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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

ΔΔΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΣΕ) ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ 

 

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

Τα σενάρια έκθεσης οργανώνονται σε 4 κύρια σενάρια: 

• Παρασκευή του υγρού NaOH 

• Παρασκευή του στέρεου NaOH 

• Βιομηχανική και επαγγελματική χρήση του NaOH 

• Καταναλωτική χρήση του NaOH 

Η επισκόπηση των σεναρίων έκθεσης και η κάλυψη του κύκλου ζωής της ουσίας βρίσκεται στον Πίνακα 1. Η 

αξιολόγηση της έκθεσης βασίζεται κατά κύριο λόγο στην αξιολόγηση της έκθεσης της RAR της Ευρωπαϊκής  

Ένωσης για το NaOH (2007). Η RAR (2007) και οι πληροφορίες που συλλέχτηκαν τότε, χρησιμοποιήθηκαν 

ως βάση για την έναρξη αυτού του ντοσιέ. Τα νέα δεδομένα και οι πληροφορίες προστέθηκαν σε αυτό το 

ντοσιέ όταν ήταν διαθέσιμα. 

Πίνακας 1 Η επισκόπηση των σεναρίων έκθεσης και η κάλυψη του κύκλου ζωής της ουσίας 

Αριθμός και τίτλος 

 

Παρασκευή Προετοιμα

σία 

Βιομηχανική 

και/ή ευρεία 

χρήση 

Κατανα 

λωτική 

χρήση 

Διάρκει

α 

χρήσης 

Στάδιο 

αποβλ

ήτων 

ES1: Παρασκευή του υγρού NaOH X      

ES2: Παρασκευή του στέρεου NaOH X      

ES3: Βιομηχανική και 

επαγγελματική χρήση του NaOH 

 X X    

ES4: Καταναλωτική χρήση του 

NaOH 

   X   

 

Σημείωση σχετικά με την τυχαία έκθεση 

Δεδομένου ότι η τυχαία έκθεση συνήθως αποκλείεται από την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας της ΕΕ και η 

τυχαία έκθεση εξετάζεται στην RAR της ΕΕ (2007, ενότητα 4.1.1.3.2, σελίδες 59-62), η τυχαία έκθεση δεν θα 

αξιολογηθεί περαιτέρω στο παρόν έγγραφο. Όμως τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου για τους καταναλωτές, 

που προβλέπονται από την στρατηγική μείωσης του κινδύνου από το NaOH (EU RRS, 2008) 

περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο. 

 

1.1 Σενάριο έκθεσης 1: Παρασκευή του υγρού NaOH 

Στην RAR της ΕΕ (2007) οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική έκθεση στους χώρους 

παραγωγής συλλέχτηκαν μέσω ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε από την Euro Chlor σε συνεργασία με το 

Κράτος Μέλος-Εισηγητή.  Στο ερωτηματολόγιο αναφέρθηκαν τα εξής θέματα: τύπος των προϊόντων 

(στερεά/υγρά), αριθμός των εργαζομένων, εκτίμηση της έκθεσης βασιζόμενη στις μετρήσεις έκθεσης και 

τυχαία έκθεση. Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν από την Euro Chlor στο 97% των ευρωπαϊκών 

εγκαταστάσεων παραγωγής χλωρίου (συνολικός αριθμός 86). Οι  36 εγκαταστάσεις παραγωγής (42%) 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο και εκπονήθηκε η λεπτομερής έκθεση, βασιζόμενη σε αυτά τα δεδομένα 

(Euro Chlor, 2004). 

 

1.1.1 Σενάριο έκθεσης 

1.1.1.1 Σύντομος τίτλος του σεναρίου έκθεσης 

SU 3, 8: Παρασκευή των χύδην, μεγάλης κλίμακας ουσιών 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: χρήση σε (κλειστή) συνεχή ή ασυνεχή διαδικασία χωρίς πιθανότητα έκθεσης ή όπου 

προκύπτει η πιθανότητα έκθεσης (βιομηχανικό περιβάλλον), συμπεριλαμβανόμενης της φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, δειγματοληψίας και συντήρησης.  

Το PC και AC δεν ισχύουν για το παρόν ΣΕ 

1.1.1.2 Διαδικασίες και δραστηριότητες που καλύπτονται από το σενάριο έκθεσης 
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Το NaOH παράγεται εμπορικά με ηλεκτρολυτική μέθοδο. Η άλμη, που παρασκευάζεται από χλωριούχο 

νάτριο, ηλεκτρολύεται είτε σε ένα κύτταρο υδραργύρου, είτε σε κυτταρική μεμβράνη. Τα υποπροϊόντα είναι 

το χλώριο και το υδρογόνο. Στη διεργασία κυψελών υδραργύρου, το νάτριο-υδράργυρο αμάλγαμα 

δημιουργείται στο κύτταρο. Το αμάλγαμα αποστέλλεται σε μια συσκευή διάσπασης, όπου αντιδρά με νερό για 

να σχηματίσει το υγρό NaOH, το υδρογόνο και τον ελεύθερο υδράργυρο. Ο ελεύθερος υδράργυρος 

επιστρέφεται στο ηλεκτρολυτικό κύτταρο. Το προκύπτον διάλυμα NaOH στη συνέχεια αποθηκεύεται σε 

δεξαμενές αποθήκευσης ως ένα 50% διάλυμα. Το διάλυμα μεταφέρεται σε φορτηγά δεξαμενών, βαγόνια 

δεξαμενών ή φορτηγίδες. Κατά τη διαδικασία μεμβράνης, ένα διάλυμα περίπου 30% σχηματίζεται στο 

κύτταρο.  Στη συνέχεια το διάλυμα αποστέλλεται σε εξατμιστήρες που συγκεντρώνεται μέχρι 50% με την 

αφαίρεση της κατάλληλης ποσότητας νερού.  Το προκύπτον διάλυμα NaOH αποθηκεύεται σε δεξαμενές 

αποθήκευσης πριν από την αποστολή. Η διαδικασία διαφράγματος μοιάζει πολύ με τη διαδικασία μεμβράνης, 

εκτός του ότι ένα διάλυμα με μόνο 10-12% σχηματίζεται στο κύτταρο. Επομένως, η επιπλέον εξάτμιση 

απαιτείται για την επίτευξη της εμπορευματοποιημένης συγκέντρωσης 50%. Οι άνυδρες μορφές του NaOH 

λαμβάνονται μέσω περαιτέρω συγκέντρωσης του 50% NaOH. 

1.1.1.3 Συνθήκες λειτουργίας 
Το ποσό ανά εργαζόμενο που χρησιμοποιείται ποικίλλει από δραστηριότητα σε δραστηριότητα. Στην RAR  

της ΕΕ (2007), η ποσότητα του προϊόντος, που πάρθηκε ως δείγμα, κυμαινόταν μεταξύ 0.1 και 15 λίτρων. Οι 

απαντήσεις με τις υψηλότερες ποσότητες ήταν “15”, “2.2”, “2”, “3x1” και “μερικά λίτρα ανά ημέρα”. Οι 

υπόλοιποι ερωτηθέντες απάντησαν ότι μια ποσότητα λιγότερη του 1 κιλού πάρθηκε ως δείγμα. 

Θεωρείται ότι η διάρκεια αυτού του σεναρίου έκθεσης είναι μια πλήρης εργάσιμη βάρδια (8ώρες/ημέρα) και 

200 μέρες/χρόνο. Για δειγματοληψία “η διάρκεια των εργασιών σε λεπτά ανά ημέρα” κυμαινόταν μεταξύ 1 

και 600 λεπτών και η μέση διάρκεια ήταν 71 λεπτά. 

Από το ερωτηματολόγιο και την RAR της ΕΕ (2007), μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, ότι σχεδόν όλες οι 

εγκαταστάσεις παραγωγής παρασκευάζουν το υγρό NaOH με συγκέντρωση περίπου 50%. Στις 36%  

εγκαταστάσεις επίσης παρασκευάζονται άλλα υγρά προϊόντα (μεταξύ 10 και 75%) με συγκεντρώσεις οι 

οποίες ήταν γενικά χαμηλότερες από 50%. 

1.1.1.4 Μέτρα διαχείρισης του κινδύνου 

1.1.1.4.1 Μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζονται με τους εργαζόμενους 

Τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζονται με τους εργαζόμενους συνοψίζονται στον Πίνακα 2. 

Γίνεται διάκριση μεταξύ των υποχρεωτικών μέτρων και των μέτρων ορθής πρακτικής. 

Επειδή το υδροξείδιο του νατρίου είναι διαβρωτικό, τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου για την ανθρώπινη 

υγεία πρέπει να εστιάζονται στην πρόληψη της άμεσης επαφής με την ουσία. Για αυτόν τον λόγο τα 

αυτοματοποιημένα και κλειστά συστήματα πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιούνται για βιομηχανικές και 

επαγγελματικές χρήσεις του υδροξειδίου του νατρίου.  Η αναπνευστική προστασία είναι απαραίτητη όταν 

ενδέχεται να σχηματιστούν τα αερολύματα του υδροξειδίου του νατρίου . Λόγω της διαβρωτικής ιδιότητας η 

κατάλληλη προστασία του δέρματος και των ματιών είναι απαραίτητη. 

Πίνακας 2 Μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζονται με τους εργαζόμενους 

Τύπος 

πληροφοριών 

Πεδίο δεδομένων Επεξήγηση 

Απαιτείται η 

απομόνωση και η 

ορθή πρακτική  

Ορθή πρακτική: η αντικατάσταση, όπου είναι 

δυνατή, των χειροκίνητων διαδικασιών με 

αυτοματοποιημένες/κλειστές διαδικασίες. Αυτό θα 

βοηθούσε να αποφευχθεί το ενοχλητικό νέφος και οι 

επακόλουθες πιθανές πιτσιλιές (RRS της ΕΕ, 2008): 

 Χρησιμοποιείστε κλειστά συστήματα ή κάλυψη 

των ανοιχτών δοχείων (π.χ. οθόνες) (ορθή 

πρακτική) 

 Μεταφορές σε σωλήνες, τεχνικά βαρέλια, 

πλήρωση/εκκένωση των βαρελιών με αυτόματα 

συστήματα (αντλίες αναρρόφησης κτλ.) (ορθή 

πρακτική) 

 Χρήση των πενσών, των μηχανοποιημένων 

χειρολαβών με χειροκίνητη χρήση “για να 

Κατάσταση κατά την  RAR της 

ΕΕ (2007): Η απομόνωση ήταν 

σε γενικές γραμμές 

“ημίκλειστη” (18 

εγκαταστάσεις). Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις η απομόνωση ήταν 

“ανοιχτή” (6 εγκαταστάσεις) ή 

“εντελώς κλειστή ” (9 

εγκαταστάσεις). 
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Τύπος 

πληροφοριών 

Πεδίο δεδομένων Επεξήγηση 

αποφευχθεί η άμεση επαφή και έκθεση από 

πιτσιλιές (απαγορεύονται οι εργασίες πάνω από 

το κεφάλι ενός ατόμου)” (ορθή πρακτική) 

Απαιτείται ο τοπικός 

εξαερισμός και η 

ορθή πρακτική 

Δεν απαιτείται ο τοπικός εξαερισμός, όμως 

απαιτείται η ορθή πρακτική 

Για την βελτίωση της ποιότητας 

του αέρα και την αποφυγή 

πιθανών ερεθισμών της 

αναπνευστικής οδού στους 

χώρους εργασίας 

Κατάσταση κατά την  RAR της 

ΕΕ (2007): Μόνο πέντε 

εγκαταστάσεις είχαν “τοπικό 

εξαερισμό”. 

Γενικός εξαερισμός Ο γενικός εξαερισμός αποτελεί ορθή πρακτική εάν 

δεν υπάρχει ο τοπικός εξαερισμός 

Για την βελτίωση της ποιότητας 

του αέρα και την αποφυγή 

πιθανών ερεθισμών της 

αναπνευστικής οδού στους 

χώρους εργασίας 

Κατάσταση κατά την  RAR της 

ΕΕ (2007): Ο γενικός εξαερισμός 

υπήρχε στις 26 εγκαταστάσεις, 

ενώ στις 5 εγκαταστάσεις δεν 

υπήρχε “ο γενικός εξαερισμός” 

κατά τη δειγματοληψία. Στις 

τέσσερεις εγκαταστάσεις δεν 

υπήρχε ούτε “ο γενικός 

εξαερισμός” ούτε  “ο τοπικός 

εξαερισμός”. 

Απαιτείται ο 

εξοπλισμός 

ατομικής 

προστασίας (ΕΑΠ) 

υπό κανονικές 

συνθήκες εργασίας 

• Προστασία της αναπνευστικής οδού: Στην 

περίπτωση σχηματισμού σκόνης ή αεροζόλ: χρήση 

εξοπλισμού αναπνευστικής προστασίας με 

εγκεκριμένο φίλτρο (P2) (απαιτείται) 

• Η προστασία των χεριών: αδιαπέραστα ανθεκτικά 

στις χημικές ουσίες προστατευτικά γάντια 

(απαιτείται) 

o υλικό: βουτυλικό καουτσούκ, 

πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυχλωροπρένιο με 

φυσικό λατέξ, , πάχος υλικού: 0.5 mm, χρόνος 

διαπεραστικότητας: > 480 λεπτά 

o υλικό: νιτριλικό καουτσούκ, φθοριούχο 

καουτσούκ, πάχος του υλικού: 0.35-0.4 mm, 

χρόνος διαπεραστικότητας: > 480 λεπτά 

• Προστασία των ματιών: τα προστατευτικά γυαλιά, 

ανθεκτικά στις χημικές ουσίες, είναι απαραίτητα. 

Εάν ενδέχεται να προκύψουν οι πιτσιλιές, να φοράτε 

στενά εφαρμοστά γυαλιά ασφάλειας, μάσκα 

προσώπου (απαιτείται) 

• Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, 

ποδιές, μάσκες και προστατευτικά ρούχα. Εάν 

ενδέχεται να προκύψουν οι πιτσιλιές, να φοράτε: 

πλαστικές μπότες ή μπότες από καουτσούκ 

(απαιτείται) 

Κατάσταση κατά την  RAR της 

ΕΕ (2007): Σχεδόν σε καμία  

περίπτωση δεν 

χρησιμοποιήθηκε ο ΕΑΠ για 

την προστασία από την εισπνοή, 

όμως σε όλες τις περιπτώσεις το 

δέρμα και τα μάτια ήταν 

προστατευμένα (π.χ. γυαλιά 

ασφάλειας, πλήρης μάσκα 

προσώπου, γάντια, ειδική 

ενδυμασία). 

Άλλα μέτρα 

διαχείρισης του 

Τα εξής μέτρα είναι απαραίτητα (από την  RRS της 

ΕΕ, 2008): 
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Τύπος 

πληροφοριών 

Πεδίο δεδομένων Επεξήγηση 

κινδύνου που 

σχετίζονται με 

εργαζόμενους. Για 

παράδειγμα: Ειδικά 

συστήματα 

εκπαίδευσης, 

συστήματα 

παρακολούθησης/ελέ

γχου ή αναφοράς, 

ειδικές οδηγίες 

ελέγχου. 

• οι εργαζόμενοι κατά τις επικίνδυνες 

διαδικασίες/στους επικίνδυνους χώρους πρέπει να 

εκπαιδεύονται α) να αποφεύγουν τις εργασίες χωρίς 

την προστασία της αναπνευστικού οδού και β) να 

συνειδητοποιούν τις διαβρωτικές ιδιότητες και, 

ειδικά, τις αναπνευστικές επιπτώσεις εισπνοής του 

υδροξειδίου του νατρίου και γ) να ακολουθούν τις 

ασφαλέστερες διαδικασίες σύμφωνα με τις οδηγίες 

του εργοδότη (RRS της ΕΕ, 2008). 

• ο εργοδότης πρέπει επίσης να εξασφαλίσει ότι ο 

απαιτούμενος ΕΑΠ είναι διαθέσιμος και 

χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες 

 

1.1.1.4.2 Μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον 

Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον αποσκοπούν να αποφευχθεί η απόρριψη 

των διαλυμάτων NaOH σε αστικά λύματα ή σε επιφανειακά ύδατα, στην περίπτωση εάν τέτοια απόρριψη 

αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές του pH. Ο τακτικός έλεγχος των τιμών του pH κατά την 

εισαγωγή σε ανοιχτά ύδατα είναι απαραίτητος. Γενικά οι απορρίψεις πρέπει να πραγματοποιούνται έτσι, ώστε 

οι μεταβολές του pH σε επιφανειακά ύδατα να είναι ελάχιστες. Γενικά οι περισσότεροι υδρόβιοι οργανισμοί 

μπορούν να αντέχουν τις τιμές του pH από 6 έως 9. Αυτό επίσης αναφέρεται στην περιγραφή των 

τυποποιημένων δοκιμών OECD με υδρόβιους οργανισμούς. 

1.1.1.5 Τα μέτρα που σχετίζονται με την κατεργασία των αποβλήτων 

Τα υγρά απόβλητα του NaOH πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να απορρίπτονται στα βιομηχανικά λύματα 

και στη συνέχεια να εξουδετερώνονται εάν χρειάζεται (βλέπε τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που 

σχετίζονται με το περιβάλλον). 

1.1.2 Εκτίμηση έκθεσης 

1.1.2.1 Έκθεση των εργαζομένων 

Το NaOH είναι διαβρωτική ουσία. Κατά τη χρήση των διαβρωτικών ουσιών και συνθέσεων, οι άμεσες 

δερματικές επαφές προκύπτουν μόνο περιστασιακά και υποτίθεται ότι οι επαναλαμβανόμενες καθημερινές 

δερματικές εκθέσεις μπορούν να αγνοηθούν. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την NaOH RAR της ΕΕ (2007), η 

δερματική έκθεση σε καθαρό NaOH δεν θα αξιολογείται. Η επαναλαμβανόμενη δερματική έκθεση δεν μπορεί 

να αγνοείται για αυτές τις ουσίες και συνθέσεις. Η οφθαλμική έκθεση είναι πιθανή λόγω της επαφής χεριού-

ματιού, όμως αυτή η έκθεση δεν μετριέται. 

Το NaOH δεν αναμένεται να είναι συστηματικά διαθέσιμο στο σώμα υπό κανονικές συνθήκες χειρισμού και 

χρήσης και, ως εκ τούτου, οι συστηματικές επιπτώσεις του NaOH μετά την δερματική έκθεση ή την έκθεση 

μέσω εισπνοής δεν αναμένεται να προκύψουν.  

Λόγω της χαμηλής πίεσης ατμών του NaOH, η ατμοσφαιρική συγκέντρωση του NaOH, που βασίζεται στην 

εξάτμιση από το υγρό, θα είναι πολύ χαμηλή. Αν και η έκθεση σε ατμό του NaOH εκτιμάται να είναι πολύ 

χαμηλή, τα δεδομένα που σχετίζονται με τις εργασίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη 

της έκθεσης σε αερολύματα (νέφη). Η περίληψη των εκτιμωμένων και μετρημένων συγκεντρώσεων έκθεσης 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3 Συγκεντρώσεις έκθεσης για εργαζομένους 

Είδη έκθεσης Εκτιμώμενες 

συγκεντρώσεις 

έκθεσης 

Μετρημένες 

συγκεντρώσεις 

έκθεσης 

Επεξήγηση / πηγή των μετρημένων 

δεδομένων 

Τιμή μονάδα Τιμή μονάδα 

Δερματική έκθεση Μη διαθέσιμη  Μη 

διαθέσιμη 

  

Έκθεση μέσω 

εισπνοής 

  ΜΟ: 0.14 mg/m³ Από την RAR της ΕΕ (2007) 
Φάσμα: 0.02 – 0.5 mg/m³ 

Φόρτωση υγρού 

STAT μέτρηση, Αρ.=17, 2002; 2003 
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  ΜΟ: 0.33 mg/m³ Από την RAR της ΕΕ (2007) 
Φάσμα: 0.29 – 0.37 mg/m³ 

Υγρό, άλλη εργασία 

Spot Μέτρηση, Αρ.=5, 2003 

  ΜΟ: <0.26 mg/m³ Από την RAR της ΕΕ (2007) 
Υγρό, άλλη εργασία 

STAT μέτρηση, Αρ.=20, 2002 

  ΜΟ: 0.01* mg/m³ Από την RAR της ΕΕ (2007) 
Φάσμα: 0.05 – 0.18 mg/m³ *  

Υγρό, κόκκοι, κοντά στην εγκατάσταση 

STAT μέτρηση, Αρ.=109, 2002 

0.02 (τυπική) 

0.04 (ΛΧΠ) 

mg/ m³   Από την RAR της ΕΕ (2007) 
Υγρό σε βαρέλια NaOH 

Τυπικό επίπεδο και επίπεδο έκθεσης στη 

λογικά χειρότερη περίπτωση 

STAT Δείγμα στάσιμου αέρα 

Spot Βραχυπρόθεσμο στάσιμο δείγμα 

Αρ. Αριθμός μετρήσεων 

ΜΟ Μέσος όρος 

ΛΧΠ Λογικά χειρότερη περίπτωση 

* Αυτές οι τιμές θεωρούνται να μην είναι σωστές. Η μέση τιμή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το 

φάσμα. 

Μετρημένα δεδομένα 

Στην RAR της ΕΕ (2007), οι ατμοσφαιρικές μετρήσεις έκθεσης είναι διαθέσιμα για 6 εγκαταστάσεις 

παραγωγής από 4 διαφορετικές χώρες (Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Σε 

όλες τις περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις ήταν χαμηλότερες από 2 mg/m
3
 (βλέπε τον Πίνακα 3). Οι 

περισσότερες μονάδες παραγωγής του NaOH απάντησαν ότι το ΟΕΕ (όριο επαγγελματικής έκθεσης) ήταν 2 

mg/m
3
 στη χώρα τους. Τα δεδομένα της μονάδας παραγωγής στην Ισπανία βασίζονται σε μετρήσεις της 

περιεκτικότητας του νατρίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο του Εθνικού 

Ινστιτούτου Ασφάλειας και Υγιεινής των Εργαζομένων (NTP-63 του 1983). Για αυτή τη μονάδα παραγωγής η 

διάρκεια δειγματοληψίας ήταν 6-8 ώρες. Άλλες μονάδες ανέφεραν ότι οι μετρήσεις ήταν βασισμένες στην 

τυποποιημένη μέθοδο της Πολωνίας, στη χρωματομετρική μέθοδο ή στην φασματοσκοπία ατομικής 

απορρόφησης. Η διάρκεια δειγματοληψίας ήταν άγνωστη για αυτές τις μονάδες. 

Μοντελοποιημένα δεδομένα 

Η οδηγία ECHA για τις απαιτήσεις πληροφοριών προτείνει την ECETOC TRA ως προτιμώμενο εργαλείο Tier 

1. Η ECETOC TRA βασίζεται σε μια τροποποιημένη έκδοση της EASE. Η  EASE ήταν το προτιμώμενο 

μοντέλο στο πλαίσιο της Οδηγίας Νέων & Υπαρχουσών Ουσιών.  Είναι γνωστό ότι σε πολλές περιπτώσεις η 

EASE υπερεκτιμά τις εκθέσεις. Ο λόγος για αυτό θεωρείται ότι είναι το γεγονός ότι η EASE βασίζεται σε 

ιστορικά δεδομένα της έκθεσης από τις υποχρεωτικές δραστηριότητες σε γνωστές προβληματικές περιοχές, 

παρά στις συνήθεις/κανονικές λειτουργίες που απαιτούνται για την πιο συνηθισμένη αξιολόγηση του 

κινδύνου. Για αυτό το λόγο οι τιμές από τα αποτελέσματα της EASE αναθεωρήθηκαν και τροποποιήθηκαν 

ανάλογα στην ECETOC TRA. Και οι δύο προβλέψεις της EASE (από την RAR της ΕΕ, 2007) και της 

ECETOC TRA θεωρήθηκαν εδώ. 

Η έκθεση δια της εισπνοής σε ατμούς εκτιμάται στη RAR της ΕΕ (2007) με το μοντέλο EASE 2.0. Το εύρος 

της έκθεσης εκτιμάται ως 0 – 0.17 mg/m
3
 (0 – 0.1 ppm, 20°C), υποθέτοντας πολύ χαμηλή πίεση ατμών,  τη 

μη-χρήση με ανεξέλεγκτη έκθεση και να μην υπάρχει σχηματισμός αερολύματος. Η τυπική έκθεση εκτιμάται 

ως 0.085 mg/m
3
 (η μέση τιμή). Η  έκθεση υπό συνθήκες χειρότερης λογικά περίπτωσης εκτιμάται ως 0.17 

mg/m
3
 (η ανώτατη τιμή), υποθέτοντας τη μη-χρήση με ανεξέλεγκτη έκθεση και να μην υπάρχει σχηματισμός 

αερολύματος. Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο, υποτίθεται ότι στην παρούσα βιομηχανία το τοπικό σύστημα 

εξαερισμού LEV δεν είναι διαθέσιμο. Η παρουσία του LEV δεν θα επηρεάσει το εύρος της έκθεσης σε αυτή 

την αξιολόγηση. Υποθέτοντας ότι η συγκέντρωση του NaOH είναι 50%, η τυπική έκθεση εκτιμάται να είναι 

0.04 mg/m
3
 και η έκθεση υπό συνθήκες χειρότερης λογικά περίπτωσης εκτιμάται να είναι 0.085 mg/m

3
. Η 

συχνότητα της έκθεσης εκτιμάται να ανέρχεται σε 200 ημέρες το χρόνο με διάρκεια έως 4 ώρες/ημέρα, ενώ ο 

αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται εκτιμάται να είναι μέχρι 50 (κρίση των εμπειρογνώμων). Με 4 
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ώρες χειρισμού και μηδέν έκθεση κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εργάσιμης μέρας, η τυπική έκθεση κατά το 

8-ωρο μέσο χρονικό διάστημα εκτιμάται να είναι 0.02 mg/m
3 

και η έκθεση υπό συνθήκες χειρότερης λογικά 

περίπτωσης κατά το 8-ωρο μέσο χρονικό διάστημα εκτιμάται να είναι 0.04 mg/m
3
. 

Η έκθεση δια της εισπνοής σε ατμούς ή αερολύματα λόγω όλων των PROCs εκτιμάται στο ECETOC TRA 

και η έκθεση δια της εισπνοής είναι 0.1 ppm (0.17 mg/m
3
), υποθέτοντας πολύ χαμηλή πίεση των ατμών, τη 

διάρκεια της έκθεσης πάνω από 4 ώρες/ημέρα και την απουσία του τοπικού συστήματος εξαερισμού ή του 

αναπνευστικού εξοπλισμού. 

Επισκόπηση των τιμών έκθεσης 

Μόνο μια τιμή θα χρησιμοποιείται για χαρακτηρισμό του κινδύνου. Η επισκόπηση συγκεντρώσεων έκθεσης 

για εργαζομένους παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 4 Επισκόπηση συγκεντρώσεων έκθεσης για εργαζόμενους  

Είδη 

έκθεσης 

Συγκεντρώσεις Επεξήγηση 

Δερματική 

έκθεση (σε 

mg/cm
2
) 

Αμελητέες  Από την RAR της ΕΕ (2007): τα NaOH προϊόντα με συγκέντρωση  > 2% 

είναι διαβρωτικά και για αυτό τα αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου μπορούν να 

αποτρέψουν την δερματική έκθεση. Επιπλέον, η προστατευτική ενδυμασία 

και γάντια πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα κατά τον χειρισμό των 

διαβρωτικών ουσιών. Οι εταιρίες παραγωγής αναφέρουν τη χρήση των 

γαντιών, ενδυμάτων και μποτών ασφάλειας κατά τον χειρισμό του καθαρού 

NaOH. Ως εκ τούτου η επαναλαμβανόμενη καθημερινή δερματική έκθεση σε 

εμπορικό προϊόν θεωρείται αμελητέα. Τα διαλύματα του NaOH με < 2% δεν 

παρασκευάζονται σε εγκαταστάσεις παραγωγής. 
Έκθεση 

μέσω της 

εισπνοής (σε 

mg/m
3
) 

0.33 Από την RAR της ΕΕ (2007): Για το υγρό NaOH τα μοντελοποιημένα 

δεδομένα υποτιμούνται από το EASE σε σύγκριση με τα μετρηθέντα 

δεδομένα. Επειδή υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος αριθμός των μετρηθέντων 

δεδομένων, αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τον χαρακτηρισμό του κινδύνου. 

Η τιμή 0.33 mg/m
3
 θεωρείται ως επίπεδο έκθεσης υπό τις συνθήκες 

χειρότερης λογικά περίπτωσης και η τιμή 0.14 mg/m
3
 θεωρείται ως επίπεδο 

τυπικής έκθεσης. 

 

1.1.2.2 Έμμεση έκθεση των ανθρώπων μέσω του περιβάλλοντος (στοματική) 

Η έμμεση έκθεση των ανθρώπων, για παράδειγμα μέσω του πόσιμου νερού, δεν αφορά το NaOH. 

Οποιαδήποτε πιθανότητα έκθεσης του NaOH λόγω των εκπομπών στο περιβάλλον θα έχει σημασία μόνο σε 

τοπική κλίμακα. Η οποιαδήποτε επίδραση του pH από τις τοπικές εκπομπές θα εξουδετερωθεί σε 

περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η έμμεση έκθεση των ανθρώπων μέσω του περιβάλλοντος (στοματική) 

δεν έχει σημασία στην περίπτωση του NaOH (RAR της ΕΕ, 2007). 
 

1.1.2.3 Περιβαλλοντική έκθεση 

Όπως αναφέρεται στη RAR της ΕΕ για το NaOH (2007), η αξιολόγηση του κινδύνου για το περιβάλλον έχει 

σημασία μόνο για το υδάτινο περιβάλλον στις ΕΕΛ/ΕΕΑΥ, επειδή οι εκπομπές του NaOH σε διαφορετικά 

στάδια του κύκλου ζωής (παραγωγή και χρήση) επηρεάζουν κυρίως τα (απόβλητα) νερά. Η επίδραση στα 

ύδατα και η αξιολόγηση του κινδύνου θα αφορούν μόνο την επίδραση στους οργανισμούς/οικοσυστήματα 

λόγω των πιθανών μεταβολών του pH που σχετίζονται με τις απορρίψεις του OH
-
, επειδή η τοξικότητα των 

ιόντων Na
+
 αναμένεται να είναι ασήμαντη σε σύγκριση με την (πιθανή) επίδραση του pH.  Μόνο η τοπική 

κλίμακα θα έχει σημασία, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) ή των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας απόβλητου ύδατος (ΕΕΑΥ), για την παραγωγή και βιομηχανική χρήση. Οι 

επιδράσεις που ενδέχεται να προκύψουν αναμένεται να λάβουν χώρα σε τοπική κλίμακα. Ως εκ τούτου, 

αποφασίστηκε ότι δεν έχει νόημα να περιλαμβάνεται η περιφερειακή και η ηπειρωτική κλίμακα στην παρούσα 

αξιολόγηση του κινδύνου. Επιπλέον, η υψηλή διαλυτότητα στο νερό και η πολύ χαμηλή πίεση ατμών 

δείχνουν ότι το NaOH θα βρεθεί κυρίως στο νερό. Οι σημαντικές εκπομπές ή η έκθεση σε αέρα δεν 

αναμένονται λόγω της πολύ χαμηλής πίεσης ατμών του NaOH. Επίσης δεν αναμένονται οι σημαντικές 

εκπομπές ή η έκθεση σε χερσαίο περιβάλλον. Η χρησιμοποίηση ιλύος καθαρισμού λυμάτων δεν έχει σημασία 

για γεωργικό έδαφος επειδή η ρόφηση του NaOH δεν θα συμβεί στις ΕΕΛ/ΕΕΑΥ. 

Η αξιολόγηση της έκθεσης για το υδάτινο περιβάλλον θα αφορά μόνο τις πιθανές μεταβολές του pH στα 
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λύματα και επιφανειακά ύδατα των ΕΕΛ, που σχετίζονται με τις απορρίψεις του OH
-
 στην τοπική κλίμακα. 

1.1.2.3.1 Εκπομπές στο περιβάλλον 

Η παραγωγή του NaOH ενδέχεται να προκαλέσει εκπομπές σε ύδατα και να αυξήσει σε τοπικό επίπεδο τη 

συγκέντρωση του νατρίου και το pH στο υδάτινο περιβάλλον. Όταν το pH δεν εξουδετερώνεται, τα λύματα 

από τις εγκαταστάσεις παραγωγής του NaOH μπορούν να προκαλέσουν αύξηση του pH στο υδάτινο 

περιβάλλον. Το pH των λυμάτων συνήθως μετράται πολύ συχνά και μπορεί εύκολα να εξουδετερωθεί.  

Επειδή η αξιολόγηση έκθεσης εστιάζεται σε πιθανές μεταβολές του pH σε τοπικό υδάτινο περιβάλλον, η 

βιομηχανία έχει συλλέξει στοιχεία για τις τιμές του pH στα λύματα και επιφανειακά ύδατα στις εγκαταστάσεις 

παραγωγής του NaOH για τον σκοπό της RAR της ΕΕ (2007), η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου που είχε αποσταλεί σε έναν μεγάλο αριθμό παραγωγών του NaOH στην ΕΕ μέσω της Euro 

Chlor, που εκπροσωπούν 97% της παραγωγικής ικανότητας του NaOH στη διευρυμένη Ευρώπη (Euro Chlor, 

2004b). Τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου (Euro Chlor, 2004c) παρέχουν στοιχεία για τα λύματα 

και τα ύδατα των 43 εγκαταστάσεων παραγωγής από 84. Οι εγκαταστάσεις είναι ανώνυμες και έχουν μόνο 

αριθμούς. Οι 43 εγκαταστάσεις παραγωγής βρίσκονται σε 15 διάφορες χώρες της ΕΕ με ευρεία γεωγραφική 

εξάπλωση. Οι ερωτηθέντες περιλαμβάνουν 34 εγκαταστάσεις στα παλιά κράτη-μέλη της ΕΕ, 6 εγκαταστάσεις 

στα νέα κράτη-μέλη της ΕΕ, 2 στη Νορβηγία και 1 στην Ελβετία (Euro Chlor, 2004c). ΟΙ τρείς κυρίες 

διαδικασίες της παραγωγής του NaOH, π.χ. διαδικασίες μεμβράνης, διαφράγματος και υδραργύρου, 

εκπροσωπήθηκαν καλά μεταξύ των ερωτηθέντων.  Οι παραγωγικές ικανότητες των εγκαταστάσεων που 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο εκπροσώπησαν ένα πολύ ευρύ φάσμα από μερικές δεκάδες των ktonne/χρόνο 

έως μερικές εκατοντάδες των ktonne/year (Euro Chlor, 2004b). 

Το ερωτηματολόγιο αποκάλυψε ότι οι 11 εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν λύματα που απελευθερώνονται στο 

περιβάλλον. Σε αυτές τις εγκαταστάσεις τα λύματα μπορούν να ανακυκλώνονται πλήρως λόγω των 

συγκεκριμένων συνθηκών παραγωγής.  Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι από τις 43 εγκαταστάσεις που 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι 31 εγκαταστάσεις εξουδετερώνουν τα λύματα τους πριν από την 

απελευθέρωση τους. Συνολικά 32 εγκαταστάσεις απάντησαν ότι υποχρεούνται να εξουδετερώνουν τα λύματα 

τους και 6 εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν λύματα, δεν απάντησαν σε αυτό το ερώτημα. Όμως, 5 

εγκαταστάσεις ανέφεραν ότι δεν έχουν τέτοιες νομικές απαιτήσεις, ενώ 2 από αυτές τις 5 εγκαταστάσεις 

ανέφεραν ότι εξουδετερώνουν τα λύματα τους. Ένας χώρος παραγωγής (ο χώρος παραγωγής 30) αναφέρει ότι 

έχει νομική απαίτηση να εξουδετερώνει αλλά δεν προσαρμόζει το pH του, επειδή το pH των λυμάτων του 

είναι ήδη σχεδόν ουδέτερο. 

Σύμφωνα με την Euro Chlor (2004c), πολλές εγκαταστάσεις ανέφεραν τις τιμές του pH για τα υπο-ρεύματα 

των λυμάτων αντί για τα τελικά λύματα, αν και αυτά θεωρούνται ως ‘στοιχεία λυμάτων’. Αυτό συνάγεται από 

το γεγονός ότι πολλές εγκαταστάσεις ανέφεραν ευρύ φάσμα τιμών του pH και επίσης ανέφεραν ότι τα τελικά 

λύματα εξουδετερώθηκαν πριν την απελευθέρωση τους. Τα υπορρεύματα συνήθως συνδυάζονται με άλλα 

λύματα πριν από την τελική απελευθέρωση τους. Ως εκ τούτου, οι πρώτες δύο στήλες του Πίνακα 5 για τα 

λύματα είναι οι πιο σημαντικές σε σχέση με την πιθανή επίδραση του pH στα ύδατα υποδοχής. 

Συνολικά 36 εγκαταστάσεις παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των 2 εγκαταστάσεων (αρ. 17 και 30) που 

δεν απελευθερώνουν τα λύματα τους στο περιβάλλον, π.χ. στους υπονόμους ή ύδατα υποδοχής, ανέφεραν τις 

μετρημένες τιμές του pH των λυμάτων. Από αυτές τις 36 εγκαταστάσεις, οι 19 εγκαταστάσεις ανέφεραν τις 

τιμές του pH από 6 έως 9 (εύρος του χαμηλότερου pH έως του υψηλότερου pH), οι 7 εγκαταστάσεις ανέφεραν 

τις τιμές του pH από 5 έως 10 και οι 10 εγκαταστάσεις ανέφεραν τις τιμές του pH εκτός του φάσματος 5-10. 

Το πιο σημαντικό είναι ότι όλες εκτός από μια εγκαταστάσεις που απελευθερώνουν τα λύματα στο 

περιβάλλον ανέφεραν ότι εξουδετερώνουν τα λύματα τους πριν από την απελευθέρωση τους. Μόνο μια 

μονάδα παραγωγής (αρ. 15) ανέφερε ένα πολύ ευρύ φάσμα τιμών του pH 3.0-11.6 και δήλωσε ότι δεν 

εξουδετερώνει τα λύματα της πριν την απελευθέρωση τους. Μετά την επικοινωνία με αυτή την μονάδα 

παραγωγής κατέστη σαφές ότι οι τιμές του pH που αναφέρθηκαν για αυτή την μονάδα εκπροσωπούσαν τις 

μετρήσεις στα υπορρεύματα των λυμάτων, αμέσως μετά την έξοδο από την μονάδα παραγωγής. Εξαρτώντας 

από τις συνθήκες παραγωγής, αυτή η μονάδα μπορεί να έχει τέτοιες ακραίες τιμές  που διαρκούν μόνο για 10-

15 λεπτά, επειδή το υπόρρευμα των λυμάτων μετά ενώνεται με άλλα λύματα στη μονάδα και το pH γίνεται 

ουδέτερο. Έπειτα τα τελικά λύματα (π.χ. ενωμένα υπορρεύματα λυμάτων) μπαίνουν σε δημοτική μονάδα 

επεξεργασίας λυμάτων πριν την απελευθέρωση τους στα ύδατα υποδοχής. Αυτή η μονάδα παραγωγής δεν έχει 

νομική υποχρέωση να εξουδετερώνει τα λύματα της πριν την απελευθέρωση τους (Euro Chlor, 2004c). Επειδή 

όλες οι εγκαταστάσεις παραγωγής που ανέφεραν μεγάλη διαφορά μεταξύ του χαμηλότερου και του 

υψηλότερου pH των λυμάτων επίσης ανέφεραν ότι εξουδετερώνουν τα λύματα τους, μπορεί να υποτεθεί ότι 

για αυτές τις εγκαταστάσεις παραγωγής οι τιμές του pH ισχύουν επίσης για τα υπορρεύματα λυμάτων (που 
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ενώνονται με άλλα υπορρεύματα πριν την εξουδετέρωση των τελικών λυμάτων) και όχι για τα τελικά λύματα 

που απελευθερώνονται  στο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο, αναφερόμενα από τις 43 

από τις 84 εγκαταστάσεις παραγωγής, δείχνουν ότι το pH των απελευθερωμένων λυμάτων ελέγχεται και ότι 

όλοι οι κατάλληλοι κανονισμοί έχουν τεθεί σε εφαρμογή. 

Πίνακας 5 Δεδομένα λυμάτων και υδάτων υποδοχής για τους παραγωγούς του NaOH στην ΕΕ (Euro 

Chlor, 2004c) (Από την RAR της ΕΕ, 2007) 
 Δεδομένα λυμάτων Δεδομένα υδάτων υποδοχής 

№ Τα λύματα που 
απελευθερώθηκαν 

στο περιβάλλον 

Εξουδετέρωση 
πριν την 

απελευθέρωση 

Υποχρέωση 
της 

εξουδετέρωσης 

Συνεχής 
μέτρηση 
του pH 

pH 
(μέσος 
όρος) 

Το 
χαμηλότερο 

pH 

Το 
υψηλότερο 

pH 

Αλκαλικότητα 
(meq/l) 

Μέση 
τιμή 
ροής 
(m

3
/d) 

Φάσμα τιμών 
ροής (m

3
/d) 

Τύπος 
υδάτων 

υποδοχής 

Συνεχής 
μέτρηση 
του pH 

Το 
χαμηλότερο 

pH 

Το 
υψηλότερο 

pH 

Αλκαλικότητα 
(meq/l) 

Μέση τιμή 
ροής 
(m

3
/d) 

Φάσμα 
τιμών ροής 

(m
3
/d) 

2 Ναι Ναι Ναι Ναι 11.8 3.8 13.9   78   Ποταμός Ναι 7 8.2       

3 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.3 6.9 7.9 ΜΔ 6,500 5,500-8,000 Ποταμός Ναι 7.6 8.4 ΜΔ 1,000,000 260,000-
5,000,000 

15 Ναι Όχι Όχι Ναι 7.62 3.01 11.55 2.22 10,240 6,010-17,280 Ποταμός Όχι 7.1 7.96 ΜΔ 25,532,064 4,855,630-? 

16 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.3 7 7.9 1.87 30,606 18,000-41,096 Ποταμός Όχι 7.3 7.8 2,6 5,356,800 1,468,800-
12,700,800 

17 Όχι Ναι Ναι Ναι 7.25 7 7.5 ΜΔ 26,300 ΜΔ Ποταμός Όχι 7.7 7.7 ΜΔ 10,972,800 ΜΔ 

18 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.9 3.9 13.2   1,800 1,000 Ποταμός Όχι       1,978,584 15,000,000 

20 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.5 7 8.5 NA 173,000 150,000-200,000 Ποταμός Όχι 6.5 8.2 ΜΔ 8,208,000 483,840-
65,577,600 

21 Ναι Ναι Όχι Ναι 12 10 13 ΜΔ 10 8-15 Ποταμός Όχι 7.0 7.8 3-4 172,800,000 60,480,000-
864,000,000 

22 Ναι Ναι Όχι Ναι 3 2 4 ΜΔ 4,560 3,240-5,640 Θάλασσα             

25 Όχι Όχι Όχι Όχι             Εκβολή Όχι           

26 Ναι Ναι Ναι Ναι 7-7.5 6 8.5 3.5 9,600 9,600-12,000 Ποταμός Όχι 8 8.2 2,8 400 400-600 

29 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.2 6.1 9.4   178 67-602 Ποταμός Όχι           

30 Όχι Όχι Ναι Ναι 7.9 7.5 8.2 NA 5,842 μεγ.6,000 Ποταμός Όχι 6.9 8 ΜΔ 3,456,000 ΜΔ 

32 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.2 7 7.8   48,000 45,000-55,000 Ποταμός Όχι 7.1 7.5   100,000,000 60,000,00-
150,000,000 

33 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.8 6.5 8.5 1,004 17,461 12,692-21,928 Ποταμός Όχι 7.5 8.1 3,567 475,200 95,040-
1,080,000 

34 Ναι Ναι Ναι Ναι 6.7 5 10 ΜΔ 3,600 2,400-6,000 Θάλασσα Όχι 6.7 6.7 ΜΔ     

35 Ναι Ναι Ναι Ναι 5 3 11 ΜΔ 114 46-520 Θάλασσα Όχι 7.8 7.8 ΜΔ     

37 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.7 6.7 8.5   600 300 Ποταμός Όχι 8 8   2,500,000 ?-5,200,000 

39 Ναι Ναι Ναι Ναι 12 4 13 ΜΔ 300 150-400 Θάλασσα Ναι 6.5 8.0 ΜΔ 25,920,000 12,960,000-
34,560,000 

40 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.4 6.6 8.2   25,000 20,000-30,000 Ποταμός Όχι           

41 Ναι Ναι Ναι Ναι 8 7 9 ΜΔ 4,800 4,600-4,900 Θάλασσα Όχι ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ ΜΔ 

46 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.5 6.6 8.5 ΜΔ 134 ΜΔ Άλλα Ναι 4.5 10 ΜΔ 301   

49 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.28 7.09 7.48 ΜΔ 853 634-1,170 Εκβολή Όχι 6.8 8 ΜΔ 1,000,000   

                                   
51 Ναι Ναι Ναι Ναι 8.2 6.9 8.9 6 728 660-790 Ποταμός Ναι 7.6 7.9 3 51,000,000 25,000,000-

70,000,000 

52 Ναι Ναι Ναι Ναι 8 4 10   9,4 0-55 Ποταμός Ναι 6.5 9   14,077 14,965-
20,612 

53 Όχι                                 

54 Όχι                                 

58 Ναι Ναι Ναι Ναι 11.5 11 12 3.10
-3
 4,000 3,500-4,500 Ποταμός Ναι 7.5 8.5   174,744 127,744-

221,744 

60 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.9 7 8.4 1.3 14,097 11,000-17,000 Ποταμός Όχι 7.63 8.19 4,05 1,309,589 140,832-
27,734,400 

61 Ναι Ναι Ναι Ναι 6-8 6 8 ΜΔ 16,344 ΜΔ Ποταμός Ναι 6.9 7.2 ΜΔ 17,460 8,000-
36,000 

64 Όχι     Ναι                           

65 Όχι     Ναι                           

66 Όχι     Ναι                           

68 Ναι Ναι Ναι Ναι 7 6.9 7.3 ΜΔ 374,00 245,000-500,000 Ποταμός Ναι 7.7 8.1 ΜΔ 96,768,000 30,240,000-
259,200,000 

69 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.5 5.5 8.5 92 3,500 5,000 Θάλασσα Όχι ΜΔ ΜΔ 75     

70 Όχι     Ναι 7.4/7.8 6.2/6.8 8.4/9.4   48,312/ 
4,032 

25,320/4,368 Ποταμός Όχι 7.5 8.1   3,456,000 ?-7,948,800 

71 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.5 6 9   4,500 4,000-6,000 Θάλασσα Ναι ΜΔ ΜΔ ΜΔ     

72 Ναι Ναι Ναι Ναι 7.3 3 9.2 ΜΔ 23,000 15-35,000 Ποταμός Όχι ΜΔ ΜΔ ΜΔ 450,000 300,000-? 

79 Ναι Ναι Ναι Ναι 7 6 9   330 180-460 Άλλα Όχι 7.2 7.4       

80 Όχι Όχι Όχι                             

83 Όχι Ναι Ναι Ναι 7.8 6.4 9.4   2,112 1,183-7,966 Άλλα Ναι 7.2 8.7       

84 Ναι Ναι Ναι Ναι 10 6.5 11 30 1,300 600-2,000 Άλλα Ναι 6.9 7.7 5     

85 Ναι Ναι Ναι Ναι 6.6 5.4 9.7 ΜΔ 1,900   Λίμνη Όχι 4.2 9.2 ΜΔ     

 

1.1.2.3.2 Συγκέντρωση έκθεσης στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτου ύδατος (ΕΕΑΥ) 
Τα απόβλητα ύδατος από τις μονάδες παραγωγής του NaOH προέρχεται από την ηλεκτρόλυση των αλάτων 

και είναι η ροή ανόργανου αποβλήτων υδάτος. Για αυτό το λόγο δεν είναι εφικτό να επεξεργάζονται 

βιολογικά. Ως εκ τούτου, οι ροές αποβλήτων ύδατος από τις μονάδες παραγωγής του NaOH κανονικά δεν θα 

επεξεργάζονται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτου ύδατος (ΕΕΑΥ). Το NaOH μπορεί να 

χρησιμοποιείται επιτυχώς για τον έλεγχο του pH στις ροές οξέων αποβλήτων ύδατος που επεξεργάζονται στις 

βιολογικές ΕΕΑΥ (RAR της ΕΕ, 2007). 

1.1.2.3.3 Συγκέντρωση έκθεσης στο θαλασσινό περιβάλλον 
Εάν εκπέμπεται στα επιφανειακά ύδατα, η ρόφηση θεωρείται αμελητέα. Η πρόσθεση του NaOH στα 

επιφανειακά ύδατα ενδέχεται να αυξήσει το pH, εξαρτώντας από την ρυθμιστική ικανότητα των υδάτων. Όσο 

πιο υψηλή είναι η ρυθμιστική ικανότητα των υδάτων, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η επίδραση στο pH. Γενικά η 

ρυθμιστική ικανότητα, που προλαμβάνει μεταβολές σε οξύτητα και αλκαλικότητα σε φυσικά ύδατα, 

ρυθμίζεται από την ισορροπία μεταξύ του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), του διττανθρακικού ιόντος the 

(HCO3
-
) και του ανθρακικού ιόντος (CO3

2-
): 

CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H

+
 (pKa1 = 6.35) 

HCO3
-
 ↔ CO3

2-
 + H

+
 (pKa2 = 10.33) 

Εάν το pH είναι < 6, το μη ιονισμένο CO2 είναι το κυρίαρχο είδος και η πρώτη ισορροπημένη αντίδραση είναι 
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πιο σημαντική για την ρυθμιστική ικανότητα. Στις τιμές του pH 6-10 το διττανθρακικό ιόν (HCO3
-
) είναι το 

κυρίαρχο είδος και στις τιμές του pH > 10 το ανθρακικό ιόν (CO3
2-

) είναι το κυρίαρχο είδος. Στα περισσότερα 

φυσικά ύδατα οι τιμές του pH είναι μεταξύ 6 και 10, έτσι η συγκέντρωση του διττανθρακικού και της 

δεύτερης ισορροπημένης αντίδρασης είναι πιο σημαντική για την ρυθμιστική ικανότητα (Rand, 1995; De 

Groot et al., 2002; OECD, 2002). Το ΠΠΗΕ (Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών) (1995) 

ανέφερε την διττανθρακική συγκέντρωση για 77 ποταμούς της Βόρειας Αμερικής, της Νότιας Αμερικής, της 

Ασίας, της Αφρικής, της Ευρώπης και της Ωκεανίας. Η συγκεντρώσεις με το 10
ο
 εκατοστημόριο, το μέσο και 

το 90
ο
 εκατοστημόριο ήταν 20, 106 και 195 mg/l αντίστοιχα (ΟΟΣΑ, 2002). Για να υπογραμμιστεί η σημασία 

της συγκέντρωσης των διττανθρακικών για την ρυθμιστική ικανότητα σε φυσικά ύδατα, ο Πίνακας συνοψίζει 

τη συγκέντρωση του NaOH που χρειάζεται για την αύξηση του pH από το αρχικό pH με τιμή 8.25-8.35 μέχρι 

τις τιμές  9.0, 10.0, 11.0 και 12.0 σε διάφορες συγκεντρώσεις των διττανθρακικών. Τα δεδομένα του Πίνακα 

βασίζονται σε υπολογισμούς, όμως επίσης επιβεβαιώθηκαν από πειραματικές τιτλοδοτήσεις των 

συγκεντρώσεων των διττανθρακικών με τιμές 20, 106 and 195 mg/l αντίστοιχα, σε καθαρό νερό. Η διαφορά 

μεταξύ της υπολογιζόμενης και της μετρημένης συγκέντρωσης του NaOH, η οποία χρειάζεται για την 

απόκτηση ορισμένης τιμής του pH, ήταν πάντα < 30% (De Groot et al., 2002, ΟΟΣΑ, 2002). Τα δεδομένα 

στον Πίνακα 6 για απεσταγμένο νερό είναι από τον ΟΟΣΑ (2002).Η αλκαλικότητα, που ορίζεται ως η 

ικανότητα του νερού να εξουδετερώνει οξέα (δηλαδή, η αποδοχή των πρωτονίων), δηλαδή η ποιότητα και η 

ποσότητα των συστατικών στο νερό που οδηγούν στις μεταβολές του pH, καθορίζεται για > 99%  από τις 

συγκεντρώσεις των διττανθρακικών (HCO3
-
),  ανθρακικού (CO3

2-
) και του υδροξειδίου (OH

-
) (Rand, 1995), 

με τα διττανθρακικά να είναι το κυρίαρχο είδος με τιμές του  pH από 6 έως 10 (βλέπε επίσης πάνω). Το 

υδροξείδιο έχει σημασία μόνο σε αλκαλικά νερά. Έτσι, τα δεδομένα στον Πίνακα 6 είναι χρήσιμα για την 

εκτίμηση της αύξησης του pH σε φυσικά ύδατα (τα περισσότερα από αυτά έχουν τιμές του pH 7-8), εάν τα 

δεδομένα για τις προσθέσεις του NaOH και των συγκεντρώσεων των διαττανθρακικών είναι διαθέσιμα. Η 

αλκαλικότητα καθορίζεται από τιτλοδότηση οξέων/βάσης ή μπορεί να υπολογιστεί από τη συγκέντρωση 

ασβεστίου, ως ακολούθως (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003): 

Log (αλκαλικότητα σε eq/l) = - 0.2877 + 0.8038 Log (Ca σε eq/l) 

Πίνακας 6 Η συγκέντρωση του NaOH (mg/l) που απαιτείται για την αύξηση της τιμής του pH έως 9.0, 

10.0, 11.0 και 12.0 (De Groot et al., 2002; ΟΟΣΑ, 2002) 

Ρυθμιστική ικανότητα
1 
 Τελική τιμή του pH 

9.0 10,0 11.0 12.0 

0 mg/l HCO3
-
 (αποσταγμένο νερό) 0.4 4.0 40 400 

20 mg/l HCO3
-
 (10

ο
 εκατοστημόριο των 77 ποταμών) 1.0 8.2 51 413 

106 mg/l НСОз
-
 (μέση τιμή των 77 ποταμών) 3.5 26 97 468 

195 mg/l НСОз
-
 (90

ο
 εκατοστημόριο των 77 ποταμών) 6.1 45 145 525 

1) Η αρχική τιμή του pH του διττανθρακικού διαλύματος με την συγκέντρωση 20-195 mg/ να ήταν 

l 8.25-8.35 

 
Με βάση των εξουδετερωμένων περιβαλλοντικών απελευθερώσεων, δεν υπάρχει η περιβαλλοντική επίδραση 

στα επιφανειακά ύδατα υποδοχής. 

1.1.2.3.4 Συγκέντρωση έκθεσης στα ιζήματα 
Τα ιζήματα δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα ΧΑΑ, επειδή θεωρούνται να μη σχετίζονται με το NaOH. 

Εάν εκπέμπεται στο υδάτινο περιβάλλον, η προσρόφηση στα ιζήματα θα είναι αμελητέα (RAR της ΕΕ, 2007). 

1.1.2.3.5 Συγκέντρωση έκθεσης στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα 
Το περιβάλλον των εδαφών και των υπογείων υδάτων δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ΧΑΑ, επειδή 

θεωρείται να μη σχετίζεται με το NaOH. Όσον αφορά την τύχη του NaOH στο έδαφος οι ακόλουθες 

πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Εάν εκπέμπεται στο έδαφος, η προσρόφηση στο έδαφος θα είναι αμελητέα. 

Εξαρτώντας από την ρυθμιστική ικανότητα του εδάφους, το OH
-
 θα εξουδετερωθεί στα ύδατα του εδάφους ή 

το pH ενδέχεται να αυξηθεί (RAR της ΕΕ, 2007). 

1.1.2.3.6 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
Το ατμοσφαιρικό περιβάλλον δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ΧΑΑ (χημική αξιολόγηση ασφάλειας), 

επειδή θεωρείται να μη σχετίζεται με το NaOH. Όσον αφορά την τύχη του NaOH στην ατμόσφαιρα, οι 
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ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την RAR της ΕΕ (2007). Εάν εκπέμπεται στο αέρα ως ένα 

αερόλυμα εντός ύδατος, το NaOH θα εξουδετερωθεί γρήγορα ως αποτέλεσμα της αντίδρασης του με το CO2 

(ή άλλα οξέα), ως ακολούθως: 

NaOH + CO2  →  HCO3
–
 + Na

+
 

Μεταγενέστερα, τα άλατα (π.χ. (δι)ανθρακικό του νατρίου) θα εξαφανιστεί από τον αέρα (ΥΠΠ των ΗΠ, 

1989; ΟΟΣΑ, 2002). Έτσι, οι εκπομπές του εξουδετερωμένου NaOH στην ατμόσφαιρα θα καταλήξουν σε 

μεγάλο βαθμό στο έδαφος και στα ύδατα. Βασισμένη στην 50% συγκέντρωση του NaOH σε σταγονίδια 

αερολύματος, η ατμοσφαιρική ημίσεια ζωή του NaOH  εκτιμήθηκε να διαρκεί 13 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με 

τους μοντελοποιημένους υπολογισμούς, αυτή η τιμή ανέρχεται μόνο σε 0.4% του NaOH που εκπέμπεται στον 

αέρα, παραμένοντας στον αέρα στην απόσταση 20 μέτρα από το σημείο εκπομπής (ΥΠΠ των ΗΠ, 1988, 

1989). 

1.1.2.3.7 Συγκέντρωση έκθεσης σχετικά με την τροφική αλυσίδα (δευτερογενής δηλητηρίαση) 
Η βιοσυσσώρευση σε οργανισμούς δεν σχετίζεται με το NaOH. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ανάγκη να 

πραγματοποιείται η αξιολόγηση κινδύνου για τη δευτερογενή δηλητηρίαση (RAR της ΕΕ, 2007). 

 

1.2 Σενάριο Έκθεσης 2: Παρασκευή του στερεού NaOH 

 

1.2.1 Σενάριο έκθεσης 

1.2.1.1 Σύντομος τίτλος του σεναρίου έκθεσης 
SU 3, 8: Παρασκευή ουσιών μεγάλης κλίμακας 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: χρήση σε (κλειστή) συνεχή διαδικασία ή σε διαδικασία ασυνεχούς ροής χωρίς 

πιθανότητα έκθεσης ή όπου προκύπτει η πιθανότητα έκθεσης (βιομηχανικό περιβάλλον), 

συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, εκφόρτωσης, δειγματοληψίας και συντήρησης. 

Η PC και η AC δεν ισχύουν για αυτό το ΣΕ. 

1.2.1.2 Περιγραφή των δραστηριοτήτων, διαδικασιών και λειτουργικών συνθηκών που καλύπτονται 

στο σενάριο έκθεσης 
Οι διαδικασίες και δραστηριότητες για το στερεό NaOH περιλαμβάνουν τις διαδικασίες και δραστηριότητες 

για το υγρό NaOH (βλέπε ενότητα 1.1.1.2). Το στερεό NaOH προκύπτει όταν το τετηγμένο NaOH, από το 

οποίο όλο το νερό έχει εξατμιστεί, αφήνεται να ψυχθεί και να στερεοποιηθεί. Οι νιφάδες του NaOH γίνονται 

με το πέρασμα του τετηγμένου NaOH πάνω από μια ειδική συσκευή όπου σχηματίζονται οι νιφάδες 

ομοιόμορφου πάχους. Οι νιφάδες μπορούν να αλέθονται σε μερικά κρυσταλλικά προϊόντα με ελεγχόμενο 

μέγεθος σωματιδίων. Η παρασκευή των σφαιριδίων του NaOH περιλαμβάνει πρόσθεση του τετηγμένου υγρού 

σε πύργο κοκκοποίησης υπό τις ελεγχόμενες συνθήκες λειτουργίας, ο οποίος παρασκευάζει σφαιρίδια 

(OxyChem, 2000). 

Οι νιφάδες μπορούν να συσκευάζονται σε σάκους (25 ή 50 κιλά). Οι μικροί κόκκοι συσκευάζονται σε σάκους, 

υφασμάτινους σάκους (500 ή 1000 κιλά), αλλά επίσης παραδίδεται χύμα (οδικώς). Το τετηγμένο προϊόν 

παραδίδεται σε μεταλλικά βαρέλια (π.χ. 400 κιλά). Όμως, πρέπει να είναι κατανοητό ότι ενδέχεται να 

υπάρχουν και άλλες μορφές συσκευασίας. 

Το στερεό NaOH (νιφάδες, κόκκοι ή τετηγμένη μορφή) παράγεται σε 23% των μονάδων παραγωγής. Οι 

βάρδιες μπορούν να είναι 12 ώρες/ημέρα (40 ώρες/εβδομάδα). 

 

1.2.1.3 Μέτρα διαχείρισης κινδύνου 

1.2.1.3.1 Μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με εργαζόμενους 
Τα σχετικά μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με εργαζόμενους περιγράφονται στην ενότητα 

1.1.1.4.1.  

1.2.1.3.2 Μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον 

Τα σχετικά μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον περιγράφονται στην ενότητα 1 

1.1.1.4.2 

1.2.1.4  Μέτρα που σχετίζονται με απόβλητα 
Δεν υπάρχουν στερεά απόβλητα του NaOH. Τα απόβλητα του υγρού NaOH πρέπει να 

επαναχρησιμοποιούνται ή να εκφορτώνονται στα βιομηχανικά λύματα και στη συνέχεια να εξουδετερώνονται 
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εάν χρειάζεται (βλέπε μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον). 

 

1.2.2 Εκτίμηση της έκθεσης 

1.2.2.1 Έκθεση των εργαζομένων 
Το NaOH είναι διαβρωτική ουσία. Για τον χειρισμό των διαβρωτικών ουσιών οι άμεσες δερματικές επαφές 

προκύπτουν μόνο περιστασιακά και θεωρείται ότι η επαναλαμβανόμενη καθημερινή δερματική έκθεσης 

μπορεί να αγνοείται. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη RAR της ΕΕ (2007) για το NaOH, η δερματική έκθεση 

στο καθαρό NaOH δεν θα αξιολογηθεί. Η επαναλαμβανόμενη δερματική έκθεση δεν μπορεί να αγνοηθεί για 

αυτές τις ουσίες. 

Το NaOH δεν αναμένεται να είναι συστηματικά διαθέσιμο στο σώμα υπό τις κανονικές συνθήκες χειρισμού 

και χρήσης και, ως εκ τούτου, οι συστηματικές επιδράσεις του NaOH μετά την δερματική έκθεση ή την 

έκθεση μέσω εισπνοής δεν αναμένονται να προκύψουν. 

Η επισκόπηση των εκτιμωμένων και των μετρημένων συγκεντρώσεων έκθεσης μέσω εισπνοής παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 7. 

Πίνακας 7 Συγκεντρώσεις έκθεσης των εργαζομένων 

Είδη 

έκθεσης 

Εκτιμώμενες 

συγκεντρώσεις 

έκθεσης 

Μετρημένες 

συγκεντρώσεις 

έκθεσης 

Επεξήγηση / πηγή των μετρημένων δεδομένων 

Τιμή μονάδα Τιμή μονάδα 

Έκθεση 

μέσω 

εισπνοής 

  ΜΟ: 0.84 mg/m³ Από την RAR της ΕΕ (2007): 
Φάσμα: 0.1 – 1.8 mg/m³ 

Συσκευασία του υγρού, της τετηγμένης ουσίας, των 

σφαιριδίων σε βαρέλια/σάκους  

PAS μέτρηση, Αρ.=10, 2003 

   ΜΟ: 0.09 mg/m³ Από την RAR της ΕΕ (2007): 
Φάσμα: 0.01 – 0.27 mg/m³ 

Συσκευασία του υγρού, της τετηγμένης ουσίας, των 

σφαιριδίων σε βαρέλια/σάκους  

PAS μέτρηση, Αρ.=12, 2003 

   ΜΟ: 0.05 mg/m³ Από την RAR της ΕΕ (2007): 
Φάσμα: 0.01 – 0.1 mg/m³ Συσκευασία του υγρού, 

της τετηγμένης ουσίας, των σφαιριδίων σε βαρέλια  

STAT μέτρηση, Αρ.=20, 2003 

   ΜΟ: 0.11 

90P: 0.269 

mg/m
3
 Νέα δεδομένα βιομηχανίας: 

Ζώνη σφαιροποίησης: Φάσμα: 0.03 – 0.51 mg/m
3
 

Πλήρωση: Φάσμα: 0.11 – 0.38 mg/m
3  

PAS, Περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε κείμενο 

 2.5 mg/m
3
   Μέγιστες EASE και ECETOC TRA προσομοιώσεις 

PAS Προσωπικό δείγμα αέρα 

STAT  Δείγμα στάσιμου αέρα 

Αρ. Αριθμός μετρήσεων 

ΜΟ Μέσος όρος 

90P 90
ο
 εκατοστημόριο 

 
Μετρημένα δεδομένα 

Στην RAR της ΕΕ (2007) οι ατμοσφαιρικές μετρήσεις έκθεσης είναι διαθέσιμες για 6 μονάδες παραγωγής από 

4 διαφορετικές χώρες (Τσεχική Δημοκρατία, Πολωνία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Σε όλες τις 

περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις ήταν χαμηλότερες από 2 mg/m
3
 (βλέπε τον Πίνακα 14). Οι περισσότερες 

μονάδες παραγωγής του NaOH απάντησαν ότι το ΟΕΕ ήταν 2 mg/m
3
 στη χώρα τους.  Μια διαδικασία με την 

πιθανότητα έκθεσης είναι η δειγματοληψία. Θεωρείται ότι όλες οι μετρήσεις κατά τη συσκευασία σε 

βαρέλεια/σάκους πραγματοποιήθηκαν με το στερεό NaOH. Τα δεδομένα της μονάδας παραγωγής στην 

Ισπανία βασίζονται σε μετρήσεις της περιεκτικότητας του νατρίου, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το 

πρότυπο του Εθνικού Ινστιτούτου Ασφάλειας και Υγιεινής των ΕργαζομένωνNTP-63 του 1983). Για αυτή την 

μονάδα παραγωγής η διάρκεια της δειγματοληψίας ήταν 6-8 ώρες.   Άλλες μονάδες ανέφεραν ότι οι μετρήσεις 
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ήταν βασισμένες σε τυποποιημένη μέθοδο της Πολωνίας, σε χρωματομετρική μέθοδο ή σε φασματοσκοπία 

ατομικής απορρόφησης. Η διάρκεια της δειγματοληψίας ήταν άγνωστη για αυτές τις μονάδες. Σε μια εταιρία 

παρατηρήθηκαν σημαντικά υψηλότερες εκθέσεις. 

Τα νέα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από ένα ανοιχτό σύστημα με τοπικό εξαερισμό. Η δειγματοληψία 

πραγματοποιήθηκε με αντλία αέρα όπου η ροή περνάει από το φίλτρο. Το NaOH διαλύεται μέσα μαζί με νερό 

και με περίσσεια του HCl. Το υπόλοιπο του HCl τιτλοδοτείται με το KOH. Αυτή η  αναλυτική μέθοδος είναι 

συμβατή με το NIOSH 7401. Ο χρόνος έκθεσης ήταν 340 ή 505 λεπτά. Αυτά αφορούν 8-ωρη και 12-ωρη 

βάρδια αντίστοιχα. Η έκθεση ήταν μηδέν κατά την υπόλοιπη διάρκεια της βάρδιας. Οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας βάρδιας. Ο αριθμός των εργαζομένων είναι 3 ανά βάρδια και η 

ποσότητα της ουσίας είναι: 7 τόνοι ανά βάρδια. Το μέγεθος της συσκευασίας είναι 25-1000 κιλά. Η 

διαδικασία ήταν ένα ανοιχτό σύστημα και είχε εγκαταστημένο τοπικό εξαερισμό (20 m
3
/ώρα). Δεν 

χρησιμοποιήθηκε κανένας εξοπλισμός προστασίας του αναπνευστικού συστήματος. Η οδηγία ECHA σχετικά 

με τις απαιτήσεις πληροφοριών R.14 προτείνει το 75
ο
 εκατοστημόριο για μεγάλες βάσεις δεδομένων και το 

90
ο
 εκατοστημόριο για μικρότερες βάσεις δεδομένων. Ως εκ τούτου, το 90

ο
 εκατοστημόριου των 0.269 mg/m

3
 

διαλέχτηκε ως εκτίμηση σε λογικά χειρότερη περίπτωση. Επίσης σημειώστε ότι δεν παρατηρήθηκαν 

επιδράσεις στην αναπνευστική οδό των εργαζομένων. 

Μοντελοποιημένα δεδομένα 

Λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των σωματιδίων (πάνω από το 90% μεγαλύτερα από 10 μm) της ουσίας, 

οι διαφορετικές υποθέσεις από τις υποθέσεις “παραγωγή και επεξεργασία σκόνης” χρησιμοποιήθηκαν στην 

RAR της ΕΕ (2007) για την εκτίμηση της έκθεσης μέσω εισπνοής σε σκόνη με την EASE 2.0. Η τυπική 

έκθεση εκτιμάται να είναι 0-1 mg/m
3
, με χαμηλό σχηματισμό σκόνης λόγω του ΤΣΕ (τοπικό σύστημα 

εξαερισμού). Η έκθεση σε λογικά χειρότερη περίπτωση εκτιμάται να είναι 0-5 mg/m
3
 με απουσία του ΤΣΕ. 

Η συχνότητα της έκθεσης εκτιμάται να είναι έως 200 ημέρες ανά χρόνο με τη διάρκεια έως 4 ώρες/ημέρα, ενώ 

ο αριθμός των εργαζομένων εκτιμάται να είναι έως 50 (κρίση των εμπειρογνωμόνων). Υποθέτοντας 4 ώρες 

χειρισμού και μηδέν έκθεση κατά την υπόλοιπη εργάσιμη μέρα, η 8-ωρη TWA τυπική έκθεση εκτιμάται ως 0 

– 0.5 mg/m
3
 και η 8-ωρη TWA έκθεση σε λογικά χειρότερη περίπτωση  εκτιμάται ως 0 – 2.5 mg/m

3
. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον χαμηλό σχηματισμό σκόνης, την απουσια του ΤΣΕ και του εξοπλισμού προστασίας 

του αναπνευστικού συστήματος, η ECETOC TRA προβλέπει την έκθεση μέσω εισπνοής με τιμή 0.01 mg/m
3
 

για την PROC 1 και PROC 2, 0.1 mg/m
3
 για την PROC 3 και PROC 9, 0.5 mg/m

3
 για την PROC 4 και PROC 

8a. Σύμφωνα με την RAR της ΕΕ (2007), υποθέτοντας 4 ώρες χειρισμού και μηδέν έκθεση κατά την υπόλοιπη 

εργάσιμη μέρα, η 8-ωρη TWA τυπική έκθεση εκτιμάται ως 0 – 0.5 mg/m
3
 και η 8-ωρη TWA έκθεση σε 

λογικά χειρότερη περίπτωση εκτιμάται ως 0 – 2.5 mg/m
3
. 

Επισκόπηση των τιμών έκθεσης 

Η επισκόπηση των συγκεντρώσεων έκθεσης των εργαζομένων και ο χαρακτηρισμός κινδύνους παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 8. 

Είδη έκθεσης Συγκεντρώσεις Επεξήγηση 

Δερματική έκθεση 

(σε mg/cm
2
) 

Αμελητέες Από την RAR της ΕΕ (2007): τα NaOH προϊόντα με συγκέντρωση  

> 2% είναι διαβρωτικά και για αυτό τα αποτελεσματικά μέτρα 

ελέγχου μπορούν να αποτρέψουν την δερματική έκθεση. Επιπλέον, 

η προστατευτική ενδυμασία και γάντια πρέπει να χρησιμοποιούνται 

πάντα κατά τον χειρισμό των διαβρωτικών ουσιών. Οι εταιρίες 

παραγωγής αναφέρουν τη χρήση των γαντιών, ενδυμάτων και 

μποτών ασφάλειας κατά τον χειρισμό του καθαρού NaOH. Ως εκ 

τούτου η επαναλαμβανόμενη καθημερινή δερματική έκθεση σε 

εμπορικό προϊόν θεωρείται αμελητέα. Τα διαλύματα του NaOH με < 

2% είναι αδύνατα για το στέρεο NaOH. 

Έκθεση μέσω της 

εισπνοής (σε mg/m
3
) 

0.269 Οι υψηλότερες εκθέσεις μετρούνται/και οι τιμές αυτές ισχύουν για 

τον χαρακτηρισμό κινδύνου. 

 

1.2.2.2 Έμμεση έκθεση των ανθρώπων μέσω του περιβάλλοντος (στοματική) 

Η έμμεση έκθεση των ανθρώπων, για παράδειγμα μέσω της κατανάλωσης του πόσιμου νερού, δεν ισχύει για 

το NaOH. Οποιαδήποτε πιθανότητα έκθεσης σε NaOH λόγω των εκπομπών στο περιβάλλον θα έχει σημασία 

μόνο σε τοπικό επίπεδο. Οποιαδήποτε επίδραση του pH από τις τοπικές εκπομπές θα εξουδετερωθεί στα 

ύδατα υποδοχής στο περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η έμμεση έκθεση των ανθρώπων μέσω του 
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περιβάλλοντος (στοματική) δεν έχει σημασία στην περίπτωση του NaOH (RAR της ΕΕ, 2007). 

1.2.2.3 Περιβαλλοντική έκθεση 

Το υδροξείδιο του νατρίου διαλύεται και διίσταται γρήγορα στο νερό όταν απελευθερώνεται στο νερό.  Η 

αξιολόγηση της περιβαλλοντικής έκθεσης για το στέρεο υδροξείδιο του νατρίου κατά συνέπεια είναι ίδια με 

την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής έκθεσης για το υγρό υδροξείδιο του νατρίου. Ο αναγνώστης 

παραπέμπεται στην ενότητα 1.1.2.3. 
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1.3 Σενάριο έκθεσης 3: Βιομηχανική και επαγγελματική χρήση του NaOH 
 

Για να συλλεχτούν οι πληροφορίες που σχετίζονται με την επαγγελματική έκθεση κατά τη χρήση του NaOH 

για τον σκοπό της RAR της ΕΕ (2007), η εταιρεία Euro Chlor σε συνεργασία με το κράτος μέλος-εισηγητή, 

την Πορτογαλία, έχει ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο. Το Σεπτέμβριου του 2004 τα ερωτηματολόγια έχουν 

αποσταλεί μέσω e-mail σε: 

• Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Χαρτοβιομηχανιών (CEPI). Η συνομοσπονδία προώθησε τα 

ερωτηματολόγια στα μέλη της (εταιρείες παραγωγής χαρτιού οι οποίες χρησιμοποιούν το NaOH). 

• Πέντε διαφορετικά πρόσωπα από τις εταιρίες που είναι μέλη της Euro Chlor (οι παραγωγοί του NaOH).   

Έπειτα κάθε παραγωγός του NaOH έχει στείλει το ερωτηματολόγιο σε 20 καταναλωτές (στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι τελικοί χρήστες του NaOH). 

Οι απαντήσεις αναλύθηκαν και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν από την Euro Chlor (2005). 

Συνολικά λήφθηκαν 58 απαντήσεις από τα 10 διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι περισσότερες απαντήσεις 

(59%) λήφθηκαν από τη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού και τα δεδομένα για αυτόν τον τομέα μπορούν 

να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά για την κατάσταση στην Ευρώπη. Για τη βιομηχανία χαρτοπολτού και 

χαρτιού ένα ερωτηματολόγιο ελήφθη από τη Γερμανία (Εθνική Ομοσπονδία), η οποία εκπροσώπησε την 

κοινή πρακτική σε αυτή τη χώρα. 

Η απαντήσεις από τους άλλους καταναλωτές της βιομηχανίας ήταν λιγότερες, όμως και πάλι κάλυψαν ένα 

ευρύ φάσμα της χρήσης του NaOH. Συνολικά 17 ερωτηματολόγια (29%) λήφθηκαν από τη χημική 

βιομηχανία (π.χ. παραγωγή των χημικών προϊόντων που προστατεύουν τις καλλιέργειες, των οργανικών 

χρωστικών, των εποξειδικών ρητινών). Τα υπόλοιπα 7 ερωτηματολόγια λήφθηκαν από τη βιομηχανία σιδήρου 

και χάλυβα, την κλωστοϋφαντουργία, την παραγωγή του καουτσούκ, τη βιομηχανία τροφίμων, τη βιομηχανία 

μετάλλου, τη βιομηχανία αλουμινίου και διανομής. Αυτό δείχνει ότι οι 23 τελικοί καταναλωτές του NaOH και 

ένας διανομέας απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις του NaOH χρησιμοποιήθηκε 

ως αντιδραστήριο κατά την παρασκευή/παραγωγή των χημικών προϊόντων. Σε μερικές άλλες περιπτώσεις 

χρησιμοποιήθηκε για την εξουδετέρωση (βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, παραγωγή του καουτσούκ), 

καθαρισμό και επεξεργασία νερού (βιομηχανία τροφίμων) ή για την εξαγωγή (βιομηχανία αλουμινίου). 

 

1.3.1 Σενάριο έκθεσης 

1.3.1.1 Σύντομος τίτλος του σεναρίου έκθεσης 
Το υδροξείδιο του νατρίου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες 

διαδικασίας (PROC): 

PROC1 Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμία πιθανότητα έκθεσης 

PROC2 Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με περιστασιακή ελεγχόμενη έκθεση 

PROC3 Χρήση σε κλειστή διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή τυποποίηση) 

PROC4 Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία (σύνθεση) όπου προκύπτει η 

πιθανότητα έκθεσης 

PROC5 Ανάμειξη δε διαδικασίες ασυνεχούς ροής (πολλαπλά στάδια και/ή σημαντικός βαθμός 

επαφής) 

PROC8a/b Μεταφορά ουσίας από/σε δοχεία/μεγάλους περιέκτες σε (μη) ειδικές εγκαταστάσεις 

PROC9 Μεταφορά ουσίας σε μικρούς περιέκτες (ειδική γραμμή πλήρωσης) 

PROC10 Εφαρμογή με ρολό ή με πινέλο 

PROC11 Μη βιομηχανικός ψεκασμός 

PROC13 Επεξεργασία προϊόντων με εμβάπτιση και έκχυση 

PROC15 Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 

Οι κατηγορίες διαδικασίας που αναφέρονται πάνω θεωρούνται να είναι οι πιο σημαντικές διαδικασίες, όμως 

άλλες κατηγορίες διαδικασίας είναι επίσης πιθανές (PROC 1 – 27). 

Το υδροξείδιο του νατρίου μπορεί να χρησιμοποιείται σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες χημικών προϊόντων 

(PC). Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιείται ως υλικό απορρόφησης (PC2), προϊόν επεξεργασίας 

μεταλλικών επιφανειών (PC14), προϊόν επεξεργασίας μη μεταλλικών επιφανειών (PC15), ενδιάμεσο προϊόν 

(PC19), ρυθμιστής pH (PC20), χημικό εργαστηρίου (PC21), προϊόν καθαρισμού (PC35), αποσκληρυντικό 

νερού (PC36), χημικό επεξεργασίας ύδατος (PC37) ή ως παράγοντας εκχύλισης. Όμως, επίσης θα μπορούσε 

ενδεχομένως να χρησιμοποιείται σε άλλες κατηγορίες χημικών προϊόντων (PC 0 – 40). 
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Επειδή το υδροξείδιο του νατρίου έχει τόσες πολλές χρήσεις και χρησιμοποιείται τόσο ευρέως, θα μπορούσε 

ενδεχομένως να χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς χρήσεις (SU) που περιγράφονται στο σύστημα 

περιγραφής χρήσεων (SU 1-24). Το NaOH χρησιμοποιείται για διαφορετικούς σκοπούς σε πολλούς 

βιομηχανικούς τομείς. Ο τομέας με τη μεγαλύτερη χρήση του NaOH είναι η παραγωγή άλλων χημικών 

προϊόντων, τόσο των οργανικών (30%), όσο και των ανόργανων (13%). Άλλες χρήσεις είναι στον τομέα της 

βιομηχανίας χαρτοπολτού και χαρτιού (12%), της βιομηχανία αλουμινίου και μέταλλου (7%), της βιομηχανίας 

τροφίμων (3%), στον τομέα επεξεργασίας νερού (3%) και στον τομέα υφασμάτων (3%). Το υπόλοιπο 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή των σαπουνιών, ορυκτών ελαιών, λευκαντικών, φωσφορικών, κυτταρίνης, 

καουτσούκ και άλλων (Euro Chlor, 2009). Ο τομέας χρήσης 21 (SU21) εξετάζεται στο Σενάριο Έκθεσης 4.  

Παρόλο που το υδροξείδιο του νατρίου μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

παρασκευής των προϊόντων, αυτή η ουσία δεν αναμένεται να είναι παρούσα στο προϊόν. Οι κατηγορίες 

αντικειμένου (AC) δεν φαίνεται να ισχύουν για το υδροξείδιο του νατρίου. 

Για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής έκθεσης των ουσιών έχουν εφαρμοστεί οι κατηγορίες 

απελευθέρωσης στο περιβάλλον για τον κανονισμό REACH. Για το υδροξείδιο του νατρίου ισχύουν οι εξής 

κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον:  

ERC1 Μεταποίηση ουσιών 

ERC2 Τυποποίηση παρασκευασμάτων 

ERC4 Βιομηχανική χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να 

ενσωματώνονται σε αντικείμενα   

ERC6A Βιομηχανική χρήση που έχει ως αποτέλεσμα την παρασκευή άλλης ουσίας (χρήση ενδιάμεσων 

προϊόντων)  

ERC6B Βιομηχανική χρήση δραστικών βοηθημάτων μεταποίησης 

ERC7 Βιομηχανική χρήσης ουσιών σε κλειστά συστήματα 

ERC8A Χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε εφαρμογές ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε 

ανοικτά συστήματα 

ERC8B Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρμογές ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά 

συστήματα 

ERC8D Χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε εφαρμογές ευρείας διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά 

συστήματα  

ERC9A Χρήση ουσιών σε εφαρμογές ευρείας διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε κλειστά συστήματα 

 

Οι κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον, που αναφέρονται πάνω, θεωρούνται να είναι οι πιο 

σημαντικές κατηγορίες, όμως άλλες βιομηχανικές κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον επίσης είναι 

πιθανές (ERC 1 – 12). Οι χρήσεις ευρείας διασποράς εξετάζονται στο Σενάριο Έκθεσης 4. 

 

1.3.1.2 Περιγραφή των δραστηριοτήτων, διαδικασιών και συνθηκών λειτουργίας που καλύπτονται 

στο σενάριο έκθεσης  

Οι τυπικές χρήσεις του στέρεου NaOH είναι: αραίωση σε νερό, αραίωση σε μεθανόλη (βιομηχανία βιοντίζελ) 

και σε στερεές ουσίες. Οι τυπικές χρήσεις του υγρού NaOH παρουσιάζονται πιο κάτω. 

1.3.1.2.1Παραγωγή των χημικών προϊόντων 

Το NaOH χρησιμοποιείται για την παραγωγή των οργανικών και ανόργανων χημικών τα οποία καταλήγουν 

σε μια ευρεία ποικιλία των τελικών προϊόντων (Euro Chlor, 2009). Στις μονάδες παραγωγής των οργανικών 

και ανόργανων χημικών, το NaOH χρησιμοποιείται ως σταθεροποιητής του pH ή ως αντιδραστήριο για 

σύνθεση άλλων χημικών. Σε όλες τις περιπτώσεις το NaOH πρέπει να προστίθεται σε ένα δοχείο αντίδρασης 

και μετά την αντίδραση το NaOH θα εξαφανιστεί. Σε μερικά εργοστάσια το NaOH ανακυκλώνεται . 

1.3.1.2.2 Χημικά παρασκευάσματα 

Η επαγγελματική έκθεση ενδέχεται να προκύψει κατά τη διάρκεια της παραγωγής των παρασκευασμάτων. Η 

μεγαλύτερη έκθεση ενδέχεται να αναμένεται ειδικά κατά την φόρτωση και ανάμειξη. Οι μεγάλες εκθέσεις 

ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων καθαρισμού, κατά την φόρτωση του 

συγκεντρωμένου NaOH, που τυπικά περιλαμβάνει την άντληση ή έκχυση του ρευστού από ένα βαρέλι σε ένα 

δοχείο επεξεργασίας. Η έκθεση μέσω της εισπνοής κατά την φόρτωση μπορεί να προκύψει λόγω των ατμών ή 

αερολυμάτων τα οποία σχηματίζονται όταν το βαρέλι είναι ανοικτό και όταν το προϊόν προστίθεται στην 

διαδικασία. Το NaOH θα αραιωθεί μετά τη φόρτωση σε μια δεξανενή. 
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1.3.1.2.3Παραγωγή και λεύκανση του χαρτοπολτού 

Οι κύριες χρήσεις του NaOH στη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού είναι η στην ρύθμιση του pH, στην  

πολτοποίηση, χρήση ως αντιδραστήριο λεύκανσης, ως καθαριστικό, χρήση κατά την επεξεργασία νερού για 

την παραγωγή ατμού και την αφαλάτωση (Euro Chlor, 2005). Οι μύλοι κατασκευής χαρτιού και πολτού 

παράγουν απόβλητα οξέων και το NaOH χρησιμοποιείται στην επεξεργασία των λυμάτων για την 

εξουδετέρωση, για παράδειγμα των ισχυρών όξινων συμπυκνωμάτων που προκύπτουν από την ατμοποίηση 

των χρησιμοποιημένων υγρών.  Τα υπολείμματα του NaOH δεν απελευθερώνονται στις ΕΕΑΥ και/ή στα ύδατα 

υποδοχής (Euro Chlor, 2005). Άλλα παραδείγματα των διαδικασιών κατασκευής πολτού και χαρτιού που 

χρησιμοποιείται το NaOH είναι: 

• Πολτοποίηση kraft (θειική μέθοδος), που είναι η πλήρης χημική πολτοποίηση με το with NaOH και το 

Na2S, ενώ το pH είναι πάνω από 12, 800 kPa (120 psi). Η σύγχρονη πολτοποίηση kraft συνήθως 

πραγματοποιείται σε έναν χωνευτήρα με επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα και η έκθεση του NaOH στη 

συνέχεια αναμένεται να ελαχιστοποιηθεί. Η θερμοκρασία του χωνευτήρα αυξάνεται αργά έως περίπου 170°C 

και παραμένει σε αυτό το επίπεδο για περίπου 3 έως 4 ώρες.  Ο πολτός φιλτράρεται για την απομάκρυνση 

άφλοιων ξυλοτεμαχιδίων, πλένεται για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων κατεργασίας και αποστέλλεται 

είτε σε εργοστάσιο χλωρίνης, είτε σε μηχάνημα πολτού. Στο τέλος αυτού του σταδίου της διαδικασίας το 

υδροξείδιο του νατρίου αναμορφώνεται (EOHS, 2001). 

• Η λεγόμενη εκτεταμένη απολιγνινοποίηση, η οποία είναι μια τεχνική απομάκρυνσης περισσότερης 

λιγνίνης πριν από την λεύκανση.  Το NaOH και η θερμότητα δρουν με σκοπό να σπάσουν τους πολύπλοκους 

δεσμούς στη λιγνίνη για να γίνουν διαλυτοί στο νερό ή να εξατμίζονται εύκολα. Το NaOH και η θερμότητα 

επίσης σπάνε τους δεσμούς στην κυτταρίνη, μειώνοντας την αντοχή και την απόδοση τους. Για να γίνει αυτό, 

ο πολτός ξύλου και τα χημικά (NaOH, Na2S) μαγειρεύονται μαζί σε ένα δοχείο πίεσης (χωνευτήρας) το οποίο 

μπορεί να λειτουργεί με ασυνεχή ή συνεχή ροή. Στην περίπτωση της ασυνεχούς πλήρωσης ο χωνευτήρας 

γεμίζεται μέσω του πάνω ανοίγματος. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε χρησιμοποιημένες χημικές 

ουσίες. 

• Η διαδικασία λεύκανσης στη λεγόμενη αλκαλική εκχύλιση όπου τα οργανικά οξέα και αλκοόλες 

αντιδρούν με το NaOH για να σχηματίσουν τις οργανικές ενώσεις του νατρίου και νερό. Αυτές οι οργανικές 

ουσίες διαλύονται σε νερό. Εδώ το NaOH χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα υψηλό pH με σκοπό να 

βελτιστοποιηθεί η διαδικασία λεύκανσης. Το NaOH δεν είναι ο λευκαντικός παράγοντας. Ο σκοπός της 

λεύκανσης είναι η απομάκρυνση λιγνίνης χωρίς να καταστραφεί η κυτταρίνη. 

• Απόβλητα ανακύκλωσης χαρτιού: με την προσθήκη νερού, NaOH και θερμότητας το ανακυκλωμένο 

υλικό πολτοποιείται ξανά. Στη συνέχεια ο πολτός χρησιμοποιείται για την παρασκευή του τελικού προϊόντος 

χαρτιού σε ένα μηχάνημα χαρτιού με τον ίδιο τρόπο όπως και σε μια χαρτοποιία. 

1.3.1.2.4 Παραγωγή αλουμινίου και άλλων μέταλλων 
Το NaOH χρησιμοποιείται στην επεξεργασία του βωξίτη, από τον οποίο εκχυλίζεται η αλουμίνα, η οποία 

αποτελεί βάση του αλουμινίου. Το αλουμίνιο παράγεται από τον βωξίτη κατά τη διαδικασία Bayer. 

Αναμειγμένη με ατμό και ένα (ισχυρό) διάλυμα του NaOH, η αλουμίνα στον βωξίτη σχηματίζει ένα 

συγκεντρωμένο διάλυμα του αργιλικού νατρίου αφήνοντας αδιάλυτες ακαθαρσίες. Οι συνθήκες για την 

εκχύλιση της μονουδρικής αλουμίνας είναι περίπου 250
°
C και η πίεση περίπου 3,500 kPa (Queensland 

Alumina Limited, 2004). Στο τέλος της διαδικασίας το NaOH επιστρέφεται στο ξεκίνημα και χρησιμοποιείται 

ξανά. Η σχετικά υψηλή έκθεση στο NaOH μέσω εισπνοής αναμένεται να προκληθεί κατά την ανάμειξη του 

βωξίτη με το NaOH και τους ατμούς λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των υψηλών συγκεντρώσεων του 

NaOH. Στο στάδιο της επιφανειακής επεξεργασίας των τελικών προϊόντων του αλουμινίου, το NaOH 

χρησιμοποιείται για το πάστωμα (Euro Chlor, 2005). 

1.3.1.2.5 Βιομηχανία τροφίμων  

Το NaOH μπορεί να χρησιμοποιείται για πολλές εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων. Στον τομέα της 

παραγωγής τροφίμων το NaOH χρησιμοποιείται τακτικά για (Euro Chlor, 2005): 

• το πλύσιμο και τον καθαρισμό των φιαλών, των εργαλείων και του εξοπλισμού, 

• τη χημική απολέπιση/καθαρισμό των φρούτων και λαχανικών, 

• την τροποποίηση του αμύλου, 

• την παρασκευή της καρβοξυλικής μεθυλοκυτταρίνη,  

• την παρασκευή αλάτων όπως το κιτρικό νάτριο και το οξικό νάτριο. 

1.3.1.2.6 Επεξεργασία νερού 
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Το NaOH χρησιμοποιείται ευρέως κατά την επεξεργασία νερού. Σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων το NaOH 

επιτρέπει την εξουδετέρωση λυμάτων και τη μείωση της σκληρότητας του νερού. Στη βιομηχανία το NaOH 

επιτρέπει την αναγέννηση των ρητινών ανταλλαγής ιόντων. Σήμερα το NaOH χρησιμοποιείται  στην 

επεξεργασία νερού με διάφορους σκοπούς: 

• έλεγχος της σκληρότητας του νερού, 

• ρύθμιση του pH του νερού, 

• εξουδετέρωση λυμάτων πριν την απελευθέρωση του νερού, 

• αναγέννηση των ρητινών ανταλλαγής ιόντων, 

• Αποβολή των βαρέων μεταλλικών ιόντων. 

Το NaOH επίσης χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των προϊόντων καύσης. Μεταξύ των 

χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, συχνά εφαρμόζονται οι τεχνολογίες με τη χρήση των αλκαλικών 

διαλυμάτων, τις οποίες τις προτείνουν πολλές τεχνικές εταιρίες. Οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων του 

NaOH χρησιμοποιούνται ευρέως ανάλογα με την εφαρμογή, το επίπεδο της απαιτούμενης απόδοσης, την 

οικονομική κατάσταση, κτλ. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει να συμμορφώνονται οι μειώσεις σε όξινα 

συστατικά (HCl, SO2, κτλ.) και σε βαρέα μέταλλα (Hg, Cd, κτλ.) με τις απαιτήσεις των διεθνών και εθνικών 

προτύπων (Euro Chlor, 2004a, 2005). 

1.3.1.2.7 Παραγωγή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
Εκτός από τα φυσικά υλικά όπως μαλλί, βαμβάκι ή λινό, στη κλωστοϋφαντουργία επίσης χρησιμοποιούνται 

ευρέως οι συνθετικές ίνες.  Τα υφάσματα από κυτταρίνη που παρασκευάζονται με τη μέθοδο της βισκόζης 

(τεχνητό μετάξι, βισκόζη) έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Σήμερα (2004) η ετήσια παγκόσμια 

παραγωγή των υφασμάτων από κυτταρίνη εύκολα ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια τόνους. Για την κατασκευή 

τους χρειάζονται σημαντικές ποσότητες του NaOH, οπού τα 600 kg του NaOH χρειάζονται για την παραγωγή 

ενός τόνου των ινών κυτταρίνης. Η λειτουργία του NaOH στην παραγωγή κυτταρίνης είναι άγνωστη. Το 

NaOH επίσης χρησιμοποιείται ως γενικό βοήθημα στη μεταποίηση όπως στην εξουδετέρωση. 

Στη μέθοδο της βισκόζης, η κυτταρίνη που προέρχεται από πολτό ξύλου μουσκεύεται σε ένα διάλυμα του 

υδροξειδίου του νατρίου (20-25%), και το περιττό υγρό πιέζεται προς τα έξω σχηματίζοντας την αλκαλική 

κυτταρίνη. Οι ακαθαρσίες απομακρύνονται και μετά την μετατροπή σε τεμάχια, που αφήνονται να ωριμάσουν 

για μερικές μέρες σε ελεγχόμενη θερμοκρασία, η τεμαχισμένη αλκαλική κυτταρίνη μεταφέρεται σε μια άλλη 

δεξαμενή όπου επεξεργάζεται με τον διθειάνθρακα για να σχηματιστεί η ξανθανική κυτταρίνη. Αυτά 

διαλύονται σε αραιό υδροξείδιο του νατρίου για να σχηματιστεί το ιξώδες πορτοκαλί υγρό που λέγεται 

βισκόζη. Τα οξέα και αλκάλια που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία είναι αρκετά αραιά, όμως πάντα υπάρχει 

κίνδυνος από την ετοιμασία των κατάλληλων αραιώσεων και πιτσιλιές στα μάτια. Τα αλκαλικά ψίχουλα που 

προέρχονται από τον τεμαχισμό ενδέχεται να ερεθίζουν τα χέρια και τα μάτια των εργαζομένων. Το 

μεγαλύτερο μέρος του υδροξειδίου του νατρίου που χρησιμοποιείται στην κλωστοϋφαντουργία, 

χρησιμοποιείται σε μερσερισμό, λεύκανση, καθαρισμό και πλύσιμο του βάμβακος.    

1.3.1.2.8 Άλλες βιομηχανικές χρήσεις 

Το NaOH επίσης εφαρμόζεται σε διάφορους άλλους βιομηχανικούς τομείς όπως στην παραγωγή των 

σαπουνιών, ορυκτελαίων, χλωρίνης, φωσφορικών, κυτταρίνης και καουτσούκ (Euro Chlor, 2009). Στις 

περισσότερες αυτές τις εφαρμογές το NaOH επίσης βοηθάει στην εξουδετέρωση. 

1.3.1.2.9 Επαγγελματική τελική χρήση των τυποποιημένων προϊόντων  

Το NaOH χρησιμοποιείται στην παραγωγή διάφορων προϊόντων καθαρισμού, αν και στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι ποσότητες του στα τελικά προϊόντα είναι περιορισμένες. Το χρησιμοποιημένο NaOH 

αλληλεπιδρά με άλλα συστατικά σε αντιδράσεις που βασίζοντα σε οξέα και έτσι το ελεύθερο NaOH δεν μένει 

στο τελικό προϊόν.  Η κατηγοριοποίηση προϊόντων σχετικά με τα επαγγελματικά προϊόντα καθαρισμού, στα 

οποία μένει το ελεύθερο NaOH, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
 

Τύπος προϊόντος Περιεκτικότητα του 

‘ελεύθερου NaOH’ 

pH φάσμα Σημειώσεις σχετικά με τα 

ΜΔΚ/ΣΛ 

Διαλύματα για απομάκρυνση 

επικαλύψεων δαπέδου 

<10% >13  

Καθαριστικά φούρνου 5-20% >13  
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Μέσα απολίπανσης δαπέδου <5% >12.5  

Μέσα καθαρισμού αποχέτευσης <30% >13  

Προϊόντα για πλύσιμο πιάτων 5-30% >13 (συμπυκνωμένο προϊόν) 

Καθαριστικά μέσα για 

εσωτερικούς χώρους 

<5% >12.5  

ΜΔΚ Μέτρα διαχείρισης κινδύνου  

ΣΛ Συνθήκες λειτουργίας 

Επαγγελματικά καθαριστικά φούρνου 

Τα καθαριστικά φούρνου είναι ισχυρά μέσα απολίπανσης και είναι κατάλληλα για την απομάκρυνση της 

βρωμιάς από τους φούρνους, σχάρες, κτλ. Τα καθαριστικά φούρνου περιέχουν ισχυρά αλκαλικά συστατικά. 

Τα ισχυρά αλκαλικά συστατικά είναι απαραίτητα για την απομάκρυνση της βρωμιάς. Υπάρχουν σε μορφή 

ψεκαστήρα και σπρέι. Με τη χρήση του σπρέι σχηματίζεται αφρός στο σημείο-στόχο. Μετά τη χρήση, η 

πόρτα του φούρνου κλίνεται και ο αφρός πρέπει να δράσει για 30 λεπτά. Μετά ο φούρνος καθαρίζεται με ένα 

υγρό πανί ή σφουγγάρι και πρέπει να ξεπλένεται συχνά. Η μέγιστη περιεκτικότητα του υδροξειδίου του 

νατρίου σε ένα σπρέι είναι 10%. Το προϊόν είναι είτε μια γέλη η οποία οδηγεί σε μεγάλα σταγονίδια κατά τον 

ψεκασμό (100 % >10 μm), ή ένα υγρό το οποίο εφαρμόζεται ως αφρός με μια ειδική σκανδάλη. 

Η συχνότητα της χρήσης είναι 1 φορά την ημέρα και η διάρκεια είναι 10 λεπτά την ημέρα. Ψεκασμός σε κρύο 

φούρνο, με πιθανή έκθεση στα χέρια. Πρέπει να ψεκάζεται 1g του προϊόντος ανά δευτερόλεπτο, σύμφωνα με 

τις οδηγίες των παρασκευαστών. 

Επαγγελματικά διαλύματα για απομάκρυνση επικαλύψεων δαπέδου 

Τα διαλύματα για απομάκρυνση επικαλύψεων δαπέδου στην Β&Θ (Βιομηχανική και Θεσμική) περιοχή δεν 

χρησιμοποιούνται τακτικά. Τα  αλκαλικά προϊόντα δοσολογούνται 15-20% και ανά 10 m
2
 1-2 l διάλυμα 

εφαρμόζεται στο δάπεδο με ένα μηχάνημα με μονό δίσκο. Συνήθως 10-15 λεπτά χρειάζονται για τον 

καθαρισμό του δαπέδου. Στη συνέχεια το διάλυμα/μείγμα απομακρύνεται με μια ηλεκτρική σκούπα. 

Μέσα καθαρισμού αποχέτευσης 

Τα μέσα καθαρισμού αποχέτευσης ανοίγουν βουλωμένους σωλήνες, διαλύοντας λίπη και οργανικά απόβλητα. 

Υπάρχουν διάφορα είδη καθαριστικών αποχέτευσης, τα προϊόντα που περιέχουν είτε το υδροξείδιο του 

νατρίου, είτε το θειικό οξύ. Τα υγρά καθαριστικά αποχέτευσης έχουν τη μέγιστη περιεκτικότητα του NaOH 

30%. Η χρήση των υγρών καθαριστικών αποχέτευσης είναι συγκρίσιμη με τη δοσολογία των υγρών 

καθαριστικών. Το καθαριστικό αποχέτευσης πρέπει να εφαρμόζεται αργά μέσα σε σωλήνες. Οι πελλέτες, που 

επίσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για ξεβούλωμα σωλήνων, έχουν έως 100% περιεκτικότητα. Το 

καθαριστικό αποχέτευσης πρέπει να εφαρμόζεται αργά μέσα σε σωλήνες. Πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 

15 λεπτά μέχρι να δράσει το καθαριστικό αποχέτευσης.  

Επαγγελματικά προϊόντα ισιώματος μαλλιών 

Μερικά προϊόντα ισιώματος μαλλιών που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες κομμωτές περιέχουν ένα 

ορισμένο ποσό του NaOH. Τα προϊόντα ισιώματος μαλλιών, που περιέχουν πάνω από 2% του NaOH, 

εφαρμόζονται στα μαλλιά με πινέλο και μετά από την περίοδο αλληλεπίδρασης με τα μαλλιά το προϊόν 

ξεπλένεται με νερό. Για την εκτίμηση της έκθεσης των εργαζομένων δεν αναμένεται σχετική έκθεσης μέσω 

εισπνοής λόγω της χαμηλής μεταβλητότητας και της έλλειψης σχηματισμού αερολύματος. Η δερματική 

έκθεση είναι σχετική μόνο όταν οι συγκεντρώσεις του NaOH είναι κάτω από 2%, που ενδέχεται να προκύψει 

όταν το προϊόν ξεπλένεται από τα μαλλιά. Με τη συγκέντρωση πάνω από 2% το προϊόν θα είναι διαβρωτικό 

που σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ελέγχου για την πρόληψη της δερματικής έκθεσης.  Ως εκ τούτου, 

η έκθεση αναμένεται να προκύψει κυρίως όταν ο κομμωτής αποφασίζει να ξεπλύνει τα μαλλιά για δεύτερη 

φορά. 

 

1.3.1.3 Μέτρα διαχείρισης κινδύνου 

1.3.1.3.1 Μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με βιομηχανικούς εργάτες 
Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με βιομηχανικούς εργάτες παρουσιάζονται στον Πίνακα 9. 

Αυτός ο πίνακας αφορά και τα υγρά και τα στερεά προϊόντα που περιέχουν το NaOH με τη συγκέντρωση > 

2%. Επειδή το υδροξείδιο του νατρίου είναι διαβρωτικό, τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου για την ανθρώπινη 

υγεία πρέπει να εστιάζονται στην πρόληψη της άμεσης επαφής με την ουσία. Για αυτό τον λόγο κατά 

προτίμηση πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αυτόματα και κλειστά συστήματα για τη βιομηχανική χρήση του 

υδροξειδίου του νατρίου. Η προστασία του αναπνευστικού συστήματος είναι απαραίτητη όταν μπορούν να 
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σχηματιστούν τα αερολύματα του υδροξειδίου του νατρίου. Λόγω των διαβρωτικών ιδιοτήτων της ουσίας 

είναι απαραίτητη η κατάλληλη προστασία του δέρματος και των ματιών. 

Πίνακας 9 Μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με εργαζόμενους 

Τύπος πληροφοριών Πεδίο δεδομένων Επεξήγηση 

Απαιτείται η ορθή 

πρακτική εργασιών  

Ορθή πρακτική: αντικατάσταση όταν 

χρειάζεται των χειροκίνητων διαδικασιών 

με αυτοματοποιημένες και/ή κλειστές 

διαδικασίες. Αυτό θα προλαμβάνει το 

νέφος, τους ψεκασμούς και τις πιθανές 

πιτσιλιές (RRS της ΕΕ, 2008): 

• Χρήση κλειστών συστημάτων ή 

κάλυψη των ανοιχτών δοχείων (π.χ. 

οθόνες) (ορθή πρακτική) 

• Μεταφορά σε σωλήνες, τεχνική 

πλήρωση  βαρελιών/κένωση βαρελιών με 

αυτόματα συστήματα (αντλίες 

απορρόφησης κτλ.) (ορθή πρακτική) 

• Χειροκίνητη χρήση ειδικών εργαλείων 

με μακριές λαβές “για την αποφυγή 

άμεσης επαφής και έκθεσης (δεν 

εκτελούνται εργασίες πάνω από το κεφάλι 

ενός ατόμου)” (ορθή πρακτική) 

Κατάσταση κατά την RAR της ΕΕ 

(2007) για τη βιομηχανία 

χαρτοπολτού και χαρτιού: 
Σχεδόν όλα τα εργοστάσια (97%) 

έδειξαν να έχουν ένα 

αυτοματοποιημένο κλειστό σύστημα. 

Από αυτά 50% έδειξαν ότι η επαφή με 

το NaOH προκύπτει κατά 

(επανα)πλήρωση των 

δεξαμενών/δοχείων, τον καθαρισμό, 

συντήρηση, εκφόρτωση φορτηγών, 

πρόσθεση αντιδραστηρίων, κένωση 

βαρελιών ή σάκων και κατά τη 

δειγματοληψία (ο μέσος όρος 

αντιστοιχεί σε 4 εργαζομένους ανά 

εργοστάσιο). 

Κατάσταση κατά την RAR της ΕΕ 

(2007) για τη χημική βιομηχανία: Η 

υψηλότερη έκθεση μέσω εισπνοής 

αναμένεται να προκύψει κατά την 

φόρτωση του NaOH από 

δεξαμενόπλοιο. Οι περισσότερες 

βιομηχανίες χρησιμοποιούν κλειστή 

και/ή αυτοματοποιημένη διαδικασία και 

το υγρό 50% του NaOH. 

Κατάσταση κατά την RAR της ΕΕ 

(2007) για τη κλωστουφαντουργία: Η 

έκθεση σε NaOH ενδέχεται να 

προκύψει κατά τη διάλυση της 

κυτταρίνης ξανθανικού. Οι 

περισσότερες βιομηχανίες 

χρησιμοποιούν κλειστή και/ή 

αυτοματοποιημένη διαδικασία. Το 

NaOH δε θα ψεκάζεται. 

Απαιτείται ο τοπικός 

εξαερισμός και ορθή 

πρακτική 

Ο τοπικός εξαερισμός δεν απαιτείται 

αλλά απαιτείται η ορθή πρακτική. 

Για την βελτίωση της ποιότητας του 

αέρα και την αποφυγή του πιθανού 

ερεθισμού της αναπνευστικής οδού σε 

χώρους εργασίας. 

Κατάσταση κατά την RAR της ΕΕ 

(2007): συνολικά 8 από 22 πελάτες  

(36%) απάντησαν ότι χρησιμοποιούν 

τον τοπικό εξαερισμό όταν χειρίζονται 

το NaOH στο εργοστάσιο τους. 

Γενικός εξαερισμός Ο γενικός εξαερισμός είναι ορθή 

πρακτική εάν δεν υπάρχει ο τοπικός 

εξαερισμός  

Για την βελτίωση της ποιότητας του 

αέρα και την αποφυγή του πιθανού 

ερεθισμού της αναπνευστικής οδού σε 

χώρους εργασίας. 
 

Απαιτείται ο 

εξοπλισμός ατομικής 

προστασίας (ΕΑΠ) 

• Προστασία της αναπνευστικής οδού: 

Σε περίπτωση σχηματισμού σκόνης ή 

αερολύματος (π.χ. ψεκασμός): χρήση  του 

Κατάσταση κατά την RAR της ΕΕ 

(2007): το ερωτηματολόγιο έδειξε ότι 

είκοσι εννιά των πελατών απάντησαν 
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Τύπος πληροφοριών Πεδίο δεδομένων Επεξήγηση 

υπό τις κανονικές 

συνθήκες εργασίας 

εξοπλισμού προστασίας της 

αναπνευστικής οδού με εγκεκριμένο 

φίλτρο (Ρ2) (απαιτείται) 
• Προστασία των χεριών: αδιαπέραστα 

ανθεκτικά σε χημικές ουσίες 

προστατευτικά γάντια (απαιτούνται) 

- υλικό: βουτυλικό καουτσούκ, 

πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυχλωροπρένιο 

με  φυσικό λάτεξ, πάχος του υλικού: 0.5 

mm, χρόνος διαπεραστικότητας: > 480 

λεπτά 

- υλικό: νιτριλικό καουτσούκ, φθοριούχο 

καουτσούκ, πάχος του υλικού: 0.35-0.4 

mm, χρόνος διαπεραστικότητας: > 480 

λεπτά 

• Εάν ενδέχεται να προκύψουν 

πιτσιλιές, να φοράτε κατάλληλα 

προστατευτικά γυαλιά, ανθεκτικά σε 

χημικές ουσίες, μάσκα προσώπου 

(απαιτείται) 

• Εάν ενδέχεται να προκύψουν 

πιτσιλιές, να φοράτε κατάλληλο 

προστατευτικό ένδυμα, ποδιές, μάσκα, 

μπότες από πλαστικό ή καουτσούκ 

(απαιτείται) 

ότι  η έκθεση μέσω εισπνοής ήταν 

πιθανή, ενώ 71% των πελατών 

απάντησαν ότι η δερματική έκθεση 

ήταν πιθανή και τελικά 75% των 

πελατών απάντησαν ότι η έκθεση μέσα 

από τα μάτια ήταν πιθανή. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις 

χρησιμοποιήθηκε ο ΕΑΠ για την 

πρόληψη εισπνοής. Οι 46% 

ερωτηθέντες απάντησαν ότι με σκοπό 

την αποφυγή της έκθεσης του δέρματος 

χρησιμοποιούσαν γάντια, ενώ οι 25% 

ερωτηθέντες απάντησαν ότι φορούσαν 

ειδικό ένδυμα και οι 29% ερωτηθέντες 

απάντησαν ότι δεν χρησιμοποιούσαν 

κανένα ΕΑΠ. Οι 67% καταναλωτές 

απάντησαν ότι με σκοπό την αποφυγή 

της έκθεσης των ματιών 

χρησιμοποιούσαν προστατευτικά 

γυαλιά ή μάσκα προσώπου και οι 

υπόλοιποι  καταναλωτές απάντησαν ότι 

στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

χρησιμοποιούσαν κανένα ΕΑΠ  (Euro 

Chlor, 2005). 

Άλλα μέτρα 

διαχείρισης κινδύνου 

που σχετίζονται με 

εργαζόμενους. Για 

παράδειγμα: Ειδικά 

εκπαιδευτικά 

συστήματα, 

συστήματα 

παρακολούθησης/ 

αναφοράς ή ελέγχου, 

ειδικές οδηγίες 

ελέγχου. 

Τα εξής μέτρα είναι απαραίτητα (από τη 

RRS της ΕΕ, 2008): 

• οι εργαζόμενοι κατά τις επικίνδυνες 

διαδικασίες/στους επικίνδυνους χώρους 

πρέπει να εκπαιδεύονται α) να 

αποφεύγουν τις εργασίες χωρίς την 

προστασία της αναπνευστικού οδού και 

β) να συνειδητοποιούν τις διαβρωτικές 

ιδιότητες και, ειδικά, τις αναπνευστικές 

επιπτώσεις εισπνοής του υδροξειδίου του 

νατρίου και γ) να ακολουθούν τις 

ασφαλέστερες διαδικασίες σύμφωνα με 

τις οδηγίες του εργοδότη (RRS της ΕΕ, 

2008). 

• ο εργοδότης πρέπει επίσης να 

εξασφαλίσει ότι ο απαιτούμενος ΕΑΠ 

είναι διαθέσιμος και χρησιμοποιείται 

σύμφωνα με τις οδηγίες 

 

Τα μέτρα που 

σχετίζονται με το 

σχεδιασμό του 

προϊόντος (εκτός από 

τη συμπύκνωση) και 

αφορούν τους 

εργαζόμενους 

• Υψηλή προσαρμογή δεδομένων 

ιξώδους με βοηθήματα (ορθή πρακτική) 

• Παράδοση μόνο ως εμπόρευμα 

βαρελιού και/ή σε φορτηγό-δεξαμενή 

(ορθή πρακτική) 

για την αποφυγή πιτσιλιών 

 

1.3.1.3.2  Μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με επαγγελματίες εργαζόμενους 

Επειδή το υδροξείδιο του νατρίου είναι διαβρωτικό, τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία 

πρέπει να εστιάζονται στην αποφυγή της άμεσης επαφής με την ουσία. Για αυτό το λόγο τα αυτόματα και 
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κλειστά συστήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις επαγγελματικές χρήσεις του υδροξειδίου του νατρίου. 

Επειδή τα αυτόματα, κλειστά συστήματα και ο τοπικός εξαερισμός ενδέχεται να είναι δύσκολο να 

εφαρμοστούν, τα μέτρα σχεδιασμού για το προϊόν και προλαμβάνουν την άμεση επαφή του NaOH με τα 

μάτια/το δέρμα και προλαμβάνουν τον σχηματισμό αερολυμάτων και πιτσιλιών είναι πιο σημαντικά μαζί με 

τα μέτρα εξοπλισμού ατομικής προστασίας. 

Τα μέτρα σχεδιασμού για το προϊόν είναι απαραίτητα. Αυτά περιλαμβάνουν ειδικούς διανομείς και αντλίες 

κτλ που σχεδιάζονται ειδικά για την πρόληψη πιτσιλιών/ διαρροών/έκθεσης. 

Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει την επισκόπηση των συστάσεων που αφορούν τον εξοπλισμό ατομικής 

προστασίας. Με βάση τη συγκέντρωση του NaOH στο παρασκεύασμα, προτείνεται διαφορετικός βαθμός 

περιορισμού. 

Πίνακας 10 Εξοπλισμός ατομικής προστασίας που σχετίζεται με επαγγελματίες εργαζόμενους 

 Συγκέντρωση 

του NaOH σε 

προϊόν > 2% 

Συγκέντρωση του 

NaOH σε προϊόν 

μεταξύ  0.5% και 

2% 

Συγκέντρωση του 

NaOH σε προϊόν < 

0.5% 
Προστασία της αναπνευστικής οδού: Σε περίπτωση 

σχηματισμού σκόνης ή αερολύματος (π.χ. ψεκασμός):  

χρήση αναπνευστικής προστασίας με εγκεκριμένο 

φίλτρο (P2) 

υποχρεωτική ορθή πρακτική Όχι 

Προστασία των χεριών: Σε περίπτωση πιθανής 

επαφής με το δέρμα: χρήση αδιαπέραστων 

προστατευτικών γαντιών, ανθεκτικών σε χημικές 

ουσίες 

υποχρεωτική ορθή πρακτική Όχι 

Προστατευτικό ένδυμα: Εάν ενδέχεται να προκύψουν 

πιτσιλιές, να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό 

ένδυμα, ποδιές, μάσκες, μπότες από καουτσούκ ή 

πλαστικό. 

υποχρεωτική ορθή πρακτική Όχι 

Προστασία των ματιών: Εάν ενδέχεται να προκύψουν 

πιτσιλιές, να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, 

ανθεκτικά σε χημικές ουσίες, μάσκα προσώπου 

υποχρεωτική ορθή πρακτική Όχι 

1.3.1.3.3 Μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον 

Τα σχετικά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον περιγράφονται στην 

ενότητα1.1.1.4.2. 

 

1.3.1.4 Μέτρα που σχετίζονται με την κατεργασία των αποβλήτων 

Δεν υπάρχουν στερεά απόβλητα του NaOH. Τα υγρά απόβλητα του NaOH πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται 

ή να απελευθερώνονται στα βιομηχανικά λύματα και στη συνέχεια να εξουδετερώνονται εάν χρειάζεται 

(βλέπε τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον). 

 

 

1.3.2 Εκτίμηση της έκθεσης 

1.3.2.1 Έκθεση των εργαζομένων 
Το NaOH είναι διαβρωτική ουσία. Για τον χειρισμό των διαβρωτικών ουσιών η άμεση δερματική επαφή 

προκύπτει μόνο περιστασιακά και θεωρείται ότι η επαναλαμβανόμενη καθημερινή δερματική έκθεση μπορεί 

να αγνοηθεί. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τη RAR της ΕΕ (2007), η δερματική έκθεσε σε καθαρό NaOH δεν θα 

αξιολογηθεί. Η επαναλαμβανόμενη δερματική έκθεσης δεν μπορεί να αγνοηθεί για αυτές τις ουσίες. 

Ο σχετικός πληθυσμός που ενδέχεται να εκτεθεί σε διαβρωτικά προϊόντα είναι οι εργαζόμενοι στη χημική 

βιομηχανία, στη βιομηχανία αλουμινίου και χάρτου. Επίσης οι εργαζόμενοι της κλωστοϋφαντουργίας και οι 

καθαριστές ενδέχεται να έχουν  περισσότερο ή λιγότερο άμεση επαφή με το (αραιωμένο) NaOH. 

Το NaOH δεν αναμένεται να είναι συστηματικά διαθέσιμο στο σώμα υπό τις κανονικές συνθήκες χειρισμού 

και χρήσης και ως εκ τούτου, οι συστηματικές επιδράσεις του NaOH μετά την δερματική έκθεση ή έκθεση 

μέσω εισπνοής δεν αναμένεται να προκύψουν. 

Μετρημένες συγκεντρώσεις της έκθεσης 

Οι μετρημένες συγκεντρώσεις της έκθεσης των εργαζομένων συνοψίζονται στον Πίνακα 11. 
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Πίνακας 11 Συγκεντρώσεις της μακροχρόνιας έκθεσης των εργαζομένων (μετρημένες συγκεντρώσεις 

της έκθεσης) 

Είδος 

έκθεσης 

Μετρημένες 

συγκεντρώσεις της 

έκθεσης 

Επεξήγηση / Πηγή των μετρημένων δεδομένων 

Τιμή μονάδα 

Έκθεση 

μέσω 

εισπνοής 
 

 

  Από την RAR της ΕΕ (2007): τελική χρήση των τυποποιημένων 

προϊόντων 

<0.11 mg/m
3
 Προσωπική + δειγματοληψία, διάρκεια δειγματοληψίας: 250-364 λεπτά, 

τοποθεσίες: μηχανοστάσιο, τραπέζι έξω από το δωμάτιο καθαρισμού, 

πλευρικό τοίχωμα στο ηλεκτρικό κουτί, κέντρο για αχρησιμοποίητο 

εξοπλισμό, μαύρος τοίχος στο κουτί με εργαλεία (Burton et al., 2000) 

  Από την RAR της ΕΕ (2007): βιομηχανική χρήση στη βιομηχανία 

χαρτοπολτού και χαρτιού 

 

 

<0.5/16* mg/m
3
 Τοποθεσίες: εργοστάσιο ξηλείας, πολτοποίηση, λεύκανση/χημική 

προετοιμασία, μηχανοστάσιο, άλλοι επαγγελματικοί χώροι, Αριθμός: 2-

12, Διάρκεια: >8 ώρες, ΧΣΜ (Kennedy et al., 1991) 

 

 

0.001-0.70 mg/m
3
 Τοποθεσίες: πολτοποίηση, διύλιση, κτλ. των μηχανημάτων 

χαρτιού/χαρτονιού, απομελάνωση των  απορριμμάτων χαρτιού, ΧΣΜ, 

συνολικός αριθμός: 5, αριθμός ανιχνεύσεων: 1-5, Φάσμα: 0.001 – 1.2 

mg/m
3
 (Korhonen et al., 2004) 

  Από την RAR της ΕΕ (2007): βιομηχανία αλουμινίου 

 

 

0.033 

1.1 

2.40*** 

5.80** 

4.70*** 

 

 

mg/m³ ΑΜ 

Δεδομένα από 1997-1999,Τοποθεσίες: κατά την πλύση με καυστικές 

ουσίες, παγίδα άμμου (στον χώρο του χειριστή, πλύση με καυστικές 

ουσίες της δεξαμενής ανακύκλωσης, άλλες επαγγελματικές δεξαμενές, 

φίλτρο πλυσίματος, δεξαμενή μεταφοράς καυστικών ουσιών, φίλτρα 

βαρελιών/κανονική λειτουργία, στο έδαφος μπροστά από το φίλτρο, σε 

πάγκο εργασίας στο φίλτρο, 1 όροφος της βαλβίδας αποστράγγισης, 1 

όροφος του ιμάντα μεταφοράς, πάνω από πύλη πλυσίματος κατά την 

πλύση με καυστικές ουσίες, πάνω από δεξαμενή καθίζησης, πλύση με 

καυστικές ουσίες, χώρος του χειριστή, κατά την πλήρωση με καυστικές 

ουσίες Πρωτοβάθμια δεξαμενή Β, δείγμα πάνω στη δεξαμενή, δίπλα σε 

κυκλώνες κατά την κανονική επεξεργασία 

Μεσαίο: πρόσκρουση/φίλτρο, 22 σημεία δειγματοληψίας με 1-5 

επαναλήψεις, t = 5-117 λεπτά 

   Νέες πηγές: βιομηχανία αλουμινίου 

 

 

0.2 mg/m
3
 GM Διυλιστήριο 2, Συντήρηση, Αρ.=19, Φάσμα: 0.02-4 mg/m

3
,  

4 ώρες ΧΣΜ (Musk et al., 2000) 

 

 

0.17 mg/m
3
 GM Διυλιστήριο 3, Συντήρηση, Αρ.=8, Φάσμα: 0.05-0.6 mg/m

3
,  

4 ώρες ΧΣΜ (Musk et al., 2000) 

 

 

0.11 mg/m
3
 GM Διυλιστήριο 3, Πέψη, Αρ.=6, Φάσμα: 0.05-0.6 mg/m

3
,  

15 λεπτά δειγματοληψία (Musk et al., 2000) 

 

 

0.46 mg/m
3
 GM Διυλιστήριο 2, Clarification, N=27, Range: 0.1-2.3 mg/m

3
,  

4 hour TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0.09 mg/m
3
 GM Διυλιστήριο 3, Διευκρίνιση, Αρ.=9, Φάσμα: 0.05-1.1 mg/m

3
,  

4 ώρες ΧΣΜ (Musk et al., 2000) 

 

 

0.34 mg/m
3
 GM Διυλιστήριο 1, Κατακρήμνιση, Αρ.=19, Φάσμα: 0.1-0.8 mg/m

3
,  

4 ώρες ΧΣΜ (Musk et al., 2000) 

 

 

0.19 mg/m
3
 GM Διυλιστήριο 3, Ασβεστοποίηση ή μεταφορά, Αρ.=18,  

Φάσμα: 0.05-0.9 mg/m
3
, 15 λεπτά ΧΣΜ (Musk et al., 2000) 

 

 

0.56 mg/m
3
 GM Διυλιστήριο 2, Καθαρισμός αλάτων, Αρ.=11, Φάσμα: 0.1-1 mg/m

3
,  

4 ώρες ΧΣΜ (Musk et al., 2000) 

 

 

0.4 mg/m
3
 GM Διυλιστήριο 3, Καθαρισμός αλάτων, Αρ.=12, Φάσμα: 0.05-3.5 mg/m

3
,  

15 λεπτά ΧΣΜ (Musk et al., 2000) 
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Είδος 

έκθεσης 

Μετρημένες 

συγκεντρώσεις της 

έκθεσης 

Επεξήγηση / Πηγή των μετρημένων δεδομένων 

Τιμή μονάδα 

   Νέα δεδομένα από τη βιομηχανία αλουμινίου: 

 

 

0.006 mg/m³ AM έτος: 2001, τοποθέτηση = πέψη, Αρ.=18, διάρκεια= 8 ώρες,  

φάσμα ΧΣΜ= 0.002 – 0.024 mg/m
3
 

 

 

0.021 mg/m³ AM έτος: 2001, τοποθέτηση = φιλτράρισμα, Αρ.=19, διάρκεια= 8 ώρες,  

φάσμα ΧΣΜ= 0.005 – 0.081 mg/m
3
 

 

 

0.017 mg/m³ AM έτος: 2001, τοποθέτηση = κατακρήμνιση, Αρ.=11, διάρκεια= 8 ώρες,  

φάσμα ΧΣΜ= 0.003 – 0.072 mg/m
3
 

 

 

0.014 mg/m³ AM έτος: 2001, σύνολο, Αρ.=48, διάρκεια= 8 ώρες,  

φάσμα ΧΣΜ= 0.002 – 0.081 mg/m
3
 

   Από την RAR της ΕΕ (2007): κλωστοϋφαντουργία 

 

 

1.7-6.8 mg/m³ AM Μερσερισμός, Λεύκανση, Πλύση, Ανάμιξη και συμπύκνωση, 1-13, 

Αποθήκευση, εργαζόμενοι που εκτίθενται, Αρ.=8-86 

* Υψηλή τιμή λόγω των κακών συνθηκών της συσκευής κατάσβεσης/καυστικοποίησης 

** Είναι γνωστό ότι τι δείγμα έχει μολυνθεί επειδή ο ατμός/νέφος δεν ήρθε σε επαφή με δειγματολήπτη κατά 

τη δειγματοληψία, τα δείγματα λήφθηκαν με υπολογισμό των επικρατουσών συνθηκών ανέμου  

*** Τα δείγματα λήφθηκαν σε πολύ υγρό ατμό/σύννεφα νέφους, καταγράφηκαν προβλήματα με αντλίες 

Τελική χρήση των τυποποιημένων προϊόντων 
Τον Απρίλιο του 1998, η εκτίμηση του κινδύνου για την υγεία σχετικά με τον καθαρισμό, αναμόρφωση και 

επισκευή των δεξαμενών τουαλέτας αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε σε μια εταιρία. Ο κύριος σκοπός ήταν η 

μελέτη της πιθανής έκθεσης σε μολυσματικούς μικροοργανισμούς αλλά επίσης πραγματοποιήθηκαν και 

μερικές μετρήσεις της έκθεσης του NaOH (Burton et al., 2000). Το NaOH ήταν συστατικό σε σαπούνια και 

καθαριστικά που χρησιμοποιούνται σε χώρο καθαρισμού. Συλλέχθηκαν τέσσερα δείγματα από τους χώρους 

αυτούς (τρία εντός και ένα εκτός του χώρου καθαρισμού). Τα δείγματα αναλύθηκαν για αλκαλική σκόνη και 

νέφος από την τιτλοδότηση οξέος, σύμφωνα με την NIOSH Μέθοδο 7401. Σύμφωνα με το Burton et al (2000) 

τα αποτελέσματα αναμενόταν να είναι χαμηλά επειδή την ημέρα της παρακολούθησης δεν υπήρχε μεγάλος 

ψεκασμός σαπουνιού. Επειδή το ακριβές επίπεδο της έκθεσης είναι άγνωστο, αυτές οι μετρήσεις δεν 

περιλαμβάνονται στον χαρακτηρισμό κινδύνου (RAR της ΕΕ, 2007). 

Βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού 
Το 1988 οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα χαρτοποιείο (Kennedy et al., 1991). Συνολικά λήφθηκαν 28 

δείγματα από τους χώρους με ελάχιστη διάρκεια μέτρησης να είναι 8 ώρες (βλέπε τον Πίνακα 11). Είναι 

ασαφές με ποιον τρόπο πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις.  Καμία από τις μετρήσεις δεν υπερέβη το επίπεδο 

ανίχνευσης. Όλοι οι χώροι που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις ήταν εκτιθέμενοι στη συγκέντρωση του  

NaOH κάτω από 0.5 mg/m
3
. 

Σε μια διεθνή επιδημιολογική μελέτη της έκθεσης των εργαζομένων σε καθαριστικά μέσα στη βιομηχανία 

χαρτοπολτού και χαρτιού, αναλύθηκε η βάση δεδομένων με 3783 μετρήσεις (Korhonen et al., 2004). Οι 

περισσότερες μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν από το 1980 έως το 1994 στις 12 χώρες. Συνολικά 15 μετρήσεις 

του NaOH πραγματοποιήθηκαν (βλέπε τον Πίνακα 11). Δύο μετρήσεις κατά την πολτοποίηση και μια 

μέτρηση στο μηχάνημα χαρτονιού υπερέβη το όριο ανίχνευσης. Κατά την απομελάνωση απορριμμάτων 

χαρτιού όλες οι μετρήσεις υπερέβη το όριο ανίχνευσης με το AM να είναι 0.70 mg/m
3
 (φάσμα 0.30 – 1.20 

mg/m
3
).  Η διάρκεια των μετρήσεων ήταν πάνω από μια ώρα, όμως η ακριβής διάρκεια ήταν ασαφής.  Δεν 

ήταν σαφές από το άρθρο ποιες εργασίες διεξήχθηκαν κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Αυτές οι μετρήσεις 

δείχνουν την παλιά κατάσταση όπου τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου δεν ελήφθησαν επαρκώς 

υπόψη. Σύμφωνα με τον Πίνακα 9, συνιστώνται τα εξής ΜΔΚ: 1) χρήση κλειστών συστημάτων όσο το 

δυνατόν, 2) χρήση του ΤΣΕ ανάλογα με την περίπτωση και 3) χρήση του ΕΑΠ σε περίπτωση σχηματισμού 

πιτσιλιών ή αερολύματος. 

Βιομηχανία αλουμινίου 

Σε εταιρία Α οι στατικές μετρήσεις διεξήχθησαν το 1997 και το 1999  σε “καυστικό νέφος” κατά την 

παραγωγή αλουμινίου. Στον Πίνακα 11 παρουσιάζεται η επισκόπηση αυτών των μετρήσεων. Οι μετρήσεις 

διεξήχθησαν σε καυστικό νέφος με 37 mm, 0.8 μm, MCEF, φίλτρο μεμβράνης με μαξιλάρι από κυτταρίνη σε 

κλειστή κασέτα 3 κομματιών ή με συσκευή SKC η οποία περιέχει εξαιρετικά καθαρό νερό. Όλες οι μετρήσεις 
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που παρουσιάζονται (βλέπε τον Πίνακα 11) είναι τα δείγματα των χειρότερων περιοχών και πολλές από τις 

περιοχές που επιλέχθηκαν για δειγματοληψία ήταν εκείνες όπου αναμένονταν οι υψηλές συγκεντρώσεις.  Ο 

αριθμητικός μέσος όρος όλων των μετρήσεων είναι 0.39 mg/m
3
 με φάσμα 0.033-1.1 mg/m

3
 (εκτός από τις 

μετρήσεις σε τυχαίες περιπτώσεις με χαλασμένο εξοπλισμό).  Ο μέσος χρόνος μέτρησης είναι 57 λεπτά. 

Επειδή οι φορείς δεν είναι συνήθως παρόντες στις περιοχές μέτρησης θεωρείται ότι ο συνολικός παρών 

χρόνος κατά τη διάρκεια μιας ημέρας είναι ο ίδιος με τον κατά προσέγγιση μέσο χρόνο μέτρησης (1 ώρα). 

Αναμένοντας μια 8-ωρη εργάσιμη μέρα με έκθεση 1.1 mg/m
3
 για 1 ώρα και μηδέν έκθεση κατά την υπόλοιπη 

μέρα, αυτό δίνει μια λογική τιμή έκθεσης στην χειρότερη περίπτωση 0.14 mg/m
3
. Η βραχυπρόθεσμη λογική 

τιμή στην χειρότερη περίπτωση είναι 1.1 mg/m
3
. Αναμένοντας μια 8-ωρη εργάσιμη μέρα με έκθεση 0.39 

mg/m
3
 για 1 ώρα και μηδέν έκθεση κατά την υπόλοιπη μέρα, αυτό δίνει μια τυπική τιμή έκθεσης 0.05 mg/m

3
. 

Η βραχυπρόθεσμη τυπική τιμή έκθεσης είναι 0.39 mg/m
3
 (RAR της ΕΕ, 2007). 

Η μελέτη Musk et al. (2000) παρέχει δεδομένα επαγγελματική έκθεσης του καυστικού νέφους για τρία 

διυλιστήρια αλουμινίου στη Δυτική Αυστραλία. Η διάρκεια δείγματος είναι 15 λεπτά και 4 ώρες είναι ο μέσος 

χρόνος. Οι δραστηριότητες που καλύπτονται είναι η συντήρηση, η πέψη, η διαύγαση, η καθίζηση, 

ασβεστοποίηση ή καθαρισμός των αλάτων. 

Σε μια άλλη μελέτη (Fritschi et al., 2001) τα αποτελέσματα για την έκθεση σε καυστικό νέφος ήταν ποιοτικά 

και ως εκ τούτου δεν ήταν κατάλληλα για την αξιολόγηση κινδύνου. 

Αυτές οι μετρήσεις δείχνουν την παλιά κατάσταση όπου τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου δεν 

ελήφθησαν επαρκώς υπόψη. Σύμφωνα με τον Πίνακα 9, συνιστώνται τα εξής ΜΔΚ: 1) χρήση κλειστών 

συστημάτων όσο το δυνατόν, 2) χρήση του ΤΣΕ ανάλογα με την περίπτωση και 3) χρήση του ΕΑΠ σε 

περίπτωση σχηματισμού πιτσιλιών ή αερολύματος. 

Πιο πρόσφατα στοιχεία συλλέχθηκαν από τη βιομηχανία αλουμινίου καλύπτοντας διάφορες δραστηριότητες 

(πέψη, φιλτράρισμα, καθίζηση). Τα πολλαπλά δείγματα συλλέχθηκαν κατά την πλήρη  βάρδια. Η μέγιστη 

παρατηρούμενη συγκέντρωση είναι 0.021 mg/m
3
. Αυτή η τιμή θα εξεταστεί περαιτέρω για τον χαρακτηρισμό 

κινδύνου. 

Κλωστοϋφαντουργία 

Το 1981 οι μετρήσεις διεξήχθησαν σε διάφορες κλωστοϋφαντουργικές εταιρίες στην Φινλανδία (Nousiainen 

et al., 1981). Συνολικά 198 δείγματα λήφθηκαν σε διαφορετικές περιοχές (βλέπε τον Πίνακα 11). Κατά τη 

διάρκεια των μετρήσεων τοποθετήθηκε η σταθερή συσκευή για τη λήψη των καλύτερων πιθανών κατά 

προσέγγιση τιμών της έκθεσης των εργαζομένων, χωρίς να διαταραχθούν οι κανονικές ρουτίνας εργασίας. Η 

απόσταση από την εξωτερική άκρη του μηχανήματος μερσερισμού, λεύκανσης ή καθαρισμού ήταν 1 m και το 

ύψος δειγματοληψίας από το πάτωμα ή πλατφόρμα εργασίας ήταν 1-5 m. Οι μετρήσεις έγιναν στο μπροστινό, 

μεσαίο και πίσω μέρος του κάθε μηχανήματος μερσερισμού. Τα περιεχόμενα που μετρήθηκαν στο μεσαίο 

μέρος ήταν συχνά τα υψηλότερα επειδή το διάλυμα ήταν καυτό εκεί. Για λεύκανση οι μετρήσεις έγιναν επίσης 

σε διαφορετικά σημεία του μηχανήματος. Οι περισσότερες μετρήσεις διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια 

μερσερισμού και λεύκανσης και ο αριθμός των εργαζομένων που εκτίθενται είναι υψηλός σε σύγκριση με 

άλλες περιοχές. Αυτές οι μετρήσεις είναι παλιές και δεν περιγράφουν την κατάσταση στην χειρότερη 

περίπτωση, αλλά περιγράφουν την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία πριν από 30 χρόνια. Σύμφωνα με τον 

Πίνακα 9, συνιστώνται τα εξής ΜΔΚ: 1) χρήση κλειστών συστημάτων όσο το δυνατόν, 2) χρήση του ΤΣΕ 

ανάλογα με την περίπτωση και 3) χρήση του ΕΑΠ σε περίπτωση σχηματισμού πιτσιλιών ή αερολύματος. Ως 

εκ τούτου, αυτά τα ΜΔΚ πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποφυγή της έκθεσης μέσω εισπνοής. Η χρήση 

του NaOH στη σημερινή κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία είναι κυρίως σε κλειστά συστήματα χωρίς την 

έκθεση εργαζομένων (βλέπε εικόνες του Σχήματος 1). Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου η χρήση είναι ακόμα 

ανοιχτή, δεν υπάρχει σημαντική έκθεση επειδή δεν είναι η διαδικασία ψεκασμού, αλλά η διαδικασία 

εμβάπτισης, χωρίς τον σχηματισμό αερολύματος. Η μέτρηση της ανοιχτής χρήσης του KOH που μοιάζει πολύ 

με το NaOH (ο καθαρισμός των μηχανημάτων που συνεπάγεται πιθανή έκθεση) έδειξε τιμή μικρότερη από 

0.06 mg/m
3
 και αυτό ήταν το όριο ανίχνευσης. 
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Σχήμα 1: Η χρήση του NaOH στη σημερινή κλωστοϋφαντουργία γίνεται σε κλειστό σύστημα χωρίς την 

έκθεσης των εργαζομένων (αριστερά: Διανομή του NaOH, στη μέση: Αποθήκευση του NaOH, δεξιά: 

Χρήση του NaOH (βαφή)) 

 

Εκτιμώμενες συγκεντρώσεις της έκθεσης 

Οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις της έκθεσης σε εργαζομένους, που αναφέρθηκαν στην RAR της ΕΕ (2007), 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 12. 

Πίνακας 12 Συγκεντρώσεις της μακροχρόνιας έκθεσης των εργαζομένων (εκτιμώμενες συγκεντρώσεις 

της έκθεσης) 

Είδη 

έκθεσης 

Εκτιμώμενες 

συγκεντρώσεις της 

έκθεσης 

Επεξήγηση / πηγή των μετρημένων δεδομένων 

τιμή μονάδα  

Δερματική 

έκθεση 

0.42-84 mg/d Διάφορες εκτιμήσεις της δερματικής έκθεσης υπολογίστηκαν 

στην RAR της ΕΕ (2007) με τη χρήση της EASE για τα εξής 

σενάρια: τελική χρήση του υγρού καθαριστικού φούρνου, τελική 

χρήση του καθαριστικού φούρνου σε μορφή σπρέι, τελική χρήση 

των προϊόντων ισιώματος μαλλιών και χρήση στην 

κλωστοϋφαντουργία. 

Έκθεση 

μέσω 

εισπνοής 

Τυπική: 

0.04  

RWC:  

0.08 

 

mg/m
3  

 

mg/m
3
 

Από την RAR της ΕΕ (2007): τυποποίηση των προϊόντων που 

περιέχουν το  NaOH 
Πρόσθεση του υγρού NaOH (T = 20°C) στη διαδικασία (η πίεση 

των ατμών είναι πολύ χαμηλή, δεν σχηματίζονται αερολύματα, 

υπάρχει το ΤΣΕ, μη χρήση ως μέσο διασποράς), η EASE 

προβλέπει τυπική έκθεση μέσω εισπνοής με τιμή 0 – 0.17 mg/m
3
 

(0 – 0.1 ppm). Εάν πάρουμε τη συγκέντρωση του NaOH 50%, η 

τυπική έκθεση είναι 0.04 mg/m
3
 (0.025 ppm) (το ήμισυ του 

φάσματος  0 – 0.05 ppm). Η τιμή στη λογικά χειρότερη 

περίπτωση εκτιμάται να είναι 0.08 mg/m
3
 (0.05 ppm, ανώτερη 

τιμή του φάσματος). 
 αμελητέα  Από την RAR της ΕΕ (2007): τελική χρήση του υγρού 

καθαριστικού φούρνου 
Η EASE εκτιμά (υποθέτοντας την πολύ χαμηλή πίεση ατμών, 

μη σχηματισμό αερολυμάτων, άμεσο χειρισμό, μη χρήση ως 

μέσο διασποράς) 0-0.17 mg/m
3
 (0–0.1 ppm) για την τυπική 
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Είδη 

έκθεσης 

Εκτιμώμενες 

συγκεντρώσεις της 

έκθεσης 

Επεξήγηση / πηγή των μετρημένων δεδομένων 

τιμή μονάδα  

έκθεση μέσω εισπνοής. Υποθέτοντας τη διάλυση 1:50 (το 

καθαριστικό φούρνου δεν χρησιμοποιείται αμιγώς) και τη 

συγκέντρωση του NaOH concentration να είναι 7.5% (ο μέσος 

όρος της συγκέντρωσης του NaOH) η τυπική έκθεση μέσω 

εισπνοής εκτιμάται (μέσος όρος του φάσματος) ως 1.3 · 10
-4

 

mg/m
3
 (0.02 · 0.075 · 0.085). Η τιμή της έκθεσης μέσω 

εισπνοής στη λογικά χειρότερη περίπτωση εκτιμάται ως 2.6 · 

10
-4

 mg/m
3
 (0.02 · 0.075 · 0.17) αν πάρουμε την ανώτατη τιμή 

του φάσματος. Και οι δύο τιμές μπορούν να θεωρούνται 

αμελητέες. 
 0.13 mg/m

3
 Από την RAR της ΕΕ (2007): τελική χρήση του καθαριστικού 

φούρνου σε μορφή σπρέι 
Το NaOH είναι μια μη-πτητική ουσία και για αυτό η EASE δεν 

είναι κατάλληλη για την εκτίμηση της έκθεσης μέσω εισπνοής 

που προκύπτει από ψεκασμό. Η RAR της ΕΕ (2007) σε ένα 

μοντέλο από το  De Pater et al. (1999) για την εκτίμηση της 

έκθεσης μέσω εισπνοής σε μη-πτητικές ουσίες κατά τον ψεκασμό. 

Αυτό το μοντέλο βασίζεται στα μετρημένα επίπεδα της έκθεσης 

σε ισοκυανικά και επίσης θεωρείται να είναι σχετικό για τον 

καθαρισμό με ψεκασμό. Μοντέλο: 

Es = Em ∙ (Cs/Cm) 

Es = μετρημένη έκθεση μέσω εισπνοής (mg/m
3
),  

Em = μετρημένη έκθεση σε μη-πτητικές ουσίες (mg/m
3
), 

Cs = το ποσοστό της γνωστοποιηθείσας ουσίας και  

Cm = το συνολικό ποσοστό των μη-πτητικών ουσιών. 

Εάν η συγκέντρωση του NaOH είναι 3% (μέσος όρος της 

συγκέντρωσης του  NaOH σε σπρέι) το Cs είναι 0.03. Επειδή η 

μετρημένη έκθεση σε μη-πτητικές ουσίες και το ποσοστό των μη-

πτητικών ουσιών είναι άγνωστα, οι εκτιμήσεις για σπρέι βαφής 

χρησιμοποιούνται ως ενδεικτικές τιμές: Em = 10 mg/m
3
 και 

Cm = 0.3. Αυτό οδηγεί στην εκτιμωμένη έκθεση μέσω εισνοής να 

είναι 1 mg/m
3
 (10 · 0.03/0.3). Εάν προκύπτει ψεκασμός 1 

ώρα/μέρα και κατά την υπόλοιπη διάρκεια της μέρας η έκθεση 

δεν υπάρχει, η τιμή στην λογικά χειρότερη περίπτωση εκτιμάται 

να είναι 0.13 mg/m
3
. 

 

 

Τυπική:  

0.04  

RWC:  

0.08 

 

mg/m
3
  

 

mg/m
3
 

Από την RAR της ΕΕ (2007): η EASE προσομοίωση για τη 

χημική βιομηχανία, τη χρήση στη βιομηχανία χαρτοπολτού 

και χαρτιού και για τη βιομηχανία αλουμινίου: 
Η πρόσθεση του υγρού NaOH (T = 20°C) στη διαδικασία (πολύ 

χαμηλή πίεση ατμών, δεν σχηματίζονται αερολύματα, μη χρήση 

ως μέσο διασποράς) Η EASE προβλέπει τυπική έκθεση μέσω 

εισπνοής 0 – 0.17 mg/m
3
 (0 – 0.1 ppm). Εάν πάρουμε τη 

συγκέντρωση του NaOH 50%, η τυπική έκθεση είναι 0.04 mg/m
3
 

(0.025 ppm) (το ήμισυ του φάσματος 0 – 0.05 ppm). Για την 

εκτίμηση χρησιμοποιείται η τιμή της έκθεσης στη λογικά 

χειρότερη περίπτωση 0.08 mg/m
3
 (0.05 ppm, ανώτερη τιμή του 

φάσματος). 

 

 

0 – 0.043 mg/m
3
 Από την RAR της (2007): για την κλωστοϋφαντουργία 

Ο εμποτισμός κυτταρίνης στο υδροξείδιο του νατρίου μπορείν να 

συγκριθεί με ανάμειξη. Σε αυτή την περίπτωση η κυτταρίνη θα 

προστεθεί στο υδροξείδιο του νατρίου. Εάν είναι κλειστό 
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Είδη 

έκθεσης 

Εκτιμώμενες 

συγκεντρώσεις της 

έκθεσης 

Επεξήγηση / πηγή των μετρημένων δεδομένων 

τιμή μονάδα  

σύστημα με πολύ χαμηλή πίεση ατμών, χωρίς σχηματισμό 

αερολυμάτων και με τη χρήση ως μέσο διασποράς, η EASE 

προβλέπει την τιμή 0 – 0.17 mg/m
3
 (0 – 0.1 ppm). Εάν 

χρησιμοποιείται η συγκέντρωση 25% του NaOH, το φάσμα θα 

γίνει 0 – 0.043 mg/m
3
. 

 

Οι μετρημένες συγκεντρώσεις της έκθεσης μέσω εισπνοής των εργαζομένων σύμφωνα με το εργαλείο 

ECETOC TRA παρουσιάζονται στον Πίνακα 13. Υποτέθηκε ότι δεν υπάρχει τοπικός εξαερισμός και 

εξοπλισμός προστασίας της αναπνευστικής οδού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η διάρκεια της έκθεσης 

ρυθμίστηκε σε πάνω από 4 ώρες ανά ημέρα στη χειρότερη περίπτωση. Και η επαγγελματική χρήση 

καθορίστηκε ως χειρότερη περίπτωση. Για το στερεό επιλέχτηκε ο χαμηλός σχηματισμός σκόνης επειδή το 

NaOH είναι πολύ υδροσκοπική ουσία. Μόνο οι πιο σχετικές κατηγορίες διαδικασίας PROC ελήφθησαν 

υπόψη κατά την αξιολόγηση. 

Δεν υπάρχει ανάγκη να λαμβάνουμε ποσοτικά τις εκτιμήσεις της δερματικής έκθεσης επειδή το παράγωγο 

επίπεδο χωρίς επιπτώσεις DNEL δεν λήφθηκε. 

Πίνακας 13 Μακροχρόνια έκθεση των εργαζομένων μέσω εισπνοής (εκτιμώμενες συγκεντρώσεις 

έκθεσης) 

PROC PROC περιγραφή  Υγρό (mg/m
3
) Στερεό (mg/m

3
) 

PROC1 Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καμιά πιθανότητα 

έκθεσης 

0.17 0.01 

PROC2 Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία με περιστασιακή 

ελεγχόμενη έκθεση (π.χ. δειγματοληψία) 

0.17 0.01 

PROC3 Χρήση σε κλειστή διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση 

ή  τυποποίηση) 

0.17 0.1 

PROC4 Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη 

διαδικασία (σύνθεση) όπου προκύπτει η πιθανότητα 

έκθεσης 

0.17 0.2 (με ΤΣΕ) 

PROC5 Ανάμειξη σε διαδικασίες ασυνεχούς ροής για 

τυποποίηση σε παρασκευάσματα και αντικείμενα 

(πολλαπλά στάδια και/ή σημαντικός βαθμός επαφής)  

0.17 0.2 (με ΤΣΕ) 

PROC7 Βιομηχανικός ψεκασμός  0.17 Δεν ισχύει 

PROC8a/b Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος 

(φόρτωση/εκφόρτωση) από/σε δοχεία/μεγάλους 

περιέκτες σε μη ειδικές ή ειδικές εγκαταστάσεις 

0.17 0.5 

PROC9 Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος σε μικρούς 

περιέκτες (ειδική γραμμή πλήρωσης, 

συμπεριλαμβανομένης της ζύγισης) 

0.17 0.5 

PROC10 Εφαρμογή με ρολό ή με πινέλο 0.17 0.5 

PROC11 Μη βιομηχανικός ψεκασμός 0.17 0.2 (με ΤΣΕ) 

PROC13 Εργασίες βύθισης όπως η εμβάπτιση και η έκχυση 0.17 0.5 

PROC14 Παραγωγή παρασκευασμάτων ή αντικειμένων με 

δισκιοποίηση, συμπίεση,  εξώθηση, πελλετοποίηση 

0.17 0.2 (με ΤΣΕ) 

PROC15 Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 0.17 0.1 

PROC19 Χειρονακτική ανάμειξη με στενή επαφή, ενώ διατίθεται 

μόνο ΕΑΠ. 

0.17 0.5 

PROC23 Ανοιχτή διαδικασία και εργασίες μεταφοράς (με 

ορυκτά) σε υψηλές θερμοκρασίες Open processing and 

transfer operations (with minerals) at elevated 

temperature 

0.17 0.4 (με ΤΣΕ και 

ΕΑΠ (90%)) 

PROC24 Υψηλή (μηχανική) επεξεργασία ουσιών δεσμευμένων 0.17 0.5 (με ΤΣΕ και 
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PROC PROC περιγραφή  Υγρό (mg/m
3
) Στερεό (mg/m

3
) 

σε υλικά και/ή αντικείμενα ΕΑΠ(90%)) 

 
Η PROC 26 θεωρήθηκε ότι ισχύει κυρίως για τη βιομηχανία μετάλλων. Υποτίθεται ότι ο χειρισμός των 

ανόργανων ουσιών συμπεριλαμβάνεται στις υπάρχουσες κατηγορίες διαδικασίας PROC. 

Η έκθεση μέσω εισπνοής κατά την φόρτωση ενδέχεται να προκύψει εξαιτίας των ατμών ή αερολυμάτων που 

σχηματίζονται όταν το βαρέλι είναι ανοιχτό και κατά την προσθήκη του προϊόντος στη διαδικασία. Το NaOH 

θα αραιωθεί μετά την φόρτωση σε δεξαμενή. 

Επισκόπηση των τιμών έκθεσης 

Η επισκόπηση των συγκεντρώσεων της έκθεσης των εργαζομένων παρουσιάζεται στον Πίνακα 14. 

Πίνακας 14 Επισκόπηση των συγκεντρώσεων της έκθεσης των εργαζομένων 

Είδη έκθεσης Συγκεντρώσεις Επεξήγηση 

Δερματική 

έκθεση (σε 

mg/cm
2
) 

84 mg/d Από την RAR της ΕΕ (2007): Τα προϊόντα NaOH με συγκέντρωση > 2% 

είναι διαβρωτικά, για αυτό τα αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου αναμένονται 

να είναι διαθέσιμα για την πρόληψη της δερματικής έκθεσης.  Επιπλέον, η 

προστατευτική ενδυμασία και γάντια πρέπει να χρησιμοποιούνται συνέχεια 

κατά τον χειρισμό των διαβρωτικών ουσιών. Οι εταιρίες αναφέρουν τη 

χρήση προστατευτικών γαντιών, ενδυμάτων και μποτών κατά τον χειρισμό 

του καθαρού NaOH. Ως εκ τούτου, η επαναλαμβανόμενη καθημερινή 

δερματική έκθεση σε καθαρή ουσία θεωρείται αμελητέα. 

Τα διαλύματα του NaOH που περιέχουν λιγότερο από 2% της ουσίας δεν 

έχουν διαβρωτικές ιδιότητες. Για αυτή την συγκέντρωση εκτιμάται η τιμή 

της δερματικής έκθεσης. 

Η τιμή της έκθεσης υπό τις συνθήκες χειρότερης λογικά περίπτωσης 84 

mg/day θα ληφθεί για τον χαρακτηρισμό κινδύνου για τον χειρισμό των 

συγκεντρώσεων < 2% NaOH. 

Έκθεση μέσω 

της εισπνοής 

(σε mg/m
3
) 

< 1 mg/m
3
 Στην RAR της ΕΕ (2007): οι εξής τιμές επιλέχθηκαν για τον χαρακτηρισμό 

κινδύνου: 

1 Βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού: 0.08 mg/m
3
 

2 Απομελάνωση απορριμμάτων χαρτιού: 1.20 mg/m
3
 

3 Αλουμίνιο: 0.14 mg/m
3
. Βραχυπρόθεσμη τιμή: 1.1 mg/m

3
 

4 Υφάσματα: 3.4 mg/m
3
 

5 Χημική βιομηχανία: 0.08 mg/m
3
 

Οι περισσότερες μετρήσεις αντικατοπτρίζουν μια παλιά κατάσταση όταν τα 

κατάλληλα μέτρα διαχείρισης κινδύνου δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 9, συνιστώνται τα εξής ΜΔΚ: 1) χρήση κλειστών 

συστημάτων όσο το δυνατόν, 2) χρήση του ΤΣΕ ανάλογα με την περίπτωση 

και 3) χρήση του ΕΑΠ σε περίπτωση σχηματισμού πιτσιλιών ή αερολύματος. 

Η εφαρμογή των  ΜΔΚ με βαθμό απόδοσης πάνω από 90% θα μειώσει τις 

συγκεντρώσεις της έκθεσης μέχρι το επίπεδο κάτω από 1 mg/m
3
. 

 

1.3.2.2 Έμμεση έκθεση των ανθρώπων μέσω του περιβάλλοντος (στοματική) 

Η έμμεση έκθεση των ανθρώπων, για παράδειγμα μέσω της κατανάλωσης του πόσιμου νερού, δεν ισχύει για 

το NaOH. Οποιαδήποτε πιθανότητα έκθεσης σε NaOH λόγω των εκπομπών στο περιβάλλον θα έχει σημασία 

μόνο σε τοπικό επίπεδο. Οποιαδήποτε επίδραση του pH από τις τοπικές εκπομπές θα εξουδετερωθεί στα 

ύδατα υποδοχής στο περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η έμμεση έκθεση των ανθρώπων μέσω του 

περιβάλλοντος (στοματική) δεν έχει σημασία στην περίπτωση του NaOH (RAR της ΕΕ, 2007). 

 

1.3.2.3 Περιβαλλοντική έκθεση 

Κατά την RAR της ΕΕ για το NaOH (2007), η αξιολόγηση κινδύνου για το περιβάλλον θα εστιάζεται μόνο 

στο υδάτινο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των ΕΕΛ/ΕΕΑΥ, επειδή οι εκπομπές του NaOH σε 

διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής (παραγωγή και χρήση) επηρεάζουν κυρίως το νερό (απόβλητα νερού). 

Η επίδραση στο υδάτινο περιβάλλον και η αξιολόγηση του κινδύνου θα αφορούν μόνο την επίδραση σε 

οργανισμούς/οικοσυστήματα λόγω των πιθανών μεταβολών του pH που σχετίζονται με τις εκφορτώσεις του 
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OH
-
, επειδή η τοξικότητα των ιόντων του Na

+
 αναμένεται να είναι ασήμαντη σε σύγκριση με την (πιθανή) 

επίδραση του pH.   Μόνο το τοπικό επίπεδο θα εξετάζεται, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) ή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας απόβλητων υδάτων (ΕΕΑΥ), για την 

παραγωγή και για την βιομηχανική χρήση. Οποιεσδήποτε επιδράσεις που ενδέχεται να προκύψουν, 

αναμένονται να αφορούν μόνο το τοπικό επίπεδο και, ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ότι δεν έχει νόημα να 

συμπεριλαμβάνεται το περιφερειακό ή το ηπειρωτικό επίπεδο στην αξιολόγηση κινδύνου. Επιπλέον, η υψηλή 

διαλυτότητα στο νερό και η πολύ χαμηλή πίεση των ατμών δείχνουν ότι το NaOH θα βρεθεί κυρίως στο νερό. 

Οι σημαντικές εκπομπές στην ατμόσφαιρα δεν αναμένονται λόγω της πολύ χαμηλής πίεσης των ατμών του 

NaOH. Επίσης δεν αναμένονται οι σημαντικές εκπομπές στο χερσαίο περιβάλλον. Η εφαρμογή του ιλύος δεν 

έχει σημασία για τις εκπομπές στο γεωργικό έδαφος, επειδή δεν ενδέχεται να προκύψει η ρόφηση του NaOH 

στις ΕΕΛ/ΕΕΑΥ. 

Η αξιολόγηση κινδύνου για το υδάτινο περιβάλλον θα αφορά μόνο τις πιθανές μεταβολές του pH σε λύματα 

και επιφανειακά ύδατα των ΕΕΛ, που σχετίζονται με τις εκφορτώσεις του OH
-
 σε τοπικό επίπεδο. 

1.3.2.3.1 Εκπομπές στο περιβάλλον 
Για την εκτίμηση των εκπομπών στο περιβάλλον από τη χρήση του  NaOH  συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο 

από την Euro Chlor σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Πορτογαλίας και της Δανίας, το οποίο 

επικεντρώνεται στις μεγάλες χρήσεις (RAR της ΕΕ, 2007). Επειδή η αξιολόγηση της έκθεσης επικεντρώθηκε 

σε πιθανές μεταβολές του pH στο τοπικό υδάτινο περιβάλλον, τα δεδομένα ζητήθηκαν για τον έλεγχο του pH 

στις μονάδες παραγωγής. Με βάση την εμπειρία με τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο (βλέπε Ενότητα 

1.1) έγινε πρόβλεψη ότι το pH των απελευθερώσεων θα ελεγχόταν επίσης αυστηρά από τη βιομηχανία, συχνά 

σε απάντηση σε τοπικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, το μέρος του ερωτηματολογίου για το περιβάλλον 

απλοποιήθηκε και έμειναν οι δύο εξής ερωτήσεις: ‘τα τελικά σας λύματα που απελευθερώνονται στα ύδατα 

υποδοχής περιέχουν το NaOH;’ και ‘αν ναι: Ποια μέτρα λαμβάνετε για να αποφευχθεί η επίδραση από την 

απελευθέρωση του NaOH;’  Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αναφέρθηκαν λεπτομερώς στη Euro 

Chlor (2005). 

Το ερωτηματολόγιο εστάλη στη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού μέσω της CEPI, Συνομοσπονδία 

Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών Χάρτου και λήφθηκαν 34 απαντήσεις. Για τη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού 

ένα ερωτηματολόγιο λήφθηκε από τη Γερμανία (Εθνική Ομοσπονδία), που αντιπροσωπεύει την κοινή 

πρακτική σε αυτή τη χώρα. 

Στις άλλες βιομηχανίες το ερωτηματολόγιο εστάλη μέσω πέντε μεγάλων παραγωγών του NaOH και ο καθένας 

από αυτούς έστειλε το ερωτηματολόγιο σε 20 πελάτες τους, κυρίως σε τελικούς χρήστες του NaOH. Η 

απάντηση λήφθηκε από 24 πελάτες που αντιπροσωπεύουν τους 24% χρήστες. Από αυτούς τους 24 πελάτες, 8 

απαντήσεις λήφθηκαν από την Ισπανία. Άλλοι πελάτες ήταν από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την 

Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι περισσότεροι ήταν από τη χημική βιομηχανία (17 απαντήσεις). Μια 

απάντηση λήφθηκε από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, την κλωστοϋφαντουργία, την παραγωγή του 

καουτσούκ, τον τομέα της διανομής, τη βιομηχανία τροφίμων, τη βιομηχανία μετάλλου και τη βιομηχανία 

αλουμινίου.  Μια φορά ένας διανομέας συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο, ο οποίος δεν είναι ο τελικός 

χρήστης του NaOH. 

Για τη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού η μέση ποσότητα του NaOH που χρησιμοποιείται ανά ημέρα 

ήταν 14 τόνους (φάσμα από 0.005 – 160 τόνους), ενώ οι υπόλοιποι τελικοί χρήστες χρησιμοποίησαν 

περίπου 24 τόνους/ημέρα (φάσμα από 1.5 – 110 τόνους). Για τη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού 32 

ερωτηθέντες απάντησαν ότι τα τελικά λύματα δεν περιείχαν το NaOH, αλλά το περιείχαν σε δύο 

περιπτώσεις. Για αυτές τις περιπτώσεις αναφέρεται ότι η επίδραση ήταν ελεγχόμενη. Ανάμεσα στους άλλους 

23 τελικούς χρήστες (εκτός από τον διανομέα), 21 ανέφεραν ότι τα τελικά λύματα δεν περιέχουν το NaOH. 

Στις δύο μονάδες παραγωγής από τη χημική βιομηχανία τα τελικά λύματα περιείχαν το NaOH. Δεν είναι 

γνωστό εάν αυτές οι μονάδες εξουδετέρωσαν τα λύματα τους. Κανονικά, οι τοπικές διαδικασίες μπορούν να 

αποτρέψουν τις απελευθερώσεις που υπερβαίνουν το φάσμα, απαιτούμενο από τις αρμόδιες αρχές. Αυτές οι 

διαδικασίες είναι η ανακύκλωση, η ανάμειξη με άλλες ροές για την εξουδετέρωση ή απελευθέρωση σε ΕΕΑΥ, 

όταν αυτό κρίνεται σωστό. 

Τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια δείχνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα τελικά λύματα δεν 

περιείχαν το NaOH. Συνήθως, το pH των απελευθερώσεων των λυμάτων δεν ελέγχεται και σχεδόν πάντα οι 

κατάλληλες ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή. Παρόλα αυτά, για κάποιες μονάδες, που εκπέμπουν τα λύματα 

τους στο περιβάλλον, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι δεν εξουδετερώνουν τα λύματα τους και δεν έχουν καμιά 

νομική υποχρέωση να το κάνουν. 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι εκπομπές του NaOH κυρίως αφορούν τα (λύματα) ύδατα. Επιπλέον, η υψηλή 
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διαλυτότητα στο νερό και η πολύ χαμηλή πίεση ατμών δείχνουν ότι NaOH βρίσκεται κυρίως στο νερό. Στο 

νερό (συμπεριλαμβανομένου του νερού στο έδαφος και στα ιζήματα), το NaOH είναι παρόν ως το ιόν νατρίου 

(Na
+
) και το ιόν υδροξυλίου (OH

-
), επειδή το στερεό NaOH διαλύεται γρήγορα και στη συνέχεια διασπάται 

στο νερό. 

1.3.2.3.2 Συγκέντρωση της έκθεσης σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας απόβλητου ύδατος (ΕΕΑΥ) 
Αναφέροντας στα ΜΔΚ που σχετίζονται με το περιβάλλον για την αποφυγή της απελευθέρωσης του NaOH σε 

αστικά λύματα όταν δεν γίνεται η εξουδετέρωση, το pH των λυμάτων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

απόβλητου ύδατος είναι ουδέτερο και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει έκθεση στη βιολογική δραστικότητα. 

1.3.2.3.3 Συγκέντρωση έκθεσης στο θαλασσινό περιβάλλον 
Η συγκέντρωση έκθεσης στο υδάτινο περιβάλλον είναι παρόμοια με την αξιολόγηση στο ΣΕ 1 (βλέπε ενότητα 

1.1.2.3.3 ). 

1.3.2.3.4 Συγκέντρωση έκθεσης στα ιζήματα 
Η συγκέντρωση έκθεσης στα ιζήματα είναι παρόμοια με την αξιολόγηση στο ΣΕ 1 (βλέπε ενότητα 1.1.2.3.4). 

1.3.2.3.5 Συγκέντρωση έκθεσης στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα 
Η συγκέντρωση έκθεσης στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα είναι παρόμοια με την αξιολόγηση στο ΣΕ 1 

(βλέπε ενότητα 1.1.2.3.5). 

1.3.2.3.6 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
Η συγκέντρωση έκθεσης στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον είναι παρόμοια με την αξιολόγηση στο ΣΕ 1 (βλέπε 

ενότητα 1.1.2.3.6). 

1.3.2.3.7 Συγκέντρωση έκθεσης σχετικά με την τροφική αλυσίδα (δευτερογενής δηλητηρίαση) 
Η συγκέντρωση έκθεσης σχετικά με την τροφική αλυσίδα είναι παρόμοια με την αξιολόγηση στο ΣΕ 1(βλέπε 

ενότητα 1.1.2.3.7). 
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1.4 Σενάριο Έκθεσης 4: Καταναλωτική χρήση του NaOH 
 

1.4.1 Σενάριο έκθεσης 

1.4.1.1 Σύντομος τίτλος σεναρίου έκθεσης 

SU21: ιδιωτικά νοικοκυριά 

Η PROC δεν ισχύει για αυτό το ΣΕ 

Οι PC 20, 35, 39 (παράγοντες εξουδετέρωσης, προϊόντα καθαρισμού, καλλυντικά, προϊόντα προσωπικής 

φροντίδας). Οι άλλες PC δεν εξετάζονται άμεσα σε αυτό το σενάριο έκθεσης. Όμως, το NaOH ενδέχεται 

επίσης να χρησιμοποιείται σε άλλες PC σε χαμηλές συγκεντρώσεις, π.χ. στις PC3 (έως 0.01%), PC8 (έως 

0.1%), PC28 και PC31 (έως 0.002%) και επίσης ενδέχεται να χρησιμοποιείται στις υπόλοιπες κατηγορίες 

χημικού προϊόντος (PC 0-40). 

Η κατηγορία αντικειμένου AC δεν ισχύει για αυτό το ΣΕ. 

1.4.1.2 Περιγραφή δραστηριοτήτων, διαδικασιών και συνθηκών λειτουργίας που καλύπτονται στο 

σενάριο έκθεσης  

Το NaOH (έως 100%) επίσης χρησιμοποιείται από τους καταναλωτές. Χρησιμοποιείται στο σπίτι για τον 

καθαρισμό σωλήνων, κατεργασία ξύλου και επίσης χρησιμοποιείται για την παρασκευή σαπουνιού στο σπίτι 

(Keskin et al., 1991; Hansen et al., 1991; Kavin et al., 1996). Το NaOH επίσης χρησιμοποιείται σε μπαταρίες 

και για καθαρισμό φούρνου (Vilogi et al., 1985). Οι εξής χρήσεις περιγράφονται εν συντομία: 

1.4.1.2.1 Προϊόντα δαπέδου 
Αυτά τα προϊόντα δαπέδου χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση παλιών προστατευτικών στρωμάτων 

δαπέδου. . Η μέγιστη περιεκτικότητα του υδροξειδίου του νατρίου σε αυτά τα προϊόντα είναι 10%. Για την 

απομάκρυνση παλιών στρωμάτων δαπέδου στο σαλόνι με εμβαδόν 22 m
2
, χρειάζεται 550 g του προϊόντος. 

Αυτό γίνεται με το αδιάλυτο προϊόν. Το προϊόν ψεκάζεται σε ένα πανί και τρίβεται στο δάπεδο με τα χέρια. 

1.4.1.2.2 Προϊόντα ισιώματος μαλλιών 
Η μέγιστη περιεκτικότητα του υδροξειδίου του νατρίου στα προϊόντα ισιώματος μαλλιών για τη χρήση από 

τους καταναλωτές είναι is 2% (Οδηγίες Καλλυντικών της ΕΕ). Το υδροξείδιο του νατρίου ως καυστικός τύπος 

των χημικών πραγματικά μαλακώνει τα μαλλιά. Ταυτόχρονα διογκώνει τα μαλλιά. Επειδή το διάλυμα το 

υδροξειδίου του νατρίου εφαρμόζεται στα μαλλιά, αυτό διεισδύει στην φλοιώδη ζώνη της τρίχας. Η φλοιώδης 

ζώνη βρίσκεται στη μέση του  εσωτερικού στρώματος της τρίχας που παρέχει αντοχή, ελαστικότητα και 

σχήμα των σγουρών μαλλιών. 

1.4.1.2.3 Καθαριστικά φούρνου 
Τα καθαριστικά φούρνου είναι πολύ ισχυρά και κατάλληλα για την αφαίρεση βρωμιάς που κολλάει σε 

φούρνους, ψησταριές, κτλ. Τα καθαριστικά φούρνου περιέχουν ισχυρά αλκαλικά συστατικά. Το ισχυρό 

αλκάλιο είναι απαραίτητο για την αφαίρεση καμένων κομματιών. Τα προϊόντα συσκευάζονται σε φιάλες 

ψεκασμού με σκανδάλη και σε φιάλες σπρέι. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε φιάλη σπρέι, δημιουργείται ο 

αφρός. Μετά τον ψεκασμό, η πόρτα του φούρνου κλείνει και ο αφρός παραμένει μέσα για 30 λεπτά. Στη 

συνέχεια ο φούρνος καθαρίζεται με ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι και πρέπει να ξεπλένεται συχνά. Η μέγιστη 

περιεκτικότητα του υδροξειδίου του νατρίου σε μια φιάλη σπρέι είναι 5%. Για τους υπολογισμούς της 

έκθεσης, θεωρείται ότι το προϊόν περιέχει 0.83% του NaOH (που είναι 2.5% από 33% του υδατικού 

διαλύματος του NaOH). Το προϊόν είναι γαλακτώδες λευκό ζελατινώδες υγρό. Η τυποποίηση προκαλεί 

μεγάλες σταγόνες κατά τον ψεκασμό (100 % >10 μm). Η συχνότητα εφαρμογής είναι 1 φορά ανά ημέρα και η 

διάρκεια είναι 2 λεπτά κάθε φορά. Ο ψεκασμός γίνεται σε κρύο φούρνο, με πιθανή έκθεση στα χέρια. Μπορεί 

να ψεκάσει κανείς μέχρι 1 g του προϊόντος ανά δευτερόλεπτο, με φιάλη ψεκασμού με σκανδάλη. 

1.4.1.2.4 Καθαριστικά αποχέτευσης 
Τα καθαριστικά αποχέτευσης καθαρίζουν βουλωμένες αποχετεύσεις, διαλύοντας λίπη και οργανικά 

απόβλητα. Υπάρχουν διάφορα είδη καθαριστικών αποχέτευσης που περιέχουν είτε το υδροξείδιο του 

νατρίου ή το θειικό οξύ. Τα υγρά καθαριστικά αποχέτευσης έχουν τη μέγιστη περιεκτικότητα του NaOH 

30%. Η χρήση υγρών καθαριστικών αποχέτευσης είναι συγκρίσιμη με τη δοσολογία των υγρών 

καθαριστικών.  Το καθαριστικό αποχέτευσης πρέπει να εφαρμόζεται αργά μέσα σε σωλήνες αποχέτευσης. 

Οι πελλέτες, που επίσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, έχουν περιεχόμενα έως 100%. 

Το καθαριστικό αποχέτευσης πρέπει να εφαρμόζεται αργά μέσα σε σωλήνες. Πρέπει να περιμένετε 

τουλάχιστον 15 λεπτά μέχρι το καθαριστικό αποχέτευσης να καθαρίσει τους βουλωμένους σωλήνες. 
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1.4.1.2.5 Άλλα καθαριστικά προϊόντα 
Το NaOH χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή διαφόρων καθαριστικών προϊόντων, αν και στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι ποσότητες του είναι μικρές και η προσθήκη του NaOH γίνεται κυρίως για την ρύθμιση του  

pH. Η χρησιμοποιημένη ποσότητα της ουσίας αλληλεπιδρά με άλλα συστατικά σε αντιδράσεις οξέος και για 

αυτό το NaOH δε μένει στο τελικό καταναλωτικό προϊόν. Όμως, τα υποχλωριώδη προϊόντα ενδέχεται να 

περιέχουν 0.25-0.45% του NaOH σε τελική τυποποίηση. Μερικά καθαριστικά τουαλέτας ενδέχεται να 

περιέχουν έως 1.1% και κάποια σαπούνια περιέχουν έως 0.5% του NaOH σε τελική τυποποίηση. 

1.4.1.2.6 Χρήση από καταναλωτές, διάρκεια ζωής και στάδιο αποβλήτων του NaOH σε μπαταρίες 
Το υδατικό υδροξείδιο του νατρίου χρησιμοποιείται ως ηλεκτρολύτης σε αλκαλικές μπαταρίες που βασίζονται 

στο νικέλιο-κάδμιο και στο διοξείδιο μαγγανίου-ψευδάργυρο. Αν και το υδροξείδιο του καλίου προτιμάται 

έναντι του υδροξειδίου του νατρίου, το NaOH ενδέχεται να είναι παρόν στις αλκαλικές μπαταρίες, αλλά σε 

αυτή την περίπτωση αυτή η ουσία περιορίζεται αυστηρά και δεν έρχεται σε επαφή με τον καταναλωτή. 

Η βιομηχανική και επαγγελματική χρήση του NaOH σε μπαταρίες (συμπ. Διαδικασίες ανακύκλωσης) 

καλύπτεται από το Σενάριο Έκθεσης 3. Αυτό το ΣΕ εστιάζεται στη χρήση από καταναλωτές, διάρκεια ζωής 

και το τελικό στάδιο ζωής του NaOH σε μπαταρίες. Δεδομένου ότι οι μπαταρίες είναι σφραγισμένα 

αντικείμενα και ότι το NaOH που χρησιμοποιείται στη συντήρηση τους δεν προορίζεται για άμεση 

απελευθέρωση, η έκθεση και οι εκπομπές του NaOH σε αυτά τα τελικά στάδια ζωής πρέπει να είναι 

ελάχιστες. 

1.4.1.3 Μέτρα διαχείρισης κινδύνου 

1.4.1.3.1 Μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με καταναλωτές (όλα εκτός από μπαταρίες) 
Τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με καταναλωτές αποσκοπούν κυρίως την πρόληψη 

ατυχημάτων. 

Μέτρα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό του προϊόντος 

• Απαιτείται η χρήση ανθεκτικής συσκευασίας με επισήμανση για την αποφυγή της αυτόματης ζημιάς και 

απώλειας ετικέτας, υπό τις κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης του προϊόντος.  Η έλλειψη 

ποιότητας της συσκευασίας οδηγεί σε απώλεια πληροφοριών για κινδύνους και οδηγίες χρήσης. 

• Απαιτείται τα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης, που περιέχουν το υδροξείδιο του νατρίου πάνω από 2% 

και ενδέχεται να είναι προσιτά στα παιδιά, να έχουν πώμα ασφάλειας (που εφαρμόζεται τώρα) και να φέρουν 

ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου (Προσαρμογή στην Τεχνική Πρόοδο της Οδηγίας 1999/45/EΕ, παράρτημα 

IV, Μέρος Α και Άρθρο 15(2) της Οδηγίας 67/548 στην περίπτωση, αντιστοίχως, των επικίνδυνων 

παρασκευασμάτων και ουσιών που προορίζονται για οικιακή χρήση). Αυτό θα αποτρέψει τα ατυχήματα με τα 

παιδιά και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

• Απαιτείται πάντα να παρέχονται στους πελάτες οι βελτιωμένες οδηγίες χρήσης και οι πληροφορίες για το 

προϊόν. Είναι σαφές ότι αυτό μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά τον κίνδυνο κατάχρησης. Για τη μείωση του 

αριθμού των ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται (μικρά) παιδιά ή ηλικιωμένοι, συνιστάται να 

χρησιμοποιούνται αυτά τα προϊόντα κατά την απουσία των παιδιών ή άλλων από τις πιθανές ευαίσθητες 

ομάδες.  Για να αποφευχθεί η ακατάλληλη χρήση του υδροξειδίου του νατρίου, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να 

περιέχουν μια προειδοποίηση κατά των επικίνδυνων μειγμάτων. 

• Συνιστάται η παράδοση μόνο σε πολύ παχύρρευστα παρασκευάσματα. 

• Συνιστάται η παράδοση μόνο σε μικρές ποσότητες.  

Οδηγίες προς τους καταναλωτές 

• Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. 

• Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε ανοίγματα αερισμού ή υποδοχές. 

Ο ΕΑΠ που απαιτείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης των καταναλωτών 

 

 Η συγκέντρωση 

του NaOH στο 

προϊόν > 2% 

Η συγκέντρωση του 

NaOH στο προϊόν 

μεταξύ  0.5% και 2% 

Η συγκέντρωση 

του NaOH στο 

προϊόν < 0.5% 

Προστασία της αναπνευστικής οδού: Σε 

περίπτωση σχηματισμού σκόνης ή 

αερολύματος π.χ. ψεκασμός): χρήση του 

εξοπλισμού προστασία της αναπνευστικής 

απαιτείται ορθή πρακτική όχι 
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οδού με εγκεκριμένο φίλτρο (P2) 

Προστασία των χεριών: Σε περίπτωση πιθανής 

δερματικής επαφής: χρήση αδιαπέραστων 

ανθεκτικών σε χημικές ουσίες γαντιών 

προστασίας 

απαιτείται ορθή πρακτική όχι 

Προστασία των ματιών: Εάν οι πιτσιλιές 

ενδέχεται να προκύψουν, να φοράτε καλά 

προσαρμοσμένα γυαλιά και μάσκα προσώπου 

απαιτείται ορθή πρακτική όχι 

 

1.4.1.3.2 Μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με καταναλωτές (μπαταρίες) 

Μέτρα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό του προϊόντος: Απαιτείται η χρήση των πλήρως σφραγισμένων 

αντικειμένων με μακρά διάρκεια ζωής. 

1.4.1.3.3 Μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον 
Δεν υπάρχουν ειδικά μέτρα διαχείρισης κινδύνου που σχετίζονται με το περιβάλλον. 

1.4.1.4 Μέτρα που σχετίζονται με απόβλητα 
Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο (π.χ. με την επιστροφή σε 

δημόσια εγκατάσταση ανακύκλωσης). Εάν το δοχείο είναι άδειο, πρέπει να απορρίπτεται ως κανονικά αστικά 

απόβλητα. 

Οι μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο (π.χ. με επιστροφή σε δημόσια 

εγκατάσταση ανακύκλωσης). Η ανάκτηση του NaOH από αλκαλικές μπαταρίες περιλαμβάνει το άδειασμα 

του ηλεκτρολύτη, τη συγκέντρωση και την εξουδετέρωση με το θειικό οξύ και το διοξείδιο του άνθρακα. Η 

επαγγελματική έκθεση που σχετίζεται με αυτά τα βήματα εξετάζεται στο σενάριο έκθεσης για τη βιομηχανική 

και επαγγελματική χρήση του NaOH. 

1.4.2 Εκτίμηση της έκθεσης 

1.4.2.1 Έκθεση των καταναλωτών 
Για την έκθεση των καταναλωτών είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η έκθεση του υδροξειδίου του νατρίου 

είναι εξωτερική έκθεση. Η επαφή με ιστούς και νερό θα οδηγήσει σε ιόντα του νατρίου και υδροξειδίου. Αυτά 

τα ιόντα υπάρχουν σε αφθονία στο σώμα. 

Μια σημαντική ποσότητα του νατρίου παραλαμβάνεται μέσω της τροφής διότι η κανονική πρόσληψη του 

νατρίου μέσω της τροφής είναι 3.1-6.0 g/ημέρα, σύμφωνα με το Fodor et al. (1999). Στην RAR της ΕΕ 

(2007) για το NaOH, οι συγκεντρώσεις της εξωτερικής έκθεσης σε mg/kg υπολογίστηκαν και συγκρίθηκαν με 

την πρόσληψη του νατρίου μέσω της τροφής για να δει κανείς αν είναι η σχετική οδός έκθεσης. Μερικά 

σενάρια αξιολογήθηκαν: Διαλύματα για απομάκρυνση επικαλύψεων δαπέδου, προϊόντα ισιώματος μαλλιών, 

καθαριστικά φούρνου και μέσα καθαρισμού αποχέτευσης. Γενικά, συνήχθη τα συμπεράσματα ότι η 

πρόσληψη του νατρίου λόγω της χρήση των προϊόντων που περιέχουν το NaOH είναι αμελητέα σε σύγκριση 

με την καθημερινή διαιτητική πρόσληψη των ιόντων του νατρίου (RAR της ΕΕ, 2007). Η επίδραση της 

πρόσληψης του νατρίου δεν εξετάζεται περαιτέρω στο παρόν ντοσιέ για το υδροξείδιο του νατρίου. 

Επειδή η τυχαία έκθεση κανονικά εξαιρείται από την αξιολόγηση χημικής ασφάλειας της ΕΕ και η τυχαία 

έκθεση εξετάζεται στη RAR της ΕΕ (2007, Ενότητα 4.1.3.2, σελίδες 59-62), η τυχαία έκθεση δεν θα 

αξιολογείται περαιτέρω στο παρόν ντοσιέ. Όμως, τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου για τους καταναλωτές, που 

προσδιορίζονται στην στρατηγική μείωσης κινδύνου για το NaOH (RRS της ΕΕ, 2008) περιλαμβάνονται στο 

παρόν ντοσιέ. 

1.4.2.1.1 Οξέα/βραχυπρόθεσμη έκθεση 
Η οξέα/βραχυπρόθεσμη έκθεση αξιολογήθηκε μόνο για την πιο κρίσιμη χρήση: χρήση του NaOH σε 

καθαριστικό φούρνου σε μορφή σπρέι. Η έκθεση του NaOH μέσω εισπνοής σε καθαριστικό φούρνου 

εκτιμήθηκε με τη χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων μοντελοποίησης 

1) Λογισμικό ConsExpo (έκδοση 4.1, http://www.consexpo.nl; Proud’homme de Lodder et al., 2006): προϊόν 

προεπιλογής: καθαριστικό φούρνου (εφαρμογή: Ψεκασμός), οι προεπιλεγμένες τιμές ισχύουν για φιάλη 

ψεκασμού με σκανδάλη  

2) SprayExpo (Koch et al., 2004): σχέδιο απελευθέρωσης: τοίχος (υποκατάστατο για τη χρήση που 

αξιολογήθηκε εδώ) 

Συνθήκες χρήσης και παράμετροι 

http://www.consexpo.nl/
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Οι συνθήκες χρήσης δόθηκαν από τον παρασκευαστή του προϊόντος όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα.  Αυτός ο πίνακας περιέχει μόνο ειδικές τιμές όμως δεν περιλαμβάνει τις προεπιλεγμένες τιμές που 

χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορα μοντέλα: 

 

Παράμετρος Τιμή 

Μορφή δοχείου 375 ml φιάλη ψεκασμού με σκανδάλη 

Χρησιμοποιημένη ποσότητα 120 g 
1
 

Διάρκεια ψεκασμού 120 sec 
1
 

Υπολογισμένη ταχύτητα σχηματισμού της μάζας 1 g/sec 
1
 

Η απόσταση μέχρι το πρόσωπο 0.5 m 

Η απόσταση μέχρι το τοίχωμα του φούρνου 0.3 m 

Σύνθεση της σχετικής μάζας 0.025 (2.5% συστατικό (33% NaOH) που θεωρείται ότι 

ισχύει για πιθανούς ερεθισμούς) 

Μέσος όρος της κατανομής μεγέθους των 

σωματιδίων 

273 µm 
1
 (μέσος όρος τριών μετρήσεων για μια 

συσκευασία, η χαμηλότερη τιμή από τις τρείς 

διαφορετικές δοκιμασμένες συσκευασίες) 

Συντελεστής διακύμανσης (βαθμός) του 

διάμεσου όρου 

1.15 
1
 (βλέπε κείμενο) 

Μέγιστο μέγεθος σωματιδίων 670 µm (εκτιμήθηκε από τη γραφική κατανομή 

σταγονιδίων) 

Μέγεθος του χώρου 15 m
3
 
2
 

Εναλλαγή του αέρα 2.5/h (ConsExpo προεπιλογή, επίσης χρησιμοποιήθηκε για 

το SprayExpo) 

Κριτική διάμετρος εισπνοής 670 µm (ορισμένη στη μέγιστη τιμή της διανομής 

δεδομένου ότι εκτιμάται η έκθεση στη μύτη) 
1
 Αυτά τα δεδομένα αποκλίνουν από τις προεπιλεγμένες τιμές των μοντέλων, βλέπε τις λεπτομέρειες στο 

κείμενο. Το SprayExpo απαιτεί η ελάχιστη διάρκεια ψεκασμού να είναι 300 δευτερόλεπτα. Προκειμένου να 

διατηρηθεί η συνολική ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε από of 120 g, η ταχύτητα σχηματισμού της μάζας σε 

αυτό το μοντέλο ήταν μειωμένη. 
2
 Αυτή είναι η προεπιλεγμένη τιμή από το ConsExpo για την κουζίνα. Το μέγεθος του χώρου στο SprayExpo 

(το χαμηλότερο δυνατό ύψος: 3 m) προσαρμόστηκε για να οδηγήσει στην ίδια τιμή χώρου. 

Τα δεδομένα του προϊόντος διαφέρουν ελαφρώς από τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στο ConsExpo 4.1 

(Proud’homme de Lodder et al., 2006). Εκεί αναφέρεται η τιμή σχηματισμού μάζας 0.78 g/sec για κανονικά 

καθαριστικά φούρνου. Εδώ αυτή η τιμή είναι κάπως υψηλότερη, αλλά και πάλι είναι χαμηλότερη από την 

τιμή 1.28 g/sec που αναφέρεται για ένα αντιλιπαντικό. 

Τρεις διαφορετικές συσκευασίες του προϊόντος δοκιμάστηκαν με τρεις μετρήσεις για κάθε συσκευασία. 

Επιπλέον, οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με αποστάσεις 10 και 20 cm, αντιστοίχως, μεταξύ του 

ακροφυσίου και της ακτίνας λέιζερ. Για την αξιολόγηση έκθεσης επιλέχθηκαν οι δοκιμές με την απόσταση 10 

cm και τη χαμηλότερη τιμή (μέσος όρος των τριών μετρήσεων). 

Η αντίστοιχη κατανομή περιγράφεται από (στρογγυλοποιείται σε 3 ψηφία):  

•  10
ο
 εκατοστημόριο από 103 µm 

•  50
ο
 εκατοστημόριο από 273 µm 

• 90
ο
 εκατοστημόριο από 314 µm 

Σύμφωνα με την υπόθεση λογαριθμικής κατανομής (Proud’homme de Lodder et al., 2006), το λογισμικό 

@risk (έκδοση 4.5.2, Pallisade Corporation, 2002) χρησιμοποιήθηκε για να καθορίσει την “κατανομή ειδικού 

προϊόντος” με τις εξής τιμές: 

• Διάμεσος = 273 µm 

• 10ο εκατοστημόριο: 104 µm 

• μ = ln(GM) (αντιστοιχεί σε ln(median)) = ln(273) = 5.61 

• δ = ln(GSD) = 0.75 

οδηγώντας σε μια τυπική απόκλιση 314 και το C.V. να είναι (314/273 =) 1,15 (το τελευταίο απαιτείται για το 

λογισμικό ConsExpo). Το λογισμικό @risk επίσης επιτρέπει  να ληφθούν τα ποσοστά που αντιπροσωπεύουν 

καθορισμένες κατηγορίες μεγέθους (που απαιτούνται για το μοντέλο). 
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Βλέπε Παράρτημα για τα λεπτομερή αποτελέσματα μοντελοποίησης με τα δύο μοντέλα. Παρακαλούμε να 

σημειώσετε: η συγκέντρωση 2.5% (του 33% NaOH στο νερό) χρησιμοποιήθηκε στις ασκήσεις 

μοντελοποίησης. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα διαιρέθηκαν με 3 για να ληφθούν τα αποτελέσματα όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 15. 

Άλλες εκτιμήσεις της έκθεσης 
Η Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνων της ΕΕ (2007) για το υδροξείδιο του νατρίου εκτιμά την επαγγελματική 

έκθεση σε NaOH από τη χρήση των καθαριστικών φούρνου/ Αυτή η εκτίμηση βασίζεται σε μια υποτιθέμενη 

συγκέντρωση έκθεσης 10 mg/m
3
 για αερολύματα. Αυτή η τιμή λήφθηκε από τις δοκιμές με σπρέι βαφής. Με 

την συγκέντρωση του 3% NaOH  και των 30% μη πτητικών ουσιών σε καθαριστικό φούρνου η 

βραχυπρόθεσμη εκτιμήθηκε η έκθεση μέσω της εισπνοής (κατά τον ψεκασμό) που αντιστοιχεί σε 1 mg/m
3 
. 

Επομένως, με τη συγκέντρωση του NaOH στο προϊόν που είναι 0.83% (αυτό το προϊόν) η συγκέντρωση της 

έκθεσης μέσω της εισπνοής θα ήταν 0.3 mg/m
3
. 

Τα αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα για διαφορετικές προσεγγίσεις μοντελοποίησης παρουσιάζονται στον Πίνακα 15. Η 

συγκέντρωση συστατικών 2.5% (με τα συστατικά να είναι 33% του NaOH στο νερό) χρησιμοποιήθηκε στις 

ασκήσεις μοντελοποίησης. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα μοντελοποίησης όπως παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα διαιρέθηκαν με 3 για να ληφθούν τα αποτελέσματα για το καθαρό NaOH. 

Πίνακας 15 Οξείες συγκεντρώσεις έκθεσης για τους καταναλωτές 

Είδη 

έκθεσης 

Εκτιμώμενες συγκεντρώσεις 

έκθεσης 

Μετρημένες 

συγκεντρώσεις 

έκθεσης 

Επεξήγηση / Πηγή δεδομένων 

μέτρησης 

Τιμή Μονάδα Τιμή Μονάδα 

Έκθεση 

μέσω 

εισπνοής 

0.012 (μέσος όρος) * 

0.33 (μέγιστη 

συγκέντρωση) 

mg/m
3
   ConsExpo 4.1: Ψεκασμός για 2 

λεπτά, 60 λεπτά διάρκεια της 

έκθεσης 

1.6 mg/m
3
   SprayExpo: μέσος όρος για 

διάρκεια ψεκασμού (5 λεπτά) 

0.3 mg/m
3
   According to EU RAR, 2007 

* Η τιμή 0.012 mg/m
3
 αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο για τη συνολική διάρκεια έκθεσης που είναι 60 λεπτά, σύμφωνα με 

τον υπολογισμό του ConsExpo και συμπεριλαμβάνει 58 λεπτά χωρίς εφαρμογή. Επειδή εδώ ζητείται η μέση 

συγκέντρωση κατά την εφαρμογή, η μέγιστη συγκέντρωση (0.33 mg/m
3
) χρησιμοποιείται ως συντηρητική εκτίμηση της 

μέσης συγκέντρωσης. 

Επισκόπηση των τιμών της βραχυπρόθεσμης έκθεσης 

Πίνακας 16 Επισκόπηση των οξέων συγκεντρώσεων έκθεσης για τους καταναλωτές 

Είδη έκθεσης Συγκεντρώσεις Επεξήγηση 

Στοματική έκθεση (σε mg/kg bw/d)  Δεν ισχύει 

Δερματική τοπική έκθεση (σε mg/cm
2
)  Δεν ισχύει 

Δερματική συστηματική έκθεση (σε mg/kg 

bw/d) 

 Δεν ισχύει 

Έκθεση μέσω εισπνοής (σε mg/m
3
) 0.3 έως 1.6 Βλέπε αποτελέσματα μοντελοποίησης 

παραπάνω  
1.4.2.1.2 Μακροχρόνια έκθεση 
Η έκθεση σε καθαριστικό φούρνου περιορίζεται σε μερικά λεπτά ανά φορά με έως 1 φορά ανά ημέρα (αυτή 

είναι η χειρότερη υπόθεση, στην πράξη είναι λογική πιο χαμηλή συχνότητα, περίπου μια φορά την εβδομάδα). 

Ως εκ τούτου, η μακροχρόνια έκθεση δεν πρέπει να εξετάζεται. 

Το NaOH δεν αναμένεται να είναι συστηματικά διαθέσιμο στο σώμα υπό τις κανονικές συνθήκες χειρισμού 

και χρήσης και συνεπώς οι συστηματικές επιδράσεις του NaOH μετά την δερματική έκθεσης ή την έκθεση 

μέσω εισπνοής δεν αναμένονται να προκύψουν. 

Εάν τηρούνται τα συνιστώμενα ΜΔΚ, η τοπική έκθεση μέσω εισπνοής δεν θα είναι υψηλότερη από τις 

εκθέσεις μέσω εισπνοής στο ΣΕ3. Ως εκ τούτου, η έκθεση μέσω εισπνοής των καταναλωτών δεν θα 

αξιολογείται περαιτέρω ποσοτικά.  

Η έκθεση των καταναλωτών στο NaOH σε μπαταρίες είναι μηδέν επειδή οι μπαταρίες είναι σφραγισμένα 

αντικείμενα με μακριά διάρκεια ζωής. 
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1.4.2.2 Έμμεση έκθεση των ανθρώπων μέσω του περιβάλλοντος (στοματική) 
Η έμμεση έκθεση των ανθρώπων, για παράδειγμα μέσω της κατανάλωσης του πόσιμου νερού, δεν ισχύει για 

το NaOH. Οποιαδήποτε πιθανότητα έκθεσης σε NaOH λόγω των εκπομπών στο περιβάλλον θα έχει σημασία 

μόνο σε τοπικό επίπεδο. Οποιαδήποτε επίδραση του pH από τις τοπικές εκπομπές θα εξουδετερωθεί στα 

ύδατα υποδοχής στο περιφερειακό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η έμμεση έκθεση των ανθρώπων μέσω του 

περιβάλλοντος (στοματική) δεν έχει σημασία στην περίπτωση του NaOH (RAR της ΕΕ, 2007). 

1.4.2.3 Περιβαλλοντική έκθεση 
Οι χρήσεις καταναλωτών αφορούν ήδη αραιωμένα προιοντα τα οποία στη συνέχεια θα εξουδετερώνονται 

γρήγορα σε υπονόμους, πριν φτάσουν  τις ΕΕΑΥ ή επιφανειακά ύδατα. 
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1.5 Περιφερειακές συγκεντρώσεις έκθεσης 
 

Οποιεσδήποτε επιδράσεις που ενδέχεται να προκύψουν θα αναμένονταν στο τοπικό επίπεδο και για αυτό 

αποφασίστηκε ότι δεν έχει νόημα να περιλαμβάνεται το περιφερειακό ή ηπειρωτικό επίπεδο στην αξιολόγηση 

κινδύνου (RAR της ΕΕ, 2007). Οι προβλεπόμενες περιβαλλοντικές συγκεντρώσεις (ΠΠΣ) δεν είναι δυνατόν 

να υπολογιστούν. Παρέχεται μόνο η επισκόπηση των μετρημένων επιπέδων (RAR της ΕΕ, 2007). 

Οι εκπομπές του NaOH κατά την παραγωγή και χρήση αφορούν κυρίως το υδάτινο περιβάλλον. Για το 

νάτριο, άλλες ανθρωπογενείς πηγές είναι για παράδειγμα εξόρυξη και η χρήση άλατος για τον αποχιονισμό 

οδών (χλωριούχο νάτριο). Στο νερό (συμπεριλαμβανομένων των υδάτων από τα ιζήματα και εδάφη), το 

NaOH διίσταται στο ιόν νατρίου (Na
+
) και στο ιόν υδροξυλίου (OH

-
), τα οποία και τα δύο υπάρχουν ευρέως 

στο φυσικό περιβάλλον. 

 

1.5.1 Γλυκά νερά (επιφανειακά ύδατα) 
Η συγκέντρωση των ιόντων του υδροξυλίου (OH

-
) στο περιβάλλον έχει καθοριστεί μέσω των μετρήσεων του 

pH.  Η γεωχημική, υδρολογική και/ή βιολογική διαδικασίες κυρίως καθορίζουν το pH του υδάτινου 

οικοσυστήματος. Το pH είναι ένας σημαντικός παράμετρος των υδάτινων οικοσυστημάτων και είναι ο 

πρότυπος παράμετρος των προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων. Τα πιο σημαντικά 

υδάτινα οικοσυστήματα των γλυκών νερών στον κόσμο αποκάλυψαν τις μέσες ετήσιες τιμές του pH μεταξύ 

6.5 και 8.3, όμως χαμηλότερες ή υψηλότερες τιμές έχουν μετρηθεί σε άλλα υδάτινα οικοσυστήματα. Σε 

υδάτινα οικοσυστήματα με διαλυμένα οργανικά οξέα έχει μετρηθεί το pH που είναι κάτω από 4.0, ενώ σε 

ύδατα με υψηλή περιεκτικότητα σε χλωροφύλλη η αφομοίωση των διττανθρακικών μπορεί να οδηγήσει στις 

τιμές του pH πάνω από 9.0 το μεσημέρι (ΟΟΣΑ, 2002, από το ΠΠΗΕ 1995). 
 

Επίσης το νάτριο (Na
+
) έχει μετρηθεί σε υδάτινα οικοσυστήματα των γλυκών νερών. Για παράδειγμα, οι 

συγκεντρώσεις του 10
ου

 εκατοστημορίου, του μέσου όρου και του 90
ου

 εκατοστημορίου για συνολικά 75 

ποταμούς στη Βόρεια Αμερική, Νότια Αμερική, Ασία, Αφρική, Ευρώπη και Ωκεανία ήταν 1.5, 28 και 68 

mg/l, αντίστοιχα (ΟΟΣΑ, 2002, από το ΠΠΗΕ, 1995). 

Για τα Ευρωπαϊκά γλυκά νερά υπάρχουν εκτεταμένες βάσεις δεδομένων για τις φυσικές και χημικές ιδιότητες, 

συμπεριλαμβανομένου του pH, για την σκληρότητα (υπολογισμένη από τη μετρημένη συγκέντρωση του 

ασβεστίου και του μαγνησίου), για την αλκαλικότητα (καθορισμένη από την τιτλοδότηση βάσει των οξέων ή 

υπολογισμένη από τη συγκέντρωση του ασβεστίου) και για τη συγκέντρωση του νατρίου. Στο πλαίσιο της 

Έκθεσης Αξιολόγησης Κινδύνου της ΕΕ για το Μέταλλο Zn (Ολλανδία, 2004), τα δεδομένα για τις φυσικές 

και χημικές ιδιότητες των γλυκών νερών στις Ευρωπαϊκές χώρες και τα συνδυασμένα δεδομένα για γλυκά 

νερά στις Ευρωπαϊκές χώρες συγκεντρώθηκαν και αναφέρθηκαν από το De Schampelaere et al. (2003) και το 

Heijerick et al. 
 (2003). Τα συνδυασμένα Ευρωπαϊκά δεδομένα για τις ανωτέρω φυσικές και χημικές ιδιότητες, όλα 

σχετίζονται με τις μεταβολές του pH, συνοψίζονται στον Πίνακα 17. Τα δεδομένα σε αυτόν τον πίνακα 

βασίζονται στα δεδομένα από το 1991-1996 για τις 411 Ευρωπαϊκές περιοχές, που προέρχονται από το 

‘GEMS/Δεδομένα για τα ύδατα’(Παγκόσμιο Σύστημα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης) το οποίο κυρίως 

προορίζεται για τα συστήματα μεγάλων ποταμών. Η ανάλυση συσχέτισης των δεδομένων από τις 411 

περιοχές δείχνει ότι όλοι οι παράμετροι που αναφέρονται στον Πίνακα 17 συσχετίζονται θετικά, δηλαδή το 

αυξημένο pH σχετίζεται με τις αυξημένες συγκεντρώσεις του Ca, Mg και Na και με την αυξημένη 

σκληρότητα και την αλκαλικότητα (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003). 

Η διακύμανση στις ανωτέρω φυσικές και χημικές ιδιότητες των συστημάτων μεγάλων ποταμών σε διάφορες 

Ευρωπαϊκές χώρες είανι μικρή, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές στις Βόρειες χώρες (Δανία, Σουηδία, 

Νορβηγία και Φινλανδία) που χαρακτηρίζονται από τις συνθήκες ‘μαλακών νερών’, δηλαδή η σκληρότητα 

είναι  <24 mg CaCO3/l και το pH είναι χαμηλό. Για παράδειγμα, στην Σουηδία η τιμή της αλκαλικότητας του 

50
ου

 εκατοστημορίου είναι 15 mg CaCO3/l, που είναι 10 φορές χαμηλότερη από την τιμή για όλη την Ευρώπη. 

Στην Σουηδία η τιμή το pH  του 50
ου

 εκατοστημορίου είναι κάτω από 7, που είναι 1 μονάδα του pH 

χαμηλότερη από την τιμή για όλη την Ευρώπη (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003; 

Ολλανδία, 2004). 

Τα δεδομένα για το pH (και για μερικές μονάδες τα δεδομένα για την αλκαλικότητα) στα επιφανειακά ύδατα, 

που λαμβάνουν λύματα από τους παραγωγούς του NaOH, παρουσιάζονται στον Πίνακα 17. Σε όλα εκτός από 

τα 3 επιφανειακά ύδατα για τα οποία είναι διαθέσιμες οι τιμές του pH, οι τιμές του pH είναι εντός του 

φάσματος 6.5-8.5. Αυτά τα ύδατα περιλαμβάνουν γλυκά νερά (ποταμούς) και θαλασσινό νερό. Όλα αυτά τα 
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ύδατα έχουν μικρότερο φάσμα των τιμών του pH, συνήθως εντός μιας μονάδας του pH (τα περισσότερα 

ύδατα: το φάσμα του pH είναι 7.0 έως 8.0). Έτσι, στα περισσότερα ύδατα υποδοχής οι τιμές του pH είναι 

εντός του φάσματος που αναμένεται στα περισσότερα Ευρωπαϊκά ύδατα (βλέπε τον Πίνακα 17). Σε έναν 

ποταμό το pH κυμάνθηκε από 6.5-9.0 και στα δύο ύδατα ήταν ακόμα πιο μεγάλο φάσμα των τιμών του pH, 

4.2-9.2 σε μια λίμνη και 4.5-10.0 σε άλλο, απροσδιόριστο τύπο νερού. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τις 

συγκεντρώσεις του νατρίου στα ύδατα υποδοχής στις μονάδες παραγωγής του NaOH (η ερώτηση για την 

περιεκτικότητα σε νάτριο δεν είχε συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο). 

 

Πίνακας 17 Φυσικο-χημικές ιδιότητες των Ευρωπαϊκών γλυκών υδάτων (De Schampelaere et al., 2003; 

Heijerick et al., 2003) (Από την RAR της ΕΕ, 2007) 

Τιμή 

εκατοστημορίου 

pH Σκληρότητα 
1)

 

(mg/l, όπως 

СаСОз) 

Αλκαλικότητα 

(mg/l, όπως 

СаСОз) 

Ca (mg/l) Mg 

(mg/l) 

Na (mg/l) 

5
ο
 εκατοστημόριο 6.9 26 3 8 1.5 3 

10
ο
 εκατοστημόριο 7.0 41 6 13 2 5 

20
ο
 εκατοστημόριο 7.2 70 15 23 3 7 

30
ο
 εκατοστημόριο 7.5 97 31 32 4 10 

40
ο
 εκατοστημόριο 7.7 126 53 42 5 13 

50
ο
 εκατοστημόριο 7.8 153 82 51 6 17 

60
ο
 εκατοστημόριο 7.9 184 119 62 7 22 

70
ο
 εκατοστημόριο 7.9 216 165 73 8 29 

80
ο
 εκατοστημόριο 8.0 257 225 86 10 40 

90
ο
 εκατοστημόριο 8.1 308 306 103 12 63 

95
ο
 εκατοστημόριο 8.2 353 362 116 15 90 

1)   Σκληρότητα: ολική σκληρότητα, υπολογισμένη από τη συγκέντρωση του Ca και του Mg 

 

1.5.2 Θαλασσινό νερό 
Σε πάνω από 97% του θαλασσινού νερού στον κόσμο, η αλμυρότητα (η ποσότητα των διαλυμένων 

ανόργανων συστατικών) είναι 35
o
/oo (promille, σε g/kg), αλλά ενδέχεται να είναι χαμηλότερη. (Συνήθως 

χρησιμοποιούν την εξής ταξινόμηση των ειδών των υδάτων που βασίζονται σε αλμυρότητα: θαλασσινό νερό: 

Αλμυρότητα > 20 
o
/oo, υφάλμυρο νερό: αλμυρότητα 5-20 

o
/oo, γλυκό νερό: αλμυρότητα < 5 

o
/oo). Τα κύρια 

συστατικά του θαλασσινού νερού σε 35 
o
/oo είναι Cl

-
 (19.35 g/kg), Na

+
 (10.77 g/kg), SO4

2-
 (2.71 g/kg), Mg

2+
 

(1.29 g/kg), Ca
2+

 (0.41 g/kg), K
+
 (0.40 g/kg) και HCO3

-
 (0.142 g/kg, όταν είναι η αλκαλικότητα του 

ανθρακικού που εκφράζεται όπως HCO3
-
, επειδή είναι το κυρίαρχο είδος στο θαλασσινό νερό. Οι 

συγκεντρώσεις του CO2 και CO3
2-

 στο θαλασσινό νερό είναι πολύ χαμηλές σε σύγκριση με τη συγκέντρωση 

του HCO3
-
) (Stumm et al., 1981). 

Το pH του θαλασσινού νερού (νερό των ωκεανών) είναι συνήθως 8.0-8.3, που είναι πολύ παρόμοιο με τις τιμές 

του 80
ου

 και του 95
ου

 εκατοστημορίου σε Ευρωπαϊκά γλυκά ύδατα. Το συνολικό φάσμα των τιμών του pH που 

αναφέρεται για το θαλασσινό νερό είναι 7.5-9.5 (Caldeira et al., 1999) και τα δεδομένα από μερικές πηγές στο 

διαδίκτυο. Η συγκέντρωση του νατρίου (Na) στο θαλασσινό νερό (10,770 mg/kg, ισοδύναμο με 10,450 mg/l) 

είναι 115-φορές υψηλότερη από την τιμή του 95
ου

 εκατοστημορίου σε Ευρωπαϊκά γλυκά ύδατα (90 mg/l). Η 

συγκέντρωση του όξινου ανθρακικού (HCO3
-
) στο θαλασσινό νερό (142 mg/kg, ισοδύναμο με 137 mg/l) είναι 

μεταξύ του μέσου όρου της συγκέντρωσης του HCO3
-
 (106 mg/l) της συγκέντρωσης του HCO3

-
 με το 90

ο
 

εκατοστημόριο (195 mg/l) σε Ευρωπαικά γλυκά ύδατα, δείχνοντας την σχετικά υψηλή ρυθμιστική ικανότητα 

στο θαλασσινό νερό. Η ολική σκληρότητα του θαλασσινού νερού (6,100 mg/l, όπως CaCO3, υπολογισμένη 

από τη συγκέντρωση του Ca και του Mg) είναι 17-φορές υψηλότερη από την τιμή του 95
ου

 εκατοστημορίου 

σε Ευρωπαϊκά γλυκά ύδατα, λόγω της πολύ υψηλότερης συγκέντρωσης του Ca και ειδικά του Mg στο 

θαλασσινό νερό σε σύγκριση με γλυκό νερό. 
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Συντομογραφίες και ακρωνύμια 

AC κατηγορία αντικειμένου 

CEPI Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Χαρτοβιομηχανιών 

CSA χημική αξιολόγηση ασφάλειας 

DNEL παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις 

EASE Εκτίμηση και Αξιολόγηση της Έκθεσης των Ουσιών 

ECETOC Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικοτοξικολογίας και Τοξικολογίας Χημικών Ουσιών 

ES Σενάριο Έκθεσης 

ERC κατηγορία απελευθέρωσης στο περιβάλλον 

EU RAR Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

LEV τοπικό σύστημα εξαερισμού 

OC συνθήκες λειτουργίας 

OEL Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

PC κατηγορία χημικών προϊόντων 

PPE εξοπλισμός ατομικής προστασίας 

PROC κατηγορία διαδικασίας 

RMM μέτρα διαχείρισης κινδύνου 

RPE προστατευτικός εξοπλισμός αναπνευστικού συστήματος 

SCOEL Επιστημονική Επιτροπή για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης 

STP εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 

SU τομέας χρήσης 

TRA Επικεντρωμένη Αξιολόγηση Κινδύνου 

TWA τιμή Χρονικά Σταθμισμένη Μέση τιμή 

WWTP εγκαταστάσεις επεξεργασίας απόβλητου ύδατος 

 

Αυτό το ΔΔΑ έχει σκοπό την παροχή δεδομένων για την υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον. Οι πληροφορίες 

που δίνονται αντιστοιχούν με τις γνώσεις και την εμπειρία μας.  Οι περιγραφές, τα δεδομένα και οι 

πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο δεδομένων είναι αξιόπιστα, όμως πρέπει να θεωρούνται μόνο 

ως οδηγίες. Έτσι, το παρόν ΔΔΑ δεν αποτελεί εγγύηση για τις ιδιότητες ή πρότυπα ποιότητας. 

Αυτές οι πληροφορίες έχουν σκοπό να περιγράψουν το προϊόν μας εν όψει των πιθανών απαιτήσεων 

ασφάλειας, όμως είναι η ευθύνη του πελάτη να προσδιορίσει τη δυνατότητα εφαρμογής των πληροφοριών και 

την καταλληλότητα οποιωνδήποτε προϊόντων για τον δικό του συγκεκριμένο σκοπό, να εξασφαλίσει τον 

ασφαλή χώρο εργασίας και να τηρεί όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. 

Επειδή ο χειρισμός, η αποθήκευση, η χρήση και η απόρριψη του προϊόντος είναι πέρα από τον έλεγχο μας και 

τις γνώσεις μας, εμείς αποκλείουμε κάθε ευθύνη σχετικά με τον χειρισμό, την αποθήκευση, τη χρήση ή την 

απόρριψη αυτού του προϊόντος. 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν το προϊόν χρησιμοποιείται ως συστατικό ενός άλλου προϊόντος, οι 

πληροφορίες του παρόντος ΔΔΑ ενδέχεται να μην ισχύουν. 


