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Mirka on pölyttömien hiomaratkaisujen edelläkävijä: me tunnemme pölyn
aidosti. Tässä oppaassa jaamme näkemyksiämme tavoista, joilla pölyttömät
ratkaisut vaikuttavat työterveyteen,
työntekijöiden tyytyväisyyteen ja yrityksesi toimintakykyyn.
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Työssä tapahtuva pölyaltistus
Pölyaltistus aiheuttaa monenlaisia vaaroja miljoonien työntekijöiden
terveydelle ja turvallisuudelle. Työpaikan pöly voi myös saastuttaa
tuotteita tai heikentää niiden laatua, ja se heikentää työpaikan
tuottavuutta. Kun työntekijät altistuvat jatkuvasti pölylle, se
kulkeutuu heidän mukanaan kotiin työvaatteissa, hiuksissa ja iholla.
Näin se saattaa saavuttaa myös heidän lähimmäisensä.
Tämän kaiken voi estää. Paras tapa vähentää pölyaltistuksen
vaaroja on mennä suoraan lähteelle ja eliminoida pöly.
Esimerkkejä vaarallisen pölyn lähteistä:
työstöoperaatiot: sahaaminen, jyrsiminen ja hionta
pölyn poistaminen pinnoilta paineilmalla.

Mikään ei ole niin tärkeää kuin
terveytesi. Muista työturvallisuus.
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Terveet työntekijät
– edut liiketoiminnalle
Puhdas ja ergonominen työympäristö pitää työntekijät terveinä ja
helpottaa tehokasta työskentelyä. Terveet työntekijät tarvitsevat
vähemmän sairauslomapäiviä, mikä säästää yrityksille rahaa.
Ympäristön vaarojen ja niihin liittyvien vakavien terveysvaarojen
tunnistaminen on ensimmäinen vaihe työolojen, -terveyden,
tehokkuuden ja työntekijöiden motivaation parantamisessa.
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Pöly ja sinä
Pöly on yksi perustavanlaatuisista työterveyden ja -turvallisuuden vaaratekijöistä. Maalia ja kittiä hiottaessa muodostuu runsaasti
hienojakoista pölyä, jota on helppo hengittää. Se voi ärsyttää ihoa,
silmiä ja ylähengitysteitä.
Mitä pienempi hiukkanen, sitä todennäköisemmin se tunkeutuu
syvälle keuhkoihin.
Muita mahdollisia terveysvaikutuksia:
Ihottuma ja muut ihovaivat
Silmien ärtyminen ja punoitus
Nenän ja kurkun kipeytyminen
Astma ja keuhkoputkentulehdus
Vatsan ärtyminen
Nenäonteloiden, poskionteloiden ja seulaluun
kasvanut syöpäriski.
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Pölytyypit
Pölyä muodostuu erilaisissa teollisissa prosesseissa. Se voi sekoittua
mihin tahansa siitepölystä ihosoluihin ja haitallisiin saastehiukkasiin
teollisuuden mukaan.

Puupölyä muodostuu puuta käsiteltäessä. Hionta, poraaminen ja leikkaaminen vapauttavat kaikki ilmaan pölyä, joka
muodostaa laskeuduttuaan kerroksen.
Metallipölyä muodostuu tyypillisesti metallipintojen
hiomisesta.
Lasikuitupöly koostuu pikkuruisista lasimaisista hiukkasista. Niitä muodostuu, kun lasikuitua pilkotaan, hiotaan,
sahataan tai leikataan.
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Tilastotietoja
Ilmassa olevat hiukkaset, kuten pöly:

10 mikronia
Riittävän pieni sisään
hengitettäväksi

Yleisten pölyhiukkasten suhteellinen koko
Mirkan pölyttömät
ratkaisut pystyvät
poistamaan

Ihmisen hiuksen halkaisija
Sahajauho

97.97%

Sementtipöly
Lyijypöly

alle 0,3 μm kokoisista
hiukkasista.*

Lasivilla
Piidioksidipöly

2.5 mikronia
Niin pieni, että pääsee
keuhkojen syvimpiin osiin

Asbesti
Maalipigmentit
Kaasumolekyylit

Koko
mikroneina 0,0001
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* http://www.ucdenver.edu/research/EHS/RS/PPE/LaboratoryHoods/Pages/HEPA.aspx

0,001

0,01

0,1

1,0

10

100

1000

10 000

12

Asiakkaiden lausuntoja
Kauhavan Puutyö
Kauhavan Puutyö on valmistanut ja ennallistanut jo yli 30 vuoden ajan
työpenkkejä kouluihin, tehtaisiin ja rautakauppoihin.

“

Käytämme runsaasti kovapuuta, kuten suomalaista koivua. Se tahtoo tuottaa runsaasti haitallista
hienojakoista pölyä. Siksi meidän on pyrittävä pitämään
työpaikka kaikin keinoin pölyttömänä. Olemme käyttäneet Mirkan tuotteita alusta alkaen, ja olemme huomanneet eron pölymäärissä.
Kun ilmassa ei ole pölyä, täytämme työsuojelumääräykset, pystymme työskentelemään tehokkaasti ja
saavutamme parempia lopputuloksia. Lisäksi pölytön
ympäristö on hyväksi terveydelle.

“
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Pölyn mittaamisella on väliä
Pölylähteiden ja työkierron pölyä tuottavan
vaiheen selvittämiseen on useita menetelmiä.
Suoralukemakojeet
Suoralukemakojeet mittaavat pölypitoisuutta ajan
mittaan imemällä pölyistä ilmaan suljettuun kammioon ja mittaamalla hajavalon voimakkuutta laserilla. Suoralukemakojeilla pystyy tekemään nopeita
ympäristömittauksia tai selvittämään pölylähteitä.
Kiinteät näytteet
Kiinteillä näytteillä ei mitata henkilöaltistusta,
vaan pölymäärää tietyssä paikassa. Kiinteistä
näytteistä voi olla apua, kun halutaan tunnistaa
pölyaltistuksen lähteitä ja potentiaalisesti haitallisia työalueita työntekijöille, jotka ovat pölylle
alttiina pitkiä aikoja.
Visuaaliset menetelmät
Erityisistä savuputkista leviävällä savulla voidaan
havainnollistaa tapaa, jolla pöly leviää lähteestä.
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Pölylamppu
Toinen visuaalinen tapa testata pölyä on sijoittaa
”pölylamppu” siten, että valo siroaa pölystä. Tämä
paljastaa hienojakoisen pölyn, jota ei yleensä erota
paljain silmin. Oikein sijoitetun lampun avulla voidaan seurata pölyn liikettä suhteessa imupoistojärjestelmään tai työntekijän hengitysalueeseen.
Videokuvaus
Videokuvauksen visualisointimenetelmiä käytetään
yhdistämällä videokameran signaali suoralukemakojeen tuloksiin. Tämä järjestelmä reagoi erittäin
nopeasti, ja pölypitoisuuksia voidaan mitata jatkuvasti. Altistuksen valvonta videokameralla on tehokas menetelmä päästölähteiden etsimiseen tai
vahvistamiseen ja niiden suhteellisen tärkeyden
määrittämiseen.

Myös työntekijöiden kanssa keskustelemisesta on hyötyä. Heillä on usein
tärkeitä tietoja pölylähteistä ja pölyn
leviämisestä.
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Puhdas ilma on olennaista
Hengitysilman laatu on erittäin tärkeää hyvinvointimme kannalta.
Ilman saastuminen on suuri terveysuhka kaikkialla maailmassa.
Joukko johtavia ympäristöteknikkoja ja kansanterveystutkijoita on saanut
valmiiksi uuden tutkimuksen, jonka mukaan ilmansaaste lyhentää
elinaikaodotetta maailmanlaajuisesti yli vuodella.*
Kansainväliset ilmanlaatustandardit on määritetty suojaamaan
kansanterveyttä. Ilmanlaatu paranee hitaasti, mutta työtä on vielä
runsaasti.
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*https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.8b00360
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Myyttejä ja faktoja pölystä
Myytti:
Totuus:

Pöly ei ole haitallista, jos pinnat puhdistetaan riittävän usein!
Vaarallisin pöly on niin kutsuttua näkymätöntä pölyä,
joka voi leijua pitkiä aikoja ja kerääntyä keuhkoihin.

Myytti:
Totuus:

Kaikki pöly on samanlaista!
Pölytyypeillä on eroja. Esimerkiksi maalijäämät voivat olla
erittäin myrkyllisiä ja kovapuun pöly on erittäin haitallista,
JOS sitä hengitetään pitkiä aikoja.

Myytti:
Totuus:

Pölyttömät työkalut tekevät henkilösuojaimista tarpeettomia.
Vaikka Mirkan pölyttömät ratkaisut poistavat ilmasta melkein
kaiken pölyn, omaa terveyttä kannattaa aina suojata
henkilösuojaimilla.

Myytti:

Pölyttömissä sähkötyökaluissa ja imureissa voi käyttää mitä tahansa
hiekkapaperia.
Kyllä ja ei. Niissä voi käyttää mitä tahansa paperia, mutta täysin
pölyttömään lopputulokseen pääsee vain käyttämällä verkkomaisia hiontavälineitä.

Totuus:

Myytti:
Totuus:
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Pölytön ympäristö ei vaadi ylläpitoa.
Jotta pölyttömyys pysyisi, suodattimia, pölypusseja ja pölyttömän
ratkaisun hioma-aineita tulee vaihtaa säännöllisesti.
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Mirka on sitoutunut
pölyttömään maailmaan

Mirkan digitaaliset ja pölyttömät
ratkaisut

Mirka on pölyttömien hiomaratkaisujen tunnettu edelläkävijä, ja olemme
onnistuneet siinä, jota monet ovat yrittäneet. Olemme pölyttömän
hionnan alkuperäinen kehittäjä, ja siitä on sittemmin tullut alan standardi.
Mirkan pölytön ratkaisu on yhdistelmä ergonomista sähkötyökalua ja
täysin symmetristä Abranet-hiomaverkkoa ja tehokasta imuria.
Abranet-verkossa on tuhansia reikiä, minkä ansiosta jokaisen hiomahiukkasen ja lähimmän pölynkeräysreiän välimatka on enintään 0,5 mm.
Koska imuri kerää jatkuvasti pölyä, hionta on käytännössä pölytöntä.
Tämä auttaa osaltaan pitämään työympäristön puhtaana ja terveellisenä vähentämällä vaarallisten hiukkasten pölykuormitusta ja parantamalla samalla työtehoa ja motivaatiota.

Yhteystietomme

Kun hioma-aine ja hiottava pinta pidetään jatkuvasti pölyttömänä,
hioma-aineen käyttöikä pitenee ja esimerkiksi pölypallojen muodostuminen ja tukkeutuminen estyvät.
Pohjimmiltaan pölytön hionta ei ole vain kallis investointi, vaan siinä on
kyse tuottavuudesta, kannattavuudesta ja liiketoiminnan kehittämisestä, kun painopisteeksi halutaan valita terveys ja turvallisuus.
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Kiitos, että käytit aikaa tämän minioppaan
lukemiseen. Mikäli sinulla on kysyttävää tai
haluat lisätietoja, ota yhteyttä meihin.
Voit kokeilla edistyneitä ominaisuuksia lataamalla myMirkasovelluksen. Yhdistämällä sen Abranet-hioma-aineeseen ja Mirkan
pölynimuriin voit hengittää vaivattomasti pölyttömässä ympäristössä.

Meidät löytää osoitteesta www.mirka.com
Sähköposti: etunimi.sukunimi@mirka.com
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Dedicated to the finish.

