
 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΦΡΕΟΝ  –  ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ  ΤΟΥ  ΣΕ  ΚΛΕΙΣΤΟ  ΧΩΡΟ 

 Το Φρέον είναι χηµικός παράγοντας και χρησιµοποιείται ως ψυκτικό υγρό 

εγκαταστάσεων ψύξης σε χώρους όπου λειτουργούν ψυγεία. 

 Σύµφωνα µε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλούς Χρήσης που το συνοδεύει, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 25 του Ν.1568/85, συγκαταλέγεται στα τοξικά χηµικά. Επειδή 

είναι βαρύτερο από τον αέρα, σε περίπτωση απελευθέρωσής του σε κλειστούς ή 

χαµηλούς χώρους επιτυγχάνονται τέτοιες συγκεντρώσεις που µπορεί να 

δηµιουργήσουν συνθήκες ασφυξίας. Σε συνδυασµό µάλιστα µε την τοξική του δράση 

είναι δυνατό οι συνθήκες αυτές να οδηγήσουν ακόµη και σε µη αναστρέψιµη κατάσταση 

για την ανθρώπινη υγεία, οπότε η είσοδος σε τέτοιους χώρους είναι επικίνδυνη χωρίς τη 

χρήση αυτόνοµης αναπνευστικής συσκευής. Πιθανά συµπτώµατα από εισπνοή του 

αερίου είναι ζαλάδα, ναυτία, πονοκέφαλος, σύγχυση και απώλεια αισθήσεων.  

 Λόγω του αυξηµένου κινδύνου σε τέτοιες περιπτώσεις, ο εργοδότης πρέπει να 

καθορίζει διαδικασίες (σχέδια δράσης), οι οποίες πρέπει να εφαρµόζονται όταν λάβει 

χώρα ένα ατύχηµα, συµβάν ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης που συνδέεται µε την 

παρουσία επιβλαβών χηµικών παραγόντων στο χώρο εργασίας, όπως η διαρροή του 

συγκεκριµένου ψυκτικού υγρού. Σ’ αυτά τα σχέδια δράσης πρέπει να προσδιορίζονται 

µεταξύ άλλων: 

- οι εργαζόµενοι που επιτρέπεται να εργάζονται στην προσβεβληµένη ζώνη και ο 

κατάλληλος εξοπλισµός ατοµικής προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιούν κατά 

τη διάρκεια της κρίσιµης κατάστασης,  

- ο σαφής καθορισµός αρµοδιοτήτων όλων των εργαζοµένων που εµπλέκονται στη 

διαδικασία λήψης άµεσων µέτρων (π.χ. εκκένωση χώρου) και επισκευής, 

- τα συστήµατα προειδοποίησης και επικοινωνίας που απαιτούνται για την 

επισήµανση αυξηµένου κινδύνου,  

- οι πληροφορίες που πρέπει να είναι διαθέσιµες σχετικά µε τα µέτρα για την 

αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης  

- Επίσης, να περιλαµβάνεται η άσκηση ετοιµότητας σε καθορισµένα χρονικά 

διαστήµατα ή µετά από αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία κ.λπ.  
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Παράδειγµα διαρροής ψυκτικού υγρού σε κλειστό και χαµηλό χώρο λόγω βλάβης του 

φίλτρου υγρασίας / ξένων σωµάτων 

 

Φωτο1 – Κλειστός και χαµηλός χώρος (πατάρι) όπου βρίσκεται τµήµα  του 
κυκλώµατος ψύξης ψυγείου φρούτων – λαχανικών 

 
Φωτο2 – Φίλτρο υγρασίας/µικροσωµατιδίων το οποίο αντικαταστάθηκε στο κύκλωµα 

ψύξης  

 


