
ОЛОВО – ФАКТИТЕ
В ЕС се смята, че 1,5 милиона работници са потенциално изложени на олово и неорганични 
оловни съединения. Най-често срещаният начин за професионално излагане на олово е 
вдишването на оловни пари или оловен прах във въздуха и абсорбцията му през дихателната система. Експозицията 
на олово е свързана с повишен риск от рак на белия дроб, стомаха и пикочния мехур при различни човешки популации. 
Най-изразените епидемиологични данни са за рак на белите дробове и стомаха, връзката между експозиция и 
заболеваемост е слабо но достатъчно консистентно изразена в професиите и индустриите, водещи до експозиция на 
олово. Оловото се класифицира като канцероген от група 2В от МАИР, което означава, че е вероятен канцероген за хора.

Кога възникват рискове?

Оловни пари се получават по време на гореща 
обработка на метали, когато металът се топи или 
споява. Оловен прах се получава, когато металът се 
реже или когато се шлифова или отстранява оловна 
боя от повърхности – песъкоструйно или с топлинен 
пистолет. Оловните газове и оловният прах нямат 
миризма, така че може да не знаете, че сте изложени 
на въздействието им. Макар че се използва по-рядко, 
оловото все още е често срещано явление в много 
индустрии, включително в строителството, минното 
дело и производството. Във всяка от тези индустрии, 
работниците са изложени на риск от експозиция 
на олово, чрез вдишване, поглъщане или контакт с 
кожата.

Повече за веществото

Оловото е естествено срещащ се синкаво-сив метал, 
намиращ се в малки количества в земната кора. Може да 
се използва като чист метал, комбиниран с друг метал, 
в съответните сплави, или под формата на химични 
съединения. Основното използване на олово е за 
автомобилни акумулаторни батерии, вид акумулаторна 
батерия, която използва почти чиста оловна сплав.
Оловото може да се използва и в производството 
на боеприпаси, метални изделия (спойки и тръби) 

и устройства за защита от рентгенови лъчи. 
Поради загриженост за здравето на работещите и 
потребителите, оловото, използвано  в бои и керамични 
продукти и за уплътняване и спояване на тръби е 
драстично намалено през последните години. 

Какви симптоми могат да се проявят?

Оловото преминава през белите дробове в кръвта, 
където може да навреди на много органи и системи 
на тялото. Здравните ефекти от остра (краткотрайна) 
експозиция на високи нива на олово могат да 
варират от болки в корема до главоболие и умора. 
Продължителното излагане на олово може да доведе 
до болки в корема, депресия, гадене, заболявания 
на сърдечно-съдовата и кръвотворната система, 
бъбречни заболявания и проблеми с плодовитостта. 
Точните механизми, чрез които оловото причинява 
рак, са неизвестни. Оказва се, че съединенията 
на оловото не причиняват директно генетични 
увреждания, но могат да направят това чрез няколко 
индиректни механизми, включително инхибиране 
синтеза и възстановяването на ДНК, окислително 
увреждане и взаимодействие с ДНК-свързващи 
протеини и тумор-супресорни протеини.

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. Работниците трябва да 
са наясно с ефектите от експозицията. 
Най-ефективният начин за предотвратяване на 
експозицията е чрез заместване с продукти без 
съдържание на олово или с ниско съдържание на 
олово. Когато оловносъдържащите продукти не 
могат да бъдат заменени, обучете работниците 
за опасностите и безопасните  работни практики. 
Използвайте подходящи технически средства, за да 
се гарантира, че работната зона е добре проветрена. 
Яденето и / или пиенето трябва да са разрешени 
само в помещения/зони, където не се обработват или 
преработват съдържащи олово продукти.
Уверете се, че работниците разполагат с подходящи 
лични предпазни средства, като например предпазни 
очила, подходящи дихателни средства, комбинезони 
и ръкавици. В някои случаи може да е необходим 
респиратор. Личните предпазни средства трябва да се 
използват само като крайна мярка и след въвеждането 
на възможните технически и инженерни решения.
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