
ХРОМ ІV – ФАКТИТЕ
В ЕС около 900 000 работници се оценяват като потенциално изложени на 
шествалентен хром (Cr (VI)). Проучванията сред работниците в производството 
на хромат, на хроматни пигменти и на хромна галванопластика, в периода 
преди 80-те години, показват повишена честота на смъртност от рак на 
белия дроб. Всички шествалентни хромови съединения са класифицирани 
като група 1 канцерогени от МАИР, което означава, че те са канцерогенни 
за хората. Рискът от развитие на рак на белия дроб, и околоносните синуси 
се увеличава с нивото на дихателна експозиция (чрез вдишване) на Cr (VI) и 
продължителността на излагане на работника.

Къде възникнат рискове?

Експозицията на работното място се осъществява 
главно при заваряване и други видове гореща 
обработка на неръждаема стомана и други метали, 
които съдържат хром; при използването на 
пигменти, спрей-бои и покрития; при работа с вани 
за хромиране. Икономическите дейности, с изразена 
експозиция на работещите, са корабостроителниците, 
строителството, при ремонта и боядисването на 
авточасти, камиони, влакове и самолети.

Повече за веществото

Шествалентният хром Cr (VI)  е форма на металния 
елемент хром. Обикновено се образува в промишлени 
процеси. Хромът като метал се добавя към 
легираната стомана, за да се увеличи закаляемостта и 
корозионната й устойчивост. Основните източници на 
излагане на работниците на Cr (VI) се срещат по време 
на гореща обработка, като заваряване на стомани, 
съдържащи хром, както и при друга обработка – 
струйно-абразивна и пясъкоструйна, шлайфане и 
смилане на материали със съдържащи Cr (VI) покрития. 

Съединенията на Cr (VI) могат да се използват като 
пигменти в багрила, бои, мастила и пластмаси. Той 
може да се използва и като антикорозионен агент, 
прибавен към бои, грундове и други повърхностни 
покрития. Хромната Cr (VI) киселина се използва 
за галванизиране на хром върху метални части, за 
да се осигури декоративно или защитно покритие. 
Излагането на Cr (VI) става чрез вдишване, поглъщане 
чрез контаминирана храна или вода или чрез пряк 
контакт с кожата.

Какви симптоми могат да се проявят?

Вдишването на високи нива на Cr (VI) може да 
предизвика симптоми като хрема, кихане, кашлица, 
сърбеж и усещане за парене. Повтарящата се или 
продължителна експозиция може да предизвика 
развитие на рани в носа и да доведе до кървене 
от носа и увреждане на носната преграда. Някои 
работещи развиват алергия към съединенията на 
шествалентния хром, така че вдишването на хроматни 
съединения може да предизвика симптоми на астма. 
Продължителното излагане на пренасян по въздуха Cr 
(VI) може да причини рак на белите дробове.

Латентният период между експозицията и свързания с 
шествалентен хром рак на белия дроб може да бъде до 
20 години.

Какво можете да направите?

Най-доброто решение е да се контролира експозицията 
чрез елиминиране, заместване или технически мерки, 
например чрез използване на по-малко токсичен 
материал или процес, чрез заваръчни устройства с 
локално всмукване на заваръчните пари и използване 
на подходящи вентилационни системи. Работниците 
трябва да знаят правилния начин за изпълнение на 
работата, така че да се сведе до минимум експозицията 
и да се увеличи максимално ефективността на 
контрола. Използването на лични предпазни средства 
се прилага на последно място, след всички мерки, 
които контролират експозицията при източника на 
работното място.
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