
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΙΟ VI
Το επάγγελμα του συγκολλητή έχει συσχετιστεί με ποσοστιαία αύξηση του κινδύνου ανάπτυξης 
καρκίνου του πνεύμονα κατά 25% -40%. Ο καπνός συγκόλλησης είναι διεθνώς ταξινομημένος 
ως καρκινογόνα κατηγορίας 1 (κατά IARC) για τον άνθρωπο, δηλαδή θεωρείται σαφής αιτία 
καρκίνου για τους ανθρώπους.. Αν και σχετίζεται κυρίως με την συγκόλληση ανοξείδωτου 
χάλυβα, αυτή η ταξινόμηση δεν περιορίζεται στο ανοξείδωτο ατσάλι αλλά καλύπτει όλους τους 
καπνούς συγκόλλησης.

Που υπάρχει κίνδυνος 

Η έκθεση στους καπνούς συγκόλλησης συμβαίνει σε 
πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, οι συγκολλήσεις 
στην μεταλλουργική βιομηχανία, στα ναυπηγεία, στις 
κατασκευές και στις μεταφορές. Οι επαγγελματίες είναι 
κυρίως συγκολλητές και εργάτες στην μεταλλουργία.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία 

Οξεία έκθεση σε αέρια και καπνούς συγκόλλησης μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα ερεθισμό των ματιών, της μύτης 
και του λαιμού, ζάλη και ναυτία. Η παρατεταμένη 
έκθεση σε αέρια συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες στον πνεύμονα και  διάφορους τύπους καρκίνου, 
συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του πνεύμονα, του 
λάρυγγα και του ουροποιητικού συστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για την ουσία

Ο τύπος της διαδικασίας συγκόλλησης που 
χρησιμοποιείται θα επηρεάσει την φύση και την 
έκταση των επικίνδυνων ουσιών που παράγονται στις 
αναθυμιάσεις της συγκόλλησης. 

Ο καπνός που εκπέμπεται κατά την διεργασία της 
συγκόλλησης και της θερμής κοπής είναι ένα ποικίλο 
μείγμα τοξικών αερομεταφερόμενων αερίων και πολύ 
λεπτών σωματιδίων, τα οποία μπορούν να εισπνευσθούν. 
Η σύνθεση των καπνών συγκόλλησης θα εξαρτηθεί 
από το υπόστρωμα, το υλικό πλήρωσης και την τεχνική 
συγκόλλησης. Οι τεχνικές συγκόλλησης που δημιουργούν 
τις υψηλότερες ποσότητες καρκινογόνων ουσιών είναι: 
MAG (συρμάτινο καλώδιο), συγκόλληση με συρμάτινο 
καλώδιο χωρίς προστατευτική θωράκιση και κοπή με 
αυτογενή φλόγα.

Το χρώμιο είναι ένα συστατικό που βρίσκεται στον 
ανοξείδωτο χάλυβα, στα μη σιδηρούχα κράματα, σε 
επιχρίσματα χρωμάτων και σε ορισμένα αναλώσιμα 
συγκόλλησης. Το χρώμιο μετατρέπεται σε εξασθενές, το 
Cr (VI), κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης. Ο 
καπνός του χρωμίου VI είναι ιδιαίτερα τοξικός και μπορεί 
να βλάψει τα μάτια, το δέρμα, τη μύτη, το λαιμό και 
πνεύμονες και να προκαλέσει καρκίνο.

Τι μπορείτε να κάνετε

Εκτελέστε τις κατάλληλες μετρήσεις έκθεσης, ώστε να 
είναι γνωστό πότε πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα 
μέτρα. Διερευνήστε εάν οι εργαζόμενοι αναφέρουν 
πρώιμα συμπτώματα.

Το ακριβές επίπεδο κινδύνου από τις αναθυμιάσεις 
θα εξαρτηθεί από 3 παράγοντες: την τοξικότητα, την 
συγκέντρωση και τη διάρκεια εισπνοής τους. Η καλύτερη 
λύση είναι η ελαχιστοποίηση δημιουργίας αναθυμιάσεων 
επανασχεδιάζοντας την εργασία και επανεξετάζοντας 
τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, για 
παράδειγμα την εκτονωμένη δέσμη συγκόλλησης. 
Δεύτερον,  οι λύσεις θα μπορούσαν να είναι γενικές και 
τοπικές, π.χ. με συστήματα τοπικού εξαερισμού, καθώς 
και να διορθωθεί η στάση του εργαζόμενου στη θέση 
εργασίας (τοποθέτηση σώματος σε αντίθετη κατεύθυνση 
με εκείνη έκλυσης των αναθυμιάσεων).

Οι συγκολλητές πρέπει να κατανοήσουν την 
επικινδυνότητα των υλικών με τα οποία εργάζονται.

Πηγές: HSE, IARC, OSHA
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