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Tutkimukset ovat osoittaneet, että ihminen viettää elämästään yli 80% sisätiloissa[1,2].
Sisäilman epäpuhtauksia ja niiden pitoisuuksia on kuitenkin tutkittu huomattavasti
vähemmän kuin ulkoilman saasteita ja hiukkaspitoisuuksien aikavaihteluita. Erityi-
sesti tutkimusta vaativat sisätilojen hiukkaspäästölähteet. 3D-tulostimet ovat yleis-
tyneet viimeisten vuosien aikana hurjasti niin kotona kuin työpaikoillakin, mutta
niiden aiheuttamia hiukkaspäästöjä ja terveysvaikutuksia on tutkittu hyvin vähän.
Esitelmässä demonstroidaan, kuinka yhden 3D-tulostimen päästövoimakkuus voi-
tiin selvittää sisäilmamallin avulla ja miten tämän avulla saatiin yleistettävää tietoa
3D-tulostimien päästöistä.

Tutkimuksessa käytetty sisäilmamalli kuvaa yhden huoneen ilman hiukkaspi-
toisuutta ja sen aikakäyttäytymistä. Hiukkaspitoisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja
muuttujista malli ottaa huomioon ulkoilman hiukkaspitoisuuden, ilmanvaihdon, tu-
loilmanvaihdon suodattimen, deposition (hiukkasten laskeutuminen sisätilan pinnoil-
le), koagulaation (hiukkasten kasaantuminen) ja hiukkaslähteet. Mallissa oletetaan
sisäilman olevan hyvin sekoittunutta, eli hiukkaspitoisuus on sama kaikkialla huo-
neessa. Lisäksi oletetaan, että mallinnuksen ajan kaikki muut muuttujat ovat ajan
suhteen vakioita paitsi sisäilman ja ulkoilman hiukkaspitoisuudet.

Tutkimuksessa suoritettiin ensin toimistohuoneessa mittaus, jolloin saatiin selvil-
le 3D-tulostimen päästöjen hiukkaskokojakauma 2,5-70 nanometrin alueella. Tämän
jälkeen mittauksen perusteella mallinnettiin huoneen hiukkaspitoisuus ensin pääs-
tölähteen kanssa ja sitten ilman lähdettä. Näiden kahden simulaation erotuksesta
saatiin selville 3D-tulostimen hiukkaspäästöjen voimakkuus.

Kun päästöjen voimakkuus tiedettiin, mallin avulla voitiin 3D-tulostin sijoittaa
mielivaltaiseen sisätilaan ja tulostusaikaa säätää. Tutkimuksessa keskityttiin tut-
kimaan erityisesti hiukkaspitoisuuden 8 tunnin aikakeskiarvoa, jota voitiin verra-
ta Työterveyslaitoksen ilmoittamaan pitoisuuden tavoitetasoon teollisesti tuotetuille
nanohiukkasille. Tavoitetaso on 40 000 hiukkasta/cm3 8 tunnin aikakeskiarvona[2].

Konkreettisena tuloksena saatiin selville, että tyypillisessä toimistotilassa tyypil-
lisellä ilmanvaihdolla tavoitetaso ylittyy selvästi jo alle 2 tunnin tulostuksen jälkeen,
joten kohdistetut torjuntamekanismit ovat välttämättömiä työturvallisuuden säilyt-
tämiseksi. Suuressa tilassa satunnainen tulostus ei välttämättä vaadi erityisiä tor-
juntateknisiä ratkaisuja, mikäli ilmanvaihdon tehokkuudeesta pidetään huoli.
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