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ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΩΜΙΟ
Περίπου 900.000 εργαζόμενοι εκτιμάται ότι εκτίθενται στο εξασθενές χρώμιο (Cr (VI)) στην περιοχή της 
ΕΕ. Σε μελέτες σε εργαζόμενους στην παραγωγή χρωμικών αλάτων, σε βιομηχανίες χρωμάτων χρωμίου 
και επιχρωμίωσης οι οποίοι απασχολήθηκαν πριν από τη δεκαετία του 1980, παρουσιάζονται αυξημένα 
ποσοστά θνησιμότητας από καρκίνο του πνεύμονα. Όλες οι ενώσεις εξασθενούς χρωμίου ταξινομούνται 
ως καρκινογόνες ουσίες κατηγορίας 1 από τον Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC), 
που σημαίνει ότι είναι καρκινογόνοι για τον άνθρωπο. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα 
ή του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (μύτη, παραρρίνιοι κόλποι), αυξάνεται με την ποσότητα 
εισπνεόμενου Cr (VI) και τη διάρκεια του χρόνου που εκτίθεται ο εργαζόμενος.

Που υπάρχει κίνδυνος

Η έκθεση στο χώρο εργασίας συμβαίνει κυρίως κατά τη 
συγκόλληση ή σε άλλους τύπους “θερμής εργασίας” σε 
ανοξείδωτο χάλυβα και σε άλλα μέταλλα που περιέχουν 
χρώμιο, κατά τη χρήση χρωστικών ουσιών, βαφών 
ψεκασμού και επιχρίσεων, στη λειτουργία λουτρών 
επιχρωμίωσης.  Οι χώροι εργασίας στους οποίους 
λαμβάνει χώρα η έκθεση είναι τα ναυπηγεία, ο τομέας 
των κατασκευών, τα συνεργεία επισκευής και βαφής 
αυτοκινήτων, φορτηγών, τρένων και αεροπλάνων.

Περισσότερες πληροφορίες για την ουσία

Το Cr (VI) είναι μια μορφή του μεταλλικού στοιχείου 
του χρωμίου. Συνήθως παράγεται από μια βιομηχανική 
διαδικασία. Το μεταλλικό Χρώμιο προστίθεται σε κράμα 
χάλυβα για να αυξήσει τη σκληρότητα και την αντοχή στη 
διάβρωση. Σημαντικές πηγές έκθεσης των εργαζομένων 
στο Cr (VI) είναι κατά τη διάρκεια της “θερμής εργασίας” 
όπως η αναθυμιάσεις κατά την συγκόλληση με χάλυβα 
που περιέχουν μεταλλικό χρώμιο και κατά τη λείανση, 
αμμοβολή και τρίψιμο επιφανειών ή άλεση των 
επικαλυμμένων με υλικών Cr (VI). Οι ενώσεις του Cr (VI) 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χρωστικές ουσίες σε 
βαφές, χρώματα, μελάνια και πλαστικά.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετοι 
αντιδιαβρωτικοί παράγοντες στα χρώματα, τα αστάρια 
και σε άλλες επικαλύψεις επιφανειών. Το χρωμικό οξύ 
(ένωση του Cr (IV)) χρησιμοποιείται για το ηλεκτρολυτικό 
γαλβανισμό του χρωμίου σε μεταλλικά μέρη για να παρέχει 
μια διακοσμητική ή προστατευτική επένδυση. Η έκθεση σε 
Cr (VI) γίνεται μέσω της αναπνοής, της κατάποσης τροφίμων 
ή νερού ή με άμεση επαφή με το δέρμα.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία 

ВΗ εισπνοή αέρα με υψηλές συγκεντρώσεις Cr (VI) μπορεί 
να προκαλέσει συμπτώματα όπως η ρινική καταρροή, 
φτάρνισμα, βήχα, φαγούρα και αίσθηση καψίματος. 
Η επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση μπορεί να 
προκαλέσει διαβρώσεις και έλκη των τοιχωμάτων της 
μύτης, που με τη σειρά τους προκαλούν ρινορραγίες 
και βλάβη στο ρινικό διάφραγμα. Μερικοί υπάλληλοι 
αναπτύσσουν αλλεργία στο εξασθενές χρώμιο, με 
αποτέλεσμα η εισπνοή χρωμικών ενώσεων να προκαλεί 
συμπτώματα κρίσης άσθματος. 

Παρατεταμένη έκθεση σε αερομεταφερόμενο Cr (VI) 
μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του πνεύμονα.

Η λανθάνουσα περίοδος μεταξύ της έκθεσης και της 
εκδήλωσης καρκίνου των πνευμόνων εξαιτίας του Cr (VI), 
μπορεί να φτάσει έως και 20 χρόνια.

Τι μπορείτε να κάνετε

Η καλύτερη λύση είναι ο έλεγχος της έκθεσης με 
εξάλειψη, υποκατάσταση ή με τεχνικά μέτρα ελέγχου, 
δηλαδή χρησιμοποιώντας λιγότερο τοξικά υλικά ή 
διαδικασίες, όπως για παράδειγμα την εκτόνωση 
δέσμης κατά την συγκόλληση και τη χρήση κατάλληλων 
συστημάτων εξαερισμού. Οι εργαζόμενοι πρέπει να 
γνωρίζουν τον κατάλληλο τρόπο για να εκτελέσουν 
μια εργασία, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση και να 
μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του ελέγχου. 
Η χρήση των μέσων ατομικής προστασίας, πρέπει να 
ακολουθεί τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ελέγχου της 
έκθεσης στο χώρο εργασίας.
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