
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
Ελαχιςτοποιϊντασ τουσ Κινδφνουσ         

από Ατυχιματα   
 

1. Μζτρα Ατομικισ Προςταςίασ 

2. Προςταςία των Ματιϊν 

3. Προςταςία του Δζρματοσ 

4. Απαγωγοί και Εξαεριςμόσ 

5. Προςταςία από Ακτινοβολία και Laser 

Επγαζηεπιακή και Χεμική Αζθάλεια 



Μέζα Αηομικήρ Πποζηαζίαρ (ΜΑΠ) 

- Μζςα Ατομικισ Προςταςίασ = κάκε εξοπλιςμόσ μαηί με τα εξαρτιματά 
του τον οποίο, ο εργαηόμενοσ πρζπει να φορά για να προςτατεφεται 
από ζναν ι περιςςότερουσ κινδφνουσ που απειλοφν τθν αςφάλεια ι 
τθν υγεία του κατά τθν εργαςία. 
 

- Η χριςθ των ΜΑΠ κεωρείται ωσ θ τελευταία λφςθ για τθν προςταςία 
των εργαηομζνων και είναι απαραίτθτθ κακϊσ οι κίνδυνοι δεν 
μποροφν να αποφευχκοφν, οφτε να περιοριςτοφν πλιρωσ. 
 

- Κάκε ΜΑΠ πρζπει να είναι κατάλλθλο για τουσ ςχετικοφσ κινδφνουσ, 
χωρίσ το ίδιο να οδθγεί ςε αυξθμζνο κίνδυνο. 
 

- Ο υπεφκυνοσ του εργαςτθρίου πρζπει να παρζχει τα ΜΑΠ και να 
διαςφαλίηει τθν καλι κατάςταςι τουσ από άποψθ λειτουργίασ και 
υγιεινισ. 
 

- Η κατάρτιςθ και θ επίδειξθ για τθ χρθςιμοποίθςθ των Μζςων Ατομικισ 
Προςταςίασ αποτελεί επίςθσ υποχρζωςθ του υπεφκυνου του 
εργαςτθρίου. 



Chromic acid was being used by a student to clean glassware, when he 
accidentally splashed the acid into his eyes. He began screaming, and a 
nearby student ran into the laboratory to find the student with the acid on 
his face and in his eyes. His goggles were hanging around his neck, instead 
of over his eyes. He was wearing hard contact lenses. Together they used 
an eyewash to flush his eyes for 15 minutes, and they were able to 
remove the contact lenses during the washing. The student was taken to 
a nearby emergency room for further treatment. His eyesight was not 
permanently damaged. 
 
 
A student was removing and disassembling a reflux condenser when the 
solution “bumped” and splashed the solution onto her face and chest. 
She was wearing chemical splash goggles but a poor seal of the goggles 
with her face still allowed some solution to enter her eyes. She was 
ushered to a safety shower and eventually examined at an emergency 
room. There was no permanent damage to her eyes. 

Πποζηαζία ηων Μαηιών 



- Ό τραυματιςμόσ των ματιϊν είναι ζνα από τα πιο ςυνθκιςμζνα 
ατυχιματα. 
 

- Είναι πολφ πικανό να ζρκει ςε επαφι με τα μάτια μια χθμικι ζνωςθ ι 
ζνα αιχμθρό αντικείμενο. 
 

- Ο πιο ςθμαντικόσ κανόνασ αςφαλείασ είναι: Πρζπει πάντα να 
χρθςιμοποιοφμε κατάλλθλθ προςταςία των ματιϊν όταν 
βριςκόμαςτε μζςα ςτο εργαςτιριο. 
 

- Πολλζσ φορζσ δε χρθςιμοποιοφνται προςτατευτικά γυαλιά διότι: 
1. Είναι μια αςυνικιςτθ διαδικαςία (εκτόσ εργαςτθρίου).  

 

2. Είναι εφκολο και φυςικό να μθ φοράμε γυαλιά όταν δεν 
κινδυνεφουμε. 
 

3. Τα προςτατευτικά γυαλιά ςυνικωσ δεν είναι άνετα και 
περιορίηουν τθν όραςθ. 
 

4. Δεν επιβάλλεται θ χριςθ γυαλιϊν από τον υπεφκυνο του 
εργαςτθρίου. 

Πποζηαζία ηων Μαηιών 



- Η περιςταςιακι χριςθ των γυαλιϊν ςθμαίνει ότι είςτε ςε κζςθ να 
προβλζψετε πότε κα ςυμβεί κάποιο ατφχθμα.  
 

- Το ατφχθμα μπορεί να προκλθκεί από εςάσ ι από κάποιον που 
εργάηεςτε μαηί ςτο εργαςτιριο. 
 

- χεδόν όλοι οι διαλφτεσ και τα χθμικά διαλφματα μποροφν να 
προκαλζςουν βλάβθ ςτα μάτια. 
 

- Όςο μεγαλφτερθ είναι θ ςυγκζντρωςθ του διαλφματοσ τόςο αυξάνεται 
και το μζγεκοσ τθσ βλάβθσ. 
 

- Οι ιςχυρζσ βάςεισ προκαλοφν ςθμαντικότερεσ βλάβεσ ςε ςχζςθ με τα 
ιςχυρά οξζα. 
 

- Είναι ςθμαντικό τα γυαλιά που χρθςιμοποιοφμε να μασ βολεφουν 
και να είναι άνετα. 
 

- Όταν υπάρχει θ δυνατότθτα καλό είναι να δοκιμάηουμε τι είναι το 
καλφτερο και το πιο βολικό για εμάσ. 

Πποζηαζία ηων Μαηιών 



Διάθοποι Τύποι Πποζηαηεςηικών Γςαλιών  

Υπάρχουν διάφοροι τφποι προςτατευτικϊν γυαλιϊν και θ επιλογι τουσ 
εξαρτάται από το είδοσ και τθ ςοβαρότθτα του κινδφνου. 



Πόζο μαρ Πποζηαηεύοςν ηα Γςαλιά? 



Διάθοποι Τύποι Πποζηαηεςηικών Γςαλιών  

- Γυαλιά που καλφπτουν ολόκλθρθ τθν περιοχι των ματιϊν και 
εφαρμόηουν ςτο πρόςωπο καλά, παρζχουν υψθλότερθ προςταςία. 
 

- Το υλικό που εφαρμόηει ςτο πρόςωπο πρζπει να είναι μαλακό και 
ελαςτικό για να παρζχει τθ μζγιςτθ προςταςία. 
 

- Είναι επικυμθτό να υπάρχει ςφςτθμα                                                              
εξαεριςμοφ για να αποφεφγεται                                                                                             
το κόλωμα των γυαλιϊν. 
 

- Συνικωσ δεν χρθςιμοποιοφνται ςε                                                           
προπτυχιακά εργαςτιρια διότι: 
1. Ζχουν υψθλότερο κόςτοσ. 
2. Είναι λιγότερο άνετα.  
 

- Σα προςωπικά γυαλιά (μυωπίασ) δεν παρζχουν τθν απαραίτθτθ 
προςταςία. 
 

- Είναι δυνατό να προμθκευτοφμε προςτατευτικά γυαλιά με φακοφσ 
μυωπίασ. 



Επιηπέπονηαι οι Φακοί Επαθήρ ζηο Επγαζηήπιο?  

- Το 1978 το Εκνικό Ινςτιτοφτο για τθν Επαγγελματικι Αςφάλεια και 
Υγεία των ΗΠΑ (NIOSH) πρότεινε ότι δεν επιτρζπεται θ χριςθ φακϊν 
επαφισ μζςα ςτο εργαςτιριο. 
 

- Οι χθμικζσ ενϊςεισ μπορεί να παγιδευτοφν πίςω από τουσ φακοφσ 
επαφισ και θ πλφςθ των ματιϊν με νερό δε κα είναι αποτελεςματικι. 
 

- Από το 2005 ο NIOSH ςυςτινει ότι οι εργαηόμενοι μποροφν                                       
να φοροφν φακοφσ επαφισ ςτα χθμικά εργαςτιρια. 
 

- Φυςικά θ παρουςία των φακϊν επαφισ δεν αναιρεί τθν                                           
υποχρζωςθ χριςθσ προςτατευτικϊν γυαλιϊν. 
 

- ε περίπτωςθ ατυχιματοσ πρζπει να αφαιροφνται άμεςα. 
 

- Τα άτομα που φοροφν φακοφσ επαφισ να πρζπει να ζχουν κάποιο 
χαρακτθριςτικό διακριτικό ςτα γυαλιά τουσ (ζγχρωμο αυτοκόλλθτο),  
ϊςτε να είναι ενιμεροι όςοι προςπακιςουν να τουσ παρζχουν 
βοικεια. 

http://cibavision.files.wordpress.com/2010/04/contact-lenses-advantages.jpg


Πποζηαζία ηων Μαηιών  

- Πότε δεν είναι απαραίτθτθ θ χριςθ προςτατευτικϊν γυαλιϊν ςτο 
εργαςτιριο? 
 
 

- Όταν ςτο εργαςτιριο δεν υπάρχουν κακόλου χθμικζσ ουςίεσ: 
 

1. Εργαςτιρια με υπολογιςτζσ (υπολογιςτικι χθμεία). 
2. Εργαςτιρια με laser. Πρζπει να χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλα 

γυαλιά για προςταςία από τθν ακτινοβολία.  
 

- Ο κακζνασ είναι υπεφκυνοσ για τθν προςωπικι του αςφάλεια. 
 
 

- Είναι επικυμθτό να αναπτφξουμε τθ ςυνικεια να φοράμε πάντοτε 
προςτατευτικά γυαλιά μζςα ςτο εργαςτιριο. 
 

- Ακόμθ και όταν γράφουμε το εργαςτθριακό τετράδιο κάποιοσ άλλοσ 
μπορεί να προκαλζςει κάποιο ατφχθμα. 
 
 

- Τα γυαλιά πρζπει να αποκθκεφονται ςτθν είςοδο του εργαςτθρίου 
ϊςτε να μειϊνεται ο χρόνοσ κατά τον οποίο δε φοράμε γυαλιά. 



A chemist was using a dropper to transfer a few milliliters of concentrated 
nitric acid to each of a series of test tubes. She was wearing a lab coat and 
gloves but wore her own prescription glasses rather than chemical splash 
goggles. As she was carrying out this operation, the acid bottle broke, 
splashing nitric acid on her face. She immediately rinsed her face using the 
nearby eyewash while one of her colleagues called 911. After washing her 
face and eyes for 15 minutes, she took a shower to wash her hair that 
also been splashed with nitric acid. She changed clothes and the 
emergency personnel took her to the hospital for treatment. 

Πποζηαζία ηος Πποζώπος 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.packardwoodworks.com/Merchant2/graphics/00000001/199210-img.jpg&imgrefurl=http://www.packardwoodworks.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=packard&Category_Code=hlth-sfty-fs-ct&usg=__EStaSlwMnxJUQAqZub7lieyp-x0=&h=250&w=233&sz=9&hl=en&start=26&zoom=1&itbs=1&tbnid=St0q9Ywssfxc-M:&tbnh=111&tbnw=103&prev=/search?q=wearing+a+safety+shield&start=20&hl=en&sa=N&gbv=2&ndsp=20&biw=1259&bih=774&tbm=isch&ei=7xLDTeneK8vciALx7KSPAw


Πποζηαζία ηος Πποζώπος  

- Η ζκκεςθ του προςϊπου ςε χθμικζσ ουςίεσ και αιχμθρά αντικείμενα 
πρζπει να ελαχιςτοποιείται. 

- Οι μάςκεσ προςϊπου προςτατεφουν πρόςωπο, λαιμό και αυτιά από 
τθν επαφι με χθμικά. 

- Χρθςιμοποιοφνται όταν: 
1. Υπάρχει πικανότθτα εκτόξευςθσ μεγάλθσ ποςότθτασ χθμικϊν 

ουςιϊν ιδιαίτερα επικίνδυνων για το δζρμα. 
2. Όταν οι εργαςίεσ πραγματοποιοφνται κάτω από ςυνκικεσ υψθλισ 

πίεςθσ.  
- Υπάρχουν διάφοροι τφποι προςτατευτικισ μάςκασ. 
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Πποζηαζία ηος Πποζώπος  

- Εκτόσ από τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ μποροφμε να 
χρθςιμοποιιςουμε και «αςπίδεσ αςφαλείασ». 
 

- Οριςμζνεσ αντιδράςεισ παρουςιάηουν αυξθμζνο κίνδυνο πρόκλθςθσ 
ατυχιματοσ (εκρθκτικζσ ουςίεσ). 
 

- Η χριςθ τουσ μπορεί να μθν είναι τόςο βολικι αλλά προςφζρουν 
ςθμαντικι προςταςία. 



A chemist was working with concentrated sulfuric acid. She was wearing 
latex gloves and some of the acid splashed onto the gloves. The acid 
burned a hole in the glove. Although she flushed her hand in the sink for 
15 minutes to remove the acid, she received a second-degree burn at the 
site of the splash. 
 
 
 
A student was preparing to do a titration using a                                                                     
burette that required assembly with a Teflon                                                       
stopcock. While trying to place the Teflon stopcock                                                               
onto the long burette tube, the end of the burette                                                              
broke off and the broken barrel plunged into the                                                          
student’s hand. Stitches were required to close                                                                                      
the cut. 

Πποζηαζία ηος Δέπμαηορ 



Πποζηαζία ηος Δέπμαηορ  

- Η ζκκεςθ του δζρματοσ ςε χθμικζσ ουςίεσ μπορεί να ζχει πολφ 
ςοβαρζσ ςυνζπειεσ. 
 

- Είναι ςθμαντικό να αποτρζψουμε οποιαδιποτε επαφι του δζρματοσ 
με χθμικζσ ουςίεσ. 
 

- Τα ροφχα αποτελοφν ζνα εμπόδιο ανάμεςα ςτο δζρμα και τα χθμικά. 
 

- Μακριά παντελόνια και μπλοφηεσ καλφπτουν μεγαλφτερο μζροσ του 
ςϊματοσ παρζχοντασ καλφτερθ προςταςία. 
 

- Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ όπου τα ροφχα ζχουν απορροφιςει μια 
ποςότθτα χθμικισ ουςίασ, πρζπει να απομακρφνονται αμζςωσ. 
 

- Οι περιςςότερεσ διαρροζσ καταλιγουν ςτο πάτωμα. Είναι ςθμαντικό 
να φοράμε κλειςτά παποφτςια. 
 

- Οι εργαςτθριακζσ ποδιζσ προςφζρουν ζνα επιπλζον ςτρϊμα 
προςταςίασ. 



Πποζηαζία ηος Δέπμαηορ  

- Οι εργαςτθριακζσ ποδιζσ προςτατεφουν επίςθσ τα ροφχα μασ από 
διάφορεσ μολφνςεισ. 
 

- Δεν πρζπει να πθγαίνουμε με τθν ποδιά ςε δθμόςιουσ χϊρουσ ι ςε 
μζρθ που τρϊμε (εςτιατόριο, κυλικείο, κτλ). 
 

- Πρζπει να πλζνονται ςτο χϊρο εργαςίασ και όχι ςτο ςπίτι. 
 

- ε περίπτωςθ ατυχιματοσ είναι ευκολότερο να απομακρφνουμε τθν 
ποδιά ςε ςχζςθ με τα ροφχα. 
 

- Όταν εργαηόμαςτε με εφφλεκτα ι πυροφόρα αντιδραςτιρια πρζπει να 
φοράμε ποδιζσ που είναι ανκεκτικζσ ςτθ φωτιά. 
 

- Οι περιςςότερεσ ποδιζσ είναι βαμβακερζσ και δεν προςτατεφουν από 
τθ φωτιά. 
 

- Συνκετικά ροφχα είναι εφφλεκτα και πρζπει να αποφεφγονται όταν 
εργαηόμαςτε με εφφλεκτα υλικά. 



Πποζηαζία ηος Δέπμαηορ  

- Υπάρχουν ποδιζσ που είναι καταςκευαςμζνεσ από κατάλλθλα υλικά 
(ςυνκετικά πολυμερι) και προςφζρουν προςταςία ςε διάφορεσ 
χθμικζσ ουςίεσ. 
 

- Δεν υπάρχει μια μοναδικι ποδιά που να μασ καλφπτει από όλουσ 
τουσ πικανοφσ κινδφνουσ. 
 

- Ανάλογα με τον κίνδυνο επιλζγουμε και τον κατάλλθλο τφπο ποδιάσ. 



Πποζηαζία ηων Χεπιών 

- Ζνα από τα πιο ςυνθκιςμζνα ατυχιματα αφορά διάφορα κοψίματα 
και τρυπιματα ςτα χζρια κατά τθ χριςθ γυαλικϊν και αιχμθρϊν 
αντικειμζνων. 
 

- Είναι ςθμαντικό να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι είναι πικανό να ςυμβεί. 
 

- Τα ςπαςμζνα γυαλικά πρζπει να απορρίπτονται ςε κατάλλθλα δοχεία. 
Υπάρχει κίνδυνοσ τραυματιςμοφ του προςωπικοφ κακαριότθτασ. 
 

- Διάφορα αιχμθρά αντικείμενα όπωσ ςφριγγεσ                                                                      
πρζπει επίςθσ να απορρίπτονται ςε κατάλλθλα                                                  
δοχεία. 



Πποζηαζία ηων Χεπιών 

- Σα χζρια είναι το πιο πικανό ςθμείο του ςϊματοσ που μποροφν να 
εκτεκοφν ςε χθμικζσ ουςίεσ. 
 

- Η χριςθ γαντιϊν ελαχιςτοποιεί τθν πικανι ζκκεςθ ςε κάποιο κίνδυνο. 
 

- Υπάρχουν διάφοροι τφποι προςτατευτικϊν γαντιϊν: 



Πποζηαζία ηων Χεπιών 

- Γάντια από Latex: 
- Καταςκευάηονται από φυςικό καουτςοφκ. 
- Είναι πολφ ελαςτικά και λεπτά. 
- Είναι εξαιρετικά ανκεκτικά ςε υδατικά                                                         

διαλφματα (οξζα και βάςεισ μζτριασ                                                    
ςυγκζντρωςθσ). 

- Δεν είναι ανκεκτικά ςε οργανικζσ ενϊςεισ. 
- Η χριςθ τουσ ζχει περιοριςτεί ςθμαντικά                                                                                          

κακϊσ αρκετά άτομα παρουςιάηουν αλλεργία ςτο Latex. 
 

- Πολφςτρωματικά Γάντια (Silver Shield): 
- Καταςκευάηονται ςυνδυάηοντασ ςτρϊςεισ                                                             

από διαφορετικά είδθ πολυμερϊν. 
- Είναι ανκεκτικά ςε ζνα μεγάλο εφροσ                                                                         

χθμικϊν ουςιϊν. 
- Είναι λιγότερο άνετα κακϊσ δεν είναι                                                                                      

ελαςτικά και δεν εφαρμόηουν ςτο χζρι. 
- Υψθλό κόςτοσ. 



Πποζηαζία ηων Χεπιών 

- Γάντια Νιτριλίου: 
- Καταςκευάηονται από ςυνκετικό καουτςοφκ                                                    

(πολυμερζσ). 
 

- Διατίκενται ςε λεπτζσ εκδόςεισ και                                                                       
μιμοφνται τθν ελαςτικότθτα του Latex. 
 

- Είναι πιο δφςκολο να τρυπθκοφν και να                                                               
ςκιςτοφν. 
 

- Ζχουν ςυνικωσ μπλε χρϊμα. 
 

- Είναι ανκεκτικά ςε υδατικά διαλφματα                                                                                          
και αλειφατικοφσ υδρογονάνκρακεσ. 
 

- Δεν είναι ανκεκτικά ςε κετόνεσ, αρωματικοφσ                                          
υδρογονάνκρακεσ, εςτζρεσ και αλδεΰδεσ. 
 

- Είναι ςιμερα ο πιο διαδεδομζνοσ τφποσ γαντιϊν. 
 



Πποζηαζία ηων Χεπιών 



Πποζδιοπιζμόρ Διαπεπαηόηεηαρ Γανηιών 

- Με αυτι τθν πειραματικι διάταξθ προςδιορίηονται: 
1. Η διαπερατότθτα των γαντιϊν 

- Υπολογίηεται ο χρόνοσ που απαιτείται για να περάςει μια ουςία. 
- Υπολογίηεται θ ταχφτθτα τθσ διαπερατότθτασ. 

2. Ο ρυκμόσ με τον οποίο καταςτρζφεται το γάντι 
 

- Οι δφο όροι δε ςυνδζονται μεταξφ τουσ. 



Πποζηαζία ηων Χεπιών 

- Δεν υπάρχει ζνασ τφποσ γαντιοφ που να μασ προςτατεφει από όλουσ 
τουσ κινδφνουσ. 
 

- Μποροφμε να βροφμε πλθροφορίεσ για τθν προςταςία που προςφζρει 
το κάκε γάντι ςτθ διεφκυνςθ: http://www.ansellpro.com/specware/  
και http://www.ansellpro.com/download/Ansell_8thEditionChemicalResistanceGuide.pdf  
 

- Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ (βιομθχανικζσ καταςτάςεισ) απαιτείται θ 
χριςθ γαντιϊν με μεγαλφτερο πάχοσ. 
 

- Είναι ςθμαντικό να επιλζγουμε το ςωςτό μζγεκοσ. 
 

- Ακόμθ και όταν φοράμε γάντια κα πρζπει να αποφεφγουμε να 
ρίχνουμε χθμικά πάνω ςτα χζρια μασ. 
 

- Τα γάντια πρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο μια φορά.  
 

- ε περίπτωςθ που ζρκουν ςε επαφι με μια ουςία πρζπει να 
αντικαταςτακοφν αμζςωσ. 
 

- Μετά τθ χριςθ των γαντιϊν πρζπει πάντοτε να πλζνονται τα χζρια. 
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Σωζηόρ Τπόπορ Αθαίπεζερ ηων Γανηιών 



Δοςλεύονηαρ με Ζεζηά και Κπύα Ανηικείμενα 

- Υπάρχουν διάφορα είδθ γαντιϊν που προςφζρουν αποτελεςματικι 
προςταςία ςε πολφ υψθλζσ και πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. 
 

- Το πάχοσ τουσ είναι αρκετά μεγάλο και περιορίηουν τθν αίςκθςθ τθσ 
αφισ. 
 

- Σα γάντια που παρζχουν χθμικι προςταςία δεν είναι 
αποτελεςματικά ςτθ κερμικι προςταςία. 
 

- Σο υγρό άηωτο μπορεί να διαπεράςει τα γάντια. 
 

- Τα γάντια είναι καταςκευαςμζνα για να προςτατεφουν τα χζρια από 
αντικείμενα που είναι πολφ κρφα όχι από το ίδιο το υγρό άηωτο. 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.magmedix.com/images/products/Cryo-gloves_02_w.jpg&imgrefurl=http://www.magmedix.com/products/cryogen/cryogenic_handling_gloves.html&usg=__q3uaVbTwqYuCZfczUOjHPc4-jos=&h=264&w=240&sz=11&hl=en&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=65tOIfIfTRsbvM:&tbnh=112&tbnw=102&prev=/search?q=cryogen+gloves&hl=en&gbv=2&biw=1259&bih=774&tbm=isch&ei=W_nDTZ6kIdCtgQfbm4XOBA


Δοςλεύονηαρ με Ζεζηά και Κπύα Ανηικείμενα 

- Σε εξαιρετικά ακραίεσ κερμοκραςίεσ είναι αςφαλζςτερο να 
χρθςιμοποιοφμε κατάλλθλα εργαλεία. 
 



Πόηε Ππέπει να Φοπάμε Γάνηια? 

- Εξαρτάται από τθν πολιτικι που ζχει υιοκετιςει το κάκε εργαςτιριο. 
 

1. Τποχρεωτικι χριςθ γαντιϊν ςε όλθ τθ διάρκεια παραμονισ ςτο 
εργαςτιριο. 
 

2. Απαιτείται θ χριςθ γαντιϊν μόνο όταν χειριηόμαςτε αντιδραςτιρια 
που παρουςιάηουν κάποιο κίνδυνο. 
 

- Όταν φοράμε γάντια μειϊνεται θ αίςκθςθ τθσ αφισ και μπορεί να 
προκλθκεί κάποιο ατφχθμα. 
 

- Αν φοράμε τα γάντια για αρκετι ϊρα τα χζρια ιδρϊνουν και το 
πρόβλθμα γίνεται εντονότερο. 
 

- Η χριςθ γαντιϊν ζχει ζνα χρθματικό κόςτοσ. 
 

- Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεωσ ακόμα και «ακϊεσ» ενϊςεισ μποροφν να 
προκαλζςουν δερματικι αλλεργία. 
 

- Σα γάντια πρζπει να αφαιροφνται όταν βγαίνουμε εκτόσ 
εργαςτθρίου (προςοχι ςε χεροφλια, πλθκτρολόγια υπολογιςτϊν, 
ςυρτάρια, κτλ). 



A student needed to purify a chemical using the process of 
recrystallization. He needed to use a very flammable solvent but he 
discovered that the laboratory hood that he intended to use was 
cluttered with no room for his experiment unless he first cleaned it up. So 
he decided to carry out the recrystallization on the benchtop. As the 
solvent boiled he added the crystals of the compound that he wanted to 
purify. Suddenly the vapors ignited and a fire ensued. Luckily the fire was 
extinguished and the student only received minor burns. 

Χεμικοί Απαγωγοί και Εξαεπιζμόρ  



A chemist was using a trimethylsilyldiazomethane (TSDM) in a hexane 
solution to prepare the methyl ester of malic acid (dissolved in acetone). 
The mixture was combined in a hood and left standing for an hour before 
being further processed with an inert gas and a small amount of methylene 
chloride. About 8 hours later he experienced a cough, chest pain, and 
progressive shortness of breath. About 15 hours later he went to the 
emergency room in respiratory distress. He died several hours later. 
Investigations found that the laboratory hoods were not working due to 
work on the roof. 

Χεμικοί Απαγωγοί και Εξαεπιζμόρ  

TSDM Μθλικό οξφ 



Χεμικοί Απαγωγοί και Εξαεπιζμόρ 

- Αρκετά χθμικά αντιδραςτιρια εξατμίηονται (ι εξαχνϊνονται) εφκολα 
και περνοφν ςτθν αζρια φάςθ. 
 

- Μζςω τθσ αναπνευςτικισ οδοφ οι ουςίεσ μποροφν να ειςζλκουν ςτον 
οργανιςμό προκαλϊντασ ανεπικφμθτεσ βλάβεσ. 
 

- Με τθν όςφρθςθ αντιλαμβανόμαςτε εάν μια χθμικι ουςία υπάρχει 
ςτον αζρα του εργαςτθρίου. 
 

- Υπάρχουν αρκετζσ τοξικζσ ουςίεσ που δε μυρίηουν κακόλου. 
 

- Για οριςμζνεσ ουςίεσ υπάρχουν οι Οριακζσ Τιμζσ Επαγγελματικισ 
Ζκκεςθσ (OEL), αλλά ςτα περιςςότερα εργαςτιρια δεν υπάρχουν 
ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ τθσ μόλυνςθσ του αζρα. 

 

- Γενικά κα πρζπει να αποφεφγεται θ ειςπνοι ατμϊν που ςχετίηονται 
με χθμικζσ ουςίεσ. 
 

- Οι απαγωγοί και ο ςωςτόσ εξαεριςμόσ περιορίηουν τθ ςυγκζντρωςθ 
αζριων ουςιϊν ςτον αζρα του εργαςτθρίου. 



Εάν μςπίδοςμε μια οςζία Κινδςνεύοςμε? 

- Δεν υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ τοξικότθτασ ενόσ αντιδραςτθρίου 
και τθν οςμι του. 
 

- Ελάχιςτο όριο ανίχνευςθσ τθσ οςμισ = είναι θ ςυγκζντρωςθ μιασ 
οςμισ ςτον αζρα, όπου το 50% ενόσ πλθκυςμοφ μπορεί να τθν 
ανιχνεφςει. 
 

- Ο κάκε άνκρωποσ παρουςιάηει διαφορετικι «ευαιςκθςία» ςτισ 
οςμζσ: 

1. Μεγάλο εφροσ ςτο ελάχιςτο όριο ανίχνευςθσ: 0.1 – 1000 ppm για 
οςμι με 10 ppm. 

2. Μειϊνεται θ ευαιςκθςία ςε μια οςμι μετά από ζνα ςυγκεκριμζνο 
χρόνο ζκκεςθσ. 

 

- Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θ όςφρθςθ για τθν ανίχνευςθ 
επικίνδυνων επιπζδων ςυγκζντρωςθσ μιασ επικίνδυνθσ ουςίασ? 
 

- Σισ περιςςότερεσ φορζσ ΝΑΙ κακϊσ τα ελάχιςτα όρια ανίχνευςθσ τθσ 
οςμισ είναι χαμθλότερα από τα επιτρεπτά όρια ζκκεςθσ. 



Χεμικοί Απαγωγοί 

- Η χριςθ απαγωγοφ δεν απαιτείται από τθ νομοκεςία αλλά απαιτείται 
ο αζρασ μζςα ςτο εργαςτιριο να είναι αςφαλισ. 
 

- Η χριςθ των απαγωγϊν περιορίηει τθν πικανότθτα ειςπνοισ 
επικίνδυνων αερίων. 



Χεμικοί Απαγωγοί 

- Σο προςτατευτικό τηάμι πρζπει να είναι όςο το δυνατόν χαμθλότερα, 
προςτατεφοντασ πρόςωπο, λαιμό και το πάνω μζροσ του ςϊματοσ. 
 

- Εάν είναι πολφ ψθλά ο απαγωγόσ δεν είναι αποτελεςματικόσ (ςε 
οριςμζνα μοντζλα υπάρχει προειδοποιθτικόσ ιχοσ). 
 

- Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ μπορεί να ρυκμιςτεί θ ταχφτθτα του 
άντλθςθσ τουσ αζρα. 
 

- Οριςμζνοι απαγωγοί διακζτουν αιςκθτιρεσ κίνθςθσ και αυξομειϊνουν 
αυτόματα τθν ταχφτθτα όταν εργάηεται κάποιο άτομο. 
 

- Οι ςφγχρονοι απαγωγοί διακζτουν ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ τθσ 
ροισ του αζρα.  
 

- Πριν τθ χριςθ του απαγωγοφ είναι ςθμαντικό να ελζγξουμε ότι 
λειτοφργει ςωςτά (χαρτί, καπνόσ από CO2, κομματάκια φελιηόλ). 
 

- Τουλάχιςτον μια φορά το χρόνο πρζπει να ελζγχεται θ ςωςτι 
λειτουργία των απαγωγϊν. 



Χεμικοί Απαγωγοί 

- Όταν πρζπει να τοποκετθκεί κάποια διάταξθ (π.χ. απόςταξθσ) πρζπει 
να γίνεται πριν βάλουμε χθμικζσ ουςίεσ μζςα ςτον απαγωγό. 
 

- Οι φιάλεσ με τα χθμικά αντιδραςτιρια πρζπει να τοποκετοφνται 
περίπου 15 cm προσ το εςωτερικό του απαγωγοφ. 
 

- Σο εςωτερικό του απαγωγοφ πρζπει να είναι ταχτοποιθμζνο. Περιττά 
αντικείμενα εμποδίηουν τθ ςωςτι άντλθςθ του αζρα. 
 

- Δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται ο απαγωγόσ ωσ χϊροσ αποκικευςθσ 
χθμικϊν αντιδραςτθρίων. 
 

- Η πολφ μεγάλθ ταχφτθτα άντλθςθσ του αζρα προκαλεί δίνεσ και μθ 
ςωςτι λειτουργία. 
 

- Όταν δεν πρζπει να ζχουμε τα χζρια μζςα ςτον απαγωγό, το 
προςτατευτικό τηάμι πρζπει να είναι κατεβαςμζνο. 
 

- ε περίπτωςθ διακοπισ λειτουργίασ πρζπει να κατεβάςουμε το 
προςτατευτικό τηάμι και να απομακρυνκοφμε από το χϊρο. 



Χεμικοί Απαγωγοί 

- Ο μθχανιςμόσ που αντλεί τον αζρα πρζπει να είναι ζξω από το 
κτιριο (ςυνικωσ βρίςκεται ςτθ ςτζγθ). 
 

- Η ποςότθτα του αζρα που αντλείται πρζπει να αναπλθρϊνεται, οπότε 
το εργαςτιριο πρζπει να διακζτει ςφςτθμα εξαεριςμοφ. 
 

- Σε ιδανικζσ ςυνκικεσ λειτουργίασ το 98% του ςυνολικοφ αζρα του 
εργαςτθρίου πρζπει να ανακυκλϊνεται μζςα ςε 1 ϊρα. 
 

- Με αυτό τον τρόπο απομακρφνονται τυχόν ουςίεσ που ζχουν διαφφγει 
από τον απαγωγό. 
 

- Η ςυνεχισ ανανζωςθ του αζρα ζχει μεγάλο κόςτοσ για τθ κζρμανςθ 
και τθν ψφξθ του εργαςτθρίου. 
 

- Για να μθ διαφεφγουν ουςίεσ εκτόσ του εργαςτθρίου πρζπει θ πίεςθ 
μζςα ςτο εργαςτιριο να διατθρείται χαμθλότερα. 
 

- Ανοιχτζσ πόρτεσ και παράκυρα δε βοθκοφν ςτθ διατιρθςθ τθσ 
αρνθτικισ πίεςθσ. 



Εναλλακηικά ζςζηήμαηα απαγωγών 

- Κινθτοί απορροφθτιρεσ εξαεριςμοφ. 
 

- Δεν προςφζρουν 100% προςταςία. 
 

- Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ πάνω από διάφορα όργανα (αζριο 
χρωματογράφο, ατομικι απορρόφθςθ, φαςματογράφο μάηασ ,κτλ). 
 

- Είναι χριςιμα ςε περίπτωςθ μικρισ διαρροισ. 



Εναλλακηικά ζςζηήμαηα πποζηαζίαρ 

- Gloveboxes 
 

- Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για το χειριςμό αντιδραςτθρίων ευαίςκθτα 
ςτο οξυγόνο και τθν υγραςία. 
 

- Ο ατμόσ μιασ επικίνδυνθσ ζνωςθσ δεν απομακρφνεται αλλά 
διατθρείται μζςα ςτο glovebox εμποδίηοντασ τυχόν διαρροι. 



A research chemist transferred a solvent, methyl t-butyl ether, from three 
4-L bottles to a large carboy in a chemical hood. He decided to use a full 
face mask air-purifying respirator for added protection during this 
operation. That evening he began to experience a scratchy throat and 
cough that developed into a respiratory infection. His doctor suspected 
chemical exposure as the cause. Investigators found that the chemical 
hood was working properly. Investigators found that the researcher had 
no training in the use of respirators. He had been using this respirator 
intermittently over the past 6 or 8 years. The respirator filter cartridge 
selected and used was not effective for solvents. It had been stored in the 
open air for years next to stored chemicals. It was surmised that the 
respirator and cartridge over the years could have absorbed chemicals and 
fungi due to improper storage. The researcher was diagnosed with allergic 
tracheobronchitis which was believed to be related to repeated chemical 
exposures in his laboratory. 

Πποζηαηεςηικέρ Μάζκερ 



Πποζηαηεςηικέρ Μάζκερ 

- Αποτελοφν μζςο ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΠ) και χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αποφυγι ειςπνοισ μολυςμζνου αζρα. 
 

- Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςτθ βιομθχανία και ςε λίγεσ περιπτϊςεισ 
ςτο εργαςτιριο: 
 

1. Κακαριςμόσ κάποιασ διαρροισ. 
 

2. Αντιμετϊπιςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 
 

3. Όταν δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί                                                                          
ο απαγωγόσ (μεγάλεσ ςυςκευαςίεσ). 

 

- Πριν από τθ χριςθ τθσ μάςκασ πρζπει να διαςφαλίςουμε ότι: 
 

1. Ζχουμε επιλζξει τθ ςωςτι μάςκα. 
 

2. Εφαρμόηει ςωςτά. 
 

3. Ζχουμε εκπαιδευτεί για τθ χριςθ τθσ μάςκασ. 
 

- Είναι ςθμαντικι θ ςωςτι αποκικευςθ και ςυντιρθςθ τθσ μάςκασ. 



Διάθοποι ηύποι Πποζηαηεςηικών Μαζκών 

- Απλζσ μάςκεσ μιασ χριςθσ. 
 

- Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ από προςωπικό φροντίδασ υγείασ (γιατροί 
και νοςθλευτζσ) ςε νοςοκομεία, αςκενοφόρα, κτλ. 
 

- Πρόκειται για φίλτρα που προςτατεφουν από αερολφματα και ςκόνεσ 
αλλά όχι από αζρια. 
 

- Είναι ςθμαντικό να εφαρμόηουν αποτελεςματικά ςτο πρόςωπο. 
 

- Συνικωσ περιζχουν ζναν αρικμό που υποδθλϊνει το ποςοςτό 
αποδοτικότθτασ τθσ μάςκασ. 



Διάθοποι ηύποι Πποζηαηεςηικών Μαζκών 

- Προςτατευτικζσ μάςκεσ με φίλτρο. 
 

- Υπάρχουν μοντζλα που καλφπτουν όλο το πρόςωπο ι μόνο τθ μφτθ και 
το ςτόμα. 
 

- Περιζχουν φίλτρα τα οποία                                                                          
προςροφοφν τισ επικίνδυνεσ ουςίεσ. 
 

- Υπάρχουν διάφορα είδθ φίλτρων και                                                                          
το κακζνα είναι καταςκευαςμζνο                                                                      
για μια ςυγκεκριμζνθ χριςθ. 
 

- Είναι ςθμαντικό να εφαρμόηουν                                                                            
ςφιχτά γφρω από τθ μφτθ και το                                                                            
ςτόμα. 
 

- Το χρϊμα του φίλτρου υποδεικνφει                                                                                                   
το είδοσ τθσ χθμικισ ουςίασ ςτο                                                                                             
οποίο είναι αποτελεςματικό. 



Διάθοποι ηύποι Πποζηαηεςηικών Μαζκών 



Διάθοποι ηύποι Πποζηαηεςηικών Μαζκών 

- Μάςκεσ με ςυςκευι φιλτραρίςματοσ του αζρα. 
 

- Χρθςιμοποιοφνται όταν δεν είναι δυνατι θ αποτελεςματικι εφαρμογι 
(γζνια, γυαλιά μυωπίασ, κτλ.) των παραπάνω τφπων. 
 

- Δεν είναι απαραίτθτθ θ ςφιχτι εφαρμογι ςτο πρόςωπο. Εφαρμόηουν 
χαλαρά ςτο κεφάλι και είναι περιςςότερο άνετεσ. 
 

- Διακζτουν ζνα ςωλινα ο οποίοσ αντλεί φιλτραριςμζνο αζρα και τον 
ρίχνει ςτθ μάςκα δθμιουργϊντασ κετικι πίεςθ. 



Διάθοποι ηύποι Πποζηαηεςηικών Μαζκών 

- Μάςκεσ με εξοπλιςμό αναπνοισ. 
 

- Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ από πυροςβζςτεσ και ςε περιπτϊςεισ που 
δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο ςτο χϊρο. 
 

- Ο αζρασ βρίςκεται ςε ζνα δοχείο που κουβαλοφν μαηί τουσ και μζςω 
ενόσ ςωλινα διοχετεφεται ςτθ μάςκα. 
 

- Η μάςκα πρζπει να εφαρμόηει πλιρωσ. 



A laboratory worker had prepared some samples that contained a 
flammable solvent and he put them in the refrigerator before leaving that 
evening. During the night the power in the building went off for several 
hours, but was finally restored some time during the early morning hours. 
Moments later there was an explosion, followed by a fire that destroyed 
and damaged a large part of the building. The refrigerator was not 
explosion-proof, not suited for storage of flammables, and located in an 
office area. 

Μέηπα Αζθάλειαρ ζε Επγαζηεπιακέρ Διεπγαζίερ 



Μέηπα Αζθάλειαρ ζε Επγαζηεπιακέρ Διεπγαζίερ  

- Υπάρχουν αμζτρθτεσ εργαςτθριακζσ διεργαςίεσ τισ οποίεσ ςε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ κα πραγματοποιιςετε για πρϊτθ φορά. 
 

- Συνικωσ οι γραπτζσ οδθγίεσ δεν αναφζρονται ςε κζματα αςφάλειασ. 
 

- Σε όςεσ περιπτϊςεισ είναι δυνατόν, να αναηθτάτε βοικεια από άτομα 
με μεγαλφτερθ εμπειρία. 
 

- Μειϊνοντασ τισ ποςότθτεσ μειϊνεται και ο κίνδυνοσ. 
 

- Μειϊνεται θ ποςότθτα των αντιδρϊντων κακϊσ και των αποβλιτων. 
 

- Εργάηομαι μόνοσ ςτο εργαςτιριο. 
 

- Δεν πρζπει να εργαηόμαςτε ςτο εργαςτιριο όταν είμαςτε μόνοι μασ. 
 

- Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ δε κα μπορεί κάποιοσ να μασ βοθκιςει. 
 

- Όταν δεν είναι δυνατόν να το αποφφγουμε μποροφμε να 
ενθμερϊςουμε κάποιον από ζνα άλλο εργαςτιριο. 
 

- Είναι χριςιμο να ενθμερϊςουμε κάποιον ότι εργαηόμαςτε μόνοι ςτο 
εργαςτιριο και τι εργαςία πραγματοποιοφμε. 



Μέηπα Αζθάλειαρ ζε Επγαζηεπιακέρ Διεπγαζίερ  

- Ζφγιςθ χθμικϊν αντιδραςτθρίων. 
 

- Ο χϊροσ κοντά ςτθ ηυγαριά είναι ςυνικωσ μολυςμζνοσ. 
 

- Σε περίπτωςθ διαρροισ πρζπει να κακαρίηουμε αμζςωσ. 
 

- Συνιςτάται θ κάλυψθ του χϊρου με ζνα προςτατευτικό χαρτί ι 
πλαςτικό το οποίο πρζπει να αντικακίςταται κακθμερινά. 
 

- Επικίνδυνα και τοξικά χθμικά πρζπει να ηυγίηονται μζςα ςτον απαγωγό, 
φορϊντασ κατάλλθλα γάντια. 
 

- Ο ςτατικόσ θλεκτριςμόσ μπορεί                                                                                            
να δυςκολζψει τθ ηφγιςθ,                                                                                           
ιδιαιτζρα ςθμαντικό πρόβλθμα                                                                                                   
ςτα Glovebox. 
 

- Υπάρχουν κατάλλθλεσ ςυςκευζσ                                                                                         
που εξαλείφουν το πρόβλθμα. 



Μέηπα Αζθάλειαρ ζε Επγαζηεπιακέρ Διεπγαζίερ  

- Δουλεφοντασ με κερμόμετρα που περιζχουν υδράργυρο. 
 

- Η ζκκεςθ ςε ατμοφσ υδραργφρου μπορεί να προκαλζςει βλάβεσ. 
 

- Αν και ζχει γίνει προςπάκεια αντικατάςταςισ τουσ εξακολουκοφν να 
υπάρχουν ςε οριςμζνα εργαςτιρια. 
 

- Σε περίπτωςθ που ςπάςει, θ διαρροι πρζπει                                                                
να κακαριςτεί άμεςα. 
 

- Ο υδράργυροσ ςχθματίηει ςφαιρίδια και                                                     
διαςκορπίηεται εφκολα. 
 

- Δεν πρζπει να περπατάμε ςτο χϊρο κακϊσ μπορεί να μεταφζρουμε 
τον υδράργυρο. 
 

- Ο κακαριςμόσ πρζπει να πραγματοποιείται από                                                                           
άτομο που διακζτει τθν απαραίτθτθ εμπειρία και                                                              
τα κατάλλθλα μζςα. 



Μέηπα Αζθάλειαρ ζε Επγαζηεπιακέρ Διεπγαζίερ  

- Χρθςιμοποιϊντασ ςυςκευζσ κζρμανςθσ. 
 

- Οι κερμαντικζσ πλάκεσ μπορεί να δθμιουργιςουν ςπινκιρεσ 
προκαλϊντασ ανάφλεξθ του διαλφτθ. Η εργαςία μζςα ςτον απαγωγό 
μειϊνει τθν πικανότθτα ανάφλεξθσ. 
 

- Οριςμζνοι διαλφτεσ αναφλζγονται όταν ζρκουν ςε                                                           
επαφι με μια ηεςτι επιφάνεια. 
 

- Πρζπει να αποφεφγεται θ χριςθ των κερμαντικϊν                                          
πλακϊν κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ. 
 

- Οι κερμαντικοί μανδφεσ αποτελοφν αςφαλζςτερο                                              
τρόπο κζρμανςθσ. 
 

- Το λάδι που χρθςιμοποιείται ςτα ελαιόλουτρα πρζπει να είναι 
κατάλλθλο ανάλογα με τθ κερμοκραςία που χιαηόμαςτε. 
 

- Τα πιςτόλια κερμοφ αζρα (Heat Guns) αναπτφςςουν γριγορα                            
μεγάλεσ κερμοκραςίεσ και πρζπει να χρθςιμοποιοφνται με                  
προςοχι. 



Μέηπα Αζθάλειαρ ζε Επγαζηεπιακέρ Διεπγαζίερ  

- Φοφρνοι κζρμανςθσ. 
 

- Χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για το ςτζγνωμα                                                            
των γυαλικϊν. 
 

- Δε κα πρζπει να τοποκετοφνται γυαλικά τα                                                          
οποία περιζχουν διαλφτεσ. 
 

- Εκτόσ από τον κίνδυνο τθσ πυρκαγιάσ, οι ατμοί του                                                      
διαλφτθ μολφνουν τον αζρα του εργαςτθρίου. 
 

- υςκευζσ υπεριχων. 
 

- Χρθςιμοποιοφνται για τον κακαριςμό αντικειμζνων. 
 

- Ο ιχοσ υψθλισ ςυχνότθτασ (16–100 kHz) δεν                                                                                     
προκαλεί μόνιμεσ βλάβεσ αλλά ζχουν αναφερκεί                                                        
περιπτϊςεισ που προκλικθκε πονοκζφαλοσ,                                                                        
κόπωςθ, ναυτία και βουθτό ςτα αυτιά. 
 

- Δεν πρζπει να τοποκετοφμε τα χζρια ςτθ ςυςκευι                                                                 
όταν λειτουργεί κακϊσ μπορεί να βλάψει τουσ                                                
ιςτοφσ. 



Μέηπα Αζθάλειαρ ζε Επγαζηεπιακέρ Διεπγαζίερ  

- Φοφρνοι μικροκυμάτων. 
 

- Τα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει ζνα δθμοφιλζσ εργαλείο ςε αρκετά 
εργαςτιρια κακϊσ μειϊνουν ςθμαντικά το χρόνο μιασ αντίδραςθσ. 
 

- Να αποφεφγεται θ κζρμανςθ εφφλεκτων υγρϊν. 
 

- Δεν πρζπει να κερμαίνουμε επικίνδυνα                                                             
αντιδραςτιρια κακϊσ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ                                                                         
κα μολυνκεί ο φοφρνοσ. 
 

- Δεν πρζπει να ηεςταίνουμε φαγθτό ςε φοφρνουσ                                                                      
που χρθςιμοποιοφνται ςε χθμικζσ διεργαςίεσ. 
 

- Δεν πρζπει να τοποκετοφμε μεταλλικά αντικείμενα (αλουμινόχαρτο) 
μζςα ςτο φοφρνο. 
 

- Τα δοχεία των αντιδράςεων πρζπει να είναι καλά κλειςμζνα και 
κατάλλθλα για αυτι τθ χριςθ. 
 

- Τα δοχεία δεν πρζπει να γεμίηονται πλιρωσ και δεν πρζπει να 
υπερκερμαίνονται. 



Μέηπα Αζθάλειαρ ζε Επγαζηεπιακέρ Διεπγαζίερ  

- Χρωματογραφικζσ τενχικζσ. 
 

- Η χρωματογραφία ςτιλθσ αποτελεί τον πιο διαδεδομζνο τρόπο 
κακαριςμοφ των οργανικϊν ενϊςεων. 
 

- Ωσ υλικά προςρόφθςθσ χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ Silica (SiΟ2) και 
Alumina (Al2O3). 
 

- Είναι με τθ μορφι ςκόνθσ και μποροφν να προκαλζςουν ερεκιςμό ςτο 
δζρμα, τα μάτια και το αναπνευςτικό ςφςτθμα. 
 

- Διαχωριςμοί με κολόνα και TLC αυξάνουν τθν                                                 
πικανότθτα ζκκεςθσ ςε κάποιο διαλφτθ και                                                                                    
για αυτό πρζπει να πραγματοποιοφνται μζςα                                                               
ςτον απαγωγό. 



Μέηπα Αζθάλειαρ ζε Επγαζηεπιακέρ Διεπγαζίερ  

- Απόςταξθ και βραςμόσ. 
 

- Για τθν ψφξθ των ατμϊν του διαλφτθ                                                         
χρθςιμοποιείται ψυκτιρασ. 
 

- Για να ψυχκεί ο ψυκτιρασ ςυνδζεται                                                                                
με τθ βρφςθ με κατάλλθλα λάςτιχα. 
 

- Η πίεςθ του νεροφ ςυνικωσ                                                                                 
παρουςιάηει διακυμάνςεισ και εάν δεν είναι ςωςτά τοποκετθμζνα τα 
λάςτιχα μπορεί να φφγουν. 
 

- Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πλθμυρίςει το εργαςτιριο ι 
επικίνδυνοι ατμοί του διαλφτθ να μολφνουν τον αζρα του εργαςτθρίου 
ι να προκλθκεί πυρκαγιά. 
 

- Σο πιο ςυνθκιςμζνο λάκοσ είναι ζχουμε τθν πίεςθ του νεροφ ςτον 
ψυκτιρα αρκετά υψθλά, μικρι ροι είναι αρκετι για να ψφξει. 
 

- Όταν βράηουμε ζνα διάλυμα το ςφςτθμα πρζπει να είναι ανοιχτό για 
να εκτονϊνεται (διαφορετικά κα προκλθκεί ζκρθξθ). 
 



Μέηπα Αζθάλειαρ ζε Επγαζηεπιακέρ Διεπγαζίερ  

- Εκχυλίςεισ. 
 

- Η ανακίνθςθ δυο μθ αναμίξιμων διαλυτϊν ςυνικωσ προκαλεί πίεςθ 
μζςα ςτθ διαχωριςτικι χοάνθ. 
 

- Συνικωσ τθν πρϊτθ φορά αναπτφςςεται θ μεγαλφτερθ                              
πίεςθ. 
 

- Για αυτό το λόγω πρζπει να ανοίγουμε τθ ςτρόφιγγα                                                                             
και να εκτονϊνεται το ςφςτθμα. 
 

- Αυτό μπορεί να προκαλζςει το ςχθματιςμό                                                     
αερολυμάτων τα οποία μπορεί να ειςπνεφςουμε. 
 

- Σε περιπτϊςεισ που πραγματοποιείται κάποια εξουδετζρωςθ, είναι 
πικανόν να αναπτυχκεί μεγάλθ πίεςθ και να μθν μποροφμε να 
ςυγκρατιςουμε το πϊμα τθσ διαχωριςτικισ χοάνθσ. 
 

- Οι εκχυλίςεισ πρζπει να πραγματοποιοφνται μζςα ςτον απαγωγό και 
να φοράμε γάντια. 



A researcher and a colleague were working in a facility that handled 
plutonium within gloveboxes. One researcher was replacing a valve that 
connected two gloveboxes when a monitor that detects the presence of 
airborne radiation alarmed. Both scientists immediately left the 
laboratory. An emergency response team arrived and surveyed each 
employee for radioactive contamination. The researcher who was 
replacing the valve had contamination on his face, head, and chest. The 
exposure of the employee with the highest reading was estimated to be 
twice the background level that will be delivered over the next 50 years 
or about 650 mrem/year. This employee was treated using chelation 
therapy to help remove heavy metals (i.e., plutonium). 

Πποζηαζία από ηεν Ακηινοβολία 



Πποζηαζία από ηεν Ακηινοβολία  

- Υπάρχει μεγάλο αρικμόσ ραδιενεργϊν ςτοιχείων και ουςιϊν που 
χρθςιμοποιοφνται για πειραματικοφσ και ερευνθτικοφσ ςκοποφσ. 
 

- Οι κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ για τα ραδιενεργά υλικά 
προζρχονται κυρίωσ από τθν Διεκνι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ 
(International Atomic Energy Authority). 
 

- τθν Ελλάδα, το Εργαςτιριο Ραδιοπροςταςίασ του Κζντρου Ερευνϊν 
"Δθμόκριτοσ" όπου εδρεφει θ Ελλθνικι Επιτροπι Ατομικισ Ενζργειασ 
(ΕΕΑΕ), είναι υπεφκυνο:  
1. Για μετριςεισ και προβλιματα υγιεινισ και αςφάλειασ 

εργαηομζνων με ραδιενεργά υλικά. 
2. Για οτιδιποτε ςχετίηεται με τθν αποκικευςθ, μεταφορά και 

αςφαλι διάκεςθ ραδιενεργϊν υλικϊν. 
3. Για τθν εφαρμογι των κανονιςμϊν προκειμζνου να περιορίηεται θ 

ζκκεςθ των εργαηομζνων ςτισ ακτινοβολίεσ. 
 

- Σο κάκε ίδρυμα πρζπει να ζχει κατάλλθλθ άδεια για να 
χρθςιμοποιιςει ραδιενεργά υλικά. 



Πποζηαζία από ηεν Ακηινοβολία  

- Τα ραδιενεργά υλικά εκπζμπουν ακτινοβολία που μπορεί να είναι 
ςωματιδιακι (α και β) και θλεκτρομαγνθτικι (ακτινοβολία-γ και Χ). 
 

- Η ιονίηουςα ακτινοβολία είναι επικίνδυνθ ςτθν υγεία και ιδιαίτερα 
ςτο δζρμα και διάφορα όργανα του ςϊματοσ. 
 

- Είναι υπεφκυνθ μετά από μακροχρόνια ι υψθλι ζκκεςθ για κίνδυνο 
ανάπτυξθσ καρκίνου. 
 

- Η ζκκεςθ ςτθν ιονίηουςα ακτινοβολία κακϊσ και θ μόλυνςθ από 
ραδιενεργά υλικά, δε γίνεται άμεςα αντιλθπτι από τισ αιςκιςεισ 
μασ. 
 

- Για τθν ανίχνευςι τθσ χρθςιμοποιοφνται κατάλλθλοι μετρθτζσ: 
 

1. Ενεργοί μετρθτζσ: μετροφν τθν ακτινοβολία ςτο χϊρο ι ςε κάποιο 
άτομο ςε πραγματικό χρόνο. 
 

2. Πακθτικοί μετρθτζσ: μετροφν τθ ςυνολικι ζκκεςθ ςτθν 
ακτινοβολία για ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 



Πποζηαζία από ηεν Ακηινοβολία  

- Ανάλογα με το είδοσ τθσ ακτινοβολίασ και τθν ευαιςκθςία που 
απαιτείται επιλζγετε και ο κατάλλθλοσ μετρθτισ. 
 

- Ο πιο διαδεδομζνοσ μετρθτισ ραδιενζργειασ                                                    
είναι ο μετρθτισ Geiger. 
 

- Μετρά τθν ακτινοβολία ςε πραγματικό χρόνο                                       
αλλά δε μπορεί να διακρίνει τα είδθ τθσ                                                  
ακτινοβολίασ. 
 

- Όλοι οι εργαηόμενοι ςε χϊρουσ με ραδιενεργά                                                      
υλικά πρζπει να φοροφν πακθτικοφσ μετρθτζσ.  
 

- Μετροφν τθ ςυνολικι ακτινοβολία που δζχεται                                               
ο εργαηόμενοσ ςε ζνα ςυγκεκριμζνο                                                                     
χρονικό διάςτθμα. 
 

- Είναι χριςιμοι ςε περιπτϊςεισ                                                              
επαναλαμβανόμενθσ ζκκεςθσ ςε μικρζσ                                                         
ποςότθτεσ ακτινοβολίασ. 



Πποζηαζία από ηεν Ακηινοβολία  

- Τα εργαςτιρια ςτα οποία γίνεται χριςθ ραδιενεργϊν υλικϊν πρζπει 
να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για το ςκοπό αυτό (κατάλλθλθ 
ςιμανςθ και απαγορευτικζσ πινακίδεσ). 
 

- Οι εργαηόμενοι φοροφν κατά τθν διάρκεια των πειραμάτων 
προςτατευτικι ενδυμαςία, τθν οποία αφινουν μετά το τζλοσ τθσ 
εργαςίασ τουσ ςτο εργαςτιριο. 
 

- Τα όργανα που χρθςιμοποιοφνται (ςιφϊνια, φιάλεσ, ποτιρια ηζςθσ, 
κλπ) τοποκετοφνται πάνω ςε διθκθτικό χαρτί και δεν πρζπει να 
μεταφζρονται εκτόσ εργαςτθρίου. 
 

- Τα ραδιενεργά υλικά φυλάςςονται ςε κατάλλθλα δοχεία και 
κλιματιηόμενουσ χϊρουσ εφόςον είναι πτθτικά. 
 

- Για να είμαςτε αςφαλείσ είναι ςθμαντικό να περιορίηεται θ ζκκεςι 
μασ ςε ακτινοβολία (χρόνοσ και απόςταςθ). 
 

- Δεν υπάρχουν αποδεκτά όρια κάτω από τα όποια δεν κινδυνεφουμε 
(υπάρχουν ανϊτατα όρια που δεν πρζπει να ξεπερνιοφνται). 



Πποζηαζία από ηεν Ακηινοβολία  

- Πθγζσ ακτινοβολίασ ςτα εργαςτιρια: 
 

1. Εργαςτθριακόσ εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιεί ι παράγει ακτινοβολία 
(όργανο περίκλαςθσ ακτίνων Χ). 
 

- Συνικωσ διακζτουν ιςχυρι προςταςία από μόλυβδο εμποδίηοντασ τθν 
ακτινοβολία να φκάςει ςτο ςϊμα μασ. 
 

- Τα άτομα που χειρίηονται τον εξοπλιςμό πρζπει να διακζτουν 
κατάλλθλθ εκπαίδευςθ. 
 

2. Αρκετά εργαςτιρια χρθςιμοποιοφν ςτερεά ι διαλφματα που 
περιζχουν διάφορα ραδιοϊςότοπα. 
 

- Το Τρίτιο (3H) και Ιϊδιο-129 (129I) χρθςιμοποιοφνται ςε διάφορα 
εργαςτιρια για τθν επιςιμανςθ ενϊςεων ςε διάφορα πειράματα.  
 

- Η ακτινοβολία-α δε διαπερνά το δζρμα και δεν απαιτείται προςταςία. 
 

- Για τθν ακτινοβολία-β ζνα διάφανο πλαςτικό (Plexiglass) είναι αρκετό. 
 

- Για τθν ακτινοβολία-γ απαιτοφνται προςτατευτικά μζςα από μόλυβδο. 



An undergraduate student was working with an experienced researcher 
using two different kinds of lasers. One laser was a “particle-generating” 
laser that produced particles in a chamber, and the other laser was an LIBS 
(laser-induced breakdown spectroscopy) laser that vaporized the particles. 
The student bent down to look at the particles and experienced a flash. A 
red-brown substance was seen in her eye and later medical evaluation 
confirmed that the student had a retinal traumatic hole burned in her eye 
due to a pulsed laser. Neither the researcher nor the student wore eye 
protection. 

Πποζηαζία από Laser 



A researcher was working on a laser with a 17,000-volt power supply 
when he noticed some condensation on one of the contacts of the power 
supply. He decided to wipe the moisture away with a tissue but touched 
the anode and received a sudden shock. He staggered into the hall and 
collapsed into the arms of a passerby after uttering “I’ve been shocked”. 
His heart had stopped and cardiopulmonary resuscitation (CPR) was 
started. Emergency personnel arrived and used a defibrillator to restore 
his normal heartbeat. He was able to explain what happened. Safety 
interlocks had been bypassed allowing him to be exposed to this high 
voltage. 

Πποζηαζία από Laser 



Πποζηαζία από Laser  

- Laser = Light amplification by the stimulated emission of radiation 
(ενίςχυςθ φωτόσ με εξαναγκαςμζνθ εκπομπι ακτινοβολίασ). 
 

- Σα Laser είναι μονοχρωματικζσ ακτίνεσ φωτόσ ςτισ οποίεσ τα 
φωτόνια ζχουν ίδια ςυχνότθτα και ςτακερι διαφορά φάςθσ και 
κατευκφνονται με απόλυτθ ακρίβεια προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ. 
 

- Τα Laser χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθν κακθμερινότθτά μασ 
(μθχανιματα ςάρωςθσ του barcode ςτα supermarket, ςυςκευζσ DVD, 
εκτυπωτζσ, κτλ). 
 

- Τα Laser χρθςιμοποιοφνται και ςτα εργαςτιρια και ανάλογα με τθ 
χριςθ τουσ μποροφν να παρουςιάςουν ςθμαντικοφσ κινδφνουσ. 
 

- Ο ςθμαντικότεροσ κίνδυνοσ των Laser είναι οι βλάβθ που μπορεί να 
προκλθκεί ςτα μάτια.  
 

- Laser ςτα 400–1400 nm προκαλοφν βλάβθ ςτον αμφιβλθςτροειδι. 
 

- Laser ςτα 1400 nm – 1 mm προκαλοφν βλάβθ ςτον κερατοειδι. 



Πποζηαζία από Laser  

- Η βλάβθ που προκαλείται ςτα μάτια είναι κερμικό ζγκαυμα. 
 

- Συνικωσ δεν γίνεται αιςκθτι και είναι μικρισ ζκταςθσ.  
 

- Είναι όμωσ ακροιςτικι και οι εργαηόμενοι πρζπει να επιςκζπτονται 
τακτικά οφκαλμίατρο. 
 

- Laser υψθλισ ενζργεια μποροφν να προκαλζςουν ζγκαυμα ςτο δζρμα. 
 

- Οριςμζνα Laser μποροφν να προκαλζςουν ανάφλεξθ όταν ζρκουν ςε 
επαφι με ζναν εφφλεκτο διαλφτθ. 
 

- Τα επίπεδα μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ ζκκεςθσ (ΜΕΕ) κακορίηουν τθν 
μζγιςτθ ποςότθτα τθσ ακτινοβολίασ Laser ςτθν οποία μπορεί να 
εκτεκεί ο άνκρωποσ με αςφάλεια και εξαρτϊνται από:  
 

1. το μικοσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ Laser.  
 

2. τθ διάρκεια ζκκεςθσ ςτθν ακτινοβολία Laser. 
 

3. τθ ςυχνότθτα των παλμϊν (ςυνεχοφσ ι διαμορφωμζνου κφματοσ).  
 

4. τθ φφςθ τθσ ζκκεςθσ (ςε ςυγκεντρωμζνθ ι διάχυτθ δζςμθ). 



Πποζηαζία από Laser  

- Τα Laser ταξινομοφνται ςε τζςςερεισ βαςικζσ κατθγορίεσ, ανάλογα με 
τα χαρακτθριςτικά τθσ ακτινοβολίασ τουσ και τον κίνδυνο που υπάρχει 
κατά τθν χριςθ τουσ. 



Πποζηαζία από Laser  

- Οι εργαηόμενοι ςε χϊρουσ με πθγζσ ακτινοβολίασ Laser πρζπει: 
 

1. Να αποφεφγουν να κοιτάξουν απευκείασ τθ δζςμθ του Laser.  
 

2. Να φοροφν υποχρεωτικά τα κατάλλθλα προςτατευτικά γυαλιά κατά 
τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ. 
 

3. Να λαμβάνουν μζτρα για τθν προςταςία των χεριϊν και των άλλων 
μερϊν του ςϊματοσ από τθν ακτινοβολία. 
 

4. Να αποφεφγουν να φοροφν οτιδιποτε μπορεί να ανακλά τθ δζςμθ 
Laser, όπωσ ρολόγια και κοςμιματα. 
 

5. Να είναι πλιρωσ  ενθμερωμζνοι για το Laser που χρθςιμοποιοφν. 
 

- Σα Laser λειτουργοφν ςε υψθλζσ τάςεισ και τυχόν διαρροζσ μπορεί 
να προκαλζςουν θλεκτροπλθξία.  
 

- Πρζπει να αποφεφγεται κάκε επζμβαςθ για τθν επιςκευι τθσ 
ςυςκευισ Laser από μθ εξουςιοδοτθμζνα άτομα. 
 

- Τα εργαςτιρια που χρθςιμοποιοφν Laser πρζπει να διακζτουν 
κατάλλθλθ ςιμανςθ. 



Πποζηαζία από Laser  

- Σα προςτατευτικά γυαλιά επιλζγονται ανάλογα με το μικοσ κφματοσ 
και τθν ζνταςθ του Laser. 
 

- Το χρϊμα του φακοφ κακορίηει το μικοσ                                                             
κφματοσ ςτο οποίο προςτατεφει. 
 

- Δεν υπάρχει ζνασ μοναδικόσ τφποσ γυαλιϊν                                                            
που να προςτατεφει από όλα τα Laser. 
 

- Οι φακοί ςτα προςτατευτικά γυαλιά μπορεί                                                                                   
να είναι ζντονα χρωματιςμζνοι περιορίηοντασ                                                                           
τθν όραςθ.  
 

- Τα περιςςότερα ατυχιματα με Laser αφοροφν                                                    
περιπτϊςεισ ατόμων που δε φοροφςαν                                                      
προςτατευτικά γυαλιά. 
 

- Σα προςτατευτικά γυαλιά για Laser μπορεί να                                                              
μθν προςφζρουν αποτελεςματικι προςταςία                                                             
από χθμικζσ διαρροζσ. 



Κίνδςνοι από Laser Pointers  

- Σα περιςςότερα ζχουν χαμθλι ενζργεια (κατθγορία 2) και δεν 
εμφανίηουν ςθμαντικοφσ κινδφνουσ. 
 

- Κόκκινο χρϊμα: εκπζμπει ςτα 630–680 nm. 
 

- Πράςινο χρϊμα: εκπζμπει ςτα 520–570 nm 
 

- Τπάρχουν δείκτεσ Laser με μεγάλθ ζνταςθ και                                                     
μποροφν να προκαλζςουν πολφ ςοβαρζσ βλάβεσ. 
 

- Δεν αναγράφουν πάντα τθν ζνταςθ του Laser. 
 

- Όταν χρθςιμοποιοφμε τουσ δείκτεσ Laser: 
1. Δεν πρζπει να κοιτάμε τθν ακτίνα του Laser. 
2. Δεν πρζπει να ςθμαδεφουμε κάποιο άτομο.  
3. Δεν πρζπει να ςθμαδεφουμε κάποια επιφάνεια                                                      

που ανακλά τθ δζςμθ. 
4. Δεν πρζπει να βλζπουμε τθ δζςμθ μζςα                                                                                

από μεγεκυντικό φακό. 
5. Δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται από παιδία                                                            

χωρίσ επίβλεψθ. 


