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1 PRIEDAS  

NATRIO HIDROKSIDO SDL POVEIKIO SCENARIJUS (PS)  

 

1. POVEIKIO VERTINIMAS 

 

Poveikio scenarijus sudaro 4 pagrindiniai scenarijai: 

• Skystojo NaOH gamyba, 

• Kietojo NaOH gamyba, 

• NaOH pramoninis ir profesionalusis naudojimas, 

• NaOH vartotojiškas naudojimas. 

Poveikio scenarijų apžvalgą ir medžiagos būvio ciklo aprašą galima rasti 1 lentelėje. Poveikio vertinimas 

pirmiausia paremtas NaOH ES RVA poveikio vertinimu (2007). RAR (2007) ir tuo metu surinkta informacija 

buvo panaudota kaip pirminė šios dokumentacijos bazė. Gavus naujų duomenų ir informacijos, jie buvo 

pridėti prie šios dokumentacijos. 

1 lentelė. Poveikio scenarijų apžvalga ir medžiagos būvio ciklo aprašas 

Numeris ir pavadinimas 

 

Gamintojas Preparato 

gamyba 

Pramoninis 

ir (arba) 

dispersinis 

naudojimas 

Vartotojiškas 

naudojimas 

Gaminio 

naudojimo 

laikas 

Atliekų 

tvarkymo 

etapas 

PS1: Skystojo NaOH gamyba X      

PS2: kietojo NaOH gamyba X      

PS3: NaOH pramoninis ir 

profesionalusis naudojimas 

 X X    

PS4: NaOH vartotojiškas naudojimas    X   

 

Pastaba dėl atsitiktinio poveikio 

Kadangi atsitiktinis poveikis paprastai nėra įtraukiamas į ES cheminės saugos vertinimą ir yra apžvelgiamas 

ES RVA  (2007; 4.1.1.3.2 skyriaus 59–62 psl.), šioje dokumentacijoje jis toliau nebus vertinamas. Visgi į šią 

dokumentaciją yra įtrauktos vartotojų rizikos valdymo priemonės, nustatytos NaOH rizikos mažinimo 

strategijoje (ES RRS, 2008). 

1.1 1-asis poveikio scenarijus. Skystojo NaOH gamyba 

ES RVA (Europos Sąjungos rizikos vertinimo ataskaitai, 2007 m.) reikalinga informacija, susijusi su poveikiu 

darbe gamybos vietose, buvo surinkta naudojant klausimyną, kurį sukūrė Euro Chlor (ES chloro ir šarmų 

pramonės federacija), bendradarbiaudama kartu su ataskaitą rengiančia valstybe nare. Klausimyne buvo 

pateikti tokie klausimai: produktų tipas (kietieji / skystieji), darbuotojų skaičius, poveikio vertinimas pagal 

užduotis, poveikio priemonės ir atsitiktinis poveikis. Klausimynus Euro Chlor išsiuntė 97% Europos chloro 

gamybos vietų (iš viso 86). Iš viso 36 gamybos vietos (42%) užpildė klausimyną. Remiantis šiais duomenimis 

buvo paruošta išsami ataskaita (Euro Chlor, 2004c). 

1.1.1 Poveikio scenarijus 

1.1.1.1 Trumpas poveikio scenarijaus pavadinimas 

SU 3, 8: birių, stambių medžiagų gamyba 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: naudojama (uždaro) nepertraukiamojo arba periodinio proceso metu, kai nėra poveikio 

tikimybės arba kai atsiranda poveikio galimybė (pramoninė nuostata), įskaitant įpylimą, išpylimą, mėginių 

ėmimą ir priežiūrą. 

PC ir AC netaikomi šiam PS. 

1.1.1.2 Šiame poveikio scenarijuje pateikiamų veiklų ir procesų aprašas 

NaOH gaminamas komerciniais tikslais elektrolizės būdu. Sūrymas, paruoštas iš natrio chlorido, 

elektrolizuojamas elektrolizės vonioje arba su gyvsidabrio katodu, arba su membrana, arba su diafragma. 

Gretutiniai produktai yra chloras ir vandenilis. Proceso metu naudojant elektrolizės vonią su gyvsidabrio 

katodu, joje susidaro natrio amalgama (natrio ir gyvsidabrio lydinys). Amalgama nukreipiama į skaidytuvą, 
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kuriame ji reaguoja su vandeniu ir sudaro skystąjį NaOH, vandenilį ir laisvasis gyvsidabris. Laisvasis 

gyvsidabris grąžinamas atgal į elektrolizės vonią (elementą). Gaunamas NaOH tirpalas laikomas 

rezervuaruose, kaip 50% koncentracijos tirpalas. Tirpalas transportuojamas automobilinėse cisternose, 

autocisternose arba baržose. Proceso metu naudojant elektrolizės vonią su membrana, joje susidaro maždaug 

30% koncentracijos tirpalas. Tada tirpalas nukreipiamas į garintuvus, kuriuose pašalinant tam tikrą kiekį 

vandens jis sukoncentruojamas iki 50% stiprumo. Gaunamas NaOH tirpalas laikomas rezervuaruose, kol bus 

transportuojamas. Diafragminis procesas yra labai panašus į membraninį, tik elektrolizės vonioje susidaro tik 

10–12% stiprumo tirpalas. Todėl reikia papildomai garinti, kad būtų išgauta komerciniams tikslams naudojama 

50% koncentracija. NaOH anhidritinės formos išgaunamos toliau koncentruojant 50% NaOH tirpalą. 

1.1.1.3 Darbo sąlygos 

Vieno darbuotojo sunaudojamas kiekis priklauso nuo veiklos. ES RVA (2007) atrinkto produkto kiekis buvo 

0,1–15 l. Didžiausių kiekių atsakymai buvo tokie: 15; 2,2; 2; 3x1 ir keli litrai per dieną. Likusieji respondentai 

atsakė, kad buvo paimta mažiau negu 1 kg mėginių. 

Šiame poveikio scenarijuje vertinama trukmė yra visa darbo pamaina (8 val. per dieną) ir 200 dienų per metus. 

Mėginių ėmimo „užduoties trukmė sekundėmis per dieną“ svyravo nuo 1 iki 600 min., o vidutinė trukmė buvo 

71 min. 

Pagal klausimyną ir ES RVA (2007) galima daryti išvadą, kad beveik visos gamybos vietos gamino maždaug 

50% koncentracijos skystąjį NaOH. 36% vietų taip pat gamina ir kitus skystuosius produktus (10–75%), kurių 

koncentracija paprastai yra mažesnė negu 50%. 

1.1.1.4 Rizikos valdymo priemonės 

1.1.1.4.1 Su darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės 

Su darbuotojais susijusios rizikos vertinimo priemonės yra apibendrintos 2 lentelėje. Išskiriamos priemonės, 

kurių reikia arba kurios yra privalomos, ir tos, kurios parodo gerąją praktiką. 

Kadangi natrio hidroksidas yra korozinis, rizikos žmonių sveikatai vertinimo priemonės turi apsaugoti nuo 

tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Dėl šios priežasties pramoniniam ir profesionaliajam natrio hidroksido 

naudojimui geriausia taikyti automatizuotas arba uždarąsias sistemas. Jei gali susidaryti natrio hidroksido 

aerozoliai, reikia naudoti apsauginės kvėpavimo priemones. Dėl korozinių savybių reikalinga atitinkama odos 

ir akių apsaugos priemones. 

2 lentelė. Su darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės 

Informacijos tipas Duomenų laukas Paaiškinimas 

Reikalinga sulaikymo 

geba ir geroji darbo 

praktika 

Geroji praktika: rankinius procesus, jei tinkama, 

pakeisti automatizuotais ir (arba) uždaraisiais. 

Taip būtų išvengta dirginančios miglos ir 

paskesnių galimų purslų (ES RRS, 2008): 

 naudoti uždarąsias sistemas arba uždengti 

atvirąsias talpykles (pvz., ekranais) (geroji 

praktika); 

 transportuoti vamzdžiais, techniškai užpildyti/ 

ištuštinti statines nenaudojant automatinių 

sistemų (siurbimo siurblių ir pan.) (geroji 

praktika); 

 naudoti rankines plokščiąsias reples arba 

spaustuvus su ilgomis rankenomis, „kad 

nebūtų tiesioginio sąlyčio ir purslų poveikio 

(dirbti virš kieno nors galvų draudžiama)“ 

(geroji praktika). 

Situacija esant ES RVA (2007): 

Izoliacija apskritai buvo „pusiau 

uždara“ (18 vietų). Likusiais 

atvejais izoliacija buvo „uždara“ 

(6 vietų) arba „visiškai uždara“ 

(9 vietos). 

Reikalinga vietinė 

ištraukiamoji 

ventiliacija ir geroji 

darbo praktika 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra reikalinga 

be gerosios darbo praktikos. 

Kad pagerėtų oro kokybė ir 

nebūtų erzinami kvėpavimo 

takai darbo vietoje 

Situacija esant ES RVA (2007): 

tik penkiose vietose buvo 

įrengta „vietinė ištraukiamoji 

ventiliacija“. 
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Informacijos tipas Duomenų laukas Paaiškinimas 

Bendroji ventiliacija Bendroji ventiliacija – tai geroji praktika, jei nėra 

vietinės ištraukiamosios ventiliacijos. 

Kad pagerėtų oro kokybė ir 

nebūtų erzinami kvėpavimo 

takai darbo vietoje 

Situacija esant ES RVA (2007): 

bendroji ventiliacija buvo įrengta 

26 vietose, o 5 vietose atrankos 

metu nebuvo „bendrosios 

ventiliacijos“. Keturiose vietose 

nebuvo nei „bendrosios 

ventiliacijos“, nei „vietinės 

ištraukiamosios ventiliacijos“. 

Asmens saugos 

priemonės (ASP), 

reikalingos įprastinėmis 

darbo sąlygomis 

• Kvėpavimo organų apsauga. Jei susidaro dulkės 

arba aerozolis, naudokite kvėpavimo organų 

apsaugos priemones su patvirtintu filtru (P2) 

(būtina). 

• Rankų apsauga: nepralaidžios chemikalams 

atsparios apsauginės pirštinės (būtina) 

o Medžiaga: butilo guma, PVC, 

polichloroprenas su natūralaus latekso 

sluoksniu; medžiagos storis: 0,5 mm; 

prasiskverbimo laikas: >480 min. 

o Medžiaga: butadieno nitrilinis kaučiukas, 

fluorinta guma; medžiagos storis: 0,35 - 0,4 mm; 

prasiskverbimo laikas: >480 min. 

• Akių apsauga: reikia dėvėti cheminėms 

medžiagoms atsparius apsauginius akinius. Jei 

gali būti purslų, dėvėkite gerai priglundančius 

apsauginius akinius, apsauginį veido skydą 

(būtina). 

• Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, 

prijuostes, skydus ir kostiumus, jei gali būti purslų. 

Avėkite guminius arba plastikinius batus (būtina). 

Situacija esant ES RVA (2007): 

beveik visais atvejais nebuvo 

naudojamos jokios ASP, kad 

nebūtų įkvėpta dujų, tačiau 

visais atvejais buvo naudojamos 

odos ir akių apsaugos priemonės 

(pvz.: apsauginiai akiniai, viso 

veido kaukė, specialūs 

drabužiai). 

Kitos su darbuotojais 

susijusios rizikos 

valdymo priemonės. 

Pavyzdžiui: konkrečios 

mokymo sistemos, 

stebėjimo / ataskaitų 

pateikimo arba 

auditavimo sistemos, 

specialios kontrolės 

rekomendacijos. 

Toliau pateiktos priemonės yra būtinos (pagal ES 

RRS, 2008): 

• darbuotojai, dirbantys nustatytos rizikos 

technologiniame procese / teritorijose, turi būti 

instruktuoti: a) kad nedirbtų be kvėpavimo organų 

apsaugos priemonių ir b) kad suprastų korozines 

savybes ir ypač poveikį kvėpavimo organams įkvėpus 

natrio hidroksido, ir c) kad laikytųsi darbdavio 

nustatytų saugesnių procedūrų (ES RRS, 2008); 

• darbdavys taip pat turi įsitikinti, ar yra būtinos 

ASP ir ar jos naudojamos pagal nurodymus. 

 

 

1.1.1.4.2 Su aplinka susijusios rizikos valdymo priemonės 

Su aplinka susijusių rizikos valdymo priemonių tikslas – apsaugoti, kad NaOH tirpalas neišsilietų į 

komunalinių nuotekų sistemas arba paviršinius vandenis, nes gali reikšmingai pasikeisti pH vertė. Naudojant 

atviruosiuose vandenyse, būtina reguliariai kontroliuoti pH vertę. Iš esmės išpilti reikia taip, kad gaunamų 

paviršinių vandenų pH pokyčiai būtų sumažinti iki minimumo. Dauguma vandens organizmų paprastai gali 

toleruoti pH intervalo vertes 6-9. Tai patvirtinta ir įprastinių OECD bandymų su vandens organizmais apraše. 

1.1.1.5 Su atliekomis susijusios priemonės 

Skystojo NaOH atliekas reikia panaudoti pakartotinai arba išpilti į pramoninių nuotekų sistemą ir dar 

neutralizuoti, jei reikia (žr. „Su aplinka susijusios rizikos valdymo priemones“). 
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1.1.2 Poveikio vertinimas 

1.1.2.1 Poveikis darbuotojams 

NaOH – tai ėsdinanti medžiaga. Tvarkant ėsdinančias medžiagas ir mišinius, labai retai būna tiesioginis sąlytis 

su oda, todėl laikoma, kad kartotinio poveikio odai galima nepaisyti. Todėl pagal NaOH ES RVA (2007) 

grynojo NaOH poveikis odai nebus vertinamas. Šių medžiagų ir mišinių kartotinio poveikio odai nepaisyti 

negalima. Poveikis akims galimas dėl rankų ir akių sąlyčio, tačiau jo kiekis nėra skaičiuojamas. 

Įprastinėmis tvarkymo ir naudojimo sąlygomis nėra tikėtina, kad NaOH sistemingai bus organizme, todėl ir 

nėra tikėtina, kad pasireikš koks nors sisteminis NaOH poveikis patekus ant odos arba įkvėpus. 

Dėl žemo NaOH garų slėgio atmosferinė NaOH koncentracija, remiantis skysčio garavimu, bus labai maža. 

Nors įvertinta, kad NaOH garų poveikis yra labai mažas, su užduotimi susijusių duomenų negalima naudoti 

aerozolių (miglos) poveikiui prognozuoti. Įvertintosios ir išmatuotosios poveikio koncentracijos apžvalgą 

galima rasti 3 lentelėje. 

3 lentelė. Poveikio darbuotojams koncentracijos vertės 

Poveikio būdai Įvertintoji poveikio 

koncentracija 

Išmatuotoji poveikio 

koncentracija 

Išmatuotųjų duomenų paaiškinimas / 

šaltinis 

Vertė Vienetas Vertė Vienetas 

Sąlytis su oda Duomenų nėra  Duomenų nėra   

Įkvėpus   AV: 0,14 mg/m³ Pagal ES RVA (2007) 
intervalas: 0,02–0,5 mg/m³ 
Skysčio krovimas į sunkvežimį 
STAT matas, N=17, 2002; 2003 

  AV: 0,33 mg/m³ Pagal ES RVA (2007) 
intervalas: 0,29–0,37 mg/m³ 
Skystis, kita užduotis 
Spot matas, N=5, 2003 

  AV: <0,26 mg/m³ Pagal ES RVA (2007) 
Skystis, kita užduotis 
STAT matas, N = 20, 2002 

  AV: 0,01* mg/m³ Pagal ES RVA (2007) 
intervalas: 0,05–0,18 mg/m³*  

Skystis, perlamutras, netoli įrangos 

STAT matas, N=109, 2002 
0,02 (tipinis) 

0,04 (BPA) 

mg/m³   Pagal ES RVA (2007) 
Į būgnus supakuotas skystasis NaOH 
Įprastinis ir blogiausiojo pagrįsto atvejo 

poveikio lygis 

STAT: liekamojo oro mėginys (Stationary Air Sample) 

Spot: trumpalaikis liekamasis mėginys 

N: matavimų skaičius 

AV: aritmetinis vidurkis 

BPA: blogiausiasis pagrįstas atvejis 

* Šios vertės laikomos neteisingomis. Vidurkio vertė negali būti mažesnė negu intervalo ribos. 

Išmatuotieji duomenys 

ES RVA (2007) atmosferinio poveikio matavimus pateikė 6 gamybos vietos iš 4 skirtingų šalių (Čekijos 

Respublikos, Lenkijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystė). Visais atvejais koncentracija buvo mažesnė negu 

2 mg/m
3
 (žr. 3 lentelę). Dauguma NaOH gamybos vietų atsakė, kad OEL (operatoriaus sąlyčio lygis) jų šalyje 

buvo 2 mg/m
3
. Gamybos vietos iš Ispanijos duomenys pagrįsti natrio kiekio matavimais, atliktais pagal 

Nacionalinio darbuotojų saugos ir higienos instituto normą (1983 m. NTP-63 ). Šios gamybos vietos mėginių 

ėmimo trukmė buvo 6–8 val. Kitos vietos pranešė, kad matavimai buvo pagrįsti Lenkijos standartiniu metodu, 

spalviniu metodu arba atominės sugerties spektroskopija. Šių vietų mėginių ėmimo trukmė nežinoma. 

Sumodeliuotieji duomenys 

ECHA informacijai keliamų reikalavimų rekomendacijose ECETOC TRA siūloma  naudoti kaip 

pageidaujamą 1-osios pakopos įrankį. ECETOC TRA (Europos cheminių medžiagų ekotoksikologijos ir 
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toksikologijos centro tikslinis rizikos vertinimas) paremtas pakeista EASE modelio versija. EASE buvo 

pageidaujamas modelis pagal Naujų ir esamų medžiagų direktyvą. Žinoma, kad pagal EASE daugeliu atveju 

poveikis yra pervertinamas. Manoma, kad to priežastis yra faktas, jog EASE paremtas praeities poveikio 

duomenimis, gautais teisėsaugos veiklos žinomose probleminėse srityse metu, o ne įprastinio / normalaus 

darbo, kurio reikia labiau įprastiniam rizikos įvertinimui, metu. Dėl šios priežasties buvo peržiūrėtos ir pagal 

ECETOC TRA buvo pakoreguotos EASE rezultatų vertės. Čia vertinamos ir EASE prognozės (pagal ES 

RVA, 2007), ir ECETOC TRA metodai. 

Garų poveikis įkvėpus dėl pakavimo į būgnus yra įvertintas ES RVA (2007) taikant EASE 2.0. Įvertintas poveikio 

intervalas yra 0–0,17 mg/m
3
 (0–0,1 ppm, esant 20°C), tariat, kad garų slėgis yra žemas, nesiformuoja aerozolis ir 

taikomas ne dispersinis naudojimas. Įvertintas įprastinis poveikis yra 0,085 mg/m
3
 (vidurinioji intervalo vertė). 

Įvertintas blogiausiojo atvejo poveikis yra 0,17 mg/m
3
 (viršutinioji intervalo ribinė vertė), tariant, kad nesiformuoja 

aerozolis ir taikomas nedispersinis naudojimas su ventiliacija atskiedimo metu. Pagal klausimyną manoma, kad 

dabartinė pramoninė VIV iš esmės negalima. VIV neturės įtakos šio vertinimo poveikio intervalui. Manant, kad 

įvertintas įprastinis 50% koncentracijos NaOH poveikis yra 0,04 mg/m
3
, o įvertinas blogiausiojo pagrįsto atvejo 

poveikis – 0,085 mg/m
3
. Įvertintas būgnuose supakuotos medžiagos poveikio dažnis yra iki 200 dienų per metus iki 

4 val. per dieną, o įvertintas susijusių darbuotojų skaičius – iki 50 (pagal specialistų sprendimą). Manant, kad 

tvarkant medžiagą poveikis trunka 4 val., o likusią darbo dieną poveikio visiškai nėra, įvertintas įprastinis 8 val. 

TWA poveikis yra 0,02 mg/m
3
, o įvertintas blogiausiojo pagrįsto atvejo 8 val. TWA poveikis – 0,04 mg/m

3
. 

Garų arba aerozolių poveikis įkvėpus dėl visų PROC yra vertinamas ECETOC TRA. Poveikis įkvėpus yra 

0,1 ppm (0,17 mg/m
3
), manant, kad garų slėgis yra žemas, sąlyčio poveikis yra ilgesnis negu 4 val. per dieną ir 

nenaudojama vietinė ištraukiamoji ventiliacija arba kvėpavimo organų apsaugos priemonės. 

Poveikio verčių santrauka 

Rizikai charakterizuoti bus naudojama tik viena vertė. Poveikio darbuotojams koncentracijos santrauka 

pateikta 4 lentelėje. 

4 lentelė. Poveikio darbuotojams koncentracijos santrauka 

Poveikio 

būdai 

Koncentracija Pagrindimas 

Sąlytis su 

oda 

(mg/cm
2
) 

Nereikšminga Pagal ES RVA (2007): >2 % NaOH koncentracijos produktai yra ėsdinantys, 

todėl naudojamos veiksmingos kontrolės priemonės, kad būtų apsisaugota nuo 

sąlyčiui su oda. Be to, manoma, kad tvarkant ėsdinančias medžiagas reikia 

nuolat dėvėti apsauginius drabužius ir pirštines. Gamybos įmonės informuoja, 

kad tvarkydamos grynąjį NaOH naudoja apsaugines pirštines, kostiumus ir 

batus. Todėl manoma, kad kartotinis kasdieninis odos ir komercinio produkto 

sąlytis laikomas yra nereikšmingas. Gamybos vietose gaminami tirpalai, kurių 

sudėtyje yra <2 % koncentracijos NaOH. 

Poveikis 

įkvėpus 

(mg/cm
2
) 

0,33 Pagal ES RVA (2007): Sumodeliuoti į būgnus supakuoto skystojo NaOH 

duomenys yra nepakankamai įvertinti EASE, palyginti su išmatuotaisiais 

duomenimis. Kadangi yra palyginti daug išmatuotųjų duomenų, jie bus 

naudojami rizikai charakterizuoti. 0,33 mg/m
3
 vertė paimta kaip blogiausiojo 

pagrįsto atvejo lygis, o 0,14 mg/m
3
 – kaip įprastinio poveikio lygis. 

1.1.2.2 Netiesioginis poveikis žmonėms per aplinką (per burną) 

Netiesioginis poveikis žmonėms, pavyzdžiui, pavartojus geriamojo vandens, nėra siejamas su NaOH. Bet koks 

galimas NaOH poveikis išpylus į aplinką bus svarbus tik vietos lygiu. Bet koks poveikis pH išpylus į vietos 

vandens imtuvus bus neutralizuojamas regioniniu lygiu. Todėl netiesioginis poveikis žmonėms per aplinką 

(per burną) nėra susijęs su NaOH atveju (ES RVA, 2007). 

1.1.2.3 Poveikis aplinkai 

Kaip nurodyta ES NaOH RVA (2007), rizikos aplinkai vertinimas yra svarbus tik vandens aplinkai, kai 

taikomas, įskaitant KAVĮ/NVĮ, nes NaOH emisija skirtingais gyvenimo ciklo etapais (gamybos ir naudojimo) 

daugiausia taikoma (nuotekoms) vandeniui. Poveikio ir rizikos vandens aplinkai vertinime bus nagrinėjamas 

tik galimas pH pokyčių, susijusių su OH išsiliejimu, poveikis organizmams / ekosistemoms, nes tikimasi, kad 

Na
+
 jonų toksiškumas bus nereikšmingas, lyginant su (galimu) pH poveikiu. Bus nagrinėjama tik vietiniu 

lygiu, įskaitant ir gamybos, ir pramoninio naudojimo biologinio valymo įrenginius (KAVĮ) arba nuotekų 

valymo įrenginius (NVĮ). Tikimasi, kad bet koks galimas poveikis pasireikštų vietiniu lygiu. Todėl buvo 
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nuspręstas, kad į šį rizikos įvertinimą nėra prasmės įtraukti regioninį ir kontinentinį lygmenis. Be to, didelis 

vandens tirpumas ir labai žemas garų slėgis rodo, kad NaOH bus daugiausia randama vandenyje. Reikšminga 

išmetamų teršalų kiekiai arba poveikis orui nėra tikėtinas dėl labai žemo NaOH garų slėgio. Reikšmingi 

išmetamųjų teršalų kiekiai arba poveikis sausumos aplinkai taip pat nėra tikėtinas. Dumblo panaudojimo būdas 

nėra susijęs su teršalų išmetimu į žemės ūkio dirvą, nes NaOH kietųjų dalelių sorbcija KAVĮ ir NVĮ nevyks. 

Poveikio vandens aplinkai vertinime bus įvertinti tik galimi KAVĮ nuotekų ir paviršinių vandenų pH pokyčiai, 

susiję su OH
-
 išmetimu (išleidimu) vietiniu lygiu. 

1.1.2.3.1 Patekimas į aplinką 

Gaminant NaOH, į vandens aplinką gali būti išmetama teršalų, todėl vietos lygiu joje gali padidėti natrio 

koncentracija ir pH. Jei pH nėra neutralizuojama, išleidžiamos iš NaOH gamybos vietų nuotekos gali padidinti 

vandens pH. Nuotekų pH paprastai labai dažnai matuojama ir gali būti lengvai neutralizuojama. 

Kadangi poveikio vertinime didžiausias dėmesys skiriamas galimiems vietos vandens aplinkos pH pokyčiams, 

pramonės sektorius surinko faktinius nuotekų ir priimančiųjų vandenų, esančių NaOH gamybos vietose, pH 

verčių duomenis ES RVA (2007), remdamasis klausimyno, kuris per Euro Chlor buvo išsiųstas daugeliui šio 

sektoriaus NaOH gamintojų ES (97% NaOH gamybos sektoriaus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje), rezultatais 

(Euro Chlor, 2004b). Į šiuos klausimynus atsakė (Euro Chlor, 2004c) ir duomenis apie nuotekas ir 

priimančiuosius vandenis pateikė 43 gamybos vietos iš 84. Šios vietos yra įslaptintos ir paženklintos numeriais. 

43 gamybos vietos respondentės yra iš 15 įvairių plataus geografinio pasiskirstymo ES valstybių. Respondentės – 

tai 34 viešos iš senosios ES valstybių narių, 6 – iš naujosios ES šalių, 2 – iš Norvegijos ir 1 – iš Šveicarijos (Euro 

Chlor, 2004c). Dauguma respondenčių, užpildžiusių klausimyną, taikė tris pagrindinius NaOH gamybos 

procesus, t. y. membraninį, diafragminį ir gyvsidabrio. Klausimyną užpildžiusių vietų gamybos pajėgumas buvo 

labai įvairus – nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų kilotonų per metus (Euro Chlor, 2004b). 

Pagal klausimyną buvo nustatyta, kad 11 vietų nuotekos nėra išleidžiamos į aplinką. Šiose konkrečiose vietose 

nuotekas galima visiškai pakartotinai perdirbti dėl specifinių įmonės technologinio proceso sąlygų. Rezultatai 

taip pat parodė, kad 31 iš 43 atsakiusių vietų neutralizuoja nuotekas prieš išleisdamos kas į priimančiuosius 

vandenis. Iš viso 32 įmonės informavo, kad pagal teisės aktus privalo neutralizuoti nuotekas, o 6 vietos, 

kuriose nuotekos nesusidaro, į šį klausimą neatsakė. Visgi 5 įmonės pranešė, kad joms tokie teisiniai 

reikalavimai nėra taikomi, o 2 iš šių 5 vietų informavo, kad iš tiesų nuotekas jos neutralizuoja. Viena įmonė 

(30-oji gamybos vieta) pranešė, kad ji pagal įstatymus yra įpareigota neutralizuoti pH vertę, tačiau ji to nedaro, 

nes jos nuotekų pH intervalas jau yra beveik neutralus. 

Pagal Euro Chlor (2004c), daug įmonių pateikė nuotekų srautų, o ne galutinių išmetalų pH vertes, nors jos 

pateikiamos kaip „nuotekų išmetalų duomenys“. Ši išvada padarytas remiantis faktu, kad daug įmonių ne tik 

pateikė didelius pH verčių intervalus, bet ir nurodė, kad galutiniai nuotekų išmetalai prieš juos išleidžiant buvo 

neutralizuojami, ir remiantis vėlesnėmis respondentų patikromis. Srautai gamybos vietoje, prieš juos galutinai 

išleidžiant į priimančiuosius vandenis, paprastai sujungiami su kitais nuotekų srautais. Todėl pirmosios 

5 lentelės nuotekų išmetalų skiltys yra svarbiausi galimo pH poveikio priimantiesiems vandenims aspektai. 

Iš viso 36 gamybos vietų, įskaitant 2 įmones (Nr. 17 ir 30), kurios neišleidžia nuotekų išmetalų į aplinką, t. y. į 

kanalizaciją arba priimančiuosius vandenis, pateikė išmatuotąsias nuotekų išmetalų pH vertes. 19 iš šių 36 vietų 

pateiktų pH verčių intervalas siekė 6–9 (nuo mažiausiojo pH iki didžiausiojo), 7 įmonės – 5–10, o 10 gamybos 

vietų pH vertės buvo didesnės negu 5–10. Svarbiausia, kad visos gamybos vietos, išskyrus vieną, pranešusios, 

kad nuotekų išmetalus išleidžia į aplinką, informavo, jog prieš išleisdami juos neutralizuoja. Tik viena gamybos 

vieta (Nr. 15) pateikė labai didelį nuotekų išmetalų intervalą 3,0–11,6 ir nurodė, kad prieš išleisdami nuotekų 

neneutralizuoja. Susisiekus su šia gamybos vieta, paaiškėjo, kad šios įmonės nurodytos pH vertės buvo nuotekų 

srautų, iškart ištekančių iš gamybos įrenginių, matai. Atsižvelgiant į technologinio proceso sąlygas, šį intervalą ir 

gali sudaryti tokios kraštutinės vertės, kurios pagal turimą informaciją pasireiškė 10–15 min., nes nuotekų srautai 

paskui sujungiami su kitais gamybos vietos nuotekų srautais ir pH tampa beveik neutrali. Po to galutiniai 

nuotekų išmetalai (t. y. bendrieji nuotekų srautai), prieš juos išleidžiant į priimančiuosius vandenis, patenka į 

savivaldybės nuotekų valymo įrenginius. Ši gamybos vieta pagal įstatymus neprivalo neutralizuoti nuotekų 

išmetalų prieš juos išleisdama į aplinką (Euro Chlor, 2004c). Kadangi visos kitos gamybos įmonės, nurodžiusios 

didelį skirtumą tarp didžiausiosios ir mažiausiosios nuotekų išmetalų pH vertės, taip pat informavo, kad nuotekas 

neutralizuoja, galima manyti, kad šių įmonių pH vertės taip pat yra ir nuotekų srautų (kurie prieš galutinių 

išmetalų neutralizavimą yra sujungiami su kitais srautais), o ne galutinių išmetalų, kurie išleidžiami į aplinką. 

Klausimyno gauti rezultatai, kuriuos pateikė 43 gamybos vietos iš 84, parodė, kad išleidžiamų nuotekų pH vertė 

yra kontroliuojama ir kad iš esmės yra laikomasi tinkamų taisyklių ir reikalavimų. 
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5 lentelė. ES NaOH gamintojų nuotekų išmetalų ir priimančiųjų vandenų duomenys (Euro Chlor, 

2004c) (pagal ES RĮA, 2007) 
 Nuotekų išmetalų duomenys Priimančiųjų vandenų duomenys 

№ Išmetalai, 
išleidžiami į 

aplinką 

Neutralizacija 
prieš išleidimą 

Pareiga 
neutralizuoti 

Nuolatinis pH 
vertės 

matavimas 

pH 
(viduti

nė) 

Mažiau
sioji pH 

Didžiausi
oji pH 

Šarmingu
mas 

(meq/l) 

Debitas 
(vidutinis) 

(m
3
/d) 

Debito 
intervalas 

(m
3
/d) 

Priimančiųjų 
vandenų tipas 

Nuolatinis pH 
vertės 

matavimas 

Mažiausi
oji pH 

Didžiausi
oji pH 

Šarminguma
s (meq/l) 

Debitas 
(vidutinis) 

(m
3
/d) 

Debito 
intervalas 

(m
3
/d) 

2 Taip Taip Taip Taip 11.8 3.8 13.9   78   Upė Taip 7 8.2       

3 Taip Taip Taip Taip 7.3 6.9 7.9 Netaikoma 6,500 5,500-8,000 Upė Taip 7.6 8.4 Netaiko
ma 

1 000 000 260 000-5 
00000 

15 Taip Ne Ne Taip 7.62 3.01 11.55 2.22 10,240 6,010-17,280 Upė Ne 7.1 7.96 Netaiko
ma 

25 532 064 4 855 630-? 

16 Taip Taip Taip Taip 7.3 7 7.9 1.87 30,606 18,000-41,096 Upė Ne 7.3 7.8 2,6 5,356,800 1,468,800-
12,700,800 

17 Ne Taip Taip Taip 7.25 7 7.5 Netaikoma 26,300 Netaikoma Upė Ne 7.7 7.7 Netaiko
ma 

10,972,800 Netaikoma 

18 Taip Taip Taip Taip 7.9 3.9 13.2   1,800 1,000 Upė Ne       1,978,584 15,000,000 

20 Taip Taip Taip Taip 7.5 7 8.5 Netaikoma 173,000 150,000-
200,000 

Upė Ne 6.5 8.2 Netaiko
ma 

8,208,000 483,840-
65,577,600 

21 Taip Taip Ne Taip 12 10 13 Netaikoma 10 8-15 Upė Ne 7.0 7.8 3-4 172,800,000 60,480,000-
864,000,000 

22 Taip Taip Ne Taip 3 2 4 Netaikoma 4,560 3,240-5,640 Jūra             

25 Ne Ne Ne Ne             Estuarija Ne           

26 Taip Taip Taip Taip 7-7.5 6 8.5 3.5 9,600 9,600-12,000 Upė Ne 8 8.2 2,8 400 400-600 

29 Taip Taip Taip Taip 7.2 6.1 9.4   178 67-602 Upė Ne           

30 Ne Ne Taip Taip 7.9 7.5 8.2 Netaikoma 5,842 Didž.6000 Upė Ne 6.9 8 Netaiko
ma 

3,456,000 Netaikoma 

32 Taip Taip Taip Taip 7.2 7 7.8   48,000 45,000-55,000 Upė Ne 7.1 7.5   100,000,000 60,000,00-
150,000,000 

33 Taip Taip Taip Taip 7.8 6.5 8.5 1,004 17,461 12,692-21,928 Upė Ne 7.5 8.1 3,567 475,200 95,040-
1,080,000 

34 Taip Taip Taip Taip 6.7 5 10 Netaikoma 3,600 2,400-6,000 Jūra Ne 6.7 6.7 Netaiko
ma 

    

35 Taip Taip Taip Taip 5 3 11 Netaikoma 114 46-520 Jūra Ne 7.8 7.8 Netaiko
ma 

    

37 Taip Taip Taip Taip 7.7 6.7 8.5   600 300 Upė Ne 8 8   2,500,000 ?-5,200,000 

39 Taip Taip Taip Taip 12 4 13 Netaikoma 300 150-400 Jūra Taip 6.5 8.0 Netaiko
ma 

25,920,000 12,960,000-
34,560,000 

40 Taip Taip Taip Taip 7.4 6.6 8.2   25,000 20,000-30,000 Upė Ne           

41 Taip Taip Taip Taip 8 7 9 Netaikoma 4,800 4,600-4,900 Jūra Ne Net
aiko
ma 

Neta
ikom

a 

Netaiko
ma 

Netaikoma Netaikoma 

46 Taip Taip Taip Taip 7.5 6.6 8.5 Netaikoma 134 Netaikoma Kita Taip 4.5 10 Netaiko
ma 

301   

49 Taip Taip Taip Taip 7.28 7.09 7.48 Netaikoma 853 634-1,170 Estuarija Ne 6.8 8 Netaiko
ma 

1,000,000   

                                   
51 Taip Taip Taip Taip 8.2 6.9 8.9 6 728 660-790 Upė Taip 7.6 7.9 3 51,000,000 25,000,000-

70,000,000 

52 Taip Taip Taip Taip 8 4 10   9,4 0-55 Upė Taip 6.5 9   14,077 14,965-
20,612 

53 Ne                                 

54 Ne                                 

58 Taip Taip Taip Taip 11.5 11 12 3.10
-3
 4,000 3,500-4,500 Upė Taip 7.5 8.5   174,744 127,744-

221,744 

60 Taip Taip Taip Taip 7.9 7 8.4 1.3 14,097 11,000-17,000 Upė Ne 7.6
3 

8.19 4,05 1,309,589 140,832-
27,734,400 

61 Taip Taip Taip Taip 6-8 6 8 Netaikoma 16,344 Netaikoma Upė Taip 6.9 7.2 Netaiko
ma 

17,460 8,000-
36,000 

64 Ne     Taip                           

65 Ne     Taip                           

66 Ne     Taip                           

68 Taip Taip Taip Taip 7 6.9 7.3 Netaikoma 374,00 245,000-
500,000 

Upė Taip 7.7 8.1 Netaiko
ma 

96,768,000 30,240,000-
259,200,000 

69 Taip Taip Taip Taip 7.5 5.5 8.5 92 3,500 5,000 Jūra Ne Net
aiko
ma 

Neta
ikom

a 

75     

70 Ne     Taip 7.4/7.
8 

6.2/6.8 8.4/9.4   48,312/ 
4,032 

25,320/4,368 Upė Ne 7.5 8.1   3,456,000 ?-7,948,800 

71 Taip Taip Taip Taip 7.5 6 9   4,500 4,000-6,000 Jūra Taip Net
aiko
ma 

Neta
ikom

a 

Netaiko
ma 

    

72 Taip Taip Taip Taip 7.3 3 9.2 Netaikoma 23,000 15-35,000 Upė Ne Net
aiko
ma 

Neta
ikom

a 

Netaiko
ma 

450,000 300,000-? 

79 Taip Taip Taip Taip 7 6 9   330 180-460 Kita Ne 7.2 7.4       

80 Ne Ne Ne                             

83 Ne Taip Taip Taip 7.8 6.4 9.4   2,112 1,183-7,966 Kita Taip 7.2 8.7       

84 Taip Taip Taip Taip 10 6.5 11 30 1,300 600-2,000 Kita Taip 6.9 7.7 5     

85 Taip Taip Taip Taip 6.6 5.4 9.7 Netaikoma 1,900   Ežeras Ne 4.2 9.2 Netaiko
ma 

    

 

1.1.2.3.2 Nuotekų valymo įrenginių (NVĮ) poveikio koncentracija 

NaOH gamybos vietų nuotekos susidaro iš druskų elektrolizės ir yra neorganinių nuotekų srautas. Dėl šios 

priežasties jo negalima valyti biologiniu būdu. Todėl NaOH gamybos vietų nuotekų srautai paprastai nebus 

valomi biologinio nuotekų valymo įrenginiuose (BNVĮ). Visgi NaOH galima naudingai panaudoti rūgščių 

nuotekų, kurios valomos BNVĮ pH vertei kontroliuoti (ES RVA, 2007). 

1.1.2.3.3 Jūros vandens aplinkos poveikio koncentracija 

Jei teršalai išmetami į paviršinius vandenis, kietųjų dalelių ir nuosėdų sorbcija bus nereikšminga. Dėl 

papildomo NaOH kiekio, išleisto į paviršinius vandenis, gali padidėti pH vertė, atsižvelgiant į buferinę 

vandens talpą. Kuo didesnė buferinė vandens talpa, tuo bus mažesnis poveikis pH. Iš esmės buferinę talpą, 

kuri neleidžia keistis natūralių vandenų rūgštingumui arba šarmingumui, reguliuoja anglies dioksido (CO2), 

bikarbonato jono (HCO3
-
) ir karbonato jono (CO3

2-
) pusiausvyra: 

CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H

+
 (pKa1 = 6,35) 

HCO3
-
 ↔ CO3

2-
 + H

+
 (pKa1 = 10,33) 

Jei pH vertė yra <6, nejonizuotas CO2 yra labiausiai paplitusi rūšis, o pirmoji pusiausvyroji reakcija – svarbiausia 
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buferiniam talpumui. Kai pH vertės 6–10, labiausiai paplitusi rūšis yra bikarbonato jonas (HCO3
–
), o kai >10, tokia 

rūšis yra karbonato jonas (CO3
2–

). Daugumos gamtinių vandenų pH vertės yra nuo 6 iki 10, todėl bikarbonatų 

koncentracija ir antroji pusiausvyros reakcija yra svarbiausios buferiniam talpumui (Rand, 1995; De Groot et al., 

2002; OECD, 2002). UNEP (1995) pateikė iš viso 77 upių Šiaurės Amerikoje, Pietų Amerikoje, Azijoje, Europoje 

ir Okeanijoje biokarbonatų koncentracijos ataskaitą. 10-ojo procentilio, vidurkio ir 90-ojo procentilio koncentracijos 

vertės atitinkamai buvo 20, 106 ir 195 mg/l (OECD, 2002). Gamtinių vandenų buferinio talpumo bikarbonatų 

koncentracijos svarbai pabrėžti lentelėje pateikiama NaOH koncentracijos, reikalingos, kad pradinė pH 8,25–8,35 

vertė padidėtų iki 9,0; 10,0; 11,0 ir 12,0, esant skirtingoms bikarbonatų koncentracijos reikšmėms, santrauka. 

Lentelės duomenys paremti skaičiavimais, tačiau buvo patvirtinti ir eksperimentiniu atitinkamos 20, 106 ir 195 mg/l 

bikarbonatų (HCO
3–

) koncentracijos valytajame vandenyje titravimu. Apskaičiuotosios ir įvertintosios NaOH 

koncentracijos, kurios reikėjo tam tikrai pH vertei gauti, skirtumas visada buvo <30% (De Groot et al., 2002; 

OECD, 2002). Distiliuoto vandens duomenys 6 lentelėje pateikti pagal OECD vadovą (2002). 

Naudojant bikarbonato (HCO3
-
), karbonato (CO3

2-
) ir hidroksido (OH

–
) (Rand, 1995) koncentracijos reikšmes, kai 

bikarbonatas yra vyraujančioji rūšis, esant 6–10 pH verčių intervalui, nustatomas >99% šarmingumas, apibrėžiamas 

kaip rūgščių vandenyje neutralizavimo (t. y. protonų priėmimo) geba, todėl ir kaip vandens komponentų, dėl kurių 

pH vertė iš neutraliosios pasikeičia į šarminę, kokybė ir kiekis (taip pat žr. ankstesnę informaciją). Hidroksidas 

reikšmingas yra tik šarminiuose vandenyse. Todėl 6 lentelėje pateikti duomenys yra naudingi vertinant gamtinių 

vandenų (kurių daugumos pH vertė yra 7–8) pH padidėjimą, jei yra duomenų, susijusių su NaOH priedais ir 

bikarbonato koncentracijos vertėmis. Šarmingumas nustatomas pagal rūgšties / bazės titravimą arba apskaičiuojamas 

pagal kalcio koncentraciją, kaip nurodyta toliau (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003): 

Log (šarmingumas eq/l) = -0,2877 + 0,8038 Log (Ca eq/l). 

6 lentelė. NaOH (mg/l) koncentracija, reikalinga pH vertei iki 9,0; 10,0; 11,0 ir 12,0 padidinti (De Groot 

et al., 2002; OECD, 2002) 

Buferinė talpa
1
 

 

Galutinė pH 

9,0 10,0 11,0 12,0 

0 mg/l HCO3
-
 (distiliuotas vanduo) 0,4 4,0 40 400 

20 mg/l HCO3
-
 (77 upių 10-asis procentilis) 1,0 8,2 51 413 

106 mg/l НСОз
-
 (77 upių vidutinė vertė)  3,5 26 97 468 

195 mg/l НСОз
-
 (77 upių 90-asis procentilis) 6,1 45 145 525 

1) Pradinė 20–195 mg/l koncentracijos bikarbonato tirpalo pH vertė buvo 8,25–8,35. 

Remiantis neutralizuotų teršalų, išmetamų į aplinką, kiekiais ir anksčiau aprašytos vandens aplinkos išlikimu, 

nėra jokio aplinkos poveikio priimantiesiems paviršiniams vandenims. 

1.1.2.3.4 Nuosėdų poveikio koncentracija 
Nuosėdų terpė nėra įtraukta į šį CSV, kadangi nemanoma, jog ji yra reikšminga NaOH. Jei teršalai bus išmesti 

į vandens aplinką, nuosėdų sorbcija bus nereikšminga (ES RVA, 2007). 

1.1.2.3.5 Dirvožemio ir gruntinio vandens poveikio koncentracija 
Sausumos terpė nėra įtraukta į šį CSV, kadangi nemanoma, jog ji yra reikšminga NaOH. Galimi tolimesni 

duomenys, susiję su NaOH išlikimu dirvožemyje. Jei teršalai bus išmetami į dirvožemį, dirvožemio dalelių 

sorbcija bus nereikšminga. Atsižvelgiant į dirvožemio buferinį talpumą, bus neutralizuojamas dirvožemio porų 

vandens OH
-
, nes priešingu atveju gali padidėti pH vertė (ES RVA, 2007). 

1.1.2.3.6 Oro aplinka 
Oro aplinka nėra įtraukta į šį cheminės saugos vertinimą (CSV), kadangi nemanoma, jog ji yra reikšminga NaOH. Iš ES 

RVA (2007) galima tolimesnė informacija, susijusi su NaOH išlikimu ore. Jei teršalai išmetami į orą, kaip aerozolis į 

vandenį, NaOH bus greitai neutralizuoti, nes jis reaguoja su CO2 (arba kitomis rūgštimis), kaip parodyta toliau: 

NaOH + CO2 → HCO3
-
 + Na

+
 

Paskui iš oro bus išplautos druskos (pvz.: natrio bikarbonatas arba karbonatas) (US EPA, 1989; OECD, 2002). 

Todėl į atmosferą išmetami neutralizuoto NaOH teršalai iš esmės patenka į dirvožemį ir vandenį. Remiantis 

50% NaOH koncentracija aerozolio lašeliuose, įvertintoji NaOH pusėjimo atmosferoje trukmė buvo 13 sek. 

Remiantis modelio skaičiavimais, dėl tokio skilimo greičio tik 0,4% NaOH, išmesto į atmosferą, liks ore 

200 m nuo išmetimo vietos aukštyje (U.S. EPA, 1988; 1989). 

1.1.2.3.7 Poveikio koncentracija, susijusi su maisto grandine (antrinis apnuodijimas) 
Bioakumuliacija organizmuose nėra reikšminga NaOH. Todėl nėra būtina atlikti antrinio apnuodijimo rizikos 

vertinimą (ES RVA, 2007). 
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1.2 2-asis poveikio scenarijus. Kietojo NaOH gamyba 
 

1.2.1 Poveikio scenarijus 

1.2.1.1 Trumpas poveikio scenarijaus pavadinimas 

SU 3, 8: birių, stambių medžiagų gamyba 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: naudojama (uždaro) nepertraukiamojo arba periodinio proceso metu, kai nėra poveikio 

tikimybės arba kai atsiranda poveikio galimybė (pramoninė nuostata), įskaitant įpylimą, išpylimą, mėginių 

ėmimą ir priežiūrą. 

PC ir AC netaikomi šiam PS. 

1.2.1.2 Šiame poveikio scenarijuje pateikiamų veiklų, procesų ir darbinių sąlygų aprašas 

Su NaOH susiję procesai ir veikla apima ir su skystuoju NaOH susijusius procesus ir veiklą (žr. 1.1.1.2 

skyrių). Kietasis NaOH susidaro, kai leidžiama atvėsti ir sukietėti išsilydžiusiam NaOH, iš kurio buvo 

išgarintas visas vanduo. NaOH dribsniai gaminami perleidžiant NaOH lydalą per atvėsintus plotuvus, kad 

susiformuotų vienodo storio dribsniai. Dribsnius galima sumalti ir išrūšiuoti į kelis kristalinius 

kontroliuojamojo dalelių dydžio produktus. NaOH perlų gamybos metu lydalo tirpalas paduodamas į 

granuliavimo bokštą esant kruopščiai kontroliuojamoms darbinėms sąlygoms ir gaminami sferiniai perlai 

(OxyChem, 2000). 

Dribsnius galima pakuoti į maišus (25 arba 50 kg). Mikroperlai pakuojami į maišus ir birių produktų maišus 

(500 arba 1000 kg), tačiau tiekiami ir kaip birūs gaminiai (transportuojami keliais). Lydalai tiekiami 

metaliniuose būgnuose (pvz., 400 kg). Visgi reikia suprasti, kad galimos ir kitokios pakavimo formos. 

Kietasis NaOH (dribsniai, perlai arba lydalai) gaminami 23% gamybos vietų. Pamainos gali trukti 12 val. per 

dieną (40 val. per savaitę). 

1.2.1.3 Rizikos valdymo priemonės 

1.2.1.3.1 Su darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės 

Atitinkamos su darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės yra aprašytos 1.1.1.4.1 skyriuje. 

1.2.1.3.2 Su aplinka susijusios rizikos valdymo priemonės 

Atitinkamos su aplinka susijusios rizikos valdymo priemonės yra aprašytos 1.1.1.4.2 skyriuje. 

1.2.1.4 Su atliekomis susijusios priemonės 

Kietojo NaOH atliekų nėra. Skystojo NaOH atliekas reikia panaudoti pakartotinai arba išpilti į pramoninių 

nuotekų sistemą ir dar neutralizuoti, jei reikia (žr. „Su aplinka susijusios rizikos valdymo priemones“). 

1.2.2 Poveikio vertinimas 

1.2.2.1 Poveikis darbuotojams 
NaOH – tai ėsdinanti medžiaga. Tvarkant ėsdinančias medžiagas ir mišinius, labai retai būna tiesioginis sąlytis 

su oda, todėl laikoma, kad kartotinio poveikio odai galima nepaisyti. Todėl pagal NaOH ES RVA (2007) 

grynojo NaOH poveikis odai nebus vertinamas. Šių medžiagų ir mišinių kartotinio poveikio odai nepaisyti 

negalima. 

Įprastinėmis tvarkymo ir naudojimo sąlygomis nėra tikėtina, kad NaOH sistemingai bus organizme, todėl ir 

nėra tikėtina, kad pasireikš koks nors sisteminis NaOH poveikis patekus ant odos arba įkvėpus. 

Įvertintosios ir išmatuotosios poveikio koncentracijos įkvėpus apžvalgą galima rasti 7 lentelėje. 

7 lentelė. Poveikio darbuotojams koncentracijos vertės 

Poveikio 

būdai 

Įvertintoji poveikio 

koncentracija 

Išmatuotoji poveikio 

koncentracija 

Išmatuotųjų duomenų paaiškinimas / šaltinis 

Vertė Vienetas Vertė Vienetas 

Įkvėpus   AV: 0,84 mg/m³ Pagal ES RVA (2007): 
intervalas: 0,1–1,8 mg/m³ 
Skysčių, lydalų, granulių fasavimas į būgnus / maišus 
PAS matas, N = 10, 2003 

   AV: 0,09 mg/m³ Pagal ES RVA (2007): 
intervalas: 0,01–0,27 mg/m³ 
Skysčių, lydalų, perlų fasavimas į būgnus / maišus 
PAS matas, N = 12, 2003 
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Poveikio 

būdai 

Įvertintoji poveikio 

koncentracija 

Išmatuotoji poveikio 

koncentracija 

Išmatuotųjų duomenų paaiškinimas / šaltinis 

Vertė Vienetas Vertė Vienetas 

   AV: 0,05 mg/m³ Pagal ES RVA (2007): 
intervalas: 0,01 – 0,1 mg/m³ Skysčių, lydalų, 

perlų fasavimas į būgnus  

STAT matas, N = 20, 2003 

   AV: 0,11 

90P: 0,269 

mg/m
3
 Nauji pramonės duomenys 

Granuliavimo juosta: intervalas: 0,03–0,51 mg/m³ 
Užpildymas: intervalas: 0,11–0,38 mg/m³

  

PAS: dėl išsamesnės informacijos žr. tekstą. 

 2,5 mg/m
3
   Maksimalusis EASE ir ECETOC TRA 

modeliavimas 
PAS: individualus oro mėginys (Personal Air Sample) 

STAT: liekamojo oro mėginys (Stationary Air Sample) 

N: matavimų skaičius 

AV: aritmetinis vidurkis 

90P: 90-asis procentilis 

Išmatuotieji duomenys 

ES RVA (2007) atmosferinio poveikio matavimus pateikė 6 gamybos vietos iš 4 skirtingų šalių (Čekijos 

Respublikos, Lenkijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystė). Visais atvejais koncentracija buvo mažesnė negu 

2 mg/m
3
 (žr. 14 lentelę). Dauguma NaOH gamybos vietų atsakė, kad OEL (operatoriaus sąlyčio lygis) jų 

šalyje buvo 2 mg/m
3
. Atrenkama viena galimo poveikio operacija (veikla). Daroma prielaida, kad visi 

matavimo darbai atliekami fasuojant kietąjį NaOH į būgnus / maišus. Gamybos vietos iš Ispanijos duomenys 

pagrįsti natrio kiekio matavimais, atliktais pagal Nacionalinio darbuotojų saugos ir higienos instituto normą 

(1983 m. NTP-63). Šios gamybos vietos mėginių ėmimo trukmė buvo 6–8 val. Kitos vietos pranešė, kad 

matavimai buvo pagrįsti Lenkijos standartiniu metodu, spalviniu metodu arba atominės sugerties 

spektroskopija. Šių vietų mėginių ėmimo trukmė nežinoma. Vienoje bendrovėje buvo stebimas gerokai 

didesnis poveikis. 

Naujų duomenų rinkinys buvo gautas iš atvirosios sistemos su vietine ištraukiamąja ventiliacija. Mėginiai 

buvo imami oro siurbliu, srautui bėgant per filtrą. NaOH ištirpinamas vandenyje ir HCl pertekliuje. Likęs HCl 

titruojamas su KOH. Indikatorius yra metilraudonasis. Šis analitinis metodas naudojamas pagal NIOSH 7401. 

Poveikio laikas buvo 340 arba 505 min. Tai atitinkamai atitinka 8 ir 12 val. pamainą. Per likusią pamainą 

poveikis buvo lygus nuliui. Matavimai atlikti vienos pamainos metu. Vienos pamainos metu dirba 3 

darbininkai, o tvarkomos medžiagos kiekis siekia 7 t per pamainą. Pakuotės dydis 25–1000 kg. Procesas buvo 

atvirojo sistema, kurioje sumontuota vietinė ventiliacija (20 m
3
/val.). Kvėpavimo organų apsaugos priemonės 

naudojamos nebuvo. ECHA informacijai keliamų reikalavimų rekomendacijose R.14 siūloma didelėms 

duomenų bazėms naudoti 75-ąjį procentilį, o mažesnėms bazėms – 90-ąjį. Todėl blogiausiojo pagrįsto atvejo 

įverčiu pasirinktas 0,269 mg/m
3
 90-asis procentilis. Taip pat įsidėmėtina, kad buvo stebimas poveikis 

darbininkų kvėpavimo takams. 

Sumodeliuotieji duomenys 

Kalbant apie medžiagos dalelių dydžio pasiskirstymą (daugiau kaip 90 % yra didesnės negu 10 μm), ES RVA 

(2007) buvo naudojamos ne „miltelių gamybos ir apdorojimo“ prielaidos, kad būtų įvertintas įkvepiamų dulkių 

poveikis EASE 2.0. Įvertintas įprastinis poveikis siekia 0–1 mg/m
3
, darant prielaidą, kad taikoma technika, 

kurios metu susidaro nedidelis kiekis dulkių, esant VIV. Įvertintas blogiausiojo pagrįsto atvejo poveikis siekia 

0–5 mg/m
3
, darant prielaidą, kad nėra VIV. Įvertintas būgnuose supakuotos medžiagos poveikio dažnis yra iki 

200 dienų per metus iki 4 val. per dieną, o įvertintas susijusių darbuotojų skaičius – iki 50 (pagal specialistų 

sprendimą). Darant prielaidą, kad tvarkant medžiagą poveikis trunka 4 val., o likusią darbo dieną poveikio 

visiškai nėra, įvertintas įprastinis 8 val. TWA poveikis yra 0–0,5 mg/m
3 

, o įvertintas blogiausiojo pagrįsto 

atvejo 8 val. TWA poveikis – 0–2,5 mg/m
3
. 

Atsižvelgiant į mažą dulkių kiekį, į tai, kad nėra VIV ir kvėpavimo organų apsaugos, ECETOC TRA 

numatytas 0,01 mg/m
3
 PROC 1 ir PROC 2 poveikis, PROC 3 ir PROC 9 – 0,1 mg/m

3
, o PROC 4 ir PROC 8a 

– 0,5 mg/m
3
. Pagal ES RVA (2007) darant prielaidą, kad tvarkant medžiagą poveikis trunka 4 val., o likusią 

darbo dieną poveikio visiškai nėra, įvertintas įprastinis 8 val. TWA poveikis yra 0–0,5 mg/m
3
 , o įvertintas 

blogiausiojo pagrįsto atvejo 8 val. TWA poveikis – 0–2,5 mg/m
3
. 
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Poveikio verčių santrauka 

Poveikio darbuotojams koncentracijos santrauka pagal rizikos apibūdinimą pateikta 8 lentelėje. 

8 lentelė. Poveikio darbuotojams koncentracijos santrauka 

Poveikio būdai Koncentracija Pagrindimas 

Sąlytis su oda 

(mg/cm
2
) 

Nereikšminga Pagal ES RVA (2007): >2% NaOH koncentracijos produktai yra 

ėsdinantys, todėl naudojamos veiksmingos kontrolės priemonės, kad 

būtų apsisaugota nuo sąlyčiui su oda. Be to, manoma, kad tvarkant 

ėsdinančias medžiagas reikia nuolat dėvėti apsauginius drabužius ir 

pirštines. Gamybos įmonės informuoja, kad tvarkydamos grynąjį 

NaOH naudoja apsaugines pirštines, kostiumus ir batus. Todėl 

manoma, kad kartotinis kasdieninis odos ir komercinio produkto 

sąlytis laikomas yra nereikšmingas. NaOH tirpalai, kurių sudėtyje 

yra < 2%, nėra įmanomi kietosios formos NaOH. 

Poveikis įkvėpus 

(mg/cm
2
) 

0,269 Didžiausias poveikis matuojamas pakavimo į būgnus / maišus 

vietoje, todėl šios vertės pateikiamos rizikos apibūdinime. 

 

1.2.2.2 Netiesioginis poveikis žmonėms per aplinką (per burną) 

Netiesioginis poveikis žmonėms, pavyzdžiui, pavartojus geriamojo vandens, nėra siejamas su NaOH. Bet koks 

galimas NaOH poveikis išpylus į aplinką bus svarbus tik vietos lygiu. Bet koks poveikis pH išpylus į vietos 

vandens imtuvus bus neutralizuojamas regioniniu lygiu. Todėl netiesioginis poveikis žmonėms per aplinką 

(per burną) nėra susijęs su NaOH atveju (ES RVA, 2007). 

1.2.2.3 Poveikis aplinkai 

Natrio hidroksidas, išleistas į vandenį, greitai jame ištirpsta ir išsiskaido. Vadinasi, kietojo natrio hidroksido 

poveikio aplinkai vertinimas yra toks pat, kaip ir skystojo natrio hidroksido. Skaitytojas turi žr. 1.1.2.3 skyrių. 
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1.3 3-asis poveikio scenarijus. NaOH pramoninis ir profesionalusis 

naudojimas 
 

Kad būtų surinkta reikalinga informacija, susijusi su poveikiu darbe naudojant NaOH ES RVA (2007) tikslu, 

Euro Chlor, bendradarbiaudama su Portugalija, ataskaitą rengiančia valstybe, sudarė klausimyną. 2004 m. 

rugsėjo mėnesį klausimynai elektroniniu paštu buvo nusiųsti: 

• Europos popieriaus pramonės konfederacijai (CEPI). Klausimynus ji persiuntė savo nariams (popierių 

gaminančioms bendrovėms, naudojančioms NaOH). 

• Penkiems skirtingiems kontaktiniams asmenims iš Euro Chlor narių bendrovių (NaOH gamintojų). Paskui 

kiekvienas NaOH gamintojas nusiuntė klausimyną 20 pirkėjų (daugeliu atvejų galutiniam NaOH vartotojui). 

Atsakymus išanalizavo ir rezultatus pranešė Euro Chlor (2005). 

Iš viso buvo gauti 58 atsakymai iš maždaug 10 skirtingų ES narių valstybių. Dauguma (59%) buvo gauti iš 

popieriaus masės ir popieriaus pramonės, todėl šio sektoriaus duomenys gali būti laikomi kaip labai tipiški 

situacijai Europoje. Vienas popieriaus masės ir popieriaus pramonės atstovo klausimynas buvo gautas iš 

Vokietijos (Nacionalinės Federacijos). Jis atspindėjo bendrąją praktiką šioje šalyje. 

Kitų pramonės vartotojų atsakymų buvo gauta mažiau, tačiau vis tiek apėmė plačią NaOH taikymo sritį. Iš 

chemijos pramonės sektoriaus (pvz.: pasėlių apsaugos cheminių medžiagų, organinių pigmentų, epoksidinės 

dervos gamybos) iš viso buvo gauta 17 klausimynų (29%). Likę 7 klausimynai buvo gauti iš plieno, tekstilės, 

gumos gamybos, maisto, metalo, aliuminio gamybos pramonės ir prekybos sektorių. Tai rodo, kad atsakė 23 

galutiniai NaOH vartotojai, o anketą užpildė vienas pardavėjas (platintojas). Daugeliu atvejų NaOH buvo 

naudojamas kaip reaktantas gaminant chemines medžiagas. Kitais keliais atvejais jis buvo naudojamas 

neutralizavimui (plieno ir gumos pramonės sektoriuose), valymui ir vandens apdorojimui (maisto pramonėje) 

arba ekstrakcijai (aliuminio pramonės sektoriuje). 

 

1.3.1 Poveikio scenarijus 

1.3.1.1 Trumpas poveikio scenarijaus pavadinimas 
Natrio hidroksidą galima naudoti pagal tolimesnes procesų kategorijas (PROC): 

PROC1: naudojamas uždarojo proceso metu ir nėra poveikio tikimybės; 

PROC2: naudojamas uždarojo tolydžiojo proceso metu su atsitiktiniu kontroliuojamuoju poveikiu; 

PROC3: naudojamas uždarojo paketinio apdorojimo proceso metu (sintezės arba technologinio paruošimo); 

PROC4: naudojamas paketinio arba kitokio apdorojimo proceso metu (sintezės), kai atsiranda poveikio tikimybė; 

PROC5: maišomas (įmaišomas) paketinio apdorojimo proceso metu (pakopinis ir / arba reikšmingas sąlytis); 

PROC8a/b: cheminių medžiagų perpylimas iš indų / didelių talpyklų arba į juos / jas tam tikslui pritaikytose 

(nepritaikytose) patalpose; 

PROC9: cheminių medžiagų perpylimas į nedideles talpyklas (naudojant nurodytosios paskirties 

užpildymo liniją); 

PROC10: veleno naudojimas arba valymas šepečiu; 

PROC11: purškimas nepramoninėmis sąlygomis; 

PROC13: gaminių apdorojimas juos nardinamuoju arba pilamuoju metodu; 

PROC15: laboratorinių reaguojamųjų medžiagų naudojimas mažose laboratorijose. 

Manoma, kad anksčiau nurodytos procesų kategorijos yra svarbiausios, tačiau galimos ir kitokios jų 

kategorijos (PROC 1 – 27). 

Natrio hidroksidą galima naudoti daugeliui skirtingų cheminių produktų kategorijų (PC). Pavyzdžiui, jį galima 

naudoti kaip įgėriklį (adsorbentą) (PC2), metalinių paviršių apdorojimo produktą (PC14), ne metalo paviršių 

apdorojimo produktą (PC15), tarpinį produktą (PC19), pH reguliatorių (PC20), laboratorinę cheminę medžiagą 

(PC21), valymo produktą (PC35), vandens minkštiklį (PC36), vandens valymo cheminę (PC37) arba ekstrahavimo 

medžiagą. Vis gi jį galima būtų taip pat naudoti ir kitoms cheminių produktų kategorijoms (PC 0 – 40). 

Kadangi natrio hidroksidą galima panaudoti daugeliu įvairių būdų ir jis yra taip plačiai naudojamas, jį galima 

naudoti visuose naudojimo paskirties sektorius (SU), aprašytos naudojimo deskriptorių (teikiamųjų terminų) 

sistemoje (SU 1-24), sektoriuose. NaOH naudojamas įvairiems skirtingų pramonės sektorių tikslams. 

Sektorius, kuriame daugiausia naudojama NaOH, yra kitų cheminių medžiagų – ir organinių (30%), ir 

neorganinių (13%) – gamyba. Po to daugiausia sunaudojama celiuliozės ir popieriaus (12%), aliuminio ir 

metalo (7%), maisto (3%), vandens valymo (3%) ir tekstilės (3%) pramoniniuose sektoriuose. Likusioji dalis 
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naudojama muilo, mineralinių tepalų, baliklių, fosfatų, celiuliozės, kaučiuko ir kitų produktų gamybai (Euro 

Chlor, 2009). 21-osios naudojimo paskirties sektorius (SU21) aptartas 4-ajame poveikio scenarijuje. 

Nors natrio hidroksidą galima naudoti produktų gamybos procesų metu, šios cheminės medžiagos neturi būti 

tokiame gaminyje. Gaminių kategorijos (GK) nėra taikomos natrio hidroksidui. 

Kad būtų įvertintas cheminių medžiagų poveikis aplinkai, REACH buvo nustatytos išsiskyrimo į aplinką 

kategorijos (ERC). Natrio hidroksidui galima taikyti tolimesnes išsiskyrimo į aplinką kategorijas: 

ERC1: cheminių medžiagų gamyba; 

ERC2: preparatų sudarymas; 

ERC4: pramoninis pagalbinių apdorojamųjų priemonių naudojimas procesams ir produktams, kurie 

netampa gaminių dalimi; 

ERC6A: pramoninio naudojimo paskirtis gaminant kitą cheminę medžiagą (tarpinių produktų naudojimas); 

ERC6B: pramoninis reaktyviųjų pagalbinių priemonių naudojimas; 

ERC7: pramoninis cheminių medžiagų naudojimas uždarosiose sistemose; 

ERC8A: platus dispersinis pagalbinių apdorojamųjų priemonių naudojimas atvirosiose sistemose patalpoje; 

ERC8B: platus dispersinis reaktyviųjų cheminių medžiagų naudojimas atvirosiose sistemose patalpoje; 

ERC8D: platus dispersinis pagalbinių apdorojamųjų priemonių naudojimas atvirosiose sistemose lauko 

sąlygomis; 

ERC9A: platus dispersinis reaktyviųjų cheminių medžiagų naudojimas uždarosiose sistemose patalpoje. 

Manoma, kad anksčiau nurodytos išsiskyrimo į aplinką kategorijos yra svarbiausios, tačiau galimos ir kitokios 

jų kategorijos (ERC 1 – 12). Plataus dispersinio naudojimo paskirtys yra aptartos 4-ajame poveikio 

scenarijuje. 

1.3.1.2 Šiame poveikio scenarijuje pateikiamų veiklų, procesų ir darbinių sąlygų aprašas 

Įprastinio kietosios formos NaOH naudojimo paskirtys yra tokios: skiedimas vandenyje, skiedimas metanolyje 

(biodyzelio pramonėje) ir kietosios formos naudojimas užkemšančioms kanalizacijos vamzdynų medžiagoms 

pašalinti. Įprastinio skystojo NaOH naudojimo paskirtys pateiktos toliau. 

1.3.1.2.1 Cheminių medžiagų gamybas 

NaOH naudojamas organinių ir neorganinių cheminių medžiagų, kurios naudojamos labai įvairiems 

galutiniams produktams gaminti, gamybai (Euro Chlor, 2009). Organinių ir neorganinių cheminių medžiagų 

gamybos vietose NaOH naudojamas kaip pH stabilizatorius arba reaktantas kitų cheminių medžiagų sintezei. 

Visais atvejais į reakcijos indą reikia įdėti NaOH. Po reakcijos NaOH nebelieka. Kai kuriose gamyklose 

NaOH pakartotinai grąžinamas į technologinį procesą. 

1.3.1.2.2 Cheminių medžiagų formulių sudarymas 

Gaminant medžiagų formules, galimas poveikis darbo vietoje. Didesnio poveikio galima ypač tikėtis įpilant ir 

maišant. Didelis poveikis galimas valymo produktų gamybos metu, kai pilamas koncentruotas NaOH, t. y. 

Paprastai skystis pumpuojamas arba pilamas iš cilindro arba būgno į technologinio proceso indą. Dėl garų arba 

aerozolių, kurie susidaro atidarant cilindrą arba būgną ir pridedant produktą prie technologinio proceso, 

galimas poveikis įkvepiant, kai pilamas produktas. Supiltas į rezervuarą NaOH atskiedžiamas. 

1.3.1.2.3 Celiuliozės gamyba ir balinimas 

Popieriaus ir celiuliozės pramonės sektoriuose NaOH dažniausiai naudojamas pH reguliuoti, celiuliozei 

gaminti, balinimo reaktantui, valymo medžiagai, vandeniui, kuris naudojamas garo gamybai ir 

demineralizavimui, valyti (Euro Chlor, 2005). Popieriaus ir celiuliozės gamyklose susidaro rūgštinės nuotekos, 

todėl NaOH naudojamas nuotekų valymo įrenginiuose, pavyzdžiui, stipriam rūgštiniam koncentratui 

neutralizuoti, kad negaruotų panaudotas tirpalas. Į NVĮ ir (arba) priimančiuosius vandenis neišleidžiamas joks 

NaOH perteklius (Euro Chlor, 2005). Toliau pateikiami kiti popieriaus ir celiuliozės procesų, kuriems 

naudojamas NaOH, pavyzdžiai. 

• Sulfatinis virimas (technologinis sulfato procesas), kuris yra visiškai cheminis virimas naudojant NaOH ir 

Na2S, pH esant aukštesniam negu 12, 800 kPa (120 psi) slėgiui. Modernus sulfatinis virimas paprastai vykdomas 

tolydžiajame pūdytuve, kuris dažnai yra padengtas nerūdijančio plieno danga, todėl tikėtinas NaOH poveikis yra 

minimalus. Pūdytuvo temperatūra lėtai didinama iki maždaug 170°C ir tokia išlaikoma apie 3–4 val. Plaušiena 

patikrinama, kad būtų pašalinta neišvirusi mediena, išplaunama, kad būtų pašalintas panaudotas virimo 

mišinys, ir nukreipiama arba į balinimo įrenginius, arba į plaušienos mechanizmą. Šio proceso etapo pabaigoje 

natrio hidroksidas pagerinamas rekaustifikacijos įrenginiuose (EOHS, 2001). 
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• Tai vadinamasis tęstinis lignino šalinimas – technika didesniam lignino kiekiui prieš balinimą pašalinti. 

NaOH ir šiluma veikia, kad suskaidytų lignine esančius sudėtinius junginius ir padarytų juos tirpiais vandenyje 

arba lakiais. NaOH ir šiluma taip pat suskaido ir celiuliozėje esančius junginius, todėl susilpnėja stipris ir 

išeiga. Kad galima būtų tai padaryti, medienos plaušiena ir cheminės medžiagos (NaOH, Na2S) kartu 

verdamos slėginiame inde (pūdytuve), kuris gali veikti paketiniu arba tolydžiuoju režimu. Jei naudojamas 

paketinis užpildymas, pūdytuvas pripildomas per viršutinę angą. Tokiu būdu galimas naudojamų cheminių 

medžiagų poveikis. 

• Balinimo procedūra vadinamojo šarminio ištraukimo proceso metu, kai organinės rūgštys ir alkoholiai 

reaguoja su NaOH, kad susidarytų organiniai natrio junginiai ir vanduo. Tokios organinės medžiagos yra 

tirpios vandenyje. Čia NaOH naudojamas aukštai pH vertei suformuoti, kad būtų optimizuotas balinimo 

procesas. NaOH nėra balinamoji medžiaga. Balinimo tikslas – pašalinti ligniną nepažeidžiant celiuliozės. 

• Grąžinamasis popieriaus atliekų perdirbimas: papildomai naudojant vandenį, NaOH ir šiluma grąžina 

perdirbtą medžiagą. Plaušiena tokiu pačiu būdu, kaip ir pirminio popieriaus įrenginiais, naudojama galutiniam 

popieriaus produktui popieriaus gamybos mechanizmu gaminti. 

1.3.1.2.4 Aliuminio ir kitų metalų gamyba 

NaOH naudojamas apdorojant boksitą, iš kurio išgaunamas aliuminio oksidas, aliuminio bazė. Aliuminis 

gaminamas iš boksito pagal „Bayer“ procedūrą. Sumaišytas su garu ir stipriu NaOH tirpalu, aliuminio oksidas 

boksite sudaro koncentruotą natrio aliuminato tirpalą ir palieka neištirpusius nešvarumus (priemaišas). 

Monohidrato aliuminio oksido išgavimo sąlygos yra tokios: maždaug 250°C temperatūra ir apie 3500 kPa 

slėgis (Queensland Alumina Limited, 2004). Proceso pabaigoje NaOH grąžinamas į pradžią ir naudojamas 

pakartotinai. Santykinai didelis NaOH poveikis įkvepiant dėl aukštos temperatūros ir didelės NaOH 

koncentracijos yra tikėtinas maišant boksitą su NaOH ir garu. Aliuminiu apdorotų produktų paviršiaus 

apdorojimo etapo metu NaOH naudojamas dekapiravimui (Euro Chlor, 2005). 

1.3.1.2.5 Maisto pramonė 

NaOH galima naudoti įvairioms paskirtims maisto pramonėje. Maisto produktų sektoriuje NaOH reguliariai 

naudojamas tokiems tikslams (Euro Chlor, 2005): 

• buteliams, technologiniams procesams ir įrenginiams plauti ir valyti, 

• vaisiams ir daržovėms skusti / lupti cheminiu būdu, 

• krakmolui modifikuoti, 

• karboksimetilceliuliozei ruošti, 

• tokioms druskoms, kaip natrio citratas ir natrio acetatas, ruošti. 

1.3.1.2.6 Vandens valymas 

NaOH plačiai naudojamas vandeniui valyti. Kanalizacijos atliekų valymo stotyse NaOH suteikia galimybę 

neutralizuoti nuotekas ir sumažinti vandens kietumą. Pramoniniame sektoriuje NaOH suteikia galimybę 

regeneruoti jonitines dervas. NaOH šiuo metu naudojamas įvairiems vandens valymo tikslams: 

• vandens kiečiui kontroliuoti; 

• vandens pH reguliuoti, 

• nuotekoms neutralizuoti prieš išleidžiant vandenį, 

• jonitinėms dervoms regeneruoti, 

• sunkiųjų metalo jonams šalinti nusodinimo būdu. 

NaOH taip pat yra naudojamas ir deginių bei atliekų deginimo išvadams valyti. Be naudojamų technologijų, 

drėgnasis dujų valymas skruberyje naudojant šarminius tirpalus yra daugelio inžinerinių įmonių siūlomas 

technologinis procesas. Naudojamų NaOH tirpalų koncentracija skiriasi pagal numatytąją paskirtį, būtinas 

užtikrinti veikimo charakteristikas, finansinę situaciją ir pan. Tokios technologijos užtikrinamu šlapio valymo 

charakteristikos leidžia sumažinti sudedamąsias rūgščių dalis (HCl, SO2 ir t. t.) ir sunkiuosius metalus (Hg, Cd 

ir t. t.), kad atitiktų tarptautinių ir nacionalinių standartų reikalavimus (Euro Chlor, 2004a, 2005). 

1.3.1.2.7 Tekstilės dirbinių gamyba 

Be tokių natūralių medžiagų, kaip vilna, medvilnė arba linas, tekstilės pramonėje yra plačiai naudojami 

sintetiniai pluoštai. Reikšmingą rinkos dalį sudaro celiuliozės tekstilės dirbiniai, gauti technologinio viskozės 

proceso metu (dirbtinis šilkas, viskozinio pluošto verpalai). Šiuo metu (2004) metinė celiuliozės tekstilės 

dirbinių gamyba pasaulyje lengvai viršija 3 mln. t. Jų gamybai sunaudojama daugybė tonų NaOH, nes vienai 

tonai celiuliozės pluošto pagaminti reikia 600 kg NaOH. NaOH funkcija celiuliozės gamybos metu nėra 
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žinoma. NaOH taip pat naudojamas ir kaip bendroji pagalbinė apdorojimo, pavyzdžiui, neutralizavimo, 

priemonė. 

Viskozės apdorojimo metu iš medienos plaušienos gauta celiuliozė yra mirkoma natrio hidroksido tirpale (20–25%), o 

skysčio perteklius išspaudžiamas gniuždant, kad susidaryti šarminė celiuliozė. Priedai (nešvarumai) pašalinami ir 

susmulkinta šarminė celiuliozė, suplėšyta į gabaliukus, panašius į baltus trupinius, kuriems leidžiama pastovėti 

kelias dienos kontroliuojamojoje temperatūroje, yra perkeliama į kitą talpyklą, kurioje ji apdorojama anglies 

disulfidu, kad susidarytų celiuliozės ksantogenatas. Jie ištirpinami atskiestame natrio hidrokside, kad susidarytų 

tąsus oranžinis skystis, vadinamas viskoze. Technologiniame procese naudojamos rūgštys ir šarmai yra gerai 

atskiesti, tačiau visada atsiranda grėsmė, kad ruošiant atitinkamus tirpalus į akis gali pakliūti purslų. Šarmo 

trupiniai, susidarę smulkinant, gali dirginti darbuotojų rankas ir akis. Didžioji dalis tekstilės pramonėje naudojamo 

natrio hidroksido yra sunaudojama medvilnei merserizuoti, balinti, šveisti ir plauti. 

1.3.1.2.8 Kita pramoninio naudojimo paskirtis 

NaOH dar naudojama ir kituose įvairiuose pramoniniuose sektoriuose, pavyzdžiui: paviršinio aktyvumo 

medžiagų, muilų, mineralinių tepalų, baliklio, fosfatų, celiuliozės ir kaučiuko gamybos (Euro Chlor, 2009). 

Daugeliu šių naudojimo paskirčių NaOH taip pat yra ir kaip technologinio priceso priedas, pavyzdžiui, 

neutralizavimo. 

1.3.1.2.9 Galutinis profesionalusis suformuluotų produktų naudojimas 

NaOH naudojamas įvairių valymo produktų gamybos fazės metu, nors daugeliu atvejų jo kiekiai, esantys 

galutinio produkto sudėtyje, yra riboti. Naudojamas NaOH sąveikaus su kitomis sudedamosiomis dalimis 

rūgštinio pagrindo reakcijų metu, todėl ypač galutiniame produkte nebelieka laisvo NaOH. Profesionaliojo 

naudojimo valymo produktų, kurių sudėtyje nebelieka NaOH po jų suformulavimo, kategorijų aprašus galima 

rasti tolimesnėje lentelėje. 
 

Produkto tipas Turinys „be NaOH“ pH intervalas Pastabos dėl RVP / DS 

Grindų valikliai <10 % >13  

Orkaičių valikliai 5–20 % >13  

Grindų riebalų šalinimo medžiagos <5 % >12,5  

Kanalizacijos valymo priemonės <30 % >13  

Indų plovimo produktai 5–30 % >13 (koncentruotas produktas) 

Valikliai, skirti itin nešvariems 

paviršiams patalpose 

<5 % >12,5  

RVP: rizikos valdymo priemonės  

DS: darbo sąlygos 

Profesionaliojo naudojimo orkaičių valikliai 

Orkaičių valikliai yra stiprios riebalų šalinimo priemonės ir tinka valyti purvą, prilipusį ant orkaičių, kepimo 

grotelių ir pan. Orkaičių valiklių sudėtyje yra stiprių šarminių sudedamųjų dalių. Stiprus šarmas reikalingas 

prikepusioms druskoms pašalinti. Yra rankiniai purškikliai ir pulverizatorius (aerozoliniai flakonai). Naudojant 

aerozolinius flakonus, ant tikslinės teritorijos susidaro putos. Užpurškus, reikia uždaryti orkaitės duris ir 

palaukti 30 min., kol putos įsigers. Po to orkaitę reikia švariai nuvalyti drėgna skepeta arba kempine, kurią 

reikia dažnai skalauti. Natrio hidroksidas aerozoliniame flakone sudaro ne daugiau kaip 10% visos dalies. 

Produktas yra arba gelis, kuris purškiant smarkiai laša (100 % > 10 μm), arba skystis, kuris purškiamas kaip 

putos specialiu spragtuku, kuris taip pat išleidžia mažiau aerozolio. 

Purškiama 1 kartą per dieną, o vienas valymas trunka 10 min. Purškiama ant šaltos orkaitės. Galimas poveikis 

rankoms. Iš vieno flakono išpurškiama iki 1 g produkto per 1 sek., laikant ranką ant paruošto purkšti 

purškiklio arba putų pulverizatoriaus. 

Profesionalaus naudojimo grindų valikliai 

Grindų valikliai pramoninėje ir įstaigų srityje nėra aiškiai naudojami. Produktai, kurių sudėtyje yra didelė dalis 

šarmo, dozuojami ir 1–2 l 15–20% valiklio tirpalo paskleidžiama ant 10 m
2
 grindų vieno disko įrenginiu. 

Paprastai nuo užpylimo ant grindų iki jų nušveitimo reikia palaukti 10–15 min. Po to valiklis / poliravimo 

mišinys pašalinamas riebalų siurbliu. 

Kanalizacijos vamzdžių valikliai 

Kanalizacijos vamzdžių valikliai, ištirpindami arba suardydami riebalus ir organines atliekas, išvalo 

užsikimšusius ir sunkiai pratekančius vamzdžius. Yra skirtingų rūšių kanalizacijos vamzdžių valiklių, 
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produktų, kurių sudėtyje yra arba natrio hidroksido, arba sieros rūgšties. Skystųjų kanalizacijos vamzdžių 

valiklių sudėtyje yra ne daugiau kaip 30% NaOH. Skystųjų kanalizacijos vamzdžių valiklių naudojimas 

panašus į skystųjų valiklių dozavimą. Kanalizacijos vamzdžių valiklius reikia lėtai dozuojant pilti į vamzdį. 

Granulių, kurios taip pat gali būti naudojamos vamzdžiams atkimšti, sudėtyje yra iki 100%. Kanalizacijos 

vamzdžių valiklius reikia lėtai dozuojant pilti į vamzdį. Reikia palaukti bent 15 min., kad vamzdžių valiklis 

galėtų pašalinti užkimšusius teršalus. 

Profesionalaus naudojimo plaukų tiesinimo produktai 

Keliuose plaukų tiesinimo produktuose, kuriuos naudoja profesionalūs kirpėjai, yra tam tikras kiekis NaOH. 

Plaukų tiesinimo produktai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 2% NaOH, tepami ant plaukų teptuku ir po tam tikro 

laiko produktas nuo plaukų nuplaunamas vandeniu. Vertinant poveikį darbuotojams, tiesioginis poveikis įkvėpiant 

nėra tikėtinas, nes nėra lakus ir nesiformuoja aerozolis. Galimas poveikis tik per odą, kai NaOH koncentracija yra 

mažesnė negu 2%. Ji gali pasireikšti plaunant produktą iš plaukų. Didesnės negu 2% koncentracijos produktas bus 

ėsdinantis, todėl reikalingos kontrolinės priemonės, kad nepasireikštų poveikis per odą. Todėl poveikis dažniausiai 

tikėtinas, kai kirpėjas nusprendžia galutinai išskalauti plaukus po pirminio skalavimo. 

1.3.1.3 Rizikos valdymo priemonės 

1.3.1.3.1 Su pramoninių sektorių darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės 

Rizikos valdymo priemones, susijusias su pramoninių sektorių darbuotojais, galima rasti 9 lentelėje. Lentelė 

taikoma > 2% koncentracijos produktams, kurių sudėtyje yra ir skystojo, ir kietojo NaOH. Kadangi natrio 

hidroksidas yra korozinis, rizikos žmonių sveikatai vertinimo priemonės turi apsaugoti nuo tiesioginio sąlyčio 

su medžiaga. Dėl šios priežasties pramoniniam natrio hidroksido naudojimui geriausia taikyti automatizuotas 

arba uždarąsias sistemas. Jei gali susidaryti natrio hidroksido aerozoliai, reikia naudoti apsauginės kvėpavimo 

priemones. Dėl korozinių savybių reikalinga atitinkama odos ir akių apsaugos priemones. 

9 lentelė. Su darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės 

Informacijos tipas Duomenų laukas Paaiškinimas 

Reikalinga sulaikymo 

geba ir geroji darbo 

praktika 

Geroji praktika: rankinius procesus, jei 

tinkama, pakeisti automatizuotais ir (arba) 

uždaraisiais. Taip būtų išvengta 

dirginančios miglos, purškiamo skysčio ir 

paskesnių galimų purslų (ES RRS, 2008): 

• naudoti uždarąsias sistemas arba 

uždengti atvirąsias talpyklas (pvz., 

ekranais) (geroji praktika); 

• transportuoti vamzdžiais, techniškai 

užpildyti / ištuštinti statines nenaudojant 

automatinių sistemų (siurbimo siurblių ir 

pan.) (geroji praktika); 

• naudoti rankines plokščiąsias reples 

arba spaustuvus su ilgomis rankenomis, 

„kad nebūtų tiesioginio sąlyčio ir purslų 

poveikio (dirbti virš kieno nors galvų 

draudžiama)“ (geroji praktika). 

Situacija, susijusi su celiuliozės ir 

popieriaus pramone, esant ES RVA 

(2007): 

beveik visos nurodytos gamyklos (97%) 

turi automatizuotą uždarąją sistemą. 

Visgi 50% nurodė, kad apdorojimas 

NaOH vis dar vyksta pildant 

rezervuarus / talpyklas, valant, atliekant 

techninę priežiūrą, iškraunant 

sunkvežimius, įdedant reaktanto, 

ištuštinant būgnus arba maišus ir imant 

mėginius (vidutiniškai 4 vienos 

gamyklos darbuotojai). 

Situacija, susijusi su chemijos 

pramone, esant ES RVA (2007): 

didžiausias poveikis įkvepiant tikėtinas 

pilant NaOH iš rezervuaro į 

technologinio proceso indą. Dauguma 

pramonės sektorių naudoja uždaruosius 

ir (arba) automatizuotus technologinius 

procesus ir skystąjį 50% NaOH. 

Situacija, susijusi su tekstilės pramone, 

esant ES RVA (2007): NaOH poveikis 

gali pasireikšti panardinant medienos 

plaušieną ir tirpinant celiuliozės 

ksantogenatą. Dauguma pramoninių 

sektorių naudoja uždarąjį ir (arba) 

automatizuotą technologinį procesą. 

NaOH nebus purškiamas. 
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Informacijos tipas Duomenų laukas Paaiškinimas 

Reikalinga vietinė 

ištraukiamoji 

ventiliacija ir geroji 

darbo praktika 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra 

reikalinga be gerosios darbo praktikos. 

Kad pagerėtų oro kokybė ir nebūtų 

erzinami kvėpavimo takai darbo vietoje 

Situacija esant ES RVA (2007): 8 iš 

22 pirkėjų (36%) atsakė, kad jie naudoja 

vietinę ištraukiamąją ventiliaciją, kai 

darbo vietoje tvarko NaOH. 

Bendroji ventiliacija Bendroji ventiliacija – tai geroji praktika, 

jei nėra vietinės ištraukiamosios 

ventiliacijos. 

Kad pagerėtų oro kokybė ir nebūtų 

erzinami kvėpavimo takai darbo vietoje 

Asmens saugos 

priemonės (ASP), 

reikalingos 

įprastinėmis darbo 

sąlygomis 

• Kvėpavimo organų apsauga. Jei 

susidaro dulkės arba aerozolis (pvz., 

purškiant), naudokite kvėpavimo organų 

apsaugos priemones su patvirtintu filtru 

(P2) (būtina). 

• Rankų apsauga: nepralaidžios 

chemikalams atsparios apsauginės 

pirštinės (būtina) 

o Medžiaga: butilo guma, PVC, 

polichloroprenas su natūralaus latekso 

sluoksniu; medžiagos storis: 0,5 mm; 

prasiskverbimo laikas: >480 min. 

o Medžiaga: butadieno nitrilinis 

kaučiukas, fluorinta guma; medžiagos 

storis: 0,35 - 0,4 mm; prasiskverbimo 

laikas: >480 min. 

• Jei gali būti purslų, dėvėkite gerai 

priglundančius, cheminėms medžiagoms 

atsparius apsauginius akinius, apsauginį 

veido skydą (būtina). 

• Jei gali būti purslų, dėvėkite 

tinkamus apsauginius drabužius, 

prijuostes, skydelius ir kostiumus, 

guminius arba plastikinius batus (būtina) 

Situacija esant ES RVA (2007): 

klausimynas parodė, kad 29% 

atsakiusių pirkėjų nurodė galimą 

poveikį įkvepiant, 71% – galimą 

poveikį per odą ir, galiausiai, 75% – 

galimą poveikį akims. Daugeliu atvejų 

buvo naudojamos ASP, kad nebūtų 

galima įkvėpti. Kad nepatektų ant odos, 

46% respondentų nurodė, kad buvo 

dėvimos pirštinės, 25% naudojo 

specialius darbužius ir, galiausiai, 29% 

atsakė, kad nenaudojo jokių ASP. Kad 

nepatektų į akis, 67% pirkėjų atsakė, 

kad naudoja apsauginius akinius arba 

viso veido kaukę, o likusieji nurodė, kad 

daugeliu atvejų nenaudoja jokių ASP 

(Euro Chlor, 2005). 

Kitos su darbuotojais 

susijusios rizikos 

valdymo priemonės. 

Pavyzdžiui: 

konkrečios mokymo 

sistemos, stebėjimo / 

ataskaitų pateikimo 

arba auditavimo 

sistemos, specialios 

kontrolės 

rekomendacijos. 

Toliau pateiktos priemonės yra būtinos 

(pagal ES RRS, 2008): 

• darbuotojai, dirbantys nustatytos 

rizikos technologiniame procese / 

teritorijose, turi būti instruktuoti: a) kad 

nedirbtų be kvėpavimo organų apsaugos 

priemonių ir b) kad suprastų korozines 

savybes ir ypač poveikį kvėpavimo 

organams įkvėpus natrio hidroksido, ir c) 

kad laikytųsi darbdavio nustatytų 

saugesnių procedūrų (ES RRS, 2008); 

• darbdavys taip pat turi įsitikinti, ar 

yra būtinos ASP ir ar jos naudojamos 

pagal nurodymus. 

 

Priemonės, susijusios 

su produkto 

konstrukcija (ne 

koncentracija), 

turinčia poveikio 

darbuotojams 

• Didelio klampumo koregavimas 

pagalbinėmis medžiagomis (geroji 

praktika) 

• Pristatoma tik kaip produktas 

statinėje ir (arba) autocisternose (geroji 

praktika) 

Saugotis purslų 
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1.3.1.3.2 Su profesionaliais darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės 

Kadangi natrio hidroksidas yra korozinis, rizikos žmonių sveikatai vertinimo priemonės turi apsaugoti nuo tiesioginio 

sąlyčio su medžiaga. Dėl šios priežasties profesionaliam natrio hidroksido naudojimui geriausia taikyti automatizuotas 

arba uždarąsias sistemas. Kadangi įdiegti automatizuotas, uždarąsias sistemas ir vietinę ištraukiamąją ventiliaciją gali 

būti neįmanoma, be asmens apsaugos priemonių, labai svarbios su produkto konstrukcija susijusios priemonės, 

saugančios, kad į akis / ant odos tiesiogiai nepatektų NaOH ir nesusidarytų aerozolių bei purslų. 

Su produkto konstrukcija susijusios priemonės yra būtinos. Tai specialios įpylimo kolonėlės arba siurbliai ir 

pan., specialiai saugantys nuo purslų / išsiliejusių medžiagų / poveikio. 

10 lentelėje pateikiama asmens apsaugos priemonių rekomendacijų apžvalga. Pagal NaOH koncentraciją 

preparate siūlomi skirtingi apribojimai. 

10 lentelė. Asmens apsaugos priemonės, susijusios su profesionaliai darbuotojais 

 NaOH 

koncentracija 

produkte > 2% 

NaOH 

koncentracija 

produkte 0,5–2% 

NaOH 

koncentracija 

produkte < 0,5% 

Kvėpavimo organų apsauga. Jei susidaro dulkės arba 

aerozolis (pvz., purškiant), naudokite kvėpavimo organų 

apsaugos priemones su patvirtintu filtru (P2). 

Privaloma Geroji praktika Ne 

Rankų apsauga. Jei gali patekti ant odos, mūvėkite 

nepralaidžias, chemikalams atsparias apsaugines pirštines. 

Privaloma Geroji praktika Ne 

Apsauginiai drabužiai. Jei gali būti purslų, dėvėkite 

tinkamus apsauginius drabužius, prijuostes, skydelius ir 

kostiumus, guminius arba plastikinius batus. 

Privaloma Geroji praktika Ne 

Akių apsauga. Jei gali būti purslų, dėvėkite gerai 

priglundančius, cheminėms medžiagoms atsparius 

apsauginius akinius, apsauginį veido skydą. 

Privaloma Geroji praktika Ne 

1.3.1.3.3 Su aplinka susijusios rizikos valdymo priemonės 

Atitinkamos su aplinka susijusios rizikos valdymo priemonės yra aprašytos 1.1.1.4.2 skyriuje. 

1.3.1.4 Su atliekomis susijusios priemonės 

Kietojo NaOH atliekų nėra. Skystojo NaOH atliekas reikia panaudoti pakartotinai arba išpilti į pramoninių 

nuotekų sistemą ir dar neutralizuoti, jei reikia (žr. „Su aplinka susijusios rizikos valdymo priemones“). 

 

1.3.2 Poveikio vertinimas 

1.3.2.1 Poveikis darbuotojams 

NaOH – tai ėsdinanti medžiaga. Tvarkant ėsdinančias medžiagas ir mišinius, labai retai būna tiesioginis sąlytis su 

oda, todėl laikoma, kad kartotinio poveikio odai galima nepaisyti. Todėl pagal NaOH ES RVA (2007) grynojo 

NaOH poveikis odai nebus vertinamas. Šių medžiagų ir mišinių kartotinio poveikio odai nepaisyti negalima. 

Tiesiogiai susijusios populiacijos, kurioms iš esmės gali pasireikšti ėsdinančių produktų poveikis, yra 

chemijos, aliuminio ir popieriaus pramoninių sektorių darbuotojai. Be to, didesnį ar mažesnį tiesioginį sąlytį 

su NaOH (atskiestu) gali turėti tekstilės darbuotojai ir valytojai. 

Įprastinėmis tvarkymo ir naudojimo sąlygomis nėra tikėtina, kad NaOH sistemingai bus organizme, todėl ir 

nėra tikėtina, kad pasireikš koks nors sisteminis NaOH poveikis patekus ant odos arba įkvėpus. 

Išmatuotoji poveikio koncentracija 

Išmatuotosios poveikio darbuotojams koncentracijos vertės yra apibendrintos 11 lentelėje. 

11 lentelė. Ilgalaikio poveikio darbuotojams koncentracijos vertės (išmatuotosios poveikio 

koncentracijos vertės) 

Poveikio 

būdai 

Išmatuotoji poveikio 

koncentracija 

Išmatuotųjų duomenų paaiškinimas / šaltinis 

Vertė Vienetas 

Įkvėpus   Pagal ES RVA (2007): galutinis profesionalusis suformuluotų produktų 

naudojimas 

 

 
<0,11 mg/m

3
 Asmeninio + teritorijos mėginio ėmimas, mėginio laikas: 250–364 min., 

vietos: mechaninis skyrius, stalas ne valymo kabinete, šoninė elektros 

spintos siena, nenaudojamų įrenginių vidurys, juodoji įrankių vežimo siena 

(Burton et al., 2000) 
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Poveikio 

būdai 

Išmatuotoji poveikio 

koncentracija 

Išmatuotųjų duomenų paaiškinimas / šaltinis 

Vertė Vienetas 
 

 

 Pagal ES RVA (2007): pramoninis naudojimas celiuliozės ir popieriaus 

sektoriuje 

 

 
<0,5/16* mg/m

3
 Vietos: medienos skyriuje, celiuliozės gamyba, balinimo / cheminis 

paruošimas, mašinų skyrius, antrinis panaudojimas; kiekis: 2–12;  

trukmė: >8 val.; TWA (Kennedy et al., 1991) 
 

 
0,001–0,70 mg/m

3
 Vietos: celiuliozės gamyba, žaliavos valymas ir pan., popieriaus / statybinio 

kartono mechanizmas, dažų naikinimas nuo makulatūros; TWA, visas kiekis: 

5; aptikčių kiekis: 1–5, intervalas: 0,001–1,2 mg/m
3
) (Korhonen et al., 2004) 

  Pagal ES RVA (2007): aliuminio pramonė 

 

 

0,033 

1,1 

2,40*** 

5,80** 

4,70*** 

 

 

mg/m³ AV 

1997–1999 m. duomenys, vietos: per plovimą kaustiku, smėlio gaudyklė 

(operatoriaus vietoje), plovimo kaustiku recirkuliacijos rezervuaras, naujasis 

sraigtinio transporterio pastatas, senasis viršslėgio rezervuaro pastatas, 

nusodintuvas, filtro plovimas ties keltuvo valdikliu, parteris virš kaustiko 

rezervuaro, būgno filtrai / įprastinis veikimas, ant žemės prieš filtrą, ant darbo 

stalo filtro, 1-asis aukštas ties filtro išleidimo vožtuvu, 1-asis aukštas prie 

transporterio juostos, virš išleidimo angos sklendės plovimo kaustiku metu, virš 

nusodinimo rezervuaro, plovimas kaustiku, operatoriaus vieta, nuovirų 

šalinimo išleidimo angos sklendės, kaustiko užpildo pirminis rezervuaras B, 

mėginys ant rezervuaro viršaus, greta ciklonų įprastinio apdorojimo metu 

Terpė: gaudyklė / filtras, 22 imčių taškai su 1–5 pasikartojimais, t= 5-117 min. 

   Nauja literatūra: aliuminio pramonė 

 

 

0,2 mg/m
3
 GM 2-oji perdirbimo gamykla, techninė priežiūra, N=19,  

intervalas: 0,02–4 mg/m
3
, 4 val. TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,17 mg/m
3
 GM 3-oji perdirbimo gamykla, techninė priežiūra, N=8,  

intervalas: 0,05-0,6 mg/m
3
, 4 val. TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,11 mg/m
3
 GM 3-oji perdirbimo gamykla, fermentavimas, N=6,  

intervalas: 0,05–0,6 mg/m
3
, 15 min. mėginys (Musk et al., 2000) 

 

 

0,46 mg/m
3
 GM 2-oji perdirbimo gamykla, nusodinimas, N=27,  

intervalas: 0,1–2,3 mg/m
3
, 4 val. TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,09 mg/m
3
 GM 3-oji perdirbimo gamykla, nusodinimas, N=9,  

intervalas: 0,05-1,1 mg/m
3
, 4 val. TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,34 mg/m
3
 GM 1-oji perdirbimo gamykla, nusodinimas, N=19,  

intervalas: 0,1–0,8 mg/m
3
, 4 val. TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,19 mg/m
3
 GM 3-oji perdirbimo gamykla, kalcinavimas arba transportavimas, N=18, 

intervalas: 0,05–0,9 mg/m
3
, 15 min. TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,56 mg/m
3
 GM 2-oji perdirbimo gamykla, nuovirų šalinimas, N=11,  

intervalas: 0,1–1 mg/m
3
, 4 val. TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,4 mg/m
3
 GM 3-oji perdirbimo gamykla, nuovirų šalinimas, N=12,  

intervalas: 0,05–3,5 mg/m
3
, 15 min. TWA (Musk et al., 2000) 

   Nauji aliuminio pramonės duomenys 

 

 

0,006 mg/m³ AV Metai: 2001, vieta = fermentavimas, N=18, trukmė = 8 val.,  

intervalas TWA= 0,002–0,024 mg/m
3
 

 

 

0,021 mg/m³ AV Metai: 2001, vieta = filtravimas, N=19, trukmė = 8 val.,  

intervalas TWA= 0,005–0,081 mg/m
3
 

 

 

0,017 mg/m³ AV Metai: 2001, vieta = nusodinimas, N=11, trukmė = 8 val.,  

intervalas TWA= 0,003–0,072 mg/m
3
 

 0,014 mg/m³ AV Metai: 2001, iš viso, N=48, trukmė = 8 val., intervalas TWA= 0,002–0,081 mg/m
3
 

   Pagal ES RVA (2007): tekstilės pramonė 

 

 

1,7–6,8 mg/m³ AV Merserizavimas, balinimas, plovimas, maišymas ir koncentravimas, 1-13, 

laikymas, darbuotojams pasireiškia poveikis, N=8-86 

* Vienintelis aukštas rodmuo dėl susodinimo sąlygų ties gesintuvu / kaustiko gaminimo įrenginiu. 
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** Mėginys, kuris žinomas kaip užterštas, nes mėginio ėmimo metu bandinių ėmiklis nesusilietė su garais / dulksna. 

Mėginiai paimti prieš garo šaltinio srovę dėl dominuojančių vėjo sąlygų. 

*** Mėginiai paimti labai drėgname gare / dulksnos debesyse; buvo užfiksuotos problemos dėl išsijungiančių ir 

užtvinusių siurblių. 

Galutinis suformuluotų produktų naudojimas 

1998 m. balandį vienoje bendrovėje buvo atliktas pavojaus sveikatai įvertinimas, susijęs su tualetų rezervuarų 

lėktuvuose valymu, kapitaline apžiūra ir remontu. Pagrindinis tikslas – ištirti galimą užkrečiamųjų 

mikroorganizmų poveikį ir NaOH poveikio išmatavimus (Burton et al., 2000). NaOH buvo sudedamoji muilo 

ir valymo priemonių, naudotų valymo kambaryje, dalis. Buvo paimti vienas asmenų kvėpavimo zonos ir 

keturių sričių mėginiai (trys tualeto valymo kambario viduje ir vienas jo išorėje). Mėginiuose buvo ištirtos 

šarminės dulkės ir migla rūgščių pagrindo titravimo būdu pagal NIOSH 7401metodą. Pagal Burton et al. 

(2000), buvo tikėtasi, kad rezultatai bus maži, nes kontrolės dieną buvo mažai purkšta muilu.Kadangi tikslus 

poveikis nėra žinomas, šie matavimai nėra įtraukti į rizikos aprašą (ES RVA, 2007). 

Celiuliozės ir popieriaus pramonė 

1988 m. matavimai buvo atlikti popieriaus gamykloje (Kennedy et al., 1991). Skirtingose vietose iš viso buvo 

paimti 28 vietos mėginiai esant mažiausiajam 8 val. Matavimo laikui (žr. 11 lentelę). Neaišku, kaip buvo 

paimti matavimo mėginiai. Nė vienas iš matų neviršijo aptikties lygį. Visose išmatuotose teritorijose 

pasireiškė per 8 val. Mažesnės negu 0,5 mg/m
3 
NaOH poveikis. 

Tarptautinio epidemiologinio cheminių medžiagų poveikio darbuotojas celiuliozės ir popieriaus pramonėje 

tyrimo metu buvo iš viso išanalizuota 3873 mėginių (Korhonen et al., 2004). Dauguma matavimų atlikta 1980–

1994 m. ir juose iš viso dalyvavo 12 šalių. 15 matavimų buvo atlikta dėl NaOH (žr. 11 lentelę). Du celiuliozės 

masės matai ir vienas statybinio kartono mechanizmo matas viršijo aptikties ribą. Naikinant popieriaus 

makulatūros dažus visi matavimai viršijo aptikties ribą 0,70 mg/m
3
 AV (intervalas: 0,30–1,20 mg/m

3
). Matavimų 

trukmė buvo ilgesnė negu viena valanda, tačiau tiksli trukmė nėra aiški. Iš straipsnio nėra aišku, kurios užduotys 

matuojant buvo atliktos. Šie matavimai atspindi senąją situaciją, kai į tinkamas rizikos valdymo priemones 

nebuvo pakankamai atsižvelgiama. Pagal 9 lentelę, rekomenduojamos tokios RVP: 1) kuo daugiau naudoti 

uždarųjų sistemų, 2) kur tinkama, naudoti VIV ir 3) naudoti KOAP, jei galimi purslai arba susidaro aerozolis. 

Aliuminio pramonė 

A bendrovėje 1997 ir 1999 m. buvo atliktas statinis „kaustiko dulksnos“ matavimas gaminant aliuminį. 

11 lentelėje pateikiama šių matavimų santrauka. Kaustiko dulksnos matavimai buvo atlikti naudojant 37 mm, 

0,8 μm, MCEF membraninį filtrą su atsarginiu celiuliozės įdėklu uždaroje 3-jų dalių kasetėje arba su SKC 

maža gaudykle, kurioje yra itin švarus vanduo. Visi atlikti matavimai (žr. 11 lentelę) yra blogiausiojo atvejo 

teritoriniai mėginiai, o dauguma vietų, atrinktų mėginiams paimti, buvo tos, kuriose tikėtasi didelės 

koncentracijos. Aritmetinis visų matavimų vidurkis – 0,39 mg/m
3
, esant 0,033–1,1 mg/m

3
 intervalui (išskyrus 

matavimus atsitiktinėmis situacijomis, kai sugesdavo įranga). Vidutinis matavimo laikas – 57 min. Kadangi 

operatoriai reguliariai nebūna matuojamose vietose, manoma, kad bendrasis buvimo laikas per dieną yra toks 

pat, kaip apytikslė vidutinė matavimo trukmė (1 val.). Manant, kad per 8 val. darbo dieną pasireiškia 

1,1 mg/m
3
 poveikis per 1 val., o per likusią dieną nėra jokio poveikio, per vieną visą pamainą pasireiškia 

pagrįstas blogiausiojo atvejo 0,14 mg/m
3
 poveikio lygis. Išmatuota trumpalaikė pagrįsto blogiausiojo atvejo 

vertė yra 1,1 mg/m
3
. Manant, kad per 8 val. darbo dieną pasireiškia 0,39 mg/m

3
 poveikis per 1 val., o per 

likusią dieną nėra jokio poveikio, per vieną visą pamainą pasireiškia įprastinis 0,05 mg/m
3
 poveikis. Išmatuota 

trumpalaikio įprastinio poveikio vertė yra 0,39 mg/m
3
 (ES RVA, 2007). 

Musk et al. (2000) pateikia trijų aliuminio perdirbimo gamyklių vakarų Australijoje kaustiko dulksnos poveikio 

darbo vietoje duomenis. Mėginio trukmė – 15 min. ir 4 val. svertinis vidutinis laikas. Susiję darbai yra techninė 

priežiūra, fermentavimas, valymas, nusodinimas, kalcinavimas arba transportavimas ir nuovirų šalinimas. 

Kito tyrimo (Fritschi et al., 2001) kaustiko dulksnos poveikio rezultatai buvo pateikti kokybiniu būdu, todėl 

nėra tinkami rizikos vertinimui. 

Šie anksčiau nurodyti matavimai atspindi senąją situaciją, kai į tinkamas rizikos valdymo priemones nebuvo 

pakankamai atsižvelgiama. Pagal 9 lentelę, rekomenduojamos tokios RVP: 1) kuo daugiau naudoti uždarųjų 

sistemų, 2) kur tinkama, naudoti VIV ir 3) naudoti KOAP, jei galimi purslai arba susidaro aerozolis. 

Naujesnių duomenų, susijusių su įvairia veikla (fermentavimu, filtravimu, nusodinimu) buvo surinkta iš 

aliumonio pramonės. Per visą pamainą buvo paimta kartotinių mėginių. Didžiausioji stebima koncentracija – 

0,021 mg/m
3
. Ši vertė bus vėliau aptarta apibūdinant riziką. 

Tekstilės pramonė 

1981 m. Matavimai buvo atlikti įvairiose Suomijos tekstilės gamybos įmonėse (Nousiainen et al., 1981). Iš 
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skirtingų vietų visos pamainos laikotarpiu iš biso buvo paimta 198 teritoriniai mėginiai (žr. 11 lentelę). 

Matuojant fiksuotasis įrenginys buvo nustatytas taip, kad būtų gautos geriausios galimos apytikslės poveikio 

darbuotojams vertės nepažeidžiant įprastinės darbo rutinos. Atstumas nuo merserizavimo, balinimo arba plovimo 

įrenginio buvo 1 m, o mėginių ėmimo aukštis nuo grindų arba darbo platformos 1–5 m. Matavimai buvo 

atliekami kiekvieno merserizavimo įrenginio priekinėje, vidurinėje ir užpakalinėje dalyse. Viduryje išmatuotas 

turinys dažnai buvo didžiausias, nes čia buvo tirpalo. Panašiai buvo atliekami ir matavimai skirtingose balinimo 

įrenginio vietose. Dauguma matavimų buvo atlikta merserizavimo ir balinimo metu ir galimas poveikis 

darbininkams buvo aukštas, lyginant su kitomis vietomis. Šie matavimai yra pasenę ir neapibrėžia blogiausio 

atvejo situacijos. Jie apibrėžia tekstilės pramonę prieš 30 metų. Pagal 9 lentelę, rekomenduojamos tokios RVP: 

1) kuo daugiau naudoti uždarųjų sistemų, 2) kur tinkama, naudoti VIV ir 3) naudoti KOAP, jei galimi purslai 

arba susidaro aerozolis. Todėl reikia naudoti šias RVP, kad būtų sumažintas poveikis įkvepiant. NaOH šių dienų 

tekstilės pramonėje daugiausia naudojamas uždarojoje sistemoje, kurioje nėra poveikio darbuotojams (žr. 

pavyzdines 1 pav. nuotraukas). Tokiais atvejais, kai vis dar naudojamas atvirai, tiesioginis poveikis nepasireiškia, 

nes tai nebūtų purškimo procesas. Tai būtų nardinimo procedūra, kurios metu nesusidaro aerozolis. Atvirojo 

KOH naudojimo matas, kuris yra labai panašus į NaOH (įrenginio valymo procedūra, kurios metu gali pasireikšti 

poveikis), buvo mažesnis negu 0,06 mg/m
3
. Tai buvo aptikties riba. 

1 pav. NaOH šių dienų tekstilės pramonėje naudojamas uždarojoje sistemoje, kurioje poveikio 

darbuotojams nėra (dešinė pusė: NaOH paskirstymas, vidurys: NaOH laikymas, dešinė pusė: NaOH 

naudojimas (dažymas) 

 
Įvertintoji poveikio koncentracija 

Įvertintosios poveikio darbuotojams koncentracijos vertės, pateiktos ES RVA (2007), yra apibendrintos 12 

lentelėje. 

12 lentelė. Ilgalaikio poveikio darbuotojams koncentracijos vertės (įvertintosios poveikio koncentracijos vertės) 

Poveikio 

būdai 

Įvertintoji poveikio 

koncentracija 

Išmatuotųjų duomenų paaiškinimas / šaltinis 

 Vertė Vienetas  

Sąlytis 

su oda 

0,42–84 mg/d ES RVA (2007) buvo apskaičiuoti įvairūs tolimesnių scenarijų poveikio 

per odą: galutinis skystojo orkaičių valiklio naudojimas; galutinis 

purškiamojo orkaičių valiklio naudojimas; galutinis plaukų tiesinimo 

produktų naudojimas ir naudojimas tekstilės pramonėje. 

Įkvėpus Įprastinė: 

0,04 

BPA: 

0,08 

 

mg/m
3 

 

mg/m
3
 

Pagal ES RVA (2007): produktų, kurių sudėtyje yra NaOH, 

formulavimas 

Papildomai į technologinį procesą įdedant skystojo NaOH (T = 20°C) 

(garų slėgis labai žemas, nesusidaro aerozolis, yra VIV, taikomas 

nedispersinis naudojimo metodas), EASE numato įprastinį 0–0,17 mg/m
3
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Poveikio 

būdai 

Įvertintoji poveikio 

koncentracija 

Išmatuotųjų duomenų paaiškinimas / šaltinis 

 Vertė Vienetas  

(0–0,1 ppm) poveikį įkvepiant. Tariant, kad NaOH koncentracija yra 

50 %, tipinė įvertintojo poveikio vertė yra 0,04 mg/m
3
 (0,025 ppm) (pusė 

intervalo 0–0,05 ppm). Pagrįsto blogiausiojo atvejo poveikio išmatuotoji 

vertė yra 0,08 mg/m
3
 (0,05 ppm, didžiausioji intervalo vertė). 

 Nereikšminga  Pagal ES RVA (2007): galutinis skystojo orkaičių valiklio 

naudojimas 

Pagal EASE įvertintasis įprastinis poveikis įkvepiant (tariant, kad garų 

slėgis yra labai žemas, nesusidaro aerozolis, tvarkoma tiesiogiai, 

naudojama nedispersiniu būdu) yra 0–0,17 mg/m
3
 (0–0,1 ppm). Tariant, kad 

skiedžiama santykiu 1:50 (grynas orkaičių valiklis nenaudojamas), o 

NaOH koncentracija yra 7,5% (vidutinė NaOH koncentracija), 

apskaičiuotoji įkvėpimo vertė (pagal vidutinę intervalo vertę) yra 1,3 · 10
-4
 mg/m

3
 

(0,02 · 0,075 · 0,085). Įvertintasis blogiausiojo atvejo poveikis įkvepiant, kai 

naudojama didžiausioji intervalo vertė, yra 2,6 · 10
-4
 mg/m

3
 (0,02 · 0,075 · 

0,17). Ir įprastinė, ir blogiausiojo atvejo vertės gali būti laikomos 

nereikšmingomis. 
 0,13 mg/m

3
 Pagal ES RVA (2007): galutinis purškiamojo orkaičių valiklio naudojimas 

NaOH yra nelaki cheminė medžiaga, todėl EASE netinka vertinti poveikį 

įkvepiant, kuris pasireiškia purškiant cheminę medžiagą. ES RVA (2007) 

siejama su modeliu, kurį sukūrė De Pater et al. (1999) nelakiųjų cheminių 

medžiagų poveikiui įvertinti purškimo metu.Šis modelis pagrįstas 

įvertintaisiais poliizocianatų, esančių purškiamosiose dangose, poveikio 

lygiais ir laikomas tinkamu purškiamajam valymui. Modelis 

Es = Em ∙ (Cs/Cm) 

Es = įvertintasis poveikis įkvepiant (mg/m
3
),  

Em = įvertintasis nelakiųjų cheminių medžiagų poveikis (mg/m
3
), 

Cs = paskelbtosios cheminės medžiagos 1he procentinė dalis ir  

Cm = visų nelakiųjų cheminių medžiagų procentinė dalis. 

Tariant, kad NaOH koncentracija yra 3% (vidutinė NaOH koncentracija 

purškiamojoje medžiagoje), Cs yra 0,03. Kadangi įvertintasis nelakiųjų 

medžiagų poveikis ir procentinės nelakiųjų medžiagų dalys nėra žinomi, 

išmatuotosios purškiamųjų dažų vertės naudojamos kaip orientacinės reikšmės: 

Em = 10 mg/m
3
 ir Cm = 0,3. Taip gaunamas 1 mg/m

3
 (10 · 0,03/0,3) 

įvertintasis poveikis įkvepiant. Jei purškiama 1 val. per dieną, o likusią dieną 

poveikio nėra, įvertintasis pagrįstas blogiausiasis atvejis yra 0,13 mg/m
3
. 

 

 

Įprastinę: 

0,04 

BPA: 

0,08 

 

mg/m
3
 

 

mg/m
3
 

Pagal ES RVA (2007): EASE cheminės pramonės imitavimas, 

pramoninis naudojimas celiuliozės ir popieriaus bei aliuminio 

pramoniniuose sektoriuose 
Papildomai į technologinį procesą įdedant skystojo NaOH (T = 20°C) 

(garų slėgis labai žemas, nesusidaro aerozolis, taikomas nedispersinis 

naudojimo metodas), EASE numato įprastinį 0–0,17 mg/m
3
 (0–0,1 ppm) 

poveikį įkvepiant. Tariant, kad NaOH koncentracija yra 50%, tipinė 

įvertinojo poveikio vertė yra 0,04 mg/m
3
 (0,025 ppm) (pusė intervalo 

0–0,05 ppm). Vertinant pagrįstąjį blogiausiąjį atvejį, taikomas 0,08 

mg/m
3
 (0,05 ppm, didžiausioji intervalo vertė) poveikis. 

 0–0,043 mg/m
3
 Pagal ES RVA (2007): tekstilės pramonė 

Celiuliozės mirkymas natrio hidroksido tirpale gali būti palyginamas su 

maišymu. Tokiu atveju celiuliozė bus dedama į natrio hidroksidą. 

Tariant, kad uždarojoje sistemoje yra labai žemas garų slėgis, nesusidaro 

aerozolis ir taikomas nedispersinis naudojimo būdas, EASE numatoma 

0–0,17 mg/m
3
 (0–0,1 ppm) vertė. Jei naudojamas 25% koncentracijos 

NaOH, intervalas bus 0–0,043 mg/m
3
. 
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Įvertintosios poveikio darbuotojams įkvepiant koncentracijos vertės pagal ECETOC TRA įrankį yra 

apibendrintos 13 lentelėje. Buvo manoma, kad vietinės ištraukiamosios ventiliacijos ir kvėpavimo organų 

apsaugos nėra, jei nėra nurodyta kitaip. Nustatytojo poveikio trukmė buvo daugiau kaip 4 val. per dieną kaip 

blogiausiojo atvejo prielaida. Profesionalusis naudojimas taip pat buvo nurodomas kaip blogiausiojo atvejo 

prielaida, jei tinkama. Kadangi NaOH yra labai higroskopiškas, buvo pasirinkta mažo kietosios medžiagos 

dulkėtumo klasė. Vertinime įvertintos tik tiesiogiai susijusios PROC (procesų kategorijos). 

Nebūtina kiekybiškai įvertinti poveikio per odą verčių, nes poveikio per odą DNEL nėra apskaičiuojamas. 

13 lentelė. Ilgalaikio poveikio darbuotojams įkvepiant koncentracijos vertės (įvertintosios poveikio 

koncentracijos vertės) 

PROC – PROC aprašas  Skystasis 

(mg/m
3
) 

Kietasis 

(mg/m
3
) 

PROC1 Naudojamas uždarojo proceso metu ir nėra poveikio tikimybės 0,17 0,01 

PROC2 Naudojamas uždarojo tolydžiojo proceso metu su atsitiktiniu 

kontroliuojamuoju poveikiu (pvz., imant mėginius) 

0,17 0,01 

PROC3 Naudojamas uždarojo paketinio apdorojimo proceso metu (sintezės 

arba technologinio paruošimo) 

0,17 0,1 

PROC4 Naudojamas paketinio arba kitokio apdorojimo proceso metu 

(sintezės), kai atsiranda poveikio tikimybė 

0,17 0,2 (su VIV) 

PROC5 Maišomas (įmaišomas) paketinio apdorojimo proceso metu (pakopinis 

ir / arba reikšmingas sąlytis) formuluojant preparatus ir gaminius 

0,17 0,2 (su VIV) 

PROC7 Purškiamas pramoninėse aplinkose ir procesuose  0,17 Netaikoma 

PROC8a/b Cheminė medžiaga arba preparatas perpilamas (supilamas / 

išpilamas) iš indų / didelių talpyklų į juos / jas tam tikslui 

pritaikytose arba nepritaikytose patalpose 

0,17 0,5 

PROC9 Cheminės medžiagos arba preparato perpylimas į mažas talpyklas 

(tam tikslui skirtoje linijoje, įskaitant ir svėrimą) 

0,17 0,5 

PROC10: Klijų arba kitų dangų dengimas voleliu arba valymas šepečiu 0,17 0,5 

PROC11: Purškimas ne pramoninėmis aplinkybėmis arba ne pagal taikymo sritį 0,17 0,2 (su VIV) 

PROC13: Gaminių apdorojimas juos nardinamuoju arba pilamuoju metodu 0,17 0,5 

PROC14 Preparatų arba produktų gamyba gaminant tabletes, suspaudžiant, 

išspaudžiant, granuliuojant 

0,17 0,2 (su VIV) 

PROC15: Laboratorinio reagento naudojimas 0,17 0,1 

PROC19 Maišymas ranka artimu sąlyčiu ir naudojant tik ASP. 0,17 0,5 

PROC23 Atvirasis apdorojimas ir perpylimo darbai (su mineralais), esant 

aukštesnei temperatūrai 

0,17 0,4 (su VIV ir 

RPE (90%) 

PROC24 Didelio kiekio (mechaninės) energijos išskyrimas iš cheminių 

medžiagų, esančių medžiagose ir (arba) produktuose 

0,17 0,5 (su VIV ir 

RPE (90%) 

PROC 26 daugiausia buvo taikytinas metalų pramonei. Manoma, kad neorganinių medžiagų tvarkymas yra 

įtrauktas į esamas įvertintas PROC. 

Dėl garų arba aerozolių, kurie susidaro atidarant cilindrą arba būgną ir pridedant produktą prie technologinio 

proceso, galimas poveikis įkvepiant, kai pilamas produktas. Supiltas į rezervuarą NaOH atskiedžiamas. 

Poveikio verčių santrauka 

Poveikio darbuotojams koncentracijos santrauka pagal rizikos apibūdinimą pateikta 14 lentelėje. 

14 lentelė. Poveikio darbuotojams koncentracijos santrauka 

Poveikio 

būdai 

Koncentracija Pagrindimas 

Sąlytis su oda 

(mg/cm
2
) 

84 mg/d Pagal ES RVA (2007): >2% NaOH koncentracijos produktai yra ėsdinantys, 

todėl tikimasi, jog bus naudojamos veiksmingos kontrolės priemonės, kad 

būtų apsisaugota nuo sąlyčiui su oda. Be to, manoma, kad tvarkant 

ėsdinančias medžiagas reikia nuolat dėvėti apsauginius drabužius ir pirštines. 

Gamybos įmonės informuoja, kad tvarkydamos grynąjį NaOH naudoja 

apsaugines pirštines, kostiumus ir batus. Todėl manoma, kad kartotinis 

kasdieninis grynosios cheminės medžiagos poveikis odai yra nereikšmingas. 
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NaOH tirpalai, kurių sudėtyje yra mažiau negu 2% cheminės medžiagos, 

nepasižymi ėsdinančiomis savybėmis. Būtent tokios koncentracijos poveikio 

odai vertė ir yra apskaičiuojama. 

Į < 2% koncentracijos NaOH tvarkymo rizikos apibūdinimą bus įtrauktas 

84 mg per dieną pagrįstas blogiausiojo atvejo poveikis. 

Poveikis 

įkvėpus 

(mg/m
3
) 

< 1 mg/m
3
 Pagal ES RVA (2007): rizikos aprašui buvo parinktos tokios vertės: 

1 Celiuliozės ir popieriaus pramonė: 0,08 mg/m
3
 

2 Makulatūros dažų šalinimas: 1,20 mg/m
3
 

3 Aliuminis: 0,14 mg/m
3
. Trumpalaikė vertė: 1,1 mg/m

3
 

4 Tekstilė: 3,4 mg/m
3
 

5 Chemijos pramonė: 0,08 mg/m
3
 

Dauguma šių matavimų atspindi pasenusią situaciją, kai į tinkamas rizikos 

valdymo priemones nebuvo pakankamai atsižvelgiama. Pagal 9 lentelę, 

rekomenduojamos tokios RVP: 1) kuo daugiau naudoti uždarųjų sistemų, 

2) kur tinkama, naudoti VIV ir 3) naudoti KOAP, jei galimi purslai arba 

susidaro aerozolis. Taikant RVP, didesnis negu 90% efektyvumas poveikio 

koncentracijos vertes sumažintų iki mažesnių negu 1 mg/m
3
. 

 

1.3.2.2 Netiesioginis poveikis žmonėms per aplinką (per burną) 

Netiesioginis poveikis žmonėms, pavyzdžiui, pavartojus geriamojo vandens, nėra siejamas su NaOH. Bet koks 

galimas NaOH poveikis išpylus į aplinką bus svarbus tik vietos lygiu. Bet koks poveikis pH išpylus į vietos 

vandens imtuvus bus neutralizuojamas regioniniu lygiu. Todėl netiesioginis poveikis žmonėms per aplinką 

(per burną) nėra susijęs su NaOH atveju (ES RVA, 2007). 

1.3.2.3 Poveikis aplinkai 

Kaip nurodyta ES NaOH RVA (2007), rizikos aplinkai vertinimas yra svarbus tik vandens aplinkai, kai 

taikomas, įskaitant KAVĮ / NVĮ, nes NaOH emisija skirtingais gyvenimo ciklo etapais (gamybos ir 

naudojimo) daugiausia taikoma (nuotekoms) vandeniui. Poveikio ir rizikos vandens aplinkai vertinime bus 

nagrinėjamas tik galimas pH pokyčių, susijusių su OH išsiliejimu, poveikis organizmams / ekosistemoms, nes 

tikimasi, kad Na
+
 jonų toksiškumas bus nereikšmingas, lyginant su (galimu) pH poveikiu. Bus nagrinėjama tik 

vietiniu lygiu, įskaitant ir gamybos, ir pramoninio naudojimo biologinio valymo įrenginius (KAVĮ) arba 

nuotekų valymo įrenginius (NVĮ). Bet koks galimas poveikis tikėtinas vietiniu lygmeniu, todėl buvo 

nuspręsta, kad į šį rizikos vertinimas nereikia įtraukti regioninio arba kontinentinio lygmens. Be to, didelis 

vandens tirpumas ir labai žemas garų slėgis rodo, kad NaOH bus daugiausia randama vandenyje. Reikšminga 

išmetamų į orą teršalų kiekiai nėra tikėtini dėl labai žemo NaOH garų slėgio. Reikšmingi išmetamų į sausumą 

teršalų kiekiai taip pat nėra tikėtini. Dumblo panaudojimo būdas nėra susijęs su teršalų išmetimu į žemės ūkio 

dirvą, nes NaOH kietųjų dalelių sorbcija KAVĮ ir NVĮ nevyks. 

Poveikio vandens aplinkai vertinime bus įvertinti tik galimi KAVĮ nuotekų ir paviršinių vandenų pH pokyčiai, 

susiję su OH
-
 išmetimu (išleidimu) vietiniu lygiu. 

1.3.2.3.1 Patekimas į aplinką 

Kad būtų įvertintas naudojamo NaOH patekimas į aplinką, Euro Chlor, bendradarbiaudama kartu su 

Portugalijos ir Olandijos vyriausybės organizacijomis, sudarė klausimyną, kuriame pabrėžiamos pagrindinės 

naudojimo paskirtys (ES RVA, 2007). Kadangi poveikio vertinimas pabrėžė galimus pH pokyčius vietos 

vandenų aplinkoje, vartotojų vietose buvo pareikalauta pH kontrolės duomenų. Remiantis gamintojams 

pateikto klausimyno rezultatais (žr. 1.1 skyrių), buvo numatyta, kad išmetamųjų teršalų pH pagal vietinius 

reikalavimus griežtai kontroliuos ir susiję pramoniniai sektoriai. Todėl klausimyno aplinkos dalis buvo 

supaprastinta susitariant su ataskaitos rengėja dėl tokių dviejų klausimų: „Ar jūsų galutinėse nuotekose, kurias 

išleidžiate į priimančiuosius vandenis, vis dar yra NaOH?“ Ir „jei taip“: „Ką darote, kad pašalintumėte NaOH, 

esančio išmetamuosiuose teršaluose, poveikį?“ Išsamūs vartotojo klausimyno rezultatai buvo pateikti Euro 

Chlor (2005). 

Į popieriaus ir celiuliozės pramonės sektorius buvo kreiptasi per EPPK (Europos popieriaus pramonės 

konfederaciją) ir gauti 34 atsakymai. Vienas celiuliozės ir popieriaus pramonės atstovo klausimynas buvo 

gautas iš Vokietijos (Nacionalinės Federacijos). Jis atspindėjo bendrąją praktiką šioje šalyje. 

Į kitus pramoninius sektorius buvo kreiptasi per penkis didžiausius NaOH gamintojus, iš kurių kiekvienas 

klausimyną išsiuntė 20 savo klientų, beveik visais atvejais tai buvo galutiniai NaOH vartotojai. Atsakymai 
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gauti iš 24 klientų, kurie sudarė 24% viso atsakomumo. 8 iš 24 atsakymų buvo gauti iš Ispanijos. Kiti atsakę 

vartotojai buvo iš Belgijos, Vokietijos, Nyderlandų ir Jungtinės Karalystės. Dauguma atsakymų (17) buvo 

gauti iš chemijos pramonės. Po vieną atsakymą buvo gauta iš plieno, tekstilės, kaučiuko gamybos, 

paskirstymo, maisto, metalo ir aliuminio pramoninių sektorių. Vieną anketą užpildė platintojas, kuris nebuvo 

galutinis NaOH vartotojas. 

Celiuliozės ir popieriaus pramonė per parą vidutiniškai sunaudojo 14 t NaOH (0,005–160 t intervalas), o 

likusieji vartotojai – vidutiniškai 24 t per dieną (1,5–110 t intervalas). 32 popieriaus ir celiuliozės pramonės 

respondentai atsakė, kad galutinėse nuotekose NaOH nėra, tačiau dviem atvejais jo buvo. Šie respondentai 

atsakė, kad poveikis kontroliuojamas. 21 iš 23 kitų apklaustų galutinių vartotojų (išskyrus platintoją) nurodė, 

kad galutinėse nuotekose NaOH nėra. Dviejų chemijos pramonės įmonių galutinėse nuotekose buvo NaOH. 

Šios įmonės konkrečiai nežino, ar neutralizuoja savo nuotekas. Paprastai galioja vietinės procedūros, kurių 

reikalauja valdžios institucijos, kad nebūtų išleistos didesnių verčių nuotekos. Jas reikia sumaišyti su kitais 

srautais, kad būtų neutralizuotos, arba išleistos į NVĮ, jei manoma, kad tai būtina. 

Naudojimo vietoms skirtų klausimynų rezultatai parodė, kad daugeliu atvejų galutinėse nuotekose daugiau 

nebebuvo NaOH. Išleidžiamų nuotekų pH paprastai yra kontroliuojamas ir beveik visada taikomos atitinkamos 

taisyklės. Vis dėlto negalima atmesti, kad kai kuriose naudojimo vietose, išleidžiančiose savo nuotekas į 

aplinką, nuotekos nėra neutralizuojamos ir joms nėra privaloma to daryti pagal teisės aktus. 

Kaip nurodyta anksčiau, NaOH išmetamieji teršalai daugiausia taikomi nuotekoms. Be to, didelis vandens 

tirpumas ir labai žemas garų slėgis rodo, kad NaOH bus daugiausia randama vandenyje. Vandenyje (įskaitant 

dirvožemio arba nuosėdų porų vandenį) NaOH būna kaip natrio jonas (Na
+
) ir hidroksilo jonas (OH

-
), kadangi 

kietasis NaOH greitai ištirpsta, todėl išsiskaido vandenyje. 

1.3.2.3.2 Nuotekų valymo įrenginių (NVĮ) poveikio koncentracija 

Pagal RVP, susijusias su aplinka, kad į komunalinių nuotekų sistemas nebūtų pilamas NaOH tirpalas, jei nėra 

neutralizuotas, į komunalinių nuotekų valymo įrenginius patenkančių nuotekų pH yra neutrali, todėl biologinei 

veiklai jokio poveikio nėra. 

1.3.2.3.3 Jūros vandens aplinkos poveikio koncentracija 

Poveikio jūros vandens aplinkai koncentracija yra panaši į 1-ajame PS atliktą įvertinimą (žr. 1.1.2.3.3 skyrių). 

1.3.2.3.4 Nuosėdų poveikio koncentracija 

Poveikio nuosėdų terpei koncentracija yra panaši į 1-ajame PS atliktą įvertinimą (žr. 1.1.2.3.4 skyrių). 

1.3.2.3.5 Dirvožemio ir gruntinio vandens poveikio koncentracija 

Poveikio dirvožemio ir gruntiniam vandeniui koncentracija yra panaši į 1-ajame PS atliktą įvertinimą 

(žr. 1.1.2.3.5 skyrių). 

1.3.2.3.6 Oro aplinka 

Poveikio oro aplinkai koncentracija yra panaši į 1-ajame PS atliktą įvertinimą (žr. 1.1.2.3.6 skyrių). 

1.3.2.3.7 Poveikio koncentracija, susijusi su maisto grandine (antrinis apnuodijimas) 

Poveikio koncentracija, susijusi su maisto grandine, yra panaši į 1-ajame PS atliktą įvertinimą (žr. 1.1.2.3.7 

skyrių). 
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1.4 4-asis poveikio scenarijus. NaOH vartotojiškas naudojimas 
 

1.4.1 Poveikio scenarijus 

1.4.1.1 Trumpas poveikio scenarijaus pavadinimas 

SU21: privatūs namų ūkiai 

PROC netaikoma šiam PS. 

PC 20, 35, 39 (neutralizavimo medžiagos, valymo produktai, kosmetika, asmens higienos produktai). Kitos 

produktų kategorijos nėra aiškiai aptartos šiame poveikio scenarijuje. Visgi nedidelės koncentracijos NaOH 

taip pat galima naudoti ir kitoms PC, pvz.: PC3 (iki 0,01%), PC8 (iki 0,1%), PC28 ir PC31 (iki 0,002%), nors 

jį galima naudoti ir likusioms produktų kategorijoms (PC 0-40). 

AC netaikoma šiam PS. 

1.4.1.2 Šiame poveikio scenarijuje pateikiamų veiklų, procesų ir darbinių sąlygų aprašas 

NaOH (iki 100%) taip pat naudoja ir vartotojai. Jis naudojamas namuose kanalizacijai ir vamzdžiams valyti, 

medienai apdoroti ir muilui namuose gaminti (Keskin et al., 1991; Hansen et al., 1991; Kavin et al., 1996). 

NaOH taip pat naudojamas baterijose ir pašluostėse, skirtose orkaitėms valyti (Vilogi et al., 1985). Toliau 

trumpai aprašomos naudojimo paskirtys. 

1.4.1.2.1 Grindų valymo produktai 

Grindų valikliai naudojami seniems apsauginiams sluoksniams pašalinti. Natrio hidroksidas grindų valikliuose 

sudaro ne daugiau kaip 10% visos dalies. Norint nuvalyti gyvenamojo kambario grindis, 22 m
2
 plotui reikia 

550 g produkto. Naudojamas neskiestas produktas. Produkto užpurškiama ant skepetos ir grindys valomos 

rankomis. 

1.4.1.2.2 Plaukų tiesinimo priemonės 

Natrio hidroksidas plaukų tiesinimo priemonėse, kurias naudoja visuomenė, sudaro ne daugiau kaip 2% visos 

dalies (pagal ES kosmetikos direktyvą). Natrio hidroksidas kaip kaustiko tipo cheminė medžiaga iš esmės 

suminkština plaukus. Tuo pačiu jis padidina plaukus. Naudojant natrio hidroksido tirpalą plaukams, jis 

prasiskverbia į žievinį sluoksnį ir suskaido kryžmines jungtis. Žievinis sluoksnis iš esmės yra vidurinysis 

vidinis plauko kamieno sluoksnis, užtikrinantis garbanotų plaukų stiprį, elastingumą ir formą. 

1.4.1.2.3 Orkaičių valikliai 

Orkaičių valikliai yra stiprios riebalų šalinimo priemonės ir tinka valyti purvą, prilipusį ant orkaičių, kepimo 

grotelių ir pan. Orkaičių valiklių sudėtyje yra stiprių šarminių sudedamųjų dalių. Stiprus šarmas reikalingas 

prikepusioms druskoms pašalinti. Yra rankiniai purškikliai ir pulverizatorius (aerozoliniai flakonai). Naudojant 

aerozolinius flakonus, ant tikslinės teritorijos susidaro putos. Užpurškus, reikia uždaryti orkaitės duris ir palaukti 

30 min., kol putos įsigers. Po to orkaitę reikia švariai nuvalyti drėgna skepeta arba kempine, kurią reikia dažnai 

skalauti. Natrio hidroksido aerozoliniame flakone sudaro ne daugiau kaip 5% visos dalies. Vertinant poveikį, 

manoma, kad produkte yra 0,83% NaOH (kurio 2,5% pagaminta iš 33% NaOH vandens tirpalo). Produktas yra 

pieno baltumo glitus skystis. Dėl gelio formuluotės purškiama dideliais lašais (100% >10 µm). Purškiama 1 kartą 

per dieną, o vienas valymas trunka 2 min. Purškiama ant šaltos orkaitės. Galimas poveikis rankoms. Iš vieno 

flakono išpurškiama iki 1 g produkto per 1 sek., laikant ranką ant paruošto purkšti purškiklio. 

1.4.1.2.4 Kanalizacijos valymo priemonės 

Kanalizacijos vamzdžių valikliai, ištirpindami arba suardydami riebalus ir organines atliekas, išvalo 

užsikimšusius ir sunkiai pratekančius vamzdžius. Yra skirtingų rūšių kanalizacijos vamzdžių valiklių, 

produktų, kurių sudėtyje yra arba natrio hidroksido, arba sieros rūgšties. Skystųjų kanalizacijos vamzdžių 

valiklių sudėtyje yra ne daugiau kaip 30% NaOH. Skystųjų kanalizacijos vamzdžių valiklių naudojimas 

panašus į skystųjų valiklių dozavimą. Kanalizacijos vamzdžių valiklius reikia lėtai dozuojant pilti į vamzdį. 

Granulių, kurios taip pat gali būti naudojamos vamzdžiams atkimšti, sudėtyje yra iki 100%. Kanalizacijos 

vamzdžių valiklius reikia lėtai dozuojant pilti į vamzdį. Reikia palaukti bent 15 min., kad vamzdžių valiklis 

galėtų pašalinti užkimšusius teršalus. 

1.4.1.2.5 Kiti valymo produktai 

NaOH naudojamas gaminant įvairius valymo produktus, nors daugeliu atvejų kiekiai yra nedideli, o NaOH 

priedai daugiausia naudojami pH vertei koreguoti. Naudojami kiekiai sąveikaus su kitomis sudedamosiomis 

dalimis rūgštinio pagrindo reakcijų metu, todėl galutiniame produkte praktiškai nebelieka NaOH. Visgi 

hipochloritų produktuose gali būti 0,25–0,45% galutinės formuluotės NaOH. Kai kuriuose tualetų valikliuose 
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gali būti iki 1,1%, o tam tikruose muiluose – iki 0,5% galutinės formuluotės NaOH. 

1.4.1.2.6 Vartotojiškas naudojimas, tinkamumo naudoti laikas ir panaudotos baterijos, kuriose yra NaOH 

Vandeninis natrio hidroksidas naudojamas kaip elektrolitas magnio bei kadmio ir magnio dioksido bei cinko 

pagrindo šarminėse baterijose. Nors vietoj natrio hidroksido geriau naudoti kalio hidroksidą, šarminėse 

baterijose vis tiek dar gali būti NaOH. Visgi šiuo atveju cheminė medžiaga yra griežtai baterijos viduje, todėl 

su vartotoju jokio sąlyčio nebūna 

Pramoninis ir profesinis NaOH naudojimas baterijose (įskaitant grąžinamojo perdirbimo veiklą) aptariamas 3-

iame poveikio scenarijuje. Šis PS dėmesį sutelkia į vartotojišką naudojimą, tinkamumo naudoti laiką ir 

baterijų, kuriose yra NaOH, tinkamumo naudoti laiko pabaigą. Atsižvelgiant į tai, kad baterijos yra sandarūs 

gaminiai ir kad jų techninei priežiūrai nereikia naudoti NaOH, tiesioginis NaOH poveikis ir emisija tokiais 

tinkamumo naudoti ciklais turi būti minimalūs. 

1.4.1.3 Rizikos valdymo priemonės 

1.4.1.3.1 Su vartotojais susijusios rizikos valdymo priemonės (viskas, išskyrus baterijas) 

Rizikos valdymo priemonės, susijusios su vartotojais, daugiausia skirtos apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų. 

Su produkto konstrukcija susijusios priemonės 

• Reikalaujama naudoti patvaraus ženklinimo pakuotes, kad etiketės nebūtų automatiškai pažeistos arba 

pamestos normaliomis produkto naudojimo ir laikymo sąlygomis. Dėl nekokybiškos pakuotės galima fiziškai 

pamesti informaciją apie pavojus ir naudojimo instrukcijas. 

• Reikalaujama, kad namų ūkiuose naudojami chemikalai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 2% natrio 

hidroksido ir kurie gali būti prieinami vaikams, turi būti tiekiami su uždoriais, kurių negali atidaryti vaikas 

(šiuo metu taikoma), ir apčiuopiamu pavojaus įspėjimu (pagal adaptacijos prie techninės pažangos direktyvos 

1999/45/EB IV priedo A dalį ir direktyvos 67/548 15 straipsnio 2 dalį, jei namų ūkyje atitinkamai naudojami 

pavojingi preparatai ir cheminės medžiagos). Tai būtų apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų vaikai ir kitos 

jautriosios visuomenės grupės. 

• Reikalaujama, kad vartotojams būtų visada pateikiamos peržiūrėtos naudojimo instrukcijos ir 

informacija apie produktą. Taip aiškiai gali būti sumažinama netinkamo naudojimo rizika. Kad būtų 

sumažintas (mažų) vaikų arba senyvo amžiaus žmonių nelaimingų atsitikimų skaičius, patartina šiuos 

produktus naudoti nesant vaikams arba kitoms jautrioms socialinėms grupėms. Kad natrio hodroksidas būtų 

naudojamas tinkamai, naudojimo instrukcijoje turi būti pateikiami įspėjimai apie pavojingus mišinius. 

• Patartina tiekti tik labai tirštus preparatus. 

• Patartina tiekti, kad labai nedideliais kiekiais.  

Nurodymai vartotojams 

• Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

• Nepilti produkto į ventiliatoriaus angas arba plyšius. 

Reguliaraus vartotojiško naudojimo sąlygomis reikalingos ASP. 
 

 NaOH 

koncentracija 

produkte > 2% 

NaOH 

koncentracija 

produkte 0,5–2% 

NaOH 

koncentracija 

produkte < 0,5% 

Kvėpavimo organų apsauga. Jei susidaro dulkės arba 

aerozolis (pvz., purškiant), naudokite kvėpavimo organų 

apsaugos priemones su patvirtintu filtru (P2). 

Būtina Geroji praktika Ne 

Rankų apsauga: Jei gali patekti ant odos, mūvėkite 

nepralaidžias, chemikalams atsparias apsaugines 

pirštines. 

Būtina Geroji praktika Ne 

Akių apsauga: jei gali būti purslų, dėvėkite gerai 

priglundančius apsauginius akinius, apsauginį veido skydą. 

Būtina Geroji praktika Ne 

1.4.1.3.2 Su vartotojais (baterijų) susijusios rizikos valdymo priemonės 

Su produkto konstrukcija susijusios priemonės: reikalaujama naudoti tik visiškai hermetiškus ilgo gaminius, 

kurie tinkami naudoti ilgą laiką be techninės priežiūros. 

1.4.1.3.3 Su aplinka susijusios rizikos valdymo priemonės 

Specialių rizikos valdymo priemonių, susijusių su aplinka, nėra. 
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1.4.1.4 Su atliekomis susijusios priemonės 

Šią medžiagą ir jos talpyklą utilizuoti būtina saugiu būdu (pvz., grąžinant viešajai grąžinamojo perdirbimo 

įmonei). Jei talpykla tuščia, sunaikinkite laikydamiesi vietos valdžios reikalavimų, keliamų atliekoms. 

Kuo daugiau baterijų reikia apdoroti grąžinamuoju būdu (pvz., grąžinant viešajai grąžinamojo perdirbimo 

įmonei). Šarminių baterijų NaOH neutralizuojamas išpilant elektrolitą, surenkant ir neutralizuojant sieros 

rūgštį ir anglies dioksidą. Poveikis darbo vietoje, susijęs su šiais darbais, patratas pramoninio ir 

profesionaliono NaOH naudojimo poveikio scenarijuje. 

 

1.4.2 Poveikio vertinimas 

1.4.2.1 Consumer exposure 

Kalbant apie poveikį vartotojams,  būtina pabrėžti, kad natrio hidroksido poveikis yra išorinis. Patekus ant 

audinio ir į vandenį, susidarys natrio ir hidroksido jonai. Tokių jonų yra gausu organizme. 

Didelis natrio kiekis suvartojamas su maistu, nes pagal Fodor et al. (1999) per dieną įprastai su maistu 

suvartojama 3,1–6,0 g.NaOH ES RVA (2007) išorinio poveikio koncentracijos vertės, išreikštos mg/kg, 

apskaičiuotos ir palygintos su natrio suvartojimu per maistą, kad būtų nustatyta, ar tai svarbus poveikio 

metodas. Buvo įvertinti keli scenarijai: grindų valiklių, plaukų tiesinimo priemonių, orkaičių ir kanalizacijos 

vamzdžių valiklių. Apskritai buvo padaryta išvada, kad natrio suvartojimas naudojant produktus, kurių 

sudėtyje yra NaOH, nėra reikšmingas, lyginant su kasdieniniu natrio jonų suvartojimu kartu su maistu (ES 

RVA, 2007). Natrio suvartojimo poveikis daugiau nebuvo analizuojamas šiame natrio hidroksido dokumente. 

Kadangi atsitiktinis poveikis paprastai nėra įtraukiamas į ES cheminės saugos vertinimą ir yra apžvelgiamas 

ES RVA (2007; 4.1.3.2 skyriaus 59–62 psl.), šioje dokumentacijoje jis toliau nebus vertinamas. Visgi į šią 

dokumentaciją yra įtrauktos vartotojų rizikos valdymo priemonės, nustatytos NaOH rizikos mažinimo 

strategijoje (ES RRS, 2008). 

1.4.2.1.1 Ūmus / trumpalaikis poveikis 

Ūmus / trumpalaikis poveikis įvertintas tik pavojingiausio naudojimo sąlygomis. NaOH naudojimas 

purškiamajame orkaičių valiklyje ir NaOH, esančio orkaičių valiklio sudėtyje, poveikis įkvepiant įvertinti 

naudojant įvairius modeliavimo metodus: 

1) ConsExpo programinę įrangą (4.1 versija, http://www.consexpo.nl; Proud’homme de Lodder et al., 2006): 

numatytasis produktas: orkaičių valiklis (naudojimas: purškimas), numatytosios vertės taikomos purškikliui; 

2) SprayExpo (Koch et al., 2004): išsiskyrimo forma: sienos sritis (čia įvertinto naudojimo pakaitalas). 

Naudojimo ir įvesčių parametrų sąlygos 

Naudojimo sąlygas pateikė produkto gamintos, kaip nurodyta tolimesnėje lentelėje. Šioje lentelėje išvardytos 

konkrečios vertės ir jų pagrindimas, tačiau nėra pateikiamos numatytosios kituose modeliuose naudojamos vertės. 
 

Parametras Vertė 

Pakuotė 375 ml purškiklis 

Naudojamas kiekis 120 g 
1
 

Purškimo trukmė 120 sek. 
1
 

Apskaičiuotasis masės generavimo greitis 1 g/sek. 
1
 

Antgalio atstumas iki paviršiaus 0,5 m 

Antgalio atstumas iki orkaitės sienos 0,3 m 

Svorio frakcijos junginys 0,025 (2,5% sudedamoji dalis (33% NaOH), manant, kad gali 

dirginti) 

Dalelių dydžio pasiskirstymo mediana 273 µm 
1
 (vienos pakuotės trijų matavimų vidurkis; mažiausioji 

trijų skirtingų ištirtų pakuočių vertė) 

Medianos kitimo (frakcijos) koeficientas 1,15 
1
 (žr. tekstą) 

Didžiausiasis dalelės dydis 670 µm (įvertinta pagal grafinį lašelių dydžių pasiskirstymą) 

Patalpos tūris 15 m
3
 
2
 

Oro kaita 2,5/val. (ConsExpo numatytoji vertė, taip pat naudojama 

SprayExpo) 

Įkvėpimo atskyrimo skersmuo 670 µm (nustatytoji didžiausioji pasiskirstymo vertė, nes poveikis 

matuojamas ties nosimi) 
1
 Šie duomenys nesutampa su numatytosiomis modelių vertėmis. Dėl smulkesnės informacijos žr. tekstą. Pagal 

SprayExpo reikalaujama mažiausioji 300 sek. purškimo trukmė. Kad būtų išlaikytas bendrasis 120 g kiekis, buvo 

http://www.consexpo.nl/
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sumažintas masės formavimosi greitis. 
2
 Tai numatytoji ConsExpo vertė virtuvei. Patalpos dydis pagal SprayExpo (mažiausiasis galimas patalpos aukštis: 3 m) 

buvo priderintas, kad būtų užtikrinta identiška patalpos vertė. 

Produktui būdingi duomenys šiek tiek skiriasi nuo tų, kurie panaudoti ConsExpo 4.1 (Proud’homme de Lodder 

et al., 2006). Autoriai pateikia 0,78 g/sek. bendrųjų orkaičių valiklių masės susiformavimo greitį. Čia 

pateikiama vertė yra šiek tiek didesnė, tačiau vis tiek mažesnė už 1,28 g/sek., kurią tie patys autoriai pateikia 

riebalų purškiamųjų valiklių atžvilgiu. Dalelių dydžio pasiskirstymas buvo paimtas iš gaminiui būdingų 

matavimų. Buvo patikrintos trys produkto pakuotės, atliekant tris kiekvienos pakuotės matavimus. Be to, 

matavimai buvo atitinkamai atlikti 10 cm ir 20 cm antgalio atstumu nuo lazerio spindulio. Vertinant poveikį, 

buvo pasirinkti 10 cm atstumo bandymai ir mažiausioji vertė (trijų matavimų vidurkis). 

Atitinkamas pasiskirstymas apibūdintas toliau (suapvalinta iki 3 reikšmingų skaičių): 

• 10-asis 103 µm procentilis, 

• 50-asis 273 µm procentilis, 

• 90-asis 314 µm procentilis. 

Tariant, kad pasiskirstymas yra logaritminiu požiūriu normalus (Proud’homme de Lodder et al., 2006), 

„produktui būdingam pasiskirstymui“ apibrėžti buvo naudojama programinė įranga @risk (4.5.2 versija, 

„Pallisade Corporation“, 2002) su tokiomis vertėmis: 

• mediana = 273 µm 

• 10-asis procentilis: 104 µm 

• μ = ln(GM) (atitinka ln(median)) = ln(273) = 5,61 

• δ = ln(GSD) = 0,75 

todėl pasireiškė įprastinė 314 nuokrypa ir (314/273 =) 1,15 K.K. (pastarosios reikia ConsExpo programinei 

įrangai). Naudojant programą @risk, taip pat galima gauti procentines dalis, atitinkančias apibrėžtas klases 

(kurių reikia modeliuojant SprayExpo programa). 

Dėl išsamios informacijos modeliuojant abiem modeliais žr. priedą. Įsidėmėtina! Modeliavimo pratimams 

buvo naudota 2,5% (33% NaOH vandenyje) koncentracija. Todėl rezultatai buvo padalinti iš 3, kad būtų gauti 

15 lentelėje pateikti duomenys. 

Kiti poveikio vertinimai 

ES natrio hidroksido rizikos vertinimo ataskaitoje (2007) vertinamas NaOH poveikis darbo vietoje, kai 

naudojami orkaičių valikliai. Vertinimas paremtas tariama 10 mg/m
3
 aerozolių poveikio koncentracija. Ši vertė 

gauta iš patirties naudojant purškiamuosius dažus. Naudojant 3% koncentracijos NaOH ir 30% nelakias 

chemines medžiagas orkaičių valikliuose, apskaičiuotasis trumpalaikis poveikis įkvepiant (purškiant) buvo 

1 mg/m
3
. 

Esant 0,83% produkto NaOH koncentracijai (šio produkto), poveikio įkvepiant koncentracijos vertė 

atitinkamai būtų 0,3 mg/m
3
. 

Modeliavimo rezultatai 

Skirtingų modeliavimo metodų rezultatai pateikiami 15 lentelėje. Modeliavimo užduotims buvo naudojama 

2,5% sudedamosios dalies koncentracija (kai sudedamoji dalis buvo 33% NaOH vandenyje). Todėl 

modeliavimo rezultatai, pateikiami priede, buvo padalinti iš 3, kad būtų gauti grynojo NaOH duomenys. 

15 lentelė. Ūmaus poveikio vartotojams koncentracijos vertės 

Poveikio 

būdai 

Įvertintoji poveikio 

koncentracija 

Išmatuotoji poveikio 

koncentracija 

Išmatuotųjų duomenų 

paaiškinimas / šaltinis 

Vertė Vienetas Vertė Vienetas 

Įkvėpus 0,012 (vidurkis) * 

0,33 (didžiausioji 

koncentracija) 

mg/m
3
   ConsExpo 4.1: purškiant 2 min., 

60 min. poveikio laikotarpis 

1,6 mg/m
3
   SprayExpo: purškimo laikotarpio 

vidurkis (5 min.) 

0,3 mg/m
3
   Pagal ES RVA, 2007 

* 0,012 mg/m
3
 reiškia viso 60 min. poveikio laikotarpio vidurkį, apskaičiuotą ConsExpo, ir yra 58 min., neįskaičiuojant 

purškimo laiko. Kadangi skaičiuojama vidutinė naudojimo koncentracija, kaip konservatyvioji vidutinės koncentracijos 

skaičiavimo reikšmė naudojama didžiausioji koncentracija (0,33 mg/m
3
). 
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Trumpalaikio poveikio verčių santrauka 

16 lentelė. Ūmaus poveikio vartotojams koncentracijos verčių santrauka 

Poveikio būdai Koncentracija Pagrindimas 

Poveikis per burną (mg/kg pagal svorį per dieną)  Netaikoma 

Vietinis poveikis per odą (mg/cm
2
)  Netaikoma 

Sisteminis poveikis per odą (mg/kg pagal svorį per dieną)  Netaikoma 

Poveikis įkvėpus (mg/ m
3
) 0,3–1,6 Žr. anksčiau pateiktus 

modeliavimo rezultatus 

1.4.2.1.2 Ilgalaikis poveikis 

Orkaičių valiklio purškiklio poveikis yra tik kelios minutės 1 valymo per dieno metu (pagal blogiausiojo 

atvejo prielaidą, praktiškai yra mažesnis dažnis, t. y. maždaug vieną kartą per savaitę). Vadinasi, ilgalaikio 

poveikio vertinti nereikia. 

Įprastinėmis tvarkymo ir naudojimo sąlygomis nėra tikėtina, kad NaOH sistemingai bus organizme, todėl ir 

nėra tikėtina, kad pasireikš koks nors sisteminis NaOH poveikis patekus ant odos arba įkvėpus. 

Jei naudojamos rekomenduojamosios RVP, vietinis poveikis įkvepiant nebus didesnis negu poveikis įkvepiant, 

pateikta PS3. Todėl poveikis vartotojui įkvepiant kiekybiškai nebus daugiau vertinamas. 

NaOH, esančio baterijos, poveikis vartotojui yra nulinis, nes baterijos yra sandarūs gaminiai, kuriems 

nereikalinga techninė priežiūra. 

1.4.2.2 Netiesioginis poveikis žmonėms per aplinką (per burną) 

Netiesioginis poveikis žmonėms, pavyzdžiui, pavartojus geriamojo vandens, nėra siejamas su NaOH. Bet koks 

galimas NaOH poveikis išpylus į aplinką bus svarbus tik vietos lygiu. Bet koks poveikis pH išpylus į vietos 

vandens imtuvus bus neutralizuojamas regioniniu lygiu. Todėl netiesioginis poveikis žmonėms per aplinką 

(per burną) nėra susijęs su NaOH atveju (ES RVA, 2007). 

1.4.2.3 Poveikis aplinkai 

Vartotojiškas naudojimas siejamas su jau atskiestais produktais, kurie bus greitai neutralizuoti kanalizacijos 

sistemoje, prieš jiems patenkant į NVĮ arba paviršius vandenis. 
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1.5 Regioninio poveikio koncentracija 
 

Bet koks galimas poveikis tikėtinas vietiniu lygmeniu, todėl buvo nuspręsta, kad į šį rizikos vertinimas 

nereikia įtraukti regioninio arba kontinentinio lygmens (ES RVA, 2007). Numatomosios aplinkos 

koncentracijos (NAK) verčių apskaičiuoti neįmanoma. Pateikiama tik išmatuotųjų lygių santrauka (ES RVA, 

2007). 

NaOH emisijos gamybos ir naudojimo metu iš esmės taikomos tik vandens aplinkai. Kiti antropogeniniai 

natrio šaltiniai, pavyzdžiui, yra kalnų kasybos pramonės ir kelių druskos naudojimas (natrio chlorido). 

Vandenyje (įskaitant nuosėdų ir dirvožemio porų vandenį) NaOH išsiskaido į natrio jonus (Na
+
) ir hidroksilo 

jonus (OH
-
). Šie abu junginiai plačiai paplitę gamtoje 

1.5.1 Gėlasis vanduo (paviršiniai vandenys) 

Hidroksilo jonų (OH
-
) koncentracija aplinkoje buvo labai plačiai įvertinta matuojant pH. Geocheminiai, 

hidrologiniai ir (arba) biologiniai procesai dažniausiai nustato vandens ekosistemos pH.  pH – tai svarbus 

vandens ekosistemų parametras. Tai įprastinis vandens kokybės kontrolės programų parametras Vidutinės 

metinės svarbiausių pasaulio gėlo vandens ekosistemų pH vertės buvo 6,5–8,3, tačiau kitose vandens 

ekosistemose išmatuotos vertės buvo didesnės arba mažesnės. Išmatuotoji vandens ekosistemų, kuriose yra 

ištirpusių organinių rūgščių, pH vertė buvo mažesnė negu 4,0, o vandens, kuriame yra didelė dalis 

chlorofilų, pH vertės dėl bikarbonatų asimiliacijos vidurdienį gali būti didesnės negu 9,0 (OECD, 2002, iš 

UNEP 1995). 

Be to, natris (Na
+
) buvo intensyviai matuojamas gėlojo vandens ekosistemose. Pavyzdžiui, 75 upių Šiaurės 

Amerikoje, Pietų Amerikoje, Azijoje, Afrikoje, Europoje ir Okeanijoje 10-ojo procentilio, vidurkio ir 90-ojo 

procentilio koncentracija atitinkamai buvo 1,5, 28 ir 68 mg/l (OECD, 2002, iš UNEP, 1995). 

Yra didelė Europos gėlųjų vandenų finių ir cheminių savybių duomenų bazė, įskaitant pH, kietumą 

(apskaičiuojamą pagal išmatuotą kalcio ir magneio koncentraciją), šarmingumą (nustatomą rūgščių / bazės 

titravimu arba apskaičiuojamą pagal kalcio koncentraciją) ir natrio koncentraciją. Pagal ES cinko metalo 

rizikos vertinimo ataskaitos struktūrą (Nyderlandai, 2004), De Schampelaere et al. (2003) ir Heijerick et al. 

(2003) surinko ir pateikė duomenis apie atskirų Europos šalių gėlųjų vandenų fizines ir chemines savybes ir 

bendruosius Europos šalių gėlųjų vandenų duomenis.Bendrieji Europos anksčiau nurodytų fizinių ir cheminių 

savybių duomenys, visi susiję pH pakeitimai apibendrinti 17 lentelėje. Duomenys lentelėje pagrįsti 1991–1996 m. 

duomenimis iš 411 Europos vietų, ištrauktų iš „GEMS / vandens duomenų bazės“ (pasaulinė aplinkos 

kontrolės sistema), kurios pagrindinis tikslas – didelės upių sistemos. Duomenų iš visų 411 vietų koreliacijos 

analizė rodo, kad visi parametrai, pateikti 17 lentelėje, yra teigiamai susiję, t. y. pH padidėjimas siejamas su 

padidėjusia Ca, Mg ir Na koncentracija, didesniu kietumu ir šarmingumu (De Schampelaere et al., 2003; 

Heijerick et al., 2003). 

Didelių upių sistemų skirtingose Europos šalyse anskčiau paminėtų fizinių ir cheminių savybių kitimas yra 

gana nedidelis, išskyrus kai kurias teritorijas Šaiurės valstybėse (Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir 

Suomijoje), kurias apibūdina „minkšto vandens“ sąlygos, t. y. <24 mg CaCO3/l kietumas ir nedidelis pH. 

Pavyzdžiui, Švedijoje 50-ojo procentilio kietumo vertė yra 15 mg CaCO3/l, t. y. 10 kartų mažesnė už visos 

Europos. Švedijos 50-ojo procentilio pH vertė yra šiek tiek mažesnė negu 7, kuri yra apie 1 pH mažesnė už 

visos Europos (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003; Nyderlandai, 2004). 

Paviršinių vandenų, priimančių NaOH gamintojų nuotekų pH duomenys (ir kai kurių vietų šarmingumo 

duomenys) yra pateikti 17 lentelėje. Visų, išskyrus 3, priimančiųjų vandenų, pH vertės yra 6,5–8,5 intervalo 

ribose. Šie vandenys apima gėluosius (upes) ir jūros vandenis. Kiekvieno iš šių vandenų pH verčių intervalas 

yra mažesnis, paprastai vieno pH vieneto ribose (dauguma vandenų:: pH intervalas 7,0–8,0). Todėl daugumos 

priimančiųjų vandenų pH vertės yra intervalo, tikėtino daugumoje ES vandenų, ribose (žr. 17 lentelę). Vienos 

upės pH intervalas buvo 6,5–9,0, dviejuose vandenyse pH verčių intervalas buvo net didesnis, tiksliau 4,2–9,2 

ežere, o kitame nenurodyto tipo vandens telkinyje 4,5–10,0. Duomenų dėl natrio koncentracijos 

priimančiuosiuose vandenyse, esančiuose NaOH gamybos vietose nėra (klausimas apie natrio kiekį nebuvo 

įtrauktas į klausimyną). 
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17 lentelė. Europos gėlųjų vandenų fizinės ir cheminės savybės (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick 

et al., 2003) (iš RVA, 2007) 

Procentilio vertė pH Kietumas
1)

 (mg/l, 

kaip СаСОз) 

Šarmingumas 

(mg/l, kaip СаСОз) 

Ca (mg/l) Mg 

(mg/l) 

Na 

(mg/l) 

5-asis procentilis 6,9 26 3 8 1,5 3 

10-asis procentilis 7,0 41 6 13 2 5 

20-asis procentilis 7,2 70 15 23 3 7 

30-asis procentilis 7,5 97 31 32 4 10 

40-asis procentilis 7,7 126 53 42 5 13 

50-asis procentilis 7,8 153 82 51 6 17 

60-asis procentilis 7,9 184 119 62 7 22 

70-asis procentilis 7,9 216 165 73 8 29 

80-asis procentilis 8,0 257 225 86 10 40 

90-asis procentilis 8,1 308 306 103 12 63 

95-asis procentilis 8,2 353 362 116 15 90 
1) Kietumas: bendrasis kietumas, apskaičiuojamas pagal Ca ir Mg koncentraciją 

 

1.5.2 Jūros vanduo 

Daugiau negu 97% jūros vandens pasaulyje druskingumas (ištirpusių neorganinių dalių kiekis) yra 35 
o
/oo 

(promilė g/kg), tačiau gali būti mažesnis. (Bendrai naudojama vandens tipų klasifikacija pagal druskingumą: 

jūros vanduo: > 20 
o
/oo druskingumo, sūrokas vanduo: 5–20 

o
/oo, gėlas vanduo: < 5 

o
/oo). Pagrindinės 35 

o
/oo 

jūros vandens dalys yra tokios: Cl
-
 (19,35 g/kg), Na

+
 (10,77 g/kg), SO4

2-
 (2,71 g/kg), Mg

2+
 (1,29 g/kg), Ca

2+
 

(0,41 g/kg), K
+
 (0,40 g/kg) ir HCO3

-
 (0,142 g/kg, kuris yra karbonato šarminguma,s išreikštas, tarsi būtų visas 

HCO3
-
, nes tai vyraujanti rūšis jūros vandenyje; CO2 ir CO3

2-
 koncentracija jūros vandenyje yra labai maža, 

lyginant su HCO3
-
) (Stumm et al., 1981). 

Jūros vandens pH (vandenyno) paprastai yra 8,0–8,3, kuris yra labai panašus į 80–95 procentilių vertes 

Europos gėluosiuose vandenyse (8,0–8,2, žr. Lentelę 17). Bendrasis pateiktų ataskaitoje jūros vandens pH 

verčių intervalas yra 7,5–9,5 (Caldeira et al., 1999) ir duomenys iš kelių šaltinių internete). Natrio (Na) 

koncentracija jūros vandenyje (10 770 mg/kg, lygi 10 450 mg/l) yra 115 kartų didesnė už 95-ojo procentilio 

vertė Europos gėluosiuose vandenyse (90 mg/l). Bikarbonatų (HCO3
-
) koncentracija jūros vandenyje 

(142 mg/kg, lygi 137 mg/l) yra nuo vidutinės HCO3
-
 koncentracijos (106 mg/l) iki 90-ojo procentilio HCO3

-
 

koncentracijos (195 mg/l) Europos gėluosiuose vandenyse. Tai parodo santykinai didelį buferinės terpės kiekį 

jūros vandenyje Bendrasis jūros vandens kietumas (6 100 mg/l, kaip CaCO3, apskaičiuotas pagal Ca ir Mg 

koncentraciją) yra 17 kartų didesnis už 95-ojo procentilio vertę ES gėluosiuose vandenyse dėl daug didesnės 

Ca ir ypač Mg koncentracijos jūros vandenyje, lyginant su gėluoju vandeniu. 
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Santrumpos ir akronimai 

AC – gaminio kategorija (article category) 

ASP – asmens saugos priemonės 

CSV – cheminės saugos vertinimas 

DNEL – išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (derived no-effect level) 

DS – darbo sąlygos 

EASE – cheminės medžiagos poveikio nustatymas ir vertinimas (Estimation and Assessment of 

Substance Exposure) 

ECETOC – Europos cheminių medžiagų ekotoksikologijos ir toksikologijos centras (European Centre for 

Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals) 

EPPK – Europos popieriaus pramonės konfederacija 

ERC – išsiskyrimo į aplinką kategorija (environmental release category) 

ES RVA – Europos Sąjungos rizikos vertinimo ataskaita 

KAVĮ – kanalizacijos atliekų valymo įrenginiai 

KOAP – kvėpavimo organų apsaugos priemonės 

NVĮ – nuotekų valymo įrenginiai 

OEL – ribinės poveikio darbo aplinkoje vertės (Occupational Exposure Limit) 

PC – cheminio produkto kategorija (chemical product category) 

PROC – proceso kategorija 

PS – poveikio scenarijus 

RVP – rizikos valdymo priemonės 

SCOEL –  Cheminių medžiagų poveikio darbo aplinkoje ribinių verčių mokslinis komitetas (Scientific 

Committee on Occupational Exposure Limit) 

SU – naudojimo sektorius (sector of use) 

TRV – tikslinis rizikos vertinimas 

TWA vertė – svertinė vidutinė laiko intervalo vertė (Time Weighted Average value) 

VIV – vietinė ištraukiamoji ventiliacija 

 

Šis SDL paruoštas, kad būtų pateikti sveikatos apsaugos, saugos ir aplinkosaugos duomenys. Pateikta 

informacija atitinka mūsų faktines žinias ir patirtį. Nors duomenų lape esantys aprašai, duomenys ir 

informacija yra pateikti gera valia, juos reikia vertinti tik kaip rekomendacinio pobūdžio. Taigi, šis SDL nėra 

konkrečių savybių arba kokybės standartų garantija. 

Šia informacija apibūdinamas mūsų gaminys pagal galimus saugos reikalavimus, tačiau naudotojas vis tiek 

pats turi nustatyti informacijos taikomumą ir bet kokio gaminio tinkamumą savo konkretiems tikslams, 

užtikrinti saugią darbo vietą ir laikytis visų galiojančių įstatymų bei reglamentų. 

Kadangi negalime kontroliuoti ir nežinome, kaip produktas bus tvarkomas, laikomas, naudojamas ir 

utilizuojamas, neprisiimame jokios atsakomybės, susijusios su šio gaminio tvarkymu, laikymu, naudojimu 

arba utilizacija. 

Įsidėmėkite, kad ši SDL informacija gali būti netinkama, jei produktas naudojamas kaip sudedamoji kito 

gaminio dalis. 


