
КАДМИЙ – ФАКТИТЕ
В ЕС около 10 000 работници се оценяват като потенциално изложени на кадмий и неговите 
съединения. Работниците могат да бъдат изложени на кадмий при топене и рафиниране 
на метали или от въздуха в промишлени предприятия, които произвеждат батерии, покрития или 
пластмаси. Опасни нива на експозицията на кадмий, могат да възникнат на работни места, при които 
работниците са изложени на кадмиев прах или дим, например:където се загряват съединения или 
повърхности, които съдържат кадмий, или където работниците заваряват или срязват материали 
или спойки, съдържащи кадмий. Основните пътища на експозиция са чрез вдишване на прах и 
изпарения, въпреки че може да има и случайно поглъщане на прах от замърсени ръце. Съединенията 
на кадмий и кадмият се класифицират като канцерогени от група 1 от МАИР, което означава, че те 
са доказано канцерогенни за хората. Кадмият и кадмиевите съединения причиняват рак на белите 
дробове, но се наблюдава връзка и с рак на бъбреците и простатата.

Къде възникват рискове?

Работниците в много индустрии са изложени на 
потенциална експозиция на кадмий. Потенциалът 
за експозиция е най-висок сред работниците 
в производството и рафинирането на кадмий, 
производството на никел-кадмиеви батерии, 
галванични покрития, производството на пигменти и 
при заваряване. Експонирани работници се откриват 
главно в строителството, производството на метални 
изделия (особено батерии), производството на цветни 
метали и производството на пластмасови изделия. 

Повече за веществото

Кадмият е естествено срещащ се елемент в земната 
кора. Кадмият като метал има специфични свойства 
като устойчивост на корозия, ниска температура на 
топене, висока топлинна и електрическа проводимост, 
което го прави подходящ за голямо разнообразие 
от промишлени приложения. Този мек, без мирис, 
сребристо-бял метал първоначално е бил използван 
и в пигментите за боя и като заместител на калая. 
Днес около три четвърти от кадмия се използва като 

електроден компонент в алкални батерии, а останалата 
част се използва в пигменти, покрития и спойки и като 
стабилизатор за пластмаси.
  
Какви симптоми могат да се проявят?

Излагането на кадмий може да предизвика дразнене 
на кожата или очите в зоната на контакта. Острата 
дихателна експозиция (високи нива за кратък период 
от време) може да доведе до грипоподобни симптоми 
(студени тръпки, треска и мускулни болки) и може да 
увреди белите дробове. Хроничната експозиция (ниско 
ниво за продължителен период от време) може да 
доведе до заболяване на бъбреците, костите и белите 
дробове. Основните и най-сериозни неблагоприятни 
последици за здравето от дългосрочната експозиция на 
кадмий включват бъбречна дисфункция, рак на белия 
дроб и рак на простатата.

Латентният период между експозицията и рака, свързан 
с кадмий, е приблизително 10 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 ранни симптоми. Работещите трябва 
да бъдат информирани за опасностите, свързани с 
експозицията на кадмий на работното място.

Най-ефективният начин за предотвратяване на 
излагането на опасен метал като кадмий е чрез 
елиминиране или заместване. Замяна с ефективни, 
по-малко токсични алтернативи на кадмий е възможна 
при акумулаторни батерии (никел-метален хидрид), 
обшивки (цинк, алуминий), пигменти (цериев сулфид) и 
стабилизатори за пластмаси. 
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