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P

avojingų cheminių medžiagų pakeitimas – viena iš pagrindinių priemonių, kuriomis galima sumažinti cheminių medžiagų poveikį žmonėms ir aplinkai.

Pakaitai padėtų gerinti gamtos bei darbo aplinkos būklę. Kai kuriais atvejais keisti pavojingas chemines medžiagas reikalauja galiojantys cheminių medžiagų tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai. Yra nustatytos tam tikros priemonės, kurios gali būti naudojamos
keičiant pavojingas chemines medžiagas mažiau pavojingomis.
Šis leidinys skirtas savo veikloje pavojingas chemines medžiagas naudojančių įmonių vadovams ir specialistams. Jame pateikiama pagrindinė informacija apie pavojingų medžiagų
pakeitimą mažiau pavojingomis, glaustai apžvelgiamos pakeitimo galimybės įvairiose pramonės šakose. Gairėse taip pat rasite praktinių pakeitimo pavyzdžių ir patarimų.
Šis leidinys parengtas įgyvendinant projektą „Baltijos šalių veiksmai siekiant sumažinti
Baltijos jūros taršą pavojingomis medžiagomis“ (BaltActHaz).

Įžanga

Mus supa tūkstančiai cheminių medžiagų, tarp kurių yra nemažai tokių, kurios
pavojingos aplinkai ir žmonių sveikatai.
Paprasčiausias būdas išvengti pavojingų
cheminių medžiagų – gamybos metu pakeisti
jas mažiau pavojingomis.
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I dalis. Pagrindinė informacija apie pakaitus
1. Pavojingų cheminių medžiagų
pakaitai: kas tai ir ar tai svarbu
mano įmonei?
Jeigu įmonės veikloje naudojate
pavojingas chemines medžiagas, gali tekti
jas pakeisti, vykdant naujus teisės aktų
reikalavimus.

Pakeitimas reiškia pavojingų cheminių
medžiagų pakeitimą arba sumažinimą
produktuose, technologijos bei gamybos
procesuose, naudojant mažiau pavojingas
arba nepavojingas medžiagas, pasitelkus
kitokias technologines ar organizacines
priemones.
Pavojingos cheminės medžiagos: cheminės
medžiagos, kurios gali (pa)kenkti žmonėms
ir aplinkai.

P

akeitimas gali būti susijęs tik su pavojingos cheminės medžiagos pakeitimu kita,
mažiau pavojinga medžiaga. Tačiau neretai toks pakeitimas apima ir kitus technologinius arba organizacinius pokyčius.

Medžiagų pakeitimas – bendroji prevencinė strategija, skirta mažinti pavojus, susijusius su
pavojingų cheminių medžiagų naudojimu.
Pakeitimo pobūdis priklauso nuo pavojingos cheminės medžiagos taikymo. Naudojami
įvairūs metodai – nuo pavojingos cheminės medžiagos pakeitimo mažiau pavojinga
alternatyva, pasižyminčia tokiomis pat techninėmis veikimo (praktiškumo) savybėmis, iki
visiško produkto ar technologijos / gamybos proceso perprojektavimo / pertvarkymo. Taip
skirtingais būdais galima gauti tą patį rezultatą, be to, skatinamas naujovių diegimas.
Pavojingų medžiagų pakeitimas nereiškia išmetamų teršalų mažinimo gamybos procese
techninėmis priemonėmis, pavyzdžiui, naudojant uždaro tipo įrangą arba mažinant pavojingų medžiagų poveikį asmeninėmis apsaugos priemonėmis ar vėdinimu ir pan. Pavojingų
medžiagų poveikį ar išmetamų teršalų kiekį galima efektyviai sumažinti tik technologinėmis ir organizacinėmis priemonėmis, to pasekoje sumažinamas naudojamų ar išmetamų į
aplinką pavojingų cheminių medžiagų kiekis.
Taip rizika, kad pavojingos cheminės medžiagos pateks į aplinką ar sukels grėsmę žmogaus
sveikatai, panaikinama gamybos proceso pradžioje, todėl nebereikia rūpintis, kaip sumažinti pavojingos cheminės medžiagos išleidimus į aplinką.
Šiuo metu naudojamos pažangios technologijos suteikia galimybę gaminti konkurencingus
pakaitus, nenaudojant pavojingų cheminių medžiagų, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad
panaudojus pakaitą, galutiniai produktai gali būti brangesni ar prastesnės kokybės.
Vienas pagrindinių sunkumų – rasti pakaitą, kurį naudojant nepadidėtų energijos sąnaudos.
Kadangi energija tampa vis brangesne, todėl tikslinga parengti sprendimus, leidžiančius
išvengti pavojingų cheminių medžiagų naudojimo ir taupyti energiją.

2. Pavojingų cheminių medžiagų
pakeitimas: kodėl reikia naudoti
pakaitus?
Mes visi norime, kad mūsų įmonė
būtų patraukli klientams
ir konkurencinga rinkoje.

Pavojingų cheminių medžiagų
pakeitimas jau įtrauktas į ES
teisės aktus.

P

erėjimas prie saugesnių cheminių medžiagų naudojimo suteikia įmonei konkurencinį pranašumą, pagerina darbo aplinką darbuotojams ir sumažina įmonės
veiklos keliamą riziką aplinkai. Taip pat tikėtina, kad jūsų įmonės kuriamas produktas taps paklausesnis pirkėjų tarpe.

Savanoriškas pavojingų medžiagų pakeitimas kol kas nėra įprastas reiškinys, nors svarbi
pakaitų taikymo paskata – tai įmonės įvaizdis, t.y. rūpinimasis aplinka, darbuotojais ir
klientais, visuomenės interesais ir socialine atsakomybe. Savanoriškai pavojingas chemines
medžiagas dažniausiai nutaria keisti įmonės, nusprendusios atitikti „žaliųjų pirkimų“, produktų ženklinimo ekologiškomis etiketėmis arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO
14 001 standartus.
Privalomo pakeitimo reikalavimą reglamentuoja teisės aktai. Medžiagų keitimą – atskirų
ir esančių mišinių ar gaminių sudėtyje - reglamentuoja ES cheminių medžiagų teisės aktai
(pvz., Reglamentas Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), kuris nustato tam tikrų medžiagų naudojimo apribojimus
arba draudimą juos naudoti). Reikalavimas pakeisti pavojingas chemines medžiagas mažiau
pavojingomis nustatomas, kai atitinkamos medžiagos gamyba, naudojimas arba pardavimas rinkoje kelia nepriimtiną pavojų žmonių sveikatai arba aplinkai.
Vis dėlto tokie veiksniai, kaip praktiškumas, gaminio kokybė ir ekonominės aplinkybės gali
tapti rimta pakeitimo kliūtimi. Tačiau daugeliui pavojingų medžiagų jau galima rasti nebrangių ir veiksmingų priemonių, kuriomis galima ne tik pagerinti įmonės poveikį aplinkai
ir padėti išvengti galimų problemų dėl neatitikimo teisiniams reikalavimams: taikant šias
priemones taip pat galima pagerinti įmonės finansinę veiklą.
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3. Kokias medžiagas keisti?

· kancerogeniškos, mutageniškos ir reprotoksiškos;
· aplinkoje patvarios, toksiškos ir bioakumuliatyvios;
· keliančios didelį susirūpinimą, t.y. netinkamai tvarkant jos kelia rimtą grėsmę aplinkai ar
žmonėms, pvz., ardo endokrininę sistemą.
Norint nustatyti pakeitimo poreikius įmonės lygmeniu, reikia turėti atitinkamus duomenis apie visų įmonėje naudojamų cheminių medžiagų pavojingas savybes. Tai reiškia,
kad svarbu žinoti tikslią įmonėje naudojamų ir gaminamų cheminių medžiagų ir mišinių
cheminę sudėtį. Šią informaciją galite gauti iš tiekėjų ir cheminių medžiagų/mišinių saugos
duomenų lapuose.

Keisti būtina pavojingas medžiagas
gaminiuose ir procesuose, kurios kelia
nepriimtiną pavojų žmonių sveikatai arba
aplinkai.

„TIPK leidimų rengimo gairių” C dalyje „Pavojingų cheminių medžiagų tvarkymas įmonėje“
pateikiama informacija, kaip nustatyti medžiagas, kurias reikia pakeisti, kaip svarbu tvarkyti
įmonėje naudojamų cheminių medžiagų apskaitą ir kaip ženklinti pavojingas chemines
medžiagas.
Pagrindiniai teisės aktai, kuriuose nustatomi pavojingų cheminių medžiagų naudojimo apribojimai, kuriems įsigaliojus būtina pakeisti pavojingas medžiagas mažiau
pavojingomis:
Reglamentas Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos,
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)
Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos, įrašytos į REACH reglamento XIV priedą
galės būti naudojamos tik gavus leidimą tam tikram naudojimo būdui; kandidatinių medžiagų sąrašas pateikiamas Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) tinklalapyje
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.
Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos pakeitimą tinkamomis saugesnėmis medžiagomis ar technologijomis turi numatyti visi, kurie kreipiasi dėl leidimų naudoti tokias
medžiagas (atskiras, preparatų ar gaminių sudėtyje), išnagrinėdami pakaitus, susijusias
pakaitų naudojimo rizikas ir techninį bei ekonominį pakaitų taikymo tinkamumą.
Ribojamos medžiagos įrašytos REACH reglamento XVII priede. Įvairių rūšių
apribojimai taikomi medžiagoms, kurios yra patvarios, toksiškos, bioakumuliatyvios arba gali sukelti vėžį, genetinius pakitimus arba skatinti endokrinę sistemą
ardančių junginių susidarymą. REACH reglamentu apribotų medžiagų sąrašas pateikiamas Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) tinklalapyje
http://echa.europa.eu/legislation/reach_legislation_en.asp#annex_xvii.
Bendroji vandens politikos direktyva 2000/60/EB,
iš dalies pakeista direktyva 2008/105/EB (BVPD)
Šioje direktyvoje pateikiamas 33 prioritetinių ir prioritetinių pavojingų medžiagų bei
medžiagų grupių sąrašas. Prioritetinės pavojingos medžiagos turi būti palaipsniui išimtos
iš naudojimo ir gamybos iki 2020 m. Privaloma laipsniškai mažinti prioritetinių medžiagų
išleidimo, išmetamo ir nuodegų kiekį.

Norėdami susidaryti bendrą įspūdį
apie pavojingų cheminių medžiagų tvarkymą
įmonėje ir nustatyti potenciaiai keičiamas
pavojingas chemines medžiagas skaitykite
leidinyje „TIPK leidimų rengimo gairės“..

Direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ)
Šioje direktyvoje pateikiamas sąrašas medžiagų, kurios turi būti pašalintos iš elektros ir
elektroninės įrangos atliekų ir tvarkomos atskirai.
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Direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros
ir elektroninėje įrangoje apribojimo (RoHS)
Apriboja šešių specifinių medžiagų naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje (švino,
gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų ir polibrominto difenilo
eterių).
Helsinkio konvencija dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos ir
šios konvencijos patvirtintas Baltijos jūros veiksmų planas
(Helsinkio konvencija ir Baltijos jūros veiksmų planas)
Sutelkia dėmesį į 13 pavojingų medžiagų, kurioms parengti nacionaliniai valdymo planai.
Jie nustato šių medžiagų išmetamų teršalų mažinimo kriterijus, kurie kai kuriais atvejais
reiškia šių konkrečių cheminių medžiagų naudojimo apribojimą.
Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (Stokholmo konvencija)
Šioje konvencijoje švardinamos 22 medžiagas ar medžiagų grupes, iš kurių: 17-os gamyba ir
naudojimas turi būti panaikintas, 2-jų – apribotas, ir turi būti imtasi priemonių sumažinti
kitų 3-jų medžiagų netyčinę gamybą.
Direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK)
Iškelia reikalavimus pramonės įmonėms įvertinti ir nustatyti tam tikras kelių teršalų, ypač
medžiagų ir medžiagų grupių, išvardintų III priede, ribines išmetamų teršalų normas.
Direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamųjų teršalų
(taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (PIT)
PIT direktyva pakeičia TIPK direktyvą. Įsigaliojo 2011 m. sausio 6 d., perkėlimas į nacionalinius teisės aktus vykdomas iki 2013 m. sausio 6 d. Praplečiama TIPK direktyvos apimtis,
siekiant įtraukti tam tikras veiklos sritis (pvz., 20 - 50 MW deginimo įrenginius) ir išaiškina
kai kurių sektorių (pvz., atliekų apdirbimo) veiklos apimtį, siekiant padidinti esamo TIPK
leidimų išdavimo tvarkos nuoseklumą ir darnumą.

4. Kaip atlikti
pakeitimą?

Į

monės privalo nustatyti pavojus ir problemas, įvertinti rizikas, susijusias su jų veikla
ir parengti šių rizikų mažinimo planus bei priemones. Visos įmonės, naudojančios
medžiagas, kurios gali būti pavojingos sveikatai ar aplinkai, privalo taikyti keitimo
principą.
Norint įmonėje pakeisti medžiagas, būtina atsižvelgti į šiuos veiksnius:
·· Kurias chemines medžiagas produktuose arba procesuose reikai keisti pirmiausia?
·· Kokios alternatyvos?
·· Kaip išvengti vienos pavojingos medžiagos pakeitimo kita nemažiau pavojinga medžiaga?
·· Kaip neperkelti problemosiš vienos srities į kitą (pvz., iš vandens į orą)?
·· Kaip parengti pakeitimo palaikymo sistemą?
·· Kaip informuoti įmonės darbuotojus ir klientus?
·· Kokie pakeitimo kaštai?
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Pakeitimo atlikimo būdas priklauso nuo
pavojingos cheminės medžiagos taikymo
srities. Siekiant įvertinti visus potencialius
pakeitimo veiksnius, patartina palaipsniui
atlikti šiuos pagrindinius pakeitimo
etapus:

Pavojų nustatymas ir
rizikų įvertinimas

Šiame etape nusprendžiama, ar esama medžiaga arba procesas pavojingas. Ar labai
rizikinga medžiagą laikyti, naudoti arba šalinti? Pavojus apibrėžiamas kaip „galimybė,
jog medžiaga ar procesas gali pakenkti žmogaus sveikatai arba gamtai.“ Rizika yra tikimybė, kad cheminė medžiaga sukels pavojų žmogaus sveikatai arba gamtai, nustatymas.

Alternatyvų
parinkimas

Ištyrinėkite platų galimybių spektrą. Visą turimą informaciją apie naudojamos pavojingos medžiagos keliamą pavojų palyginkite su alternatyvomis. Prieš parengiant
pakeitimo planą, reikia labai rūpestingai įvertinti, kad būtų galima užtikrinti, jog nauja,
pakaitinė cheminė medžiaga nekels didesnio pavojaus nei naudojama šiuo metu.

Alternatyvų
analizė

Pamodeliuokite, kas atsitiktų, jei naudotumėte pakaitus. Prieš šį etapą svarbu
surinkti visą galimą informaciją, kad būtų galima realiai palyginti gerąsias ir blogąsias
tokio pakeitimo puses.

Alternatyvų
palyginimas

Palyginkite alternatyvas tarpusavyje ir su dabartiniu metu naudojama medžiaga arba
taikomu procesu. Įvairių medžiagų pavojų palyginimui pasitelkite cheminių medžiagų
saugos duomenų lapus bei kitus galimus informacijos šaltinius. Svarbios savybės,
kurias reikia palyginti: ilgalaikis ir trumpalaikis poveikis sveikatai, galimybė sukelti
vėžį, reprodukciniai padariniai, patvarumas aplinkoje, bioakumuliacija ir pan.

Sprendimas,
ar naudoti pakaitą

Šis etapas pats kebliausias. Įmonėms nusprendus naudoti pakaitalą, svarbu įsitikinti, ar
medžiagos (-ų) pakeitimas arba naujo gamybos metodo taikymas iš tikrųjų geresnis
aplinkos apsaugos ir žmonių sveikatos požiūriu. Reikia nepamiršti, kad vienos technologijos/gamybos proceso etapo pokytis gali padaryti įtaką kitiems procesams.

Įgyvendinimas

Medžiagos (-ų) ar proceso (-ų) pokytį (-čius) planuokite kruopščiai. Nepamirškite
parengti informacijos ir apmokyti su procesais susijusių darbuotojų.

Pokyčio
įvertinimas

Patikrinkite ir įsitikinkite, ar įgyvendinus pakeitimą, rezultatai atitinka lūkesčius. Įvertinant pokyčio rezultatus, gali praversti darbuotojų sveikatos bei teršalų ore / nuotekose
stebėsenos bei teisinių reikalavimų atitikimo parametrai.

Įvykdžius visus šiuos etapus,
galima įvertinti, ar sprendimas
iš esmės veiksmingas.
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II dalis. Pakeitimas praktikoje
Y

1. Ar pakeitimas aktualus?

ra keletas praktinių priemonių, padedančių įgyvendinti visus pakeitimo etapus:
nuo pakaito naudojimo poreikio nustatymo iki įgyvendinto pakeitimo patikros.
Ši leidinio dalis skirta detaliau supažindinti su pagrindiniais pakeitimo etapais ir
pasiūlyti kelias praktines pakeitimo priemones.
Pradedant galvoti apie galimą poreikį keisti chemines medžiagas, svarbu nustatyti kokie
veiksmai yra reikalingi pirmiausiai. Norėdami tai įvertinti užpildykite klausimyną, į kiekvieną klausimą atsakydami „taip“ arba „ne“.

Klausimas

Ar naudojate
chemines medžiagas?

Taip /
Ne

Pastaba
Jeigu galėtumėte savo veikloje išsiversti be šių cheminių medžiagų, galėtumėte sumažinti
riziką aplinkai ir darbo vietos saugai ir palengvinti aplinkos taršos leidimų gavimo sąlygas.
Jeigu įmonėje būtina naudoti chemines medžiagas, būtų neblogai apsvarstyti pavojingų
cheminių medžiagų pakeitimo saugesnėmis galimybes.
Pakeitimas gali padėti sumažinti išlaidas, pagerinti įmonės veiklos rezultatus, atitikti
teisiniaus reikalavimus ir padidinti saugumą.

Ar dažnai ir (arba) dideliais
kiekiais naudojate chemines
medžiagas?
Ar šios cheminės medžiagos
pavojingos?

Ar žinote, kokią riziką kelia
naudojamos medžiagos?
Ar egzistuoja teisinis įpareigojimas ieškoti mažiau pavojingų
pakaitalų?

Ar cheminių medžiagų keliamos
rizikos valdomos?
Ar naudojate technologijas,
automatizuotus procesus,
asmenines apsaugos priemones?
Ar taikomos aplinkos apsaugos
priemonės?

Ar įmonės įvaizdis ir gera
produktų kokybė svarbi?

Jei naudojate pavojingas chemines medžiagas arba kitas chemines medžiagas dideliais
kiekiais ir (arba) pakartotinai, jos gali būti žalingos darbuotojams ir aplinkai. Tai ypač
aktualu, jeigu naudojate chemines medžiagas, kurios žymimos kaip pavojingos.
Pakeitimas gali sumažinti žalos galimybę.

Pagal įstatymą, privalote žinoti ir kontroliuoti rizikas, kurias kelia jūsų įmonėje naudojamos cheminės medžiagos.
Jeigu naudojamos cheminės medžiagos, kurios klasifikuojamos kaip kancerogeninės arba
mutageninės, jas būtina pakeisti, jeigu egzistuoja techniškai tinkamas pakaitas. Tam tikras
medžiagas ar jų grupes iš vis uždrausta naudoti arba jas galima naudoti tik specifiniams
tikslams.
Be to, pakeitus chemines medžiagas, galima sumažinti administracinę naštą ir supaprastinti įmonės dokumentaciją.

Kontrolės priemones išsamiai nurodo kiekvienos cheminės medžiagos tiekėjas: peržiūrėkite saugos duomenų lapą, kad pasitikslintumėte, ar taikote reikiamas priemones.
Chemines medžiagas pakeitus mažiau pavojingomis alternatyvomis arba pakeitus darbo
metodą, galima sumažinti kontrolės priemonių poreikį.
Taip pat gali susiklostyti galimybė sumažinti cheminės rizikos kontroliavimo išlaidas.

Perėjimas prie saugesnių cheminių medžiagų arba darbo tvarkos pakeitimas gali būti
naudingas konkurenciniu aspektu, sudarytų galimybę pagerinti darbuotojų gerovę ir
(arba) sumažinti riziką aplinkai. Tai gali būti galingas argumentas parduodant produkciją, ypač, jei įmonės gaminys parduodamas / naudojamas plačiu mastu.

Jeigu į pirmą ir mažiausiai dar į vieną klausimą atsakėte teigiamai, pavojingų cheminių medžiagų pakeitimą mažiau pavojingomis siūlome
rimtai apsvarstyti. Net jeigu įvertinę įmonės poreikius, nenuspręsite nieko keisti, susipažinimas su kitais etapais padės susidaryti išsamų vaizdą
apie cheminių medžiagų srautus jūsų įmonėje ir nustatyti potencialias rizikas.
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C

heminių medžiagų rizikos vertinimas turi būti nuolatos papildomas naujausiais
ir aktualiausiais duomenimis, apimančiais visas įmonėje naudojamas chemines
medžiagas, o šio vertinimo rezultatai turi būti pranešami darbuotojams ir atitinkamoms įstaigoms.

2. Rizikos vertinimas

Jeigu dar neįvertinote įmonėje naudojamų cheminių medžiagų keliamų rizikų, neatidėliodami pradėkite vertinimą. Po kiekvieno pakeitimo būtina atlikti naują rizikos įvertinimą.
Mažiausiai kartą per metus reikia patikrinti, ar visi rizikos vertinimai atnaujinti. Cheminių
medžiagų keliamą riziką reikėtų įvertinti keliais aspektais:
·· poveikį darbuotojų sveikatai ir saugai;
·· poveikį aplinkai (pvz., aplinkos leidimams gauti);
·· pagrindinių galimų nelaimingų atsitikimų (naudojant, tvarkant arba sandėliuojant didelius kiekius pavojingų cheminių medžiagų) grėsmių;
·· poveikį visuomenės arba klientų sveikatai ir saugai.
Gera mintis – įtraukti kiekvienos cheminės medžiagos, esančios mišinyje rizikos įvertinimą
į bendros rizikos įvertinimą. Taip pat – tuo pačiu įvertinti bendrą riziką aplinkai, žmonėms
ir turtui: taip sutaupysite laiko ir pastangų. Patikrinkite, ar galite susieti cheminių medžiagų
rizikos vertinimo rezultatus su kitomis rizikomis.
Kaip vertinti riziką?

Kaip vertinti riziką?

Egzistuoja trys rizikos vertinimo dalys:
A: Nustatyti pavojų;
B: Nustatyti, kaip įmonė naudoja vertinamą cheminę medžiagą ir kokios klaidos gali įsivelti,
nustatant galimą poveikį;
C: Įvertinti įprasto cheminės medžiagos naudojimo būdo keliamas rizikas, o taip pat – incidentų sukeltas rizikas aplinkai, žmonėms ir turtui.
Rizikos lygio nustatymas

Rizikos lygio nustatymas

Šiuo pavyzdžiu iliustruojamas rizikos matricos taikymas pavojaus vertinimui.
Įmonė gamina ir naudoja chemines medžiagas keliose srityse. Pagrindinės kategorijos yra
šios: valymo chemikalai, paviršiaus padengimo medžiagos, dažai ir tirpikliai.
Peržvelgus pavojus, nustatyta, jog pavojingiausios – paviršiaus padengimo medžiagos.
Tačiau, paviršiaus padengimo procedūra atliekama uždaroje sistemoje, todėl neigiamo
poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai galimybė labai maža. Įmonė taip pat perdirba senas
talpyklas. Viena iš sudedamųjų šio proceso dalių – kruopštus metalo valymas. Naudojamos
tirštųjų tepalų šalinimo cheminės medžiagos paženklintos kaip dirginančios (Xi), joms
priskirta riziko frazė (R38 – dirginanti odą). Tirštieji tepalai šalinami purškiant chemikalą,
veikiamą slėgiu. Šis derinys kelia darbuotojui didelę riziką įkvėpti cheminės medžiagos iš
susidariusios plonos čiurkšlės. Naudojami tirpikliai degūs ir pilami į atvirus indus įrankiams valyti. Iš tirpiklių garų gali susidaryti sprogūs debesys. Todėl tirpiklis klasifikuojamas
kaip didelės rizikos medžiaga.
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Galimas poveikis didėja
Avarijų galimybė ir pasėkmės didėja

RIZIKOS FRAZĖS

• Uždara sistema

• Atvira sistema

• Nėra sąlyčio su oda

• Galimas tiesioginis kontaktas su oda

• Nėra patekimo į kvėpavimo takus
galimybės

• Galimas dūmų ar dulkių įkvėpimas

• Naudojami labai maži kiekiai

• Naudojama nuolat

• Naudojama retai

• Labai tikėtina nelaimingų atsitikimų
galimybė

• Naudojami dideli kiekiai

Pavojus didėja

• Nelaimingų atsitikimų tikimybė labai maža

Ūmus pavojus: R26, R27, R28, R32
Lėtinis pavojus sveikatai: R39,
Carc. Cat. 1 ir Carc. Cat. 2 + R45 ar R49,
Mut. Cat. 2 + R46,
Repr. Cat. 1 + R60, R61
Pavojus aplinkai: N + R50, R51, R53, R54,
R55, R56, R57, R58, R59

Medžiagos
paviršiaus
apdorojimui

La

Pavojus saugumui: R1, R2, R3, R4, R6,
R17

ba
id
id
el ė
r iz
ik
a

Ūmus pavojus: R23, R24, R25, R29, R31,
R35, R41, R42, R43, R48, R64
Lėtinis pavojus sveikatai:
Carc. Cat. 3 + R40,
Repr. Cat. 2, + R60, R61,
Mut. Cat. 3 + R68

Tirpikliai

D
id

Pavojus aplinkai: R52, R53 (bet ne N)

el ė
r iz
ik

Pavojus saugumui: R5, R9, R12, R14, R15,
R16, R18, R19, R30, R44

a

t in
du
Vi

Ūmus pavojus: R20, R12, R22, R34

ėr

Lėtinis pavojus sveikatai:
R33, Repr. Cat. 3 + R62, R63

iz
ik

Pavojus saugumui: R7, R8, R11

a

Ūmus pavojus:
R36, R37, R38, R65, R66, R67

Nuriebalinančios
medžiagos

Pavojus saugumui: R10

až
M
ar
iz
a
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ik

Nėra rizikos frazių

Šios matricos pavyzdį, rizikos, pavojingumo frazių sąrašus bei klasifikavimo ir ženklinimo
evoliuciją rasite šio leidinio 3-8 priede.

Išdėstykite įvertintas chemines medžiagas eilės tvarka pagal rizikos kategorijas.
Įvairių tipų rizikas (pvz., sveikatai, saugai, aplinkai, turtui ir pan.) galite išdėstyti eilės tvarka
pagal kategorijas – nuo didžiausios iki mažiausios, arba galite pamėginti nustatyti aukščiausios kategorijos bendras rizikas. Tiksliau sakant, skirtingų tipų rizikų negalima tiesiogiai
palyginti, tačiau galima pasitelkti priemones, padedančias atskirai nustatyti, ar rizikos
lygis priimtinas. Pateiktoji rizikų matrica tinkama daugeliu atvejų. Remdamiesi pavojaus ir
poveikio galimybe, visas rizikas priskirkite atitinkamoms kategorijoms: labai didelė, didelė,
vidutinė arba maža. Šis etapas esminis: jis padeda nustatyti, kur naudingiausia pradėti rizikos mažinimo procesą.

Išdėstykite įvertintas chemines medžiagas
eilės tvarka pagal rizikos kategorijas.

Pradėkite nuo aukščiausią riziką kitiems proceso etapams keliančių cheminių medžiagų.
Tęskite vertinimą, keliaudami rizikų sąrašu žemyn, kol pasieksite priimtinos rizikos lygį.
Toliau pateiktas cheminių medžiagų išdėstymo pagal rizikos kategorijas sąrašo pavyzdys.

Cheminė
medžiaga

Trichloroetilenas

Stabdžių
dalių valiklis

2-propanolis

Apledėjimo
pašalinimo
priemonė

Pavojai

Paskirtis

Poveikio galimybė

Nelaimingo atsitikimo galimybė

3
Naudojamas laboratorijoje,
atviroje sistemoje, garų spintoje.
Naudojamas reguliariai →
vidutinio poveikio galimybė

2
Maža saugos rizika, naudojami tik
nedideli kiekiai → maža incidento
galimybė

5
Produktas purškiamas ir naudojamas patalpoje, kurioje prastas
vėdinimas → didelio poveikio
galimybė

2
Maža saugos rizika, naudojami tik
nedideli kiekiai → maža incidento
galimybė

5

Naudojamas
mėginių tyrimui

3

Naudojamas
tirštųjų tepalų
valymui

3

Naudojamas
kaip tirpiklis
atliekant tyrimą

3
Naudojamas reguliariai. Reakcija
atvirame inde → didelio poveikio
galimybė

2
Labai degus skystis, egzoterminėje
reakcijoje naudojami dideli kiekiai →
didelė incidento galimybė

3

Naudojamas
ištirpinti ledą

2
Naudojamas sezoniškai, lauke →
mažo poveikio galimybė

1
Maža saugos rizika → maža
incidento galimybė

Bendra
rizika

Labai
didelė

Didelė

Didelė

Maža

Peržvelkite (produkto ir proceso) kokybės kontrolę ir specifinius standartus, kuriais
reikia / patartina vadovautis. Tai gali būti tiesiogiai susiję su cheminių medžiagų laboratoriniais bandymais ir labai stipriai reglamentuojamomis pramonės šakomis, pavyzdžiui,
kosmine aviacija, farmacija ir kt.
Lentelėje pateiktas reikalavimų sąrašo, parengto įmonės, siekiant užtikrinti kokybiškus
gamybos procesus, pavyzdys. Įvairiose įmonėse šie reikalavimai gali skirtis ir juos galima
individualiai nustatyti kiekvienam atvejui.
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Cheminė
medžiaga

Paskirtis

Bendra
rizika

Techniniai
reikalavimai

Tiekimo grandinės
reikalavimai

Specifiniai standartai
(normos)

Kalio dichromatas

Naudojamas
stiklo dirbinių
valymui

Labai
didelė

Reikalingas greitas
ir nuodugnus
gryninimas

Pasitikslinti su klientu
grynumo reikalavimus

Specifiniai standartai
netaikomi

Trichloro-etilenas

Naudojamas
laboratorinių
mėginių tyrimui

Labai
didelė

Mėginio tirpinimas, įrangos
suderinamumas

Reikalauja klientas

Standartinis asfalto bitumo
tirpumo bandymas

Fenilhidra-zinas

Naudojamas vaistų
sintezei

Labai
didelė

Negalima pakeisti,
nepakeičiant visos
sintetinimo linijos

Tiekimo grandinės
reikalavimai netaikomi

Specifiniai standartai
netaikomi, tačiau turi atitikti
kokybės normų reikalavimus

Apledėjimo
pašalinimo
priemonė

Naudojamas
tirštųjų tepalų
valymui

Didelė

Reikia veiksmingai nuvalyti
tirštuosius tepalus

Tiekimo grandinės
reikalavimai netaikomi

Specifiniai standartai
netaikomi

Įvertinus rizikas ir jas išdėsčius eilės tvarka pagal kategorijas puikiai matoma, kokių potencialių pavojų yra įmonėje ir galima pereiti prie kito – pakeitimo prioritetų nustatymo – etapo.

3. Prioritetų nustatymas

P

akeitimo prioritetų nustatymas – kitas etapas. Nustatant prioritetus galima remtis
keliais kriterijais:

• kandidatinių medžiagų reglamentavimas – tam tikrų medžiagų ar jų grupių naudojimas
yra apribotas arba uždraustas, todėl jų negalima naudoti gamybos procesuose, šis apsektas
paprastai skatina daugelį įmonių keisti pavojingas medžiagas. Įvertinus cheminių medžiagų
inventorių įmonėje visų pirma reikėtų apsvarstyti tų medžiagų pakeitimo galimybes,
kurioms yra arba bus taikomas apribojimas.
• rizikos įvertinimas – net jeigu tam tikra medžiaga šiuo metu neįtraukta į apribojamų
medžiagų sąrašus, ji gali kelti nepriimtinai didelę riziką darbuotojams arba gaminių naudotojams bei aplinkai. Jeigu rizikos įvertinimas rodo padidintą tam tikros medžiagos naudojimo riziką, ši medžiaga gali pretenduoti į pakeitimą.
• finansinės galimybės – dažnai girdima, jog mažiau pavojingi pakaitai yra neabejotinai
brangesni. Tai kai kuriais atvejais gali būti klaidinanti ir neteisinga informacija. Daugeliui
pavojingų medžiagų sukurti įvairiausi pakaitai, kuriuos galima įsigyti, ir kurie (ypač naudojant ilgą laiką) gali būti finansiškai pasiteisinantys.
• padėtis rinkoje – padėtis įvairiose rinkose gali kisti dėl daugelio veiksnių, pavyzdžiui,
priėmus naujus nacionalinius reikalavimus, dėl konkurentų kompanijų iniciatyvų, vartotojų
poreikių pasikeitimų ir pan. Priėmus šiuos pokyčius, gali prireikti nutraukti tam tikros
medžiagos naudojimą ir ieškoti jos pakaito, dėl kurio nenukentėtų gaminio kokybė.
Vertinant, kurie poreikiai būtiniausi, keičiant medžiagą dėl teisinių priežasčių, kartais
praverčia tokios priemonės, kaip cheminių medžiagų inventoriaus lentelė, ypač, jeigu
naudojamų cheminių medžiagų sąrašas labai ilgas. Tokios lentelės pavyzdys pridėtas šių
gairių priede ir kompaktiniame diske. Lentelėje įrašius medžiagos ar produkto pavadinimą,
pasikeičia langelio spalva, jeigu ta medžiaga ar produktas yra ribojamų naudoti medžiagų
(pvz., BVPD, REACH ar TIPK) sąrašuose. Jeigu visų cheminių medžiagų dokumentacija
tvarkoma teisingai ir įrašyta informacija išsami, tokioje lentelėje galima puikiai apžvelgti
potencialias keičiamas medžiagas, kurioms gali būti taikomi tam tikri teisiniai apribojimai.
Papildomas naudingas šio pobūdžio priemonių aspektas tas, jog jas galima laisvai modifikuoti ir atnaujinti pagal teisinę raidą, bei kiekvienos įmonės veiklos specifiką.
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Jeigu įmonėje nėra pažangesnės cheminių medžiagų vadybos sistemos, tokia priemonė
taip pat gali apimti visą informaciją, reikalingą atitikti geros cheminių medžiagų vadybos
praktikos įmonėje reikalavimus.

N

ustačius medžiagas, kurias reikia keisti, būtina rasti potencialius pakaitus.
Tokios paieškos metu galite išsiaiškinti:

4. Pakaitų ieškojimas

·· ar atitinkamos medžiagos pakaitai egzistuoja ir jau yra praktiškai išbandyti kitose įmonėse;
·· ar pakaitai, kuriuos naudojant galima tęsti gamybą be pavojingos medžiagos, egzistuoja,
tačiau norint sėmingai plėtoti gamybą, reikia atlikti technologijos proceso pakeitimus;
·· tam tikros cheminės medžiagos pakaitų nėra žinoma. Toks atvejis negali būti dažnas reiškinys, ypač, jeigu medžiagos įtrauktos į draudžiamų naudoti medžiagų sąrašus.
Gamybos procesai bei naudojamos medžiagos gali būti labai įvairūs: šiame leidinyje neįmanoma pateikti konkrečių patarimų; įmonė turi savarankiškai ieškoti pakaitų. Siekiant palengvinti šį procesą, egzistuoja kelios pakaitinių cheminių medžiagų duomenų bazės. Daugelis
iš jų suskirstytos pagal specializuotas pramonės šakas; kai kuriose pateikta iš tikrųjų išsami
informacija apie pakaitus, įskaitant kainas ir geros praktikos pavyzdžius. Keli tokių duomenų bazių adresai pateikti gairių 1 priede.

B

endra loginė pakaitų ieškojimo seka būtų tokia:

1. Parengti pakaitų sąrašą. Nurodyti visus įmanomus pakaitus, techniškai tinkamus
konkrečiam atvejui: iš duomenų bazių ir interneto šaltinių arba iš sutarčių su įmonės tiekėju, gamybos specializuotų patariamųjų šaltinių.
2. Patikrinti pakaitus pagal teisinius, techninius, kokybės ir standartų (normų) reikalavimus. Tai padės susiaurinti pasirinktų variantų sąrašą, nustačius, kad kai kurie rasti
pakaitai netinka įmonės specifiniam atvejui.
3. Rasti pakaitus, kurie geriausiai atitinka įmonės reikalavimus. Pasirenkant geriausius variantus, reikia nepamiršti įvertinti, kaip toks pokytis galėtų paveikti kitus procesus /
produktus, pavyzdžiui, pakaitinė cheminė medžiaga gali būti nepriekaištinga teisiniu /
aplinkosauginiu požiūriu, tačiau ją naudojant gamybos procese, gali pasireikšti nepageidaujami šalutiniai poveikiai dėl sąveikos su kitomis cheminėmis medžiagomis.

R

adus iš pažiūros tinkamą pakaitą, prieš įtraukiant medžiagą į gamybos procesą,
svarbu jį palyginti su esama medžiaga ir įvertinti galimą jo įtaką gamybos procesui.
Remiantis turima informacija, norint atlikti apžvalgą ir susidaryti vaizdą, reikia palyginti visus galimus variantus. Toliau pateiktas palyginimo šablonas.

5. Pakaitų poveikio patikrinimas
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Įvertinimas

Naudojama medžiaga

1 alternatyva

2 alternatyva

Techninis tinkamumas

Darbuotojų sauga

Techninis saugos lygis

Eksploatacinės savybės

Įvaizdis

Aplinkosauginiai leidimai

Kitos aktualios aplinkybės

Bendras įvertinimas

Šią lentelę galima užpildyti, pateikiant rodiklius, pagal kuriuos, lentelę pildančiojo specialisto nuomone, būtų galima susidaryti geriausią vaizdą: galima rašyti skaičius nuo 1 iki 10
arba kiekviename langelyje įrašyti trumpą pastabą, ar panašiai.
Suprantama, daugeliu atvejų atliekamos praktinės patikros: produkto laboratoriniai bandymai arba produkto bandomųjų partijų paruošimas ir jo kokybės įvertinimas. Dažniausiai nuodugniai parengti ir išbandyti pakaitai nėra viešinami: ši dalis užima daugiausia
laiko, tačiau reikia įvertinti, kad cheminės medžiagos eksploatacinių savybių bandymas
mažomis laboratorinėmis partijomis gali labai skirtis nuo pramoninio masto gamybos
specifikacijų.

16

T

oliau pateikta supaprastinta loginė schema, kaip priimti sprendimą dėl
pakeitimo:

Priėmus teigiamą sprendimą keisti pavojingą medžiagą, reikia parengti įgyvendinimo
planą. Rengiant planą, labai svarbu konsultuotis su specialistais, atsakingais už pardavimą
ir pirkimą tam, kad nekiltų logistinių nesklandumų; parengti vadybos proceso pakeitimus,
jeigu jie reikalingi taikant naują gamybos specifiką, ir rūpestingai atlikti kokybės kontrolę
bei parengti dokumentaciją vidaus kokybės vadybos tikslais. Taip pat reikia parinkti tinkamiausią laiką įgyvendinimui, kad šis procesas nekliudytų numatytoms gamybos apimtims
arba bent jau sumažintų įgyvendinimo proceso kaštus. Galiausiai reikia įgyvendinti planą,
prie kurio turi būti pridedama viso proceso dokumentacija, ypač, jeigu yra įdiegtos kokybės
vadybos sistemos (pvz., ISO 9001, ISO 140001, ir pan.).

6. Pavojingų medžiagų
pakeitimo mažiau pavojingomis
įgyvendinimas

Visuose minėtuose etapuose reikia palaikyti nuolatinį ryšį su tarpininkais, informuoti
darbuotojus ir rinkti darbuotojų bei rangovų atsiliepimus norint užtikrinti, jog visos šalys,
dalyvaujančios tolesniuose pokyčiuose, apie juos žinotų ir suvoktų, kaip ir kodėl šis procesas
vykdomas.

Palaikyti ryšį su visais
tarpininkais

Informuoti/apmokyti
darbuotojus

Teigiamas sprendimas
įgyvendinti

Planuoti įgyvendinimo
procesą

Pasirinkti tinkamiausią
laiką įgyvendinimui

Konsultuotis
su pardavimopirkimo
specialistais

Keisti
vadybos
procesą

Kokybės
kontrolė ir
dokumentacija

Gauti darbuotojų ir
rangovų atsiliepimus
Įgyvendinti ir
užregistruoti
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7. Pokyčių vertinimas /
rezultatų stebėsena

K

ada stebėti ir vertinti?
Į įprastą pavojingų medžiagų valdymo veiklą reikia įtraukti veiksmingumo vertinimą
ir ataskaitų rengimą, kurie turi būti vykdomi kiekviename etape. Ypač svarbu vykdyti
ilgalaikę stebėseną ir atlikti vertinimą.
Kaip stebėti ir vertinti?
1. Patikrinti, ar naujas produktas arba procesas atitinka lūkesčius.
··  Ar yra (netikėtų) problemų?
··  Ar galima dar labiau sumažinti rizikas?
··  Jeigu pageidaujami rezultatai praktiškai nepasiekiami arba rizika nėra sumažinta,
reikia grįžti į išeities tašką
2. Neatsilikti nuo naujų reikalavimų ir alternatyvų
3. Atlikti periodinius audito patikrinimus
4. Siekiant gerinti pavojingų medžiagų vadybą visoje tiekimo grandinėje, būtina
įtraukti klientus ir tiekėjus į trumpalaikį ir ilgalaikį vertinimą bei stebėseną
5. Palaikyti ryšį su tarpininkais
Galima nauda:
··  Stebėsena ir vertinimas sudaro sąlygas pasirinkti geriausią sprendimą ir išvengti nesėkmės įgyvendinant alternatyvas.
··  Audito patikrinimai padeda atpažinti ilgalaikius poveikius / problemas ir užtikrinti
nuolatinę pažangą. Jeigu stebėsena ir vertinimas vykdomi aplaidžiai ir nepakankamai,
vietoje ilgalaikio efektyvumo ir nuoseklaus proceso, nauda gali būti trumpalaikė ir pats
pakeitimas perspektyvoje nebus laikomas sėkmingu.

Dažniausiai užduodami klausimai

T

oliau pateikti dažniausiai užduodami klausimai, susiję su pavojingų medžiagų
pakeitimu mažiau pavojingomis ir glausti atsakymai į juos.

K: Parduodu pavojingą cheminę medžiagą: kodėl turėčiau liautis pardavinėjęs
pelningą produktą?
A: Pakeisdami pavojingą cheminę medžiagą mažiau pavojinga alternatyva galite įgyti konkurencinį pranašumą dabartinėje rinkoje, kadangi vis dauugiau dėmesio skiriama žmogaus
veikos sukeliamo pavojaus gamtai ir sveikatai mažinimui.

K: Nevykdau techninių gamybos procesų, kodėl turiu atlikti rizikos vertinimą?
A: Net jeigu nevykdote jokių techninių gamybos procesų, bet savo veikloje naudojate cheminę medžiagą, toks vertinimas padės nustatyti priežastį, dėl kurios naudojate konkrečią
cheminę medžiagą ir jums bus lengviau suprasti, ką galima pakeisti. Pavyzdžiui, jei naudojate dažų valiklį, galite įvertinti, ar dėl to nesudarote rizikos darbuotojams ar gamtai ir ar
rinkoje nėra geresnių pakaitų.

K: Kokių duomenų reikia rizikos vertinimui?
A: Reikia turėti cheminės medžiagos keliamų pavojų duomenis ir aktualią informaciją
apie šios medžiagos naudojimo būdus: kaip dažnai, kokiais kiekiais ir kokiu būdu cheminė
medžiaga naudojama (pvz., mišiniuose, pilant, dažant, užtepant, mirkant ir pan.), kas ją
naudoja, kur naudojama. Jeigu nesate tikri, kaip visą šią informaciją surinkti, pasitelkite
vieną iš šio vadovo įrankių, kuris patars, kaip apibrėžti naudojimą. Iš esmės, pakaks, jeigu
įrašysite visą reikiamą informaciją cheminių medžiagų inventoriaus šablone, pateiktame šio
vadovo priede.
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K: Kaip eilės tvarka pagal kategorijas palyginti lėtinio ir ūmaus pobūdžio riziką
sveikatai, arba riziką aplinkai ir sveikatai?
A: Skirtingų rūšių rizikų prioritetizavimas neabejotinai sunki užduotis. Lengviausias variantas - laikyti, jog visos rizikos vienodai svarbios. Tačiau, jeigu sutelkiate dėmesį į darbuotojų
keliamos rizikos mažinimą, o ne į aplinkai keliamą riziką arba atvirkščiai, šiuos duomenis
galite atspindėti, nustatę įvairius ribinius veiksnius, pagal kuriuos keliama rizika jau laikoma
nepriimtina. Būtų geriausia, jeigu atlikdami šių cheminių medžiagų su skirtingais rizikos
pobūdžiais (pvz., cheminė medžiaga, kelianti didelę riziką darbuotojams ir mažą aplinkai
lyginama su chemine medžiaga, keliančia mažą riziką darbuotojams ir didelę – aplinkai)
prioritetizavimą pagal kategorijas, galėtumėte vadovautis savo įmonės saugos arba rizikos
valdymo nuostatomis. Būtina nuspręsti, kurias rizikas sumažinti pirmiausiai. Sprendimą
priimkite pasitarę su speciaistais.

K: Kaip nuspręsti, kokia cheminės medžiagos keliama rizika dar gali būti
laikoma priimtina?
A: Reikia išnagrinėti įmonės teisinius įsipareigojimus. Juose bus nurodyta minimali informacija. Vadovaukitės ja ir pagalvokite, kas atsitiktų jums, jūsų darbuotojams, įmonei ir
aplinkai, jeigu įvyktų tam tikras neaimingas įvykis. Ar esate pasirengę susitvarkyti su tokio
įvykio padariniais, ar turite sumažinti riziką? Tai padės veiksmingai apibrėžti rizikos priimtinumo lygį.

K: Ar visi reikalavimai (teisiniai, techniniai ir pan.) vienodai svarbūs?
A: Tai priklauso nuo individualaus atvejo. Jeigu jums sunku nuspręsti, kokius reikalavimus
įtraukti, galite pasitarti su kolegomis, užduodami klausimą: kas atsitiktų, jeigu šis reikalavimas būtų taikomas. Pavyzdžiui, jeigu jūsų įmonėje nuo metalo valomi tirštieji tepalai,
galite paklausti savęs – kas nutiks, jeigu metalas nebus kruopščiai nuvalytas? Kiek trunka jo
nudžiovinimas? Ar yra konkretūs nešvarumai, kuriuos privaloma nuvalyti?

K: Kokie pakaitų kaštai ir rizika?
A: Pakaitų kaštai ir rizika bus vertinama kitame etape. Kad jums nereikėtų vertinti visų cheminių medžiagų, kurių eksploatacinės savybės gali neatitikti jūsų įmonės reikalavimų, kaštų
ir rizikos, pirma atliekamas techninis eksploatacinių savybių įvertinimas. Tačiau, galite
pasirinkti įvertinti kaštus ir rizikas prieš techninių reikalavimų įvertinimą; nėra griežtos
taisyklės, kokios eilės tvarkos laikytis.

K: Kaip įvertinti pakaitų privalumus ir trūkumus, jeigu yra daug neapibrėžtumo?
A: Nėra aiškaus atsakymo į šį klausimą. Kai kuriais atvejais gali tekti nuspėti, pasitelkus
žinias ir patirtį. Neapibrėžtumai tai trūkumai, ir juos registruojant bus lengviau nuspręsti,
ar įvertinimas iš esmės patikimas. Taip pat bus paprasčiau grįžti prie įvertinimo ir jį pakartotinai peržiūrėti vėlesniame etape, jeigu nuspręsite skubotai jokių pokyčių neįgyvendinti.
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K: Kaip turėčiau palyginti bendrą poveikį, t.y. kaip eilės tvarka išdėstyti eksploatacines savybes pagal įvairias kategorijas (pavyzdžiui, kainą lyginant su sveikata
arba atliekas su galima atsakomybe)
A: Tai labai sunki užduotis. Galite stengtis paversti visas kategorijas piniginėmis išraiškomis. Tačiau šis metodas turi trūkumų, pavyzdžiui, vertės išraiška nematerialiojo turto
apsektais. Taip pat galite įvertinti nepageidaujamų rezultatų išlaidas, pavyzdžiui, kiek kainuotų incidiento, susijusio su pavoingomis cheminėmis medžiagomis, valdymas įmonėje.
Nusprendus taikyti šį metodą, prieš pradedant vertinimą reikia labai tiksliai nuspręsti, kaip
jis bus atliekamas. Kitas būdas atlikti vertinimą – nustatyti skirtingų kategorijų nulemiančius kriterijus / parametrus ir (arba) eilės tvarka kiekvienos kategorijos ribose išdėstyti
alternatyvas nuo blogiausios iki geriausios. Tuomet galima pasirinkti alternatyvą, užimančią
aukščiausią poziciją. Nesvarbu, kuriuo būdu nuspręsite atlikti palyginimą, prieš pradėdami
būtinai nustatykite vertinimo kriterijus.

K: Kaip įtikinti vadovus, kad pakeitimas reikalingas?
A: Pateiktų lentelių, kuriose palyginami skirtingi aspektai, struktūra tokia, kad būtų galima
pateikti pavyzdį vadovams. Galite suglaudinti lenteles į santraukas su pažymėtais sąrašo ženkleliais. Nepamirškite įtraukti tokių aspektų, kaip investicijų poreikiai, naudojimo išlaidos,
sveikatos ir saugos lygio pokytis, kokių vidaus išteklių reikėtų, norint įgyvendinti pokytį
(pvz., mokymų) ir kokios esminės naudos pokytis atneštų įmonei. Įtraukite produktyvumo
ir darbuotojų gerovės įvertinimą bei klientų ir tiekimo grandinės aspektus.

K: Kas, jeigu nėra tinkamo laiko pradėti įgyvendinimą (pvz., siekiant atitikti
klientų poreikius, įmonė veikia visu pajėgumu)?
A: Žinoma, tokiu atveju gali nebūti geriausio laiko nutraukti procesą, gali tekti atlikti priežiūros darbus, kurių metu reikės stabdyti procesą. Apsvarstykite galimybę įdiegti pokytį
nestabdant gamybos procesų, jeigu iš tikrųjų tam nėra laiko. Jeigu užduotis nesusijusi su
gamybos procesu, laiko apskaičiavimas labiau priklausys nuo užtikrinimo, jog bus atliktas tinkamas darbuotojų apmokymas. Atminkite, kad pirmuosius pakeitimo etapus, kaip
aprašyta šiame vadove, galima atlikti lygiagrečiai su vykstančiais gamybos procesais, tai
yra, jų nestabdant. Taip pat, prieš įgyvendinimą, galima išbandyti naujus pakaitus laboratorijos sąlygomis. Tai gali užtrukti kelis mėnesius. Tai reiškia, kad gamybos procesą reikės
sustabdyti tik labai trumpam, kad būtų galima įdiegti reikalingus pakeitimus tam tikroje
gamybos pakopoje, kai visi kiti etapai jau įgyvendinti. Jeigu visi etapai įgyvendinti tinkamai,
ši paskutinė dalis ilgai netruks ir rimtai nesutrukdys įmonės verslo planų.
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1 priedas: Informacijos šaltiniai
Europos Komisija (anglų k.)
Reikalavimai ir pasiūlymai dėl pavojingų cheminių medžiagų
naudojimo

http:///eippcb.jrc.es/reference/

Europos cheminių medžiagų agentūra (anglų k., šiek tiek
informacijos ir lietuvių k.)
Cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo inventorius, didelį
susirūpinimą keliančių, ribojamų, autorizuotinų medžiagų sąrašai

http://echa.europa.eu/

Tarptautinė nevyriausybinė cheminių medžiagų vertinimo
organizacija (ChemSec) (anglų k.)
Pavojingų cheminių medžiagų duomenų bazė (SIN List) ir pavojų
pagrindimas

http://www.sinlist.org/

Alternatyvių cheminių medžiagų duomenų bazė (SUBSPORT)
(anglų k., vokiečių k., prancūzų k., ispanų k.)
Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo pavyzdžiai, analizė, kaštų
analizė

http://www.subsport.eu/

Švedijos cheminių medžiagų agentūra (KEMI) (anglų k., švedų k.)
Informacija apie tai, kokias medžiagas reikia keisti, kaip
nusistatyti prioritetus

http://www.kemi.se

Tarpvyriausybinis cheminių medžiagų saugumo forumas (IFCS)
(anglų k.)
Pakeitimo pavyzdžiai ir priemonės

http://www.who.int/ifcs/documents/standingcommittee/
substitution/en/index.html

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (lietuvių k.)
Bendra informacija ir pavyzdžiai

http://osha.europa.eu/en/topics/ds

Olandų darbuotojų saugos inspekcija (anglų k., olandų k.)
Pavojingų cheminių medžiagų poveikio įkvėpus vertinimas,
REACH reglamento instrumentas

http://www.stoffenmanager.nl/

Didžiosios Britanijos sveikatos ir saugos tarnyba (HSE) (anglų k.)
Pakeitimo įvertinimas

http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/index.htm

Vokietijos darbuotojų saugos ir apsaugos nuo nelaimingų
atsitikimų institutas (IFA) (anglų k., vokiečių k.)
Pakeitimo įvertinimo modelis

http://www.dguv.de/ifa/en/pra/ghs_spaltenmodell/index.
jsp

Kancerogeninių, mutageninių ir reprotoksiškų medžiagų
pakeitimo duomenų bazė (anglų k., prancūzų k.)

http://www.substitution-cmr.fr/

Prancūzų maisto, aplinkos ir darbuotojų saugos bei sveikatos
agentūra (ANSES) (anglų k., prancūzų k.)

http://www.anses.fr/

Metalo apdirbimo procesuose naudojamų cheminių medžiagų
pakeitimo duomenų bazė (Cleantool) (anglų k., vokiečių k.,
prancūzų k., ispanų k.)

http://www.cleantool.org

Automobilių pramonėje naudojamų pavojingų medžiagų duomenų
bazė (anglų k.)

http://www.mdsystem.com
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Informacija apie 30 000 cheminių medžiagų saugų naudojimą
statybos, chemijos, metalo pramonėje (vokiečių k., anglų k.)

http://www.gismet.de

Duomenų bazė cheminių medžiagų ir alternatyvų vertinimui,
pakeitimui (ispanų k.)

http://www.istas.net/web/abreenlace.asp?idenlace=3912

ChemXchange
Projektas „Ekonomiškai efektyvios valdymo sistemos, skirtos
pasikeisti informacija apie statybos produktus ir cheminių
medžiagų rizikos valdymą statybos sektoriuje, sukūrimas
remiantis naujausiais ES teisės aktais ir reikalavimais (REACH)“

http://lt.chemxchange.com/

Polymer REACH (lietuvių k.)
KTU APINI sukurta internetinė mokomoji medžiaga polimerų
pramonei

http://www.polymer-reach.eu/elearning

Ūmaus poveikio ribinių verčių direktyvų programa
(angl. Acute Exposure Guideline Levels Program)

www.epa.gov/oppt/aegl/index.htm

CatSub Pakeitimo pavyzdžių katalogas (anglų k., vokiečių k.,
prancūzų k.)

www.catsub.dk

CleanerSolutions (anglų k.)

www.cleanersolutions.org

CLEANTOOL (vokiečių, anglų, prancūzų ir ispanų k.)

www.cleantool.org/en/reinigungssuche.php

COSHH Essentials (anglų k.)

www.coshh-essentials.org.uk

Aplinkosauginis projektavimas (angl. Design for the Environment):

www.epa.gov/dfe/alternative_assessments.html

Ekologijos centras ir švarios gamybos veiksmai
(angl. Ecology Center and Clean Production Action)

www.ecocenter.org/publications/downloads/auto_plastics_
report.pdf

Vokietijos techninės taisyklės pavojingoms medžiagoms
(angl. German technical rules for hazardous substances) (TRGS)

http://www.baua.de/cln_135/en/Topics-from-A-to-Z/
Hazardous-Substances/TRGS/TRGS.html

GESTIS duomenų bazė (anglų k.)

www.dguv.de/ifa/en/gestis/stoffdb/index.jsp#

Green alternatives Wizard (anglų k.)

ehs.mit.edu/site/content/green-chemical-alternativespurchasing-wizard

INCHEM – Tarpvyriausybinių organizacijų cheminės
saugos informacija (angl. Chemical Safety Information from
Intergovernmental Organizations)

www.inchem.org

IRTA – Mokslinių tyrimų ir techninės pagalbos institutas
(angl. Institute for Research and Technical Assistance)

www.irta.us

Kemi-Arvi (suomių k.)

http://kemi-arvi.tksoft.com/

Kemiguiden (tik švedų k.)

http://www.kemiguiden.se/

OSHAS 18004/ BS8800

www.osha-bs8800-ohsas-18001-health-and-safety.com/

Our South West

http://www.oursouthwest.com/SusBus/mggchange.html

PRIO (anglų k.)

www.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx

TOXNET – Toksikologijos duomenų tinklas
(angl. Toxicology Data Network)

www.toxnet.nlm.nih.gov

2 priedas: Alternatyvų palyginimo lentelės
Laikotarpis

Medžiagų
kainos

Kaina €/laikotarpis

Diena /savaitė / mėnuo /metai
Esama

1 Alternatyva

2 Alternatyva

Medžiagos kaina:
(masė panaudota per laikotarpį * vnt. kaina)
Reikalingi priedai
Kitos tiesioginės su medžiaga susijusios išlaidos
VISOS IŠLAIDOS MEDŽIAGOMS

Įrenginių kainos

Investicija į įrenginius
Priežiūros išlaidos
Reikalinga energija / laikotarpis
Kitų įrenginių kainos
VISOS IŠLAIDOS ĮRENGINIAMS
Vėdinimas

Išlaidos saugai

Automatika
Signalizacijos
Priešgaisrinės / apsaugos nuo sprogimo priemonės
Asmeninės apsaugos priemonės
Kainos pasikeitimas dėl leidimų ir patikrų
Kitos saugos kontrolės priemonės
VISOS IŠLAIDOS SAUGOS KONTROLEI

Su laiku susijusios išlaidos

Medžiagų gabenimas / laikotarpis
Medžiagų sandėliavimo išlaidos / laikotarpis
Darbo laikas / gamybos išdirbis (val.)
Vnt. pagaminti / laikotarpis
1 val. darbo kaina
Darbo laiko kaina
VISOS SU LAIKU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS
Išlaidos už atliekas

Pakartotinio panaudojimo išlaidos (laikotarpis)
Atliekos
Išmetimai
Išleidimai
VISOS IŠLAIDOS UŽ ATLIEKAS
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Laikotarpis

Diena /savaitė / mėnuo /metai

Kaina €/laikotarpis

Esama

1 Alternatyva

2 Alternatyva

Rizikos vertinimo/mažinimo išlaidos

Draudimo įmokos pokytis
Tiesioginės incidento išlaidos apima: prarastas dienas,
įsipareigojimus, baudas, nedarbingumo laikotarpį, darbuotojų
pašalpas, incidiento valdymo išlaidas, laiką, prarastą incidento
valdymui. Taip pat gali apimti neapčiuopiamus poveikius, pvz.
įvaizdį, geranoriškumą ir pan.
Incidentų tikimybė per metus (numatyti kartai per metus)
Išlaidos esant rizikai (incidento x tikimybės išlaidos)
Profesinės ligos, kurias gali sukelti incidientas
Nedarbingumo dienos dėl susirgimų, sukeltų naudojant
pavojingaschemines medžiagas per metus (dienų skaičius)
Nedarbingumo dienos išlaidos
Išlaidos ligoms gydyti
VISOS IŠLAIDOS UŽ RIZIKAS
VISOS IŠLAIDOS

Įvertinimas
Pavojus

Esamas

Ūmus sveikatos - įkvėpus
Ūmus sveikatos - prarijus
Ūmus sveikatos – patekus ant odos
Ūmus sveikatos - patekus į akis
Lėtinis sveikatos
Aplinkos - oro
Aplinkos - vandens
Aplinkos - grunto
Saugos
Pavojaus profilio pokytis
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IŠEITIES TAŠKAS

1 Alternatyva

2 Alternatyva

Įvertinimas
Pavojus

Esamas

1 Alternatyva

2 Alternatyva

Proceso rizika / Užduotis
Ūmus sveikatos - įkvėpus
Ūmus sveikatos - prarijus
Ūmus sveikatos – patekus ant odos
Ūmus sveikatos - patekus į akis
Lėtinis sveikatos
Aplinkos - oro
Aplinkos - vandens
Aplinkos - grunto
Saugos
RIZIKOS LYGIO pokytis

IŠEITIES TAŠKAS

Tiekimo rizikos

IŠEITIES TAŠKAS

Medžiagos eksploatacinė parengtis
Potencialūs tiekimo sustabdymai?
Rizika nutraukti medžiagos tiekimą?
Tiekėjo patikimumas
Kitos tiekimo rizikos
RIZIKOS LYGIO POKYTIS

IŠEITIES TAŠKAS

BENDRAS ĮVERTINIMAS

Įvertinimas

Esamas

1 Alternatyva

2 Alternatyva

Techninis tinkamumas
Darbuotojų sauga
Techninis saugos lygis
Eksploatacinės savybės
Įvaizdis
Aplinkos leidimai
Kiti aktualūs aspektai
Bendras įvertinimas

25

26

Pavojus didėja

Pavojus saugumui: R5, R9, R12,
R14, R15, R16, R18, R19, R30, R44

Pavojus aplinkai: R52,
R53 (bet ne N)

Lėtinis pavojus sveikatai:
Carc. Cat. 3 + R40,
Repr. Cat. 2, + R60, R61,
Mut. Cat. 3 + R68

Ūmus pavojus: R23, R24, R25, R29,
R31, R35, R41, R42, R43, R48, R64

Pavojus saugumui: R1, R2, R3, R4,
R6, R17

Pavojus aplinkai: N + R50, R51,
R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59

Lėtinis pavojus sveikatai: R39,
Carc. Cat. 1 ir Carc. Cat. 2 + R45
ar R49,
Mut. Cat. 2 + R46,
Repr. Cat. 1 + R60, R61

Ūmus pavojus: R26, R27, R28, R32

RIZIKOS FRAZĖS

D
id

el ė

• Nelaimingų atsitikimų tikimybė labai maža

• Naudojama retai

• Naudojami labai maži kiekiai

• Nėra patekimo į kvėpavimo takus galimybės

• Nėra sąlyčio su oda

• Uždara sistema

r iz

ik

a

La
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id
id
el ė
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ik

a

• Labai tikėtina nelaimingų atsitikimų
galimybė

• Naudojama nuolat

• Naudojami dideli kiekiai

• Galimas dūmų ar dulkių įkvėpimas

• Galimas tiesioginis kontaktas su oda

• Atvira sistema

Galimas poveikis didėja
Avarijų galimybė ir pasėkmės didėja

Pavojus saugumui: EUH014, EUH018, EUH019, EUH044, Expl. 1.3 + H203,
Expl. 1.5 + H205,
Ox. Liq. 1 + H271,
Ox. Sol. 1 + H271,
Flam. Gas. 1 + H220,
Flam. Liq. 1 + H224,
Flam. Liq. 2 + H225,
Flam. Aerosol 1 + H222,
Flam. Sol. 1 + H228,
Water-react. 1 + H260,
Self-heat. 1 + H251,
Self-react. A arba Org. Perox. A + H240,
Self-react. B arba Org. Perox. B + H241, Suslėgtos dujos, Suskystintos dujos arba
Ištirpintos dujos + H280

Pavojus aplinkai: Aquatic Chronic 3 + H412,
Aquatic Chronic 4 + H413,
Aquatic Chronic 2 + H401

Lėtinis pavojus sveikatai: Carc. 2 + H351,
Muta. 2 + H341,
Repr. 2 + H361, H361f, H361d arba H361fd, EUH 070

Ūmus pavojus: EUH029, EUH031,EUH071, EUH027, Lact. + H362,
Acute Tox. 3 + H331,
H311 arba H301,
Asp. Tox. 1 + H304,
Resp. Sens. 1 + H334,
Skin Sens. 1 + H317,
Eye Dam. 1 + H318,
Skin Corr. 1A + H314, Stot RE 1 + H372, Stot SE 2 + H371

Pavojus saugumui: EUH001, EUH006, Pyr. Liq. 1 + H250, Pyr. Sol. 1 + H250,
Unst. Expl. + H200,
Expl. 1.1 + H201,
Expl. 1.2 + H202

Pavojus aplinkai: Aquatic Acute 1 + H400,
Aquatic Chronic 1 + H410,
Aquatic Chronic 2 + H411,
Ozone + H420

Lėtinis pavojus sveikatai: Carc. 1A ir Carc. 1B + H350 arba H350i,
Repr. 1A ir Repr. 1B+ H360, H360F, H360D, H360FD, F360Fd arba H360Df,
Muta. 1A + Muta. 1B + H340

Ūmus pavojus: EUH032, Acute Tox. 1 +H330 arba H310,
Acute Tox. 2 +H330 arba H300,
Stot SE 1 + H370

Pavojingumo frazės

3 priedas: Rizikos įvertinimo matrica

Pavojus didėja
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Nėra rizikos frazių

Pavojus saugumui: R10

Ūmus pavojus:
R36, R37, R38, R65, R66, R67

Pavojus saugumui: R7, R8, R11

Lėtinis pavojus sveikatai:
R33, Repr. Cat. 3 + R62, R63

Ūmus pavojus: R20, R12, R22, R34

M
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Nėra pavojingumo frazių

Ne CLP (bet GHS):
H227, H303, H305, H313, H316, H320, H333

Pavojus saugumui: Water-react. 3 + H261,
Ox. Liq. 3 arba Ox. Sol. 3 + H272, EUH209, EUH209A

Ūmus pavojus: EUH066, EUH210, Stot SE 3 + H335 arba H336

Pavojus saugumui: Expl. 1.4 + H204,
Expl. 1.6, Flam. Gas 2+ H221,
Flam. Sol. 2 + H228 ,
Flam. Liq. 3 + H226,
Flam. Aerosol 2 + H223,
Ox. Gas. 1+ H270,
Self-heat. 2 + H252,
Self-react. CD arba Org. Perox. CD + H242,
Self-react. EF arba Org. Perox. EF + H242,
Self. React. G, Org. Perox. G, Water-react. 2 + H261,
Ox. Liq. 2 arba Ox. Sol. 2 + H272, Atšaldytos, suspaustos dujos + H281,
Met. Corr. 1 + H290

Pavojus aplinkai: Aquatic Acute 3+ H402

Lėtinis pavojus sveikatai: H362, Stot RE 2 + H373

Ūmus pavojus: Skin Corr. 1B arba 1C + H314,
Acute Tox. 4 + H 332, H312 arba H302,
Eye Irrit. 2 + H319,
Skin Irrit. 2 + H315, EUH201, EUH201A, EUH202, EUH203, EUH204,
EUH205, EUH206, EUH208, EUH401

4 priedas: Pavojaus klasių ir kategorijų kodai
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP), iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 331-332 psl.
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Pavojaus klasė

Pavojaus klasių ir
kategorijų kodai

Sprogiosios

Unst. Expl.
Expl. 1.1
Expl. 1.2
Expl. 1.3
Expl. 1.4
Expl. 1.5
Expl. 1.6

Degiosios dujos

Flam. Gas 1
Flam. Gas 2

Degieji aerozoliai

Flam. Aerosol 1
Flam. Aerosol 2

Oksiduojančiosios dujos

Ox. Gas 1

Slėgio veikiamos dujos

Press. Gas (*)
Degieji skysčiai Flam. Liq. 1
Flam. Liq. 2
Flam. Liq. 3

Degiosios kietosios medžiagos

Flam. Sol. 1
Flam. Sol. 2

Savaime reaguojančios medžiagos
ar mišiniai

Self-react. A
Self-react. B
Self-react. CD
Self-react. EF
Self-react. G

Pavojaus klasė

Pavojaus klasių ir
kategorijų kodai

Metalus ėsdinančios medžiagos
ar mišiniai

Met. Corr. 1

Ūmus toksiškumas

Acute Tox. 1
Acute Tox. 2
Acute Tox. 3
Acute Tox. 4

Odos ėsdinimas/dirginimas

Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2

Smarkus akių pažeidimas/
dirginimas

Eye Dam. 1
Eye Irrit. 2

Kvėpavimo takų/odos jautrinimas

Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1

Mutageninis poveikis lytinėms
ląstelėms

Muta. 1A
Muta. 1B
Muta. 2

Kancerogeniškumas

Carc. 1A
Carc. 1B
Carc. 2

Toksinis poveikis reprodukcijai

Repr. 1A
Repr. 1B
Repr. 2
Lact.

Specifinis toksiškumas
konkrečiam organui (vienkartinis
poveikis)

Stot SE 1
Stot SE 2
Stot SE 3

Specifinis toksiškumas
konkrečiam organui (kartotinis
poveikis)

Stot RE 1
Stot RE 2

Plaučių pakenkimo prarijus
pavojus

Asp. Tox. 1

Piroforiniai skysčiai

Pyr. Liq. 1

Piroforinės kietos medžiagos

Pyr. Sol. 1

Savaime kaistančios medžiagos ar
mišiniai

Self-heat. 1
Self-heat. 2

Medžiagos ar mišiniai, kurie
kontaktuodami su
vandeniu išskiria degiąsias dujas

Water-react. 1
Water-react. 2
Water-react. 3

Oksiduojantieji skysčiai

Ox. Liq. 1
Ox. Liq. 2
Ox. Liq. 3

Oksiduojančiosios kietosios
medžiagos

Ox. Sol. 1
Ox. Sol. 2
Ox. Sol. 3

Pavojinga vandens aplinkai

Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
Aquatic Chronic 2
Aquatic Chronic 3
Aquatic Chronic 4

Pavojinga ozono sluoksniui

Ozone

Organiniai peroksidai

Org. Perox. A
Org. Perox. B
Org. Perox. CD
Org. Perox. EF
Org. Perox. G

5 priedas: Rizikos frazės pagal pavojingų medžiagų ir pavojingų
preparatų direktyvas (67/548/EEB ir 1999/45/EB)
Žymuo

Rizikos frazės

Žymuo

Rizikos frazės

R1

Sausa gali sprogti

R36

Dirgina akis

R2

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar
kitų uždegimo šaltinių

R37

Dirgina kvėpavimo takus

R38

Dirgina odą

R3

Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties,
ugnies ar kitų uždegimo šaltinių

R39

R4

Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo
junginius

Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos
pakenkimus

R40

Įtariama, kad gali sukelti vėžį

R5

Kaitinama gali sprogti

R41

Gali smarkiai pažeisti akis

R6

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje

R42

Gali sukelti alergiją įkvėpus

R7

Pavojinga gaisro atžvilgiu

R43

Gali sukelti alergiją susilietus su oda

R8

Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti
medžiagomis

R44

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta

R45

Gali sukelti vėžį

R9

Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti
medžiagomis

R46

Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus

R10

Degi

R48

Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos
sutrikimus

R11

Labai degi

R49

Gali sukelti vėžį įkvėpus

R12

Ypač degi

R50

Labai toksiška vandens organizmams

R14

Smarkiai reaguoja su vandeniu

R51

Toksiška vandens organizmams

R15

Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias
dujas

R52

Kenksminga vandens organizmams

R16

Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis
medžiagomis

R53

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus

R17

Savaime užsideganti ore

R54

Toksiška augmenijai

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų
(oro) mišinius

R55

Toksiška gyvūnijai

R18

R56

Toksiška dirvožemio organizmams

R19

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus

R57

Toksiška bitėms

R20

Kenksminga įkvėpus

R58

R21

Kenksminga susilietus su oda

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos
pakitimus

R22

Kenksminga prarijus

R59

Pavojinga ozono sluoksniui

R23

Toksiška įkvėpus

R60

Kenkia vaisingumui

R24

Toksiška susilietus su oda

R61

Kenkia negimusiam vaikui

R25

Toksiška prarijus

R62

Gali pakenkti vaisingumui

R26

Labai toksiška įkvėpus

R63

Gali pakenkti negimusiam vaikui

R27

Labai toksiška susilietus su oda

R64

Kenkia žindomam vaikui

R28

Labai toksiška prarijus

R65

Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučius

R29

Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas

R66

R30

Naudojama gali tapti labai degi

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą
arba skilinėjimą

R31

Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas

R67

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą
Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus

R32

Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas
dujas

R68
R14/15

R33

Pavojinga - kaupiasi organizme

Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač
degias dujas

R34

Nudegina

R15/29

Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir
ypač degias dujas

R35

Stipriai nudegina

R20/21

Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda
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Žymuo

30

Rizikos frazės

Žymuo

Rizikos frazės

R48/20/21

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant
ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos
sutrikimus

R48/20/21/22

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant,
veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius
sveikatos sutrikimus

R48/20/22

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir
praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

R48/21

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per
odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

R48/21/22

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant
per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos
sutrikimus

R48/22

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant
sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

R48/23

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia
sunkius sveikatos sutrikimus

R48/23/24

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir
veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos
sutrikimus

R48/23/24/25

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant,
veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius
sveikatos sutrikimus

R48/23/25

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir
praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

R48/24

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą
sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

Toksiška, sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus

R48/24/25

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą
ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

R39/24

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus susilietus su oda

R48/25

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia
sunkius sveikatos sutrikimus

R39/24/25

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus

R50/53

R39/25

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus prarijus

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti
ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų
pakitimus

R39/26

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus įkvėpus

R51/53

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti
ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų
pakitimus

R39/26/27

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda

R52/53

R39/26/27/28

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda
ir prarijus

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti
ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų
pakitimus

R68/20

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos
pakenkimus įkvėpus

R39/26/28

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus

R68/20/21

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos
pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda

R39/27

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus susilietus su oda

R68/20/21/22

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos
pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus

R39/27/28

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus

R68/20/22

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos
pakenkimus įkvėpus ir prarijus

R39/28

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus prarijus

R68/21

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos
pakenkimus susilietus su oda

R42/43

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda

R68/21/22

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos
pakenkimus susilietus su oda ir prarijus

R48/20

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant
sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

R68/22

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos
pakenkimus prarijus

R20/21/22

Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus

R20/22

Kenksminga įkvėpus ir prarijus

R21/22

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus

R23/24

Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda

R23/24/25

Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus

R23/25

Toksiška įkvėpus ir prarijus

R24/25

Toksiška susilietus su oda ir prarijus

R26/27

Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda

R26/27/28

Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus

R26/28

Labai toksiška įkvėpus ir prarijus

R27/28

Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus

R36/37

Dirgina akis ir kvėpavimo takus

R36/37/38

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą

R36/38

Dirgina akis ir odą

R37/38

Dirgina kvėpavimo takus ir odą

R39/23

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus įkvėpus

R39/23/24

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda

R39/23/24/25

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus
sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda
ir prarijus

R39/23/25

6 priedas: Pavojingumo frazės pagal CLP reglamentą
Pavojingumo frazių sąrašą 23 Europos kalbomis bei papildomą informaciją apie pavojų rasite EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS
REGLAMENTO (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP),
III priede.

1. Fizinį pavojų apibūdinančios pavojingumo
frazės

2. Pavojų sveikatai apibūdinančios pavojingumo
frazės

Žymuo

Rizikos frazė

Žymuo

Rizikos frazė

H200

Nestabilios sprogios medžiagos

H300

Mirtina prarijus

H201

Sprogios medžiagos, kelia masinio sprogimo pavojų

H301

Toksiška prarijus

H202

Sprogios medžiagos, kelia didelį išsvaidymo pavojų

H302

Kenksminga prarijus

H203

Sprogios medžiagos, kelia gaisro, sprogimo ar išsvaidymo
pavojų

H304

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį

H204

Gaisro arba išsvaidymo pavojus

H310

Mirtina susilietus su oda

H205

Per gaisrą gali sukelti masinį sprogimą

H311

Toksiška susilietus su oda

H220

Ypač degios dujos

H312

Kenksminga susilietus su oda

H221

Degios dujos

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H222

Ypač degus aerozolis

H315

Dirgina odą

H223

Degus aerozolis

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją

H224

Ypač degūs skystis ir garai

H318

Smarkiai pažeidžia akis

H225

Labai degūs skystis ir garai

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą

H226

Degūs skystis ir garai

H330

Mirtina įkvėpus

H228

Degi kietoji medžiaga

H331

Toksiška įkvėpus

H240

Kaitinant gali sprogti

H332

Kenksminga įkvėpus

H241

Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti

H334

Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba
apsunkinti kvėpavimą

H242

Kaitinant gali sukelti gaisrą

H335

Gali dirginti kvėpavimo takus

H250

Veikiami oro savaime užsidega

H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

H251

Savaime kaistančios, gali užsidegti

H340

Gali sukelti genetinius defektus

H252

Laikant dideliais kiekiais savaime kaista, gali užsidegti

H341

Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus

H260

Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas, kurios gali
savaime užsidegti

H350

Gali sukelti vėžį

H351

Įtariama, kad sukelia vėžį

H261

Kontaktuodami su vandeniu išskiria degias dujas

H360

Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui

H270

Gali sukelti arba padidinti gaisrą, oksidatorius

H361

Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui

H271

Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius

H362

Gali pakenkti žindomam vaikui

H272

Gali padidinti gaisrą, oksidatorius

H370

Kenkia organams

H280

Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti

H371

Gali pakenkti organams

H281

Turi atšaldytų dujų, gali sukelti kriogeninius nušalimus arba
pažeidimus

H372

Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

H290

Gali ėsdinti metalus

H373

Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba
kartotinai

3. Pavojų aplinkai apibūdinančios pavojingumo
frazės
Žymuo

Rizikos frazė

H400

Labai toksiška vandens organizmams
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus
Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus
Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens
organizmams
Pavojinga ozono sluoksniui

H410
H411
H412
H413
H420
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7 priedas: Papildoma informacija apie pavojų (EUH frazės)
pagal CLP reglamentą

EUH frazių sąrašą 23 Europos kalbomis bei papildomą informaciją apie pavojų rasite EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTE (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP).

1. Fizikinės savybės
EUH 001

Sausos būsenos gali sprogti

EUH 006

Gali sprogti ore arba beorėje erdvėje

EUH 014

Smarkiai reaguoja su vandeniu

EUH 018

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų-oro mišinius

EUH 019

Gali sudaryti sprogius peroksidus

EUH 044

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta

2. Savybės, turinčios įtakos sveikatai
EUH 029

Kontaktuodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas

EUH 031

Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas

EUH 032

Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas

EUH 066

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

EUH 070

Toksiška patekus į akis

EUH 071

Ėsdina kvėpavimo takus

3. Tam tikroms medžiagoms ir mišiniams skirti papildomi ženklinimo elementai ir (ARBA)
informacija
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EUH 201/201A

Sudėtyje yra švino. Nenaudoti paviršiams, kurie gali būti vaikų kramtomi arba čiulpiami.
Atsargiai! Sudėtyje yra švino

EUH 202

Cianakrilatas. Pavojinga. Staigiai suklijuoja odą ir akis. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

EUH 203

Sudėtyje yra chromo (VI). Gali sukelti alerginę reakciją

EUH 204

Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją

EUH 205

Sudėtyje yra epoksidinių komponentų. Gali sukelti alerginę reakciją

EUH 206

Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą)

EUH 207

Atsargiai! Sudėtyje yra kadmio. Naudojant susidaro pavojingi garai. Žiūrėti gamintojo pateiktą informaciją.
Vykdyti saugos instrukcijas

EUH 208

Sudėtyje yra... . Gali sukelti alerginę reakciją

EUH 209/209A

Naudojama gali tapti labai degi. Naudojama gali tapti degi

EUH 210

Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius

EUH 401

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos
nurodymus

8 priedas: Cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo evoliucija
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9 priedas: CD su elektroninėmis priemonėmis:
Šiame kompaktiniame diske pateikiamos 4 lentelės MS Excel formatu ir Macro komandų programavimo
aprašas MC Word dokumente:
1.

Apskaitos lentelė;

2.

Išsamus pavojingų medžiagų sąrašas;

3.

Pavojingų medžiagų sąrašas vienoje lentelėje;

4.

Kai kurių medžiagų klasifikacija;

5.

Macro komandų programavimo aprašas (anglų k.)

Adresas atsisiųsti:

www.baltacthaz.bef.ee
ESTIJA
Kertu-Kirit Sild
Projekto vadovas
Tel.: + 372 6597 028
Faksas: + 372 6597 027
El. paštas: kertukirit.sild@bef.ee
Interneto svetainė: www.bef.ee

LATVIJA
Valters Toropovs
Šalies koordinatorius
Tel.: + 371 6735 7546
Faksas: + 371 6750 7071
El. paštas: valters.toropovs@bef.
lv Interneto svetainė: www.bef.lv

LIETUVA
Justė Buzelytė
Šalies koordinatorė
Tel.: +370 52159287
Faksas: +370 5213 5068
El. paštas: juste.buzelyte@bef.lt
Interneto svetainė: www.bef.lt

Šis leidinys parengtas vykdant projektą „Baltijos šalių veiksmai siekiant sumažinti Baltijos jūros taršą
pavojingomis medžiagomis“ (BaltActHaz), kurį remia finansinis Europos Bendrijos instrumentas
LIFE+ /Praojekto Nr. LIFE07 ENV EE 000122/, Estijos aplinkos apsaugos investicijų centras,
Lietuvos ir Latvijos aplinkos ministerijos, Estijos socialinių reikalų ministerija.
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