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Περίληψη
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων παραγωγής βιοαερίου γίνεται ολοένα
και πιο σημαντικός. Ένας μεγάλος αριθμός εργοστασίων ,που συνεχώς
αυξάνεται, με αγροτική και βιομηχανική πρώτη ύλη έχει εγκατασταθεί
παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται πολύπλοκες διεργασίες.
Χωνευτήρες , χωρητικότητας έως και 5000 m3 , και μονάδες συμπαραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με παραγόμενη ηλεκτρική ισχύ και μικρότερη αλλά
κυρίως μεγαλύτερη του 1 MW , αποτελούν εδώ και καιρό το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος. Έτσι ,εργοστάσια επιπέδου υψηλών τεχνικών προδιαγραφών
και ειδικά προσαρμοσμένα στον τύπο της εκάστοτε πρώτης ύλης έχουν
κατασκευαστεί παγκοσμίως.
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την ανάλυση της επικινδυνότητας
και της ασφάλειας σε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο. Αρχικά
θα κάνουμε μια εισαγωγή στην υγιεινή και ασφάλεια παραθέτοντας τις
ισχύουσες νομοθεσίες και τους βασικούς ορισμούς. Έπειτα θα μελετήσουμε το
Εργοστάσιο Παραγωγής Ενέργειας από Βιοαέριο της Μαντμουαζέλ ΑΒΕΕ και
στο τέλος θα αναλύσουμε την επικινδυνότητα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο.
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Abstract
The design and implementation of biogas production projects is becoming
increasingly important.A large number of factories, constantly growing, with
agricultural and industrial raw materials, have been installed worldwide.
Complex processes are being applied in this context.Digesters with a capacity
of up to 5000 m3 and cogeneration units with electricity output of less than but
above 1 MW have long been the focus of interest. So, factories of a high
technical standard and specifically tailored to the type of raw material are
manufactured worldwide.
This diploma thesis aims at analyzing the risk and safety of a biogas power
plant. Initially, we will introduce an introduction to hygiene and safety by
listing current legislation and basic definitions.Then we will study the Biogas
Energy Factory of Mademoiselle SA and in the end we will analyze the risk in
this plant
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στην Υγιεινή και Ασφάλεια
1.1 Ιστορική αναδρομή
Οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΥΑΕ) στους χώρους
εργασίας είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας με βασικές
αρχές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού
περιβάλλοντος.
Οι διεθνείς συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), οι Οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και οι κανονιστικές/νομοθετικές διατάξεις στην
Ελλάδα υποχρεώνουν τους εργοδότες και τους εργαζομένους να λάβουν τα
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής ώστε να προληφθούν τα εργατικά
ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες, να προστατευθεί η υγεία του
ανθρώπινου δυναμικού, και να αποφευχθεί τόσο η δημιουργία επικίνδυνων
καταστάσεων, όσο και η ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΥΑΕ πρέπει υποχρεωτικά οι εργοδότες και οι
εργαζόμενοι να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί και
για τους οποίους έχουν ενημερωθεί πλήρως. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν το
πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιούνται οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χώροι
των κτιρίων των εργασιακών χώρων, και τους τρόπους με τους οποίους
εκτελούνται οι διάφορες εργασίες.
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Οι λέξεις Υγιεινή και Ασφάλεια, στην σκέψη των περισσότερων ανθρώπων
παραπέμπουν στην εργασία και στους κίνδυνους για την υγεία και την
σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. Στην πραγματικότητα όμως ο όρος
υγιεινή και ασφάλεια είναι ευρύτερος και δεν περιλαμβάνει μόνο την
εξασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας αλλά και την πολιτική της
επιχείρησης κα της πολιτείας στα θέματα αυτά, τις αντιλήψεις που υπάρχουν,
την διάθεση οικονομικών πόρων, ανθρώπινου δυναμικού κλπ.
Τα πληροφοριακά στοιχεία που προέρχονται από την ανάλυση του εργασιακού
περιβάλλοντος και των επιπτώσεων του στην υγεία και την ασφάλεια,
κατάλληλα επεξεργασμένα, συντελούν στην συγκρότηση των παρεμβάσεων
πρόληψης που οδηγούν στην προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος, στις
ικανότητες κα ιδιαιτερότητες του εργαζόμενου.
Αυτές οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι ικανές να ανατρέψουν την υπάρχουσα
κατάσταση, στοχεύοντας στην απομάκρυνση των ενδογενών κινδύνων κάθε
παραγωγικής δραστηριότητας, δηλαδή να μην περιορίζονται μόνο στη
διαχείριση του κινδύνου με την τιθάσευση του.
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Σε διεθνές επίπεδο (διεθνές Γραφείο Εργασίας, 2002)
συμβαίνουν ανά έτος:
250 εκατομμύρια εργατικά ατυχήµατα, στα οποία χάνουν τη ζ ωή
τους 1,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι , δηλ. 3.000 θάνατοι την ημέρα ή
2 θάνατοι / λεπτό
65.000 Εργατικά ατυχήµατα κάθε µέρα, δηλαδή 8 κάθε
δευτερόλεπτο
300.000 θάνατοι έχουν ως αιτία την έκθεση των εργαζομένων σε
επικίνδυνες ουσίες σε κάθε έτος, ενώ 160 εκατομμύρια εργαζόμενοι
πλήττονται από επαγγελµατικές ασθένειες
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.):
 10 εκατομμύρια εργαζόμενοι κάθε χρόνο πέφτουν
θύµατα εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών
ασθενειών.
 8.000 από αυτά είναι θανατηφόρα.
 20 δισεκατομμύρια € καταβάλλονται ετησίως σε
αποζημιώσεις ( άµεσο κόστος µόνο).

Από τα στοιχεία του ΙΚΑ:
-κάθε 15 λεπτά της ώρας συµβαίνει ένα εργατικόατύχηµα
-κάθε 3 ηµέρεςσυµβαίνει ένα ΘANATHΦOPOατύχηµα
http://www.statistics.gr/
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1.2 Βασικές έννοιες και ορισμοί
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις βασικές
έννοιες όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή κατά την ώρα εργασίας για
να μπορέσουμε ν’ αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις η’ έστω να
μπορέσουμε να τις διαχειριστούμε .
Ο όρος Κίνδυνος ,συχνά χρησιμοποιείται με την σημασία της επικινδυνότητας,
έχει όμως την έννοια
νοια της προδιάθεσης ή της προϋπόθεσης για την πρόκληση
κάποιας βλάβης
Όταν κάποιοι κίνδυνοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα, είναι αναγκαία η χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ). Ως ΜΑΠ νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο
οποί ο εργαζόμενος πρέπει
να φορά ή να φέρει κατά την εργασία του, για να προστατεύεται από έναν η
περισσότερους κινδύνους, για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε
συμπλήρωμα ή εξάρτημα του εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.
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Εικόνα 1: Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας
Τα ΜΑΠ πρέπει:
•
Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που προορίζονται να
αντιμετωπίσουν, χωρίς η χρήση τους να οδηγεί σε αύξηση οποιουδήποτε
άλλου κινδύνου
•
Να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες συνθήκες του εργασιακού
περιβάλλοντος
•
Να λαμβάνουν υπόψη τις εργονομικές απαιτήσεις και την κατάσταση
υγείας των εργαζομένων που θα τα χρησιμοποιούν
•
Να προσαρμόζονται κατάλληλα στο χρήστη μετά από απαραίτητες
ρυθμίσεις
Ως Εργατικό ατύχημα: λαμβάνεται ως ένα βίαιο συμβάν που λαμβάνει χώρα
κατά την εκτέλεση της εργασίας ή µε αφορµή την εργασία, µε συνέπεια
τραυματισμού του σώµατος, βλάβη της υγείας ή απώλεια ζωής του
εργαζομένου. Το εργατικό ατύχημα προϋποθέτει ένα εξωτερικό αίτιο και έχει
σαν αποτέλεσμα μία φυσική βλάβη.
Επαγγελματική ασθένεια: θεωρείται οποιαδήποτε βλάβη προκαλείται στην
υγεία του εργαζομένου λόγω της εργασίας που εκτελεί .
Ως επαγγελματικός κίνδυνος: νοείται ο κίνδυνος για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων που προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση
στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος.
Παρ’ ολίγον ατύχημα: γεγονός που μολονότι δεν προκάλεσε κανένα
τραυματισμό ή ζηµιά τη στιγµή που προκλήθηκε, δημιούργησε τις
προϋποθέσεις για πραγματικό ατύχημα
Ασφάλεια: αναφέρεται στην εκτέλεση της εργασίας υπό τέτοιες συνθήκες
ώστε να µην υφίσταται κανένας κίνδυνος ατυχήµατος (ή να υπάρχει μέχρι ενός
επιπέδου) για τους χειριστές και το περιβάλλον της εγκατάστασης
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Υγιεινή: εξασφάλιση τέτοιων συνθηκών στο εργασιακό περιβάλλον ώστε να
µην υφίστανται κίνδυνοι (ή να υπάρχουν μέχρι ενός αποδεκτού ορίου) για την
υγεία των εργαζομένων
Επικινδυνότητα:χαρακτηρίζεται ως εκείνο το στοιχείο μιας κατάστασης ή
ενέργειας όπου είναι δυνατά δύο η’ περισσότερα ενδεχόμενα. Το ενδεχόμενο
που τελικά θα συμβεί δεν είναι γνωστό και τουλάχιστον το ένα από τα δυνατά
αυτά από τα ενδεχόμενα είναι ανεπιθύμητο.

1.3 Ισχύουσα νομοθεσία-Υποχρεώσεις εργοδοτών,εργαζομένων
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση της
υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας ευθύνης τους. Βαρύνονται με
έννομο (και ηθικό) καθήκον τόσο να γνωρίζουν καινα προλαμβάνουν τους
επαγγελματικούς κινδύνους όσο και να μεριμνούν και να εφαρμόζουν επαρκή
μέτρα.Από την άλλη, η νομοθεσία απαιτεί και τη συνδρομή των εργαζομένων
στην προσπάθεια αυτή, οι οποίοι διαθέτουν την εμπειρία και τη γνώση όσον
αφορά τις διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών αλλά και το πως αυτές τους
επηρεάζουν.
Συνεπώς, η διοίκηση πρέπει να αναπτύξει έναν αποτελεσματικό και ενεργό
επιτελικό ρόλο σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) και οι
εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνονται, να λαμβάνουν οδηγίες και κατάρτιση
και να συμμετέχουν σε διαβουλεύσεις για θέματα ΥΑΕ.
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Τα οφέλη της διατήρησης καλών συνθηκών ασφάλειας και υγείας στην
εργασία παρέχει ευκαιρίες βελτίωσης τόσο της αποδοτικότητας όσο και του
επιπέδου προστασίας των εργαζομένων.
Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε
κάθε εργαζόμενο την εκπαίδευσή του για την εφαρμογή των παραπάνω
τομέων, υπό τη μορφή πληροφοριών και οδηγιών.
Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να εργάζεται σε περιβάλλον απαλλαγμένο από
κινδύνους για την υγεία του, όπως επίσης ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να
είναι ενημερωμένος για τους κινδύνους που ελλοχεύουνστον χώρο εργασίας
του ή ακόμα και στο κτήριο στο οποίο στεγάζεται η εργασία του.

Ο κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγείας και
ασφάλειας που τίθενται, ανάλογα με την εργασία του, να φροντίζει ανάλογα με
τις δυνατότητές του για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και για την
ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμωνπου επηρεάζονται από τις πράξεις ή
παραλείψεις του, κατά την εργασία, σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις
κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. Για το λόγο αυτό κάθε ενέργειά μας θα
πρέπει να είναι προσεκτική και προϊόν σοβαρής σκέψης.
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Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2003 (Ν. 99(Ι)/2003)
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2011 (Ν. 33(Ι)/2011)
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2015 (Ν. 170(Ι)/2015)
Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2015 (Ν. 178(Ι)/2015)
Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως (Αρ.
2) του 2015 (Ενοποιημένο Κείμενο)

Πηγή:http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/1F0F98BA16BA0DA4C2257DE1
0030EB6C?OpenDocument

Το Π.∆. 294/88 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και
Γιατρού Εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχνικού Ασφαλείας για
τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.1568/85»,
σύµφωνα µε το οποίο καθορίζονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων κατά
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, ο χρόνος απασχόλησης Τ.Α. και Γ.Ε. ανά
κατηγορία επιχειρήσεων, το
επίπεδο γνώσεων και η ειδικότητα του Τ.Α. ανά κατηγορία επιχειρήσεων.
Το Π.∆. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
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χρησιμοποίησηεξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία
τους σε συμμόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ», όπου ορίζεται ο
εξοπλισµός εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας κατά τη χρησιμοποίηση του.
Το Π.∆. 396/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση
από τους εργαζόμενουςεξοπλισµώνατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε
συμμόρφωση µε την οδηγία 89/656/ΕΟΚ», όπου καθορίζονται τα Μέσα
Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που απαιτείται να φέρουν οι εργαζόμενοι σε
διάφορες θέσεις εργασίας.
Το Π.∆. 105/95 «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφαλείας ή/και
υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση µε την οδηγία 92/58/ΕΟΚ», στο οποίο
αναλύονται τα σήµατα ασφαλείας και υγείας που επιβάλλονται στους
εργασιακούς χώρους.
Το Π.∆. 16/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους
εργασίας σε συμμόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ», στο οποίο
καθορίζονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για ενημέρωση των εργαζομένων
και οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για χώρους εργασίας.
Το Π.∆. 17/96 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ
και 91/383/ΕΟΚ», στο οποίο επεκτείνεται η εφαρμογή του θεσµού Τ.Α. σε
όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και
αριθµούεργαζομένων και στο οποίο καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις των
εργοδοτών.

Οι υποχρεώσεις των εργοδοτών :
O εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία των εργαζομένων ως προς
όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την
υγεία και την ασφάλεια των τρίτων.
Οι γενικές αρχές πρόληψης τις οποίες οφείλει να ακολουθεί, είναι οι εξής:
1. Αποφυγή των κινδύνων
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2. Εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν
3. Προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο
4. Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο
επικίνδυνο.
5. Προγραµµατισµός της πρόληψης - προτεραιότητα στη λήψη
μέτρωνοµαδικής προστασίας
6. Καταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους
7. Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις
8. Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους

Βάσει των ανωτέρω αρχών πρόληψης, ο εργοδότης υποχρεούται:
♦ Να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζοµένων
♦ Να καταρτίζει πρόγραµµα πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων και να
επιδιώκει την βελτίωση των υφισταµένων καταστάσεων.
♦ Να εφαρµόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονοµικών επιθεωρητών
εργασίας και να
διευκολύνει το έργο τους µέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους.
♦ Να επιβλέπει την ορθή εφαρµογή των µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας της
εργασίας.
♦ Να ενημερώνει τους εργαζόµενους για τους επαγγελματικούς κινδύνους που
υπάρχουν στην
εργασία τους.
♦ Να εξασφαλίζει την συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς
λειτουργίας µέσων και
εγκαταστάσεων.
♦ Να διευκολύνει την επιµόρφωση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων
τους
Πηγή:(www.elinyae.gr)
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Οι υποχρεώσεις των εργαζομένων :
Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να εφαρµόζει τους κανόνες Υγιεινής και
Ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια
και την υγεία του καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων
ατόµωνπου επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία
σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη
του.

Για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόµενοι οφείλουν
ειδικότερα, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή τους και τις κατάλληλες οδηγίες του
εργοδότη τους:
♦Ναχρησιµοποιούν σωστά τις µηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις
επικίνδυνες ουσίες, τα µεταφορικά και άλλα µέσα.
♦Ναχρησιµοποιούν σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµόπου
τίθεται στην διάθεσή τους και µετά την χρήση να τον τακτοποιούν στην θέση
του.
♦Να µην θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή µετατοπίζουν αυθαίρετα τους
µηχανισµούςασφάλειας των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων
και κτιρίων και ναχρησιµοποιούν σωστά αυτούς τους µηχανισµούς
ασφαλείας.
♦Να αναφέρουν αµέσωςστον εργοδότη ή /και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες
ΤΑ και ΓΕ, όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι
παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία,
καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήµαταπροστασίας.
♦Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες ΤΑ και ΓΕ,
όσο καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί ότι το
περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για
την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους .
♦Να παρακολουθούν τα σχετικά σεµινάριαή άλλα
επιµορφωτικάπρογράµµατα σε θέµαταΥγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας.
Πηγή:(www.elinyae.gr)
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1.4 Τεχνικός ασφαλείας
Σύμφωνα με το Ν.3850/10, στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από
50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας ενώ στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και
άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις
υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας.
Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές,
γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των
εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές
υποδείξεις ο τεχνικός ασφαλείας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης,
το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο
εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων
που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.
Οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφαλείας προσδιορίζονται από τα άρθρα 6 και
7 του Νόμου 1568/85.

Ο τεχνικός ασφαλείας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Να συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και
συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών
διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της
αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και
διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος
εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
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2.Να ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν
από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων
εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων,
ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη
διεύθυνση της επιχείρησης.

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο τεχνικός ασφάλειας έχει την
υποχρέωση:
1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε
παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα
αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους,
2. Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας,
3. Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και αξιολογεί
τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την
αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων.
4. Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη
διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση ο τεχνικός
ασφαλείας έχει υποχρέωση:
1. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για
την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που
συνεπάγεται η εργασία τους,
2. Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων
εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της
εργασίας. [Ν.1568/85]

Πηγή:(www.elinyae.gr)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : Βασικές Αρχές Ανάλυσης Κινδύνου

2.1 Επαγγελματικός Κίνδυνος .
Η προστασία της υγείας και η διατήρηση της ασφάλειας καθώς επίσης και η
πρόληψη των ευρύτερων και δυνητικών συνεπειών των βλαπτικών
παραγόντων του εργασιακού χώρου, αποτελούν τον απώτερο στόχο των
διαδικασιών εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου.
Ο επαγγελματικός κίνδυνος εκφράζεται συνήθως ως συνώνυμο της
επαγγελματικής έκθεσης, μπορεί όμως να εκφραστεί και ως συνώνυμο της
βλάβης που προκλήθηκε από την έκθεση αυτή.
Έτσι, στην πρώτη
περίπτωση γίνεται αναφορά για κίνδυνο από ακτινοβολία, κίνδυνο από θόρυβο
κίνδυνο από έκρηξη, εστιάζοντας στην έκθεση του εργαζόμενου στον
αναφερόμενο κίνδυνο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για κίνδυνο
καρκίνου, κίνδυνο βαρηκοΐας, κίνδυνο τραυματισμού από το ωστικό κύμα
αντίστοιχα, εστιάζοντας στο αποτέλεσμα της επαγγελματικής έκθεσης,
δηλαδή στη βλάβη. Ο επαγγελματικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα
ή την συχνότητα έκθεσης των εργαζομένων σε κάποια πηγή κινδύνου που
βρίσκεται στον εργασιακό χώρο (πχ. θόρυβος, χημικές ουσίες, χειρωνακτική
μεταφορά φορτίων, μονότονη ή επαναληπτική εργασία, απροστάτευτα
κινούμενα μέρη μηχανών κ.λ.π.), καθώς επίσης και με τη σοβαρότητα των
συνεπειών, δηλαδή τη βιολογική βλάβη που προκλήθηκε από την έκθεση αυτή.
Η συνθετική προσέγγιση της πιθανότητας έκθεσης και της σοβαρότητας των
συνεπειών εκφράζεται από την έννοια της επικινδυνότητας που προσδιορίζει
το βαθμό του επαγγελματικού κινδύνου.
Η προστασία της υγείας και ασφάλειας καθώς επίσης και η πρόληψη των
συνεπειών των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού χώρου, αποτελούν τον
τελικό στόχο των διαδικασιών εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου.
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Η εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου του εργασιακού περιβάλλοντος
αποτελεί μια σύνθετη, διαχρονική και δυναμική διαδικασία που μέσω της
ανάλυσης, συντελεί στη συγκρότηση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος, προσαρμοσμένο στις ανθρώπινες ικανότητες και δυνατότητες.
Οι πληροφορίες και τα διάφορα στοιχεία που προέρχονται από την ανάλυση
του εργασιακού περιβάλλοντος και των επιπτώσεων του στην υγεία και
ασφάλεια, κατάλληλα επεξεργασμένα, συντελούν στη συγκρότηση των
παρεμβάσεων πρόληψης που οδηγούν στην προσαρμογή του εργασιακού
περιβάλλοντος στις διαστάσεις του εργαζόμενου ανθρώπου.
Αυτές οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι ικανές να ανατρέψουν την υπάρχουσα
κατάσταση και να μην περιορίζονται μόνο στη διαχείριση του κινδύνου με την
τιθάσευση του. Ο δυναμικός χαρακτήρας των διαδικασιών εκτίμησης του
επαγγελματικού κινδύνου, εκφράζεται μέσω της αξιολόγησης των επεμβάσεων
για την προστασία και πρόληψη της υγείας των εργαζομένων, καθώς και με τη
διαχρονική παρακολούθηση των βλαπτικών παραγόντων σε σχέση και με την
προσαρμογή της τεχνολογίας στις νέες παραγωγικές απαιτήσεις.

2.2 Βασικά Στάδια Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
Στην καθοµιλουµένη, η έννοια του κινδύνου εκφράζει το «επικείμενο κακό»
καθώς επίσης και την «πιθανή δυσάρεστη έκβαση» ενός συμβάντος. Όταν
όµως αναφερόμαστε στον «επαγγελµατικό κίνδυνο», εννοούμαι τον κίνδυνο
γιατην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την
επαγγελµατική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού
περιβάλλοντος. Ο επαγγελµατικός κίνδυνος εκφράζεται συνήθως ως συνώνυμο
της επαγγελµατικής «έκθεσης», µπορείόµως να εκφρασθεί και ως συνώνυμο
της «βλάβης» που προκλήθηκε από την έκθεση αυτή.
Έτσι, στην πρώτη περίπτωση µιλάµε π.χ. για «κίνδυνο από ακτινοβολία»,
«κίνδυνο από θόρυβο» ή «κίνδυνο από έκρηξη», εστιάζοντας στην έκθεση του
εργαζομένου στον αναφερόμενο κίνδυνο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση
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µιλάµεγια «κίνδυνο καρκίνου», «κίνδυνο βαρηκοΐας» ή «κίνδυνο
τραυματισμού από το ωστικό κύµα» αντίστοιχα, εστιάζοντας στο αποτέλεσµα
της επαγγελµατικής έκθεσης, δηλαδή στη βλάβη.
Μπορούµε να πούµε λοιπόν ότι ο «επαγγελµατικός κίνδυνος» σχετίζεται µε
την πιθανότητα ή συχνότητα έκθεσης των εργαζομένων σε κάποια πηγή
κινδύνου που βρίσκεται στον εργασιακό χώρο (π.χ. θόρυβος, χηµικές ουσίες,
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων, µμονότονη ή επαναληπτική εργασία,
απροστάτευτα κινούµενα µέρη µηχανών κ.λπ.), καθώς επίσης και µε τη
σοβαρότητα των συνεπειών, δηλαδή τη βιολογική βλάβη που προκλήθηκε από
την έκθεση αυτή.
Η συνθετική προσέγγιση της πιθανότητας έκθεσης και της σοβαρότητας των
συνεπειών, εκφράζεται απ΄ την έννοια της επικινδυνότητας που προσδιορίζει
το βαθµό του επαγγελματικού κινδύνου. Αυτές οι διαφορετικές ερµηνείες της
έννοιας του επαγγελματικού κινδύνου σηματοδοτούνόµως και την κυρίαρχη
κατεύθυνση της συνισταμένης στην οποία συγκλίνουν. Η προστασία της
υγείας και ασφάλειας καθώς επίσης και η πρόληψη των συνεπειών των
βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού χώρου, αποτελούν τον τελικό στόχο
των διαδικασιών εκτίµησης του επαγγελματικού κινδύνου.
Η εκτίµηση του επαγγελματικού κινδύνου του εργασιακού περιβάλλοντος
αποτελεί µια σύνθετη, διαχρονική και δυναµική διαδικασία που µέσω της
αποδόμησης και της ανάλυσης συντελεί στη συγκρότηση ενός υγιούς και
ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος προσαρμοσμένου στις ανθρώπινες
ικανότητες και δυνατότητες.
∆εν θα έπρεπε να κυριαρχήσει η άποψη ότι η Eκτίµηση του Επαγγελματικού
Κινδύνου λειτουργεί σαν µέσο αποθήκευσης τεχνικών πληροφοριών που
χρησιμεύουν αποκλειστικά για ποσοτικές µμεθόδους εκτίµησης, µε τη χρήση
δεικτών επικινδυνότητας.
Τα πληροφοριακά στοιχεία που προέρχονται από την ανάλυση του εργασιακού
περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια, κατάλληλα
επεξεργασμένα, συντελούν στη συγκρότηση των παρεμβάσεων πρόληψης που
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οδηγούν στην προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος στις διαστάσεις του
εργαζομένου ανθρώπου. Αυτές οι παρεµβάσεις πρέπει να είναι ικανές να
ανατρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση, στοχεύοντας στην απομάκρυνση των
ενδογενών κινδύνων κάθε παραγωγικής δραστηριότητας (στόχος εγγενούς
ασφάλειας), δηλαδή να µην περιορίζονται µόνο στη διαχείριση του κινδύνου
µε την τιθάσευσή του.
Ο δυναµικός χαρακτήρας των διαδικασιών εκτίµησης του επαγγελµατικού
κινδύνου, εκφράζεται µέσω της αξιολόγησης των επεµβάσεων για την
προστασία και πρόληψη της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, καθώς
και τη διαχρονική παρακολούθηση των βλαπτικών παραγόντων σε σχέση και
µε την προσαρµογή της τεχνολογίας στις νέες παραγωγικές απαιτήσεις.
Η Γραπτή Εκτίµηση του Επαγγελµατικού Κινδύνου, αναφέρεται στις διατάξεις
του Π∆ 17/1996 (το οποίο συµπληρώνεται µε το Π∆ 159/1999) και αποτελεί
εργοδοτική υποχρέωση καθώς επίσης και ένα βασικό µέσο αυτοέλεγχου της
κάθε επιχείρησης, εφόσον εξασφαλίζεται η ενεργός συµµετοχή των
εργαζοµένων τόσο στις φάσεις του ποιοτικού και 2 ποσοτικού προσδιορισµού
των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος, όσο και σε αυτές της πρόληψης
και προαγωγής της εργασιακής υγείας και ασφάλειας.
Η έλλειψη θεσμοθετημένου επιπέδου ποιότητας για τη γραπτή εκτίµηση των
Επαγγελματικών Κινδύνων µπορεί να οδηγεί στην κατ’ όνοµαεφαρµογή των
διατάξεων του Π.∆ 17/1996, αλλοιώνοντας έτσι, τους βασικούς στόχους των
διαδικασιών πρόληψης της επαγγελµατικής υγείας και ασφάλειας. Η εκτίµηση
του Επαγγελµατικού Κινδύνου είναι µια συλλογική διαδικασία που απαιτεί
συγκεκριμένη ακολουθία βασικών ενεργειών, για να είναι πλήρης και
αποτελεσματική.
Οι βασικές ενέργειες περιλαµβάνουν:


εντοπισµό των πηγών κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των
εργαζοµένων που χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία
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εξακρίβωση των δυνητικών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζοµένων, προερχομένων από τις παραγωγικές διαδικασίες
εκτίµηση του µμεγέθους του κινδύνου και των επιπτώσεών του στην
υγεία και ασφάλεια
προγραμματισμό και διαχείριση των διαδικασιών πρόληψης.

Αυτό το σχέδιο εκτίµησης οδηγεί στις εξής πιθανές υποθέσεις «κινδύνου» για
κάθε εργασιακό χώρο ή θέση εργασίας:
• στην απουσία κινδύνων έκθεσης στον εργασιακό χώρο
• στην παρουσία κινδύνων «ελεγχόµενης» έκθεσης αναφορικά µε τα επίπεδα
που ορίζει κάθε φορά η εθνική νοµοθεσία
• στην παρουσία κινδύνων µη ελεγχόμενης έκθεσης
Στην πρώτη περίπτωση δεν αναδεικνύονται κίνδυνοι οι οποίοι συνδέονται
άµεσα µε την παραγωγική διαδικασία.
Στη δεύτερη περίπτωση οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την παραγωγική
διαδικασία, µπορούν να τεθούν υπό «έλεγχο» µε την εφαρµογή των διατάξεων
της κείµενηςνοµοθεσίας και σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία και πρακτική
σχετικά µε την προστασία και πρόληψη της υγείας και ασφάλειας των
εργαζοµένων.
Στην τρίτη περίπτωση πρέπει να εφαρμοστούν άµεσα οι επεµβάσεις πρόληψης
του επαγγελματικού κινδύνου όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 4, 6 και 7
του Π.∆ 17/96 και την εκάστοτε νοµοθεσία για την εργασιακή υγεία και
ασφάλεια.
Πηγή:(www.elinyae.gr)
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2.3 Ταξινόµηση και ορισµός των επαγγελµατικών κινδύνων
Οι κίνδυνοι που πηγάζουν από κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα, αν και
συνήθως δρουν σε συνέργια (π.χ. η εντατικοποίηση της εργασίας σε ένα
εργασιακό περιβάλλον µε υψηλά επίπεδα θορύβου δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις ώστε να εκδηλωθεί τόσο µια επαγγελµατική ασθένεια όσο και
ένα εργατικό ατύχηµα), για λόγους τακτοποίησης και καταγραφής,
ταξινοµούνται σε τρεις µεγάλεςοµάδες:
1η οµάδα: Κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι εργατικού ατυχήµατος που
περικλείουν την πιθανότητα να προκληθεί τραυµατισµός ή βιολογική βλάβη
στους εργαζόµενους, ως συνέπεια της έκθεσης στην πηγή κινδύνου. Η φύση
της πηγής κινδύνου καθορίζει την αιτία και το είδος του τραυµατισµού ή της
βιολογικής βλάβης, που µπορεί να είναι µηχανική, ηλεκτρική, χηµική, θερµική
κ.λπ.
Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να οφείλονται (ενδεικτικά):
 στις κτιριακές δοµές (π.χ. µη τήρηση των πολεοδοµικών και
υγειονοµικώνκανονισµών, ανεπάρκεια εξόδων κινδύνου, ολισθηρά
δάπεδα, ελλιπής συντήρηση κατασκευών, απουσία προστατευτικών
έναντι πτώσης κλπ)
 στον εξοπλισµό εργασίας (π.χ. απουσία προστατευτικών διατάξεων
επικίνδυνων ζωνών στις µηχανές, ελλιπής συντήρηση, χρήση από µη
εκπαιδευµένο προσωπικό κλπ)
 στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ. µη τήρηση κανονισµού
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ελλιπής συντήρηση κλπ)
 σε χρήση εύφλεκτων ή/και εκρηκτικών ουσιών (π.χ. µη τήρηση
προδιαγραφών ασφαλούς χρήσης και αποθήκευσης των ουσιών,
έλλειψη µέτρων ελέγχου πηγών 3 έναυσης, ελλιπής εξαερισµός,
ανεπαρκής εξοπλισµός πυρανίχνευσης-συναγερµούκατάσβεσης,
απουσία διατάξεων ασφαλείας του εξοπλισµού υπό πίεση κλπ)
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 σε χρήση άλλων επικίνδυνων ουσιών όπως τοξικές, διαβρωτικές κλπ
(π.χ. µη τήρηση προδιαγραφών ασφαλούς χρήσης και αποθήκευσης
των ουσιών µε βάση το δελτίο δεδομένων ασφάλειας προϊόντων)
 σε φυσικούς παράγοντες (π.χ. απόσπαση προσοχής εργαζομένου λόγω
υψηλού θορύβου)

2η οµάδα: Κίνδυνοι για την υγεία που περικλείουν την πιθανότητα να
προκληθεί αλλοίωση στη βιολογική ισορροπία των εργαζοµένων (ασθένεια),
συνέπεια της επαγγελµατικής έκθεσης σε φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς
βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Οι κίνδυνοι αυτοί
µπορεί να οφείλονται σε:
 χηµικούς παράγοντες (π.χ. υπέρβαση Οριακών Τηρών Έκθεσης)
 φυσικούς παράγοντες (π.χ. υπέρβαση Οριακών Τιµών Έκθεσης) 9
βιολογικούς παράγοντες (π.χ. παρουσία βιολογικών ρύπων)

3η οµάδα: Κίνδυνοι εργονοµικοί ή εγκάρσιοι (για την υγεία και την ασφάλεια)
οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση της σχέσης, εργαζομένου
και οργάνωσης εργασίας στην οποία είναι ενταγµένος. Οι αιτίες αυτών των
κινδύνων εντοπίζονται στην ίδια τη δοµή της παραγωγικής διαδικασίας, που
οδηγεί στην αναγκαστική προσαρµογή του ανθρώπου στις απαιτήσεις της
εργασίας. Ο σχεδιασµός των επεµβάσεων για την πρόληψη ή/και την
προστασία των εργαζοµένων από αυτούς τους κινδύνους πρέπει να στοχεύει σε
µία δυναµική ισορροπία µεταξύ του ανθρώπου και του εργασιακού
περιβάλλοντος, µε βασική συντεταγµένη την προσαρµογή της εργασίας στον
άνθρωπο, προσαρµογή που προϋποθέτει τη γνώση των φυσιολογικών αλλά και
παθολογικών µηχανισµών του ανθρώπινου οργανισµού.

27

Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να που οφείλονται :
 στην οργάνωση εργασίας (π.χ. εντατικοποίηση, µμονοτονία, βάρδιες
κλπ)
 σε ψυχολογικούς παράγοντες (π.χ. άτυπες µορφές εργασίας, ηθική
παρενόχληση κλπ)
 σε εργονοµικούς παράγοντες (π.χ. µη εργονοµικόςσχεδιασµός της
θέσης εργασίας κλπ)
 σε αντίξοες συνθήκες εργασίας (π.χ. εργασίες µε ακατάλληλο
εξοπλισµό, εργασίες σε αντίξοες κλιµατολογικές συνθήκες κλπ)

2.4 ∆ιαδικαστικές φάσεις εκτίµησης του επαγγελµατικού
κινδύνου
Η διαδικασία εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου ακολουθεί βασικές
ενέργειες που οδηγούν στον εντοπισµό των πηγών κινδύνου, την εξακρίβωση,
καθώς και τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισµό των βλαπτικών
παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος.
2.4.1 Εντοπισµός των πηγών κινδύνου (πρώτη φάση)
Αυτή η φάση περιλαµβάνει µια επιµεληµένη και πλήρη καταγραφή της
παραγωγικής διαδικασίας των υπό εξέταση χώρων ή θέσεων εργασίας.
Η καταγραφή αφορά:




Την καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και ροής, την
περιγραφή της παραγωγικής τεχνολογίας, των µηχανών, των
εγκαταστάσεων, των χρησιµοποιούµενων υλών και ουσιών, των
διαδικασιών συντήρησης των µηχανών και των εγκαταστάσεων, την
επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων καθώς και την εσωτερική
και εξωτερική διακίνηση των φορτίων και των προϊόντων.
Τον προορισµό χρήσης των χώρων εργασίας (π.χ. εργαστήρια,
γραφεία, αποθήκες κ.λπ.).

28






Τα κτιριακά χαρακτηριστικά του εργασιακού χώρου (αντισεισμική
προστασία, επιφάνεια, χωρητικότητα, ανοίγματα κ.λπ.).
Τα χαρακτηριστικά των εργαζοµένων στα υπό εξέταση τµήµατα της
παραγωγικής διαδικασίας (αριθµόςεργαζοµένων, φύλο, βάρδιες
εργασίας, εργασιακή ηλικία κ.λπ.).
Τις πληροφορίες που προέρχονται από την ιατρική παρακολούθηση,
εάν και εφόσον παρέχεται, καθώς και αυτές που σχετίζονται µε τα
εργατικά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες. Αυτή η
καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και του τεχνολογικού
κύκλου παρέχοντας µια ολοκληρωμένη γνώση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, επιτρέπει τον εντοπισµό των πηγών κινδύνου για την
υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων. Για να επιτευχθεί µια
ουσιαστική και όχι τυπική καταγραφή των παραγωγικών διαδικασιών
είναι απαραίτητη η άντληση πληροφοριών από τους εργαζόµενους
σχετικά µε τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό
χώρο.

2. 4.2 Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης (δεύτερη φάση)
Η εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης αποτελεί εκείνη τη διαδικασία η οποία
µας επιτρέπει να προσδιορίσουµε ποιοτικά τους βλαπτικούς παράγοντες στους
οποίους εκτίθενται οι εργαζόµενοι.
Ως εκ τούτου εξετάζουµε και καταγράφουµε:






Τον τρόπο λειτουργίας (π.χ. χειροκίνητη, αυτοµατοποιηµένη,
µηχανική, µικτή κ.λπ.), καθώς και τη µορφή της παραγωγικής
δραστηριότητας.
Την οργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας στο υπό εξέταση
εργασιακό περιβάλλον (π.χ. χρόνος παραµονής στον εργασιακό χώρο,
ταυτόχρονη ύπαρξη άλλων δραστηριοτήτων κ.λπ.).
Τη λήψη ή µη μέτρων προστασίας και πρόληψης για την υγεία και
ασφάλεια των εργαζοµένων.
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Την άποψη των εργαζοµένων για τις συνθήκες που επικρατούν στον
εργασιακό χώρο στον οποίο εργάζονται καθώς και τις αναφορές τους
για τις επιπτώσεις των βλαπτικών παραγόντων στην κατάσταση της
υγείας τους (µέσω της εργατικής υποκειμενικότητας). Στην υλοποίηση
της συγκεκριμένης κατεύθυνσης ο ρόλος της ΕΥΑΕ είναι
αναντικατάστατος. Η ΕΥΑΕ µπορείαντικειµενικά να εξελιχθεί σε πόλο
συγκέντρωσης της εµπειρίας των εργαζοµένων. Ταυτόχρονα µπορεί να
αναδείξει επικίνδυνες πρακτικές που υπάρχουν στη ζωή της
επιχείρησης και τις οποίες αποκρύπτει ο εργοδότης για ευνόητους
λόγους.

2.4.3.Εκτίµηση των κινδύνων έκθεσης (τρίτη φάση)
Η εκτίµηση των κινδύνων έκθεσης που καταγράφηκαν και εξακριβώθηκαν
στις δύο προηγούµενες φάσεις ανάλυσης του εργασιακού περιβάλλοντος
(φάση 1η και φάση 2η), υλοποιείται δια µέσου:





Του ελέγχου της εφαρµογής των κανόνων ασφάλειας (π.χ. των
µηχανών).
Του ελέγχου των «αποδεκτών» για την υγεία και ασφάλεια συνθηκών
εργασίας (σχετικά µε τη φύση των κινδύνων, τη χρονική διάρκεια, τον
τρόπο υλοποίησης και τη µορφή των παραγωγικών δραστηριοτήτων),
αναφορικά µε την κείµενηνοµοθεσία.
Του ποσοτικού προσδιορισµού των βλαπτικών παραγόντων του
εργασιακού περιβάλλοντος και των επιπτώσεών του στην υγεία και
ασφάλεια των εργαζοµένων, µε τη διεξαγωγή τόσο στοχευµένων
µετρήσεων όσο και στοχευµένων ιατρικών εξετάσεων. Ο ποσοτικός
προσδιορισµός αποτελεί το πιο κρίσιµο στάδιο κάθε διαδικασίας
εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου. Η αποτίµηση µιας βασικής
παραµέτρου του ποσοτικού προσδιορισµού, η οποία είναι η
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σοβαρότητα των συνεπειών από κάθε πηγή κινδύνου δεν αποτελεί µια
απλή, ουδέτερη, τεχνοκρατική διαδικασία.

Ο ταξικός προσανατολισµός της εκτίµησης επιδρά στο αποτέλεσµα
της. (Σοβαρές συνέπειες για ποιον; Για τον εργοδότη ή για τον
εργαζόµενο;). Το αποτέλεσµα της εκτίµησης εξαρτάται στην πράξη
από ένα πλήθος παραγόντων που καθορίζουν την εργασία του
Τεχνικού Ασφάλειας και του Ιατρού Εργασίας (χρόνος απασχόλησης,
εκπαίδευση, εργασιακές σχέσεις και βαθµός ανεξαρτησίας απ΄ τον
εργοδότη κ.λπ.).
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2.5 Σχηματική παρουσίαση των διαφόρων φάσεων εκτίμησης
του επαγγελματικού κινδύνου

1. Εντοπισµός
τωντων
πηγών
κινδύνου
(πρώτη
φάση)
1. Εντοπισµός
πηγών
κινδύνου
(πρώτη
φάση)

καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας (π.χ.
παραγωγικός κύκλος, υλικά, µηχανές, εγκαταστάσεις,
οργάνωση εργασίας κ.λπ.)

Ανάλυση των παραγωγικών φάσεων
για τον εντοπισµό των πηγών κινδύνου

Κίνδυνοιγια την ασφάλεια







Κτιριακέςδοµές
εξοπλισµόςεργασίας
ηλεκτρικέςεγκαταστάσεις
επικίνδυνεςουσίες
φυσικοίπαράγοντες

Κίνδυνοιγια τηνυγεία





χηµικοίπαράγοντες
φυσικοίπαράγοντες
βιολογικοίπαράγοντες

εργονοµικοί
ή εγκάρσιοι κίνδυνοι (για
την
υγεία
και
την
ασφάλεια)
 οργάνωσηεργασίας
 ψυχολογικοί
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παράγοντες
εργονοµικοί
παράγοντες
αντίξοες
συνθήκεςεργασίας

2. Εξακρίβωση των κινδύνων έκθεσης (δεύτερη φάση)

αποτύπωση των πηγών έκθεσης

αποτελέσµατα υποκειμενικής
εκτίµησηςεργαζοµένων

Μέτρα που λαμβάνονται:π.χ.προφύλαξη επικίνδυνων ζωνών των
μηχανών, κλειστός κύκλος παραγωγής ,τοπικές και κεντρικές
απαγωγές αέρα, ηχομόνωση,αυτοματισμοί ασφάλειας,ατοµικά µέσα
προστασίας,δυνατότητα παροχής πρώτων
βοηθειών,εκπαίδευση,πληροφόρηση,ενηµέρωσηκ.λπ.

µη ελεγχόµενοι κίνδυνοι έκθεσης
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3. Εκτίµηση των κινδύνων έκθεσης (τρίτη φάση)

1.
2.
3.

Επαλήθευση της εφαρμογής των κανόνων ασφάλειας (π.χ. των μηχανών,
της διαχείρισης εύφλεκτων ουσιών κ.α. ) κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Επαλήθευσητωναποδεκτώνγιατηνυγείακαιασφάλειασυνθηκώνεργασίας,αναφ
ορικάµε την κείµενηνοµοθεσία καθώς και τη διεθνή επιστηµονική
πρακτική και εµπειρία.
Ποσοτικός προσδιορισµός των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού
περιβάλλοντος µε τη διεξαγωγή στοχευµένων µετρήσεων και τη συσχέτιση
των
αποτελεσµάτων
µε
τις
προτεινόµενες
Οριακές
Τιµές
ΈκθεσηςτηςκείµενηςΕθνικήςήΚοινοτικήςΝοµοθεσίαςκαι∆ιεθνώνΕπιστηµονι
κώνΟργανισµών.

αποτελέσµατα εκτίµησης των κινδύνων
έκθεσης

γραπτή εκτίµηση του επαγγελµατικού
κινδύνου

σχεδιασµός:




ολοκληρωµένουπρογράµµατοςπαρέµβασης για την
υγείακαιασφάλειατωνεργαζοµένων
περιοδική επανεκτίµηση
αξιολόγηση των επεµβάσεων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : Μονάδα παραγωγής ενέργειας από
βιοαέριο
3.1 Συμβολή του βιοαερίου στους στόχους της ΕΕ για την
ενέργεια και τη προστασία του περιβάλλοντος
H παραγωγή μεθανίου/βιοαερίου από οργανικής προέλευσης α’ ύλες είναι
πλέον μια πολύ καλά μελετημένη διεθνώς βιοχημική διεργασία μετά από 42
περίπου χρόνια συστηματικής έρευνας και εφαρμογής, προσπάθεια που
ξεκίνησε με αφορμή την ενεργειακή κρίση του 1973 και την εξ αυτής στροφή
προς την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εξίσου σημαντική πρόοδος
επιτεύχθηκε στο διάστημα αυτό και στην απόκτηση τεχνογνωσίας γύρω από
τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, που απαιτούνται για την παραγωγή και
την αξιοποίηση του βιοαερίου (συμπαραγωγή κυρίως θερμικής και ηλεκτρικής
ενέργειας).
Στην Ευρώπη, οι χώρες που ξεχώρισαν στον τομέα της παραγωγής και
αξιοποίησης βιοαερίου, προσαρμόζοντάς τες στις δικές τους συνθήκες είναι οι
Σκανδιναβικές (κυρίως η Σουηδία και η Δανία), που έδωσαν έμφαση στη
δημιουργία μεγάλων συλλογικών κεντρικών μονάδων παραγωγής βιοαερίου
και διανομής του, μέσω κεντρικού δικτύου, στους καταναλωτές και η
Γερμανία που έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας γύρω από την
παραγωγή βιοαερίου από ατομικές, αγροτικού χαρακτήρα κυρίως, μονάδες
παραγωγής βιοαερίου προηγμένης τεχνολογίας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η
ανάγκη για επιτυχημένη προσαρμογή των ως άνω εγκαταστάσεων στις χώρες
παραγωγής τους, αποτέλεσε κίνητρο για την εξάπλωσή τους και προς τρίτες
ευρωπαϊκές και μη χώρες, οι οποίες στερούνταν της ανάλογης υποδομής και
επιστημονικής υποστήριξης στο βαθμό που χρειαζόταν. Την έλλειψη αυτή
προσπαθούν να καλύψουν σήμερα με τηλε-συστήματα στενής
παρακολούθησης και τεχνικής επίβλεψης των εγκαταστάσεων απευθείας από
την μακρινή τους έδρα οι κατασκευαστές. Η ως άνω διαδικασία έχει
σοβαράμειονεκτήματα, όπως είναι η απουσία ευελιξίας και προσαρμογής στις
συνθήκες της περιοχής λειτουργίας της μονάδας και υψηλό ανελαστικό κόστος
συντήρησης και λειτουργίας.
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Η χώρα μας ανήκει στην κατηγορία των χωρών της Ευρώπης, που μέχρι
σήμερα, δέχονται έτοιμη την τεχνολογία παραγωγής βιοαερίου, όπως αυτή
διαμορφώθηκε με βάση τις συνθήκες και την εμπειρία των χωρών της
κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, όπως προαναφέρθηκε, χωρίς δυνατότητα
προσαρμογής τους στις εντελώς διαφορετικές συνθήκες του Ελληνικού χώρου.
Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο να εγκαθίστανται μονάδες παραγωγής
βιοαερίου υψηλής τεχνολογικής στάθμης σε κτηνοτροφικές μονάδες ή αλλού,
με την έτοιμη τεχνογνωσία της κατασκευάστριας εταιρείας, χωρίς την
απαιτούμενη υποδομή, χωρίς την ευελιξία χρήσης α’ υλών των περιοχών και
χωρίς ουσιαστική πρόβλεψη για τη διαχείριση των υγρών εκροών τους.
Η αντιμετώπιση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας λόγω του
φαινομένου του θερμοκηπίου είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της
ενεργειακής και της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Οι Ευρωπαϊκοί στόχοι
της ανανεώσιμης ενεργειακής παραγωγής της μείωσης των εκπομπών και της
αειφόρου διαχείρισης των αποβλήτων είναι βασισμένη στην αποδοχή εκμέρους
των χωρών μελών της ΕΕ να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα για να φτάσουν
σ αυτούς. Η παραγωγή και η χρήση του βιοαερίου από την ΑΧ παρέχουν την
δυνατότητα συμμόρφωσης και με τους 3 αυτούς στόχους συγχρόνως.Το
βιοαέριο είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που περιέχει 50-70% μεθάνιο
(CH4), 30-50% διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και 0,1% έως 3% (1,000 έως
30,000 ppm) υδρόθειο (H2S). Όταν αφαιρείται το H2S, το βιοαέριο μπορεί να
υποκαταστήσει πετρέλαιο και αέριο και να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή
ενέργειας και θερμότητας ή να αναβαθμιστεί σε ποιότητα φυσικού αερίου.
https://www.biogasclean.com/biogas.aspx

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της παραγωγής βιοαερίου είναι η
δυνατότητα μετασχηματισμού των αποβλήτων σε ένα πολύτιμο πόρο με την
χρήση τους ως πρώτη ύλη για την ΑΧ (Αναερόβια
Χώνευση).Πολλέςευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τα τεράστια προβλήματα
που σχετίζονται με μία υπερπαραγωγή οργανικών αποβλήτων από την
βιομηχανία την γεωργία και τα νοικοκυριά .Η παραγωγή βιοαερίου είναι ένας
άριστος τρόπος συμμόρφωσης με τους όλο και περισσότερο περιοριστικούς
,εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς σε αυτή την περιοχή και χρήση των
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οργανικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας ακολουθούμενοι
ακολουθούμ
από την
ανακύκλωση ως λιπάσματα.Οι τεχνολογίες του βιοαερίου συμβάλλουν στην
μείωση του όγκου των αποβλήτων και των δαπανών για την διάθεση τους.

Εικόνα 1 : Σχηματική παράσταση του κύκλου εργασιών
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3.2 Συνοπτική περιγραφή λειτουργίας της μονάδος

Εικόνα 2 : Σχηματική παράσταση λειτουργίας της μονάδος παραγωγής
ενέργειας από βιοαέριο.
Μία εγκατάσταση παράγει βιοαέριο και οργανικό λίπασμα αξιοποιώντας
μεγάλη ποικιλία οργανικών πρώτων υλών (βιομάζα) όπως κτηνοτροφικά
απόβλητα αγροτικά και αγροτοβιομηχανικά υπολείμματα και απόβλητα, καθώς
και ενεργειακά φυτά. Μέσω της αναερόβιας χώνευσης αυτών των υλών
παράγεται το βιοαέριο (βιομεθάνιο), το οποίο μετά από επεξεργασία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως:



καύσιμο της μηχανής μονάδας συμπαραγωγής (CHP) ηλεκτρικής και
θερμικής ενέργειας
καύσιμο οχημάτων
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διατεθεί απευθείας σε δίκτυο φυσικού αερίου

Τα περισσότερα είδη υποστρώματος (βιομάζας, πρώτων υλών) μπορούν να
αναμιχθούν μεταξύ τους. Η διαφορά έγκειται μόνο στο σύστημα τροφοδοσίας
των υλικών αυτών. Για βιομάζα στερεάς μορφής χρησιμοποιούνται κοχλιό
μεταφορείς, ενώ για υγρής μορφής χρησιμοποιούνται δεξαμενές με
αντλιοστάσια. Οι βασικές υποδομές αποτελούνται από ανεξάρτητες μονάδες
αντιδραστήρων διαμέτρου 8 – 24 μέτρων και ύψους έως 9 μέτρα. Αν αυξηθεί η
ποσότητα της εισερχόμενης βιομάζας, τότε αυξάνεται ανάλογα και ο αριθμός
των υπομονάδων (αντιδραστήρων).Η υγρή βιομάζα μπορεί να μεταφερθεί με
σύστημα αντλιών και αγωγών αν το σημείο παραγωγής της (για παράδειγμα
ένα βουστάσιο γαλακτοπαραγωγής) είναι σε μικρή απόσταση από την
εγκατάσταση βιοαερίου ή με οχήματα όταν η απόσταση είναι μεγάλη. Ομοίως,
η στερεά βιομάζα μπορεί να μεταφερθεί στην εγκατάσταση με
ταινιομεταφορείς και με οχήματα για μικρές και μεγάλες αποστάσεις
αντίστοιχα. Τα υγρά υλικά αποθηκεύονται αρχικά σε δεξαμενές προεπεξεργασίας. Σε αυτές τις δεξαμενές τα υλικά ομογενοποιούνται και
θερμαίνονται ή ψύχονται ώστε να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία.
Μία τέτοια δεξαμενή έχει αποθηκευτική ικανότητα 2 – 3 ημερών. Τα στερεά
υλικά μπορούν επίσης να τροφοδοτηθούν εντός αυτών των δεξαμενών ή του
χωνευτήρα με κοχλιομεταφορείς.
Από τις δεξαμενές προ-επεξεργασίας τα υλικά μεταφέρονται στους χωνευτήρες
(ή βιοαντιδραστήρες, δεξαμενές μεθανίου, δεξαμενή ζύμωσης) που αποτελούν
και το κύριο μέρος της όλης εγκατάστασης. Ο βιοαντιδραστήρας είναι μία
αεριο-στεγανή δεξαμενή που κατασκευάζεται από αντιδιαβρωτικό σκυρόδεμα
ή μέταλλο με επίτηξη γυαλιού. Ο αντιδραστήρας είναι θερμομονωμένος. Οι
υπολογισμοί για τη θερμομόνωση βασίζονται στις τοπικές κλιματικές
συνθήκες. Προκειμένου να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την
ανάπτυξη των μικροοργανισμών η θερμοκρασία θα πρέπει να διατηρείται σε
μεσόφιλη κατάσταση (30 – 41οC). Σε κάποιες περιπτώσεις επιλέγονται
θερμόφιλες συνθήκες (θερμοκρασία ίση με περίπου 55οC). Η ανάμιξη της
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βιομάζας εντός του χωνευτήρα λαμβάνει χώρα με διάφορους τρόπους και
εξαρτάται από το είδος της πρώτης ύλης, την υγρασία και άλλα
χαρακτηριστικά. Η ανάμιξη μπορεί να γίνει από επικλινείς και υποβρύχιους
αναδευτήρες. Όλα τα είδη αναδευτήρων κατασκευάζονται από ανοξείδωτο
ατσάλι.

Οι χωνευτήρες θερμαίνονται με τη βοήθεια μέσων θερμότητας. Το σύστημα
θέρμανσης είναι ένα δίκτυο σωλήνων, το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί
εντός των τοίχων του αντιδραστήρα ή να τοποθετηθεί στην εσωτερική πλευρά
των τοίχων του αντιδραστήρα. Σε περίπτωση που η μονάδα είναι εξοπλισμένη
με μονάδα συμπαραγωγής, ο χωνευτήρας μπορεί να θερμανθεί από το νερό
ψύξης της γεννήτριας. Αν η εγκατάσταση προορίζεται μόνο για παραγωγή
βιοαερίου τότε το θερμό νερό λαμβάνεται από ειδικό λέβητα βιοαερίου (ή
φυσικού αερίου). Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
μίας εγκατάστασης βιοαερίου ισούται συνήθως με 5 – 10% της παραγόμενης
ενέργειας.
Όλη η διαδικασία ζύμωσης (χώνευσης) εκτελείται από αναερόβιους
μικροοργανισμούς, οι οποίοι εγχέονται μέσα στο χωνευτήρα μόνο μία φορά
κατά την εκκίνηση λειτουργίας (εκτός από τις περιπτώσεις που η βιομάζα
εμπεριέχει ήδη τα κατάλληλα βακτήρια – π.χ. ζωικά απόβλητα). Ο χωνευτήρας
είναι ερμητικά σφραγισμένος, διότι πρέπει να διατηρούνται συνθήκες πλήρους
έλλειψης οξυγόνου.Ως προϊόντα της αναερόβιας χώνευσης λαμβάνουμε:
βιοαέριο και οργανικό/βιολογικό λίπασμα (υγρό και στερεό).
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Εικόνα 3 : Εφοδιασμός πρώτης ύλης .
Το βιοαέριο αποθηκεύεται σε σύστημα κατακράτησης/προσωρινής
αποθήκευσης. Εντός αυτού του συστήματος η πίεση και η σύνθεση του
βιοαερίου εξισορροπούνται. Από το σύστημα κατακράτησης βιοαερίου αερίου,
το βιοαέριο μεταφέρεται με τη βοήθεια συστήματος τροφοδοσίας αερίου σε
σταθερή βάση προς το σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής
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ενέργειας (CombinedHeatandPower, CHP). Το σύστημα διαχείρισης βιοαερίου
έχει ενσωματωμένες διατάξεις για την απομάκρυνση υγρασίας και υδρόθειου
και για τη ρύθμιση των ιδιοτήτων του. Οι μεγάλες εγκαταστάσεις βιοαερίου
είναι εξοπλισμένες με πυρσούς καύσης της τυχόν περίσσειας παραγόμενης
ποσότητας. Στην περίπτωση κατά την οποία το παραγόμενο βιοαέριο δεν
προορίζεται από τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας ως τελικό προϊόν, τότε αυτή εξοπλίζεται με σύστημα
απομάκρυνσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Επειδή η αναερόβια χώνευση είναι μία υψηλού επιπέδου και
αποτελεσματικότητας διαδικασία επεξεργασίας αποβλήτων, η χωνεμένη
βιομάζα αποτελεί οργανικό λίπασμα. Μέσω μηχανικού διαχωριστή η χωνεμένη
βιομάζα χωρίζεται σε υγρό και στερεό κλάσμα και οδηγείται σε συστήματα
αποθήκευσης. Το υγρό κλάσμα του διαχωριστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τη ρύθμιση της επιθυμητής υγρασίας μέσα στους αντιδραστήρες με
ανακυκλοφορία ενός ποσοστού του. Το υπόλοιπο μπορεί να αξιοποιηθεί για
άρδευση καλλιεργειών και υγρή λίπανση αφού είναι πλούσιο σε άζωτο (N). Το
στερεό κλάσμα μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά ως οργανικό λίπασμα,
εδαφοβελτιωτικό, υλικό κάλυψης (π.χ. σε χώρους υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων), επιχωματώσεις, υλικό κατά την αποκατάσταση λατομείων
κλπ.
Η εγκατάσταση βιοαερίου είναι ένα έργο το οποίο αποτελείται κατά 70-80%
από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Επομένως, μπορεί να ελέγχεται
εξολοκλήρου από αυτόματα συστήματα (βλέπε εικόνα 3).
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3.3 Περιγραφήστοιχείων εγκατάστασης μονάδας βιοαερίου
3.3.1 Βιοαντιδραστήρας – Χωνευτήρας – Δεξαμενή Αναερόβιας Χώνευσης

Εικόνα 6: Χωνευτήρεςκατασκευασμένοι από μέταλλο.
Με τον όρο αναερόβια χώνευση (ΑΧ) νοείται η βιολογική διαδικασία κατά την
οποία ο οργανικός άνθρακας μέσω διαδοχικών οξειδώσεων και αναγωγών
μετατρέπεται στην πιο οξειδωμένη (CO2 – Διοξείδιο του άνθρακα), και στην
πιο ανηγμένη μορφή του (CH4 - μεθάνιο), υπό την καταλυτική δράση ενός
ευρέως φάσματος μικροοργανισμών σε αναερόβιες συνθήκες (απουσία
οξυγόνου). Αυτή η διαδικασία είναι μια διεργασία της φύσης που συμβαίνει
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εδώ και εκατομμύρια χρόνια στα στομάχια των ζώων αλλά και του ανθρώπου,
σε ριζοχώραφα σε έλη και ωκεανούς.
Η αναερόβια χώνευση (ΑΧ) είναι δηλαδή ετυμολογικά μια μικροβιολογική
διεργασία αποσύνθεσης της οργανικής ουσίας η οποία είναι συνήθης σε πολλά
φυσικά περιβάλλοντα και εφαρμόζεται σήμερα για να παραχθεί το βιοαέριο σε
αεροστεγείς δεξαμενές που ονομάζονται χωνευτήρες. Ως οργανική πρώτη ύλη
μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε υγρό υποπροϊόν της βιομηχανίας τροφίμων και
ποτών (π.χ. τυρόγαλο, στέμφυλα) ή ζωικό λύμα (λύματα βουστασίων,
χοιροστασίων κτλ) το οποίο μπορεί να εμπλουτιστεί με κάθε άλλο φυτικό ή
ζωικό υποπροϊόν ( π.χ. υποπροϊόντα σφαγείου, υποπροϊόντα καλλιεργειών
κτλ).
Πηγή :http://www.agroenergy.gr

Ένα ευρύ φάσμα μικροοργανισμών εμπλέκεται στην αναερόβια διεργασία που
έχει δύο κύρια τελικά προϊόντα: το βιοαέριο και το χωνευμένο τελικό προϊόν
(κομπόστ).
Σε σχέση με το ακατέργαστο ζωικό λίπασμα, το compost έχει βελτιωμένη
αποδοτικότητα λίπανσης λόγω της ομοιογένειας και της υψηλότερης
διαθεσιμότητας θρεπτικών συστατικών, την καλύτερη αναλογία άνθρακα –
άζωτο (C/N) και τη σχεδόν πλήρη απώλεια οσμών
3.3.2 Περισσότερα στοιχεία για την αναερόβια χώνευση
Η ΑΧ είναι μια βιοχημική διεργασία κατά τη διάρκεια της οποίας σύνθετα
οργανικά στοιχεία αποσυντίθενται απουσία οξυγόνου από διάφορους τύπους
αναερόβιων μικροοργανισμών . Η διεργασία της ΑΧ είναι κοινή σε πολλά
φυσικά περιβάλλοντα όπως τα ιζήματα θαλάσσιου ύδατος, το στομάχι των
μηρυκαστικών ή τα έλη τύρφης . Σε μία εγκατάσταση βιοαερίου το
αποτέλεσμα της διεργασίας της ΑΧ είναι το βιοαέριο και το κομπόστ. Όταν το
υπόστρωμα για την ΑΧ είναι ένα ομοιογενές μείγμα από δύο ή περισσότερους
τύπους πρώτων υλών πχ ζωικοί πολτοί και οργανικά απόβλητα από τις
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βιομηχανίες τροφίμων τότε έχουμε την λεγόμενη <<συγχώνευση>> η οποία
είναι κοινή με πολλές από τις εφαρμογές του βιοαερίου σήμερα .

Εικόνα 7 : Αναερόβια χώνευση
3.3.3 Υπόστρώματα για την αναερόβια χώνευση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα τύπων βιομάζας ως υπόστρωμα
(πρώτη ύλη ) για την παραγωγή βιοαερίου από την ΑΧ.Οι πιο κοινές
κατηγορίες πρώτης ύλης που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του βιοαερίου
β
στην Ευρώπη παρατίθεται παρακάτω:
-ζωικά περιττώματα και πολτοί
-γεωργικά υπολείμματα και υποπροϊόντα
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3.3.4 Τροφοδότηση Βιομάζας με Κοχλία
Το ενσίρωμα καλαμποκιού, η αχυροστρμωνή και άλλα στερεά υλικά
υποστρώματος τροφοδοτούνται μέσω συστήματος κοχλιομεταφορέα στις
δεξαμενές ομογενοποίησης ή απευθείας στους χωνευτήρες. Το
ομογενοποιημένο μίγμα οδηγείται στους κύριους χωνευτήρες του εργοστασίου
όπου αναδεύεται σε θερμοκρασία 37 για χρονικό διάστημα 20-40 ημερών.
Αυτά τα συστήματα διαθέτουν αισθητήρες ζύγισης και ηλεκτρικούς οδηγούς,
που ενσωματώνονται πλήρως στο κεντρικό σύστημα αυτόματου ελέγχου της
εγκατάστασης βιοαερίου.Δεξαμενές μεγάλης χωρητικότητας είναι
εξοπλισμένες με 2 ή 3 κοχλίες υψηλής ταχύτητας, οι οποίοι είναι
τοποθετημένοι με τέτοιο τρόπο που μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα, ενώ
κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης σταματούν ένας προς ένα. Αρχικά οι κοχλίες
κινούνται αργά και κατόπιν η συχνότητα περιστροφής αυξάνει βηματικά. Με
τον τρόπο αυτό εξοικονομείται ενέργεια, ενώ ο κινητήρας δουλεύει ομαλά για
όλο το 24ωρο κάθε μέρα.
http://www.agroenergy.gr

3.3.5 Επικλινής Αναδευτήρας

Εικόνα 8 : Επικλινής αναδευτήρας
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Οι επικλινείς αναδευτήρες είναι ειδικά σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε
επιθετικό περιβάλλον. Με την αποδοτική ανάδευση αποτρέπεται η δημιουργία
επιπλέοντος στρώματος. Έτσι επιτρέπεται η εύκολη απελευθέρωση του
παραγόμενου βιοαερίου στην επιφάνεια. Επίσης αποφεύγεται η καθίζηση του
υποστρώματος.
Οι αναδευτήρες είναι ειδικά σχεδιασμένοι για το ειδικό υλικό (υπόστρωμα)
που χρησιμοποιείται στις διαφορετικές εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου.
Με τον ειδικό σχεδιασμό των πτερυγίων και την ακριβή γωνία τοποθέτησης
των αναδευτήρων επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις ανάδευσης. Τα υλικά που
χρησιμοποιούνται πρέπει να αντέχουν στις χημικές συνθήκες των
αντιδραστήρων.
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Εικόνα 9 : Επικλινής αναδευτήρας
Εντός των χωνευτήρων τοποθετούνται μόνο ο άξονας και τα πτερύγια. Με το
τρόπο αυτό δεν απαιτείται η εκκένωση του χωνευτήρα για την εκτέλεση
εργασιών συντήρησης και επισκευής των κινητήρων.
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3.3.6 Σύστημα Κατακράτησης Βιοαερίου
Το σύστημα κατακράτησης (προσωρινής αποθήκευσης) του βιοαερίου έχει
διπλό κάλυμμα. Ο εξωτερικός θόλος είναι κατασκευασμένος από PVC και με
ειδικά προσθετικά ώστε να έχει αντοχή στην υπέρυθρη ακτινοβολία και στις
κατακρημνίσεις (βροχή, χαλάζι και χιόνι). Η εσωτερική μεμβράνη, η οποία
έρχεται σε απευθείας επαφή με το βιοαέριο, είναι κατασκευασμένη από ειδικό
υλικό PELD. Η εσωτερική μεμβράνη πιέζεται από το παραγόμενο βιοαέριο.
Μεταξύ της μεμβράνης και του θόλου διοχετεύεται αέρας ο οποίος και πιέζει
την άνω πλευρά της μεμβράνης. Αυτό δίνει και το σφαιρικό σχήμα στο θόλο.
Η πίεση του βιοαερίου μέσα στο σύστημα κατακράτησης κυμαίνεται από 200
έως 500 Pa.
Για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος αποθήκευσης του βιοαερίου
εγκαθίστανται βαλβίδες πίεσης, η οποίες εκτονώνουν την περίσσεια αερίου.
Επιπλέον τοποθετούνται ακρυλικές θύρες για τον περαιτέρω έλεγχο. Ο όγκος
χωρητικότητας του συστήματος κατακράτησης είναι αρκετός για μερικές ώρες.

3.3.7 Σταθμός Θέρμανσης
Εντός του χωνευτήρα (αντιδραστήρα) πρέπει να εξασφαλίζεται συνεχώς
σταθερή θερμοκρασία στα επίπεδα επιβίωσης και ανάπτυξης των βακτηρίων.
Οι μεσοφιλικές θερμοκρασιακές συνθήκες (θερμοκρασία περίπου ίση με 37οC)
διατηρούνται με τη βοήθεια ενός μέσου θέρμανσης. Το νερό εισέρχεται στο
σύστημα θέρμανσης του χωνευτήρα σε θερμοκρασία ίση με 60οC και εκρέει
σε θερμοκρασία ίση με 40οC. Το σύστημα θέρμανσης είναι ένα δίκτυο
σωλήνων το οποίο τοποθετείται μέσα στο χωνευτήρα στους τοίχους ή στην
εσωτερική επιφάνεια των τοίχων. Στην περίπτωση που η εγκατάσταση
παραγωγής βιοαερίου διαθέτει μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και
θερμικής ενέργειας, το ζεστό νερό που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του
χωνευτήρα προμηθεύεται από το σύστημα ψύξης της μηχανής. Στην
περίπτωση που δεν υπάρχει μονάδα συμπαραγωγής το ζεστό νερό
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προμηθεύεται από λέβητα που μπορεί να χρησιμοποιεί ως καύσιμο ακόμη και
το παραγόμενο βιοαέριο.

3.3.8 Αυτοματισμοί και Έλεγχος

Εικόνα 4: Αυτόματος έλεγχος μονάδας βιοαερίου.
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Εικόνα 5:

Πίνακαςελέγχου πιέσεων,χαρτογράφησης μονάδας

Μέσω των αισθητήρων, των αυτοματισμών του εξοπλισμού και του
κατάλληλου συστήματος λογισμικού και PLC δημιουργείται μία μονάδα
αυτόματου ελέγχου της εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου με τις εξής
δυνατότητες:
1.συνεχής έλεγχος επιπέδου του υποστρώματος με τη βοήθεια υδροστατικών
και άλλων αισθητήρων
2.έλεγχος της φόρτωσης και εκφόρτωσης του υποστρώματος μεταξύ των
δεξαμενών με τη βοήθεια αισθητήρων βάρους, ροομέτρων, αισθητήρων
επιπέδου και ρελέ περίσσειας πίεσης του υποστρώματος
3.ρύθμιση μίξης του υποστρώματος με τη βοήθεια ελεγκτή
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4.έλεγχος πίεσης του συστήματος θέρμανσης με τη βοήθεια βαλβίδας
επαναφόρτισης του συστήματος
4.έλεγχος θερμοκρασίας εντός των αντιδραστήρων (χωνευτήρων)
5.έλεγχος της ποιότητας βιοαερίου στο σύστημα ανάλυσης αερίου.
6.έλεγχος πίεσης βιοαερίου με τη βοήθεια αισθητήρα πίεσης αερίου,
αισθητήρα επιπέδου του θόλου κάλυψης και βαλβίδα ασφαλείας
7.έλεγχος ποσότητας παραγόμενου βιοαερίου με τη βοήθεια ροόμετρου αερίου
Εντός της μονάδας υπάρχει υπολογιστής με σύστημα SCADA,το συγκεκριμένο
σύστημα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιτρέπει τους χειριστές να έχουν
πρόσβαση συνεχούς ροής (on-line) στις λειτουργικές παραμέτρους του
σταθμού και να τις τροποποιούν για την καλύτερη λειτουργία της
εγκατάστασης .Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα τόσο της επιτήρησης
(monitoring) με συνεχή ροή δεδομένων ,συναγερμών και προειδοποιητικών
ενδείξεων , όσο και της επέμβασης στο σύστημα ελέγχου κάθε αυτόνομης
μονάδας.
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3.4 Οφέλη βιοαερίου
Η παραγωγή και η χρήση του βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση (ΑΧ)
παρέχει πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για το σύνολο της
κοινωνίας αλλά και για τους εμπλεκόμενους αγρότες. Η χρήση της αλυσίδας
εσωτερικής τιμής για την παραγωγή βιοαερίου ενισχύει τις τοπικές
οικονομικές δυνατότητες, προστατεύει τις θέσεις εργασίας στις αγροτικές
περιοχές, αυξάνει την περιφερειακή αγοραστική δύναμη ενώ ταυτόχρονα
βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο και συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη.
3.4.1 Κοινωνικά οφέλη
Τα κυριότερα οφέλη για την κοινωνία από την παραγωγή ενεργείας με χρήση
βιοαερίου συνοψίζονται παρακάτω:
-Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ).
-Εναλλακτικό εισόδημα για τους εμπλεκόμενους αγρότες καθώς και για τους
τοπικούς Δήμους.
-Μείωση του όγκου των οργανικών αποβλήτων.
-Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
3.4.2 Περιβαλλοντικά οφέλη
Τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι τα εξής:
-Συμβολή στη μείωση των ΑΦΘ (αερίων Φαινομένου Θερμοκηπίου) και της
παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας.
-Ευελιξία χρήσης διαφορετικών πρώτων υλών
-Χαμηλές απαιτήσεις σε νερό
-Χρήση του ΚΟΜΠΟΣΤ ως λίπασμα
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-Κλειστός κύκλος θρεπτικών συστατικών (Φώσφορος, Κάλιο, κ. α)
-Υψηλότερες συγκεντρώσεις μεταλλικού Αζώτου – ενισχυμένη βιολογική
δράση σε σχέση με άλλα λιπάσματα.

3.4.3 Υγειονομικά πλεονεκτήματα
Παρακάτω παρατίθενται τα υγειονομικά οφέλη:
- Μείωση παθογενειών και μικροβίων
- Κτηνιατρική ασφάλεια
- Καμία όχληση από οσμές
- Βελτίωση της υγείας των φυτών – ph
- Μείωση χρήσης μεταλλικών – χημικών λιπασμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Περιγραφική ανάλυση επικινδυνότητας
Οι περισσότερες µέθοδοι περιγραφικής ανάλυσης αποτελούνται από τα εξής
επί µέρουςβήµατα: 1) προσδιορισµός των πιθανών βλαβών, 2) προσδιορισµός
της έκθεσης στις βλάβες ,3) ποσοτική εκτίµηση της επικινδυνότητας ,4)
συνολική εκτίµηση της επικινδυνότητας. Θα παρουσιάσουµε τώρα τα
παραπάνω βήµατα αναλυτικά.

4.1Προσδιορισµός των πιθανών βλαβών
Ο όρος βλάβη ή επιβλαβές γεγονός ή πηγή κινδύνου (hazard) µπορεί να
οριστεί ως µια ανεπιθύµητη ανταλλαγή ενέργειας, η οποία είναι δυνατόν να
προκαλέσει τραυµατισµό, θάνατο ή υλική ζηµιά, δηλαδή να προκαλέσει ένα
ατύχηµα.
Η διαδικασία καθορισµού των πιθανών βλαβών είναι µία από τις πιο
σηµαντικές δραστηριότητες του υπεύθυνου ασφάλειας ενός συστήµατος σε
µία βιοµηχανική µονάδα. Θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά όλες τις
λειτουργίες του συστήματος και να λάβει υπόψη γεγονότα και συνθήκες που
θα µπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη.
Είναι προφανές ότι, αν κάποιος παράγοντας δεν ληφθεί υπόψη, τότε µειώνεται
η όλη αποτελεσματικότητα του προγράμματος ασφάλειας.
Υπάρχουν διάφορα µοντέλα και µέθοδοι , προσδιορισµού των πιθανών
βλαβών που έχουν είτε θεωρητική είτε πρακτική κατεύθυνση:
1. Το µοντέλο ανταλλαγής ενεργείας (Θεωρητική κατεύθυνση). Σύµφωνα ,µε
το µοντέλο αυτό µια ζηµιά ή σωµατική βλάβη προκαλείται από µια
ανεπιθύµητηκαι µη ελέγξιµη απελευθέρωση κάποιας µορφής ενέργειας.
Τέτοιες µορφές µπορεί να είναι η κινητική, η χηµική, η θερµική και αυτή µε
ακτινοβολία. Ο υπεύθυνος ασφάλειας θα πρέπει να ανιχνεύσει όλες τις πηγές
που εκλύουν ενέργεια και στη συνέχεια, για κάθε τέτοια πηγή, να προσδιορίσει
τους πιθανούς στόχους από µια ανεπιθύμητη απελευθέρωση.
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2. Προσδιορισµός βλαβών µε τεχνικές παρατήρησης (Πρακτική κατεύθυνση).
α) Πρόγραµµα παρατήρησης:Με το πρόγραµµα αυτό γίνεται παρατήρηση
µίαςοµάδαςεργαζοµένων (targetgroup) µε κοινό αντικείµενο, στην καθηµερινή
εργασία τους και σηµειώνονται οι πιθανές βλάβες εκείνης της στιγµής. Αυτές
µπορεί να είναι κάποια επικίνδυνη ενέργεια ή συνθήκη εργασίας. Με τον
τρόπο αυτό είναι δυνατόν να ανιχνευτούν βλάβες που δεν είχαν υποπέσει στην
αντίληψη του υπεύθυνου ασφάλειας
β) ∆ειγµατοληψία (επικίνδυνων ενεργειών) Εδώ γίνεται επιλογή ενός τυχαίου
δείγµατος από όλο το σύνολο των εργαζοµένων και παρατηρούνται
επικίνδυνες ενέργειες ή λειτουργίες. ∆εν γίνεται προσπάθεια για παρατήρηση
όλου του κύκλου της εργασίας τους (σε αντίθεση µε την προηγούµενη τεχνική)
.
Το µέγεθος του επιλεγέντος δείγµατος εξαρτάται από το επιθυµητό επίπεδο
ακρίβειας και τον λόγο a/b, ο οποίος υπολογίζεται πρακτικά ως εξής: γίνεται
µια προκαταρκτική περιήγηση στις εγκαταστάσεις της µονάδας και
σηµειώνονται οι αριθµοίa = αριθµός επικίνδυνων λειτουργιών και b συνολικός αριθµός λειτουργιών που παρατηρήθηκαν.
γ) Προσωπική περιγραφή συµβάντων:Με τη µέθοδο αυτή γίνεται συνέντευξη
σε ένα τυχαίο δείγµαεργαζοµένων και συγκεντρώνονται στοιχεία σχετικά µε
απώλειες, δυσκολίες στην εκτέλεση του έργου και συνθήκες εργασίες που,
κατά τη γνώµη τους, είναι δυνατόν να προκαλέσουν τραυµατισµό, θάνατο ή
κάποια υλική ζηµιά. Οι απαντήσεις δίνονται µε βάση την προσωπική εµπειρία
ή µαρτυρία τωνεργαζοµένων. Άλλες πηγές για καθορισµό των πιθανών
βλαβών, εκτός της θεωρητικής και της πρακτικής µεθόδου, είναι η
προηγούµενηεπαγγελµατική εμπειρία ή διάφορες πληροφορίες από βάσεις
δεδοµένων (για παράδειγμα, οδηγίες χρήσεως μηχανημάτων, πίνακες
ατυχηµάτων, αποτελέσµατα ερευνών ή στοιχεία επιστηµονικών µετρήσεων).
Εδώ να τονίσουµε ότι η διαδικασία του προσδιορισµού των πιθανών βλαβών
πρέπει να γίνεται σε συχνά διαστήµατα, δεδοµένου ότι η εισαγωγή νέου εργατικού
δυναµικού, καινούργιου εξοπλισµού ή εγκαταστάσεων στο όλο σύστηµα ή ακόµα και
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κάποια επιτάχυνση της παραγωγής είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν προϋποθέσεις για
νέες βλάβες. Ειδικά στην περίπτωση εισαγωγής καινούργιου εξοπλισµού, ο
προσδιορισµός των πιθανών βλαβών· είναι απαραίτητος.

4.2 Προσδιορισµός της έκθεσης στις βλάβες
Στο βήµα αυτό γίνεται µια ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των επιβλαβών
γεγονότων που προσδιορίστηκαν πιο πάνω.
4.2.1. Ποιοτική ανάλυση επιβλαβών γεγονότων.
α) ∆είκτες συχνοτήτων ατυχηµάτων
Υπάρχουν διάφοροι δείκτες συχνοτήτων που σχετίζονται µε ένα επιβλαβές
γεγονός. Αυτοί εκφράζονται ως ρυθµοί µεταβολής και αναφέρονται είτε στον
αριθµό των τραυµατισµών ή καταστροφής περιουσιακών στοιχείων κατά τη
διάρκεια παρουσίας ενός επιβλαβούς γεγονότος, είτε στο πόσες φορές
συµβαίνει ένα επιβλαβές γεγονός κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης
λειτουργίας που βρίσκεται υπό µελέτη.
Ας πάρουµε, για παράδειγµα, µία λεπίδα κοπής η οποία, όταν βρίσκεται σε
λειτουργία, είναι πιθανό να προκαλέσει βλάβη. Όταν η λεπίδα βρίσκεται υπό
συνεχή επιτήρηση δεν δηµιουργεί σχεδόν καθόλου κίνδυνο, ενώ όταν κατά
καιρούς βρίσκεται εκτεθειµένη λόγω καθαρισµού ή συντηρήσεως της αποτελεί
µια επιβλαβή κατάσταση. Συνεπώς ,στην επικινδυνότητα συµβάλλουν η
χρονική περίοδος κατά την οποία η λεπίδα βρίσκεται αφύλακτη, η συχνότητα
µε την οποία συµβαίνει αυτό καθώς και ο αριθµός των ατυχηµάτων που
προκαλούνται από την έκθετη λεπίδα.
∆είκτης συχνότητας (frequencyrate) =(αριθµόςατυχηµάτων X 106) /
(αριθµός ανθρωποωρών εργασίας)
β) Βλάβες και µέγεθος του πληθυσµού που εκτίθεται σε αυτές.
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Εδώ η επίδραση που µπορεί να έχει µια βλάβη µετράται µε το µέγεθος του
πληθυσµού ο οποίος εκτίθεται σε αυτή. Η έκθεση µπορεί να είναι ολική (π.χ.
πυρηνική ενέργεια) ή τοπική (π.χ. υδροηλεκτρικά φράγµατα,
µολυντικέςεκποµπές).
Ο

δείκτης που χρησιμοποιείται εδώ είναι ο εξής:
∆είκτηςσυµβάντων(incidentrate) =
(αριθµόςατυχηµάτων Χ 103)/(µέσος αριθµόςεκτεθειμένωνεργαζομένων στη
βλάβη)

γ) Ένταση και διάρκεια της έκθεσης στις βλάβες
Εδώ έχουµε ένα άλλο µέτρο της επίδρασης της βλάβης ανάλογα µε την
ένταση της και το πόσο διαρκεί. Μία έκθεση µικρής διάρκειας αλλά µεγάλης
έντασης ονοµάζεταιοξεία,ενώ µία έκθεση µεγάλης διάρκειας αλλά χαµηλής
έντασης ονοµάζεται χρόνια. Γενικά είναι ευκολότερο να εντοπιστούν οι
παράγοντες που προκαλούν τα οξέα συµβάντα παρά τα χρόνια.
Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται συνήθως ονοµάζονταιδείκτες βαρύτητας
(severityrates)
και παρακάτω παρουσιάζονται µερικοί από αυτούς:

Ένταση = αριθµός ανθρωποωρών εκτός εργασίας Χ 103 / συνολικός αριθµός
ανθρωποωρών εργασίας
Μέση διάρκεια= αριθµός ημερών που χάθηκαν/ συνολικός αριθµός
ατυχημάτων
Διάρκεια= αριθµός ανθρωποωρών εκτός εργασίας / συνολικός αριθµός
ατυχημάτων
δ) Επιρροή των βλαβών σε διάφορους τοµείς
Μελετώνται οι τρόποι κατά τους οποίους µια βλάβη επηρεάζει τοµείς όπως
ο ανθρώπινος, ο µηχανολογικός ή ο περιβαλλοντικός. Στη βιοµηχανία η
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επιρροή εκφράζεται µε εκφράσεις του τύπου "έγινε εµπλοκή ενός αντικειµένου
µε ένα άλλο", "ήρθε σε επαφή", "έγινε εισπνοή", "έγινε απορρόφηση". Από τη
στιγµή που αυτοί οι τρόποι γίνουν γνωστοί, µπορεί να αρχίσει η διαδικασία
ελέγχου τους και καθορισµού των πιθανών συνεπειών τους.
Σύµφωνα µε µια µελέτη των Η. Amis και R. Τ. Booth (1991) οι δείκτες
συχνοτήτων έχουν περιορισµένηεφαρµογή για τους εξής λόγους:
α) Ένας σηµαντικόςαριθµόςατυχηµάτων δεν αναφέρεται, συνεπώς δεν
υπάρχει προϊστορία.
β) Οι δείκτες µετράνε αποτυχία και όχι επιτυχία.
γ) ∆εν αποτελούν αξιόπιστα δεδοµένα για στατιστική ανάλυση. Για
παράδειγµα, είναι ασφαλής µια εγκατάσταση στην οποία δεν έχει
συµβείατύχηµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα;
δ) Αντικατοπτρίζουν την επιτυχία µέτρων ασφάλειας που έχουν ληφθεί
αρκετό χρονικό διάστηµα πριν. Χρειάζεται να περάσει αρκετό χρονικό
διάστηµα για να κριθεί η αποτελεσματικότητα νέων µέτρων ασφάλειας.
Παρ' όλα αυτά οι δείκτες δείχνουν κάποια "τάση" η οποία λαµβάνεται
υπόψη κατά περίπτωση.

4.2.2.Ποσοτική ανάλυση επιβλαβών γεγονότων.

Εδώ χρησιμοποιούνται δύο κλίµακες, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα τους ή
την πιθανότητα παρουσίασης τους.
α) Κλίµακα σοβαρότητας αποτελέσµατος(Johnson 1973)
Η κλίµακα αυτή έχει τις εξής διαβαθµίσεις:
1.
Ασφαλές-σχεδόν αµελητέοςτραυµατισµός (υλικές ζηµιές της τάξης 10€)
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2.
Οριακό - τραυµατισµός που διορθώνεταιµε ιατρική
φροντίδα(υλικέςζηµιές100€)
3.
Επικίνδυνο - απώλεια χρόνου
ήµόνιµοςτραυµατισµός(υλ.ζηµιές1.000€-10.000€)
4.
Κρίσιµο - θάνατος ή πολλαπλοί τραυµατισµοί (υλικές ζηµιές της τάξης
100.000€)
5.
Καταστροφικό - πολλοί θάνατοι(υλικέςζηµιές της τάξης 1.000.000€)
6. Υπερκαταστροφικό - µαζικοίθάνατοι (υλικές ζηµιές της τάξης
10.000.000€)
β) Κλίµακα συχνότητας πιθανότητας (Johnson 1975)
Αυτή εκφράζεται µε την παρακάτω κλίµακα που δίνει κάθε πόσες
ώρες το πολύ είναι πιθανό να συµβεί ένα γεγονός:

1. Εξαιρετικά απίθανο

1 γεγονός σε διάστηµα

7

> 10 ωρών
7

2. Αποµακρυσµένο

"

< 10

3. Σχετικά πιθανό

"

< 10

4. Πιθανό

"

< 10

5
4

Πίνακας 4.1 : κάθε πόσες ώρες το πολύ είναι πιθανό να συµβεί ένα
γεγονός:

Εδώ θα θέλαµε να κάνουµε την εξής σηµαντική παρατήρηση. Όταν γίνεται
προσπάθεια να καθοριστεί το επίπεδο έκθεσης σε ένα επιβλαβές γεγονός µε
βάση την ένταση ή την ποσότητα, δεν αρκεί η επιλογή κάποιας µέσηςτιµής. Οι
εκτιµήσεις πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και τη διασπορά3 των µετρήσεων. Για
παράδειγµα, σε µια δειγµατοληψία διαφόρων επιπέδων θορύβου δεν
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ενδιαφέρει τόσο η µέσητιµή τους, αλλά η ύπαρξη πολύ υψηλών τιµών
θορύβου, οι οποίες µπορεί είτε να συγκεντρώνονται σε µια περιοχή ή να
καλύπτουν όλο το ηχητικό φάσµα. Βλέπουµε λοιπόν ότι έχει σηµασία η όλη
φύση της έκθεσης και όχι µόνο µία µέσητιµή της µέτρησης της.

3. Η διασπορά είναι ένα πιθανοθεωρητικό µέτρο που καθορίζει το πόσο απέχει ένα σύνολο
δεδομένων από τη µέσητιµή τους.
Κλείνοντας, σηµειώνουµε ότι ο καθορισµός της έκθεσης στις πιθανές βλάβες εξακολουθεί να
αποτελεί µια δύσκολη διαδικασία. Υπάρχουν κατά καιρούς διαφορετικές απόψεις σχετικά µε τις
συνθήκες έκθεσης. Για οµάδεςατόµων οι οποίες δεν εθεωρούντο ότι βρίσκονται εκτεθειµένες σε
κάποια βλάβη, απεδείχθη εκ των υστέρων το αντίθετο. ∆ιάφορες βιολογικές επιδράσεις ίσως να
µην είχαν προβλεφθεί. Συνεπώς χρειάζεται να γίνει ακόµα κάποια πρόοδος σ' ότι αφορά τον
προσδιορισµό των συνθηκών έκθεσης του ανθρώπινου παράγοντα στις βλάβες
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4.3 Ποσοτική εκτίµηση επικινδυνότητας
Η ποσοτική εκτίµηση της επικινδυνότητας αποτελεί το πιο τεχνικό µέρος της
όλης διαδικασίας εκτίµησης της. Εδώ η επικινδυνότητα εκφράζεται µε έναν
µαθηµατικό τύπο ο οποίος λαµβάνει υπόψη του διάφορους παράγοντες που
συµβάλλουν σε αυτήν. Υπάρχουν δύο κύριες µέθοδοι, η αναλογιστική και η
πιθανοθεωρητική. Η πρώτη σχετίζεται µε στατιστική συµπερασµατολογία. Στη
δεύτερη µέθοδο επιλέγεται ένα ανεπιθύµητο γεγονός µαζί µε τους παράγοντες
που είναι δυνατόν να το δηµιουργήσουν και υπολογίζονται οι πιθανότητες να
συµβεί κάθε ένα από αυτά τα γεγονότα, ώστε να καθοριστεί η συνολική
πιθανότητα "κατάρρευσης" του όλου συστήµατος.

α) Αναλογιστική
1. Μοντέλο Hammer 1972
Η επικινδυνότητα R εκφράζεται από τη σχέση R=D x Μ x Ν, όπου
D = µέγεθος απώλειας ανά ατύχηµα (συνήθως εκφράζεται ως αριθµός των
ατόµων που έχουν πληγεί ή ως χρηµατικό κόστος),
Μ = ρυθµόςατυχηµάτων (εκφράζεται ως ο λόγος του αριθµού των ατυχηµάτων
στη µονάδα του χρόνου) - για παράδειγµα (# ατυχηµάτων)/(106 ώρες
εργασίας),
Ν = χρονικό διάστηµα ή αριθµός χρονικών περιόδων στο οποίο είναι δυνατό να
συµβούν ή έχουν συµβείατυχήµατα.
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2. Μοντέλο Fine 1971
Εδώ η επικινδυνότητα δίνεται από τη σχέση R=C x Ε x Ρ, όπου
C = ανεπιθύµητες συνέπειες (τα πιθανά αποτελέσµατα ενός ατυχήµατος όπως
σωµατική βλάβη ή υλικές ζηµιές) - αντίστοιχο της ποσότητας D στο
µοντέλο του Ha
Ε = δυνατή έκταση συνεπειών (ο παράγοντας αυτός παρουσιάζει τη δυναµική
του ατυχήµατος),
Ρ = πιθανότητα να συµβεί το ατύχηµα, δοθέντος ότι έχει συµβεί το επιβλαβές
γεγονός4 - σχετίζεται µε την ποσότητα Μ στο µοντέλο του Hammer, αλλά
δεν είναι ακριβώς το ίδιο.

β) Πιθανοθεωρητική (Ανάλυση δένδρων σφαλµάτων-Briscoe 1977).
Τα δένδρα σφαλµάτωνχρησιµοποιούνται σε συστήµατα υψηλού κινδύνου.
Συνίστανται στην επιλογή ενός ανεπιθύµητου γεγονότος και στο σχηµατισµό
ενός δένδρου µε όλες τις αιτίες που είναι δυνατόν να το προκαλέσουν. Στη
συνέχεια συλλέγονται οι πιθανότητες για κάθε τέτοιο γεγονός και τελικά
βρίσκουµε τη συνολική πιθανότητα κατάρρευσης του συστήµατος.

Η µέθοδος αυτή έχει τα εξής αδύνατα σηµεία:
1. ∆εν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν όλες οι πιθανές αιτίες αποτυχίας.
2. Η επιλογή των γεγονότων σε ένα δένδρο είναι υποκειµενική (µπορεί να
υπάρχουν γεγονότα που δεν χρειάζονται ή το αντίθετο)
3. Ανεπάρκεια δεδοµένων αποτυχίας.
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4.4 Συνολική εκτίµηση επικινδυνότητας
Τα τρία βήµατα που περιγράφτηκαν προηγουµένως (καθορισµός βλαβών,
προσδιορισµόςέκθεσης στις βλάβες, ποσοτική εκτίµηση επικινδυνότητας)
χρησιμοποιούνται τώρα για µια συνολική εκτίµηση της επικινδυνότητας.
Παρακάτω θα παρουσιάσουµε µερικούς πρακτικούς τρόπους µε τους οποίους
µπορούµε τελικά να έχουµε κάποια αριθµητικήεκτίµηση της επικινδυνότητας.
1. Χρησιμοποιώντας την ποσοτική ανάλυση των επιβλαβών γεγονότων σε σχέση
µε τα αποτελέσµατα τους όπως παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 2 µπορούµε
να κατασκευάσουµε µια κλίµακα επικινδυνότητας ως εξής:
Αντιστοιχούµε στην κλίµακα σοβαρότητας αποτελέσµατος τους αριθµούς 1
ως 6, ώστε 1=ασφαλές, 2=οριακό, κ.ο.κ., 6=υπερκαταστροφικό. Επεκτείνουµε
την κλίµακα συχνότητας πιθανότητας προσθέτοντας δύο ακόµηδιαβαθµίσεις
και έχουµε

4. Στη γλώσσα της θεωρίας πιθανοτήτων έχουµε µια δεσµευµένη πιθανότητα.
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1=εξαιρετικά απίθανο, 2=αρκετά συχνό, 3=αποµακρυσµένο, 4=σχετικά πιθανό,
5=πιθανό, 6=σχεδόν βέβαιο.
Κατασκευάζουµε τώρα την παρακάτω κλίµακα επικινδυνότητας µε διαβαθµίσεις
από 1 ως 36.

6

5

4

3

2

1

6

36

30

24

18

12

6

5

30

25

20

15

10

5

4

24

20

16

12

8

4

3

18

15

12

9

6

3

2

12

10

8

6

4

2

1

6

5

4

3

2

1

Πίνακας 4.2 : Κλίµακα επικινδυνότητας µε διαβαθμίσεις από 1 ως 36.
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1. ∆ύο απλουστευμένες εκφράσεις των μοντέλων των Hammer και Fine
αναλύονται παρακάτω:
α) Η επικινδυνότητα R εκφράζεται ως το γινόµενο
R = (πιθανότητα) Χ (σοβαρότητα αποτελέσµατος) Χ (συχνότητα),
όπου ο κάθε παράγοντας αντιστοιχεί σε µία από τις παρακάτω κλίµακες από 1
ως 10.
Συνεπώς η επικινδυνότητα εκφράζεται σε µία κλίµακα από 1 ως 1000.

∆είκτης πιθανότητας

Περιγραφή ανεπιθύµητου γεγονότος

10

Αναπόφευκτο

9

Σχεδόν σίγουρο

8

Πολύ πιθανό

7

Πιθανό

6

Πιθανότητα ελαφρώς µεγαλύτερη του 50%

5

Πιθανότητα 50%

4

Πιθανότητα ελαφρώς µικρότερη του 50%

3

Σχεδόν απίθανο

2

Πολύ απίθανο

1

Απίθανο

Πίνακας 4.3 : Περιγραφή ανεπιθύμητου γεγονότος και δείκτης πιθανότητας.
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∆είκτης σοβαρότητας
αποτελέσµατος

10

Περιγραφή

Θάνατος

9

Μόνιµη ολική ανικανότητα

8

Μόνιµη σοβαρή ανικανότητα

7

Μόνιµη ελαφρά ανικανότητα

6

Απουσία από την εργασία για περισσότερες από
τρεις βδοµάδες και επιστροφή µε προβλήµατα
υγείας

5

Απουσία από την εργασία για περισσότερες από
τρεις βδοµάδες και επιστροφή µε πλήρη
ανάρρωση

4

Απουσία από την εργασία για περισσότερες από
τρεις ηµέρες και λιγότερο από τρεις βδοµάδες
και επιστροφή µε πλήρη ανάρρωση

3

Απουσία από την εργασία για λιγότερο από
τρεις ηµέρες και επιστροφή µε πλήρη ανάρρωση

2

Ελαφρός τραυµατισµός χωρίς απώλεια ηµερών
εργασίας και πλήρης ανάρρωση

1

Καµµία ανθρώπινη βλάβη

Πίνακας 4.4 :Δείκτης σοβαρότητας
αποτελέσματος.
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∆είκτης συχνότητας βλάβης

10

Περιγραφή

Μόνιµη παρουσία βλάβης

9

Η βλάβη εµφανίζεται ανά 30 δευτερόλεπτα

8

Η βλάβη εµφανίζεται ανά λεπτό

7

Η βλάβη εµφανίζεται κάθε 30 λεπτά

6

Η βλάβη εµφανίζεται κάθε µία ώρα

5

Η βλάβη εµφανίζεται σε κάθε βάρδια

4

Η βλάβη εµφανίζεται µία φορά την εβδοµάδα

3

Η βλάβη εµφανίζεται µία φορά το µήνα

2

Η βλάβη εµφανίζεται µία φορά το χρόνο

1

Η βλάβη εµφανίζεται µία φορά στα πέντε χρόνια

Πίνακας 4.5 :∆είκτης συχνότητας βλάβης.
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Έχοντας τώρα υπολογίσει µια τιµή της επικινδυνότητας προχωρούµε στην λήψη
µέτρωνσύµφωνα µε τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα.

Τιµή της επικινδυνότητας R

Βαθµόςαµεσότητας λήψης µέτρων

800-1000

Άµεση λήψη µέτρων

600-800

Λήψη µέτρων σε διάστηµα επτά ηµερών

400-600

Λήψη µέτρων σε διάστηµα ενός µηνός

200-400

Λήψη µέτρων σε διάστηµα ενός έτους

<200

∆εν είναι αναγκαία η άµεση λήψη µέτρων, αλλά να
γίνεται παρακολούθηση του συµβάντος

Πίνακας4.6 : Τιµή της επικινδυνότητας R και βαθµόςαµεσότητας λήψης µέτρων

β) Η επικινδυνότητα R εκφράζεται ως το γινόµενο
R=(συχνότητα) Χ (σοβαρότητα αποτελέσµατος + µέγιστη δυνατή απώλεια +
πιθανότητα), όπου:
σοβαρότητα αποτελέσµατος= αριθµόςατόµων που έχουν πληγεί,
συχνότητα = συχνότητα εµφάνισης του συµβάντος (κλίµακα όπως πιο
πάνω),
ηµέγιστη δυνατή απώλεια και η πιθανότητα εκφράζονται από τους
παρακάτω πίνακες µε κλίµακα από 1 ως 50.
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∆είκτης µέγιστης δυνατής απώλειας

Περιγραφή

50

Θάνατος

45

Απώλεια δύο άκρων/µατιών

40

Απώλεια ακοής

30

Απώλεια ενός άκρου/µατιού

15

Σπάσιµο χεριού

1

Γρατζουνιά

Πίνακας 4.7:Δείκτης μέγιστης δυνατής απώλειας.
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∆είκτης πιθανότητας

Ρυθµόςεµφάνισηςανεπιθύµητου γεγονότος

50

Από στιγµή σε στιγµή

35

Κάθε µία ώρα

25

Κάθε µέρα

15

Μία φορά την εβδομάδα

10

Μία φορά το µήνα

5

Μία φορά το χρόνο

1

Απίθανο

Πίνακας 4. 8 :Δείκτης πιθανότητας και ρυθμός εμφάνισης ανεπιθύμητου γεγονότος.
Η λήψη μέτρων γίνεται τώρα µε βάση τον παρακάτω ενδεικτικό πίνακα:

Τιµή της επικινδυνότητας R

Αµεσότητα λήψης µέτρων

>100

Άµεση λήψη µέτρων

50-100

Λήψη µέτρωναυθηµερόν

25-50

Λήψη µέτρων εντός µιαςεβδοµάδος

10-25

Λήψη µέτρων εντός ενός µηνός

1-10

Λήψη µέτρων εντός τριών µηνών

Πίνακας 4.9: Τιμή της επικινδυνότητας R και αμεσότητα λήψης μέτρων.
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Το ερώτηµα που τίθεται προς τη διεύθυνση της µονάδας είναι ποια µέτρα
πρέπει να ληφθούν, έχοντας υπόψη όλους τους πιθανούς κινδύνους σε κάθε µία
υποµονάδα της επιχείρησης. Βασική υπόθεση είναι ότι πλήρης αφανισµός της
επικινδυνότητας είναι αδύνατος. Συνεπώς οι ερωτήσεις που τίθενται είναι οι
εξής:

1. Ποια τµήµατα του κινδύνου είναι δυνατόν να εξαλειφθούν;

2. Ποια τµήµατα του κινδύνου είναι δυνατόν να µειωθούν;

3. Τι ποσοστό του κινδύνου µπορεί να γίνει δεκτό;

Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα εξαρτώνται από τον βαθµό
ασφάλειας που παρέχει η διεύθυνση για τη λειτουργία της µονάδας.

Χρησιμοποιώντας τις κλίµακες πιθανότητας για την ποσοτική ανάλυση των
επιβλαβών γεγονότων της παραγράφου 2 και τις τεχνικές ποσοτικής εκτίµησης
κινδύνου της προηγούμενης παραγράφου, είναι δυνατόν να κατασκευαστεί ο
παρακάτω ενδεικτικός πίνακας, ο οποίος βοηθάει στο να ληφθεί µία απόφαση
σχετικά µε τη µείωση της επικινδυνότητας σε σχέση µε τα αποτελέσµατα.
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Ο κάθετος άξονας παριστά το µέγεθος σοβαρότητας των
τω αποτελεσµάτων
(εκφρασµένα σε €/άτοµο/
/άτοµο/ έτος) και ο οριζόντιος άξονας δείχνει τα διαφορετικά
επίπεδα ελέγχου της επικινδυνότητας (η έννοια αυτή αντιστοιχεί στην πιθανότητα
του να συµβεί το ανεπιθύµητο γεγονός).

Πίνακας 4.10:Έλεγχος
Έλεγχος της πιθανότητας του να συμβεί το ανεπιθύμητο γεγονός.
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Οι κλίµακες στο γράφηµα είναι λογαριθµικές5, πράγµα που αντικατοπτρίζει το
γεγονός ότι η επικινδυνότητα δεν είναι δυνατόν να µηδενιστεί.
Κάθε χωρίο µεταξύ πλάγιας ευθείας και οριζόντιου άξονα στο γράφηµα
παριστά το επίπεδο επικινδυνότητας που κρίνεται αποδεκτό ανάλογα µε τις
περιστάσεις.
Για παράδειγµα, κίνδυνοι (δηλαδή τιµές της επικινδυνότητας) µεταξύ της
ευθείας 1 και του οριζόντιου άξονα θεωρούνται αµελητέοι. Επίσης κίνδυνοι
µεταξύ της ευθείας 4 και του οριζόντιου άξονα θεωρούνται εξαιρετικά υψηλοί.
Θα κλείσουµε την περιγραφική ανάλυση της επικινδυνότητας µε ένα
ενδεικτικό παράδειγµαεκτίµησης της σε έναν (σχετικά µικρό) εργασιακό χώρο
(π.χ. εργαστήριο, εργοστάσιο, γραφείο).

5. Λογαριθµική είναι µια κλίµακα η οποία "διαβάζει" τους λογαρίθµους των αριθµών
που εµφανίζονται σε αυτήν.
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4.5 Εκτίµηση επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο

Προσδιορίζουμε τις πιθανές βλάβες χρησιμοποιώντας µία από τις µεθόδους
που περιγράφτηκαν παραπάνω.
Πιθανές βλάβες στον εργασιακό χώρο µπορεί να είναι οι εξής:
• Ελλιπής συντήρηση µηχανηµάτων
• "Όχι ικανοποιητικός εξαερισµός
• Ελλιπής φωτισµός
• Όχι ικανοποιητική θερµοκρασία περιβάλλοντος
• Υπερβολικός θόρυβος
• Έλλειψη καθαριότητας των χώρων
• Περιορισµένος χώρος εργασίας
• Πτώση αντικειµένων από κακή τοποθέτηση τους
• Ελλιπείς είσοδοι — έξοδοι
• ∆ιάδροµοι µε εµπόδια
• Ανύπαρκτες ή λιγοστές έξοδοι κινδύνου
• Ανυπαρξία ή όχι ικανοποιητικός αριθµός πυροσβεστικών
συσκευών/µονάδων
Παρακάτω θα κάνουµε ανάλυση των κινδύνων που διατρέχουν οι εργαζόμενοι
στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας και θα τους κατηγοριοποιήσουμε ανάλογαμε
την επικινδυνότητα τους χρησιµοποιώντας την
κλίµακα σοβαρότητας
αποτελέσματος που περιγράφτηκε
παραπάνω. Για κάθε πιθανή βλάβη
υπολογίζεται η τιµή της επικινδυνότητας .
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Συνέπειες
Πιθανότητα

Ασήμαντες Ελάχιστες

Μέτριες

Μεγάλες

Σοβαρές

Σχεδόν

Β

Γ

Γ

Δ

Δ

Πιθανή

Β

Β

Γ

Γ

Δ

Δυνατή

Α

Β

Β

Γ

Δ

Σπάνια

Α

Β

Β

Β

Γ

Απίθανη

Α

Α

Β

Β

Γ

Βέβαιη

Αποδεκτό

Αποδεκτό με
ελέγχους
Μη επιθυμητό

Μη αποδεκτό

Πίνακας 4.11: Παράδειγμα Απόφασης Επικινδυνότητας 5 επιπέδων
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4.5.1 Φωτισμός
Σε κάθε χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός ώστε να
διασφαλίζεται η ασφαλής εργασία και η αποφυγή λαθών και ατυχημάτων . Ο
σωστός φωτισμός μπορεί να βελτιώσει την λειτουργικότητα του χώρου και να
αυξήσει την απόδοση των εργαζομένων.
Ο φωτισμός σε μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο γίνεται με φυσικό
φωτισμό ,με προβολείς και με περιμετρικό φωτισμό.
Κατά την επίσκεψη μου στον χώρο αυτό παρατήρησα ότι ο φωτισμός ήταν
επαρκής σε όλα τα σημεία , όπως στα σημεία τροφοδοσίας ,στους
χωνευτήρες,στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτλπ
Συμπερασματικά , η επικινδυνότητα εκδήλωσης ατυχήματος εξαιτίας του
φωτισμού είναι:
Πιθανότητα : Σπάνια
Συνέπειες : Ασήμαντες
Άρα έχουμε επικινδυνότητα βαθμού Α→ Απίθανο

4.5.2 Θόρυβος
Ο θόρυβος είναι από τους πιο επιβλαβείς παράγοντες για την υγεία και την
απόδοση των εργαζομένων. Στο μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο δεν
κρίνεται επικίνδυνος ο θόρυβος.
Πιθανότητα : Απίθανη
Συνέπειες : Ασήμαντες
Άρα έχουμε επικινδυνότητα βαθμού Α→ Απίθανο
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4.5.3 Κίνδυνοι Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
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Παρατηρήσαμε σε όλα τα σημεία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων πινακίδες σήμανσης
και είδαμε ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι προστατευμένες μέσα σε μεταλλικά
κουτιά.

Συμπερασματικά , η επικινδυνότητα εκδήλωσης ατυχήματος εξαιτίας των
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι:
Πιθανότητα : Σπάνια
Συνέπειες : Ασήμαντες
Άρα έχουμε επικινδυνότητα βαθμού Α→ Απίθανο
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4.5.4 Ρύποι
Η καύση βιομάζας παράγει όχι μόνο ενέργεια, αλλά και ρύπους. Οι ρύποι που
εκλύονται από το βιομεθάνιο είναι μηδαμινοί ,καθώς το βιομεθάνιο φιλτράρεται
και είναι το καθαρότερο καύσιμο

Συμπερασματικά , η επικινδυνότητα εκδήλωσης ατυχήματος εξαιτίας των ρύπων
είναι:
Πιθανότητα : Σπάνια
Συνέπειες : Ασήμαντες
Άρα έχουμε επικινδυνότητα βαθμού Α→ Απίθανο
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Κεφάλαιο 5 : Συμπεράσματα

5. 1 Συμπεράσματα
Η αντιμετώπιση της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας λόγω του
φαινομένου του θερμοκηπίου είναι μία από τις κύριες προτεραιότητες της
ενεργειακής και της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Οι Ευρωπαϊκοί στόχοι
της ανανεώσιμης ενεργειακής παραγωγής της μείωσης των εκπομπών και της
αειφόρου διαχείρισης των αποβλήτων είναι βασισμένη στην αποδοχή εκ μέρους
των χωρών μελών της ΕΕ να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα για να φτάσουν σ
αυτούς. Η παραγωγή και η χρήση του βιοαερίου από την Αναερόβια Χώνευση
παρέχουν την δυνατότητα συμμόρφωσης και με τους 3 αυτούς στόχους
συγχρόνως. Σε μία μονάδα παραγωγής βιοαερίου εκτός από τα παραπάνω
ενεργειακά οφέλη μπορούμε να πούμε ότι η πρόληψη του κινδύνου μπορεί να
επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από τον υπεύθυνο ασφαλείας με τον
σχεδιασμό ενός προγράµµατος πρόβλεψης της επικινδυνότητας, τα βασικά
βήµατα του οποίου παρουσιάστηκαν στην εργασία αυτή .
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