62]

• В СРСР і РФ державного регулювання ви-
бору та організації застосування ЗІЗОД не
було і немає, і законодавство не пред'являє
ніяких вимог до роботодавця щодо своєча-
сної заміни фільтрів.

Чинне законодавство регулює застосування складно-
го технічного пристрою (ЗІЗОД) точно так само, як
видачу спецодягу і спецвзуття (прирівнявши проти-
газ до валянків) — навіть не уточнюючи, який ре-
спіратор повинен використовуватися — протиаеро-
зольний або противогазный[63]. Крім того, виробни-
ки противогазных фільтрів в РФ зазвичай не нада-
ють інформацію, що дозволяє визначити термін слу-
жби фільтрів при впливі різних газів в різних умовах.

Тому, фактично, єдиним способом заміни фільтрів є
використанням надійного способу заміни по запаху,
що не завжди дозволяє зберегти здоров'я робітників.
Більше того, активно впроваджується думка, що від-
повідальність за застосування (сертифікованого) ре-
спіратора несе виключно роботодавець:

Відповідальність за вибір та засто-
сування адекватних і прийнятних для
конкретних цілей ЗІЗОД лежить на ро-
ботодавця[64]

—але не виготовлювач[65][66] (який не надає покупце-
ві необхідну інформацію), і не держава (яка самоусу-
нулася від виконання своїх регулюючих обов'язків).

• Вимоги законодавства України до своєча-
сної заміни противогазных фільтрів

Згідно ДНПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та за-
стосування засобів індивідуального захисту органів
дихання»:

При застосуванні протигазів за пе-
редбачених умов їх використання строк
служби фільтрів (коробок) становить
не менш однієї робочої зміни (6-8 годин),
якщо виробником не встановлено інше.
Він може змінюватися залежно від кон-
центрації шкідливої речовини в повітрі
робочої зони.

Виходом з ладу змінних протигазових
коробок є поява запаху газу (пари) під ли-
цьовою частиною (закінчення часу захи-
сної дії). У цьому разі вони підлягають
обов'язковій заміні. Оскільки деякі гази
не мають запаху, то критерієм виходу з
ладу коробок є:

для марки СО— збільшення маси ко-
робки на 50 г;

для марки М — запах під маскою і
збільшення маси коробки на 35 г;

для марки Г — робота коробки про-
тягом 100 годин.

Виконання таких рекомендацій, як було показано ви-
ще, може призвести до потрапляння в органи дихан-
ня повітря з неприпустимо високою концентрацією
шкідливих речовин. Ця рекомендація, як і рекомен-
дації фахівців і продавців в РФ, не відповідає суча-
сним науковим знанням і рівнем розвитку техніки, а
також практики застосування фільтруючих противо-
газных ЗІЗОД в США і в Європейському Союзі.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
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6 Регенерація противогазных
фільтрів

Як згадувалося вище, при уловлюванні молекул шкі-
дливих газів активованим вугіллям за рахунок ад-
сорбції, зв'язок між молекулою і вугіллям не дуже мі-
цна, і можливий відрив і віднесення раніше уловлен-
ных молекул з сорбенту. Це виявилося під час першої
світової війни — використані противогазные філь-
три при подальшому тривалому зберіганні (у герме-
тичній тарі) «втрачали» уловлена раніше хлор (дуже
повільно, такщо це не представляло небезпеки), і при
повторному використанні при газових атаках могли
захистити солдатів. Звичайно, така «природна реге-
нерація» пояснювалася досить великими перервами
між використанням протигазів для захисту від хімі-
чної зброї — а в промисловості ситуація зовсім не
схожа. Крім того, частина шкідливих газів при улов-
люванні утворює з сорбентом більшміцні зв'язки, ніж
хлор і активоване вугілля.
Тому для відновлення використаних противогазных
фільтрів розроблялися спеціальні технології. Вони
використовували створення умов, більш сприятли-
вих для десорбції раніше уловленных шкідливих ре-
човин. Для цього в 1930-х використовували водяний
пар або нагріте повітря[67][68], або інші способи[69].
Регенерація проводилася після вивантаження сор-
бенту з протигазної коробки, або прямо в коробці без
демонтажу.

У 1967р була зроблена спроба використовувати в
якості поглинача іонообмінні смоли. Автори запро-
понували для регенерації гранул сорбенту використо-
вувати їх промивку (після вивантаження з протига-
зної коробки) розчином лугу або соди[70].
Дослідження[57] у 1975р також показало, що після
впливу бромистого метилу можлива ефективна реге-
нерація використаних противогазных фільтрів при їх
продуванню нагрітим повітрям (100÷110°С, витрата
20 л/хв, тривалість близько 60 хвилин).
У промисловості, при очищенні повітря і газів, ви-
користання сорбентів та їх регенерація у фільтрах
відбувається постійно і систематично, так як це до-
зволяє заощадити кошти на заміну сорбенту, і так
як регенерація промислових фільтрів може проводи-
тися ретельно і організовано. Але при масовому ви-
користанні противогазных респіраторів різними лю-
дьми в різноманітних умовах контролювати точність
і правильність регенерації противогазных фільтрів
респіраторів — неможливо, і (незважаючи на техні-
чну здійсненність і вигідність) регенерація противо-
газных фільтрів ЗІЗОД не проводиться.

7 Висновки

В умовах, коли в РФ[71] відсутній законодавче регу-
лювання організації застосування респіраторів, коли
фахівців з охорони праці не вчать правильно виби-
рати і організовувати застосування ЗІЗОД (і практи-
чно немає адекватних навчальних посібників), коли
виробники не надають споживачам інформацію, не-
обхідну для визначення терміну служби фільтрів і
твердо не хочуть цікавитися тим, що відбувається пі-
сля продажу товару (респіраторів), своєчасна заміна
фільтрів респіраторів та визначення можливості їх
безпечного повторного використання може стати до-
сить серйозною проблемою, особливо при захисті від
шкідливих газів, які не мають тих властивостей, або
при зниженій індивідуальної чутливості робітника.
Раніше, до розробки індикаторів закінчення строку
служби, та програмного забезпечення, здатного об-
числювати термін служби в різних умовах (і з-за ін-
шою невирішеною тоді проблеми — просочування
невідфільтрованого повітря через зазори між маскою
і особою) фахівці в США намагалися повністю за-
боронити систематичне використання респіраторів,
дозволивши їх застосування лише при ремонті, те-
хобслуговуванні тощо[72]. Законодавство розвинених
країн вимагало від роботодавця використовувати для
захисту від шкідливих газів, які не мають тих власти-
востей, виключно ізолюючі ЗІЗОД[73] (наприклад —
шлангові респіратори). При відсутності індикаторів
закінчення строку служби та можливості вирахувати
термін служби фільтрів, цей спосіб може допомогти
зберегти здоров'я робітників і в РФ.
Проблеми з визначенням терміну заміни протига-
зні фільтрів привели до того, що при забрудненості
повітря, миттєво-небезпечної для життя, стандарти
США[59] та ЄС[74][75][61] дозволяють використовувати
тільки ізолюючі респіратори.
Через просочування невідфільтрованого повітря че-
рез зазори між маскою і особою, ефективність філь-
труючого респіратора може виявитися значно ниж-
чою, ніж ступінь очищення повітря противогазными
фільтрами. Докладніше див Випробування респіра-
торів у виробничих умовах і Очікувана ступінь захи-
сту респіратора.

8 Примітки
[1] Дубінін М. і Чмутов К. Фізико-хімічні основи про-

тивогазного справи.. — Військова академія хімічного
захисту імені К.Є Ворошилова. — Москва, 1939. —
291 с. — 3000 прим.

[2] Patty F.A. Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology. —
3. — New York: Willey-Interscience, 1985. — С. 1008.

[3] Ненсі Боллінджер NIOSH Respirator Selection Logic
2004. — Cincinnati, OH: NIOSH, 2004 Є переклад:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%87%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2527%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D1%87%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2527%D1%8F
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD_%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE-%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0_1939%25D0%25B3.djvu
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD_%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE-%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0_1939%25D0%25B3.djvu
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2005-100/
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2005-100/


10 8 ПРИМІТКИ

Керівництво по вибору респіраторів (рус.).

[4] 3M Occupational Health and Environmental Safety
Division — Respirator Selection Guide (2008)

[5] ppm частин на мільйон за обсягом

[6] Не середньозмінна ГДКРЗ, а короткочасна — за 15
хвилин (США).

[7] Список шкідливих речовин у яких відсутні або погані
попереджувальні властивості

[8] Список шкідливих речовин з невідомими попереджу-
вальними властивостями

[9] Ненсі Боллінджер, Роберт Шюц. NIOSH Guide to
Industrial Respiratory Protection NIOSH, 1987 р. Пере-
клад: Керівництво щодо застосування респіраторів в
промисловості 1987 (рус.)

[10] Amoore JE, Hautala E. Odor as an aid to chemical safety:
odor thresholds compared with threshold limit values and
volatilities for 214 industrial chemicals in air and water
dilution. J. Appl. Toxicol. 1983; 3(6):272-290

[11] Трумпайц Я. І., Афанасьєва Е. Н. Індивідуальні засоби
захисту органів дихання (альбом). — Ленінград: Про-
физдат, 1962. — 55 с.

[12] Шкрабо М. Л. та ін. Промислові протигази і респі-
ратори. Каталог. Відділення НИИТЭХИМа Черкаси
1982

[13] B. Ballantyne P. Schwabe (1981). Respiratory Protection.
Principles and Applications. London, New York:
Chapman & Hall. с. 381.

[14] Maggs F.A.P (1972). «ANon-destructive Test of Vapour
Filters». The Annual of Occupational Hygiene (Oxford
University Press) 15 (2-4). с. 351–359.

[15] British Patent No 60224/69

[16] Капцов В. А., Тихова Т. С., Е. В. Трофимова и др.Сред-
ства индивидуальной защиты работающих на желе-
знодорожном транспорте. Каталог-справочник. —М:
Транспорт, 1996. — С. 245. — 426 с.

[17] US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics
Respirator Usage in Private Sector Firms, 2001. — U.S.
Department of Health and Human Services, Centers for
Disease Control and Prevention, National Institute for
Occupational Safety and Health. — Morgantown, WV,
2003. — 273 с. — P. 214, таблиця 91.

[18] Ziegler Martin G., W. Hauthal, H. Köser Entwicklung
von Indikatoren zur Anzeige des Gebrauchsdauer-Endes
von Gasfiltern (Machbarkeitsstudie) (Schriftenreihe der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
Forschung: Fb 997 1433-2086).. — Bremerhaven:
Wirtschaftsverl., 2003. — Т. Fb 997. — 158 с. — ISBN
3-86509-041-9.

[19] Cothran T. Features - Life Service Software for Organic
Vapour Cartriges 69 (Waco, Tex.),: (2000) С. 84-93.

[20] Посилання на документ з описом програмиMerlinTM.
На жаль, саму програму — знайти не вдалося

[21] Посилання на сайт фірми North, де можна безкоштов-
но скачати програму для обчислення строку служби
противогазных фільтрів «'ezGuide»'

[22] Посилання на сайт фірми Survivair, де можна без-
коштовно скачати програми для обчислення стро-
ку служби противогазных фільтрів двох типів: «'S-
Series Cartridge Service Software Life»', а також'T-
Series Cartridge Service Software Life"'

[23] Програма 3М

[24] Посилання на базу даних VOICE компанії Drager
(версія для США) з програмою обчислення терміну
служби фільтрів «End-of-ServiceLife Calculator»

[25] GerryWood Effects of Air Temperatures and Humidities
on Efficiencies and Lifetimes of Air-Purifying Chemical
Respirator Cartridges Tested Against Methyl Iodide //
American Industrial Hygiene Association Journal. —
Taylor and Francis, 1985. — Т. 46. — № 5. — С. 251–
256.

[26] Gerry O. Wood & Mark W. Ackley A Review of the
Wheeler Equation and Comparison of Its Applications to
Organic Vapor Respirator Cartridge Breakthrough Data
// American Industrial Hygiene Association Journal. —
Taylor and Francis, 1989. — Т. 50. — № 8. — С. 651–
654.

[27] Gerry O. Wood Estimating Service Lives of Organic
Vapor Cartridges // American Industrial Hygiene
Association Journal. — Taylor and Francis, 1994. — Т.
55. — № 1. — С. 11-15.

[28] Gerry O. Wood Estimating Service Lives of Organic
Vapor Cartridges II: A Single Vapor at All Humidities //
Journal of Occupational and Environmental Hygiene. —
Taylor and Francis, 2004.—Т. 1.—№7.—С. 472–492

[29] Gerry O. Wood Estimating Service Lives of Air-
Purifying Respirator Cartridges for Reactive Gas
Removal // Journal of Occupational and Environmental
Hygiene. — Taylor & Francis, 2005. — Т. 2. —№ 8. —
С. 414–423

[30] Gerry O. Wood and Jay L. Snyder Estimating Service
Lives of Organic Vapor Cartridges III: Multiple
Vapors at All Humidities //Journal of Occupational and
Environmental Hygiene. — Taylor & Francis, 2007. —
Т. 4. — № 5. — С. 363–374

[31] Gerry O. Wood and Jay L. Snyder Estimating Reusability
of Organic Air Purifying Respirator Cartridges 8 Taylor
and Francis (2011) С. 609-617.

[32] Дубинин М. М., Заверина Е. Д., Радушкевич Л. В.
Сорбция и структура активных углей // Отделения об-
щей и технической химии АН СССРЖурнал физиче-
ской химии. — Москва: Наука, 1947. — Т. 21. — №
11. — С. 1351–1362

[33] Програма обчислення строку служби противогазных
фільр, використовує математичну модель Джеррі Ву-
да

[34] Приклад обчислених таблиць з термінами служби
фільтра при впливі різних речовин

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2520%D0%BF%D0%BE%2520%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%2520%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%25202004.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB:%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2,_%25D1%2583_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D1%2583%25D1%258E%25D1%2582_%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB:%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2,_%25D1%2583_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2582%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D1%2583%25D1%258E%25D1%2582_%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB:%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2_%25D1%2581_%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D1%258F%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB:%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2_%25D1%2581_%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D1%258F%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/docs/87-116/pdfs/87-116.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/docs/87-116/pdfs/87-116.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NIOSH%2520%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2520%D0%BF%D0%BE%2520%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%2520%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2520%D0%B2%2520%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%25201987.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NIOSH%2520%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2520%D0%BF%D0%BE%2520%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%2520%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%2520%D0%B2%2520%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%25201987.pdf
http://annhyg.oxfordjournals.org/content/15/2-4.toc
http://annhyg.oxfordjournals.org/content/15/2-4.toc
http://www.cdc.gov/niosh/docs/respsurv/pdfs/respsurv2001.pdf
http://aleph.rsl.ru/F/EMVGGGNET1AJX6AQQ4599A5M9298RJSD7SXEMMLG1G5TFCRP1V-00025?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=002430104&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/EMVGGGNET1AJX6AQQ4599A5M9298RJSD7SXEMMLG1G5TFCRP1V-00025?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=002430104&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/EMVGGGNET1AJX6AQQ4599A5M9298RJSD7SXEMMLG1G5TFCRP1V-00025?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=002430104&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/EMVGGGNET1AJX6AQQ4599A5M9298RJSD7SXEMMLG1G5TFCRP1V-00025?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=002430104&year=&volume=&sub_library=
http://aleph.rsl.ru/F/EMVGGGNET1AJX6AQQ4599A5M9298RJSD7SXEMMLG1G5TFCRP1V-00025?&func=item-global&doc_library=RSL01&doc_number=002430104&year=&volume=&sub_library=
https://uk.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/3865090419
https://uk.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/3865090419
http://www.aearo.com/pdf/CHANGE.pdf
http://www.northsafety.com/TriggerWorkflow.aspx?WorkflowModuleGUID=a3c3bf34-f500-45aa-a73f-13a246669a21&Alias=NSUS&SB_ContentItemGuid=689efebd-5d40-4540-a7f7-8c9744d59ad1&ReuseToken=True&CDTID=d7a36b2d-1770-4285-8ad1-24b9a71f228f
http://www.northsafety.com/TriggerWorkflow.aspx?WorkflowModuleGUID=a3c3bf34-f500-45aa-a73f-13a246669a21&Alias=NSUS&SB_ContentItemGuid=689efebd-5d40-4540-a7f7-8c9744d59ad1&ReuseToken=True&CDTID=d7a36b2d-1770-4285-8ad1-24b9a71f228f
http://www.northsafety.com/TriggerWorkflow.aspx?WorkflowModuleGUID=a3c3bf34-f500-45aa-a73f-13a246669a21&Alias=NSUS&SB_ContentItemGuid=689efebd-5d40-4540-a7f7-8c9744d59ad1&ReuseToken=True&CDTID=d7a36b2d-1770-4285-8ad1-24b9a71f228f
http://www.honeywellsafety.com/USA/respiratoryprotection/
http://www.honeywellsafety.com/USA/respiratoryprotection/
http://www.honeywellsafety.com/USA/respiratoryprotection/
http://www.honeywellsafety.com/USA/respiratoryprotection/
http://www.honeywellsafety.com/USA/respiratoryprotection/
http://csrv.3m.com/csrv
http://www.draeger.ru/voice/default.do?country=US&language=en&niosh=yes&calculator=no
http://www.draeger.ru/voice/default.do?country=US&language=en&niosh=yes&calculator=no
http://www.draeger.ru/voice/default.do?country=US&language=en&niosh=yes&calculator=no
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15298668591394761
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15298668591394761
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15298668591394761
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15298668991375317
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15298668991375317
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15298668991375317
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15428119491019203
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15428119491019203
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459620490467792
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459620490467792
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459620591034259
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459620591034259
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459620591034259
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459620701277468
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459620701277468
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459620701277468
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2011.606536
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15459624.2011.606536
http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/change_schedule_mathmodel.html
http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/change_schedule_mathmodel.html
http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/change_schedule_mathmodel.html
http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/mathmodel_woodtable.html%7C
http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/mathmodel_woodtable.html%7C


11

[35] Шкрабо М. Л. та ін. Промислові протигази і респі-
ратори. Каталог. Відділення НИИТЭХИМа Черкаси
1974

[36] Камінський, С.Л.; Смирнов, К.М.; Жуков, В.І. та ін.
Засоби індивідуального захисту: Справ. посібник. —
Ленінград: Хімія. Ленингр. отд-ня,, 1989. — 398 с. —
ISBN 5-7245-0279-8.

[37] National Institute for Occupational Safety and Health
(NIOSH), Notice of acceptance of applications for
approval of air purifying respirators with end-of-
servicelife indicators (ESLI), Federal Register, 49, 140,
July 19, 1984, 29270-29272

[38] Regulations predating the January 1998 OSHA Revision,
Regulations predating the January 1998 OSHA Revision,
Federal Register, 63, 29 °C.F.R. 1910.134, Jan 8, 1998,
1152

[39] Вимоги до респіраторів при їх сертифікації в США В
Викитеке

[40] George Favas End of Service Life Indicator (ESLI) for
Respirator Cartridges. Part I: Literature Review Human
Protection& Performance Division Defence Science and
Technology Organisation, 506 Lorimer St Fishermans
Bend, Victoria 3207 Australia, DSTO Defence Science
and Technology Organisation (2005) 40 c.

[41] Yablick M. (1925) Indicating gas-mask canister, Patent
No. US1537519

[42] Dragerwerk H. and Bernh, D. L. (1957), Patent No.
GE962313

[43] Jones J. A. and Ayes, A. V. (1979) Respirator cartridge
end-of-service lift indicator system and method of
making, American Optical Corporation, Patent No.
US4154586.

[44] Tanaka S., Tsuda Y., Kitamura S. and Shimada, M.
(2001) A simple method for detecting breakthroughs
used in chemical cartridges. American Industrial Hygiene
Association Journal, 62, 168–171.

[45] Metzler R. W. (2002) Withdrawal of Aearo company’s
full facepiece respirators with the R59A mercury
vapor/chlorine cartridge. National Institute for
Occupational Safety and Health.

[46] Фільтр 3М 6009 з індикатором закінчення терміну
служби. Інструкція для користувача.

[47] Фільтр 3М 60929 з індикатором закінчення терміну
служби. Інструкція для користувача.

[48] Торопов СА, Найман ІС Легкий протигаз-респіратор
з індикатором на сірководень Москва: Профиздат
(1961) С. 65-67.

[49] Коробейникова АС Вихлянцев АВ Трубіцина МО Ново-
крещенова ЧИ Випробування противогазных коробок
з індикацією відпрацювання шихти Москва: Профи-
здат (1988) С. 112-114.

[50] Loscher R. A. (1965) Gas contaminant sensing device,
Selas Corp of America, Patent No. US3200387

[51] Shigematsu Y., Kurano R. and Shimada S. (2002) Gas
mask having detector for detecting timing to exchange
absorption can, Shigematsu Works Co Ltd and New
Cosmos Electric Corp., Patent No. JP2002102367

[52] Hori H., Ishidao T. and Ishimatsu S. (2003) Development
of a new respirator for organic vapors with a
breakthrough detector using a semiconductor gas
sensor. Applied Occupational and Environmental
Hygiene, 18(2) 90-95.

[53] Bernard P., Caron S., St.Pierre M. and Lara, J. (2002)
End-of-service indicator including porous waveguide for
respirator cartridge, Institut National D'histoire Optique,
Quebec, Patent No. US6375725.

[54] Cyrano Sciences, Array based chemiresistor sensors for
residual life and end of service life indication, NIOSH
presentation. (2002)

[55] Susan L. Rose-Pehrsson, Monica L. Williams Integration
of Sensor Technologies into Respirator Vapor Cartridges
as End-of-Service-Life Indicators: Literature and
manufacturer’s Review and Research Roadmap. — US
Naval Research Laboratory. — Washington, DC, 2005.
— 37 p.

[56] Презентація Лабораторії Засобів Індивідуального За-
хисту (NPPTL) Національного інституту охорони пра-
ці (NIOSH) 2007р Sensor Development for ESLI &
Application to Chemical Detection

[57] F.A.P. Maggs and M.E. Smith The Use and Regeneration
of Type-O Canisters for Protection Against Methyl
Bromide The Annals of Occupational Hygiene 1975
18(2): 111–119

[58] Басманов П. І. та ін. Засоби індивідуального захисту
органів дихання. Підручник СПб 2002

[59] Стандарт США US Standard 29 CFR 1910.134
«Respiratory protection». — OSHA, Є переклад:
Стандарт 29 CFR 1910.134 (рус.).

[60] Charles Jeffress «Instruction CPL 2-0 .120». — OSHA,
1998 Є переклад: «Інструкція для інспекторів з охо-
рони праці з вказівками, як проводити перевірку ви-
конання вимог стандарту за респіраторної захисту
(США)» (рус.).

[61] Стандарт ЄС EN 529:2005 Respiratory protective
devices— Recommendations for selection, use, care and
maintenance — Guidance document (Засоби індивіду-
ального захисту органів дихання. Рекомендації щодо
вибору, використання, догляду і обслуговування)

[62] Respiratory protective equipment at work. A practical
guide HSG53. — 4 edition. — Health and Safety
Executive, 2013. — P. 44-46. — 59 p. — ISBN 978 0
7176 6454 2.

[63] Правила забезпечення працівників спеціальним одя-
гом, спеціальним взуттям та іншими засобами індиві-
дуального захисту (в ред. Постанов Мінпраці РФ від
29.10.1999 N 39 від 03.02.2004 N 7)

https://uk.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/5724502798
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F_%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2_42_CFR_84_18.07.2014.pdf
https://ru.wikisource.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582_%25D1%2581_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D0%25BA_%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8_%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8_(%25D0%25A1%25D0%25A8%25D0%2590)
https://ru.wikisource.org/wiki/%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582_%25D1%2581_%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B8_%25D0%25BA_%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BC_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8_%25D0%25B8%25D1%2585_%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2584%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8_(%25D0%25A1%25D0%25A8%25D0%2590)
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA446250
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA446250
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?Location=U2&doc=GetTRDoc.pdf&AD=ADA446250
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSu7zK1fslxtUnx2Go8_1ev7qe17zhvtsevtsessssss--&fn=6000%2520Series%2520Cartridges%2520UI.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=SSSSSu7zK1fslxtUnx2Go8_1ev7qe17zhvtsevtsessssss--&fn=6000%2520Series%2520Cartridges%2520UI.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UuZjcFSLXTtNXf_5xfcEVuQEcuZgvs6evs6e666666--&fn=6000SeriesComboCart_P100%2520UI.pdf
http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?mwsId=66666UuZjcFSLXTtNXf_5xfcEVuQEcuZgvs6evs6e666666--&fn=6000SeriesComboCart_P100%2520UI.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10473220301438
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10473220301438
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10473220301438
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10473220301438
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10473220301438
http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA434905
http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA434905
http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA434905
http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA434905
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2009-133/pdfs/DREAM2008-GasVapor-Snyder-NIOSH.pdf
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2009-133/pdfs/DREAM2008-GasVapor-Snyder-NIOSH.pdf
http://annhyg.oxfordjournals.org/content/18/2/111.abstract?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=The+Use+and+Regeneration+of+Type-O+Canisters+for+Protection+Against+Methyl+Bromide&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT
http://annhyg.oxfordjournals.org/content/18/2/111.abstract?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=The+Use+and+Regeneration+of+Type-O+Canisters+for+Protection+Against+Methyl+Bromide&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT
http://annhyg.oxfordjournals.org/content/18/2/111.abstract?maxtoshow=&hits=10&RESULTFORMAT=&fulltext=The+Use+and+Regeneration+of+Type-O+Canisters+for+Protection+Against+Methyl+Bromide&searchid=1&FIRSTINDEX=0&resourcetype=HWCIT
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=12716
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=12716
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%2520%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80.pdf
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=DIRECTIVES&p_id=2275
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%2520%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%2520%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0%2520%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC.pdf
http://www.en-standard.eu/en-529-respiratory-protective-device-recommendations-for-selection-use-care-and-maintenance-guidance-document/
http://www.en-standard.eu/en-529-respiratory-protective-device-recommendations-for-selection-use-care-and-maintenance-guidance-document/
http://www.en-standard.eu/en-529-respiratory-protective-device-recommendations-for-selection-use-care-and-maintenance-guidance-document/
http://www.hse.gov.uk/Pubns/priced/hsg53.pdf
http://www.hse.gov.uk/Pubns/priced/hsg53.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780717664542
https://uk.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/9780717664542
http://www.transform.ru/Npa_htm/SPECOD/PrSIZ.htm
http://www.transform.ru/Npa_htm/SPECOD/PrSIZ.htm
http://www.transform.ru/Npa_htm/SPECOD/PrSIZ.htm
http://www.transform.ru/Npa_htm/SPECOD/PrSIZ.htm
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9 Джерела, дописувачі та ліцензії тексту і зображень

9.1 Текст
• Користувач:AlexChirkin/Способи заміни противогазових фільтрів респіраторів Джерело: http://uk.wikipedia.org/wiki/
%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%3AAlexChirkin/%D0%A1%
D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%20%
D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%
D1%85%20%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%
BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2?oldid=15154234 Дописувачі: Zvr, Andreev777,
AlexChirkin, Леонід Панасюк, Green Zero і Аноніми: 1

9.2 Зображення
• Файл:Acap.svg Джерело: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Acap.svg Ліцензія: Public domain Дописувачі: Вла-
сна робота Художник: F l a n k e r

• Файл:ESLI-NIOSH_датчик_2007г.jpg Джерело: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/ESLI-NIOSH_%D0%B4%
D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_2007%D0%B3.jpgЛіцензія: Public domainДописувачі: Sensor Development for ESLI
& Application to Chemical Detection Художник: Jay Snyder (US Department of Health and Human Services - CDC - NIOSH - NPPTL)

• Файл:ESLI-NIOSH_полнолицевая_маска.jpg Джерело: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/ESLI-NIOSH_
%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%
BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0.jpg Ліцензія: Public domain Дописувачі: Sensor Development for ESLI & Application to
Chemical Detection Художник: Jay Snyder (US Department of Health and Human Services - CDC - NIOSH - NPPTL)

• Файл:ESLI_NORTH_7700_+_RT41.JPG Джерело: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/ESLI_NORTH_7700_
%2B_RT41.JPG Ліцензія: CC-BY-SA-3.0 Дописувачі: Власна робота Художник: AlexChirkin

• Файл:Активный_индикатор_окончания_срока_службы_противогазных_фильтров_ESLI.jpg Джерело: http:
//upload.wikimedia.org/wikipedia/uk/f/fb/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%
B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%
D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%
D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%
D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_ESLI.jpg Ліцензія: ?
Дописувачі: сайт Центрів щодо стримування захворювань www.cdc.gov Художник: Государственное учреждение США

• Файл:Датчики_ESLI.JPG Джерело: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%
87%D0%B8%D0%BA%D0%B8_ESLI.JPG Ліцензія: Public domain Дописувачі: www.cdc.gov Development of Predictive Models for
Respirator Service Life Художник: Jay Snyder

• Файл:Торопов2.JPG Джерело: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%
D0%BF%D0%BE%D0%B22.JPG Ліцензія: CC0 Дописувачі: Власна робота Художник: AlexChirkin

9.3 Ліцензія вмісту
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2587%253AAlexChirkin/%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2?oldid=15154234
http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2587%253AAlexChirkin/%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2?oldid=15154234
http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2587%253AAlexChirkin/%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25B8%2520%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585%2520%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2?oldid=15154234
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