
Випробування респіраторів у виробничих
умовах

Просочування невідфільтрованого повітря під маску через
зазори, які утворюються в місці торкання обличчя робі-
тника - основна причина зниження захисних властивостей
респіраторів при їх носінні під час роботи (і правильно
обраних фільтрах)

При роботі в непридатному для дихання атмосфері
використовують засоби індивідуального захисту ЗІ-
ЗОД - респіратори. Для збереження життя і здоров'я
робітників важливо, щоб використовуваний респіра-
тор забезпечував такий рівень захисту, який відпо-
відає забрудненості повітря. Існують респіратори рі-
зних конструкцій, і їх захисні властивості в залежно-
сті від конструкції помітно відрізняються. Щоб ви-
брати підходящий респіратор, потрібно заздалегідь
знати, який рівень захисту він забезпечить. Через ви-
падки надмірного впливу шкідливих речовин на ро-
бочих, правильно і своєчасно використовували сер-
тифіковані і справні респіратори з високоефективни-
ми фільтрами, до кінця 1960-х фахівцям в промисло-
во розвинених країнах стало ясно, що реальна ефе-
ктивність ЗІЗОД нижче тієї, яка очікувалася (на під-
ставі виключно лабораторних випробувань)[1]. Тому,
починаючи з 1970-х рр., В промислово розвинених
країнах почали проводити випробування ЗІЗОД без-
посередньо під час роботи у виробничих умовах. Ре-
зультати цих випробувань показали, що реальна ефе-
ктивність респіраторів в цілому значно нижче, ніж
при випробуванні в лабораторних умовах. Тому при
розробці нормативних документів, що регулюють ви-
бір і організацію застосування респіраторів в розви-
нених країнах використовували результати саме ви-

робничих випробувань.

1 Історія питання

Схема вимірів коефіцієнтів захисту респіраторів у виро-
бничих умовах під час роботи

Після винаходу Шервудом в 1958 році першого інди-
відуального пробовідбірної насоса[2][3] з'явилася те-
хнічна можливість одночасно вимірювати забрудне-
ність повітря і зовні маски респіратора, і забрудне-
ність вдихуваного повітря (під маскою). Це дозволяє
визначити ефективність ЗІЗОД. Але до 1970-х фахів-
ці помилково вважали, що захисні властивості респі-
ратора в лабораторних і в виробничих умовах не від-
різняються. Вимірів ефективності респіраторів у ви-
робничих умовах не проводили, а кордони областей
застосування респіраторів встановлювали на підста-
ві виключно лабораторних випробувань. Але резуль-
тати перших досліджень показали, що у виробни-
чих умовах захисні властивості респіраторів всіх кон-
струкцій - непостійні, і сильно залежать як від пра-
вильності їх використання (безперервна носка в за-
брудненій атмосфері і т. П.), Так і від просочування
забрудненого повітря під маску через зазори між нею
і особою. Виявилося, що у виробничих умовах ефе-
ктивність респіраторів значно нижче, ніж в лабора-
торних. Це змусило переглянути обмеження області
застосування ЗІЗОД різних конструкцій, і спонукало
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розробити вимоги до організації їх застосування, за-
кріпивши їх в національному законодавстві. Резуль-
тати виробничих вимірювань також змусили приділя-
ти більше уваги технічним способам захисту (герме-
тизація, вентиляція, автоматизація, зміна технології
та ін.).
У респіраторів з лицьовою частиною, щільно при-
лягає до обличчя (фільтруючі і еластомерниє напів-
маски, повнолицеві маски) відмінність між результа-
тами лабораторних та виробничих випробувань ви-
никає через просочування невідфільтрованого пові-
тря через зазори між маскою та обличчям. Ці зазо-
ри утворюються через те, що під час роботи співробі-
тники роблять різноманітні рухи, які не роблять ви-
пробувачі в лабораторії, і навіть правильно одягнена
маска «сповзає». У респіраторів з нещільно приля-
гає лицьовою частиною забруднене повітря може та-
кож потрапляти в зону дихання через «поддуванія»
за наявності протягів, яких немає при випробуван-
нях в лабораторії. Невелике число випробувачів не
може імітувати все різноманіття осіб мільйонів робо-
чих (за формою і за розміром), і за ~ 20 хвилин при
сертифікації в лабораторії випробувач не може імі-
тувати все різноманіття рухів, виконуваних мільйо-
нами робітників. Також випробувачі одягають маски
неквапливі і акуратніше.

2 Опубліковані результати ви-
пробувань у виробничих умо-
вах

2.1 Початковий етап (1970-ті - 1980-ті)

Непостійність зазорів і - як наслідок - різноманітність
тривалості і інтенсивності просочування невідфільтрова-
ного повітря під маску призводять до того, що СЕРЕДНІ
коефіцієнти захисту респіраторів-полумасок можуть змі-
нюватися в дуже широких межах у різних робочих (при по-
рівнянні один з одним), і в одного робочого при носінні одного
респіратора та виконанні однакової роботи (у різні дні)

(1974)[4] Визначалася ефективність респіраторів, ви-
користовуваних шахтарями. За допомогою індивіду-
альних пробовідбірників і пиловловлювачів одноча-
сно вимірювалися дві концентрації пилу - зовні ма-

ски і під маскою. Так як респіратор захищає шахта-
ря лише коли він одягнений, то за допомогою двох
терморезисторов (один під маскою, інший на поясі)
вимірювалася частка часу, яку використовувався ре-
спіратор під час вимірювань (нагрівання терморези-
стора видихається була ознакою шкарпетки маски).
Оскільки на застосування респіратора впливає його
удобность, вивчалося ставлення шахтарів до шкарпе-
тці респіратора.
(1974)[5] Дослідження показало, що респіратори мо-
жуть бути хорошим доповненням до ефективної зне-
пилюючої вентиляції. Автори рекомендували прово-
дити медобстеження робітників - при прийомі на ро-
боту, і періодично.
(1975)[6] проводять неодночасно заміри запиленості
зовні пневмокапюшонов (використовуваних при пі-
скоструминних роботах) і під ними. Вони показали,
що вплив на робочих перевищує ГДК, і що подача під
капюшон чистого повітря значно знижує його. Ви-
явилося, що вплив на робітників у проміжках між ви-
конанням завдань (коли респіратори зняті) може пе-
ревищувати ГДК, і що багато СІЗОД - несправні. Ав-
тори рекомендували організувати правильне застосу-
вання ЗІЗОД, знизити запиленість і використовувати
абразивний матеріал з меншим вмістом кварцу.
(1976)[7] Шляхом одночасного вимірювання концен-
трацій SO2 зовні напівмаски і під маскою були вимі-
ряні Коефіцієнти Захисту КЗ (відношення середньої
концентрації забруднень повітря зовні маски до се-
редньої концентрації під маскою). Враховували тіль-
ки ті результати, коли респіратори використовували-
ся безперервно. Виявилася позитивний зв'язок між
зручністю респіратора і КЗ (так як у зручних респі-
раторів ремені затягували тугіше).
(1979)[8] Вимірювалася ефективність автономних ди-
хальних апаратів MSA з подачею повітря по потребі
під полноліцевую маску, що використовувалися по-
жежниками. Для цього відразу після закінчення га-
сіння пожежі у них робили аналіз крові для визначе-
ння вмісту карбоксигемоглобіну (результат вдихання
монооксиду вуглецю СО). Результати біомоніторингу
показали, що при носінні респіратора з перервами йо-
го ефективність дуже низька, і що при безперервній
шкарпетці зміст карбоксигемоглобина значно вище,
ніж у людей, які брали участі у гасінні пожеж. Цей та
інші подібні результати спонукали обмежити засто-
сування респіраторів з подачею повітря по потребі (у
яких при вдиху тиск нижче, ніж в навколишній атмо-
сфері), і заборонити їх застосування пожежниками,
перейшовши на СІЗОД з постійно надлишковим ти-
ском під маскою.
(1980)[9] Ефективність респіраторів та інших ЗІЗ ви-
значали за допомогою біомоніторингу - вимірювали
концентрації стиролу у видихуваному повітрі та в се-
чі. Виявилося, що через слабку адсорбції стиролу че-
рез шкіру респіратори можуть забезпечити ефектив-
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ний захист.
(1980)[10] Дослідження яскраво показало, що ефе-
ктивність ЗІЗОД дуже сильно залежить від органі-
зації їх застосування і від навчання робітників: се-
редній КЗ у одного робітника, завжди одягалася ре-
спіратор перед входом в забруднені приміщення, ви-
явився в 26 разів більше середнього геометричного
КЗ всіх інших робітників. Автори поставили питан-
ня про поділі оцінок ефективності респіратора (при
правильному і безперервному застосуванні) та ефе-
ктивності захисту робітників (при реальному викори-
станні).
(1983)[11] КЗ респіратора з примусовою подачею по-
вітря виявився значно менше очікуваного (1000) - в
4.5-62 рази. Сильне невідповідність лабораторних та
виробничих результатів спонукало провести додатко-
ве дослідження)[12] для визначення причин розбіжно-
сті.
(1983)[12] Через нещільного прилягання лицьової ча-
стини, і через те, що робітники часто відкривали під-
німається лицьовій щиток шолома з примусовою по-
дачею повітря (подача> 184 л / хв, очистка> 99.97%),
мінімальні КЗ були дуже низькими (два найменших
КЗ: 1.1; 1.2). Виявилося, що відпочинок робітників у
приміщенні з очищеним повітрям помітно зменшує
шкідливий вплив, і що надійно захистити робочих
одними респіраторами можна. Виявилося, що при об-
численні КЗ при одному вимірі за концентраціями
різних речовин, дря різних речовин КЗ можуть від-
різнятися.
(1984)[13] Різноманітність КЗ, отримане в цьому і в
інших дослідженнях при безперервній шкарпетці ре-
спіраторів, спонукали авторів запропонувати обме-
жувати область допустимого застосування ЗІЗОД рі-
зних конструкцій на основі вимірів їх КЗ у виро-
бничих умовах (при безперервному використанні).
Цей принцип, з деякими варіаціями, використовує-
ться в розвинених країнах і зараз. Вони запропонува-
ли обмежувати застосування так, щоб в 95% випадків
КЗ перевищував очікуваний КЗ з імовірністю 90%.
Тому, використовуючи результати вимірів, вони за-
пропонували зменшити очікуваний КЗ напівмасок з
примусовою подачею повітря під маску з 500 до 50.
(1984)[14] Порівнювалися захисні властивості респі-
раторів при їх використанні робітниками з бородою і
без бороди при впливі крупнодісперсной пилу. Ви-
явилося, що - на відміну від багатьох інших дослі-
джень - наявність волосся на обличчі не призвело до
значного зниження КЗ. Можливо, це пов'язано з тим,
що бувальщина була крупна. В даний час всі західні
керівництва по експлуатації респіраторів вимагають,
щоб особа була чисто поголена.
(1984)[15] Це дослідження було третім за
рахунком[12][13], в якому виявилося, що у респі-
раторів з примусовою подачею повітря (у яких в
лабораторії КЗ стабільно перевищує 1000) у ви-

робничих умовах при безперервній шкарпетці КЗ
нижче очікуваного значення (1000): у респіратора
3М КЗ доходили до 28, а у Racal - до 42. Виявлені
раніше низькі КЗ стривожили фахівців - вони не
розуміли, чому при подачі більш 170 л / хв завідомо
чистого повітря під нещільно прилеглу лицьову
частину там виявляється багато забруднень .

• За результатами досліджень межа області допу-
стимого застосування таких респіраторів була
знижена в 40 разів - з 1000 до 25 ГДК.

Автори згадують, що при вивченні одного з перевіря-
лися респіраторів в аеродинамічній трубі при швид-
кості повітря 2 м/с при певних напрямках обдування
відбувалося зниження КЗ до 17. Дослідження показа-
ло, що лабораторні випробування не можуть служи-
ти достовірним показником надійності СІЗОД, і авто-
ри закликали використовувати для обмеження обла-
сті застосування ЗІЗОД виміру КЗ у виробничих умо-
вах при безперервній шкарпетці.

• Вимірювання у виробничих умовах змусили
фахівців розробити термінологію для по-
значення різних КЗ. В 1982-1985 публічне
обговорення[16][17][18] закінчилося тим, що було
дано визначення для 6 різних КЗ (вимірюваних
в різних виробничих і в лабораторних умо-
вах), які стали використовуватися офіційно[19].
Наприклад, на колективну думку фахівців,
очікуваний КЗ (ОКЗ, assigned PF APF) - це
мінімальний очікуваний рівень респіраторної
захисту, який повинен забезпечити справний ре-
спіратор, застосовуваний у виробничих умовах
основній масі навчених і тренованих робочих
після перевірки відповідності маски особі (см.
Очікувані коефіцієнти захисту респіраторів).
Для визначення очікуваного КЗ рекомендували
використовувати результати вимірів у виро-
бничих умовах, або значення очікуваного КЗ у
респіраторів аналогічної конструкції.

• Також виявилося, що при сильному непостій-
ність КЗ їх середні значення визначаються міні-
мальними значеннями КЗ[20]: Якщо при носінні
однієї напівмаски одним робочим[21] в одному
випадку КЗ = 19, а в іншому = 230 000, то про-
никання буде 5,26% і 0%, і середня проникання
= 2,63%. Тобто, середній КЗ = 38, а не 115 009.
На середній КЗ сильніше впливають мінімальні
значення.

Підсумками першого етапу випробувань респірато-
рів у виробничих умовах стали: вироблення загаль-
ноприйнятої зараз термінології для опису захисних
властивостей, розробка методики проведення вимі-
рювань КЗ різних видів у виробничих умовах, та ро-
зуміння того, що законодавство має встановлювати
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область обмеження застосування респіраторів різних
видів на основі результатів не лабораторних, а виро-
бничих випробувань. Проведені виміри підтвердили
конкретними фактами правоту того, що ЗІЗ (органів
дихання) - найостанніша, і саме ненадійне засіб захи-
сту, який має застосовуватися лише тоді, коли більш
надійні методи застосувати не можна; і застосування
ЗІЗОД повинно відбуватися в рамках програми ре-
спіраторної захисту - комплексу різних заходів, при-
значених для того, щоб ефективність респіраторів на
практиці виявилася такою високою, якою вона може
бути (для респіратора даної конструкції).

2.2 Подальші дослідження

(1984)[22] Для захисту від ртуті при виробництві
хлору використовувалися одноразові респіратори-
напівмаски. Діапазон значень КЗ - від 9 до 63. Мо-
жливо, реальні значення відрізнялися від виміряних,
але врахувати осадження шкідливої   речовини в орга-
нах дихання виявилося занадто складно.

Доступные опубликованные исследования эффективности разных СИЗОД в производственных условиях 

Дата 

публикации 

Исследование (авторы, 

статья) 
Вид КЗ* Вредное вещество; характер и/или место работы; СИЗОД 

Общее число 

участников замеров 

1974 
Harris H.E., W.C. DeSieghardt et al. 

American Industrial Hygiene Association Journal Vol. 35 №3 стр. 159-164 
ЭКЗ 

Угольная пыль; шахта; 

5 полумасок 
37 187 

1974 
Revoir W.H. 

American Industrial Hygiene Association Journal Vol. 35(8) с. 503-510 
ЭКЗ 

Хлопковая пыль; текстильная фабрика; 

3 полумаски 
5 16 

1975 
Samimi Behzad, Neilson A. et al. 

American Industrial Hygiene Association Journal 36(2) 140-148. 
ЭКЗ 

Пыль кварца; пескоструйные работы; 

шлемы с принудительной подачей воздуха 
Н Н 

1976 
Moore D.E., Smith T.J. 

American Industrial Hygiene Association Journal 37(8) 453-458. 
ПКЗ 

Диоксид серы; выплавка меди; 

3 эластомерные полумаски 
Н 76 

1979 
Marshal S. Levin 

American Industrial Hygiene Association Journal 40(9) 832-834 
Биом 

Монооксид углерода СО; тушение пожаров; автономный 

дыхательный аппарат MSA с подачей воздуха по потребности 
>26 519 

1980 
Brooks S. M., L. Anderson et al. Archives of Environmental Health: 

An International Journal 35(5) 287-294 
- 

Стирол; изготовление изделий из стеклопластика; 

одноразовые противогазные полумаски 
4 16 

1980 
Smith T.J., W.C. Ferrel et al. 

American Industrial Hygiene Association Journal 41(9) 624-629 
ЭКЗ 

Пыль кадмия; производство кадмия и краски; 

полумаски 
9 27 

1983 
Myers W.R., M.J. Peach III 

The Annals of Occupational Hygiene 27(3) 251-259 
ЭКЗ 

Пыль кварца; фасовка кварца; 

СИЗОД. с принудительной подачей воздуха 
4 11 

1983 
Shane S. Que Hee; P. Lawrence 

American Industrial Hygiene Association Journal 44(10) 746-751. 
ЭКЗ 

Свинец; выплавка латуни; 

респиратор с принудительной подачей воздуха 
7 16 

1984 
Lenhart S.W. and D.L. Campbell 

The Annals of Occupational Hygiene 28(2) 173-182. 
ПКЗ 

Свинец; производство свинца; 

полумаски без и с принудительной подачей воздуха 
25 50 

1984 
Fergin S. 

American Industrial Hygiene Association Journal 45(8) 533-537 
ПКЗ Пыль алюминия, оксиды фторидов; 60 75 

1984 
Myers W.R., M.J. Peach et al. 

American Industrial Hygiene Association Journal 45(10) 681-688 
ПКЗ 

Свинец; плавка и и отливка слитков; 

шлемы с принудительной подачей воздуха 
12 23 

1984 
Cohen H.J.  Journal of the International Society for Respiratory Protection 

2(3) 296-304 
ПКЗ 

Ртуть; производство хлора, техобслуживание оборудования, одноразовые 

полумаски 
7 26 

1984 
Dixon S.W. and T.J. Nelson  Journal of the International Society for 

Respiratory Protection 2(4) 347-360 
ПКЗ Аэрозоль свинца, эластомерные полумаски 11 37 

1985 A. Johnston, C. Colton et al / Доклад на AIHCE. р. 34065** №2 ПКЗ Асбест; удаление теплоизоляции с труб, и огнезащитного потолка; полумаски 17 84 

1986 
Grauvogel Lawrence 

American Industrial Hygiene Association Journal 47(2) 144-146 

ЭКЗ, 

Биом 

Свинец; изготовление аккумуляторов; 

пневмокапюшон и фильтрующая полумаска 
13 19 

1986 
Larsen R.S. 

American Industrial Hygiene Association Journal 47(12)A775-776 
ЭКЗ Растворители; разная очистка; 3 эластомерные полумаски 6 23 

1986 
Myers W. R., Michael J. Peach III, K. Cutright and W. Iskander  Journal of 

the International Society for Respiratory Protection 4(1) 62-89. 
ПКЗ Аэрозоль свинца; производство аккумуляторов, шлемы с ППВ 12 47 

1986 W. Albrecht, G. Carter et al / Доклад на AIHCE. р. 34062** ПКЗ Асбест; производство тормозов; шлем с ППВ 5 9 

1987 Reed L.D., Lenhart S.W. et al. Applied Industrial Hygiene 2(2) 53-56. ПКЗ Пыль; выпуск сухих смесей; фильтрующая полумаска 7 19 

1987 

Tchorz K. ORSA Tubes Worn Inside Face Masks: A Simple Means of 

Checking the Effectiveness of protective Filter Masks. In: Diffusive 

Sampling, ed. by Berlin et al. 1987, p. 419-422 

Биом. Органические вещества; очистка краски; полнолицевые маски 8 47 

* - ЭКЗ (эффективный КЗ, effective PF) - это КЗ респиратора, который измеряется в производственных условиях в течение периода работы без учёта того, использует ли в это время рабочий респиратор, или не 

использует,  ПКЗ (производственный КЗ, workplace PF) – КЗ респиратора, измеряемый в производственных условиях только в те периоды времени, когда СИЗОД используется непрерывно. Биом 

(Биомониторинг) - для определения эффективности респираторов сравнивали содержание вредных веществ или продуктов их разложения в крови, моче и др. у людей, использовавших респираторы и не 

подвергавшихся вредному воздействию. 

** Federal Register Vol. 68, No. 109 / Friday, June 6, 2003. Proposed Rules. Assigned Protection Factors pp. 34036-34119.  AIHCE - American Industrial Hygiene Conference and Exposition 

ППВ — респиратор с Принудительной Подачей Воздуха под лицевую часть. Н (неизвестно) - нет сведений 

Відомості про шкідливі речовини, місці проведення випробу-
вань та/або характер роботи, і типах використовувалися
респіраторів

(1984)[23] Описано вимір КЗ напівмасок, які застосо-
вувались для захисту від аерозолю свинцю.
(1985)[24] На доповіді, зробленій на виставці та
конференції[25] автори повідомили про вимірах КЗ
напівмасок, що використовувалися для захисту від
азбесту при демонтажі теплоізоляції і вогнезахисного
стелі.
(1986)[26] При проведенні вимірювань КЗ СІЗОД ав-
тори зіставили їх з результатами біомоніторингу -
концентраціями свинцю в крові. Виявилася взає-
мозв'язок. Автори помітили, що порушення правил
особистої гігієни може призвести до потрапляння в
організм значної кількості свинцю - незважаючи на
носку ефективних респіраторів.
(1986)[27] За допомогою пасивних дифузійних моні-
торів вимірювалася ефективність напівмасок (сере-
дні забрудненості повітря - вдихуваного, і в зоні диха-

ння) при впливі парів органічних розчинників. При-
чиною надмірної дії було непостійне використання
респіратора в забрудненій атмосфері.
(1986)[28] Вимірювалися КЗ шоломів з ППВ, які за-
стосовувались для захисту від свинцю при виробни-
цтві акумуляторів.
(1986)[29] На доповіді, зробленій на виставці та
конференції[25] автори повідомили про вимірах КЗ
шолома з ППВ, що використовувалися для захисту
від азбесту при виробництві гальм.
(1987)[30] У цьому дослідження була допущена по-
милка - для виміру концентрації пилу (яка містить
цемент) під маскою використовувалося зважування.
Сирої видихається повітря зволожували пил, і сушка
фільтра не могла усунути збільшення ваги. Тому на-
далі намагалися визначати масу певного елемента, і
при обчисленні КЗ вказували - для якого елементу
він визначений.
(1987)[31] Для визначення ефективності захисту від
парів розчинників під час очистки фарби при вико-
ристанні полноліцевой маски, автор закріплював на
внутрішній стороні респіратора дифузійні монітори.
За його повідомленням, вологість повітря, що види-
хається не перешкоджала проведенню вимірів.
(1987)[32] На доповіді, зробленій на виставці та
конференції[25] автори повідомили про вимірах КЗ
фільтруючих напівмасок, що використовувалися для
захисту від алюмінію, титану та кремнію при полиро-
вании і шліфуванні.
(1987)[33] На доповіді, зробленій на виставці та
конференції[25] автори повідомили про вимірах КЗ
шлангових респіраторів з ППВ, які застосовувались
для захисту від кремнію в суднобудуванні.
(1989)[34] Використання шолома з примусовою по-
дачею повітря, який приєднувався до непромокаль-
ному костюму за допомогою блискавки, дозволило
отримати великий середній геометричний ПКЗ ≈350
і надійно захистити робітників. Виміри показали, що
треба більше уваги приділяти організації застосуван-
ня ЗІЗОД та організації виконання роботи.
(1989)[35] На доповіді, зробленій на виставці та
конференції[25] автори повідомили про вимірах КЗ
повнолицев масок, які застосовувались для захисту
від свинцю при виробництві свинцю.
(1989)[36] На доповіді, зробленій на виставці та
конференції[25] автори повідомили про вимірах КЗ
шлангових респіраторів з ППВ, що використовува-
лися для захисту від аерозолю заліза і кремнію при
абразивної обробці виливків.
(1990)[37] Вимірювання КЗ трьох моделей повноли-
цев масок, сертифікованих HSE показало, що їх КЗ
у виробничих умовах значно менше, ніж в лаборато-
рії (мінімальне значення - 11, що в 81 разів менше
очікуваного КЗ).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96_%D1%83_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%97_HSE


2.2 Подальші дослідження 5

• У Великобританії застосування повнолицев ма-
сок обмежили 40 ГДК c 1997р (замість 900 рані-
ше), а в США - 50 ГДК. Див. деталі.

(1990)[38] Дослідження показало, що у співробітни-
ків різних спеціальностей напівмаски забезпечують
різний рівень захисту, і що в одного й того ж робочого
при носінні однієї напівмаски КЗ може змінюватися
в десятки разів.
(1990)[39] На доповіді, зробленій на виставці та
конференції[25] автори повідомили про вимірах КЗ
фільтруючих напівмасок, які застосовувались для за-
хисту від пилу алюмінію при виробництві цього ме-
талу.
(1990)[40] На доповіді, зробленій на виставці та
конференції[25] автори повідомили про КЗ фільтру-
ючих напівмасок, що використовувалися для захисту
від свинцю і цинку при лиття латуні.
(1990)[41] На докладе, сделанном на выставке и
конференции[25] На доповіді, зробленій на виставці
та конференції[25] автори повідомили про вимірах КЗ
повнолицев масок з ППВ, що використовувалися для
захисту від свинцю при виробництві свинцю.
(1990)[42] На доповіді, зробленій на виставці та
конференції[25] автори повідомили про КЗ шоломів
з ППВ, що використовувалися на фармацевтичному
заводі для захисту від стероїдів.
(1991)[43] Вимір захисних властивостей респіраторів-
напівмасок показало, що вони малоефективні, і що
в лабораторних умовах їх захисні властивості значно
вище, ніж у виробничих.
(1992)[44] В огляді вимірювань КЗ респіраторів у ви-
робничих умовах автори показали, що відмінність
результатів виробничих випробувань від результатів
лабораторіях випробувань стимулювало проведення
виробничих випробувань, а організація, що відповід-
ає за сертифікацію СІЗОД в США (Національний ін-
ститут охорони праці NIOSH) запропонувала вико-
ристовувати виробничі випробування для перевірки
сертифікуються СІЗОД, і конкретизувати і впоряд-
кувати використовувану термінологію. Показано, що
недостатня кількість забруднень під маскою і недо-
статня чутливість аналітичного способу не дозволя-
ють вимірювати великі КЗ, так як важко знайти ро-
бочі місця з досить великою забрудненістю повітря.
(1992)[45] На доповіді, зробленій на виставці та
конференції[25] автори повідомили про КЗ фільтрую-
чих напівмасок, які застосовувались для захисту від
аерозолю заліза, марганцю, титану та цинку при зва-
рюванні і абразивної обробці в суднобудуванні.
(1993)[46] При безперервній шкарпетці КЗ у респіра-
тора з примусовою подачею повітря був вище, ніж у
напівмаски (без примусової подачі повітря).
(1993)[47] Вимірювали концентрації стиролу під ма-

скою і зовні, і проводили біомоніторинг, вимірюючи
концентрації мигдальної і фенілгліксіловой кислот в
сечі (вони утворюються при розкладанні стиролу, що
потрапив в організм). При непостійній шкарпетці за-
брудненість вдихуваного повітря зменшилася в 4 ра-
зи, а шкідливий вплив на організм в 3 рази. Рекомен-
дувалося для визначення впливу стиролу використо-
вувати біомоніторинг.
(1993)[48] Для визначення ефективності респіраторів
проводили біомоніторинг - вимірювали вміст цинку
протопорфирина в крові (збільшується при попадан-
ні свинцю в організм). Виявилося, що вплив свинцю
значно знизилося. Автори рекомендували використо-
вувати результати вимірів для стимулювання викори-
стання респіраторів та дотримання правил особистої
гігієни.
(1993)[49] Вивчалися фільтруючі напівмаски, вияви-
лася позитивна взаємозв'язок між КЗ (використову-
валися безперервно) і забрудненістю повітря робочої
зони.
(1993)[50] На доповіді, зробленій на виставці та
конференції[25] автори повідомили про вимірах КЗ
шлангових респіраторів з ППВ, що використовували-
ся для захисту від кварцу при демонтажі печі.
(1993-1994)[51] Автори вивчали захисні властивості
різних фільтруючих і еластомерних напівмасок, що
використовувалися на декількох підприємствах, що
виготовляли фарбу, вогнестійкі добавки та акумуля-
тори.
(1994)[52] На доповіді, зробленій на виставці та
конференції[25] автори повідомили про КЗ напівма-
сок, захищали від аерозолю свинцю робочих, що рі-
зали (старі) кораблі.
(1995)[53] Об'єднавши результати проводилися ра-
ніше вимірювань КЗ напівмасок (при безперервній
шкарпетці), автор зробив висновок, що в більшості
випадків КЗ> 10. Але він не врахував те, наскільки
непостійні можуть бути КЗ у окремих робочих, і що
безперервна носка можлива не завжди.
(1995)[54] Вимірювання показали, що у респіраторів
різних конструкцій (четвертьмаскі, напівмаски, шо-
лом з примусовою подачею повітря) при непостійно-
му використанні схожі КЗ. Автори опитали учасни-
ків, щоб з'ясувати недоліки різних СІЗОД при вико-
нанні різних видів робіт, і дали рекомендації щодо за-
стосування респіраторів в різних умовах.
(1996)[55] Безперервна носка напівмасок стала хоро-
шим доповненням до вентиляції, забезпечивши на-
дійний захист.
(1996)[56] Результати показали, що використання ре-
спіраторів в поєднанні з технічними засобами може
надійно захистити робітників.
(1996)[57] При використанні захисного капюшона з
примусовою подачею повітря не забезпечило надій-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2596_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596_%25D1%2583_%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2597_HSE#.D0.A3.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D1.96.D0.BD.D0.BD.D1.8F_.D1.82.D0.B0_.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.BF.D1.96.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.B0_.D0.B7.D0.B0.D1.85.D0.B8.D1.81.D1.82
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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ний захист при абразивної очищенню моста від ста-
рої фарби. Виявилося, що вплив свинцю перевищило
ГДК.
(1996)[58] Керівник респіраторного відділу інститу-
ту стандартів ANSI пояснив, як обмежували області
допустимого застосування ЗІЗОД різних конструкцій
(Очікувані КЗ). Використовувалися виміру КЗ у ви-
робничих умовах, або обмеження для респіраторів
аналогічної конструкції. Лише за відсутності такої ін-
формації використовували результати вимірів в лабо-
раторії при імітації виконанні роботи.

• Прийняті в США обмеження області допустимо-
го застосування респіраторів різних конструкцій
справедливі тільки при безперервному викори-
станні ЗІЗОД в забрудненій атмосфері, що не
завжди можливо.

(1998)[59] Вивчалися захисні властивості респіраторів
з примусовою подачею повітря під полноліцевую ма-
ску, комплектація якого відрізнялася від заводської
(використовували найбільш підходящі маски, зручні
блоки очистки і дешеві фільтри різних виготовлюва-
чів). З 21 випадку тільки в 8 такі респіратори захи-
щали робітників. Отримали мінімальний КЗ = 5 - що
в 200 разів менше очікуваного (1000). Рекомендува-
ли використовувати менш пилові способи роботи, на-
вчати робітників і заборонити використання неуком-
плектованих СІЗОД.
(1998)[60] Дослідження показало, що КЗ респіраторів
одного типу (напівмасок) - але різних моделей, зна-
чно відрізняються.
(1999)[61] При впливі стиролу на органи дихання і
шкіру проводився біомоніторинг. Виявилося, що ад-
сорбція шкірою невелика, і що носка респіраторів
сильніше впливає на шкідливу дію, ніж носка захи-
сного одягу.
(1999)[62] Для виміру коефіцієнтів захисту повноли-
цев масок автори використовували оригінальну ме-
тодику. Так як ступінь очищення повітря висока, то
концентрація шкідливої   речовини під маскою часто
така маленька, що важко виміряти, а автори при-
єднали до маски капюшон, під який подавали кон-
трольний газ SF6, концентрація якого вимірювалася
стаціонарним приладом за допомогою довгих трубок
(співробітники не переміщалися на великі відстані).
Це дозволило точно визначити просочування між ма-
скою та обличчям. Також використовували стандар-
тну методику ЄС для визначення просочування - як
при сертифікації.
(2000)[63] Автори вимірювали ефективність респіра-
торів (зовнішню і подмасочний концентрації стиро-
лу), і проводили біомоніторинг, вимірюючи концен-
трації стиролу в сечі. Виявилося, що ефективність за-
хисту робітника при непостійному використанні ре-
спіраторів значно нижче, ніж ефективність самих ре-

спіраторів - вплив на людей зменшувалася лише на
5-60%, і перевищувало допустиме.
(2000)[64] Вимір КЗ у напівмасок з і без примусової
подачі повітря показало, що при непостійній шкар-
петці вони в більшості випадків менше очікуваних (у
першого СІЗОД ~ 85-91% значень <50; у другого ~
82-89% значень <10).
(2000)[65] При виготовленні суден зі склопластику
вплив стиролу на робочих залежало не тільки від ре-
спіраторів, але і від забрудненості повітря в їдальні,
і при безперервній шкарпетці СІЗОД надійно захи-
щають на робочому місці. Точність вимірювань може
залежати від поглинання газів шкірою.
(2000)[66] Вимір КЗ фільтруючих напівмасок при їх
непостійній шкарпетці показало, що - в поєднанні з
поліпшенням роботи вентиляції, заміни сухого підмі-
тання прибиранням з пилососом та ін. У всіх випад-
ках забрудненість вдихуваного повітря не перевищи-
ла ГДК.
(2001)[67] Вимір КЗ респіратора з примусовою пода-
чею повітря, що використовувався безперервно (під
час шліфування), показало що він> 1000.
(2001)[68] На доповіді, зробленій на виставці та
конференції[25] автори розповіли про вимірах КЗ ка-
птурів з ППВ, що використовувалися для захисту від
кадмію при виробництві нікель-кадмієвих акумуля-
торів.
(2002)[69] Вимір КЗ напівмасок показало, що при під-
вищеній температурі і при непостійній шкарпетці КЗ
можуть бути дуже низькими, в половині випадків <2.
Автори рекомендували зробити общеобменную вен-
тиляцію, використовувати прохолодну їдальню з чи-
стим повітрям і використовувати ЗІЗОД з примусо-
вою подачею повітря.
(2002)[70] Аналізувалися обмеження області застосу-
вання різних СІЗОД. Зіставивши значення тих очі-
куваних КЗ, який було встановлено на підставі ви-
робничих випробувань, з тими очікуваними КЗ, які
(через відсутність дорогих виробничих випробувань)
вибирали за аналогією, і врахувавши розрідження під
маскою при вдиху (причину просочування через за-
зори), автори запропонували знизити очікувані КЗ
шлангових респіраторів з безперервною подачею по-
вітря під маску з 100 до 40.

• Зараз в Англії діє запропоноване авторами
обмеження[71].

(2002)[72] Вимір КЗ індивідуально підібраних напів-
масок (які застосовувались без перерв) показало, що
вони забезпечують надійний захист від зварювально-
го аерозолю.
(2003)[21] Вивчався, як відповідність маски особі ро-
бочого впливає на КЗ респіратора. Виявилося, що хо-
ча КЗ - випадкова непередбачувана величина, що за-
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лежить від різних чинників, але при носінні підходя-
щої маски середні КЗ у робітників помітно вищі, ніж
при носінні менш підходящої маски. Такі результа-
ти, отримані і в лабораторних, і у виробничих умо-
вах, стали підставою для законодавчого закріплення
вимоги - підбирати маску індивідуально, і прилада-
ми перевіряти наявність зазорів. В одному випадку
у напівмаски був отриманий великий КЗ = 230 000.
Але при носінні тієї ж напівмаски тим же робочим
при виконанні схожої роботи в іншій раз КЗ був 19.
Результати вимірювань КЗ у інших робочих показали
таке ж сильне непостійність (наприклад - 51 600 і 13).
(2004)[73] В[19] для опису захисних властивостей ре-
спіраторів визначили, що очікуваний КЗ - це коефі-
цієнт захисту, який забезпечується респіратором для
певній частки робітників з певною ймовірністю. Пі-
зніше, при обробці результатів вимірювань КЗ (поча-
сти через відсутність результатів неодноразових ви-
мірів у одного робітника, безперервно що викори-
стовував респіратор), очікуваний КЗ фактично стали
прирівнювати до нижнього 5% довірчого інтервалу
всіх значень КЗ (при безперервній шкарпетці) - без
урахування їх відмінностей у різних робочих. Так як
до 2004р зробили багато неодноразових замірів КЗ у
одного співробітника (при безперервній шкарпетці),
Нікас і Нейгхауз[73] спробували визначити - при яко-
му очікуваному КЗ буде надійно захищені не менше
95% робочих більш ніж в 95% випадків шкарпетки
СІЗОД. Вони врахували непостійність КЗ окремого
робітника і мінливість середніх КЗ у різних робочих.
Виявилося, що при очікуваному КЗ = 10 ефектив-
ність напівмасок буде недостатньою, і вони радили
зменшити очікуваний КЗ до 5; і знизити очікуваний
КЗ шоломів з примусовою подачею повітря.
(2004)[74] Мінімальний коефіцієнт захисту фільтрую-
чих полумасок (після індивідуального підбору і пере-
вірки) при захисті від крупою пилу при безперервно-
му використанні перевищував очікуваний КЗ.

Результати вимірювання КЗ фільтрувальної напівмаски з
допомогою унікального обладнання в реальному масштабі
часу. Видно, що концентрація пилу під маскою змінюється
в десятки разів за лічені хвилини

(2005)[75] Описано унікальний портативний прилад,

що дозволяє визначати рахункові концентрації ча-
стинок під маскою і зовні маски під час роботи в
реальному масштабі часу, враховуючи оптичний діа-
метр частинок 0.7-10 мкм (5 діапазонів розмірів). Ви-
користання приладу при вимірюванні КЗ фільтрую-
чої напівмаски при безперервному використанні на-
очно показало, що вони дуже непостійні, і що дрібні
частинки краще проходять під маску.
(2005)[76] Автори вимірювали КЗ фільтруючих напів-
масок при впливі грибів і різних мікроорганізмів. Ви-
явилося, що КЗ залежать від виду мікроорганізму.
(2007)[77] Вимір КЗ повнолицев масок (при безпе-
рервній шкарпетці) показало, що робітники надійно
захищені. За час вимірювань (1-3 години) в 2 випад-
ках з 52 робочі знімали респіратори, щоб щось ска-
зати один одному, і ці результати не враховувалися.
Але при зніманні СІЗОД ефективність захисту робі-
тників може значно знизитися. Це показує, як важли-
во правильно організувати застосування ЗІЗОД, і при
необхідності використовувати переговорні пристрої.
(2007)[78] Крім вимірів зовнішньої і подмасочний
концентрацій розчинників (ксилолу і етилбензолу)
проводився біомоніторинг (вимірювалася концентра-
ція метілгіппуровой кислоти в сечі). За допомогою
встановленої раніше взаємозв'язку між концентраці-
ями ксилолу в повітрі і концентраціями метілгіппу-
ровой кислоти в сечі вирахували частки розчинника,
що надходить в організм через легені і шкіру. Вияви-
лося, що при КЗ респіраторів 17-25 більше полови-
ни ксилолу надходить в організм через шкіру. Автори
радили використовувати безпечні способи забарвле-
ння, так як носка захисного одягу при високій темпе-
ратурі повітря в субтропіках утруднена.
(2007)[79] Автори повторили обчислення очікуваного
КЗ, що проводилися Нікасом і Нейгхаузом[73], ускла-
днивши математичну модель, і додавши результати
нових досліджень. Так як в нових дослідженнях були
великі КЗ, то вийшло, що у напівмасок очікувані КЗ
= 10.
(2007)[80] При безперервній шкарпетці фільтруючі
напівмаски забезпечили надійний захист співробі-
тників металургійного заводу.
(2007)[81] При безперервному використанні фільтру-
ючих напівмасок високої якості навченими і трено-
ваними робочими після індивідуального підбору і пе-
ревірки, при виконанні малорухомої роботи і впливі
крупнодісперсной пилу (яка погано просочується че-
рез зазори між маскою та обличчям) найменший ви-
міряний КЗ був більше очікуваного КЗ = 10 в 2.4 рази
(= 24). Але автори не радили збільшувати очікуваний
КЗ, так як в інших умовах результат може виявитися
значно гірше.
(2008)[82] При правильному використанні респірато-
рів з примусовою подачею повітря робітники були
надійно захищені. У цьому і в багатьох інших дослі-
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дженнях забрудненість повітря під маскою була мен-
ше порога чутливості використаних методів аналізу -
у всіх вимірах, і автори помітили, що для перевірки
ЗІЗОД важко знайти такі місця, де була б достатня
забрудненість повітря.
(2009)[83] При правильних виборі і використанні ЗІ-
ЗОД високої якості в більшості випадків забрудне-
ність повітря під маскою була нижчою порога чутли-
вості використаних методів аналізу.
(2010)[84] Використання спеціального приладу[75] по-
казало, що при впливі частинок з великим опти-
чним діаметром коефіцієнти захисту (при безперерв-
ній шкарпетці) вище.
(2012)[85] Автори огляду описали результати ряду до-
сліджень шоломів з ППВ Airstreem, що використову-
валися на металургійних підприємствах в Англії.
† - Тільки опублікованих. Багато досліджень прово-
дилося, але вони не були опубліковані, хоча їх резуль-
тати були відомі фахівцям і використовувалися.

• Результати цих досліджень дозволили отримати
правильне уявлення про реальну ефективність
ЗІЗОД різних конструкцій, і дізнатися, які чин-
ники на неї впливають. Застосування біомоніто-
рингу дозволило також визначити ефект від ви-
користання респіраторів - фактичне зменшення
потрапляння шкідливих речовин в організм. У
розвинених країнах результати цих вимірювань
стали підставою для розробки національного за-
конодавства, що регулює порядок вибору і ор-
ганізації застосування ЗІЗОД (див. Законодавче
регулювання вибору та організації застосуван-
ня респіраторів). Зокрема, так як найменші КЗ
напівмасок при постійній шкарпетці досягають
1.6 (і доходить до 1 при непостійній шкарпетці),
то в США не допускається їх використання при
забрудненості повітря> 10 ГДК; а застосування
повнолицев масок (мінімальний КЗ при безпе-
рервному використанні = 11[37]) обмежено в Ве-
ликобританії 40 ГДК.

• Використання результатів вимірювань не тіль-
ки в лабораторних, але і в реальних виробничих
умовах дозволило розробити науково обгрунто-
вані рекомендації щодо вибору та організації за-
стосування респіраторів (див. Очікувані коефі-
цієнти захисту респіраторів).

2.3 Інші дослідження ефективності
ЗІЗОД при видобутку вугілля

В[86] автори на підставі інструментальних вимірів по-
казали, що середнє зниження запиленості вдихувано-
го повітря при видобутку вугілля в Англії за рахунок
використання напівмасок становить 41% (в 1.7 раза).

Це пов'язано з тим, що через використання ефектив-
ної вентиляції запиленість повітря низька, і шахта-
рі за своїми суб'єктивними відчуттями не можуть ви-
значити - коли запиленість починає перевищувати 1
ГДК, і пора одягати респіратор - і не використовують
ЗІЗОД своєчасно.
В[87] показано, що при використанні напівмасок в
США концентрація пилу вдихає повітрі знижується
на 92% (в 12.5 разів) - при роботі виїмкової комбайна,
і на 67% (в 3 рази) в середньому, а при використанні
шоломів з примусовою подачею повітря - приблизно
в 2 рази (при очікуваному зниженні 10 для напівма-
сок і 25 для шолома). У наступних публікаціях CDC
щодо зниження запиленості при підземному видобу-
тку корисних копалин СІЗОД не згадуються.

3 Вимірювання ефективності
респіраторів у виробничих
умовах в СРСР

• В 1967[88] в кубанському сільськогосподарсько-
му інституті було розроблено засіб індивіду-
ального захисту з примусовою подачею пові-
тря "Екран−1м". Воно було випробувано в ви-
робничих умовах на с / г підприємствах і на
1 шахті, і успішно впроваджено в 5 колгоспах
для захисту співробітників при роботі з отру-
тохімікатами. Автор зауважив, що застосовува-
ні тоді респіратори і протигази малоефективні,
і по ряду причин робітники відмовляються їх
застосовувати[89].

• В 1983[90] і 1988[91] Б. М. Тюриков і А. П. Гав-
рищук вимірювали захисні властивості проти-
пилових респіраторів (напівмасок Кама, Пелю-
сток, Пахтакор, РП-КМ, Сніжок; та шолома з
примусовою подачею повітря Racal). Отримані
ними КЗ протиаерозольних напівмасок (від 2.8
до 125) добре узгоджуються з результатами до-
сліджень, описаних вище, і показують неприпу-
стимість використання напівмасок без примусо-
вої подачі повітря при великій концентрації за-
бруднень. Це також показують, що розроблені в
СРСР респіратори - напівмаски (деякі - півстолі-
ття тому) за захисними властивостями, по край-
ней мере, не краще західних моделей. Результа-
ти цих виробничих вимірювань суперечить всім
опублікованим рекомендаціям радянських авто-
рів (заснованих, в основному, на результатах ла-
бораторних вимірювань, і рекомендаціях інших
авторів) та експериментально підтвердили сум-
ніви у високих захисних властивостях напівма-
сок, котрі висловлюються ще в середині 20-го
століття:

Від редакції. Поміщаючи справжню

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
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%9E%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%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%9E%D1%87%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%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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статтю[92], редакція вважає, що остаточне
визначення придатності респіраторів може
бути зроблено тільки після випробування їх
в умовах виробництва. Лабораторні випро-
бування не дають відомостей про зручність
користування маскою (напівмаски) в скла-
дних умовах роботи, від відсутності зсуву
при русі голови, відсутності підсосу через
выдыхательный клапан і т.д.

+

... Бажано випробувати обтюраторы з
пневматичним ущільнювачем.

Респіратор ПРБ−1 ... забезпечений ду-
же жорстким гумовим обтюратором, який
сильно тисне на обличчя, але при цьому не
усуває частого сповзання напівмаски.

У респіратора Ф−45 ... конфігурація
країв маски така, що можливо часте зіска-
кування з особи.

Досі не вирішена проблема розмови в
напівмасці. Щоб дати розпорядження або
попередити про небезпеку, потрібно зніма-
ти респіратор, що неприпустимо в запиле-
ній атмосфері...[93]

Але важливі результати, отримані при проведенні
більш ніж 190 замірів, не притягли до себе уваги, і
російською мовою продовжують публікуватися нео-
бгрунтовані рекомендації використовувати напівма-
ски при забрудненості повітря до 1000 ГДК.
Отримані результати спонукали Бориса Михайлови-
ча Тюрикова[94] розробляти респіратори з примусо-
вою подачею повітря, що володіють високими захи-
сними властивостями, що було підтверджено випро-
буваннями у виробничих умовах[95]. На підставі про-
ведених наукових досліджень було налагоджено ви-
пуск СІЗОД «НИВА» з примусовою подачею повітря.

• В 1979[96] і в 1987[97] проводилися дослідження
фільтруючих напівмасок, у яких між волокна-
ми фільтрувального матеріалу є частки сорбен-
ту, що дозволяє їм вловлювати шкідливі гази при
невеликій концентрації. Але вимірювали КЗ по
газу, а не по пилу - основного забруднення, від
якого повинні захищати ці респіратори. Так як
навіть при визначенні КЗ тільки по аерозолю -
але з різних речовинам - можуть вийти різні КЗ
для одного виміру[82][12], то отримані результати
(коефіцієнти захисту по газу) некоректно вико-
ристовувати для оцінки КЗ фільтруючих напів-
масок по аерозолям. Крім того, механізм улов-
лювання молекул газу (дифузія) і аерозолю (кру-
пнодісперсного - переважно інерційне осаджен-
ня і торкання / зачеплення; дрібнодисперсного -

торкання / зачеплення, дифузія і інерційне оса-
дження) - принципово відрізняються.

• В 1979[98] для захисту від хлористого метиле-
ну на суднобудівному заводі намагалися вико-
ристовувати ЗІЗОД з примусовою подачею по-
вітря (пневмокостюмів ЛГ-У і ЛГ-Т). Це було
пов'язано з тим, що шкідлива речовина потра-
пляло в організм не тільки через органи дихан-
ня, але й через шкіру. Виміряні високі коефіці-
єнти захисту (КЗ = 907 у ЛГ-У, і 9690 у ЛГ-Т)
узгоджуються з результатами вимірів захисних
властивостей респіраторів з примусовою пода-
чею повітря, що проводилися в США. Менше
значення у ЛГ-У пояснювалося проникання газу
через матеріал костюма.

4 Аналіз результатів вимірю-
вань захисних властивостей
респіраторів

• Результати вимірювань показували, що респіра-
тори - найостанніша і саме ненадійне засіб захи-
сту, їх ефективність нестабільна і непередбачу-
вана, і вони не можуть замінювати заходи що-
до зниження забрудненості повітря - а лише до-
повнювати. Незручності при носінні, утруднен-
ня при спілкуванні[77], перегрів при підвищеній
температурі[69] та інші недоліки не завжди до-
зволяють використовувати їх своєчасно - а це
може зробити їх застосування безглуздим. Носка
респіратора знижує працездатність. Біомоніто-
ринг показав, що іноді і при своєчасній шкарпе-
тці респіраторів шкідливі речовини можуть по-
трапляти в організм іншими шляхами (напри-
клад - через шкіру[78]) - іноді навіть в більшій
кількості, ніж через органи дихання; і що КЗ ро-
бітника - нижче КЗ респіратора[47].

• Але коли головним шляхом надходження шкі-
дливих речовин в організм є органи дихання, і
коли використання інших - надійних - способів
(герметизація устаткування, вентиляція ...) не-
можливо, або їх використання не дозволяє зни-
зити забрудненість повітря до прийнятного рів-
ня, то правильно вибрані і індивідуально піді-
брані респіратори, використовувані навченими
і тренованими робітниками в рамках програми
респіраторної захисту (виконуваної відповідно
до вимог законодавства), і підходящі для наяв-
них умов роботи, можуть забезпечити надійний
захист.
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5 Використання результатів ви-
мірювань

Порівняння результатів випробувань респіраторів в
лабораторних і в виробничих умовах показало, що
лабораторні випробування не дозволяють правиль-
но оцінити реальну ефективність респіраторів (навіть
при їх безперервному використанні). Тому при обме-
женні області допустимого застосування різних СІ-
ЗОД, закріпленого в законодавстві розвинутих кра-
їн (см. Законодавче регулювання вибору та органі-
зації застосування респіраторів), стали використову-
вати результати саме виробничих випробувань. Це,
наприклад, призвело з зміні обмежень для повноли-
цев масок з високоефективними фільтрами з 100 до
50 ГДК (США), і з 900 ГДК до 40 ГДК (Англія[70]);
у респіраторів з примусовою подачею повітря: під
нещільно прилеглу лицьову частину - з 1000 ГДК
до 25 ГДК (США[15]), під полумаску - з 500 до 50
ГДК (США[13]), під полноліцевую маску - з 100 до
40 ГДК (Англія[70]); респіраторів з подачею повітря
по потребі під полноліцевую маску - з 100 до 50 ГДК
(США). Результати численних виробничих випробу-
вань, та їх обговорення фахівцями, привели до обме-
ження області допустимого застосування напівмасок
10 ГДК (США[99]).
Істотна відмінність результатів лабораторних та ви-
робничих випробувань спонукало NIOSH зажадати
від виготовлювачів високоефективних СІЗОД прово-
дити виробничі випробування - як умову сертифіка-
ції респіратора в США[44].
В СРСР і в РФ не було і немає жодного нормативно-
го документа, який би регулював вибір та застосуван-
ня респіраторів. Єдиних загальнодержавних вимог до
роботодавця в РФ немає, і області допустимого засто-
сування респіраторів не обмежені. Через практично
повної відсутності виробничих випробувань ЗІЗОД
у виробничих умовах рекомендації російськомовних
авторів - не обгрунтовані і зазвичай сильно завище-
ні; їх не можна використовувати. Тому при виборі та
організації застосування ЗІЗОД бажано використову-
вати не рекомендації, засновані на лабораторних ви-
пробуваннях, а досвід розвинених країн, закріплений
в їх законодавстві.

6 Рекомендовані навчальні по-
сібники

Використовуються при підготовці фахівців з охорони
праці в США (та ін), розроблені на підставі резуль-
татів випробувань респіраторів у виробничих умовах,
та відповідають вимогам національного законодав-
ства до вибору та організації застосування ЗІЗОД

• Ненсі Боллинджер, Роберт Шюц «NIOSH Guide
to Industrial Respiratory Protection» NIOSH, 1987
г. Є переклад: «Керівництво по застосуванню ре-
спіраторів в промисловості» 1987 (рус.)

• Лінда Розенсток Керівництво Національного ін-
ституту охорони праці (NIOSH) з профіла-
ктики туберкульозу в медустановах 1999. є
Вікіпідручник (рус.).

• Ненсі Боллинджер: Керівництво з вибору респі-
раторів NIOSH, 2004 Є переклад: Керівництво
з вибору респіраторів. 2004. є Вікіпідручник
(рус.).

• Англійське навчальний посібник з вибору та
організації застосування респіраторів, англій-
ською мовою, 4 видання (2012) Respiratory
protective equipment at work. A practical guide.
HSE 59 с.

• Керівництво по вибору і організації застосу-
вання респіраторів (ФРН), німецькою мовою
(2011) Benutzung von Atemschutzgeräten 174 с.
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8 Джерела, дописувачі та ліцензії тексту і зображень

8.1 Текст
• Випробування респіраторів у виробничих умовах Джерело: http://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%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%20%D1%83%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%
D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85?oldid=
15054869 Дописувачі: AlexChirkin

8.2 Зображення
• Файл:AOH_Испытания_респираторов.jpg Джерело: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/AOH_%D0%98%

D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%
D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.jpg Ліцензія: CC0 Дописувачі: Власна робота Художник:
AlexChirkin

• 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:Доступные_опубликованные_исследования_эффективности_разных_СИЗОД_в_производственных_условиях_06.05.2014++.pdf
Джерело: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%
BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%
BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%
81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%98%D0%97%D0%9E%D0%
94_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%
B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85_06.05.
2014%2B%2B.pdf Ліцензія: CC0 Дописувачі: Власна робота Художник: AlexChirkin

• Файл:Измерение_коэффициента_защиты.jpg Джерело: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/%D0%98%
D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%
D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B.jpg
Ліцензія: CC0 Дописувачі: Sample.svg и / and ((TB Respiratory Protection: Administrator’s Review 5:37 National Institute for
Occupational Safety and Health, US Department of Health and Human Services))
Художник: ((Джей Колинет, Джеймс Райдер, Джеффри Листак, Джон Органискак и Анита Вульф / Jay F. Colinet, James P. Rider,
Jeffrey M. Listak, John A. Organiscak, and Anita L. Wolfe)) и / and ((PublicResourceOrg))

• Файл:Просачивание_неотфильтрованного_воздуха_под_полумаску.JPG Джерело: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/3/37/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%
B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%
BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83.JPG Ліцензія:
CC0 Дописувачі: Власна робота Художник: AlexChirkin

• Файл:Разнообразие_КЗ.JPG Джерело: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%
D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%97.JPG Ліцензія: CC0
Дописувачі: Власна робота Художник: AlexChirkin

8.3 Ліцензія вмісту
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
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