
Welding Exposure Scenario WES – GREEK             EWA2011 
  
          Σσζηάζεις για Σενάρια Έκθεζης, Μέηρα Διατείρηζης Κινδύνοσ και ενηοπιζμός  

ηων Λειηοσργικών Σσνθηκών σπό ηις οποίες μέηαλλα, κράμαηα και μεηαλλικά ανηικείμενα μπορούν να ζσγκολληθούν με αζθάλεια   
  
Καηά ηελ δηάξθεηα ζπγθόιιεζεο ή κπξνπηδνθόιιεζεο παξάγνληαη θαπλνί πνπ κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 
Οη θαπλνί είλαη έλα πνηθίιν κίγκα αεξίσλ θαη ιεπηόθνθθσλ ζσκαηηδίσλ, ην νπνίν αλ πζπλεπζεί ή θαηαπσζεί, απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ πγεία. Ο 
βαζκόο θηλδύλνπ εμαξηάηαη από ηελ ζύζηαζε θαη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ θαπλνύ θαζώο θαη από ηελ δηάξθεηα έθζεζεο. Η ζύζηαζε ηνπ θαπλνύ 
εμαξηάηαη από ην πιηθό κε ην νπνίν εξγαδόκαζηε, ηελ κέζνδν θαη ην πιηθό ζπγθόιιεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, επηθαιύςεηο ηνπ πιηθνύ κε κπνγηέο, 
ιάδηα, ππνιείκαηα δηαδηθαζηώλ απνιίπαλζεο ή θαζαξηζκνύ ηνπ θαζώο θαη από ην αλ ην πιηθό είλαη  γαιβαληζκέλν ή επηκεηαιισκέλν. Μηα 
ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θύθινπ εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππ’όςε όιεο ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο, είλαη θάζε θνξά απαξαίηεηε γηα ηελ εθηίκεζε 
ηεο έθζεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θίλδπλν. 
 
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ δεδνκέλε εθπνκπή θαπλώλ όηαλ ζπγθνιινύκε, κπξνπηδνθνιινύκε ή θόβνπκε κέηαιια, ζπλίζηαηε (1) λα ιακβάλνληαη 
κέηξα δηαρείξεζεο ηνπ θηλδύλνπ, έρνληαο θαηά λνπ ηηο γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη εθαξκόδνληαο ηηο νδεγίεο πνπ παξέρνληαη ζην παξόλ ζελάξην 
έθζεζεο θαη (2) λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη πιεξνθνξίεο, πνπ ν παξαγσγόο ηνπ πιηθνύ ζπγθόιιεζεο παξέρεη ζηελ Έθζεζε Φεκηθήο Αζθαιείαο (ή 
Φύιιν Γεδνκέλσλ Αζθαιείαο), ε νπνία  έρεη εθδνζεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό REACH. 
Ο εξγνδόηεο πξέπεη λα δηαζθαιίδεη όηη ν θίλδπλνο από ηνπο θαπλνύο ζπγθόιιεζεο, ζηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, έρεη 
εμαιεθζεί ή ειαηησζεί ζην ειάρηζην. Οη αθόινπζεο αξρέο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη: 
    1- Δπηιέμηε ηνλ ζπλδπαζκό δηαδηθαζίαο/πιηθνύ κε ηελ κηθξόηεξε θιάζε όζν απηό είλαη εθηθηό.  
    2- Οξίζηε ηελ δηαδηθαζία ζπγθόιιεζεο κε ηελ ρακειόηεξε παξάκεηξν εθκπνκπήο. 

3- Δθαξκόζηε ηα ζρεηηθά ζπιινγηθά πξνζηαηεπηηθά κέζα, ζύκθσλα κε ην λνύκεξν ηεο θιάζεο. Σε γεληθέο γξακκέο, ε  
     ρξήζε ΜΑΠ (Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο), ιακβάλεηαη ππόςε κεηά ηελ εθαξκνγή όισλ ησλ άιισλ κέηξσλ αζθαιείαο. 
4- Φνξέζηε ηνλ ζρεηηθό εμνπιηζκό ησλ κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνλ θύθιν εξγαζίαο. 
 

Δπί πιένλ πξέπεη λα επηβεβαηώλεηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηνπο Δζληθνύο Καλνληζκνύο πνπ αθνξνύλ ηελ έθζεζε ζηνπο θαπλνύο ζπγθόιιεζεο, ησλ 
ζπγθνιιεηώλ θαη ηνπ εκπιεθόκελνπ πξνζσπηθνύ. 
  
Σηνλ θάησζη πίλαθα ”Μέηξα Γηαρείξεζεο Κηλδύλνπ γηα θαζνξηζκέλν ζπλδπαζκό δηαδηθαζίαο / πιηθνύ” γίλεηαη αλαθνξά ζηα αθόινπζα πξόηππα γηα 
κέηξα ζπιινγηθήο  θαη αηνκηθήο πξνζηαζίαο: 

ISO 4063 Welding process Reference Numbers according to ISO 4063                                             
EN ISO 15012-1:2004 Health and safety in welding and allied processes – Requirements testing and marking of equipment for air filtration 

- Part 1: Testing of the separation efficiency for welding fume  
EN ISO 15012-2:2008   Health and safety in welding and allied processes - Requirements, testing and marking of  
                                          equipment for air filtration - Part 2: Determination of the minimum air volume flow rate of captor hoods and nozzles 
EN 149:2001  Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against particles -                                            

Requirements, testing, marking (FFP1 - FFP2 - FFP3) 
EN 1835:2000  Respiratory protective devices. Light duty construction compressed air line breathing  
                                          apparatus incorporating a helmet or a hood. Requirements, testing, marking (LDH1 - LDH2 - LDH3). 
EN 12941:1998  Respiratory protective devices. Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood.  
 Requirements, testing, marking (TH1 - TH2 - TH3). 
EN 143:2000  Respiratory protective devices — Particle filters — Requirements, testing, marking (P1, P2, P3) 
Directive 1998/24/EC  Article 6.2 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to chemical agents at work 
BGR 190 Benutzung von Atemschutzgeräten (Berufsgenossenschaftliche Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit) 
TRGS 528 Schweisstechnische Arbeiten (Technische Regeln für Gefahrstoffe) 
 

Δπίζεο ζηνλ πίλαθα ”Μέηξα Γηαρείξεζεο Κηλδύλνπ γηα θαζνξηζκέλν ζπλδπαζκό δηαδηθαζίαο / πιηθνύ” γίλεηαη αλαθνξά ζε ππνζεκεηώζεηο, ησλ 
νπνίσλ ε πεξηγξαθή έρεη σο αθνινύζσο: 
1
   Κιάζε: Καηά πξνζέγγηζε θαηάηαμε γηα ηελ ειάηησζε ηνπ θηλδύλνπ κε ηελ επηινγή ζπλδπαζκνύ δηαδηθαζίαο / πιηθνύ κε ηελ κηθξόηεξε ηηκή 

Αλαγλσξηζκέλα ζπιινγηθά θαη αηνκηθά κέηξα δηαρείξεζεο ηνπ θηλδύλνπ πξέπεη λα  εθαξκόδνληαη.   
2
 Απαηηνύκελα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), απνθεύγνληαο ηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ ησλ Δζληθώλ Καλνληζκώλ (ΚΔ: Κύθινο Δξγαζίαο 

εθθξαζκέλνο ζε 8 ώξεο). 
3
 Γεληθόο Αεξηζκόο (ΓA) Φακειόο. Με ηελ πξνζζήθε Τνπηθήο Απνξξόθεζεο θαη Δμαεξηζκνύ (ΤΑΔ) ώζηε νη θαπλνί λα απάγνληαη εθηόο ηνπ 

ρώξνπ εξγαζίαο, ε ηθαλόηεηα ηνπ ΓA ή ΤΑΔ κπνξεί λα κεησζεί ζην 1/5 ηεο αξρηθήο απαηηνύκελεο γηα αζθαιή εξγαζία. 
4
 Γεληθόο Αεξηζκόο (ΓA) Μεζαίνο (δηπιάζηαο ηθαλόηεηαο ζε ζρέζε κε ηνλ Φακειό). 

5
 Μάζθα πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο (FFP2) 

6
 Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε έλα θεθξακέλν αλαιώζηκν πιηθό ζπγθόιιεζεο, απαηηείηε λα ιακβάλνληαη κέηξα ηεο  "Κιάζεο V".  

7
 Γεληθόο Αεξηζκόο (ΓA) Φακειόο. Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηε Τνπηθή Απνξξόθεζε θαη Δμαεξηζκόο (ΤΑΔ), απαηηείηε 5πιάζηα ηθαλόηεηα ΓA. 

8
 Μάζθα πξνζηαζίαο ηεο αλαπλνήο  (FFP3), θξάλνο - κάζθα ζπγθνιιεηή κε εηζαγσγή αέξα κέζσ θίιηξσλ (TH2/P2) ή θξάλνο - κάζθα 

ζπγθνιιεηή κε  εηζαγσγή θαζαξνύ αέξα από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ (LDH2). 
9
 Πεξηνρή κε κεησκέλε (αξλεηηθά) πίεζε: Έλαο ηδηαίηεξνο εμαεξηδόκελνο ρώξνο, όπνπ ε αηκνζθαηξηθή πίεζε είλαη κεησκέλε ζε ζρέζε κε ην 

ππόινηπν πεξηβάιινλ. 
10

 Τνπηθή Απνξξόθεζε θαη Δμαεξηζκόο (ΤΑΔ ) Υςειόο, απνξξόθεζε ησλ θαπλώλ ζηελ πεγή ηνπο (πεξηιακβάλνληαη πάθγνη, ρνάλεο, 
βξαρίνλεο ή ηζηκπίδεο κε δπλαηόηεηα απνξξόθεζεο). 

11
 Κξάλνο - κάζθα ζπγθνιιεηή κε εηζαγσγή αέξα κέζσ θίιηξσλ (TH3/P3) ή θξάλνο - κάζθα ζπγθνιιεηή κε  εηζαγσγή θαζαξνύ αέξα από ην 

εμσηεξηθό πεξηβάιινλ (LDH3). 
12

 Τνπηθή Απνξξόθεζε θαη Δμαεξηζκόο (ΤΑΔ ) Φακειόο, απνξξόθεζε ησλ θαπλώλ ζηελ πεγή ηνπο (πεξηιακβάλνληαη πάθγνη, ρνάλεο, 
βξαρίνλεο ή ηζηκπίδεο κε δπλαηόηεηα απνξξόθεζεο). 

13
 Τνπηθή Απνξξόθεζε θαη Δμαεξηζκόο (ΤΑΔ ) Μεζαίνο, απνξξόθεζε ησλ θαπλώλ ζηελ πεγή ηνπο (πεξηιακβάλνληαη πάθγνη, ρνάλεο, 

βξαρίνλεο ή ηζηκπίδεο κε δπλαηόηεηα απνξξόθεζεο). 
14

 Σπληζηώκελα κέηξα ώζηε λα ηθαλνπνηνύληαη ηα κέγηζηα επηηξεπόκελα όξηα ησλ εζληθώλ θαλνληζκώλ. Οη απαγόκελνη θαπλνί πξνεξρόκελνη 
από όια ηα πιηθά εθηόο από κή θεθξακέλνπο ράιπβεο θαη αινπκίλην, πξέπεη λα θηιηξάξνληαη πξηλ ηελ απειεπζέξσζή ηνπο ζην εμσηεξηθό 
πεξηβάιινλ.  

15
  Ο ζπλνξεύσλ ρώξνο παξόιν η’νλνκά ηνπ, δελ είλαη απαξαηηήησο κηθξόο ζε κέγεζνο. Παξαδείγκαηά ηνπ είλαη πινία, ζηιό, βαξέιηα, 

απνζεθεπηηθνί ρώξνη, δεμακελέο, θιπ. 
16

 Βειηησκέλεο κάζθεο ζπγθνιιεηνύ, πνπ ην ζρήκα ηνπο δελ επηηξέπεη ηελ άκεζε ξνή ησλ θαπλώλ ζπγθόιιεζεο ζην εζσηεξηθό ηνπο.  
δ.ι. 

Γελ ηζρύεη. 
δ.ζ. 

Γελ ζπληζηάηαη. 
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Mέηρα Διατείρηζης Κινδύνοσ για καθοριζμένο ζσνδσαζμό διαδικαζίας / σλικού 

 

Κλάζη
1
 Διαδικαζία Σσγκόλληζης 

(σύμυωνα με το πρώτυπο 
ISO 4063) 

Υλικό πρός 
ζσγκόλληζη 

Παραηηρήζεις Αεριζμός / 
Απαγωγή καπνών / 

Φιληράριζμα
14

 

ΜΑΠ
2
 

ΚΕ<15% 
ΜΑΠ

2
 

ΚΕ>15% 

μη Σσνορεύων τώρος
15

 

I GTAW                        141  
 
Όια 

 
 
Δθηόο αινπκηλίνπ 

 
 
ΓA ρακειόο

3
 

 
 
δ.ζ. 

 
 
δ.ζ. 

SAW                             12 

Autogeneous                  3 

PAW                             15 

ESW/EGW              72/73 

Resistance                     2 

Stud welding                78 

Solid state                  521 

Gases Brazing               9 Όια Δθηόο θξακάησλ  ΓA ρακειόο
3
 δ.ζ. δ.ζ. 

II GTAW                        141 Αινπκίλην δ.η ΓA κεζαίνο
4
 δ.η FFP2

5
 

III MMAW                       111 Όια Δθηόο θξακάησλ Be, 
V , Mn, Ni 
θαη αλνμείδσηα

6
 

 
 
ΓA ρακειόο

7 

TAE ρακειόο
12

 

 
 
Βειηησκέλε 
κάζθα

16
 

 
 
FFP2

5
 

FCAW                 136/137 Όια Δθηόο αλνμείδσηα 
θαη θξακάησλ  Ni 

6
 

GMAW                131/135 Όια Δθηόο θξακάησλ Cu, 
Be θαη V

6
 

Powder Plasma Arc   152 Όια Δθηόο θξακάησλ Be, 
Cu, V , Mn, Ni 
θαη αλνμείδσηα

6
 

IV Όιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο 
θιάζεσο I 

Βακκέλν / 
ζηαξσκέλν / 
ιαδνκέλν 

Αζηάξηα πνπ δελ 
πεξηέρνπλ Pb  

ΓA ρακειόο
3
  

FFP2
5
 

FFP3, 
TH2/P2, ή 
LDH2

8
 

Όιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο 
θιάζεσο III 

Βακκέλν / 
ζηαξσκέλν / 
ιαδνκέλν 

Αζηάξηα πνπ δελ 
πεξηέρνπλ Pb 

ΓA ρακειόο
7 

TAE ρακειόο
12

 

V MMAW                       111 Αλνμείδσηα θαη 
θξάκαηα Ni, Be, 
θαη V 

δ.η.  ΤΑΔ πςειόο
10

 TH3/P3, 
LDH3

11
 

TH3/P3, 
LDH3

11
 

FCAW                 136/137 Αλνμείδσηα θαη 
θξάκαηα Mn θαη 
Ni 

GMAW                       131 Κξάκαηα Cu 

Powder Plasma Arc   152 Αλνμείδσηα θαη 
θξάκαηα Mn, Ni, 
θαη Cu 

VI GMAW                       131 Κξάκαηα Be θαη V δ.η. Πεξηνρή κε κεησκέλε (αξλεηηθά) 
πίεζε

 9
 

TAE ρακειόο
12

 

TH3/P3, 
LDH3

11
 

TH3/P3, 
LDH3

11
 

Powder Plasma Arc   152 

VII Self shielded FCAW   114 Με θεθξακέλνη 
θαη πνιύ θεθξα- 
κελνη ράιπβεο 

Παξαγεκηζηά 
ζύξκαηα πνπ δελ 
πεξηέρνπλ Ba 

Πεξηνρή κε κεησκέλε (αξλεηηθά) 
πίεζε

 9
 

ΤΑΔ κεζαίνο
13

 

 
 
TH3/P3, 
LDH3

11
 

 
 
TH3/P3, 
LDH3

11
 Self shielded FCAW   114 Με θεθξακέλνη 

θαη πνιύ θεθξα- 
κελνη ράιπβεο 

Παξαγεκηζηά 
ζύξκαηα πνπ 
πεξηέρνπλ Ba 

Πεξηνρή κε κεησκέλε (αξλεηηθά) 
πίεζε

 9
 

ΤΑΔ πςειόο
10

 

All    Βακκέλν / 
ζηαξσκέλν  

Μπνγηέο  / Αζηάξηα 
πνπ πεξηέρνπλ Pb 

Arc Gouging and  
Cutting                           8 

Όια δ.η. 

Thermal Spray Όια δ.η. 

Gases Brazing               9 Κξάκαηα Cd  δ.η. 

Κλειζηό ζύζηημα ή Σσνορεύων τώρος
15

 

I Laser Welding              52 Όια Κιεηζηό ζύζηεκα ΓA κεζαίνο
4
 δ.η. δ.η. 

Laser Cutting                 84 

Electron Beam             51 

VIII Όιεο Όια Σπλνξεύσλ ρώξνο ΤΑΔ πςειόο
10  

παξνρή αέξα από ην 
εμσηεξηθό πεξηβάιινλ 

LDH3
11

 LDH3
11

 

 

 
 


