TOXIC METALS CAN BE FOUND IN MATERIAL FOR MAKING JEWELRY !
CADMIUM : is a silver-white metal and soft that occurs naturally. Most cadmium used
in the production of other metals such as zinc, lead, or copper. Cadmium has many
uses in industry and consumer products, mainly batteries, pigments, metal coatings,
solder and plastics.
Health Effects : Breathing air with very high levels of cadmium severely damages the
lungs and can cause death. Breathing lower levels for years leads to a build-up of
cadmium in the kidneys that can cause kidney disease. Other effects that may occur
after breathing cadmium for a long time are lung damage and fragile bones.
LEAD : is a naturally occurring bluish-gray metal. Its most important use is in the
production of some types of batteries. It is also used in the production of
ammunition, in some kinds of metal products such as sheet lead, solder, some brass
and bronze products, and pipes.
Health Effects : The effects of lead are the same whether it enters the body through
breathing or swallowing. The main target for lead toxicity is the nervous system. At
high levels of exposure, lead can severely damage the brain and kidneys. In pregnant
women, high levels of exposure to lead may cause miscarriage and in men can damage
the organs responsible for sperm production.
ARSENIC : is chemically as a metalloid, having both properties of a metal and a
nonmetal. Most inorganic and organic arsenic compounds are white or colorless
powders that do not evaporate, no smell, and no special taste. Arsenic is present in
food, water, or air.
Health Effects : If you breathe high levels of inorganic arsenic, then you are
likely to experience a sore throat and irritated lungs If you have direct skin
contact with high concentrations of inorganic arsenic compounds, the skin may become
irritated, with some redness and swelling. However, it does not appear that skin
contact is likely to lead to any serious internal effects.
MERCURY : is a shiny, silver-white, odorless liquid with a metallic taste. Metallic
mercury is mined and is also a waste product of gold mining. Mercury compounds may
be found in the air, soil, and water near hazardous waste sites
Health Effects : People who eat fish containing organic mercury or grains treated
with organic mercury for a long time can have permanent damage to the brain,
kidneys, and the growing fetus.
SELENIUM : is commonly found in sedimentary rock, much of the selenium in rocks is
combined with sulfide minerals or with silver, copper, lead, and nickel minerals.
Health Effects : People exposed to selenium dust and airborne selenium compounds in
the workplace reported dizziness, fatigue, irritation of mucous membranes and in
extreme cases, fluid in the lungs (pulmonary edema) and severe bronchitis, it is not
possible to identify the exact exposure levels at which these effects are expected
to occur.
ANTIMONY : is a silvery-white metal are mined and then mixed with other metals to
form antimony alloys or combined with oxygen to form antimony oxide. Antimony isn't
used alone because it breaks easily, but when mixed into alloys, it is used in lead
storage batteries, solder, sheet and pipe metal and pewter.
Health Effects : Breathing high levels for a long time can irritate your eyes and
lungs and can cause heart and lung problems, stomach pain, diarrhea, vomiting, and
stomach ulcers.

BARIUM : is a silvery-white metal that occurs in nature in many different forms
called compounds. It is used mostly by the oil and gas industries to make drilling
muds to make it easier to drill through rock by keeping the drill bit lubricated.
For Jewelry industry is contained in copper.
Health Effects : The health effects of barium have been studied more often in
experimental animals than in humans. Rats that ate or drank barium over short
periods had build-up of fluid in the trachea (windpipe), swelling and irritation of
the intestines, changes in organ weights, decreased body weight, and increased
numbers of deaths. Rats that ate or drank barium over long periods had increased
blood pressure and changes in the function and chemistry of the heart.
CHROMIUM : is a steel-gray solid with a high melting point. It is used mainly for
making steel and other alloys.
Health Effects : Breathing in small amounts of chromium for short or long periods
does not cause a problem in most people. However, high levels of chromium in the
workplace have caused asthma attacks in people who are allergic to chromium but lung
cancer may occur long after exposure to chromium has ended.
BISMUTH : is a white, crystalline, brittle metal with a pinkish tinge. Bismuth metal
is used in the manufacture of low melting solders and fusible alloys as well as low
toxicity bird shot and fishing sinkers.
Health effects : Bismuth and its salts can cause kidney damage, although the degree
of such damage is usually mild. Other toxic results may develop, such as vague
feeling of bodily discomfort, presence of albumin or other protein substance in the
urine.
BERYLLIUM : is a grayish element and hard that does not occur naturally. The element
does occur as a chemical component of certain rocks, coal, oil, soil, and volcanic
dust. Most of the beryllium ore that is mined is converted into alloys (mixtures of
metals) and are used in making electrical and electronic parts and machinery to
molds for plastics.
Health Effects : Beryllium is a metal that can be harmful when you breathe it. The
effects depend on how much and how long you are exposed to it. When you breathe it
in, beryllium can damage your lungs. When you breathe in large amounts of soluble
beryllium compounds, the lung damage resembles pneumonia with reddening and swelling
of the lungs.
MANGANESE : is a silver-colored metal somewhat like iron in its physical and
chemical properties. Manganese found in many types of rock, rocks containing high
levels of manganese compounds are mined. This manganese metal is mixed with iron to
make various types of steel. Some manganese compounds are used in the production of
batteries
Health Effects : Manganese miners or steel workers exposed to high levels of
manganese dust in air may have mental and emotional disturbances, and their body
movements may become slow and clumsy. This combination of symptoms is a disease
called “manganism”. Breathing too much manganese dust can also cause irritation of
the lungs. Sometimes this makes breathing difficult and it can also increase the
chances of getting a lung infection, such as pneumonia.

Read more :
http://www.eco-usa.net/toxics/chemicals/

โลหะอันตรายต่าง ๆ ทีสามารถพบได้ จากวัตถุดิบสํ าหรับการผลิตเครืองประดับ
แคดเมียม คือ ธาตุโลหะสี ขาวเงิน มีคุณสมบัติ นิ ม อ่อนตัว และเกิดขึนเองตามธรรมชาติ โดยส่ วนใหญ่ มักใช้ผสมร่ วมกับโลหะอืนๆ เช่น สังกะสี
ตะกัว หรื อ ทองแดง สําหรับอุตสาหกรรม แบตเตอรี , เคลือบสี โลหะ นําประสานโลหะ และ พลาสติก เป็ นต้น
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ การรับสารแคดเมียมเข้าสู่ ร่างกายผ่านการหายใจในปริ มาณทีไม่มาก แต่เป็ นเวลานาน จะมีผลต่อปอดและทําให้กระดูก
เปราะบาง และเป็ นโรคไต และการหายใจรับอากาศทีมีระดับของแคดเมียมในปริ มาณทีสู ง จะมีผลอย่างรุ นแรงต่อปอดและสามารถทําให้เสี ยชี วิตได้
ตะกัว คือ ธาตุโลหะสี เทาฟ้ า เกิดขึนตามธรรมชาติ มักใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี ผลิตลูกกระสุ น ผลิตนําประสาน และ เป็ นส่ วนประกอบ
โลหะของสําหรับอุตสาหกรรม ทองเหลื อง บรอนซ์ และ ท่อโลหะต่าง ๆ
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ การได้รับสารตะกัวเข้าสู่ ร่างกาย ผ่านการหายใจหรื อการกลืนกินเข้าไป พิษของสารตะกัวจะเข้าไปทําลายระบบประสาท ระบบ
การทํางานของไต การผลิตตัวอสุ จิ และ ทําให้หญิงตังครรภ์เกิดการแท้งบุตรได้
สารหนู คือ สารเคมีทีจัดเป็ นกึงโลหะทีมีคุณสมบัติทงที
ั ทําจากโลหะและอโลหะ ส่ วนใหญ่จะมีลกั ษณะผงสี ขาวไม่มีสี ไม่มีกลิน และไม่มีรสชาติ
สารหนู อาจมีปนเปื อนอยูใ่ นอาหาร และ นํา หรื อ อากาศ
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ การรับสารหนูในปริ มาณทีมากผ่านการหายใจ มักมีอาการเจ็บคอ ระคายเคืองทีปอด หรื อ การสัมผัสโดยตรง จะเกิดอาการ
ระคายเคืองทีผิวหนัง เกิดอาการบวมแดง และ อาจทําให้มีอาการ หงุดหงิ ด ได้
สารปรอท คือ สารเคมีทีมีลกั ษณะเป็ นของเหลว สี ขาวเงิน เป็ นเงา อาจพบได้ตามกองเศษโลหะทีไม่ตอ้ งการจากการขุดเจาะของเหมือง หรื อ บริ เวณ
กองขยะอันตราย ภายในเหมืองขุด แร่ ทองคํา
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ การกินปลาทีมี การปนเปื อนของสารปรอทอินทรี ย ์ เป็ นระยะเวลานาน จะสามารถทําลาย สมอง ไต และ การเจริ ญเติ บโต หาก
เป็ นหญิงตังครรภ์จะมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของทารกในครรภ์
ซีลีเนียม คือ แร่ ธาตุทีพบได้ทวไปในหิ
ั
นตะกอน และ มักพบรวมตัวอยูก่ บั แร่ ธาตุโลหะชนิ ดอืน ๆ ด้วย เช่น สารประกอบกํามะถัน ธาตุโลหะเงิน
ทองแดง ตะกัว และ นิ กเกิล เป็ นต้น
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ การสัมผัสกับฝุ่ นละอองของสารซี ลีเนี ยมในอากาศ อาจก่อให้เกิดอาการ วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย และ มีผลกระทบให้เกิดการ
ระคายเคืองไปยังเมือกของเยือหุม้ เซลล์ภายในร่ างกาย กรณี ทีได้รับในปริ มาณทีมาก ทําให้เกิดการอักเสบของ ปอด และ หลอดลม อย่างรุ นแรงได้
พลวง คือ ธาตุโลหะสี ขาวเงิน มักขุดพบผสมอยูร่ ่ วมกับโลหะอืน ๆ หรื อ รวมตัวอยูก่ บั ออกซิ เจน โดยส่ วนใหญ่จะไม่ใช้พลวง เพือการผลิตสิ งต่าง ๆ
เนื องจาก ไม่มีความยืดหยุน่ เปราะ แตกหัก ได้ง่าย ดังนัน การใช้งานจึงต้องนําไปผสมร่ วมกันโลหะอืน ๆ เช่น สําหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี
นําประสานโลหะ ท่อหรื อแผ่นโลหะต่าง ๆ และ พิวเตอร์ หรื อโลหะสําหรับผลิตเครื องประดับเทียม เป็ นต้น
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ การรับสารพลวงเข้าสู่ ร่างกาย ผ่านการหายใจ ในปริ มาณสู ง และเป็ นระยะเวลานาน จะก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ดวงตา ปอด
และ อาจมีอาการปวดท้อง ท้องเสี ย อาเจียน เกิดแผลในกระเพาะอาหาร และ สามารถเป็ นสาเหตุของโรคหัวใจและปอดได้

แบเรียม คือ ธาตุโลหะสี ขาวเงิน สามารถเกิดขึนได้เองตามธรรมชาติ ในรู ปแบบต่าง ๆ ทีเรี ยกว่า สารประกอบ โดยส่ วนใหญ่มกั ใช้สําหรับ
อุตสาหกรรมขุดเจาะ ก๊าซ และ นํามัน เพือช่ วยในการหล่อลืน ถนอมหัวสว่านเจาะ ให้การเจาะผ่านชันหิ นต่าง ๆ ง่ายขึน สําหรับการผลิตเครื องประดับ
อาจพบปนเปื อนมากับ ทองแดง
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ ส่ วนใหญ่มีการศึ กษาในสัตว์ทดลอง เช่น หนู ทีรับสารแบเรี ยม เป็ นระยะเวลาสัน และ เกิดการสะสมในร่ างกาย ก่อให้เกิดอาการ
ระคายเคือง บริ เวณหลอดลม ลําไส้ นําหนักตัวลดลง โดยส่ วนใหญ่จะเสี ยชี วิต และ หนูทีได้รับสารแบเรี ยม ผ่านการดื ม กิน เข้าสู่ ร่างกาย เป็ น
ระยะเวลานาน พบว่าเกิดการเปลียนแปลงของเคมีในระบบการทํางานของหัวใจ และ มีระดับความดันโลหิ ตทีสู งขึน
โครเมียม คือ ธาตุโลหะสี เทา มีคุณสมบัติ แข็ง และ จุดหลอมเหลวสู ง ส่ วนใหญ่ใช้สําหรับอุตสาหกรรมผสมเหล็กและโลหะผสมต่าง ๆ
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ การรับสารโครเมียมเข้าสู่ ร่างกาย ผ่านการหายใจ จากสถานทีทํางาน ในระยะเวลาสันหรื อยาว พบว่าไม่ก่อให้เกิดปั ญหาใด ๆ
กับคนส่ วนใหญ่ แต่การรับสารโครเมียมในระดับสู ง จะก่อให้เกิด โรคหอบหื ด และ นําไปสู่ โรคมะเร็ งปอด ได้
บิสมัท คือ ธาตุโลหะสี ขาวอมเงาแดง มีคุณสมบัติ เปราะ แตกหัก ได้ง่าย ส่ วนใหญ่มกั ใช้ในการผลิตบัดกรี หรื อนําประสานสําหรับการเชื อมต่าง ๆ ที
ต้องการจุดหลอมละลายตํา ๆ
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ สามารถก่อให้เกิดอาการกระเพาะปั สสาวะอักเสบ ท้องเสี ย และ ทําลายการระบบการทํางานของไตแบบไม่รุนแรง และ อาจ
ก่อให้เกิดอาการ เลอะเลือน เสี ยสติ ได้
เบริลเลียม คือ ธาตุโลหะสี เทาอ่อน มีคุณสมบัติ แข็ง และ ไม่ได้เกิดขึนเองตามธรรมชาติ แต่จะเกิดขึนจากส่ วนประกอบทางเคมี จําพวก หิ น
ถ่านหิ น นํามัน ดิ น และ ฝุ่ นภูเขาไฟ แร่ เบริ ลเลียมส่ วนใหญ่จะถูกดัดแปลงเป็ นโลหะผสม และ นําไปใช้ในอุตสาหกรรมชิ นส่ วนอิเลคโทรนิ ค
และ อุตสาหรรมเครื องจักรกลสําหรับผลิตแม่พิมพ์พลาสติก
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ เบริ ลเลียมเป็ นโลหะทีอาจเป็ นอันตราย เมือได้รับเข้าสู่ ร่างกายผ่านการหายใจ โดยผลกระทบจะขึนอยูก่ บั ปริ มาณและ
ระยะเวลาทีได้รับ ซึ งมักจะเป็ นอันตรายต่อปอด หากได้รับสารเบริ ลเลียมทีปนเปื อนมากับนําในปริ มาณทีมาก จะสร้างความเสี ยหายให้กบั ปอด
ให้เกิดอาการ อักเสบ บวม แดง
แมงกานีส คือ ธาตุโลหะสี เงิน และ มีคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีคล้ายกับเหล็ก สามารถพบได้ตามหิ นชนิ ดต่าง ๆ ซึ งหิ นบางชนิ ดขุดขึนมา
มีการพบว่า มีปริ มาณของแมงกานี สผสมอยูใ่ นปริ มาณทีสู ง ส่ วนใหญ่มกั นําไปใช้ผสมกับเหล็ก เพือนําไปผลิตสําหรับอุตสาหกรรมเหล็กชนิ ดต่าง ๆ
และ อุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี เป็ นต้น
ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ คนงานของเหมืองแร่ แมงกานี ส หรื อ คนงานของอุตสาหกรรมเหล็ก ทีได้รับฝุ่ นแมงกานี สในอากาศเข้าสู่ ร่างกายผ่านการหายใจ
อาจมีอาการหายใจติดขัด มีอาการแปรปรวนของอารมณ์และจิตใจ อีกทังการเคลือนไหวร่ างกาย อาจเชื องช้าลง ไม่คล่องแคล่ว ซึ งอาจเรี ยกว่า “โรค
แมงกานี สซึ ม” เนื องจาก การได้รับสารแมงกานี ส มากเกินไปและเป็ นเวลานาน อี กทัง อาจมีโอกาสเกิดการติดเชื อทีปอดได้
อ่ านเพิมเติม : http://www.eco-usa.net/toxics/chemicals/

