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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ХІМІЧНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН

Проведено аналіз існуючих фільтрувальних систем держав НАТО та Російської Федерації, які захищають особовий склад та населення від різних видів хімічно-небезпечних речовин. Встановлено, що не існує
таких фільтрів, які захищають від цих речовин. Тому запропоновано дообладнати конструкцію систем колективного захисту на бронетехніці та стаціонарних об'єктів за рахунок додаткового встановлення у
фільтр-поглинач решітки ( сітки) з нанесеним шаром каталітичного матеріалу, що буде нейтралізувати
різні види хімічно-небезпечних речовин за рахунок фотокаталітичного очищення повітря оксидами титану.
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Вступ
Постановка проблеми. В сучасних умовах застосування терористичними організаціями зброї масового ураження, збройний конфлікт у Сирії, під час
якого було застосовано хімічну зброю, загострення
ситуації на Сході України, де знаходиться велика кількість хімічно-небезпечних підприємств, порушення
деякими державами Міжнародної конвенції ООН про
заборону використання хімічної зброї. Для ураження
живої сили (населення, військ) існує висока вірогідність здійснення диверсійно-розвідувальними силами
терористичних актів та диверсій із застосуванням високотоксичних отруйних речовин.
На території України розміщено більше 1,5 тис.
хімічно небезпечних об’єктів, діяльність яких
пов’язана з виробництвом, використанням, зберіганням і транспортуванням хімічно небезпечних речовин,
а в зонах їх розміщення проживає понад 22,0 млн.
осіб. Небезпека функціонування цих об’єктів господарської діяльності (хімічно небезпечних об’єктів)
пов’язана з ймовірністю аварійних викидів (виливів)
великої кількості хімічно небезпечних речовин за межі
об’єктів, оскільки на багатьох із них зберігається 3−15
добових запасів хімічних речовин. Кожна надзвичайна
ситуація може бути пов’язана із виливом або викидом
в повітря хімічно-небезпечних речовин (далі – ХНР)
[1]. Протягом свого життя людина постійно стикається з великою кількістю шкідливих речовин, які можуть викликати різні види захворювань, розлади здоров’я. Особливу небезпеку становлять хімічні речовини, які залежно від їх практичного використання можна поділити на промислові отрути, які використовуються у виробництві (розчинники, барвники) та є
джерелом загрози гострих і хронічних інтоксикацій
(ртуть, свинець, ароматичні сполуки тощо), отрутохі106

мікати, що використовуються у сільському господарстві для боротьби з бур’янами та гризунами (гербіциди,
пестициди), хімічні речовини побуту (харчові добавки, засоби санітарії та гігієни).
Збільшення потенційної небезпеки на території
України може привести до тяжких наслідків, тому
потрібно знати, як захиститися від цієї загрози [2].
Мета статті: провести аналіз існуючих фільтрувальних систем органів дихання суміжних держав
та виробити вимоги до систем колективного захисту, що нейтралізуватимуть ХНР.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Компанія AVEC chem Czech AOP Industrial Equipment входить до Ассоціації захисту та безпеки індустрії Чеської республіки і Чеського Альянсу Здоров'я і Безпеки
та надає захист для рятувальників, цивільної оборони
та працівників індустріальних об’єктів у більш ніж 40
країнах світу. Вся продукція сертифікована за Європейськими і НАТО стандартами. Фільтрувальні системи захищають від хімічно-небезпечних речовин та
поділяються на 5 категорій (рис. 1): сажеві, газові,
комбіновані, спеціалізовані, ЯБХ (ядерно біологічно
хімічні).

Рис. 1. Фільтрувальні системи держав НАТО
для захисту від хімічно-небезпечних речовин
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Фільтрувальна коробка P3 R (рис. 1(1)) була
розроблена для захисту від небезпечних частинок
і біологічних загроз та захищає від бактерій, вірусів,
мікробів, спор.
Таблиця 1
Класифікація хімічно-небезпечних речовин
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Найменування речовини
Хлорбензальмалондинитрил
(сльозогінний газ)
Дибензоксазепін
(алгоген)
Хлорацетофенон
30% розчин хлорацетофенон
в хлороформі
Бромбензилцианид
Розчин 23% хлоацетофенона
і 38,4% хлорпікрину в хлороформі
Хлорціан
Діфенілціанарсін
Етілдіхлорарсін
Метілдіхлорарсін
Миш’як-діфенілдіхлорсазін
Гірчичний газ
Сірчаний гірчичний газ
T- гірчичний газ
Q- гірчичний газ
Азотний гірчичний газ
Люізіт
Фосген
Дифосген
Хлоропікрін
Ціаністий водень
Арсин
Зарин
Ціклозарін
Зоман
Табун
IVA
Ві-ікс
Амітон
Едемо

Маркування
речовини
CS
CR
CN
CNC
CA
CNS
CK
DC
ED
MD
DA
Н
HD
HN1
HN2
HN3
L
HL
DP
PS
AC
SA
GB
GF
GD
GA
GV
VX
VG
VM

Фільтр NBC-1/SL (рис. 1(3)) в комплекті з повнолицевою маскою захищає від твердих і рідких аерозолів, димів, радіоактивних елементів, парів органічних і неорганічних кислот, гідроксидів, органічних речовин із температурою кипіння вище 65 С,
аміаку, амінів, кислотних газів, сільськогосподарських хімікатів, сльозогінних, подразливих, задушливих, легкозаймистих і нервово-паралітичний речовин. Зокрема, вони забезпечують захист від таких
сполук: бромацетон, іррітанти, органічні сполуки
миш’яку, фосген, гідроген ціанід, гірчичний газ, органофосфати – зарин, IVA, ві-ікс та інші токсичні
речовини, такі як бензин, толуол, вініл хлорид,
фтор, гідроген фтор, фосген, розчини неорганічних
кислот і органічних речовин.

Фільтрувальна коробка NBC-2/SL (рис. 1(4))
в комплекті з відповідним повітроочисним респіратором захищає від твердих і рідких частинок, перцевого газу, димів, радіоактивних частинок, бактерій, грибів, токсинів, вірусів, засобів для захисту
правопорядку, легкозаймистих, шокуючих, нервовопаралітичних засобів, інкапасітантів, гербіцидів, пестицидів і паралітиків, таких як бромацетон, іррітанти, органічних сполук миш’яку − діфенілдіхлорсазіну, діфенілціанарсіну, етілдіхлорарсіну, метілдіхлорарсіну, гірчичного газу, сірчаний гірчичний газ,
T-, Q- гірчичний газ, азотний гірчичний газ, люізіт,
змішаний гірчичний газ, фосген, дифосген, хлоропікрін, ціаністий водень, хлорціан, арсин. G-агенти:
зарин, ціклозарін, зоман, табун. V-агенти: ві-ікс,
амітоз, едемо і т.п. Токсичні промислові хімікати,
такі як: пари органічних і неорганічних кислот, гідроксиди, органічні речовини з температурою кипіння вище 65ºС, аміак, неорганічні і кислотні гази, гази сільськогосподарських хімікатів, інші токсичні
речовини, (бензин, толуол, вінілхлорид, фтор, гідроген фтор, оксиди сульфуру, хлорна кислота, альдегіди).
Фільтрувальна коробка NBC-3/SL (рис. 1(5))
в комплекті з відповідним повітроочисним респіратором захищає від твердих і рідких частинок, перцевого
газу, димів, радіоактивних частинок, бактерій, грибів,
токсинів, вірусів, засобів для захисту правопорядку,
легкозаймистих, шокуючих, нервово-паралітичних
засобів, інкапасітантів, гербіцидів, пестицидів, і паралітиків, таких як бромацетон, іррітанти, органічних
сполук миш’яку – діфенілдіхлорсазіну, діфенілціанарсіну, етілдіхлорарсіну, метілдіхлорарсіну, гірчичного газу, сірчаний гірчичний газ, T-, Q- гірчичний газ,
азотний гірчичний газ, люізіт, змішаний гірчичний
газ, фосген, дифосген, хлоропікрін, ціаністий водень,
хлорціан, арсин. G-агенти: зарин, ціклозарін, зоман,
табун, IVA. V-агенти: ві-ікс, амітоз, едемо та токсичні
промислові хімікати, такі як пари органічних і неорганічних кислот, гідроксиди, органічні речовини з температурою кипіння вище 65 С, аміак, неорганічні і
кислотні гази, гази сільськогосподарських хімікатів;
інші токсичні речовини (бензин, толуол, вініл хлорид,
фтор, гідроген фтор, оксиди сірки, хлорне кислота,
альдегіди, суміші неорганічних кислот, органічні речовини, пари ртуті).
Фільтрувальна коробка OF – 07 (рис. 1(6))
у комплекті з відповідним респіратором захищає від
твердих і рідких частинок, перцевого газу, димів,
радіоактивних частинок, бактерій і грибів, токсинів,
вірусів, засобів для захисту правопорядку, легкозаймистих, шокуючих, нервово-паралітичних засобів,
інкапасітантів,
гербіцидів,
пестицидів
і паралітиків, таких як бромацетон, іррітанти, органічних сполук миш’яку – діфенілдіхлорсазін, діфе107
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нілціанарсін, етілдіхлорарсін, метілдіхлорарсін, гірчичний газ, сірчаний гірчичний газ, T-, Q- гірчичний
газ , азотний гірчичний газ, люізіт, змішаний гірчичний газ, фосген, дифосген, хлоропікрін, ціаністий
водень, хлорціан, арсин. G-агенти: зарин, ціклозарін, зоман, табун, IVA. V-агенти: ві-ікс, амітоз, едемо та токсичні промислові хімікати, такі як пари органічних і неорганічних кислот, гідроксиди, органічні речовини з температурою кипіння вище 65 С,
неорганічні речовини, кислотні гази, аміак, аміни,
гази сільськогосподарських хімікатів, бензин, толуол, вініл хлорид, фтор, гидроген фтор, оксиди сірки,
сульфатна кислота, органічні фосфорні сполуки,
хлорна кислота, нітратна кислота, альдегіди, суміші
неорганічних кислот і органічних речовин.
Фільтрувальна коробка OF – 07 M (рис. 1(7))
у комплекті з відповідним респіратором захищає від
твердих і рідких частинок перцевого газу, димів, радіоактивних частинок, бактерій і грибів, токсинів, вірусів,
легкозаймистих,
шокуючих,
нервовопаралітичних засобів, інкапасітантов, гербіцидів, пестицидів, іррітанти, органічних сполук миш’яку – діфенілдіхлорсазін, діфенілціанарсін, етілдіхлорарсін,
метілдіхлорарсін, гірчичний газ, сірчаний гірчичний
газ, T-, Q- гірчичний газ, азотний гірчичний газ, люізіт, змішаний гірчичний газ, фосген, дифосген, хлоропікрін, ціаністий водень, хлорціан, арсин. G-агенти:
зарин, ціклозарін, зоман, табун, IVA. V-агенти: ві-ікс,
амітоз, едемо і токсичні промислові хімікати, такі як
пари органічних і неорганічних кислот, гідроксиди,
органічні речовини з температурою кипіння вище
65 ºС, неорганічні речовини, кислотні гази, аміак, аміни, гази сільськогосподарських хімікатів, фтор, гідроген фтор, оксиди сірки, органічні фосфорні сполуки,
хлорне кислота, азотна кислота, альдегіди, суміші неорганічних кислот і органічних речовин.
Фільтрувальна коробка A2B2E2K2HgNOCOS
XP3DR (рис. 1(8)) забезпечує захист від твердих
і рідких аерозолів, димів, радіоактивних частинок,
мікроорганізмів, волокон (напр. Азбест), парів органічних або неорганічних кислот, гідроксидів, органічних речовин з температурою кипіння вище 65ºС,
аміаку, амінів, неорганічних і кислотних газів, газів
від сільськогосподарських хімікатів, сльозогінних,
подразливихі інших токсичних речовин, таких
як бензин, толуол, вініл хлорид, фтор, гидроген
фтор, оксиди сірки, кислот з органічними речовинами, пари ртуті.
Фільтрувальна коробка Reactor P3 R (рис. 1(9))
розроблена для захисту від парів ртуті, радіоактивного йоду, органічних сполук йоду (йодометан), радіоактивних частинок тощо. Також фільтр доступний у варіанті HG-Reactor P3 R [4].
Захисні фільтри в комбінації з повнолицевими
масками, напівлицьовими масками, респіраторами
108
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забезпечують надійний захист дихальних шляхів від
широкого спектра шкідливих і токсичних речовин.
У Російській Федерації фільтрувальні системи,
що захищають від хімічно-небезпечних речовин, поділяються на такі класи: фільтри протигазові 1, 2-го
класу, фільтри протигазоаерозольні 1, 2, 3 класу, фільтри протигазові спеціальні; фільтри проти аерозольні. Фільтри протигазові 1 класу поділяються
на шість типів (рис. 2).

Рис. 2. Фільтри протигазові 1 класу
Протигазовий фільтр А1 (рис. 2(1)) призначений для очищення забрудненого повітря парами і
газами хімічних сполук. Обидва класи фільтрів застосовуються тільки за об’ємної частки вільного кисню не менш 17 %.
Протигазовий фільтр B1 (рис. 2(2)) призначений для очищення забрудненого повітря від газів і
парів неорганічних речовин, таких як, галогени, гідроген сульфід, синильна кислота, хлорціан, сірковуглець окрім оксиду вуглецю.
Протигазовий фільтр K1 (рис. 2(3)) призначений для очищення забрудненого повітря від аміаку
та його органічних похідних.
Протигазовий фільтр А1E1 (рис. 2(4)) без протиаерозольного фільтра призначений для очищення
забрудненого повітря від парів органічних речовин
з температурою кипіння вище 65 °С, кислих газів
і парів та використовується в складі фільтрувального протигаза (з повно лицевою маскою).
Протигазовий фільтр А1В1Е1К1 (рис. 2) без
протиаерозольного фільтра призначений для очищення забрудненого повітря від парів органічних
речовин із температурою кипіння вище 65°С; газів
і парів неорганічних речовин, крім оксиду вуглецю,
кислих газів і парів аміну і аміаку.
Протигазовий фільтр Е2 призначений для очищення забрудненого повітря від кислих газів і парів
(діоксид сірки, гідроген сульфід, хлорид водню, фосфін, арсин).
Протигазовий фільтр K2 без протиаерозольного фільтра призначені для очищення забрудненого
повітря від аміаку і парів амінів.

Загальні питання

В1

40

А1В1
Е1
А1В1
Е1К1

А2В2Е2

Аміак
(конц. 3.5 мг/дм3)

Диоксид сірки
(конц. 13.3 мг/дм3)

Циклогексан (конц.
17.5 мг/дм3)

40
40

К2

К2

К1

20

35

В2

А2В2Е2

20

Гідроген сульфід
(конц. 7.1 мг/дм3)

70

А2

Хлор
(конц. 15.0 мг/дм3)

Циклогекс
ан (конц.
3.5 мг/дм3)

А1

Хлор
(конц. 3.0
мг/дм3)
Гідроген
сульфід
(конц. 1.4
мг/дм3)
Диоксид
сірки
(конц. 2.7
мг/дм3)
Аміак
(конц. 0.7
мг/дм3)

Найменування
фільтру

Час захисної дії по тест-речовинам, хв.

Час захисної дії по тест-речовинам, хв.
фільтру

Таблиця 2
Характиристика протигазових фільтрів
1-го класу

ганічних речовин із температурою кипіння вище
65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, гас, галоідоргніскіе сполуки тощо); неорганічних речовин (галогени, гідроген сульфід, синильна кислота, хлорціан,
сірковуглець крім оксиду вуглецю); кислих газів і
парів (діоксид сірки, гідроген сульфід, хлорид водню, фосфін, арсин тощо).
Таблиця 3
Характиристика протигазових фільтрів
2-го класу

Найменування

Протигазовий фільтр В2К2 без протиаерозольного фільтра призначений для очищення забрудненого повітря від газів і парів неорганічних речовин,
аміаку й амінів.
Протигазовий фільтр A2B2E2K2 призначений
для очищення забрудненого повітря від газів і парів
органічних речовин із температурою кипіння вище
65 °С (бензол, ксилол, толуол, бензин, гас, галоідорганічні сполуки тощо); неорганічних речовин (галогени, гідроген сульфід, синильна кислота, хлорціан,
сірковуглець крім оксиду вуглецю); кислих газів і
парів (діоксид сірки, гідроген сульфід, хлорид водню, фосфін, арсин тощо), а також від аміаку і його
органічних похідних.

35

20

40

20

35

20

40

20

40

50
70

20

40

20

70

20

40

20

50

Протигазовий фільтр ФА-2002 (рис. 2) забезпечує надійний захист органів дихання людини від аерозолів різної природи (пил, дим, туман) за їх сумарної концентрації не більше 15 ГДК за концентрації
кисню не менше 17 %.
Фільтри протигазові 2 класу поділяються на вісім типів.
Протигазовий фільтр А2 призначений для очищення забрудненого повітря від парів органічних
речовин із температурою кипіння вище 65°С (бензол, ксилол, толуол, бензин, гас, галоідорганічні
сполуки, нітросполуки бензолу і його гомологів,
ефіри, спирти, кетони, анілін, тетраетилсвинець, фосфор і хлорорганічні отрутохімікати).
Протигазовий фільтр В2 призначений для очищення забрудненого повітря від газів і парів неорганічних речовин (галогени, гідроген сульфід, синильна кислота, хлорціан, сірковуглець), крім оксиду
вуглецю.
Протигазовий фільтр A2B2E2 призначений для
очищення забрудненого повітря від газів і парів ор-

Протигазовий фільтр K2P3 призначений для
очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок малотоксичних речовин, що містяться в пилу, димі або тумані, а також від аміаку та амінів.
Фільтри протигазоаерозольні 1 класу поділяються на сім типів.
Комбінований фільтр А1Р1 призначений для
очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок малотоксичних речовин, що містяться
в пилу, димі або тумані, а також від парів органічних речовин із температурою кипіння вище + 65°С
(бензол, ксилол, толуол, бензин, гас, галоідорганічні
сполуки, нітросполуки бензолу і його гомологів,
ефіри, спирти, кетони, анілін, тетраетилсвинець, фосфор і хлорорганічні отрутохімікати). Корпус фільтра виготовлений зі спеціальної пластмаси і споряджений протиаерозольним фільтром із фільтрувального матеріалу та поглинаючим шаром (шихтою)
з сорбенту.
Комбінований фільтр В1Р1 призначений для
очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок, малотоксичних речовин, що містяться в пилу,
димі або тумані, а також від неорганічних газів і парів
(галогени, гідроген сульфід, синильна кислота, хлорціан, сірковуглець), крім оксиду вуглецю.
Комбінований фільтр Е1Р1 призначений для
очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок малотоксичних речовин, що містяться
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в пилу, димі або тумані, а також від кислих газів
і парів (діоксид сірки, гідроген сульфід, хлорид водню, фосфін, арсин).

ISSN 1997-9568
Таблиця 5
Характеристика комбінованих фільтрів
Опір фільтра, Па,
не більше

А1Р1

160

При постійній витраті
95 дм3 / хв

Тип
фільтру

При постійній витраті 30 дм3 / хв

Опір фільтра, Па,
не більше

610

Час захисної
дії по тестречовинам, хв,
не менше

3

3,5 мг / дм

3

В1Р1

160

610

1,4 мг / дм

Е1Р1
К1Р1

160
160

610
610

А1Е1Р1

160

610

2,7 мг / дм3
0,07 мг / дм3
3,5 мг / дм3
2,7 мг / дм3
3,5 мг / дм3

А1В1Е1
Р1

160

610

А1В1Е1
K1Р1

1,4 мг / дм3
2,7 мг / дм3
3,5 мг / дм3

160

610

1,4 мг / дм3
2,7 мг / дм3

Речовина

Циклогексан
Гідроген сульфід
Діоксид сірки
Аміак
Циклогексан
Діоксид сірки
Циклогексан
Гідроген сульфід
Діоксид сірки
Циклогексан
Гідроген сульфід
Діоксид сірки

Комбінований фільтр К1Р1 призначений для
очищення забрудненого повітря від аерозольних часток малотоксичних речовин, що містяться в пилу,
димі або тумані, а також від аміаку й амінів.
Комбінований фільтр А1Е1Р1 призначений для
очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок малотоксичних речовин, що містяться
в пилу, димі або тумані, а також від парів органічних речовин із температурою кипіння вище + 65°С,
кислих газів і парів.
Комбінований фільтр А1В1Е1Р1 призначений
для очищення забрудненого повітря від аерозольних
частинок малотоксичних речовин, що містяться
в пилу, димі або тумані, а також від парів органічних речовин із температурою кипіння вище + 65°С,
неорганічних газів і парів (крім оксиду вуглецю),
кислих газів і парів.
Комбінований фільтр А1В1Е1K1Р1 призначений для очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок малотоксичних речовин, що містяться в пилу, димі або тумані, а також від парів органічних речовин із температурою кипіння вище +
65°С, неорганічних газів і парів (крім оксиду вуглецю), кислих газів і парів.
Фільтри протигазоаерозольні 2 класу поділяються на дев’ять типів.
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Тип
фільтру

При постійній витраті
95 дм3 / хв

Характеристика комбінованих фільтрів

При постійній витраті
30 дм3 / хв

Таблиця 4

А2Р3

160

610

В2Р3

260

980

Е2Р3

260

980

К2Р3

260

980

В2К2Р3

260

980

А2В2Е2
Р3

160

980

А2В2Е2
К2Р3

160

980

А2В2Е2
К2Р3

160

980

Час захисної
дії по тестречовинам, хв,
не менше

Речовина

17,5 мг / дм3 Циклогексан
Гідроген су7,1 мг / дм3
льфід
Діоксид
3
13,3 мг / дм
сірки
3,5 мг / дм3
Аміак
Гідроген су7,1 мг / дм3
льфід
3,5 мг / дм3
Аміак
Гідроген су7,1 мг / дм3
льфід
Діоксид
3
13,3 мг / дм
сірки
17,5 мг / дм3 Циклогексан
Гідроген су7,1 мг / дм3
льфід
3,5 мг / дм3
Аміак
Діоксид
13,3 мг / дм3
сірки
17,5 мг / дм3 Циклогексан
Гідроген су7,1 мг / дм3
льфід
13 ± 1 мг / дм3 Пари ртуті
3,5 мг / дм3
Аміак
Діоксид
3
13,3 мг / дм
сірки
17,5 мг / дм3 Циклогексан

Комбінований фільтр А2Р3 призначений для
очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок високотоксичних речовин, що містяться
в пилу, димі або тумані, а також від парів органічних речовин із температурою кипіння вище + 65°С
(бензол, ксилол, толуол, бензин, гас, галоідорганічні
сполуки, нітросполуки бензолу і його гомологів,
ефіри, спирти, кетони, анілін, тетраетилсвинець, фосфор і хлорорганічні отрутохімікати).
Комбінований фільтр В2Р3 призначений для
очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок високотоксичних речовин, що містяться
в пилу, димі або тумані, а також від газів і парів неорганічних речовин (галогени, гідроген сульфід, синильна кислота, хлорціан, сірковуглець), крім оксиду вуглецю.
Комбінований фільтр Е2Р3 призначений для
очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок високотоксичних речовин, що містяться
в пилу, димі або тумані, а також від кислих газів
і парів (діоксид сірки, гідроген сульфід, хлорид водню, фосфін, арсин).

Загальні питання
Комбінований фільтр К2Р3 призначений для
очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок високотоксичних речовин, що містяться
в пилу, димі або тумані, а також від аміаку й амінів.
Комбінований фільтр В2К2Р3 призначений для
очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок високотоксичних речовин, що містяться
в пилу, димі або тумані, а також від газів і парів неорганічних речовин від газів і парів неорганічних
речовин, крім оксиду вуглецю, аміаку і амінів.
Комбінований фільтр А2В2Е2Р3 призначений
для очищення забрудненого повітря від аерозольних
частинок високотоксичних речовин, що містяться
в пилу, димі або тумані, а також від парів органічних речовин із температурою кипіння вище + 65°С,
газів і парів неорганічних речовин, за винятком оксиду вуглецю, кислих газів.
Комбінований фільтр А2В2Е2К2Р3 призначений для очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок високотоксичних речовин, що містяться в пилу, димі або тумані, а також від: парів
органічних речовин із температурою кипіння вище
+ 65°С, газів і парів неорганічних речовин, за винятком оксиду вуглецю, кислих газів, аміаку й амінів.
Комбінований фільтр А2В2Е2К2Р3 призначений для очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок високотоксичних речовин, що містяться в пилу, димі або тумані, а також від парів органічних речовин із температурою кипіння вище
+ 65 С, газів і парів неорганічних речовин, за винятком оксиду вуглецю, кислих газів, аміаку й амінів,
парів ртуті.
Фільтр комбінований K3P3 призначений для
очищення забрудненого повітря від аерозольних часток малотоксичних речовин, що містяться в пилу,
димі або тумані, а також від аміаку й амінів.

тони, анілін, тетраетилсвинець, фосфор і хлорорганічні отрутохімікати).
Таблиця 7

Таблиця 6
Характеристика комбінованого фільтру K3P3

Фільтр комбінований K3Р3 з протиаерозольним фільтром Р3 призначений для очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок високотоксичних речовин, що містяться в пилу, димі або
тумані, а також від аміаку й амінів.
Фільтри протигазові спеціальні поділяються
на 2 типи.
Фільтр
протигазовий
спеціальний
SХ
(Е2К1СО) без протиаерозольного фільтра призначений для очищення повітря, що вдихається людиною
від кислих газів і парів (діоксид сірки, гідроген сульфід, хлорид водню, фосфін, арсин) від аміаку й
амінів і оксиду вуглецю при їх сумарній концентрації не більше 0,5% (об.). Фільтр використовується
в складі протигазів фільтрувального типу без примусової подачі повітря.
Фільтр протигазовий спеціальний АХ без протиаерозольного фільтра призначений для очищення

Найменування
Значення показників
показників
Час захисної дії по тест-речовині
аміак при концентрації
Не менше 40 хв
0,7 мг / дм 3
Фільтри протигазоаерозольні 3 класу поділяються на 3 типи.
Фільтр комбінований А3Р3 з протиаерозольним фільтром Р3 призначений для очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок, високотоксичних речовин, що містяться в пилу, димі або
тумані, а також від парів органічних речовин із температурою кипіння вище + 65°С (бензол, ксилол,
толуол, бензин, гас, галоідорганічні сполуки, нітросполуки бензолу і його гомологів, ефіри, спирти, ке-

Характеристика комбінованих фільтрів

А3Р3

При постійній
витраті 95 дм3 / хв

Тип
фільтру

При постійній
витраті 30 дм3 / хв

Опір фільтра, Па,
не більше
Час захисної
дії по тестречовинам,
хв, не менше

280

1060

28 мг / дм3

B3Р3

280

1060

K3Р3

280

1060

Речовина

Циклогексан
Гідроген
14,2 мг / дм
сульфід
7,0 мг / дм3
Аміак
3

Фільтр комбінований B3Р3 з протиаерозольним
фільтром Р3 призначений для очищення забрудненого повітря від аерозольних частинок високотоксичних речовин, що містяться в пилу, димі або тумані, а також від газів і парів неорганічних речовин
(галогени, гідроген сульфід, синильна кислота, хлорциан, сірковуглець), крім оксиду вуглецю.
Таблиця 8
Характеристика фільтрів протигазових спеціальних

При постійній
витраті 95 дм3 / хв

Е2К1СО
АХ

При постійній
витраті 30 дм3 / хв

Тип Опір фільтра, Па,
фільтру
не більше

280

1060

280

1060

Речовина
Час захисної дії по
тестречовинам,
хв,
не менше
6,0 мг / дм3 Вуглець (СО)
0,95 мг / дм3 Диметилестер
6,0 мг / дм3
Ізобутан
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повітря від присутніх в повітрі робочої зони парів
і газів небезпечних органічних сполук із температурою кипіння не більше 65°С, таких, як метан, етан,
бутан, етилен, ацетилен тощо.
Протигазовий фільтр ФА-2002 призначений
для очищення забрудненого повітря від парів органічних речовин із температурою кипіння вище 65°С,
бензол, ксилол, толуол, бензин, гас, галоідорганічні
сполуки, нітросполуки бензолу і його гомологів,
ефіри, спирти, кетони, анілін, тетраетилсвинець, фосфор і хлорорганічні отрутохімікати, галогени, гідроген сульфід, синильна кислота, хлорціан, сірковуглець), крім оксиду вуглецю, діоксид сірки, гідроген
сульфід, хлорид водню, фосфін, арсин, аміаку
і парів амінів [4].
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Рис. 3. Схема удосконалення фільтра-поглинача
на бронетехніці

Викладення основного матеріалу
За результатами аналізу наведеного матеріалу
встановлено, що не існує таких типів фільтрів, які
захищають від всіх типів ХНР. Тому потрібно сформувати вимоги до систем колективного захисту як
на бронетехніці так і стаціонарних, які будуть захищати від ХНР.
У роботі [5] визначено, що прогрес людства
неможливий без застосування нових технологій.
Із розвитком технічного прогресу та появою сучасних технологій і матеріалів особливу небезпеку на
сьогодні складають техногенні аварії, зокрема аварії
на хімічно небезпечних об’єктах. В поточний час
оптимальним методом очищення повітря вбачається
фотокаталітичне очищення, де в ролі фотокаталізатора використовують оксиди титану [6].
Підвищення ефективності роботи систем колективного захисту від ХНР, можливе встановленям
в існуючу конструкцію каталітичних матеріалів для
знешкодження токсинів різної природи. Це дозволить без істотних конструкційних змін та суттєвих
матеріальних витрат підвищити експлуатаційні характеристики ФВУ.
Перспективними матеріалами, що здатні ефективно знешкоджувати (розкладати) токсини різної природи за високих показників працездатності
в широкому інтервалі температур та корозійної тривкості, є гетерооксидні системи на сплавах титану [7].
Запропонований підхід модернізації передбачає додаткове встановлення у фільтр-поглинач решітки (сітки) з нанесеним шаром каталітичного матеріалу
в
системи
колективного
захисту
на бронетехніці рис. 3 та на стаціонарних рис. 4.

Рис. 4. Схема удосконалення фільтра-поглинача
на стаціонарному фільтровентиляційному
агрегаті 100/50

Висновки
За результатами проведеного аналізу встановлено, що не існує таких типів фільтрів, які можуть
захистити від всіх типів ХНР, а часу дії у місцях
імовірних забрудень в ізолювальних протигазах
можливо буде не достатньо. Потребують вдосконалення існуючі системи колективного захисту, як
стаціонарні так і на бронетехніці шляхом застосування способу фотокаталітичної деструкції токсикантів із використанням в ролі каталітичного матеріалу оксидів титану, нанесених на поруваті або мережеві носії, з подальшим їх встановленням у наявні
фільтри поглиначі для ефективної нейтралізації
ХНР.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ
А.В. Галак, Н.Д. Сахненко, А.В. Каракуркчи, А.С. Брянкин, И.А. Белоусов
Проведен анализ существующих фильтрующих систем государств НАТО и Российской Федерации, которые защищают личный состав и население от различных видов химически опасных веществ. Установлено, что не существует таких фильтров, защищающих от этих веществ. Поэтому предложено дооборудовать конструкцию систем коллективной защиты на бронетехнике и стационарных объектов за счет дополнительной установки в фильтрпоглотитель решетки (сетки) с нанесенным слоем каталитического материала, который будет нейтрализовать различные виды химически опасных веществ за счет фотокаталитической очистки воздуха оксидами титана.
Ключевые слова: фильтрующая система, средства индивидуальной защиты, оксид титана, химически опасные
вещества, личный состав, органы дыхания.
MODERN TECHNOLOGIES THAT NEUTRALIZE CHEMICALLY HAZARDOUS SUBSTANCES
A. Galak, N. Sakhnenko, A. Karakurkchi, A. Bryankin, I. Belousov
The analysis of existing filtering systems of the NATO and Russian Federation states, which protect the personnel and the
population from various types of chemically hazardous substances, is carried out. It is established that there are no such filters
that protect against these substances. Therefore, it is proposed to retrofit the design of collective defense systems for armored
vehicles and stationary objects by additional installation of a lattice (grid) with a deposited layer of catalytic material in the filter-absorber that will neutralize various types of chemically hazardous substances due to photocatalytic air purification by titanium oxides.
Keywords: filtering system, personal protective equipment, titanium oxide, chemically hazardous substances, personnel,
respiratory organs.
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