TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 7312 : 2003
PHƯƠNG TIỆN CÁ NHÂN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP – KHẨU TRANG CÓ TẤM LỌC BỤI
Personal respiratory protective devices – Dust masks with filter
Lời nói đầu
TCVN 7312 : 2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo vệ cá
nhân biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga – B ộ Qu ốc
Phòng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng xét duyệt, B ộ Khoa h ọc và Công ngh ệ
ban hành.
Tiêu chuẩn này dược chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu
chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chu ẩn và Quy chu ẩn k ỹ thu ật
và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 c ủa Chính ph ủ quy đ ịnh
chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tiêu chuẩn và Quy chu ẩn k ỹ thu ật.
PHƯƠNG TIỆN CÁ NHÂN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP – KHẨU TRANG CÓ TẤM LỌC BỤI
Personal respiratory protective devices – Dust masks with filter
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho khẩu trang vải có lắp tấm lọc thay thế đ ược, dùng để l ọc b ụi có
kích thước lớn hơn hoặc bằng 0,3 µm.
Khẩu trang này cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn vi khu ẩn.
CHÚ Ý – Phải sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất nhằm đảm bảo hiệu quả
bảo vệ cơ quan hô hấp.
2. Tiêu chuẩn viện dẫn
TCVN 3154:79, Phương tiện bảo vệ cá nhân – Phương pháp xác định thị tr ường (tr ường nhìn).
3. Kết cấu, hình dáng và kích thước cơ bản
3.1. Kết cấu
Khẩu trang gồm hai lớp vải có cửa mở một phía để lắp t ấm lọc. Kh ẩu trang đ ược đeo và áp sát
vào mặt nhờ hai dây chun có nút co giãn có thể tăng/giảm chiều dài và m ột thanh kim lo ại d ẻo
để ôm sát phần mũi.
3.2. Hình dáng và kích thước cơ bản
Hình dáng và kích thước cơ bản của khẩu trang được thể hiện trong Hình 1.
4. Yêu cầu kỹ thuật
4.1. Yêu cầu đối với vật liệu
4.1.1. Vải: Sử dụng vải bông hoặc vải bông pha có bề mặt nhẵn, mềm mại. V ải phải có đ ộ
thoáng khí, hút hơi nước và có khả năng cản bụi tốt.
4.1.2. Tấm lọc: Được ép từ màng polyeste thành tấm mỏng, đều có một ho ặc nhiều lớp. T ấm
lọc phải có độ thoáng khí và cản bụi tốt. Trên bề mặt của t ấm lọc không đ ược có các l ỗ th ủng,
vết bẩn và vật cứng kích thước lớn hơn 1 mm. Mép của tấm lọc ph ải đ ược vắt sổ ho ặc ép dính
các lớp.
4.1.3. Chỉ: Chỉ may phải có chỉ số và màu sắc phù hợp với từng loại vải.

4.1.4. Thanh kim loại: Có thể sử dụng nhôm lá hoặc vật liệu khác tương tự nếu vật liệu đó đ ảm
bảo dễ uốn, giữ nguyên hình dạng sau khi uốn và không gây dị ứng.
Thanh kim loại có chiều dài 65 mm, chiều rộng 5 mm và dày 0,4 mm.
4.1.5. Dây đeo: Sử dụng các loại dây có khả năng đàn hồi tốt (ví dụ: dây chun).
Kích thước tính bằng milimet

Hình 1 – Hình dáng và kích thước của khẩu trang
4.2. Yêu cầu đối với sản phẩm
4.2.1. Khẩu trang phải đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật qui định trong bảng 1 và các yêu c ầu khác
qui định trong 4.2.2.
Bảng 1 – Các chỉ tiêu kỹ thuật của khẩu trang
Tên chỉ tiêu

Mức

1. Hiệu suất lọc đối với sương dầu ở chế độ thổi khí 30 lít/phút, %, không nh ỏ
hơn

90

2. Trở lực hô hấp (∆P), ở chế độ thổi khí 30 lít/phút, mmH 2O, không lớn hơn

9

3. Giới hạn trường nhìn, %, không lớn hơn

6

4. Khối lượng, g, không lớn hơn

10

4.2.2. Các yêu cầu khác
4.2.2.1. Khẩu trang không được gây dị ứng da cho người đeo.
4.2.2.2. Bề mặt khẩu trang phải sạch sẽ, không còn đầu chỉ xơ vải và không có lỗi ngo ại quan.
4.2.2.3. Dây đeo được may chắc chắn tại bốn góc của khẩu trang.
4.2.2.4. Các mép khẩu trang phải ôm khít khuôn mặt người đeo.
4.2.2.5. Tất cả các đường may phải thẳng, đều, không sùi chỉ, lỏng ch ỉ, b ỏ mũi. Ch ỗ n ối ch ỉ, ch ỗ
lại mũi phải chồng khít. May xong phải cắt sát chỉ.

5. Quy tắc nghiệm thu
5.1. Để đánh giá sự phù hợp của khẩu trang với tiêu chu ẩn này, c ần ti ến hành các ph ương pháp
kiểm tra qui định trong điều 6.
5.2. Chất lượng của lô khẩu trang được xác định trên cơ sở kết quả mẫu đ ại diện c ủa lô kh ẩu
trang đó.
5.3. Lô khẩu trang là số lượng khẩu trang được sản xuất theo cùng một ph ương pháp, có cùng
một kiểu bao gói, giao nhận cùng một lúc và có cùng một giấy ch ứng nh ận ch ất l ượng. S ố kh ẩu
trang của một lô không được quá 10.000 chiếc.
5.4. Lấy 2 % số khẩu trang trong lô để kiểm tra thông số kích th ước và ngo ại quan.
5.5. Số lượng mẫu cần lấy để kiểm tra các chỉ tiêu trong bảng 1 đ ược qui định trong t ừng phép
thử cụ thể.
5.6. Nếu các kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu, dù ch ỉ là một ch ỉ tiêu thì ph ải kiểm tra l ại
chỉ tiêu đó với số lượng mẫu gấp đôi. Kết quả thử nghiệm là kết qu ả cho c ả lô.
6. Phương pháp kiểm tra
6.1. Kiểm tra kích thước
Dùng thước thẳng hoặc thước dây có độ chính xác đến milimét để đo thông s ố kích th ước.
6.2. Kiểm tra ngoại quan
Kiểm tra ngoại quan sản phẩm bằng mắt thường.
6.3. Kiểm tra hiệu suất lọc đối với sương dầu
6.3.1. Nguyên tắc
Hiệu suất lọc của mẫu kiểm tra được xác định trên cơ sở đánh giá nồng đ ộ s ương d ầu tr ước và
sau mẫu.
6.3.2. Thiết bị, dụng cụ
6.3.2.1. Thiết bị kiểm tra hiệu suất lọc của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp (Hình 2) phải
đảm bảo các yêu cầu sau:
- đảm bảo độ kín khí;
- lưu lượng kế (5) có dải đo từ 0 lít/phút đến 4 lít/trên phút v ới đ ộ chính xác ± 0,1 lít/phút;
- áp kế đồng hồ (3) có dải đo từ 0 KG/cm2 đến đến 2 KG/cm2 với độ chính xác 0,05 KG/cm2;
- dầu tạo sương là dầu DOP tinh khiết;
- thiết bị đo độ đục ФEH-58 (11) hoặc thiết bị khác có tính năng t ương đ ương;
- bóng đèn chiếu của thiết bị đo độ đục ФEH-58 có công su ất 400 W, đi ện áp 30 V;
- bộ gá lắp mẫu (9) đảm bảo độ kín, kích thước và hình d ạng phù hợp v ới m ẫu kiểm tra;
- khí nén cung cấp phải khô và sạch;
- bếp điện của lò tạo sương (6) có công suất 1000 W, điện th ế 220 V.
6.3.2.2. Tủ sấy, có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ với độ chính xác ± 0,1 oC.
6.3.2.3. Cân kỹ thuật có độ chính xác ± 0,001 g.
6.3.2.4. Nhiệt kế có thang chia từ 0oC đến 150oC.
6.3.2.5. Thiết bị nén khí và cung cấp khí sạch.
6.3.2.6. Hệ thống làm mát cho thiết bị đo độ đục ФEH-58.

Chỉ dẫn
1. Ống dẫn khí

7. Thiết bị điều chỉnh kích thước hạt sương (xyclon)

2. Bộ lọc không khí

8. Hộp lọc sương dầu

3. Áp kế đồng hồ

9. Bộ gá mẫu kiểm tra

4. Van điều chỉnh

10. Mẫu kiểm tra

5. Lưu lượng kế con chạy

11. Thiết bị đo độ đục ФEH-58.

6. Thiết bị tạo sương
Hình 2 – Sơ đồ thiết bị kiểm tra hiệu suất lọc của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp
6.3.3. Chuẩn bị mẫu thử và thiết bị
- mẫu kiểm tra phải đảm bảo độ kín khi sử dụng, không bị sờn rách ho ặc khuy ết t ật;
- chuẩn bị ít nhất 03 mẫu thử;
- mẩu kiểm tra phải được sấy khô đến khối lượng không đổi ở nhiệt độ từ 80 oC đến 100oC. Kiểm
tra bằng cách cân lặp lại một giờ một lần cho đến khi chênh lệch kh ối lượng gi ữ hai l ần liên ti ếp
không lớn hơn 0,1 % ;
- mẫu kiểm tra được đánh theo số thứ tự;
- lắp mẫu kiểm tra vào bộ gá (9) đảm bảo độ kín. Sau khi xác định đ ộ kín, tháo m ẫu ra kh ỏi b ộ
gá;
- kiểm tra sự đồng bộ của thiết bị;
- kiển tra độ kín của thiết bị;
- chuẩn lại hệ thống đo quang của thiết bị;
- kiểm tra dầu tạo sương, các van khóa điều chỉnh của hệ th ống t ạo s ương;
- tạo sương, điều chỉnh nồng độ và kích thước hạt sương dầu b ằng cách: đi ều ch ỉnh l ưu l ượng
dòng khí vào thiết bị, nhiệt độ và xyclon (7);
- xác định độ phân tán của sương dầu bằng phép xác định đ ộ khuyết phân c ực (t ỷ l ệ %) c ủa
ánh sáng tán xạ theo hướng vuông góc và song song với mặt ph ẳng phân c ực:



ATV
100
ATS

trong đó:
A

là độ khuyết phân cực;

ATV

là độ phân cực của ánh sáng tán xạ theo hướng vuông góc;

ATS

là độ phân cực của ánh sáng tán xạ theo hướng song song.

- đo độ tán xạ riêng của thiết bị (Kcc);
- kiểm tra hộp lọc (8).
6.3.4. Các tiến hành
6.3.4.1. Điều kiện thử nghiệm
- thiết bị kiểm tra phải đảm bảo độ kín;
- lưu lượng dòng sương dầu qua mẫu kiểm tra là 30 lít/phút;
- thử ở điều kiện môi trường của phòng;
- không khí cung cấp cho thiết bị khô và sạch;
- nồng độ sương dầu: 0,020 mg/l – 0,025 mg/l;
- kích thước hạt sương: có đường kính d trong khoảng từ 2.10 -5 cm đến 4.10-5 cm (0,2 µm đến
0,4 µm)
6.3.4.2. Tiến hành đo
- xác định chỉ số đo quang của sương dầu trước mẫu kiểm tra (sương d ầu ban đ ầu) v ới l ưu
lượng 30 lít/phút, ghi kết quả đo (AT) (đối với mỗi mẫu kiểm tra phải xác định ít nhất 1 lần);
- lắp mẫu kiểm tra vào bộ gá (9);
- xác định chỉ số đo quang của sương dầu sau mẫu kiểm tra với lưu lượng 30 lít/phút, ghi k ết
quả đo (As);
- thổi khí sạch vào thiết bị đo quang;
- tháo mẫu ra khỏi bộ gá (9), lắp mẫu khác vào và tiếp t ục kiểm tra
6.3.5. Tính toán kết quả
6.3.5.1. Hiệu suất lọc sương dầu của mẫu kiểm tra được tính theo công th ức:

A

H 100   s 100  K cc 
 AT

trong đó:
H

là hiệu suất lọc, tính bằng phần trăm (%);

As

là chỉ số đo quang sương dầu sau mẫu kiểm tra;

AT

là chỉ số đo quang sương dầu trước mẫu kiểm tra;

Kcc

là độ tán xạ riêng của đục kế.

6.3.5.2. Hiệu suất lọc sương dầu của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp là giá trị trung bình
của 3 mẫu kiểm tra trong cùng một điều kiện thử nghiệm.
6.3.5.3. Báo cáo thử nghiệm
Báo cáo thử nghiệm phải gồm các nội dung sau:

- tên phòng thí nghiệm;
- tên khách hàng;
- tên mẫu kiểm tra;
- hiệu suất lọc (H);
- nhận xét và kết luận;
- ngày, tháng tiến hành thử;
- người thí nghiệm.
6.4. Kiểm tra trở lực hô hấp
6.4.1. Nguyên tắc
Xác định độ chênh lệch áp suất giữa đầu vào và đầu ra của mẫu khi cho dòng khí có l ưu l ượng
xác định đi qua.
6.4.2. Thiết bị, dụng cụ
6.4.2.1. Thiết bị kiểm tra trở lực hô hấp của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp (Hình 3)
phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- đảm bảo độ kín khí;
- lưu lượng kế (3) có dải đo từ 0 lít/phút đến 60 lít/phút với độ chính xác 0,1 lít/phút;
- áp kế (5) có dải đo từ 0 mmH2O đến 50 mmH2O với độ chính xác 0,5 mmH2O;
- bộ gá lắp mẫu (4) đảm bảo độ kín, kích thước và hình d ạng phù hợp v ới m ẫu kiểm tra;
- chất lỏng trong lưu lượng kế và áp kế: dầu hỏa có khối lượng riêng 0,83 g/cm 3 ± 0,01 g/cm3.
6.4.2.2. Tủ sấy, có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ có độ chính xác ± 1 oC.
6.4.2.3. Cân kỹ thuật, có độ chính xác ± 0,001 g.
6.4.2.4. Nhiệt kế, có dải đo từ 0oC đến 100oC.
6.4.2.5. Thiết bị nén khí

Chỉ dẫn

1. Giá đỡ

5. Áp kế nghiêng

2. Bộ lọc không khí

6. Vít chỉnh thăng bằng

3. Lưu lượng kế

7. Khóa điều chỉnh không khí

4. Gá lắp mẫu

8. Bọt nước thăng bằng

Hình 3 – Sơ đồ thiết bị kiểm tra trở lực hô hấp của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp
6.4.3. Chuẩn bị mẫu thử và thiết bị
- Chuẩn bị ít nhất 03 mẫu thử;
- Các mẫu kiểm tra phải đảm bảo độ kín khi sử dụng, không bị sờn rách ho ặc khuyết t ật;
- Mẫu kiểm tra được đánh theo số thứ tự;
- Lắp mẫu kiểm tra vào bộ gá (4) đảm bảo độ kín khí;
- Kiểm tra tình trạng của toàn bộ thiết bị như: độ kín của các m ối liên kết, đ ộ thăng b ằng (8), v ị
trí các điểm “0” của áp kế (5) và lưu lượng kế (3);
- Kiểm tra bộ lọc không khí (2): nếu giấy lọc bụi hỏng phải thay thế, các ch ất hút ẩm b ị bão hòa
thì phải sấy lại;
6.4.4. Cách tiến hành
6.4.4.1. Điều kiện thử
- thiết bị kiểm tra phải đảm bảo độ kín;
- lưu lượng dòng khí qua mẫu kiểm tra: 30 lít/phút;
- thử ở điều kiện môi trường của phòng;
- điều hòa mẫu ở môi trường của phòng trước khi kiểm tra trở lực 15 phút.
6.4.4.2. Xác định trở lực của thiết bị (P1)
- cho khí vào thiết bị;
- điều chỉnh khóa (7) từ từ cho đến khi đạt được lưu lượng 30 lít/phút, đ ọc giá trị P 1 trên áp kế
(5);
- đóng khí vào thiết bị.
6.4.4.3. Xác định trở lực (P2)
- lắp mẫu kiểm tra vào bộ gá (4);
- cho khí vào thiết bị;
- điều chỉnh khóa (7) từ từ cho đến khi đạt được lưu lượng 30 lít/phút, đ ọc giá trị P 2 trên áp kế
(5);
- đóng khí vào thiết bị;
- tháo mẫu khỏi bộ gá, lắp mẫu mới tiếp tục kiểm tra.
6.4.5. Tính toán kết quả
6.4.5.1. Trở lực của mẫu kiểm tra ở điều kiện thí nghiệm với lưu lượng 30 lít/phút.
∆P = P2 – P1
trong đó:
∆P

là trở lực của mẫu kiểm tra ở điều kiện thí nghiệm, tính b ằng mmH 2O;

P2

là trở lực của thiết bị khi có mẫu kiểm tra, tính b ằng mmH 2O;

P1

là trở lực của thiết bị khi không có mẫu kiểm tra, tính b ằng mmH 2O.

6.4.5.2. Trở lực hô hấp của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp là giá trị trung bình c ủa 3 m ẫu
kiểm tra trong cùng một điều kiện thử nghiệm.
6.4.6. Báo cáo thử nghiệm
Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm các nội dung sau:
- tên phòng thí nghiệm;
- tên khách hàng;
- tên mẫu kiểm tra;
- trở lực hô hấp (∆P);
- nhận xét và kết luận;
- ngày, tháng tiến hành thử;
- người thí nghiệm.
6.5. Kiểm tra giới hạn trường nhìn
Kiểm tra theo TCVN 3154-79
6.6. Kiểm tra khối lượng
6.6.1. Nguyên tắc
Xác định khối lượng của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp bằng ph ương pháp cân thông
thường.
6.6.2. Thiết bị, dụng cụ
Cân kỹ thuật, có độ chính xác đến 0,1 g.
6.6.3. Lấy mẫu
Lấy 10 mẫu thử
6.6.4. Tiến hành kiểm tra
Tiến hành cân từng mẫu với độ chính xác đến 0,1 g.
6.6.5. Tính toán kết quả
Khối lượng của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp là giá trị kh ối lượng trung bình c ủa 10 m ẫu
thử.
7. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản
7.1. Bao gói
Mỗi khẩu trang được đựng trong một túi polyetylen kèm theo h ướng d ẫn s ử d ụng. C ứ 10 kh ẩu
trang đã bao gói được đựng vào một túi polyetylen lớn hơn và và 5 túi này đ ược x ếp vào m ột h ộp
cáctông. Phải có tài liệu hướng dẫn sử dụng để trong mỗi hộp đ ựng s ản ph ẩm.
Các hộp được đóng vào kiện với số lượng thích hợp tùy theo yêu c ầu c ất gi ữ, phân ph ối.
7.2. Ghi nhãn
Nhãn được dán trên hộp cáctông với các thông tin tối thiểu sau:
- tên sản phẩm;
- số hiệu tiêu chuẩn này;
- tên nhà sản xuất và địa chỉ;
- ngày sản xuất;

- dấu kiểm tra của KCS.
7.3. Vận chuyển
Vận chuyển bằng các loại phương tiện vận tải thông thường nh ưng ph ải khô ráo, s ạch sẽ và có
mui che.
7.4. Bảo quản
Sản phẩm cần được bảo quản trong nhà kho có mái che. Các điều kiện có thể xếp ch ồng lên
nhau và được kê trên giá cách mặt đất 0,5 m cách t ường hay đ ồ v ật khác 0,5 m.
Không vận chuyển, bảo quản khẩu trang cùng với dầu mỡ, hóa ch ất và các s ản ph ẩm khác có
thể ảnh hưởng đến chất lượng của khẩu trang.

