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РИЗИК ПРОФЗАХВОРЮВАННЯ ПРИ ХРОНІЧНОМУ ІНГАЛЯЦІЙНОМУ ВПЛИВІ 
НА ЗВАРНИКА 

 
В даній статті проведено аналіз методики визначення ризику профзахворювання при хронічному ін-
галяційному впливі зварювального аерозолю (ЗА) на зварника. Наведено приклад визначення ризику 
профзахворювання на основі реальних концентрацій ЗА в зварювальному цеху. В основу визначення 
ризику профзахворювання покладено методику оцінки відношення фактичної концентрації складової 
ЗА до її граничнодопустимої середньодобової концентрації. 
Ключові слова: зварник, зварювальний аерозоль, хронічний вплив, інгаляційний вплив, ризик, профза-
хворювання. 

 
Актуальність дослідження. У теперішній час близько 30% продукції машинобудівної галузі є зварні 

конструкції з металу товщиною від 2 до 6 мм, наприклад, вагони, контейнери для перевезення сипучих ванта-
жів, віддільники рідини, адсорбери, фільтри, теплообмінники, ректифікаційні колони та ін. При виготовленні 
таких конструкцій обсяги зварювальних робіт досягають 70%. Найбільше поширення одержали дугові способи 
зварювання, через простоту їхньої реалізації, високої концентрації теплової енергії, надійності, стабільності ха-
рактеристик зварених з'єднань, порівняльною простотою механізації.  

Постановка проблеми. Умовам праці зварників властива наявність зварювального аерозолю (ЗА), від 
впливу якого виникають професійні захворювання, серед яких 80 % становлять бронхо-легеневі. Це – пневмо-
коніоз, що виявився у зварювальників, які проробили у зварювальних цехах понад 15 років, і хронічний брон-
хіт, що виникає вже через 5 років роботи за професією зварювальника. При виконанні зварювальних робіт у не-
доступних для вентилювання закритих просторах період розвитку пневмоконіозу скорочується до 5 років. Крім 
того, вплив ЗА на органи дихання може підвищувати ризик розвитку онкологічних захворювань (раку) [13, 16]. 

Вплив на працівників хімічних речовин у вигляді ЗA комплексного складу є одним із провідних професій-
них чинників, що супроводжують дугові способи зварювання і різання металів. Результати аналізу показників 
захворюваності зварників дозволили встановити, що найбільш чутливими до впливу ЗА є нервова і дихальна 
системи [14, 15]. 

Розробка і впровадження сучасних методів оцінки ризику профзахворювань зварника при впливі ЗА зали-
шається одним з найбільш актуальних гігієнічних завдань. 

Теоретичний аналіз дослідження. Оцінку професійного ризику при різних видах зварювальних операцій, 
з урахуванням високої інтенсивності впливу шкідливих виробничих чинників і високим рівнем професійної за-
хворюваності необхідно проводити з використанням сучасних методів персонального моніторингу концентра-
цій зварювального аерозолю в зоні дихання.  

На сьогоднішній день існує багато методик оцінки ризику: ДСТУ 2293-99, BS-8800, Risk skore, «дерево ві-
дмов», «Монте Карло» та ін. Дослідженню, вивченню та розробці методик визначення ризиків присвятили свої 
роботи багато науковців, серед яких слід виділити вітчизняних: Г.Г. Гогіташвілі, С.С. Рижков, О.А. Нетребсь-
кий, Б.Д. Халмурадов, В.О. Михайлюк, В.В. Вітлінський, І.В. Гончаров, В.А. Останкова та ін.  

Мета статті: оцінити ризик профзахворювання органів дихання для зварників в умовах реального вироб-
ничого середовища. 

Завдання дослідження: 
1. Провести аналіз методики оцінки ризику профзахворювань при хронічному впливі ЗА. 
2. Визначити рівні професійного ризику захворювання органів дихання при зварювальних роботах в реа-

льних виробничих умовах. 
Викладення основного матеріалу досліджень. Визначення ризиків рекомендовано проводити за наступ-

ним алгоритмом: 
- визначення виробничого процесу/ операції/ робочого місця – зварювання металевих конструкцій, дугові 

способи зварювання, робоче місце зварника; 
- ідентифікація небезпек – зварювальний аерозоль, що впливає на органи дихання (потрапляння ЗА в орга-

нізм тільки інгаляційним шляхом), фактичні концентрації ЗА на робочих місцях прийматимемо відповідно до 
результатів досліджень, які викладено в роботах [13–23]; 

- визначення постійно присутніх небезпек/або присутніх при помилках та поломках – приймаємо, що ЗА та 
його складові діють на зварника тільки впродовж робочої зміни (8 год.), протягом 5-денного робочого тижня, за 
умови що в році 240 робочих днів (із врахуванням щорічної відпустки); 

- визначення рівня ризику – будемо проводити на основі існуючих методик, які викладено в роботах [1–12, 
23]; 

- визначення прийнятності ризику – будемо проводити на основі ранжування ризиків, за рекомендаціями 
робіт [1–3, 6, 7, 10, 11]. 

В роботі [5] представлені графічні залежності визначення ризиків в долях одиниці від концентрацій елеме-
нтів ЗА в повітрі робочої зони (рис. 1, 2). Цей метод оснований на визначенні кратності перевищення концент-



рації небезпечної речовини (с) над її ГДК. 
 

 
Рис. 1. Залежність ризику виникнення негайних токсичних проявів від кратності перевищення с/ГДКмр для речовин різних 

класів небезпеки: 1 – надзвичайно небезпечні; 2 – високонебезпечні; 3 – помірнонебезпечні; 4 – малонебезпечні. ГДКмр – гранич-
нодопустима максимально одноразова концентрація хімічної речовини в повітрі, мг/м3 [5]. 

 

 
Рис. 2. Потенційний ризик захворювання населення як функція кратності перевищення концентрації токсиканту в повітрі (с) 

для речовин різних класів небезпеки: 1 – надзвичайно небезпечні; 2 – високонебезпечні; 3 – помірнонебезпечні; 4 – малонебезпеч-
ні. ГДКсс – граничнодопустима середньодобова концентрація хімічної речовини в повітрі, мг/м3 [5]. 

 
Такі графічні залежності, на нашу думку, можливо використовувати тільки для орієнтовної (експрес) оцін-

ки ризиків, наприклад, при аварійних ситуаціях або при помилках робітників, що привели до небезпечної ситу-
ації, тому що всім графічним методам притаманна досить велика похибка. 

В роботах [1, 5, 6, 10, 23, 25] висвітлено методики визначення рівня ризику при хронічному інгаляційному 
впливі шкідливих речовин. Хоча в різних роботах розрахункові залежності дещо відрізняються, для досягнення 
поставленої в даній роботі мети, ми пропонуємо використовувати наступну формулу: 
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де ГДКсд – граничнодопустима середньодобова концентрація хімічної речовини, мг/м3; 

Кз – коефіцієнт запасу, залежить від класу небезпеки речовини (див. табл. 1 за даними [1, 5, 6, 24]); 
n – коефіцієнт класу небезпеки речовини (див. табл. 1); 
с – фактична концентрація речовини у повітрі, мг/м3; 
Т – відношення часу впливу хімічної речовини  на людину (задається дослідником в роках) до середнього 

часу життя (приймати 70 років). 
 

Таблиця 1 
Значення коефіцієнтів Кз і n від класу небезпеки речовини  
Клас небезпеки Характеристика речовини Кз n 
І Надзвичайно небезпечні 7,5 2,4 
ІІ Високонебезпечні  6,0 1,31 
ІІІ Помірнонебезпечні  4,5 1,00 
IV Малонебезпечні  3,0 0,86 

 
Відповідно до концентрацій ЗА, наведених в табл. 2, за даними [19], визначимо рівні ризику за залежністю 

(1), для різних значень трудового стажу, результати наведемо в табл. 3. 
Аналізуючи результати розрахунків, які наведені в табл. 3 можна сказати, що вже при стажі зварника бі-

льше 5 років виникає ризик профзахворювання органів дихання (за наведених середньозмінних концентрацій 
ЗА в повітрі цеху). Найбільший вклад в ризик профзахворювань вносить хрому оксид (за Cr+3) та марганець у 
ЗА при вмісті до 20%. 

 
Таблиця 2 

Фактичні середньозмінні концентрації складових ЗА на робочих місцях зварників 
Шкідлива речовина 

(складова ЗА) 
Середньозмінна концентрація, 

(мг/м3) 
Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолю конденсації при вмісті бі-
льше 60% 

0,74±0,06 

Заліза оксид  2,3±1,6 
Титану діоксид 1,3±0,04 
Марганець у ЗА при вмісті до 20% 0,37±0,04 
Фтористоводневої кислоти солі (за F): 
Фторид кальцію 

0,21±0,06 

Хрому оксид (за Cr+3) 0,68±0,21 
Азоту діоксид 1,2±0,4 
Вуглецю оксид 6,8±0,3 
Озон 0,08±0,04 
Водень фтористий (в перерахунку на F) 0,24±0,022 
ВСЬОГО 13,92 

 

Відповідно до рекомендацій [10] (табл. 4) від значень ризиків в долях одиниці перейдемо до визначення 
ризиків в значеннях небажаного випадку на 1 млн. працюючих. 

Визначимо ризики, відповідно до рекомендацій табл. 4 для стажу зварювальника 30 років, результати див 
табл. 5. 

 

Таблиця 3 
Результати визначення рівнів ризику 

Шкідлива речовина 
(складова ЗА) 

ГДКсд, 
(мг/м3) 

R при 
Т=1/70 

R при 
Т=5/70 

R при 
Т=15/70 

R при 
Т=20/70 

R при 
Т=30/70 

Кремнію діоксид аморфний у вигляді аеро-
золю конденсації при вмісті більше 60% 

0,1 0,0041 0,0203 0,0596 0,0787 0,1156 

Заліза оксид  0,1 0,0163 0,0788 0,2184 0,2800 0,3890 
Титану діоксид 0,5 0,0019 0,0092 0,0275 0,0365 0,0542 
Марганець у ЗА при вмісті до 20% 0,005 0,0394 0,1823 0,4532 0,5528 0,7010 
Фтористоводневої кислоти солі (за F): 
Фторид кальцію 

0,2 0,0006 0,0029 0,0087 0,0116 0,0173 

Хрому оксид (за Cr+3) 0,002 0,1715 0,6097 0,9406 0,9768 0,9965 
Азоту діоксид 0,1 0,0066 0,0327 0,0948 0,1244 0,1807 
Вуглецю оксид 3,0 0,0016 0,0081 0,0240 0,0319 0,0474 
Озон 0,09 0,0007 0,0035 0,0106 0,0141 0,0210 
Водень фтористий (в перерахунку на F) 0,02 0,0095 0,0467 0,1337 0,1741 0,2494 
ВСЬОГО - 0,2523 0,9942 1,9708 2,2807 2,7721 



 
Таблиця 4 

Оцінка ризиків 
Значення R в 

долях одиниці Оцінка ризику Критерій ризику Значення 
ризику 

<0,05 Прийнятний Відсутні небажані тенденції 
0,05–0,16 Викликає опасан-

ня 
Виникає тенденція до зростання неспецифічних 
патологій 

10-6 

0,16–0,5 Небезпечний Виявляється достовірна тенденція до росту неспе-
цифічних патологій при появі одиничних випадків 
специфічних патологій 

10-4–10-6 

0,5–0,84 Надзвичайно не-
безпечний 

Достовірне зростання неспецифічної патології при 
появі значної кількості випадків специфічної па-
тології, тенденція збільшення смертності 

0,84–1 Катастрофічний Поява випадків хронічних отруєнь, зміна структу-
ри захворювань, достовірна тенденція до зростан-
ня смертності 

>10-4 

 
Таблиця 5 

Результати визначення ризиків для стажу зварювальника 30 років 

Шкідлива речовина 
(складова ЗА) 

R в долях 
одиниці, 

при 
Т=30/70 

Оцінка ризику Значення  
ризику 

Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолю конденса-
ції при вмісті більше 60% 

0,1156 Викликає опасання 10-6 

Заліза оксид  0,3890 Небезпечний 10-4–10-6 
Титану діоксид 0,0542 Викликає опасання 10-6 
Марганець у ЗА при вмісті до 20% 0,7010 Надзвичайно не-

безпечний 
>10-4 

Фтористоводневої кислоти солі (за F): 
Фторид кальцію 

0,0173 Прийнятний 10-6 

Хрому оксид (за Cr+3) 0,9965 Катастрофічний >10-4 
Азоту діоксид 0,1807 Небезпечний 10-4–10-6 
Вуглецю оксид 0,0474 Прийнятний 10-6 
Озон 0,0210 Прийнятний 10-6 
Водень фтористий (в перерахунку на F) 0,2494 Небезпечний 10-4–10-6 
ВСЬОГО 2,7721 Катастрофічний >10-4 

 
Результати аналізу табл. 5 свідчать про те, що рівень ризику професійного захворювання органів дихання 

зварювальника при наведених в табл. 2 концентраціях ЗА, за весь трудовий стаж – 30 років, перевищує 110-4, 
тобто є катастрофічним (неприпустимим). 

Висновки. 1. Запропоновано визначати ризик профзахворювання органів дихання для зварників відповід-
но до відношення фактичної концентрації складової ЗА до її граничнодопустимої середньодобової концентра-
ції. 

2. За наведених фактичних концентрацій ЗА в повітрі зварювального цеху, вже при стажі зварника більше 
5 років виникає ризик профзахворювання органів дихання. 

3. Найбільший ризик профзахворювання органів дихання для зварників в наведеному прикладі становить 
хрому оксид (за Cr+3) та марганець у ЗА при вмісті до 20%. 

4. За фактичними даними концентрація ЗА в повітрі зварювального цеху є неприпустимою і за весь трудо-
вий стаж – 30 років викликає ризик який перевищує 110-4, тобто є катастрофічним (неприпустимим). 
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В данной статье приведен анализ методики определения риска профзаболевания при хроническом ингаляционном воздейст-
вии сварочного аэрозоля (СА) на сварщика. Приведен пример определения риска профзаболевания на основе реальных кон-
центраций СА в сварочном цехе. В основу определения риска профзаболевания положена методика оценки отношения фак-
тической концентрации составляющей СА к ее предельно допустимой среднесуточной концентрации. 
Ключевые слова: сварщик, сварочный аэрозоль, хроническое влияние, ингаляционное влияние, риск, профзаболевание. 
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RISK OF THE OCCUPATIONAL DISEASE AT CHRONIC INHALATION EFFECT ON 
THE WELDING OPERATOR 

 
In the article the technique analysis by definition a mark of occupational disease because of chronic inhala-
tion affecting welding an aerosol on the welder is resulted. The instance of definition of risk of occupational 
disease on the basis of real concentration welding an aerosol in welding shop is resulted. In a basis of defi-
nition of risk of occupational disease the technique of an estimation of the relation of actual concentration 
making welding an aerosol to it maximum permissible daily average concentration is assumed. It is defined 
that the risk of occupational disease exceeds admissible at the experience of the welder more than 5 years. 
The greatest risk for the welder represent chromium оксид (Cr+3) and manganese. 
Keywords: the welder, welding an aerosol, chronic influence, inhalation influence, risk, an occupational 
disease. 

 
Urgency of probes. Now about 30 % of commodity of engineering industry welded structures from metal width 

from 2 to 6 mm, for example, coaches, containers for transportation of loose goods are, liquid traps, adsorbers, screens, 
heat interchangers, rectifying колоны, etc. At manufacture of such constructions bulks of welding service attain 70 %. 
The greatest spreading was gained by the arc modes of welding, because of simplicity of their implementation, high 
density of thermal energy, reliability, stability of performances of welded connections, relative simplicity of mechanisa-
tion.  

Problem setting. Retention welding an aerosol (WA) from which one influencing there are occupational dis-
eases among which one 80 % introduce bronho-pulmonary is proper in working conditions of welding operators. It is a 
pneumokoniosi which one is detected in welding operators who have worked in welding departments over 15 years, and 
a chronic bronchitis which one originates in 5 years of professional job of the welding operator. At execution of weld-
ing service in inaccessible to a venting shut rooms the continuance of evolution of a pneumokoniosi shrinks till 5 years. 
Besides, influencing of WA on a respiratory organs can increase hazard of evolution of cancer diseases (Cancer) [13, 
16]. 

Influencing on workers of chemicals in the form of WA complex composition is one of leading professional fac-
tors who track with the arc modes of welding and metal cutting. Assay values of morbidity rates of welding operators 
have allowed to fix that the most sensitive to WA influencing are the excitatory and breathing systems [14, 15]. 

Development and implementation of the modern valuation methods of hazard of occupational diseases of the 
welding operator at WA influencing remains to one of the most actual hygienic tasks. 

The idealised assaying of probe. At miscellaneous aspects of welding processes, taking into account high in-
tensity of influencing of harmful production factors and high level of professional morbidity it is necessary to lead a 
professional risk estimate with usage of the modern methods of personal monitoring of densities welding an aerosol in a 
breath band.  

For today there are many procedures of a risk assessment: DSTU 2293-99, BS-8800, Risk skore, «a tree of fail-
ures», "Monte Karlo", etc. have devoted to Probe, learning and development of procedures of risk identification the op-
erations much scientific workers among whom it is necessary to select the domestic: G.G. Gogitashvili, S.S. Ryzhkov, 
O.A. Netrebsky, B.D. Halmuradov, V.O. Mihajljuk, V.V. Vitlinsky, I.V. Goncharov, V.A. Ostankova, etc.  

The paper purpose: to evaluate risk of an occupational disease of a respiratory organs for welding operators in 
the conditions of a real working environment. 

Research problems: 
1. To carry out the assaying of a procedure of a risk assessment of occupational diseases at chronic influencing 

of WA. 
2. To define levels of professional risk of disease of a respiratory organs at welding robots in real working condi-

tions. 
Account of a main material of probe. Risk identification is recommended for leading on following algorithm: 
- Flow process determination/ bench operations/ – welding of metalworks, the arc modes of welding, a bench of 

the welding operator; 
- Identification of perils – welding an aerosol, which one influences a respiratory organs (WA hit in an organism 

only an inhalation path), actual densities of WA on benches we will accept according to effects of probes which one are 
stated in robots [13-23]; 

- Determination of permanently present perils/ or present at errors and breakdowns – it is accepted that WA and 
its components work on the welding operator only during an operating crew (8 hours), throughout five-day business 
week, provided that in a year of 240 working days (taking into account an annual leave); 

- A risk level detection – we will lead on the basis of existing procedures which one are stated in robots [1-12, 
23]; 

- Determination of an acceptability of the risk – we will lead on the basis of ranking of hazards, under references 
of operations [1-3, 6, 7, 10, 11]. 

In [5] pictorial dependences of risk identification in fractions of unity from densities of devices of WA in work-
ing area air (fig. 1, 2) are introduced. This method is grounded on determination of multiplicity of excess of density of a 
dangerous substance (c) over its maximum concentration limit (MCL). 



 

 
Fig. 1. Dependence of risk of originating of immediate toxic developments on multiplicity of excess c/MCLmo for matters of miscel-

laneous classes of hazard: 1 – extremely dangerous; 2 – highly dangerous; 3 – moderately dangerous; 4 – little dangerous; MCLmo – 
maximum concentration limit one-time density of chemical in air, mg/m3 [5]. 

 

 
Fig. 2. Potential risk of disease of the population as function of frequency rate of excess of concentration toxic in air (c) for substances 

of different classes of danger: 1 – extremely dangerous; 2 – highly dangerous; 3 – moderately dangerous; 4 4 – little dangerous; MCLaс – 
maximum concentration limit daily average concentration of chemical substance in air, mg/m3 [5]. 

 
Such graphic dependences, in our opinion, it is possible to use only for rough (express) of an estimation of risks, 

for example, at emergencies or at errors of workers which have led to a hazardous situation as all graphic methods have 
big enough error. 

In works [1, 5, 6, 10, 23, 25] techniques of definition of a risk level are described at chronic inhalation influence 
of harmful substances. Though in different robots settlement dependences differ, for achievement of the aims laid down 
in given work, we suggest to use the following formula: 
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Where MCLaс – maximum concentration limit daily average concentration of chemical substance, mg/m3; 

Кz – the depreciation factor, depends on a matter class of hazard (see tab. 1 under data [1, 5, 6, 24]); 
n – coefficient of a class of hazard of matter (see tab. 1); 
c – actual density of matter in air, mg/m3; 
Т – a ratio of a time of influencing of chemical per capita (it is set by the contributor advanced in years) to mean 

time of life (to accept 70 years). 
 

 
 



Table 1 
Value of factors of Kz and n from the class-room of danger of substance 

Class of hazard The substance characteristic Kz n 
І Extremely dangerous 7,5 2,4 
ІІ Highly dangerous  6,0 1,31 
ІІІ Moderately dangerous  4,5 1,00 
IV A little dangerous 3,0 0,86 

 
According to densities WА, reduced in tab. 2, according to [19], we will define risk levels on dependence (1), for 

miscellaneous values of a service life, effects we will reduce in tab. 3. 
Analysing effects of accounts which one are reduced in tab. 3 it is possible to tell that is more narrow at the ex-

perience of the welding operator of more than 5 years there is a hazard of an occupational disease of a respiratory or-
gans (on reduced averages for an operating crew to densities of WА in operation air). The greatest contribution to haz-
ard of occupational diseases brings chromes an oxide (on Cr+3) and manganese in WА at the contents to 20 %. 

 
Table 2 

Actual averages for an operating crew of density of component WA on benches of welding operators 
Hazardous substance 

(Component WA) 
Average for a labour shift concentration, 

(mg/m3) 
Silicium dioxide amorphous in the form of a condensation aerosol at con-
tents is more than 60 % 

0,74±0,06 

Gland an oxide 2,3±1,6 
The titan dioxide 1,3±0,04 
Manganese in WA at the contents to 20 % 0,37±0,04 
Salt fluorhydric acid (on F): 
Calcium fluoride 

0,21±0,06 

Chromes an oxide (for Cr+3) 0,68±0,21 
Nitrogen dioxide 1,2±0,4 
Carboneum an oxide 6,8±0,3 
Ozone 0,08±0,04 
Hydrogen fluorine (in recomputation on F) 0,24±0,022 
IN TOTAL 13,92 

 
According to recommendations [10] (tab. 4) from values of risks in unit shares we pass to definition of risks in 

values of an undesirable case to 1 million workers. 
Let's define marks, according to recommendations of tab. 4 for the experience of the welder of 30 years, results 

are resulted in tab. 5. 
 

Table 3 
Results of definition of risk levels 

Hazardous substance 
(Component WA) 

MCLaс, 
(mg/m3) 

R at 
Т=1/70 

R at 
Т=5/70 

R at 
Т=15/70 

R at 
Т=20/70 

R at 
Т=30/70 

Silicium dioxide amorphous in the form of a 
condensation aerosol at contents is more than 60 
% 

0,1 0,0041 0,0203 0,0596 0,0787 0,1156 

Gland an oxide 0,1 0,0163 0,0788 0,2184 0,2800 0,3890 
The titan dioxide 0,5 0,0019 0,0092 0,0275 0,0365 0,0542 
Manganese in WA at the contents to 20 % 0,005 0,0394 0,1823 0,4532 0,5528 0,7010 
Salt fluorhydric acid (on F): 
Calcium fluoride 

0,2 0,0006 0,0029 0,0087 0,0116 0,0173 

Chromes an oxide (for Cr+3) 0,002 0,1715 0,6097 0,9406 0,9768 0,9965 
Nitrogen dioxide 0,1 0,0066 0,0327 0,0948 0,1244 0,1807 
Carboneum an oxide 3,0 0,0016 0,0081 0,0240 0,0319 0,0474 
Ozone 0,09 0,0007 0,0035 0,0106 0,0141 0,0210 
Hydrogen fluorine (in recomputation on F) 0,02 0,0095 0,0467 0,1337 0,1741 0,2494 
IN TOTAL - 0,2523 0,9942 1,9708 2,2807 2,7721 

 



Table 4 
Estimation of risks 

Value R in 
unit shares Risk estimation Criterion of risk Value of 

risk 
<0,05 The 

comprehensible 
There are no undesirable trends 

0,05-0,16 Calls fear There is a trend to growth of not specific pathologies 
10-6 

0,16-0,5 The dangerous The authentic trend to growth of not specific pathologies at 
emersion of single instances of specific pathologies is observed 

10-4–10-

6 
0,5-0,84 Extremely 

dangerous 
Authentic growth of a nonspecific pathology at emersion of a 
significant amount of cases of a specific pathology, a trend of 
increase in death rate 

0,84-1 The catastrophic Emersion of cases of chronic poisonings, change of structure 
of diseases, authentic trend to death rate growth 

>10-4 

 
Table 5 

Results of definition of risks for the experience of the welder of 30 years 

Hazardous substance 
(Component WA) 

R in unit 
shares, at 
Т=30/70 

Risk estimation Value of 
risk 

Silicium dioxide amorphous in the form of a condensation 
aerosol at contents is more than 60 % 

0,1156 Calls fear 10-6 

Gland an oxide 0,3890 The dangerous 10-4–10-6 
The titan dioxide 0,0542 Calls fear 10-6 
Manganese in WA at the contents to 20 % 0,7010 Extremely danger-

ous 
>10-4 

Salt fluorhydric acid (on F): 
Calcium fluoride 

0,0173 The reasonable 10-6 

Chromes an oxide (for Cr+3) 0,9965 The disastrous >10-4 
Nitrogen dioxide 0,1807 The dangerous 10-4–10-6 
Carboneum an oxide 0,0474 The reasonable 10-6 
Ozone 0,0210 The reasonable 10-6 
Hydrogen fluorine (in recomputation on F) 0,2494 The dangerous 10-4–10-6 
IN TOTAL 2,7721 The disastrous >10-4 

 
Tab. 5 assay values testify that a risk level of occupational disease of respiratory organs of the welder at concen-

tration WА resulted in tab. 2, for all seniority – 30 years, exceed 1×10-4, i.e. is catastrophic (inadmissible). 
Conclusions. 1. It is offered to define risk of an occupational disease of respiratory organs for welders according 

to the relation of actual concentration of component WА to it limiting admissible daily average concentration. 
2. At resulted actual concentration WА in welding shop air, already at the experience of the welder 5 years there 

are more there is a risk of an occupational disease of respiratory organs. 
3. The greatest risk of an occupational disease of respiratory organs for welders in the resulted instance represent 

chromium оксид (for Cr+3) and manganese in WА at the maintenance to 20 %. 
4. Under the fact sheet concentration WА in welding shop air is inadmissible and for all seniority – 30 years are 

called by risk which exceeds 1×10-4, i.e. is catastrophic (inadmissible). 
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