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FIZINIŲ IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ CENTRAS 

Aplinkotyros skyrius 

BANDYMŲ PROTOKOLAS 202007/03/2 
2020 m. liepos 3 d. 

 
1. UŽSAKOVAS: InSpe, Savanorių pr. 178F, Vilnius Lietuva 

(pavadinimas ir adresas) 

2. GAMINTOJAS: InSpe, Savanorių pr. 178F, Vilnius Lietuva 
(pavadinimas ir adresas) 

3. GAMINYS: 
 
Baltic Masks, BM-100, medicininė kaukė (žr. priedas 1, pav. 1) 

(pavadinimas, normatyvinio dokumento žymuo arba aprašas, atpažinimo būdas) 
4. BANDINIŲ 

PRISTATYMO 
DATA 

2020 m. birželio 23 d. 

5. BANDYMO DATA 2020 m. liepos 1-2 d. 
6. BANDYMO VIETA FTMC, Aplinkotyros skyrius,  Saulėtekio al. 3, Vilnius 
7. BANDINIAI 

ATRINKTI 
Iš pateiktų tyrimui pavyzdžių 

8. BANDYMAI 
ATLIKTI PAGAL 

Pagal artimas EN 149:2001+A1:2009 standartui (filtravimo efektyvumas) sąlygas 
 (normatyvinio dokumento numeris arba bandymo metodo, bandymo tvarkos aprašymas 

9. BANDYMO 
ĮRANGA 

Skenuojantis dalelių judrio spektrometras TSI 3936 (SMPS), 
Aerodinaminis aerozolio spektrometras (APS) TSI 3321, NaCl 2%, 20 nm 
– 2 m dalelių dydžių intervale. 

(pavadinimas, tikslumo klasė, matavimo neapibrėžtis arba paklaida) 

BANDYMŲ TIKSLAS: Nustatyti medicininės kaukės atitiktį FFP2 klasei. 

BANDYMO REZULTATAI: Testavimo metu, į kaukės iškarpą, kurios plotas 17.4 cm2, buvo paduodamas 
testavimo aerozolis, sugeneruotas iš 2.0 % NaCl tirpalo. Oro srautas per atvirą iškarpos plotą (12.6 cm2) 
sudarė 7.70 L/min, perskaičiavus tai atitiktų – 10.25 cm/s srauto greitį. Tyrimo metu į sistemą, patenkančio 
aerozolio dalelių masės koncentracija buvo apskaičiuota pagal algoritmą naudojant APS užregistruotas 
skaitinės koncentracijos vertes. Bendra aerozolio masės koncentracija visame APS veikimo intervale, t. y. 
<0.52 - 18.43 μm, buvo registruojama intervale nuo 10.12 mg/m3 iki 11.72 mg/m3 (standartinis nuokrypis 3.4 
%), filtravimo efektyvumo tyrimo intervale, t. y. 0.54 - 2.13 μm, tai sudarė nuo 4.59 mg/m3 iki 5.25 mg/m3 
(standartinis nuokrypis 2.9 %). Filtracijos efektyvumo tyrime buvo panaudota iki 45 % APS užregistruotos 
aerozolio dalelių masės. Apskaičiuotos kaukių filtravimo efektyvumo vertės yra pateiktos Pav. 2 ir lentelėje 1 
(Priedas 2). 

PASTABA: Bandymų rezultatai priskiriami tik šioms išbandytoms kaukėms. 

IŠVADOS: Bendras BM-100 medicininių kaukių filtravimo efektyvumas apskaičiuotas intervale nuo 
0.54 - 2.13 μm sudarė 99.35 % ir tai atitinka FFP2 respiratoriams keliamus reikalavimus. 

KITA INFORMACIJA: - 
Bandymus atliko:                                                                                                            dr. Vadimas Dudoitis 
Protokolą paruošė:                                              Aplinkotyros skyriaus vadovė       dr. Steigvilė Byčenkienė 
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PRIEDAS 1 

 

 

 
Pav. 1. BM-100 medicininė kaukė. 
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PRIEDAS 2 

 
 

Pav. 2. Aerozolio dalelių, gautų iš NaCl 2.0% tirpalo, 
bendras sulaikymo efektyvumas kaukėje, vertinant dalelių skaitinę koncentraciją. 

 

 

Lentelė 1. Apsauginių kaukių filtravimo efektyvumo atitikties FFP2 klasei įvertinimas. 

  Kaukės filtravimo efektyvumas 
 Aerodinaminis 

skersmuo*: 
0.02 - 0.45 μm 

Aerodinaminis 
skersmuo**: 

0.54 - 2.13 μm 

Bendras 
intervalas: 

0.02 - 2.13 μm 

Bandinys Nr. 1 Vidutinė 
reikšmė  98.99 ± 0.20%  

Bandinys Nr. 2 Vidutinė 
reikšmė  99.42 ± 0.16%  

Bandinys Nr. 3 Vidutinė 
reikšmė  99.65 ± 0.32%  

Bendras 
rezultatas 

Vidutinė 
reikšmė  99.35 %  

0.95 
patikimumo 

intervalas 
 (98.65 %, 100.00 %)  

* dydis, nustatytas pagal dalelės judrį elektriniame lauke, naudojant SMPS, perskaičiuotas į aerodinaminį dalelės 
skersmenį, taikant formulę. 
** dydis, nustatytas pagal dalelės lėkio trukmę, naudojant APS, perskaičiavimas neatliekamas. 


























