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Toza mesleki maruziyet
Toza maruz kalmak, milyonlarca işçinin sağlık ve güvenliği için birçok 
tehlike barındırır. İş yerindeki toz, kirliliğe neden olabilir, ürünlerin 
kalitesini düşürebilir ve çalışma sahasının üretkenliğini etkileyebilir. 
Toza sürekli maruz kalan işçiler bu tozları iş giysileri, saçları ve ciltleri 
ile evlerine taşıyarak, sevdiklerine de bulaştırabilirler. 

Ancak tüm bunlar önlenebilir. Toza maruz kalma riskini azalt-
manın en iyi yolu, doğrudan tozun kaynağına gitmek ve onu ora-
da ortadan kaldırmaktır.

Tehlikeli toz kaynaklarından örnekler:

Makine operasyonları: testereleme, yönlendirme ve 
zımparalama

Tozu yüzeylerden üfleyerek gidermek için basınçlı 
hava kullanılarak

Hiçbir şey sağlığınızdan daha önemli değildir.  
İş güvenliğini unutmayın.
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Sağlıklı çalışanlar –  
iş açısından avantajları
Temiz ve ergonomik bir ortamda çalışan sağlıklı işçilerin, işlerini 
daha verimli bir şekilde yapma olasılıkları daha yüksektir. Sağlıklı 
çalışanlar iş yerinden daha az izin alırlar ve bu da şirketlerine 
para tasarrufu sağlar.

Çevresel tehlikeleri ve bununla bağlantılı ciddi sağlık risklerini görmek, 
çalışanlarınızın çalışma koşullarını, sağlığını, verimliliğini ve iş motivasyonunu 
iyileştirmenin ilk adımıdır.
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Kızarıklık, döküntü ve diğer cilt durumları

Tahriş ve gözlerde kızarıklık

Burun ve boğazda ağrı

Astım ve bronşit

Mide rahatsızlıkları

Geniz, sinüsler ve etmoid bölgede artan kanser riski

Toz ve siz
Toz, sağlık ve meslekle ilgili temel tehlike faktörlerinden biridir. 
Boya ve dolgu maddelerinin zımparalanması, kolayca solunabilen 
ve ciltte, gözlerde ve üst solunum yollarında tahrişe yol açabilen, bol 
miktarda ince toz üretir.

Parçacıklar ne kadar küçükse, akciğerlere o kadar derin nüfuz edebilir.

Sağlık üzerindeki olası diğer etkileri:
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Ahşap Tozu ahşabın işlenmesi sırasında oluşur. 
Zımparalama, taşlama, delme ve kesme işlemlerinin tümü 
havaya toz salar ve bu tozlar, indikleri zeminde bir katman 
oluştururlar.

Metal Tozu tipik olarak metal yüzeylerin taşlanması ve 
zımparalanması sonucunda meydana gelir

Fiberglas Tozu fiberglas materyal tıraşlandığında, 
doğrandığında, zımparalandığında, testerelendiğinde 
veya kesildiğinde ortaya çıkan cama benzer ufak 
parçacıklardan oluşur.

Toz türleri 
Birbirinden farklı birçok endüstriyel süreç toz üretebilir. Bu tozlar, 
sektöre bağlı olarak polenlerden cilt hücrelerine, hatta zararlı 
kirlilik partiküllerine kadar herhangi bir madde ile de karışabilir.
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İstatistikler 
Havada bulunan örneğin toz gibi partiküllerde:

10 mikron
Solunmaya yetecek  
kadar küçüktür

2,5 mikron 
Akciğerlerin en derin kısımlarına 
ulaşacak kadar küçüktür

Mirka’nın Tozsuz  
Çözümleri 

Çözümleri 0,3 μm’nin altında 
boyuta sahip küçük partikülleri 
ortadan kaldırmakta 

%97,97 
oranında etkilidir.*

* http://www.ucdenver.edu/research/EHS/RS/PPE/LaboratoryHoods/Pages/HEPA.aspx11
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Yaygın görülen toz partiküllerinin ilgili boyutları 

Asbest

Kurşun tozu

Silika tozu

Fiberglas yalıtım

Boya pigmentleri

Silica dust

İnsan saçının çapı

Gaz molekülleri

Testere tozu

0,0001 0,001 0,01 0,1 1,0 10 100 1000 10 000
Size in 
microns
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Müşterilerin görüşleri 
Kauhavan Puutyö 
Kauhavan Puutyö 30 yıldan uzun süredir okullar, endüstriyel fabrikalar 
ve teçhizat mağazaları için gururla çalışma tezgahları imal ediyor ve bunları 
yeniden yapılandırıyor.

 Zararlı ince tozları üretmeye daha eğimli 
olan Finlandiya huş ağacı gibi sert ahşapları bolca 
kullanıyoruz. Bu nedenle, iş yerimizi tozdan uzak 
tutmamıza yardımcı olacak ve elimizden gelen her şeyi 
yapmamız bizim için bir zorunluluk. Mirka ürünlerini 
ilk günden beri kullanıyoruz ve toz seviyesindeki 
farklılığını hemen gördük.
Havada uçuşan tozların olmaması, iş güvenliği 
mevzuatını karşılamamızı sağlıyor ve daha iyi sonuçlarla, 
daha verimli çalışmamıza olanak tanıyor. Ayrıca tozsuz 
bir ortam, sağlığınız için de iyidir.
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Toz kaynaklarını ve iş döngüsünün toz yayınımına 
neden olan kısmını tanımlamanın birçok yöntemi 
bulunur.

Doğrudan-okuma cihazları
Doğrudan-okuma cihazı, tozlu havayı kapalı bir haz-
neye çekerek ve ışığın dağılma yoğunluğunu bir 
lazerle ölçerek, toz konsantrasyonunun ölçümünü 
belirli bir zamana yayar. Doğrudan-okuma cihazları 
ortamların hızla taranması veya toz kaynaklarının 
tespit edilmesi için kullanılabilir.

Sabit örnekleme
Sabit örnekler kişisel maruziyet yerine, belirli 
bir yerdeki tozu ölçmek için tasarlanmıştır. Sabit 
örnekler toza maruz kalma kaynaklarını ve tozlu 
ortamlara uzun süre maruz kalan işçiler için zararlı 
potansiyele sahip çalışma alanlarını tanımlamanı-
za yardımcı olabilir.

Görsel yöntemler 
Tozun bir kaynaktan nasıl dağıldığını yayıldığını 
göstermek için, özel duman borularından dumanın 
yayılması sağlanabilir.

Toz ölçümü önemlidir

İşçilerle bizzat konuşmak da yararlı 
olabilir. Çoğu zaman, toz kaynakları 
ve yayılma şekilleri konusunda önemli 
bilgiler verebilirler.

Toz lambası
Tozu test etmenin diğer bir görsel yöntemi, bir  
“toz lambası” yerleştirmektir; böylece toz, ışıkta 
dağılır ve genellikle çıplak gözle görülemeyen ince 
tozlar ortaya çıkar. Lamba doğru şekilde konum-
landırıldığında, tozların bir egzoz sistemi veya işçi-
nin nefes alma alanı ile ilgili hareketini gözlemlemek 
mümkündür.

Video görüntülemesi
Video görüntülemesi ile görselleştirme yönteminde 
video kamerasından gelen sinyal, doğrudan-okuma 
cihazından alınan verilerle birleştirilir. Bu, toz kon-
santrasyonlarının son derece hızlı bir tepki ile sürekli 
ölçülmesini sağlar. Video maruziyetini izleme, emi-
syon kaynaklarını tespit veya teyit etmenin ve 
bunların göreceli önemlerini belirlemenin etkili bir 
yoludur.
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Temiz hava temel  
bir gereksinimdir
Soluduğumuz havanın kalitesi, sağlığımız için son derece önemlidir. 
Hava kirliliği, tüm dünyada sağlık için önemli bir tehdit oluşturur.

Önde gelen çevre mühendisleri ve kamu sağlığı araştırmacılarından 
oluşan saygın bir ekip tarafından yapılan yeni bir çalışmaya göre,  
hava kirliliği tüm dünyada ortalama yaşam süresini bir yıldan 
daha uzun süre kısaltmaktadır.*

Kamu sağlığını korumak için uluslararası hava kalitesi standartları 
belirlenmiştir. Hava kalitesi yavaş yavaş yükselse de, önümüzde 
daha yapılacak çok iş var.

*https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.estlett.8b00360
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Toz ile ilgili efsaneler ve gerçekler

Efsane: Yüzeyler yeterince sık temizlenirse, toz zararlı olmaz!
Gerçek:   En tehlikeli tozlar, havada uzun süre asılı kalabilen ve akciğerlerde 

birikebilen, gözle görünmeyen tozlardır.

Efsane:  Tüm tozlar aynıdır!
Gerçek:  Toz tipleri arasında farklılıklar vardır. Örneğin, uzun süre 

SOLUNDUĞU TAKDİRDE, boya kalıntıları yüksek düzeyde zehirli 
ve sert ahşaptan kaynaklanan tozlar son derece zararlı olabilir.

Efsane:  Tozsuz aletler, koruyucu donanıma duyulan ihtiyacı ortadan kaldırır.
Gerçek:  Mirka’nın tozsuz çözümü havadaki neredeyse tüm tozları 

ortadan kaldırsa bile, sağlığınızın korunması açısından koruyucu 
donanım her zaman kullanılmalıdır. 

Efsane:   Tozsuz elektrikli aletler ve toz ayırma ünitelerinde herhangi bir 
zımpara kağıdı kullanılabilir.

Gerçek:  Hem evet, hem hayır. Herhangi bir kağıt kullanılabilir, ancak 
tamamen tozsuz sonuca ulaşmak için, ağ-benzeri zımparalar 
kullanılmalıdır.

Efsane:  Tozsuz ekipmanlar herhangi bir bakım gerektirmezler.
Gerçek:  Tozsuz performansı korumak için filtreler, toz torbaları ve tozsuz 

çözüm zımparaları düzenli aralıklarla yenilenmelidir.
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Mirka kendisini tozsuz  
bir dünyaya adadı 
Mirka tozsuz zımparalama çözümlerinin tanınmış, saygın öncüsüdür; 
diğer birçok firmanın teşebbüs ettiği girişimi, biz başarıyla sonuçlandırdık. 
Artık bir sektör standardı haline gelen tozsuz zımparalama çözümünü 
ilk geliştiren firmayız. Mirka’nın tozsuz çözümü, ergonomik bir elektrikli alet 
ve tamamen simetrik bir Abranet zımparalama ağının, etkili bir toz 
ayırma ünitesi ile bileşimidir.

Abranet binlerce delik içerir; bu, her bir zımparalama partikülü ile en 
yakın toz emme deliği arasındaki maksimum mesafenin en fazla 0,5 mm 
olması demektir. Toz, toz ayırma ünitesi ile sürekli vakumla çekilerek 
uzaklaştırıldığından, zımparalama işlemi neredeyse tozsuz gerçekleştirilir. 
Böylece temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamına katkı sağlanarak, 
tehlikeli partiküllerdeki toz yükü azaltılır ve iş verimliliği ve motivasyon 
yükseltilir.
Aşındırıcı zımparanın ve zımparalanan yüzeyin sürekli tozsuz durumda 
tutulması sayesinde, zımparanın hizmet ömrü uzar ve toz topağı 
oluşumu ve tıkanma gibi sorunlar önlenir.

Kısacası, tozsuz zımparalama yalnızca “başka bir maliyetli yatırım” 
olarak görülmemelidir. Bu, sağlık ve güvenliğe vurgu yapan bir 
üretkenlik, kârlılık ve iş geliştirme meselesidir.



Mirka’dan Dijital  
ve Tozsuz Çözüm
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Zaman ayırarak bu mini kılavuzu incele-
diğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınız veya 
daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen  
bizimle irtibata geçin.

Bizi www.mirka.com.tr adresinde bulabilirsiniz
E-posta: iletisim@mirka.com

Bizimle nasıl iletişim 
kurabilirsiniz

Gelişmiş özellikleri denemek için myMirka uygulamasını indirin.  
Tozdan arındırılmış bir ortamda kolayca nefes alabilmek için Abranet  
ve Mirka Toz Ayırma Emiş Ünitesi ile birlikte kullanın.



Dedicated to the finish.


