
FAKTA BERYLLIUM
Omkring 66.000 arbejdstagere i EU anslås at være potentielt udsat for beryllium. 
Den primære udsættelse for beryllium og dets forbindelser sker ved indånding 
af støv og damp samt hudkontakt med produkter indeholdende beryllium. De er 
kræftfremkaldende for mennesker, klassificeret som gruppe 1 ved IARC, hvilket 
betyder at det anses som en dokumenteret årsag til kræft hos mennesker. Beryllium 
forårsager akut overfølsomhed, kronisk berylliumsygdom (CBD, også kaldet berylliose) 
og lungekræft hos mennesker.

Hvor opstår risikoen  

Den største potentielle udsættelse for beryllium har 
arbejdere i berylliumminer eller fabrikker som fremstiller 
berylliumlegeringer, fosforproducenter, keramikere, 
missilteknikere, arbejdere ved atomreaktorer, folk som 
arbejder med elektrisk og elektronisk udstyr samt 
guldsmede. Erhvervsmæssig udsættelse kan også føre 
til udsættelse af andre i hjemmet grundet beryllium på 
arbejdstøjet.

Mere om stoffet

Beryllium er et letmetal med usædvanligt højt smeltepunkt 
og styrke/vægt-forhold. Det er det letteste af alle 
faste, kemisk stabile stoffer. Rent berylliummetal og 
dets legeringer med kobber og aluminium anvendes 
i flyindustrien og rumfartøjer, atomreaktorer og 
lydkomponenter. Dets oxid, chlorid, fluorid, hydroxid, sulfat 
og nitrat anvendes i andre sammensatte forbindelser.

 

Hvordan kan beryllium påvirke dig

Når berylliumholdigt støv indåndes, kan det forårsage 
åndenød, uforklarlig hoste, træthed, vægttab, feber og 
hedeture i forbindelse med søvn. Langvarig udsættelse 
kan forårsage berylliose eller lungekræft.

Latensperioden mellem eksponering og berylliumrelateret 
kræft varierer fra 15 til 25 

Hvad kan du gøre

Arbejdstagerne skal informeres om virkningerne af 
udsættelse for beryllium. Udsættelse for beryllium 
og dets forbindelser kan reduceres gennem tekniske 
foranstaltninger. Det suppleres med åndedrætsværn, hvis 
andre gennemførte tiltag ikke er tilstrækkelige til at fjerne 
eller begrænse udsættelsen effektivt. Derudover kræves 
personlig beskyttelsesdragt og -udstyr  (f.eks. handsker, 
skoomslag). Medarbejderne skal også vaske ansigt, hænder 
og underarme før de spiser, ryger eller anvender kosmetik. 
Hudkontakt med berylliumpartikler bør altid undgås. I 
stedet for trykluft skal der benyttes HEPA støvsuger til at 
rengøre udstyr og gulvet omkring arbejdsområderne.
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