
НИКЕЛ – ФАКТИТЕ
Никелът, под формата на различни сплави и съединения, е широко използван в различни 
производства и продукти от повече от 100 години. Няколко милиона работници по 
света са изложени на пари, прах и газове, съдържащи никел и негови съединения. Никелът се среща естествено 
в околната среда в ниски нива. Никеловите съединения и металният никел имат много промишлени и търговски 
приложения, включително използване в неръждаема стомана и други никелови сплави, катализатори, батерии, 
пигменти и керамика. Експозицията възниква чрез вдишване, поглъщане или контакт с кожата. Има данни основно 
за кожни и респираторни ефекти при излагане на никел. Проучванията показват повишен риск от рак на белия дроб 
и носа от излагане на прах от никел (рафинерии) и никелов сулфид. Никеловите съединения са класифицирани като 
канцерогенни от група 1 от МАИР, което означава, че те са канцерогенни за хора. Металният никел се класифицира като 
група 2B, т.е. вероятен канцероген за хора.

Кога възникват рискове?

Повечето работници, изложени на никел и никелови 
съединения в Европейския съюз, се занимават с 
производство на метални изделия, производство 
на машини, с изключение на електрическо 
оборудване и производство на транспортни 
средства. Професионалната експозиция е типична 
за работниците, извършващи дейности като добив, 
топене, заваряване, леене, никелиране, пръскане 
и смилане/ раздробяване на никел и никелови 
съединения.

Повече за веществото

Никелът е сребристо-бял метален елемент, намиращ 
се в земната кора. Използва се често в комбинация с 
други елементи под формата на никелови съединения. 
Поради своите уникални свойства никелът има много 
промишлени приложения. Най-често никелът се 
използва в метални сплави, защото придава полезни 
свойства, като устойчивост на корозия, устойчивост на 
топлина, твърдост и якост.

Какви симптоми могат да се проявят?

Професионалната експозиция на никел и 
съединенията му възниква главно чрез вдишване на 
прахови частици и пари или чрез контакт с кожата. 
Острата експозиция на никел при вдишване може 
да причини тежки увреждания на белите дробове и 
бъбреците. Продължителното излагане на никелов 
прах при работниците на никелови рафинерии води 
до повишен риск от рак на белия дроб и носната 
кухина. Никеловият рафиниращ прах е смес от много 
никелови съединения, като основната съставка е 
никеловият сулфид. Хроничната кожна експозиция на 
никел може да доведе до дерматит с оплаквания като 
суха, раздразнена или сърбяща кожа. Хроничната 
експозиция при вдишване може да доведе до 
респираторни ефекти, включително астма, характерна 
за никела, понижена белодробна функция и бронхит.

Латентният период между експозицията и рака, 
свързан с никел, варира от 13 до 24 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. Работниците трябва да 
са наясно с ефектите от експозицията. 
Най-ефективният начин за предотвратяване на 
експозицията е чрез елиминиране или заместване с 
вещества, които представляват по-малък риск. Ако 
не е възможно, процесите трябва да бъдат (частично) 
затворени и да се използва локална смукателна 
вентилация. Тъй като металният никел и някои 
никелови съединения могат да предизвикат кожна 
сенсибилизация, контактът с кожата трябва да се 
предотврати, доколкото това е възможно. Когато това 
не е възможно, трябва да се въведат мерки за контрол, 
за да се сведе до минимум контактът с кожата. Те могат 
да включват подходящо лично защитно облекло, 
ръкавици и подходящо използване на бариерни 
кремове. Личните предпазни средства (ЛПС), които 
включват защитно облекло и респираторно защитно 
оборудване/маска, трябва да се използват само когато 
са взети всички други разумно приложими мерки, 
но те не са постигнали адекватен контрол и остава 
известен остатъчен риск.

IARC, NIEHS, CDC, HSE
SOLUTIONS AND GOOD PRACTICES? WWW.ROADMAPONCARCINOGENS.EU/NICKEL

 10 June 2019 / Bulgarian


