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Въпреки че експозицията на хром VІ основно се свързва със заваряване на неръждаема
стомана, тя не се ограничава до изпаренията от неръждаема стомана, а включва всички
заваръчни газове. Професията заварчик е свързана с 25% -40% -но увеличение на риска
от рак на белия дроб. Заваръчните пари са класифицирани в международен план като
канцероген от група 1 за хората, което означава, че се разглеждат като определена
причина за рак при хората.

Кога възникват рискове?
Експозицията на заваръчни газове се среща в много
сектори. Например заварчици в металообработването,
корабостроителници, строителство и транспорт.
Професиите са главно заварчици и металоработници.

Повече за веществото
Видът на използвания заваръчен процес повлиява
върху естеството и степента на опасните вещества,
произведени в заваръчните газове. Изпаренията,
отделяни при заваряване и горещи процеси на
рязане, представляват различни смеси от токсични
газове и много фини частици, които могат да бъдат
вдишани. Съставът на заваръчните газове ще зависи
от основата, запълващия материал и техниката на
заваряване. Техниките за заваряване, които генерират
най-големи количества канцерогенни вещества,
са: MAG (тел с прахообразна струя), заваряване с
прахообразна тел без защитен газ, както и автогенно
пламъчно рязане.

Хромът е компонент на неръждаемата стомана,
сплавите на цветни метали, хроматираните покрития
и на някои заваръчни консумативи. Хромът в тях се
превръща в шестивалентното си състояние, хром VI,
по време на процеса на заваряване. Димът, съдържащ
хром VI е силно токсичен и може да увреди очите,
кожата, носа, гърлото и белите дробове и да причини
рак.

Какви симптоми могат да се проявят?
Острото излагане на заваръчни пари и газове може
да доведе до дразнене на очите, носа и гърлото,
замаяност и гадене. Продължителното излагане на
заваръчен дим може да причини увреждане на белите
дробове и различни видове рак, включително на
белия дроб, ларинкса и пикочните пътища.

Какво можете да направите?
Извършвайте редовно и правилно измерванията
на експозицията, така че да е ясно кога трябва да се
предприемат действия.
Точното ниво на риск от изпаренията ще зависи от
3 фактора: колко токсичен е димът/парите, колко е
концентриран и колко дълго го вдишвате. Най-доброто
решение е да се сведе до минимум отделянето
чрез проектиране на работата и преосмисляне
на използваните техники и материали, например
използваната горелка за заваряване. На второ
място, решенията могат да бъдат общи и локални
вентилационни системи и правилно позициониране
(спрямо въздушното течение/ вятъра).
Заварчиците трябва да са информирани за рисковете и
опасностите от материалите, с които работят.
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