
 آیا ماسک ما را در برابر آلودگی هوا محافظت می کند؟

هوا وارونگی»یابد و بسیاری از روزهای سرد تحت تاثیر پدیده  شدت تنزل می شهرها بهکیفیت هوای کالن سرمابا آغاز فصل 

 .گیردقرار می« ناسالم برای عموم افراد جامعه»یا « های حساس جامعهناسالم برای گروه»در شرایط « )اینورژن(

رسد و با ها به فروش میهای کاغذی است که در تمام داروخانهها، ماسکبرای کاهش قرارگیری در معرض آالینده برخی افرادسالح 

ها هیچ اثری در استنشاق گازهای آالینده ندارند و کامال ین درحالی است که ماسکا .قیمت نازل در دسترس همگان قرار دارد

داشته باشد  مغزو  قلبتواند اثرات مخربی روی سیستم تنفسی، فایده هستند. با وجود اینکه قرارگرفتن در معرض آلودگی هوا، میبی

 .است جهانو میر زودرس در سراسر  ها مرگو آلودگی هوا در هوای آزاد، همچنان عامل میلیون

 هااهمیت ضریب حفاظتی ماسک

های آلوده کاری( تنوع دارند های پیشرفته مورداستفاده در شرایط خطرناک )محیطهای تنفسی از انواع کاغذی ساده تا ماسکماسک

های تنفسی است، آیا این ماسکهایی که برای هوای آزاد مناسب هستند، نوعی میان این دو دسته هستند. حال سوال اینجا و ماسک

 .توانند آلودگی هوا را کاهش دهند؟ کارآیی این فیلترهای تنفسی به نوع آلودگی، نوع ماسک و نحوه استفاده از آن بستگی داردمی

ب مثال ماسک با ضری عنوانکند. بهها دارای ضریب حفاظتی هستند که توان ماسک را در کاهش آلودگی به درصد بیان میماسک

 .ها استدرصدی آالینده ۱۰با فرض قرارگیری مناسب روی صورت( قادر به کاهش ) ۱۰حفاظتی 

 بسته به نوع آلودگی هوا ماسک انتخاب کنید

ماسک انتخابی شما باید بر اساس نوع آلودگی هوایی باشد که در مجاورت آن قرار دارید. به عنوان مثال در شهر تهران ذرات معلق از 

 .های مهم هستندجمله آالینده

میکرومتر متغیر است.  ۵۰۰۰میکرومتر تا  ۰.۰۰۰۲شان هم بین شود و دامنه تغییراتاندازه ذرات معلق بر حسب میکرومتر بیان می

تنها دیده تر نهمیکرون یا کم ۲.۵توان دید اما ذرات میکرون باشند را از طریق چشم عادی می ۵۰ها بیش از ذراتی که قطر آن

 .های بسیار خطرناک برای سالمت انسان تلقی کردها را در رده آالیندهتوان آنبلکه بر اساس گزارشات میشوند نمی

کنید، باید قابلیت های شهر تهران هستند بنابراین ماسکی که شما انتخاب میمیکرون اغلب جزو آالینده ۲.۵تر از ذرات معلق کم

 ۰.۳توانند مانع ورود ذرات کنند که حتی میها به حدی تخصصی عملی میفیلتر کردن این ذرات را داشته باشد. برخی از ماسک

 .لیغات به معنی واقعیت نیستمیکرونی به مجرای تنفسی شما شوند. اما همیشه هم تب

 های با فیبر نانو موثرتر هستند؟چرا ماسک

ها کنند. نانو فیبرهایی که قطر آنهایی که از جنس ترکیبات سنتزی یا طبیعی هستند، موثرتر عمل میتحقیقات نشان داده ماسک

سزایی دارند چرا که این نانو فیبرها در عمل  متر( است، در این میان کارآیی بهمیلی ۰.۱در حدود )پانصدم قطر مو در حدود یک

 .تر را نیز بگیرنددهند و حتی این قابلیت را هم دارند که جلوی ذرات درشتسطح جذب را افزایش می
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 های ضد گرد و غبارماسک

های متعدد ال حفرههای گرد و غبار این است که باید سیستم تهویه منحصر به فرد و در عین حهای ماسکترین ویژگییکی از مهم

 .بسیاری جهت جذب گرد و خاک داشته باشند

درصد جلوی خاک، ذرات شیمیایی،  ۹۸ها فیلترهای کربن فعال به کار رفته باشد، این قابلیت را دارند که تا مرز هایی که در آنماسک

ماسک ضد گرد و خاک باید داشته  یک که هاییویژگی ترینمهم از دیگر یکی. بگیرند را غیرهها، دود سیگار و ذرات معلق، گاز، گرده

شود، باید بدانید که قطعا خوب تنظیم نمی باشد، این است که به خوبی بر روی صورت فیکس شود. اگر ماسک شما روی صورت

 .کارآیی الزم را هم نخواهد داشت

 استفاده از دستگاه تصفیه هوا به عنوان راه حل کاهش آلودگی هوا

ز راه های کاهش آلودگی هوا در محیط های بسته استفاده از دستگاه تصفیه هوا می باشد. دستگاه های تصفیه هوا با یکی دیگر ا

 استفاده از فیلترهای متعدد ذرات معلق موجود در هوا را جذب کرده و به کاهش آلودگی هوا کمک می کند.

 ملن گامی موثر درکمک به کاهش آلودگی هوا برداشته است.ساشرکت تهویه سام ارائه دهنده دستگاه های تصفیه هوا با برند 

 .تنفس زندگی است، سالم زندگی کنید

 گروه صنعتی تهویه سام نماینده انحصاری دستگاه های تصفیه هوای ساملن

 

 

 

 


