რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების მოკლე ცნობარი.
პროგრამა EaP Green

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია სამრეწველო განვითარების საკითხებზე (UNIDO)

რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების
მოკლე ცნობარი
აქროლადი ორგანული ნაერთების შემცველ ქიმიურ
ნივთიერებებთან მოპყრობა
სექტემბერი, 2017

რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების მოკლე ცნობარი.
პროგრამა EaP Green

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია „ეკონომიკის ეკოლოგიზაცია აღმოსავლეთის
პარტნიორობის ქვეყნებში (EaP GREEN)“ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც
ფინანსირდება ევროკავშირის მიერ და სრულდება ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ გაეროს გარემოს პროგრამასთან (UNEP)
გაეროს სამრეწველო განვითარების ორგანიზაციასთან (UNIDO) და გაეროს ევროპის
ეკონომიკურ კომისიასთან (ЕEC UN) თანამშრომლობაში.
პუბლიკაციაში მოყვანილი მოსაზრებები არანაირად არ ასახავენ ევროკავშირის
ოფიციალურ მოსაზრებებს.
წინამდებარე დოკუმენტის მომზადებისას არ იყო გამოყენებული გაეროს ოფიციალური
რედაქტირება. გამოყენებული აღნიშვნები, აგრეთვე მასალის წარმოდგენის ფორმა არ
წარმოადგენს UNIDO-ს სამდივნოს რაიმე მოსაზრების გამოხატულებას ნებისმიერი
სახელმწიფოს ლეგალური სტატუსის, ტერიტორიის, დასახლებული პუნქტის მიმართ ან
მისი მმართველობის სტრუქტურების, მისი საზღვრების, ეკონომიკის სისტემის ან
განვითარების დონის მიმართ.
„განვითარებული“, მრეწველობის მხრივ განვითარებული“, „განვითარებადი“ ტიპის
გამოთქმები გამოიყენება სტატისტიკური მოხერხებულობისთვის და ყოველთვის არ
ასახავენ მოსაზრებას განვითარების პროცესის ხარისხის შესახებ, რომელსაც მიაღწია
გარკვეულმა სახელმწიფომ ან ტერიტორიამ. ორგნიზაციების ან კომერციული
პროდუქტების დასახელებების მოხსენიება არ წარმოადგენს UNIDO-ს მხრიდან მათი
საჯარო მოწონების ფაქტს.
პროექტების შერჩევა UNIDO-ს მონაწილეობის საილუსტრაციოდ ხორციელდება მათი
გეოგრაფიული და თემატური მრავალფეროვნების და მასშტაბის წარმოდგენის მიზნით,
და აგრეთვე არ არის დადასტურებული UNIDO-ს მიერ.
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წინასიტყვაობა
დღეისათვის სულ უფრო ნათელი ხდება წარმოების ეკოლოგიურად დაბალანსებული
მეთოდების დანერგვის და რესურსების უფრო ეფექტური გამოყენების აუცილებლობა.
გლობალურ დონეზე შემუშავებულია მწვანე მრეწველობის, რესურსეფექტური და უფრო
სუფთა წარმოების კონცეფციები, რომელთა დანერგვა ხორციელდება მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყნებში გაერთანებული ერების ორგანიზაციის სამრეწველო განვითარების
(UNIDO) და გარემოს დაცვის პროგრამების (UNEP) ხელმძღვანელობით.

მწვანე მრეწველობის კონცეფცია – „აწარმოო მეტი, ამისთვის ნაკლები რესურსების
გამოყენებისა და გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების გზით“ (creating
more value with less impact), რაც მიიღწევა ბუნებრივი რესურების უფრო ეფექტური
გამოყენების და უფრო სუფთა ტექნოლოგიების დანერგვის გზით.
რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების კონცეფცია – ინტეგრირებული მიდგომა
წარმოების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით, რომელიც ემყარება მატერიალური
რესურსების ეფექტურ მართვას მოძველებული ტექნოლოგიების უფრო პროგრესული
ტექნოლოგიებით ჩანაცვლებასთან კომპლექსში.
ამ კონცეფციის მთავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ საწარმოო პროცესები შეიძლება
გაუმჯობესდეს ისეთნაირად, რომ არა მარტო შემცირდეს გარემოს დაბინძურება და
საწარმოო ნარჩენების მოცულობა, არამედ აგრეთვე შენარჩუნდეს და/ან კომპანიისთვის
მიღებული იყოს დამატებითი შემოსავალი რესურსების ოპტიმალური მართვის გზით.

რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების გამოყენება ხელს უწყობს შემდეგი სამი
კომპონენტის მდგრად განვითარებას:
•
•
•

მატერიალური რესურსების, ენერგიის და წყლის ეფექტური გამოყენების
ოპტიმიზაცია;
გარემოზე ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა ნარჩენების და გამონაბოლქვების
მოცულობის შემცირების ხარჯზე;
ადამიანებისთვის რისკების მინიმუმამდე დაყვანა.

რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების წინამდებარე ცნობარი მომზადებულია
სადემონსტრაციო „ეკონომიკის ეკოლოგიზაცია აღმოსავლეთის პარტნიორობის
ქვეყნებში“ (EaP GREEN) პროგრამის ჩარჩოებში ევროკავშირის მხარდაჭერით და
ფინანსირებით UNIDO-ს და UNEP-ის მეთოდიკის და პროგრამის დანერგვით მიღებული
პირველი შედეგების საფუძველზე.
პროგრამა „ეკონომიკის ეკოლოგიზაცია აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში“ (EaP
GREEN) მიმართულია „მწვანე“ ეკონომიკის პრინციპების დანერგვის მხარდაჭერაზე
აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებში – აზერბაიჯანში, სომხეთში, ბელარუსში,
საქართველოში, მოლდავეთში და უკრაინაში. აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება
ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციასთან (ОECD), გაეროს
ევროპის ეკონომიკურ კომისიასთან (EEC UN), გაეროს გარემოს დაცვის პროგრამასთან
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(UNEP) და სამრეწველო განვითარების გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან
(UNIDO) ერთად. პროგრამის ფინანსირება ხდება ევროკავშირის და სხვა დონორების
მიერ, სლოვენიის რესპუბლიკის მთავრობის, ავსტრიის განვითარების ბანკის და
უნიდოს ჩათვლით. პროგრამის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მოძებნა
შეიძლება ბმულზე http://www.green-economies-eap.org.
UNIDO
და
UNEP
პასუხიმგებელნი
არიან
სადემონსტრაციო
პროექტებს
განხორციელებაზე, რომლებიც ეხება რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების
მეთოდოლოგიის გამოყენებას, გამოიყენება კვების პროდუქტების, ქიმიური
ნივთიერებების და სამშენებლო მასალების წარმოების სექტორებში. უფრო დეტალური
ინფორმაციის მიღება აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის დემონსტრაციული
კომპონენტის შესახებ შეიძლება ბმულზე http://www.unido.org/eapgreen.html/
საქართველოში რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო
პროგრამის რეალიზაცია ხდება 2014 წლიდან კვების მრეწველობის საწარმოებში,
ქიმიური მრეწველობის დარგში, სასოფლო-სამეურნეო მრეწველობაში და სამშენებლო
მასალების წარმოების საწარმოებში.
წინამდებარე ცნობარი განკუთვნილია ქიმიური დარგის საწარმოებისთვის
–
ტექნოლოგებისთვის, ინჟინრებისთვის, ფინანსური სფეროს თანამშრომლებისთვის,
მენეჯერებისთვის, არეთვე ექსპერტებისთვის და კონსულტანტებისთვის, რომლებსაც
ეხებათ ეკოლოგიური და ენერგეტიკული მენეჯმენტის საკითხები, საპროექტო
ორგანიზაციების მუშაკთათვის, დარგობრივი ასოციაციების თანამშრომელთათვის,
სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ქიმიური
პროდუქტების საწარმოთა მუშაობის ეფექტურობის ამაღლებაში.
წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოყვანილია რესურსეფექტური და უფრო სუფთა
წარმოების ძირითადი კონცეფციები და მიდგომები, აღწერილია წარმოებაში
რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების დანერგვის ეტაპები, მოყვანილია
წარმატებული პრაქტიკების მაგალითები სამრეწველო წარმოებების გამოცდილებიდან.
წინამდებარე სახელმძღვანელოში ძირითადი ყურადღება ექცევა რესურსეფექტური და
უფრო სუფთა წარმოების მეთოდოლოგიის გამოყენებას ქიმიურ ნივთიერებათა მიმართ,
განსაკუთრებით აქროლადი ორგანული ნაერთების მიმართ, ისეთი დარგების
განხილვის გზით, რომლებიც იყენებენ აქროლად ორგანულ ნაერთებს დამუშავების
ქიმიკატების სახით, როგორიცაა:
•
•
•

სამრეწველო გაწმენდა
საფარების დატანა
ოფსეტური პოლიგრაფიული მრეწველობა
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რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოება
შესავალი
რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოება წარმოადგენს მეთოდოლოგიას, რომელიც
მიმართულია რესურსების ეკონომიაზე და გარემოს დაბინძურების შემცირებაზე ან
გამორიცხვაზე, საწარმოო პროცესების ეფექტურობის გაზრდაზე წინასწარი ზომების
გამოყენებით.
გადაწყვეტილებები
უნდა
იყოს
ეკონომიკურად
მომგებიანი,
განხორციელებადი და არ უნდა ახდენდნენ უარყოფით გავლენას პროდუქციის
ხარისხზე. რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების ძირითადი კონცეფცია
შემდეგში მდგომარეობს: “უმჯობესია თავიდან აცილება, ვიდრე აღმოფხვრა”
რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების პროექტის რეალიზაციის შედეგად
მიღებული მოგებები მოყვანილია ნახატზე 1.

ნახ.1. რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების პროექტის რეალიზაციის შედეგად
მიღებული სარგებელი

რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს
ბუნებრივი რესურსების (ნედლეულის, ენერგიის და წყლის) გამოყენებას, მიღებული
ნარჩენების და ემისიების რაოდენობის შემცირებას, გარემოზე უარყოფითი გავლენის
მინიმუმამდე დაყვანას და ადამიანთა კეთილდღეობისა და ჯანმრთელობის
გაუმჯობესებას. ჩვეულებისამებრ, ამის მიღწევა ხდება ხუთი პროფილაქტიკური
მეთოდის ან მათი შეხამების საშუალებით (ნახატი 2):
•

პროდუქტის მოდიფიკაცია – პროდუქტის ისეთი მახასიათებლების შეცვლა,
როგორიცაა მასალის შემადგენლობა და ფორმა. ამ გზით შეიძლება ახალი
7
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•

•
•

•

პროდუქტის ექსპლუატაციის ვადის გაზრდა, მისი აღდგენის გამარტივება ან
წარმოებისას გარემოზე დამაბინძურებელი გავლენის შემცირება. პროდუქტის
შეფუთვის შეცვლაც, ჩვეულებისამებრ, განიხილება, როგორც პროდუქტის
მოდიფიკაცია.
საწყისი კომპონენტების შეცვლა – ტექნოლოგიურ პროცესში ნაკლებად
დამაბინძურებელი ნედლეულის, აგრეთვე ექსპლუატაციის ხანგრძლივი ვადის
მქონე დამხმარე ნივთიერებების (როგორიცაა საპოხი მასალები და
გამაგრილებელი სითხეები) გამოყენება.
ტექნოლოგიის მოდიფიკაცია – პროცესების გაუმჯობესება, მათი ავტომატიზაცია,
ოპტიმიზაცია, დანადგარების მოდერნიზაცია.
სათანადო სამეურნეო საქმიანობა – ცვლილებების შეტანა ტექნოლოგიურ
პროცესებში და მათ მართვაში ნარჩენების წარმოქმნის და ემისიების თავიდან
აცილება, სამრეწველო სწავლების დაქხვეწა და პერსონალის კომპეტენტურობის
გაზრდა.
რეცირკულაცია – წარმოების ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება იმავე
კომპანიაში, რომელშიც მოხდა მათი წარმოქმნა, ან მათი გადამუშავება და/ან
გამოყენება კომპანიის ფარგლებს გარეთ.

ნახ. 2. რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების მეთოდები

რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების სრულყოფის ზომების
განსაზღვრა
რესურსების ეფექტური გამოყენების ზომები კომპანიაში შეიძლება განისაზღვროს სხვადასხვა
ხერხებით, მათ შორის, საწარმოს თანამშრომლების თვითშეფასების გზით საკონტროლო
კითხვების (წინამდებარე ცნობარის დანართი 2), რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების
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ექსპერტის კონსულტაციების საშუალებით, „გონებრივი შტურმის“ მეშვეობით
კომპანიის პერსონალის მონაწილეობით, აგრეთვე სხვა კომპანიებში გამოყენებული
მოწინავე გამოცდილების გამოყენებით.
ოპტიმიზაციის ვარიანტების შერჩევაში დახმარების გაწევა შეუძლია მეთოდოლოგიურ
სქემას „ისიკავას დიაგრამის“ სახელწოდებით (ნახ. 3, 4), რომელიც ხელს უწყობს
მრავალი პრობლემის მიზეზების გამოვლენას და გადაჭრას. მისი გამოყენება შეიძლება
„გონებრივი შტურმის“ დროს პრობლემის გადაჭრის ხერხების ძიებისას და იდეების
განაწილებისას სხვადასხვა კატეგორიების მიხედვით.

ნახ. 3. პრობლემების გაჩენის ადგილებისა და მიზეზების სქემა
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ნახ. 4. საწარმოო პროცესის განხილვის სქემა მისი გაუმჯობესების შესაძლებლობების
მოსაძიებლად

რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების ცენტრებმა რეგიონში შეიძლება
გაუწიონ კომპანიებს დახმარება უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მიწოდების,
ტექნიკური დახმარების გაწევის და ინსტრუმენტების, მაგალითად, ტექნოლოგიური
რუკების, გამოსათვლელი ცხრილების, გამოყენების პრაქტიკული მაგალითების
მიწოდების გზით.
მრავალმა კომპანიამ დაადგინა, რომ მათ შეუძლიათ მიაღწიონ გარემოს მდგომარეობის
მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას და სახსრების ეკონომიას მარტივი ზომების გამოყენების
გზით, რომლებიც მიმართული იქნება ადმინისტრაციულ-სამეურნეო საქმიანობის და
ტექნიკური მომსახურების გაუმჯობესებაზე. საერთაშორისო გამოცდილებამ აჩვენა, რომ
რესურსების გამოყენების დაახლოებით 40%-ით გაუმჯობესება არ საჭიროებს არავითარ
ინვესტიციას და მნიშვნელოვან ეკონომიას იძლევა.
წინამდებარე ცნობარის დანართში 2 მოყვანილია კომპანიის თვითშეფასების
საკონტროლო კითხვარი რესურსების გამოყენების პერსპექტივების და ხარჯების
ეკონომიის შესაძლებლობების განსაზღვრის მიზნით.
კითხვარი მოიცავს შემდეგ თემებს:
‐ სათანადო სამეურნეო საქმიანობა
‐ მასალების გამოყენებისა და ნარჩენების წარმოქმნის შემცირება
‐ ენერგიის ეკონომია
‐ წყლის ეკონომია
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საწარმოებზე რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროგრამის
რეალიზაცია
საწარმოში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროგრამის
რეალიზაცია ემყარება შემდეგი ეტაპების თანმიმდევრულ შესრულებას:

წარმატებული

მოსამზადებელი ეტაპი – ექსპერტების მიერ საწარმოს ზოგადი გაცნობა (გამოშვებული
პროდუქციის ნომენკლატურა, გამოყენებული ტექნოლოგიური პროცესები, და ა.შ..)
წინასწარი შეფასება – ექსპერტების შეფასება, რომელიც მოიცავს ენერგომატარებლების
მოხმარების, ნედლეულის, მასალების, წყლის, ჩამდინარე წყლების, ნარჩენების და
ემისიების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების შეგროვებას. საწარმოს
ტექნოლოგიური პროცესების სქემის და ეკორუქის შედგენა;
დეტალური შეფასება - ექსპერტების მიერ საწარმოს და მისი ტექნოლოგიური
პროცესების შემოწმება რესურსების არაეფექტური გამოყენებისა და ნარჩენების
წარმოქმნის ძირითადი მიზეზების იდენტიფიცირების მიზნით, მატერიალური და
ენერგეტიკული ბალანსების შედგენა, ენერგოეფექტური და სუფთა წარმოების თაობაზე
შეთავაზებების შემუშავება და შერჩევა.
ამ ეტაპზე აუცილებელია ინსტრუმენტული გაზომვების, მაგალითად, ემისიების
შედგენილობისა და რაოდენობის, ემისიების, მათი ტემპერატურის, მათ შორის
ტექნოლოგიური მოწყობილობების ზედაპირების ტემპერატურის, მოწოდებული
ნედლეულის, მასალების, სითხეების მიწოდების და გაყვანის მოცულობის გაზომვა
საწარმოს მუშაობის რეალური მახასიათებლების შესადარებლად საწარმოში დადგენილ
ნორმატიულ დოკუმენტებთან.
განხორციელების შესაძლებლობის შეფასება – ექსპერტებთან ერთად რესურსების და
ენერგიის დაზოგვის შესაძლებლობებისა და მიზანშეწონილობის ღონისძიებათა
შესწავლა, საწარმოს საქმიანობის ეფექტურობის მახასიათებლების ამაღლების მიზნით
მიღებული გადაწყვეტილებების ეკოლოგიურ-ეკონომიკური და ინვესტიციური
შეფასება.
რეალიზაცია – დაგეგმილი ღონისძიებების და ტექნოლოგიური ცვლილებების
პრაქტიკული რეალიზაცია წარმადობის ზრდისა და საწარმოო ნარჩენების და
დაბინძურების შემცირებისათვის.
რესურსეფექტური და სუფთა წარმოება – ეს არ არის ერთდროული გაუმჯობესება,
არამედ გაუმჯობესების უწყვეტი პროცესია. აღნიშნული პროცესის
მუდმივი
რეალიზაცია საწარმოს მისცემს შესაძლებლობას მიაღწიოს მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ
და ეკონომიკურ სარგებელს.
რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროგრამის წარმატებით რეალიზაციისთვის
აუცილებელია მისი პრინციპების დანერგვა საწარმოს მართვის სისტემაში და
ყოველდღიურ ოპერაციებში.
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საწარმოს ხელმძღვანელებს უნდა ჰქონდეთ ზუსტი წარმოდგენა საწარმოში რესურსების
და ენერგიის დანაკარგებისა
და მათთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ,
რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პროგრამის რეალიზებით მიღწეულ შედეგებზე
და მის გავლენაზე საწარმოს მუშაობაზე.
საწარმოს ხელმძღვანელებმა ასევე უნდა წაახალისონ თანამშრომელთა შემოქმედებითი
მონაწილეობა და დაინტერესება საწარმოო პროცესში ინოვაციების დანერგვაში და
რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების პრინციპების გამოყენება კომპანიის
ფუნქციონირების არსებულ სისტემაში.
საწარმოს კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად,
ენერგიის, ნედლეულის და
მასალების, წყლის დაუსაბუთებელი დანაკარგების და ნარჩენების წარმოქმნის
შემცირების საკითხებზე მიმართეთ რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ცენტრს.
რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების ცენტრი
აღჭურვილია გაზომვების
აუცილებელი საშუალებებით, საკვლევი მოწყობილობებით და მეთოდოლოგიური
მასალებით სხადასხვა წარმადობის, საკუთრების ფორმის და მრეწველობის დარგის
საწარმოებში რესურსეფექტური და სუფთა წარმოების მეთოდების დასანერგად.
ექსპერტები მზად არიან გაგიწიონ დახმარება და თანადგომა როგორც ინჟინერტექნიკური სპეციალისტების მომზადებაში რესურსეფექტური და უფრო სუფთა
წარმოების მეთოდოლოგიაში, ასევე აუცილებელი ფინანსური რესურსების მიღებაში
თქვენი საწარმოს მოდერნიზაციისთვის მომგებიანი პირობებით.

„მწვანე ქიმია“
„მწვანე ქიმია“ – ეს არის ქიმიური პროდუქტებისა და პროცესების ისეთი გაუმჯობესება,
რომელიც ამცირებს ან აცილებს მავნე ნივთიერებების გამოყენებას და/ან წარმოქმნას.
არსებობს „მწვანე ქიმიის“ 12 პრინციპი:
‐

თავიდან არიდება: სჯობს თავიდან ავირიდოთ ნარჩენების წარმოქმნა, ვიდრე
ვახდენდეთ მათ გადამუშავებას და გაწმენდას წარმოქმნის შემდეგ.

‐

ატომური ეფექტურობა (საწყისი ნივთიერების გამოყენების სისრულე): სინთეზის
მეთოდები ისე უნდა შეირჩეს, რომ პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა
მაქსიმალურად შევიდეს საბოლოო პროდუქტის შემადგენლობაში.

‐

ქიმიური სინთეზის ნაკლებად მავნე მეთოდები: შეძლებისდაგვარად საჭიროა
სინთეზის ისეთი მეთოდების გამოყენება, რომლებიც იყენებენ და რომელთა
დროს წარმოიქმნება ადამიანისა და გარემოსთვის მაქსიმალურად დაბალი
ტოქსიკურობის მქონე ნივთიერებები.
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‐

უფრო უსაფრთხო ქიმიკატების წარმოება: ქიმიური პროდუქტები ისეთნაირად
უნდა იწარმოებოდეს, რომ შენარჩუნდეს მათი ფუნქციონალური ეფექტურობა
ტოქსიკურობის შემცირების ფონზე.

‐

უფრო უსაფრთხო გამხსნელები და დამხმარე ნივთიერებები: სჯობს საერთოდ არ
გამოვიყენოთ დამხმარე ნივთიერებები (მაგალითად, გამხსნელები, გამყოფი
აგენტები და ა.შ.) და თუ ეს შეუძლებელია, მათი გამოყენება უსაფრთხო უნდა
იყოს.

‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐

პროექტირება
ენერგოეფექტურობის
გათვალისწინებით:
საჭიროა
გათვალისწინებული იყოს ენერგეტიკული ხარჯები, მათი გავლენა გარემოზე,
პროდუქტის ღირებულება და მოხდეს მათი მინიმიზაცია.
სინთეზი შეძლებისდაგვარად უნდა ჩატარდეს გარემოს მაჩვენებლეთან
მიახლოებული წნევისა და ტემპერატურის პირობებში.
განახლებადი ნედლეულის გამოყენება: საწყისი და სახარჯო მასალები უნდა იყოს
განახლებადი და არა ამოწურვადი ყველა შემთხვევაში, როცა ეს ეკონომიკურად
ხელსაყრელია და ტექნიკურად შესძლებელი.
წარმოებული ნაერთების გამოყენების შემცირება: წარმოებული ნაერთების
მიღების
დამხმარე
სტადიები
(ფუნქციონალური
ჯგუფების
დაცვა,
მაბლოკირებელი ჩამნაცვლებლების შეყვანა, ფიზიკური და ქიმიური პროცესების
დროებითი მოდიფიკაციები) შეძლებისდაგვარად უნდა იყოს ამოღებული,
ვინაიდან ასეთი პროცესები საჭიროებენ დამატებითი რეაგენტების გამოყენებას
და შეიძლება გამოიწვიონ ნარჩენების წარმოქმნა.
კატალიზი: უპირატესობა ყოველთვის უნდა მიენიჭოს კატალიზურ რეაქციებს,
რომლებიც უფრო სელექტიურია სტექიომეტრიულ რეაგენტებთან შედარებით.
ნივთიერებების გამოყენება მათი დაშლის ხასიათის გათვალისწინებით: ქიმიური
პროდუქტები ისეთი უნდა იყოს, რომ გამოყენების შემდეგ არ ხდებოდეს მათი
გარემოში დაგროვება, არამედ ადგილი ჰქონდეს მათ დაშლას უსაფრთხო
პროდუქტებად.
ანალიზი რეალური დროის რეჟიმში დაბინძურების თავიდან აცილების მიზნით:
საჭიროა ანალიზური მეთოდიკების განვითარება იმისთვის, რომ რეალური
დროის რეჟიმში ხდებოდეს მავნე ნივთიერებების წარმოქმნის კონტროლი და
თავიდან აცილება.
თავიდანვე უფრო უსაფრთხო ქიმია უბედური შემთხვევების თავიდან
ასაცილებლად: ქიმიურ პროცესებში გამოყენებული ნივთიერებები და მათი
ფორმები უნდა შეირჩეს ისეთნაირად, რომ ქიმიური საფრთხის საშიშროება,
გაჟონვის, აფეთქების და ხანძრის საფრთხეების ჩათვლით, იყოს მინიმალური.

‐
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გამხსნელები, აქროლადი ორგანული ნაერთები და მათი
გამოყენება
ცნობარში წარმოდგენილია მასალა აქროლადი ორგანულ ნაერთების შემცველი
გამხსნელების გამოყენების შესახებ სამრეწველო გაწმენდის, დაფარვის და ოფსეტური
პოლიგრაფიული ბეჭვდვის დარგებში, აგრეთვე ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვისა და
უსაფრთხოების სათანადო პრაქტიკა. მასში მოყვანილია აგრეთვე გამხსნელების და
აქროლადი ორგანული ნაერთების შეცვლის ტექნოლოგია. წინამდებარე ნაწილის
მიზანი მდგომარეობს გამხსნელების და აქროლადი ორგანული ნაერთების გამოყენების,
მათი
შეცვლის
შესაძლებლობის
მიმოხილვაში,
აგრეთვე
კომპანიებისთვის
რეკომენდაციების გაცემაში გამხსნელების გამოყენებისას ჯანმრთელობისა და
უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად.

გამხსნელები და აქროლადი ორგანული ნაერთები
გამხსნელები – ეს არის თხევადი ნაერთები, რომლებსაც აქვთ მყარი, თხევადი ან აირადი
ნივთიერებების გახსნის უნარი გახსნილი ნივთიერების ან თვით გამხსნელის ქიმიური
მოფდიფიკაციის გარეშე. ისინი ფართოდ გამოიყენება მრეწველობაში სხვადასხვა
ქიმიური
და
სამრეწველო
დანიშნულების
ნაკეთობათა
წარმოებისთვის;
პროფესიონალური მომსახურების გაწევისას იმ პროცესებში, რომლებშიც გამოიყენება
ქიმიური რეაგენტები, მაგალითად მშრალ ქიმწმენდაში ან პოლიგრაფიაში; აგრეთვე
გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგალითად, საღებავების, კოსმეტიკის ან
საოჯახო გამწმენდი საშუალებების შემადგენლობაში. გამხსნელებიდან ხშირად
გამოიყოფა ნაერთები, რომლებსაც აქროლადი ორგანული ნაერთები ეწოდება.
არსებობს აქროლადი ორგანული ნაერთების სხვადასხვა განსაზღვრებები. როგორც
ცნობილია, ჰაერში აქროლადი ორგანული ნაერთების და აზოტის ჟანგეულების (NOx)
არსებობისას მზის სინათლისა და სითბოს ზეგავლენით წარმოიქმნება ტროპოსფეროს
ოზონი, რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს გარემოზე და ადამიანის
ჯანმრთელობაზე. აშშ-ში აქროლადი ორგანული ნაერთები განისაზღვრება, როგორც
ნებისმიერი ორგანული ნაერთი, რომელიც მონაწილეობს ატმოსფერულ ფოტოქიმიურ
რეაქციებში, იმათი გამონაკლისით, რომლებიც კლასიფიცირებულია გარემოს დაცვის
სააგენტოს (EPA) მიერ, როგორც უმნიშვნელო ფოტოქიმიური აქტივობის მქონე.
ევროკავშირის ქვეყნებში აქროლად ორგანულ ნაერთებს უწოდებენ ნაერთებს, რომელთა
ორთქლის წნევა ტოლია ან აღემატება 0,01 კილოპასკალს 293,15°K ტემპერატურის
პირობებში, ან რომელთაც აქვთ შესაბამისი აქროლადობა გამოყენების კონკრეტულ
პირობებში.
მრეწველობის ცალკეულ დარგებში (მაგალითად, საღებავებისა და ლაქებისთვის)
შეიძლება გამოიყენებოდეს სხვა განსაზღვრება: აქროლადი ორგანული ნაერთი – ეს არის
ნებისმიერი ორგანული ნაერთი, რომლის დუღილის საწყისი ტემპერატურა ნაკლებია ან
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ტოლი 250°C, თანაც გაზომვა ხდება ნორმალური ატმოსფერული წნევის პირობებში
(101,3 კილოპასკალი).

საკანონმდებლო მოთხოვნები
დირექტივა გამხსნელების ემისიის თაობაზე (SED) – ეს ევროკავშირის ქვეყნების
ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი ინსტრუმენტია აქროლადი ორგანული ნაერთების
ემისიების შემცირების საკითხში. იგი მოიცავს საქმიანობის ფართო სპექტრს, რომლის
დროსაც გამოიყენება გამხსნელები, მაგალითად, პოლიგრაფიულ მრეწველობაში,
ზედაპირების გასაწმენდად, სატრანსპორტო საშუალებებზე საფარების დატანისას,
მშრალ ქიმწმენდაში, აგრეთვე ფეხსაცმლის და ფარმაცევტული პროდუქციის
წარმოებაში. SED-ის დირექტივის მოთხოვნაა, რომ დანადგარები, რომელთა გამოყენება
ხდება საქმიანობის ამ სფეროებში, შეესაბამებოდნენ ემისიების დირექტივაში
მითითებულ ზღვრულ მნიშვნელობებს ან ე.წ. ემისიების შემცირების სქემის
მოთხოვნებს. დირექტივა ადგენს აქროლადი ორგანული ნაერთების ზღვრულ
მნიშვნელობებს ნამუშევარ აირებში და მაქსიმალურ დონეს არაკონტროლირებად
ემისიებში საკვამლე მილების მიღმა, ან ემისიების საერთო ზღვრულ მნიშვნელობებს.
აღნიშნული დირექტივის მიზანია მისცეს წარმოებას შესაძლებლობა მიაღწიოს
ემისიების შემცირებას სხვა საშუალებების მეშვეობით, რომლებიც ხასიათდებიან
ემისიების ზღვრული მნიშვნელობით. ამის მიღწევა ხდება გამხსნელების მაღალი
შემცველობის პროდუქტების შეცვლით გამხსნელების დაბალი შემცველობის მქონე
პროდუქტებით ან ისეთ საწარმოო პროცესებზე გადასვლით, რომლებშიც არ ხდება
აქროლადი ორგანული ნაერთების შემცველი გამხსნლების გამოყენება.
სამრეწველო გამონაბოლქვების შესახებ დირექტივის (IED) მიზანია ადამიანის
ჯანმრთელობის და მთლიანობაში გარემოს დაცვის მაღალი დონის მიღწევა
ევროკავშირის ქვეყნებში მავნე გამონაბოლქვების შემცირების ხარჯზე, კერძოდ,
საუკეთესო ხელმისაწვდომი მეთოდების უფრო ეფექტური გამოყენების ხარჯზე. ეს
ემყარება შემდეგ პრინციპებს: 1) კომპლექსური მიდგომა, 2) საუკეთესო ხელმისაწვდომი
მეთოდების გამოყენება, 3) მოქნილობა, 4) ინსპექტირება და 5) საზოგადოების
მონაწილეობა.
1) კომპლექსური მიდგომა ნიშნავს, რომ ნებართვებში უნდა მოხდეს დანადგარის ყველა
ეკოლოგიური მახასიათებლის გათვალისწინება, რომლებშიც შედის, მაგალითად,
ემისიები ატმოსფეროში, წყალში და მიწაში, ნარჩენების გამომუშავება, ნედლეულის
გამოყენება, ენერგოეფექტურობა, უბედური შემთხვევების თავიდან აცილება და
ობიექტის აღდგენა დახურვის შემდეგ.
2) პირობები, რომლებიც ითვალისწინებენ ნებართვის გაცემას, ემყარებიან საუკეთესო
ხელმისაწვდომ მეთოდებს, ემისიების ზღვრული მნიშვნელობების გათვალისწინებით.
საქმიანობის გარკვეული სახეობებისთვის, მაგალითად, ტიტანის დიოქსიდის
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წარმოებისთვის, IED აგრეთვე ადგენს ევროკავშირის ქვეყნებში ემისიების ზღვრულ
მნიშვნელობებს ცალკეული დამაბინძურებელი ნივთიერებებისთვის.
3) IED აძლევს კომპეტენტურ ორგანოებს საშუალებას მოქნილად დაადგინოს
გამონაბოლქვების ნაკლებად მკაცრი ზღვრული მნიშვნელობები. ეს შესაძლებელია
მხოლოდ კონკრეტულ შემთხვევებში, როცა შეფასება აჩვენებს, რომ საუკეთესო
ხელმისაწვდომ მეთოდების დასკვნებში აღწერილი გამონაბოლქვების დონეების
მიღწევა გამოიწვევს არაპროპორციულად მაღალ ხარჯებს ეკოლოგიურ სარგებელთან
შედარებით გეოგრაფიული მდებარეობიდან ან გარემოს ადგილობრივი პირობებდან ან
დანადგარის ტექნიკური მახასიათებლებიდან გამომდინარე.
4) IED შეიცავს აუცილებელ მოთხოვნებს ეკოლოგიური ინსპექციების მიმართ.
ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა უნდა შექმნან ეკოლოგიური ინსპექციების სისტემა და
შესაბამისად შეადგინონ მათი მოქმედების გეგმები. IED-ის მოთხოვნით საიტზე შესვლა
საჭიროა სულ ცოტა 1-3 წელიწადში ერთხელ.
5)
IED
უზრუნველყოფს
საზოგადოების
უფლებას
მონაწილეობა
მიიღოს
გადაწყვეტილებათა
მიღების
პროცესში
და
მიიღოს
ინფორმაცია
ასეთი
გადაწყვეტილებების შედეგებზე.
უფრო კონკრეტულად, დირექტივაში და მის დანართში მოყვანილია სპეციალური
დებულებები დანადგარებისა და საქმიანობის შესახებ ორგანული გამხსნელების
გამოყენებით. ამ დანართში მითითებულია ემისიების ზღვრული მნიშვნელობები
გამხსნელის გამოყენების აქტიურობიდან გამომდინარე.
ნივთიერებები ან ნარევები, რომლებიც მათში აქროლადი ორგანული ნაერთების
შემცველობის
გამო
ევროკავშირის
რეგლამენტის
№
1272/2008
მიხედვით
კლასიფიცირდება როგორც კანცეროგენები, მუტაგენები ან გამრავლებისთვის
ტოქსიკური ნივთიერებები, უნდა შიცავდნენ საფრთხის მითითებებს H340, H350, H350i,
H360D ან H360F, ექვემდებარებიან შეძლებისდაგვარად უმოკლეს ვადებში შეცვლას
უფრო ნაკლებად მავნე ნივთიერებებით ან ნარევებით.

აქროლადი ორგანული ნაერთების ემისიის შემცირების მნიშვნელობა
დიდი ხნის განმავლობაში აქროლადი ორგანული ნაერთების საფრთხეს სათანადო
ყურადღება არ ექცეოდა, ვინაიდან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნე შედეგები
ვლინდებოდა მოგვიანებით. ამიტომ აქროლადი ორგანული ნაერთების გამოყენების
შედეგების შესწავლა რთულდებოდა.
აქროლადი ორგანული ნაერთები მავნე ზემოქმედებას ახდენენ როგორც გარემოზე, ასევე
ადამიანის ჯანმრთელობაზე. შედიან რა რეაქციაში აზოტის ოქსიდებთან მზის
სინათლეზე, ისინი ქმნიან მიწისზედა ოზონს. მიუხედავად იმისა, რომ ოზონი,
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რომელიც დედამიწის ზედაპირიდან საკმაოდ მაღლა მდებარეობს, მეტად
მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ულტრაიისფერი გამოსხივებისგან დაცვის თვალსაზრისით,
იგივე აირი, რომელიც დედამიწის ზედაპირთან ახლოსაა, ძალიან მავნეა ადამიანებისა
და ცხოველებისთვის. გამხსნელის კონტაქტისას ადამიანის კანთან ხდება მისი შეწოვა
კანდან, რამაც თავის მხრივ შეიძლება გამოიწვოს საერთო ან ადგილობრივი ტოქსიკური
რეაქცია გაღიზიანების ან დერმატიტის სახით. შედეგად ჩნდება შეშუპება, აქერცვლა,
წყლულები, კანის ნახეთქები, რასაც მოსდევს ტკივილი.
აქროლადი ორგანული ნაერთების მოხვედრამ სასუნთქ გზებში შეიძლება გამოიწვიოს
მათი გაღიზიანება, ზემოქმედება ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე (ძილიანობა,
თავბრუსხვევა, კოორდინაციის დარღვევა, თავის ტკივილი და ა.შ.). აქროლადი
ორგანული ნაერთების ძლიერმა ზემოქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს გრძნობის
დაკარგვა და სიკვდილიც კი.

გამხსნელების გამოყენება
გამხსნელები გამოიყენება მთელ რიგ პროცესებში, ქიმიკატების გადამუშავებისას ან
როგორც საბოლოო პროდუქტის ნაწილი.
გადამუშავებისთვის:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

სინთეზისა და ექსტრაქციის პროცესები
ქაფწარმომქმნელი ნითიერებები ექსტრუზიის პროცესებისთვის
საწარმოო გაწმენდა (ცივი, ცხელი, ორთქლის გამოყენებით)
ზედაპირებიდან ლაქ-საღებავების მოცილება
მოწყობილობების გაწმენდა
პროფესიული გაწმენდა (მაგალითად, მშრალი წმენდა)

როგორც საბოლოო პროდუქტის ინგრედიენტები:
‐
‐
‐
‐

საღებავები და ლაქები
საღებავები
აგროქიმიკატები
ფართო მოხმარების საქონელი და საყოფაცხოვრებო ქიმია.

გამხსნელების უმნიშვნელოვანესი ფუნქციები მოყვანილია ცხრილში 1.
ცხრილი 1. გამხსნელების უმნიშვნელოვანესი ფუნქციები
მნიშვნელოვანი ფუნქციები
დაბინძურების გახსნის მაღალი უნარი

ორთქლის კონდენსაციის მაღალი უნარი
დაბალი ზედაპირული დაძაბულობა

განმარტება
მექანიკური ენერგიის ზედაპირზე ხელმისაწვდომობა
(გაფრქვევა, ულტრაბგერითი ტალღები) გამოყენებისთვის
გართულებულია.
განსაკუთრებული
მნიშვნელობა
ენიჭება დაბინძურების გახსნის მაღალ უნარს
უზრუნველყოფს
ზედაპირიდან
დაბინძურების
მოცილებას
მნიშვნელოვანია
ძნელად
მისადგომი
ადგილების
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დაბალი სიბლანტე

ადექვატური დუღილის ტემპერატურა,
რომელიც
საშუალებას
იძლევა
დეტალებში შეინარჩუნოთ სასარგებლო
სითბოს საკმარისი რაოდენობა სრული
გაშრობისთვის
აორთქლების დაბალი ენერგია

გაწმენდისა და გავლებისთვის
უზრუნველყოფს
ძნელადმისადგომ
ადგილებში
დაბინძურების მოხსნას და გლუვი ზედაპირიდან
გამხსნელის
ჩამოდინებას,
რაც
ამცირებს
ასაორთქლებელი გამხსნელის რაოდენობას
თუ გამხსნელი რჩება რთულადშეღწევად ადგილებში,
მაშინ დიდი რაოდენობით გამხსნელი უნდა იყოს
აორთქლებული. მნიშვნელოვანია, რომ დეტალებმა
შეინარჩუნონ სასარგებლო სითბო სრული გაშრობისთვის.
უზრუნველყოფს რთულ ზედაპირზე დარჩენილი ჭარბი
გამხსნლების აორთქლებას სითბოს მეშვეობით, რომელიც
დეტალებში ინახება. ეს არის უმთავრესი ფაქტორი
მშრალი დეტალების მისაღებად მათი განმეორებითი
გაცხელებისს გარეშე, რაც შეამცირებდა წარმადობას.

გამხსნელებთან უსაფრთხო მოპყრობა
ზოგადი წესები
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐

‐
‐

საწარმოში სამუშაო ადგილების მდგომარეობასთან დაკავშირებული რისკების
შეფასების ჩატარება.
უსაფრთხოების ტექნიკის გაზრდისა და კონტროლის უზრუნველყოფის
ღონისძიებების განხორციელება.
მუშებმა უნდა გაიარონ სწავლება საშიშროებების გაცნობიერებაში, აგრეთვე
კონტროლის ზომების გამოყენებაში და ეს ცოდნა რეგულარულად უნდა
გაამყარონ.
შესაბამისი საერთო ვენტილაციის უზრუნველყოფა.
სამუშაო ადგილების საფუძვლიანი დალაგების და დაღვრილი სითხეების
დაუყოვნებლივ მოცილების უზრუნველყოფა.
მავნე ზემოქმედების შემცირებისთვის განკუთვნილი დანადგარების, მაგალითად,
ადგილობრივი გამწოვი ვენტილაციის, დაცვის ინდივიდუალური საშუალებების,
სათანადო შერჩევისა და გამოცდის, აგრეთვე ამ მოწყობილობების ტექნიკური
მომსახურების უზრუნველყოფა.
ტექნიკური მომსახურების წინ საჭიროა დანადგარი დაიცალოს არსებული
ტექნიკური სითხეებისგან; ჩამოშვებული სითხე უნდა შეინახოს ჰერმეტულად
დახურულ რეზერვუარებში მათ უტილიზაციამდე ან რეცირკულაციამდე.
სპეცტანსაცმლის რეგულარული მოწოდების და რეცხვის, აგრეთვე მუშებისთვის
დაბანის და ტანსაცმლის გამოცვლისთვის სათანადო პირობების უზრუნველყოფა.
საჭმლის მიღება და სიგარეტის მოწევა უნდა ხდებოდეს მხოლოდ ამისთვის
განკუთვნილ ადგილებზე.
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გამხსნელების ზემოქმედების კონტროლი
პოტენციალური საფრთხე – ეს არის ნივთიერების მიერ ჯანმრთელობისთვის ზიანის
მიყენების შესაძლებლობა. გამხსნელების ზემოქმედების ყველაზე გავრცელებული გზაა
აირების შესუნთქვა და კანის კონტაქტი სითხეებთან. რისკი – ეს არასასურველი
ზემოქმედების შესაძლებლობაა, რომელსაც ადგილი აქვს გამოყენების რეალურ
პირობებში და ამიტომ ის წარმოადგენს როგორც საშიშროების, ასევე ზემოქმედების
ფაქტორს, ეს კი ნიშნავს, რომ რისკის კონტროლირება შეიძლება პოტენციალური
საშიშროების ან ზემოქმედების შემცირების (მაგალითად, ნაკლებად მავნე გამხსნლის
გამოყენებით) გზით, ან ორივე მეთოდით.
რისკის შეფასება და კონტროლის პროცედურა:
1. იმ ჯგუფის დადგენა, რომელსაც მიეკუთვნება აღნიშნული გამხსნელი, ცხრილი
1.1-ის გამოყენებით (დანართი 1).
2. პროცესში გამოყენებული გამხსნელის რაოდენობის დადგენა.
დაბალი
1ლ/კგ-მდე
საშუალო
1 – 1000 ლ/კგ
დიდი
1000 ლ/კგ-ზე მეტი
3. იმის დადგენა, თუ რამდენად ადვილად ქმნის გამხსნელი ორთქლს გამოყენების
პირობებში დანართი 1-ის გამოყენებით.
4. იმის გადასაწყვეტად, კონტროლოს რომელი სახეობა იქნება ყველაზე
ოპტიმალური, შეიძლებაცხრილი 1.2-ის გამოყენება. მოკლე დასკვნები
კონტროლის სახეობების მიხედვით მოყვანილია ცხრილში 2.
5. 1.3 და 1.4 ცხრილების გამოყენებით შესაძლებელია კონტროლის კონკრეტული
აუცილებელი ზომების დადგენა. კონტროლის სახეობების ჩარჩოებში 1-დან 4მდე ისინი უფრო მკაცრი ხდება და მოიცავენ დანადგარების/ვენტილაციის
კონსტრუქციას, ტექნიკურ მოვლას, გამოცდას, დამცავი დანადგარების
გამოყენებას, სწავლებას და ინსპექტირებას. საჭიროა კონტროლის ზომების
შერჩევა ორთქლის შესუნთქვისგან დასაცავად და იქ, სადაც ეს საჭიროა, კანთან
შეხებისა და თვალებში მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად.
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ცხრილი 2. მოკლე დასკვნები კონტროლის სახეობების მიხედვით

დამატება. გამხსნელის აქროლადობა – ეს არის სიმარტივის ხარისხი, რომლითაც
გამხსნელი წარმოქმნის ორთქლს. ამგვარად, ეს თვისება დაკავშირებულია
პოტენციალურ ზემოქმედებასთან შესუნთქვისას და არა გამხსნელის საშიშროებასთან.
წინამდებარე დამატებაში მოყვანილი აქროლადობასთან დაკავშირებული მითითებების
მიზანია კონტროლის სწორი ზომების გამოყენების უზრუნველყოფა ზემოქმედების
მართვისთვის.
‐
‐
‐

გამხსნელები 50°C-ზე დაბალი დუღილის ტემპერატურით შეიძლება განიხილოს
მაღალი აქროლადობის მქონედ.
გამხსნელები დუღილის ტემპერატურით 50°C-დან 150°C-მდე შეიძლება
განიხილოს საშუალო აქროლადობის მქონედ.
გამხსნელები 150°C-ზე მაღალი დუღილის ტემპერატურით შეიძლება განიხილოს
დაბალი აქროლადობის მქონედ.

გამხსნელის აქროლადობაზე გავლენას ახდენს სამუშაო პროცესის ტემპერატურა.
ამიტომ საშუალო აქროლადობის მქონე გამხსნელის (დუღილის ტემპერატურა 50°C-დან
150°C-მდე) გამოყენებისას სამუშაო ტემპერატურაზე, რომელიც მისი დუღილის
ტემპერატურიდან 30°C ფარგლებშია, მისი აქროლადობა შეიძლება ჩაითვალოს მაღლად.
დაბალი აქროლადობის მქონე გამხსნელის (ანუ ისეთი გამხსნელის, რომლის დუღილის
ტემპერატურა აღემატება 150°C-ს) გამოყენებისას ისეთ სამუშაო პირობებში, რომლებიც
მისი დუღილის ტემპერატურიდან 30°C ზღვრებშია, მისი აქროლადობა უნდა
ჩაითვალოს მაღლად. თუ სამუშაო პირობები შეადგენს გამხსნელის დუღილის
ტემპერატურის 30°C-დან 130°C-მდე, აქროლადობა უნდა ჩაითვალოს საშუალოდ.
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გამხსნელების შეცვლა პროცესებში და პროდუქტებში
გამხსნელების შეცვლის ძირითადი ეტაპები
შეცვლის პროცესი მეტად მარტივია, თუ გამოყენებული იქნება სამი ძირითადი ეტაპი:
1. შესაძლო ალტერნატივების გამოვლენა
ა.
დარგში დაგროვილი გამოცდილება
ბ.
შეცვლის მონაცემთა ბაზები
გ.
გამოცდის შედეგები
2. რისკების შეფასება და შედარება
ა.
საშიშროების დონე
ბ.
პოტენციალური ზემოქმედება
გ.
რისკების მატრიცა
3. მისაღებობის შეფასება (ნახატი 5)
ა.
უმნიშვნელოვანესი ფუნქციების მქონე პარამეტრების გამოყენება (ნახატი 6)
ბ.
არჩევანის ბადე (ნახატი 7)

ნახ. 5. პარამეტრების გამოყენების მოდელი
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ნახ. 6. პარამეტრების გამოყენების მოდელი შესაძლო ალტერნატივების მისაღებობის
შეფასებისთვის

ტექნიკურად გამოსადეგი ალტერნატივა!
გამოყენების პარამეტრები,
რომლებიც
აღწერენ
გამოყენების ვარიანტს

ალტერნატივა
A

ალტერნატივა
B

ალტერნატივა
C

ალტერნატივა
D

№1
№2
№3
№4

Ok
არ გამოდგება
არ გამოდგება
არ გამოდგება

Ok
Ok
Ok
Ok

Ok
არ გამოდგება
Ok
Ok

არ გამოდგება
არ გამოდგება
არ გამოდგება
არ გამოდგება

ნახ. 7. მეთოდი „არჩევანის ბადე“

შესაძლო ალტერნატივები უნდა განისაზღვროს საწარმოო პრაქტიკის, აგრეთვე
ალტერნატივების შემოწმების შედეგების გათვალისწინებით. მაგლითად, სხვა
კომპანიების მიერ აღნიშნულ დარგში უკვე დანერგილი გარკვეული გამხსნელისადმი
ალტერნატივის შემთხვევაში.
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რისკებისა შეფასებისა და შედარების მეთოდები
•

•

ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაციის და მარკირების გლობალურ დონეზე
შეთანხმებული სისტემის (GHS) მოდელი: GHS მოდელი შემუშავებულია შესაძლო
შემცვლელი ნივთიერებების შეფასებისთვის. ცხრილში 1 მოყვანილი მონაცემების
დახმარებით ამ პროდუქტების შესახებ მხოლოდ მცირე ინფორმაციის
არსებობისას შესაძლებელია შემცვლელი ნივთიერებების შეფასების ჩატარება.
ევროპული კომისიის პრაქტიკული რეკომენდაციები: ევროპული კომისიის მიერ
მომზადებული ანგარიში, რომელშიც მოყვანილია ევროკავშირის ფარგლებში
სამუშაო ადგილებზე მავნე ქიმიკატების განხორციელებული შეცვლის შედეგები.
ამ ანგარიშის ძირითადი ნაწილი ეძღვნება შეცვლისადმი ზოგადი მიდგომის
შემუშავებას და მისი როგორც სახელმძღანელო დოკუმენტის პრეზენტაციას.
უნდა აღინიშნოს, რომ GHS მოდელი ბევრად უფრო მარტივია პრაქტიკაში
გამოსაყენებლად.

გამხსნელის ვარგისიანობის შეფასება
გამხსნელის ვარგისიანობის შესაფასებლად შეიძლება შემდეგი ცნობარების გამოყენება:
Chem21 – კლასიკური და ნაკლებად გავრცელებული გამხსნელების სახელმძღვანელო:
მეთოდოლოგია, რომელიც აფასებს უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის და გარემოს
კრიტერიუმებს გამხსნელების საერთო რეიტინგის შესაქმნელად. კერძოდ, ეს
უზრუნველყოფს ბიოლოგიური წარმოშობის გამხსნელების ეკოლოგიურობის
გამარტივებულ შეფასებას.
http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2016/GC/C5GC01008J

ACS – სახელმძღვანელო გამხსნელების შერჩევისთვის, რომელშიც ხდება
უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის და გარემოს (ჰაერის, წყლის, ნარჩენების)
კრიტერიუმების შეფასება ქულებით 1-დან 10-მდე, რაც უზრუნველყოფს გამხსნელების
სწრაფი
შედარების
შესაძლებლობას.
https://www.acs.org/content/dam/acsorg/greenchemistry/industriainnovation/roundtable/acsgci-pr-solvent-selection-guide.pdf

ჰანსენის ხსნადობის პარამეტრები: შეიძლება გამოყენება გამხსნელებისა და ნარევების
ხსნადობის პროგნოზირებისთვის. https://www.crcpress.com/Hansen-SolubilityParameters-A-Users-Handbook-Second-Edition/Hansen/p/book /9780849372483
http://www.hansen-solubility.com/HSP-science/basics.php
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რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების მიდგომა
პროცესებისადმი, რომლებშიც გამოიყენება აქროლადი
ორგანული ნაერთები
სამრეწველო გაწმენდა
მიმოხილვა
გასუფთავების საბოლოო შედეგი დამოკიდებულია შემდეგ 4 ურთიერთდაკავშირებულ
ფაქტორზე:
1.
ქიმიური ზემოქმედება (განისაზღვრება გამოყენებული გამწმენდი საშუალებით)
2.
მექანიკური ზემოქმედება (განისაზღვრება კინეტიკური ენერგიით ქიმიური
საშუალების გამოყენებისას)
3.
ტემპერატურა
4.
დრო
არსებობს გაწმენდის ორი ძირითადი პროცესი: პროცესი წყლის საფუძველზე და
გამხსნელის საფუძველზე.
ცხრილი 2. გაწმენდის პროცესი
წყლის ფუძეზე

გამხსნელის ფუძეზე

დაბინძურება
უპირატესად
არაორგანული
ბუნებისაა
მთავარი ამოცანა - ნაწილაკების მოცილება
დეტალები სწორი ზედაპირით
დამამთავრებელი წყლით დამუშავება
ერთი და იგივე ელემენტის დიდი რაოდენობა
განსაკუთრებული დაბინძურებით

სრულიად
სხვადასხვა
ხასიათის
საგნები
(მასალები/ გეომეტრია)
მშრალი და სრულიად უწყლო ზედაპირი
რთული გეომეტრია
დაბინძურების მნიშვნელოვანი წილი (ნარჩენების მინიმიზაცია)
მგძნობიარე (ფიზიკური ზემოქმედებაზე და
კოროზია) ზედაპირი

ცხრილში 3 მოყვანილია გაწმენდის მეთოდები: ცივი გაწმენდა, გაწმენდა ცხელ ხსნარში
ჩაძირვით და გაუცხიმოვნება გამხსნელის ორთქლში. გაწმენდის ყოველ მეთოდში
გამოიყენება სხვადასხვა გამხსნელი.
ცხრილი 3 გაწმენდის ძირითადი მეთოდები
გამოყენებული
მეთოდი
ცივი გაწმენდა

მეთოდის აღწერა
გამოიყენება ღია სისტემებში
დაფარვის,
გაფრქვევის,
ჩოთქით
გაწმენდის,
გამშრალების
მეშვეობით

გამოყენების ტიპიური
პარამეტრები
-უბრალო/გლუვი
ზედაპირი
-ადვილად
მიღწევა
დაბინძურებამდე
- არ მშრალი დეტალები
-შრობის
დრო
არაკრიტიკულია
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დასუფთავება
ცხელი
ჩაძირვით

- გაცხელებული არე
გაწმენდისთვის
(თუ
საწვავის
აფეთქების
ტემპერატურა <15 °C)
- მარტივი მოწყობილობა (ღია აბაზანა)
- გავლება
- გაფრქვევა
- ულტრაბგერა

გაუცხიმოვნება
გამხსნელის
ორთქლში

არაწვადი გამხსნელების
სამუშაო ტემპერატურა
არის
დუღილის
ტემპერატურამდე
- წვადი გამხსნელების
სამუშაო ტემპერატურა
არის
დუღილის
ტემპერატურამდე
0,1
ბარ ან უფრო დაბალი
წნევისას
- დეტალების დამუშავება ორთქლით
- დეტალების შრობა
ორთქლით
- რთული მოწყობილობა
( ვაკუუმის მიღება)

- უბრალო დაბინძურება
(ჟანგვითი თვისებების
გაუარესების
და
კოროზიის
რისკის
გარეშე )
- შრობის დროს არ აქვს
მნიშვნელობა
- ნაერთების მაღალი
ორგანული სისფთავე არ
არის აუცილებელი
-მაღალი
მოთხოვნა
ორგანული ნაერთების
სისუფთავისადმი
-რთული ზედაპირი
- სწრაფი შრობა
- კოროზიის რისკების
კონტროლი

- შედგენილობა წყლის ფუძეზე
მაღალმდუღარე
ნახშირწყალბადები
ან
ტერპენები
- რთული ეთერები
- სპირტი, აცეტონი
ფტორირებული
ნახშირწყალბადები
ან
ფტორირებული ეთერი
- გამხსნელების ქლორირება
(პერქლორეთილენი,
ტრიქლორ-ეთილენი, მეთილენქლორიდი, ნახშირწყალბადების
ბრომირება)
- ნახშირწყალბადები, >160°C
დუღილის ტემპერატურით
- დეარომატიზირებული ნ-,
იზო- და ციკლოპარაფინები
ნახშირბადშემცველი ნახშირწყალბადები, დუღილის ტემპერატურით
>160°C,
მაგ.
პროპილენგლიკოლის ეთერები:
ძირითადად გამოიყენება: ნბუტოქსი-2-პროპანოლი
(დუღილის
ტემპერატურა
171°C)

გაწმენდისთვის გამოიყენება დანადგარების 5 სხვადასხვა სახეობა.

ცხრილი 4. გაწმენდის დანადგარების ტიპები
დანადგარების ტიპები (ქლორირებული
ხსნარების მწარ-მოებელთა ევროპული
ასოციაციის კლასიფიკაციის შესაბამისად)
(ECSA)
ტიპი I. ღია ზედაპირი

ძირითადი მახასიათებლები

წვადი
გამხსნელების
გამოყენება

- ღია ზედაპირი
- გამწოვი ვენტილაცია
-წყლით გაციება ან
- გაგრილება გამაციებელი
აგენტებით
ნომინალური
ემისია
გარემოში:
1-16
კგ/სთ,
საშუალოდ 4,7 კგ/სთ

არა
გაცხელება
აფეთქების
ტემპერატურამდე <15°Cგამორიცხულია
ან
შენობა და მოწყობილობა
ფეთქებად-უსაფრთხოა
და აალების წყაროები
შესაძლებელია მთლიანად
გამოირიცხოს

გამწოვი ვენტილაცია; ორთქლი; გამოშვება;
გაციების კლაკნილა; მდუღარე სითხის
მიმღები
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ტიპი II a/b: ნახევრად დახურული

დეტალების
ავტომატული
არევა
გაწმენდისთვის;ჩატვირთვის
ჩამკეტი/
ჩამოტვირთვა;
გამაციებელი
კლაკნილას
ორთქლი;
მდუღარე
სითხის
მიმღები;
გააქვივებული ნახშირი  ჩამოშვება; სადგამი
მდუღარე სითხით

ტიპი III: закрытый с внутренней воздушной
очисткой до открытия

ჩამოშვება;
გამხსნელის
დარბილების
კონტური;გამხსნელების
რეზერვუ-რები;
სამუშაო სივრცის გაგრილება; გაცხელება;
ორთქლის წარმოქმნა/ დისტილიაცია

-მოთავსებულია გარსაცმში
(ყველა მხარე დახურულია)
-გამომავალი ჰაერის ჩამკეტი
დეტალების
ჩატვირთვისა/გადმოტვირთვ
ისთვის
-გაგრილება
გამაციებელი
აგენტებით
დეტალების
ავტომატური
შერევა
ტიპი
IIb:
გააქტივებული
ნახშირით
სავენტილაციო
არხის
გაწმენდისთვის
ნომინალური
ემისია
გარემოში: 2კგ/სთ / IIb: 1
კგ/სთ

არა
გაცხელება
აფეთქების
ტემპერატურამდე <15°Cგამორიცხულია
ან
შენობა და მოწყობილობა
ფეთქებად-უსაფრთხოა
და აალების წყაროები
შესაძლებელია მთლიანად
გამოირიცხოს

- ერთი დახურული კამერა
ან
შემკრები
კამერის
გამოყენება (საჰაერო ჩამკეტი გამხსნელიანი საცავის
გერმეტიზაციისთვის)
- გამხსნელის დარბილების
კონტური
გაგრილებით
(<20°C) გაღებამდე ჰაერის
გაწმენდისთვის (<2გ/მ2)
ნომინალური
ემისია
გარემოში 155 გ/სთ;

არა
გაცხელება
აფეთქების
ტემპერატურამდე <15°Cგამორიცხულია
ან
შენობა და მოწყობილობა
ფეთქებად-უსაფრთხოა
და აალების წყაროები
შესაძლებელია მთლიანად
გამოირიცხოს
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ტიპი IV: დახურული, დახურული საჰაერო
კონტურით, შრობა ვენტილაციის გარეშე

გამხსნელის
დარბილების
კონტური;
გამხსნელების რეზერვუარები; გაგრილება;
გააქტივებული ნახშირი; სამუშაო სივრცე;
გაცხელება დისტილაციის ორთქლის
წარმოქმნა
ტიპი V: ვაკუუმი, დახურული ხვრელის
გარეშე

გამხსნელის დარბილების კონტური
გამხსნელების რეზერვუარები; გაგრილება;
გააქტივებული ნახშირი; სამუშაო სივრცე;
ვაკუუმი; გაცხელება - დისტილაციის
ორთქლის წარმოქმნა

- ნამუშევარი ჰაერის გარეშე
(დახურული
საჰაერო
კონტურები)
შიდა
აღჭურვილობა
გააქტივებული
ნახშირით
(გაგრილებასთან
დამატებით)
- რთული კონფიგურაციის
დეტალების კარგი შრობა
ნომინალური
ემისია
გარემოში:
1-100გ/სთ,
საშუალოდ 38 გ/სთ

არა
გაცხელება
აფეთქების
ტემპერატურამდე <15°Cგამორიცხულია
ИЛИ
შენობა და მოწყობილობა
ფეთქებად-უსაფრთხოა
და აალების წყაროები
შესაძლებელია მთლიანად
გამოირიცხოს

იგივე
რაც
ტიპი
IV,
ვაკუუმური ტექნოლოგიით,
რომლის დროსაც სამუშაო
კამერა და დისტილაცია
მუშაობის
დროს
განთავსებულია
შემცირებული წნევის ქვეშ
- შრობის გაუმჯობესება
- ემისიების შემცირება;
- ნარჩენების შემცირება;
- გაზრდილია გამხსნელის
საექსპლოატაციო
ხანგრძლიობა (დაბალი ტემპერატურის გათვალისწინებით)

დიახ
100 მბარ ნაკლები ვაკუუმი მოქმედებს როგორც
აფეთქებისაგან დაცვა
(მიზეზი:
აირისმაგვარი
ფაზის აფეთქების დროს
წნევა იზრდება მაქსიმუმ
10-ჯერ)

გაწმენდის პროცესების აღწერა:
1. გაუცხიმოვნება გამხსნელის ორთქლში:
კამერული სისტემები ვაკუუმით: ეს გამწმენდი დანადგარები უზრუნველყოფენ
ზედაპირების გაწმენდის უმაღლეს დონეს ემისიების შემცირებით. გაწმენდის დროს
აქროლადი ორგანული ნაერთების ემისია მინიმუმამდე დადის ვაკუუმისა და
გააქტიურებული ნახშირის მქონე ჩაშენებული ფილტრის გამოყენებით. ყველა
პროცესი, რომლის დროს შეიძლება მოხდეს გამხსნელის ემისია, ტარდება დახურულ
კორპუსში (ნახატი 8). ასეთი დანადგარები აღჭურვილია სადისტილაციო სისტემით,
სადაც ხდება გამხსნელის გამოყოფა ზეთებისა და საპოხი მასალისგან, რომლებიც
გამოიყენება განმეორებით.
კამერული სისტემები ვაკუუმის გარეშე: ეს კონსტრუქცია ხელს უშლის გამხსნელის
პირდაპირ ემისიას მაბლოკირებელი მოწყობილობების მეშვეობით ორთქლის
გაწოვის და/ან გაგრილების სისტემებთან ერთად. აღნიშნული სისტემა აბრუნებს
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ორთქლს უკან გამხსნელის რეზერვუარში. ზემოთ
დანადგარისგან განსხვავებით ეს სისტემა გამოყოფს
უზრუნველყოფს ატმოსფეროში არაკონტროლირებადი
შემცირების მაღალ ხარისხს. ეს დანადგარები მუშაობენ
არაწვადი გამხსნელებით.

აღწერილი ვაკუუმური
ნამუშევარ აირს, რაც
ემისიის შეკავების და
ქლორირებული ან სხვა

ორთქლის სისტემები ღია ზედა ნაწილით: გამხსნელის ორთქლში გაუცხიმოვნების
ტიპური დანადგარი გახსნილი ზედა ნაწილით აღჭურვილია ქვესადგარით,
რომელსაც აქვს გამათბობელი გამხსნელის აორთქლებისთვის. გასაწმენდი
დეტალები თავსდებიან ორთქლის განყოფილებაში და გამხსნელი კონდენსირდება
დეტალის ზედაპირზე, სანამ ის არ გაცხელდება ორთქლის ტემპერატურამდე.
ნარჩენი თხევადი გამხსნელი სწრაფად ორთქლდება გასუფთავებული დეტალების
ამოღებას პროცესში. გასუფთავება შეიძლება გაძლიერდეს გამხსნელის გაფრქვევით
დეტალებზე ქვევიდან ან მათი მოთავსებით თხევადი გამხსნელის შემცველ
აბაზანაში. თითქმის ყველა ორთქლის გამაუცხიმოვნებელი დანადგარი აღჭურვილია
წყალგამყოფით, რომელიც აძლევს უწყლო გამხსნელს უკან ჩადინების საშუალებას.
2. თხევადფაზური გაწმენდა
ცივი გამწმენდები: ცივი გამწმენდები ჩვეულებისამებრ გამოიყენება ტექნიკური
მომსახურების და საწარმოო საქმიანობის დროს. ისინი განკუთვნილია, ძირითადად
პერიოდული ჩატვირთვისთვის და მათში გამოიყენება დუღილის მაღალი
ტემპერატურის მქონე გამაუცხიმოვნებელი გამხსნელები. ცივი გაწმენდა მოიცავს
ისეთ ოპერაციებს, როგორიცაა გაფრქვევა, გაწმენდა ჯაგრისით, გარეცხვა და ჩაძირვა.
გამასუფთავებელი მოქმედების გასაძლიერებლად დაბინძურებულ დეტალებს
რეზერვუარში ჩაძირვამდე ხშირად ასუფთავებენ ხელით. გასუფთავების შემდეგ
დეტალებს გაშრობის მიზნით ჰკიდებენ რეზერვუარის თავზე ან ათავსებენ ცალკე
სტელაჟზე. რეზერვუარში დაგროვილი გამხსნელი შემდეგ ხელმეორედ გამოიყენება.
ტიპური ცივი გამასუფთავებლები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან კონსტრუქციით
და შეიძლება დაიყოს ორ ძირითად ჯგუფად რეზერვუარის ტიპის მიხედვით:
უბრალო აბაზანა გაფრქვევისთვის და ბაკი ჩაძირვისთვის. სისტემა ბაკში
ჩაძირვისთვის უზრუნველყოფს უფრო სრულ გაწმენდას ჩაძირვის ხარჯზე (უფრო
კარგი გაწმენდისთვის ხშირად იყენებენ მორევას). ღია აბაზანიდან გაწმენდის
პროცესში გამოიყოფა აქროლადი ორგანული ნაერთები. ამის გათვალისწინებით
ხშირად გამოიყენება დანადგარის სახურავი, რომელიც მჭიდროდ ეფარება მას და
ხელს უშლის აქროლადი ორგანული ნაერთების ემისიას გაჩერებული
დანადგარიდან.
ნახატზე 8 მოყვანილია გამხსნელის ინტეგრირებული დამჭერით აღჭურვილ დახურულ
სისტემაში ზედაპირების გაწმენდის ტიპური პროცესის ზოგადი მიმოხილვა.
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ნახ. 8. ინტეგრირებული დამჭერით აღჭურვილ დახურულ სისტემაში ზედაპირების გაწმენდის
პროცესის სქემა

ატმოსფეროში ემისიების მნიშვნელოვან ნაწილი გამოიყოფა გაწმენდის პროცესის და
გამხსნელების შენახვისა და მოხმარების დროს, მაგრამ განსაკუთრებით კამერის
გაღებისას დეტალების ამოღების მიზნით.

აქროლადი ორგანული ნაერთების შეცვლა
არსებობს

გაწმენდის

მრავალი

ალტერნატიული

მეთოდი,

რომელთა

დროსაც

გამხსნელებიდან აქროლადი ორგანული ნაერთების ემისიას არ აქვს ადგილი.
1. ყველაზე ეფექტურ ღონისძიებას აქროლადი ორგანული ნაერთების შეცვლისთვის
წარმოადგენს გადასვლა წყლის საფუძველზე დამზადებულ სისტემებზე:
‐ გაწმენდის სისტემებს, რომლებიც დამზადებულია წყლის საფუძველზე, აქვთ
მრავალმხრივი გამოყენება. წყლის საფუძველზე დამზადებული მჟავური,
ტუტოვანი ან ნეიტრალურ გამწმენდები შეიძლება გამოყენებული იყოს
ზოგიერთი მყარი ზედაპირების - მეტალების, პლასტმასების, შუშისა და
ელექტრონიკის კომპონენტების დაფარვის ზედაპირების - სამრეწველო
გაწმენდისთვის.
ნეიტრალური
გამწმენდები
გამოიყენება,
ძირითადად,
ზედაპირების შუალედური და საბოლოო გაწმენდისთვის ძალიან სუფთა
ზედაპირის მისაღებად. ზედაპირული გამდიდრების, ფოსფატირების ან
დაფარვის პროცესების წინ გამოიყენება ძლიერ ტუტოვანი გამწმენდები.
გაწმენდის ტექნოლოგიის შეცვლა (მაგალითად, ლაზერული გაწმენდა, გაწმენდა
CO2-ის გამოყენებით) იძლევა აქროლადი ორგანული ნაერთების ემისიის თავიდან
აცილების საშუალებას. მიუხედავად საგრძნობი საინვესტიციო დანახარჯებისა,
საექსპლუატაციო დანახარჯები ბევრად უფრო დაბალი იქნება.
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‐
‐

ორი მთავარი მეთოდი – ჩაძირვა და გაფრქვევა/მოსხურება.
წყალზე მომუშავე დანადგარებზე 50%-ით უფრო დაბალი საინვესტიციო
დანახარჯები ვიდრე გამხსნელის გამოყენებაზე დაფუძნებული სისტემების
შემთხვევაში (დახურული სისტემები ჰაერის გაწოვით)
‐ შეიძლება საჭიროებდეს მეტ ენერგიას გაშრობის სტადიის ჩართვის გამო; გარდა
ამისა, აქ შეიძლება იყოს მეტი ნარჩენი.
‐ გაწმენდის
სისტემები
საჭიროებენ
უფრო
რეგულარულ
ტექნიკურ
მომსახურებას/შეცვლას პროდუქციის მუდმივი ხარისხის უზრუნველსაყოფად
(ექსპლუატაციის ვადა 3 კვირიდან 3 თვემდე).
2. გაწმენდა ნახშირორჟანგის გამოყენებით:
‐ შეიძლება გამოიყენებოდეს გამხსნელის სახით ზეთების, საპოხი მასალის და
ორგანული დამაბინძურებლების მოსაცილებლად. მშრალი ყინულის გრანულებს
შეკუმშული ნაკადით მიმართავენ გასაწმენდ ზედაპირზე.
‐ ეს მეთოდი არ გამოდგება ჟანგის, მინადუღის, ფხვნილისებრი ლაქების,
ორკომპონენტიანი საღებავების და მრავალი არაორგანული ნაერთების
მოსაცილებლად.
3. პლაზმური ტექნოლოგია:
‐ პლაზმური ტექნოლოგიის დროს გამოიყენება დაბალი წნევის ან ატმოსფერული
წნევის პლაზმური სისტემა. დაბალი წნევის პლაზმური სისტემა გამოიყენება
პერიოდული პროცესებისთვის, ხოლო ატმოსფერული წნევის პლაზმური სისტემა
– მუდმივი პროცესებისთვის.
‐ ჩვეულებისამებრ გამოიყენება საპოხი მასალების, ჟანგეულების, ზეთების,
სილიკონების ან ორგანული დამაბინძურებლების თხელი ფენის მოსაცილებლად
საავტომობილო და ელექტრონულ მრეწველობაში, საწარმოო შეღებვის წინ.
‐ გამოიყენება გავლების სტადიის გარეშე.
‐ საჭიროა წინასწარი გაწმენდის სტადია, ვინაიდან ხდება მხოლოდ დაბინძურების
თხელი ფენის (<1მკმ) მოცილება.
‐ საექსპლუატაციო ხარჯები ძალიან დაბალია, ვინაიდან არ არის სპეციალური
ქიმიკატების გამოყენების აუცილებლობა.
4. გაწმენდა ულტრაიისფერი სხივებით:
‐ ფოტორეზისტორების და ნახევარგამტარების ქვესადებების ზედაპირიდან
ორგანული დამაბინძურებლების მოსაცილებლად შეიძლება ულტრაიისფერი
გამოსხივების და ოზონის გამოყენება. გამწმენდის როლს ასრულებენ
თავისუფალი ჟანგბადოვანი რადიკალები. ისინი შედიან რეაქციაში ორგანულ
დამაბინძურებლებთან და შლიან მათ. ისევე როგორც პლაზმური გაწმენდის
დროს, აქაც შეიძლება საჭირო გახდეს წინასწარი გაწმენდის სტადია.
5. ლაზერული გაწმენდა:
‐ განსაკუთრებით გამოიყენება მაღალხარისხოვანი ზედაპირების გასაწმენდად
საავტომობილო, საავიაციო ან ელექტრონულ მრეწველობაში.
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‐

იმპულსური ლაზერული გამოსხივება გამოიყენება ორგანული დამცავი ფენების
და დაფარვების მოსაცილებლად ან ნაწილ-ნაწილ, ან ერთიანად.
‐ არ საჭიროებს დამატებითი გამწმენდი ქიმიკატების გამოყენებას.
‐ მაღალია საინვესტიციო ხარჯები, მაგრამ საექსპლუატაციო ხარჯები მეტად
დაბალია.
6. საღებავის თერმული მოცილება:
‐ საღებავის თერმული მოცილება ხდება ღუმელში 250-430°C ტემპერატურაზე 3-12
საათის განმავლობაში. ეს მეთოდი გამოსადეგია მხოლოდ თერმომედეგი
მასალებისთვის, მაგრამ არა პლასტიკური და ხის მასალებისთვის. დეტალის
დამფარავი საღებავი გამოიწვება და გაგრილების შემდეგ საჭიროების
შემთხვევაში შეიძლება დამატებითი დამუშავების ჩატარება (მაგალითად, სილის
ნაკადით ან წყლით ჩამორეცხვა) ნაცრის ნარჩენების მოსაცილებლად.
‐ წვის აირადი პროდუქტები უნდა განეიტრალდეს თერმული დაჟანგვის გზით.
სხვა ნარჩენები არ არის, ხოლო დანახარჯები ტექნიკურ მომსახურებაზე უფრო
დაბალია, ვიდრე იმ სისტემების შემთხვევაში, რომლებშიც გამოიყენება
გამხსნელები, მაგრამ ენერგომოხმარება აქ უფრო მაღალია.

ემისიების და ნარჩენების რაოდენობის შემცირების სტრატეგიები
თუ გამხსნელების შეცვლა არ წარმოადგენს მისაღებ ვარიანტს, არსებობს პროცესის
ყოველ ეტაპზე ემისიის რაოდენობის შემცირების რამდენიმე იაფი მეთოდი.
1. მოწყობილობა გაწმენდისთვის:
‐ შესაბამისი მასალისგან დამზადებული შემკრები რეზერვუარი.
‐ დარეგულირდეს გამწოვი ვენტილაცია ისეთნაირად, რომ მან დაიჭიროს
დიფუზური გამონაბოლქვები, მაგრამ გავლენა არ მოახდინოს ორთქლის
ბალიშზე.
‐ ღრმა გაგრილების გამოყენება.
‐ იმ სათავსოში, სადაც განლაგებულია მოწყობილობა ადგილი არ უნდა ჰქონდეს
ორპირ ქარს და საჰაერო ტურბულენტობას.
‐ დეტალებსა და რეზერვუარის კედლებს შორის დატოვებული უნდა იყოს
საკმარისი
ადგილი
დასამუშავებელი
დეტალების
თავისუფალი
გადაადგილებისთვის (დგუშის ეფექტის შემცირება). დეტალების გადაადგილება
უნდა ხდებოდეს ნელა.
‐ მოწყობილობა არასამუშაო მდგომარებაში უნდა იყოს დახურული ხუფით.
‐ სასურველია მოწყობილობების აღჭურვა გადამტვირთი რაბებით.
‐ სასურველია, რომ მოწყობილობა იყოს ახალი.
2. ხარისხიანი მოწყობილობა გაშრობისა და გაწმენდისთვის:
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‐

თუ გამოიყენება ღია ან ნახევრად დახურული მოწყობილობა, საჭიროა
დეტალების დატოვება ორთქლის ფაზაში იქამდე, ვიდრე არ მოხდება ორთქლის
კონდენსაცია.
3. ნარჩენების ტრანსპორტირება:
‐ ტუმბოს და დამაგრებული ჰერმეტული გადაბმების მქონე გამოყოფილი ხაზების
გამოყენება.
‐ ორთქლის დაბრუნების ხაზების გამოყენება.
4. გამხსნელების ტრანსპორტირება:
‐ ტუმბოს და დამაგრებული გადაბმების გამოყენება.
‐ ჩასასხმელი ხაზის თავი უნდა მდებარეობდეს თხევადი გამხსნელის ზედაპირზე
დაბლა.
‐ ორთქლის დაბრუნების ხაზების გამოყენება
5. გამხსნელების შენახვა:
‐ მოცულობების გადმოტვირთვა უნდა ხდებოდეს მხოლოდ შესაბამისი
მოწყობილობების დახმარებით.
‐ მოცულობები უნდა განლაგდეს სწორ მყარ ზედაპირზე ან გამოყენებული იყოს
უსაფრთხო კონტეინერები.
‐ წვიმისგან და მზისგან დაცვა.
‐ მოცულობები თავდახურული უნდა იყოს აორთქლებით გამოწვეული
დანაკარგების თავიდან ასაცილებლად.
6. შიდასაქარხნო ტრანსპორტირება:
‐ გამხსნელების ტრანსპორტირება არ უნდა ხდებოდეს ღია მოცულობებით.
‐ ტრანსპორტირებისას საჭიროა მოცულობების საიმედოდ დამაგრება.
7. შენახვა დანადგარის მახლობლად:
‐ მასალები უნდა ინახებოდეს სწორ მყარ ზედაპირზე.
8. დისტილაცია:
‐ პერიოდული დისტილაცია იძლევა გამოყენებული გამხსნელის კონცენტრირების
საშუალებას უტილიზაციამდე.
‐ თერმული დეგრადაციის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა თბური სტრესის
მინიმუმამდე დაყვანა.
‐ დისტილაცია დაბალი წნევის ქვეშ იძლევა თბური სტრესის მინიმუმამდე
დაყვანის და ნარჩენებში გამხსნელის მცირე კონცენტრაციის მიღების საშუალებას.
9. გამხსნელებთან აკურატულად მოქცევა: ზოგიერთი გამხსნელი იძლევა საშუალებას:
‐ ჩატარდეს გამხსნელის ანალიზი დეგრადაციის პროცესზე დაკვირვების მიზნით;
‐ ჩატარდეს სისტემის ნეიტრალიზაცია და ხელმეორე სტაბილიზაცია გამხსნელის
გამოყენების ვადის გაგრძელების მიზნით.
მეტად მარტივ გადაწყვეტილებას წარმოადგენს გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება
დახურულ რეჟიმში. ჰერმეტული კამერების სისტემები 90%-ზე მეტად აქვეითებენ
გამხსნელის ემისიას და ამცირებენ გამხსნელის მოხმარებას დაახლოებით 60–80%-ით
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(ნარჩენებში გამხსნელის შემცველობიდან გამომდინარე) ღია მოწყობილობებთან
შედარებით.
იქ, სადაც დაჭერა და ხელმეორედ გამოყენება არ შედის გაწმენდის პროცესში, საჭირო
ხდება აქროლადი ორგანული ნაერთების ემისიის შემცირების ტექნოლოგიების
გამოყენება.
10. ადსორბცია აქტივირებული ნახშირით: აქტივირებული ნახშირი გამოსადეგია
ჰალოგენიზირებული და არაჰალოგენიზირებული გამხსნელების დასამუშავებლად;
ასეთი დამუშავება შეიძლება წარმოებდეს როგორც ადგილზე, ასევე საწარმოს გარეთაც.
პატარა კომპანიისათვის რეგენერაცია ადგილზე შეიძლება იყოს ნაკლებად მომგებიანი
მაღალი საწყისი საინვესტიციო დანახარჯების გამო.
აქტივირებული ნახშირის გამოყენება ხდება მაშინ, როცა ნაკადის სიჩქარე შეადგენს 100–
100,000 მ3/სთ და გამხსნელის კონცენტრაცია 50 გ/მ3.
11. გამხსნელის ემისიების თერმული ჟანგვა: თერმული ჟანგვის გამოყენება
რეკომენდებულია მხოლოდ არაქლორირებული გამხსნელებისთვის, თუ პროცესს თან
არ სდევს მაღალი ტემპერატურა ქლორირებული დამაბინძურებლების შესაძლო
ამოფრქვევის გამო.
არსებობს თერმული დამჟანგველების ორი გავრცელებული სახე: რეგენერაციული და
რეკუპერაციული. რეგენერაციული ჟანგვა უფრო ეფექტურად ითვლება, ვიდრე
რეკუპერაციული, ვინაიდან აღდგენის ამ მეთოდის დროს ენერგია გამოიყენება უფრო
ეფექტურად, შესაბამისად საექსპლუატაციო ხარჯები საგრძნობლად უფრო დაბალია.
თერმული ჟანგვის რეგენერაციული სისტემები განსაკუთრებით ეფექტურია ისეთი
ტექნოლოგიური ნაკადების შემთხვევაში, რომლებშიც გამოიყენება გამხსნელების
შედარებით მცირე რაოდენობა, და ისინი შედარებით ნაკლებად მგრძნობიარენი არიან
გამხსნელების შემადგენლობისა და კონცენტრაციის მიმართ. თერმული ჟანგვის
რეკუპერაციული სისტემები გამოიყენება ნაკლებად ინტენსიური ნაკადების
შემთხვევაში. მაღალი ინტენსივობის შემთხვევაში ამ სისტემების გამოყენება
ეკონომიკურად არამიზანშეწონილია.
თერმული დამჟანგველის გასათბობად 800°C სამუშაო ტემპერატურამდე საჭიროა
ბუნებრივი აირი. შეიძლება წვის დროს გამოყოფილი სითბოს რეგენერირება და
გამოყენება ორთქლის წარმოებისთვის.
12. ქიმიური ლიზინგი: მწარმოებლები ქიმიკატების რეალიზაციას ხშირად ახდენენ
დიდი მოცულობის კონტეინერში, რაც საბოლოო ჯამში უარყოფით გავლენას ახდენს
გარემოზე. ქიმიური ლიზინგის დროს კი დამკვეთი იხდის ქიმიური ნივთიერების
გამოყენებისგან მიღებული ეფექტისთვის, ეს კი ნიშნავს, რომ მიმწოდებლისთვის
ეკონომიკურად უფრო მომგებიანია ქიმიკატების უფრო მცირე რაოდენობის მიწოდება.
ამისთვის მიმწოდებელი აწვდის მომხმარებელს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ
შეიძლება გამოყენების პირობების ოპტიმიზაცია მოხმარების შესამცირებლად.
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პროგრამა EaP Green

საფარის დატანა
მიმოხილვა
მეტალური საგნების დაფარვა
პროცესის აღწერა და აქროლადი ორგანული ნაერთების ემისიის ნაკადი: ნახატზე 9
წარმოდგენილი სქემა იძლევა წარმოდგენას პროცესის ტიპურ ეტაპებზე და აქროლადი
ორგანული ნაერთების ემისიაზე, რასაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს 50%-იანი ჭარბი
შესხურების
შემთხვევაში.
შეადგენდეს

გზით

საფარების

შესხურების
5–60%-ს

დატანის

გზით

დეტალის

ჩვეულებრივი

მიღებული

საფარების

გეომეტრიიდან

მეთოდების

გამოყენების

ეფექტურობა

(ბრტყელი

ან

შეიძლება

ცხაურის

ტიპის

ზედაპირი) და იმ მუშის გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც აწარმოებს
შესხურებას. საფარის ეფექტურობის ან საფარში გამხსნელის შემცველობის შეცვლა
ახდენს გავლენას აქროლადი ორგანული ნაერთების სქემაზე ნაჩვენებ ნაკადებზე.

ნახ. 9. გაფრქვევის ჩვეულებრივი მეთოდების გამოყენებით საფარების დატანის პროცესის
სტადიების სქემა
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პროცესის აღწერა
გაუცხიმოვნება: უმრავლეს შემთხვევაში, მაგალითად, როცა ავტომობილზე
ხორციელდება ორიგინალური (პირველადი) საფარის დატანა, წინასწარ ხდება მისი
დამუშავება სილის ნაკადით და შემდგომ არ არის აუცილებელი გაუცხიმოვნების
პროცედურის ჩატარება. ლოკალური დაბინძურების დროს შესაბამისი მონაკვეთების
დამუშავებისთვის გამოიყენება ხელით წმენდა (დამუშავება ჯაგრისით). პატარა ზომის
მეტალის დეტალები წინასწარ გადიან გაწმენდას წყლის საფუძველზე დამზადებული
გამწმენდი საშუალებით მაღალი წნევის პირობებში ან გამწმენდი საშუალებების
შემცველი გამხსნელით, რომლის დატანა ხდება გაფრქვევით.
საფარის დატანის სისტემები: მეტალის ელემენტების დაფარვის სისტემები ხშირად
შედგებიან არა ნაკლებ ორი ფენისგან, პირველი ფენისგან და ერთი ან რამდენიმე ზედა
ფენისგან. პირველი ფენა ასრულებს ანტიკოროზიულ ფუნქციას და აძლიერებს შემდეგი
ფენების შეჭიდულობას. ჩვეულებისამებრ,
მეტალის საფარის პირველი ფენა
დამზადებულია პოლივინილბუტირალური ფისის საფუძველზე (გამხსნელები – 60%),
თუმცა უფრო თანამედროვე სისტემები დამზადებულია ეპოქსიდური ფისის
(გამხსნელები – 40%) ან უფრო რთული პოლიეთერის (გამხსნელები – 20%) საფუძველზე.
უმრავლეს შემთხვევაში ზედა (ბოლო) დაფარვა შედგება ერთი ფენისგან, რომელმაც
უნდა უზრუნველყოს ფერი/გარეგანი შესახედაობა და დაცვა ქიმიური და სხვა
ზემოქმედებისგან (მზის შუქი, მექანიკური ზემოქმედება და ა.შ.). ეს შეიძლება იყოს
ერთკომპონენტიანი (გამხსნელები – 50%) ან ორკომპონენტიანი (გამხსნელები – 30%)
სისტემა. ალტერნატივის სახით გამოიყენება წყლის საფუძველზე დამზადებული
სისტემები, რომლებიც შეიცავენ აქროლად ორგანულ ნაერთებს 10–15 წონითი
პროცენტის ოდენობით.
იმ შემთხვევებში, როცა საჭიროა განსაკუთრებული ფერის ეფექტების მიღწევა,
გამოიყენება ორ- ან სამკომპონენტანი სისტემები. ორფენიანი სისტემა შედგება
საფუძვლისგან, რომელიც უზრუნველყოფს ფერს, და დამცავი საფარისგან გამჭვირვალე
ზედა ფენით. მრავალფენიანი სისტემისთვის გამოიყენება დამატებითი ფერადი ფენა
(შუალედური ფენა).
დატანის მეთოდები: დატანის მეთოდები (ცხრილი 6) დამოკიდებულია ნაკეთობაზე,
რომელზედაც ხდება საფარის დატანა. გრუნტის სისტემების დასატანად ხშირად
გამოიყენება ელექტროფორეზული აბაზანა, მაშინ როცა დაფარვა გაფრქვევით ან
დაფარვა ფხვნილით გამოიყენება შესაბამისად მცირესერიული და ფართომასშტაბური
წარმოებისთვის. დაფარვის ეფექტურობა შეიძლება მეტად განსხვავებული იყოს
პროდუქტის ფორმიდან გამომდინარე.
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ცხრილი 6. საფარების დატანის მეთოდები და მათი ეფექტურობა
მეთოდი
გაფრქვევა შეკუმშული
ჰაერით
უჰაერო გაფრქვევა

КПД (%)
20 -65
40 – 80

კომბინირებული გაფრქვევა
გაფრქვევა შეკუმშული
ჰაერით (HVLP)
ელექტროსტატიკური
გაფრქვევა შეკუმშული
ჰაერით
ელექტროსტატიკური
უჰაერო გაფრქვევა

35 – 75
45 – 65

ელექტროსტატიკური
კომბინირებული გაფრქვევა

40 - 80

ჩასხმა

85 – 95

ჩაძირვა

75 – 90

ფხვნილი
ელექტროსტატიკურ
გაფრქვევასთან ერთად

50 - 95

50 – 80

45 – 85

დეტალების
გეომეტრია
შეუზღუდვს
გარეშე
დიდი დეტალი,
მარტივი
გეომეტრია
დიდი დეტალი
შეუზღუდვის
გარეშე
ფარადეის
უჯრედების
ნაკლებობა
ფარადეის
უჯრედების
ნაკლებობა
ფარადეის
უჯრედების
ნაკლებობა
დეტალები
ღიობის გარეშე
დეტალები
ღიობის გარეშე
შეუზღუდვს
გარეშე

სხვა შეზღუდვები
-

-

აუცილებელია ელექტროგამტარი მასალები
აუცილებელია ელექტროგამტარი მასალები
აუცილებელია ელექტროგამტარი მასალები
გამხსნელების დიდი ხარჯი
გამხსნელების დიდი ხარჯი

აუცილებელია ელექტროგამტარი მასალები

საფარის დატანის მეთოდები:
‐
გაფრქვევა მაღალი და დაბალი წნევით: საფარის მასალის გაფრქვევა ხდება
გამაფრქვეველი ხელსაწყოს ლულიდან შეკუმშული ჰაერის ნაკადის მეშვეობით. რაც
უფრო მაღალია ჰაერის წნევა, მით უფრო წვრილი იქნება დატანილი ნაწილაკები, რაც
ზრდის ზედაპირის დაფარვის ხარისხს და სიგლუვეს, თუმცა ამ დროს მეტია
დანაკარგები. და პირიქით, თუ წნევა ძალიან დაბალია, ზედაპირის საფარი უფრო
ცუდი ხარისხის იქნება.
დაფარვის ეფექტურობა მერყეობს 5%-სა და 30–60%-ს შორის.
გაფრქვევის მეთოდით დატანილი ჩვეულებრივი საფარი გამოიყენება ნებისმიერი
ზედაპირისთვის; კერძოდ, ეს მეთოდი გამოიყენება ზედა ფენების მისაღებად,
რადგან იძლევა მაღალი ხარისხის საბოლოო საფარის და განსაკუთრებული
ზედაპირული ეფექტების მიღების საშუალებას.
‐ გაფრქვევა დაბალი წნევით და შეკუმშული ჰაერის მაღალი მოხმარებით (HVLP):
ამ დროს გაფრქვევის წნევა მცირდება ჩვეულებრივი 3-6 ატმოსფეროდან 0,7
ატმოსფერომდე. მაღალი წნევით დატანილი საფარისგან განსხვავებით ეს იძლევა
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ჭარბი გაფრქვევის 20%-მდე შემცირების საშუალებას, ხოლო დაფარვის ეფექტურობა
შეადგენს 40-80%.
დაბალი წნევის გამო საფარის ხარისხი შეიძლება იყოს არასათანადო დონის, თუმცა,
ბოლო დროს გამაფრქვეველი თოფის კონსტრუქციის გაუმჯობესების შედეგად
შესაძლებელი გახდა ისეთივე ხარისხის საფარის მიღება, როგორც მაღალი წნევის
გამაფრქვევლების გამოყენებისას.
‐ უჰაერო გაფრქვევა: უჰაერო გაფრქვევის მეთოდით საფარის დატანისას ხდება
საღებავის გაფრქვევა მეტად პატარა მეტალური საქშენიდან (<2 მმ) 80–250 ბარი
წნევის პირობებში. ეს საფარის შექმნის სწრაფი და იაფი მეთოდია, რომლითაც
შეიძლება ერთ- და ორკომპონენტიანი საღებავით დაფარვა, თუმცა მიღებული
საბოლოო ფენა საკმაოდ უხეშია და უფრო თხელი საფარების დატანის წინ საჭიროებს
გაშლიფვას. ამგვარად, ამ მეთოდის გამოყენებისას საჭიროა დამატებითი სტადია
ჰაერის და მაღალი წნევის გამოყენებით ჩატარებულ პროცესთან შედარებით.
‐ საფარის დატანა ელექტროსტატიკური გაფრქვევის მეთოდით: იმის გამო, რომ
დეტალს და დასატან მასალას აქვთ ურთიერთსაწინააღმდეგო პოლარობა, მათ შორის
წარმოიქმნება ელექტრული ველი. ხდება საფარის მასალის გაფრქვევა და მისი
ნაწილაკები მიიზიდებიან დეტალის მიერ. პროცესი დასრულდება, როცა საფარის
სისქე პრაქტიკულად ერთნაირი იქნება მთელ ზედაპირზე და ნაპირებზე. კათოდური
დაფარვა – ეს უფრო ფართოდ გამოყენებული მეთოდია, ვინაიდან ანოდურ
დეტალებს აქვთ ტენდენცია კოროზიისკენ.
ელექტროსტატიკური გაფრქვევის მეთოდით დაფარვის ეფექტურობა შეადგენს 9–
100%. ელექტროსტატიკური გაფრქვევის მეთოდი საჭიროებს დროის და მასალის
უფრო მნიშვნელოვან დანახარჯებს, მისი ავტომატიზაცია უფრო ადვილია და
საჭიროებს ნაკლებ გასუფთავებას.
ელექტროსტატიკური გაფრქვევის მეთოდის გამოსაყენებლად დეტალს უნდა
ჰქონდეს გამტარობა. მაგრამ, ფარადეის ცხაურის ტიპის დეტალებისთვის მისი
გამოყენება არასასურველია, რადგან ამ შემთხვევაში საფარი არათანაბარი იქნება.
‐ გაფრქვევა შეკუმშული ჰაერის მეშვეობით ელექტროსტატიკურ ველში, უჰაერო
და პნევმატური გაფრქვევა: ამ მეთოდებს აერთიანებს შეკუმშული ჰაერის ან უჰაერო
გაფრქვევის და საღებავის ნაწილაკების ელექტროსტატიკური მუხტის გამოყენება.
შეკუმშული ჰაერის დახმარებით და უჰაერო გაფრქვევით გასაფრქვევი მასალების
ნაკადი შეადგენს შესაბამისად 1000 მლ/წთ-მდე და 3000 მლ/წთ-მდე.
მასალაეფექტურობა შეადგენს 85%.
ელექტროსტატიკურ ველში გაფრქვევის გზით შეიძლება უფრო რთული ფორმის მქონე
დეტალების დაფარვა.
- ჩვეულებრივი ჩაძირვა: დეტალებს ათავსებენ საღებავში ხელით ან ხდება მათი
ტრანსპორტირება კონვეიერული სისტემით. წყლის საფუძველზე დამზადებულ
საღებავებში ჩაძირვისას შეიძლება გაჩნდეს ქაფი. ასეთი საღებავები სტაბილურია
მხოლოდ pH-ის ვიწრო დიაპაზონში, ამიტომ ძალიან მგრძნობიარეა დაბინძურების
მიმართ.
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ეს მეთოდი საკმაოდ მცირეხარჯიანია, ხოლო მისმა მასალაეფექტურობამ შეიძლება
მიაღწიოს 100%. დაფარვის ხარისხი შედარებით დაბალია. გარდა ამისა, ეს ხერხი არ
გამოდგება ღია-უჯრედებიანი სტრუქტურებისთის.
- ელექტროფორეზული ჩაძირვა: ელექტროფორეზული ჩაძირვა გამოიყენება
ძირითადად წინასწარი საფარის დატანისთვის. პროცესის მსვლელობაში წარმოიქმნება
მუდმივი დენი, რომელიც გადის დეტალსა და საწინააღმდეგო პოლარობის
ელექტროდებს შორის.
კათოდური სისტემები უზრუნველყოფენ კოროზიისგან უკეთეს დაცვას, ვიდრე
ანოდური სისტემები. საფარი უნდა იყოს წყლის საფუძველზე გამხსნელის 1-4%-ის
შემცველობით. ელექტროფორეზული ჩაძირვა უზრუნველყოფს საფარის მაღალ
ხარისხს, მაგრამ ეს მეთოდი მოითხოვს ინვესტიციების და მასალების მაღალ ხარჯებს.
გარდა ამისა, ის საჭიროებს ტექნიკური მომსახურების მაღალ დონეს. დეტალს უნდა
ჰქონდეს
გამტარობა.
საფარის
ქვედა
ფენები,
რომლებიც
დატანილია
ელექტროფორეზული ჩაძირვის მეთოდით, ხშირად ზემოდან ედება ზედა
ფხვნილისებრ საფარებს.
- ფხვნილისებრი საფარის დატანა: ფხვნილისებრი საფარები უზრუნველყოფენ მაღალ
ეფექტურობას, რომელიც აღწევს 100%, ვინაიდან შესაძლებელია ჭარბი გაფრქვევის
მასალის განმეორებითი გამოყენება. დაფარვის შემდეგ ხდება ამ მასალის ჩამაგრება
დეტალის გახურებით 200-250°С-ზე.
- ფხვნილოვანი საფარი – გაფრქვევა ელექტროსტატიკურ ველში: ფხვნილის
ნაწილაკები იღებენ ელექტროსტატიკურ მუხტს და გაიფრქვევა დეტალის ზედაპირზე
შეკუმშული ჰაერის მეშვეობით. ბოქსი, რომელშიც ხდება შეღებვა, და მოწყობილობა,
რომლის მეშვეობით ხდება საფარის დატანა, შეიძლება გაიწმინდოს ვაკუუმით ან
შეკუმშული ჰაერის დაბერვით. გაფრქვევის ამ პროცესის დროს გამხსნელის
ამოფრქვევა არ ხდება.
- გრიგალური შელღობა: ფხვნილისებრი საფარის დატანამდე ხდება დეტალის
გახურება ტემპერატურამდე, რომელიც აღემატება ფხვნილისებრი საფარის ლღობის
ტემპერატურას. ან დროს ფხვნილი შედის კონტაქტში ზედაპირთან და ხდება მისი
შელღობა და ჩამაგრება.
- გაშრობა: დაფარვის შემდეგ საფარი უნდა გაშრეს. გაშრობის დრო შეიძლება
შემცირდეს დამატებითი გამშრობი აგრეგატების გამოყენების გზით. გაშრობის დრო
დამოკიდებულია ობიექტზე ან მასალაზე, საფარის ტიპზე და მის სისქეზე; ის
მერყეობს რამდენიმე წამიდან ერთ საათამდე.
წყლის საფუძველზე დამზადებული საფარების გასაშრობად ან წინასწარი
გაშრობისთვის საფარის ფენების „სველით სველზე“ მეთოდით დატანისას გამოიყენება
მშრალი ჰაერი. ამან შეიძლება საგრძნობლად შეამციროს გაშრობის დრო. დახურულ
პირობებში, გამაშრობელი ჰაერი მიემართება დამუშავებაზე აქტივირებული ნახშირით
ან ცეოლიტით ჰაერში არსებული აქროლადი ორგანული ნივთიერებების მცირე
რაოდენობის მოსაცილებლად.
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- გაწმენდა: საფარის დატანის ყველა მეთოდს აუცილებლად უნდა მოსდევდეს
დეტალების, სამუშაო ადგილის და მოწყობილობის გაწმენდა. ამასთან შეიძლება
გამოყენებული იყოს როგორც ხელით, ასევე ავტომატური გაწმენდა დახურულ
სისტემებში
გამხსნელის
რეგენერაციით.
გამოიყენება
გამაუცხიმოვნებელი
გამხსნელები და წყალი. წყლით გაწმენდა შესაძლებელია იმ შემთხვევებში, როცა
გამოიყენება წყლის საფუძველზე დამზადებული საფარების დატანის სისტემები.
გაწმენდა უნდა იყოს ეფექტური და სწრაფი. გაწმენდის ინტენსიურობა უნდა იყოს
სხვადასხვაგვარი ფერთა ცვლილების ხასიათიდან გამომდინარე, აგრეთვე
დამოკიდებულია დაბინძურება ნესტიანია, თუ მშრალი. ბოქსები, რომლებშიც ხდება
შეღებვა, ჩვეულებისამებრ ირეცხება გამწმენდი საშუალებებით, რომლებიც
ხასიათდებიან აქროლადი ორგანული ნაერთების დაბალი შემცველობით.
გამოყენებული გამხსნელები:
‐

‐

ჩვეულებრივი საფარები გამხსნელის საფუძველზე: ჩვეულებრივი საფარები
გამხსნელის საფუძველზე შეიცავენ გამხსნელების 30-80%. ეს გამხსნელები
უმთავრესად წარმოადგენენ ნახშირწყალბადების ნარევს (ქსილოლი, ტოლუოლი,
უაიტსპირიტი), თუმცა გამოიყენება აგრეთვე სპირტები, ეთერები და კეტონები.
ისინი კლასიფიცირდებიან როგორც პოლიკონდენსაციაზე (ფენოლი, შარდოვანა და
მელამინური ფისი), პოლიმერიზაციაზე (პოლიეთერები, აკრილური ფისები,
ალკიდური
ფისები)
ან
ადიტიურ
პოლიმერიზაციაზე
(ეპოქსიდური,
პოლიურეთანული ფისები) დაფუძნებული საფარები.
მშრალი ნარჩენის მაღალი შემცველობის მქონე საფარები წყლის საფუძველზე:
მშრალი ნარჩენის მაღალი შემცველობის მქონე საფარები შეიცავენ <35% გამხსნელს.

გამოიყენება შემდეგი გამხსნელები: ქსილოლი, უაიტსპირიტი, პოლიარომატული
ნახშირწყალბადები, ბუთილაცეტატი, სპირტები და გლიკოლის ეთერები. კეტონები და
ტოლუოლები არცთუ ისე პოპულარულია ევროპაში.
შემკვრელი ნივთიერებები მშრალი ნარჩენის მაღალი შემცველობის მქონე
საფარებისთვის
დამზადებულია
ეპოქსიდურ
ფისებზე,
ორკომპონენტიან
პოლიურეთანებზე, პოლისილოქსანებზე, ოქსირანებზე ან ალკიდურ ფისებზე.
საფარები წყლის საფუძველზე: წყლის საფუძველზე მიღებულ საფარებში გამხსნელის
შემცველობა შეადგენს 3–18%. ეს საფარები ხშირად შეიცავენ ორგანულ გამხსნელებს
გამათხევადებელი აგენტების სახით და ნესტიანი აპკის ფენის თვისებების
გასაუმჯობესებლად. წყლის საფარები მიიღება ალკიდური, პოლიეთერული, აკრილის,
მელამინური და ეპოქსიდური ფისების საფუძველზე.
ფხვნილისებრი საფარები: ფხვნილისებრი საფარები არ შეიცავენ აქროლად ორგანულ
ნაერთებს. ეს საფარები ჩვეულებისამებრ მზადდება აკრილის ფისების და მჟავის ან
ანჰიდრიდის საფუძველზე.
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გარემოსთან და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკვანძო საკითხები: მეტალური
საფარების მისაღებად გამოიყენება გამხსნელების ფართო სპექტრი, როგორც თვით
საფარის მასალაში, ასევე მის გასაწმენდად გამოყენებულ ნივთიერებებში.
აქროლადი ორგანული ნაერთების ამოფრქვევა, აზოტის ჟანგეულების ამოფრქვევასთან
ერთად, წარმოადგენს მზის სხივების ზეგავლენით მიწისპირა ოზონს წარმოქმნის
წინაპირობას. საჭიროა შრომის პირობების არსებული ნორმატივების გათვალისწინება.
აქროლადი ორგანული ნაერთების ამოფრქვევა ჰაერში შეიძლება მოხდეს:
‐ გამხსნელების შენახვისას
‐ ტექნოლოგიური პროცესის დროს
‐ გაწმენდის ოპერაციების დროს.
შენახვის ზონებიდან დაღვრამ და გაჟონვამ შეიძლება გამოიწვიოს გამხსნელების
მოხვედრა ნიადაგში და მიწისწვეშა წყლებში.

აქროლადი ორგანული ნაერთების შეცვლა
მეთოდები აქროლადი ორგანული ნაერთების გამოყენების გარეშე: არსებობს გაწმენდის
რამდენიმე ალტერნატიული მეთოდი, რომელთა დროს არ ხდება აქროლადი ორგანული
ნაერთების შემცველი გამხსნლების გამოყენება.
1. ფხვნილისებრი საფარები
‐ ფხვნილისებრმა საფარებმა ბევრ შემთხვევაში შეიძლება შეცვალონ გამხსნელის ან
წყლის საფუძველზე მიღებული საფარები, მაგრამ ეს დამოკიდებულია დეტალის
გახურების შესაძლებლობაზე, აგრეთვე დეტალის ზედაპირის საჭირო
მახასიათებლებზე.
‐ მასალაეფექტურობამ შეიძლება მიაღწიოს 80-95%.
2. მეთოდები, რომლებიც იყენებენ სისტემებს წყლის საფუძველზე
‐ იმ შემთხვევაში, თუ გამოიყენება წყლის საფუძველზე დამზადებული სისტემები,
დანადგარების გასაწმენდად შეიძლება სარეცხი საშუალებების (დეტერგენტების)
გამოყენება.
‐ სარეცხი საშუალებებით გაწმენდას შეიძლება დასჭირდეს მეტი დრო, ვიდრე
გამხსნელების საფუძველზე დამზადებულ სისტემებთან მუშაობისას, და
შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებითი გაცხელება და ჩამდინარე წყლების
შემდგომი გასუფთავება.
3. სისტემები აქროლადი ორგანული ნაერთების შემცირებული შემცველობით
‐ ხშირად შესაძლებელია აქროლადი ორგანული ნაერთების ამოფრქვევის
საგრძნობი შემცირება გამხსნელის ან წყლის საფუძველზე დამზადებული
სისტემებიდან მშრალი ნარჩენის მაღალი შემცველობის მქონე საფარებზე
გადასვლით. ასეთი გზით შეიძლება ამოფრქვევების 30-55%-ით საერთო
შემცირება.
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‐

‐

მშრალი ნარჩენის მაღალი შემცველობის მქონე საფარების შემთხვევაში საფარის
წონის ერთეულის მაღალი ღირებულების გაწონასწორება ხდება პროდუქტის
მაღალი ეფექტურობით.
სისტემები წყლის საფუძველზე ხშირად საჭიროებენ უჟანგავი ფოლადისგან
დამზადებული მოწყობილოების გამოყენებას, აგრეთვე გაშრობის დროის
გაზრდას. ამ მეთოდის გამოყენებისას არაბრტყელი ფორმის მქონე დიდი
დეტალების დაფარვისას საჭიროა ჩატარდეს ზედაპირის წინასწარი გაწმენდა.

ემისიების შემცირების სტრატეგიები
მოხმარებისა და ნარჩენების წარმოქმნის შემცირება:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

შეძლებისდაგვარად დახურული სათავსოების გამოყენება;
გაფრქვევა განხორციელდეს დასაფარი ზედაპირიდან მცირე მანძილის
დაშორებით;
ფრქვევანას დაჭერა განხორციელდეს ზედაპირის პერპენდიკულარულად;
ფრქვევანას სიგანე დარეგულირდეს ისეთნაირად, რომ ის შეესაბამებოდეს
დეტალის სიგანეს;
ზუსტი კონტურული დაფარვის გამოყენება;
ჰაერის წნევა უნდა იყოს მაქსიმალურად დაბალი, მაგრამ ის უნდა
შეესაბამებოდეს ხარისხის მოთხოვნებს;
სასურველია საფარის ფენების რაოდენობის შემცირება.

მთლიანობაში, აქროლადი ორგანული ნაერთების ამოფრქვევის შემცირების
შესაძლებლობა მდგომარეობს საფარის ფენების რაოდენობის შემცირებაში. ასეთი
გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება მხოლოდ ისეთი ინდივიდუალური მაჩვენებლების
გათვალისწინებით,
როგორიცაა
სიმტკიცე,
კოროზიისადმი
მდგრადობა
და
მომხმარებლისთვის სპეციფიკური მოთხოვნები ნაკეთობის გარეგნული შესახედაობის
მიმართ.
აქროლადი ორგანული ნაერთების ამოფრქვევის შემცირების სხვა შესაძლებლობა
მდგომარეობს უფრო თხელი ზედა ფენის დატანაში. თუ არის 50 მკმ სისქის ფენის
დატანის საშუალება (გაფრქვევის მეშვეობით) 85 მკმ სისქის ნაცვლად (ჩაძირვის
მეთოდით), ეს მოგვცემს საშუალებას შევამციროთ მასალის მოხმარება. ამ შემთხვევაში
მცირდება დანახარჯები მასალაზე და უტილიზაციაზე ზედაპირის ხარისხის
გაუმჯობესებასთან ერთად.
ზოგიერთ შემთხვევაში ემისიების რაოდენობის შემცირება შესაძლებელია ფენებით
დაფარვის სისტემის შეცვლის გზით. მაგალითად, სასოფლო-სამეურნეო მანქანები
შეიძლება დაიფაროს ორი ფენით, როცა გრუნტის დაფარვის დატანა ხდება
ელექტროფორეზული ჩაძირვით, ხოლო ზედა ფენისა – გაფრქვევით გამხსნელის
საფუძველზე დამზადებული სისტემის გამოყენებით. შეიძლება ორფენიანი სისტემის
შენარჩუნების პირობებში ზედა ფენის შეცვლა ფხვნილით დაფარვით გამხსნელის
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გარეშე. ალტერნატივის სახით შეიძლება ელექტროფორეზული ჩაძირვით დატანილი
ერთი ფენისგან შედგენილი სისტემის გამოყენება.
გაწმენდაზე ხარჯების შემცირება: გამხსნელის ემისია გასუფთავებისას შეიძლება
შემცირდეს 80%-ით დახურული სისტემის გამოყენებით საღებავის გამაფრქვეველების
და აპლიკატორების გაწმენდის დროს. ავტომატური რეცხვის შეხამება შეიძლება
გამხსნელის რეცირკულაციასთან დისტილაციის გზით, რამაც შეიძლება უზრუნველყოს
გამხსნელის 80–90%-ის რეგენერაცია.
გარდა ამისა, შეიძლება შემდეგი ზომების მიღება:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

გამწმენდი გამხსნელების მაქსიმალურად ეკონომიური ხარჯვა;
დეტალების ერთი ფერის საფარების თანმიმდევრული შექმნა;
გაწმენდის წინ მიმწოდებელი მილსადენების დაცლა;
შენახვის და საწარმოო პირობების რეგულარული ინსპექტირება შესაბამისი
ცირკულაციის უზრუნველსაყოფად;
ღია ზედაპირების ფართობის მინიმიზაცია;
ისეთი სისტემების გამოყენება, რომლებიც უზრუნველყოფენ გამხსნელის უკან
ჩადინებას დახურულ კონტეინერში ფილტრების გავლით.

ემისიების შემცირება: სათავსო უნდა იყოს აღჭურვილი გამწოვით აქროლადი
ორგანული ნაერთების ყველა პოტენციური წყაროსთვის, რათა მოხდეს მუშებზე მავნე
ზემოქმედების თავიდან აცილება ან მისი შეზღუდვა. თუ ასეთი პირველადი ზომების
განხორციელება შეუძლებელია, აქროლადი ორგანული ნაერთები უნდა დაიშალოს
თერმული ჟანგვის, ბიოლოგიური დამუშავების ან მაღალტემპერატურული პლაზმით
დაშლის გზით.
პლაზმა და ბიოლოგიური დამუშავება გამოიყენება, ძირითადად, აქროლადი ორგანული
ნაერთების მცირე კონცენტრაციების (< 1 გ/სმ3) შემთხვევაში, თერმული ჟანგვა – თუ
აქროლადი ორგანული ნაერთების კონცენტრაცია არის >1 გ/სმ3. ნახშირბადის დაბალი
და ცვალებადი კონცენტრაციების დროს შეიძლება საჭირო გახდეს ბუნებრივი აირის
დამატებითი დაწვა ალის მუდმივი ტემპერატურის შესანარჩუნებლად. ავტოთერმული
წვა შეიძლება მიღწეულ იქნას საერთო ორგანული ნახშირბადის > 2 გ/სმ3
კონცენტრაციისას.
თერმული ჟანგვა იძლევა აქროლადი ორგანული ნაერთების რაოდენობის > 99,9%-მდე
შემცირების საშუალებას; დამუშავების ეფექტურობა ჩვეულებრივად უფრო დაბალია,
მაგრამ ამავდროულად უფრო დაბალია საინვესტიციო და საექსპლუატაციო ხარჯებიც.
განზავებული ჩამდინარე წყლებისთვის გამოიყენება ადსორბცია აქტივირებულ
ნახშირზე და ცეოლიტურ მასალებზე. საჭიროა აირის კონცენტრირებული ნაკადების
მონიტორინგის ჩატარება იმისთვის, რომ საერთო ორგანული ნახშირბადის
შემცველობამ არ გადააჭარბოს ქვედა აფეთქებასაშიში ზღვარის 25-50%.
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ქვევით პერუს კომპანიის Universal Colors მაგალითზე მოყვანილია ლაქსაღებავების
წარმოებაში უფრო „მწვანე“ ტექნოლოგიაზე გადასვლისადმი ალტერნატიული მოდგომა
ისეთი გამხსნელების გამოყენებით, რომლებიც არ შეიცავენ აქროლად ორგანულ
ნაერთებს.

ლაქსაღებავების წარმოებაში ისეთი გამხსნელების გამოყენების
მაგალითი, რომლებიც არ შეიცავენ აქროლად ორგანულ ნაერთებს
პერუს კომპანიაში Universal Colors ხორციელდება ეკოლოგიურად უფრო სუფთა და
უსაფრთხო წარმოების პროექტი UNIDO IAMS , რომლის ძირითადი ამოცანებია:
* ქიმიური მრეწველობის რესურსეფექტური პოტენციალის ამაღლება;
* ქიმიური კლასიფიკაცია და მარკირება;
* რისკის შეფასება;
* საშიში ქიმიური ნივთიერებების შეცვლა.
ძირითადი ინფორმაცია
მაშინ, როცა მრავალ ქვეყანაში ხდება აქროლადი ორგანული ნაერთების შემცველი
საღებავების შეცვლა
წყლის საფუძველზე დამზადებული საღებავებით, პერუს
ლაქსაღებავების წარმოება ჯერ კიდევ იყენებს აქროლადი ორგანული ნაერთების
შემცველი გამხსნელების ნარევებს. ასეთი ნარევების ზოგიერთი კომპონენტი
წარმოადგენს განსაკუთრებით საშიშ ქიმიურ ნივთიერებას, რომელიც იწვევს
ჯანმრთელობასთან და გარემოსთან დაკავშირებულ სერიოზულ პრობლემებს.
შესავალი
პერუს კომპანია Universal Colors უკვე 14 წელია აწარმოებს საღებავებს საგზაო და
საზღვაო ტრანსპორტის, სახლისა და ავტომობილებისთვის, აგრეთვე მასალებს
შემჭიდროვებისთვის და სამრეწველო გამოყენების ლაქებს. მისდევს რა ახალ
სტრატეგიას,
კომპანია
ცდილობს
წარმადობის
და
სხვა
კომპანიებთან
კონკურენტუნარიანობის ოპტიმიზაციას და შეესაბამებოდეს პერუს კანონმდებლობას,
რომელიც სულ უფრო მკაცრი ხდება საშიში ქიმიური ნივთიერებების მოხმარების
მიმართ. 2015 წელს კომპანია შეუერთდა UNIDO IAMS პროექტს ეკოლოგიურად უფრო
სუფთა და უსაფრთხო საღებავების წარმოების საქმეში.
პროექტის დაწყება
პროექტის განხორციელების დასაწყისში ევროპული რეფორმების ცენტრის ექსპერტების
დახმარებით შეიქმნა ინოვაციური ჯგუფი, რომელიშიც შედიოდნენ ტექნიკური
მენეჯერი, ლაბორანტი, შესყიდვების განყოფილების წარმომადგენელი და წარმოების
ხელმძღვანელი. UNIDO-ს მეთოდოლოგიის გამოყენებით იდენტიფიცირებული იყო
ყველაზე საშიში მომენტები საღებავების შემადგენლობაში, რომელთაგან ყველაზე
მნიშვნელოვანი ეხება დიდი რაოდენობის ემისიებს გამხსნელებიდან. გამოყენებული
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ნარევები დიდი რაოდენობით შეიცავენ ნაფტას და არომატიკას. ეს გამხსნელები
კლასიფიცირდება, როგორც განსაკუთრებული საფრთხის მომტანი ნივთიერება,
რომელიც უარყოფით გავლენას ახდენს ჯანმრთელობაზე და გარემოზე. საღებავების
ბაზრის შესწავლამ აჩვენა, რომ ბაზრის სულ უფრო მეტი სეგმენტი უპირატესობას
აძლევს აქროლადი ორგანული ნაერთების დაბალი შემცველობის მქონე უსაფრთხო
საღებავების გამოყენებას. პროექტი ყურადღებას ამახვილებს საღებავების ახალი
შემადგენლობის შემუშავებას აქროლადი ორგანული ნაერთების გარეშე ორიგინალური
შემადგენლობის თვისებებისა და ეფექტურობის შენარჩუნებით.
პროექტის დანერგვა და საკვანძო ცვლილებები
ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაცია და გამხსნელის – ნაფტას, მსუბუქი არომატიკის
უსაფრთხო ალტერნატივების ძიება ხდებოდა IAMS ინსტრუმენტალური მეთოდების
გამოყენებით. მკვლევართა ჯგუფმა საგულდაგულოდ შეისწავლა ხელმისაწვდომი
ლიტერატურა, ინტერნეტში განთავსებული ინფორმაციის ჩათვლით, აგრეთვე განიხილა
მომწოდებლებთან უფრო უსაფრთხო ალტერნატივების გამოყენების მათი გამოცდილება
და პერუს კანონმდებლობა. შედეგად მოხდა გამხსნელის სამი ალტერნატივის შეფასება
ქიმიური ნივთიერებების კლასიფიკაციის და მარკირების ანალიზის GHS მოდელის
მეშვეობით საუკეთესო ვარიანტის შერჩევის მიზნით. ამის შედეგად მოხდა ახალი
შემადგენლობის იდენტიფიცირება, რომელშიც ნაფტას, მსუბუქი არომატიკის ნაცვლად
გამოიყენება დიმეთილკარბონატი, რომელიც ითვლება კარგ ალტერნატივად, ვინაიდან
აქვს ხსნადობის იგივე დიაპაზონი, რაც გამხსნელების ნარევს, არ ითვლება აქროლად
ორგანულ ნაერთად და, შესაბამისად, არ ახდენს მავნე გავლენას გარემოზე. შეცვლა არ
თხოულობს ტექნიკურ ცვლილებებს ან სპეციალურ დანადგარებს. მიუხედავად იმისა,
რომ დიმეთილკარბონატის გამოყენების ღირებულება მოცემულ მომენტში უფრო
მაღალია, ვიდრე ნაფტას, მსუბუქი არომატიკის შემცველი გამხსნელების ნარევის
გამოყენებისას, კომპანია Universal Colors მხარს უჭერს შეცვლის პროექტს, ვინაიდან ის
შეესაბამება კომპანიის ხედვას.
ცხრილი 7. პროცესის გაუმჯობესების შედეგების შეფასება და შესაძლო სარგებელი
შეცვლამდე
რესურსების გამოყენება
გამოიყენება დაახლოებით 6ტ/გ გამხსნელების
ნარევი (ნაფტა, მსუბუქი არომატიკა)

შეცვლის შემდეგ
რესურსების გამოყენება
საღებავების შემადგენლობიდან ამოღებულია
გამხსნელები ნაფტა, მსუბუქი არომატიკა

დაბინძურება და ეკოსისტემაზე ზემოქმედება
*გამხსნელების გამოყენების შედეგად
ატმოსფეროში ხვდება 38 000 კგ/წ აქროლადი
ორგანული ნაერთი
*საღებავების შემადგენლობაში შედის
გამხსნელი, რომელიც ტოქსიკურია წყალში
მობინადრე ორგანიზმებისთვის ხანგრძლივი
მოქმედებით

დაბინძურება და ეკოსისტემაზე ზემოქმედება
*ატმოსფეროში აქროლადი ორგანული
ნაერთების ემისიის შემცირება:
დიმეთილკარბონატი არ კლასიფიცირდება
როგორც აქროლადი ორგანული ნაერთი
* დიმეთილკარბონატი არ ახდენს მავნე
ზემოქმედებას გარემოზე
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პროგრამა EaP Green
ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
საღებავების შემადგენლობაში შედის გამხსნელი
(ნაფტა, მსუბუქი არომატიკა), რომელმაც
შეიძლება გამოიწვიოს გენეტიკური დეფექტები
და კიბო

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება
მუშაკთა ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე
მავნე ზემოქმედების რისკი მცირდება

ოფსეტური ბეჭდვა
მიმოხილვა
პროცესის აღწერა:
საბეჭდი მანქანები, რომლებშიც გამოიყენება თერმოგამყარებადი საღებავები,
აღჭურვილია „ორმაგი საბეჭდი მოწყობილობებით“ ყოველი ფერისთვის რულონის
ორივე მხრიდან. საღებავი და დამატენიანებელი ხსნარი ავტომატურად მიეწოდება
ყოველ დანადგარზე. საღებავის და დამატენიანებელი აპარატის ლილვები
ავტომატურად გადაადგილებენ მასალებს ცალკეული რეზერვუარებიდან საბეჭდი
ფორმის ლილვთან. ხდება რამდენიმე სხვადასხვა ჰიდროფილური თვისების მქონე
საფარის დატანა.
ვინაიდან დამატენიანებელი ხსნარი ბეჭდვის დროს მუდმივად ჭუჭყიანდება ქაღალდის
მტვერით და საღებავის ლაქებით, საჭიროა ცირკულირებადი დამატენიანებელი ხსნარის
გატარება ფილტრზე, სანამ მოხდებოდეს სუფთა წყლის, იზოპროპანოლის და სხვა
დანამატების დამატება ბეჭდვის სასურველი მახასიათებლების მისაღებად.
დამატენიანებელი ხსნარის კონტურების გასაწმენდად გამოიყენება სხვადასხვა
სისტემები, როგორც წესი, ქსოვილზე ფილტრაცია. ისინი აღჭურვილია გამაგრილებელი,
აგრეთვე იზოპროპანოლისა და დანამატების გაზომვისა და დოზირების სისტემებით.
თუ სუფთა წყალი შეიცავს ტუტოვანი მარილების მაღალ ან ცვალებად კონცენტრაციებს,
დამატენიანებელი ხსნარის შემადგენლობის რეგულირებისთვის ხდება მარილების
მოცილება.
ოპერატორის მიერ ტიპოგრაფიული წუნის გამოვლენის შემთხვევაში ხდება საბეჭდი
ფორმის ფირფიტების და რეზინის ლილვების გაწმენდა ქაღალდის მტვერისა და ჭარბი
საღებავის მოსაცილებლად. გორგოლაჭების გაწმენდა შეიძლება განხორციელდეს
ხელით ან გაწმენდის ავტომატური სისტემების მეშვეობით. ავტომატურ სისტემებში
გამოიყენება გამწმენდი გამხსნელები და გამაფრქვეველი, ჯაგრისული ან
ქსოვილის/გამწური მექანიზმები. ლილვების ასეთი „სიტუაციური“ გაწმენდის გარდა
ხდება მანქანის რეგულარული საერთო გაწმენდა (მაგალითად, კვირაში ერთხელ).
ბეჭდვის პროცესის შემდეგ, ქაღალდი გადის ღუმელს საღებავის გასაშრობად.
ნამუშევარი აირები გადადის გაწმენდის სისტემაში. საბეჭდ მანქანებს, რომლებიც
იყენებენ თერმოგამყარებად საღებავებს, ხშირად აქვთ დახურული კონსტრუქცია.
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პროგრამა EaP Green
საბეჭდი საღებავები: თერმოგამყარებადი საღებავები რულონური ოფსეტური
ბეჭდვისთვის უნდა იყოს დამზადებული ზეთებზე. ეს იმით არის გამოწვეული, რომ ამ
მეთოდში გამოიყენება საბეჭდი ფორმები, რომლებიც იზიდავენ ლიპოფილურ
ნივთიერებებს (ზეთებს) ფერადი უბნებისთვის და ჰიდროფობურ ნივთიერებებს (წყლის
საფუძველზე) უფერო უბნებისთვის.
თერმოგამყარებადი საღებავები ოფსეტური ბეჭდვისთვის იქმნება მაღალმდუღარე
მინერალური ზეთების საფუძველზე, რომლებიც არ ორთქლდება ოთახის
ტემპერატურაზე და ამიტომ ძალიან ნელა შრება. ამის გათვალისწინებით, ისინი
შეიძლება ზიანის გარეშე დარჩეს მანქანაში რამდენიმე საათის განმავლობაში,
მაგალითად, გაჩერებისას ტექნიკური მომსახურების ჩასატარებლად.
გამოსახულებათა უმრავლესობა იქმნება სამი სტანდარტული და შავი ფერის
გამოყენებით. ამიტომ ფერადი სისტემის გაწმენდა აუცილებელია მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ გამოიყენება დამატებითი ფერები (მაგალითად, სავაჭრო
ნიშნებისთვის) ან მანქანის გეგმიური გაწმენდისას. თერმოგამყარებადი საღებავები
ჩვეულებრივ შეიცავენ დაახლოებით 35% ზეთს, რომლის დაახლოებით 30%
ორთქლდება საშრობ დანადგარში 180–300°C ტემპერატურაზე.
გამოყენების პირობებში (საშრობ დანადგარში) თერმოგამყარებადი საღებავის
შემადგენლობაში შემავალი ორგანული გამხსნელის აქროლადობა შეესაბამება იმ
ნივთიერებების აქროლადობას, რომელთა ორთქლის წნევა აღემატება 0,01 კპ-ს 20°C
ტემპერატურაზე. ამიტომ, თანახმად აქროლადი ორგანული ნივთიერებების
განსაზღვრებისა ევროკავშირის დირექტივაში გამხსნელების ემისიების თაობაზე (SED),
ეს გამხსნელები წარმოადგენენ აქროლად ორგანულ ნაერთებს. აღნიშნული დირექტივის
თანახმად, გამხსნელის ნარჩენი მზა პროდუქტში არ განიხილება, როგორც
არაკონტროლირებადი ემისიების ნაწილი.
საშრობ დანადგარში აქროლადი ორგანული ნაერთების გამოყოფა ხდება საბეჭდი
საღებავებიდან, დამატენიანებელი ხსნარიდან და გამწმენდი საშუალებებიდან
გაწმენდის პროცესში ქაღალდის გადანაცვლების დროს. ისინი მიეწოდება თერმულ
დამჟანგველში დასარბილებლად. თუ გამომავალ აირებში არ არის აქროლადი
ორგანული ნაერთების საკმარისი რაოდენობა წვის მინიმალური ტემპერატურის
შესანარჩუნებლად (2 გ/მ3-მდე), მაშინ დამატებითი საწვავის სახით გამოიყენება
ბუნებრივი აირი.
დამატენიანებელი ხსნარის სისტემა: ტექნოლოგიური წყალი ჩვეულებრივი საბეჭდი
ფორმებისთვის ზუსტად უნდა შეესაბამებოდეს ფორმის ზედაპირს, რათა მოხდეს
ბეჭდვისთვის განკუთვნილი მონაკვეთების გამოყოფა ცარიელი მონაკვეთებისგან. ეს
საჭიროებს pH-ის მუდმივ დონეს. ამიტომ ტექნოლოგიურ წყალში ხდება დანამატების
შეყვანა საბეჭდ ფორმაზე „წყალი-საღებავი“ ბალანსის სტაბილიზაციისთვის, აგრეთვე
წყლის ზედაპირული დაჭიმულობის შემცირებისთვის.
ჩვეულებრივ, იყენებენ ორ ძირითად დანამატს:
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‐
‐

იზოპროპილის სპირტი (იზოპროპანოლი)
შესამცირებლად;
მარილები pH-ის დონის რეგულირებისთვის.

ზედაპირული

დაჭიმულობის

უფრო იშვიათად, იზოპროპანოლის ნაცვლად გამოიყენება ეთანოლი. სხვა დანამატებია
ფოსფორის მჟავა, გუმიარაბიკი, კოროზიის ინჰიბიტორები, დამატენიანებელი აგენტი,
შრობის სტიმულატორი, ფუნგიციდი და ქაფწარმოქმნის საწინააღმდეგო საშუალება.
იზოპროპანოლი და ეთანოლი არა მხოლოდ ამცირებენ ზედაპირულ დაჭიმულობას
როცა ხდება დამატენიანებელი ხსნარის დატანა საბეჭდ ფორმაზე, არამედ
აორთქლებისას ისინი აგრილებენ კიდევაც საბეჭდ მოწყობილობას, აგრეთვე ხელს
უშლიან მიკროორგანიზმების ზრდას დამატენიანებელ ხსნარში. სხვა დანამატები
ნაკლებად აქროლადი ან არააქროლადი ორგანული ნაერთების საფუძველზე (ხშირად ეს
გლიკოლებია) გამოიყენება დამატენიანებელ ხსნარში იზოპროპანოლის შემცველობის
შესამცირებლად. აქროლადი ორგანული ნაერთების შემცველობა ამ დანამატებში
შეიძლება მერყეობდეს 0%-დან 30%-მდე. დოზირება შეადგენს დაახლოებით 3%-ს, რაც
ვლინდება დამატენიანებელ ხსნარში აქროლადი ორგანული ნაერთების საბოლოო 0-დან
1%-მდე კონცენტრაციაში.
გამწმენდი
საშუალებები
დამზადებულია
არომატული
ნახშირწყალბადების
საფუძველზე, რომლებიც ხასიათდებიან კარგი გამწმენდი თვისებებით, მაგრამ მათი
გამოყენება იყო შეზღუდული ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული მიზეზებით.
ჩვეულებრივი გამწმენდები – ეს ძირითადად ალიფატური ნახშირწყალბადებია 0,1–11 კპ
ორთქლის წნევით 20°С-ის პირობებში (აქროლადი ორგანული ნაერთების 100%, აალების
ტემპერატურა – 30–80°С). არომატულ ნახშირწყალბადებს ისინი შეიცავენ ნაკლები
რაოდენობით. ზეთის შემცველი გამწმენდი საშუალებები, რომლებიც გამოჩნდა 1990-იან
წლებში, დამზადებულია ნატურალური ზეთების, მაღალმდუღარე მინერალური
ზეთების ან მათი ნარევების საფუძველზე (აქროლადი ორგანული ნაერთების 0%,
ორთქლის წნევა <0,01 კპ 20°С-ის პირობებში, აალების ტემპერატურა >100°С).
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ნახ.10. აქროლადი ორგანული ნაერთების ემისიის ნაკადები

ჯანმრთელობასთან და გარემოსთან დაკავშირებული საკვანძო საკითხები: რულონური
ოფსეტური ბეჭდვისას გამოიყენება გამხსნელების ფართო სპექტრი: იზოპროპანოლი,
ეთანოლი, გლიკოლები როგორც დამატენიანებელი ხსნარის დანამატები, ასევე
გასაწმენდად, უმეტესად ალიფატური ნახშირწყალბადები.
გამხსნელების ტექნოლოგიური ემისიები, აზოტის ოქსიდების ემისიებთან ერთად,
წარმოადგენენ მზის სინათლის გავლენით გრუნტის დონის ოზონის წარმოქმნის
წინამორბედებს.
აქროლადი ორგანული ნაერთების ჰაერში მოხვედრა შეიძლება მოხდეს:
‐ გამხსნელების შენახვისას;
‐ ტექნოლოგიური პროცესის დროს (ძირითადად, დამატენიანებელი ხსნარიდან);
‐ გაწმენდითი ოპერაციების (ავტომატური და ხელით) ჩატარების დროს.
საჭიროა აგრეთვე შრომის პირობებთან დაკავშირებული მოთხოვნების გათვალისწინება.
ემისიები თერმული ჟანგვის სისტემებიდან შეიცავენ ორგანულ ნაერთებს, რომლებიც არ
დაიშალა ან მხოლოდ ნაწილობრივად დაიშალა, აგრეთვე CO2-ს, CO-ს და აზოტის
ოქსიდებს. თუ დამატებითი საწვავის სახით გამოიყენება ბუნებრივი აირი, ემისიები
შეიძლება შეიცავდნენ აგრეთვე მეთანს (CH4).
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აქროლადი ორგანული ნაერთები შეიძლება მოხვდეს წყალში დამატენიანებელი ხსნარის
უტილიზაციისას (საჭიროა ადგილობრივი ნორმატივების გათვალისწინება). დაღვრებმა
და გაჟონვებმა შენახვის ზონებიდან შეიძლება გამოიწვიოს მოხვედრა ნიადაგში და
ნიადაგქვეშა წყლებში.
პროცესის მსვლელობაში წარმოიქმნება გამხსნელების შემცველი ნარჩენები, რომლებიც
ექვემდებარებიან უტილიზაციას.
გამწმენდი საშუალებები შეიძლება შეიცავდნენ არომატულ ნახსირწყალბადებს,
როგორიცაა ქსილოლი და ტოლუოლი. ეს ნივთიერებები უფრო ძლიერ გავლენას
ახდენენ ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ვიდრე სხვა არომატული ნახშირწყალბადები.
ტოლუოლი აღინიშნება R40 რისკის კოდით („შეიძლება გამოიწვიოს კიბო“).
არსებობს იზოპროპანოლის კონცენტრაციის 8%-მდე შემცირების ტენდენცია.
საღებავებით დასვრილი დანადგარების დეტალების გასაწმენდად გამოიყენება
ნაკლებად აქროლადი ნახშირწყალბადოვანი გამხსნელები – ნატურალური ზეთოვანი
ეთერები როგორც „მწვანე“ გამწმენდები. საღებავები მინერალური ზეთების გარეშე
ითვლება „მწვანედ“ და მათი გამოყენება სულ უფრო პოპულარული ხდება.

აქროლადი ორგანული ნაერთების შეცვლა
აქროლადი ორგანული ნაერთების ემისია ხდება საბეჭდი საღებავების შემადგენლობაში
შემავალი ზეთოვანი ნახშირწყალბადოვანი გამხსნელების გაშრობისას. ეს ემისიები
შეიძლება თავიდან ავიცილოთ მხოლოდ ბეჭდვის პროცესის სრულყოფის გზით.
ულტრაიისფერი საბეჭდი საღებავების (გაშრობა ულტრაიისფერი გამოსხივების
გამოყენებით, აქროლადი ორგანული ნაერთების ემისიის გარეშე) გამოყენება არ
შეიძლება მანქანებში თერმოგამყარებით, ვინაიდან აქ ბეჭდვის სიჩქარე მეტად მაღალია.
მაგრამ შეიძლება შეიცვალოს ემისიების ორი სხვა მნიშვნელოვანი წყარო:
იზოპროპანოლი დამატენიანებელ ხსნარში და აქროლადი ორგანული ნაერთების
საფუძველზე დამზადებული გამწმენდი საშუალებები (დეტალებისთვის და
მოწყობილობებისთვის).
ეს შეიძლება შემდეგნაირად შესრულდეს:
‐

‐

უარი ითქვას დამატენიანებელი ხსნარის გამოყენებაზე და გადასვლა ოფსეტურ
ბეჭდვაზე დატენიანების გარეშე. ასეთი ნაბიჯი შეთავსებული უნდა იყოს
ლილვების ტემპერირებასთან, საბეჭდი საღებავების, ფორმების და საბეჭდი
მოწყობილობის ადაპტაციასთან.
დამატენიანებელ ხსნარში შემცირდეს იზოპროპანოლის შემცველობა და
შეიცვალოს სპეციალური დანამატებით. ეს საჭიროებს ყველა დანამატის,
ლილვებისთვის
სპეციალური
მასალების
რაოდენობის
გაზომვას,
ტექნოლოგიური წყლის გრილ და სუფთა მდგომარეობაში ყოფნას, აგრეთვე
მარილების შემცველობის მუდმივ დონეზე შენარჩუნებას, ტემპერატურისა და
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‐

ჰაერის ტენიანობის კონტროლს სათავსოში, სადაც მიმდინარეობს ბეჭდვის
პროცესი.
დეტალების, მანქანის, ლილვების და რეზერვუარის გასაწმენდად საჭირო
აქროლადი გამწმენდი საშუალებები შეიცვალოს ორგანული ნივთიერებებით,
რომელთა ორთქლის წნევა <0,01 კპ-ზე; მშრალი ყინულის გამოყენებით მანქანის
რეგულარული ხელით გაწმენდისთვის.

გადასვლა ოფსეტურ ბეჭდვაზე დამატენიანებელი ხსნარის გარეშე: ბეჭდვის ასეთი
სისტემა საჭიროებს სპეციალური საბეჭდი ფორმების და მოწყობილობის, აგრეთვე
განსაკუთრებული საბეჭდი საღებავების გამოყენებას.
მშრალი ბეჭდვის პროცესში გამოყენებული ქიმიკატები იძლევიან აქროლადი
ორგანული ნაერთების ემისიის თავიდან აცილების საშუალებას, გარდა ამისა, ხდება
ჩამდინარე წყლების მოცულობის შემცირება.
მაშინ, როცა იაპონიაში უწყლო რულონური ოფსეტური ბეჭდვის ტექნოლოგია
გამოიყენება უკვე მრავალი წელია [დატენიანების გარეშე ბეჭდვის ევროპული
ასოციაცია (EWPA) 2008], ევროპაში ის ნაკლებად გამოიყენებოდა 2004 წლამდე. 2004
წელს უწყლო რულონური ოფსეტური ბეჭდვის ტექნოლოგია გაშრობის გარეშე
კომერციულად მიზანშეწონილი გახდა გაზეთების დასაბეჭდად. ამავდროულად, ორ
კომპანიაში ბელგიასა და დანიაში, რომლებიც ბეჭდავდნენ შეზღუდული გაყიდვების
ჟურნალებს, გაზეთების ცივი გაშრობით დასაბეჭდად ეს მანქანები აღიჭურვა
მოწყობილობებით თერმომასტაბილიზირებელი გაშრობისთვის. სხვა კომპანია
საფრანგეთში აპირებს გამოიყენოს მოწყობილობა უწყლო ოფსეტური ბეჭდვისთვის
ოფციით,
რომელიც
იძლევა
თერმომასტაბილიზირებელი
გამაშრობელი
მოწყობილობით დამატებითი აღჭურვის საშუალებას (თუ მანქანაში გამოიყენება
ბეჭდვის ტექნოლოგია გაშრობის გარეშე, ის აღარ ექვემდებარება SED-ის დირექტივას).
დამატენიანებელ ხსნარში იზოპროპანოლის სრული (ან ნაწილობრივი) შეცვლა:
დამატენიანებელ ხსნარში იზოპროპანოლის შეცვლა შეიძლება იყოს უფრო პრაქტიკული
გადაწყვეტილება, ვიდრე უწყლო ოფსეტური ბეჭდვის სისტემებზე გადასვლა. ამისთვის
საჭიროა რამდენიმე წინასწარი პირობის შესრულება.
იზოპროპანოლის შემცველობის დაყვანა ნულამდე ბეჭდვის ხარისხის გაუარესების
გარეშე შესაძლებელია მხოლოდ ახალ მანქანებზე (რომლებიც გამოშვებულია 2000 წლის
შემდეგ), ვინაიდან უფრო ძველ მანქანებს არ აქვთ აკლიმატიზაციის შესაბამისი
სისტემები, ხოლო ძველი ლილვები არ ექვემდებარება საჭირო სიზუსტემდე
დარეგულირებას.
შეცვლის გამარტივებისთვის შემუშავებულია სპეციალური დანამატები, რომლებიც
აქვეითებენ წყლის ზედაპირულ დაჭიმულობას და ხელს უშლიან მიკროორგანიზმების
ზრდას. დანამატები შეიცავენ 30% ორგანულ ნახშირწყალბადებს (ძირითადად,
გლიკოლებს) და ზოგიერთი მათგანი კლასიფიცირდება, როგორც აქროლადი ორგანული
ნაერთი.
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იზოპროპანოლის შემცველობის შემცირების ხარისხი დამოკიდებულია ცალკეულ
მანქანაზე. დამატენიანებელ ხსნარში ორგანული ნაერთების მასური წილი არ უნდა
აღემატებოდეს 10 წონით პროცენტს არსებული საბეჭდი მანქანებისთვის და 5 წონით
პროცენტს ახალი მანქანებისთვის [დიდი ბრიტანეთის გარემოს დაცვის, სურსათის და
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (DEFRA), 2008]. უფრო მნიშვნელოვანი შემცირების
მიღწევა შეიძლება პროცესის პირობების ოპტიმიზაციის გზით.
სასურველია შემცირების განხორციელება მცირე ეტაპებად ისე, რომ შემცირების ყოველი
ეტაპის შემოწმება ხდებოდეს მინიმუმ 2-3-თვიანი პერიოდის განმავლობაში, თითოეულ
ეტაპზე ბეჭდვის პარამეტრების კონტროლით. ლილვებისთვის დანამატებისა და
მასალების მიმწოდებლები ხშირად უპირატესობას ანიჭებენ მუშაობის რეჟიმების
გამოცდას იზოპროპანოლის დაბალი შემცველობით.
იზოპროპანოლის შემცველობის შემცირებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მუდმივი იყოს
დამატენიანებელი ხსნარის მახასიათებლების დონე. სუფთა წყლის შედგენილობა უნდა
იყოს სტაბილური. მუდმივი ტემპერატურის შესანარჩუნებლად საჭიროა მოწყობილობის
გაგრილება.
ემისიების შემცირება იზოპროპანოლის შეცვლის შემდეგ დამოკიდებულია მისი
გამოყენების საწყის დონეებზე. იმის გათვალისწინებით, რომ საბეჭდ საღებავებში
შემავალი აქროლადი ორგანული ნაერთების დიდი ნაწილის დაშლა ხდება ნამუშევარი
აირების თერმული გაწმენდისას, იზოპროპანოლის არაკონტროლირებადი ემისია
შეადგენს აქროლადი ორგანული ნაერთების ემისიის დაახლოებით 80%-ს (დანარჩენი
20% მოდის გამწმენდ საშუალებებზე). ამგვარად, იზოპროპანოლის შეცვლით შეიძლება
აქროლადი ორგანული ნაერთების ემისიის დიდი ნაწილის თავიდან აცილება. თუ
იზოპროპანოლის კონცენტრაციის დონე დამატენიანებელ ხსნარში შემცირდა 10
მოცულობითი პროცენტიდან 5 მოცულობით პროცენტამდე, ამით მიიღწევა ემისიის
40%-იანი შემცირება.
აქროლადი ორგანული ნაერთების შემცველი გამწმენდი საშუალებების შეცვლა
გამწმენდი საშუალებებით აქროლადი ორგანული ნაერთების გარეშე: ჩვეულებრივი
აქროლადი პროდუქტების (რომელთა ორთქლის წნევა ჩვეულებრივ 0,1–11 კპ-ია)
ნაცვლად შეიძლება ისეთი მაღალმდუღარე გამწმენდი საშუალებების გამოყენება,
რომლებიც არ შეიცავენ აქროლად ორგანულ ნაერთებს, ან მცენარეული ზეთის
საფუძველზე დამზადებული გამწმენდი საშუალებების გამოყენება. ეფექტური
გაწმენდისთვის საჭიროა მათი უფრო მცირე რაოდენობა, თანაც შეიძლება მათი 50%-მდე
განზავება წყლით. მათი მაღალი ღირებულება მთლიანად კომპენსირდება მოხმარების
ოდენობის შემცირებით.
ეს გამწმენდი საშუალებები საჭიროებენ დამატებით ოპერაციებს და ოპერატორთა
ჩვევებს. დაბალი აქროლადობის მქონე საშუალებები მათი დატანისას გასაწმენდ
ზედაპირზე ხშირად ნელა მოქმედებენ. საჭიროა მათი წყლით გარეცხვა გაწმენდის
მეორე ეტაპის სახით.
51

რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების მოკლე ცნობარი.
პროგრამა EaP Green
თუ არააქროლადი საშუალებების დატანა ხდება ხელით, საჭიროა მათი ხარჯვა
ეკონომიურად და ფრთხილად, რადგან მათი წვეთების მოხვედრამ მანქანაში შეიძლება
გამოიწვიოს ბეჭდვის დეფექტები.
ავტომატური გაწმენდისთვის ჩვეულებრივ გამოიყენება ლილვები ერთიანი დაფარვით
გაფრქვევის გზით საბეჭდი ლილვების გაწმენდასთან შეხამებით. საფარში შემდგომი
შეწოვისთვის გამწმენდი საშუალებების გაფრქვევის ნაცვლად შეიძლება ისეთი
საფარების გამოყენება, რომლებიც წინასწარ არის გაჟღენთილი გამწმენდი
საშუალებებით აქროლადი ორგანული ნაერთების გარეშე.
მაღალი აქროლადობის მქონე ტრადიციული გამწმენდების ნაცვლად (ორთქლის წნევა
3–11 კპ 20°С-ის დროს) შეიძლება დაბალი აქროლადობის მქონე ორგანული
გამხსნელების (ორთქლის წნევა 0,1 კპ 20°С-ის დროს და აალების ტემპერატურა 60–80°С)
გამოყენება.

ემისიების და ნარჩენების შემცირების სტრატეგიები
იზოპროპანოლიდან და გამწმენდი საშუალებებიდან აქროლადი ორგანული ნაერთების
ემისიების შემცირების მიღწევა შეიძლება მოწინავე პრაქტიკის შემდეგი ღონისძიებების
საშუალებით:
‐
‐
‐
‐

გამწმენდი საშუალების რაოდენობის მინიმუმამდე შემცირება საბეჭდი ფორმების,
მანქანის დეტალების და მოწყობილობის ხელით გაწმენდისას;
გამწმენდი საშუალების დაღვრის თავიდან აცილება;
ბოთლებში ჩასხმისას ან ტრანსპორტირებისას, ან ღია კონტეინერებიდან დაღვრის
თავიდან აცილება;
მოხმარებამდე
წინასწარ
გაჟღენთილი
მასალების
შენახვა
დახურულ
კონტეინერებში.

ემისიების შემცირება:
გამხსნელის ემისიების ეფექტური გამოყენება: ჩვეულებისამებრ, საღებავის გასაშრობად
გამოიყენება თერმული დამუშავება და ენერგიის რეგენერაცია. გამხსნელის რეგენერაცია
არ არის ეფექტური, რადგან ხელმეორედ გამოყენებამდე რეგენერირებულმა ფრაქციამ
უნდა გაიაროს დამუშავება, ვინაიდან ის შეიცავს იზოპროპანოლს, ნახშირწყალბადების
ნარევს და წყალს.
ნამუშევარ აირებში აქროლადი ორგანული ნაერთების დაშლის მეთოდის ეფექტურობა
შედგენს >99%, რაც შეესაბამება 20 მგ/მ3-ზე ნაკლებ დონის ნახშირბადის ემისიას.
მაღალი ენერგოეფექტურობისთვის გამოიყენება შემავალი აქროლადი ორგანული
ნაერთების ენერგეტიკული ექვივალენტი და ხდება ნამუშევარ აირებში ენერგიის
რეგენერირება საშრობი მოწყობილობის გასათბობად (სითბოს რეგენერაცია).
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პროგრამა EaP Green
დახურული მოწყობილობა ამცირებს არაკონტროლირებად ემისიას, განსაკუთრებით
ჰაერის კონდიციონირების სისტემასთან შეხამებაში, რომელსაც გაჰყავს ბეჭდვის
განყოფილებაში ცირკულირებული ჰაერი გამავალი აირების გაწმენდის სისტემის
გავლით. ხდება იზოპროპანოლის (დამატენიანებელი ხსნარის) ემისიის დაახლოებით
10%-ის დაჭერა, გადატანა გამშრობ მოწყობილობაში და შემდეგ დაწვა ღუმელში.
არაკონტროლირებადი ემისიების მინიმიზაცია: თუ მანქანებს აქვთ დახურული
კონსტრუქცია და საშრობი დანადგარები აღჭურვილია ნამუშევარი აირების
დამუშავების ჩამონტაჟებული სისტემებით, ჰაერის მოცილება დახურული მანქანიდან
შეიძლება ხდებოდეს საშრობი დანადგარიდან და გამავალი აირების დამუშავების
სისტემიდან. ამ შემთხვევაში, არაკონტროლირებადი ემისიების მინიმიზაციისთვის
შეიძლება ჰაერის მოცილების სიჩქარის რეგულირება.
მოკლე დასკვნები
ცხრილში 8.

ოფსეტური

პოლიგრაფიული

მრეწველობისთვის

მოყვანილია

ცხრილი 8. სრულყოფის ხერხები ოფსეტურ ბეჭდვაში
მიზანი

აღწერა
გამწმენდები აქროლადი
ორგანული ნაერთების
გარეშე

სისტემები
აქროლადი
ორგანული
ნაერთების გარეშე

უწყლო ვებ ოფსეტური
ბეჭდვა
დამატენიანებელი
ხსნარი
აქროლადი
ორგანული ნაერთების
გარეშე

სისტემები
შემცირებული
რაოდენობის
აქროლადი
ორგანული
ნაერთებით

დაბატენიანებელი
ხსნარში
იზოპროპანოლის
რაოდენობის შემცირება

ნაკლებად
აქროლადი
გამწმენდები
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20оС-ზე <0,1კპა
გამოყენება

წნევის

გამწმენდების

სპეციალური საბეჭდი ფორმებისა და
მოდიფიცირებული
საღებავების
გამოყენება, რომელიც უზრუნველყოფს
ბეჭვდას
დამატენიანებელი
ხსნარის
გარეშე
სპეციალური დანამატების გამოყენება
აქროლადი ორგანული ნაერთების გარეშე,
პროცესის გასაუმჯობესებლად
პროცესების გასაუმჯობესებლად
დამატენიანებელ ხსნარში
იზოპროპანოლის რაოდენობის ეტაპორივი
შემცირება (<5%)
იზოპროპანოლის
ეფექტის
მქონე
სპეციალური დანამატების გამოყენება
დამატენიანებელ ხსნარში
20 оС-ზე 0,1 კპა წნევის გამწმენდების
გამოყენება
მშრალი ყინულის(СО2)
გამოყენება
მოწყობილობების
რეგულარული
გაწმენდისთვის

რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების მოკლე ცნობარი.
პროგრამა EaP Green
ზუსტი დოზირება და
გაზომვა

პროცესების
სრულყოფა

ემისიების
შემცირების
ტექნოლოგია

დაბატენიანებელი
ხსნარის
ხარისხის
გაუმჯობესება
დამატენისნებელი
სისტემის ლილვაკების
ოპტიმიზაცია
გაწმენდის
გაუმჯობესება
იზოპროპანოლის
გამოყენების
ოპტიმიზაცია
გამწმენდების
გამოყენების
ოპტიმიზაცია
და
ნარჩენების
უტილიზაცია

თერმიული გაწმენდა

ჰაერის
მოცილება
ემისიების სისტემით

გაზომვის
ზუსტი
სისტემების
და
დოზირების
იზოპროპანოლის
და
დანამატებისთვის
განხორციელდეს
ტემპერატურის
კონტროლი, ფრაქციული ფილტრების
შემოწმება, შესატუმბი წყლის მომზადება
ლილვაკების სპეციალური ზედაპირების
გამოყენება(კერამიკული)
ყველა
ლილვაკების
გაწმენდა
ავტომატური სისტემებით
მუშების მომზადება სამუშაო პირობების
გასაუმჯობესებლად
იზოპროპანოლის
დონის გაზრდისას
მუშების სწავლება გაუფრთხილეს ზედმეტ
მოხმარებას, დაღვრას და ემისიებს

99% ეფექტურობის გაწმენდის სისტემა და
<20 მგ/სმ3 გაფრქვევის მაჩვენებელი
გამავალი ორთქლის რეგენერაცია(წყლის
გასაცხელებლად
და
შენობის
გასათბობად).
განხორციელდეს შიდა სივრიდან ჰაერის
მოცილება
ემისიების
შემცირების
სისტემის გავლით

საშიში ნივთიერებების და მასალების უსაფრთხო და
ეფექტური გამოყენება
მრეწველობისა და სახალხო მეურნეობის ნებისმიერ დარგში გამოიყენება სხვადასხვა
ქიმიური ნივთიერებები და ნაერთები, რომელთა რაოდენობა ამჟამად შეადგენს
დაახლოებით 10 მილიონს. ყოველწლიურად ბრუნვაში შემოდის 1000-მდე ახალი
ნივთიერება, ნაერთი და ნარევი, ქიმიური საფრთხის ახალი წყარო.
ქიმიური მრეწველობის ზრდადი მასშტაბები და ქიმიური ნივთიერებების წარმოებაში
და ყოფა-ცხოვრებაში გამოყენების სფეროს გაფართოება ზრდის მოსახლეობის
ჯანმრთელობაზე და გარემოზე არახელსაყრელი გავლენის რისკს.
ქიმიური
ნივთიერებების
გამოყენების
ეფექტურობის
გასაზრდელად
და
ჯანმრთელობაზე და გარემოზე არახელსაყრელი გავლენის რისკის მინიმიზაციისთვის
საჭიროა მათი რაციონალური გამოყენების სისტემების ფორმირება.
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პროგრამა EaP Green
ქიმიურ ნივთიერებებთან მუშაობისას გამოკვეთილია ღონისძიებათა სამი კატეგორია:
რისკების შემცირება, მოხმარების მოცულობის შემცირება და საშიში ქიმიური
ნივთიერებების წარმოქმნის მინიმიზაცია.
საშიში ნივთიერებების არასანქცირებული გამოყენების შესაძლებლობის გამოსარიცხად
საჭიროა საშიში ქიმიური ნივთიერებების შემცველ ყოველ კონტეინერზე გაკეთდეს
შესაბამისი ნიშანი ინფორმაციით მის შიგთავსზე და საშიშროების ხარისხზე. ასევე
საჭიროა შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნის გაკეთება სათავსოებზე, სადაც ინახება
საშიში ნივთიერებები, საშიშროების ტიპის მითითებით.
ქიმიური ნივთიერებების ახალ მარკირებაზე გადასვლასთან დაკავშირებით აშშ-ს
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფედერალურმა სამმართველომ დაიწყო საინფორმაციო
კამპანია.
საშიში ქიმიური ნივთიერებები აღინიშნება რომბის ფორმის წითელკანტიანი შტამპით.
სიმბოლოები, რომლებიც ასახავენ საშიშროების ცხრა სახეობას, შეყვანილია საშიში
ნივთიერებების მარკირების საერთაშორისო პრაქტიკაში, ხოლო ძველი ნარინჯისფერი
მარკირების მქონე საქონელი გაიყიდება 2017 წლის ბოლომდე.
აღნიშნული სისტემა მიღებულია ევროკავშირის და გაეროს, საერთაშორისო სავაჭრო
ორგანიზაციების და მრავალი ქვეყნის მიერ.

ფეთქებაქდი ნივთიერებები

აალებადი ნივთიერებები

დამჟანგავი აირები, სითხეები,
მყარი ნივთიერებები

აირები წნევის ქვეშ

ქიმიური პროდუქცია,
რომელიც იწვევს მეტალების
კოროზიას

მწვავე ტოქსიკურიბა

მწვავე ტოქსიკურობა, კლასი 4

კანცეროგენული ქიმიური
ნივთიერებები

მწვავე საფრთხე წყლის
გარემოსთვის, კლასი 1

ნახ. 11. გამაფრთხილებელი მარკირება
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დანართი 1. რისკების შეფასებისა და კონტროლის
პროცედურა
ცხრილი 1.1. ნახშირწყალბადოვანი და ჟანგბადშემცველი გამხსნელების ჯგუფები მათი
საშიშროების გათვალისწინებით
A ჯგუფი

კლასი

გამხსნელების დასახელება

სპირტები

ეთანოლი/ საწარმოო მეთილირებული სპირტები
ნ-პროპანოლი
იზოპროპანოლი
გექსანოლი
დიაცეტონის სპირტი
იზობუთილაცეტატი
მეთილაცეტატი
ეთილაცეტატი
ნ-პროპილაცეტატი
იზოპროპილაცეტატი
ნ-ბუტილაცეტატი
ამილაცეტატი
იზოამილაცეტატი
დიეთილენგლიკოლის მონობუტილის ეთერი
დიეთილენგლიკოლის მონობუტილეთერაცეტატი
პროპილენგლიკოლის მონომეთილის ეთერი
პროპილენგლიკოლის მონოეთილის ეთერი
დიპროპილენგლიკოლის მონომეთილის ეთერი
დიპროპილენგლიკოლის მონოეთილის ეთერი
პროპილენგლიკოლის მონომეთილის ეთერის
აცეტატი
პროპილენგლიკოლის
მონოეთილის
ეთერის
აცეტატი
დიეთილენგლიკოლის მონოეთილის ეთერი
დიეთილენგლიკოლის
მონოეთილის
ეთერის
აცეტატი

რთული
ეთერები

მარტივი/რთუ
ლი
ეთერები
გლიკოლები

კეტონები
ეთერები
ნახშირწყალბადები

აცეტონი
მეთილეთილკეტონი
დიეთილის ეთერი
იზოპარაფინული გამხსნელები
იზოპარაფინული გამხსნელები ნ- და იზოპენტანი
(ციკლოპენტანის გარეშე)
იზოგექსანი
ალიფატური გამხსნელები ნ-გექსანის მცირე
შემცველობით
ციკლოგექსანი
გეპტანის დეარომატიზირებული ფრაქცია

1

CAS 1 კლასიფიკაციის
ნომერი
64-17-15
71-23-8
67-63-0
111-27-3
123-42-2
110-19-0
79-20-9
141-78-6
109-60-4
108-21-4
123-86-4
628-63-7
123-92-2
112-34-5
124-17-4
107-98-2
1569-02-4
34590-94-8
30025-38-8
108-65-6
54839-24-6

დუღილის
ტემპერატურ
ა (°C)
78
97
82
157
168
118
58
77
102
89
127
149
142
226
242
120
133
184– 197
188– 201
146
159
195– 202
214

111-90-0
112-15-2

67-64-1
78-93-3
60-29-7

110-82-7

56
80
35
150– 190
180–220
24–35
55 – 63
60 – 95
81
94 – 100
80 – 110

Chemical Abstract Services -ის რეესტრში შეტანილი ქიმიური ნაერთების რიცხობრივი იდენტიფიკატორი. ქიმიური რეფერატული
სამსახური – ამერიკული ქიმიური საზოგადოების ქვეგანყოფილება ანიჭებს ამ იდენტიფიკატორს ლიტერატურაში ოდესმე
მოხსენიებულ ყველა ნივთიერებას, რაც იძლევა ქიმიური ნაერთის იდენტიფიცირების საშუალებას მათ დასახელებაში ენობრივი
განსხვავებების გამო. ეს ნომერი აუცილებლად უნდა იყოს მითითებული მასალების უსაფრთხოების პასპორტებში.
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B ჯგუფი

კლასი

სპირტები

მარტივი/
რთული
ეთერები
გლიკოლები
კეტონები

ეთერები
ნახშირწყალბა
დები

C ჯგუფი

კლასი

სპირტები
მარტივი/
რთული
ეთერები
გლიკოლები

დეარომატიზირებული
ალიფატური
ნახშირწყალბადები
დეარომატიზირებული
ალიფატური
ნახშირწყალბადები
დეარომატიზირებული
ალიფატური
ნახშირწყალბადები
დეარომატიზირებული მინერალური სპირტები
დეარომატიზირებული მინერალური სპირტები
დეარომატიზირებული
არომატული
ნახშირწყალბადები
გამხსნელების დასახელება

მსამეული-ბუთანოლი
ცილკოგექსანოლი
იზობუტანოლი
მეორეული ბუტანოლი
ნ-ბეტანოლიl
ამილის სპირტი
იზოამილის სპირტი
ეთილენგლოკილის მონობუთილის ეთერი
ეთილენგლოკილის
მონობუთლის
აცეტატი
მეთილიზობუტილენკეტონი
მეთილამინკეტონი
მეთილიზოამინკეტონი
ცილკოგექსანონი
ტეტრაგიდროფურანი
ტოლუოლი
ქსილენი
არომატული ნახშირწყალბადები
არომატული ნახშირწყალბადები
მინერალური სპირტები
მინერალური სპირტები
მძიმე მინერალური სპირტები
გამხსნელების დასახელება

ეთერის

მეთანოლიl
ეთილენგლოკილის მონომეთილის ეთერი
ეთილენგლოკილის მონოეთილის ეთერი
ეთილენგლოკილის
მონომეთილის
ეთერის
აცეტატი
ეთილენგლოკილის
მონოეთილის
ეთერის
აცეტატი
დიეთილენგლოკილის მონომეთილის ეთერი

80 – 110
100– 140
135– 165
150–200
175–220
200–250
CAS კლასიფიკაციის
ნომერი
75-65-0
108-93-0
78-83-1
78-92-2
71-36-3
71-41-0
123-51-3
111-76-2

დუღილის
ტემპერატურ
ა (C)
83
161
108
100
118
137
133
171

112-07-2

194

108-10-1
110-43-0
110-12-3
108-94-1
109-99-9
108-88-3
130-20-7

CAS კლასიფიკაციის
ნომერი
67-56-1
109-86-4
110-80-5
110-49-6

117
151
145
157
66
110
137– 142
160– 185
180– 215
150– 200
175– 220
200– 260
დუღილის
ტემპერატურ
ა (C)
65
123
143
143

111-15-9

156

111-77-3

194

კეტონები

მეთილ ნ--ბუთილკეტონი (გექსან-2-ონი)

591-78-6

125

იზოფორონი
ტექნიკური გექსანი

78-59-1

ნახშირწყალბა

215
65 – 70
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დები

ცხრილი 1.2. კონტროლი სახეობის განსაზღვრა
საშიშროების კლასი A
კონტროლის სახეობა
გამოყენებული რაოდენობა

მცირე აქროლადობა

მცირე
საშუალო
დიდი
საშიშროების კლასი B

1
1
1

გამოყენებული რაოდენობა
მცირე
საშუალო
დიდი
საშიშროების კლასი C

კონტროლის სახეობა
მცირე აქროლადობა
1
1
1

გამოყენებული რაოდენობა

კონტროლის სახეობა
მცირე აქროლადობა

მცირე
საშუალო
დიდი

1
2
2

საშუალო
აქროლადობა
1
1
1

მაღალი აქროლადობა
1
2
2

საშუალო
აქროლადობა
1
2
2

მაღალი აქროლადობა

საშუალო
აქროლადობა
2
3
4

მაღალი აქროლადობა

1
2
3

2
3
4

ცხრილი 1.3. კონკრეტული კონტროლის ღონისძიებების შერჩევა
კონტროლის მექანიზმები
დაშვება
დაშვების ზომების განხილვა მხოლოდ იმ პირთათვის, ვინც უნდა
იმყოფებოდეს შესაბამის ზონაში.
მხოლოდ სათანადო უფლებაის მქონე თანამშრომლების დაშვება
გაკონტროლდეს სამუშაო ზონაში პერსონალის ხელმისაწვდომობა; სამუშაო
ფართობი და მოწყობილობა არიჭურვოს შესაბამისი გამაფრთხილებელი
ნიშნებით.
კონსტრუქცია და მოწყობილობა
ბუნებრივი ვენტილაცია ღია ფანჯრებიდან და კარებიდან შეიძლება იყოს
საკმარისი; გამხსნელების უფრო ფართო გამოყენებამ შეიძლება მოითხოვოს
მექანიკური ვენტილაცია (მაგალითად, კედელზე დამონტაჟებული გამწოვი
ვენტილაცია ან არხის სისტემა). (გარემოში
ემისიების გამოყოფა
უზრუნველყოფა ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად).
განთავსდეს ადგილობრივი გამწოვი სისტემა რაც შეიძლება ახლოს მავნე
ემისიების წყაროსთან.
მავნე ემისიების წყარო დაცვა გარსაცმებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული
მისი გავრცელება
უზრუნველყოს საკმარისი სუფთა კონდიცირებული ჰაერის ნაკადი
სამუშაო ადგილიდან სავენტილაციო სისტემის დახმარებით აირების გაყვანის
უზრუნველყოფა, შეძლებისდაგვარად.
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სამუშაო ადგილი განთავსდეს კარებისა და ფანჯრებისგან მოშორებით ისე,
რომ ორპირმა ქარმა არ დაარღვიოს ადგილობრივი გამწოვი სავენტილაციო
სისტემების ეფექტური მუშაობა.
გამხსნელებთან მუშაობა განხორციელდეს დახურულ სისტემაში; მისი ამოღება
(მაგალითად, ნიმუშების აღება) საჭიროა სიფრთხილით,
დაბინძურებული ჰაერი გაყვანილ იქნას კარების, ფანჯრების და შესასვლელი
საჰაერო ხვრელებიდან მოშორებით, რათა თავიდან იქნას აცილებული
ორთქლის მოხვედრა უკან სამუშაო შენობაში.
ადგილობრივი გამწოვი სავენტილაციო სისტემების ფუნქცინირების,
მაგალითად პნევმატური სენსორების ან სასიგნალო მოწყობილობის, მარტივი
შემოწმების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა.
სადაც შესაძლებელია, სისტემაში ჭარბი წნევის შენარჩუნების უზრუნველყოფა
გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად.
ტექნიკური მომსახურება
სავენტილაციო სისტემის მომსახურების განხორციელება მწარმოებლის
მითითებების შესაბამისად.
მთელი
დამცავი
მოწყობილობების
მომსახურების
უზრუნველყოფა
მწარმოებლის მითითებების შესაბამისად.
სამუშაო ნებართვის სისტემის შექმნა ტექნიკური მომსახურების სამუშაოების
ჩასატარებლად.
შემოწმება და ტესტირება
ვიზუალურად შემოწმდეს სავენტილაციო/დამცავი მოწყობილობები კვირაში
ერთხელ, რათა დადასტურდეს, რომ ის მუშაობს ნორმალურად და არ არის
დაზიანებული.
მიიღოს ინფორმაცია ადგილობრივი გამწოვი სავენტილაციო სისტემების
საპროექტო მახასიათებლების შესახებ მომავალი ტესტირების შედეგებთან
შედარებისთვის.
პერიოდულად შემოწმდეს სავენტილაციო სისტემების ფუნქციონირება
საექსპლოატაციო მახასიათებლების შესაბამისობაზე და დაფიქსირდეს
ტესტირების შედეგები.
პერიოდულად გაკონტროლდეს ჰაერის ხარისხი ნეგატიური ზემოქმედების
შეფასებისთვის
სამუშაო ადგილების მოვლა-შენახვა
გამხსნელების დაღვრის დაუყოვნებლივ აღმოფხვრა
დაუყოვნებლივ შეიცვალოს გამხსნელების კონტეინერების ხუფი გამოყენების
შემდეგ
გამხსნელის კონტეინერების განთავსება უსაფრთხო ადგილას და ცარიელი
კონტეინერების უტილიზაცია
სამუშაო ადგილების და მოწყობილობების რეგულარული გაწმენდა
ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები (ИЗС)
გამხსნელების მოცულობებს უნდა ჰქონდეს სასიგნალო მარკირება და
ინფორმაცია რისკების შესახებ, რომელიც მიუთითებს კანზე და თვალებზე
პოტენციურ ზემოქმედებას. თუ სხვა საშუალებებით შეუძლებელია
კონტაქტის თავიდან აცილება, უნდა მივმართოთ მასალის უსაფრთხოების
პასპორტს შესაბამის ინდივიდუალურ დამცავ საშუალებებზე რეკომენდაციის
მისაღებად.
ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები უნდა იყოს სუფთა და შეიცვალოს
რეკომენდებული ინტერვალებით, ან თუ ინსპექციის დროს აღმოჩენილია
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შეუსაბამობა.
სწავლება
თანამშრომლების ინსტრუქტირება გამხსნელების სახიფათო თვისებების
საკითხებზე.

✓

✓

✓

ცხრილი 1.4. წარმოდგენილი მოწყობილობების/ვენტილაციის მაგალითები
გამოყენებულ გამხსნელებთან სამუშაოდ
სამუშაო ოპერაცია

I

II

III

IV

V

VI

VII

VII
I
IX

X

საზეინკალო სამუშაოები, რომლის
დროსაც
გამოიყენება
გამხსნელის
მცირე ან საშუალო რაოდენობა
A ჯგუფის გამხსნელები
B ჯგუფის გამხსნელები
C ჯგუფის გამხსნელები
გამოიყენება
ზეთოვან-ალკიდური
საღებავი გამხსნელის ფუძეზე სახლის
პირობებში (ჯგუფები A და B)
გამხსნელის ფუძეზე დამზადებული
წებო იატაკის დაგებისას
A ჯგუფის გამხსნელები
B ჯგუფის გამხსნელები
ბეჭდვითი
სამუშაო
–
მცირე
მოცულობის პერიოდული პროცესი
(მაგალითად, ტრაფარეტული ბეჭვდა)
A და B ჯგუფის გამხსნელები
ბეჭდვითი სამუშაოები – მუდმივი,
დიდი მოცულობით
A და B ჯგუფის გამხსნელები
შუალედური შენახვის მოცულობების
შევსება და დაცლა;
A და B ჯგუფის გამხსნელები
C ჯგუფის გამხსნელები
ბარაბანის შევსება;
A და B ჯგუფის გამხსნელები
C ჯგუფის გამმხსნელები
პროდუქციის წარმოება;
A და B ჯგუფის გამხსნელები
შეღებვა გაფრქვევით;
A და B ჯგუფის გამხსნელები
ორთქლის
აბაზანა
გაუცხიმოვნებისთვის;
A და B ჯგუფის გამხსნელები

მითითებუ
ლი
კონტროლ
ის სახეობა

წარმოდგენილი მოწყობილობა/ვენტილაცია

ამწოვი კარადის ან გამწოვი მოწყობილობის
გამოყენება
1
1–2
2–3
1

1
1–2

1–2

ბუნებრივი
ვენტილაციის
გამოყენება,
კარებების
და
ფანჯრების
გაღებით
გამხსნელის ორთქლის გაწოვისთვის
ბუნებრივი
ვენტილაციის
გამოყენება,
კარებების და ფანჯრების გაღებით.
დამატებით
ვენტილატორის/
/ჰაერის
გამწოვის გამოყენება
სათანადო
საერთო
ვენტილაციის
უზრუნველყოფა/ადგილობრივი
ვენტილაციის განთავსება დანადგარზე,
სადაც ეს შესაძლებელია.
დანადგარის
ზემოთ
განთავსებული
ადგილობრივი გამწოვი სისტემა.

2

2–3
3–4
2
3
2
1–2

2–3
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გამოყოფილი ჰაერის შესანახ რეზერვუარში
გაყვანა.
შევსების
სამუშაოების
განხორციელება
გამწოვი ვენტილაციის გამოყენებით.
ადგილობრივი
გამწოვი
ვენტილაციის
განთავსება
მაქსიმალურად
ახლოს
ბარაბანის ზედა ნაწილთან.
ადგილობრივი
გამწოვი
ვენტილაციის
გამოყენება.
გაშრობისთვის საკმარისი ზომის კაბინის
უზრუნველყოფა ყველა მოწყობილობის
განთავსებისთვის
აბაზანის
უზრუნველყოფა
გამწოვი
ვენტილაციით.
შეძლებისდაგვარად,
ამ
ოპერაციის
შეზღუდვა.

რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების მოკლე ცნობარი.
პროგრამა EaP Green

დანართი 2. კითხვების ჩამონათვალი
რესურსეფექტურობის გაუმჯობესების ღონისძიებების
დამოუკიდებლად შემუშავებისთვის
თვითშეფასების კითხვების ეს საკონტროლო ჩამონათვალი რესურსეფექტურ და უფრო
სუფთა
წარმოებაში
შემუშავდა
არსებული
სახელმძღვანელოების
და
ინსტრუმენტარიების საფუძველზე, მათ შორის:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

UNIDO და UNEP (2010) Pre-SME – რესურსეფექტურობის წინ წაწევა მცირე და
საშუალო საწარმოებში – ჯიბის ცნობარი საწარმოო სწავლებაში.
UNIDO (2006). ინსტრუმენტები უფრო სუფთა წარმოებისთვის.
OECD (2012). ინსტრუმენტები ეკოლოგიურად რაციონალური წარმოებისთვის.
Sustainable Business Assosiates (2004). სამუშაო ადგილის სათანადოდ მოვლა.
ეფექტური საქმიანობა გარემოს დაცვის საქმეში.
ბუნებრივი რესურსების გამოყენების და გარემოს აუდიტის სქემა (EMAS) (2004).
ენერგოეფექტურობის ინსტრუმენტები მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის.
ბაზელის უმაღლესი პროფესიონალური სკოლა (FHBB) (2007). უფრო სუფთა
წარმოების ექსპრეს-ანალიზი. ეკოლოგიური მეწარმეობის ინსტიტუტი. ჩრდილოდასავლეთი შვეიცარიის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი.

ცხრილი 2.1. სამუშაო ადგილის სათანადო მოვლა
რესურსეფექტური/სუფთა წარმოების გაუნჯობესება ან კონტროლირებადი საკითხები
სამუშაო ადგილებზე სათანადო პირობების
ღონისძიება შემოწმებისთვის
უზრუნველყოფა
სამუშაო ადგილების სისუფთავის შენარჩუნება
მარაგების სათანადო კონტროლის უზრუნველყოფა
დასუფთავების ოპტიმალური მეთოდების სწავლება
რეგულარული
პროფლაკტიკური
რემონტის
დაგეგმვა მოწყობილობების შეფერხების თავიდან
ასაცილებლად
ტექნოლოგიურ სისტემებში ყველა სახის გაჟონვის
აღმოფხვრა
ნარჩენების წარმოქმნის მინიმიზაცია
ყველა სანედლეულე მასალის და მზა პროდუქციის
სათანადო მარკირების უზრუნველყოფა
მასალების შენახვა მათი გამოყენების ადგილთან
ახლოს და შუალედური ოპერაციების რაოდენობის
მინიმუმამდე დაყვანა

ცხრილი 2.2. ენერგიის ეფექტური გამოყენება
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ნაკლებნაკლებხარჯიანი /მოკლევადიანი შესაძლებლობები
ღონისძიება ენერგიის ეკონომიისთვის
ღონისძიება შემოწმებისთვის
წარმოების
ავტომატიზირებული
სისიტემების
გამოყენება
ელექტრული სისტემების დანაკარგების შემცირება
მოწყობილობის მუშაობის ოპტიმაკური რეჟიმის
დაყენება
შენობისა და მოწყობილობების თბოიზოლაციის
განხორციელება
თანდათანობით ან დაუყონებლივ გადასვლა ძველი
საწარმოო
ხაზისა
და
მოწყობილობებიდან
თანამედროვე ენერგოდამზოგავ აღჭურვილობაზე
ენერგოდამზოგავი მოწყობილობების და განათების
დაყენება
აღჭურვილობის შეინარჩუნება მაქსიმალურად
გამართულ მდგომარეობაში
უფრო სუფთა ალტერნატიული საწვავის
გამოიყენება

ცხრილი 2.3. საქვაბის და ცხელი წყლის ეფექტური გამოყენება
ნაკლებნაკლებხარჯიანი /მოკლევადიანი შესაძლებლობები
ღონისძიება ენერგიის ეკონომიისთვის
ღონისძიება შემოწმებისთვის
საქვაბეში
წვის
ოპტიმალური
კოეფიციენტის
შევინარჩუნება
საქვაბეების მოწყობილობების მაქსიმალური ეფექტური
დატვირთვით გამოყენება
მილგაყვანილობის გამოუყენებელი ნაწილის გამორთვა
გამავალი სითბოს გამოყენება სასმელი წყლის
გასათბობად
დაზიანებული თბოიზოლაციის გარემონტება ან შეცვლა
ტექნოლოგიური რეზერვუარებიდან დანაკარგების
მინიმუმამდე დაყვანა
გამათბობელი კლაკნილიდან კონდენსატის ხელმეორე
ტექნოლოგიური გამოყენება

ცხრილი 2.4. სითბოს უტილიზაცია
ნაკლებნაკლებხარჯიანი /მოკლევადიანი შესაძლებლობები
ღონისძიება ენერგიის ეკონომიისთვის
ღონისძიება შემოწმებისთვის
შენობებში გათბობის გამოყენება, სადაც ეს
აუცილებელია
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პროგრამა EaP Green
თბილი ჰაერის დანაკარგის მინიმუმამდე დაყვანა
გასათბობი და არაგასათბობი ზონების გამოყოფა
ერთმანეთისგან საჰაერო შლუზებით და სწრაფად
დახურვადი კარებებით
განხორციელდეს ყველა მილის (ცხელი წყლის,
ორთქლის და კონდენსატის), მილტუჩების, კლაპანების
და ა.შ. იზოლაცია
მოიხსნას ან ჩაიკეტოს ყველა გამოუყენებელი მილადენი
და გამანაწილებელი
გარემონტდეს გადაბმის ყველა ადგილი, მანჟეტები,
კლაპანები დანაკარგის აღმოსაფხვრელად
გამავალი სითბოს გამოყენება შენობის გასათბობად

ცხრილი 2.5. ნარჩენების და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენების საკითხის
შესწავლა
ნაკლებნაკლებხარჯიანი /მოკლევადიანი შესაძლებლობები
ღონისძიება ენერგიის ეკონომიისთვის
ღონისძიება შემოწმებისთვის
საწყისი ნედლეულის რაოდენობის დარეგულირება და
პროცესის ყველა ეტაპზე ხარისხის კონტროლი
ჩვეულებრივი სანედლეულე მასალის შეცვლა
ნაკლებტოქსიკური მასალით
საბოლოო პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესება
საწყისი ნედლეულის ბალანსის შემოწმება
ელექტრო და თერმული ენერგიის ერთობლივი
გამომუშავების (კოგენერაცია) საკითხის შესწავლა
განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება
პროცესის ყველა ეტაპის შემოწმება და ნედლეულის
დანაკარგის ადგილის დადგენა
მიწოდების ავტომატური სისტემის გამოყენება
დანაკარგების მინიმიზაციისთვის.
ხარისხიანი
პროდუქციის
მისაღებად
პროცესის
სასურველი პარამეტრების შემუშავება
სასარგებლო პროდუქტების მისაღებად
ნარჩენების
გამოყენება
მრეწველობის სხვა სფეროების ნარჩენების გამოყენება
ნედლეულის სახით
ნარჩენების
წარმოქმნის
დაგეგმვა
გამწმენდ
მოწყობილობებზე
პიკური
დატვირთვის
შესამცირებლად
მეორადი წარმოებისა და გადამუშავებისთვის ვარგისი
ნარჩენების გამოყოფა
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ბიოარადეგრადირებადი მყარი ნარჩენების გამოყოფა
და გადამუშავება
ემისიები ატმოსფეროში
მავნე ემისიების მაღალი შემცველობით სატრანსპორტო
საშუალების გამოყენების შეზღუდვა
სათბური გაზების ემისიების გაანგარიშება
განხორციელდეს ატმოსფეროში საკვამლე მილებიდან
ემისიების განსაზღვრა
საკვამლე მილებში მტვერის/კვამლის დამჭერი სისტემის
დაყენება
გამწოვ საკვამლე მილებში ენერგიის რეგენერაციის
სისტემების დაყენება

ღონისძიება შემოწმებისთვის

ცხრილი 2.6. წყლის ეკონომია
ნაკლებნაკლებხარჯიანი /მოკლევადიანი შესაძლებლობები
ღონისძიება წყლის ეკონომიისთვის
ღონისძიება შემოწმებისთვის
საწარმოო უბნებზე და ადმინისტრაციულ შენობაში
მრიცხველების განთავსება
საერთო წყალმოხმარების აღრიცხვა წყაროების
მიხედვით
ძირითად პროცესებში და მოწყობილობებზე ქვემრიცხველების განთავსება
წყლის რეცირკულაციის სისტემის დაყენება
წყალმოხმარების გაზრდის მიზეზების შესწავლა
ავტომატური რეცხვის მოწყობილობის დაყენება
წყალმომარაგების შემცირება
ღონისძიება შემოწმებისთვის
წყლის ეკონომიის ინსტრუქტაჟის ჩატარება და წყლის
დანაკარგის მინიმიზაცია
მილებზე ჩამკეტი კლაპანების და გამანაწილებელი
საცმის (მარეგულირებლით) განათავსება
ტაიმერების განათავსება წყლის ხარჯის შესაზღუდად
წყლის ეფექტური გამოყენება
ღონისძიება შემოწმებისთვის
სარეცხი საშუალებების გამოყენების მინიმუმამდე
დაყვანა
დამლექავების და აბაზანის მოწყობილობების
გაუმჯობესება
ტექნიკური წყლის ან გაწმენდისთვის გამოყენებული
წყლის ფილტრაცია და ხელმეორედ გამოყენება
გამაგრილებელი წყლის ხელმეორედ გამოყენება სხვა
მიზნებისთვის
წვიმის წყლის შეგროვების სისტემის დაყენება
ჩამდინარე წყლების გაწმენდა და განკარგვა
ღონისძიება შემოწმებისთვის
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წყლის გაწმენდი დანადგარის დაყენება ჩამდინარე
წყლების გაწმენდისთვის
გაწმენდის შემდეგ ჩამდინარე წყლების გამოყენება
ტექნოლოგიური პროცესებისთვის

დანართი 3. სასარგებლო რესურსი
რესურსეფექტური და უფრო სუფთა წარმოების სადემონსტრაციო
პროგრამა საქართველოში
www.rech.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია:
პროექტის ხელმძღვანელი: ქალბატონი კაროლინა გონსალეს-მიულერი
UNIDO, ინდუსტრიული რესურსების ეფექტურად გამოყენების დეპარტამენტი
ელ-ფოსტა: c.gonzalez-mueller@unido.org
www.unido.org/eapgreen
პროექტის საერთაშორისო კრდინატორი: ქ-ნი ტატიანა ჩერნიაცსკაია
тел.: +43 1 26 0 26 3106
эл. почта: t.chernyavskaya@unido.org
www.unido.org/eapgreen
პროექტის კოორდინატორი საქართველოში: მალხაზ ადეიშვილი
тел.:(+995 599) 531 427
ელ-ფოსტა: madeishvili@caucasus.net
www.recp.ge

პროექტის ნაციონალური ექსპერტი საქართველოში: ნათელა ხეცურიანი
л.:(+995 599) 574 634
ელ-ფოსტა: natixeco@yahoo.com
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