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პოლიქლორირებული ბიფენილები (პქბ)
პქბ მართვასთან დაკავშირებული სახელმძღვანელო
დოკუმენტების:
დიელექტრიკული ზეთის გაჟონვისა და ჯვარედინი დაბინძურების
პრევენციის პროცედურების შესახებ

პქბ-ს მოხმარების უსაფრთხოების და შესაძლო რისკების შესახებ

პქბ დაბინძურებული მოწყობილობების და ზეთების მართვის შესახებ
პქბ სასიცოცხლო ციკლის ყველა ფაზის და დიელექტრიკული ზეთის
სტანდარტების, სინჯების აღების და ანალიზის შესახებ

2

მომზადდა ნარჩენების კანონმდებლობაში ცვლილებათა
პაკეტი, პქბ-ს მდგარადი მართვის ხელშესაწყობად

განხორციელდა ენერგო კომპანიების მფლობელობაში არსებული

3000 მოწყობილობის (ტრანსფორმატორები, წრედის ამომრთველები)
ინვენტარიზაცია, შეგროვდა დიელექტრიკული ზეთი

3000 სინჯის ლაბორატორიული სკრინინგის დადებითი (პქბ

კოცენტრაცია 50ppm-ზე მეტი) შედეგების მიხედვით გადამოწმდა
პქბ-ს შემცველობა 1300-ზე მეტ ზეთის სინჯში გაზური
ქრომატოგრაფიის მეთოდით
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პოლიქლორირებული ბიფენილები (პქბ)
პქბ-ი გამოიყენება სხვადასხვა სექტორებში, მათ შორის:

ელექტროენერგიის წარმოება და განაწილება:

ტრანსფორმატორები, კონდენსატორები, ჩამრთველები, ძაბვის მარეგულირებლები, წრედის
ამომრთველები, ნათურის სტარტერები და კაბელები;

ინდუსტრიული ობიექტები:
ტრანსფორმატორები, კონდენსატორები, ძრავის მარეგულირებლები, წრედის ამომრთველები, ნათურის
სტარტერები, სითბოს გადამცემი სითხეები, ჰიდრავლიკური სითხეები და ცეცხლსაქრობი სისტემები;

რკინიგზა:
ტრანსფორმატორები, კონდენსატორები, ძაბვის მარეგულირებლები და წრედის ამომრთველები;

სამთო მოპოვებითი ოპერაციები:
ჰიდრავლიკური სითხეები და დამიწების კოჭები;

სამხედრო მოწყობილობები:
ტრანსფორმატორები, კონდენსატორები, ძაბვის მარეგულირებლები, ჰიდრალიკური სითხეები და
ცეცხლსაქრობი სისტემები;

საცხოვრებელი/კომერციული შენობები:
კონდენსატორები, წრედის ამომრთველები, ნათურის სტარტერები და ცეცხლსაქრობი სისტემები;
ელასტიკური ნაკერები და ამოსავსები მასალები, საიზოლაციო წებოები, საღებავები, ბეტონი და
ბათქაში;

კვლევითი ლაბორატორეიბი:
ვაკუუმტუმბოები, ნათურის სტარტერები, კონდენსატორები და წრედის ამომრთველები;

ელექტრონაწარმის წარმოების ობიექტები:
ვაკუუმტუმბოები, ნათურის სტარტერები, კონდენსატორები და წრედის ამომრთველები;

ჩამდინარე წყლების ჩაშვების ობიექტები:
ვაკუუმტუმბოები და ჭის ძრავები.
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პოლიქლორირებული ბიფენილები (პქბ)
პქბ-ი მიეკუთვნება მდგრადი ორგანული დამაბინძურებელი სახიფათო
ქიმიური დამაბინძურებლების კლასს, რომელიც სერიოზულ გლობალურ
საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს.
მაღალი ტოქსიკურობა

პქბ-ს ახასიათებს:

უკიდურესად დაბალი დოზის შემთხვევაშიც კი შესაძლოა ნეგატიური ზემოქმედება მოახდინოს
ადამიანის ჯანმრთელობაზე და ეკოსისტემაზე;

მაღალი სტაბილურობა გარემოში
ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების გამო, ბუნებრივი ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად, ადვილად არ
დეგრადირდება და გარემოში მოხვედრის შემდეგ იქ ხანგრძლივი დროით რჩება;

ბიოაკუმულირების უნარი
იხსნებიან ცხიმებში (ლიპოფილური) და აქვთ უნარი აკუმულირდნენ ცოცხალი ორგანიზმის ცხიმოვან
ქსოვილებში;

შორ მანძილებზე გავრცელების უნარი
შეუძლიათ ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე მავნე ზემოქმედება მოახდინონ
დამაბინძურებლების საწყისი წყაროდან მოშორებით მდებარე ტერიტორიაზეც.

პქბ-ი - უარყოფითად მოქმედებს მომავალ თაობებზე, ბავშვის ან

ნაყოფის სხეულში მოხვედრისთანავე, ხელს უწყობენ თანდაყოლილი
ანომალიების და პათოლოგიების ჩამოყალიბებას (განვითარების

ჩამორჩენა, შესუსტებული იმუნიტეტი, სისხლწარმოქმნის დარღვევა).

პქბ-ი - ასტიმულირებენ იმუნიტეტის დამქვეითებლებს/

იმუნოსუპრესანტებს. პქბ-ს შეუძლიათ ისეთი დაავადებებისგამოწვევა,
როგორებიცაა ქლორაკნე, კანის სხვა დაავადებები, ჰორმონალური და
ნერვული სისტემების მოშლები. ისინი ხელს უწყობენ დიაბეტის,

ღვიძლისა და თირკმელების დაავადებების განვითარებას, ა.შ. კიბოს
კვლევის საერთაშორისო სააგენტომ (IARC), პქბ ადამიანის
ორგანიზმისთვის კანცეროგენად აღიარა
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პოლიქლორირებული ბიფენილები (პქბ)
უსაფრთხოების ზომები
პქბ-ის მავნე თვისებების გამო უსაფრთხოების ზომების მკაცრად დაცვა
კერძოდ:
პქბ-ს შემცველ მასალებთან დაკავშირებული რისკების შესახებ პერსონალის გაფრთხილება,
უსაფრთხოების ნორმების დაცვა და ავარიების შემთხვევაში შესაბამისი ზომების
განხორციელება;

პქბ-ს შემცველ მასალებთან სიახლოვეს ისეთი საქმიანობის განხორციელების აკრძალვა,
რომელიც ხელს უწყობს ზედაპირის ტემპერატურის მატებას (პქბ-ის შემცველი
მოწყობილობების ნებისმიერი სახის შედუღება/ჭრა);

პქბ-ის შემცველი მასალებთან და მოწყობილობებთან მუშაობის დროს სამუშაო ცივრცეში
კარგი ვენტილაციის უზრუნველყოფა;

პქბ-ს შემცველი მასალების და ნარჩენების ჰერმეტულ და ეტიკეტირებულ მეტალის

კონტეინერებში შენახვა და სათანადო ვენტილაციის მქონე შენობებში განთავსება;

პქბ-ს შემცველი მასალების კანზე და თვალებში მოხვედრის თავიდან აცილების მიზნით
პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (ქიმიური ნივთიერებებისგან

დამცავი ნიღბები, კომბინიზონები, ჩექმები, ხელთათმანები და სათვალეები) აღჭურვა;

პქბ-ს შემცველი ნარჩენებთან სამუშაობის წარმოებისას პერსონალის და გარემოს დაცვის
მიზნით პქბ-ს მართვის გეგმების შემუშავება;

დაბინძურების ყველა შესაძლო წყაროსთან პერსონალის კონტაქტის მინიმუმამდე დაყვანა;

საკვები პროდუქტების შენახვის აკრძალვა პქბ-ის შემცველ მასალებთან ან
მოწყობილობებთან ახლოს

პქბ-ის შემცველ მასალებთან და მოწყობილობებთან მუშაობის შემდეგ დაუყოვნებლივ ხელები
საპნით და თბილი წყლით დაბანა.

