
FAKTY: NIKIEL
Nikiel, w postaci różnych stopów i związków, od ponad 100 lat wykorzystuje się komercyjnie na 
szeroką skalę. Na działanie dymów, pyłów i mgieł, zawierających nikiel i jego związki, narażonych 
jest kilka milionów pracowników na całym świecie. W przyrodzie nikiel występuje o małych stężeniach. Związki niklu i nikiel 
metaliczny mają wiele zastosowań przemysłowych i handlowych, stanowią np. składnik stali nierdzewnej i innych stopów niklu, 
katalizatorów, akumulatorów, pigmentów i wyrobów ceramicznych. Drogi narażenia na nikiel obejmują wdychanie, spożycie lub 
kontakt przez skórę. Obserwuje się, że w wyniku narażenia na ten pierwiastek pojawiają się dolegliwości skórne oraz zaburzenia 
pracy układu oddechowego. Na podstawie wyników badań wykazano zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów płuc i nosa 
wskutek narażenia na pyły z rafinerii niklu i podsiarczek niklu. IARC zaklasyfikowała związki niklu jako substancje rakotwórcze 
grupy 1, co oznacza, że są one rakotwórcze dla ludzi. Nikiel metaliczny jako grupa 2B jest prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi.

Gdzie występują zagrożenia? 

Większość pracowników narażonych na działanie niklu i 
związków niklu w Unii Europejskiej zajmuje się produkcją 
metalowych wyrobów gotowych, produkcją maszyn, 
z wyjątkiem sprzętu elektrycznego i transportowego. 
Narażenie w miejscu pracy jest powszechne wśród 
osób pracujących w górnictwie oraz zajmujących się: 
wytopem metali, spawaniem, odlewaniem, malowaniem 
natryskowym i szlifowaniem powierzchni ze związków niklu 
i niklu. 

Więcej informacji na temat substancji

Nikiel jest srebrzystobiałym pierwiastkiem metalicznym 
występującym w skorupie ziemskiej. Może być łączony z 
innymi pierwiastkami w celu tworzenia związków niklu. 
Ze względu na swoje specyficzne właściwości nikiel ma 
wiele zastosowań przemysłowych. Używa się go przede 
wszystkim w stopach metali, ponieważ nadaje im takie 
użyteczne właściwości, jak: odporność na korozję i ciepło, 
twardość i wytrzymałość.

Objawy

Narażenie na działanie niklu następuje głównie poprzez 
wdychanie cząsteczek pyłu i oparów lub poprzez kontakt ze 
skórą. Ostre narażenie na wysokie stężenia niklu poprzez 
wdychanie może spowodować poważne uszkodzenie płuc 
i nerek. Długotrwałe narażenie pracowników rafinerii niklu 
na pył prowadzi do zwiększonego ryzyka wystąpienia 
raka płuc i nosa. Pył rafinerii niklu stanowi mieszaninę 
wielu związków niklu, a głównym jego składnikiem 
jest podsiarczek niklu. Długotrwałe narażenie skóry 
na działanie niklu może prowadzić do zapalenia skóry, 
któremu towarzyszą takie dolegliwości, jak: suchość, 
podrażnienie lub świąd. Przewlekłe narażenie poprzez 
drogi oddechowe może mieć wpływ na układ oddechowy, 
w tym może powodować: astmę, zmniejszenie wydajności 
pracy płuc i zapalenie oskrzeli. 

Okres utajenia pomiędzy narażeniem na działanie niklu a 
wystąpieniem związanych z tą substancją nowotworów 
wynosi od 13 do 24 lat.

Co możesz zrobić?

Wykonuj systematycznie prawidłowe pomiary narażenia, 
aby ustalić, kiedy należy podjąć odpowiednie działania. 
Sprawdzaj, czy pracownicy odpowiednio wcześnie zgłaszają 
objawy. 

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania narażenia 
na nikiel jest jego wyeliminowanie lub zastąpienie go 
substancjami stwarzającymi mniejsze ryzyko. Jeśli nie jest 
to możliwe, procesy powinny być prowadzone w miejscach 
(częściowo) zamkniętych. Należy ponadto stosować 
lokalną wentylację wyciągową. Ponieważ nikiel metaliczny 
i niektóre związki niklu mogą powodować uczulenie na 
skórze, należy w miarę możliwości nie dopuszczać do ich 
kontaktu ze skórą. W przypadku gdy nie jest to możliwe, 
konieczne będzie wprowadzenie środków kontrolnych 
mających na celu zminimalizowanie kontaktu niklu ze 
skórą. Środki takie obejmują, np.: odpowiednią odzież 
ochronną, rękawice i właściwe kremy ochronne. Środki 
ochrony osobistej, tj. odzież ochronna i aparat do ochrony 
dróg oddechowych/maska, powinny być stosowane tylko 
wtedy, gdy zostały podjęte wszelkie inne możliwe środki, 
ale nie zapewniły one odpowiedniej ochrony i pozostaje 
pewne ryzyko resztkowe.
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