
ХИДРАЗИН – ФАКТИТЕ
В ЕС се смята, че около 2,1 милиона работници са потенциално 
изложени на хидразин. Основните пътища за излагане на хидразин 
са поглъщане, вдишване и контакт с кожата. Той е канцерогенен 
за хората (класифициран като група 2В от МАИР, т.е. възможен 
канцероген за човека). Той може да увеличи риска от рак на белия 
дроб и колоректален рак (рак на дебелото черво) с потенциална 
генотоксичност. 

Кога възникват рискове?

Експозиция на хидразин е документирана в хартиената 
промишленост, производството на гуми, военната и 
космическата индустрия, където се произвежда или 
използва хидразин.

Повече за веществото

Хидразинът е безцветна маслена течност при стайна 
температура, с остра миризма подобна на амоняк. Той 
се смесва с метилови, етилови, пропилови и бутилови 
алкохоли, по-слабо се смесва с въглеводороди и 
халогенирани въглеводороди, и е неразтворим 
в хлороформ и етер. Използва се предимно като 
химически междинен продукт за производство на 
селскостопански химикали и химически разпенващи 
агенти; като инхибитор на корозията; за пречистване 
на вода и като ракетно гориво.

Какви симптоми могат да се проявят?

Симптомите на остра (краткотрайна) експозиция на 
високи нива на хидразин могат да включват дразнене 
на очите, носа и гърлото, замаяност, главоболие, 
гадене, белодробен оток, гърчове и кома при хора. 
Острата експозиция може също да увреди черния 
дроб, бъбреците и централната нервна система. 
Течността е корозивна и може да предизвика дерматит 
при контакт с кожата. Продължителното излагане може 
да причини рак на белия дроб или дебелото черво.

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. 
Контролните мерки включват използване на 
затворени процеси, локална смукателна и обща 
вентилация. Други препоръчителни работни 
практики включват предоставяне на служителите на 
информация за опасностите и обучение, мониторинг 
на концентрациите на веществото във въздуха, 
предоставяне на чешми за измиване на очите и 
душове за спешни случаи, измиване на частите 
на тялото в края на работната смяна и забрана на 
храненето, пушенето или пиенето в работната зона. 
Личните предпазни средства включват маска, очила, 
непромокаеми ръкавици и дрехи. Личните предпазни 
средства трябва да се използват като крайна мярка 
и след въвеждането на възможните технически и 
инженерни решения.
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