
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ  
ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΗΡΥΛΛΙΟ
Περίπου 66.000 εργαζόμενοι στην ΕΕ εκτιμάται ότι είναι δυνητικά εκτεθειμένοι σε 
βηρύλλιο. Οι κύριες οδοί έκθεσης του ανθρώπου στο βηρύλλιο και στις ενώσεις 
του είναι μέσω της εισπνοής σκόνης και αναθυμιάσεων και της δερματικής επαφής 
με προϊόντα που περιέχουν βηρύλλιο. Θεωρούνται καρκινογόνοι για τον άνθρωπο 
(κατηγορίας 1 κατά το IARC) και προκαλούν ευαισθητοποίηση, οξεία και χρόνια 
πνευμονική νόσο (μερικές φορές αποκαλείται βηρυλλίωση) και καρκίνο του 
πνεύμονα.

Που υπάρχει κίνδυνος

Η μεγαλύτερη πιθανότητα έκθεσης μπορεί να αφορά τους 
ανθρακωρύχους βηρυλλίου, τους παρασκευαστές και 
κατασκευαστές κραμάτων βηρυλλίου, τους  παραγωγούς 
φωσφόρου, τους εργάτες κεραμικών, τους τεχνικούς 
πυραύλων ή εργαζόμενους σε πυρηνικούς αντιδραστήρες, 
τους εργάτες  ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
του τομέα της κοσμηματοποιίας. Η επαγγελματική έκθεση 
μπορεί επίσης να οδηγήσει σε έκθεση στο χώρο του σπιτιού 
λόγω της ύπαρξης βηρυλλίου στα ενδύματα εργασίας.

Περισσότερα για την ουσία

Το βηρύλλιο είναι ένα ελαφρύ μέταλλο με ασυνήθιστα 
υψηλό σημείο τήξης και σχέση αντοχής προς βάρος. Είναι 
το πιο ελαφρύ από όλες τις στερεές, χημικά σταθερές 
ουσίες. Το καθαρό μέταλλο βηρυλλίου και τα κράματά του 
με χαλκό και αλουμίνιο χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία 
αεροσκαφών και σε διαστημικά οχήματα, σε πυρηνικούς 
αντιδραστήρες και σε εξαρτήματα συστημάτων ήχου. Το 
οξείδιο, το χλωριούχο, το φθοριούχο, το υδροξείδιο, το 
θειικό και το νιτρικό άλας του βρίσκουν τις χρήσεις τους σε 
άλλες πολλαπλές εφαρμογές.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία 

Όταν εισπνέεται σκόνη που περιέχει βηρύλλιο, μπορεί 
να προκαλέσει δύσπνοια, ανεξήγητο βήχα, κόπωση, 
απώλεια βάρους, πυρετό και νυχτερινές εφιδρώσεις. Η 
παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει βηρυλλίωση 
ή καρκίνο του πνεύμονα.

Η λανθάνουσα περίοδος μεταξύ της έκθεσης και της 
εμφάνισης του καρκίνου που σχετίζεται με το βηρύλλιο 
κυμαίνεται από 15 έως 25 έτη.

Τι μπορείτε να κάνετε

Πραγματοποιείτε τις κατάλληλες για την έκθεση 
μετρήσεις, έτσι ώστε να είναι γνωστό πότε πρέπει να 
γίνονται ενέργειες. Διερευνήστε στην περίπτωση που 
οι εργαζόμενοι αναφέρουν πρώιμα συμπτώματα. Οι 
εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τις επιπτώσεις από την 
έκθεση στην ουσία.

Η έκθεση στο βηρύλλιο και στις ενώσεις του μπορεί να 
μειωθεί μέσω τεχνικών μέτρων ελέγχου. Συμπληρώνεται 
με την χρήση αναπνευστήρων, όταν όλοι οι εφικτοί 
έλεγχοι δεν επαρκούν για να προσεγγίσει η έκθεση τις 
οριακές τιμές ή να μειωθεί κάτω από αυτές. Επιπλέον, 
απαιτούνται μέσα ατομικής προστασίας ρουχισμού και 
εξοπλισμού (ΜΑΠ) (π.χ. προστατευτικά γάντια, καλύμματα 
παπουτσιών). Οι εργαζόμενοι πρέπει επίσης να πλένουν 
το πρόσωπό τους, τα χέρια και τους βραχίονες πριν το 
φαγητό, το κάπνισμα ή την εφαρμογή καλλυντικών. Η 
παρατεταμένη επαφή με τα σωματίδια βηρυλλίου πρέπει 
πάντοτε να αποφεύγεται. Αντί για πεπιεσμένο αέρα, οι 
υψηλής απόδοσης ηλεκτρικές κούπες σωματιδιακού αέρα 
κενού (HEPA vacuums) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τον καθαρισμό του εξοπλισμού και των δαπέδων 
γύρω από τις περιοχές εργασίας.

Πηγές: IARC, CDC, CAREX, OSHA, NIOSH, EC
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