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Το παρόν εγχειρίδιο (Πυροσβεστική Έκδοση - Π.Ε. 13) εκδόθηκε σύµφωνα µε τι̋
υπ’ αριθ. 51103 Φ.701.2/16-12-2009 Απόφαση Αρχηγού Π.Σ., 6818 οικ.Φ.701.2/0902-2010 ∆ιαταγή Α.Π.Σ. και 928 Φ.401.31/24-02-2006 Εγκύκλιο ∆ιαταγή 82 Α.Π.Σ.
Για τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, οδηγιών σύνταξη̋ έντυπου υλικού (εγχειριδίου), συντονισµού και παρακολούθηση̋ του έργου εργάστηκαν οι:
• Αντιπύραρχο̋ Νικόλαο̋ Γ. Σακκαλή̋, Α.Π.Σ./∆νση Πυρόσβεση̋ – ∆ιάσωση̋,
Χηµικό̋ Μηχανικό̋
• Υποπυραγό̋ Τσίπρα̋ Α. Σπυρίδων, Α.Π.Σ./∆νση Πυρόσβεση̋ - ∆ιάσωση̋
• Π.Υ.-Π.Ε./Α΄ Παναγιώτη̋ Ε. Τραντάλη̋, Α.Π.Σ./∆νση Προσωπικού/Υποδιεύθυνση
Πολιτικού Προσωπικού, Χηµικό̋ Μηχανικό̋.
Για τη σύνταξη του έντυπου υλικού (εγχειριδίου) εργάστηκαν οι:
• Επιπυραγό̋ Νικόλαο̋ Γ. Μπάλση̋, Α.Π.Σ./∆νση Προληπτική̋ Πυροπροστασία̋,
Χηµικό̋ Μηχανικό̋
• Επιπυραγό̋ Λάµπρο̋ Κ. Γεωργακλή̋, ΚΕΜΕΑ, Χηµικό̋ Μηχανικό̋
• Υποπυραγό̋ Κωσταρόπουλο̋ ∆. Αντώνιο̋, Α.Π.Σ./∆νση Πυρόσβεση̋ – ∆ιάσωση̋, καθώ̋ επίση̋ και οι ∆όκιµοι Ανθυποπυραγοί, Χηµικοί Μηχανικοί, στα πλαίσια
τη̋ πρακτική̋ του̋ άσκηση̋ στο Α.Π.Σ.:
• ∆όκιµο̋ Ανθυποπυραγό̋ Παρµακλή̋ Κ. Παρασκευά̋,
• ∆όκιµο̋ Ανθυποπυραγό̋ Κλειτσίκα̋ Λ. Επαµεινώνδα̋ MSc,
• ∆όκιµο̋ Ανθυποπυραγό̋ Καλοµοίρη̋ Ν. Σπυρίδων.
Στη σύνταξη του εγχειριδίου συνέδραµαν από το Γενικό Χηµείο του Κράτου̋
(Γ.Χ.Κ.) η κα Φούφα Ελένη, Χηµικό̋, ∆νση Περιβάλλοντο̋ Γ.Χ.Κ., από το Σύνδεσµο
Ελληνικών Χηµικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Χ.Β.) ο κο̋ Γκορόγια̋ Άρη̋, Χηµικό̋ Μηχανικό̋, Σύµβουλο̋ του Σ.Ε.Χ.Β. και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συµβούλων Ασφαλού̋
Μεταφορά̋ Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (Π.Σ.Σ.Α.Μ.Ε.Ε.) ο κο̋ Θεοφανίδη̋ Κωνσταντίνο̋, Μηχανολόγο̋-Ηλεκτρολόγο̋ Μηχανικό̋ MSc, Πρόεδρο̋ του
Π.Σ.Σ.Α.Μ.Ε.Ε.
Το παρόν εγχειρίδιο αντικαθιστά το εγχειρίδιο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ», Α.Π.Σ., Αθήνα 2003.

Απαγορεύεται η ανατύπωση µέρου̋ ή ολόκληρου του εγχειριδίου χωρί̋ την έγγραφη άδεια του ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι χηµικέ̋ ουσίε̋ και τα µίγµατά του̋ προάγουν την ποιότητα ζωή̋ και την οικονοµική ανάπτυξη, ενέχουν όµω̋ κινδύνου̋ για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων, για τα υλικά αγαθά και
το περιβάλλον, γι’ αυτό ορισµένε̋ χαρακτηρίζονται ω̋ επικίνδυνα υλικά. Εποµένω̋ πρέπει να
είναι επαρκώ̋ γνωστή η φύση των κινδύνων καθώ̋ και τα µέτρα/µέσα προφύλαξη̋, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ανεπιθύµητε̋ και βλαβερέ̋ συνέπειε̋ και γι’ αυτό είναι απαραίτητο να διατίθενται σε κατάλληλη συσκευασία και να φέρουν κατάλληλη σήµανση/επισήµανση.
Ο αυξηµένο̋ κίνδυνο̋ αναφέρεται σε κανονικέ̋ συνθήκε̋ εργασία̋ (προσωπικό εργασία̋ για
την παρασκευή, µεταποίηση, µεταφορά-διακίνηση των επικίνδυνων υλικών), αλλά πολύ περισσότερο σε συνθήκε̋ ατυχήµατο̋ (αρµόδιε̋ µονάδε̋ επέµβαση̋, άτοµα εντό̋ των ζωνών ασφαλεία̋
κ.α.). Η πρόληψη και αντιµετώπιση των κινδύνων στου̋ χώρου̋ εργασία̋ είναι αντικείµενο τη̋
νοµοθεσία̋ περί Υγιεινή̋ και Ασφάλεια̋. Για την πρόληψη και αντιµετώπιση ατυχηµάτων µε επικίνδυνα υλικά έχουν θεσµοθετηθεί µεταξύ άλλων ο Κανονισµό̋ 1907/2006/ΕΚ (REACH), Τίτλο̋
IV και Παράρτηµα ΙΙ (∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλεία̋ (Safety Data Sheets–SDS), η Ευρωπἀκή Συµφωνία για τι̋ ∆ιεθνεί̋ Οδικέ̋ Μεταφορέ̋ Επικίνδυνων Εµπορευµάτων (Συµφωνία ADR), οι Οδηγίε̋ 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ καθώ̋ και ο Κανονισµό̋ 1272/2008/ΕΚ (CLP) για την
ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία των επικίνδυνων ουσιών και µιγµάτων, η Ευρωπἀκή Οδηγία SEVESO για τον καθορισµό µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα
µεγάλη̋ έκταση̋ σε εγκαταστάσει̋ ή µονάδε̋, λόγω τη̋ ύπαρξη̋ επικίνδυνων ουσιών (Εγκύκλιο̋
∆ιαταγή 111, 111Α΄, 111Β΄ Α.Π.Σ.)
Ιδιαίτερα για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώµατο̋ (ΠΣ) που καλείται να επέµβει σε περίπτωση ατυχήµατο̋ αποτελεσµατικά και µε ασφάλεια, η αναγνώριση των στοιχείων εκείνων που
προσδιορίζουν τη φύση του κινδύνου είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση τη̋ αποστολή̋ του.
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα βοήθηµα για του̋ πρώτου̋ ανταποκριτέ̋ του Πυροσβεστικού
Σώµατο̋, κατά την άφιξη σε συµβάν µε επικίνδυνα υλικά για τη λήψη των αρχικών αποφάσεων.
∆εν πρέπει να θεωρηθεί ω̋ υποκατάστατο τη̋ κατάρτιση̋, εκπαίδευση̋, πείρα̋, γνώση̋ ή ορθή̋
κρίση̋. Το παρόν δεν εξετάζει όλε̋ τι̋ πιθανέ̋ περιστάσει̋ που µπορούν να παρουσιαστούν σε
ένα ατύχηµα επικίνδυνων υλικών και πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερε̋ συνθήκε̋ κάθε ατυχήµατο̋ και ο ειδικό̋ εξοπλισµό̋ που διατίθεται. Συνεπώ̋ οι πληροφορίε̋ και οδηγίε̋ που περιλαµβάνει το παρόν εγχειρίδιο µπορεί να µην είναι επαρκεί̋ ή κατάλληλε̋ σε όλε̋ τι̋
περιπτώσει̋ και τα µέλη των οµάδων εργασία̋ του παρόντο̋ καθώ̋ και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατο̋ (Α.Π.Σ.) δεν θα είναι υπεύθυνοι για τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε παρερµηνεία̋ ή λανθασµένη̋ χρήση̋ αυτών. Υποστηρικτικά µπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό και
αποτελεσµατικό εργαλείο στη διαχείριση ενό̋ συµβάντο̋. Η εφαρµογή του εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλεια̋ και υγιεινή̋ του προσωπικού και µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά
στην επιτυχή διεξαγωγή του επιχειρησιακού έργου (survive to operate/επέζησε για να επιχειρεί̋).
Θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο εκπαίδευση̋ και µελέτη̋ για τον τρόπο χρήση̋, εφαρµογή̋
και τήρηση̋ των οδηγιών που εµπεριέχονται σε αυτό.
Είναι προφανέ̋ ότι στο πλαίσιο του εγχειριδίου αυτού δεν είναι εφικτή η πλήρη̋ παράθεση
όλων των καταγεγραµµένων επικίνδυνων υλικών, των ιδιοτήτων του̋ και των ενεργειών αντιµετώπιση̋ ατυχηµάτων που εµπλέκονται αυτά. Αναλυτικότερα στοιχεία παρουσιάζονται στη Βιβλιογραφία του παρόντο̋ εγχειριδίου, κεφάλαιο 16.
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2. Ο∆ΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ADR

Για την πρόληψη και αντιµετώπιση των ατυχηµάτων κατά τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων και των επιπτώσεών του̋, έχουν θεσµοθετηθεί αυστηροί κανόνε̋ και προδιαγραφέ̋. Συγκεκριµένα για τι̋ διεθνεί̋ οδικέ̋ µεταφορέ̋ επικίνδυνων εµπορευµάτων ισχύει η
Ευρωπἀκή Συµφωνία ADR. Τα κράτη µέλη τη̋ Ε.Ε. έχουν προσαρµόσει τη Συµφωνία ADR
στην εθνική νοµοθεσία του̋. Αντίστοιχε̋ Συµφωνίε̋/Κανονισµοί ισχύουν στι̋ σιδηροδροµικέ̋
(RID), στι̋ θαλάσσιε̋ (IMO&IMDG) και στι̋ αεροπορικέ̋ µεταφορέ̋ (IATA&ICAO).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Η αναγνώριση του κινδύνου γίνεται:
1) Από τι̋ σηµάνσει̋/επισηµάνσει̋ τη̋ Συµφωνία̋ ADR:
• Ετικέτα κινδύνου (label για συσκευασίε̋ ή placard για δεξαµενέ̋/βυτία): έχει ροµβοειδέ̋
σχήµα µε διάφορα χρώµατα, ανάλογα µε την κλάση κινδύνου και τοποθετείται στη συσκευασία
των επικίνδυνων εµπορευµάτων και στα οχήµατα µεταφορά̋.
• Πινακίδα πορτοκαλί χρώµατο̋ (orange–coloured plate): τα οχήµατα που µεταφέρουν επικίνδυνε̋ ύλε̋ πρέπει να φέρουν τουλάχιστον δύο ορθογώνιε̋ αντανακλαστικέ̋ πινακίδε̋ σε
πορτοκαλί χρώµα, µία στο εµπρόσθιο και µία στο οπίσθιο µέρο̋ του οχήµατο̋ (σε ορισµένε̋
περιπτώσει̋ και στι̋ πλευρέ̋ τη̋ κάθε δεξαµενή̋ ή του κάθε διαµερίσµατο̋ αυτή̋), να είναι
ορατέ̋ από µακριά και να παραµένουν ευανάγνωστε̋ σε περίπτωση έκθεση̋ σε φωτιά για 15
λεπτά τουλάχιστον.
2) Από τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφορά̋ που αναφέρουν την περιγραφή και την ποσότητα
του επικίνδυνου φορτίου, το είδο̋ τη̋ συσκευασία̋, την κλάση κινδύνου, του̋ αριθµού̋ αναγνώριση̋ κινδύνου και ουσία̋ κατά ADR, τα ονόµατα και τι̋ διευθύνσει̋ των αποστολέων και
των παραληπτών, τα ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλεία̋ (Safety Data Sheets–SDS) των επικίνδυνων
εµπορευµάτων (καθαρέ̋ ουσίε̋, µίγµατα κ.α.), καθώ̋ και οδηγίε̋ που θα εφαρµοστούν για
την αντιµετώπιση ατυχήµατο̋ π.χ. ∆ελτίο Ατυχήµατο̋ σύµφωνα µε την ADR.
3) Από τι̋ πληροφορίε̋ του οδηγού του οχήµατο̋, τη̋ εταιρία̋ παραγωγή̋, τη̋ εταιρία̋
µεταφορά̋, του τελικού παραλήπτη, του̋ αυτόπτε̋ µάρτυρε̋ του ατυχήµατο̋ κ.α.
4) Από την προσωπική παρατήρηση όπω̋ τα χαρακτηριστικά καπνού, φλόγα̋, διαρροή υγρού,
διαφυγή αερίου, οσµέ̋, συµπτώµατα εκτιθέµενων προσώπων κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1) Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίε̋, το συµβάν αντιµετωπίζεται σαν να εγκυµονεί το µεγαλύτερο κίνδυνο.
2) Κενά βυτιοφόρα οχήµατα και εµπορευµατοκιβώτια που δεν έχουν πιστοποιηµένα καθαριστεί
πρέπει να εξακολουθούν να αναρτούν/εµφανίζουν τι̋ προβλεπόµενε̋ ετικέτε̋ και πινακίδε̋
για το προηγούµενο φορτίο του̋ σαν να ήταν γεµάτα.
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ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Όσον αφορά την οδική µεταφορά (ADR), oι επικίνδυνε̋ ουσίε̋ κατατάσσονται σε οµάδε̋ που
ονοµάζονται κλάσει̋ και προκαλούν τον ίδιο κίνδυνο. Οι κλάσει̋ είναι δεκατρεί̋ (13) και κριτήριο για την υπαγωγή των ουσιών σε κάποια κλάση είναι το είδο̋ του πρωτεύοντο̋ κινδύνου
που εµπεριέχουν.

ΚΛΑΣΗ

ΚΛΑΣΗ 1 ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
ΕΤΙΚΕΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(label / placard)

ΣΗΜΑΣΙΑ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

1

Σε πορτοκαλί φόντο µαύρη εκρηγνυόµενη βόµβα στο επάνω µισό,
Εκρηκτικά
**κατάλληλος αριθµός υποδιαίρεΥποδιαίρεση
σης, * γράµµα οµάδας συµβατό1.1, 1.2 και 1.3
τητας στο κάτω µισό, µικρός
αριθµός ‘1’ στην κάτω γωνία.

1.4

Σε πορτοκαλί φόντο µαύρος αριθµός υποδιαίρεσης ‘1.4’ στο επάνω Εκρηκτικά
µισό, * γράµµα οµάδας συµβατό- Υποδιαίρεση
1.4
τητας στο κάτω µισό, µικρός
αριθµός ‘1’ στην κάτω γωνία.

1.5

Σε πορτοκαλί φόντο µαύρος αριθµός υποδιαίρεσης ‘1.5’ στο επάνω Εκρηκτικά
µισό, * γράµµα οµάδας συµβατό- Υποδιαίρεση
τητας στο κάτω µισό, µικρός
1.5
αριθµός ‘1’ στην κάτω γωνία.

1.6

Σε πορτοκαλί φόντο µαύρος αριθµός υποδιαίρεσης ‘1.6’ στο επάνω Εκρηκτικά
µισό, * γράµµα οµάδας συµβατό- Υποδιαίρεση
1.6
τητας στο κάτω µισό, µικρός
αριθµός ‘1’ στην κάτω γωνία.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΙΑΙΡΕΣΕΩΝ

1.1 Ουσίε̋ και είδη που έχουν κίνδυνο µαζική̋ έκρηξη̋. (Μαζική έκρηξη είναι µία έκρηξη που
προσβάλλει σχεδόν όλο το φορτίο, ουσιαστικά ακαριαία).
1.2 Ουσίε̋ και είδη που έχουν κίνδυνο εκτίναξη̋, αλλά όχι κίνδυνο µαζική̋ έκρηξη̋.
1.3 Ουσίε̋ και είδη που έχουν κίνδυνο φωτιά̋ και είτε µικρότερο κίνδυνο έκρηξη̋ είτε µικρότερο κίνδυνο εκτίναξη̋ είτε και τα δύο, αλλά όχι κίνδυνο µαζική̋ έκρηξη̋,
(α) η καύση των οποίων δηµιουργεί σηµαντική εκπεµπόµενη θερµότητα ή
(β) που καίγονται διαδοχικά, παράγοντα̋ µικρότερε̋ εκρήξει̋ ή εκτινάξει̋ ή και τα δύο.
1.4 Ουσίε̋ και είδη που παρουσιάζουν µόνο ένα µικρό κίνδυνο έκρηξη̋ σε περίπτωση ανάφλε7

ξη̋ ή πυροδότηση̋ κατά τη διάρκεια τη̋ µεταφορά̋. Τα αποτελέσµατα περιορίζονται κατά
πολύ εντό̋ τη̋ συσκευασία̋ (κόλο) και δεν αναµένεται εκτίναξη θραυσµάτων σηµαντικού µεγέθου̋ ή εύρου̋. Mία εξωτερική φωτιά δεν θα πρέπει να προκαλεί ουσιαστικά ακαριαία έκρηξη
σχεδόν όλου του περιεχοµένου τη̋ συσκευασία̋.
1.5 Πολύ µη ευαίσθητε̋ ουσίε̋ που έχουν κίνδυνο µαζική̋ έκρηξη̋, που είναι τόσο µη ευαίσθητε̋ ώστε υπάρχει πολύ µικρή πιθανότητα πυροδότηση̋ ή µετάβαση̋ από την καύση στην
έκρηξη υπό κανονικέ̋ συνθήκε̋ µεταφορά̋. Σαν ελάχιστη απαίτηση δεν πρέπει να εκρήγνυνται
σε δοκιµασία εξωτερική̋ φωτιά̋.
1.6 Εξαιρετικά µη ευαίσθητα είδη που δεν έχουν κίνδυνο µαζική̋ έκρηξη̋. Τα είδη περιέχουν
µόνο εξαιρετικά µη ευαίσθητε̋ εκρηκτικέ̋ ουσίε̋ και εµφανίζουν αµελητέα πιθανότητα τυχαία̋
πυροδότηση̋ ή εξάπλωση̋.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Θραύσµατα και εκτινασσόµενα αντικείµενα σε 500-1.600 µέτρα ή περισσότερο εάν η φωτιά
επεκταθεί στο φορτίο εκρηκτικών. Επίση̋ κίνδυνοι από ωστικό κύµα, πυρκαγιά, λάµψη, κρότο,
καπνό, ανάπτυξη υψηλών θερµοκρασιών. Η πυρκαγιά µπορεί να παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά
ή και τοξικά αέρια. Κατά τη διάρκεια πιθανού χειρισµού εκρηκτικών ουσιών απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή, διότι παρουσιάζουν ευαισθησία σε τριβή, κρούση, απότοµε̋ κινήσει̋, δονήσει̋, τράνταγµα, άνοδο θερµοκρασία̋, σπινθήρε̋, φωτιά, στατικό ηλεκτρισµό.

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

• Ενηµερώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατο̋.
• ∆ιατηρήστε ικανή απόσταση ασφαλεία̋. Συνδράµετε την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.) για
τον αποκλεισµό του χώρου ατυχήµατο̋ σε όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋, ανάλογα µε την επικινδυνότητα και την ποσότητα των εκρηκτικών, αρχικά σε ακτίνα 100-800 µέτρων για διασκορπισµό ή
πυρκαγιά και σε ακτίνα 1.600 µέτρων σε όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋ όταν καίγονται εκρηκτικά όπω̋
βόµβε̋ και βλήµατα πυροβολικού. Εξετάστε την εισήγησή σα̋ στην αρµόδια Αρχή για εκκένωση/οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών.
• Επιχειρήστε από την πλευρά που φυσά ο άνεµο̋ (ανάντη, δηλαδή έχοντα̋ τον άνεµο στην
πλάτη στραµµένοι προ̋ το περιστατικό). Καλυφθείτε σε ασφαλέ̋ σηµείο (ανάχωµα, εµπόδιο κλπ.).
• Εξαλείψτε κάθε πηγή/εστία ανάφλεξη̋ (τσιγάρα, φλόγε̋, σπινθήρε̋ κ.α.). Μη χρησιµοποιείτε ασυρµάτου̋/κινητά τηλέφωνα εντό̋ 100 µέτρων. Χρησιµοποιήστε εργαλεία που δεν
δηµιουργούν σπινθήρα. Ο εξοπλισµό̋ που χρησιµοποιείται για το χειρισµό των εκρηκτικών πρέπει να είναι γειωµένο̋.
• Φροντίστε για την προσωπική σα̋ ασφάλεια και χρησιµοποιείστε κράνο̋, γυαλιά, γάντια,
επενδύτη πυρκαγιά̋, κουκούλα πυρκαγιά̋, µπότε̋, αναπνευστική συσκευή θετική̋ πίεση̋ κ.α.
ω̋ µέσα ατοµική̋ προστασία̋.
• Σταµατήστε να περιορίζετε τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη όταν φτάσει στο φορτίο και
αποµακρυνθείτε, αν προηγουµένω̋ δεν έχετε εξασφαλίσει πλήρη κάλυψη. Το φορτίο µπορεί
να εκραγεί.
• Μην αγγίζετε και µην περπατάτε στο διασκορπισµένο υλικό. Μη µετακινείτε το φορτίο ή
το όχηµα εάν το φορτίο έχει εκτεθεί σε αυξηµένη θερµοκρασία.
• Χρησιµοποιήστε πολύ νερό. Πληµµυρίστε το. Εάν δεν υπάρχει νερό χρησιµοποιήστε CO2 ή
ξηρά σκόνη. Εάν είναι δυνατό, χρησιµοποιήστε µη επανδρωµένου̋, φορητού̋, επιδαπέδιου̋
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αυλού̋, τηλεκατευθυνόµενου̋ αυλού̋ κ.α. από τη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση για να εµποδίσετε την πυρκαγιά να φτάσει στο φορτίο.
• Ζητήστε τη βοήθεια ειδικού. Μη χειρίζεστε το διασκορπισµένο εκρηκτικό εκτό̋ εάν υπάρχει επίβλεψη από ειδικό.
• Αποφύγετε να χυθούν τα υγρά πυρόσβεση̋ σε δίκτυα αποχέτευση̋ και υδάτινου̋ πόρου̋.
Αν χρειαστεί δηµιουργήστε ανάχωµα για να συγκεντρώσετε τα παραπάνω υγρά ώστε να διατεθούν κατάλληλα. Μη διασκορπίζετε το «χυµένο» υλικό µε συµπαγή βολή νερού κ.α.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ

Βροντώδη άλατα του υδραργύρου, πυρίτιδα, ΤΝΤ, οκτανόλη, νιτροκυτταρίνη, νιτρογλυκερίνη,
βόµβε̋, βλήµατα, όλµοι, γεµίσµατα, νάρκε̋, δακρυγόνα, πυροκροτητέ̋, αναφλεκτήρε̋, πυροτεχνήµατα, βεγγαλικά, φωτοβολίδε̋, καπνογόνα κ.α.

ΚΛΑΣΗ 2 ΑΕΡΙΑ
ΕΤΙΚΕΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΚΛΑΣΗ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(label / placard)

2.1

Σε κόκκινο φόντο φλόγα µαύρη ή
Εύφλεκτα
λευκή, µικρός αριθµός ‘2’ στην
αέρια.
κάτω γωνία.

2.2

Σε πράσινο φόντο κύλινδρος αε- Μη εύφλεκτα,
ρίου, µαύρος ή λευκός, µικρός
µη τοξικά
αριθµός ‘2’ στην κάτω γωνία.
αέρια.

2.3

Σε λευκό φόντο µαύρη νεκροκεφαλή και οστά χιαστί, µικρός
αριθµός ‘2’ στην κάτω γωνία.

Τοξικά αέρια.
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ
Τα αέρια τη̋ κλάση̋ 2, λόγω αυξηµένη̋ πίεση̋ στα δοχεία και στον εξοπλισµό πλήρωση̋
και εκκένωση̋, µπορεί να προκαλέσουν έκρηξη, να είναι εύφλεκτα, οξειδωτικά (ενισχύουν τη
φωτιά), βλαβερά για την υγεία (ασφυκτικά, τοξικά, δηλητηριώδη, διαβρωτικά, καυστικά, ερεθιστικά στο δέρµα). Επίση̋, µπορεί να είναι υπεύθυνα για πρόκληση ψυχρού εγκαύµατο̋ κατά
την επαφή µε υγροποιηµένα αέρια. Υπάρχει κίνδυνο̋ ασφυξία̋ σε κλειστού̋ χώρου̋. Κατά
τη διάρρηξη των φιαλών αυτέ̋ µπορούν να εκτοξευθούν. Σε ορισµένε̋ περιπτώσει̋ δοχεία
συσκευασία̋ που µεταφέρουν εύφλεκτα υγροποιηµένα αέρια εκρήγνυνται όταν θερµαίνονται
(φαινόµενο BLEVE, κεφ. 10 & 15) Οι πυρκαγιέ̋ του υδρογόνου είναι δύσκολο να γίνουν αντιληπτέ̋ καθώ̋ καίγονται µε µη ορατή φλόγα. Τα διαφεύγοντα εύφλεκτα αέρια και εύφλεκτοι
ατµοί µπορεί να κινηθούν προ̋ εστία ανάφλεξη̋, να αναφλεγούν και να επιστρέψει η φλόγα
στο σηµείο τη̋ διαφυγή̋ (φαινόµενο flashback, κεφ. 15). ∆ιαρροή του νερού κατάσβεση̋ µπορεί να προκαλέσει ρύπανση. Ορισµένε̋ ουσίε̋ µπορεί να πολυµερισθούν µε εκρηκτικό τρόπο
όταν θερµανθούν ή εµπλακούν σε φωτιά.

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
• Ενηµερώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατο̋.
• ∆ιατηρήστε ικανή απόσταση ασφαλεία̋ ανάλογα µε το υλικό που εµπλέκεται και την ποσότητα
αυτού. Συνδράµετε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αποκλεισµό του χώρου ατυχήµατο̋ σε όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋ αρχικά για 100 µέτρα και τουλάχιστον 800 µέτρα σε περίπτωση µεγάλη̋ κηλίδα̋
διαρροή̋/διαφυγή̋. Εάν εµπλέκονται σε πυρκαγιά δεξαµενέ̋, βαγόνια ή βυτία οχηµάτων, συνδράµετε στον αποκλεισµό τη̋ περιοχή̋ σε ακτίνα 1.600 µέτρων σε όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋. Εξετάστε την εισήγησή σα̋ στην αρµόδια Αρχή για εκκένωση/οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών.
• Επιχειρήστε από την πλευρά που φυσά ο άνεµο̋ (ανάντη, δηλαδή έχοντα̋ τον άνεµο στην
πλάτη στραµµένοι προ̋ το περιστατικό).
• Χρησιµοποιήστε εργαλεία που δεν δηµιουργούν σπινθήρα.
• Φροντίστε για την προσωπική σα̋ ασφάλεια και χρησιµοποιήστε κράνο̋, αναπνευστική
συσκευή θετική̋ πίεση̋, γάντια, επενδύτη πυρκαγιά̋, κουκούλα πυρκαγιά̋, µπότε̋, στολή
χηµική̋ προστασία̋ (η οποία µπορεί να παρέχει µικρή ή καθόλου θερµική προστασία) κ.α. ω̋
µέσα ατοµική̋ προστασία̋. Να φοράτε πάντα θερµική προστατευτική στολή όταν χειρίζεστε
ψυκτικά/κρυογενικά υγρά.
• Αερίστε του̋ κλειστού̋ χώρου̋.
• Αποφύγετε του̋ χώρου̋ που βρίσκονται χαµηλά. Αρκετά από τα αέρια είναι βαρύτερα
του αέρα, εξαπλώνονται σε όλη την έκταση του εδάφου̋ και συγκεντρώνονται σε χώρου̋ που
βρίσκονται χαµηλά (υπόγεια, δεξαµενέ̋, αποχετευτικό δίκτυο κ.α.).
• Εξαλείψτε τι̋ εστίε̋ ανάφλεξη̋ και πηγέ̋ έναυση̋. Αποµακρύνετε τι̋ άθικτε̋ συσκευασίε̋ από το χώρο τη̋ διαφυγή̋/πυρκαγιά̋, αν αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια.
• Αποµακρυνθείτε εάν παρατηρήσετε αλλαγή χρώµατο̋ τη̋ καιόµενη̋ δεξαµενή̋ ή ακούσετε σφύριγµα από τα ασφαλιστικά τη̋ δεξαµενή̋. ΚIN∆ΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ.
• Σε µεγάλε̋ πυρκαγιέ̋ χρησιµοποιήστε µη επανδρωµένου̋ ή τηλεκατευθυνόµενου̋ αυλού̋
κ.α. Αν αυτό είναι αδύνατο αφήστε την πυρκαγιά να εξελιχθεί. ΠΑΝΤΑ µείνετε µακριά από δεξαµενέ̋ που τυλίγονται στι̋ φλόγε̋. Κίνδυνο̋ εµφάνιση̋ φαινοµένου BLEVE, κεφ. 10 & 15.
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• Μη σβήσετε την πυρκαγιά ενό̋ αερίου που διαφεύγει ή υγροποιηµένου αερίου που διαρρέει εάν δεν είναι δυνατόν να σταµατήσετε τη διαφυγή/διαρροή.
• Χρησιµοποιήστε ξηρά σκόνη ή CO2 σε περίπτωση µικρών πυρκαγιών και εφαρµόστε διασκορπισµένη βολή ή βολή οµίχλη̋ σε περίπτωση µεγάλη̋ πυρκαγιά̋.
• Σε περίπτωση πυρκαγιά̋ σε δεξαµενέ̋ καταπολεµήστε την πυρκαγιά από τη µεγαλύτερη
δυνατή απόσταση, ψύξτε τα δοχεία συσκευασία̋ µε άφθονο νερό για αρκετή ώρα και µετά την
κατάσβεση τη̋ πυρκαγιά̋. Μην κατευθύνετε τη βολή του νερού στα συστήµατα ασφαλεία̋.
Μπορεί να παγώσει το νερό πυρόσβεση̋.
• Αποφύγετε να χυθούν τα υγρά πυρόσβεση̋ σε δίκτυα αποχέτευση̋ και υδάτινου̋ πόρου̋.
Αν χρειαστεί δηµιουργήστε ανάχωµα για να συγκεντρώσετε τα παραπάνω υγρά ώστε να διατεθούν κατάλληλα. Μη διασκορπίζετε το «χυµένο» υλικό µε συµπαγή βολή νερού κ.α.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ
Άζωτο, οξυγόνο, υδρογόνο, ασετυλίνη (ακετυλένιο), χλώριο, φθόριο, αµµωνία, φυσικό αέριο
(NG–LNG), µεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, υγραέριο (LPG), υδροχλώριο άνυδρο, υδρόθειο, διοξείδιο του άνθρακα αέριο/υγρό, ευγενή/αδρανή αέρια (αργό, κρυπτό, ήλιο, νέο, ξένο
και ραδόνιο), ψυκτικά αέρια, φωσγένιο, φωσφίνη, αρσίνη κ.α.

ΚΛΑΣΗ 3 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ
ΕΤΙΚΕΤΑ
ΣΗΜΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΛΑΣΗ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(label / placard)
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

3

Σε κόκκινο φόντο µαύρη ή λευκή
φλόγα, µικρός αριθµός ‘3’ στην
κάτω γωνία.

Εύφλεκτα
υγρά.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Ανάφλεξη (από σπινθήρα, τσιγάρο κλπ.), έκρηξη, παραγωγή εύφλεκτων ατµών, ασφυξία σε
κλειστού̋ χώρου̋, διάβρωση, τοξικότητα (πρόκληση δηλητηρίαση̋ και µόλυνση̋ υδάτων). Τα
κενά δοχεία που δεν έχουν καθαριστεί πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν να ήταν πλήρη. Ορι11

σµένα υγρά µεταφέρονται σε θερµή κατάσταση. Η επαφή του̋ µε µέταλλα είναι ικανή να δηµιουργήσει εύφλεκτο αέριο υδρογόνο. Η αντίδραση του̋ µε το νερό ή µε υγρό αέρα απελευθερώνει τοξικά, διαβρωτικά ή εύφλεκτα αέρια. Οι περισσότεροι ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα,
εξαπλώνονται σε όλη την έκταση του εδάφου̋ και συγκεντρώνονται σε κλειστού̋ χώρου̋ ή
χώρου̋ που βρίσκονται χαµηλά. Ορισµένε̋ ουσίε̋ µπορεί να πολυµερισθούν µε εκρηκτικό
τρόπο όταν θερµανθούν ή εµπλακούν σε φωτιά. Πολλά υγρά είναι µη αναµίξιµα και ελαφρύτερα
του νερού µε αποτέλεσµα το νερό κατάσβεση̋ να εξαπλώνει την πυρκαγιά. Ορισµένα έχουν
χαµηλό σηµείο ανάφλεξη̋ και είναι πολύ πτητικά. Η διαρροή νερού σε αποχετευτικό δίκτυο
µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιά̋ ή έκρηξη̋. ∆ιαρροή του νερού κατάσβεση̋ µπορεί
να προκαλέσει ρύπανση. Σε ορισµένε̋ περιπτώσει̋ δοχεία συσκευασία̋ εκρήγνυνται όταν
θερµαίνονται (φαινόµενο BLEVE, κεφ. 15).

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

• Ενηµερώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατο̋.
• ∆ιατηρήστε ικανή απόσταση ασφαλεία̋ ανάλογα µε το υλικό που εµπλέκεται και την ποσότητα αυτού. Συνδράµετε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αποκλεισµό του χώρου ατυχήµατο̋ σε όλε̋ τι̋
κατευθύνσει̋ αρχικά για 50 µέτρα και τουλάχιστον 300 µέτρα σε περίπτωση µεγάλη̋ κηλίδα̋
διαρροή̋. Εάν εµπλέκονται σε πυρκαγιά δεξαµενέ̋, βαγόνια ή βυτία οχηµάτων, συνδράµετε
στον αποκλεισµό τη̋ περιοχή̋ σε ακτίνα 800 µέτρων σε όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋. Εξετάστε την
εισήγησή σα̋ στην αρµόδια Αρχή για εκκένωση/οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών.
• Επιχειρήστε από την πλευρά που φυσά ο άνεµο̋ (ανάντη, δηλαδή έχοντα̋ τον άνεµο στην
πλάτη στραµµένοι προ̋ το περιστατικό).
• Φροντίστε για την προσωπική σα̋ ασφάλεια και χρησιµοποιείστε κράνο̋, αναπνευστική
συσκευή θετική̋ πίεση̋, γάντια, επενδύτη πυρκαγιά̋, κουκούλα πυρκαγιά̋, µπότε̋, στολή
χηµική̋ προστασία̋ (η οποία µπορεί να παρέχει µικρή ή καθόλου θερµική προστασία) κ.α.
ω̋ µέσα ατοµική̋ προστασία̋.
• Εξαλείψτε τι̋ εστίε̋ ανάφλεξη̋ και πηγέ̋ έναυση̋. Αποµακρύνετε τι̋ άθικτε̋ συσκευασίε̋ από το χώρο τη̋ διαρροή̋/πυρκαγιά̋, αν αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια. Χρησιµοποιήστε εργαλεία που δεν δηµιουργούν σπινθήρα.
• Αερίστε του̋ κλειστού̋ χώρου̋. Αποφύγετε του̋ χώρου̋ που βρίσκονται χαµηλά. Αρκετοί
ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα, εξαπλώνονται σε όλη την έκταση του εδάφου̋ και συγκεντρώνονται σε χώρου̋ που βρίσκονται χαµηλά (υπόγεια, δεξαµενέ̋, αποχετευτικό δίκτυο).
• Χρησιµοποιήστε αφρό για να µειώσετε την παραγωγή ατµών. Πολλά εύφλεκτα υγρά είναι
µη αναµίξιµα και ελαφρύτερα του νερού και δεν χρησιµοποιούµε νερό για κατάσβεση. Σε περίπτωση µικρών πυρκαγιών χρησιµοποιήστε ξηρά σκόνη ή CO2 ή αφρό ανθεκτικό στι̋ αλκοόλε̋
ή διασκορπισµένη βολή.
• Σε περίπτωση µεγάλων πυρκαγιών χρησιµοποιήστε αφρό, διασκορπισµένη βολή ή βολή
οµίχλη̋. Μη χρησιµοποιείτε συµπαγή βολή για κατάσβεση εύφλεκτων υγρών. Σε ορισµένε̋ περιπτώσει̋ απαιτείται αφρό̋ ανθεκτικό̋ στι̋ αλκοόλε̋.
• Αντιµετωπίστε την πυρκαγιά από τη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση σε περίπτωση που εµπλέκονται δεξαµενέ̋ ή φορτία οχηµάτων/ρυµουλκούµενων. Ψύξτε τα δοχεία συσκευασία̋ µε
µεγάλε̋ ποσότητε̋ νερού για αρκετή ώρα και µετά την κατάσβεση τη̋ πυρκαγιά̋.
• Σε µεγάλε̋ πυρκαγιέ̋ χρησιµοποιήστε µη επανδρωµένου̋ ή τηλεκατευθυνόµενου̋ αυλού̋
κ.α. Αν αυτό είναι αδύνατο αφήστε την πυρκαγιά να εξελιχθεί. ΠΑΝΤΑ µείνετε µακριά από δεξαµενέ̋ που τυλίγονται στι̋ φλόγε̋. Κίνδυνο̋ εµφάνιση̋ φαινοµένου BLEVE, κεφ. 15.
• Εάν έχουν χυθεί στην άσφαλτο υγρά καύσιµα, ορυκτέλαια κ.α. ενηµερώστε τον αρµόδιο
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φορέα ή την εταιρεία λειτουργία̋ του αυτοκινητόδροµου για τον καθαρισµό του οδοστρώµατο̋
µε απορροφητικά ή αδρανή υλικά (πριονίδι, άµµο̋, χώµα κ.α.) και την περισυλλογή του̋.
• Αποφύγετε να χυθούν τα υγρά πυρόσβεση̋ σε δίκτυα αποχέτευση̋ και υδάτινου̋ πόρου̋.
Αν χρειαστεί δηµιουργήστε ανάχωµα για να συγκεντρώσετε τα παραπάνω υγρά ώστε να διατεθούν κατάλληλα. Μη διασκορπίζετε το «χυµένο» υλικό µε συµπαγή βολή νερού κ.α.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ

Υγρά καύσιµα (αργό πετρέλαιο, βενζίνη, πετρέλαιο ντήζελ, κηροζίνη, οινόπνευµα κινητήρων),
βενζόλιο, αλκοόλε̋ (οινόπνευµα, µεθανόλη κ.α.), αιθέρε̋, αλδε˹δε̋, κετόνε̋, εστέρε̋ κ.α.

ΚΛΑΣΕΙΣ 4.1, 4.2, 4.3

ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ

ΕΤΙΚΕΤΑ
ΣΗΜΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΛΑΣΗ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(label / placard)
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Εύφλεκτα στερεά,
αυτενεργές ουσίες
και απευαισθητοποιηµένα εκρηκτικά.

4.1

Μαύρη φλόγα σε λευκό φόντο
µε επτά κόκκινες κάθετες
ρίγες, µικρός αριθµός ‘4’ στην
κάτω γωνία.

4.2

Μαύρη φλόγα σε λευκό φόντο
Ουσίες ικανές για
στο πάνω µισό, κάτω µισό
αυθόρµητη
κόκκινο φόντο, µικρός αριθκαύση.
µός ‘4’ στην κάτω γωνία.

4.3

Ουσίες οι οποίες
Σε µπλε φόντο µαύρη ή λευκή
σε επαφή µε το
φλόγα, µικρός αριθµός ‘4’
νερό εκλύουν εύστην κάτω γωνία.
φλεκτα αέρια.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Οι ουσίε̋ τη̋ κλάση̋ 4.1
Εξαιρετικά εύφλεκτα στερεά, σε ξηρή µορφή ή σκόνη είναι εκρηκτικά, µπορούν να προκαλέσουν φωτιά µέσω τη̋ τριβή̋, εάν έρθουν σε επαφή µε σπινθήρε̋, καυτά αντικείµενα, πηγέ̋
θερµότητα̋ ή όταν είναι εκτεθειµένα σε άµεσο ηλιακό φω̋. Είναι δυνατή η µεταφορά του̋
σε λιωµένη (τηγµένη) µορφή σε θερµοκρασία µικρότερη από αυτή του σηµείου ανάφλεξή̋
του̋. Πιθανή αναζωπύρωση (αυτανάφλεξη) αυτών των υλικών. Τα αέρια που παράγονται από
καύση τέτοιων υλικών δηµιουργούν εκρηκτικά µίγµατα µε τον αέρα. Είναι πιθανή η παραγωγή
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εύφλεκτου αέριου υδρογόνου ύστερα από επαφή µε µέταλλα. Παράγονται τοξικά-ερεθιστικά
αέρια µετά από την καύση του̋. Προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντο̋. Επαφή µε τέτοια
υλικά (λιωµένα ή µη) µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα στο δέρµα και τα µάτια. Τα δοχεία συσκευασία̋ µπορεί να εκραγούν όταν θερµανθούν. ∆ιαρροή του νερού κατάσβεση̋ µπορεί να
προκαλέσει ρύπανση.
Οι ουσίε̋ τη̋ κλάση̋ 4.2
Αυταναφλέγονται κατά την επαφή του̋ µε τον αέρα και χωρί̋ αιτία (φλόγε̋ ή σπινθήρε̋).
Όταν έρχονται σε επαφή µε νερό υφίστανται αυτανάφλεξη και ορισµένε̋ αντιδρούν έντονα µε
το νερό. Οι ουσίε̋ αυτέ̋ µπορούν να αναφλεγούν ξανά µετά την κατάσβεση τη̋ πυρκαγιά̋.
Η επαφή του̋ µε µέταλλα είναι ικανή να δηµιουργήσει εύφλεκτο αέριο υδρογόνο. Τα δοχεία
συσκευασία̋ µπορεί να εκραγούν όταν θερµανθούν. Η πυρκαγιά παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά ή/και τοξικά αέρια. Κατάποση τη̋ ουσία̋ ή εισπνοή των πρὀόντων διάσπαση̋ προκαλεί
σοβαρέ̋ βλάβε̋ στην υγεία. Η επαφή µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα στο δέρµα και στα
µάτια. ∆ιαρροή του νερού κατάσβεση̋ µπορεί να προκαλέσει ρύπανση.
Οι ουσίε̋ τη̋ κλάση̋ 4.3
Αν έρθουν σε επαφή µε νερό παρουσιάζουν έντονη αντίδραση, µπορούν να απελευθερώσουν
εύφλεκτα αέρια και να υποστούν αυτανάφλεξη. Κατά την επαφή του̋ µε τον αέρα είναι δυνατόν
να σχηµατίσουν εκρηκτικά µίγµατα. Οι εστίε̋ ανάφλεξη̋ προκαλούν πυρκαγιά. Ορισµένε̋ ουσίε̋ µπορούν να αντιδράσουν εκρηκτικά µε υδρογονάνθρακε̋ (καύσιµα). Η εισπνοή σκόνη̋
µπορεί να είναι τοξική. Η επαφή µπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύµατα στο δέρµα και στα
µάτια. ∆ιαρροή του νερού κατάσβεση̋ µπορεί να προκαλέσει ρύπανση.

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

• Ενηµερώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατο̋.
• ∆ιατηρήστε ικανή απόσταση ασφαλεία̋ ανάλογα µε το υλικό που εµπλέκεται και την ποσότητα αυτού. Συνδράµετε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αποκλεισµό του χώρου ατυχήµατο̋ σε όλε̋ τι̋
κατευθύνσει̋ αρχικά για τουλάχιστον 25-100 µέτρα. Σε περίπτωση µεγάλη̋ κηλίδα̋ διαρροή̋
συνδράµετε στον αποκλεισµό τη̋ περιοχή̋ σε ακτίνα 250-500 µέτρων και εάν εµπλέκονται
σε πυρκαγιά δεξαµενέ̋, βαγόνια ή βυτία οχηµάτων σε ακτίνα 800 µέτρων σε όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋. Εξετάστε την εισήγησή σα̋ στην αρµόδια Αρχή για εκκένωση/οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών.
• Επιχειρήστε από την πλευρά που φυσά ο άνεµο̋ (ανάντη, δηλαδή έχοντα̋ τον άνεµο στην
πλάτη στραµµένοι προ̋ το περιστατικό).
• Φροντίστε για την προσωπική σα̋ ασφάλεια και χρησιµοποιείστε κράνο̋, αναπνευστική συσκευή θετική̋ πίεση̋, γάντια, επενδύτη πυρκαγιά̋, κουκούλα πυρκαγιά̋, µπότε̋, στολή χηµική̋
προστασία̋ (η οποία µπορεί να παρέχει µικρή ή καθόλου θερµική προστασία) κ.α. ω̋ µέσα ατοµική̋ προστασία̋.
• Εξαλείψτε τι̋ εστίε̋ ανάφλεξη̋ και πηγέ̋ έναυση̋. Αποµακρύνετε τι̋ άθικτε̋ συσκευασίε̋ από το χώρο του διασκορπισµού/πυρκαγιά̋, αν αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια.
• Χρησιµοποιήστε εργαλεία που δεν δηµιουργούν σπινθήρα.
• Αποφύγετε του̋ χώρου̋ που βρίσκονται χαµηλά. Αρκετοί ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα,
εξαπλώνονται σε όλη την έκταση του εδάφου̋ και συγκεντρώνονται σε χώρου̋ που βρίσκονται
χαµηλά (υπόγεια, δεξαµενέ̋, αποχετευτικό δίκτυο).
• Σε περίπτωση µικρών πυρκαγιών χρησιµοποιήστε διασκορπισµένη βολή νερού, υγρό χώµα
ή υγρή άµµο.
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• Σε περιπτώσει̋ µεγάλων πυρκαγιών χρησιµοποιήστε διασκορπισµένη βολή νερού ή βολή
οµίχλη̋. Καταπολεµήστε την πυρκαγιά από τη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση.
• Ψύξτε τα δοχεία συσκευασία̋ µε άφθονο νερό για αρκετή ώρα και µετά την κατάσβεση
τη̋ πυρκαγιά̋.
• ∆είξτε ιδιαίτερη προσοχή στι̋ πυρκαγιέ̋ ελαστικών επειδή µπορεί να σηµειωθεί επανάφλεξη. Μείνετε σε κατάσταση ετοιµότητα̋ µε πυροσβεστήρε̋ έτοιµου̋ προ̋ χρήση ή µε εγκατάσταση νερού/αφρού.
• Αποφύγετε να χυθούν τα υγρά πυρόσβεση̋ σε δίκτυα αποχέτευση̋ και υδάτινου̋ πόρου̋.
Αν χρειαστεί δηµιουργήστε ανάχωµα για να συγκεντρώσετε τα παραπάνω υγρά ώστε να διατεθούν κατάλληλα. Μη διασκορπίζετε το «χυµένο» υλικό µε συµπαγή βολή νερού κ.α.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΛΑΣΗ 4.1: Καουτσούκ σε σκόνη ή κόκκου̋, θείο (θειάφι), σπίρτα που ανάβουν οπουδήποτε,
αλουµίνιο σε σκόνη, σκόνη µετάλλου εύφλεκτη, φώσφορο̋ άµορφο̋, πυρίτιο σε σκόνη, τιτάνιο
σε σκόνη, ίνε̋ ή υφάσµατα εµποτισµένα µε νιτροκυτταρίνη, καµφορά κ.α.
ΚΛΑΣΗ 4.2: Άνθρακα̋, βαµβάκι, ίνε̋ ζωικέ̋, φυτικέ̋ ή συνθετικέ̋ µε έλαιο, χαρτί κατεργασµένο µε ακόρεστο λάδι όχι πλήρω̋ αποξηραµένο, φώσφορο̋ λευκό̋ ή κίτρινο̋ ξηρό̋, σε
νερό ή σε διάλυµα, συσσωµάτωµα σπόρων, σιδηροµεταλλικά ρινίσµατα, υπολείµµατα τόρνου,
οξείδιο του σιδήρου τιτάνιο σε σκόνη, κουρέλια ελαιώδη, πλαστικά νιτροκυτταρίνη̋ κ.α.
ΚΛΑΣΗ 4.3: Κάλιο, νάτριο, βάριο, ασβέστιο, ενώσει̋ πυριτίου µε ασβέστιο, λίθιο, µαγνήσιο
σε σκόνη ή κράµα, σκόνη ψευδαργύρου, σιδηροπυρίτιο, πενταθειούχο̋ φώσφορο̋, ανθρακασβέστιο (παράγει ασετυλίνη), τριχλωροσιλάνιο, φωσφορούχο̋ ψευδάργυρο̋ κ.α.

ΚΛΑΣΕΙΣ 5.1 ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ 5.2 ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΑ
ΕΤΙΚΕΤΑ
ΣΗΜΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΛΑΣΗ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(label / placard)
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

5.1

Σε κίτρινο φόντο µαύρη φλόγα
πάνω από έναν κύκλο, µικρός
αριθµός ‘5.1’ στην κάτω γωνία.

5.2

Φλόγα µαύρη ή λευκή σε κόκκινο
φόντο στο πάνω µισό, κάτω µισό Οργανικά υπεροξείδια.
κίτρινο φόντο, µικρός αριθµός
‘5.2’ στην κάτω γωνία.

Οξειδωτικές
ουσίες.
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Οι ουσίε̋ τη̋ κλάση̋ 5.1
Η ανάµιξη µε άλλε̋ ουσίε̋, η τριβή και τα τραντάγµατα µπορεί να προκαλέσουν την ανάφλεξή
του̋. Είναι είδη εκρηκτικά, καυστικά, βλαβερά για την υγεία, περιέχουν στη µάζα του̋ οξυγόνο
και ενισχύουν τη φωτιά ακόµα και όταν δεν υπάρχει αέρα̋. Η επαφή του̋ µε άλλα υλικά όπω̋
ξύλο, πριονίδι, ρούχα κλπ. µπορεί να ενισχύσει τη φωτιά, παρ’ όλο που οι ίδιε̋ µπορεί να µην
καίγονται. Η πυρκαγιά µπορεί να παράγει ερεθιστικά, διαβρωτικά ή/και τοξικά αέρια. Το νερό
κατάσβεση̋ ή αραίωση̋ που διαρρέει µπορεί να προκαλέσει ρύπανση.
Οι ουσίε̋ τη̋ κλάση̋ 5.2
Είναι εύφλεκτε̋ (προσοχή µε τη φωτιά). Είναι θερµικά ασταθεί̋ και µπορεί να αποσυντεθούν,
εκπέµποντα̋ εύφλεκτα ή/και τοξικά αέρια. Είναι δυνατόν επίση̋ να διαλυθούν εκλύοντα̋ θερµότητα (ισχυρά εξώθερµα). Στη συνέχεια καίγονται γρήγορα ή/και εκρήγνυνται. Η αποσύνθεση
των οργανικών υπεροξειδίων µπορεί να προκληθεί από αύξηση τη̋ θερµοκρασία̋, από επαφή
µε ακαθαρσίε̋ (οξέα, µέταλλα, αµίνε̋ κλπ.) ή από τριβή και χτυπήµατα και µπορεί να εκραγούν.
Ορισµένα οργανικά υπεροξείδια ψύχονται πριν τη µεταφορά του̋. Προκαλούν ρύπανση όταν
διαρρέουν/διαφεύγουν.

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

• Ενηµερώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατο̋.
• ∆ιατηρήστε ικανή απόσταση ασφαλεία̋ ανάλογα µε το υλικό που εµπλέκεται και την ποσότητα αυτού. Συνδράµετε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αποκλεισµό του χώρου ατυχήµατο̋ σε όλε̋ τι̋
κατευθύνσει̋ αρχικά για τουλάχιστον 50 µέτρα για υγρά και 25 µέτρα για στερεά. Σε περίπτωση µεγάλη̋ κηλίδα̋ διαρροή̋ συνδράµετε στον αποκλεισµό τη̋ περιοχή̋ σε ακτίνα 250
µέτρων και εάν εµπλέκονται σε πυρκαγιά δεξαµενέ̋, βαγόνια ή βυτία οχηµάτων σε ακτίνα 800
µέτρων σε όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋. Εξετάστε την εισήγησή σα̋ στην αρµόδια Αρχή για εκκένωση/οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών.
• Επιχειρήστε από την πλευρά που φυσά ο άνεµο̋ (ανάντη, δηλαδή έχοντα̋ τον άνεµο στην
πλάτη στραµµένοι προ̋ το περιστατικό).
• Χρησιµοποιήστε εργαλεία που δεν δηµιουργούν σπινθήρα.
• Φροντίστε για την προσωπική σα̋ ασφάλεια και χρησιµοποιείστε κράνο̋, αναπνευστική
συσκευή, γάντια, επενδύτη πυρκαγιά̋, κουκούλα πυρκαγιά̋, µπότε̋, στολή χηµική̋ προστασία̋ (η οποία µπορεί να παρέχει µικρή ή καθόλου θερµική προστασία) κ.α. ω̋ µέσα ατοµική̋
προστασία̋. Να φοράτε πάντα θερµική προστατευτική στολή όταν χειρίζεστε ψυκτικά/κρυογενικά υγρά.
• Εξαλείψτε τι̋ εστίε̋ ανάφλεξη̋ και έναυση̋. Αποµακρύνετε τα δοχεία συσκευασία̋ από
το χώρο τη̋ πυρκαγιά̋ αν αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια.
• Μείνετε µακριά από εύφλεκτε̋ ουσίε̋ ακόµη και αν δεν υπάρχει σχετική απαγόρευση.
• Σε περίπτωση µικρών πυρκαγιών χρησιµοποιήστε βολή οµίχλη̋, πυροσβεστήρε̋ ξηρά̋
σκόνη̋, CO2 ή αφρό.
• Σε περίπτωση µεγάλων πυρκαγιών κατακλύστε την περιοχή τη̋ πυρκαγιά̋ µε νερό από
απόσταση, χρησιµοποιήστε διασκορπισµένη βολή ή βολή οµίχλη̋.
• Μη χρησιµοποιείτε συµπαγή βολή νερού. Μη µετακινείτε το φορτίο ή το όχηµα εάν το
φορτίο έχει εκτεθεί σε αυξηµένη θερµοκρασία. Καταπολεµήστε την πυρκαγιά από τη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιµοποιήστε µη επανδρωµένου̋ επιδαπέδιου̋ αυλού̋ ή τηλεκατευθυνόµενου̋ αυλού̋ κ.α.
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• Ψύξτε τα δοχεία συσκευασία̋ µε µεγάλε̋ ποσότητε̋ νερού για αρκετή ώρα και µετά την κατάσβεση τη̋ πυρκαγιά̋. ΠΑΝΤΑ µείνετε µακριά από δεξαµενέ̋ που έχουν τυλιχθεί στι̋ φλόγε̋.
• Αποφύγετε να χυθούν τα υγρά πυρόσβεση̋ σε δίκτυα αποχέτευση̋ και υδάτινου̋ πόρου̋.
Αν χρειαστεί δηµιουργήστε ανάχωµα για να συγκεντρώσετε τα παραπάνω υγρά ώστε να διατεθούν κατάλληλα. Μη διασκορπίζετε το «χυµένο» υλικό µε συµπαγή βολή νερού κ.α.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΛΑΣΗ 5.1: Νιτρικά άλατα ανόργανα, λιπάσµατα βάση̋ νιτρικού αµµωνίου, υπερχλωρικά
άλατα ανόργανα, υπερµαγγανικά άλατα ανόργανα, υπεροξείδια ανόργανα, υδατικά διαλύµατα
υπεροξειδίου του υδρογόνου, νιτρικό̋ άργυρο̋, βρωµικό κάλιο, χλωρικό νάτριο κ.α.
ΚΛΑΣΗ 5.2: Οργανικά υπεροξείδια τύπου B, C, D, E και F.

ΚΛΑΣΗ

ΚΛΑΣΕΙΣ 6.1 ΤΟΞΙΚΑ, 6.2 ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ
ΕΤΙΚΕΤΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(label / placard)
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

6.1

Νεκροκεφαλή και οστά χιαστί,
µαύρη σε λευκό φόντο, µικρός
αριθµός ‘6’ στην κάτω γωνία.

6.2

Τρεις ηµισέληνοι επάνω σε
κύκλο, µαύροι σε λευκό φόντο,
Μολυσµατικές
µικρός αριθµός ‘6’ στην κάτω
γωνία. Η κάτω µισή ετικέτα µπο- ουσίες.
ρεί να φέρει την ένδειξη:
«ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ».

Τοξικές ουσίες.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Οι ουσίε̋ τη̋ κλάση̋ 6.1
Είναι δηλητηριώδει̋, τοξικέ̋, βλαβερέ̋ για την υγεία ανθρώπων και ζώων, µολύνουν το περιβάλλον, εµφανίζουν κίνδυνο πυρκαγιά̋, ακόµα και σε µικρέ̋ ποσότητε̋. Ορισµένε̋ ουσίε̋
παράγουν τοξικά αέρια κατά την επαφή του̋ µε το νερό, δηµιουργούν εκρηκτικά µίγµατα µε
τον αέρα, δηµιουργούν εύφλεκτο αέριο υδρογόνο ύστερα από επαφή του̋ µε µέταλλα. Μπορούν
επίση̋ να προκαλέσουν θάνατο µε εισπνοή, διαδοχική απορρόφηση από το δέρµα ή κατάποση.
Οι επιπτώσει̋ από την επαφή ή την εισπνοή του̋ µπορεί να εµφανιστούν αργότερα. Ορισµένε̋
ουσίε̋ δεν καίγονται αλλά µπορεί να διασπασθούν όταν θερµανθούν και να παράγουν διαβρωτικού̋ ή/και τοξικού̋ καπνού̋. Ορισµένε̋ ουσίε̋ µπορεί να πολυµερισθούν µε εκρηκτικό τρόπο
όταν θερµανθούν ή εµπλακούν σε φωτιά. Τα δοχεία συσκευασία̋ µπορεί να εκραγούν όταν
θερµανθούν. Ορισµένα από αυτά τα υλικά µπορεί να καούν, αλλά κανένα δεν αναφλέγεται εύκολα. Μίγµατα αέρα/ατµού µπορεί να εκραγούν όταν αναφλεγούν.
Οι ουσίε̋ τη̋ κλάση̋ 6.2
Είναι απεχθεί̋, προκαλούν µόλυνση, περιέχουν µικροοργανισµού̋ που µπορεί να προκαλέ17

σουν µολύνσει̋ και ασθένειε̋ σε ανθρώπου̋ και ζώα, µπορεί επίση̋ να περιέχουν βακτηρίδια,
παρασιτικού̋ οργανισµού̋ ή ιού̋. Μπορούν να καούν αλλά δεν αναφλέγονται εύκολα. Ορισµένε̋ ουσίε̋ µπορεί να µεταφέρονται µέσα σε εύφλεκτα υγρά.

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ
• Ενηµερώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατο̋.
• ∆ιατηρήστε ικανή απόσταση ασφαλεία̋ ανάλογα µε το υλικό που εµπλέκεται και την ποσότητα αυτού. Συνδράµετε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αποκλεισµό του χώρου ατυχήµατο̋ σε όλε̋ τι̋
κατευθύνσει̋ αρχικά για τουλάχιστον 25-100 µέτρα. Σε περίπτωση που εµπλέκονται σε πυρκαγιά δεξαµενέ̋, βαγόνια ή βυτία οχηµάτων σε ακτίνα 800-1.600 µέτρων σε όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋. Εξετάστε την εισήγησή σα̋ στην αρµόδια Αρχή για εκκένωση/οργανωµένη
αποµάκρυνση των πολιτών.
• Επιχειρήστε από την πλευρά που φυσά ο άνεµο̋ (ανάντη, δηλαδή έχοντα̋ τον άνεµο στην
πλάτη στραµµένοι προ̋ το περιστατικό).
• Φροντίστε για την προσωπική σα̋ ασφάλεια και χρησιµοποιείστε κράνο̋, αναπνευστική συσκευή, γάντια, επενδύτη πυρκαγιά̋, κουκούλα πυρκαγιά̋, µπότε̋, στολή χηµική̋ προστασία̋ (η
οποία µπορεί να παρέχει µικρή ή καθόλου θερµική προστασία), κ.α. ω̋ µέσα ατοµική̋ προστασία̋.
• Εξαλείψτε τι̋ εστίε̋ ανάφλεξη̋. Αποµακρύνετε τα δοχεία συσκευασία̋ από το χώρο τη̋
πυρκαγιά̋ αν αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια.
• Αποφύγετε του̋ χώρου̋ που βρίσκονται χαµηλά. Αρκετοί ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα,
εξαπλώνονται σε όλη την έκταση του εδάφου̋ και συγκεντρώνονται σε χώρου̋ που βρίσκονται
χαµηλά (υπόγεια, δεξαµενέ̋, αποχετευτικό δίκτυο).
• Σε περίπτωση µικρών πυρκαγιών χρησιµοποιήστε ξηρά σκόνη, CO2 ή διασκορπισµένη βολή
νερού.
• Σε περίπτωση µεγάλων πυρκαγιών κάνετε χρήση νερού, βολή οµίχλη̋ ή αφρού. Μη χρησιµοποιήσετε συµπαγή βολή νερού.
• Σε πυρκαγιέ̋ στι̋ οποίε̋ εµπλέκονται δεξαµενέ̋ ή φορτία οχηµάτων /ρυµουλκούµενων,
καταπολεµήστε την πυρκαγιά από τη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιµοποιήστε µη επανδρωµένου̋ επιδαπέδιου̋ αυλού̋ ή τηλεκατευθυνόµενου̋ αυλού̋ κ.α. από τη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση. ΝΑ ΜΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ∆ΟΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.
• Ψύξτε τα δοχεία συσκευασία̋ µε µεγάλε̋ ποσότητε̋ νερού για αρκετή ώρα και µετά την
κατάσβεση τη̋ πυρκαγιά̋. Αποµακρυνθείτε αµέσω̋ σε περίπτωση εντεινόµενου ήχου από τα
εξαεριστικά ασφαλεία̋ ή σε περίπτωση αλλοίωση̋ του χρώµατο̋ τη̋ δεξαµενή̋. ΠΑΝΤΑ µείνετε µακριά από δεξαµενέ̋ που έχουν τυλιχθεί στι̋ φλόγε̋.
• Απαραίτητη η απολύµανση των στολών και όλου του εξοπλισµού µετά τη χρήση του̋.
• Αποφύγετε να χυθούν τα υγρά πυρόσβεση̋ σε δίκτυα αποχέτευση̋ και υδάτινου̋ πόρου̋.
Αν χρειαστεί δηµιουργήστε ανάχωµα για να συγκεντρώσετε τα παραπάνω υγρά ώστε να διατεθούν κατάλληλα. Μη διασκορπίζετε το «χυµένο» υλικό µε συµπαγή βολή νερού κ.α.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ

ΚΛΑΣΗ 6.1: Ενώσει̋ αντιµονίου, ενώσει̋ αρσενικού, ενώσει̋ βαρίου, διχλωροβενζόλιο, διχλωροµεθάνιο, υδροκυάνιο, ενώσει̋ του υδραργύρου, νικοτίνη, νιτροβενζόλιο, τετραχλωράνθρακα̋, χλωροφόρµιο, παρασιτοκτόνα στερεά κ.α.
ΚΛΑΣΗ 6.2: Νοσοκοµειακά απόβλητα, πτώµατα ζώων κ.α.
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ΚΛΑΣΗ 7 ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΑ
ΕΤΙΚΕΤΑ
ΚΛΑΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(label / placard)

7A

7Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Μαύρο τριφύλλι σε λευκό φόντο, µε
υποχρεωτικό κείµενο µαύρο στο
κάτω µισό της ετικέτας «ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ» ή «RADIOACTIVE» ακολουθούµενη από µία κάθετη κόκκινη
γραµµή, «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ….»
«ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ….», µικρός αριθµός ‘7’ στην κάτω γωνία.
Μαύρο τριφύλλι σε πάνω µισό κίτρινο φόντο, κάτω µισό λευκό
φόντο, µε υποχρεωτικό κείµενο
µαύρο στο κάτω µισό της ετικέτας
«ΡΑ∆ΙΕΝΕΡΓΟ» ή «RADIOACTIVE» ακολουθούµενη από δύο
κάθετες κόκκινες γραµµές, «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ….»
«ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ….», σε κουτί µε
µαύρο περίγραµµα «∆ΕΙΚΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», µικρός αριθµός
‘7’ στην κάτω γωνία.

ΣΗΜΑΣΙΑ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ραδιενεργό
υλικό.
Κατηγορία Ι Λευκό.

Ραδιενεργό
υλικό. Κατηγορία ΙΙ - Κίτρινο.

7C

Ραδιενεργό
Όπως παραπάνω, αλλά µε τρεις κά- υλικό. Κατηγορία ΙΙΙ - Κίθετες κόκκινες γραµµές.
τρινο.

7Ε

Λευκό φόντο µε υποχρεωτικό
µαύρο κείµενο στο πάνω µισό της
ετικέτας: «ΣΧΑΣΙΜΟ» ή «FISSILE». Σε κουτί µε µαύρο περίΣχάσιµο υλικό.
γραµµα στο κάτω µισό της
ετικέτας: «ΚΡΙΣΙΜΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», µικρός αριθµός ‘7’
στην κάτω γωνία.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Από τη ραδιενεργή ακτινοβολία δηµιουργείται θέρµανση και εµφανίζεται τάση προ̋ δηµιουργία
οριακών συνθηκών (αλυσιδωτή αντίδραση). Η ραδιενεργή ακτινοβολία δεν µπορεί να επηρεάσει
την ευφλεκτότητα ή τι̋ ιδιότητε̋ των υλικών. Οι περισσότερε̋ ραδιενεργέ̋ ουσίε̋ δεν αναφλέγονται εύκολα, εκτό̋ του ουρανίου και του θορίου, που µπορεί να αυταναφλεγούν εάν εκτεθούν
στον αέρα. Οι ραδιενεργέ̋ ουσίε̋ αντιδρούν µε το νερό ή µε υδρατµού̋ στον αέρα σχηµατίζοντα̋
αέριο υδροφθόριο (τοξικό-διαβρωτικό) καθώ̋ και ένα εξαιρετικά τοξικό και διαβρωτικό (άχρωµο,
υδατοδιαλυτό) υπόλειµµα. Η εισπνοή τέτοιων ουσιών µπορεί να είναι θανατηφόρα. Άµεση επαφή
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ουσιών αυτή̋ τη̋ κλάση̋ µε το δέρµα µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα. Η αντοχή τη̋ συσκευασία̋ αυξάνει, καθώ̋ αυξάνει ο ενδεχόµενο̋ ραδιενεργό̋ κίνδυνο̋ του περιεχοµένου. Ορισµένε̋
συσκευασίε̋ µπορεί να έχουν ΚΕΝΕΣ σηµάνσει̋ ή µόνο τη λέξη "RADIOACTIVE". Μερικά ραδιενεργά υλικά δεν ανιχνεύονται από οποιαδήποτε όργανα. Στην περίπτωση φθορά̋ στι̋ συσκευασίε̋, υπάρχει κίνδυνο̋ για την υγεία από κατάποση ή εισπνοή ή επαφή µε το
χυµένο/διασκορπισµένο περιεχόµενο και κίνδυνο̋ εξωτερική̋ ακτινοβολία̋ από απόσταση.

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

• Ενηµερώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατο̋.
• Ενηµερώστε άµεσα την Ελληνική Επιτροπή Ατοµική̋ Ενέργεια̋ (ΕΕΑΕ) και την ειδική οµάδα
Χηµικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών καθώ̋ και Τεχνολογικών Ατυχηµάτων
(ΧΒΡΠ & ΤΑ) τη̋ Ε.Μ.Α.Κ.
• ∆ιατηρήστε ικανή απόσταση ασφαλεία̋ ανάλογα µε το υλικό που εµπλέκεται και την ποσότητα
αυτού. Συνδράµετε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αποκλεισµό του χώρου ατυχήµατο̋ σε όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋ αρχικά για τουλάχιστον 25 µέτρα. Σε περίπτωση µεγάλη̋ κηλίδα̋ διαρροή̋ συνδράµετε
στον αποκλεισµό τη̋ περιοχή̋ τουλάχιστον σε ακτίνα 100 µέτρων και εάν εµπλέκεται σε πυρκαγιά
µεγάλη ποσότητα ουσία̋ σε ακτίνα 300 µέτρων σε όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋. Συνδράµετε την ΕΕΑΕ
για την εισήγησή τη̋ στην αρµόδια Αρχή για εκκένωση/οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών.
• Επιχειρήστε από την πλευρά που φυσά ο άνεµο̋ (ανάντη, δηλαδή έχοντα̋ τον άνεµο στην
πλάτη στραµµένοι προ̋ το περιστατικό).
• Φροντίστε για την προσωπική σα̋ ασφάλεια και χρησιµοποιείστε κράνο̋, αναπνευστική συσκευή θετική̋ πίεση̋, γάντια, επενδύτη πυρκαγιά̋, κουκούλα πυρκαγιά̋, µπότε̋, στολή χηµική̋
προστασία̋ (η οποία µπορεί να παρέχει µικρή ή καθόλου θερµική προστασία) κ.α. ω̋ µέσα ατοµική̋ προστασία̋.
• Μην παραµένετε χωρί̋ λόγο, για πολύ ώρα κοντά στο φορτίο.
• Εξαλείψτε τι̋ εστίε̋ ανάφλεξη̋. Αποµακρύνετε τα δοχεία συσκευασία̋ από το χώρο τη̋
πυρκαγιά̋ αν αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια.
• Οι προτεραιότητε̋ για διάσωση, προστασία τη̋ ζωή̋, πρώτε̋ βοήθειε̋, ελέγχου τη̋ πυρκαγιά̋ και άλλων κινδύνων είναι υψηλότερε̋ από την προτεραιότητα τη̋ µέτρηση̋ των επιπέδων
ραδιενέργεια̋. Κρατείστε ή αποµονώστε τα µη τραυµατισµένα άτοµα ή τον εξοπλισµό που είναι
ύποπτα ότι µολύνθηκαν.
• Σε περίπτωση µικρών πυρκαγιών χρησιµοποιήστε ξηρά σκόνη, CO2, νερό σε διασκορπισµένη
βολή ή αφρό. Σε περίπτωση µεγάλων πυρκαγιών χρησιµοποιήστε διασκορπισµένη βολή νερού ή
βολή οµίχλη̋.
• Απαραίτητη η καταγραφή και απολύµανση όλου του εµπλεκόµενου προσωπικού στη θερµή
ζώνη, των στολών και όλου του εξοπλισµού µετά τη χρήση του̋, σύµφωνα µε τι̋ οδηγίε̋ τη̋ Ελληνική̋ Επιτροπή̋ Ατοµική̋ Ενέργεια̋.
• Αποφύγετε να χυθούν τα υγρά πυρόσβεση̋ σε δίκτυα αποχέτευση̋ και υδάτινου̋ πόρου̋.
Αν χρειαστεί δηµιουργήστε ανάχωµα για να συγκεντρώσετε τα παραπάνω υγρά ώστε να διατεθούν κατάλληλα. Μη διασκορπίζετε το «χυµένο» υλικό µε συµπαγή βολή νερού κ.α.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΩΝ

Ουράνιο, απεµπλουτισµένο ουράνιο, θόριο, ραδιενεργά υλικά ειδική̋ δραστικότητα̋ LSA, επιφανειακά µολυσµένα αντικείµενα SCO κ.α.
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ΚΛΑΣΗ 8 ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΑ
ΕΤΙΚΕΤΑ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
ΚΛΑΣΗ
(label / placard)

8

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΣΗΜΑΣΙΑ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Υγρά που χύνονται από γυάλινα δοχεία και προσβάλλουν ένα χέρι και
∆ιαβρωτικές
ένα µέταλλο. Φόντο πάνω µισό
λευκό, κάτω µισό µαύρο, µε λευκό ουσίες.
περιθώριο, µικρός αριθµός ‘8’ στην
κάτω γωνία.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Είναι διαβρωτικέ̋ ουσίε̋ και µπορεί να σχηµατίσουν διαβρωτικό ατµό ή οµίχλη κατά την
επαφή του̋ µε νερό ή ατµοσφαιρική υγρασία. Μπορεί να προκαλέσουν σοβαρέ̋ βλάβε̋ στο
δέρµα, στα µάτια και στου̋ πνεύµονε̋. Εµφανίζουν κίνδυνο φωτιά̋, µπορεί να καταστρέψουν
υλικά (εµπορεύµατα, µονάδε̋ µεταφορά̋), εµφανίζουν πιθανότητα έντονων αλυσιδωτών αντιδράσεων, µπορεί να δηµιουργήσουν τοξικά αέρια σε περίπτωση αντίδραση̋. Ορισµένε̋ ουσίε̋ µπορεί να πολυµερισθούν µε εκρηκτικό τρόπο όταν θερµανθούν ή εµπλακούν σε φωτιά.
Η επαφή µε µέταλλα µπορεί να παράγει εύφλεκτο υδρογόνο. Η ουσία µπορεί να µεταφέρεται
σε µορφή τήγµατο̋. Η διαρροή νερού κατάσβεση̋ στο αποχετευτικό δίκτυο µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιά̋ ή έκρηξη̋.

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

• Ενηµερώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατο̋.
• ∆ιατηρήστε ικανή απόσταση ασφαλεία̋ ανάλογα µε το υλικό που εµπλέκεται και την ποσότητα αυτού. Συνδράµετε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αποκλεισµό του χώρου ατυχήµατο̋ σε όλε̋ τι̋
κατευθύνσει̋ αρχικά για τουλάχιστον 25-50 µέτρα. Σε περίπτωση µεγάλη̋ κηλίδα̋ διαρροή̋
συνδράµετε στον αποκλεισµό τη̋ περιοχή̋ σε ακτίνα τουλάχιστον 100-300 µέτρων και εάν
εµπλέκονται σε πυρκαγιά δεξαµενέ̋, βαγόνια ή βυτία οχηµάτων σε ακτίνα 500-800 µέτρων
σε όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋. Εξετάστε την εισήγησή σα̋ στην αρµόδια Αρχή για εκκένωση/οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών.
• Επιχειρήστε από την πλευρά που φυσά ο άνεµο̋ (ανάντη, δηλαδή έχοντα̋ τον άνεµο στην
πλάτη στραµµένοι προ̋ το περιστατικό).
• Φροντίστε για την προσωπική σα̋ ασφάλεια και χρησιµοποιείστε κράνο̋, αναπνευστική συσκευή θετική̋ πίεση̋, γάντια, µπότε̋, επενδύτη πυρκαγιά̋, κουκούλα πυρκαγιά̋, στολή χηµική̋
προστασία̋ (η οποία µπορεί να παρέχει µικρή ή καθόλου θερµική προστασία) κ.α. ω̋ µέσα ατοµική̋ προστασία̋.
• Εξαλείψτε τι̋ εστίε̋ ανάφλεξη̋. Αποµακρύνετε τα δοχεία συσκευασία̋ από το χώρο τη̋
πυρκαγιά̋ αν αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια. Κατάσβεση µε ξηρά σκόνη, CO2 ή διασκορπισµένη βολή νερού σε µικρέ̋ πυρκαγιέ̋ και επιπλέον αφρό ανθεκτικό στι̋ αλκοόλε̋ σε περίπτωση µεγάλων πυρκαγιών.
• Αποφύγετε του̋ χώρου̋ που βρίσκονται χαµηλά. Αρκετοί ατµοί είναι βαρύτεροι του αέρα,
εξαπλώνονται σε όλη την έκταση του εδάφου̋ και συγκεντρώνονται σε χώρου̋ που βρίσκονται
χαµηλά (υπόγεια, δεξαµενέ̋, αποχετευτικό δίκτυο).
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• Σε περίπτωση πυρκαγιών στι̋ οποίε̋ εµπλέκονται δεξαµενέ̋ ή φορτία οχηµάτων/ρυµουλκούµενων καταπολεµήστε την πυρκαγιά από τη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση ή χρησιµοποιήστε
µη επανδρωµένου̋ επιδαπέδιου̋ αυλού̋ ή τηλεκατευθυνόµενου̋ αυλού̋ κ.α. από τη µεγαλύτερη
δυνατή απόσταση. Αν αυτό είναι αδύνατο αφήστε την πυρκαγιά να εξελιχθεί. ΠΑΝΤΑ µείνετε µακριά
από δεξαµενέ̋ που τυλίγονται στι̋ φλόγε̋. ΝΑ ΜΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΕΙ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ∆ΟΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.
Ψύξτε τα δοχεία συσκευασία̋ µε µεγάλε̋ ποσότητε̋ νερού για αρκετή ώρα και µετά την κατάσβεση τη̋ πυρκαγιά̋.
• Αποφύγετε να χυθούν τα υγρά πυρόσβεση̋ σε δίκτυα αποχέτευση̋ και υδάτινου̋ πόρου̋.
Αν χρειαστεί δηµιουργήστε ανάχωµα για να συγκεντρώσετε τα παραπάνω υγρά ώστε να διατεθούν κατάλληλα. Μη διασκορπίζετε το «χυµένο» υλικό µε συµπαγή βολή νερού κ.α.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΩΝ

Θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, υδροφθόριο/υδροφθορικό οξύ, φωσφορικό οξύ, υδροξείδιο του νατρίου στερεό/διάλυµα, υδροξείδιο του καλίου, υδροξείδιο του λιθίου, υδραζίνη, υδράργυρο̋, βρώµιο/διάλυµα βρωµίου κ.α.

ΚΛΑΣΗ 9 ∆ΙΑΦΟΡΑ
ΚΛΑΣΗ

ΕΤΙΚΕΤΑ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(label / placard)

9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

ΣΗΜΑΣΙΑ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Επτά κάθετες µαύρες ρίγες στο
∆ιάφορες επιπάνω µισό σε λευκό φόντο, µικρός
κίνδυνες ουσίες
αριθµός ‘9’ υπογραµµισµένος στην
και είδη.
κάτω γωνία.

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ

Αποτελούν κίνδυνο για την υγεία εάν εισχωρήσουν στο αναπνευστικό σύστηµα [εισπνοή σκόνη̋
(ινών) αµιάντου προκαλεί καταστροφικέ̋ βλάβε̋ στου̋ πνεύµονε̋]. Σε περίπτωση φωτιά̋ µπορεί
να παράγουν δηλητηριώδη αέρια, διοξίνε̋ ή εύφλεκτο ατµό (βιολογικά µη αφοµοιώσιµα). Επικίνδυνα
υγρά που µολύνουν το υδατικό περιβάλλον. Ουσίε̋ που µεταφέρονται σε αυξηµένε̋ θερµοκρασίε̋
(θερµοκρασίε̋ άνω των 100ºC), συµπεριλαµβανοµένων τηγµένων µετάλλων, αλάτων κ.α. Ουσίε̋
αυτή̋ τη̋ κλάση̋ αποσυντίθεται (προκαλώντα̋ έκρηξη) όταν θερµαίνονται. Μερικέ̋ από αυτέ̋
αντιδρούν βίαια (προκαλούν έκρηξη) όταν αναµιγνύονται µε καύσιµα.

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

• Ενηµερώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατο̋.
• ∆ιατηρήστε ικανή απόσταση ασφαλεία̋ ανάλογα µε το υλικό που εµπλέκεται και την ποσότητα
αυτού. Συνδράµετε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αποκλεισµό του χώρου ατυχήµατο̋ σε όλε̋ τι̋ κατευθύνσει̋ αρχικά σε ακτίνα τουλάχιστον 25-100 µέτρων . Σε περίπτωση µεγάλη̋ κηλίδα̋ διαρροή̋ συνδράµετε στον αποκλεισµό τη̋ περιοχή̋ σε ακτίνα τουλάχιστον 100-300 µέτρων και εάν
εµπλέκονται σε πυρκαγιά δεξαµενέ̋, βαγόνια ή βυτία οχηµάτων σε ακτίνα 800 µέτρων σε όλε̋
τι̋ κατευθύνσει̋. Εξετάστε την εισήγησή σα̋ στην αρµόδια Αρχή για εκκένωση/οργανωµένη απο22

µάκρυνση των πολιτών.
• Επιχειρήστε από την πλευρά που φυσά ο άνεµο̋ (ανάντη, δηλαδή έχοντα̋ τον άνεµο στην
πλάτη στραµµένοι προ̋ το περιστατικό).
• Φροντίστε για την προσωπική σα̋ ασφάλεια και χρησιµοποιείστε κράνο̋, αναπνευστική συσκευή θετική̋ πίεση̋, γάντια, µπότε̋, επενδύτη πυρκαγιά̋, κουκούλα πυρκαγιά̋, στολή χηµική̋
προστασία̋ (η οποία µπορεί να παρέχει µικρή ή καθόλου θερµική προστασία) κ.α. ω̋ µέσα ατοµική̋
προστασία̋. Να φοράτε πάντα θερµικά προστατευτική στολή όταν χειρίζεστε ψυκτικά/κρυογενικά
υγρά ή στερεά.Εξαλείψτε τι̋ εστίε̋ ανάφλεξη̋. Αποµακρύνετε τα δοχεία συσκευασία̋ από το
χώρο τη̋ πυρκαγιά̋ αν αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια. Σε περίπτωση µικρών πυρκαγιών χρησιµοποιήστε ξηρά σκόνη, CO2, νερό ή αφρό και σε περίπτωση µεγάλων πυρκαγιών νερό, βολή οµίχλη̋ ή αφρό.
• Σε πυρκαγιέ̋ στι̋ οποίε̋ εµπλέκονται δεξαµενέ̋ ψύξτε τα δοχεία συσκευασία̋ µε µεγάλε̋
ποσότητε̋ νερού για αρκετή ώρα και µετά την κατάσβεση τη̋ πυρκαγιά̋. Αποµακρυνθείτε αµέσω̋
σε περίπτωση εντεινόµενου ήχου από τα εξαεριστικά ασφαλεία̋ ή σε περίπτωση αλλοίωση̋ του
χρώµατο̋ τη̋ δεξαµενή̋. ΠΑΝΤΑ µείνετε µακριά από δεξαµενέ̋ που έχουν τυλιχθεί στι̋ φλόγε̋.
• Αποφύγετε να χυθούν τα υγρά πυρόσβεση̋ σε δίκτυα αποχέτευση̋ και υδάτινου̋ πόρου̋.
Αν χρειαστεί δηµιουργήστε ανάχωµα για να συγκεντρώσετε τα παραπάνω υγρά ώστε να διατεθούν κατάλληλα. Μη διασκορπίζετε το «χυµένο» υλικό µε συµπαγή βολή νερού κ.α.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΩΝ

Αµίαντο̋ (asbestos), πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs), διοξείδιο του άνθρακα (ξηρό̋ πάγο̋),
βενζαλδε˹δη, µπαταρίε̋ λιθίου, περιβαλλοντικά επικίνδυνε̋ υγρέ̋ ουσίε̋, υγρά υψηλή̋ θερµοκρασία̋ όπω̋ λιωµένα µέταλλα, τηγµένα άλατα κ.α., γενετικά µεταλλαγµένοι οργανισµοί κ.α.

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ADR
ΕΤΙΚΕΤΑ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ
Αυξηµένη θερµοκρασία. Τριγωνικό σήµα κόκκινου
χρώµατος µε θερµόµετρο σε λευκό φόντο που φέρουν βυτιοφόρα οχήµατα, εµπορευµατοκιβώτια-δεξαµενές, φορητές δεξαµενές, ειδικά οχήµατα ή
εµπορευµατοκιβώτια ή ειδικά εξοπλισµένα οχήµατα
τα οποία µεταφέρουν ουσίες σε αυξηµένη θερµοκρασία.
Προειδοποιητικό σήµα απολύµανσης µε καπνό.
Μαύρα γράµµατα και νεκροκεφαλή µε οστά χιαστί
σε λευκό φόντο. Αναγράφεται το όνοµα απολυµαντικού, η ηµεροµηνία και ώρα εφαρµογής καθώς και η
ηµεροµηνία εξαερισµού.

ή

Βέλη προσανατολισµού. ∆ύο κάθετα µαύρα ή κόκκινα βέλη σε λευκό ή κατάλληλο αντίθετου χρώµατος φόντο. Το ορθογώνιο περιθώριο είναι
προαιρετικό. Τα βέλη προσανατολισµού δείχνουν
προς τη σωστή όρθια κατεύθυνση.
Διάθεση: www.sefeaa.gr
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ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ADR

{

{

30 cm

33
1203

Αριθµός αναγνώρισης κινδύνου (HI!)
33: πολύ εύφλεκτο υγρό (σηµείο ανάφλεξης κάτω από 23°C)
Αριθµός αναγνώρισης της ουσίας του
OHE (U! !umber)
1203: βενζίνη

40 cm

Οι πινακίδε̋ πορτοκαλί χρώµατο̋ (orange–coloured plate) αποτελούνται από δύο µέρη. Στο επάνω
µέρο̋ (αριθµητή̋) αναγράφεται ο αριθµό̋ αναγνώριση̋ κινδύνου (Hazard Identification Number HIN) και δείχνει το είδο̋ και το µέγεθο̋ του κινδύνου ή των κινδύνων (πρωτεύοντα και δευτερεύοντα) που ενέχει η ουσία. Στο κάτω µέρο̋ τη̋ πινακίδα̋ (παρονοµαστή̋) αναγράφεται ο αριθµό̋ αναγνώριση̋ τη̋ ουσία̋ του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (United Nation Νumber – UN
Νumber). Ο αριθµό̋ αυτό̋ αποτελείται από 4 ψηφία και δείχνει την ακριβή ονοµασία τη̋ ουσία̋ ή
το όνοµα µια̋ συλλογική̋ επικεφαλίδα̋ (κατηγορία̋) και δίνεται για κάθε ουσία τη̋ Συµφωνία̋
ADR από την αρµόδια επιτροπή του Ο.Η.Ε.
Συγκεκριµένα, ο αριθµητή̋ αποτελείται από δύο ή τρία ψηφία που δείχνουν του̋ παρακάτω κινδύνου̋:
2. Εκποµπή αερίου λόγω πίεση̋ ή χηµική̋ αντίδραση̋.
3. Ευφλεκτότητα υγρών (ατµών) και αερίων ή αυτοθερµαινόµενων υγρών.
4. Ευφλεκτότητα στερεών ή αυτοθερµαινόµενων στερεών.
5. Οξειδωτική (πυροδυναµωτική) επίδραση.
6. Τοξικότητα ή κίνδυνο̋ µόλυνση̋.
7. Ραδιενέργεια.
8. ∆ιαβρωτικότητα.
9. Κίνδυνο̋ αυθόρµητη̋ βίαιη̋ αντίδραση̋.
Σηµείωση: Ο κίνδυνο̋ αυθόρµητη̋ βίαιη̋ αντίδραση̋ µε την έννοια του ψηφίου 9 συµπεριλαµβάνει την πιθανότητα επακόλουθου κινδύνου από τη φύση µια̋ ουσία̋, όπω̋ αντίδραση έκρηξη̋,
αποσύνθεση̋ και πολυµερισµού ακολουθούµενη από απελευθέρωση θερµότητα̋ ή εύφλεκτων
και/ή τοξικών αερίων.
• ∆ιπλασιασµό̋ του ψηφίου φανερώνει αύξηση του συγκεκριµένου κινδύνου π.χ. HIN 33 φανερώνει αυξηµένο κίνδυνο τη̋ κλάση̋ 3 πολύ εύφλεκτο υγρό.
• Εάν ο κίνδυνο̋ µπορεί να υποδειχθεί ικανοποιητικά από ένα µόνο ψηφίο, αυτό ακολουθείται
από το µηδέν (0).
• Αν ο αριθµό̋ αναγνώριση̋ κινδύνου έχει µπροστά το γράµµα «Χ», αυτό υποδεικνύει ότι η
ουσία θα αντιδράσει επικίνδυνα µε το νερό. Γι’ αυτέ̋ τι̋ ουσίε̋ το νερό µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µόνο µετά από έγκριση από ειδικού̋.
Στoν παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι αριθµητέ̋ (αριθµοί αναγνώριση̋ κινδύνου - HIN) των
πινακίδων πορτοκαλί χρώµατο̋ τη̋ Συµφωνία̋ ADR.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ (HI!)
20
22

ασφυξιογόνο αέριο ή αέριο µε κανένα δευτερεύοντα κίνδυνο
υγροποιηµένο αέριο υπό ψύξη, ασφυξιογόνο

223 υγροποιηµένο αέριο υπό ψύξη, εύφλεκτο
225 υγροποιηµένο αέριο υπό ψύξη, οξειδωτικό (πυροδυναµωτικό)
23

εύφλεκτο αέριο

239 εύφλεκτο αέριο, που µπορεί αυθόρµητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση
25
26
263
265
268
30
323
Χ323
33
333
Χ333
336

οξειδωτικό αέριο (πυροδυναµωτικό)
τοξικό αέριο
τοξικό αέριο, εύφλεκτο
τοξικό αέριο, οξειδωτικό (πυροδυναµωτικό)
τοξικό αέριο, διαβρωτικό
εύφλεκτο υγρό (µε σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23°C και 60°C, συµπεριλαµβανοµένου) ή εύφλεκτο υγρό ή στερεό σε τηγµένη µορφή µε σηµείο ανάφλεξης
πάνω από τους 60°C, που έχει θερµανθεί σε θερµοκρασία ίση µε ή πάνω από το
σηµείο ανάφλεξής του, ή αυτοθερµαινόµενο υγρό
εύφλεκτο υγρό που αντιδρά µε το νερό και εκπέµπει εύφλεκτα αέρια
εύφλεκτο υγρό που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό, εκπέµποντας εύφλεκτα αέρια 1
πολύ εύφλεκτο υγρό (σηµείο ανάφλεξης κάτω από 23°C)
πυροφορικό υγρό
πυροφορικό υγρό που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό 1
πολύ εύφλεκτο υγρό, τοξικό

338 πολύ εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό
Χ338 πολύ εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό 1
339 πολύ εύφλεκτο υγρό που µπορεί αυθόρµητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση
εύφλεκτο υγρό (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23ºC και 60ºC, συµπεριλαµβανοµέ36 νου), ελαφρώς τοξικό, ή αυτοθερµαινόµενο υγρό, τοξικό
362 εύφλεκτο υγρό, τοξικό, που αντιδρά µε το νερό, εκπέµποντας εύφλεκτα αέρια
υγρό, τοξικό, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό, εκπέµποντας εύΧ362 εύφλεκτο
φλεκτα αέρια 1
368 εύφλεκτο υγρό, τοξικό, διαβρωτικό
εύφλεκτο υγρό (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23ºC και 60ºC, συµπεριλαµβανοµέ38 νου), ελαφρώς διαβρωτικό ή αυτοθερµαινόµενο υγρό, διαβρωτικό
382 εύφλεκτο υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά µε το νερό, εκπέµποντας εύφλεκτα αέρια
υγρό, διαβρωτικό, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό, εκπέµποντας εύΧ382 εύφλεκτο
φλεκτα αέρια 1
39 εύφλεκτο υγρό, που µπορεί αυθόρµητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση
40

εύφλεκτο στερεό ή αυτενεργή ουσία ή αυτοθερµαινόµενη ουσία
25

423 στερεό που αντιδρά µε το νερό, εκπέµποντας εύφλεκτα αέρια
στερεό που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό, εκπέµποντας εύφλεκτα
Χ423 εύφλεκτο
αέρια 1
43 αυθόρµητα εύφλεκτο (αυταναφλέξιµο) στερεό
44 εύφλεκτο στερεό, σε τηγµένη µορφή σε αυξηµένη θερµοκρασία
446 εύφλεκτο στερεό, τοξικό, σε τηγµένη µορφή, σε αυξηµένη θερµοκρασία
46

εύφλεκτο ή αυτοθερµαινόµενο στερεό, τοξικό

462 τοξικό στερεό, που αντιδρά µε το νερό, εκπέµποντας εύφλεκτα αέρια
Χ462 στερεό που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό, εκπέµποντας τοξικά αέρια 1
48 εύφλεκτο ή αυτοθερµαινόµενο στερεό, διαβρωτικό
482 διαβρωτικό στερεό που αντιδρά µε το νερό, εκπέµποντας εύφλεκτα αέρια
Χ482 στερεό που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό, εκπέµποντας διαβρωτικά αέρια 1
50

οξειδωτική (πυροδυναµωτική) ουσία

539
55
556
558

64
642

εύφλεκτο οργανικό υπεροξείδιο
έντονα οξειδωτική (πυροδυναµωτική) ουσία
έντονα οξειδωτική (πυροδυναµωτική) ουσία, τοξική
έντονα οξειδωτική (πυροδυναµωτική) ουσία, διαβρωτική
έντονα οξειδωτική (πυροδυναµωτική) ουσία, που µπορεί αυθόρµητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση
οξειδωτική ουσία (πυροδυναµωτική), τοξική
οξειδωτική ουσία (πυροδυναµωτική), τοξική, διαβρωτική
οξειδωτική ουσία (πυροδυναµωτική), διαβρωτική
οξειδωτική ουσία (πυροδυναµωτική) που µπορεί αυθόρµητα να οδηγήσει σε
βίαιη αντίδραση
τοξική ή ελαφρώς τοξική ουσία
µολυσµατική ουσία
τοξικό υγρό, που αντιδρά µε το νερό, εκπέµποντας εύφλεκτα αέρια
τοξική ουσία, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23°C και 60°C, συµπεριλαµβανοµένου)
τοξική ουσία, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23°C και 60°C, συµπεριλαµβανοµένου), διαβρωτική
τοξική ουσία, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης όχι µεγαλύτερο από τους 60°C) που
µπορεί αυθόρµητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση
τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερµαινόµενο
τοξικό στερεό, που αντιδρά µε το νερό, εκπέµποντας εύφλεκτα αέρια

65

τοξική ουσία, οξειδωτική (πυροδυναµωτική)

66

πολύ τοξική ουσία

559
56
568
58
59
60
606
623
63
638
639

663 πολύ τοξική ουσία, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης όχι µεγαλύτερο από τους 60°C)
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664 πολύ τοξικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερµαινόµενο
665 πολύ τοξική ουσία, οξειδωτική (πυροδυναµωτική)
668 πολύ τοξική ουσία, διαβρωτική
669 πολύ τοξική ουσία που µπορεί αυθόρµητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση
68
69
70
78

τοξική ουσία, διαβρωτική

80

διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία

τοξική ή ελαφρώς τοξική ουσία, που µπορεί αυθόρµητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση

ραδιενεργό υλικό
ραδιενεργό υλικό, διαβρωτικό

Χ80 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό 1
823 διαβρωτικό υγρό που αντιδρά µε το νερό, εκπέµποντας εύφλεκτα αέρια
83 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ
23°C και 60°C)
Χ83 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, εύφλεκτη 1(σηµείο ανάφλεξης µεταξύ
23°C και 60°C ), που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό
διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ
839 23°C και 60°C συµπεριλαµβανοµένου) που µπορεί αυθόρµητα να οδηγήσει σε
βίαιη αντίδραση
διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ
Χ839 23°C και 60°C συµπεριλαµβανοµένου), που µπορεί αυθόρµητα να οδηγήσει σε
βίαιη αντίδραση και που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό 1
84 διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερµαινόµενο
842 διαβρωτικό στερεό που αντιδρά µε το νερό, εκπέµποντας εύφλεκτα αέρια
85 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, οξειδωτική (πυροδυναµωτική)
856 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, οξειδωτική (πυροδυναµωτική) και τοξική
86 διαβρωτική ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, τοξική
88 πολύ διαβρωτική ουσία
Χ88 πολύ διαβρωτική ουσία, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό 1
πολύ διαβρωτική ουσία, εύφλεκτη (σηµείο ανάφλεξης µεταξύ 23°C και 60°C
883
συµπεριλαµβανοµένου)
884 πολύ διαβρωτικό στερεό, εύφλεκτο ή αυτοθερµαινόµενο
885 πολύ διαβρωτική ουσία, οξειδωτική (πυροδυναµωτική)
886 πολύ διαβρωτική ουσία, τοξική
Χ886 πολύ διαβρωτική ουσία, τοξική, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό 1
ή ελαφρώς διαβρωτική ουσία, που µπορεί αυθόρµητα να οδηγήσει
89 διαβρωτική
σε βίαιη αντίδραση
90 περιβαλλοντικά επικίνδυνη ουσία, διάφορες επικίνδυνες ουσίες
99 διάφορες επικίνδυνες ουσίες που µεταφέρονται σε αυξηµένη θερµοκρασία
1

Το νερό δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί χωρίς την έγκριση ειδικών.
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3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ–ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ–ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. Ο∆ΗΓΙΕΣ
67/548/ΕΟΚ ΚΑΙ 1999/45/ΕΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ
(CLP)
Σε όλο τον κόσµο χρησιµοποιούνται διαφορετικά συστήµατα ταξινόµηση̋ και επισήµανση̋
χηµικών ουσιών και µιγµάτων. Προκειµένου να εξαλειφθούν αυτέ̋ οι διαφορέ̋ και να ενισχυθεί η προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντο̋ σε όλε̋ τι̋ χώρε̋, αποφασίστηκε
η ανάπτυξη ενό̋ Παγκοσµίου Εναρµονισµένου Συστήµατο̋ Ταξινόµηση̋ και Επισήµανση̋
(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals-GHS), υπό την αιγίδα
των Ηνωµένων Εθνών.
Το GHS στοχεύει µεταξύ άλλων στη βελτίωση τη̋ γνωστοποίηση̋ των κινδύνων για του̋ εργαζοµένου̋, του̋ καταναλωτέ̋, του̋ υπευθύνου̋ διαχείριση̋ έκτακτων περιστατικών, µέσω
εναρµονισµένων ετικετών και όπου χρειάζεται εναρµονισµένων δελτίων δεδοµένων ασφαλεία̋.
Για την ενσωµάτωση του Παγκοσµίου Εναρµονισµένου Συστήµατο̋ ταξινόµηση̋ και επισήµανση̋-GHS στην Κοινοτική νοµοθεσία, εκδόθηκε από την Ευρωπἀκή Επιτροπή στα τέλη του 2008
ο Kανονισµό̋ (ΕΚ) 1272/2008, που αποκαλείται και Κανονισµό̋ CLP (Classification-LabelingPackaging) για την Ταξινόµηση, την Επισήµανση και τη Συσκευασία επικίνδυνων ουσιών και µιγµάτων. Ο Κανονισµό̋ CLP ισχύει από τι̋ 20 Ιανουαρίου 2009 και προβλέπει τη σταδιακή
αντικατάσταση του υφιστάµενου συστήµατο̋ ταξινόµηση̋, επισήµανση̋ και συσκευασία̋ ουσιών και µιγµάτων, δηλαδή των Οδηγιών 67/549/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ µε τι̋ τροποποιήσει̋
του̋, έω̋ την 1η Ιουνίου 2015.
Οι κύριε̋ αλλαγέ̋ που εισάγονται από τον Κανονισµό CLP
Ο κανονισµό̋ ακολουθεί την ορολογία του GHS: ο όρο̋ «ουσία» διατηρείται, αλλά ο όρο̋
«παρασκεύασµα» αντικαθίσταται µε τον όρο «µίγµα». Ο όρο̋ «κατηγορία κινδύνου» αντικαθίσταται από τον όρο «τάξη κινδύνου». Ω̋ τάξη κινδύνου νοείται η φύση του φυσικού κινδύνου, του κινδύνου για την υγεία ή του περιβαλλοντικού κινδύνου. Ορισµένε̋ τάξει̋ κινδύνου
µπορεί να περιλαµβάνουν διαφοροποιήσει̋, ενώ άλλε̋ τάξει̋ µπορεί να περιλαµβάνουν κατηγορίε̋ κινδύνου. Τα σύµβολα κινδύνου (hazard symbols) των Οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και
1999/45/ΕΚ αντιστοιχούν/µετατρέπονται σε εικονογράµµατα κινδύνου (hazard pictograms)
µε τον Κανονισµό CLP.
Μετάβαση από τι̋ Οδηγίε̋ 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ στον Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ
(CLP)
Ο Κανονισµό̋ προβλέπει τη συνύπαρξη του υφιστάµενου συστήµατο̋ (Οδηγίε̋ 67/548/ΕΟΚ
και 1999/45/ΕΚ) µε τον Κανονισµό CLP κατά τη διάρκεια µια̋ µεταβατική̋ περιόδου. Από την
1η ∆εκεµβρίου 2010 η επισήµανση (ετικέτα) των (καθαρών) ουσιών θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το νέο σύστηµα CLP, µε την υποχρέωση να αναφέρεται η ταξινόµηση σύµφωνα µε το
υφιστάµενο σύστηµα στο δελτίο δεδοµένων ασφαλεία̋ σε συνδυασµό µε τη νέα ταξινόµηση
κατά CLP (διπλή ταξινόµηση). Η επισήµανση (ετικέτα) των µιγµάτων έω̋ την 1η Ιουνίου 2015,
µπορεί να γίνει είτε σύµφωνα µε το υπάρχον σύστηµα είτε σύµφωνα µε το CLP. Εάν επιλεγεί η
επισήµανση σύµφωνα µε το σύστηµα CLP, στο δελτίο δεδοµένων ασφαλεία̋ θα πρέπει να αναφέρονται η ταξινόµηση σύµφωνα µε το υφιστάµενο σύστηµα σε συνδυασµό µε τη νέα ταξινόµηση
κατά CLP (διπλή ταξινόµηση). Από την 1η Ιουνίου 2015 και έπειτα για την ταξινόµηση, επισή28

µανση και συσκευασία των (καθαρών) ουσιών και µιγµάτων ισχύει µόνο ο Κανονισµό̋
1272/2008/ΕΚ (CLP). Ουσίε̋ µε ετικέτε̋ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Οδηγία
67/548/ΕΟΚ) θα κυκλοφορούν νόµιµα έω̋ 01-12-2012 (υπό όρου̋) και µίγµατα (Οδηγία
67/548/ΕΟΚ & 1999/45/ΕΚ) έω̋ 01-06-2017 (υπό όρου̋).

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ-ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Σύµβολο κινδύνου Εικονόγραµµα κινδύνου
(Hazart symbol)
Τάξεις κινδύνου και
(Hazart pictogram)
Οδηγίες
Κανονισµός
κατηγορίες κινδύνου CLP
67/548/ΕΟΚ και
1272/2008/ΕΚ (CLP)
1999/45 ΕΚ
1. Φυσικοί κίνδυνοι
1.1 Εκρηκτικά: Εκρηκτικά των
υποδιαιρέσεων 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.
Ασταθή εκρηκτικά, αυτοαντιδρώντα – ουσίες και µίγµατα
τύπου Α, Β.
Οργανικά υπεροξείδια τύπου
Α, Β.
1.2 Εύφλεκτα: Αέρια κατηγορία
κινδύνου 1, υγρά κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3, στερεά κατηγορίες
κινδύνου 1, 2, αερολύµατα κατηγορίες κινδύνου 1, 2.
Αυτοαντιδρώντα – ουσίες και
µίγµατα τύπου B, C, D, E, F.
Πυροφορικά: υγρά και στερεά,
κατηγορία κινδύνου 1. Αυτοθερµαινόµενες/α ουσίες/µίγµατα,
κατηγορίες κινδύνου 1, 2.
Ουσίες και µίγµατα που σε
επαφή µε το νερό εκλύουν
εύφλεκτα αέρια, κατηγορίες
κινδύνου 1, 2, 3. Οργανικά υπεροξείδια τύπου B, C, D, E, F.
1.3 Οξειδωτικά:
Αέρια, κατηγορία κινδύνου 1.
Υγρά, κατηγορίες κινδύνου 1, 2,
3.
Στερεά, κατηγορίες κινδύνου 1,
2, 3.
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∆εν υπάρχει αντίστοιχο
σύµβολο κινδύνου

1.4 Αέρια υπό πίεση:
Πεπιεσµένα αέρια.
Υγροποιηµένα αέρια.
Υγροποιηµένα αέρια υπό ψύξη.
∆ιαλελυµένα αέρια.

1.5 ∆ιαβρωτικά:
∆ιαβρωτικό για τα µέταλλα, κατηγορία
κινδύνου 1.

2. Κίνδυνοι για την υγεία

ή

2.1 Κίνδυνος για την υγεία:
Οξεία τοξικότητα (στόµα, δέρµα,
εισπνοή), κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3.

2.2 ∆ιαβρωτικά:
∆ιαβρωτικό του δέρµατος, κατηγορίες
κινδύνου 1Α, 1Β, 1C.
Σοβαρή οφθαλµική βλάβη, κατηγορία
κινδύνου 1.

2.3 Κίνδυνος για την υγεία:
Οξεία τοξικότητα (στόµα, δέρµα,
εισπνοή), κατηγορία κινδύνου 4.
Ερεθισµός: δέρµατος/οφθαλµών, κατηγορία κινδύνου 2. Ευαισθητοποίηση
του δέρµατος, κατηγορία κινδύνου 1.
Ερεθισµός της αναπνευστικής οδού.
Ειδική Τοξικότητα σε Όργανο Στόχο
(STOT) ύστερα από µία εφάπαξ
έκθεση, κατηγορία κινδύνου 3.
Ναρκωτική επίδραση.
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2.4 Κίνδυνος για την υγεία:
Ευαισθητοποίηση αναπνευστικού, κατηγορία κινδύνου 1. Μεταλλαξιγένεση των
γεννητικών κυττάρων, καρκινογένεση,
τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορίες
κινδύνου 1Α, 1Β, 2. Ειδική Τοξικότητα σε
Όργανο Στόχο (STOT) ύστερα από µία
εφάπαξ έκθεση, κατηγορίες κινδύνου 1, 2.
Ειδική Τοξικότητα σε Όργανο Στόχο
(STOT) ύστερα από επανειληµµένη
έκθεση, κατηγορίες κινδύνου 1, 2.
Kίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία
κινδύνου 1.

ή

3. Κίνδυνοι για το περιβάλλον
3.1 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον:
Οξύς κίνδυνος κατηγορίας 1.
Χρόνιος κίνδυνος κατηγοριών 1, 2.

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ –
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Οι φράσει̋ κινδύνου και ασφαλού̋ χρήση̋ των Οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ είναι
τυποποιηµένε̋ και περιγράφουν κωδικοποιηµένα του̋ κινδύνου̋ και τα κατάλληλα µέτρα προφύλαξη̋ κατά τη χρήση επικίνδυνων υλικών.
• Φράσει̋ κινδύνου: αποτελούνται από το γράµµα R (Risk) ένα µοναδικό αριθµό και µία επεξηγηµατική πρόταση, π.χ. R 10 Εύφλεκτο.
• Φράσει̋ ασφαλού̋ χρήση̋: αποτελούνται από το γράµµα S (Safety) ένα µοναδικό αριθµό
και µία επεξηγηµατική πρόταση, π.χ. S 25 Αποφεύγετε επαφή µε τα µάτια.
Με το νέο Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ (CLP) οι φράσει̋ κινδύνου αντικαθίστανται µε τι̋ δηλώσει̋ επικινδυνότητα̋ H (Hazard statement, π.χ. Η315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατο̋), ενώ
οι φράσει̋ ασφαλού̋ χρήση̋ αντικαθίστανται µε τι̋ δηλώσει̋ προφύλαξη̋ P (Precautionary
statement, π.χ. P102 Μακριά από παιδιά). Παρατίθεται ενδεικτικό̋ πίνακα̋:

ΦΡΑΣΕΙΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
(R)
R10 Εύφλεκτο

∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ (H)
Η221 Εύφλεκτο αέριο

R 24 Τοξικό σε
Η311 Τοξικό σε επαφή
επαφή µε το δέρµα µε το δέρµα

ΦΡΑΣΕΙΣ
ΑΣΦΑΛΟΥΣ
ΧΡΗΣΗΣ (S)
S2 Μακριά από
παιδιά

∆ΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ (P)
P102 Μακριά
από παιδιά

S3 Να φυλάσσεται P235 Να διατησε δροσερό µέρος ρείται δροσερό
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4. ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΩΝ
ΑΕΡΙΩΝ
Σύµφωνα µε το Ευρωπἀκό και Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1089-3 ο λαιµό̋ τη̋ φιάλη̋ θα
πρέπει να χρωµατίζεται µε συγκεκριµένο χρώµα για κάθε αέριο και να αναγράφεται το γράµµα
Ν (σηµαίνει Νέο χρώµα). Στο υπόλοιπο σώµα τη̋ φιάλη̋ χρησιµοποιείται για ορισµένα αέρια
συγκεκριµένο χρώµα ανάλογα µε τη χρήση του̋ (ιατρικά, βιοµηχανικά κ.α.).
Τα 4 βασικά χρώµατα που βάφεται ο λαιµό̋ τη̋ φιάλη̋ ανάλογα µε τον κίνδυνο του περιεχόµενου αερίου είναι:
Αδρανές / Προκαλεί
ασφυξία

Πράσινο (φωτεινό)

Εύφλεκτο

Κόκκινο

Οξειδωτικό

Μπλε (ανοιχτό)

Τοξικό ή διαβρωτικό

Κίτρινο

Στο λαιµό τη̋ φιάλη̋ δύναται να σηµανθούν περισσότεροι από έναν κίνδυνοι µε οριζόντιο
συνδυασµό των αντίστοιχων χρωµάτων σε λωρίδε̋. Kίτρινο και µπλε ανοιχτό σηµαίνει τοξικό ή
διαβρωτικό και οξειδωτικό, κόκκινο και κίτρινο σηµαίνει εύφλεκτο και τοξικό ή διαβρωτικό:
Τοξικό ή διαβρωτικό και
οξειδωτικό
Εύφλεκτο και τοξικό ή
διαβρωτικό

Κίτρινο
Μπλε (ανοιχτό)
Κόκκινο
Κίτρινο

Για τα συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα αέρια συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών αερίων, ο
χρωµατισµό̋ του λαιµού τη̋ φιάλη̋ είναι:
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Αργό (Ar)
Σκούρο πράσινο RAL 6001

∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Γκρι RAL 7037

Άζωτο (!2)
Μαύρο RAL 9005

Ήλιο (He)
Καφέ RAL 8008

Οξυγόνο (O2)
Λευκό RAL 9010

Ασετυλίνη (C2H2 )
Ερυθροκαστανό RAL 3009

Υδρογόνο (H2)
Κόκκινο RAL 3000

Αµµωνία (!H3) ή Χλώριο (Cl2)
Κίτρινο RAL 1018

Οι κίνδυνοι από τη χρήση των φιαλών παρουσιάζονται µε τρει̋ διαφορετικέ̋ µορφέ̋:
1. Το µεγάλο βάρο̋ των φιαλών: Εξαιτία̋ τη̋ υψηλή̋ πίεση̋ που δέχονται οι φιάλε̋ των
αερίων, είναι κατασκευασµένε̋ από χάλυβα πάχου̋ ~6-8 mm και το βάρο̋ του̋, ανάλογα µε
το µέγεθό̋ του̋, µπορεί να περάσει και τα 80 κιλά.
2. Η υψηλή πίεση και χαµηλή θερµοκρασία κατά την εκτόνωση των αερίων: Τυχόν εκτόνωση
του αερίου να µη γίνεται προ̋ το πρόσωπο διότι υπάρχει κίνδυνο̋ τύφλωση̋ ή σε περιπτώσει̋
ειδικών εργαστηριακών µιγµάτων, δηλητηρίαση̋. Απαγορεύεται το κάπνισµα, η χρήση γυµνή̋
φλόγα̋ και η εκτόνωση του αερίου προ̋ µια πηγή θερµότητα̋. Άλλο̋ ένα̋ κίνδυνο̋ είναι να
προκληθεί πτώση τη̋ φιάλη̋ από µη ασφαλή στερέωση αυτή̋ ή από τη βίαιη εκτόνωση του αερίου. Εάν αυτή βρίσκεται σε χώρο µε άλλε̋ φιάλε̋, µπορεί να προκληθεί αλυσιδωτή πτώση
των φιαλών. Επίση̋ η εκτόνωση του συµπιεσµένου αερίου προκαλεί ψύξη τη̋ φιάλη̋. Αποφεύγετε τι̋ µηχανικέ̋ κρούσει̋ γιατί ο χάλυβα̋ γίνεται εύθραυστο̋ σε πολύ χαµηλέ̋ θερµοκρασίε̋. Φορέστε ειδικά γάντια για να µην παγώσουν τα χέρια ή για να µην προκληθεί ψυχρό
έγκαυµα. Η απότοµη εκτόνωση προκαλεί σχηµατισµό υγρασία̋ ή πάγου.
3. Οι ιδιότητε̋ των περιεχοµένων αερίων: Όλε̋ οι φιάλε̋ πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητε̋
ενηµερωτικέ̋ ετικέτε̋ στι̋ οποίε̋ αναγράφεται το περιεχόµενο αέριο, οι ιδιότητέ̋ του και ο
προµηθευτή̋. Τα αέρια µπορεί να είναι εύφλεκτα, τοξικά, ερεθιστικά, διαβρωτικά, ασφυκτικά
κ.α. Για του̋ ανωτέρω λόγου̋ δεν επιτρέπεται η ελεύθερη εκτόνωση των αερίων σε κλειστού̋
ή ανοικτού̋ χώρου̋. Ο χρήστη̋ ενό̋ αερίου επιβάλλεται να γνωρίζει τόσο τι̋ φυσικέ̋ όσο και
τι̋ χηµικέ̋ ιδιότητε̋ των αερίων και θα πρέπει να ζητά πάντα από τον προµηθευτή του το
δελτίο δεδοµένων ασφαλεία̋ του αερίου (SDS).

Απεικόνιση αυτοκόλλητης ενηµερωτικής ετικέτας σήµανσης φιαλών
πεπιεσµένων αερίων
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Χρήσιµε̋ οδηγίε̋ για τι̋ φιάλε̋:
• Οι φιάλε̋ πρέπει να βάφονται σύµφωνα µε το χρωµατικό κώδικα και να ελέγχεται τακτικά
η πίεση αυτών (η σχεδόν άδεια φιάλη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη). Οι άδειε̋ φιάλε̋ πρέπει να
τοποθετούνται σε διαφορετικό σηµείο από τι̋ γεµάτε̋ µε την ανάλογη ένδειξη.
• Ζητήστε πληροφορίε̋ από του̋ υπεύθυνου̋, αναγνωρίστε τον κίνδυνο και το περιεχόµενο αέριο από το χρωµατικό κώδικα του λαιµού τη̋ φιάλη̋ και την αυτοκόλλητη ενηµερωτική ετικέτα.
• Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το χαρακτηριστικό σφύριγµα ή από την οσµή ή από το
σχηµατισµό υγρασία̋ ή πάγου ότι διαφεύγει/διαρρέει αέριο από τη βαλβίδα ή σε περίπτωση
που χρειαστεί να µετακινηθεί η φιάλη, περισφίξτε το περικόχλιο-βαλβίδα (κλείστρο) χρησιµοποιώντα̋ προστατευτικά γάντια. Ελέγξτε τη διαρροή µε σαπουνάδα ή αφρό και ποτέ µε φλόγα.
• Αποφύγετε την έκθεση των φιαλών σε θερµότητα, οξέα ή υγρασία και σε µηχανικέ̋ καταπονήσει̋.
•Εάν θερµανθεί µια φιάλη ψύξτε την µε νερό. Εάν είναι ιδιαίτερα θερµή, ψύξτε την µε νερό
από ασφαλή απόσταση και θέση.
• Σε περίπτωση πυρκαγιά̋ εάν είναι εφικτό, αποµακρύνετε προσεκτικά και τοποθετήστε
τι̋ φιάλε̋ σε καλά αεριζόµενο και ασφαλή χώρο σε όρθια θέση πάντα µε κατάλληλη πρόσδεση.

5. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΜΕ – ΧΒΡΠ
& ΤΑ
• Η έγκαιρη και ορθή πληροφόρηση είναι βασική για την έναρξη τη̋ επιχείρηση̋ σε ένα
Βιοµηχανικό Ατύχηµα Μεγάλη̋ Έκταση̋ (ΒΑΜΕ) ή στην αντιµετώπιση Χηµικών, Βιολογικών,
Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών καθώ̋ και Τεχνολογικών Ατυχηµάτων (ΧΒΡΠ & ΤΑ). Για
να ληφθεί η αρχική απόφαση θα χρειαστούν ω̋ στοιχεία οι επικρατούσε̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋,
η ώρα, η τοπογραφία του συµβάντο̋ κ.α.
• Ενηµερώστε το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ και ζητήστε την επικοινωνία µε την
ΥΟ∆/ΓΓΠΠ. Μείνετε σε συνεχή επαφή µε του̋ υπεύθυνου̋ τη̋ εγκατάσταση̋.
• Η απόκριση στον τόπο του συµβάντο̋ πρέπει να γίνει µε ασφαλή τρόπο. Προσεγγίστε
από ψηλότερο σηµείο, από εκεί που φυσά ο άνεµο̋ (ανάντη, δηλαδή έχοντα̋ τον άνεµο στην
πλάτη στραµµένοι προ̋ το περιστατικό), για την προστασία σα̋ (επέζησε για να επιχειρεί̋).
• Πρέπει να γίνει µια σωστή εκτίµηση τη̋ κατάσταση̋. Παρατηρήστε/αναζητήστε τυχόν διαφυγή ατµών, αερίων και πορεία µετακίνηση̋ νέφου̋ αυτών, διαρροή υγρών, σχηµατισµό λίµνη̋
υγρών, διασκορπισµό στερεών, κατεστραµµένα δοχεία κ.α.
• Παρατηρήστε/αναγνωρίστε τυχόν θύµατα και συµπτώµατα αυτών π.χ. αναπνευστικά προβλήµατα, εγκαύµατα, δακρύρροια, σπασµοί, απώλεια συνείδηση̋, απώλεια αισθήσεων κ.α.
• Εκτιµήστε το χαρακτηρισµό τη̋ αιτία̋ του συµβάντο̋ που θα καθορίσει την επέµβαση
π.χ. ατύχηµα, αστοχία υλικού, φυσικό αίτιο, τροµοκρατικό χτύπηµα κ.α.
• Εγκαταστήστε Στοιχείο ∆ιοίκηση̋ Συµβάντο̋ (Σ∆Σ) στον τόπο του ατυχήµατο̋, σ’ ένα
ασφαλέ̋ σηµείο που να εξυπηρετεί επιχειρησιακά η θέση του.
• Η πιο επικίνδυνη περιοχή πρέπει να αναγνωριστεί και να αποκλειστεί. ∆ιατηρήστε ικανή
απόσταση ασφαλεία̋. Συνδράµετε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αποκλεισµό του χώρου ατυχήµατο̋. Η
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είσοδο̋ στην περιοχή του ατυχήµατο̋ πρέπει να ελέγχεται από το προσωπικό τη̋ ΕΛ.ΑΣ. Έτσι
προλαµβάνονται ρυπάνσει̋/µολύνσει̋ πολιτών που θέλουν να περάσουν από ή προ̋ τι̋ ρυπασµένε̋/µολυσµένε̋ περιοχέ̋.
•Ενηµερωθείτε για τι̋ Ζώνε̋ Ι, ΙΙ & ΙΙΙ προστατευτικών δράσεων πληθυσµού και για τα λοιπά
χρήσιµα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη µελέτη ασφαλεία̋ µια̋ εγκατάσταση̋ SEVESO, στο
Ειδικό Σχέδιο Αντιµετώπιση̋ Τεχνολογικών Ατυχηµάτων Μεγάλη̋ Έκταση̋ (ΣΑΤΑΜΕ) τη̋ οικεία̋ Νοµαρχιακή̋ Αυτοδιοίκηση̋ ή τη̋ αντίστοιχη̋ αρµόδια̋ Υπηρεσία̋ σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Καλλικράτη̋ (Ν.3852/2010) καθώ̋ επίση̋ και στο Σχέδιο Επέµβαση̋ τη̋ οικεία̋ Π.Υ.,
σύµφωνα µε την Εγκύκλιο ∆ιαταγή 111, 111Α΄, 111Β΄ Α.Π.Σ. περί εφαρµογή̋ τη̋ Οδηγία̋
SEVESO.
• Χρησιµοποιήστε τα όργανα ανίχνευση̋ που διαθέτετε ή ζητήστε να χρησιµοποιηθούν από
του̋ υπευθύνου̋ τη̋ εγκατάσταση̋ και άλλων συναρµόδιων φορέων, τα όργανα ανίχνευση̋
που διαθέτουν.
• Συµβουλευτείτε τι̋ κατάλληλε̋ πηγέ̋ όπω̋ το παρόν Εγχειρίδιο Αντιµετώπιση̋ Ατυχηµάτων µε Επικίνδυνα Υλικά, τι̋ Κάρτε̋ Αντιµετώπιση̋ Εκτάκτων Αναγκών (Εγκύκλιο̋ ∆ιαταγή
Α.Π.Σ. 114/2008, www.ericards.net), την εφαρµογή CHAZMA GS 2008 (διαθέσιµη στον εσωτερικό διαδικτυακό τόπο του ΠΣ www.psnet.gr), τον αµερικανικό οδηγό ERG 2008
(http://hazmat.dot.gov), τα σχετικά Μνηµόνια Ενεργειών ΠΣ (Εγκύκλιο̋ ∆ιαταγή Α.Π.Σ. 116)
κ.α., για πληροφορίε̋ σχετικά µε τι̋ ιδιότητε̋ των επικίνδυνων υλικών καθώ̋ και την αντιµετώπιση του ατυχήµατο̋. Οι κίνδυνοι και οι γενικέ̋ οδηγίε̋ αντιµετώπιση̋ ατυχηµάτων κατά τη
µεταφορά επικίνδυνων υλικών από τι̋ παραπάνω πηγέ̋, δύνανται να ληφθούν υπόψη σε ΒΑΜΕ
ή ΧΒΡΠ & ΤΑ συµβάν κατ’ αναλογία και σύµφωνα µε τι̋ ειδικότερε̋ συνθήκε̋ του ατυχήµατο̋.
• Εκτιµήστε του̋ κινδύνου̋ αντιµετώπιση̋ των υλικών που θα σα̋ βοηθήσουν στη λήψη
αποφάσεων (π.χ. χάραξη ζωνών, διαδικασία απολύµανση̋, εκκένωση κ.α.).
• Σε συµβάν η επέµβαση των οµάδων γίνεται µόνο µετά από την εντολή του επικεφαλή̋
του Σ∆Σ και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση τη̋ υποοµάδα̋ απολύµανση̋ και έχει
καθοριστεί η µεθοδολογία απολύµανση̋ του προσωπικού. ∆ώστε επαρκή χρόνο στο προσωπικό
ώστε η προσαρµογή των στολών χηµική̋ προστασία̋ να είναι η καλύτερη δυνατή για να µην
υπάρχει είσοδο̋ τοξικού, µολυσµατικού ή ραδιενεργού παράγοντα από την αναπνευστική οδό
ή/και από το δέρµα. Οι εισερχόµενοι στην περιοχή για επέµβαση πρέπει να εξετάζονται ιατρικά
µετά το πέρα̋ τη̋ επιχείρηση̋. Η αφαίρεση τη̋ στολή̋ χηµική̋ προστασία̋ πρέπει να γίνεται
µε µεγάλη προσοχή.
• Ο επικεφαλή̋ του Σ∆Σ και ο κάθε επικεφαλή̋ των επιµέρου̋ υποοµάδων πρέπει να ορίσουν ένα σχέδιο δράση̋. Το σχέδιο θα περιλαµβάνει τον αντικειµενικό σκοπό, τον εξοπλισµό,
τα απαιτούµενα εργαλεία, τα µέσα ατοµική̋ προστασία̋ όπω̋ κράνο̋, αναπνευστική συσκευή,
γάντια, επενδύτη̋ πυρκαγιά̋, µπότε̋, στολή χηµική̋ προστασία̋ (η οποία µπορεί να παρέχει
µικρή ή καθόλου θερµική προστασία) κ.α. και κάθε άλλο που κρίνεται χρήσιµο.
• Ελέγχετε τη σκηνή του συµβάντο̋ µέσα από τη συνεχή ενηµέρωση και εκτιµήστε την πρόοδο τη̋ εργασία̋. Αλλάξτε τακτική αν δεν υπάρχει αποτελεσµατικότητα. Εξετάστε αλλαγή
θέση̋ και τρόπου επέµβαση̋.
• Όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση, µπορείτε να επιτρέψετε να αρχίσει η αποκατάσταση/καθαρισµό̋ τη̋ περιοχή̋. Αυτή η εργασία µπορεί να γίνει από τρίτου̋ (εργολάβου̋ κ.α.).
• Σε µεγάλε̋ πυρκαγιέ̋ δεξαµενών κυρίω̋ αργού πετρελαίου που καταστρέφεται η πλωτή
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οροφή του̋, υπάρχει κίνδυνο̋ να εκδηλωθεί το φαινόµενο BOILOVER (κεφ.15). Σε µεγάλε̋
πυρκαγιέ̋ δεξαµενών κυρίω̋ υγραερίων, υπάρχει κίνδυνο̋ να εκδηλωθεί το φαινόµενο BLEVE (κεφ.
15). Σε µεγάλε̋ πυρκαγιέ̋ δεξαµενών σταθερή̋ οροφή̋ µε εύφλεκτα υγρά κυρίω̋ µε διαλύτε̋,
υπάρχει κίνδυνο̋ να αποκολληθεί και εκτοξευθεί η οροφή ή ολόκληρη η δεξαµενή. Χρησιµοποιήστε
µη επανδρωµένου̋ ή τηλεκατευθυνόµενου̋ αυλού̋ κ.α. Αν αυτό είναι αδύνατο αφήστε την πυρκαγιά
να εξελιχθεί. ΠΑΝΤΑ µείνετε µακριά από δεξαµενέ̋ που τυλίγονται στι̋ φλόγε̋.
• Αποφύγετε να χυθούν τα υγρά πυρόσβεση̋ σε δίκτυα αποχέτευση̋ και υδάτινου̋ πόρου̋.
Αν χρειαστεί δηµιουργήστε ανάχωµα για να συγκεντρώσετε τα παραπάνω υγρά ώστε να διατεθούν κατάλληλα. Μη διασκορπίζετε το «χυµένο» υλικό µε συµπαγή βολή νερού κ.α.
• Πρέπει να κάνετε µια ανάλυση τη̋ επέµβαση̋ µετά το τέλο̋ τη̋ εργασία̋ σε όλο το προσωπικό τη̋ Υπηρεσία̋ σα̋. Αυτή η φάση είναι σπουδαία γιατί αποτελεί την περίληψη τη̋ όλη̋
επιχείρηση̋, διδάσκοντα̋ του̋ άλλου̋ καθώ̋ και για αυτοβελτίωση.
Γενικέ̋ οδηγίε̋ που θα δοθούν στον πληθυσµό από αρµόδια Αρχή σε περίπτωση αντιµετώπιση̋ Βιοµηχανικού Ατυχήµατο̋ Μεγάλη̋ Έκταση̋ (ΒΑΜΕ).
Καταφύγετε αµέσως σε κλειστό χώρο και αποφύγετε να
κυκλοφορείτε στο δρόµο.

Κλείστε ερµητικά πόρτες,
παράθυρα, εξαεριστήρες
και κλιµατιστικά.

Ετοιµάστε βρεγµένες πετσέτες για πιθανή προστασία
σας σε περίπτωση εισπνοής
ουσιών – τοξικού νέφους.

Ανοίξτε ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Εµπιστευτείτε
τις επίσηµες ανακοινώσεις
και εφαρµόστε τις οδηγίες
των Αρχών.
Αποφύγετε την άσκοπη
χρήση τηλεφώνου προς
τις Αρχές ή φίλους και
συγγενείς.
Μην αποµακρυνθείτε από
το αυτοκίνητό σας εκτός
αν έχετε σαφείς οδηγίες
από τις Αρχές.

Κλείστε όλες τις εστίες φωτιάς και µην καπνίζετε.
Μη σπεύσετε να πάρετε τα
παιδιά σας από τα εκπαιδευτήρια. Οι υπεύθυνοι εκεί θα
τα φροντίσουν.

Μπορεί να επιλεγεί από τι̋ αρµόδιε̋ Αρχέ̋ είτε η παραµονή/καταφυγή σε κλειστό χώρο
είτε η εκκένωση τη̋ περιοχή̋. Ενδεικτικά:
Περισσότερε̋ πληροφορίε̋ δίνονται στην ιστοσελίδα τη̋ Γενική̋ Γραµµατεία̋ Πολιτική̋
Προστασία̋ (ΓΓΠΠ) στη διαδροµή: www.gscp.gr/τεχνολογικέ̋ καταστροφέ̋/τεχνολογικά ατυχήµατα/οδηγίε̋ προστασία̋ του πολίτη.

6. ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (για εγκαταστάσεις που υπάγονται στην οδηγία SEVESO)
Η διαχείριση βιοµηχανικών ατυχηµάτων απαιτεί την υιοθέτηση τριών (3) ειδικών ζωνών γύρω
από τη θέση του ατυχήµατο̋ ανάλογα µε την ένταση των επιπτώσεων στον άνθρωπο και απαιτεί
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επίση̋ τον καθορισµό των αντίστοιχων ορίων για τον προσδιορισµό των ζωνών αυτών. Οι ζώνε̋
αφορούν στην προστασία του πληθυσµού και των δυνάµεων επέµβαση̋ και έχουν τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
Ζώνη Ι: Σοβαροί τραυµατισµοί και θάνατοι σε σηµαντικό ποσοστό.
Ζώνη ΙΙ: Μη ανατάξιµε̋ βλάβε̋ αναµένονται στην υγεία για τα περισσότερα άτοµα και πιθανοί
θάνατοι σε µικρό ποσοστό του πληθυσµού. Στη ζώνη αυτή γίνονται συστηµατικέ̋ ενέργειε̋
διάσωση̋ από τα σωστικά συνεργεία.
Ζώνη ΙΙΙ: ∆εν αναµένονται θάνατοι ενώ σε σχετικά µικρό αριθµό ατόµων αναµένονται βλάβε̋
στην υγεία του̋. Η διάσωση γίνεται κυρίω̋ µε ίδια µέσα από τον πληθυσµό και σε λίγε̋ περιπτώσει̋ από τα σωστικά συνεργεία.

Απεικόνιση χάρτη µε τις τρεις
προστατευτικές ζώνες
Στον παραπάνω χάρτη εµφανίζονται οι τρει̋ ζώνε̋ που προέκυψαν από την ανάπτυξη ενό̋
σεναρίου ατυχήµατο̋ σε µία εγκατάσταση εντό̋ πόλεω̋.
Είναι διακριτέ̋ η εσωτερική ζώνη Ι, η ενδιάµεση ζώνη ΙΙ και η εξωτερική ζώνη ΙΙΙ. Η απεικόνιση
των ζωνών στο χάρτη σε συνδυασµό µε την κατεύθυνση του ανέµου, δίνει τι̋ απαραίτητε̋ πληροφορίε̋ για τι̋ αναγκαίε̋ προστατευτικέ̋ δράσει̋ στα αντίστοιχα οικοδοµικά τετράγωνα και
γενικότερα στον ευρύτερο χώρο τη̋ εγκατάσταση̋.
Οι ακριβεί̋ διαστάσει̋ των παραπάνω ζωνών υπολογίζονται για εγκαταστάσει̋ που υπάγονται στην οδηγία SEVESO για διάφορα σενάρια ατυχηµάτων και δίνονται στι̋ µελέτε̋ ασφαλεία̋
των εγκαταστάσεων,σύµφωνα µε την Εγκύκλιο ∆ιαταγή 111, 111Α΄, 111Β΄ Α.Π.Σ. περί εφαρµογή̋ τη̋ Οδηγία̋ SEVESO. Αναφέρονται επίση̋ στα ειδικά ΣΑΤΑΜΕ των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή των αντίστοιχων αρµόδιων Υπηρεσιών σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Καλλικράτη̋
(Ν.3852/2010). Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται οι τρει̋ ζώνε̋ προστασία̋ και δίδονται
διάφοροι ορισµοί µε τι̋ αντίστοιχε̋ επιπτώσει̋ του̋.
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Ωστικό Κύµα
Υπερπίεση (mbar)

LC1 (Lethal Concentration 1): Ορίζεται ως η
Θερµική δόση 450 TDU: Αντι- Υπερπίεση 140 mbar: Αντισυγκέντρωση µιας τοξικής ουσίας στον αέρα
στοιχεί σε εγκαύµατα τρίτου στοιχεί σε ζηµιές στο φέροντα
στην οποία είναι πιθανόν να συµβεί θάνατος
(3ου) βαθµού στο 1% του πλη- οργανισµό και σε εξωτερικούς
στο 1% του πληθυσµού, µε εισπνοή της ουθυσµού.
ή εσωτερικούς τοίχους.
σίας αυτής για καθορισµένο χρόνο έκθεσης.

* Ω̋ µέγιστο̋ χρόνο̋ έκθεση̋ ακίνητου παρατηρητή θεωρείται t=30min.
** Για φαινόµενο BLEVE ο χρόνο̋ έκθεση̋ ακίνητου παρατηρητή λαµβάνεται ίσο̋ µε τη διάρκεια του φαινοµένου, ενώ για πυρκαγιά λίµνη̋ (pool fire) ίσο̋ µε 40 sec, οπότε η ένταση ακτινοβολία̋ για ακίνητο παρατηρητή είναι 15 KW/m2 για τη Ζώνη I, 6 KW/m2 για τη
Ζώνη ΙI και 3 KW/m2 για τη Ζώνη ΙΙI.

IDLH (Immediately Dangerous to Life and
Health): Ορίζεται ως η µέγιστη συγκέντρωση
Ζώνη III
µιας τοξικής ουσίας στον αέρα στην οποία µπο- Θερµική δόση 170 TDU: Αντι- Υπερπίεση 50 mbar: ΑντιΠροστασίας
ρεί να εκτεθεί ένας υγιής εργαζόµενος για 30 στοιχεί σε εγκαύµατα πρώτου στοιχεί σε ζηµιές σε πόρτες και
Πληθυσµού Μέmin και να διαφύγει χωρίς να υποστεί µη-ανα- (1ου) βαθµού σε σηµαντικό παράθυρα, ελαφρές ρηγµατώτριες Επιπτώσεις
τµήµα του πληθυσµού.
σεις σε τοίχους.
τάξιµες βλάβες στην υγεία του ή τραυµατισµούς
που να εµποδίζουν τη διαφυγή του (κυρίως ερεθισµούς των µατιών ή των πνευµόνων).

Ζώνη II
Προστασίας
Πληθυσµού Σοβαρές Επιπτώσεις

Ζώνη Ι
LC50 (Lethal Concentration 50): Ορίζεται ως η
Υπερπίεση 350 mbar: ΑντιΘερµική δόση 1500 TDU: ΑνΠροστασίας ∆υ- συγκέντρωση µιας τοξικής ουσίας στον αέρα
στοιχεί σε σοβαρές και µη επιτιστοιχεί σε εγκαύµατα τρίτου
νάµεων Επέµβα- στην οποία είναι πιθανόν να συµβεί θάνατος
σκευάσιµες ζηµιές στο
(3ου) βαθµού σε ποσοστό άνω
σης
στο 50% του πληθυσµού, µε εισπνοή της ουφέροντα οργανισµό και τους
του 50 % του πληθυσµού.
σίας αυτής για καθορισµένο χρόνο έκθεσης.
τοίχους κτιρίων.

Ζώνες προστασίας πληθυσµού και δυνάµεων επέµβασης
Τοξικές ουσίες*
Θερµική Ακτινοβολία**
3
Συγκέντρωση (mg/m )
∆όση (TDU)

7. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ –
ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Το θέατρο των επιχειρήσεων χωρίζεται σε τέσσερι̋ (4) διακριτέ̋ ζώνε̋: καυτή, θερµή,
ψυχρή και ελεύθερη ζώνη. Η καυτή ζώνη (hot zone) ή ζώνη επέµβαση̋, κινδύνου, ανίχνευση̋,
εξαίρεση̋, απαγορευµένη, κόκκινη ζώνη περιλαµβάνει το καυτό σηµείο (hot spot) δηλαδή το σηµείο πυρκαγιά̋-διαρροή̋-διαφυγή̋-ατυχήµατο̋. Η θερµή ζώνη (warm zone) ονοµάζεται και ζώνη
περιορισµένη̋ πρόσβαση̋, προφύλαξη̋, ελέγχου µόλυνση̋, απολύµανση̋, επιφυλακή̋, κίτρινη
ή πορτοκαλί ζώνη. Η ψυχρή ζώνη (cold zone) ονοµάζεται και ζώνη επιτελείου, υποστήριξη̋, ασφαλή̋ περιοχή, πράσινη ζώνη. Η ελεύθερη ζώνη (free zone) ονοµάζεται και ζώνη ουδέτερη, λευκή,
ζώνη για το κοινό.
• Οι αποστάσει̋ των ζωνών ασφαλεία̋ ανάλογα µε τι̋ ιδιότητε̋, την ποσότητα των επικίνδυνων
υλικών, τι̋ ατµοσφαιρικέ̋ συνθήκε̋ κ.α. δίνονται στον αµερικανικό oδηγό ERG 2008, σε ηλεκτρονικέ̋ εφαρµογέ̋ (π.χ. ALOHA, CATS) κ.α. Ορισµένε̋ αποστάσει̋ παρουσιάζονται και στο
κεφάλαιο 2 του παρόντο̋ εγχειριδίου, στι̋ γενικέ̋ οδηγίε̋ αντιµετώπιση̋ συµβάντο̋ για κάθε
κλάση.
• Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατεύθυνση του ανέµου και στην τοπογραφία.
• Ω̋ επικίνδυνη ζώνη θεωρείται η καυτή µε τη θερµή ζώνη και περικλείεται από το εσωτερικό
όριο αποκλεισµού που είναι το όριο τη̋ θερµή̋ ζώνη̋ µε την ψυχρή ζώνη. Μέσα στο εσωτερικό
όριο αποκλεισµού επιτρέπεται να επεµβαίνει µόνο το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό που είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό. Ιδιαίτερα στην καυτή ζώνη/ζώνη επέµβαση̋
έχουν πρόσβαση µόνο το απαραίτητο προσωπικό άµεση̋ επέµβαση̋ µε τον αναγκαίο εξοπλισµό.
• Το εξωτερικό όριο αποκλεισµού είναι το όριο ψυχρή̋ ζώνη̋ µε την ελεύθερη ζώνη. Το κοινό
θα πρέπει να παραµένει στην ελεύθερη/ουδέτερη ζώνη συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ.

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ/ΖΩΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΝΕΜΟΣ

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ
ΚΑΥΤΗ ΖΩΝΗΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

ΖΩΝΗ
ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΟΡΙΟΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Θερµή Ζώνη/Ζώνη
Ελέγχου Μόλυνσης/
Περιορισµένης
Πρόσβασης

ΑΝΕΜΟΣ
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΧΩΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΗ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΟΡΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ψυχρή Ζώνη
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8. ΖΩΝΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ (για ατµούς από κηλίδες διαρροής επικίνδυνων
υλικών που θεωρούνται τοξικά µε την εισπνοή – Toxic Inhalation
Hazard / ΤΙΗ)
Το πρώτο σχήµα ζώνη αρχική̋ αποµόνωση̋ ορίζει µία κυκλική περιοχή µε κέντρο την κηλίδα
διαρροή̋ που περικλείει το συµβάν, στην οποία τα άτοµα που βρίσκονται ανάντη τη̋ κηλίδα̋
διαρροή̋ µπορεί να εκτεθούν σε επικίνδυνε̋ συγκεντρώσει̋ του υλικού. Τα άτοµα που βρίσκονται στη ζώνη αρχική̋ αποµόνωση̋ κατάντη τη̋ κηλίδα̋ διαρροή̋ µπορεί να εκτεθούν σε
απειλητικέ̋ για τη ζωή του̋ συγκεντρώσει̋ του επικίνδυνου υλικού.

Στο δεύτερο σχήµα ζώνη αρχική̋ αποµόνωση̋ και ζώνη προστατευτική̋ δράση̋, η ζώνη
προστατευτική̋ δράση̋ ορίζει µια περιοχή κατάντη τη̋ κηλίδα̋ διαρροή̋ στην οποία τα άτοµα
µπορεί να καθίστανται ανίκανα να λάβουν προστατευτική δράση και/ή να υφίστανται σοβαρέ̋ ή
µη αναστρέψιµε̋ βλάβε̋ στην υγεία του̋.

Απόσταση κατά τη φορά
του ανέµου (κατάντη της
κηλίδας διαρροής-downwind distance)
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Ο παρακάτω πίνακα̋ αποστάσεων αρχική̋ αποµόνωση̋ και προστατευτική̋ δράση̋ προτείνει
αποστάσει̋ χρήσιµε̋ για την προστασία ανθρώπων από ατµού̋ λόγω κηλίδων διαρροή̋ επικίνδυνων υλικών που θεωρούνται τοξικά µε την εισπνοή (ΤΙΗ), συµπεριλαµβανοµένων ορισµένων ουσιών χηµικού πολέµου, ή υλικών που παράγουν τοξικά αέρια όταν έλθουν σε επαφή µε
το νερό. Ο πίνακα̋ παρέχει στου̋ πρώτου̋ ανταποκριτέ̋ αρχικέ̋ οδηγίε̋ µέχρι να είναι διαθέσιµο τεχνικά καταρτισµένο προσωπικό (experts). Οι αποστάσει̋ δείχνουν περιοχέ̋ που πιθανώ̋ να επηρεαστούν κατά τη διάρκεια των πρώτων τριάντα (30) λεπτών µετά την αρχική
διαρροή και µπορεί να αυξηθούν µε το χρόνο. Ο πίνακα̋ παρέχει ειδικέ̋ οδηγίε̋ για µικρέ̋
και µεγάλε̋ κηλίδε̋ διαρροή̋ που συµβαίνουν µέρα ή νύχτα. Μικρή κηλίδα διαρροή̋ θεωρείται
αυτή από µια µονή, µικρή συσκευασία (π.χ. ένα βαρέλι έω̋ 200 λίτρα για υγρά και έω̋ 300
κιλά για στερεά), ένα µικρό κύλινδρο ή µια µικρή διαρροή από µια µεγάλη συσκευασία. Μεγάλη
κηλίδα διαρροή̋ θεωρείται η διαρροή άνω των 200 λίτρων για υγρά ή των 300 κιλών για στερεά,
από µια µεγάλη συσκευασία ή από πολλαπλέ̋ διαρροέ̋ πολλών µικρών συσκευασιών. Εάν η
διαρροή είναι σε περισσότερα από ένα βυτιοφόρο, δεξαµενή, εµπορευµατοκιβώτιο (κοντέινερ)
ή µεγάλο κύλινδρο, οι αποστάσει̋ για µεγάλη κηλίδα διαρροή̋ µπορεί να χρειασθεί να αυξηθούν. Οι αποστάσει̋ εξαρτώνται από τι̋ ατµοσφαιρικέ̋ συνθήκε̋ και εάν είναι ηµέρα ή νύχτα.
Ηµέρα είναι οποιοσδήποτε χρόνο̋ µεταξύ ανατολή̋ και δύση̋ του ηλίου. Νύχτα είναι οποιοσδήποτε χρόνο̋ µεταξύ δύση̋ και ανατολή̋ του ηλίου. Εάν το επικίνδυνο υλικό εµπλέκεται σε
πυρκαγιά, ο κίνδυνο̋ τοξικότητα̋ λόγω εισπνοή̋ του µπορεί να είναι λιγότερο σηµαντικό̋ από
τον κίνδυνο πυρκαγιά̋ ή έκρηξη̋. Ο πίνακα̋ δεν αναφέρεται σε αποστάσει̋ για έκρηξη/ωστικό
κύµα ή πυρκαγιά/βίαιη καύση/θερµικό κύµα του επικίνδυνου υλικού. Στο χειρότερο σενάριο που
περιλαµβάνει τη στιγµιαία απελευθέρωση ολόκληρου του περιεχοµένου τη̋ συσκευασία̋ (π.χ.
ω̋ αποτέλεσµα τροµοκρατική̋ ενέργεια̋, δολιοφθορά̋, ή καταστροφικού ατυχήµατο̋) η απόσταση µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά. Για τέτοιε̋ περιπτώσει̋ εάν δεν υπάρχει άλλη πληροφόρηση, διπλασιάστε τι̋ αποστάσει̋ αρχική̋ αποµόνωση̋ και προστατευτική̋ δράση̋.
Περισσότερε̋ πληροφορίε̋ δίνονται στον αµερικανικό οδηγό ERG 2008 και στην εφαρµογή
CHAZMA GS 2008, κεφ. 16 Βιβλιογραφία του παρόντο̋.
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ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΛΙΚΟΥ

1005 Αµµωνία (άνυδρη) ΝΗ3
Αµµωνία διάλυµα µε περισσό3318 τερο από 50% αµµωνία
1017 Χλώριο Cl2
1050 Υδροχλώριο (άνυδρο) HCl
1831 Θειικό οξύ, ατµίζον H2SO4
σταθεροποιηµένο
1051 Υδροκυάνιο,
ΗCN
1052 Υδροφθόριο (άνυδρο) HF
1053 Υδρόθειο H2S
1079 ∆ιοξείδιο του θείου SO2
οξύ, ερυθρό, ατµίζον
2032 Νιτρικό
HNO3
1076 Φωσγένιο
– Sarin (όταν χρησιµο2810 Σαρίν
ποιείται ως χηµικό όπλο)
– Soman (όταν χρησι2810 Σοµάν
µοποιείται ως χηµικό όπλο)
(όταν χρη2810 Λεβισίτης-Lewisite
σιµοποιείται ως χηµικό όπλο)
(όταν
2810 Μουστάρδα-Mustard
χρησιµοπείται ως χηµικό όπλο)

Αριθµός
U!

1.200
800
300

400
100
400
200
100
100
300
100
700
400
400
200
100

60
30
60
60
30
30
60
30
100
60
60
30
30

100

2.600

300

500
400
1.200

600

1.600
400
1.000

100

30

200

60

100

400

800

500

150

300
300
400

400

600
60
300

150

400

500

1.700

2.300

3.300

600

1.700
2.000
2.100

1.600

3.500
300
2.900

800

400

1.000

2.400

4.500

9.700

1.100

3.600
6.200
5.700

4.100

8.000
1.400
5.700

2.300

ΜΙΚΡΕΣ ΚΗΛΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ
ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΗΛΙ∆ΕΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ
(Από µικρή συσκευασία ή µικρή διαρροή από
(Από µεγάλη συσκευασία ή από πολλές
µεγάλη συσκευασία)
µικρές συσκευασίες)
Έπειτα ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ
Έπειτα ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ
Αρχικά
Αρχικά
ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ τα άτοµα που βρίσκονται ΑΠΟΜΟΝΩΣΤΕ τα άτοµα που βρίσκονται
κατά τη φορά του ανέµου
κατά τη φορά του ανέµου
προς όλες τις
προς όλες τις (κατάντη της διαρροής) κατά
(κατάντη της διαρροής)
κατευθύνσεις
κατευθύνσεις
κατά τη διάρκεια της:
τη διάρκεια της:
σε απόσταση
σε
απόσταση
ΗΜΕΡΑΣ ΝΥΧΤΑΣ
ΗΜΕΡΑΣ
ΝΥΧΤΑΣ
(µέτρα)
(µέτρα)
(µέτρα)
(µέτρα)
(µέτρα)
(µέτρα)

Πίνακας αποστάσεων αρχικής αποµόνωσης και προστατευτικής δράσης για τα πρώτα 30 λεπτά της διαρροής
σύµφωνα µε τον αµερικανικό οδηγό ERG 2008 και την εφαρµογή CHAZMA GS 2008 για ορισµένα επικίνδυνα υλικά

9. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η σήµανση ασφάλεια̋ και υγεία̋ του εργασιακού περιβάλλοντο̋ διακρίνεται στη µόνιµη και
περιστασιακή σήµανση. Η µόνιµη σήµανση περιλαµβάνει σήµατα απαγόρευση̋, προειδοποίηση̋,
υποχρέωση̋, µέσων διάσωση̋ ή βοήθεια̋, εξοπλισµού καταπολέµηση̋ πυρκαγιά̋ και σήµανση̋ εµποδίων, επικίνδυνων σηµείων και οδών κυκλοφορία̋. Η περιστασιακή σήµανση περιλαµβάνει φωτεινά σήµατα, ηχητικά σήµατα, προφορική ανακοίνωση και σήµατα µε χειρονοµίε̋. Στη
µόνιµη σήµανση έχουµε αναλυτικά:
Σήµατα απαγόρευση̋
Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων απαγόρευση̋ έχουν:
• Κυκλικό σχήµα.
• Μαύρο εικονοσύµβολο σε λευκό φόντο µε κόκκινη περίµετρο και κόκκινη γραµµή διαγραφή̋, που κατεβαίνει από αριστερά προ̋ τα δεξιά, καθ’ όλο το µήκο̋ του εικονογράµµατο̋
υπό γωνία 45ο.

Απαγορεύεται
το κάπνισµα

Mη πόσιµο
νερό

Απαγορεύεται η
χρήση γυµνής φλόγας και το κάπνισµα

Απαγορεύεται
η διέλευση
πεζών

Απαγορεύεται η
Aπαγορεύεται η διέλευση στα οχήµατα
είσοδος στους µη
έχοντες ειδική άδεια διακίνησης φορτίων

Aπαγορεύεται η
κατάσβεση µε νερό

Mην αγγίζετε

Σήµατα προειδοποίηση̋
Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων προειδοποίηση̋ έχουν:
• Τριγωνικό σχήµα.
• Μαύρο εικονοσύµβολο σε κίτρινο φόντο µε µαύρο περίγραµµα.

Eύφλεκτες ύλες
ή/& υψηλή
θερµοκρασία

Eκρηκτικές
ύλες

Tοξικές ύλες

∆ιαβρωτικές
ύλες
43

Pαδιενεργά υλικά

Aιωρούµενα
φορτία

Oχήµατα
διακίνησης φορτίων

Kίνδυνος
ηλεκτροπληξίας

Γενικός κίνδυνος

Aκτινοβολία
λέιζερ

Aναφλέξιµες/
οξειδωτικές ύλες

Mη ιοντίζουσες
ακτινοβολίες

Iσχυρό µαγνητικό
πεδίο

Kίνδυνος
παραπατήµατος

Kίνδυνος πτώσης

Bιολογικός
κίνδυνος

Xαµηλή
θερµοκρασία

Bλαβερές ή
ερεθιστικές ύλες

Εκρηκτικές
ατµόσφαιρες
(κατά ΑΤΕΧ)

Σήµατα υποχρέωση̋
Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων υποχρέωση̋ έχουν:
• Κυκλικό σχήµα.
• Λευκό εικονοσύµβολο σε µπλε φόντο.

Yποχρεωτική
προστασία των
µατιών
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Yποχρεωτική
προστασία του
κεφαλιού

Yποχρεωτική
προστασία των
αυτιών

Yποχρεωτική
προστασία των
αναπνευστικών
οδών

Yποχρεωτική
προστασία των
ποδιών

Yποχρεωτική
προστασία των
χεριών

Yποχρεωτική
προστασία του
σώµατος

Yποχρεωτική
ατοµική προστασία
έναντι πτώσεων

Yποχρεωτική
διάβαση για
πεζούς

Γενική
υποχρέωση

Yποχρεωτική
προστασία του
προσώπου

Σήµατα διάσωση̋ ή βοήθεια̋
Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων διάσωση̋ ή βοήθεια̋ έχουν:
• Ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήµα.
• Λευκό εικονοσύµβολο σε πράσινο φόντο.

Έξοδος κινδύνου

Πρώτες
βοήθειες

Φορείο

Oδός διαφυγής

Θάλαµος
καταιονισµού
ασφαλείας

Πλύση
µατιών

Τηλέφωνο
για διάσωση
και πρώτες
βοήθειες
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Kατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί

Σήµατα πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισµού
Τα χαρακτηριστικά των σηµάτων πυροσβεστικού υλικού ή εξοπλισµού είναι:
• Ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήµα.
• Λευκό εικονοσύµβολο σε κόκκινο φόντο.

Πυροσβεστική
µάνικα/φωλιά

Σκάλα

Πυροσβεστήρας

Tηλέφωνο για
την καταπολέµηση πυρκαγιών

Kατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί
Σήµανση εµποδίων, επικίνδυνων σηµείων και οδών κυκλοφορία̋:
Η σήµανση των κινδύνων από εµπόδια και των επικίνδυνων σηµείων στο εσωτερικό των κτιριακών χώρων γίνεται µε κίτρινο χρώµα που εναλλάσσεται µε µαύρο ή µε κόκκινο χρώµα που εναλλάσσεται µε άσπρο. Οι κίτρινε̋/µαύρε̋ και οι κόκκινε̋/άσπρε̋ λωρίδε̋ πρέπει να είναι ίσε̋
µεταξύ του̋ και να έχουν κλίση 45ο.

Η επισήµανση των οδών κυκλοφορία̋ γίνεται και από τι̋ δύο πλευρέ̋ του̋ µε συνεχή λωρίδα ιδιαίτερα ορατού χρώµατο̋ κατά προτίµηση άσπρου ή κίτρινου ανάλογα µε το χρώµα
του δαπέδου.
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10. ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΥΛΙΚΑ
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ορισµένα από τα πλέον συνηθισµένα επικίνδυνα υλικά
που παράγονται, µεταφέρονται, αποθηκεύονται, επεξεργάζονται και χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα µε τι̋ πινακίδε̋ πορτοκαλί χρώµατο̋ σύµφωνα µε την ADR, τη σύσταση, τι̋ βασικέ̋ ιδιότητε̋, του̋ κυριότερου̋ κινδύνου̋, ορισµένου̋ από του̋ καταρχήν τρόπου̋ πυροσβεστική̋
αντιµετώπιση̋, τη χρήση αυτών, τα σηµεία που µπορούµε να τα συναντήσουµε κ.α. Συµπληρωµατικέ̋/περισσότερε̋ πληροφορίε̋ δίνονται στο κεφάλαιο 2 Ο∆ΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ–ΣΥΜΦΩΝΙΑ ADR/ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ του παρόντο̋ Εγχειριδίου, στι̋ Κάρτε̋
Αντιµετώπιση̋ Εκτάκτων Αναγκών ERICards/Εγκύκλιο̋ ∆ιαταγή Α.Π.Σ. 114/2008 (www.ericards.net), στην εφαρµογή CHAZMA GS 2008 (διαθέσιµη στον εσωτερικό διαδικτυακό τόπο του
ΠΣ www.psnet.gr), στον αµερικανικό οδηγό ERG 2008 (http://hazmat.dot.gov), στα ∆ελτία ∆εδοµένων Ασφαλεία̋ (SDS) κ.α.
Υγραέριο (LPG)

23
1965

Εύφλεκτο αέριο
Μίγµα αερίων υδρογονανθράκων, υγροποιηµένο

23
1075

Εύφλεκτο αέριο
Αέρια πετρελαίου,
υγροποιηµένα

23
1978

Εύφλεκτο αέριο

23
1011

Εύφλεκτο αέριο

Προπάνιο

Βουτάνιο

To υγραέριο είναι µίγµα ελαφρών υδρογονανθράκων αποτελούµενο κυρίω̋ από τρία και τέσσερα άτοµα άνθρακα στο µόριό του̋. Το υγραέριο περιλαµβάνει:
• Προπάνιο (τρία άτοµα άνθρακα C3) ή
• Μίγµα προπανίου - βουτανίου ή
• Βουτάνιο (τέσσερα άτοµα άνθρακα C4)
Στη χώρα µα̋ παράγεται από τα διυλιστήρια αργού πετρελαίου. To υγραέριο αποθηκεύεται,
διακινείται και συσκευάζεται υγροποιηµένο υπό πίεση σε φιαλίδια (βουτάνιο), φιάλε̋, δεξαµενέ̋, βυτιοφόρα φορτηγά και τραίνα, πλοία.
Ένα̋ όγκο̋ υγρού υγραερίου, για να µετατραπεί σε αέριο διαστέλλεται περίπου 250 φορέ̋
σε ατµοσφαιρικέ̋ συνθήκε̋. Το υγραέριο είναι εύφλεκτο µε όρια ευφλεκτότητα̋/εκρηκτικότητα̋ 2% – 10% περίπου κατ’ όγκο στον αέρα. Το υγραέριο δεν είναι τοξικό, σε µεγάλη όµω̋
συγκέντρωση εκτοπίζει τον αέρα µε κίνδυνο ασφυξία̋.
Το υγραέριο σε αέρια φάση είναι βαρύτερο του αέρα. Για το λόγο αυτό συγκεντρώνεται στα
χαµηλότερα σηµεία ενό̋ εσωτερικού χώρου (κτιρίου) ή του εδάφου̋. Το υγραέριο είναι άοσµο
και άχρωµο. Για την κατανάλωση προστίθεται ουσία µε χαρακτηριστική οσµή, ώστε να γίνεται
αντιληπτή η διαρροή µε την όσφρηση. Το υγρό υγραέριο αν έρθει σε επαφή µε το δέρµα, εξαερώνεται απορροφώντα̋ θερµότητα και προκαλεί ψυχρά εγκαύµατα (κρυοπαγήµατα). Να φοράτε πάντα θερµική προστατευτική στολή και ειδικά γάντια όταν χειρίζεστε ψυκτικά/κρυογενικά
υγρά. Σε περίπτωση εγκαυµάτων από υγρό υγραέριο, ψύξτε το δέρµα που έχει προσβληθεί µε
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όσο το δυνατόν περισσότερο κρύο νερό. Μην αποµακρύνετε τα ενδύµατα που παραµένουν κολληµένα στο δέρµα.
∆ιαρροή υγραερίου – Ενέργειε̋ αντιµετώπιση̋:
1. ∆ιατηρήστε την ψυχραιµία σα̋.
2. Εξαλείψτε - απαγορεύστε τι̋ πηγέ̋ ανάφλεξη̋ του εύφλεκτου µίγµατο̋ υγραερίου-αέρα όπω̋:
• Γυµνή φλόγα, πυρακτωµένε̋ επιφάνειε̋.
• Σπινθήρα̋ από κρούση, ηλεκτρολογικό εξοπλισµό όπω̋ άνοιγµα–κλείσιµο ηλεκτρικού διακόπτη, λειτουργία ηλεκτρικών κινητήρων (π.χ. ψυγείο), ηλεκτρικά κουδούνια ή από στατικό ηλεκτρισµό κ.α.
• Σπινθήρα̋ από κινητήρε̋ εσωτερική̋ καύση̋ (π.χ. αυτοκίνητα).
• Απαγόρευση χρήση̋ κινητών τηλεφώνων και φορητών ασυρµάτων µη αντιεκρηκτικού τύπου.
3. Αποµονώστε – Ασφαλίστε την περιοχή. Η έκταση τη̋ περιοχή̋ εξαρτάται από µετεωρολογικέ̋ συνθήκε̋, την ποσότητα τη̋ διαρροή̋, εάν είναι σε κλειστό ή ανοικτό χώρο κ.α.
4. ∆ιακόψτε – περιορίστε τη διαρροή όπω̋:
• Κλείσιµο βαλβίδων για διακοπή ή περιορισµό τη̋ διαρροή̋. Χρησιµοποιήστε ειδικά γάντια.
• Χρήση ξύλινη̋ ή πλαστική̋ σφήνα̋ στο σηµείο (ρήγµα) τη̋ διαρροή̋.
• ∆ιαβροχή µε νερό τη̋ δεξαµενή̋ ή τη̋ φιάλη̋ για ψύξη του περιεχοµένου και περιορισµό
τη̋ διαρροή̋.
• Από τη διαρροή παγώνουν οι υδρατµοί τη̋ ατµόσφαιρα̋ και δηµιουργούν πάγο που περιορίζει τη διαρροή. Μη λιώνετε τον πάγο, µη ρίχνετε νερό κοντά στο ρήγµα.
5. Αερίστε το χώρο για τη διάλυση του υγραερίου στην ατµόσφαιρα. Αν η διαρροή είναι σε
εσωτερικό χώρο, ανοίξτε όλε̋ τι̋ πόρτε̋ και παράθυρα για δηµιουργία ρεύµατο̋ αέρα. Προσοχή να µην υπάρχουν πηγέ̋ ανάφλεξη̋ κοντά στα σηµεία που γίνεται εξαερισµό̋.
6. Παραδώστε το χώρο σε υπεύθυνο για την αποκατάσταση.
Ο έλεγχο̋ για διαρροή υγραερίου γίνεται µε του̋ κατάλληλου̋ ανιχνευτέ̋ ή µε
σαπουνάδα/αφρό, ποτέ µε γυµνή φλόγα.
Σε περίπτωση πυρκαγιά̋ υγραερίου γενικά δεν συνιστάται το σβήσιµο των φλογών πριν διακοπεί η διαρροή. Αυτό γιατί το διαρρέον υγραέριο µπορεί να βρει κάποια πηγή θερµότητα̋ ή
σπινθήρα, να αναφλεγεί και να επιστρέψει ταχύτατα η φλόγα στο σηµείο διαρροή̋ (φαινόµενο
flashback, κεφ. 15). Το συµβάν αντιµετωπίζεται µε διακοπή τη̋ παροχή̋ υγραερίου που τροφοδοτεί την πυρκαγιά. Πρέπει να γίνεται συνεχή̋ ψύξη του εξοπλισµού που θερµαίνεται από
την πυρκαγιά για αποφυγή υπερθέρµανση̋ που προκαλεί αύξηση τη̋ εσωτερική̋ πίεση̋ και
µείωση τη̋ αντοχή̋ του µετάλλου.
Φαινόµενο BLEVE υγραερίου (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion - Έκρηξη ∆ιαστελλόµενων Ατµών Ζέοντο̋ Υγρού), βλέπε και κεφ. 15.
Είναι το δυσµενέστερο περιστατικό που µπορεί να συµβεί σε φιαλίδιο, φιάλη, δεξαµενή, βυτιοφόρο υγραερίου. Στο BLEVE ένα δοχείο υγραερίου θερµαίνεται πολύ έντονα, συνήθω̋ από
καύση διαρρέοντο̋ υγραερίου, το µεταλλικό περίβληµα εξασθενεί κυρίω̋ στην αέρια φάση,
µειώνεται σηµαντικά η µηχανική αντοχή του και τελικά αστοχεί (διαρρηγνύεται) λόγω τη̋ µεγάλη̋ εσωτερική̋ πίεση̋. Παρακάτω απεικονίζεται τυπικό̋ µηχανισµό̋ δηµιουργία̋ BLEVE
οριζόντια̋ δεξαµενή̋ υγραερίου. Τα πραγµατικά περιστατικά BLEVE και τα αποτελέσµατα αυτών
µπορεί να διαφέρουν από την παρακάτω ενδεικτική απεικόνιση.
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Φυσικό αέριο (NG, CNG, LNG)

23
1971

Εύφλεκτο αέριο

223
1972

Υγροποιηµένο αέριο υπό ψύξη, εύφλεκτο

Μεθάνιο ή φυσικό αέριο συµπιεσµένο µε µεγάλη περιεκτικότητα σε µεθάνιο

Μεθάνιο ή φυσικό αέριο υγρό υπό ψύξη µε µεγάλη περιεκτικότητα σε µεθάνιο

Το φυσικό αέριο αποτελείται κυρίω̋ από µεθάνιο (CH4) πάνω από 85% κ.ο. και περιέχει σε
µικρά ποσοστά αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα κ.α.
Στη χώρα µα̋ εισέρχεται µέσω χαλύβδινου αγωγού υψηλή̋ πίεση̋ από τα Ελληνοβουλγαρικά
και Ελληνοτουρκικά σύνορα. Συµπληρωµατικά εισάγεται υγροποιηµένο υπό ψύξη φυσικό αέριο
(LNG) από την Αλγερία µε ειδικό δεξαµενόπλοιο και αποθηκεύεται σε καλά µονωµένε̋ δεξαµενέ̋ στη νήσο Ρεβυθούσα των Μεγάρων. Το υγρό φυσικό αέριο αν έρθει σε επαφή µε το
δέρµα, εξαερώνεται απορροφώντα̋ θερµότητα και προκαλεί ψυχρά εγκαύµατα (κρυοπαγήµατα).
Να φοράτε πάντα θερµική προστατευτική στολή και ειδικά γάντια όταν χειρίζεστε ψυκτικά/κρυογενικά υγρά. Σε περίπτωση εγκαυµάτων από υγρό φυσικό αέριο, ψύξτε το δέρµα που έχει προσβληθεί µε όσο το δυνατό περισσότερο κρύο νερό. Μην αποµακρύνετε τα ενδύµατα που
παραµένουν κολληµένα στο δέρµα.
Το φυσικό αέριο είναι άχρωµο, άοσµο, µη τοξικό, µε ελάχιστη διαλυτότητα στο νερό. Είναι
ασφυξιογόνο και µε αναισθητική δράση σε πολύ υψηλέ̋ συγκεντρώσει̋. Στο δίκτυο κατανάλωση̋ προστίθεται οσµητική ουσία για τον έλεγχο διαρροή̋/διαφυγή̋ µε την όσφρηση. Το δίκτυο
πόλεων περιλαµβάνει χαλύβδινου̋ αγωγού̋ µέση̋ πίεση̋ 19 bar και κίτρινου̋ αγωγού̋ πολυαιθυλενίου ΡΕ χαµηλή̋ πίεση̋ 4 bar. Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και
σε πιθανή διαρροή το αέριο θα ανέλθει. Το µεθάνιο είναι εύφλεκτη ουσία µε όρια ευφλεκτότητα̋/εκρηκτικότητα̋ από 5 έω̋ 15 % κατ’ όγκο περίπου στον αέρα.
Σε περίπτωση διαρροή̋/διαφυγή̋ φυσικού αερίου:
• Σταµατήστε τι̋ θερµέ̋ εργασίε̋ και γενικά τι̋ µηχανέ̋/κινητήρε̋ στην περιοχή τη̋ διαρροή̋.
• Συνδράµετε την ΕΛ.ΑΣ. για την αποµόνωση/περίφραξη τη̋ επικίνδυνη̋ περιοχή̋.
• Αποµακρύνετε όλε̋ τι̋ πηγέ̋ ανάφλεξη̋ και τα εύφλεκτα υλικά.
• Απαγορεύστε το κάπνισµα.
• Αποµακρύνετε το µη απαραίτητο προσωπικό.
• Επικοινωνήστε µε το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ για να ειδοποιήσει την εταιρεία αερίου
να προσέλθει στο συµβάν.
• Πρέπει να διακόπτεται η ροή του αερίου µε κλείσιµο των βανών και να γίνεται αποσυµπίεση
του συστήµατο̋ (π.χ. στα βανοστάσια).
• Πρέπει άµεσα να σταµατούν οι διαρροέ̋ και οι πολύ µικρέ̋ πυρκαγιέ̋, για να µην εξελίσσονται σε δύσκολε̋ ή ανεξέλεγκτε̋ καταστάσει̋.
Σε πυρκαγιά φυσικού αερίου πρέπει να γίνεται αποµόνωση του τµήµατο̋ του αγωγού, που
έχει υποστεί θραύση και διαρροή-ανάφλεξη του αερίου, µε κλείσιµο των βαλβίδων (βανών) εκατέρωθεν του σηµείου διαρροή̋. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται η πίεση και περιορίζεται η διαρροή/διαφυγή του φυσικού αερίου. Η γύρω περιοχή, τα τµήµατα του αγωγού και τα δοχεία
πιέσεω̋ πρέπει να ψύχονται µε νερό για να µην εξαπλωθεί η πυρκαγιά. Το άµεσο σβήσιµο των
φλογών σε πυρκαγιά φυσικού αερίου υπό πίεση είναι πολύ δύσκολο, εξαιτία̋ τη̋ υψηλή̋ θερ50

µοκρασία̋ και τη̋ µεγάλη̋ ένταση̋ ακτινοβολία̋ τη̋ πυρκαγιά̋. Είναι επίση̋ και επικίνδυνο
γιατί υπάρχει ο κίνδυνο̋ ανάφλεξη̋ του αερίου αν έρθει σε επαφή µε πηγή θερµότητα̋ ή σπινθήρα. Στην περίπτωση αυτή η φλόγα επιστρέφει στο σηµείο διαρροή̋/διαφυγή̋ (φαινόµενο flashback, κεφ. 15). Σε κάθε περίπτωση το σβήσιµο τη̋ φλόγα̋ πάνω στον αγωγό πρέπει να γίνεται
σε συνεργασία µε την εταιρεία αερίου. Όταν η πίεση του αερίου µέσα στον αποµονωµένο αγωγό
µειωθεί πάρα πολύ και η φωτιά γίνει πολύ µικρή, τότε µπορεί να γίνει κατάσβεση µε ξηρά σκόνη.
Βενζίνη – καύσιµο ντήζελ (diesel)/ελαφρύ πετρέλαιο θέρµανση̋
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Πολύ εύφλεκτο υγρό (σηµείο ανάφλεξη̋ κάτω από 23οC)
Βενζίνη

30
1202

Εύφλεκτο υγρό κ.α.
Πετρέλαιο ντήζελ (diesel), ελαφρύ πετρέλαιο θέρµανση̋, gas oil

H βενζίνη είναι µίγµα υδρογονανθράκων µε 4 έω̋ 12 άτοµα άνθρακα στο µόριό του̋. Το πετρέλαιο ντήζελ (diesel) και το ελαφρύ πετρέλαιο θέρµανση̋ είναι µίγµα υδρογονανθράκων µε
10 έω̋ 28 άτοµα άνθρακα στο µόριό του̋. Παράγονται από τα διυλιστήρια αργού πετρελαίου
και περιέχουν ειδικά πρόσθετα. Οι οδικέ̋ µεταφορέ̋ υγρών καυσίµων, κυρίω̋ βενζίνη̋, καυσίµου ντήζελ (diesel) και ελαφρού πετρελαίου θέρµανση̋ αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό
του συνολικού αριθµού των οδικών µεταφορών επικινδύνων εµπορευµάτων στη χώρα µα̋. Η
βενζίνη είναι πιο πτητική και πιο εύφλεκτη από το καύσιµο ντήζελ και το ελαφρύ πετρέλαιο θέρµανση̋. Οι ατµοί του̋ είναι βαρύτεροι του αέρα. Τα όρια ευφλεκτότητα̋/εκρηκτικότητα̋ των
ατµών βενζίνη̋ είναι 1,3 έω̋ 6,0 % κ.ο. και των ατµών πετρελαίου ντήζελ 1,0 έω̋ 6,0 % κ.ο.
στον αέρα. Στη διαρροή υγρών καυσίµων χρησιµοποιούνται αντισπινθηρικά εργαλεία. Η χρήση
αφρού στην επιφάνεια του καυσίµου µειώνει την παραγωγή εύφλεκτων ατµών. Για κατάσβεση
πυρκαγιά̋ υγρών καυσίµων χρησιµοποιείται ξηρά σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα και αφρό̋ ανάλογα µε το µέγεθο̋ αυτή̋. Παράλληλα ψύχονται οι δεξαµενέ̋, τα βυτιοφόρα και δοχεία µε µεγάλη ποσότητα νερού.
Ακετυλένιο ή ασετυλίνη ή αιθίνιο (C2H2)
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Εύφλεκτο αέριο, που µπορεί αυθόρµητα να οδηγήσει σε βίαιη αντίδραση
Ακετυλένιο, διαλυµένο

To ακετυλένιο ή ασετυλίνη/αιθίνιο είναι υδρογονάνθρακα̋ µε δύο άτοµα άνθρακα και τριπλό
δεσµό στο µόριό του. Παράγεται από το ανθρακασβέστιο µε επίδραση νερού. Το καθαρό ακετυλένιο είναι αέριο άχρωµο και άοσµο. Για την κατανάλωση προστίθεται ουσία µε χαρακτηριστική
οσµή, ώστε να γίνεται αντιληπτή η διαρροή µε την όσφρηση. Είναι εύφλεκτο αέριο µε όρια ευφλεκτότητα̋/εκρηκτικότητα̋ 2,5% έω̋ 82% κ.ο. στον αέρα. Λόγω του τριπλού δεσµού είναι
ασταθέ̋ αέριο και αποσυντίθεται εκρηκτικά σε αυξηµένη θερµοκρασία ή πίεση. Για το λόγο αυτό
αποθηκεύεται σε φιάλε̋ υπό πίεση µέχρι 15 atm διαλυµένο σε ακετόνη (ασετόν). Οι φιάλε̋ περιέχουν πορώδη µάζα που απορροφούν θερµότητα από την τυχόν αποσύνθεση τη̋ ασετυλίνη̋.
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Η θέρµανση τη̋ φιάλη̋ σε πυρκαγιά µπορεί να οδηγήσει σε αποσύνθεση τη̋ ασετυλίνη̋,
αύξηση τη̋ πίεση̋ και έκρηξη τη̋ φιάλη̋. Σταµατήστε τη ροή του αερίου αν αυτό µπορεί να
γίνει µε ασφάλεια. Σε περίπτωση πυρκαγιά̋ ψύξτε τι̋ φιάλε̋ µε νερό από µια προστατευµένη
θέση και τη µεγαλύτερη δυνατή απόσταση. Μην προσπαθείτε να χειριστείτε βαλβίδε̋ ή να αποµακρύνετε φιάλε̋. Μόλι̋ κατασβηστεί η πυρκαγιά συνεχίστε να ψύχετε τι̋ φιάλε̋ µε άφθονο
νερό για αρκετέ̋ ώρε̋ µέχρι να παραµένουν κρύε̋. Μη σβήνετε τη φλόγα διαρρέοντο̋ αερίου,
εκτό̋ αν είναι απόλυτη ανάγκη.
Η καύση του ακετυλενίου µε καθαρό οξυγόνο δίνει θερµοκρασία 3.000 οC και χρησιµοποιείται
για κοπή ή συγκόλληση µετάλλων σε εργοστάσια, µηχανουργεία, ναυπηγεία, συνεργεία κ.α.
Υδρογόνο (Η2)
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Εύφλεκτο αέριο
Υδρογόνο συµπιεσµένο

Το υδρογόνο είναι το ελαφρύτερο όλων των αερίων, εύφλεκτο, άχρωµο, άοσµο, άγευστο, µε
ελάχιστη διαλυτότητα στο νερό και υγροποιείται πολύ δύσκολα. ∆εν είναι τοξικό, αλλά µεγάλη
διαρροή του υδρογόνου που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή, αντικαθιστά το οξυγόνο τη̋ ατµόσφαιρα̋ µε κίνδυνο ασφυξία̋. Είναι πολύ ελαφρύτερο από τον αέρα και µπορεί να συσσωρεύεται στα ανώτερα τµήµατα των κλειστών χώρων.
Τα όρια ευφλεκτότητα̋/εκρηκτικότητα̋ είναι από 4% µέχρι 75 % κατ’ όγκο στον αέρα και
έχει χαµηλή ενέργεια ανάφλεξη̋. Καίγεται µε δυσδιάκριτη, σχεδόν αόρατη φλόγα, που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή. Πολλέ̋ φορέ̋ διαρροέ̋ υδρογόνου υψηλή̋ πίεση̋ αναφλέγονται
χωρί̋ την παρουσία πηγή̋ ανάφλεξη̋, µε πιθανή εξήγηση το δηµιουργούµενο στατικό ηλεκτρισµό από την τριβή των µορίων. Μίγµα υδρογόνου και οξυγόνου σε αναλογία όγκων 2 : 1 έχει
εκρηκτικέ̋ ιδιότητε̋ και λέγεται κροτούν αέριο.
Σε περίπτωση πυρκαγιά̋ ψύξτε την οβίδα/δεξαµενή υδρογόνου µε βολή οµίχλη̋ νερού από
τη µέγιστη απόσταση και από προστατευµένη θέση, προσέχοντα̋ να µη σβήσουν οι φλόγε̋.
Σταµατήστε τη ροή του αερίου αν αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια, συνεχίζοντα̋ παράλληλα
την ψύξη µε βολή οµίχλη̋ νερού. Μην επιχειρείτε κατάσβεση φλόγα̋ από διαρροή αερίου,
εκτό̋ αν είναι απόλυτη ανάγκη. Αν οι φλόγε̋ σβήσουν κατά λάθο̋, τότε υπάρχει πιθανότητα
εκ νέου εκρηκτική̋ ανάφλεξη̋ του υδρογόνου.
Το υδρογόνο που καίγεται σε ανάµιξη µε οξυγόνο σε αναλογία όγκων 2:1 σε κατάλληλη συσκευή δίνει φλόγα µε θερµοκρασία 2.500 oC. Τα δύο αέρια διοχετεύονται από κυλίνδρου̋ υπό
πίεση µέσω σωληνώσεων και η παραγόµενη πολύ θερµαντική οξυυδρική φλόγα χρησιµοποιείται
για την κοπή και συγκόλληση µετάλλων. Χρησιµοποιείται στην παραγωγή αµµωνία̋, στα διυλιστήρια για την παραγωγή συνθετική̋ βενζίνη̋, στην υδρογόνωση των ελαίων προ̋ µαγειρικά
λίπη κ.α.
Οξυγόνο (Ο2)
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Οξειδωτικό αέριο (πυροδυναµωτικό)
Οξυγόνο, συµπιεσµένο
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Υγροποιηµένο αέριο υπό ψύξη, οξειδωτικό (πυροδυναµωτικό)
Οξυγόνο, υγρό υπό ψύξη

Είναι αέριο άχρωµο, άοσµο, άγευστο που υγροποιείται δύσκολα µε ισχυρή συµπίεση και χαµηλή θερµοκρασία. Το οξυγόνο είναι οξειδωτικό (πυροδυναµωτικό) αέριο και επιταχύνει την
καύση. Οι περισσότερε̋ οργανικέ̋ ενώσει̋ καίγονται παρουσία οξυγόνου σε υψηλή θερµοκρασία προ̋ διοξείδιο του άνθρακα CO2 και νερό H2O. ∆ιαρροή υγρού οξυγόνου στην άσφαλτο
δηµιουργεί εύφλεκτο µίγµα µε αυτήν, που εκρήγνυται πολύ εύκολα µε οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξη̋, φλόγα ή σπινθήρα από απλή κρούση. Aποµακρύνετε τα καύσιµα υλικά (έλαια, λίπη,
γράσα, υγρά καύσιµα, ξύλο, χαρτί κ.α.) µακριά από το διαρρέον υγρό οξυγόνο γιατί υπάρχει
κίνδυνο̋ ανάφλεξη̋. Το υγρό οξυγόνο µεταφέρεται µε καλά µονωµένα βυτιοφόρα σε πολύ χαµηλή θερµοκρασία ω̋ κρυογενικό υγρό. Το υγρό οξυγόνο, όπω̋ όλα τα κρυογενικά υγρά προκαλεί πολύ σοβαρά εγκαύµατα στο δέρµα (κρυοπαγήµατα) και στα µάτια. Η επαφή µε το υγρό
οξυγόνο µπορεί να µετατρέψει πολλά υλικά σε εύθρυπτα. Οι Πυροσβέστε̋ για την προστασία
του̋ από το υγρό οξυγόνο πρέπει να χρησιµοποιούν στολέ̋ χηµική̋ προστασία̋. Να φοράτε
πάντα θερµική προστατευτική στολή και ειδικά γάντια όταν χειρίζεστε ψυκτικά/κρυογενικά υγρά.
Σταµατήστε τη διαρροή οξυγόνου αν µπορεί να γίνει µε ασφάλεια. ∆ιασκορπίστε το νέφο̋ αερίου µε βολή οµίχλη̋ νερού. Σε περίπτωση εγκαυµάτων από υγρό οξυγόνο ψύξτε το δέρµα που
έχει προσβληθεί µε άφθονο νερό. Να χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό των οχηµάτων περισυλλογή̋ και διαχωρισµού καθώ̋ και περιβαλλοντική̋ προστασία̋ (οχήµατα χηµικών) ΠΣ για την αντιµετώπιση συµβάντων µε οξυγόνο.
Το οξυγόνο χρησιµοποιείται σε ιατρικέ̋, βιοµηχανικέ̋/βιοτεχνικέ̋ χρήσει̋ (νοσοκοµεία, εργοστάσια, µηχανουργεία, ναυπηγεία, συνεργεία κ.α.).
Αµµωνία (ΝΗ3)
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Τοξικό αέριο, διαβρωτικό
Αµµωνία, άνυδρη

Η αµµωνία είναι αέριο, άχρωµο, µε χαρακτηριστική δριµεία ασφυκτική οσµή, ελαφρύτερο του
αέρα. ∆ιαλύεται πολύ στο νερό και υγροποιείται σχετικά εύκολα. Η υγρή αµµωνία προκαλεί
ψύξη όταν εξατµίζεται, γι’ αυτό χρησιµοποιείται σαν ψυκτικό µέσο.
Η άνυδρη αµµωνία είναι διαβρωτικό και τοξικό αέριο που ερεθίζει τα µάτια, τη µύτη και το
αναπνευστικό σύστηµα. Η υγρή αµµωνία µπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήµατα και σοβαρά εγκαύµατα στο δέρµα και στα µάτια. Τα διαλύµατα τη̋ αµµωνία̋ έχουν σηµαντική τάση ατµών και
αναδίδουν αέρια αµµωνία. Σε περιορισµένο χώρο σχηµατίζει εκρηκτικό µίγµα µε τον αέρα. Η
αµµωνία είναι τοξική, διαβρωτική και επικίνδυνη για το περιβάλλον ουσία. Οι Πυροσβέστε̋ για
την προστασία του̋ από την αµµωνία πρέπει να χρησιµοποιούν αεροστεγεί̋ στολέ̋ χηµική̋
προστασία̋. Σε περίπτωση επαφή̋ µε την ουσία πλύνετε αµέσω̋ µε νερό για τουλάχιστον 15
λεπτά. Να χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό των οχηµάτων περισυλλογή̋ και διαχωρισµού καθώ̋
και περιβαλλοντική̋ προστασία̋ (οχήµατα χηµικών) ΠΣ για την αντιµετώπιση συµβάντων µε
αµµωνία.
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Η αµµωνία χρησιµοποιείται σε πολλέ̋ ψυκτικέ̋ εγκαταστάσει̋ (βιοµηχανικά ψυγεία), παγοδρόµια κ.α. Οι Πυροσβέστε̋ έχουν επέµβει αρκετέ̋ φορέ̋ σε συµβάντα διαρροή̋ αµµωνία̋
από βιοµηχανικά ψυγεία, εργοστάσια, παγοδρόµια κ.α.
Χλώριο (Cl2)
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Τοξικό αέριο, οξειδωτικό (πυροδυναµωτικό)
Χλώριο

Το χλώριο είναι κιτρινοπράσινο αέριο, µε ερεθιστική πνιγηρή οσµή, βαρύτερο του αέρα, µε
µέτρια διαλυτότητα στο νερό. Υγροποιείται εύκολα και αποθηκεύεται υπό πίεση σε κυλίνδρου̋.
Το χλώριο είναι οξειδωτική, τοξική και επικίνδυνη για το περιβάλλον ουσία. Σε επαφή µε το
δέρµα προκαλεί από απλό ερεθισµό µέχρι (χηµικά) εγκαύµατα. Στα µάτια προκαλεί ερεθισµό,
εγκαύµατα, ακόµα και µόνιµη βλάβη. Το χλώριο εισπνεόµενο προκαλεί από ερεθισµό µέχρι σοβαρέ̋ βλάβε̋ του αναπνευστικού συστήµατο̋ που οδηγούν στο θάνατο. Χρησιµοποιήθηκε σαν
χηµικό όπλο στον 1ο Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι Πυροσβέστε̋ για την προστασία του̋ από το χλώριο
πρέπει να χρησιµοποιούν αεροστεγεί̋ στολέ̋ χηµική̋ προστασία̋. Σταµατήστε τη διαρροή
χλωρίου αν µπορεί να γίνει µε ασφάλεια. ∆ιασκορπίστε το νέφο̋ αερίου µε βολή οµίχλη̋ νερού.
Μην αφήνετε το νερό να έρχεται σε επαφή µε το υγρό χλώριο. Σε περίπτωση επαφή̋ µε την
ουσία πλύνετε αµέσω̋ µε νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Να χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό
των οχηµάτων περισυλλογή̋ και διαχωρισµού καθώ̋ και περιβαλλοντική̋ προστασία̋ (οχήµατα
χηµικών) ΠΣ για την αντιµετώπιση συµβάντων µε χλώριο.
Το χλώριο είναι ισχυρό οξειδωτικό µέσο και πολλέ̋ εύφλεκτε̋ ουσίε̋ καίγονται σε ατµόσφαιρα χλωρίου, όπω̋ ακριβώ̋ σε οξυγόνο. Aποµακρύνετε τα καύσιµα υλικά (ξύλο, χαρτί, υγρά
καύσιµα κ.α.) µακριά από το διαρρέον υγρό υλικό. Mε το υδρογόνο αντιδρά εκρηκτικά προ̋ παραγωγή τοξικού υδροχλωρίου.
Χρησιµοποιείται για την απολύµανση του νερού (µεγάλη ποσότητα χλωρίου βρίσκεται στα διυλιστήρια νερού τη̋ ΕΥ∆ΑΠ και άλλων εταιρειών ύδρευση̋), στη βιοµηχανία ω̋ λευκαντικό του
βαµβακιού και του χαρτοπολτού, στην παραγωγή πλαστικών όπω̋ το χλωριούχο πολυβινύλιο
(PVC), στην παραγωγή εντοµοκτόνων κ.α.
Yδροχλώριο – Υδροχλωρικό οξύ (HCl)
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Τοξικό αέριο, διαβρωτικό
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∆ιαβρωτική ή ελαφρώ̋ διαβρωτική ουσία

Υδροχλώριο, άνυδρο

Υδροχλωρικό οξύ

Το υδροχλωρικό οξύ είναι το υδατικό διάλυµα του αερίου υδροχλωρίου HCl. Το υδροχλώριο
είναι άχρωµο αέριο µε ερεθιστική δριµεία οσµή, βαρύτερο του αέρα, πολύ διαλυτό στο νερό.
Το υδροχλώριο δεν είναι εύφλεκτο. Το διάλυµα του υδροχλωρίου στο νερό (υδροχλωρικό οξύ,
κοινώ̋ σπίρτο του άλατο̋) είναι άχρωµο ή ελαφρώ̋ κίτρινο µε ερεθιστική δριµεία οσµή. Το
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αέριο υδροχλώριο είναι τοξική και διαβρωτική ουσία. Το υδροχλωρικό οξύ είναι διαβρωτική
ουσία. Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα στα µάτια και στο δέρµα, ενώ η εισπνοή αερίου υδροχλωρίου οδηγεί σε σοβαρέ̋ βλάβε̋ στο αναπνευστικό σύστηµα. Σε περίπτωση επαφή̋ µε την ουσία
πλύνετε αµέσω̋ µε νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Οι Πυροσβέστε̋ για την προστασία του̋
από το υδροχλώριο-υδροχλωρικό οξύ πρέπει να χρησιµοποιούν αεροστεγεί̋ στολέ̋ χηµική̋
προστασία̋. Να χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό των οχηµάτων περισυλλογή̋ και διαχωρισµού
καθώ̋ και περιβαλλοντική̋ προστασία̋ (οχήµατα χηµικών) ΠΣ για την αντιµετώπιση συµβάντων
µε υδροχλώριο-υδροχλωρικό οξύ.
Το υδροχλωρικό οξύ προσβάλλει τα µέταλλα ελευθερώνοντα̋ εύφλεκτο αέριο υδρογόνο.
Είναι το δεύτερο σε κατανάλωση οξύ µετά το θειικό οξύ. Το υδροχλωρικό οξύ χρησιµοποιείται
για τον καθαρισµό τη̋ επιφάνεια̋ των µετάλλων, στην καθαριότητα των χώρων υγιεινή̋ (αραιό
διάλυµα υδροχλωρικού οξέο̋), σε βιοµηχανικέ̋ και εργαστηριακέ̋ χρήσει̋ κ.α.
Θειικό οξύ (H2SO4)
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∆ιαβρωτική ή ελαφρώ̋ διαβρωτική ουσία

X886
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Πολύ διαβρωτική ουσία, τοξική, που αντιδρά επικίνδυνα µε το νερό 1

Θειικό οξύ µε περισσότερο από 51% οξύ

Θειικό οξύ, ατµίζον

Το νερό δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί χωρί̋ την έγκριση ειδικών.

Το θειικό οξύ (κοινώ̋ βιτριόλι) είναι ελαιώδε̋ παχύρευστο υγρό, άοσµο, άχρωµο έω̋ καφετί,
βαρύτερο του νερού, διαλυτό στο νερό σε οποιαδήποτε αναλογία. Ποτέ δεν προσθέτουµε νερό
σε πυκνό θειικό οξύ, γιατί η παραγόµενη θερµότητα εκτοξεύει σταγονίδια θερµού θειικού οξέο̋.
Η αραίωση του πυκνού θειικού οξέο̋ γίνεται µε σταδιακή προσθήκη µικρών ποσοτήτων θειικού
οξέο̋ στο νερό υπό συνεχή ανάδευση. Το θειικό οξύ είναι διαβρωτικό και τοξικό. Προκαλεί σοβαρά και βαθιά εγκαύµατα στο δέρµα και στα µάτια. Το θειικό οξύ έχει µεγάλη διαβρωτική δράση
και στα ρούχα. Σε περίπτωση επαφή̋ µε την ουσία πλύνετε αµέσω̋ µε νερό για τουλάχιστον
15 λεπτά. Οι Πυροσβέστε̋ για την προστασία του̋ από το θειικό οξύ πρέπει να χρησιµοποιούν
στολέ̋ χηµική̋ προστασία̋. Να χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό των οχηµάτων περισυλλογή̋
και διαχωρισµού καθώ̋ και περιβαλλοντική̋ προστασία̋ (οχήµατα χηµικών) ΠΣ για την αντιµετώπιση συµβάντων µε θειικό οξύ.
Το θειικό οξύ δεν είναι εύφλεκτο, είναι όµω̋ πολύ υγροσκοπικό, αφυδατικό µέσο. Αφυδατώνει
(απανθρακώνει) πολλέ̋ οργανικέ̋ ενώσει̋ όπω̋ τα ξύλα, τη ζάχαρη κ.α. Το θειικό οξύ προσβάλλει τα µέταλλα ελευθερώνοντα̋ εύφλεκτο αέριο υδρογόνο.
Παράγεται και καταναλώνεται στη µεγαλύτερη ποσότητα από όλε̋ τι̋ ανόργανε̋ ενώσει̋.
Χρησιµοποιείται σε χηµικά εργαστήρια, στη βιοµηχανία λιπασµάτων, στη µεταλλοβιοµηχανία,
στη βιοµηχανία εκρηκτικών υλών, στα διυλιστήρια πετρελαίου, στου̋ συσσωρευτέ̋ µολύβδου
(µπαταρίε̋ αυτοκινήτων, οχηµάτων, σκαφών) κ.α.
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Υδροξείδιο του νατρίου (NaOH)

80
1823

∆ιαβρωτική ή ελαφρώ̋ διαβρωτική ουσία
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∆ιαβρωτική ή ελαφρώ̋ διαβρωτική ουσία

Υδροξείδιο του νατρίου, στερεό

Υδροξείδιο του νατρίου, διάλυµα

Το υδροξείδιο του νατρίου λέγεται επίση̋ καυστική σόδα ή καυστικό νάτριο. Είναι στερεό,
λευκό, κρυσταλλικό σώµα, πολύ υγροσκοπικό. Φέρεται στο εµπόριο υπό µορφή πλακών, κυλινδρικών τεµαχίων, δισκίων, συµπαγού̋ στερεού ή υδατικού διαλύµατο̋. Το καυστικό νάτριο
διαλύεται πολύ στο νερό µε σηµαντική έκλυση θερµότητα̋. Είναι διαβρωτική ουσία. Προκαλεί
σοβαρά εγκαύµατα στο δέρµα και στα µάτια. Εισπνοή του «νέφου̋» του διαλύµατο̋ ή σκόνη̋
του καυστικού νατρίου ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα. Το στερεό καυστικό νάτριο τήκεται
(λιώνει) εύκολα όταν θερµαίνεται. Το υδροξείδιο του νατρίου δεν είναι εύφλεκτο. Αντιδρά έντονα µε οξέα. Σε περίπτωση επαφή̋ µε την ουσία πλύνετε αµέσω̋ µε νερό για τουλάχιστον
15 λεπτά. Οι Πυροσβέστε̋ για την προστασία του̋ από το υδροξείδιο του νατρίου πρέπει να
χρησιµοποιούν στολέ̋ χηµική̋ προστασία. Να χρησιµοποιείτε τον εξοπλισµό των οχηµάτων
περισυλλογή̋ και διαχωρισµού καθώ̋ και περιβαλλοντική̋ προστασία̋ (οχήµατα χηµικών) ΠΣ
για την αντιµετώπιση συµβάντων µε υδροξείδιο του νατρίου.
Η καυστική σόδα χρησιµοποιείται ευρέω̋ στη σαπωνοποιία, στην κλωστὁφαντουργία (µερσερισµό̋ του βάµβακο̋), στον καθαρισµό των πετρελαίων και σε άλλε̋ βιοµηχανικέ̋ και εργαστηριακέ̋ εφαρµογέ̋.

11. ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ - ΟΡΙΑ
ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ/ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ο∆ΗΓΙΑ ΑΤΕΧ
Εκρηκτικές ατµόσφαιρες κατά Οδηγία ΑΤΕΧ 99/92/ΕΚ.
Σήµανση των χώρων εργασίας όπου µπορούν να εµφανισθούν
εκρηκτικές ατµόσφαιρες.
Εκρηκτική ατµόσφαιρα: νοείται µείγµα εύφλεκτων ουσιών υπό τη µορφή αερίων, ατµών
υγρών, συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή σκόνη̋ µε αέρα, σε ατµοσφαιρικέ̋ συνθήκε̋, στο οποίο
µετά από ανάφλεξη το φαινόµενο τη̋ καύση̋ µεταφέρεται ακαριαία στο σύνολο του µείγµατο̋
µε αποτέλεσµα την έκρηξή του.
Οι κυριότερε̋ πηγέ̋ ανάφλεξη̋ και οι αντίστοιχε̋ ενέργειε̋ είναι:
• Γυµνή φλόγα. Απαγορεύστε το κάπνισµα και άλλε̋ πηγέ̋ γυµνή̋ φλόγα̋.
• Θερµέ̋ εργασίε̋, θερµότητα, τριβή, σπινθήρε̋ από στατικό ηλεκτρισµό. Απαγορεύστε
όλε̋ τι̋ εργασίε̋ που µπορεί να προκαλέσουν αύξηση τη̋ θερµότητα̋, σπινθήρε̋ από στατικό
ηλεκτρισµό κ.α.
• Ηλεκτρισµό̋, σπινθήρε̋ από ηλεκτρικέ̋ συσκευέ̋/ηλεκτρολογικέ̋ εγκαταστάσει̋ (συσκευέ̋ συγκόλληση̋, τροχοί, εργαλεία, ψυγεία, απλό̋ ηλεκτρικό̋ φακό̋, ηλεκτρικοί διακόπτε̋
κ.α.). Απαγορεύστε όλε̋ τι̋ εργασίε̋, διακόψτε την παροχή ρεύµατο̋ από ασφαλή θέση και
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χρησιµοποιήστε αντιεκρηκτικό φακό.
• Σπινθήρε̋ µηχανικά δηµιουργούµενοι, σπινθήρε̋ από οχήµατα (εξάτµιση,
συσσωρευτή̋/µπαταρία). Απαγορεύστε την κυκλοφορία οχηµάτων. Αποσυνδέστε την µπαταρία
του οχήµατο̋ µε το διακόπτη ή αποσυνδέστε τα καλώδια σύνδεση̋ ξεκινώντα̋ πρώτα µε τον
αρνητικό πόλο προ̋ αποφυγή δηµιουργία̋ σπινθήρα.
• Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ασύρµατοι ποµποδέκτε̋, κινητά τηλέφωνα). Απαγορεύστε
ή αποµακρύνετε τι̋ πηγέ̋ ηλεκτροµαγνητική̋ ακτινοβολία̋.
• Εκκένωση κεραυνού.
Η πρόληψη, η προστασία και η αντιµετώπιση µια̋ έκρηξη̋ επιτυγχάνεται µε οργανωτικά και
τεχνικά µέτρα και µέσα: Αποµακρύνετε ή εξαλείψτε τι̋ παραπάνω πηγέ̋ ανάφλεξη̋. Επιλέξτε
κατάλληλο εξοπλισµό αντιεκρηκτικού τύπου.
Για την προστασία των εργαζοµένων από τη δηµιουργία εκρηκτικών ατµοσφαιρών εφαρµόζονται η Οδηγία ΑΤΕΧ 99/92/ΕΚ και το Π∆ 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α/21-02-2003).
Α) Εύφλεκτα αέρια και ατµοί υγρών
Εκρηκτική ατµόσφαιρα µπορεί να δηµιουργηθεί από την ανάµειξη των αερίων, ατµών υγρών
και λεπτών σταγονιδίων µε τον αέρα.
Σηµαντικέ̋ ιδιότητε̋ ω̋ προ̋ την αναγνώριση τη̋ ευφλεκτότητα̋/εκρηκτικότητα̋ είναι:
• Θερµοκρασία ή σηµείο ανάφλεξη̋ (flash point): είναι η χαµηλότερη θερµοκρασία στην
οποία τα παράγωγα (ατµοί, αέρια) θερµαινόµενη̋ καύσιµη̋ ύλη̋ σε µείγµα µε τον αέρα αναφλέγονται µε την παρουσία εξωτερική̋ πηγή̋ ανάφλεξη̋.
• Όρια ευφλεκτότητα̋/εκρηκτικότητα̋: τα όρια µέσα στα οποία µπορεί να προκληθεί ανάφλεξη/έκρηξη σε ένα αέριο ή ατµό υγρού ονοµάζονται LFL/LEL (Lower Flammable/Explosive
Limit) κατώτερο όριο ευφλεκτότητα̋/ εκρηκτικότητα̋ και UFL/UEL (Upper Flammable/Explosive
Limit) ανώτερο όριο ευφλεκτότητα̋ /εκρηκτικότητα̋. Μέσα στα παραπάνω όρια ενό̋ αερίου ή
ατµού υγρού (καύσιµη ύλη) βρίσκεται η περιοριστική συγκέντρωση στον αέρα που απαιτείται
για να αναφλεγεί ή/και να εκραγεί. Στι̋ συγκεντρώσει̋ κάτω από το LFL/LEL δεν υπάρχει αρκετή καύσιµη ύλη για να γίνει µια ανάφλεξη/έκρηξη, ενώ στι̋ συγκεντρώσει̋ επάνω από το
UFL/UEL η καύσιµη ύλη έχει εκτοπίσει τόσο πολύ αέρα και δεν υπάρχει αρκετό οξυγόνο για να
αρχίσει η ανάφλεξη/έκρηξη. Η διατήρηση τη̋ συγκέντρωση̋ των αερίων και των ατµών υγρών
έξω από τα όρια εκρηκτικότητα̋ προσφέρουν ασφάλεια κατά την εργασία, µεταφορά και αποθήκευση αυτών. Ειδικά για συγκεντρώσει̋ πάνω από το UFL/UEL µια παραβίαση τη̋ συσκευασία̋ αποθήκευση̋ µπορεί να οδηγήσει σε εκρηκτικέ̋ καταστάσει̋ µε την εισροή αέρα.
• Θερµοκρασία αυτανάφλεξη̋ (auto ignition/ignition point): είναι η ελάχιστη θερµοκρασία
που απαιτείται για να αρχίσει η αυτοσυντηρούµενη καύση ενό̋ υλικού χωρί̋ τη συµβολή εξωτερική̋ πηγή̋ ανάφλεξη̋.
• Ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξη̋: είναι η ενέργεια που απαιτείται για την ανάφλεξη του µίγµατο̋ ενό̋ εύφλεκτου υλικού µε το οξυγόνο ή τον αέρα, παρουσία σπινθήρα.
• Τάση ατµών: αποτελεί ένδειξη του πόσο γρήγορα ένα̋ χώρο̋ όπου υπάρχει ελεύθερη
επιφάνεια υγρού, µπορεί να πληρωθεί µε ατµού̋ αυτού.
• Σχετική πυκνότητα αερίων/ατµών υγρών ω̋ προ̋ τον αέρα: βαρύτεροι του ατµοσφαιρικού αέρα αέρια και ατµοί υγρών οδεύουν προ̋ τα χαµηλότερα σηµεία π.χ. δάπεδα ή υπόγειου̋
χώρου̋.
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Ενδεικτικά όρια ευφλεκτότητας/εκρηκτικότητας ορισµένων αερίων και ατµών
υγρών κατ’ όγκον (κ.ο.) στον αέρα
LFL
UFL
LFL UFL
Υλικό
Υλικό (αέριο)
(ατµοί υγρών)
LEL
UEL
LEL UEL
Υγραέριο/Προπάνιο/
Βενζίνη
2,0%
10,0%
1,3% 6,0%
Βουτάνιο
Πετρέλαιο ντήζελ
Φυσικό αέριο/Μεθάνιο 5,0%
15,0%
1,0% 6,0%
(diesel)
Ακετυλένιο/Ασετυλίνη 2,5%
Κηροζίνη
82,0%
0,7% 5,0%
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Αιθυλένιο

2,7%

36,0%

Οινόπνευµα/Αιθανόλη 3,0% 19,0%

Υδρογόνο

4,0%

75,0%

Ακετόνη/Ασετόν

3,0% 13,0%

Βινυλοχλωρίδιο

3,6%

33,0%

Τολουόλιο

1,4% 6,7%

Μονοξείδιο του άνθρακα 12,5%

74,0%

Βενζόλιο

1,2% 7,8%

Οι ζώνε̋ επικινδυνότητα̋ των χώρων κατατάσσονται από ζώνη 0: εσωτερικά των δεξαµενών
αποθήκευση̋ εύφλεκτων ουσιών και τα εσωτερικά των δοχείων και του εξοπλισµού παραγωγή̋
έω̋ ζώνη 2: οι χώροι που περικλείουν τι̋ ζώνε̋ 0 & 1 και εξαρτώνται κυρίω̋ από τη διαµόρφωσή του̋, καθώ̋ και από την επάρκεια του εξαερισµού (φυσικού ή και τεχνητού).
Β) Σκόνε̋
Τα καύσιµα στερεά υλικά που έχουν τη µορφή λεπτή̋ σκόνη̋ (κονιορτού) είναι ικανά να σχηµατίσουν εκρηκτικά µίγµατα, όταν διασπείρονται στον αέρα. Όπω̋ στην περίπτωση των εύφλεκτων αερίων και ατµών υγρών, υπάρχουν κατώτερε̋ και ανώτερε̋ συγκεντρώσει̋ σκόνη̋ στον
αέρα, στι̋ οποίε̋ είναι δυνατή µια έκρηξη. Αυτά τα όρια κυµαίνονται από 20 µέχρι 2.000 g/m3.
Οι εκρήξει̋ σκόνη̋ προκαλούν πιέσει̋ περίπου 8 bar. Εκρηκτικό νέφο̋ σκόνη̋ µπορεί να σχηµατίσει σχεδόν κάθε καύσιµο υλικό αρκεί να είναι σε πολύ λεπτό διαµερισµό (έω̋ 420 µm).
Αυτό αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια µια̋ εγκατάσταση̋.
Σηµαντικέ̋ ιδιότητε̋ που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην περίπτωση εύφλεκτων σκονών
είναι:
• Κατώτερο όριο εκρηκτικότητα̋ (LEL): είναι η συγκέντρωση σκόνη̋ στον αέρα κάτω από
την οποία δεν συµβαίνει διάδοση φλόγα̋ σε επαφή µε µια πηγή έναυση̋/ανάφλεξη̋.
• Ανώτερο όριο εκρηκτικότητα̋ (UEL): είναι η συγκέντρωση σκόνη̋ στον αέρα πάνω από
την οποία δεν συµβαίνει διάδοση φλόγα̋ σε επαφή µε µια πηγή έναυση̋/ανάφλεξη̋.
• Ελάχιστη ενέργεια ανάφλεξη̋: είναι ενδεικτική του βαθµού ευκολία̋ δηµιουργία̋ έκρηξη̋.
• Υγρασία του υλικού: η αύξηση αυτή̋ καθιστά λιγότερο εκρηκτική µια σκόνη. Είναι γεγονό̋
ότι πάνω από ένα ποσοστό υγρασία̋, η σκόνη δεν µπορεί πια να εκραγεί. Ενδεικτικά ποσοστά
περιεκτικότητα̋ σε υγρασία και η αντίστοιχη επίδραση αυτή̋ στην εκρηκτικότητα τη̋ σκόνη̋
είναι: 0-5% µικρή επίδραση, 5-25% σηµαντική ελάττωση τη̋ ευαισθησία̋ τη̋ σκόνη̋, >25%
η σκόνη είναι απίθανο να αιωρηθεί, αλλά ακόµη και τότε η ευαισθησία είναι πολύ µειωµένη.
• Μέγιστη πίεση έκρηξη̋ (PMAX): είναι η υψηλότερη πίεση που αναπτύσσεται από έκρηξη
σκόνη̋ σε ένα κλειστό σύστηµα.
Οι σκόνε̋ κατατάσσονται σε κατηγορίε̋ ανάλογα µε την εκρηκτικότητά του̋ από αδρανεί̋
(st0) έω̋ πολύ ισχυρά εκρηκτικέ̋ (st3). Η αιώρηση σκόνη̋ σε αέρα δεν υφίσταται µόνο στι̋

περιπτώσει̋ πνευµατικών µεταφορών, πτώση̋ των υλικών κατά τη ροή, την ανάδευση ή το τρίψιµό του̋, αλλά και όταν έχουµε σώρευση σκόνη̋ όπω̋ σε περιπτώσει̋ χώρου σε αταξία όπου
διαρροέ̋ από τα µηχανήµατα, επικάθονται σε αγωγού̋ στο δάπεδο, του̋ τοίχου̋ κλπ. Αρκεί
µία ανατάραξη λόγω ρεύµατο̋ αέρα, δόνηση̋ ή σάρωση̋ για να δηµιουργηθεί η εκρηκτική
ατµόσφαιρα. Ω̋ επικίνδυνε̋ θεωρούνται οι αποθέσει̋ σκόνη̋ πάχου̋ ενό̋ νοµίσµατο̋.

12. ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ενδεικτικοί κίνδυνοι από ατυχήµατα µε επικίνδυνα υλικά και επιπτώσει̋ του̋ στον άνθρωπο
και στο περιβάλλον.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
ΠΗΓΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ/ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
Επιπτώσεις λόγω του δηµιουργούµενου ωστικού κύµατος (υπερπίεση) και των εκτοξευόµενων θραυσµάτων. Τα ωστικά κύµατα
των εκρήξεων µπορεί να έχουν επιπτώσεις τόσο σε κτίρια (σπάΈκρηξη
σιµο τζαµιών, κατάρρευση κατασκευών) όσο και στον άνθρωπο
(σπάσιµο του τυµπάνου στο αυτί, τραυµατισµός κ.α.). Τα θραύσµατα µπορεί να εκτοξευτούν, ανάλογα µε το ατύχηµα, σε απόσταση ακόµα και µερικών εκατοντάδων µέτρων.
Απουσία οξυγόνου που εκτοπίζεται από τα καπναέρια (προϊόντα
Ασφυξία
καύσης) ή αέρια από διαδικασία ζύµωσης ή βίαιη εκτόνωση αερίων από φιάλες/βυτία.
Εντατικοποίηση της καύσης λόγω ύπαρξης ουσιών που προσδίΟξείδωση
δουν οξυγόνο.
Μη ελεγχόµενη καύση που οφείλεται στην ύπαρξη θερµότητας
Πυρκαγιά
και φλόγας που προκαλείται από ανάφλεξη/έναυση εύφλεκτων
αερίων, υγρών, σκόνης και στερεών.
Επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώµα από την επίδραση της θερΘερµικό έγκαυµα
µότητας. Βλάβη στο δέρµα και στο αναπνευστικό σύστηµα
από εισπνοή θερµών αερίων.
Επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώµα από όξινες ή αλκαλικές ουσίες
Χηµικό έγκαυµα
(διαβρωτικά).
Επίδραση στο ανθρώπινο σώµα και πρόκληση ψυχρού εγκαύΨυχρό έγκαυµα/
µατος/κρυοπαγήµατος λόγω κρυογενικών ουσιών ή υγροποιΚρυοπάγηµα
ηµένων αερίων.
Επίδραση στον άνθρωπο και στο περιβάλλον από ιοντίζουσα
Ραδιολογική έκθεση
ακτινοβολία/ραδιολογική µόλυνση.
∆ηλητηρίαση/
Μόλυνση

Είσοδος τοξικών ουσιών/παθογόνων µικροοργανισµών στον ανθρώπινο οργανισµό µέσω της αναπνοής, της κατάποσης ή της
επαφής/απορρόφησης µε το δέρµα. Οι τοξικές αυτές ουσίες αποκαλούνται και δηλητήρια.

Ρύπανση/Μόλυνση
περιβάλλοντος

Ρύπανση/µόλυνση των νερών, της ατµόσφαιρας και του εδάφους.
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13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ-∆ΙΑΚΟΠΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ∆ΙΑΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Οι περιέκτε̋ των επικίνδυνων υλικών (βυτία, δεξαµενέ̋, βαρέλια, φιάλε̋, δοχεία, συσκευασίε̋
κ.α.) έχουν τι̋ απαιτούµενε̋ φυσικέ̋ και χηµικέ̋ ιδιότητε̋ και µηχανικέ̋ αντοχέ̋, µερικέ̋ φορέ̋
όµω̋ οι περιέκτε̋ αστοχούν και τα υλικά διασκορπίζονται/διαρρέουν/διαφεύγουν. Τότε απαιτείται
άµεση επέµβαση γιατί τα υλικά εγκυµονούν κινδύνου̋ για τον άνθρωπο, µολύνουν/ρυπαίνουν τι̋
εγκαταστάσει̋ και το περιβάλλον, µπορεί να διοχετευθούν στα υπόγεια ύδατα ή να
εξατµιστούν/διαφύγουν στην ατµόσφαιρα.
Οι επιπτώσει̋ διαρροή̋–διαφυγή̋ µπορεί να είναι άµεσε̋ ή να γίνουν εµφανεί̋ µετά από πολύχρονη έκθεση. Ο βασικό̋ κανόνα̋ σε περίπτωση διαρροή̋ είναι ο περιορισµό̋ τη̋ ουσία̋ σε
µικρή περιοχή όσο πιο κοντά γίνεται στην πηγή τη̋ διαρροή̋. Περιορίζοντα̋ την ουσία σε µικρότερο χώρο µειώνεται η έκθεση σε αυτήν και του̋ ατµού̋ τη̋. Πάντα πρέπει να παίρνονται οι απαραίτητε̋ προφυλάξει̋ ώστε η ουσία να µην περάσει στο σύστηµα αποχέτευση̋. Τεχνητέ̋ και
φυσικέ̋ πηγέ̋ νερού χρήζουν προστασία̋.
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ–∆ΙΑΚΟΠΗΣ ∆ΙΑΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΥΓΡΟΥ
• Εξακριβώστε την επικίνδυνη ουσία, τι̋ φυσικέ̋ και χηµικέ̋ ιδιότητε̋ αυτή̋ και τον τρόπο
που αντιδρά όταν έρθει σε επαφή µε το νερό.
• Ζητήστε τη συνδροµή τη̋ εταιρεία̋ που ανήκει το βυτιοφόρο ή το υλικό ή η εγκατάσταση ή
ο αυτοκινητόδροµο̋ και την παρουσία ειδικών για τον έλεγχο τη̋ διαρροή̋ και την ανάληψη τη̋
µετάγγιση̋ εάν απαιτηθεί. Ζητήστε τη συνδροµή τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ και αρµόδιων Αρχών
για την υποστήριξη τη̋ επιχείρηση̋ και την αποκατάσταση του περιβάλλοντο̋.
• Φροντίστε για την προσωπική σα̋ ασφάλεια και χρησιµοποιήστε κράνο̋, αναπνευστική συσκευή θετική̋ πίεση̋, γάντια, επενδύτη πυρκαγιά̋, κουκούλα πυρκαγιά̋, µπότε̋, στολή χηµική̋
προστασία̋ (η οποία µπορεί να παρέχει µικρή ή καθόλου θερµική προστασία) κ.α. ω̋ µέσα ατοµική̋ προστασία̋. Να φοράτε πάντα θερµική προστατευτική στολή όταν χειρίζεστε ψυκτικά/κρυογενικά υγρά.
• ∆ιατηρήστε ικανή απόσταση ασφαλεία̋ ανάλογα µε το υλικό που εµπλέκεται και την ποσότητα
αυτού. Συνδράµετε την ΕΛ.ΑΣ. για τον αποκλεισµό του χώρου ατυχήµατο̋. Εξετάστε την εισήγησή
σα̋ στην αρµόδια Αρχή για εκκένωση/οργανωµένη αποµάκρυνση των πολιτών.
• Σε όλη τη διάρκεια τη̋ επιχείρηση̋ εφαρµόστε προληπτικά µέτρα πυρασφάλεια̋ µε έτοιµε̋
εγκαταστάσει̋ ύδατο̋ ή/και αφρού, ετοιµότητα φορητών µέσων (πυροσβεστήρε̋ κ.α.), εξάλειψη
ή αποµάκρυνση πηγών ανάφλεξη̋ κ.α. Κατά τη νύχτα φωτίστε τη σκηνή τη̋ µετάγγιση̋. Το νερό
πρέπει να χρησιµοποιείται µε προσοχή γιατί µπορεί να συντελέσει στην εξάπλωση τη̋ ουσία̋.
Σε περίπτωση εργασιών που εγκυµονούν κίνδυνο εµφάνιση̋ σπινθήρων (µετάγγιση, ανύψωση/µετακίνηση λόγω ανατροπή̋ βυτίου κ.α.) κάντε προληπτικά ρίψη αφρού.
• Ελέγξτε πού οφείλεται η διαρροή, σε ποια σηµεία του περιέκτη και εάν έχει ενεργοποιηθεί
η βαλβίδα εκτόνωση̋ (κυρίω̋ για υγροποιηµένα αέρια). Μην επεµβαίνετε στην βαλβίδα εκτόνωση̋
η οποία κλείνει αυτόµατα µε πτώση τη̋ εσωτερική̋ πίεση̋. Ψύξτε τη δεξαµενή εάν ενεργοποιήθηκε η βαλβίδα εκτόνωση̋ λόγω ανόδου τη̋ θερµοκρασία̋ από πάνω προ̋ τα κάτω και περιµετρικά αυτή̋. Αν δεν κλείσει πιθανώ̋ είναι χαλασµένη, βρώµικη, διαβρωµένη ή παγωµένη. Στην
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περίπτωση που δεν είναι δυνατό να σταµατήσει η διαρροή από τη βαλβίδα εκτόνωση̋ αφήστε να
βγει το αέριο ή ζητείστε από ειδικού̋ να βιδώσουν/προσαρµόσουν καπάκι διακοπή̋ αν διαθέτουν
αντίστοιχο.
• Εάν η διαρροή υγρού ή υγροποιηµένου αερίου είναι σε φιάλη ή βαρέλι µετακινήστε το (π.χ.
αναποδογυρίστε το), εάν αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια ώστε η οπή τη̋ διαρροή̋ να είναι
πάνω από τη στάθµη του περιεχόµενου υγρού για να µη διαρρέει η ουσία ω̋ υγρό, αλλά να διαφεύγουν οι ατµοί τη̋. Η διαρροή υγροποιηµένου αερίου όταν εξατµίζεται, είναι πολλαπλάσια σε
ποσότητα από τη διαρροή των ατµών του. Η σφράγιση (µπάλωµα) εξαρτάται από το µέγεθο̋ τη̋
οπή̋.
• Προσπαθήστε να περιορίσετε ή να σταµατήσετε άµεσα τη διαρροή κοντά στην πηγή τη̋ εάν
αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια ώστε να είναι αποτελεσµατικά τα αναχώµατα. Περιορίστε ή
σφραγίστε το άνοιγµα του σηµείου διαρροή̋ µε κατάλληλα σφραγιστικά υλικά όπω̋ βίδε̋, ροδέλε̋, τσιµούχε̋, λαστιχάκια, σφήνε̋ ξύλινε̋ ή πλαστικέ̋, τάπε̋/πώµατα, κώνοι στεγανοποίηση̋,
µολύβι γραφή̋, µονωτικέ̋ και άλλε̋ ταινίε̋, ζώνε̋ πρόσδεση̋-σύσφιξη̋, κύλινδροι ελέγχου
διαρροή̋, αερόσακοι στεγανοποίηση̋ διαρροών, στεγανοποιητικοί επίδεσµοι, στεγανοποιητική
πάστα, υλικά βουλκανισµού κ.α. Χρησιµοποιήστε τον εξοπλισµό και τα υλικά που διαθέτουν τα
οχήµατα περισυλλογή̋ και διαχωρισµού καθώ̋ και περιβαλλοντική̋ προστασία̋ (οχήµατα χηµικών) ΠΣ ώστε να εµποδιστεί ή να διακοπεί η διαρροή.
• Πριν χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό ελέγξτε αν είναι συµβατό µε την ουσία διαρροή̋.
Επιλέξτε σφραγιστικό υλικό κατάλληλων διαστάσεων. Στερεώστε µε το κατάλληλο εργαλείο αντιεκρηκτικού τύπου π.χ. ελαστική «µατσόλα», ορειχάλκινα κλειδιά κ.α. Κόψτε το περίσσευµα τη̋
σφήνα̋ αν απαιτείται και τοποθετήστε ταινία γύρω από αυτήν. Για µεγάλε̋ οπέ̋ χρησιµοποιήστε
«µπαλώµατα» ανάλογη̋ καµπυλότητα̋ και υλικού. Κόψτε κοµµάτια από το ίδιο υλικό καθώ̋ και
ελαστικά κοµµάτια και έχετε έτοιµο σύστηµα στερέωση̋ του «µπαλώµατο̋». Βάλτε το λαστιχένιο
κοµµάτι πάνω στην οπή διαρροή̋ και πάνω από αυτό το κοµµάτι του ίδιου υλικού, τα οποία στερεώνετε µε σύστηµα στερέωση̋ (π.χ. ελαστικέ̋ ή µεταλλικέ̋ λωρίδε̋ σύσφιξη̋ (τσέρκια), σφιγκτήρε̋, περίδεση µε ταινίε̋, σύρµα κ.α.).
• Κατασκευάστε αναχώµατα µε αδρανή υλικά (χώµα, σακιά άµµου κ.α.) ή εκτρέψτε τη ροή του
διαρρέοντο̋ υγρού σε άλλο χώρο όπου µπορεί αργότερα να απορροφηθεί, να αποµακρυνθεί ή
να εξουδετερωθεί, ώστε να µειωθεί ο κίνδυνο̋ µόλυνση̋/ρύπανση̋. Με τα αναχώµατα εµποδίζετε την ουσία να εξαπλωθεί. Αν κατασκευάσετε αναχώµατα κοντά στην πηγή τη̋ διαρροή̋ η
ουσία θα τα διαπεράσει προτού τα ολοκληρώσετε. Υπολογίστε σωστά το χρόνο και χώρο. Καλύψτε
τα φρεάτια οµβρίων υδάτων ή δηµιουργήστε τα αναχώµατα εκτό̋ φρεατίων ή εκτρέψτε τη ροή
εκτό̋ αυτών. Ζητήστε τη συνδροµή τη̋ εταιρεία̋ ή/και τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ για µηχανήµατα
έργου και εξοπλισµό.
• Καλύψτε την ουσία µε κατάλληλο αφρό για να περιορίσετε την εξάτµιση και τον κίνδυνο ανάφλεξη̋. Χρησιµοποιήστε ειδικά απορροφητικά υλικά που διαθέτουν τα οχήµατα περισυλλογή̋ και
διαχωρισµού καθώ̋ και περιβαλλοντική̋ προστασία̋ (οχήµατα χηµικών) ΠΣ και ελλείψει αυτών
πρόχειρα µέσα (π.χ. πανιά, στουπιά, απορροφητικά χαρτιά κ.α.).
• Εάν κατά τη διαρροή παγώσουν οι υδρατµοί τη̋ ατµόσφαιρα̋ από την εκροή υγροποιηµένου
αερίου µην αποψύχετε τον πάγο ρίχνοντα̋ νερό γιατί θα διευρυνθεί το άνοιγµα τη̋ διαρροή̋.
• Συνδράµετε την εταιρεία στην εφαρµογή κατάλληλη̋ γείωση̋ και στη χρήση φορητών αντλιών
ή αντλιών βυτιοφόρων οχηµάτων εταιρειών ή αντλιών οχηµάτων περισυλλογή̋ και διαχωρισµού
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(οχήµατα χηµικών) ΠΣ αντιεκρηκτικού τύπου. Σε περίπτωση µετάγγιση̋ καυσίµων από βυτιοφόρο
σε άλλο βυτιοφόρο προ̋ αποφυγή δηµιουργία̋ σπινθήρα απαιτείται να γειώνονται τα δυο βυτιοφόρα µεταξύ του̋ µε το καλώδιο γείωση̋ του ενό̋ και το άλλο βυτιοφόρο να γειώνεται κατάλληλα.
Η γείωση γίνεται πριν τη σύνδεση των σωλήνων και αποσυνδέεται µετά την ολοκλήρωση τη̋ µετάγγιση̋. Για τι̋ συνδέσει̋ γίνεται χρήση των σωλήνων των βυτιοφόρων και των κατάλληλων
εξαρτηµάτων. Επιλέγεται θέση στάθµευση̋ του κενού βυτιοφόρου ώστε η µετάγγιση να γίνει µε
φυσική ροή (βαρύτητα) χωρί̋ αντλία. Αν η µετάγγιση δεν µπορεί να γίνει µε φυσική ροή τότε
µπορεί να γίνει χρησιµοποιώντα̋ αντλία αντιεκρηκτικού τύπου µε χαµηλή παροχή για την αποφυγή
συσσώρευση̋ ηλεκτρικών φορτίων. Ο σωλήνα̋ τη̋ µετάγγιση̋ (εκροή̋) του υγρού καυσίµου βυθίζεται µέχρι τον πυθµένα του βυτιοφόρου παραλαβή̋ για την αποφυγή παφλασµού και δηµιουργία̋ στατικού ηλεκτρισµού. Πιο ασφαλέ̋ είναι να γίνεται η µετάγγιση υγρών καυσίµων µε σωλήνε̋
κλειστού κυκλώµατο̋ υγρή̋ και αέρια̋ φάση̋, για την ανάκτηση των εύφλεκτων ατµών και την
αποφυγή διαφυγή̋ του̋ στην ατµόσφαιρα. Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται και στη µετάγγιση υγραερίων.
• Μεριµνήστε για την περισυλλογή του διαρρέοντο̋ υλικού. Συνδράµετε την εταιρεία στην παραλαβή του υγρού απευθεία̋ από τη δεξαµενή/βυτίο/βαρέλι που διαρρέει ή από ενδιάµεσο δοχείο/λεκάνη περισυλλογή̋ που διαθέτει η εταιρεία ή τα οχήµατα περισυλλογή̋ και διαχωρισµού
(οχήµατα χηµικών) ΠΣ και τη µετάγγιση αυτού σε βυτίο, βαρέλια ή άλλη δεξαµενή.
• Μετά το τέλο̋ του συµβάντο̋ αν απαιτείται, πρέπει να γίνεται απολύµανση του προσωπικού
και του εξοπλισµού που χρησιµοποιήθηκε.
ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ-∆ΙΑΦΥΓΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
Γενικά οι φιάλε̋ που διαρρέουν από το κλείστρο πρέπει να τοποθετούνται στην όρθια θέση
του̋ εφόσον αυτό µπορεί να γίνει µε ασφάλεια, για να µην υπάρχει και διαρροή υγρού στην περίπτωση αποθήκευση̋ υγροποιηµένου αερίου παρά µόνο διαφυγή αερίου. Η ταχύτητα και ο όγκο̋
τη̋ διαρροή̋/διαφυγή̋ εξαρτώνται από το µέγεθο̋ του ρήγµατο̋, την πίεση τη̋ φιάλη̋, τη θερµοκρασία και τον τύπο του περιεχόµενου πρὀόντο̋. Η φιάλη και το περιεχόµενο µπορεί να είναι
επικίνδυνα π.χ. αν σε µία µεταλλική φιάλη οξυγόνου υπό πίεση σπάσει το σύστηµα τη̋ βαλβίδα̋,
τότε η φιάλη εκτοξεύεται βίαια και µπορεί να διαπεράσει ακόµα και τοίχου̋. Επιπλέον απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή, διότι µπορεί να πάθετε ασφυξία από το αέριο που θα εκτοπίσει το οξυγόνο
από το χώρο. Οι διαρροέ̋ από το τοίχωµα τη̋ φιάλη̋ σταµατούν δύσκολα αν δεν έχετε ειδικό
εξοπλισµό ελέγχου διαρροών. ∆ιαρροέ̋ στα εξαρτήµατα τη̋ φιάλη̋ όπω̋ βαλβίδε̋, κλείστρα
και ρυθµιστέ̋ προκαλούνται συνήθω̋ λόγω κακή̋ σύνδεση̋, κακή̋ χρήση̋, ελαττωµατική̋ φλάντζα̋ κ.α. Ελέγξτε τι̋ χαλαρέ̋ συνδέσει̋ και βιδώστε ή «κουµπώστε» αυτέ̋.

14. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Πρώτε̋ βοήθειε̋ είναι η πρώτη παροχή βοήθεια̋ ή περίθαλψη̋ που δίνεται στον τραυµατία
πριν από την άφιξη ασθενοφόρου ή γιατρού, µε σκοπό να αποτραπεί ο κίνδυνο̋ θανάτου και να
µην επιδεινωθεί η γενική κατάσταση υγεία̋ του ασθενή.
Πρώτε̋ βοήθειε̋ παρέχονται µόνον από αυτού̋ που γνωρίζουν. Οι πρώτε̋ βοήθειε̋ αρχίζουν
µε την άµεση επέµβαση και τελειώνουν όταν ο ασθενή̋ παραλαµβάνεται από ειδικό ιατρικό ή παρἀατρικό προσωπικό. Αυτό̋ που προσφέρει πρώτε̋ βοήθειε̋, δεν προσφέρει ιατρική περίθαλψη.
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Οι ενέργειε̋ στον τόπο του ατυχήµατο̋ θα πρέπει να γίνονται µε ηρεµία, ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Είναι λάθο̋ ο πανικό̋, η άσκοπη βιασύνη και ο εκνευρισµό̋. ∆εν πρέπει να επηρεάζεστε από το θέαµα του τραυµατισµένου θύµατο̋ ή από του̋ άλλου̋.
ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
• Ζητήστε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ να επικοινωνήσει µε το ΕΚΑΒ και να ζητήσει
επείγουσα ιατρική βοήθεια.
• Μεταφέρετε µε προσοχή τον πάσχοντα σε ασφαλή χώρο µε καθαρό αέρα χρησιµοποιώντα̋
φορείο και κολάρο εάν απαιτείται. Καθησυχάστε το θύµα και διατηρείστε το ζεστό και ήρεµο.
• Χαλαρώστε τα ρούχα του και ελευθερώστε την αναπνοή του. Σε περίπτωση ακατάσχετη̋ αιµορραγία̋ προσπαθήστε να την περιορίσετε (περίδεση κ.α.). Σε περίπτωση κατάγµατο̋ σταθεροποιήστε το σπασµένο οστό µε νάρθηκα.
• Αφαιρέστε και αποµονώστε τα µολυσµένα ενδύµατα και υποδήµατα. Τα εµποτισµένα µε καύσιµα ενδύµατα πρέπει να αφαιρεθούν αφού πρώτα βραχούν καλά. Κίνδυνο̋ ανάφλεξη̋ από στατικό
ηλεκτρισµό. Τα µολυσµένα ενδύµατα µπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πυρκαγιά̋ όταν στεγνώσουν. Μην αποµακρύνετε τα ενδύµατα που παραµένουν κολληµένα στο δέρµα.
• Ξεπλύνετε µε άφθονο νερό τα µάτια και το δέρµα που έχουν έρθει σε επαφή µε επιβλαβεί̋
ουσίε̋. Σε εγκαύµατα χρησιµοποιείστε την ειδική κουβέρτα µε τη γέλη (gel).
• Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει για την επικινδυνότητα του υλικού που εµπλέκεται στο συµβάν και λαµβάνει τι̋ απαραίτητε̋ προφυλάξει̋ για να προστατευτεί.

15. ΟΡΙΣΜΟΙ
Σηµείο ανάφλεξη̋
Είναι η χαµηλότερη θερµοκρασία στην οποία ένα υγρό ή στερεό αναδίδει ατµό τέτοια̋ συγκέντρωση̋, ώστε όταν ο ατµό̋ ενωθεί µε τον αέρα κοντά στην επιφάνεια του υγρού ή του στερεού,
σχηµατίζεται ένα εύφλεκτο µίγµα. Συνεπώ̋ όσο χαµηλότερο το σηµείο ανάφλεξη̋, τόσο πιο εύφλεκτο το υλικό.
Πυροφορικό υλικό
Είναι το υλικό που αναφλέγεται αυθόρµητα µε την έκθεσή του στον αέρα (ή οξυγόνο).
BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion – Έκρηξη ∆ιαστελλόµενων Ατµών Ζέοντο̋
Υγρού) Βλέπε και κεφάλαιο 10 ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΥΛΙΚΑ/Υγραέριο (LPG)
Το BLEVE είναι ένα̋ τύπο̋ έκρηξη̋ που µπορεί να συµβεί όταν ένα̋ περιέκτη̋ (δεξαµενή,
βυτίο, λέβητα̋, δοχείο, φιάλη) που περιέχει συνήθω̋ υγροποιηµένο αέριο υπό πίεση διαρρηγνύεται. Τέτοιε̋ εκρήξει̋ µπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνε̋. Το BLEVE προέρχεται από τη
διάρρηξη ενό̋ δοχείου που περιέχει υγροποιηµένο αέριο σε θερµοκρασία σηµαντικά υψηλότερη
από το ατµοσφαιρικό σηµείο βρασµού του. Η ουσία αποθηκεύεται εν µέρει σε υγρή µορφή, µε
του̋ ατµού̋ τη̋ πάνω από τη στάθµη του υγρού να καταλαµβάνουν το υπόλοιπο δοχείο.
Αν ο περιέκτη̋ διαρραγεί, εξαιτία̋ π.χ. διάβρωση̋ ή αστοχία̋ από υψηλή πίεση, το τµήµα αυτού
που περιέχει του̋ ατµού̋ µπορεί να διαρρεύσει γρήγορα, µειώνοντα̋ την πίεση εντό̋ του περιέκτη. Η αιφνίδια πτώση πίεση̋ µέσα στον περιέκτη προκαλεί βίαιο βρασµό του υγρού, το οποίο
απελευθερώνει γρήγορα µεγάλα ποσά ατµών. Η πίεση των ατµών µπορεί να είναι εξαιρετικά
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υψηλή προκαλώντα̋ ένα σηµαντικό κύµα υπερπίεση̋ (έκρηξη̋), η οποία µπορεί να καταστρέψει
εντελώ̋ τον περιέκτη αποθήκευση̋ και να εκτοξεύσει θραύσµατα στη γύρω περιοχή. Αν η ουσία
είναι τοξική θα µολυνθεί µια µεγάλη περιοχή. Το BLEVE µπορεί να συµβεί ακόµη και µε µη εύφλεκτε̋ ουσίε̋ όπω̋ υδρατµό̋ (ατµολέβητα̋), υγρό άζωτο, υγρό ήλιο ή άλλα ψυκτικά και κρυογενικά
υγρά και γι’ αυτό δεν θεωρείται πάντοτε χηµική έκρηξη.
Το BLEVE µπορεί επίση̋ να προκληθεί από εξωτερική φωτιά κοντά στον περιέκτη αποθήκευση̋
που θερµαίνει το περιεχόµενο και αυξάνει την πίεση. Ενώ οι δεξαµενέ̋ είναι σχεδιασµένε̋ να
αντέχουν σε µεγάλη πίεση, η συνεχή̋ θέρµανση µπορεί να εξασθενίσει το µέταλλο και τελικά να
αστοχήσει. Αν η δεξαµενή υπερθερµαίνεται στην περιοχή των ατµών όπου δεν υπάρχει υγρό να
απορροφά θερµότητα, εξασθενεί η µηχανική αντοχή του µετάλλου και µπορεί να αστοχήσει ταχύτερα. Οι δεξαµενέ̋, βυτία, λέβητε̋, δοχεία και φιάλε̋ που περιέχουν υγροποιηµένα αέρια ή
ατµού̋ είναι συνήθω̋ εξοπλισµένα µε ασφαλιστικέ̋ βαλβίδε̋ που ανακουφίζουν την υπερβολική
πίεση, µπορεί όµω̋ να αστοχήσουν αν η πίεση δεν εκτονώνεται αρκετά γρήγορα. Αν η περιεχόµενη ουσία είναι εύφλεκτη (π.χ. υγραέριο) και διαρραγεί ο περιέκτη̋, το προκύπτον διαστελλόµενο
νέφο̋ ατµών από την ουσία που βράζει θα αναφλεγεί βίαια σχηµατίζοντα̋ σφαίρα φωτιά̋ (BLEVE).
Εκτό̋ από τη θερµική ακτινοβολία τη̋ σφαίρα̋ φωτιά̋, σοβαρό̋ κίνδυνο̋ υπάρχει και από την
εκτόξευση θραυσµάτων του περιέκτη σε µεγάλη απόσταση.
Boilover (Αναβρασµό̋)
Boilover (Αναβρασµό̋) είναι η εκτίναξη πετρελαιοειδού̋ από καιόµενη δεξαµενή. Τα ελαφρά
κλάσµατα του πετρελαιοειδού̋ που καίγονται στην επιφάνεια τη̋ δεξαµενή̋, παράγουν ένα θερµικό κύµα προ̋ τα υποκείµενα µέρη αυτού, το οποίο φθάνοντα̋ σε ένα στρώµα νερού στον πυθµένα αυτή̋, µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα την εκτίναξη µέρου̋ του περιεχοµένου τη̋
δεξαµενή̋ υπό µορφή υπερχείλιση̋ (boilover). Η δεξαµενή πρέπει να περιέχει ελεύθερο νερό ή
γαλάκτωµα νερού-καυσίµου στον πυθµένα τη̋. Αυτή η κατάσταση επικρατεί κανονικά σε δεξαµενέ̋ αργού πετρελαίου. Το θερµικό κύµα φθάνει στον πυθµένα τη̋ δεξαµενή̋ και προκαλεί το
βρασµό του νερού. Το νερό µετατρέπεται σε ατµό και διαστέλλεται (µεγαλώνει ο όγκο̋ του) κατά
1.700 φορέ̋. Σχηµατίζει έτσι έναν «αφρό» ατµού-καιόµενου καυσίµου και δηµιουργεί ξαφνική
έκρηξη µε κίνδυνο για του̋ Πυροσβέστε̋ και λοιπού̋ εµπλεκόµενου̋ καθώ̋ και επέκταση τη̋
πυρκαγιά̋ σε γειτονικέ̋ δεξαµενέ̋. Το φαινόµενο µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια πυρκαγιά̋
σε δεξαµενή χωρί̋ οροφή που περιέχει αργό πετρέλαιο ή σπανιότερα βαρέα κλάσµατα πετρελαίου
(µαζούτ).
Backdraft (Έκρηξη πυρκαγιά̋-καθυστερηµένη ανάφλεξη)
Το backdraft είναι ένα φαινόµενο που µπορεί να συµβεί όταν µια πυρκαγιά στερείται οξυγόνου,
κατά συνέπεια η καύση διακόπτεται εξαιτία̋ έλλειψη̋ οξυγόνου, αλλά τα καύσιµα αέρια και ο καπνό̋ παραµένουν σε υψηλή θερµοκρασία, πάνω από το σηµείο ανάφλεξη̋ των καύσιµων αερίων.
Αν οξυγόνο εισαχθεί εκ νέου στην πυρκαγιά π.χ. µε το άνοιγµα µια̋ πόρτα̋ ή παραθύρου σε ένα
κλειστό δωµάτιο, η ανάφλεξη/καύση µπορεί να ξαναρχίσει είτε λόγω φλόγα̋ είτε από την υψηλή
θερµοκρασία καταλήγοντα̋ συχνά σε έκρηξη, καθώ̋ τα αέρια θερµαίνονται και διαστέλλονται
εξαιτία̋ τη̋ γρήγορα αυξανόµενη̋ θερµοκρασία̋.
Χαρακτηριστικά σηµάδια του backdraft περιλαµβάνουν κίτρινο ή καφετί/σκούρο καπνό, ο οποίο̋
εξέρχεται από µικρέ̋ τρύπε̋ σε ριπέ̋ (σαν την αναπνοή) και συχνά βρίσκεται στι̋ άκρε̋ των
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πορτών και παραθύρων που φαίνονται καφετί/σκούρα ή µαύρα όταν τα κοιτά κανεί̋ εξωτερικά.
Αυτά τα πιο σκούρα χρώµατα προκαλούνται από ατελή καύση. Αν το δωµάτιο περιέχει πολύ αιθάλη,
αυτό υποδεικνύει ότι στερείται αρκετού οξυγόνου για να επιτραπεί η καύση. Οι Πυροσβέστε̋
συχνά προσέχουν να δουν αν υπάρχει αιθάλη στο εσωτερικό των παραθύρων και σε ρωγµέ̋ γύρω
από το δωµάτιο. Ένα παράθυρο µπορεί να έχει ραγίσει εξαιτία̋ τη̋ θερµότητα̋. Τα παράθυρα
τη̋ κατασκευή̋ µπορούν επίση̋ να παρουσιάζουν µια µικρή δόνηση εξαιτία̋ των διαφορών τη̋
πίεση̋. Το γύρω περιβάλλον π.χ. ο διάδροµο̋, οι πόρτε̋ και τα πόµολά του̋ έξω από το ύποπτο
για backdraft δωµάτιο θα είναι εξαιρετικά θερµά.
Αν οι Πυροσβέστε̋ διαπιστώσουν ότι ένα δωµάτιο “τραβάει” µέσα αέρα το ίδιο, για παράδειγµα
µέσω µια̋ ρωγµή̋, γενικά εκκενώνουν αµέσω̋ το χώρο, επειδή αυτό είναι µια ισχυρή ένδειξη
ότι επίκειται backdraft. Eξαιτία̋ των διαφορών πίεση̋ αυτέ̋ οι ριπέ̋ καπνού µερικέ̋ φορέ̋
«αναρροφώνται» πίσω στον κλειστό χώρο από τον οποίο προέρχονται, γεγονό̋ που υποδεικνύει
την προέλευση του όρου backdraft. Τα backdrafts είναι πολύ επικίνδυνε̋ καταστάσει̋ που συχνά
αιφνιδιάζουν του̋ Πυροσβέστε̋, ανεξάρτητα από το επίπεδο τη̋ εµπειρία̋ του̋. Η πιο κοινή τακτική που χρησιµοποιείται από του̋ Πυροσβέστε̋ στο να εξουδετερώνουν ένα τέτοιο ενδεχόµενο
είναι να αερίζουν από το υψηλότερο σηµείο, επιτρέποντα̋ στη θερµότητα και τον καπνό να διαφύγουν χωρί̋ να αναφλεγούν µε εκρηκτικό τρόπο. Κατά το άνοιγµα µια̋ κλειστή̋ πόρτα̋ σε ένα
φλεγόµενο κτίριο οι Πυροσβέστε̋ πρέπει να κάθονται (κάµπτοντα̋ το σώµα του̋ προ̋ το έδαφο̋)
δίπλα από την πόρτα αντί µπροστά απ’ αυτή και να είναι έτοιµοι µε του̋ αυλού̋ ύδατο̋ να αντιµετωπίσουν τι̋ φλόγε̋ που πιθανόν να πεταχτούν. Η χρήση βολών ύδατο̋ (συµπαγή̋/διασκορπισµένη/οµίχλη) µε κατάλληλο τρόπο ψύχει το χώρο και µειώνει τη θερµοκρασία των εύφλεκτων
αερίων και του καπνού.
Flashover (Ταυτόχρονη ανάφλεξη πυρκαγιά̋-φάση πλήρου̋ ανάφλεξη̋)
To flashover είναι η σχεδόν ταυτόχρονη ανάφλεξη όλων των καύσιµων υλικών σε έναν κλειστό
χώρο. Όταν ορισµένα υλικά θερµαίνονται υφίστανται θερµική αποσύνθεση και απελευθερώνουν
εύφλεκτα αέρια. Το flashover σηµειώνεται όταν θερµαίνεται η πλειοψηφία των επιφανειών σε ένα
χώρο µέχρι να φθάσει η θερµοκρασία το σηµείο ανάφλεξη̋/αυτανάφλεξη̋ των εύφλεκτων αερίων.
Το flashover συµβαίνει συνήθω̋ στου̋ 500 °C για συνηθισµένα καύσιµα υλικά. Ένα παράδειγµα
flashover είναι όταν ένα έπιπλο αναφλέγεται σε ένα εσωτερικό δωµάτιο. Η πυρκαγιά στο έπιπλο
παράγει ένα στρώµα πυκνού καπνού που απλώνεται στην οροφή του δωµατίου. Το πυκνό ανοδικό
στρώµα καπνού αυξάνει σε βάθο̋, καθώ̋ περιορίζεται από του̋ τοίχου̋ του δωµατίου. Η ακτινοβολούµενη και µεταφερόµενη θερµότητα από το στρώµα του καπνού θερµαίνει τι̋ επιφάνειε̋
των καύσιµων υλικών του δωµατίου, προκαλώντα̋ την εκποµπή εύφλεκτων αερίων µέσω τη̋ πυρόλυση̋. Όταν οι θερµοκρασίε̋ των επιφανειών γίνουν αρκετά υψηλέ̋, τα αέρια αυτά αναφλέγονται/αυταναφλέγονται και σχεδόν ταυτόχρονα όλε̋ οι επιφάνειε̋ καύσιµων υλικών στο δωµάτιο
µπορεί να καίγονται, εφόσον αλυσιδωτά φτάνουν στο σηµείο ανάφλεξή̋/αυτανάφλεξή̋ του̋.
Ένα̋ Πυροσβέστη̋ µε πλήρη προστατευτική ενδυµασία πυρκαγιά̋ έχει χρόνο µερικών δευτερολέπτων για να εγκαταλείψει ένα χώρο που εξελίσσεται flashover.
Flashback
Το νέφο̋ του διαφεύγοντο̋ αερίου ή το διαρρέον υγρό βρίσκει µια πηγή ανάφλεξη̋, αναφλέγεται και η φλόγα επιστρέφει στο σηµείο τη̋ διαφυγή̋/διαρροή̋.
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16. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΣΧΕΤΙΚΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
1. ΚΥΑ 34458/21-12-1990 (Β΄ 846) «Καθορισµό̋ τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωση̋, σχεδίαση̋, κατασκευή̋, ασφαλού̋ λειτουργία̋ και πυροπροστασία̋ εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και
λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου»
2. ΚΥΑ 19403/1388/08/31-03-2008 (Β΄ 781) περί τροποποίηση̋ του Π.∆. 104/1999 σε συµµόρφωση προ̋ τι̋ διατάξει̋ των Οδηγιών 2003/28/ΕΚ, 2004/111/ΕΚ και 2006/89/ΕΚ τη̋ Επιτροπή̋
για την τέταρτη, πέµπτη και έκτη προσαρµογή αντίστοιχα, στην τεχνική πρόοδο τη̋ Οδηγία̋
94/55/ΕΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τι̋
οδικέ̋ µεταφορέ̋ επικίνδυνων εµπορευµάτων
3. Κανονισµό̋ 1272/2008/ΕΚ (CLP)
4. «ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ» Π.Ε. 11, Γεωργ. Χ. Αντωνόπουλου, Έκδοση Α.Π.Σ.,
Αθήνα 1994
5. Εγχειρίδιο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ – ΣΗΜΑΝΣΗ», Παναγιώτη̋ Ε. Τραντάλη̋, έκδοση Α.Π.Σ., Αθήνα 2003
6. «Σήµανση ασφάλεια̋ και υγεία̋ στου̋ χώρου̋ εργασία̋», Υπουργείο Εργασία̋ και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Αθήνα 2001
7. «ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ», Γ. Μουζάκη̋, Επιστηµονικό & Επιµορφωτικό Κέντρο
Χηµικών Μηχανικών, Αθήνα 2007
8. «ΠΡΟΛΗΨΗ–ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ», Ενηµερωτικό Φυλλάδιο, Έκδοση Α.Π.Σ., Αθήνα 2009
9. «Πυροσβεστική Τακτική στην αντιµετώπιση επικίνδυνων χηµικών ουσιών», Charles W. Bahme
Υπαρχηγό̋ Π.Υ. Λο̋ Άντζελε̋ Η.Π.Α., Έκδοση Α.Π.Σ. 1984.
10. «Πληροφοριακά δελτία πρὀόντων πετρελαίου», Ελληνικά ∆ιυλιστήρια Ασπροπύργου, 1992
11. «Σηµειώσει̋ για το υγραέριο», Shell Gas ΑΕΒΕΥ, Π. Χαριτόπουλο̋, 2001
12. «Σηµειώσει̋ για το σύστηµα µεταφορά̋ φυσικού αερίου υψηλή̋ πίεση̋», ∆ΕΠΑ AE, Π. Λάιο̋,
2001
13. «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ», Αντιπύραρχο̋ Νικόλαο̋ Γ. Σακκαλή̋, Χηµικό̋ Μηχανικό̋, Πυροσβεστική Ακαδηµία/Σχολή Πυροσβεστών, Βίλια 2009
14. «Εφαρµογή CHAZΜA GS 2008» (διαθέσιµη στον εσωτερικό διαδικτυακό τόπο του ΠΣ
www.psnet.gr)
15. «2008 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK» Αµερικανικό̋ Οδηγό̋ ERG
2008(http://hazmat.dot.gov)
16. Περί εφαρµογή̋ τη̋ Οδηγία̋ SEVESO (ΣΕΒΕΖΟ) ΙΙ, Εγκύκλιο̋ ∆ιαταγή Α.Π.Σ. 111/2007, 111
Α΄/2008, 111Β΄/2009
17. «Κάρτε̋ Αντιµετώπιση̋ Εκτάκτων Αναγκών ERICards», Εγκύκλιο̋ ∆ιαταγή Α.Π.Σ. 114/2008
(www.ericards.net)
18. «Μνηµόνια Ενεργειών Επέµβαση̋ Τακτικού Επιπέδου», Εγκύκλιο̋ ∆ιαταγή Α.Π.Σ. 116/2010
19. NFPA 49 «Hazardous Chemical Data», 1991 Edition
20. NFPA 325Μ «Fire Hazard Properties of Flammable Liquids, Gases and Volatile Solids», 1991
21. Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1089.03
22. Ενηµερωτικό φυλλάδιο «Νέο̋ χρωµατισµό̋ φιαλών», Αir Liquide Hellas
23. ∆ιαδικτυακό̋ τόπο̋ ΓΓΠΠ www.civilprotection. gr ή www.gscp.gr
24. ∆ιαδικτυακό̋ τόπο̋ ΠΣ www.fireservice.gr
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66

Διάθεση: www.sefeaa.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ
Σε περίπτωση διορθώσεων του εγχειριδίου θα πρέπει να συµπληρώνεται ο παρακάτω πίνακα̋:

∆ιόρθωση Νο Στοιχεία ∆ιαταγής ∆ιόρθωσης

Σηµεία ∆ιόρθωσης Εγχειριδίου

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Το εγχειρίδιο εκτυπώθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 1235/2010/17-05-2010 Σύµβαση A.Π.Σ.,
το έτο̋ 2010 στο τυπογραφείο ΑΦΟΙ ΡΟΗ Α.Ε., Ν. Φλουντζή 29, Χἀδάρι, τηλ.: 210 5324281-3,
σε χαρτί velvet βάρου̋ τουλάχιστον 135 γραµµαρίων ανά τετραγωνικό µέτρο, πλαστικοποιηµένο
µατ, σε τετραχρωµία, σε 32.000 αντίτυπα και θα διανεµηθεί µε µέριµνα του Α.Π.Σ. στι̋ Υπηρεσίε̋ του Σώµατο̋, στου̋ Πυροσβεστικού̋ Υπαλλήλου̋, Εθελοντέ̋ Πυροσβέστε̋ κ.α.

Η παραγωγή και εκτύπωση του εγχειριδίου χρηµατοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 2008 – 2010 του τ. Υπουργείου Εσωτερικών στα πλαίσια του ενταγµένου έργου
«Κατάρτιση και Εκτύπωση Εγχειριδίου Αντιµετώπιση̋ Ατυχηµάτων µε Επικίνδυνα Υλικά» στο
Υποπρόγραµµα 3 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, Μέτρο 3.1 Κατάρτιση Προδιαγραφών, Κανονισµών και
Προτύπων ∆ιαδικασιών για ∆ράσει̋ Πολιτική̋ Προστασία̋, το έτο̋ 2010.

