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VÚBP-ZL Zkušební laboratoř č. 1040 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 
17025:2018 Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1  

1. Základní informace  



Zkoušky byly provedeny na základě žádosti č. S-186/2020 ze dne 7. 4. 
2020 Zkoušky jsou určeny pro potřeby objednavatele, vzorky dodal objednavatel 
pro laboratorní zkoušky dne 7.4, 15.4, 22. 4. 2020. Vzorky byly zapsány do 
knihy vzorků laboratoře pod čísly 1825, 2206-2207 a 2790-2791.  

2. Zkušební předpisy, metody a postupy Při zkouškách byly 
použity tyto normy a předpisy: ČSN EN 149:2002+A1:2009, ČSN EN 
149+A1 OPRAVA 1:2018 Ochranné prostředky dýchacích orgánů. 
Filtrační polomasky k ochraně proti částicím. Požadavky, zkoušení, značení.  

Aktualizace metod Nebyla použita  

Odchylky a doplňky ze zkušebních specifikací Nebyly uplatněny.  

3. Použité přístroje Zkušební zařízení pro stanovení dýchacích odporů 
INSPEC Rotametr Yokogawa P052 Rotametr Yokogawa P161 Manometr GDH 200-07  
Vlhkoměr/Barometr GFTB 200 Stopky JVD ST 80.2 -Teploměr typ Centigrade 
0,7-----  
Přístroj na zkoušení aerosolem NaCl fy MOORE'S typ 1100 Generátor aerosolu 
NaCl typ 4000 Sheffieldská hlava Metrologické zajištění Metrologické 
zajištění přístrojů je prováděno v souladu s metrologickým řádem 
VÚBP-ZL.  

4. Zkoušky Výsledky zkoušek Zkoušky byly provedeny v laboratoři 
ochrany dýchadel VÚBP-ZL.  

4.1 Určení dýchacích odporů čl. 8.9 4.1.1 Vdechovací odpor Vzorek ze 
7.4.  
odpor v Pa  
vzorek  

48  
1825-1 1825-2  

1825-3 Poznámka:  
stav  



při 30 l/min AR AR  

34 AR AR - po dodání (As received)  
při 95 l/min  
143 100 118  
39  

Vzorky z 15.4.  

odpor v Pa  
vzorek  
stav  

2206 2207  
AR AR  

při 30 V/min  
114 124  
při 95 l/min  
413 564  
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Vzorky z 22.4.  

odpor v Pa  
vzorek  
stav  

2790 2791  
AR AR  

při 30 l/min  
42 40  
při 95 l/min  



118 112  

4.2 Stanovení průniku aerosolu čl. 8.11 Zkouška chloridem sodným 4.2.1 
Počáteční průnik aerosolu NaCl – měřeno při 95 l/min Vzorek ze 7.4.  

vzorek  
stav  
průnik %  

1825-4 1825-5 1825-6 1825-7  
AR AR AR AR  

9,18 14,14 22,21 15,37  
T  

Vzorky z 15.4.  

vzorek  
stav  
průnik %  

2206 2207  
AR AR  

31,96 37,27  

Vzorky z 22.4.  

vzorek  
stav  

AR  
2790 2791  
průnik %  

15,94 22,81  
AR  

Tabulka nejistot měření  
Číslo zkoušky v protokolu  

4.1 4.2  
Celková rozšířená relativní nejistota v %  



1,91 4,16  

Uvedené nejistoty měření jsou rozšířenou standardní nejistotou, vypočítanou na 
základě směrodatné odchylky, která je vynásobena koeficientem k=2 (který 
zaručuje interval spolehlivosti přibližně 95%).  

Protokol zpracoval: Ing. Lukáš Zavřel  

_konec protokolu_  
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