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i zastosowania urządzeń 
filtrujących

D
-2

29
45

-2
01

0

91
 0

6 
20

1 
| 

18
.10

-1 
| 

H
Q

 |
 H

O
 |

 Z
as

trz
eg

am
y 

pr
aw

o 
zm

ia
n 

| 
©

 2
01

8 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA

CENTRALA
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lubeka, Niemcy 

www.draeger.com

Znajdź lokalnego 
przedstawiciela 
handlowego na stronie:  
www.draeger.com/kontakt

Nie wszystkie produkty, funkcje lub usługi są dostępne w sprzedaży 
we wszystkich krajach. Wymienione w prezentacji znaki towarowe  
są zarejestrowane tylko w niektórych krajach i niekoniecznie  
w kraju udostępnienia  tego materiału. Odwiedź stronę internetową  
www.draeger.com/trademarks, aby uzyskać informacje na ten temat.
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Zalecenia dotyczące stosowania masek i filtrów 

W poniższej tabeli podano różne obszary zastosowań oraz zalecane połączenie filtra i maski.
Tutaj można znaleźć szczegółową listę przykładowych zastosowań. 
HM = półmaska, FM = maska pełnotwarzowa
Branża Zadanie Zastosowanie Zakres ochrony Typ maski* Filtr*
Ogólna Obsługa substancji chemicznych cząstki i substancje  

potencjalnie zidentyfikowane
HM lub FM ABEK Hg P3 1)

Pobór próbki cząstki i/lub substancje  
potencjalnie zidentyfikowane

HM P3 / ABEK Hg P3 1)

Kontrola cząstki i substancje  
potencjalnie zidentyfikowane

HM ABEK P3 lub  
urządzenie ucieczkowe

Pomiar cząstki i/lub substancje  
potencjalnie zidentyfikowane

HM P3 / ABEK P3 1)

Mieszanie żywic epoksydowych  
i poliestrowych

pary organiczne HM A1

Natryskiwanie/smarowanie chłodziwem cząstki oleju HM / FFP2 P2

Obróbka ze środkami do konserwacji różne substancje HM ABEK P2

Transport towarów niebezpiecznych różne substancje FM ABEK2 Hg P3

Czyszczenie parowymi myjkami 
wysokociśnieniowymi

mgiełka mydlana ze  
środkami adhezyjnymi

HM / FFP1 P1

Czyszczenie odtłuszczanie cząstki tłuszczu HM / FFP2 P2

Czyszczenie dezynfekcja pary organiczne HM AB P2

Czyszczenie dezynfekcja środkami  
zawierającymi aldehydy

pary organiczne i nieorganiczne HM AB P2

Czyszczenie z użyciem eteru naftowego  
lub rozcieńczalnika do  
lakierów celulozowych  
(na bazie rozpuszczalnika)

pary rozpuszczalników HM A2

Czyszczenie kwasami kwasy HM ABE P2

Budownictwo Odlewanie/odlewanie 
kokilowe

betonu, cementu (fundamentów) pył betonowy HM / FFP2 P2

Usuwanie azbestu azbest włókna azbestu HM P3

Szlifowanie, cięcie, 
wiercenie

w cegle, betonie, kamieniu  
i gipsie

proszek kamienny HM / FFP2 P2 2)

Szlifowanie, cięcie, 
wiercenie

w cemencie  cząstki pyłu HM / FFP1 P1

Szlifowanie, cięcie, 
wiercenie

w masach szpachlowych lub 
materiałach do wypełnień

cząstki pyłu HM / FFP1 P1 3)

Układanie nawierzchni smoła organiczne pary, cząstki HM A1 P2 / A2 P2 4)

Prace wykończeniowe obróbka włókna szklanego  
i włókna mineralnego np.  
izolacja dachu

cząstki pyłu i włókna HM / FFP2 P2

Prace wykończeniowe tynkowanie drobny pył gipsowy HM / FFP2 P2

Prace wykończeniowe uszczelnianie pary organiczne HM A1 P2 / ABE1 P2

Prace wykończeniowe klinkierowanie (klej) pary organiczne HM A1 P2 5)

Prace wykończeniowe dekarstwo, kładzenie płytek pył z płytek i ceglany HM / FFP2 P2

Przygotowanie wydobycie skażonej gleby gazy, rozpuszczalniki, cząstki pyłu HM ABE1 P2

Przygotowanie ogólne prace rozbiórkowe 
obiektów z cegły, betonu, 
kamienia

cząstki pyłu HM / FFP3 P3
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Branża Zadanie Zastosowanie Zakres ochrony Typ maski* Filtr*
Obróbka  
drewna

Usuwanie farby czyszczenie płomieniowe gazy, pary, dym,  
drobne cząstki

HM lub FM ABEK P2

Usuwanie farby usuwanie starych warstw farb środkami  
na bazie rozpuszczalnika

pary rozpuszczalników HM ABEK P2 5)

Usuwanie farby usuwanie starych warstw farby  
substancjami zawierającymi amoniak

pary rozpuszczalników, amoniak HM ABEK P2

Usuwanie farby piaskowanie, szczotkowanie starych  
warstw farby i powłok

drobne cząstki farby HM / FFP2 P2

Usuwanie farby piaskowanie, szczotkowanie starych warstw 
farby i powłok zawierających chrom

drobne cząstki farby FM / FFP3 2) P3

Usuwanie klejów zeskrobywanie/piaskowanie klejów, takich  
jak żywica poliestrowa

drobne cząstki HM / FFP2 P2

Klejenie z użyciem substancji na bazie  
rozpuszczalnika

pary rozpuszczalników HM A2

Klejenie z użyciem substancji na bazie  
rozpuszczalnika (kleje w aerozolu,  
np. żywica poliestrowa)

mgła klejowa,  
pary rozpuszczalników

HM A2 P2

Klejenie silnym spoiwem na bazie żywicy epoksydowej pary HM A2 P2

Szlifowanie, cięcie, 
wiercenie

drewna pył i cząstki drzewne HM / FFP2 P2

Szlifowanie, cięcie, 
wiercenie

drewna bukowego i dębowego pył i cząstki drzewne HM / FFP3 P3

Obróbka  
metalu

Galwanizacja kwas cyjanowodorowy HM AB P2

Lutowanie cząstki dymu HM / FFP2 P2

Lutowanie dodatkowo z pastą lutowniczą cząstki dymu, gazy, amoniak HM ABEK P2

Szlifowanie, cięcie, 
wiercenie

rdzy proszek rdzy, proszek metaliczny HM / FFP1/2 P1 / P2

Szlifowanie, cięcie, 
wiercenie

metali proszek metaliczny HM / FFP2/3 P2 / P3

Szlifowanie, cięcie, 
wiercenie

żelaza proszek metaliczny HM / FFP1 P1

Szlifowanie, cięcie, 
wiercenie

stali proszek metaliczny HM / FFP1/2 P1 / P2

Szlifowanie, cięcie, 
wiercenie

stali nierdzewnej (wysokostopowej) proszek metaliczny HM / FFP2/3 P2 / P3

Cięcie wiązką laserową proszek metaliczny HM / FFP3 P3

Spawanie aluminium dym tlenku glinu, ozon HM / FFP3 P3 / A P3 4)

Spawanie pojazdów silnikowych dym metaliczny, ozon, tlenek azotu HM AB P2

Spawanie ręczne spawanie łukowe otulonymi 
elektrodami prętowymi lub spawanie  
wiązką laserową

proszek i dym metaliczny HM / FFP3 P3

Spawanie/nitowanie stali konstrukcyjnej i cynku proszek metaliczny, dym spawalniczy HM / FFP2 P2 / ABE1 
P2 4)

Spawanie/nitowanie stali nierdzewnej (elektrody torowane) proszek metaliczny, dym tlenków metali FM / FFP3 P3 / ABE1 
P3 4)

Lakiernictwo Szlifowanie, cięcie, 
wiercenie

farby, lakierów i 
farby antykorozyjnej

drobne cząstki farby HM / FFP2 P2

Szlifowanie, cięcie, 
wiercenie

farby, lakierów i farby antykorozyjnej  
(z zawartością chromu)

drobne cząstki farby FM / FFP3 2) P3
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*  Uwagi
 Tabela służy jako pomoc w wyborze odpowiednich elementów ochrony dróg oddechowych.
  Tabela nie zwalnia użytkownika z obowiązku spełnienia wymagań przepisów  

obowiązujących w danym kraju i nie zastępuje wypełnienia zapisów instrukcji  
obsługi produktu ani ich zrozumienia.

1) uwaga na wyjątki 6) FM zależnie od stężenia
2) zależnie od stężenia substancji gazowych 7) AB, jeśli możliwe jest powstanie gazów
3) P2, jeśli żrące 8) FFP2 Odour do gazów poniżej NDS
4) zależnie od stężenia 9) należy zapewnić odpowiednią wentylację
5) AX w przypadku substancji o niskiej temperaturze wrzenia    w zamkniętych pomieszczeniach!

Branża Zadanie Zastosowanie Zakres ochrony Typ maski* Filtr*
Lakiernictwo Szlifowanie, cięcie, 

wiercenie
w farbach przeciwporostowych drobne cząstki farby HM A1 P3

Natryskiwanie,  
lakierowanie

farbą wodorozcieńczalną drobnocząsteczkowe pary farb HM A1 P2

Natryskiwanie,  
lakierowanie

wodorozcieńczalnymi środkami do konserwacji 
drewna zawierającymi miedź, chrom lub arsen

drobnocząsteczkowe pary farb FM / 
FFP3 2)

P3

Natryskiwanie,  
lakierowanie

farbami na bazie rozpuszczalnika, lakierami  
syntetycznymi i środkami wybielającymi 

pary i mgły rozpuszczalników HM A2 P2 5)

Natryskiwanie,  
lakierowanie

farbą lateksową cząstki farby HM / FFP2 P2

Natryskiwanie,  
lakierowanie

farbą lateksową przy pozostałościach  
rozpuszczalników lub zapachów

pary rozpuszczalników i cząstki farb HM A2 P2

Natryskiwanie,  
lakierowanie

izocyjanianami (na bazie rozpuszczalnika) pary rozpuszczalników i cząstki farb HM A2 P2

Natryskiwanie,  
lakierowanie

lakierami i środkami do konserwacji drewna pary organiczne HM A1 P2 /  
A2 P2 4)

Malowanie farbą wodorozcieńczalną duże krople i ślady farb, pary HM A1 / A1 P2

Malowanie farbami na bazie rozpuszczalników, lakierami  
i środkami do konserwacji drewna

pary rozpuszczalników HM A1 / A1 P2 5)

Malowanie farbami przeciwporostowymi pary rozpuszczalników HM A1 / A1 P3

Produkcja 
tworzyw  
sztucznych

Szlifowanie, 
cięcie, wiercenie

tworzyw sztucznych sproszkowane tworzywa sztuczne HM / FFP2 P2 / AB P2 7)

Gospodarka 
odpadami

Zamiatanie pyłu cząstki pyłu HM / FFP3 P3

Prace ogólne sortowanie odpadów w obecności zapachów, 
bakterii lub zarodników

gazy i cząstki pyłu HM A P3

Prace ogólne styczność z pleśnią/zarodnikami grzybów zarodniki grzybów HM / FM / 
FFP2

P2 5)

Energetyka wymiana i kontrola 
filtrów

zanieczyszczone cząstki pyłu HM / FFP3 P3

Rolnictwo 
i hodowla 
zwierząt

Prace ogólne z gnojowicą gazy i pary HM ABEK

Natryskiwanie pestycydami (roztworami wodnymi) środki owadobójcze / pestycydy HM / FFP2 P2

Natryskiwanie pestycydami (organicznymi, parującymi) środki owadobójcze / pestycydy HM A1 P2

Zamiatanie stodoły cząstki pyłu HM / FFP2 
Odour

P2

Obsługa/ 
czyszczenie

systemów do karmienia zwierząt cząstki pyłu HM / FFP2 
Odour

P2

Czyszczenie/ 
odwadnianie

gnojowni w gospodarstwach hodowli  
drobiu/świń

amoniak, H2S HM ABE P2 8) 9) 

Branża 
medyczna

Prace ogólne
Prace ogólne

styczność z bakteriami
styczność z wirusami

bakterie
wirusy

HM / FFP2
FM / FFP3

P2
P3

Baseny Czyszczenie bakterie HM / FFP2 P2

Czyszczenie z dodatkowym uzdatnianiem wody chlorem bakterie i gazy FM AB2 P2

Motoryzacja Naprawa wymiana sprzęgła i klocków hamulcowych pył drobnoziarnisty, azbest HM P3

Styczność z sadzą/dymem z silników wysokoprężnych cząstki sadzy HM / FFP3 P3
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Tabela 1: Lista urządzeń ochrony dróg oddechowych

Urządzenie Oznaczenie  Nominalne  
   współczynniki 
   ochrony 1) 
Urządzenia filtrujące  
Maska filtrująca FFP1  4 
 FFP2  12 
 FFP3  50 
Ćwierć- / półmaska  P1  4 
z filtrem P2  12 
 P3  48 
Maska pełnotwarzowa P1  5 
z filtrem P2  16 
 P3  1.000 
Aparat filtrujący  TH1P   10  
z wymuszonym obiegiem TH2P  50
z hełmem lub kapturem TH3P  500
Aparat filtrujący  TM1P   20 
z wymuszonym obiegiem  TM2P   200 
z ćwierćmaską,  TM3P  2.000 
półmaską lub maską  
pełnotwarzową   
(włączony)   

Urządzenia pochłaniające  
Ćwierć- lub półmaska z pochłaniaczem  50 
Maska pełnotwarzowa z pochłaniaczem  2.000 

1)  Wartości pochodzą z raportu CEN 529. Należy przestrzegać dodatkowych regulacji krajowych i lokalnych. 

Należy pamiętać, iż skuteczność wskazana przez nominalny współczynnik ochrony jest osiągana tylko wtedy, 

gdy sprzęt ochrony dróg oddechowych jest noszony prawidłowo i utrzymywany we właściwym stanie. Należy 

upewnić się, że wybrany rozmiar jest dopasowany do twarzy użytkownika. Sprzęt ochrony dróg oddechowych 

należy nosić wyłącznie na ogolonej twarzy, ponieważ obecność zarostu w pobliżu uszczelnień powoduje 

przecieki do wnętrza.

Przykład: określanie wymaganego współczynnika ochrony 
sprzętu ochrony dróg oddechowych
Zanieczyszczenie:  Pył ołowiowy
  (wymagana jest 
  ochrona przed  
  cząstkami) 
Stężenie w miejscu pracy:  3 mg/m3

NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie):  0,1 mg/m3 
Minimalny współczynnik ochrony =         
     stężenie substancji niebezpiecznej =

 

  3  = 30 
                          NDS                           0,1 

W przewodniku zawarto krótki przegląd najważniejszych kryteriów 
branych pod uwagę podczas wyboru urządzeń filtrujących do 
ochrony dróg oddechowych. Informacje te mogą przyczynić się 
do zwiększenia ochrony przed substancjami szkodliwymi obecnymi  
w powietrzu przez wybór właściwych masek i filtrów.

1. Co należy wziąć pod uwagę, wybierając aparat oddechowy?
Należy poznać zagrożenia występujące w otoczeniu oraz wymogi 
pracy i warunki zewnętrzne. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę 
poziom ochrony, jakiej wymaga sprzęt ochrony dróg oddechowych 
oraz typ i poziom ochrony potrzebnego filtra.

2. Przed użyciem filtrującego sprzętu ochrony dróg 
oddechowych należy sprawdzić:
–  Czy stężenie tlenu w otaczającym powietrzu jest wystarczające? 

(Należy sprawdzić lokalne przepisy – w Niemczech wymagane 
stężenie minimalne to 17% obj., ale poziom ten może być inny 
w poszczególnych krajach).

– Jakie zanieczyszczenia występują w otaczającym powietrzu?
–  W jakich stężeniach występują zanieczyszczenia?
–  Czy zanieczyszczenia występują w postaci gazowej, 

cząsteczkowej, czy w postaci pary?  
Czy może w postaci mieszanej?

–  Czy zanieczyszczenia mają wystarczające właściwości 
ostrzegawcze (np. zapach lub smak)?

–  Jakie jest najwyższe dopuszczalne stężenie? (NDS)
–  Czy oprócz ochrony oddechowej wymagane są inne środki 

ochrony indywidualnej (np. ochrona wzroku lub słuchu)?

3. Jaki sprzęt ochrony dróg oddechowych należy wybrać?
Aby określić wymagany współczynnik ochrony, należy 
odpowiedzieć na wszystkie pytania w punkcie 2 powyżej. Tabela 
1 zawiera zestawienie nominalnych współczynników ochrony 
(NPF) z podziałem na urządzenia ochrony dróg oddechowych. 
Nominalny współczynnik ochrony to najwyższy dozwolony poziom 
nieszczelności danego urządzenia zgodnie z wymaganiami 
danego sprzętu. Współczynnik określa teoretyczną (obliczeniową) 
maksymalną ochronę. Aby określić minimalny współczynnik 
ochrony, należy znać stężenia substancji niebezpiecznych, jak 
również ich najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS). Najwyższe 
dopuszczalne stężenie (jak MAK, WEL lub MAC) to stężenie 
konkretnej substancji przenoszonej drogą powietrzną – uśrednione 
dla danego okresu odniesienia – w przypadku którego nie wykazano 
szkodliwości działania substancji na zdrowie osób narażonych na 
codzienny kontakt z tą substancją w danym stężeniu.
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5. Jak wybrać odpowiedni filtr?
Zanieczyszczenia występują w różnych formach, standardowo 
jako aerozole (cząstki) i gazy (gazy, pary). Dostępne typy filtrów 
zapewniają ochronę przed zanieczyszczeniami w jednej z tych 
postaci lub przed obiema naraz.
 Cząstki:

 Substancje gazowe:

Tabela poniżej zawiera informacje na temat kolorystyki filtrów wg 
normy EN 14387 i pomaga określić, jakiego typu filtr jest wymagany 
w przypadku konkretnych zanieczyszczeń.

3)  Pochłaniacze AX stosować można wyłącznie w postaci dostarczonej przez producenta. Powtórne 
użycie i użycie w celu ochrony przed związkami gazowymi jest całkowicie niedozwolone.

4)  Pochłaniacze CO do użytku jednorazowego. Po użyciu poddać utylizacji. Należy stosować się  
do specjalnych wytycznych zgodnie z przepisami lokalnymi.

5) Filtry Hg można używać przez maksymalny czas 50 godzin wg normy EN 14387.
6) Pochłaniacze NO do użytku jednorazowego. Po użyciu poddać utylizacji.
7)  Pochłaniacze typu Reactor: należy stosować się do specjalnych wytycznych zgodnie  

z przepisami lokalnymi.

Rozróżnienie typów filtrów
Filtry dzieli się na klasy w oparciu o ich skuteczność pochłaniania 
(pochłaniacze) lub skuteczność filtracji (filtry) zob. Tabela 3. 
Pochłaniacze klasy 2 mogą być używane w przypadku wyższych 
stężeń lub przez dłuższy czas niż pochłaniacze klasy 1. Klasa 
filtra informuje o tym, jak dużą skuteczność ma filtr, jeśli chodzi  
o odfiltrowanie cząstek. 
(klasa 1: 80%, klasa 2: 94%, klasa 3: 99,95%).

Jak pokazano w Tabeli 1, dla wymaganego minimalnego 
współczynnika ochrony wynoszącego 30 (pył ołowiowy) konieczne 
jest zastosowanie filtra P3 w formie maski filtrującej lub wraz 
z półmaską, maską pełnotwarzową albo aparatem filtrującym  
z wymuszonym obiegiem.

W wypadku, gdy zanieczyszczenia obecne są zarówno w fazie 
stałej rozproszonej (pył), jak i gazowej, należy określić nominalny 
współczynnik ochrony oddzielnie dla każdej z faz. Urządzenie 
filtrujące należy dobrać w oparciu o wyższy współczynnik ochrony. 
Stężenie gazów mierzone jest w ppm (cząstki na milion = objętość 
substancji w 1 m3 powietrza) lub w mg/m3 (= waga substancji  
w 1 m3 powietrza), natomiast stężenie cząstek (pyłu) tylko  
w mg/m3. Ponieważ mg/m3 dotyczą wagi, a ppm objętości, mg/m3 
nie można przeliczyć bezpośrednio na ppm. Wyższe stężenia są 
często podawane w % objętościowych, gdzie 10.000 ppm = 1% obj.

4. Do jakiego maksymalnego stężenia zanieczyszczeń można 
stosować urządzenia filtrujące?
Maksymalne dozwolone stężenie można określić, mnożąc nominalny 
współczynnik ochrony (z Tabeli 1) przez najwyższe dopuszczalne 
stężenie (NDS).

Maksymalne dozwolone stężenie = 
                    nominalny współczynnik ochrony × NDS

Przykład: określanie maksymalnego dozwolonego stężenia 2)

Zanieczyszczenie:   Chlor
NDS:   0,5 ppm (najwyższe dopuszczalne   
  stężenie)  
Aparat oddechowy:    Maska pełnotwarzowa (nominalny  

współczynnik ochrony maski 
pełnotwarzowej z pochłaniaczem: 2.000)

Nominalny współczynnik = maksymalne dozwolone stężenie
ochrony × NDS
2.000 × 0,5    = 1.000 ppm lub 0,1% obj. chloru

Jak widać, maksymalne dozwolone stężenie chloru wynosi  
1.000 ppm lub 0,1% obj.

2)  Wartości i warunki obliczania pochodzą z raportu CEN 529. Należy przestrzegać dodatkowych 
regulacji krajowych i lokalnych. Wartości NDS bazujące na MAK zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w Niemczech, a więc średnie wartości ważone w okresie referencyjnym,  
a nie dopuszczalne wartości krótkotrwałego narażenia.

Tabela 2: kolorystyka filtrów

Kolor Typ filtra Zanieczyszczenia

AX 3) Gazy i pary związków organicznych  
o temperaturze wrzenia ≤ 65°

A Gazy i pary związków organicznych  
o temperaturze wrzenia > 65°

B Nieorganiczne gazy i pary, np. chloru,  
siarkowodoru i cyjanowodoru

E Dwutlenek siarki, chlorowodór

K Amoniak i pochodne organiczne amoniaku

CO 4) Tlenek węgla

Hg 5) Pary rtęci

NO 6)  Gazy azotowe,
w tym tlenek azotu

Reactor 7)  Radioaktywny jod,  
w tym radioaktywny jodek metylu

P Cząstki

Pyły, włókna, dymy, mikroorganizmy 
(np. wirusy, bakterie, grzyby wraz  
z zarodnikami) i mgły

Gazy i pary
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6. Ważne uwagi dotyczące użycia filtrującego sprzętu ochrony 
dróg oddechowych:

W następujących okolicznościach nie wolno używać żadnego 
rodzaju filtrującego sprzętu ochrony dróg oddechowych:  
–  w atmosferach ubogich w tlen (dodatkowe wytyczne zawierają 

lokalne przepisy, np. w Niemczech to miejsca, gdzie stężenie 
O2 jest niższe niż 17% obj.),

–  w niedostatecznie wentylowanych lub ograniczonych 
przestrzeniach, takich jak zbiorniki, małe pomieszczenia,  
tunele czy statki,

–  w przestrzeniach, gdzie stężenie substancji toksycznych nie jest 
znane lub stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia,

–  gdy stężenie zanieczyszczenia jest wyższe niż maksymalne 
dozwolone stężenie i/lub skuteczność filtra lub pochłaniacza 
danej klasy,

–  jeśli zanieczyszczenie ma słabe właściwości ostrzegawcze lub 
nie ma ich wcale (zapach, smak, powodowanie podrażnień), 
np. jak w przypadku aniliny, benzenu, tlenku węgla czy ozonu.

Należy natychmiast opuścić dany obszar, jeśli:
– wystąpi znaczny wzrost oporu przy oddychaniu,
– pojawią się zawroty głowy,
–  nastąpi rozpoznanie smaku lub zapachu zanieczyszczenia  

lub spowodowane nim odczucie podrażnienia, 
– sprzęt ochrony dróg oddechowych jest uszkodzony.

Należy upewnić się, że:
–  wybrany sprzęt ochrony dróg oddechowych jest odpowiednio 

dopasowany,
–  jeśli występują zarówno gazy, jak cząstki – używa się 

filtropochłaniacza, który pochłania gazy i filtruje cząstki.

7. Jak długo można stosować filtr?
Czas eksploatacji filtra zależy od jego rozmiaru i warunków 
użytkowania.

Czynniki wpływające na czas eksploatacji:
– stężenie zanieczyszczeń
– kombinacje zanieczyszczeń
– wilgotność powietrza
– temperatura
– czas użycia
– tempo oddychania charakterystyczne dla użytkownika

Nie ma możliwości podania przybliżonego czasu eksploatacji, 
ponieważ wpływa na niego wiele czynników. Należy zwrócić uwagę 
na:

– przepisy lokalne/zakładowe

Koniec okresu eksploatacyjnego można rozpoznać po:
–  zauważalnym smaku lub zapachu substancji zanieczyszczającej 

w pochłaniaczach
– zwiększonym oporze oddechowym w przypadku filtrów
–  zauważalnym smaku lub zapachu i/lub zwiększonym oporze 

oddechowym w filtropochłaniaczach

Tabela 3: Rozróżnienie typów filtrów

    
    
   
  
    
 
 

 1 Rozmiar S 0,1% obj. (1.000 ppm) 8)

 2 Rozmiar M  0,5% obj. (5.000 ppm) 8)

 3 Rozmiar L 1,0% obj. (10.000 ppm) 8)

   Cząstki
  Skuteczność (zdolność separacyjna):
 1 Rozmiar S 
 
 

 2 Rozmiar M 
 

 3 Rozmiar L 
 

Przykład: NDS pyłu ołowiowego = 0,1 mg/m3  
4 × 0,1 mg/m3 = 0,4 mg/m3 = maksymalne dozwolone 
stężenie pyłu ołowiowego do zastosowania filtra P1  
z półmaską.

  Gazy, pary, cząstki
 1-P2  Odpowiednie         Odpowiednie
 2-P2  połączenie         połączenie poziomów 
 1-P3 filtrów 
 2-P3 i pochłaniaczy 
 8) Wartości pochodzą z normy EN 14387.
 9) Wartości pochodzą z norm EN 12941 i 12942.
10) Wartości pochodzą z raportu CEN 529.
Należy przestrzegać dodatkowych regulacji krajowych i lokalnych.

Przykład filtropochłaniacza:
    A2B2 P3
   
Filtropochłaniacz o wspomnianej wyżej kolorystyce 
przeznaczony jest do użycia przy następujących
zanieczyszczeniach:
A  gazy i pary związków organicznych o temperaturze wrzenia
 ponad 65°C w stężeniach objętych pochłaniaczem klasy 2 
B  nieorganiczne gazy i pary, np. chlor, siarkowodór,
 cyjanowodór, w stężeniach objętych pochłaniaczem klasy 2 
P  cząstki w stężeniach objętych filtrem klasy 3

Typ 
filtra

Filtr 

4-krotność NDS  
w przypadku półmasek / 
5-krotność w przypadku 
masek pełnotwarzowych 10)

12-krotność NDS  
w przypadku półmasek / 
16-krotność w przypadku 
masek pełnotwarzowych 10)

48-krotność NDS  
w przypadku półmasek / 
1.000-krotność w przypadku 
masek pełnotwarzowych 10)

Filtropochłaniacz 

Pochłaniacz

Klasa 
filtra

Ochrona 
przed

Gazy i pary 
Skuteczność 
pochłaniania: 50-krotność NDS  

w przypadku półmasek / 
2.000-krotność w przypadku 
masek pełnotwarzowych,  
ale maksymalnie:

Maksymalne 
dozwolone stężenie 
toksycznej substancji

Hogarth Worldwide

H130109_P167757 Draeger

Poland

Laura Reilly

210.0 x 186.0 mm

 x  

210.0 x 186.0 mm

06/11/2018 10:44

Cyan

Magenta

Yellow

Black

164 Shaftesbury Ave, London, WC2H 8HL, UK.  T: +44 20 7240 6400  www.hogarthww.com



Zakres ochrony           NDS Typ Kolory-
 ppm   mg/m3 filtra styka

L
Lindan  –  0,5  A (P3)  

M
Rtęć 0,01 0,1 Hg (P3)  
Metanol 200 270 AX (P3) 
4-Metylo-2-pentanon 20 83 A (P2) 
Włókna wełny  – – P3  
mineralnej    

N
Dymy azotowe  - - NO (P3)  

O
Ozon  czynnik rakotwórczy  
 (kat. 3B)  NO (P3)  

P
n-pentan 1.000 3.000 AX (P3) 
Fosgen  0,02 0,08 B (P3) 

S
Dwutlenek siarki 0,5 1,3 E (P3) 

T
Toluen  50 190 A (P2) 

V
Chlorek winylu 2 5 AX (P3) 

X
Ksylen, wszystkie  
izomery 100 440 A (P2) 
Uwaga:

np. A (P2): wymagany jest pochłaniacz (np. A); jeśli substancja występuje również w postaci frakcji 
stałej lub cząstek, wymagany jest filtropochłaniacz (np. A P2). 

np. B [E] P2: wymagany jest filtropochłaniacz B P2; zamiast pochłaniacza E można zastosować 
pochłaniacz B.

Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność tej informacji.
Należy sprawdzić lokalne przepisy.

Tabela 4: Przykładowe zanieczyszczenia, ich NDS (tutaj: AGW, 
obowiązujące w Niemczech) i zalecenia dotyczące filtrów

To tylko niewielki wybór przykładowych zanieczyszczeń. 
Dodatkowe informacje wraz z szerszym wyborem zanieczyszczeń 
można znaleźć w naszej internetowej bazie filtrów Dräger VOICE  
(www.draeger.com/voice).

Zakres ochrony           NDS Typ Kolory-
 ppm   mg/m3 filtra styka

A
Kwas octowy  10  25  B [E] P2    
Aceton  500  1.200  AX 
Amoniak 50 35 K 
Azbest czynnik rakotwórczy  
 (kat. 1)  P3 

B 
Benzen  czynnik rakotwórczy  A  
 (kat. 1)    
Buta-1,3-dien  czynnik rakotwórczy  AX (P3)  
 (kat. 1)    

C 
Tlenek węgla 30  35  CO 
Chlor 0,5 1,5 B (P3)  
Cykloheksan 200 700 A (P2) 

D 
DDT  –  1  A (P3) 

Eter dimetylowy 1.000 1.900 AX (P3)  

E 
Etanol  1.000  1.900  A (P2) 

Octan etylu 400 1.500 A (P2) 

F 
Formaldehyd 0,3 0,37 B (P3) 

H 
n-Heksan 50  180  A (P2) 
Kwas solny,  – – B [E] P2   

dymiący (37%)
Chlorowodór – 8 B [E] P2  
Cyjanowodór 10 11 B (P3)     
Fluorowodór 3 2,5 B [E] (P3) 
Nadtlenek wodoru 1 1,4           CO[NO]P3 
Siarkowodór 10 14 B (P3) 

I 
Izooktan – – A (P2) 
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