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Životnost filtrů dle ČSN EN 529 

 
  Určení životnosti, případně doby použitelnosti filtrů je velmi složité a mnohdy není 

snadné o tom rozhodnout. Životnost filtru (filtrů) je ovlivňována řadou okolností od typu 

použitého filtru, jeho kapacity, podmínek okolního ovzduší jako je teplota a vlhkost, 

vlastnosti a koncentrace látky, před kterou je nutno se chránit. Dále má vliv na životnost 

to, s jakou intenzitou uživatel dýchá, nebo jaký je průtok vzduchu v případě filtračních 

dýchacích přístrojů s nuceným přívodem vzduchu. Vliv na životnost má také skladování 

filtrů.  

*pozn.: Termín ,,životnost´´ by neměl být zaměňován s termínem ,,doba skladovatelnosti´´. Doba 

skladovatelnosti je stanovena výrobcem a po jejím překročení by neměl být filtr (filtry) používán jako 

prostředek osobní ochrany. 

 

Filtry proti částicím: 

  U částicových filtrů je nutno dbát na informaci, zda filtr není určen jen na jednorázové 

použití. Při používání protičásticových filtrů postupně vzrůstá dýchací odpor v závislosti 

na zanesení částicemi (prachem). Dýchací odpor se může zvýšit, pokud je filtr používán 

ve vlhkém prostředí. U přístrojů pracujících pod tlakem (polomasky, celoobličejové 

masky) platí obecné pravidlo, že konce životnosti je dosaženo tehdy zvýší-li se znatelně 

dýchací odpor.   

*Při použití filtru proti radioaktivním látkám, bakteriím nebo virům se doporučuje jednorázové použití!!! 

 

Filtry protiplynové: 

  U protiplynových filtrů je velmi složité určit informaci o ,, obecném hrubém odhadu´´ 

pro bezpečnou dobu používání( životnosti). Při používání protiplynových filtrů by měl 

uživatel získat co nejvíce informací o škodlivinách přítomných ve vzduchu na pracovišti, 

jejich pravděpodobných koncentracích, úrovních vlhkosti a teploty. Dalším ovlivňujícím 

faktorem je intenzita práce (frekvence dýchání).  

 Dle předchozích informací by mělo být možné vyhledat v návodech od výrobce vše o 

typu a třídě použitého filtru a pravděpodobnou dobu bezpečného použití. 

  Někteří uživatelé se mohou spoléhat na vůni a chuť nebezpečných látek, aby zjistili 

jejich prudký vzestup, a tímto i bezpečnou dobu jejich použití. Tyto postupy nejsou 

vhodné, protože uživatel může být ovlivněn nebo rušen při pocitech v důsledku 

rozmanitých důvodů. Toto může vést k možnému překročení expozice. 

 *Při použití filtru typu AX proti látkám s bodem varu nižším než 65°C , které jsou vysoce těkavé, se 

doporučuje používat filtr typu AX nejdéle po dobu jedné pracovní směny!!! 

 

Filtry kombinované: 

  Platí doporučení z předchozího textu pro filtry protičásticové a protiplynové. 

 

Další informace o filtrech a jejich životnostech lze získat v normě ČSN EN 529.  

 


