
FAKTA CADMIUM
I EU anslås at 10.000 medarbejdere potentielt er udsat for cadmium og dets forbindelser. 
Arbejdstagerne kan blive udsat for cadmium fra smeltning og raffinering af metaller eller fra indeluft 
i industrianlæg, der fremstiller batterier, coatings eller plast. Farlig eksponering for cadmium kan forekomme 
i jobs, hvor arbejderne udsættes for cadmiumstøv eller -dampe, f.eks. hvor de opvarmer forbindelser eller 
overflader, der indeholder cadmium, eller hvor arbejderne svejser eller skærer materialer, der indeholder 
cadmium. De væsentligste eksponeringsveje er gennem indånding af støv og dampe, selvom der også kan 
forekomme tilfældig indtagelse af støv fra forurenede hænder. Cadmium og cadmiumforbindelser klassificeres 
som kræftfremkaldende i gruppe 1 af IARC, hvilket betyder, at de er kræftfremkaldende for mennesker. 
Cadmium og cadmiumforbindelser forårsager kræft i lungerne, men der er også observeret en sammenhæng 
med kræft i nyrerne og prostata.

Hvor opstår risikoen  

Arbejdstagere i mange brancher står over for potentiel 
eksponering for cadmium. Eksponeringsrisikoen er 
højest blandt medarbejdere i produktionen af cadmium 
og raffinering, fremstilling af Ni-Cd (nikkel-cadmium) 
batterier, galvanisering, fremstilling af pigmenter og ved 
svejsning. Eksponerede arbejdstagere findes hovedsageligt 
i byggebranchen, ved fremstilling af metalprodukter 
(især batterier), ved fremstilling af ikke-jernholdige uædle 
metaller og fremstilling af plastprodukter. 

Mere om stoffet

Cadmium er et naturligt forekommende grundstof, der 
findes i jordskorpen. Cadmium har specifikke egenskaber 
som korrosionsbeskyttende, lav smeltetemperatur 
samt høj termisk og elektrisk ledningsevne, hvilket gør 
det velegnet til en lang række industrielle anvendelser. 
Dette bløde, lugtfrie, sølv-hvide metal blev først brugt i 
malingpigmenter og som erstatning for tin. I dag anvendes 
ca. 3/4 af alt cadmium som elektrodekomponent i alkaliske 
batterier, og resten bruges i pigmenter, som coating, til 
galvanisering og som stabilisator til plast.

Hvordan kan cadmium påvirke dig

Eksponering for cadmium kan forårsage lokal hud- eller 
øjenirritation. Akut eksponering gennem luftvejene 
(høje niveauer over en kort periode) kan medføre 
influenzalignende syptomer (kulderystelser, feber og 
muskelsmerter) og kan skade lungerne. Langvarig 
eksponering (lavt niveau over længere tid) kan resultere 
i nyre-, knogle- og lungesygdomme. De primære og 
mest alvorlige negative sundhedsvirkninger af langvarig 
eksponering for cadmium omfatter nedsat nyrefunktion, 
lungekræft og prostatakræft.

Latensperioden mellem eksponering og cadmiumrelateret 
kræft er ca. 10 år.

Hvad du kan gøre

Medarbejderne skal gøres opmærksom på farerne 
forbundet med eksponering for cadmium på 
arbejdspladsen.

Den mest effektive måde at forhindre eksponering for 
et farligt metal som cadmium er ved eliminering eller 
substitution. Substitution med egnede, mindre giftige 
alternativer til cadmium til genopladelige batterier (nikkel-
metal hydrid), galvanisering (zink, dampaflejret aluminium), 
pigmenter (ceriumsulfid) og plaststabilsatorer er tilgængelige. 
Organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af 
den tid, hvori en medarbejder udfører arbejde med potentiel 
udsættelse for cadmium. Personlige værnemidler omfatter 
brug af passende åndedrætsværn og tøj som kan bruges som 
en sidste udvej efter indførelse af tekniske løsninger.
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