
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Αξιολόγθςθ των Εργαςτθριακϊν 

Κινδφνων   
 

1. Λαμβάνοντασ αποφάςεισ ςχετικά με τθν αςφάλεια 

2. Εκτίμθςθ και διαχείριςθ των εργαςτθριακϊν κινδφνων 

3. Χρθςιμοποιϊντασ το GHS για τθν αξιολόγθςθ των 

χθμικϊν τοξικϊν κινδφνων 

4. Κατανοϊντασ τα όρια επαγγελματικισ ζκκεςθσ (OEL) 

Δπγαζηηπιακή και Φημική Αζθάλεια 



Αξιολόγηζη ηυν Δπγαζηηπιακών Κινδύνυν  

Τα ερωτιματα που κα απαντθκοφν είναι: 
 

- Ποιοσ αποφαςίηει τι είναι αςφαλζσ? 
 

- Πωσ προςδιορίηουμε τι είναι αςφαλζσ? 
 

- Πωσ ο κακζνασ αξιολογεί διαφορετικά τον κάκε κίνδυνο? 
 

- Πωσ αποφαςίηω τι είναι αςφαλζσ όταν ςχεδιάηω ζνα καινοφριο 
πείραμα?      

Οι 4 Βαςικζσ Αρχζσ τθσ Αςφάλειασ: 

1. Αναγνωρίηω τουσ κινδφνουσ 

2. Αξιολογϊ-Εκτιμϊ το μζγεκοσ των κινδφνων 

3. Ελαχιςτοποιϊ το μζγεκοσ των κινδφνων 
 

4. Προετοιμάηομαι για να αντιμετωπίςω καταςτάςεισ ζκτακτθσ 
ανάγκθσ 



Three researchers were synthesizing a series of new chemicals called 
bicycloheptadiene dibromides. These compounds had never been made 
or previously been reported. During their work to prepare these 
compounds, these chemists were exposed to these compounds but the 
extent of exposure was not reported and was probably unknown. 
Nevertheless, two of the three researchers developed similar pulmonary 
disorders that were fatal. The third scientist became sensitized to these 
compounds. Further research with these compounds was discontinued. 

Αξιολόγηζη ηυν Δπγαζηηπιακών Κινδύνυν 



Αξιολόγηζη ηυν Δπγαζηηπιακών Κινδύνυν 

- Αρκετζσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ εμπεριζχουν κάποιο κίνδυνο: 
οδιγθςθ αυτοκινιτου, λιψθ φαρμάκων, περπάτθμα ςε ςκάλεσ, 
λειτουργία πυρθνικοφ εργοςταςίου, κτλ. 
 

- Τα εργαςτιρια χθμείασ δεν αποτελοφν εξαίρεςθ. Οι χθμικζσ ουςίεσ και 
ο εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ περιλαμβάνουν αρκετοφσ κινδφνουσ. 
 

- Τα παλαιότερα χρόνια τα εργαςτιρια χθμείασ δεν ιταν κακόλου 
αςφαλισ χϊροσ εργαςίασ. 
 

- Σιμερα διακζτουμε τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ και τα κατάλλθλα μζςα 
για να ελαχιςτοποιιςουμε (αλλά όχι να εξαλείψουμε πλιρωσ) τουσ 
κινδφνουσ. 
 

- Ο μόνοσ τρόποσ για να εξαλείψουμε πλιρωσ τον κίνδυνο είναι να μθν 
κάνουμε τίποτα. 
 

- Είναι ςθμαντικό να αξιολογοφμε τουσ κινδφνουσ με ζνα ςυςτθματικό 
τρόπο ϊςτε να γίνονται καλφτερα κατανοθτοί και να 
ελαχιςτοποιοφνται. 



Δξίζυζη Πποζδιοπιζμού ηος                     

Δπιπέδος ηος Κινδύνος 
Επίπεδο Κινδφνου =  
(Σοβαρότθτα του κινδφνου) x (Πικανότθτα ζκκεςθσ ςτον κίνδυνο) 

 

- Επίπεδο Κινδφνου από δθλθτθρίαςθ με CO: 
(Πολφ ςοβαρόσ κίνδυνοσ) x (Μικρι πικανότθτα ζκκεςθσ αν θ φιάλθ 
παραμζνει κλειςτι) 
 

- Επίπεδο κινδφνου ςτθν αντίδραςθ: NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 

(Μικρόσ κίνδυνοσ από τθν ειςπνοι CO2) x (Μεγάλθ πικανότθτα 
ζκλυςθσ και ειςπνοισ CO2) 
 

- Είναι ςθμαντικό να κατανοιςουμε ότι το επίπεδο του κινδφνου είναι 
ςυνδυαςμόσ αυτϊν των δυο παραγόντων. Για να το μειϊςουμε: 
 

- Μποροφμε να μειϊςουμε τθ ςοβαρότθτα του κινδφνου: 
1. Αντικακιςτϊντασ ζναν εφφλεκτο διαλφτθ με ζνα μθ εφφλεκτο 
2. Χρθςιμοποιϊντασ μικρότερεσ ποςότθτεσ αντιδραςτθρίων 
 

- Μποροφμε να μειϊςουμε τθν πικανότθτα ζκκεςθσ ςτον κίνδυνο: 
1. Εξαλείφοντασ πλιρωσ τισ πικανζσ πθγζσ ανάφλεξθσ 

 



Μείυζη ηος Δπιπέδος ηος Κινδύνος 

Η πικανότθτα ζκκεςθσ ςε ζναν κίνδυνο εξαρτάται από 3 παράγοντεσ: 
 

1. Πωσ χρθςιμοποιοφμε τα χθμικά 
- Τι εξοπλιςμό χρθςιμοποιοφμε όταν εργαηόμαςτε με επικίνδυνα 

χθμικά: απαγωγό, golve box, ςωςτζσ πρακτικζσ. 
 

- Τι προςωπικό εξοπλιςμό αςφαλείασ χρθςιμοποιοφμε: γάντια, 
εργαςτθριακι ποδιά, μάςκα, κτλ. 
 

2. Πωσ ελζγχουμε το φυςικό περιβάλλον 
- Περιλαμβάνει τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ ϊςτε να λαμβάνονται όλα 

τα απαραίτθτα μζτρα πρόλθψθσ. 
 

- Απομακρφνω πικανζσ πθγζσ ανάφλεξθσ, αςφαλίηω ςωςτά τισ φιάλεσ 
των αερίων, ελζγχω τον εξοπλιςμό για τυχόν προβλιματα. 
 

3. Τθ ςυμπεριφορά των άλλων ανκρϊπων 
- Το ανκρϊπινο λάκοσ μπορεί να προλθφκεί αλλά όχι να εξαλειφκεί. 

 

- Στο εργαςτιριο δεν εργαηόμαςτε μονοί μασ, το λάκοσ κάποιου άλλου 
μπορεί να προκαλζςει βλάβθ ςε εμάσ. 



Ποζοηικοποίηζη ηος Δπιπέδος ηος Κινδύνος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Καταςτροφικόσ: κανάςιμοι τραυματιςμοί και τεράςτιεσ υλικζσ ηθμιζσ. 
 

- Σοβαρόσ: ςοβαροί τραυματιςμοί και ςθμαντικζσ υλικζσ ηθμιζσ. 
 

- Μζτριοσ: επίπονοι τραυματιςμοί αλλά κεραπεφςιμοι και μζτριεσ 
υλικζσ ηθμιζσ ςτο εργαςτιριο. 
 

- Αςιμαντοσ: μικροτραυματιςμοί που δεν απαιτοφν ιατρικι φροντίδα 
και περιοριςμζνεσ υλικζσ ηθμιζσ. 



Παπαζκεςή διαλύμαηορ H2SO4 1M από πςκνό οξύ 



Αξιολόγηζη ηυν Δπγαζηηπιακών Κινδύνυν  

- Όταν το επίπεδο του κινδφνου είναι ςτο 1, 2 ι 3 πρζπει να 
λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να μειωκεί. 
 

- Η αξιολόγθςθ και θ εκτίμθςθ των εργαςτθριακϊν κινδφνων αποτελεί 
υποκειμενικι άποψθ. 
 

- Ο κακζνασ αντιλαμβάνεται και αξιολογεί τον κίνδυνο με διαφορετικό 
τρόπο. 
 

- Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτθν κακθμερινότθτα. Αρκετοί φοβοφνται τα 
αεροπλάνα και όχι τα αυτοκίνθτα παρά τισ ςτατιςτικζσ ςχετικά με τθν 
αςφάλειά τουσ. 
 

- Όταν είμαςτε εξοικειωμζνοι με κάτι ςυνικωσ δεν το φοβόμαςτε και 
υποεκτιμοφμε τον κίνδυνό του. 
 

- Η εμπειρία είναι παράλλθλα ςθμαντικό προτζρθμα κακϊσ κακιςτά 
ευκολότερθ τθν αναγνϊριςθ πικανϊν κινδφνων που δεν είναι εφκολα 
αναγνωρίςιμοι. 



Τι είναι Αζθαλέρ?  

- Ο προςδιοριςμόσ τθσ επικινδυνότθτασ βαςίηεται:  
 

1. Στθν αντικειμενικι ανάλυςθ των κινδφνων βαςιςμζνοι ςε 
βιβλιογραφικά δεδομζνα, SDS, κτλ. 
 

2. Στθν προςωπικι κρίςθ του κακενόσ. Τι επίπεδο κινδφνου που 
είναι διατικζμενοσ να δεχκεί ο κακζνασ. Είναι διαφορετικό για το 
κάκε άτομο (π.χ. όριο ταχφτθτασ, ποςότθτα αλκοόλ και οδιγθςθ). 
 

- Τισ περιςςότερεσ φόρεσ είναι ευκολότερο να αποδείξεισ ότι κάτι 
είναι επικίνδυνο από ότι να δείξεισ ότι είναι αςφαλζσ. 
 

- Υπάρχουν αρκετοί νόμοι και κανονιςμοί που ςχετίηονται με τθν υγεία 
και τθν αςφάλεια και κακορίηουν το τι είναι αςφαλζσ. 
 

- Όταν εργαηόμαςτε με καινοφριεσ ουςίεσ και αντιδράςεισ δεν είναι 
εφκολο να προςδιορίηουμε το επίπεδο επικινδυνότθτασ. 
 

- Ο αποτελεςματικόσ περιοριςμόσ των κινδφνων ζχει μεγάλο κόςτοσ ςε 
χριμα και χρόνο (πραγματοποίθςθ αντιδράςεων ςε μικρι κλίμακα). 
Ιδιαίτερα ςθμαντικό πρόβλθμα ςε βιομθχανίεσ (ο χρόνοσ είναι χριμα). 



Βιομησανικό Αηύσημα ζηην Ινδία  

In December 1984 in Bhopal, India, there was an industrial incident that 
killed 3800 people in one night, may have caused an additional 15,000 
deaths, and injured as many as 500,000 people with 100,000 of those 
injuries being permanent. This is considered to be the worst industrial 
incident in history. What happened, and how did it happen? 
The Union Carbide Company had a manufacturing facility in Bhopal, a city 
with a population of 800,000, that synthesized pesticides using 
methylisocyanate (MIC). MIC is a clear liquid with a sharp odor. The 
boiling point is 39 οC. The LC50 is 5 ppm (Rat). This places it in Hazard Class 
1. MIC is used as an intermediate in the synthesis of carbamate pesticides.  
At 1 a.m. on December 3, 1984 a safety valve failed and released 40 tons 
of MIC. Within hours, thousands of people had died and the city was 
littered with corpses of humans and thousands of animals and birds. Local 
hospitals were overwhelmed, in part because personnel did not know 
what the toxic agent was. 



Βιομησανικό Αηύσημα ζηην Ινδία 

- Γιατί ςυνζβθ το ατφχθμα? 
 

- With a BP of 39 οC, it is necessary to refrigerate the liquid when stored. Τhe 
electricity to the refrigeration units had been turned off to save money. 
 

- A faulty valve allowed 1 ton of water to mix with the MIC. A back-up 
system to prevent water from entering even if the valve fails was not in 
place. The addition of water causes a highly exothermic reaction and at 
high temperature some of the MIC will degrade to hydrogen cyanide 
(HCN). 
 

- A scrubber system to neutralize any escaping gas with a NaOH solution had 
been turned off. 
 

- A system to ignite any escaping gas using a burning flare had been turned 
off to save fuel. 
 

- A water-jet system that is used to capture any escaping gas had insufficient 
pressure to reach the necessary height to capture the gas. 
 

- An alarm system was turned off after the release “to avoid causing panic”. 



Φπηζιμοποιώνηαρ ηο GHS για ηην αξιολόγηζη ηυν 

σημικών ηοξικών κινδύνυν 
Hydrogen sulfide, a very toxic gas, was being used in an experiment within 
a chemical hood. The hydrogen sulfide gas cylinder was too large to fit into 
the hood and it was attached adjacent to, but outside, the hood. The 
laboratory worker detected the characteristic “rotten egg” odor of 
hydrogen sulfide and tried unsuccessfully to find the source. He evacuated 
the laboratory and called the health and safety office for help. The health 
and safety team entered the laboratory using self-contained breathing 
apparatus and finally found the leak at the valve of the cylinder. When 
they could not stop the leak, they moved it to the outdoors and contacted 
the supplier. After receiving further instructions, they used a wrench and 
hammer to close the valve and stop the leak. The malfunctioning cylinder 
was returned to the supplier. 



Φπηζιμοποιώνηαρ ηο GHS για ηην αξιολόγηζη ηυν 

σημικών ηοξικών κινδύνυν  
- Το διεκνζσ εναρμονιςμζνο ςφςτθμα GHS (Globally Harmonized System) 

ταξινομεί όλεσ τισ ουςίεσ ςφμφωνα με τουσ φυςικοφσ κινδφνουσ και 
εκείνουσ για τθν υγεία και το περιβάλλον.  
 

- Είναι αρκετά πολφπλοκο ςφςτθμα κακϊσ υπάρχουν πολλζσ ουςίεσ και 
αρκετοί κίνδυνοι.  
 

- Οι καταςκευαςτζσ και οι προμθκευτζσ είναι υπεφκυνοι για τθν 
ταξινόμθςθ των ουςιϊν βαςιςμζνοι ςε γνωςτά δεδομζνα. 
 

- Το GHS αναγνωρίηει 16 κατθγορίεσ φυςικϊν κινδφνων, 11 κατθγορίεσ 
κινδφνων για τθν υγεία και 1 κατθγορία περιβαλλοντικϊν κινδφνων.  
 

- Τα SDS και οι ετικζτεσ περιζχουν τα δεδομζνα του GHS. 
 

- Μικρότεροσ Αρικμόσ = Υψθλότεροσ Κίνδυνοσ 
 

- Η ταξινόμθςθ ςφμφωνα με το GHS κακιςτά ευκολότερθ τθν εκτίμθςθ 
των κινδφνων μια χθμικισ ζνωςθσ. 
 

- Για παράδειγμα: μια ουςία με LD50=125 mg/kg πόςο επικίνδυνθ είναι? 



Οι 11 Καηηγοπίερ ηος GHS ζσεηικά με ηην Υγεία  



Καηηγοπίερ Οξείαρ Τοξικόηηηαρ καηά ηην καηάποζη 



Καηηγοπίερ Οξείαρ Τοξικόηηηαρ καηά ηην επαθή με ηο 

δέπμα 



Καηηγοπίερ Οξείαρ Τοξικόηηηαρ καηά ηην ειζπνοή 



Φπηζιμοποιώνηαρ ηο GHS για ηην αξιολόγηζη ηυν 

σημικών ηοξικών κινδύνυν  
- Παραδείγματα: 

 

1. OsO4, χρθςιμοποιείται ςτθν θλεκτρονικι μικροςκοπία 
- LD50 (oral, mice) = 162 mg/kg, Κατθγορία Κινδφνου 3. 
- Πρζπει να λαμβάνονται μζτρα ϊςτε να αποφεφγεται θ             

κατάποςθ. 
 

2. Ιωδομεκάνιο (CH3I), ςυνθκιςμζνο αντιδραςτιριο μεκυλίωςθσ 
- LD50 (oral, rat) = 76 mg/kg, Κατθγορία Κινδφνου 3. 
- LC50 (inhalation, rat) = 1.3 mg/L, Κατθγορία Κινδφνου 2. 
- Πρζπει να χρθςιμοποιείται μζςα ςτον απαγωγό φορϊντασ γάντια. 

 

3. Αλλυλικι Αλκοόλθ, χρθςιμοποιείται ςτθ ςφνκεςθ 
- LD50 (oral, mouse) = 85 mg/kg, Κατθγορία Κινδφνου 3. 
- LC50 (inhalation, rat) = 165-520ppm, Κατθγορία Κινδφνου 2. 
- LD50 (dermal, rat) = 45 mg/kg, Κατθγορία Κινδφνου 1. 
- Πρζπει να είμαςτε ιδιαίτερα προςεκτικοί ϊςτε να μθν ζρκει ςε επαφι 

με το δζρμα. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://image.ec21.com/image/cartap/oimg_GC04492168_CA04731810/Osmium_Tetroxide.jpg&imgrefurl=http://cartap.en.ec21.com/Osmium_Tetroxide--4492168_4731810.html&usg=__0J_AebmoozdGuARFPmAtPEaKrok=&h=532&w=400&sz=19&hl=en&start=18&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=08CXKMFmdMnwRM:&tbnh=132&tbnw=99&prev=/images?q=osmium+tetroxide&um=1&hl=en&rlz=1R2ADSA_enUS378&tbm=isch&ei=8UXATeXiEYW_gQfw8aDWBQ


Φπηζιμοποιώνηαρ ηο GHS για ηην αξιολόγηζη ηυν 

σημικών ηοξικών κινδύνυν  
4. Δικειάνκρακασ (CS2), οργανικόσ διαλφτθσ 
- LD50 (oral, rat) = 3188 mg/kg, Κατθγορία Κινδφνου 5. 
- LC50 = 10–25 g/m3, Κατθγορία Κινδφνου 4. 
- Εξαιρετικά εφφλεκτοσ διαλφτθσ. 
- Πρζπει να λαμβάνονται μζτρα ϊςτε να εξαλείφονται οι πικανζσ πθγζσ 

ανάφλεξθσ. 
 

5. Toluene diisocyanate (TDI) 
- LD50 (oral, rat) = 2060 mg/kg, Κατθγορία Κινδφνου 5. 
- LC50 = 0.06–0.35 mg/L, Κατθγορία Κινδφνου 1. 
- Ιςχυρά διαβρωτικό για το δζρμα και τα μάτια. 
- Πρζπει να χρθςιμοποιείται μζςα ςτον απαγωγό,                                     

φορϊντασ γάντια, γυαλιά, κτλ. 
 

 Σε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα: 
- Πρζπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ. 
- Η υπερ-προςταςία μπορεί να είναι ςυνετι αλλά ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ μπορεί να είναι απλά χάςιμο χρόνου και χριματοσ. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Toluene_diisocyanate.svg


Οπιακέρ Τιμέρ Δπαγγελμαηικήρ Έκθεζηρ (OEL) 

A chemistry student went to the university clinic complaining of chronic 
fatigue, headaches, and mental lethargy. After no significant findings from 
the usual examinations and testing, the physician learned that the student 
had been in contact with mercury vapor. Urinary testing revealed that the 
student had chronic mercury poisoning. Further investigation within the 
chemistry department revealed widespread mercury contamination, 
probably from spills with mercury droplets being visible in some 
laboratories. Air concentrations ranged as high as 1 mg/m3. (At that time 
the recommended Occupational Exposure Limits OEL for mercury was 0.1 
mg/m3; today it’s 0.025 mg/m3.) Of 28 patients 26 had abnormal elevated 
levels of mercury in their urine. Two other students, besides the initial 
case, also exhibited clinical chronic mercury poisoning. Decontamination 
with a mercury vacuum decreased mercury levels to acceptable limits. 



Οπιακέρ Τιμέρ Δπαγγελμαηικήρ Έκθεζηρ (OEL) 

- Οι οριακζσ τιμζσ επαγγελματικισ ζκκεςθσ (OEL) είναι πρότυπα που 
ζχουν αναπτυχκεί ωσ οδθγίεσ για το ζλεγχο των κινδφνων ςτθν υγεία 
ϊςτε να κακοριςτοφν τα αςφαλι επίπεδα ζκκεςθσ.  
 

- Οι OEL ζχουν αναπτυχκεί κυρίωσ για τισ βιομθχανικζσ εκκζςεισ που 
ςυνικωσ είναι υψθλότερεσ ςε ςχζςθ με το εργαςτιριο. 
 

- Υψθλζσ τιμζσ ςτο εργαςτιριο όταν δεν τθροφμε τα απαραίτθτα μζτρα 
προφφλαξθσ (απαγωγόσ) ι υπάρχει κάποια διαρροι.  
 

- Οι OEL είναι εκελοντικζσ και δεν αποτελοφν υποχρεωτικά όρια. 
 

- Οριςμζνεσ χϊρεσ τισ ζχουν υιοκετιςει και τισ ζχουν ςυμπεριλάβει ςε 
διάφορουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ. 
 

- Οι OEL τισ περιςςότερεσ φορζσ εςτιάηουν ςε μια μοναδικι επίπτωςθ 
που μπορεί να ζχει μια ουςία ςτθν υγεία και όχι ςτθν ολιςτικι 
προςζγγιςθ. 
 

- Έχουν χρθςιμοποιθκεί διάφοροι όροι από χϊρεσ ι οργανιςμοφσ 
προκειμζνου νε περιγράψουν τισ δικζσ τουσ οριακζσ τιμζσ OEL. 



Οπιακέρ Τιμέρ Δπαγγελμαηικήρ Έκθεζηρ (OEL) 

- Το πιο διαδεδομζνο ςφςτθμα είναι το TLVs  (Threshold Limit Values).  
 

- TLV = Μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ςυγκζντρωςθ (οριακι τιμι) μιασ ουςίασ 
ςτον εργαςιακό χϊρο που δεν επιτρζπεται να ξεπεραςκεί. 
 

- Διακρίνονται 3 είδθ TLVs: 
1. TLV – TWA (Threshold Limit Value – Time Weighted Average) 
- Μζςθ τιμι των ςυγκεντρϊςεων μιασ ουςίασ ςτο 8ωρο μιασ εργάςιμθσ 

μζρασ (και για 40 ϊρεσ εργαςίασ τθν εβδομάδα) ςτθν οποία οι 
εργαηόμενοι μποροφν να εκτίκενται επανειλθμμζνα και κακθμερινά 
χωρίσ εμφάνιςθ ανεπικφμθτων ενεργειϊν.  
 

2. TLV – STEL (Threshold Limit Value – Short Term Exposure Limit) 
- Μζγιςτθ ςυγκζντρωςθ ςτθν οποία οι εργαηόμενοι μπορεί να εκτεκοφν 

για 15min χωρίσ να υποςτοφν: i) ερεκιςτικι επίδραςθ τθσ ουςίασ, ii) 
μθ ανατάξιμθ βλάβθ των ιςτϊν και iii) καταςτολι του κεντρικοφ 
νευρικοφ ςυςτιματοσ (νάρκωςθ). 
 

3. TLV – C (Threshold Limit Value – Ceiling) 
- Συγκζντρωςθ που δεν επιτρζπεται να ξεπεραςκεί οφτε ςτιγμιαία. 



Οπιακέρ Τιμέρ Δπαγγελμαηικήρ Έκθεζηρ (OEL) 

- Οι οριακζσ τιμζσ ζκκεςθσ (TLVs) κακορίηονται από τουσ εξισ φορείσ:  
 

1. Τθν ACGIH (American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists). 
 

2. Το Ινςτιτοφτο Επαγγελματικισ Αςφάλειασ και Υγείασ των ΗΠΑ (NIOSH) 
(National Institute for Occupational Safety and Health – USA).  
 

- Οι τιμζσ TLVs διαφοροποιοφνται ςυχνά και επανακακορίηονται με 
αξιολόγθςθ των νζων δεδομζνων που προκφπτουν από αναφορζσ 
περιςτατικϊν και από τα δεδομζνα τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ. 
 

- Για παράδειγμα το Βινυλοχλωρίδιο. 
 

1. Από τθν ACGIH προτάκθκε αρχικά θ τιμι των 25 ppm (80 mg/m3). 
 

2. Από τθν ίδια ομάδα προτάκθκε αργότερα θ τιμι των 10 ppm. 
 

3. Από τθν NIOSH προτείνεται θ τιμι 1 ppm. 
 

 Βρίςκοντασ τα δεδομζνα OEL: από το SDS και το site 
https://toxnet.nlm.nih.gov/ 

https://toxnet.nlm.nih.gov/
https://toxnet.nlm.nih.gov/
https://toxnet.nlm.nih.gov/
https://toxnet.nlm.nih.gov/
https://toxnet.nlm.nih.gov/
https://toxnet.nlm.nih.gov/
https://toxnet.nlm.nih.gov/
https://toxnet.nlm.nih.gov/
https://toxnet.nlm.nih.gov/
https://toxnet.nlm.nih.gov/


Παπαδείγμαηα Οπιακών Τιμών Έκθεζηρ (TLVs) 



Μέηπηζη ηηρ Φημικήρ Έκθεζηρ 

Laboratory technicians preparing samples for histological examination 
were using a hood. During this procedure they were exposed to 
formaldehyde. Air sampling revealed average concentrations between 3 
ppm and 7 ppm with highest air concentrations around 11 ppm. These 
concentrations exceeded a 1-ppm NIOSH ceiling value for a 30-minute 
sampling period. Modifications were made to the hood so that the face 
velocities in varied sash positions effectively captured vapors in the hood, 
as demonstrated by smoke tubes. Follow-up sampling of airborne 
concentrations were below the detection limit of 0.5 ppm. 



Μέηπηζη ηηρ Φημικήρ Έκθεζηρ 

- Υπάρχουν ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ που πραγματοποιείται ςυνεχισ 
καταγραφι τθσ ςυγκζντρωςθσ οριςμζνων ουςιϊν:  
 

1. Επίπεδα Ο2 ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ. 
 

2. Επίπεδο CO ςτα ςπίτια χρθςιμοποιϊντασ εμπορικά διακζςιμουσ 
ανιχνευτζσ. 

 

3. Εργαςτιρια που διακζτουν ραδιενεργά υλικά. Το προςωπικό πρζπει 
να φορά κατάλλθλα ςιματα (μετρθτζσ ραδιενζργειασ).  
 

- Το κόςτοσ τθσ ανίχνευςθσ ουςιϊν ςτο εργαςτθριακό περιβάλλον είναι 
υψθλό και δεν είναι εφκολο να προςδιορίηονται πολλζσ ουςίεσ 
ταυτόχρονα. 
 

- Απαιτείται θ πραγματοποίθςθ μετριςεων όταν υπάρξει υπόνοια ότι 
θ ςυγκζντρωςθ μιασ ουςίασ ζχει ξεπεράςει τα επιτρεπτά όρια 
ζκκεςθσ. 
 

- Συνικωσ κάποιοσ εργαηόμενοσ εμφανίηει οριςμζνα ανεπικφμθτα 
ςυμπτϊματα. 



Μέηπηζη ηηρ Φημικήρ Έκθεζηρ μέζυ Αέπιαρ 

Γειγμαηολητίαρ 
- Τα παλαιότερα χρόνια χρθςιμοποιοφνταν καναρίνια για τθν ανίχνευςθ 

επικίνδυνων ουςιϊν ςτθν ατμόςφαιρα (πχ. ανκρακωρυχεία). 
 

- Σιμερα υπάρχουν δυο τφποι δειγματολθπτϊν:  
 

1. Ενεργοί Δειγματολιπτεσ: 
- Ειςάγεται γνωςτι ποςότθτα αζρα ςτο δειγματολιπτθ                                      

με τθ βοικεια αντλίασ. 
 

- Οι ουςίεσ προςροφοφνται από ζνα ςτερεό υλικό                                        
(ςυνικωσ ενεργό άνκρακα) ι διαλφονται ςε                                                                   
ζνα κατάλλθλο διαλφτθ. 
 

- Οι προςροφθμζνεσ ουςίεσ                                                                                  
λαμβάνονται από το ςτερεό υλικό                                                                
προςρόφθςθσ ξεπλζνοντασ με ζναν                                                                  
οργανικό διαλφτθ. 
 

- Στθ ςυνζχεια προςδιορίηεται θ                                                                         
ςυγκζντρωςι τουσ με αζρια ι                                                                           
υγρι χρωματογραφία. 



Μέηπηζη ηηρ Φημικήρ Έκθεζηρ 

2. Πακθτικοί Δειγματολιπτεσ:  
- Βαςίηονται ςτθ διάχυςθ μιασ ουςίασ από τον αζρα ςτο    

δειγματολιπτθ. 
- Τα τελευταία χρόνια γίνονται περιςςότερο διαδεδομζνοι. 
- Οι περιςςότεροι περιλαμβάνουν μια χρωματικι αλλαγι        

κακιςτϊντασ εφκολθ τθν ανίχνευςθ μια ουςίασ. 
- Ο ρυκμόσ διάχυςθσ για κάκε ςυςκευι προςδιορίηεται                                       

από τον καταςκευαςτι.  
 

- Βιολογικι μζτρθςθ τθσ χθμικισ ζκκεςθσ: 
- Υπάρχουν περιπτϊςεισ που απαιτοφνται μετριςεισ ςε βιολογικό υλικό 

(αίμα, οφρα, κτλ). Χρθςιμοποιείται ευρζωσ ςτο ακλθτιςμό. 
- Συνικωσ χρθςιμοποιοφνται για να επιβεβαιϊςουν τθν ζκκεςθ ςε μια 

χθμικι ουςία. 
- Μπορεί να μθν ανιχνευτεί θ αρχικι ζνωςθ αλλά ο μεταβολίτθσ τθσ. 
- Είναι δυνατι θ ςυςχζτιςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ μια ουςία ςτο ςϊμα με 

παρατθροφμενεσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία. 



Δκηίμηζη Κινδύνυν ζε Νέα Πειπάμαηα 

- Ο ςχεδιαςμόσ τθσ αςφάλειασ ενόσ καινοφριου πειράματοσ πρζπει να 
γίνει πριν ξεκινιςουμε το πείραμα. 
 

- Τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςουμε είναι τα εξισ: 
 

1. Αναγνωρίηω τουσ χθμικοφσ κινδφνουσ. 
- Βρίςκω πλθροφορίεσ (από τα SDS) για τουσ κινδφνουσ των 

αντιδραςτθρίων, των διαλυτϊν και τον πικανϊν προϊόντων. 
 

- Για δραςτικά χθμικά ανατρζχω ςτθν κατάλλθλθ βιβλιογραφία. 
 

- Συμβουλεφομαι τον υπεφκυνο του εργαςτθρίου ι κάποιον με 
μεγαλφτερθ εμπειρία ςτθ χριςθ των ςυγκεκριμζνων ουςιϊν. 
 

- Αναγνωρίηω τισ τοξικζσ και επικίνδυνεσ για τθν υγεία ουςίεσ. 
 

- Αναγνωρίηω τον τφπο του κινδφνου για κάκε ουςία. 
 

- Εάν δεν υπάρχουν διακζςιμα δεδομζνα, εξετάηω τθν επικινδυνότθτα 
δομικά παρόμοιων χθμικϊν ουςιϊν. 



Δκηίμηζη Κινδύνυν ζε Νέα Πειπάμαηα 

2. Αναγνωρίηω τουσ φυςικοφσ και βιολογικοφσ κινδφνουσ. 
- Αναγνωρίηω μθ ςυνθκιςμζνεσ ςυνκικεσ αντίδραςθσ (υψθλι 

κερμοκραςία ι πίεςθ). 
 

- Αναγνωρίηω αζρια ςε υψθλι πίεςθ που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν. 
 

- Αναγνωρίηω κινδφνουσ από ακτινοβολία (laser) ι θλεκτριςμό. 
 

- Αναγνωρίηω εξοπλιςμό με πθγι ακτινοβολίασ X-ray. 
 

- Αναγνωρίηω τουσ βιολογικοφσ κινδφνουσ. 
 

3. Αναγνωρίηω τουσ κινδφνουσ του εξοπλιςμοφ.  
- Εξαςφαλίηω ότι ζχω λάβει κατάλλθλθ εκπαίδευςθ για τθ ςωςτι και 

αςφαλι χριςθ του εξοπλιςμοφ. 
 

- Εξαςφαλίηω ότι ο εξοπλιςμόσ είναι κατάλλθλοσ για το πείραμα. 
 

- Βρίςκω πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ του εξοπλιςμοφ από 
τον καταςκευαςτι. 
 

- Ελζγχω τον εξοπλιςμό για τυχόν ηθμιζσ. 



Δκηίμηζη Κινδύνυν ζε Νέα Πειπάμαηα 

4. Αξιολογϊ πικανοφσ τρόπουσ ζκκεςθσ ςε αυτοφσ τουσ κινδφνουσ. 
- Αναγνωρίηω πικανοφσ τρόπουσ ειςπνοισ, και επαφισ με το δζρμα ι τα 

μάτια, ςυνυπολογίηοντασ τθν πικανότθτα ζκρθξθσ. 
 

- Εκτιμϊ ποια χθμικά παρουςιάηουν τθν υψθλότερθ επικινδυνότθτα 
(εφφλεκτα, δραςτικά, αςτακι, τοξικά) και τθν ποςότθτά τουσ. 
 

5. Ελαχιςτοποιϊ τθν πικανότθτα ζκκεςθσ ςτουσ κινδφνουσ.  
- Χρθςιμοποιϊ τισ ελάχιςτεσ ποςότθτεσ από όλα τα επικίνδυνα χθμικά. 

 

- Εξαλείφω τθν πικανότθτα κατάποςθσ αποφεφγοντασ να τρϊω να πίνω 
ι να λαμβάνω φάρμακα μζςα ςτο εργαςτιριο. 
 

- Εξαλείφω τθν πικανότθτα επαφισ με τα μάτια φορϊντασ κατάλλθλα 
προςτατευτικά γυαλιά. 
 

- Πραγματοποιϊ τισ καινοφριεσ αντιδράςεισ ςε μικρι κλίμακα. 
 

- Αναγνωρίηω εξοπλιςμό, μεκόδουσ, πρακτικζσ και προςωπικά μζτρα 
αςφάλειασ ϊςτε να περιοριςτεί ι ζκκεςθ ςε ζναν πικανό κίνδυνο. 



Δκηίμηζη Κινδύνυν ζε Νέα Πειπάμαηα 

6. Προετοιμάηομαι για καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
- Αναγνωρίηω διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκθκοφν ςε περίπτωςθ 

που ςυμβεί κάποιο ατφχθμα. 
 

- Αναγνωρίηω και εντοπίηω τθν εξοπλιςμό αςφαλείασ (πυρκαγιά, χθμικι 
διαρροι, κτλ). 
 

- Μακαίνω πϊσ να χρθςιμοποιϊ τον εξοπλιςμό αςφαλείασ. 
 

- Αναγνωρίηω και μακαίνω τισ διαδικαςίεσ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν. 
 


