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DEL 1 

1.1 Uvod in ozadje 

 

Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC) je priznal potrebo po odpravi neravnovesja 

med varnostjo in zdravjem pri delu ter se spomladi 2014 dogovoril, da bo podprl 

delo v zvezi z vdihljivim kristaliničnim silicijevim dioksidom. Zato so bile leta 2016 

objavljene smernice za inšpektorje. 

(https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrin

cipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=523d8871-92f8-4ab9-

8c73-

a752c31396b8&javax.faces.ViewState=V2LVltLUw57oBlFavyrIXU32zy3rsEYean89PzpR

vvHkjyNRiuHwNajw4tlSyKLXKPUDl%2BiWUe2UtCov4CF%2F1v84APNGKwRD%2Fgbmz

qjV2tl52zNcMA%2ByEzRxG9XW%2BkAHFYPd1MOt61ad%2FNq%2BuuDVjXlU%2FvI%3

D) 

 

Druga prednostna tema je bila varilni dim, ki je prisoten na številnih delovnih mestih v 

državah EU, v več industrijskih sektorjih, znano pa je, da povzroča resna tveganja za 

zdravje, ki se večinoma razvijajo več let. 

 

Leta 2014, ko se je začelo delo v zvezi z vdihljivim kristaliničnim silicijevim dioksidom, 

so bili nacionalni inšpektorati za delo pozvani, naj izrazijo interes za to delo, 

predstavniki več nacionalnih inšpektoratov za delo pa so oblikovali delovno podskupino 

za dolgo latenco (Long Latency Sub-Working Group – LLSWG) v okviru delovne 

skupine CHEMEX. Trenutno zastopani nacionalni inšpektorati za delo so navedeni v 

Dodatku 1. Pripravljene smernice so osredotočene na vzvode, ki so na voljo 

nacionalnim inšpektoratom za delo, njihov glavni cilj pa je izmenjava dobrih praks. 

 

Pripombe ali predloge glede smernic je treba prek nacionalnih kontaktnih točk 

KSS nasloviti na delovno skupino CHEMEX.  
 

Namen in struktura smernic 

Te smernice so bile pripravljene za nacionalne inšpektorate za delo, da bi se povečalo 

zaupanje inšpektorjev pri obravnavanju in urejanju tveganj za zdravje zaradi 

dejavnosti varjenja in izpostavljenosti varilnemu dimu ter da bi se tako izboljšala 

učinkovitost posredovanj nacionalnih inšpektoratov za delo, zlasti v predelovalnem 

in drugih sektorjih, kot je gradbeništvo. Zdravje delavcev je prav tako pomembno 

kot njihova varnost. Ključni cilj delovne skupine SLIC CHEMEX je zagotoviti smernice, 

ki bodo nacionalne inšpektorate za delo podprle pri obvladovanju tveganj za zdravje 

delavcev, povezanih z dejavnostmi varjenja, na delovnih mestih v Evropi, pri čemer 

mora biti to obvladovanje tako vešče kot obvladovanje varnostnih tveganj. 

 

Te smernice so osredotočene na dejavnosti varjenja in izpostavljenost 
varilnemu dimu, ker: 

 je v EU po podatkih Evropske varilne zveze (European Welding 
Association) približno 2 000 000 varilcev;  

 lahko drugi delavci v okviru svojega rednega dela prav tako izvajajo 

omejene dejavnosti varjenja, na primer pri vzdrževanju, gradnji – kar 
pomeni, da je število delavcev, izpostavljenih varilnemu dimu, veliko večje; 

 so te dejavnosti razširjene po vseh državah članicah (DČ) in 

  obstaja velika verjetnost za izpostavljenost nevarnim snovem, povezanim z 

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=523d8871-92f8-4ab9-8c73-a752c31396b8&javax.faces.ViewState=V2LVltLUw57oBlFavyrIXU32zy3rsEYean89PzpRvvHkjyNRiuHwNajw4tlSyKLXKPUDl+iWUe2UtCov4CF/1v84APNGKwRD/gbmzqjV2tl52zNcMA+yEzRxG9XW+kAHFYPd1MOt61ad/Nq+uuDVjXlU/vI=
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=523d8871-92f8-4ab9-8c73-a752c31396b8&javax.faces.ViewState=V2LVltLUw57oBlFavyrIXU32zy3rsEYean89PzpRvvHkjyNRiuHwNajw4tlSyKLXKPUDl+iWUe2UtCov4CF/1v84APNGKwRD/gbmzqjV2tl52zNcMA+yEzRxG9XW+kAHFYPd1MOt61ad/Nq+uuDVjXlU/vI=
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=523d8871-92f8-4ab9-8c73-a752c31396b8&javax.faces.ViewState=V2LVltLUw57oBlFavyrIXU32zy3rsEYean89PzpRvvHkjyNRiuHwNajw4tlSyKLXKPUDl+iWUe2UtCov4CF/1v84APNGKwRD/gbmzqjV2tl52zNcMA+yEzRxG9XW+kAHFYPd1MOt61ad/Nq+uuDVjXlU/vI=
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=523d8871-92f8-4ab9-8c73-a752c31396b8&javax.faces.ViewState=V2LVltLUw57oBlFavyrIXU32zy3rsEYean89PzpRvvHkjyNRiuHwNajw4tlSyKLXKPUDl+iWUe2UtCov4CF/1v84APNGKwRD/gbmzqjV2tl52zNcMA+yEzRxG9XW+kAHFYPd1MOt61ad/Nq+uuDVjXlU/vI=
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=523d8871-92f8-4ab9-8c73-a752c31396b8&javax.faces.ViewState=V2LVltLUw57oBlFavyrIXU32zy3rsEYean89PzpRvvHkjyNRiuHwNajw4tlSyKLXKPUDl+iWUe2UtCov4CF/1v84APNGKwRD/gbmzqjV2tl52zNcMA+yEzRxG9XW+kAHFYPd1MOt61ad/Nq+uuDVjXlU/vI=
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=523d8871-92f8-4ab9-8c73-a752c31396b8&javax.faces.ViewState=V2LVltLUw57oBlFavyrIXU32zy3rsEYean89PzpRvvHkjyNRiuHwNajw4tlSyKLXKPUDl+iWUe2UtCov4CF/1v84APNGKwRD/gbmzqjV2tl52zNcMA+yEzRxG9XW+kAHFYPd1MOt61ad/Nq+uuDVjXlU/vI=
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal:_idcl=FormPrincipal:_id1&FormPrincipal_SUBMIT=1&id=523d8871-92f8-4ab9-8c73-a752c31396b8&javax.faces.ViewState=V2LVltLUw57oBlFavyrIXU32zy3rsEYean89PzpRvvHkjyNRiuHwNajw4tlSyKLXKPUDl+iWUe2UtCov4CF/1v84APNGKwRD/gbmzqjV2tl52zNcMA+yEzRxG9XW+kAHFYPd1MOt61ad/Nq+uuDVjXlU/vI=
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dejavnostmi varjenja. 

Vir: Inštitut EU za varilstvo 
http://european-welding.org/welding-in-europe/importance-welding-europe/ 

 

 

Te smernice so razdeljene na dva dela:  

 

Del 1 vsebuje osnovne informacije, vključno s: tveganji za zdravje, vrstami varjenja, 

pravnim okvirom za urejanje, običajnimi nadzornimi ukrepi, zdravstvenim nadzorom in 

povzetkom ključnih informacij. 

 

Področje uporabe smernic  

 

Poleg dejavnosti, opisanih kot „varjenje“, obstajajo številni z njimi povezani postopki, 

pri katerih lahko nastaja podoben dim kot pri dejanskem varjenju. Naslednji postopki 

(v naključnem vrstnem redu) so vključeni v področje uporabe teh smernic in so tisti, 

pri katerih lahko pride do izpostavljenosti dimu, ki lahko povzroči slabo zdravstveno 

stanje: 

 

 ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo (SMAW), znano tudi kot ročno 

obločno varjenje (MMA);  

 obločno varjenje v inertnem plinu z volframovo elektrodo (GTAW), znano tudi 

kot varjenje TIG; 

 obločno varjenje s taljivo elektrodo (GMAW) v inertnem plinu (MIG) in v 

aktivnem plinu(MAG); 

 obločno varjenje s stržensko žico (FCAW);  

 plazemsko rezanje; 

 lasersko rezanje; 

 plamensko rezanje; 

 rezanje s karbonskim oblokom in zrakom. 

Del 2 je večinoma osredotočen na devet posebnih delovnih listov v zvezi z varilnim 

dimom za različne dejavnosti varjenja. Ti listi so bili oblikovani za zagotovitev 

osnovnih smernic o vsaki dejavnosti, pristopov za nadzor izpostavljenosti varilnemu 

dimu, ilustrativnih fotografij, če so bile na voljo, in predlaganih ukrepov za nacionalne 

inšpektorje za delo.  

 

 

Pomembno opozorilo: nacionalne ureditve.  
Nacionalni inšpektorat za delo bo imel vedno diskrecijsko pravico glede stopnje 

ukrepanja, ki se mu zdi primerna za okoliščine delovnega mesta, saj je v celoti 
priznano, da se metode izvrševanja med državami razlikujejo in včasih 
presegajo minimalne zahteve Direktive EU, opisane v teh smernicah.  Izbira 

sistema izvrševanja je odvisna od pravnega/kulturnega ozadja posamezne 
države. 
 

Poleg tega del 2 vsebuje oddelek o osebni varnosti inšpektorjev ter povzetke 

informacij o drugih nevarnostih za zdravje in varnost, ki jih povzročajo dejavnosti 

varjenja, poleg varilnega dima. 
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1.2 Učinki na zdravje, povezani z varilnim dimom  

 

Glavni vpliv izpostavljenosti varilnemu dimu na posameznike je povezan s škodljivimi 

učinki na dihalni sistem (glej tudi oddelek 1.3). Na splošno obstajata dve kategoriji 

takih škodljivih učinkov na zdravje, ki so posledica varilnega dima, in sicer akutni 

(kratkoročni) in kronični (dolgoročni) učinki na zdravje 1 

 

Akutni učinki na zdravje dihal: 

• draženje zgornjih dihalnih poti, tj. grla in večjih dihalnih poti, ki vodijo do 

pljuč. Ekstremna izpostavljenost ozonu lahko povzroči tudi pljučni edem 

(tekočino v pljučih); 

• akutna iritativno povzročena astma; čeprav to ni pogosto, lahko zelo visoke 

stopnje izpostavljenosti dražilnim snovem z vdihavanjem povzročijo razvoj 

astme. Ta se imenuje akutna iritativno povzročena astma, prej pa se je 

imenovala sindrom reaktivne disfunkcije dihalnih poti;  

• izpostavljenost varilnemu dimu lahko vpliva na začasno zmanjšanje pljučne 

funkcije, tj. na skupno pljučno kapaciteto in nemoteno izdihovanje (največji 

pretok zraka med izdihom). To je po navadi mogoče videti v okviru poklicne 

astme (glej spodaj);  

• vročica zaradi izpostavljenosti vdihavanju kovinskih hlapov (gripi podobni 

simptomi). Začne se nekaj ur po začetku izpostavljenosti in traja še nekaj 

časa po koncu izpostavljenosti. Ta vročica je povezana s posebnimi 

kovinami, na primer s cinkom; 

•     izpostavljenost plinom, ki nastajajo pri varjenju, lahko povzroči tudi druge 

akutne učinke na zdravje (ki imajo včasih smrtni izid), vključno z: 

o akutno pljučnico: znano je, da pri varilcih obstaja večje tveganje za 

nastanek pnevmokokne pljučnice. Natančen razlog za to ni znan, vendar 

bi lahko bil nastanek pljučnice posledica učinkov vdihavanja kovin. 

Mnogi predlagajo cepljenje proti pnevmokoku kot smiseln preventivni 

pristop za osebe, ki trenutno delajo kot varilci; 
o glavobolom, omotico in slabostjo: zaradi prekomerne izpostavljenosti 

ogljikovemu monoksidu, ki s tvorbo karboksihemoglobina zmanjša 

sposobnost prenosa kisika v krvi; 

o asfiksijo (zadušitvijo zaradi pomanjkanja kisika): povzroči jo lahko 

kopičenje zaščitnih plinov (kot so argon, helij in dušik ali mešanice na 

osnovi argona, ki vsebujejo ogljikov dioksid, kisik ali oboje) v omejenih 

in zaprtih prostorih.     

Kronični učinki na zdravje dihal: 

• kronična obstruktivna pljučna bolezen (KOPB) je bila povezana z 

izpostavljenostjo varilnemu dimu, čeprav se dokazi iz študij razlikujejo. Pri 

tej bolezni, ki se po navadi pojavi pri osebah, ki kadijo tobak, se lahko 

pljučna funkcija zmanjša hitreje kot pričakovano, dim pa lahko potencialno 

prispeva k temu zmanjšanju. Razvita KOPB povzroča progresivno zasoplost, 

stiskanje v prsih in piskanje. Med značilnostmi te bolezni je lahko tudi 

utrujenost. Če bolezen napreduje, lahko delavci postanejo zelo 

onesposobljeni.  
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• Pljuča varilcev je izraz, ki se navadno uporablja za opisovanje odlaganja 

kovin v pljučih zaradi predhodne izpostavljenosti varilnemu dimu. Šteje se 

za benigno vrsto pnevmokonioze. Varilec, ki ima samo to pnevmokoniozo, 

se morda ne bo pritoževal zaradi kakršnih koli posebnih zdravstvenih težav. 

Če pa je prisotna tudi KOPB, bi se lahko pritoževal zaradi dodatnih težav z 

dihali, opisanih zgoraj.  

• Poklicna astma je povezana z izpostavljenostjo posebnim kovinam, na 

primer kromu, niklju ali kobaltu, ki povzročajo simptome, vključno z 

epizodami hude zasoplosti, piskanjem, kašljanjem in stiskanjem v prsih. 

Običajno vključuje latentno dobo, ki traja od nekaj mesecev do nekaj let, 

med prvo izpostavljenostjo povzročitelju preobčutljivosti dihal na delovnem 

mestu in nastopom simptomov. 

• Pljučni rak je povezan z izpostavljenostjo posebnim kovinam, na primer 

kromu ali niklju. Varilni dim nastaja, ko se kovine, segrete nad tališče, 

uparijo in kondenzirajo v drobne delce. Številne študije kažejo, da pri 

varilcih ali drugih delavcih, izpostavljenih varilnemu dimu, obstaja večje 

tveganje za nastanek pljučnega raka. Mednarodna agencija za raziskovanje 

raka (IARC) je varilni dim razvrstila med rakotvorne snovi skupine 1.  

Poleg teh učinkov lahko izpostavljenost varilnemu dimu povzroči kronično vnetje in 

oslabitev imunološkega odziva; zato lahko pri varilcih obstaja povečano tveganje za 

razvoj drugih bronhialnih in pljučnih bolezni, kot je pljučnica. Na nekatere kronične 

pljučne bolezni, kot sta KOPB in pljučni rak, negativno vpliva tudi kajenje tobaka. 

Pri dejavnostih varjenja na površinah, na katerih so premazi, nečistoče ali ostanki 

sredstev za razmaščevanje, nastajajo druge nevarne snovi z različnimi učinki na 

zdravje, na primer fosgen, aldehidi, amini in izocianati (alergeni). 

Drugi učinki na zdravje  

Izpostavljenost varilnemu dimu lahko povzroči tudi:  

• nevrološke učinke: izpostavljenost manganu lahko povzroči nevrološke 

simptome, podobne Parkinsonovi bolezni. Med temi simptomi so motnje 

govora in ravnotežja; 

• ototoksične učinke: nekatere študije so pokazale, da so se okvare sluha pri 

delavcih, izpostavljenih manganu in hrupu, poslabšale hitreje kot pri 

delavcih, izpostavljenih samo manganu3; 

• učinke strupenosti za razmnoževanje, na primer pri izpostavljenosti 

manganu; 

• depresijo in 

• spolno disfunkcijo. 

Stik s potrošnim materialom ima lahko učinke na kožo, na primer alergijski kontaktni 

dermatitis, ki ga povzroča izpostavljenost kože niklju ali kromu. 

1.3 Zakaj bi morali nacionalni inšpektorati za delo obravnavati varilni 
dim? 

 

Izpostavljenost varilnemu dimu lahko povzroči zelo izčrpavajoča zdravstvena stanja, ki 

lahko močno vplivajo na sposobnost posameznika, da opravlja vsakodnevne naloge, 

kot so hoja, vzpenjanje po stopnicah ali tuširanje, kar negativno vpliva na kakovost 

življenja in družino, saj se posameznik na primer ne more igrati s svojimi otroki3. 
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Na naslednji povezavi je na voljo študija primera: 

http://www.hse.gov.uk/mvr/resources/videos/video8.htm. 

 

Iz videoposnetka je razvidno, da je bilo zdravje tega nekdanjega varilca močno 

prizadeto, saj je zbolel za poklicno astmo. 

 

 

 

Varilci so izpostavljeni škodljivim snovem, ki povzročajo raka, astmo, 
poškodbe možganov in druge resne bolezni dihal. 

 

Kaj je varilni dim? 

Je zapletena in spremenljiva mešanica plinov in različno velikih delcev. Sestava in 

hitrost nastajanja dima in velikost delcev v njem so odvisne od: 

o sestave potrošne elektrode in materialov, ki se varijo; 

o parametrov postopka varjenja (tok, zaščitni plin in tehnika); 

o površinskih prevlek, kontaminacije in „hitre rje“; 

o lokalnih okoljskih pogojev (npr. na prostem ali v zaprtih prostorih) in 

o nadzornih ukrepov in njihove učinkovitosti (splošno prezračevanje, 

odsesavanje pri viru, npr. odsesavanje na orodju, lokalno izpušno 

prezračevanje, avtomatizacija itd.). 

 

Pri številnih drugih postopkih, povezanih z varjenjem, na primer pri brušenju in 

poliranju, nastaja tudi prah. 

Delovne okoliščine se med seboj razlikujejo. Dim, ki vsebuje delce, je sestavljen iz 

ponovno kondenziranih agregatov uparjenih kovin in njihovih spojin, ki večinoma 

izvirajo iz potrošnega materiala (palice, žice in talila). 

Sestava dima je skladna s kovinskimi sestavinami v zlitini, ki se vari.  

http://www.hse.gov.uk/mvr/resources/videos/video8.htm
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Dodatne informacije o glavnih sestavinah in značilnih ključnih sestavinah 

najpogostejših vrst varilnega dima so navedene v preglednici 14.   

 

 

Preglednica 1: Postopki varjenja, potrošni materiali in sestavine varilnega 

dima  

Postopek Potrošni 

material 

Glavne 

sestavine 

Druge 

sestavine 

Značilne 

ključne 

sestavine 

MMA/SMAW Mehko jeklo Fe, Mn, Cu F Mn 

Nerjavno jeklo 

in jeklo z 

visoko 

vsebnostjo 

kroma 

Fe, Mn, Cr, 

Cr(VI), Ni, Co 

V, F Cr(VI), Ni 

Lito železo Fe, Mn, Cu, Ni   Ni ali Cu 

Zlitine na 

osnovi niklja 

Ni, Cr(VI) Fe Ni, Cr(VI) 

Zlitine na 

osnovi bakra 

Cu, Ni   Cu ali Ni 

MIG/MAG/GMAW Mehko jeklo Fe, Mn, Cu   Mn 

Nerjavno jeklo 

in jeklo z 

visoko 

vsebnostjo 

kroma 

Fe, Mn, Cr, 

Cr(VI), Ni, Co 

  Cr, Cr(VI), Ni 

Aluminijeve 

zlitine 

Al, Mg, Mn, Zn   Mn 

Zlitine na 

osnovi niklja 

Ni, Cr, Cr(VI) Fe Ni ali Cr 

Zlitine na 

osnovi bakra 

Cu, Ni   Ni ali Cu 

FCW Mehko jeklo Fe, Mn, Cu Ba, F Mn 

Nerjavno jeklo 

in jeklo z 

visoko 

vsebnostjo 

kroma 

Fe, Mn, Cr, 

Cr(VI), Ni, Al  

V Cr(VI), Ni 

* Jekla z visoko vsebnostjo kroma vključujejo zlitine, kot so Duplex jekla, jeklo za oklepno pločevino in 
avstenitna jekla. 
Uporabljati bi bilo treba tehnične podatke za posebne potrošne materiale, če so na voljo. 

Preglednica temelji na podatkih iz preglednice E-1 iz Priloge E k standardu EN ISO 

15011-4:2006+A1:2008 Zdravje in varnost pri varjenju in podobnih postopkih – 

Laboratorijska metoda za vzorčenje dima in plinov, 4. del. 

Simboli v preglednici 1 so uporabljeni v skladu s periodično tabelo.  

V preglednici 2 so navedena polna imena kovin, ki jih pogosto vsebuje varilni dim, in 

možni škodljivi učinki kovin na zdravje, kot so navedeni v zahtevanih stavkih o 

nevarnosti: 
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Preglednica 2: Kovine, ki jih pogosto najdemo v varilnem dimu, in možni 

škodljivi učinki na zdravje 

Simbol Polno ime Učinek spojin, ki vsebujejo element, na zdravje 

(spodnja meja učinkov)  

Al aluminij Lahko je zdravju škodljiv pri vdihavanju. 

Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z 

dihanjem pri vdihavanju. 

Ba barij Strupen pri vdihavanju. 

Co kobalt Sum povzročitve raka. 

Cr krom Lahko povzroči raka. 

Cr (VI) šestvalentni 

krom 

Lahko povzroči raka. 

Cu baker Strupen pri vdihavanju. 

F fluor Strupen pri vdihavanju. 

Fe železo Lahko je zdravju škodljivo pri vdihavanju. 

Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z 

dihanjem pri vdihavanju. 

Mg magnezij Lahko je zdravju škodljiv pri vdihavanju. 

Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z 

dihanjem pri vdihavanju. 

Mn  mangan  Strupen pri vdihavanju. 

Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku. 

Ni nikelj Lahko povzroči raka. 

V vanadij Strupen pri vdihavanju. 

(Vir podatkov o učinkih na zdravje: Hazardous substances in welding and allied 

processes – BGI 593, Spiegel, Ciobanu 2008.) 

Plinasta frakcija varilnega dima večinoma nastaja zaradi ultravijoličnega sevanja, ki 

izvira iz varilnega obloka ter deluje na molekule kisika in dušika v ozračju, pri čemer 

nastajajo ozon (O3), dušikov oksid (NO) in dušikov dioksid (NO2). Ogljik v železovih 

zlitinah lahko povzroči nastajanje ogljikovega monoksida (CO) in ogljikovega dioksida 

(CO2). 

Izpostavljenost varilnemu dimu lahko postane še bolj škodljiva zaradi različnih 

dejavnikov: 
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• površinskih prevlek – iz osnovnih premazov, ki vsebujejo kovinske 

spojine, se sproščajo kovinski oksidi, na primer železov oksid, cinkov 

oksid;  

• površinskih prevlek – iz smole in organskih spojin se sproščajo plini, 

ker se premaz pri varjenju razkraja; 

 hitre rje – pri varjenju mehkega jekla, na katerem je rja, nastajajo večje 

količine dima železovega oksida; 

 kontaminantov – pogostejši kontaminanti so maščobe in olja, ki se razgradijo 

na ogljikove saje, organske spojine, vključno z aldehidi, in pline, kot so CO2, 

CO in dušikovi oksidi, ter 

 sredstev za razmaščevanje – to so pogosto klorirana topila, izbrana zaradi 

njihovega hitrega izhlapevanja pri sobni temperaturi. V hladnejših okoljih pa 

lahko ostanejo, zato toplota, ki nastaja pri postopku varjenja, povzroči 

sproščanje preostalega topila in razgradnih produktov, vključno z: vodikovim 

kloridom (HCl), fosgenom (COCl2) in plinastim klorom (Cl2). 

 

Vsaka površinska prevleka, hitra rja, kontaminant ali sredstvo za razmaščevanje se 

lahko zaradi visoke temperature varilnega obloka toplotno razgradi ali razkroji. 

Razdalja od zvara, na kateri prihaja do razgradnje, je odvisna od materiala, ki se vari, 

ter vrste in jakosti toka, ki se uporablja med varjenjem. 

1.4 Varjenje  

 

Varjenje je postopek izdelave, pri katerem se materiali, najpogosteje kovine, spajajo z 

zlitjem. Razlikuje se od tehnik spajanja kovin pri nižjih temperaturah, kot sta trdo in 

mehko spajkanje, pri katerih se osnovna kovina ne stali. Poleg taljenja osnovne kovine 

se na spoj med varjenjem po navadi dodaja polnilni material, da nastane talina zvarne 

kopeli (talina vara), ki po ohladitvi tvori spoj, ki je običajno močnejši od osnovnega 

materiala. Za nastanek zvara se lahko uporabi tudi pritisk, in sicer skupaj s toploto ali 

sam. Pri varjenju je potrebna tudi določena oblika zaščite, ki kovinska polnila ali 

staljene kovine ščiti pred kontaminacijo ali oksidacijo. 

Med najpogosteje uporabljenimi metodami varjenja so (v naključnem vrstnem redu): 

 obločno varjenje v inertnem plinu z volframovo elektrodo (GTAW) – 

znano tudi kot varjenje TIG, pri katerem se za izdelavo zvara uporablja 

netaljiva volframova elektroda. Območje zvara je z inertnim zaščitnim plinom, 

kot je argon ali helij, zaščiteno pred atmosfersko kontaminacijo; 

 obločno varjenje v inertnem plinu s taljivo elektrodo (GMAW) – običajno 

imenovano varjenje MIG, pri katerem se uporablja pištola, ki dovaja žico z 

nastavljivo hitrostjo in zaščitni plin na osnovi argona, ki obliva talino vara, da 

jo zaščiti pred atmosfersko kontaminacijo. Obstaja različica, pri kateri zaščitni 

plin vsebuje aktivno sestavino, na primer argon + CO2. Ta oblika varjenja 

GMAW je znana kot varjenje MAG (varjenje v zaščiti aktivnega plina); 

 obločno varjenje s stržensko žico (FCAW) – podobno varjenju MIG, le da 

uporablja posebno cevasto žico, napolnjeno s talilom; uporablja se lahko z 

zaščitnim plinom ali brez njega, odvisno od polnila; 

 ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo (SMAW) – znano tudi kot 

ročno obločno varjenje (MMA) ali varjenje z oplaščeno elektrodo, pri 

katerem se uporablja toga elektroda, oplaščena s talilom za zaščito taline vara. 

Naprava, imenovana „varilna pištola“ ali „držalo“, drži elektrodo, ko se ta tali. 

Iz plašča nastaja „žlindra“, ki talino vara ščiti pred atmosfersko kontaminacijo 

in se odstrani, ko se zvar ohladi. 
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Pri drugih postopkih nastaja dim, podoben tistemu, ki nastaja pri zgoraj opisanih 

postopkih varjenja. Med navedenimi postopki so: 

 plazemsko rezanje – uporablja načelo varilnega obloka za rezanje kovine s 

čistim profilom. Uporablja visokohitrostni curek ioniziranega plina, kot so kisik, 

dušik, argon ali celo zrak v delavnici, ki se dovaja skozi ozko odprtino. 

Visokohitrostni curek ioniziranega plina, tj. plazma, vodi električno energijo od 

gorilnika plazemskega rezalnika do obdelovanca. Plazma segreva obdelovanca, 

pri čemer se material tali zaradi temperatur, ki dosežejo do 22 204 oC, plazma 

pa hitro prodira skozi obdelovanca in odpihne staljeni material. Visokohitrostni 

curek ioniziranega plina mehansko odpihuje staljeno kovino in reže material. 

Večina postopkov plazemskega rezanja temelji na vnaprej programiranem 

računalniškem numeričnem krmiljenju (CNC), pri čemer je upravljavec oddaljen 

od vira dima; 

 lasersko rezanje – uporablja osredotočen laserski žarek, običajno z 

obročastim curkom plina, da ustvari fin rez, pri čemer so izgube materiala 

minimalne, profil pa kakovosten. Pri večini industrijskega laserskega rezanja 

pločevine se uporabljata dve vrsti laserjev: laser CO2 in vlakenski laser. Laser 

CO2 (ogljikov-dioksidni laser) nastaja v plinski mešanici, ki je večinoma 

sestavljena iz CO2, helija in dušika. Vlakenski laserski žarek ustvarja sklop 

laserskih diod. Nato gre laserski žarek skozi optično vlakno, v katerem se 

ojača. Večina postopkov laserskega rezanja je vnaprej programirana (CNC), pri 

čemer je upravljavec oddaljen od vira dima; 

 plamensko rezanje – znano tudi kot avtogeno rezanje ali plinsko rezanje s 

kisikom – je kemijska reakcija med čistim kisikom in jeklom, pri kateri nastaja 

železov oksid. Opisati ga je mogoče kot hitro, nadzorovano rjavenje. S plameni 

za predgrevanje se površina ali rob jekla segreje na približno 982 oC (živo 

rdeča barva). Nato se čisti kisik v tankem curku pod visokim tlakom usmeri 

proti segretemu območju. Ko jeklo oksidira in ga curek odpihne, da nastane 

luknja, se plamen za predgrevanje in curek kisika premikata s stalno hitrostjo, 

da nastane neprekinjen rez. S tem postopkom se lahko režejo samo kovine, 

katerih oksidi imajo nižje tališče kot osnovna kovina. V nasprotnem primeru 

kovina takoj, ko oksidira, prekine oksidacijo, saj ustvari zaščitno skorjo. 

Navedeni pogoj izpolnjujejo le nizkoogljično jeklo in nekatera nizko legirana 

jekla, ki jih je mogoče učinkovito rezati s postopkom plamenskega rezanja; 

 rezanje s karbonskim oblokom in zrakom – je postopek obločnega rezanja, 

pri katerem se kovine, ki jih je treba razrezati, talijo zaradi vročine 

karbonskega obloka. Staljena kovina se odstrani z visokohitrostnim curkom 

stisnjenega zraka.  Zračni curek je ločen od taljive ogljikovo grafitne elektrode. 

Staljeno kovino odpihuje takoj za oblokom.  Med najpogostejšimi kovinami, ki 

se režejo po tem postopku, so železove litine, bakrove zlitine in nerjavno jeklo. 

 

Industrijski sektorji, za katere so značilne dejavnosti varjenja, so navedeni v 

spodnjem polju: 

 Sektorji, v katerih so običajno prisotne dejavnosti 

varjenja/uporabniki 

 Izdelava infrastrukture in gradbeništvo (stavbe, mostovi, kovinske konstrukcije, oprema 
za zemeljska dela itd.) 

 Izdelava vozil za transport – ladjedelnice, železniška, avtomobilska in letalska industrija 

 Izdelava in gradnja za energetski sektor – petrokemična industrija, proizvodnja energije 
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 Izdelava opreme za živilsko, kemijsko in farmacevtsko industrijo 

 Izdelava vojaške opreme 

 Izdelava opreme za obdelavo odpadkov 

 Dejavnosti vzdrževanja  

 Obrtniki, vodovodarji  

 Poklicno izobraževanje (npr. tehniške šole, vajeništvo) 

Vir – Inštitut EU za varilstvo 

 

 

 

1.5 Pravni okvir 

 

Okvirna direktiva 89/391/EGS uvaja ukrepe za spodbujanje izboljšav varnosti in 

zdravja delavcev pri delu. Od delodajalca zahteva, da ovrednoti vsa tveganja za 

varnost ali zdravje delavcev in izvede ukrepe, ki zagotavljajo izboljšanje ravni zaščite, 

zagotovljene delavcem. Delodajalec med drugim: 

 

▪ upošteva sposobnosti delavca glede zdravja in varnosti, kadar mu dodeljuje 

naloge;   

▪ se posvetuje z delavci o uvedbi novih tehnologij; 

▪ imenuje delavce, ki bodo opravljali dejavnosti, povezane z zaščito in 

preprečevanjem poklicnih tveganj; 

▪ sprejme potrebne ukrepe za prvo pomoč, gašenje požarov in evakuacijo 

delavcev ter ukrepe, potrebne v primeru resne in neposredne nevarnosti; 

▪ vodi evidenco poškodb pri delu in za odgovorne organe sestavlja poročila o 

poškodbah pri delu, ki so jih utrpeli njegovi delavci; 

▪ obvešča delavce in se posvetuje z njimi ter jim omogoči, da se udeležijo 

razprav o vseh vprašanjih v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu; 

▪ vsakemu delavcu zagotovi ustrezno varnostno in zdravstveno usposabljanje ter 

▪ v skladu z nacionalnimi sistemi zagotavlja zdravstveni nadzor za delavce. 

 

Odpravljanje tveganj je prvo splošno načelo preprečevanja, ki ga določa okvirna 

Direktiva 89/391/EGS. Spodbujati bi bilo treba nadomestitev, kadar je mogoča.  

 

Najpomembnejša zakonodaja EU za te smernice obsega Direktivo Sveta 98/24/ES 

(direktiva o kemičnih dejavnikih, CAD) in Direktivo 2004/37/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2017/2398 (direktiva 

o rakotvornih in mutagenih snoveh, CMD). 

 

Za nevarne kemične snovi veljajo zahteve glede varovanja zdravja in zagotavljanja 

varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu 

iz CAD in CMD. CAD in CMD določata, da morajo delodajalci ugotoviti, ali so na 

delovnem mestu prisotne kakršne koli nevarne kemične snovi, odpraviti njihovo 

uporabo in, kadar to ni mogoče, oceniti tveganja, ki jih lahko te snovi povzročijo. To 
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vključuje nevarne snovi, ki se proizvajajo/nastajajo kot stranski proizvod katerega koli 

postopka.  

 

Kar zadeva varilni dim, so pogoste nevarnosti, kot so nikelj, kobalt in mangan, urejene 

s CAD, krom (vi), ki je zelo nevaren, pa je urejen s CMD. Glavna razlika med tema 

direktivama je, da mora biti izpostavljenost nevarnostim, ki jih ureja CMD, čim 

manjša, kar pomeni, da se ekonomski vidiki ne bi smeli upoštevati. Vse tri direktive 

(okvirna direktiva, CAD in CMD) od delodajalca zahtevajo, da na podlagi ocene 

izpostavljenosti ali brez nje zmanjša izpostavljenost na najnižjo možno raven, poleg 

tega si mora delodajalec stalno prizadevati za zmanjšanje izpostavljenosti nevarnim 

kemikalijam, tudi če je ta manjša od mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost 

(OEL). Za OEL iz CAD/CMD morajo biti določene ustrezne nacionalne OEL. 

 

1.6 Nadzor varilnega dima 

 

Delodajalci bi morali zagotoviti, da se tveganje za zdravje in varnost delavcev, ki ga 

povzroča varilni dim, odpravi ali zmanjša na najnižjo možno raven v skladu s pravnimi 

zahtevami iz oddelka 1.5. Obstaja veliko različnih ukrepov, ki se lahko izvajajo za 

nadzor izpostavljenosti varilnemu dimu. Nekateri nadzorni ukrepi so učinkovitejši od 

drugih, zato jih je mogoče razvrstiti od najvišje do najnižje ravni zaščite. Ta 

razvrstitev se imenuje hierarhija nadzora. Posledično bi moral delodajalec začeti na 

vrhu, pri tem pa preučiti vsako možnost in se odločiti, ali je izvedljiva.  Primeri 

ukrepov, ki se lahko uporabijo za odpravo ali zmanjšanje tveganja zaradi varilnega 

dima, so prikazani v preglednici 3. 

 

Ukrepi upravnega nadzora in osebna varovalna oprema temeljijo na človekovem 

vedenju in nadzoru. Če se uporabljajo sami, so po navadi najmanj učinkoviti pri 

zmanjševanju tveganja. Za učinkovit nadzor izpostavljenosti varilnemu dimu je morda 

potrebna kombinacija ukrepov z različnih ravni nadzora.  Delodajalci bi morali 

zagotoviti tudi, da izvajanje nekaterih nadzornih ukrepov ne povzroči novih 

nevarnosti. 

 

Delavci morajo poznati ustrezen način opravljanja dela ali naloge, da lahko čim bolj 

zmanjšajo svojo izpostavljenost in čim bolj povečajo učinkovitost nadzornih ukrepov. 

Zato bi morali biti varilci ustrezno obveščeni ali seznanjeni z navodili in usposobljeni 

za uporabo teh nadzornih ukrepov in dobrih delovnih praks, kot je na primer 

zagotovitev, da glave ne držijo v oblaku varilnega dima, da stojijo v pravilnem 

položaju in pravilno namestijo lokalno izpušno prezračevanje (LEV), da zmanjšajo 

izpostavljenost varilnemu dimu. 

 

V zvezi z varilnim dimom se pogosto uporablja izraz „oblak dima“. Ta izraz se 

uporablja v smislu vidnih in nevidnih emisij, ki nastajajo med postopkom varjenja. 

Oblak dima vsebuje nevarne snovi, navedene v oddelku 1.3, te snovi pa so lahko 

prisotne tudi zunaj vidnega oblaka dima. 

Čeprav splošno prezračevanje v delovnih listih, razen pri varjenju TIG, ni priporočeno 

kot primarni nadzorni ukrep, se v teh smernicah predpostavlja, da bo na delovnem 

mestu primerna raven splošnega prezračevanja. 
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Preglednica 3: Praktični vidiki, ki bi jih morali inšpektorji upoštevati pri ocenjevanju izvajanja hierarhije nadzora 
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Nadzor Metoda Opombe 
 Ali je postopek potreben?  

Odprava  Hladno rezanje, npr. škarje za pločevino Ni dima  

  Preoblikovanje dela, tako da se zmanjša potreba po 
varjenju  

Manj dima zaradi uporabe gotovih sestavnih delov ali ekstrudiranih 
oblik 

 Ali bi se lahko uporabljal čistejši postopek?  

  Prehod z MMA na MIG/MAG; prehod z MIG na TIG Manj dima, manj brušenja po varjenju 

Nadomestitev  Plamensko rezanje se nadomesti s plazemskim, 
plazemsko pa z laserskim rezanjem 

Manj hlapov, lažji nadzor, kakovostnejši rez 

 Ali je mogoče uporabljati drug potrošni material?  

  Čistejše palice/žice Manj dima 

 Ali je mogoče postopek avtomatizirati?  

  Robotsko varjenje, CNC rezanje Običajno zaprto in oddaljeno od delavcev, manjša izpostavljenost 

 Ali je mogoče obdelovanca bolje namestiti?  

  Morda je treba bolje načrtovati uporabo vpenjalnih 

glav, naprav itd. 

Delavec ni v oblaku dima 

Sprememba postopka Ali je obdelovanec čist?  

  Pred varjenjem je treba odstraniti maščobo, hitro rjo, 
umazanijo ali površinske prevleke 

Dim samo iz zvara, ne pa iz drugih virov 

 Ali je mogoče postopek opravljati v zaprtem prostoru?  

 -  Povezano z avtomatizacijo 

 Ali je mogoče dim odsesavati pri viru (lokalno izpušno 
prezračevanje)? 

 

  Odsesavanje na pištoli Uporablja se samo pri MIG/MAG, za pravilno uporabo je potrebno 
usposabljanje delavcev; zelo učinkovito 

  Odsesovalne mize – reže na zadnjem delu Zelo učinkovito za manjše sestavne dele 
Zahteva učinkovito vzdrževanje in preskušanje 
 

 
 

Prezračevanje 

 Fleksibilna roka ali roka na tečajih Zahteva, da se delavec premika glede na var 
Fleksibilni odzračevalni vodi in nape za zajem se pogosto poškodujejo 
Zasnova nape za zajem mora biti primerna za varjenje 
Zahteva učinkovito vzdrževanje in preskušanje 

  Mobilne naprave za odsesovanje dima Enako kot zgoraj 

 Ali je mogoče dim odsesavati s splošnim prezračevanjem?  

  Stenski ali strešni ventilatorji Niso priporočljivi, saj je učinkovitost majhna, tako prezračevanje pa ne 
odstrani dima pri viru stran od delavcev. Dim se lahko nakopiči na 
nekaterih območjih. 

 Ali je mogoče zmanjšati število izpostavljenih delavcev?  

Upravni nadzor 
in delovne prakse 

 Uporaba namenskega območja za varjenje z omejenim 
dostopom 

Delavci v bližini so izolirani od oblaka varilnega dima 

Katere informacije, navodila in usposabljanje so potrebni?  

  Poleg tehničnega usposabljanja za uporabo opreme Pravilna uporaba opreme za zmanjšanje nastajanja dima in 
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morajo delavci opraviti usposabljanje na področju 
zdravja in varnosti pri delu 

izpostavljenosti 
Usposabljanje za uporabo in vzdrževanje lokalnega izpušnega 
prezračevanja in opreme za zaščito dihal 

Oprema za zaščito 
dihal (RPE) 

Ali je to primeren nadzor izpostavljenosti?  

 Če drugi tehnični ukrepi niso ustrezni Oprema mora biti primerna za nevarnosti zaradi dima in za osebo, ki 
jo nosi (mora se dobro prilegati) 
Delavci, ki imajo brado in/ali brke, morajo uporabljati RPE s pozitivnim 
tlakom (npr. akumulatorski respirator z varilnim vizirjem ali čelado) 
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1.7 Ocena izpostavljenosti in ključna vprašanja 

 

Inšpektor za delo lahko razmeroma hitro oceni tveganja zaradi izpostavljenosti 

varjenju, tako da odgovori na nekaj preprostih vprašanj. Vprašanja se morajo 

nanašati na dejavnike, ki vplivajo na izpostavljenost. Ti dejavniki so: 

1. postopek varjenja: „bolj umazani“ postopki lahko pomenijo večjo 

izpostavljenost; 

2. trajanje izpostavljenosti: koliko časa traja izvajanje postopka; 

3. potrošni material: kako čista je varilna površina; 

4. nadzorni ukrepi pri viru: vidni nadzorni ukrepi; 

5. nadzorni ukrepi v prostoru; 

6. ravnanje varilca: glava ni v oblaku dima, lokalno izpušno prezračevanje je 

dovolj blizu obdelovanca, varilna maska ali zaščitno pokrivalo se sname šele, 

ko se oblak dima razkadi. 

 

Vprašanja, ki naj jih zastavijo inšpektorji: 

a) Katere kovine se varijo ali režejo? Katera metoda varjenja se uporablja?  

Zlitine, ki vsebujejo krom, nikelj ali druge kovine, ki so bolj strupene, bi 

pomenile višjo stopnjo tveganja za zdravje v primerjavi z varjenjem mehkega 

jekla.  

b) Ali nastaja viden dim? 

Če je TIG/GTAW prevladujoča metoda varjenja, je verjetnost nastanka vidnega 

dima zelo majhna, razen če je površina materiala, ki se vari, kontaminirana. 

Zato je viden oblak dima pri varjenju TIG/GTAW znak, da obdelovanec ni bil 

ustrezno pripravljen.  

Vidni dim se običajno opazi pri drugih tehnikah varjenja, in sicer se raven 

povečuje od varjenja mehkega jekla po postopku MIG/GMAW do varjenja 

premazanega ali kontaminiranega jekla po postopku MMA/SMAW. 

c) Kako dolgo traja postopek? 

Pogostost in trajanje varjenja prav tako vplivata na stopnjo nastajanja dima in 

s tem na hitrost razpršitve. V primeru točkovnih zvarov, spenjalnih varkov ali 

varjenih šivov varjenje traja kratek čas, zato pri njem nastane manj dima v 

primerjavi s kolutnim varjenjem ali varjenjem kotnih zvarov. Če sta pogostost 

in/ali trajanje varjenja ali obloka večja, je večja tudi verjetnost kopičenja dima 

v neposredni bližini. 

d) Kje se izvaja varjenje? 

Na izpostavljenost varilnemu dimu vplivajo lokalni okoljski pogoji, na primer 

zaprtost delovnega mesta ali naravno gibanje zraka. Če je delovno mesto 

zaprto, na primer če je v notranjosti ladje, je velika izpostavljenost dimu 

verjetnejša. 

Če je delovno območje na prostem ali v veliki odprti tovarni, bo naravno 

gibanje zraka zmanjšalo izpostavljenost drugih delavcev varilnemu dimu, saj 

bo pospešilo razprševanje dima.  

Tudi dobro splošno prezračevanje je verjetno zadostna stopnja nadzora pri 

delavcih, ki varijo po postopku TIG/GTAW, saj je stopnja nastajanja dima 
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verjetno nizka. Vendar se v primerih, ko se uporabljajo druge tehnike varjenja, 

izpostavljenost delavcev varilnemu dimu morda ne bi znatno zmanjšala, zato bi 

bili potrebni drugi nadzorni ukrepi. Najbolje bi bilo, da bi bilo delo ločeno od 

delavca, na primer tako, da bi bil postopek popolnoma zaprt. Vendar to v 

praksi največkrat ni izvedljivo, razen če je postopek avtomatiziran. 

e) Kateri vidni nadzorni ukrepi so vzpostavljeni? 

Najučinkovitejša oblika nadzora varilnega dima je odsesavanje pri viru 

(odsesavanje na gorilniku/pištoli), sledi pa lokalno izpušno prezračevanje 

(LEV). Učinkovitost lokalnega izpušnega prezračevanja je neposredno povezana 

z ustrezno zasnovo glede na nalogo in pravilno uporabo s strani delavca. To se 

lahko oceni glede na delež dima, ki se zajame. Izkustveno pravilo glede 

lokalnega izpušnega prezračevanja je, da razdalja med obdelovancem in napo 

ali roko lokalnega izpušnega prezračevanja ne bi smela biti večja od premera 

nape oziroma roke.  

Če tehnični ukrepi niso v celoti učinkoviti ali ustrezni, je morda treba zagotoviti 

tudi opremo za zaščito dihal. Ta oprema ne bi smela biti primarni nadzorni 

ukrep, ampak dopolnitev tehničnih ukrepov. Oprema za zaščito dihal je v celoti 

učinkovita le, če se izbere ustrezna vrsta opreme za nalogo, delovno okolje in 

uporabnika. 

Če se uporablja filtrirna naprava, je treba uporabiti ustrezen filter in ga menjati 

v skladu z navodili proizvajalca. V nekaterih državah članicah se zahteva 

preskus prileganja, da se preveri, ali se oprema dobro prilega obrazu 

uporabnika in dobro tesni. Uporabnike opreme bi bilo treba tudi ustrezno 

poučiti, usposobiti in nadzorovati glede pravilne uporabe, vzdrževanja in 

shranjevanja opreme za zaščito dihal. 

f) Kako delavec dela? 

Prakse upravljavca so pomembne za zmanjšanje izpostavljenosti dimu:  

• položaj upravljavca glede na oblak dima – na primer pod kakšnim kotom 

dela varilec? Če se mora pri delu sklanjati navzdol, se morda nagiba nad 

obdelovanca, pri čemer ima glavo v oblaku dima. Neposredna 

izpostavljenost dimu se lahko zmanjša tako, da se obdelovanec nekoliko 

nagne ali dvigne. S tem se lahko omogoči tudi boljša umestitev odsesovalne 

nape ali roke; 

• pravilna umestitev lokalnega izpušnega prezračevanja med celotnim 

trajanjem dela; 

• pravilna uporaba osebne varovalne opreme (PPE); delavec na primer ne bi 

smel dvigniti vizirja med varjenjem ali takoj po njem; uporaba dvojnega 

vizirja, pri čemer je zatemnjeni del odprt, prozorni del pa ostane zaprt, ter  

• poročanje o napakah ali težavah v zvezi z zagotovljenimi nadzornimi ukrepi. 

 

V primeru negotovosti ali dvoma se obrnite na strokovnjaka. 

 

 

„Orodje za odločanje pri inšpekcijskem pregledu varjenja“ za pomoč 

inšpektorjem za delo pri prvi presoji je v Dodatku 1. To orodje, ki je delno 

kvantitativno, vodi inšpektorja skozi korake, da bi dobil informacije za odločitev o tem, 

ali je treba ukrepati. Opozoriti je treba, da to ni ocena izpostavljenosti. 



 
 

 

 
1. oktober 2018 19 

 

1.8 Zdravstveni nadzor 

 

Zdravstveni nadzor je sistem stalnih zdravstvenih pregledov delavcev, ki so lahko 

izpostavljeni snovem, ki so nevarne za zdravje, na primer varilnemu dimu. Pristop k 

zdravstvenemu nadzoru se med državami članicami razlikuje, zato je priporočljivo, da 

si ogledate nacionalno zakonodajo na tem področju. Spodnje informacije so navedene 

zgolj kot smernice in temeljijo na pristopih v nekaterih državah članicah. 

Zdravstveni nadzor bi morale izvajati in razlagati le osebe, ki so 

usposobljene za to. 

 

Ocena tveganja, ki jo opravi delodajalec, bi morala pokazati, kdaj in kje je treba uvesti 

zdravstveni nadzor zaposlenih. 

Program zdravstvenega nadzora za delavce bi bilo treba vzpostaviti na primer: 

• kadar še vedno obstaja tveganje za zdravje zaradi izpostavljenosti, tudi po 

izvedbi vseh razumnih varnostnih ukrepov; 

• v primeru kakršnega koli zanašanja na opremo za zaščito dihal/osebno 

varovalno opremo kot nadzorni ukrep; 

• v primerih, ko delavci izvajajo večino varilnih nalog iz teh smernic, saj se 

večinoma kot nadzorni ukrep zahteva tudi oprema za zaščito dihal. 

Upoštevati je treba, da zdravstveni nadzor ne nadomešča nadzornih ukrepov, 

vzpostavljenih za preprečevanje izpostavljenosti varilnemu dimu, ampak je 

dodaten ukrep, ki dopolnjuje te nadzorne ukrepe ter zagotavlja način 

spremljanja njihove ustreznosti. 

Cilji zdravstvenega nadzora delavcev, izpostavljenih varilnemu dimu, so: 

• v zgodnji fazi odkriti škodljive učinke na zdravje in zagotoviti mnenje o 

sposobnosti za delo; 

• zagotoviti podatke, ki bodo delodajalcem pomagali oceniti tveganja za zdravje, 

da bodo lahko uvedli boljši nadzor za izboljšanje zaščite delavcev; 

• poudariti pomanjkljivosti nadzornih ukrepov na delovnem mestu in s tem 

zagotoviti neprecenljive povratne informacije za oceno tveganja ter 

• delavcem dati možnost, da razpravljajo o vseh zdravstvenih pomislekih v zvezi 

z izpostavljenostjo varilnemu dimu. 

 

Pomembno opozorilo: za inšpektorja 

Med inšpekcijskim pregledom na kraju, kjer obstajajo težave z zdravstvenim 
nadzorom, bi moral inšpektor razmisliti o ustreznem posredovanju v skladu z 
nacionalno zakonodajo in regulativnim okvirom, če ugotovi naslednje:  

• na delovnem mestu, kjer bi bilo primerno izvajati zdravstveni nadzor, 
tega ni ali pa je neustrezen; 

• delodajalec je po poročilu o škodljivem učinku na zdravje sprejel 
neustrezne ukrepe ali pa jih sploh ni sprejel; 

• zdravstvenega nadzora ne izvaja in/ali razlaga usposobljeni ponudnik. 
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1.9 Povzetek ključnih informacij za inšpektorje 

 

 

Ključne informacije za inšpektorje1,3,4,5,6 

a) Varilni plin je zapletena in spremenljiva mešanica drobnih delcev, plinov in 

hlapov.  

b) Varilni dim je škodljiv za zdravje delavcev, njegovi učinki pa segajo od resnih 

kroničnih učinkov na zdravje, kot so poklicna astma, KOPB in pljučni rak, do akutnih 

učinkov na zdravje, kot je draženje oči, grla in dihalnih poti, ki poslabšajo astmo ali 

druge bolezni dihal.  

c) Večina dima, ki vsebuje kovinske delce – vidni dim –, izvira iz trdnega 

potrošnega materiala, tj. žice ali palice. Kovine in potrošni material, ki vsebujejo 

nikelj, krom, kobalt in mangan, so najbolj skrb vzbujajoči.   

d) Pri plazemskem, laserskem in plamenskem rezanju dim izvira izključno iz 

osnovne kovine. 

e) Čistejša kot je kovina, manj dima nastane – površinske prevleke in/ali 

kontaminanti, kot so olja, maščobe in celo sredstva za razmaščevanje ter škaja ali 

hitra rja, lahko bistveno vplivajo na količino nastalega dima.  

f) Viden oblak dima je znak, da izpostavljenosti niso ustrezno nadzorovane; 

vendar odsotnost vidnega oblaka dima ne pomeni, da je raven izpostavljenosti 

varna – to je odvisno od zadevne kovine ali potrošnega materiala.  

g) Po končanem delu lahko delci v varilnem dimu še dolgo ostanejo v zraku (v 

nekaterih primerih več kot 24 ur). 

h) Delci v varilnem dimu so izjemno majhni (kot je prikazano spodaj), zato lahko 

prodrejo globoko v pljuča, kjer poteka izmenjava plinov, in se večinoma ne 

izločijo. Lahko so tudi v razponu velikosti nanodelcev, tj. manjši od 100 nanometrov 

(nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Zdravstveni nadzor je morda potreben, vendar bi ga morali izvajati in 

razlagati le tisti, ki so za to usposobljeni. 

Človeški las 

Droben prašni delec 

Delec varilnega 
dima 

1 µm 

│----│ 
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1.10 Dodatne informacije in viri o varjenju 

 

Če ni drugače navedeno, so viri in povezave v angleškem jeziku. 

Viri 

 

1. Neobjavljeno (november 2016). Pobuda združenja BOHS na področju poklicnih pljučnih 

bolezni: Breathe Freely, faza 2 – Proizvodnja (varjenje), povzetek razpoložljivih informacij 

o povezanosti varilnega dima in slabega zdravja – november 2016.  

 

2. Objavljeno (2009).  Combined exposure to noise and ototoxic substances (EU-OSHA, 2009, 

stran 30: mangan):https://osha.europa.eu/en/tools-and-

publications/publications/literature_reviews/combined-exposure-to-

noise-and-ototoxic-substances. 

 

3. Neobjavljeno (2017). Prepis pogovora z varilcem Philom („Phil the Welder“) iz leta 2017. 

 

4.  Objavljeno (2006). EN ISO 15011-4:2006+A1:20084 Zdravje in varnost pri varjenju in 

podobnih postopkih – Laboratorijska metoda za vzorčenje dima in plinov, 4. del. 

 

5. Objavljeno (2008). Hazardous substances in welding and allied processes – BGI 593, 

Spiegel, Ciobanu, na voljo na spletnem naslovu: https://docplayer.net/100418094-

Bgi-593-hazardous-substances-in-welding-and-allied-processes-vmbg-

vereinigung-der-metall-berufsgenossenschaften-bg-information.html. 

 

6. Objavljeno (2013). Down with welding Fumes. www.5xbeter.nl. 

 

7. Objavljeno (1999). Health and safety in engineering workshops, spletna različica je na 

voljo na spletni povezavi: http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/hsg129.pdf. 

 

8. Objavljeno (2010). Cadmium and you - Working with Cadmium: Are you at 

risk? ISBN 978 0 7176 6397 2.  Spletna različica je na voljo na spletni povezavi 

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg391.pdf. 

 

9. Objavljeno (2011). Beryllium and you - Working with Beryllium: Are you at risk? Spletna 

različica je na voljo na spletnem naslovu: www.hse.gov.uk/pubns/indg311.pdf. 

 

 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/literature_reviews/combined-exposure-to-noise-and-ototoxic-substances
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/literature_reviews/combined-exposure-to-noise-and-ototoxic-substances
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/literature_reviews/combined-exposure-to-noise-and-ototoxic-substances
https://urldefense.com/v3/__https:/docplayer.net/100418094-Bgi-593-hazardous-substances-in-welding-and-allied-processes-vmbg-vereinigung-der-metall-berufsgenossenschaften-bg-information.html__;!!DOxrgLBm!XqwVefHWZYc9X4aTIB8JLKXmCc4AZImGf9oT0Mj3TiVG5N_zAbZJWnL3YxkDvkmgTTgrTkXR$
https://urldefense.com/v3/__https:/docplayer.net/100418094-Bgi-593-hazardous-substances-in-welding-and-allied-processes-vmbg-vereinigung-der-metall-berufsgenossenschaften-bg-information.html__;!!DOxrgLBm!XqwVefHWZYc9X4aTIB8JLKXmCc4AZImGf9oT0Mj3TiVG5N_zAbZJWnL3YxkDvkmgTTgrTkXR$
https://urldefense.com/v3/__https:/docplayer.net/100418094-Bgi-593-hazardous-substances-in-welding-and-allied-processes-vmbg-vereinigung-der-metall-berufsgenossenschaften-bg-information.html__;!!DOxrgLBm!XqwVefHWZYc9X4aTIB8JLKXmCc4AZImGf9oT0Mj3TiVG5N_zAbZJWnL3YxkDvkmgTTgrTkXR$
http://www.5xbeter.nl/
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg311.pdf
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Koristne povezave 

 

HSE – Phil the 

welder (video) 

 

http://www.hse.gov.uk/mvr/resources/videos/video8.htm 

 

http://www.hse.gov.uk/mvr/assets/videos/dr-david-fishwick-

interviews-phil-Hynes.mp4 

Pobuda združenja 

BOHS „Breathe 

freely“ na 

področju varjenja 

http://breathefreely.org.uk/breathefreelymanufacturing.html 

EU Roadmap on 

Carcinogens 

(časovni načrt EU 

za rakotvorne 

snovi) 

https://roadmaponcarcinogens.eu/ 

 

Delo brez prahu – 

odsesovanje na 

orodju za varjenje 

http://www.dustfreeworking.tno.nl/innovation/successful-

innovations 

 

Spletno orodje 

švedskega 

panožnega 

združenja za 

delodajalce/stroko

vnjake na 

področju varjenja 

(v švedščini) 

 

http://www.svetsaratt.se/ 

 

 „Verbetercheck 

Lasrook 

(Improvement 

Check Welding 

Fume)“ – spletno 

orodje (v 

nizozemščini) 

https://www.5xbeter.nl/site/nl 

Nizozemski zavod znanja je razvil orodje „Lasrook Assistent“ 

(pomočnik na področju varilnega dima): 

http://www.iras.uu.nl/lasrook/index.php. 

Health and Safety 

Executive, varstvo 

zdravja in varnost 

pri varjenju 

http://www.hse.gov.uk/welding/index.htm 

Pimex PIMEX (Picture Mixed Exposure) so filmi, ki se lahko uporabljajo 

za vpogled v vpliv nadzornih ukrepov. Film „Welding in a 

workshop“ (v angleščini) prikazuje, kako lahko najdete najboljši 

položaj za izpušno prezračevanje pri varilnih postopkih, da 

delavcu zagotovite najboljšo možno zaščito. 

http://www.pimexservice.de/?page_id=9&lang=en (v 

angleščini) 

EU OSHA „Dust 

and aerosols - 

welding fumes“ 

(prah in aerosoli – 

varilni dim) 

OSHwiki varjenje: https://oshwiki.eu/wiki/Dust_and_aerosols_-

_welding_fumes 

 

 

http://www.hse.gov.uk/mvr/resources/videos/video8.htm
http://www.hse.gov.uk/mvr/assets/videos/dr-david-fishwick-interviews-phil-Hynes.mp4
http://www.hse.gov.uk/mvr/assets/videos/dr-david-fishwick-interviews-phil-Hynes.mp4
http://breathefreely.org.uk/breathefreelymanufacturing.html
https://roadmaponcarcinogens.eu/
http://www.dustfreeworking.tno.nl/innovation/successful-innovations
http://www.dustfreeworking.tno.nl/innovation/successful-innovations
http://www.svetsaratt.se/
https://www.5xbeter.nl/site/nl
http://www.hse.gov.uk/welding/index.htm
http://www.pimexservice.de/?page_id=9&lang=en
https://oshwiki.eu/wiki/Dust_and_aerosols_-_welding_fumes
https://oshwiki.eu/wiki/Dust_and_aerosols_-_welding_fumes
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1.11 Kratice 

 

APF: dodeljeni dejavnik zaščite (Assigned protection factor) 

CAD: direktiva o kemičnih dejavnikih 

CE Conformité Européenne 

CIRCABC: platforma Komisije EU za sodelovanje, ki omogoča enostavno razširjanje in 

upravljanje dokumentov 

CMD: direktiva o rakotvornih in mutagenih snoveh 

KOPB: kronična obstruktivna pljučna bolezen 

IARC: Mednarodna agencija za raziskovanje raka 

GDWW, B Generalni direktorat za dobro počutje pri delu (Belgija) 

LEV: lokalno izpušno prezračevanje  

DČ: države članice 

NLI: nacionalni inšpektorji/inšpektorati za delo 

OEL: mejna vrednost za poklicno izpostavljenost 

PPE: osebna varovalna oprema 

RPE: oprema za zaščito dihal 

SLIC CHEMEX WG: delovna skupina Odbora višjih inšpektorjev za delo za kemikalije 

SLIC: Odbor višjih inšpektorjev za delo 

URT: zgornje dihalne poti 

 

 

Ar – argon 

Be – berilij 

Cd – kadmij 

Cl – klor 

CO – ogljikov monoksid 

CO2 – ogljikov dioksid 

COCl2 – fosgen 

HCl – vodikov klorid 

NO – dušikov monoksid 

NO2 – dušikov dioksid 
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DEL 2 Delovni listi v zvezi z varilnim dimom 

2.1 Ključni nasveti o inšpekcijskih pregledih na podlagi teh smernic 

 

Delovni listi (TS) v zvezi z varilnim dimom so bili pripravljeni za nacionalne 

inšpektorate za delo, da bi se zagotovile osnovne smernice glede različnih pogostih 

delovnih dejavnostih, ki povzročajo izpostavljenost varilnemu dimu, ki lahko pri 

prizadetih delavcih povzroči resne zdravstvene težave.  Upoštevajte, da so prizori na 

nekaterih fotografijah zaigrani za ponazoritev določenih scenarijev. 

 

Da bi inšpektorji te liste čim bolj izkoristili, so pozvani, naj upoštevajo pomembne 

osnovne informacije iz dela 1, zlasti naslednje oddelke:  

 

1.2  Učinki na zdravje, povezani z varilnim dimom 

 

1.3 Zakaj bi morali nacionalni inšpektorati za delo obravnavati varilni dim? 

 

Oba oddelka inšpektorjem zagotavljata informacije, s katerimi lahko utemeljijo 

ukrepe, ki jih sprejmejo. 

 

1.4  Varjenje – pojasnitev, kaj so varilni postopki in katere so pogoste vrste 

varjenja. 

 

1.6   Nadzor varilnega dima – zlasti preglednica 3, ki je povzetek za 

oceno praktičnega izvajanja hierarhije nadzora na delovnem mestu. 

 

1.7  Ocena izpostavljenosti in ključna vprašanja – vprašanja, ki jih je treba 

postaviti (povezano z orodjem za odločanje pri inšpekcijskem pregledu varjenja 

v Dodatku 1).     

   

1.9    Povzetek ključnih informacij – pregled ključnih točk, ki si jih je treba 

zapomniti pred inšpekcijskim pregledom. 

 

 

Kakršne koli pripombe glede delovnih listov ali predloge za nove 

delovne liste je treba prek nacionalnih kontaktnih točk KSS nasloviti 
na delovno skupino CHEMEX. 

 

Ta del poleg posebnih delovnih listov vsebuje oddelke o varnosti inšpektorjev in 

splošnih nevarnostih, ki niso značilne za učinke varilnega dima. 

 

Vsak delovni list ima šest oddelkov: 

 

(i) Splošne opombe: opisujejo glavna kemična tveganja, povezana z varilnim 

dimom, ki nastaja pri opravljanju naloge. 

 

(ii) Priporočeni nadzorni ukrepi za varilni dim: v tem oddelku je navedeno, kateri 

nadzorni ukrepi bi morali biti vzpostavljeni, kadar se naloga izvaja v normalnih 

okoliščinah. V nekaterih primerih morda niso potrebni vsi priporočeni nadzorni ukrepi, 

na primer kadar so dejavnosti varjenja zelo redke ali trajajo kratek čas in kadar je 

prezračevanje dobro. V zvezi s tem mora delodajalec pokazati, da so uporabljeni 

nadzorni ukrepi, na primer ocena tveganja, ustrezni.  
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Prav tako obstajajo primeri, v katerih so potrebni strožji nadzorni ukrepi, na primer pri 

obsežnem varjenju (dolgo časa in/ali več varilcev) in slabem kroženju zraka. V tem 

primeru bi moral inšpektor razmisliti o nadaljnjih izvršilnih ukrepih.  

 

Vedno je treba upoštevati, da bi bilo treba izpostavljenost varilnemu 

dimu zmanjšati, kot je v praksi mogoče, izpostavljenost Cr(IV) pa 
zmanjšati, kot je tehnično mogoče, saj je posebej nevaren 

(tj. povzroča raka in/ali astmo). 
 

(iii) Možni ukrepi nacionalnega inšpektorja za delo:  

 

Kako uporabljati te delovne liste? 

 
Za nacionalne inšpektorje za delo so priporočeni možni „ukrepi“, kadar se srečajo s potencialno 
velikim, srednjim ali majhnim tveganjem za zdravje zaradi varjenja, pri čemer so ti ukrepi odvisni 
od obsega in ravni nadzornih ukrepov, ki jih ob inšpekcijskem pregledu izvaja delodajalec.  
 
Nacionalni inšpektorji za delo bi morali zahtevati, da jim delodajalec pokaže svojo dokončano 
oceno ravni izpostavljenosti, pripravljeno na podlagi modeliranja ali spremljanja/meritev po 
uvedbi ustreznih nadzornih ukrepov, zlasti na delovnih mestih, kjer je bilo ugotovljeno srednje do 
visoko tveganje za zdravje. 
 
 V Dodatku 1 je zagotovljeno „Orodje za odločanje pri inšpekcijskem pregledu varjenja“ 
za pomoč inšpektorjem pri presoji ustreznosti delovnega mesta, vendar to ni ocena 
izpostavljenosti.  To orodje, ki je delno kvantitativno, vodi inšpektorja skozi korake, ki jih je treba 
upoštevati, in pokaže raven izvrševanja ukrepov nacionalnega inšpektorata za delo, ki je morda 
potrebna, kar je treba upoštevati skupaj z oceno delodajalca. Izračunana vrednost bo pomenila 
naslednje:  

nizka raven = < 7; srednja raven = 8 do 20; visoka raven > 20. 

 
Možni ukrepi 
nacionalnega 
inšpektorja za delo  

Veliko tveganje za zdravje – če ni nobenega nadzornega ukrepa ali so vsi 
neučinkoviti, je treba razmisliti o takojšnjem ukrepanju (npr. zaustavitvi dela, 
uporabi opozoril, uporabi upravnih kazni itd.). 

Srednje tveganje za zdravje – če en nadzorni ukrep manjka/ni učinkovit, je treba 
razmisliti o ukrepanju (npr. uporabi opozoril, s katerimi se zahteva ukrepanje), kar 
velja tudi ob neupoštevanju hierarhije nadzora, tj. če se uporablja oprema za 
zaščito dihal, ne pa lokalno izpušno prezračevanje. 

Majhno tveganje za zdravje – če so prisotni in učinkoviti vsi nadzorni ukrepi, 
ukrepanje ni potrebno. 

 
Opomba: varjenje TIG/GTAW je izpuščeno iz orodja, saj je dim manj viden, verjetnost, da so 
potrebni tehnični nadzorni ukrepi, pa je majhna. 
 

Pomembno opozorilo: nacionalne ureditve.  
Nacionalni inšpektorat za delo bo imel vedno diskrecijsko pravico glede stopnje ukrepanja, ki se 
mu zdi primerna za okoliščine delovnega mesta, saj je v celoti priznano, da se metode izvrševanja 
med državami razlikujejo in včasih presegajo minimalne zahteve Direktive EU, opisane v teh 
smernicah.  Izbira sistema izvrševanja je odvisna od pravnega/kulturnega ozadja posamezne 
države. 
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(iv) Odpravljanje tveganj prek zasnove: v tem oddelku je podrobno opisano, kako 

lahko delodajalec odpravi ali zmanjša tveganja, tako da spremeni postopek ali 

zamenja materiale, ki se uporabljajo. 

 

(v) Vzdrževanje opreme za nadzor in opreme za zaščito dihal: v tem oddelku je 

podrobno opisano, kako lahko inšpektor preveri izvajanje nadzornih ukrepov. 

(vi) Druge koristi: podrobnosti o tem, kako lahko nadzorni ukrepi koristijo varnosti 

delavcev na drugih področjih poleg izpostavljenosti varilnemu dimu. 

 

Za obvladovanje vseh tveganj, povezanih z varjenjem, je potreben 
sistematičen sistem obvladovanja tveganj. To je dober začetek 

vsakega inšpekcijskega pregleda varjenja. 

 

2.2  Varnost inšpektorjev 

 

Po vstopu v industrijske prostore, kjer se izvajajo varjenje in z njim povezani 

postopki, je zelo pomembno, da nacionalni inšpektor za delo ostane varen. Možna 

tveganja za inšpektorja vključujejo: 

 snežno slepoto (fotokeratitis) – ne glejte neposredno v varilni oblok! Na 

območju izdelave kovinskih izdelkov je treba nositi ustrezno zaščito za oči. 

Običajne leče na recept bodo zagotovile določeno stopnjo zaščite. Večjo zaščito 

pa je mogoče doseči z ustreznimi zaščitnimi očali s toniranimi stekli. Za 

neposredno opazovanje varilnega obloka je treba uporabljati ustrezen varilni 

zaslon, ki izpolnjuje ustrezne standarde; 

 opekline zaradi vroče kovine – kovina, ki je bila varjena ali rezana s plamenom 

ali oblokom, bo ostala vroča še nekaj časa. NIKOLI se ne dotikajte vroče 

kovine;  

 hrup – večina varilnih in z njimi povezanih postopkov povzroča hrup, ki presega 

85 dBA, številni pa povzročajo hrup, ki presega 90 dBA. Ko vstopite na 

območje izdelave kovinskih izdelkov, vedno uporabljajte ustrezno zaščito za 

ušesa; 

 opekline zaradi isker – pri številnih varilnih postopkih in z njimi povezanih 

postopkih nastaja velika količina isker, zaradi katerih se lahko oblačila vžgejo, 

koža pa opeče. Nosite primerna nevnetljiva oblačila. Varilcu SE NE približujte 

med varjenjem, ampak počakajte, da zaključi nalogo.  

Glej tudi informacije o splošnih nevarnostih v nadaljevanju, ki so pomembne 

tudi za inšpektorja! 
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2.3 Splošne nevarnosti – varjenje 

 

Splošna opomba 
Splošne nevarnosti pri varjenju, razen zelo drobnih delcev (dima) in plinov, vključujejo udarce, vročino, 
svetlobno sevanje, električni udar, hrup, nerodno držo, požar/eksplozije in uporabo stisnjenega plina.  
 
Stik z iskrami, vročo žlindro in kovinskimi odkruški lahko povzroči poškodbe oči. Intenzivna vročina pri 
varjenju in iskre lahko povzročijo opekline. Intenzivna svetloba, povezana z varjenjem, lahko poškoduje oči. 
Ultravijolična svetloba iz obloka lahko povzroči „varilčev blisk“ in tudi kožne opekline. Obstaja tudi nevarnost 
električnega udara. Če so v bližini gorljivi ali vnetljivi materiali, lahko vročina in iskre, ki nastajajo pri 
varjenju, povzročijo požar ali eksplozijo. Delo v bližini hrupnih varilnih naprav lahko povzroči izgubo sluha. 
Uporaba jeklenk s stisnjenim plinom predstavlja nekatere edinstvene nevarnosti za varilca. Električni tok, ki 
teče skozi kateri koli prevodnik, ustvarja lokalizirana električna in magnetna polja (EMF). 

 

Nevarnost Dejavniki, ki jih mora 
upoštevati nacionalni 

inšpektor za delo 

Priporočeni nadzorni ukrepi 

Električni udar   Mokrota na delovnem 

območju 

 Varilec je v ali na 

obdelovancu 

 Zaprt prostor 

 Izolacija držala za elektrode 

in kabla 

 Varilec mora biti s suho izolacijo izoliran 

od obdelovanca in tal. Gumijasta preproga 

ali suh les. 

 Nosite suhe rokavice brez lukenj (po 

potrebi jih zamenjajte, da so vedno suhe). 

 Z golo kožo ali mokrimi oblekami se ne 

dotikajte električno „vročih“ delov ali 

elektrode. 

 Če mokrega območja in varilca ni mogoče 

izolirati od obdelovanca s suho izolacijo, 

uporabite polavtomatski varilnik s 

konstantno napetostjo ali obločni varilnik z 

napravo za zmanjšanje napetosti. 

 Vzdržujte izolacijo držala elektrode in 

kabla v dobrem stanju. Naprave ne 

uporabljajte, če je izolacija poškodovana 

ali je ni. 

 Nastavitve morajo biti ustrezne za nalogo. 

 Če ni mogoče izvesti osnovnih 

previdnostnih ukrepov za preprečevanje 

električnega udara, s katerimi bi se varilec 

izoliral od dela in elektrode, uporabite 

polavtomatsko opremo s konstantno 

napetostjo in hladno elektrodo ali obločni 

varilnik z napravo za zmanjšanje 

napetosti. 

Zaprti prostori  Kovinska komora 

 Mokrota 

 Omejen vstop 

 Plin, težji od zraka 

 Varilec je v ali na 

obdelovancu 

 Izvaja lahko samo oseba, pooblaščena za 

dostop – ocena pristojne osebe. 

 Skrbno ocenite ustreznost prezračevanja, 

zlasti na delovnih mestih, kjer lahko plin 

izpodrine zrak za dihanje. 

 Varilcem zagotovite pomočnika in metodo 

za reševanje varilca iz zaprtega prostora 

od zunaj. 

Hrup  Vse ročne metode varjenja 

povzročajo ravni hrupa 

> 85 dBA 

 Plazemsko in plinsko rezanje 

povzročata ravni hrupa 

> 85 dBA 

 Po možnosti avtomatizirajte postopke. 

 Izberite tišje metode. 

 Brušenje na površini, ki absorbira zvok. 

 Lažje obdelovance fiksirajte, da zmanjšate 

sekundarni hrup. 

 Izberite ustrezno zaščito za ušesa, če 
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Nevarnost Dejavniki, ki jih mora 

upoštevati nacionalni 
inšpektor za delo 

Priporočeni nadzorni ukrepi 

 Naloge pred 

varjenjem/rezanjem in po 

njem, npr. brušenje, 

povzročajo ravni hrupa 

> 95 dBA 

izpostavljenost hrupu presega 80 dBA. 

Iskre pri 

varjenju lahko 

povzročijo 

požar ali 

eksplozijo 

 

 Posode, v katerih so bile 

gorljive snovi 

 Vnetljivi materiali 

 

 Rezervoarjev, sodov ali posod ne 

segrevajte, režite ali varite, dokler se ne 

izvedejo ustrezni ukrepi za zagotovitev, da 

na njih ni vnetljivih snovi.  

 Pred varjenjem preverite. 

 Vnetljive materiale odstranite z območja 

varjenja ali jih zaščitite pred iskrami in 

vročino. 

 Med varjenjem in po njem naj bo na 

območju varjenja požarna straža. 

 Na območju varjenja imejte gasilni aparat. 

 Nosite oblačila in pokrivalo, ki so odporna 

proti ognju.  

 Izogibajte se varjenju v bližini hidravličnih 

vodov. 

 Kabli morajo biti ustrezno veliki za vaše 

delo, morebitno poškodovano izolacijo 

kablov pa je treba popraviti. Kabli ne 

smejo biti zviti v svitke in morajo biti 

urejeni, da se prepreči pregrevanje. 

Sevanje obloka 

lahko opeče oči 

in kožo 

 

 Postopek: s plinom zaščiten 

oblok je najbolj nevaren 

 

 Izberite lečo s filtrom, ki zagotavlja udobje 

med varjenjem. Nekatere novejše vrste 

čelad imajo funkcijo samodejne 

zatemnitve. 

 Med varjenjem vedno uporabljajte čelado. 

 Zagotovite negorljivo pregrado za zaščito 

drugih oseb. 

 Nosite oblačila, ki ščitijo kožo med 

varjenjem. 

 Za zaščito rok pred opeklinami, 

urezninami in praskami bi bilo treba nositi 

težke rokavice, odporne proti ognju, na 

primer usnjene rokavice. 

Nevarnosti za 

mišice in kosti 

 Ponavljajoče se naloge 

prekladanja  

 Sukanje in obračanje  

 Fiksni in/ali nerodni položaji 

telesa  

 Prekladanje in dvigovanje 

težkih predmetov  

 Ročno prekladanje varilnih 

kompletov 

 Izogibajte se nevarnemu dviganju in 

ročnemu prekladanju.  

 Izvedite ustrezno in primerno oceno 

tveganja (glede na nalogo, posameznika, 

obremenitev in okolje). 

 Razmislite, kako se lahko izognete 

dolgotrajnemu fiksnemu/nerodnemu 

položaju telesa glede na obdelovanca.  

 Uporabljajte nadzorne ukrepe v skladu z 

oceno tveganja (npr. ukrepe za 

zmanjšanje tveganja, vključno z izbiro in 

uporabo ustrezne opreme ali rotacijo 

nalog).  

 Ustrezen program usposabljanja za 

preostalo tveganje, specifičen za nalogo. 
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Nevarnost Dejavniki, ki jih mora 

upoštevati nacionalni 
inšpektor za delo 

Priporočeni nadzorni ukrepi 

 Dodatne smernice so na voljo v 

publikacijah INDG390 in HSG129. 

Splošne 

nevarnosti na 

delovnem 

območju 

 Razmetano območje  Zagotovite, da so kabli, materiali in orodja 

vedno urejeni. 

 Posredna povezava z 

obdelovancem (ozemljitev 

pri varjenju) 

 Delovni kabel priključite čim bližje 

območju, kjer se izvaja varjenje.  

 Ne pustite, da po kablih na odru, dvižnih 

verigah in ozemljitvenih vodih tečejo 

izmenični tokokrogi. 

 Električna oprema  Uporabljajte samo dvojno izolirano ali 

pravilno ozemljeno opremo. 

 Pred servisiranjem vedno izključite 

napajanje opreme. 

 Oprema, ki jo poganja motor  Uporabljajte le na odprtih, dobro 

prezračenih območjih. 

 Poskrbite, da je ohišje celo in da so 

varovala nameščena. 

 Gorivo dolivajte, ko je motor izklopljen. 

 

 

  

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg390.pdf
http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg129.pdf
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TS 1 Obločno varjenje v inertnem plinu z volframovo elektrodo (GTAW) – 

znano tudi kot varjenje TIG, stran 1 od 2 

  

Splošna opomba Pri varjenju GTAW/TIG nastaja zelo malo vidnega dima, ki vsebuje delce, 
nastajajo pa ozon in dušikovi oksidi (dušikov monoksid (NO) in dušikov dioksid 
(NO2)). Ti plini lahko dražijo zgornje dihalne poti in poslabšajo morebitne 
obstoječe bronhialne težave. 

Pri varjenju nerjavnega jekla in aluminija nastaja več ozona. 
Sestava dima je neposredno povezana z uporabljeno kovino in materialom na 
njeni površini. Pri kovinah, ki vsebujejo krom in nikelj, je nevarnost za zdravje 
večja, ker sestavine dima, ki vsebuje delce, povzročajo astmo in raka. 
Vidni dim najpogosteje nastane zaradi površinske kontaminacije kovine. 

Priporočeni nadzorni 
ukrepi za varilni dim 

 Lokalno izpušno prezračevanje (LEV) ali oprema za zaščito dihal (RPE) po 
navadi nista potrebna. Splošno prezračevanje za delo v notranjih prostorih. 
Vendar sta LEV ali RPE običajno potrebna, kadar na primer: 

 nastaja veliko vidnega dima ali se naloga izvaja v slabo prezračevanem 
prostoru ali pri varjenju galvaniziranih materialov. 

Možni ukrepi 
nacionalnega 
inšpektorja za delo 

Srednje tveganje za zdravje – če se postopki izvajajo v zaprtem delovnem 
prostoru ali se varijo materiali s površinskim premazom, vključno z 
galvanizirano kovino, je treba razmisliti o ukrepanju.   

Majhno tveganje za zdravje – če so prisotni in učinkoviti vsi nadzorni ukrepi, 
ukrepanje ni potrebno. 

Odpravljanje tveganj 
prek zasnove 
 

 Z avtomatizacijo ali daljinskim upravljanjem se bo 
povečala razdalja med delavcem in varilnim oblokom.  

 Z uporabo nižjega električnega toka med varjenjem se 
zmanjša nastajanje ozona.  

 Z uporabo pravilnih nastavitev in delovnih parametrov 
varilne opreme se prav tako zmanjša nastajanje dima. 

 Poskrbite, da na kovinskih sestavnih delih ni površinskih 
premazov ali kontaminantov.  

 Če se uporabljajo sredstva za razmaščevanje, uporabljajte 
alternative kloriranim topilom za razmaščevanje, saj lahko 
ta reagirajo, pri čemer nastane plin fosgen. 

 Varilni oblok zaščitite, da zmanjšate količino 
razpoložljivega zraka, ki lahko reagira in ustvari ozon. 

 Upravljavcem po potrebi zagotovite usposabljanje o 
nadzornih ukrepih, da zagotovite, da razumejo njihov 
prispevek in omejitve ter vedo, kako jih učinkovito 
uporabljati. 

Vzdrževanje nadzorne 
opreme in opreme za 
zaščito dihal (RPE) 
 

Če se uporabljata LEV in/ali RPE: 

 zagotovite, da je pretok odsesavanja primeren za delo;  

 po potrebi temeljito preglejte in preskusite odsesovalni sistem;  

 preglejte in vzdržujte RPE za ponovno uporabo, RPE za enkratno uporabo pa 
uporabite samo enkrat; 

 delavci bi morali biti usposobljeni za pravilno upravljanje opreme in uporabo 
RPE. 

Druge koristi 
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TS 1 Obločno varjenje v inertnem plinu z volframovo elektrodo (GTAW) – 

znano tudi kot varjenje TIG, stran 2 od 2 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Fotografija 1: Dobra praksa nadzora – s splošnim prezračevanjem – varjenje TIG v 
dobro prezračevanem prostoru (HSE, GB) 
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TS 2 Obločno varjenje v inertnem plinu s taljivo elektrodo (GMAW) – 

imenovano tudi varjenje MIG/MAG – nerjavno jeklo in druge zlitine, ki 

vsebujejo krom in nikelj, stran 1 od 2  

Splošna opomba Pri varjenju GMAW/MAG/MIG nastajajo različne količine dima, odvisno od 
številnih dejavnikov, kot so tok, vrsta kovine, površinska prevleka ali 
kontaminacija in prakse upravljavca.  Sestava dima je neposredno 
povezana s potrošnim materialom (žico) in morebitnim materialom na 

površini obdelovanca. Pri kovinah, ki vsebujejo krom in nikelj, je 
nevarnost za zdravje večja, ker sestavine dima, ki vsebuje delce, 
povzročajo astmo in raka. 

Priporočeni nadzorni ukrepi 
za varilni dim 

Zagotovite, da je kovina čista in brez premazov. 

Potrebno bo lokalno izpušno prezračevanje, primerno za nalogo in 
obdelovanca: 
 odsesovalna miza; 
 odsesovanje na pištoli; 
 fiksna ali premična napa. 
Potrebna je tudi oprema za zaščito dihal. 
 Dodeljeni dejavnik zaščite najmanj 20. 
 RPE z električnim napajanjem ali dovajanjem zraka. 
 Če je prisoten premaz/kontaminacija površine, je v primeru izbire 

filtracijskih naprav potrebno dodatno filtriranje. 
* Pri kratkotrajnih nalogah je sprejemljiva visokoučinkovita RPE vrste P3 

za enkratno uporabo. * To ne velja, če se varijo zlitine na osnovi Cd ali 
Be10, 11.          
Na območjih, kjer primanjkuje kisika, na primer v zaprtih prostorih, bi 
morala imeti RPE dovajanje zraka. 

Možni ukrepi nacionalnega 
inšpektorja za delo 

Veliko tveganje za zdravje – če ni nobenega nadzornega ukrepa ali so 
vsi neučinkoviti, je treba razmisliti o takojšnjem ukrepanju 
(npr. zaustavitvi dela, uporabi opozoril, uporabi upravnih kazni itd.). 

Srednje tveganje za zdravje – če en nadzorni ukrep manjka/ni 
učinkovit, je treba razmisliti o ukrepanju (npr. uporabi opozoril, s 
katerimi se zahteva ukrepanje), kar velja tudi ob neupoštevanju 
hierarhije nadzora, tj. če se uporablja oprema za zaščito dihal, ne pa 
lokalno izpušno prezračevanje. 

Majhno tveganje za zdravje – če so prisotni in učinkoviti vsi nadzorni 
ukrepi, ukrepanje ni potrebno. 

Odpravljanje tveganj prek 

zasnove 
 

 Nadomestiti z varjenjem TIG/GTAW – če je mogoče. 

 Čim bolj zmanjšati obseg varjenja. 

 Avtomatizacija ponavljajočih se varilnih nalog (robotsko varjenje). 

 Z uporabo pravilnih nastavitev in delovnih parametrov varilne opreme 
je prav tako mogoče zmanjšati nastajanje dima. 

 Poskrbite, da na kovinskih sestavnih delih ni površinskih premazov ali 
kontaminantov (zaradi toplotne razgradnje površinskih premazov in 
nečistoč nastanejo druge nevarne snovi).   

 Če se uporabljajo sredstva za razmaščevanje, uporabljajte alternative 
kloriranim topilom za razmaščevanje, saj lahko ta reagirajo, pri čemer 
nastane plin fosgen. 

 Upravljavcem zagotovite usposabljanje o nadzornih ukrepih, da 
zagotovite, da razumejo njihov prispevek in omejitve ter vedo, kako jih 
učinkovito uporabljati. 

Vzdrževanje nadzorne 
opreme in opreme za zaščito 
dihal (RPE) 
 

 Redno vzdrževanje varilne opreme (vsaj enkrat letno). 

 Redno pregledovanje in vzdrževanje lokalnega izpušnega prezračevanja 
z rutinskim programom temeljitega pregledovanja in preskušanja.  

 Spremljanje izpostavljenosti bi bilo treba v primeru varjenja nerjavnega 
jekla, neželeznih zlitin ali barvanih ali prevlečenih kovin obravnavati kot 
preverjanje učinkovitosti vzpostavljenih nadzornih ukrepov. 

 Upravljajte oskrbo z RPE ter njeno shranjevanje in vzdrževanje, 
vključno s preskušanjem, kjer je ustrezno. 

 Delavci bi morali biti usposobljeni za pravilno upravljanje opreme in 
uporabo RPE. 

Druge koristi 
 Z avtomatizacijo varjenja se lahko zmanjšajo okvare mišično-
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TS 2 Obločno varjenje v inertnem plinu s taljivo elektrodo (GMAW) – 

imenovano tudi varjenje MIG/MAG – nerjavno jeklo in druge zlitine, ki 

vsebujejo krom in nikelj, stran 2 od 2 

  

Fotografija 1: Slaba praksa nadzora – 
varjenje MIG brez odsesavanja na pištoli 
(HSE, GB) 

Fotografija 4: Dobra praksa nadzora – 
varjenje MIG z učinkovitim odsesavanjem 
na pištoli (potrebna je tudi oprema za 
zaščito dihal) (HSE, GB)  

  

Fotografija 2: Slaba praksa nadzora – 

varjenje MIG z neučinkovitim lokalnim 
izpušnim prezračevanjem (HSE, GB) 

Fotografija 5: Dobra praksa nadzora – 

varjenje MIG z učinkovitim lokalnim 
izpušnim prezračevanjem (potrebna je 
tudi oprema za zaščito dihal) (HSE, GB) 

 

 

skeletnega sistema in izpostavljenost hrupu. 
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Fotografija 3: Slaba praksa nadzora – 
varjenje MIG brez lokalnega izpušnega 

prezračevanja (HSE, GB)  

 

TS 3 Obločno varjenje v inertnem plinu s taljivo elektrodo (GMAW) – 

imenovano tudi varjenje MIG/MAG – mehko/ogljikovo jeklo, stran 1 od 2 
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TS 3 Obločno varjenje v inertnem plinu s taljivo elektrodo (GMAW) – 

imenovano tudi varjenje MIG/MAG – mehko/ogljikovo jeklo, stran 2 od 2 

Splošna opomba Pri varjenju GMAW/MAG/MIG nastajajo različne količine dima, odvisno od 
številnih dejavnikov, in sicer od toka, vrste kovine, površinske prevleke ali 
kontaminacije in praks upravljavca. 
Sestava dima je neposredno povezana s potrošnim materialom (žico) in 
morebitnim materialom na površini obdelovanca.  

Primarni sestavini dima, ki povzročata zaskrbljenost, sta mangan in baker (če 
se uporabljajo prevlečene žice). Ker je lahko postopek bolj neprekinjen kot 
varjenje MMA (SMAW) ali ročno obločno varjenje, se lahko nakopiči dim. 

Priporočeni nadzorni 
ukrepi za varilni dim 

Zagotovite, da je kovina čista in brez premazov – po možnosti odstranite 
nečistoče ali prevleke. 

Potrebno bo lokalno izpušno prezračevanje, primerno za nalogo in obdelovanca: 

 odsesovalna miza; 

 odsesovanje na pištoli; 

 fiksna ali premična napa. 

Kadar lokalno izpušno prezračevanje ne zadostuje za nadzor izpostavljenosti 
dimu, je potrebna tudi oprema za zaščito dihal: 

 dodeljeni dejavnik zaščite najmanj 20. 
 RPE z električnim napajanjem ali dovajanjem zraka. 
 Če je prisoten premaz/kontaminacija površine, je v primeru izbire filtracijskih 

naprav potrebno dodatno filtriranje. 
 Pri kratkotrajnih nalogah je sprejemljiva visokoučinkovita RPE vrste P3 za 

enkratno uporabo.   
 Na območjih, kjer primanjkuje kisika, na primer v zaprtih prostorih, bi 

morala imeti RPE dovajanje zraka. 

Možni ukrepi 
nacionalnega 
inšpektorja za delo 

Veliko tveganje za zdravje – če se varjenje izvaja v zaprtem delovnem 
območju, kjer ni ustreznih nadzornih sistemov, je treba razmisliti o 
takojšnjem ukrepanju (npr. zaustavitvi dela, uporabi opozoril, uporabi 
upravnih kazni itd.). 

Srednje tveganje za zdravje – če en nadzorni ukrep manjka/ni učinkovit, je 
treba razmisliti o ukrepanju (npr. uporabi opozoril, s katerimi se zahteva 
ukrepanje), kar velja tudi ob neupoštevanju hierarhije nadzora, tj. če se 
uporablja oprema za zaščito dihal, ne pa lokalno izpušno prezračevanje. 

Majhno tveganje za zdravje – če so prisotni in učinkoviti vsi nadzorni ukrepi, 
ukrepanje ni potrebno. 

Odpravljanje tveganj 
prek zasnove 
 

 Nadomestiti z varjenjem TIG/GTAW (to pogosto ni mogoče). 

 Čim bolj zmanjšati obseg varjenja. 

 Avtomatizacija ponavljajočih se varilnih nalog (robotsko varjenje).  

 Z uporabo pravilnih nastavitev in delovnih parametrov se prav tako zmanjša 
nastajanje dima. 

 Poskrbite, da na kovinskih sestavnih delih ni površinskih premazov ali 
kontaminantov. (Zaradi toplotne razgradnje površinskih premazov in 
nečistoč nastanejo druge nevarne snovi.)   

 Če se uporabljajo sredstva za razmaščevanje, uporabljajte alternative 
kloriranim topilom za razmaščevanje, saj lahko ta reagirajo, pri čemer 
nastane plin fosgen. 

 Upravljavcem zagotovite usposabljanje o nadzornih ukrepih, da zagotovite, 

da razumejo njihov prispevek in omejitve ter vedo, kako jih učinkovito 
uporabljati. 

Vzdrževanje nadzorne 
opreme in opreme za 
zaščito dihal (RPE) 
 

 Redno vzdrževanje varilne opreme (vsaj enkrat letno). 
 Redno pregledovanje in vzdrževanje lokalnega izpušnega prezračevanja 
  z rutinskim programom temeljitega pregledovanja in preskušanja.  

 Spremljanje izpostavljenosti bi bilo treba v primeru varjenja barvanih ali 
prevlečenih kovin obravnavati kot preverjanje učinkovitosti vzpostavljenih 
nadzornih ukrepov. 

 Upravljajte oskrbo z RPE ter njeno shranjevanje in vzdrževanje, vključno s 
preskušanjem, kjer je ustrezno. 

 Delavci bi morali biti usposobljeni za pravilno upravljanje opreme in uporabo 
RPE. 

Druge koristi 
 Z avtomatizacijo varjenja se lahko zmanjšajo okvare mišično-skeletnega 

sistema in izpostavljenost hrupu. 
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Fotografija 1: Slaba praksa nadzora – 
varjenje MIG brez odsesavanja na pištoli 
(HSE, GB) 

Fotografija 4: Dobra praksa nadzora – 
varjenje MIG z učinkovitim odsesavanjem 
na pištoli (HSE, GB)  

  

Fotografija 2: Slaba praksa nadzora – 
varjenje MIG z 
neučinkovitim lokalnim izpušnim 
prezračevanjem (HSE, GB) 

Fotografija 5: Dobra praksa nadzora – 
varjenje MIG z učinkovitim lokalnim 
izpušnim prezračevanjem (HSE, GB)  

 

 

 

Fotografija 3: Slaba praksa nadzora – 
varjenje MIG brez lokalnega izpušnega 

prezračevanja (HSE, GB)  
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TS 4 Ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo (SMAW) – znano tudi kot 

ročno obločno varjenje (MMA) – nerjavno jeklo in druge zlitine, ki vsebujejo 

krom in nikelj, stran 1 od 2 

Splošna opomba Pri varjenju SMAW/MMA nastajajo velike količine dima, vključno s 
šestvalentnim kromom in topnim nikljem. 
Stopnja nastajanja dima je lahko večja, če so na obdelovancu površinski 
premazi in/ali nečistoče. 
Velikost potrošnega materiala (palice) določa tok in stopnjo nastajanja 
dima. 

Priporočeni nadzorni ukrepi 
za varilni dim 

Zagotovite, da je kovina čista in brez premazov. 

Lokalno izpušno prezračevanje, primerno za nalogo in obdelovanca: 

 odsesovalna miza; 

 fiksna ali premična napa. 

Potrebna je tudi RPE. 
 Dodeljeni dejavnik zaščite najmanj 20. 

 RPE z električnim napajanjem ali dovajanjem zraka. 
 Če je prisoten premaz/kontaminacija površine, je v primeru izbire 

filtracijskih naprav potrebno dodatno filtriranje. 
* Pri kratkotrajnih nalogah je sprejemljiva visokoučinkovita RPE vrste P3 
za enkratno uporabo. * To ne velja, če se varijo zlitine na osnovi Cd ali 
Be10, 11.         

Na območjih, kjer primanjkuje kisika, na primer v zaprtih prostorih, bi 
morala imeti RPE dovajanje zraka. 

Možni ukrepi nacionalnega 
inšpektorja za delo 

Veliko tveganje za zdravje – če se varjenje izvaja v zaprtem 
delovnem območju, kjer ni ustreznih nadzornih sistemov, je treba 
razmisliti o takojšnjem ukrepanju (npr. zaustavitvi dela, uporabi 
opozoril, uporabi upravnih kazni itd.). 

Srednje tveganje za zdravje – če en nadzorni ukrep manjka/ni 
učinkovit, je treba razmisliti o ukrepanju (npr. uporabi opozoril, s 
katerimi se zahteva ukrepanje), kar velja tudi ob neupoštevanju 
hierarhije nadzora, tj. če se uporablja oprema za zaščito dihal, ne pa 
lokalno izpušno prezračevanje. 

Majhno tveganje za zdravje – če so prisotni in učinkoviti vsi nadzorni 
ukrepi, ukrepanje ni potrebno. 

Odpravljanje tveganj prek 
zasnove 
 

 Nadomestiti z varjenjem MIG/MAG/GMAW – postopki, pri katerih 
nastaja manj dima, z manj obdelave po varjenju. 

 Avtomatizacija ponavljajočih se varilnih nalog (robotsko varjenje). 

 Uporaba pravilnih nastavitev in delovnih parametrov varilne opreme. 

 Poskrbite, da na kovinskih sestavnih delih ni površinskih premazov ali 
kontaminantov. (Toplotna razgradnja površinskih premazov in 
nečistoč.) 

 Upravljavcem zagotovite usposabljanje o nadzornih ukrepih. 

Vzdrževanje nadzorne 
opreme in opreme za zaščito 
dihal (RPE) 
 

 Redno vzdrževanje varilne opreme (vsaj enkrat letno). 

 Redno pregledovanje in vzdrževanje lokalnega izpušnega 
prezračevanja z rutinskim programom temeljitega pregledovanja in 
preskušanja.  

 Spremljanje izpostavljenosti bi bilo treba v primeru varjenja 
nerjavnega jekla, neželeznih zlitin ali barvanih ali prevlečenih kovin 
obravnavati kot preverjanje učinkovitosti vzpostavljenih nadzornih 
ukrepov. 

 Upravljajte oskrbo z RPE ter njeno shranjevanje in vzdrževanje, 
vključno s preskušanjem, kjer je ustrezno. 

 Delavci bi morali biti usposobljeni za pravilno upravljanje opreme in 
uporabo RPE. 

Druge koristi  Zaradi manj obdelave po varjenju se lahko proizvodnja izboljša. 
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TS 4 Ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo (SMAW) – znano tudi kot 

ročno obločno varjenje (MMA) – nerjavno jeklo in druge zlitine, ki vsebujejo 

krom in nikelj, stran 2 od 2 
 

 

Fotografija 1: Slaba praksa nadzora – varjenje MMA brez lokalnega izpušnega 
prezračevanja (NLI, SK) 

 

Fotografija 2: Dobra praksa nadzora – varjenje MMA z učinkovito varilno mizo 
(potrebna je tudi oprema za zaščito dihal) (Plymovent, GB) 
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TS 5 Ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo (SMAW) – znano tudi kot 

ročno obločno varjenje (MMA) – mehko/ogljikovo jeklo, stran 1 od 2 

Splošna opomba Pri varjenju SMAW/MMA nastajajo velike količine dima. 
Stopnja nastajanja dima je lahko večja, če so na obdelovancu površinski 
premazi in/ali nečistoče. 
Velikost potrošnega materiala (palice) določa tok in stopnjo nastajanja 
dima. 
Sestava palice in prevleke iz talila lahko vključuje kovine in fluoride, ki 
jih v osnovni kovini ni, kar lahko poveča splošno tveganje za zdravje. 
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TS 5 Ročno obločno varjenje z oplaščeno elektrodo (SMAW) – znano tudi kot 

ročno obločno varjenje (MMA) – mehko/ogljikovo jeklo, stran 2 od 2 

 

Priporočeni nadzorni ukrepi 
za varilni dim 

Zagotovite, da je kovina čista in brez premazov. 

Lokalno izpušno prezračevanje, primerno za nalogo in obdelovanca: 

 odsesovalna miza; 

 fiksna ali premična napa. 

Kadar lokalno izpušno prezračevanje ne zadostuje za nadzor 
izpostavljenosti dimu, je potrebna tudi oprema za zaščito dihal: 

 dodeljeni dejavnik zaščite najmanj 20. 
 RPE z električnim napajanjem ali dovajanjem zraka. 
 Če je prisoten premaz/kontaminacija površine, je v primeru izbire 

filtracijskih naprav potrebno dodatno filtriranje. 
 * Pri kratkotrajnih nalogah je sprejemljiva visokoučinkovita RPE vrste 

P3 za enkratno uporabo.      

Na območjih, kjer primanjkuje kisika, na primer v zaprtih prostorih, bi 
morala imeti RPE dovajanje zraka. 

Možni ukrepi nacionalnega 
inšpektorja za delo 

Veliko tveganje za zdravje – če se varjenje izvaja v zaprtem 
delovnem območju, kjer ni ustreznih sistemov nadzornih ukrepov, je 
treba razmisliti o takojšnjem ukrepanju (npr. zaustavitvi dela, uporabi 
opozoril, uporabi upravnih kazni itd.). 

Srednje tveganje za zdravje – če en nadzorni ukrep manjka/ni 
učinkovit, je treba razmisliti o ukrepanju (npr. uporabi opozoril, s 
katerimi se zahteva ukrepanje), kar velja tudi ob neupoštevanju 
hierarhije nadzora, tj. če se uporablja oprema za zaščito dihal, ne pa 
lokalno izpušno prezračevanje. 

Majhno tveganje za zdravje – če so prisotni in učinkoviti vsi nadzorni 
ukrepi, ukrepanje ni potrebno. 

Odpravljanje tveganj prek 
zasnove 

 

 Nadomestiti z varjenjem MIG/MAG/GMAW (to pogosto ni mogoče). 

 Čim bolj zmanjšati obseg varjenja. 

 Avtomatizacija ponavljajočih se varilnih nalog (robotsko varjenje).  

 Z uporabo pravilnih nastavitev in delovnih parametrov se prav tako 
zmanjša nastajanje dima. 

 Poskrbite, da na kovinskih sestavnih delih ni površinskih premazov ali 
kontaminantov. (Zaradi toplotne razgradnje premazov ali nečistoč 
lahko nastanejo druge nevarne snovi.)  

 Če se uporabljajo sredstva za razmaščevanje, uporabljajte alternative 
kloriranim topilom za razmaščevanje, saj lahko ta reagirajo, pri čemer 
nastane plin fosgen. 

Vzdrževanje nadzorne 
opreme in opreme za zaščito 
dihal (RPE) 
 

 Redno vzdrževanje varilne opreme (vsaj enkrat letno). 

 Redno pregledovanje in vzdrževanje lokalnega izpušnega 
prezračevanja z rutinskim programom temeljitega pregledovanja in 
preskušanja. 

 Spremljanje izpostavljenosti bi bilo treba v primeru varjenja 
nerjavnega jekla ali barvanih ali prevlečenih kovin obravnavati kot 
preverjanje učinkovitosti vzpostavljenih nadzornih ukrepov. 

 Upravljajte oskrbo z RPE ter njeno shranjevanje in vzdrževanje, 
vključno s preskušanjem, kjer je ustrezno. 

 Delavci bi morali biti usposobljeni za pravilno upravljanje opreme in 
uporabo RPE. 

Druge koristi 
 Prehod na varilno metodo, pri kateri nastaja manj dima. 

 Z uporabo odsesavanja na pištoli pri varjenju MIG/MAG/GMAW se 
izboljša prožnost dejavnosti varjenja. 

 Obdelava po varjenju običajno ni potrebna – zato se zmanjša 
izpostavljenost hrupu in vibracijam, stopnja proizvodnje pa se lahko 
zviša. 
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Fotografija 1: Slaba praksa nadzora – 

varjenje MMA brez lokalnega izpušnega 
prezračevanja (NLI, SK) 

Fotografija 4: Dobra praksa nadzora – 

varjenje MMA z učinkovitim lokalnim 
izpušnim prezračevanjem (NLI, SK) 

 

 

Fotografija 2: Slaba praksa nadzora – 
varjenje MMA brez lokalnega izpušnega 
prezračevanja (HSE, GB) 

 

 

 

Fotografija 3: Slaba praksa nadzora – 
varjenje MMA brez lokalnega izpušnega 
prezračevanja (HSE, GB) 
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Splošna opomba Plazemsko rezanje uporablja načelo varilnega obloka za rezanje kovine s 
čistim profilom. Večina postopkov plazemskega rezanja je vnaprej 
programirana (CNC), pri čemer je upravljavec oddaljen od vira dima. 
Nastali dim, ki vsebuje delce, v celoti izvira iz kovine, ki se reže. 

Sestava dima je povezana s kovinsko zlitino, ki se reže. 
Plini se sproščajo iz obloka podobno kot pri varjenju. 
Nekateri postopki plazemskega rezanja so lahko potopljeni v vodno 
kopel, s čimer se zmanjšajo emisije dima, ki vsebuje delce. 

Priporočeni nadzorni ukrepi 
za varilni dim 

Zagotovite, da je kovina čista in brez premazov. 

Postopek izvajajte v vodni kopeli. 

Če se postopek izvaja v odprti delavnici, uporabljajte lokalno izpušno 
prezračevanje, kot je odsesovalna miza. 

Namestite plošče za ločitev od sosednjih postopkov (neobvezno). 

Kadar lokalno izpušno prezračevanje ne zadostuje za nadzor nad dimom, 
delavci, ki vstopijo v območje rezalne mize, morda potrebujejo tudi 
opremo za zaščito dihal. 

 Dodeljeni dejavnik zaščite najmanj 20. 
 RPE z električnim napajanjem ali dovajanjem zraka. 
 Če je prisoten premaz/kontaminacija površine, je v primeru izbire 

filtracijskih naprav potrebno dodatno filtriranje. 
* Pri kratkotrajnih nalogah je sprejemljiva visokoučinkovita RPE vrste P3 
za enkratno uporabo. * To ne velja, če se varijo zlitine na osnovi Cd ali 
Be10, 11.          

 Na območjih, kjer primanjkuje kisika, na primer v zaprtih prostorih, bi 
morala imeti RPE dovajanje zraka. 

Možni ukrepi nacionalnega 
inšpektorja za delo 

Veliko tveganje za zdravje – če se varjenje izvaja v zaprtem 
delovnem območju, kjer ni ustreznih nadzornih sistemov, je treba 
razmisliti o takojšnjem ukrepanju (npr. zaustavitvi dela, uporabi 
opozoril, uporabi upravnih kazni itd.). 

Srednje tveganje za zdravje – če en nadzorni ukrep manjka/ni 
učinkovit, je treba razmisliti o ukrepanju (npr. uporabi opozoril, s 
katerimi se zahteva ukrepanje), kar velja tudi ob neupoštevanju 
hierarhije nadzora, tj. če se uporablja oprema za zaščito dihal, ne pa 
lokalno izpušno prezračevanje. 

Majhno tveganje za zdravje – če so prisotni in učinkoviti vsi nadzorni 
ukrepi, ukrepanje ni potrebno. 

Odpravljanje tveganj prek 
zasnove 
 

 Uporabljajte napravo za plazemsko rezanje v vodni kopeli. 

Vzdrževanje nadzorne 
opreme in opreme za zaščito 
dihal (RPE) 
 

 Redno vzdrževanje opreme (vsaj enkrat letno). 

 Redno pregledovanje in vzdrževanje lokalnega izpušnega 
prezračevanja z rutinskim programom temeljitega pregledovanja in 
preskušanja.  

 Spremljanje izpostavljenosti bi bilo treba v primeru varjenja 
nerjavnega jekla, neželeznih zlitin ali barvanih ali prevlečenih kovin 
obravnavati kot preverjanje učinkovitosti vzpostavljenih nadzornih 
ukrepov. 

 Delavci bi morali biti usposobljeni za pravilno upravljanje opreme. 

Druge koristi 
 Znižana raven hrupa.  



 
 

Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje 
Smernice za nacionalne inšpektorje za delo o obravnavanju tveganj za 

zdravje zaradi varilnega dima 
 
 

November 2018 43 

 

 

 

 

 

 

TS 6 Plazemsko rezanje, stran 2 od 2 

 

  

Fotografija 1: Slaba praksa nadzora 
– plazemsko rezanje brez 
odsesovanja (Miller, GB) 

Fotografija 3: Dobra praksa nadzora – plazemsko 
rezanje z odsesovalno mizo (Miller, GB) 

  

Fotografija 2: Slaba praksa nadzora 
– miza za plazemsko rezanje – 

slabo vzdrževanje (Miller, GB) 

Fotografija 4: Dobra praksa nadzora – miza za 
plazemsko rezanje – dobro vzdrževanje (Miller, 

GB) 

 

 

 Fotografija 5: Dobra praksa nadzora – plazemsko 
rezanje s čelado in izpušnim prezračevanjem 
(NLI, SK) 
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Splošna opomba Lasersko rezanje uporablja osredotočen laserski žarek, običajno z 
obročastim curkom plina, da ustvari fin rez, pri čemer so izgube 
materiala minimalne, profil pa kakovosten. Večina postopkov laserskega 
rezanja je vnaprej programirana (CNC), pri čemer je upravljavec 
oddaljen od vira dima. 
Nastali dim, ki vsebuje delce, v celoti izvira iz kovine, ki se reže. 
Sestava dima je povezana s kovinsko zlitino, ki se reže. Večina 
sproščenih plinov, običajno CO2, izvira iz laserske „pištole“. 

Priporočeni nadzorni ukrepi 
za varilni dim 

Zagotovite, da je kovina čista in brez premazov. 

Uporabljajte lokalno izpušno prezračevanje, ki dim odvaja navzdol skozi 
rezalno mizo. 

Kadar lokalno izpušno prezračevanje ne zadostuje za nadzor, delavci, ki 
vstopijo v območje rezalne mize, morda potrebujejo tudi opremo za 
zaščito dihal. 

Potrebna je tudi RPE. 
 Dodeljeni dejavnik zaščite najmanj 20. 
 RPE z električnim napajanjem ali dovajanjem zraka. 
 Če je prisoten premaz/kontaminacija površine, je v primeru izbire 

filtracijskih naprav potrebno dodatno filtriranje. 

 * Pri kratkotrajnih nalogah je sprejemljiva visokoučinkovita RPE vrste 
P3 za enkratno uporabo. * To ne velja, če se varijo zlitine na osnovi 
Cd ali Be10, 11.          

 Na območjih, kjer primanjkuje kisika, na primer v zaprtih prostorih, bi 
morala imeti RPE dovajanje zraka. 

Možni ukrepi nacionalnega 
inšpektorja za delo 

Veliko tveganje za zdravje – če ni nobenega nadzornega ukrepa ali pa 
nobeden ni učinkovit za kromova jekla, je treba razmisliti o takojšnjem 
ukrepanju (npr. zaustavitvi dela, uporabi opozoril, uporabi upravnih 
kazni itd.). 

Srednje tveganje za zdravje – če en nadzorni ukrep manjka/ni 
učinkovit, je treba razmisliti o ukrepanju (npr. uporabi opozoril, s 
katerimi se zahteva ukrepanje), kar velja tudi ob neupoštevanju 
hierarhije nadzora, tj. če se uporablja oprema za zaščito dihal, ne pa 
lokalno izpušno prezračevanje. 

Majhno tveganje za zdravje – če so prisotni in učinkoviti vsi nadzorni 
ukrepi, ukrepanje ni potrebno. 

Odpravljanje tveganj prek 
zasnove 
  
Vzdrževanje nadzorne 

opreme in opreme za zaščito 
dihal (RPE) 
 

 

 Redno vzdrževanje opreme (vsaj enkrat letno). 

 Redno pregledovanje in vzdrževanje lokalnega izpušnega 
prezračevanja z rutinskim programom temeljitega pregledovanja in 
preskušanja. 

 Spremljanje izpostavljenosti bi bilo treba v primeru varjenja 
nerjavnega jekla, neželeznih zlitin ali barvanih ali prevlečenih kovin 
obravnavati kot preverjanje učinkovitosti vzpostavljenih nadzornih 
ukrepov. 

 Delavci bi morali biti usposobljeni za pravilno upravljanje opreme. 

 

Druge koristi 
▪ Znižana raven hrupa. 
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FOTOGRAFIJE NISO NA VOLJO – POSTOPEK POTEKA V ZAPRTEM 
SISTEMU  
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TS 8 Plamensko rezanje (avtogeno rezanje ali rezanje kisikom in plinom), 

stran 1 od 2 

Splošna opomba  Pri plamenskem rezanju se uporablja mešanica kisika in plina pri visoki 
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temperaturi, s katero se kovina topi in reže. Značilna plina sta propan ali 
acetilen. Glede na kovino, ki se reže, se določijo plin in nastavitve.  
To je lahko ročni ali avtomatizirani postopek.  
Pri ročni nalogi mora delavec prilagoditi hitrost rezanja in oddaljenost od 
kovinske podlage.  
Avtomatizirani sistem za rezanje lahko upravlja več gorilnikov, da hkrati 
izvede več vzporednih rezov. 
Nastali dim, ki vsebuje delce, v celoti izvira iz kovine, ki se reže, in se 
lahko sprošča v velikih količinah. 
Sestava dima je povezana s kovinsko zlitino, ki se reže. 
Večina sproščenih plinov, na primer dušikovi in ogljikovi oksidi, je 
posledica učinka velike vročine in (neionizirajočega) sevanja plamena. 

Priporočeni nadzorni ukrepi 
za varilni dim 

Zagotovite, da je kovina čista in brez premazov. 

Zagotovite, da je rezalni gorilnik pravilno nastavljen – moder plamen. 

Ročno plamensko rezanje – lokalno izpušno prezračevanje (premična 
napa ali nihajna odsesovalna roka). 

Avtomatizirani postopek/fiksna namestitev – uporabljajte lokalno 
izpušno prezračevanje, ki dim odvaja navzdol skozi rezalno mizo. 

Kadar lokalno izpušno prezračevanje ne zadostuje za nadzor, delavci, ki 
izvajajo ročno rezanje ali delajo v bližini območja rezalne mize, morda 
potrebujejo tudi opremo za zaščito dihal. 
 Dodeljeni dejavnik zaščite najmanj 20. 
 RPE z električnim napajanjem ali dovajanjem zraka. 
 Če je prisoten premaz/kontaminacija površine, je v primeru izbire 

filtracijskih naprav potrebno dodatno filtriranje. 
 * Pri kratkotrajnih nalogah je sprejemljiva visokoučinkovita RPE vrste 

P3 za enkratno uporabo. * To ne velja, če se varijo zlitine na osnovi 
Cd ali Be10, 11.          

Na območjih, kjer primanjkuje kisika, na primer v zaprtih prostorih, bi 
morala imeti RPE dovajanje zraka. 

Možni ukrepi nacionalnega 
inšpektorja za delo 

Veliko tveganje za zdravje – če ni nobenega nadzornega ukrepa ali pa 
nobeden ni učinkovit za kromova jekla, je treba razmisliti o takojšnjem 
ukrepanju (npr. zaustavitvi dela, uporabi opozoril, uporabi upravnih 
kazni itd.). 

Srednje tveganje za zdravje – če nadzorni ukrep manjka/ni učinkovit 
za mehko/ogljikovo jeklo, je treba razmisliti o ukrepanju (npr. uporabi 
opozoril, s katerimi se zahteva ukrepanje), kar velja tudi ob 
neupoštevanju hierarhije nadzora, tj. če se uporablja oprema za 
zaščito dihal, ne pa lokalno izpušno prezračevanje. 

Majhno tveganje za zdravje – če so prisotni in učinkoviti vsi nadzorni 
ukrepi, ukrepanje ni potrebno. 

Odpravljanje tveganj prek 
zasnove 

 Alternativno rezanje, na primer s plazmo ali laserjem.  
 Po možnosti avtomatizirajte ročno rezanje. 

Vzdrževanje nadzorne 
opreme in opreme za zaščito 
dihal (RPE) 
 

Redno pregledovanje in vzdrževanje lokalnega izpušnega 
prezračevanja z rutinskim programom temeljitega pregledovanja in 
preskušanja.  

 

 Spremljanje izpostavljenosti bi bilo treba v primeru varjenja 
nerjavnega jekla, neželeznih zlitin ali barvanih ali prevlečenih kovin 
obravnavati kot preverjanje učinkovitosti vzpostavljenih nadzornih 
ukrepov. 

 Delavci bi morali biti usposobljeni za pravilno upravljanje opreme. 

 

Druge koristi 
 Znižana raven hrupa.  

 Manj vzdrževanja in čiščenja. 
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Fotografija 1: Slaba praksa nadzora – 
plamensko rezanje brez lokalnega 
izpušnega prezračevanja (NLI, SK) 

Fotografija 3: Dobra praksa nadzora – 
plamensko rezanje z učinkovito 
odsesovalno mizo, pri čemer je delavec 
oddaljen od postopka (Miller, GB) 

  

Fotografija 2: Slaba praksa nadzora – miza 
za plamensko rezanje – slabo vzdrževanje 
(Miller, GB) 

Fotografija 4: Dobra praksa nadzora – 
miza za plamensko rezanje – dobro 
vzdrževanje (Miller, GB) 
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TS 9 Rezanje s karbonskim oblokom in zrakom, stran 1 od 2 

Splošna opomba 
 
 

Rezanje s karbonskim oblokom in zrakom uporablja varilno načelo 
električnega obloka za taljenje kovine, vendar namesto ustvarjanja 
plasti kovinske taline odstranjuje kovino. Uporablja se predvsem pri 
obnovi, natančna sestava osnovne kovine pa morda ni znana. 
To je pretežno ročni postopek/dejavnost. 
Pri njem nastajajo velike količine dima, ki vsebuje delce, pri čemer je ta 
količina odvisna od osnovne kovine.  
Nastajajo tudi plini, podobno kot pri varjenju MMA/SMAW. 
Postopek je tudi zelo hrupen (> 110 dBA). 
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Priporočeni nadzorni ukrepi 
za varilni dim 

Alternativna metoda za odstranjevanje kovine. 

Namensko zaprto območje z odsesovanjem in ukrepi za zaščito pred 
hrupom. 

Vsi delavci, ki izvajajo tako rezanje, potrebujejo RPE: 

dodeljeni dejavnik zaščite 40 – pri nalogah, ki trajajo manj kot 
30 minut, naj se uporablja RPE z napajanjem. 

Pri nalogah, ki trajajo več kot 30 minut, je potrebna RPE z dovajanjem 
zraka, da se delavec zaščiti pred velikimi količinami dima. 

Možni ukrepi nacionalnega 
inšpektorja za delo 

Veliko tveganje za zdravje – če se vsi postopki izvajajo v odprti 
delavnici, je treba razmisliti o takojšnjem ukrepanju (npr. zaustavitvi 
dela, uporabi opozoril, uporabi upravnih kazni itd.). 

Srednje tveganje za zdravje – če je kateri koli nadzorni ukrep 
neučinkovit ali manjka, je treba razmisliti o ukrepanju (npr. uporabi 
opozoril, s katerimi se zahteva ukrepanje), kar velja tudi ob 
neupoštevanju hierarhije nadzora, tj. če se uporablja oprema za zaščito 
dihal, ne pa lokalno izpušno prezračevanje. 

Majhno tveganje za zdravje – če so prisotni in učinkoviti vsi nadzorni 
ukrepi, ukrepanje ni potrebno. 

Odpravljanje tveganj prek 
zasnove 
 

 Alternativno rezanje, na primer s plazmo ali laserjem.  
 Po možnosti avtomatizirajte ročno rezanje. 

Vzdrževanje nadzorne 
opreme in opreme za zaščito 
dihal (RPE) 
 

 Redno vzdrževanje opreme (vsaj enkrat letno). 

 Redno pregledovanje in vzdrževanje lokalnega izpušnega 
prezračevanja z rutinskim programom temeljitega pregledovanja in 
preskušanja.  

 Spremljanje izpostavljenosti bi bilo treba v primeru varjenja 
nerjavnega jekla, neželeznih zlitin ali barvanih ali prevlečenih kovin 
obravnavati kot preverjanje učinkovitosti vzpostavljenih nadzornih 
ukrepov. 

 Delavci bi morali biti usposobljeni za pravilno upravljanje opreme. 

Druge koristi 
 Znižana raven hrupa.  

 Manj vzdrževanja in čiščenja. 
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DODATEK 1 – Orodje za odločanje pri inšpekcijskem 
pregledu varjenja za nacionalne inšpektorje za delo 

 
To „Orodje za odločanje pri inšpekcijskem pregledu varjenja“ je zagotovljeno za pomoč 
inšpektorjem pri presoji ustreznosti delovnega mesta, vendar to ni ocena izpostavljenosti.  Je 
delno kvantitativno orodje, ki inšpektorja vodi skozi korake, ki jih je treba upoštevati, in pokaže 
raven izvrševanja ukrepov nacionalnega inšpektorata za delo, ki je morda potrebna, kar je treba 
upoštevati skupaj z oceno delodajalca. 
 

Zaradi raznolikosti dejavnosti varjenja pri izdelavi je treba ugotoviti, ali je treba 

ukrepati za zaščito delavcev, ki izvajajo najrazličnejše varilne naloge. Za pomoč na 

tem področju je bilo oblikovano orodje, ki je namenjeno zlasti inšpektorjem za delo, ki 

ne poznajo dejavnosti varjenja, in prispeva k prvi presoji.  

 

Orodje obravnava štiri (4) ključne dejavnike v zvezi z izpostavljenostjo delavcev, brez 

tehničnih ukrepov ali opreme za zaščito dihal. Nadzorni ukrepi se upoštevajo pozneje v 

okviru orodja. 

 

Če je katera koli kategorija ocene enaka „X“, je verjetno potreben takojšen nadzor, saj 

to verjetno pomeni veliko tveganje za zdravje. Če inšpektor ni prepričan, bi moral 

poiskati pomoč strokovnjaka. 

 

Orodje je osredotočeno na postopke MMA, MAG, MIG in FCAW, pri katerih je dim 

viden. Varjenje TIG/GTAW je izpuščeno, saj je dim manj viden, verjetnost, da so 

potrebni tehnični nadzorni ukrepi, pa je majhna. 

 

Dejavniki 

1. Sestava dima (a) 

Sestavo določata osnovna kovina in združljivi potrošni material (žica ali palica), pa 

tudi številni morebitni kontaminanti in prevleke. Tem je mogoče dodeliti oceno ali 

številčno vrednost glede na verjetne učinke na zdravje. 

 
Postopek/dejavnost Vir Nevarne snovi Ocena 

GMAW/MIG/MAG Zaščitni plini + UV Ar; He; Ar/CO2; ozon 0,5 

GMAW/MIG/MAG/SMAW/MMA Mehko jeklo Fe; Mn 1 

GMAW/MIG/MAG/SMAW/MMA Nerjavno/kromovo jeklo Fe; Mn; Cr(VI); Cr(III); 
Ni 

2 

Vse vrste varjenja Nečistoče na površini, 

npr. olje, mast 

CO; CO2; aldehidi 1 

Vse vrste varjenja Ostanki sredstev za 
razmaščevanje 

HCl; fosgen; klorirani 
ogljikovodiki 

1 

SMAW/MMA Antikorozijski premazi Fe; Zn; (Cr) 1(2) 

SMAW/MMA 
(popravila/obnova) 

Prejšnje prevleke Pb; Cr;  2 

FCAW Talilo CO; NH4; aldehidi 1 

 

Ocena je vsota veljavnih vrednosti, na primer varjenje MIG na nerjavnem jeklu z 

nečistočami na površini – 1 (ozon) + 2 (Cr(VI)/Ni) + 1 (nečistoče na površini) = 4. 

 

2. Koncentracija dima (b) 
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Če ni podatkov o spremljanju izpostavljenosti, je koncentracijo dima morda treba 

oceniti na podlagi vizualne ocene. Spodaj je splošen vodnik za izbiro „ocene“ pri 

uporabi orodja za inšpekcijske preglede. 

 

Med varjenjem ni obstojnega dima  0 

Nekaj vidnega dima, ki se počasi razkadi, ni vidnega kopičenja  1 

Viden dim, ki se ne razprši in se kopiči na nekaterih območjih  2 

Kopičenje, ki povzroča zmanjšano vidljivost  X 

 

3. Trajanje izpostavljenosti (c) 

To je ocena „trajanja obloka“ – delež delovnega časa, ko gori oblok. Za to oceno sta 

potrebna opazovanje in natančno spraševanje varilcev ali njihovega nadzornika. 

Manj kot 5 %  Točkovni varilci 0 

5–10 % Monterji kovinskih plošč, občasno varjenje 1 

10–25 % Ročni varilci za polni delovni čas 2 

> 25 % Varilci za polni delovni čas, z vnaprej določenimi dejavnostmi*

 X 

Opomba: pri teh deležih se predpostavlja, da je trajanje obloka razporejeno po celotni delovni 

izmeni in ne po kratkem obdobju neprekinjenega varjenja. 

* Vnaprej določene dejavnosti – če delavec, ki ni varilec, pripravi izdelek s točkovnim varjenjem in lahko 

celo opravi obdelavo po varjenju. 

 

4. Lokacija ali delovno okolje (d) 

Okolje, v katerem se izvajajo varjenje in z njim povezani postopki, lahko močno vpliva 

na izpostavljenost posameznika. To se lahko obravnava kot število mejnih ploskev 

navadnega heksaedra (kvadra). 

Na prostem  0 

Velika odprta delavnicaTalna ploskev plus ena navpična mejna ploskev 1 

Manjša delavnica*Talna ploskev plus dve ali tri mejne ploskve 2 

Zaprt prostor Talna ploskev plus štiri ali pet mejnih ploskev X 

* To je lahko varilna kabina znotraj večje izdelane enote. 

S seštetjem ocen se dobijo prvi podatki o izpostavljenosti dimu. Naslednja faza je 

uvedba dejavnika, ki se nanaša na raven nadzora, brez opreme za zaščito dihal. 

 

5. Dejavniki nadzora (e) 

Inšpektor bi moral oceniti, kakšna raven nadzora je vzpostavljena: 

Učinkovito lokalno izpušno prezračevanje – ustrezno zasnovano, vzdrževano in 

uporabljano  1 

Lokalno izpušno prezračevanje je prisotno, vendar je slabo zasnovano ALI slabo 

vzdrževano ALI se ne uporablja 2 

Ni lokalnega izpušnega prezračevanja ali drugih tehničnih nadzornih ukrepov  3 
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Rezultat seštevanja ocen (iz zgornjih odstavkov 1 do 4) je številka, običajno med 3 in 

10 (a + b + c + d). Ta sešteta ocena se nato pomnoži z „dejavnikom nadzora“ 

((a + b + c + d) x e). 

Opomba: zgoraj navedeni vodnik se uporablja le kot smernice, obstajajo pa lahko tudi 

drugi dejavniki, ki lahko vplivajo na ukrepe nacionalnega inšpektorja za delo. 

Ta končna vrednost bo pokazatelj ravni izvrševanja ukrepov nacionalnega inšpektorata 

za delo, ki je morda potrebna, pri čemer velja:  

nizka raven = < 7; srednja raven = 8 do 20; visoka raven > 20. 

 

Možni ukrepi 
nacionalnega 
inšpektorja za delo  

Veliko tveganje za zdravje – če ni nobenega nadzornega ukrepa ali so vsi 
neučinkoviti, je treba razmisliti o takojšnjem ukrepanju (npr. zaustavitvi dela, 
uporabi opozoril, uporabi upravnih kazni itd.). 

Srednje tveganje za zdravje – če en nadzorni ukrep manjka/ni učinkovit, je treba 
razmisliti o ukrepanju (npr. uporabi opozoril, s katerimi se zahteva ukrepanje), kar 
velja tudi ob neupoštevanju hierarhije nadzora, tj. če se uporablja oprema za 
zaščito dihal, ne pa lokalno izpušno prezračevanje. 

Majhno tveganje za zdravje – če so prisotni in učinkoviti vsi nadzorni ukrepi, 
ukrepanje ni potrebno. 
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DODATEK 2 – Seznam organizacij članic delovne 
podskupine za dolgo latenco pri SLIC CHEMEX 

 
DRŽAVA ČLANICA PREDSTAVNIK  

BELGIJA  

 

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (služba zvezne vlade za zaposlovanje, 
delo in socialni dialog) 
Direction générale Contrôle du bien-être au travail (generalni direktorat za dobro 
počutje pri delu) 
Oddelek za nadzor kemičnih tveganj 
Laboratorij za industrijsko toksikologijo (LIT) 
WTC III - Simon Bolivarlaan 30/bus 6 - 1000 Bruxelles 
Belgija 

ESTONIJA Estonski inšpektorat za delo 
Mäealuse 2/3 
12618 Tallinn 
Estonija 

IRSKA Chemicals and Prevention Division (oddelek za kemikalije in preprečevanje) 
Health and Safety Authority (organ za zdravje in varstvo) 
Government Buildings 
The Glen 
Waterford 
Irska 

ITALIJA  Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL – nacionalni inštitut za 
zavarovanje za nesreče pri delu) 
Piazzale Giulio Pastore, 6 
00144 Roma 
Italija   
Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (oddelek za 
medicino dela in okoljsko medicino, epidemiologijo in higieno) in 
Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale (oddelek za 
strokovno svetovanje za oceno in preprečevanje tveganja)  

NIZOZEMSKA Poklicna higiena in kemijska varnost 
Strokovni center  
Nizozemski inšpektorat za delo  
Inspectie SZW  
Parnassusplein 5 
P.O. Box 90801  
2509 LV Den Haag 

ŠVEDSKA Arbetsmiljöverket (švedski urad za delovno okolje) 
Oddelek za urejanje  
SE-112 79 Stockholm 

Švedska  

ZDRUŽENO 

KRALJESTVO 

 

Health and Safety Executive (HSE – izvršilni organ za zdravje in varnost pri delu) 
Field Operations Division, Occupational Hygiene/Noise & Vibration Unit (oddelek za 
dejavnosti na terenu, enota za poklicno higieno/hrup in vibracije) 
Redgrave Court  
Merton Road Bootle, L20 7HS 
Združeno kraljestvo 

 

 

 


