
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ  
ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΔΜΙΟ 
Στην ΕΕ εκτιμάται ότι 10.000 εργαζόμενοι εκτιμάται ότι είναι δυνητικά εκτεθειμένοι σε κάδμιο και ενώσεις του. Οι εργαζόμενοι 
ενδέχεται να εκτεθούν στο κάδμιο από την τήξη και την επεξεργασία μετάλλων ή από τον αέρα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
όπου παράγονται μπαταρίες, επιστρώσεις ή πλαστικά. Δυνητικά επικίνδυνη έκθεση στο κάδμιο μπορεί να συμβεί σε εργασίες 
στις οποίες οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε σκόνη ή καπνούς, εκεί όπου θερμαίνονται ενώσεις ή επιφάνειες που περιέχουν κάδμιο 
ή εκεί όπου οι εργαζόμενοι συγκολλούν ή κόβουν υλικά ή χρησιμοποιούν συγκολλητικά που περιέχουν κάδμιο. Οι κυριότερες 
οδοί έκθεσης είναι η εισπνοή σκόνης και καπνού, παρόλο που μπορεί να συμβεί τυχαία κατάποση σκόνης από μολυσμένα 
χέρια. Το κάδμιο και οι ενώσεις καδμίου ταξινομούνται ως καρκινογόνες ουσίες της ομάδας 1 από το IARC, οι οποίες θεωρούνται 
καρκινογόνες ουσίες για τον άνθρωπο. Το  κάδμιο και οι ενώσεις του προκαλούν καρκίνο των πνευμόνων, αλλά υπάρχουν επίσης 
επιστημονικές παρατηρήσεις ότι συνδέονται με καρκίνο του νεφρού και του προστάτη.

Που υπάρχει κίνδυνος

Οι εργαζόμενοι σε πολλές βιομηχανίες αντιμετωπίζουν 
δυνητικά έκθεση στο κάδμιο. Η πιθανότητα έκθεσης είναι 
μεγαλύτερη μεταξύ των εργαζομένων στην παραγωγή και 
επεξεργασία του καδμίου, στην κατασκευή μπαταριών 
Ni-Cd, στην ηλεκτρολυτική επίστρωση, στην κατασκευή 
χρωστικών ουσιών και στην συγκόλληση. Οι εκτεθειμένοι 
εργαζόμενοι εντοπίζονται κυρίως στον κατασκευαστικό 
κλάδο, στην παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (ιδίως 
μπαταριών), τη βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων και 
την κατασκευή πλαστικών προϊόντων.

Περισσότερα για την ουσία

Το κάδμιο είναι ένα φυσικό στοιχείο που βρίσκεται στο 
φλοιό της γης. Το μέταλλο του καδμίου έχει χαρακτηριστικές 
ιδιότητες όπως αντοχή στη διάβρωση, χαμηλή θερμοκρασία 
τήξης, υψηλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα, που το 
καθιστούν κατάλληλο για μεγάλη ποικιλία βιομηχανικών 
εφαρμογών. Αυτό το απαλό, άοσμο, μέταλλο λευκού-ασημί 
χρώματος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε χρωστικές 
ύλες βαφής και ως υποκατάστατο του κασσίτερου. Σήμερα, 
περίπου τα τρία τέταρτα του καδμίου χρησιμοποιούνται ως 
συστατικό ηλεκτροδίου σε αλκαλικές μπαταρίες, 

ενώ το υπόλοιπο χρησιμοποιείται σε χρωστικές 
ουσίες, επιχρίσματα και επιμεταλλώσεις καθώς και ως 
σταθεροποιητής για τα πλαστικά.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία 

Η έκθεση στο κάδμιο μπορεί να προκαλέσει τοπικό 
ερεθισμό του δέρματος ή των ματιών. Η οξεία έκθεση στην 
εισπνοή (υψηλά επίπεδα σε σύντομο χρονικό διάστημα) 
μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα που ομοιάζουν με 
γρίπη (ρίγη, πυρετός και μυϊκά άλγη) και μπορεί να βλάψει 
τους πνεύμονες. Η χρόνια έκθεση (χαμηλό επίπεδο για 
μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
νεφρική, οστική και πνευμονική νόσο. Οι κύριες και 
σοβαρότερες αρνητικές συνέπειες για την υγεία λόγω 
της μακροχρόνιας έκθεσης στο κάδμιο περιλαμβάνουν 
δυσλειτουργία των νεφρών, καρκίνο του πνεύμονα και 
καρκίνο του προστάτη.

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

Τι μπορείτε να κάνετε

Πραγματοποιείτε διαρκώς τις κατάλληλες για την έκθεση 
μετρήσεις, έτσι ώστε να είναι γνωστό πότε πρέπει να 
ακολουθήσουν συγκεκριμένες ενέργειες. Διερευνήστε 
εάν οι εργαζόμενοι αναφέρουν πρώιμα συμπτώματα. Οι 
εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τις επιπτώσεις που 
σχετίζονται με την έκθεση στο κάδμιο στο χώρο εργασίας.
Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την πρόληψη της 
έκθεσης σε ένα επικίνδυνο μέταλλο όπως το κάδμιο, 
είναι μέσω της εξάλειψης ή της υποκατάστασης. 
Η αντικατάσταση με βιώσιμες, λιγότερο τοξικές 
από το κάδμιο εναλλακτικές λύσεις είναι εφικτή 
στην παραγωγή επαναφορτιζόμενων μπαταριών 
(νικελίου υδριδίου μετάλλου),  στην επιμετάλλωση 
(ψευδάργυρος, εναπόθεση ατμού αλουμίνιου), στην 
παραγωγή χρωστικών ουσιών (σουλφίδιο του δημητρίου) 
και σταθεροποιητών πλαστικών. Οι οργανωτικές/
διοικητικές ενέργειες περιλαμβάνουν τον περιορισμό 
του χρόνου που ο εργαζόμενος εκτελεί εργασία που 
συνεπάγεται πιθανή έκθεση στο κάδμιο. Στα μέσα 
ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) περιλαμβάνεται η σωστή 
αναπνευστική προστασία και ενδυμασία, αλλά αυτά θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ως έσχατη λύση, αφού 
εισαχθούν  άλλες τεχνικές παρεμβάσεις.

Πηγές: IARC, OSHA, NIEHS, EC, CDC
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