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I EU anslås 1,5 millioner arbejdstagere potentielt at være udsat for bly og uorganiske
blyforbindelser. Den primære erhvervsmæssige udsættelse for bly er indånding af
blygasser eller blyholdigt støv i luften og optagelse af bly gennem åndedrætssystemet.
Blyeksponering er forbundet med øget risiko for lunge-, mave- og urinblærekræft hos
forskellige befolkningsgrupper. Det stærkeste epidemiologiske bevis er for lungekræft
og mavekræft, som har en konsekvent men svag sammenhæng med erhverv og
brancher, der medfører udsættelse for bly. Bly er klassificeret som kræftfremkaldende
i gruppe 2B af IARC, hvilket betyder, at det er muligt kræftfremkaldende for
mennesker.

Hvor opstår risikoen
Der udvikles blydampe under metalforarbejdning, når
metal opvarmes eller loddes. Der udvikles blystøv når
metal skæres eller når blymaling slibes eller fjernes med
en varmepistol. Blydampe og blystøv har ingen lugt, så
du kan ikke vide, at du bliver udsat. Selvom bly anvendes
i mindre omfang end tidligere, er bly stadig almindeligt
i mange brancher, herunder i byggeri, minedrift og
fremstillingsvirksomhed. I disse brancher risikerer
arbejdstagere at blive udsat for bly gennem indånding,
indtagelse eller hudkontakt.

Mere om stoffet
Bly er et naturligt forekommende blågråt tungmetal der
findes i små mængder i jordskorpen. Det kan bruges som et
rent metal, i kombination med et andet metal i en legering
eller i form af en kemisk forbindelse. En primær anvendelse
af bly er i bly-syre-akkumulatorer (blybatterier) til biler, der
bruger en næsten ren blylegering.

Hvad kan du gøre
Bly benyttes også til fremstilling af ammunition,
metalprodukter (loddetråd og -rør) og udstyr til beskyttelse
mod røntgenstråler. På grund af sundhedsmæssige
overvejelser er bly i maling og keramikprodukter, kalkning og
rørlodning reduceret drastisk de senere år.

Hvordan kan bly påvirke dig
Bly passerer gennem lungerne ind i blodet, hvor
det kan skade mange af kroppens organsystemer.
Sundhedspåvirkninger fra kortvarig eksponering for bly
kan variere fra mavesmerter til hovedpine og træthed.
Langvarig eksponering for bly kan føre til mavesmerter,
depression, kvalme, hjertesygdomme, nyresygdomme og
fertilitetsproblemer. De præcise mekanismer, som fører til
kræft, er ukendte. Blyforbindelser synes ikke at forårsage
genetisk skade direkte, men kan gøre det gennem indirekte
mekanismer.

SOLUTIONS AND GOOD PRACTICES? WWW.ROADMAPONCARCINOGENS.EU/LEAD

Den mest effektive måde til at forhindre udsættelse, er ved
substitution til blyfri produkter eller produkter med lavere
blyindhold. Hvor blyholdige produkter ikke kan erstattes,
skal arbejdstagerene undervises i farerne og i sikker
udførelse af arbejdet. Brug af egnede tekniske løsninger
kan sikre, at arbejdsområdet er godt ventileret. Der må
ikke spises og drikkes i områder, hvor blyholdige produkter
håndteres eller forarbejdes.
Sørg for, at arbejdstagerne har egnede personlige
værnemidler, f.eks. beskyttelsesbriller, korrekt
åndedrætsværn, overtræksdragter og handsker. I nogle
tilfælde kan luftforsynet åndedrætsværn være nødvendigt.
Personlige værnemidler bruges kun som en sidste udvej
efter iværksættelse af tekniske foranstaltninger.
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