EU4Environment տարածաշրջանային ծրագիր
Ռեսուրսների խնայողություն և մաքուր
արտադրություն (ՌԱՄԱ)
ՌԱՄԱ Մարզումների ծրագիրը Հայաստանում
Նունե Հարությունյան
Դշխուհի Սահակյան
Տիգրան Սեկոյան

Երևան, 14.08.2020

Modul 7. Քիմիական և վտանգավոր նյութերի
կառավարում
ներածություն

Թեմաներ
• Ընկերություններում կանաչ գնումների ներդրում
• Վտանգավոր նյութերի ներածություն

• Ներածություն քիմիական նյութերի կայուն կառավարման
ոլորտում
• Քիմիական նյութերի կայուն
կառավարում
• Ռիսկերի գնահատում և ռիսկերի
նվազեցում
• Քիմիական լիզինգը որպես Որակի
կառավարման ծառայությունների
միջոց

Ինչու Կանաչ գնումներ ?
• Թափոնների և արտանետումների կանխարգելման առաջին քայլը
• Խուսափել թունավոր և էկոլոգիապես կարևոր նյութերը մուտք գործեն
ընկերություն
• Կանաչ գնումները խթանում են որակը
• Գնումներն ունեն ծախսերի բարձր խնայողության ներուժ

Մեկանգամյա օգտագործման արտադրանք
• Ռեսուրսների 93% -ը չի վերածվում ապրանքների
• Ապրանքների 80% -ը նետվում են մեկ անգամ օգտագործելուց հետո
• Նյութերի 99% -ը 6 շաբաթ անց վերածվում է թափոնների

Արագացում
• Երկու տարին մեկ նորանում է ապրանքների ամբողջ տեսականին:
Կյանքի ցիկլի հստակ կրճատում:

Էկոլոգիապես բարեկամական...
Ինչ է էկոլոգիապես բարեկամականը

համեմատաբար
eco-friendly

բացարձակ
eco-friendly

Կյանքի ցիկլի հինգ փուլերը
 Յուրաքանչյուր
ապրանքատեսակ ունի
շրջակա միջավայրի վրա
տարբեր ազդ-ուն՝ կյանքի
ցիկլի տարբեր փուլերում:
 Ապրանքը օպտիմալացնելու
համար պետք է պարզել, թե
կյանքի որփուլն ունի
առավելագույն
ազդեցություն շրջակա
միջավայրի վրա:

Էկոլոգիական
չափանիշները կյանքի ցիկլի
ընթացքում
Product life
cycle

Materials

Raw materials
Process materials
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Շրջակա միջավայրի հետ
ներդաշնակության չափանիշներ
• Նյութ / տեխնոլոգիա. Նյութի ընտրություն,
վերամշակված նյութի օգտագործում
• Արտադրություն ՝ էներգիայի սպառում,
թունավորություն
• Բաշխում. Օպտիմիզացված եղանակներ,
փաթեթավորման նյութեր և այլն:
• Օգտագործում ՝ էներգիայի սպառում, արտանետումներ

• Օգտագործման ժամանակահատվածը `
պաշտպանություն կոռոզիայից, թարմացման
հնարավորությունից, երկար կյանքի ժամկետից և այլն:
Source : Ecodesign Infoknoten/ ECODESIGN Checklist

Շրջակա միջավայրի հետ
ներդաշնակության չափանիշներ
• Վերանորոգում. Հեշտությամբ
մատչելի, հեշտ է ապամոնտաժել
• Սպասարկում. Հեշտ է մաքրել,
պահեստամասերը հեշտ է
փոխանակվել
• Վերամշակելիություն. Նորից
օգտագործելի, վերամշակելի
• Անհրաժեշտության կողմնորոշում.
Բազմաֆունկցիոնալ, նոր եղանակներ
/ օգտագործման ձևեր
Source: Ecodesign Infoknoten

Ինչպե՞ս սկսել կանաչ գնումների գործընթացը
ընկերությունում
•
•
•
•
•

Գրանցեք բոլոր ապրանքները
Սահմանեք արտադրանքի պահանջները
Որոշեք շրջակա միջավայրի հատկությունները
Գնահատեք ապրանքներն ու մատակարարները
Կազմակերպել գնումներ. Կենտրոնացված /
ապակենտրոնացված
• Գնումների օպտիմալացում
• Վերահսկեք արդյունքները

Քիմիական և վտանգավոր նյութերը
ընկերությունում/կառավարման հարցեր
•
•
•
•
•
•
•
•

Նկարագրություն / նույնականացում
Պիտակավորում
Գնահատում
Տեղեկատվության աղբյուրներ
Իրավական համապատասխանություն
Բեռնաթափում (զգույշ և կանխարգելիչ)
Պահեստավորում և տրանսպորտ
Աշխատանքային հրահանգներ

GHS - Քիմիական նյութերի դասակարգման և
մակնշման գլոբալ ներդաշնակ համակարգ
GHS համակարգի նպատակը
• Քիմիական գնահատումների և
տեղեկատվության ստանդարտացում
• Տրանսպորտում և աշխատատեղերում
ռիսկերի կառավարման ներդաշնակեցում
• Դասընթացներ
• Միջազգային առևտրի
աջակցում/դյուրացում
• Աստիճանաբար անդրադառնալ
հասարակության մտահոգություններին
1
2

Վտանգավոր նյութերի տեսակները (ըստ
GHS)
• Ֆիզիկական վտանգներ
• Առողջության վտանգներ
• Բնապահպանական
վտանգներ

Առողջության վտանգներ

GHS դասակարգման համակարգը `2019 թվականի թիվ 8-ը:
Վտանգի դասեր

Ֆիզիկական
վտանգներ

Source GHS , 2013

1.

Պայթուցիկ նյութեր

10.

Պիրոֆորային պինդ նյութեր

2.

Դյուրավառ գազեր

11.

Ինքնատաքացվող նյութեր և
խառնուրդներ

3.

Աերոզոլներ և քիմիական նյութեր
12.
ճնշման տակ

4.

Օքսիդացնող գազեր

5.

Ճնշման տակ գտնվող գազերը

6.

Դյուրավառ հեղուկ

7.

Դյուրավառ պինդ նյութեր

8.

Ինքնառեակտիվ նյութեր և
խառնուրդներ

9.

Պիրոֆորային հեղուկ

Նյութեր և խառնուրդներ,որոնք ջրի
հետ շփվելիս արտանետում են
դյուրավառ գազեր:

13.

Օքսիդացնող հեղուկներ

14.

Օքսիդացնող պինդ նյութեր

15.

Օրգանական պերօքսիդներ

16.

Առաջացնում է մետաղների Կորոզիա

17.

Ոչ ակտիվ վիճակում
գտնվող/ապաակտիվացված
պայթուցիկ նյութեր

GHS դասակարգման համակարգ `2019 թվականի թիվ 8-ը
Վտանգի դասերը
1. Սուր թունավորություն
2. Մաշկի կոռոզիա / գրգռում
Առողջական
վտանգներ

3. Լուրջ աչքերի վնասում / աչքի
գրգռում
4. Շնչառական կամ մաշկի
զգայունացում

7. Վերարտադրողական
թունավորություն

8. Հատուկ թիրախային օրգանների
թունավորության նկատմամբ մեկ
ազդեցություն

5. Սաղմնային բջիջների
մուտագենությունը

9. Հատուկ համակարգային
թունավորություն թիրախօրգանների վրա կրկնվող
ազդեցության ժամանակ

6. Քաղցկեղածինություն

10.Ասպիրացիայի վտանգ

Բնապահպանական
վտանգներ

1.
2.

Ջրային միջավայրի համար վտանգավոր է
Օզոնի շերտը քայքայում է

GHS- ը նախատեսել է վտանգավոր
պատկերանկարներ

Explosive

Flammable

Compressed air

Acute
Toxicity

Oxidazer

Health hazard

Corrosive

Նոր նախազգուշական
պատկերանկարներ ՝
«Պահպանեք
երեխաներից»՝ 2019
թվականի թիվ 8
վերանայումում

Dangerous for
environment

 Ո՞ր պատկերանկարներն եք հանդիպում ձեր ընկերությունում:
 Արդյո՞ք ձեր ընկերությունն արդեն օգտագործում է GHS
համապատասխանող վտանգի պատկերագրերը: Կամ այլ
կարգավորումներ:
 Ձեր ընկերությունը ստուգո՞ւմ կամ պահպանում է վտանգի պիտակները:

GHS- հայտարարություններ
Set of standardized phrases assigned to a hazard class and category. They describe
the nature and severity of a chemical hazard.
Հատուկ նյութի համապատասխան վտանգների
անհապաղ նույնականացման համար կարող եք
դիմել վտանգի մասին հայտարարություններին
(կարճ ՝ H- հայտարարություններ), որոնք պետք
է մակնշված լինեն քիմիական բեռնարկղի /
փաթեթավորման պիտակի վրա , ինչպես նաև
նշված լինեն համապատասխան
անվտանգության տվյալների թերթում: ... Այս
վտանգի մասին հայտարարությունները
սովորաբար հայտնվում են եռանիշ կոդերի
տեսքով, որին նախորդում է «Հ» տառով:

Վտանգի
տեսակների
խումբ

H- հայտարարության
ծածկագիր (հիմնական)

Առկա
ծածկագրեր

Physical hazard
(P)

H2xx

H200 - 290

Health hazard
(H)

H3xx

H300 – H373

Environmental
Hazard (E)

H4xx

H400 – H420

Examples /Օրինակ
• H224 – Չափազանց դյուրավառ հեղուկ և գոլորշի
• H331 - թունավոր, եթե ներշնչվի
• H411 - Թունավոր է ջրային օրգանիզմների համար` առավել
երկարատև ազդեցությամբ

Product labelling according to GHS
• Product identifier
• Chemical identity
• Pictograms (symbols)
• Signal word
• Hazard statements
• Precautionary
statements
• Supplier identifier

Հաղորդագրություն վտանգի մասին
(նյութ) Անվտանգության տվյալների
թերթիկ/անձնագիր ((M) SDS)
(Նյութ) Անվտանգության տվյալների թերթերը ((M) SDS) հիմնական
միջոցն են `ապահովելու քիմիական նյութերի արտադրողներ
ևմատակարարների բավարար քանակությամբ տեղեկատվություն
մատակարարելումասին, մատակարարման շղթայի երկայնքով` թույլ
տալով դրանց նյութերի և խառնուրդների անվտանգ օգտագործումը:
Այն տեղեկատվություն է տալիս.
• Քիմիական / խառնուրդի պարունակություն
• Վտանգներ
• Ինչպե՞ս անվտանգ օգտագործել քիմիական նյութ
• Ինչպե՞ս պաշտպանվել հարակից ռիսկերից
• Ինչ անել վթարի դեպքում
• Ինչպե՞ս ճանաչել ավելորդ ազդեցության ախտանիշները և ինչպես
վարվել
•

Ինչպե՞ս քիմիական նյութերը տնօրինել այնպիսի եղանակով, որն

անվտանգ է մարդկանց և շրջակա միջավայրի համար.

Սկզբնաղբյուրը
https://www.hsa.ie/eng/Publications_and_Forms/Publications/Information_S
heets/SDS_hazchem_info_sheet.pdf

Example source:

Հասանելի աղբյուրներ - Քիմիական նյութեր
Քիմիական նյութերի դասակարգման և
մակնշման գլոբալ ներդաշնակ համակարգ
(GHS): Ութերորդ վերանայված
հրատարակություն, ՄԱԿ, 2019

UNECE

C&L Inventory

ECHA (European Chemical Agency)

Գրապահոց

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventorydatabase

Այս տվյալների բազան պարունակում է
արտադրողների և ներմուծողների
կողմից ստացված ծանուցված և
գրանցված նյութերի վերաբերյալ
դասակարգման և պիտակավորման
մասին տեղեկությունները: Այն նաև
պարունակում է ներդաշնակ
դասակարգումների ցանկ: Այստեղ
կգտնեք նաև H- հայտարարություններ
և վտանգավոր դասեր և կարգեր:

https://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev08/08files_e
.html

Քիմիական նյութերի
պահպանում
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+ Կարող են միասին
պահպանվել
- Կարող են միասին
պահպանվել
O

Կարող են պահվել
միասին, եթե
ձեռնարկվեն
հատուկ
նախազգուշական
միջոցներ:
Խորհրդակցեք
անվտանգության
տվյալների
թերթիկների հետ:

Քիմիական նյութերի թափոններ / վտանգավոր
թափոններ
• Քիմիական նյութեր, որոնք այլևս չեն կարող օգտագործվել իրենց
նպատակային օգտագործման համար (օրինակ ՝ ժամկետանց կամ
ավելցուկային գույքագրում):
• Քիմիական նյութեր, որոնք այլևս հնարավոր չէ հայտնաբերել
(ապօրինի կամ չարտոնագրված, լքված քիմիական նյութեր)
• Մնացորդային քիմիական նյութեր:
• Նոսր լուծումներ, որոնք պարունակում են վտանգավոր քիմիական
նյութեր:
• Վտանգավոր քիմիական նյութերով աղտոտված նյութեր (գորգեր,
թղթե սրբիչներ, լաբորատոր անձեռոցիկներ, ձեռնոցներ և այլն):

Քարտեզագրեք ձեր քիմիական նյութերը /
վտանգավոր թափոնները

Sonya Bauer, 2015
Hazard Management

Դասակարգեք ձեր վտանգավոր թափոնները
Վտանգավոր և ոչ վտանգավոր
թափոնները տարբերակելու
համար, երկրների
մեծամասնության
կարգավորիչները ընդունել են
ընդհանուր վտանգավոր
թափոնների ցակներ, որոնք
պարունակում են ընդհանուր
վտանգավոր թափոնների
տեսակներ, որոնցով հայտնի է, որ
գերազանցում է նվազագույն
վտանգավոր բնութագրերի շեմերը:
Այս ցուցակներում նշված
թափոնների տեսակները
սահմանվում են որպես
վտանգավոր:

European List of
Waste
Annex III to Directive
2008/98/EC

Ինչպե՞ս

Քիմիական նյութերի պատասխանատու և
արդյունավետ օգտագործման
ռազմավարություններ
• Քիմիական ռիսկերի նվազեցում
• Քիմիական ներածման կրճատում
• Քիմիական թափոնների կրճատում

Ռիսկերի գնահատում. Տեղեկատվության
հավաքում
• Safety data sheets of chemical
substances



• Manuals of equipment



• Legal regulations and technical standards

• Scientific and technical literature



• Records of work accidents and
occupational diseases



• Interviews



Key questions
Which chemicals and at what stage/
location are in the company? do
these pose highest risk?
Are procedures established for
acceptance, storage, handling and
disposal of chemicals?
Are technical and organizational
measures in place to control risks?
Are employees’ continuously and
systematically trained?
Are the legal requirements known
and complied with?

Մուտքերը և ռիսկերի նվազեցումը
Haz
substanc
e

1) Վտանգավոր նյութ օգտագործելու
անհրաժեշտության վերացում
2) Վերահսկիչ միջոցառումներ ՝ կանխելու կամ
նվազեցնելու ազդեցությունը.
• Տեխնիկական միջոցառումներ
• Կազմակերպչական միջոցառումներ (հաղորդակցություն
քիմիական մատակարարման ցանցում)
• Անհատական պաշտպանության միջոցներ

Թափոնների կրճատում
• Որտե՞ղ են ստացվում քիմիական
թափոնները (գործընթացներ,
գործողություններ):
• Ինչպե՞ս են հավաքվում, պահվում
և թափվում վտանգավոր
թափոնները:
• Վտանգավոր թափոնները
հավաքվում են առանձին և
համարժեք պիտակավորված:
• Հնարավո՞ր է կրճատել,
վերականգնել վտանգավոր
թափոնները:

Մաշտաբայնություն: Քիմիական լիզինգ
Քիմիական լիզինգը շրջանաձև տնտեսության և գործունեության վրա հիմնված բիզնես
մոդել է, որը շեշտը դնում է քիմիական նյութերի վաճառքի ծավալների ավելացման վրա,
ավելացված արժեքի մոտեցման կիրառմամբ: Արտադրողը հիմնականում վաճառում է
քիմիական նյութի գործառույթները: Հաճախորդը վճարում է քիմիական նյութերից
ստացված օգուտների համար, այլ ոչ թե նյութի համար:

Module 8. Ցուցանիշներ և շրջակա
միջավայրի վերահսկողություն

