
БЕРИЛИЙ - ФАКТИТЕ
Около 66 000 работници в ЕС се оценяват като потенциално изложени на 
берилий. Основните начини за излагане на човека на берилий и неговите 
съединения са чрез вдишване на прах и дим и контакт чрез кожата с продукти, 
съдържащи берилий. Те са канцерогенни за хората (класифицирани като 
група 1 от маир), причинявайки сенсибилизация (свръхчувствителност) към 
берилий, остра и хронична берилиева болест (наричана понякога берилиоза) и 
рак на белия дроб при хора.

Кога възникват рискове? 

Най-големият риск за експозиция може да бъде за 
работниците в добива, производството на берилиеви 
сплави, производители на фосфорни съединения, 
работници по производството на керамика, ракетни 
техници, работници в ядрени реактори, работници по 
електрическо и електронно оборудване и бижутери. 
Професионалната експозиция може също да доведе 
до експозиция на берилий в дома на работещия чрез 
работното облекло.

Повече за веществото

Берилият е лек метал с необичайно високи точка 
на топене и съотношение якост към тегло. Той е 
най-лекото от всички твърди, химически стабилни 
вещества. Чистият берилиев метал и неговите сплави 
с мед и алуминий се използват в авиационната 
индустрия и космическите апарати, ядрените реактори 
и аудиокомпонентите. Оксидът, хлоридът, флуоридът, 
хидроксидът, сулфатът и нитратът на берилия намират 
приложение в редица други производства.

Какви симптоми могат да се проявят?

Когато се вдишва прах, съдържащ берилий, той 
може да причини задух, необяснима кашлица, 
умора, загуба на тегло, треска и нощни изпотявания. 
Продължителното излагане може да причини 
берилиоза или рак на белите дробове.

Латентният период между експозицията и свързания с 
берилий рак варира от 15 до 25 години.

Какво можете да направите?

Извършвайте редовно и правилно измерванията 
на експозицията, така че да е ясно кога трябва да се 
предприемат действия. Следете дали работниците 
съобщават за появата на ранни симптоми. 
Работниците трябва да са наясно с ефектите от 
експозицията.

Излагането на берилий и неговите съединения може 
да бъде намалено чрез инженерни и технологични 
решения. Технологичният контрол се допълва от 
респиратори, където приложените технически 
решения не са достатъчни за намаляване на 
експозицията до или под граничните стойности на 
експозиция. Освен това се изисква и лично защитно 
облекло и оборудване (ЛПС) (например ръкавици, 
калцуни за обувки). Работниците трябва също така 
да мият лицето и ръцете си до лакътя преди ядене, 
пушене или прилагане на козметични средства. 
Продължителният контакт на кожата с берилиевите 
частици трябва да се избягва по всяко време. Вместо 
сгъстен въздух, трябва да се използва вакуум с 
високоефективни (HEPA) пречистващи филтри за 
почистване на оборудването и пода около работните 
зони.

IARC, CDC, CAREX, OSHA, NIOSH, EK.
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