
Очікувані коефіцієнти захисту
респіраторів

Очікувані коефіцієнти захисту респіратора (ОКЗ,
assigned protection factor APF) - це (за визначенням [1])
та ступінь (коефіцієнт) захисту, яку повинен забез-
печити справний респіратор при його безперервному
використанні у виробничих умовах (тобто - відно-
шення концентрації шкідливих речовин зовні маски в
зоні дихання до концентрації під маскою). При цьо-
му маска підбирається індивідуально для кожного ро-
бітника, а відповідність особі за формою і за роз-
міром перевіряється інструментально, забезпечуючи
при цьому щільне прилягання по периметру торкан-
ня.

1 Захисні властивості респіра-
торів

Вимірювання коефіцієнта захисту КЗ респіратора і в
лабораторних, і у виробничих умовах показали, що
він дуже різноманітний (см. Випробування респіра-
торів у виробничих умовах). Навіть при виконанні
однакових рухів одним і тим же робочим, що вико-
ристовують один і той же респіратор (в контрольова-
них лабораторних умовах) виходять різні значення.
Причина в тому, що між маскою респіратора та осо-
бою робітника під час роботи через сповзання маски
і зміни форми обличчя можуть виникати, змінюва-
тися і зникати зазори, через які під маску при вди-
ху може потрапити (різне) кількість невідфільтрова-
ного повітря. Це робить коефіцієнт захисту випадко-
вою величиною, і ускладнює встановлення кордону
області допустимого застосування респіратора. На-
приклад, в дослідженні[2] у респіратора-напівмаски
при виконанні забарвлення у виробничих умовах був
отриманий середній КЗ = 230 000, а в дослідженні[3]
в лабораторних умовах у полноліцевой маски були
отримані середні КЗ = 25 і 30. Але це не означає, що
напівмаски захищають краще, ніж повнолицеві ма-
ски. Навпаки, зазвичай ступінь захисту напівмаски
нижче, ніж у полноліцевой маски, що і відображають
стандарти, що регулюють вибір і організацію застосу-
вання респіраторів в розвинених країнах. Наприклад
в США забороняється використовувати напівмаски з
фільтрами найвищої якості при забрудненості пові-
тря вище 10 ГДК, а повнолицеві маски, які в цілому
більш надійні, можна використовувати при забрудне-
ності повітря до 50 ГДК[1].

2 Заощадження здоров'я робі-
тників при використанні ре-
спіраторів з нестабільними
захисними властивостями

2.1 Принципи організації респіратор-
ної захисту

Як слід використовувати респіратори з нестабільни-
ми захисними властивостями, щоб зберегти здоров'я
робітників? У 1984 р, після чергового вимірюван-
ня захисних властивостей респіраторів у виробничих
умовах [4], яке знову показало, що КЗ - нестабільний,
вчені Стівен Ленхарт і Дональд Кемпбел запропо-
нували обмежити область допустимого застосування
респіраторів таким чином, щоб при їх використанні у
виробничих умовах в > 95% випадків КЗ респіратора
був чисельно вище забрудненості вдихуваного пові-
тря (вираженої в ГДК). Це був компроміс, тому що з
одного боку, через нестабільність захисних властиво-
стей респіратора уникнути випадків, коли КЗ нижче
забрудненості повітря можна тільки при дуже силь-
ному зменшенні ОКЗ, а з іншого боку, при роботі з
шкідливими речовинами низькою і помірною токси-
чності рідкісні випадки впливу , що перевищує ГДК,
не призведуть до погіршення здоров'я (середнє вплив
буде все ж таки менше ГДК). Ця пропозиція піддало-
ся колективного обговорення американськими і єв-
ропейськими фахівцями з промислової гігієни, і з тих
пір кордон «95%» стала використовуватися для оцін-
ки результатів випробувань респіраторів (зараз, го-
ловним чином, за традицією).

2.2 Статистична обробка

Проаналізувавши численні результати випробувань
респіраторів різних типів в різних виробничих умо-
вах, при імітації виконання роботи в лабораторних
умовах і при виконанні стандартного набору вправ,
провівши статистичну обробку результатів цих вимі-
рів, і обговоривши результати з експертами, амери-
канські фахівці визначили значення ОКЗ для респі-
раторів різних типів. Важливо відзначити, що коефі-
цієнт захисту респіратора - випадкова величина, і не-
має ніяких гарантій того, що КЗ респіратора завжди
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9)
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%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_%D1%83_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85_%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85


2 3 ЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ЗАХИСТУ ОКЗ РЕСПІРАТОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ

буде вище його Очікуваного КЗ. Тому була зроблена
рекомендація для роботодавця - намагатися робити
вимірювання фактичного ступеня захисту респірато-
рів безпосередньо під час роботи у виробничих умо-
вах (щоб перевірити - яка реальна ступінь захисту).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

* Мгновенно-опасная концентрация (Immediately Dangerous to Life or Health IDLH) - такая концентрация, кратковременное воздействие которой может привести к смерти, необратимому 

ухудшению здоровья или помешать покиданию опасного места (например - из-за воздействия на глаза). 

* Параграф 4 (Руководства NIOSH по выбору респираторов 2004г) – в сокращении: 

Как самоспасатели могут использоваться два вида СИЗОД – фильтрующие и изолирующие. Ожидаемые коэффициенты защиты ОКЗ при их выборе не учитывают. Учитывают: требуемое время 

применения, достаточное для эвакуации в имеющихся условиях; потенциальный недостаток кислорода; возможность появления мгновенно-опасной концентрации. 

Если нет недостатка кислорода (его концентрация не ниже 19.5%), и нет мгновенно-опасной концентрации, можно использовать фильтрующие (противогазные и/или противоаэрозольные) 

респираторы, лицевой частью может быть загубник или полнолицевая маска. или даже полумаска . 

Если нет недостатка кислорода, и есть мгновенно-опасной концентрация, можно использовать фильтрующие (противогазные и/или противоаэрозольные) респираторы с лицевой частью – 

полнолицевой маской, если фильтр способен очищать воздух при ожидаемой концентрации.  

Самоспасатели с загубником можно использовать для эвакуации при загрязнении воздуха угарным газом СО, если его концентрация не превышает 1%. 

Фильтры фильтрующих респираторов должны соответствовать ожидаемому составу воздушных загрязнений. 

Если ожидается недостаток кислорода, используются автономные дыхательные аппараты с лицевой частью – полнолицевой маской или капюшоном. 

Если возможно раздражение глаз вредными веществами – используйте респираторы с полнолицевыми масками. 

* Приложение D из стандарта с требованиями к работодателю в отношении выбора и организации использования СИЗОД (29 CFR 1910.134) – выдержка: 

Респираторы являются эффективным средством защиты воздушных загрязнений лишь тогда, когда они правильно выбраны и правильно применяются. Рекомендуется использовать 

респираторы даже тогда, когда загрязнённость воздуха ниже допустимой – для дополнительной защиты сотрудников и для удобства. Но если респиратор используется неправильно, или если он 

не содержится в чистоте, то он сам может создавать опасность для здоровья работника. Иногда рабочие используют респираторы при загрязнённости воздуха, не превышающей предельно 

допустимого (ПДК). Если работодатель даёт Вам респираторы для добровольного применения, или если Вы используете свой собственный респиратор, нужно соблюдать определённые меры 

предосторожности для того, чтобы респиратор сам не стал опасным для здоровья: 

1. Прочтите и выполняйте все инструкции изготовителя – по использованию, техобслуживанию, очистке, (СИЗОД) а также ограничения по его применению. 

2. Выбирать для использования сертифицированные респираторы … На упаковке  …  должна быть этикетка ... Там должна быть информация о том, от чего защищает респиратор…  

3. Не используйте респиратор для защиты от тех загрязнений, против которых он не предназначен. Например: противоаэрозольные респираторы не защищают от газов, и наоборот… 

4. Следите за тем, чтобы Вы по ошибке не стали использовать чужой респиратор. 

* Максимальная концентрация использования СИЗОД (МКИ) (maximum use concentration MUC) равна меньшему из трёх значений (1) ОКЗ * ПДК (2) Величина, указанная изготовителем 

респиратора для этих веществ (если указана), (3) Если выбранный СИЗОД не является дыхательным аппаратом или шланговым респиратором с вспомогательным дыхательным аппаратом - 

мгновенно-опасная для жизни или здоровья концентрация IDLH. А если воздух загрязнен смесью N веществ с концентрациями С
1
, С

2
…С

N
  нужно, чтобы выполнялось неравенство: 

С
1
/МКИ

1
 + С

2
/МКИ2 + … С

N
/МКИ

N
   ≤  1 

Схема алгоритма выбора респиратора (NIOSH 2004) 

1. Предназначен ли респиратор 

для тушения пожаров? 

2. Предназначен ли респиратор для 

использования в атмосфере с 

недостатком кислорода, то есть при его 

концентрации < 19.5%? 

3. Предназначен ли респиратор для входа  в места с 

загрязнённостью воздуха, которая неизвестна, или 

которая может быть мгновенно-опасной  (IDLH)  

(например – при ЧС)?  

5. Может ли использующий респиратор  рабочий оказаться в 

ситуации, когда при эвакуации с места работы в неисправном 

респираторе концентрация вредных веществ будет  

мгновенно-опасной (IDLH)? 

6. Могут ли вредные вещества вызвать раздражение глаз или повредить 

их при той концентрации, при  которой они находятся в воздухе? 

Лицевой частью СИЗОД может быть  любая лицевая часть такого респиратора, у 

которого ожидаемый коэффициент защиты (ОКЗ) не ниже требуемого 

7. Вычислите коэффициент загрязнённости воздуха КзВ (Hazard Ratio HR) как отношение концентрации 

вредного вещества к его ПДК (среднесменной или кратковременной).  

   Для самоспасателей определите вероятность возникновения опасной ситуации. 

   Превышает ли единицу КзВ, или возможна ли опасная  ситуация? 

8. В каком состоянии находятся воздушные загрязнения? 
9.  Аэрозоль 

(пыль, дым, туман) 10.  Газ 
11.  Аэрозоль 

и газ 

9. 2. Выберите подходящий фильтр по маслостойкости и по 

степени очистки.  

Степень очистки фильтра: Р3-99.95%, Р2-94%, Р1-80%; 

Степень очистки фильтра фильтрующей полумаски: 

FFP3 – 99%, FFP2- 94%, FFP1- 80% 

Фильтры с маркировкой S – только для защиты от твёрдых 

частиц, а SL – для защиты и от твёрдых,  и от жидких частиц. 

9. 1. Предназначен ли противоаэрозольный  

респиратор только для эвакуации? 

Если да, см. Параграф 4. 

10. 1. Предназначен ли противогазный  

респиратор только для эвакуации? 

Если да, см. Параграф 4. 

10. 2. Выберите противогазный фильтр так, чтобы он 

соответствовал химическому составу загрязнений, и 

чтобы его класс (количество сорбента) соответствовало 

требуемой (приемлемой) продолжительности работы. 

Подробнее см. Википедия – Способы замены 

противогазных фильтров респираторов 

10. 3. Выберите подходящий респиратор из Таблицы 

2 так, чтобы  

- его ОКЗ был не ниже коэффициента загрязнённости 

воздуха КзВ (Шаг 7) 

- учитывались ограничения, указанные изготовителем 

(если указаны),  

- учитывалась мгновенно-опасная концентрация (если  

нужно). 

- учитывалась максим. концентр. использования МКИ 

 

11. 1. Предназначен ли противогазный 

респиратор  только для эвакуации? 

Если да, см. Параграф 4. 

11. 2. Выберите противогазный фильтр так, чтобы он 

соответствовал химическому составу загрязнений, и чтобы  

его класс (количество сорбента) соответствовало требуемой 

продолжительности работы. Подробнее см. Википедия – 

Способы замены противогазных фильтров респираторов, и 

выберите противоаэрозольный (пред)фильтр с учётом требуемой 

эффективности очистки воздуха и маслостойкости (если нужно) 

11. 3. Выберите подходящий респиратор из Таблицы 3 так, 

чтобы  

- его ОКЗ был не ниже коэффициента загрязнённости воздуха 

КзВ (Шаг 7) 

- учитывались ограничения, указанные изготовителем (если 

указаны),  

- учитывалась мгновенно-опасная концентрация (если нужно). 

- учитывалась максимальная концентрация использования  

респиратора МКИ 

 

1.а Можно использовать автономный дыхательный аппарат (ДА) с открытым контуром, полнолицевой маской и подачей воздуха 

под маску по потребности под давлением, соответствующий требованиям пожарных организаций (например – NFPA) 

 2.а Загрязнён ли 

воздух вредными 

веществами? 

Можно использовать ДА с любой лицевой частью и любым режимом подачи воздуха, или шланговый 

респиратор (ШР)  с любой лицевой частью и любым режимом подачи воздуха в сочетании с 

вспомогательным ДА со сроком службы, достаточным для эвакуации. 

Можно использовать автономный дыхательный аппарат ДА; или же  шланговый респиратор ШР  с 

вспомогательным ДА со сроком службы, достаточным для эвакуации. Лицевые части и режимы 

подачи воздуха должны учитывать требуемые степени защиты (наличие/отсутствие мгновенно-

опасной концентрации, ожидаемые коэффициенты защиты ОКЗ в Таблицах 1-3), зависящие от 

концентрации загрязнений, и необходимость защиты глаз (если нужна). 

Можно использовать изолирующий респиратор (обозначаемый далее ДА_ШР++):  автономный 

дыхательный аппарат ДА с полнолицевой маской  и подачей воздуха по потребности под давлением, 

или же шланговый респиратор ШР с полнолицевой маской и подачей воздуха по потребности под 

давлением с вспомогательным ДА с таким же режимом подачи, и со сроком службы, достаточным 

для эвакуации. Лицевые части и режимы подачи воздуха должны учитывать требуемые степени 

защиты (ОКЗ в Таблицах 1-3), зависящие от концентрации загрязнений, и необходимость защиты 

глаз (если она нужна). 

Можно использовать респиратор (ДА_ШР++) - ДА с полнолицевой маской  и подачей воздуха 

по потребности под давлением, или же ШР с полнолицевой маской и подачей воздуха по 

потребности под давлением с вспомогательным ДА с таким же режимом подачи, и со сроком 

службы, достаточным для эвакуации.  

 

Начало 

Да 

Нет 

 

Нет 

Да 

Нет 

Да 

Да 

Нет 

Да Нет 

Да 

Нет 

С < 1 ПДК С > 1 ПДК 

Шаг 1      

 

9. 3. Выберите подходящий респиратор из Таблицы 1 так, 

чтобы  

- его ОКЗ был не ниже коэффициента загрязнённости (Шаг 7) 

- учитывались ограничения, указанные изготовителем (если 

указаны),  

- учитывалась мгновенно-опасная концентрация (если  

нужно). 

- при воздействии смеси веществ с концентрациями  

- учитывалась максимальная концентрац. использования МКИ 

Лицевой частью СИЗОД могут быть: (1) Полнолицевая маска, (2) шлем или капюшон - если 

ожидаемый коэффициент защиты  (ОКЗ) СИЗОД со шлемом или капюшоном не ниже требуемого. 

4. Концентрация вредных веществ С превышает ПДК?  

Для выбора самоспасателя см. Параграф 4. 

Если С < 1 ПДК (при добровольном использовании СИЗОД)  

нужно ознакомить рабочих с приложением D 

Шаг 2      

 

Графічна схема послідовності дій при виборі респіратора
(рус.)

2.3 Умови застосування

Крім того, ці величини відносяться не до окремого
респіратора, а до системи «робітник-респіратор», і
вони справедливі при виконанні певних умов, зазна-
чених у визначенні:

• Справний стан респіратора. Законодавство[5] зо-
бов'язує роботодавця організувати техобслуго-
вування застосовуваних респіраторів та їх пере-
вірки. Обговорення захисних властивостей не-
справного респіратора - безглуздо.

• Безперервна носка. Наприклад, якщо робітник
не буде використовувати респіратор тоді, коли
він заходиться в забрудненій атмосфері, то без-
глуздо обговорювати захисні властивості респі-
ратора. Робітник повинен використовувати ре-
спіратор правильно (завжди, коли забрудненість
повітря вище ГДК), а роботодавець повинен усу-
нути причини, які заважають це робити (висо-
ка температура, необхідність розмовляти), або
зменшити навантаження на робітника.

• Для правильно застосування респіратора робі-
тник повинен обов'язково пройти навчання і по-
тренуватися - і до початку роботи в забрудне-
ній атмосфери, і пізніше - періодично. Законо-
давство зобов'язує роботодавця проводити по-
чаткове і періодичне навчання.

• Індивідуальний підбір і інструментальна пере-
вірка маски респіратора. Випробування респіра-
торів показали, що коли маска респіратора від-
повідає особі робочого за формою і розміром, то
вона менше схильна сповзати під час роботи, і
між маскою та обличчям рідше утворюються за-
зори. Тому при індивідуальному підборі маски і
перевірці наявності зазорів захисні властиво-
сті будуть, в середньому, помітно вище. Робото-
давець зобов'язаний надати працівнику можли-
вість вибрати найбільш зручну маску з декіль-
кох запропонованих, і потім приладом перевіри-
ти наявність зазорів.

При виконанні цих умов, (див. Статтю Законодав-
че регулювання вибору та організації застосування
респіраторів), згідно «Керівництву з вибору респіра-
торів» 2004р Національного інституту охорони пра-
ці NIOSH респіратори різних мають зазначені нижче
значення ОКЗ:

3 Значення Очікуваних Коефі-
цієнтів Захисту ОКЗ респіра-
торів різних типів

3.1 Таблиця 1. Протиаерозольні респі-
ратори [1]

† Рівень захисту даного респіратора залежить від:
робочого (який повинен виконувати вимоги програ-
ми респіраторної захисту, наприклад - OSHA 29
СFR 1910.134) [5]; використання респіраторів, серти-
фікованих Національним інститутом охорони праці
NIOSH при їх допустимої комплектації; виконання
перевірки відповідності маски респіратора особі ро-
бочого за формою і розміром, щоб уникнути викори-
стання лицьових частин, не здатних щільно приляга-
ти до обличчя робітника.
†† «Відповідний» - означає, що фільтр або фільтру-
вальний матеріал може використовуватися проти на-
явного аерозолю.
††† Можна забезпечити ОКЗ = 10 тільки в разі кіль-
кісної або якісної інструментальної перевірки відпо-
відності маски респіратора особі робітника - індиві-
дуально.

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)
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)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA_%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%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA_%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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3.2 Таблиця 2. Протигазну респіратори
[1]

† Рівень захисту даного респіратора залежить від:
робочого (який повинен виконувати вимоги програ-
ми респіраторної захисту, наприклад - OSHA 29
СFR 1910.134) [5]; використання респіраторів, серти-
фікованих Національним інститутом охорони праці
NIOSH при їх допустимої комплектації; виконання
перевірки відповідності маски респіратора особі ро-
бочого за формою і розміром, щоб уникнути викори-
стання лицьових частин, не здатних щільно приляга-
ти до обличчя робітника.
†† Обрані протигазну фільтри повинні бути сертифі-
ковані для використання в тих умовах, де їх будуть
застосовувати

3.3 Таблиця 3. Комбіновані респірато-
ри [1]

† Рівень захисту даного респіратора залежить від:
робочого (який повинен виконувати вимоги програ-
ми респіраторної захисту, наприклад - OSHA 29
СFR 1910.134) [5]; використання респіраторів, серти-
фікованих Національним інститутом охорони праці
NIOSH при їх допустимої комплектації; виконання
перевірки відповідності маски респіратора особі ро-
бочого за формою і розміром, щоб уникнути викори-
стання лицьових частин, не здатних щільно приляга-
ти до обличчя робітника.
†† Обрані протигазну фільтри повинні бути серти-
фіковані на відповідність тим газоподібним забру-
днень, які очікуються на робочому місці.
††† «Відповідний» означає, що фільтри або фільтру-
вальний матеріал можуть використовуватися для за-
хисту від аерозолю робочого місця.
Також дивись [6].

3.4 Протиаерозольні фільтри

Класифікація протиаерозольних респіраторів і філь-
трів в США і ЄС відрізняється. «Найгірший» амери-
канський респіратор не пропускає більше 5% аеро-
золю (це близько до FFP2), тому в США у всіх про-
тиаерозольних напівмасок ОКЗ = 10. Респіратори єв-
ропейського першого класу FFP1 в США не сертифі-
кують і не використовують. Маркування протиаеро-
зольних фільтрів в США і ЄС дозволяє визначити,
чи призначені вони тільки для захисту від твердих
частинок, або їх можна використовувати для захисту
від аерозолюмасла (США) і туману (ЄС). Високоефе-
ктивні американські фільтри N100, R100 або Р100
(99.97%) приблизно відповідають європейським Р3
(99.95%).

Стандарти РФ схожі на стандарти ЄС, але маркуван-
ня фільтрів в РФ не дозволяє встановити - чи можна
використовувати його для захисту від рідких части-
нок, масла.

4 Висновок

Велика кількість наукових досліджень дозволило ви-
значити, за яких умов правильне використання ре-
спіраторів різних конструкцій дозволяє зберегти здо-
ров'я робітників. Отримані результати були закріпле-
ні у вигляді вимог законодавства, яке в розвинених
країнах регулює вибір і організацію застосування ре-
спіраторів, і яке зобов'язаний виконувати роботода-
вець (Див. Законодавче регулювання вибору та ор-
ганізації застосування респіраторів). На жаль, ні в
СРСР, ні в РФ (поки) немає нормативних докумен-
тів, 'обов'язкових для застосування' , які б чітко
визначали - коли які респіратори можна використо-
вувати, а коли - не можна, і як потрібно організувати
їх застосування для збереження здоров'я робітників.
У той же час, оскільки потреба в таких документах
існувала завжди, різні фахівці і організації неоднора-
зово розробляли різні методичні вказівки, інструкції
і тому подібні документи, в яких намагалися дати від-
повідь на життєво-важливе питання - коли які респі-
ратори можна використовувати, а коли не можна, і
як їх використовувати (Див. Література (СРСР і РФ)
нижче).
Важливо відзначити, що абсолютно всі ці документи
не були обов'язковими для застосування - або мали
силу на окремо взятому підприємстві, де розробля-
лися і застосовувалися. Тому (а також із-за невелико-
го тиражу), вони не могли забезпечити попереджен-
ня ушкодження здоров'я, возникавшего через непра-
вильне вибору та застосування завідомо недоста-
тньо ефективних респіраторів.

Показані рекомендації радянських і російських авто-
рів, пов'язані з області допустимого застосування
респіраторів-напівмасок різних моделей, їх не відповідність
один одному[7], і не відповідність науково обгрунтованим
вимогам стандартів з охорони праці та рекомендаціям
фахівців в США[5]

5 Примітки
[1] NIOSH Respirator Selection Logic 2004. Есть пере-

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)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA_%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%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA_%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%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)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA_%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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7 Джерела, дописувачі та ліцензії тексту і зображень

7.1 Текст
• Очікувані коефіцієнти захисту респіраторів Джерело: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D1%96%D0%BA%

D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%
D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%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=14846380 Дописувачі: AlexChirkin

7.2 Зображення
• Файл:Алгоритм_выбора_респиратора_(NIOSH_2004)_29_мая_2014г.pdf Джерело: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/1/1c/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%
BE%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_
%28NIOSH_2004%29_29_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_2014%D0%B3.pdf Ліцензія: CC0 Дописувачі: Власна робота Художник:
AlexChirkin

• Файл:Области_допустимого_применения_полумасок.jpg Джерело: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/
%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%
D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BA.jpg Ліцензія: CC0
Дописувачі: Власна робота Художник: AlexChirkin

7.3 Ліцензія вмісту
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2587%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2594%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%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=14846380
http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2587%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2594%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%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=14846380
http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2587%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2594%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%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=14846380
http://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2587%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2586%25D1%2596%25D1%2594%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2585%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2583%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=14846380
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BC_%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0_%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0_%2528NIOSH_2004%2529_29_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%258F_2014%25D0%25B3.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BC_%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0_%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0_%2528NIOSH_2004%2529_29_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%258F_2014%25D0%25B3.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BC_%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0_%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0_%2528NIOSH_2004%2529_29_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%258F_2014%25D0%25B3.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BC_%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0_%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0_%2528NIOSH_2004%2529_29_%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%258F_2014%25D0%25B3.pdf
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:AlexChirkin&action=edit&redlink=1
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/%25D0%259E%25D0%25B1%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8_%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BF%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA.jpg
//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:AlexChirkin&action=edit&redlink=1
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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