
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΚΕΛΙΟ
Εδώ και τουλάχιστον 100 χρόνια, το νικέλιο έχει τεθεί σε ευρεία εμπορική χρήση, με τη μορφή των διαφόρων 
κραμάτων και ενώσεων. Μερικά εκατομμύρια εργαζόμενων παγκοσμίως εκτίθενται αερογενώς σε ατμούς, σκόνες 
και εκνεφώσεις νικελίου και ενώσεών του. Το νικέλιο εμφανίζεται στο φυσικό περιβάλλον σε χαμηλά επίπεδα. Οι 
ενώσεις νικελίου και το μεταλλικό νικέλιο έχουν πολλές βιομηχανικές και εμπορικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στην κατασκευή 
ανοξείδωτου χάλυβα και άλλων κράματα νικελίου, καταλυτών αυτοκινήτων, μπαταριών, χρωστικών και κεραμικών. Η έκθεση πραγματοποιείται 
μέσω της εισπνοής, της κατάποσης ή της δερματικής επαφής. Έχουν αναφερθεί δερματικές εκδηλώσεις  και αναπνευστικές επιδράσεις από την 
έκθεση στο νικέλιο. Υπάρχουν μελέτες που έχουν καταδείξει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνων των πνευμόνων και των ρινικών κοιλοτήτων 
λόγω της έκθεσης σε σκόνες που προκύπτουν από την επεξεργασία του νικελίου και του υποσουλφίδιου του νικελίου. Οι χημικές ενώσεις νικελίου 
ταξινομούνται ως καρκινογόνα της ομάδας 1 από τον Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα του Καρκίνου (IARC), που σημαίνει ότι είναι καρκινογόνος 
ουσία για τον άνθρωπο. Το μεταλλικό νικέλιο, ως καρκινογόνο της ομάδα 2Β, θεωρείται πιθανό καρκινογόνο για τον άνθρωπο. 

Που υπάρχει κίνδυνος

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε νικέλιο 
και ενώσεις του στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προέρχονται από τομείς κατασκευής μεταλλικών 
προϊόντων, μηχανικού εξοπλισμού, εκτός από ηλεκτρικές 
συσκευές και κατασκευής εξοπλισμού μεταφορών. 
Η επαγγελματική έκθεση είναι συχνή για τους 
εργαζόμενους στην εξόρυξη, τήξη, συγκόλληση, χύτευση, 
βαφή με ψεκασμό και κονιορτοποίηση νικελίου και 
ενώσεων αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες για την ουσία

Το νικέλιο είναι ένα αργυρόλευκο μεταλλικό στοιχείο 
που βρίσκεται στο φλοιό της γης. Μπορεί να συνδυαστεί 
με άλλα στοιχεία σχηματίζοντας ενώσεις νικελίου. 
Λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων του, το νικέλιο έχει 
πολλές βιομηχανικές χρήσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή κραμάτων μετάλλων 
επειδή προσδίδει χρήσιμες ιδιότητες, όπως αντίσταση 
στη διάβρωση, αντοχή στη θερμότητα, 

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία 

Η επαγγελματική έκθεση στο νικέλιο συμβαίνει κυρίως 
μέσω εισπνοής σωματιδίων σκόνης και αναθυμιάσεων 
ή μέσω του δέρματος. Οξεία έκθεση σε υψηλά επίπεδα 
νικελίου δια της εισπνοής μπορεί να προκαλέσει σοβαρή 
βλάβη στους πνεύμονες και τα νεφρά. Παρατεταμένη 
έκθεση εργαζόμενων σε σκόνη που εκλύεται κατά 
την επεξεργασία νικελίου σε αντίστοιχες μονάδες 
επεξεργασίας οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
καρκίνου των πνευμόνων και των ρινικών κοιλοτήτων. 
Η σκόνη επεξεργασίας νικελίου είναι ένα μίγμα πολλών 
ενώσεων νικελίου, με το υποσουλφίδιο του νικελίου 
να είναι η σημαντικότερη αυτών.  Η χρόνια δερματική 
έκθεση στο νικέλιο μπορεί να οδηγήσει σε δερματίτιδα 
με εκδηλώσεις όπως ξηρό, ερεθισμένο δέρμα ή φαγούρα.  
Η χρόνια έκθεση δια της εισπνοής μπορεί να προκαλέσει 
αναπνευστικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου 
ενός ειδικού για το νικέλιο τύπου άσθματος, μειωμένη 
αναπνευστική λειτουργία και βρογχίτιδα. Η λανθάνουσα 
περίοδος εμφάνισης καρκίνου λόγω έκθεσης στο νικέλιο 
κυμαίνεται από 13 έως 24 χρόνια.

Τι μπορείτε να κάνετε

Πραγματοποιείτε διαρκώς τις κατάλληλες για την έκθεση 
μετρήσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον προκειμένου 
να γνωρίζετε πότε και ποιες ενέργειες πρέπει να 
ακολουθήσουν. Διερευνείστε οποιαδήποτε περίπτωση οι 
εργαζόμενοι αναφέρουν πρώιμα συμπτώματα έκθεσης.  
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της έκθεσης 
είναι με την αποφυγή χρήσης ή υποκατάσταση της ουσίας 
με άλλα λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα.  Εκεί όπου δεν 
είναι δυνατή η αντικατάσταση, οι διαδικασίες πρέπει να 
περιορίζονται μερικώς σε κλειστούς χώρους όπου πρέπει 
να χρησιμοποιείται τοπικός εξαερισμός.
Επειδή το μεταλλικό νικέλιο και μερικές ενώσεις του μπορεί 
να προκαλούν ευαισθητοποίηση του δέρματος, πρέπει να 
αποφεύγεται η δερματική επαφή στο μέτρο του εφικτού. 
Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να εφαρμοστούν 
μέτρα ελέγχου για να ελαχιστοποιηθεί η επαφή με 
το δέρμα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την χρήση 
κατάλληλων ατομικών προστατευτικών ρούχων, γαντιών 
και κατάλληλης προστατευτικής κρέμας δέρματος. Τα μέσα 
ατομικής προστασίας(ΜΑΠ), τα οποία περιλαμβάνουν 
προστατευτικό ρουχισμό και αναπνευστικό προστατευτικό 
εξοπλισμό / μάσκα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 
όταν έχουν ληφθεί όλα τα άλλα εύλογα πρακτικά μέτρα 
αλλά δεν έχουν επιτύχει επαρκή έλεγχο και παραμένει 
κάποιος υπολειπόμενος κίνδυνος.
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