
ТРИХЛОРЕТИЛЕН – ФАКТИТЕ
Около 276 000 работници в ЕС се оценяват като потенциално изложени на 
трихлоретилен. Работниците са изложени на трихлоретилен предимно 
чрез вдишване на пари и чрез контакт през кожата с парите или самата 
течност. Той е канцерогенен за хората (класифицирани като група 1 от МАИР), 
причинявайки рак на бъбреците и черния дроб при хора с потенциална 
мутагенност, както  и неходжкинов лимфом.

Кога възникват рискове?

Обезмасляването е основният източник на 
професионална експозиция на трихлоретилен. 
Студеното обезмасляване на ръка води до по-високи 
експозиции, отколкото обезмасляването чрез пара. 
По-голямата част от експозициите се наблюдават в 
офисите за химическо чистене и в производството на 
метални изделия, машини и транспортни съоръжения.

Повече за веществото

Трихлоретиленът е халогениран алкен, който 
съществува при стайна температура като бистра, 
безцветна или синьо оцветена течност с етерична 
миризма. Той е слабо разтворим във вода, разтваря се 
свободно в етанол, ацетон, диетилов етер и хлороформ 
и се смесва с масло. Той е относително стабилен, но 
бавно се окислява при излагане на слънчева светлина 
и въздух.

Той се използва като междинен продукт при 
производството на флуоровъглеводороден хладилен 
агент, като обезмаслител за метални части, като 

разтворител за премахване на петна в химическото 
чистене, като модификатор в поливинилхлоридната 
полимеризация, както и в някои потребителски 
аерозолни продукти за обезмасляване.

Какви симптоми могат да се проявят?

При вдишване парите  могат да раздразнят носа, 
очите и гърлото и да навредят на нервната система. 
Симптомите могат да включват главоболие, гадене, 
замаяност, сънливост и объркване. Високите нива 
на експозиция могат също да причинят загуба на 
съзнание. При контакт на течността с кожата може да 
се появи болка, зачервяване и подуване на кожата. 
Продължителното излагане може да причини рак на 
бъбреците и черния дроб.

Латентният период между експозицията и рака, 
свързан с трихлоретилен, варира от 18 до 34 години

Какво можете да направите?

Извършвайте редовно и правилно измерванията 
на експозицията, така че да е ясно кога трябва да се 

предприемат действия. Информирайте работниците 
за рисковете и превантивните мерки. Следете дали 
съобщават за ранни симптоми.

Най-доброто решение е да се контролира 
експозицията, например чрез използване на 
технически мерки като херметизиране/изолиране на 
процеси, за да се предотврати изпускането на продукта 
на работното място и/или използване на специална 
вентилационна система, отделена от другите 
изпускателни вентилационни системи. Замърсеният 
въздух следва се филтрира, преди да бъде изпуснат 
директно навън. Обезопасете очите и осигурете 
предпазен душ, ако съществува опасност от контакт 
с очите или образуване на пръски. Личната защита 
трябва да се състои от предпазни очила и защитно 
облекло, напр. ръкавици, престилки и ботуши. 
Личните предпазни средства трябва да се използват 
като крайна мярка и след въвеждането на възможните 
технически решения.
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