لباسهاي محافظ در برابر مواد شيميایي :
نوع مواد سازنده لباسهای هزمت معموال از موارد ذیل می باشد:
نئوپرن  - PVC -بوتيل  -التكس  - -نيتريل

برابرمواد شيميایی :
تراز حفاظتي  Aازباالترين و تراز حفاظتي D
از پايين ترين درجه حفاظتي برخوردار است.

لباسهای حفاظت شيميایی ،سطح حفاظتی A
لباسهای ضد گاز و ضد مايع شيميايي هستند که در برابر غوطه وری در اسيد سولفوريک و اسيد نيتريک به
مدت  1ساعت مقاومت دارند .همچنين در برابر غوطه وری در هيدرو اکسيد سديم نيز به مدت  1ساعت
مقاوم هستند.دارای سيستم يكپارچه و کامال بسته بوده و مجهز به جای کوله برای سيلندر تنفسي مي باشند.

شماره 34

سطوح حفاظتی لباسهای مقاوم در
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لباسهای حفاظت شيميایی ،سطح حفاظتی B
پايينترين سطح حفاظتي قابل قبول برای ورود به محل های با آلودگي های مواد ناشناخته با غلظت نامعلوم
را دارا ميباشند .در لباس نوع  Bسيلندر تنفسي بيرون لباس قرار دارد.
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لباسهای حفاظت شيميایی ،سطوح حفاظتیC
مناسب برای مكانهايي که نوع ماده و غلظت ماده مشخص است .تماس مستقيم با موادی که از اثرات سوء
چنداني ندارند و يا توسط پوست چندان جذب نمي شوند .نكات مهم در استفاده از لباسهای تراز  Cعبارتند
از:
نوع آالينده های هوا و همچنين غلظت آالينده ها تعيين شده است.

لباس حفاظتي سطح  Dمشتمل بر يونيفورم کاری با حداقل درجه حفاظتي است.اين لباس مناسب مكانهايي
است که امكان پاشش مايعات ،غوطه ور شدن و يا مواجهه غير منتظره تنفسي و يا تماس با ترازهای خطرناك
هر نوع ماده شيمايي وجود نداشته باشد.

فاكتورهای مهم در ارزیابی كيفيت لباسهای حفاظت شيميایی :

شماره 34

لباسهای حفاظت شيميایی ،سطح حفاظتیD

مقاومت لباس هزمت در برابر نفوذ مواد شيميایی
Permeation
فرآيندی که طي آن حالل شيميايي در مواد سازنده لباس موردنظر
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حل شده و از آن عبورمي کند.

عبور از منافذ لباس Penetration
نوع دوخت لباس هزمت نبايد اجازه ورود مواد شيميايي را از طريق
درزها ،زيپ ها ،سوراخ دکمه و ديگر منافذ احتمالي ايجاد نمايد.
شماره 34

تجزیه Degradation
اين شاخص بيان کننده تاثير ماده شيميايي بر روی ميزان مقاومت
لباس و تغيير خواص فيزيكي است .لباسهای حفاظتي بويژه دستكش
ها در تماس با ماده شيميايي ترد  ،شكننده و يا چسبنده و نرم شده
و فوق العاده مستعد پارگي و از هم گسيختگي مي شوند.

