
JSC «КАUSТIК»  Volgograda 

Izdošanas datums: 01.09.2010 
Pārskatīšanas datums: 20.01.2017      

DDL IS Nātrija hidroksīds 

1.PIELIKUMS 
versija  1.7. lappuse 1 no 33 

 

1.PIELIKUMS  

DDL NĀTRIJA HIDROKSĪDA IEDARBĪBAS SCENĀRIJS (IS) 
 

1. IEDARBĪBAS NOVĒRTĒJUMS 
 

Iedarbības scenāriji tiek veikti pēc 4 galvenajiem scenārijiem: 

• Šķidrā NaOH izgatavošana 

• Cietā NaOH izgatavošana 

• Rūpnieciskais un profesionālais NaOH pielietojums 

• Patērētāja NaOH pielietojums  

Iedarbības scenāriju un vielas pilna dzīves cikla pārskats atrodams 1.tabulā. Iedarbības novērtējums vispirms ir 

balstīts uz NaOH EU RAR (2007) iedarbības novērtējumu. RAR (2007) un tajā brīdī ievāktā informācija 

izmantota kā šī dokumenta sākuma bāze. Šim dokumentam tika pievienoti jauni dati un informācija tiklīdz tie 

bija pieejami. 

1.tabula Iedarbības scenāriju un vielas pilna dzīves cikla pārskats 

Numurs un nosaukums 

 

Ražošana Sa-

gatavošana 

Rūpniecisks 

un/vai plašs 

pielietojums 

Patērētāja 

pie-

lietojums 

Izstrādājuma 

kalpošanas 

ilgums 

At-

kritumu 

stadija 

IS1: Šķidrā NaOH izgatavošana X      

IS2: Cietā NaOH izgatavošana X      

IS3: Rūpnieciskais un profesionālais 

NaOH pielietojums 

 X X    

IS4: Patērētāja NaOH pielietojums    X   

 

Piezīme par nejaušu iedarbību 

Tā kā nejauša iedarbība ir izslēgta no ES ķīmiskās drošības novērtējuma un ir apskatīta EU RAR (2007; sadaļa 

4.1.1.3.2, 59.-62.lappuse), tā turpmāk šajā dokumentā netiks vērtēta. Tomēr dokumentā iekļauta NaOH riska 

samazināšanas stratēģijā (EU RRS, 2008) ietvertā patērētāju riska vadība. 

 

1.1 1.iedarbības scenārijs: Šķidrā NaOH izgatavošana 
EU RAR (2007) nepieciešamā informācija, kas saistīta ar arodekspozīciju, tika ievākta ar Euro Chlor 

sadarbībā ar Ziņotāja dalībvalsts izveidotu aptaujas palīdzību. Aptaujā uzmanība tika pievērsta šādiem 

jautājumiem: produktu veids (ciets/šķidrs), darbinieku skaits, iedarbības novērtējums, pamatojoties uz darba 

uzdevumiem, iedarbības mērījumi un nejauša iedarbība. Euro Chlor aptaujas izsūtīja 97% Eiropas hlora 

ražotnēm (kopā 86). Uz aptauju atbildēja kopā 36 ražotnes (42%) un, balstoties uz šiem datiem, tika izveidota 

detalizēta atskaite  (Euro Chlor, 2004c). 

 

1.1.1 Iedarbības scenārijs 

1.1.1.1 Iedarbības scenārija īsais nosaukums 
SU 3, 8: Ķīmisko vielu liela apjoma ražošana  

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: izmantošana (slēgtos) nepārtrauktos vai sērijveida procesos bez iedarbības iespējas vai 

ar iedarbības rašanās iespējamību (rūpniecības iestatījumi), ieskaitot ielādi, izlādi, parauga noņemšanu un 

uzglabāšanu. 

Šim iedarbības scenārijam PC un AC nav piemērojams 

1.1.1.2 Iedarbības scenārijā ietverto darbību un procesu apraksts  
NaOH komerciāli ražo ar elektrolītisku procesu. Sāls šķīdumam, kas izgatavots no nātrija hlorīda, tiek veikta 

elektrolīze, izmantojot vai nu dzīvsudraba elektroda, diafragmas, vai membrānas kameras metodi. Papildu 

produkti ir hlors un ūdeņradis. Dzīvsudraba elektroda procesā šūnā veidojas nātrija-dzīvsudraba amalgama. 

Amalgama tiek nosūtīta uz destruktoru, kur tā reaģē ar ūdeni, lai izveidotu šķidro NaOH, ūdeņradi un brīvo 

dzīvsudrabu. Brīvais dzīvsudrabs atgriežas atpakaļ elektrolītiskajā šūnā. Iegūtais NaOH šķīdums tad tiek 

uzglabāts glabāšanas tvertnēs kā 50% šķīdums. Šķīdums tiek pārvadāts autocisternās, cisternās vai baržās. 
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Membrānas kameras procesā šūnā veidojas aptuveni 30% stiprs šķīdums. Tad šķīdums tiek nosūtīts uz 

iztvaices aparātiem, kas to padara par 50% stipru koncentrātu, noņemot atbilstošo ūdens daudzumu. Iegūtais 

NaOH šķīdums pirms nosūtīšanas uzglabājams glabāšanas tvertnēs. Diafragmas process ir ļoti līdzīgs 

membrānas kameras procesam, izņemot to, ka šūnā veidojas tikai 10-12% šķīdums. Tādējādi nepieciešama 

papildu iztvaicēšana, lai sasniegtu komerciālo 50% koncentrātu. NaOH bezūdens formas tiek iegūtas ar 

papildu 50% NaOH koncentrāciju. 

1.1.1.3 Darbības apstākļi 
Uz vienu darbinieku izmantotais daudzums atšķiras atkarībā no darbības veida. EU RAR (2007) paraugam 

paņemtā produkta daudzums bija no 0.1 līdz 15 litriem. Atbildes ar visaugstāko daudzumu bija “15”, “2.2”, 

“2”, “3x1” un “daži litri dienā”. Pārējie respondenti atbildēja, ka paraugam ņemts daudzums, kas ir mazāks par 

1 kg. 

Šī iedarbības scenārija ilgums ir pilna darba maiņa (8s/dienā) un 200 dienas/gadā. Parauga noņemšanas 

“uzdevuma ilgums minūtēs dienā” bija no 1 līdz 600 minūtēm un vidējais ilgums bija 71 minūte. 

No aptaujas un EU RAR (2007) var secināt, ka gandrīz visas ražotnes ražo šķidro NaOH 50% koncentrācijā.  

36% ražotņu tiek ražoti citi šķidrie produkti (no 10 līdz 75%) ar koncentrāciju, kas, galvenokārt, ir zem 50%. 

1.1.1.4 Riska pārvaldības pasākumi  

1.1.1.4.1 Ar darbiniekiem saistīto risku pārvaldības pasākumi 
Ar darbiniekiem saistīto risku pārvaldības pasākumi ir apkopoti 2.tabulā. Pasākumi sadalīti divās grupās – 

pasākumi, kas tiek pieprasīti vai ir obligāti, un pasākami, kas norāda uz labu praksi. 

Tā kā nātrija hidroksīds ir kodīgs, cilvēka veselības riska pārvaldības pasākumi jākoncentrē uz to, lai novērstu 

tiešu saskari ar vielu. Tādēļ rūpnieciskam un profesionālam nātrija hidroksīda pielietojumam labāk jāizmanto 

automātiskas un slēgtas sistēmas. Ja var veidoties nātrija hidroksīda tvaiki, nepieciešama elpceļu aizsardzība. 

Kodīgo īpašību dēļ nepieciešama atbilstoša ādas un acu aizsardzība. 

2.tabula Ar darbiniekiem saistītie riska pārvaldības pasākumi  

Informācijas veids Datu lauks Skaidrojums 

Nepieciešama 

izolācija plus laba 

darba prakse  

Laba prakse: ja iespējams, aizstāt manuālos procesus 

ar automātiskiem un/vai slēgtajiem procesiem. Tas 

varētu ļaut izvairīties no kairinošiem pilieniem un 

iespējamiem šļakstiem (EU RRS, 2008): 

 Izmantot slēgtas sistēmas vai vaļējo konteineru 

pārsegu (piem., aizsegu) (laba prakse)  

 Transportēt pa caurulēm, mucu tehniskā 

uzpilde/iztukšošana ar automātiskajām sistēmām 

(sūkņiem, utt.) (laba prakse)  

 Izmantot plakanknaibles, knaibles ar gariem 

rokturiem ar manuālo pielietojumu “lai izvairītos 

no tiešas saskares un šļakstu iedarbības (nestrādāt 

virs kāda galvas)” (laba prakse) 

Situācija EU RAR (2007) laikā: 

Kopumā ierobežojums bija 

„pusslēgts” (18 ražotnes). 

Pārējos gadījumos ierobežojums 

bija „atvērtais” (6 ražotnes) vai 

„pilnībā slēgts” (9 ražotnes). 

Nepieciešama vietējā 

izplūdes ventilācija 

plus laba darba 

prakse  

Vietējā izplūdes ventilācija nav nepieciešama, bet ir 

laba prakse. 

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti un 

izvairītos no iespējama elpceļu 

kairinājuma, atrodoties darba 

zonās  

Situācija EU RAR (2007) laikā: 

Tikai piecām ražotnēm bija 

“vietējā izplūdes ventilācija”. 

Vispārējā ventilācija Vispārējā ventilācija ir laba darba prakse, ja vien nav 

uzstādīta vietējā izplūdes ventilācija  

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti un 

novērstu iespējamu elpceļu 

kairinājumu darba zonās.  

Situācija EU RAR (2007) laikā: 

Vispārējā ventilācija bija 

pieejama 26 ražotnēs, bet 5 

ražotnēs parauga ņemšanas brīdī 

nebija “vispārējās ventilācijas”. 
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Informācijas veids Datu lauks Skaidrojums 

Četrām ražotnēm nebija ne 

“vispārējās ventilācijas”, ne 

“vietējās izplūdes ventilācijas”. 

Nepieciešami 

individuālās 

aizsardzības līdzekļi 

(IAL) atbilstoši 

darba apstākļiem  

• Elpošanas ceļu aizsardzība: Putekļu vai sīku pilienu 

veidošanās gadījumā: izmantot elpošanas ceļu 

aizsarglīdzekļus ar apstiprinātu filtru (P2) 

(nepieciešams) 

• Roku aizsardzība: necaurlaidīgi, ķīmiski izturīgi 

aizsargcimdi (nepieciešams) 

o materiāls: butilgumija, PVC, polihloroprēna ar 

dabiskā lateksa apvalku, materiāla biezums: 0.5 

mm, caurlaides laiks: > 480 min 

o materiāls: nitrila gumija, fluorēta gumija, 

materiāla biezums: 0.35-0.4 mm, caurlaides 

laiks:  > 480 min 

• Acu aizsardzība: jāvalkā ķīmiski izturīgas brilles. 

Ja pastāv šļakstīšanās iespējamība, valkāt cieši 

pieguļošas aizsargbrilles, sejas aizsargu 

(nepieciešams)  

• Valkāt piemērotu aizsargapģērbu, priekšautus, 

aizsargus un kostīmus, ja pastāv šļakstīšanās 

iespējamība, valkāt: gumijas vai plastmasas zābakus 

(nepieciešams)  

Situācija EU RAR (2007) laikā: 

Gandrīz visos gadījumos netika 

lietoti IAL elpceļu aizsardzībai, 

bet visos gadījumos bija 

pasargāta āda un acis (piem., 

aizsargbrilles, pilna sejas maska, 

cimdi, speciālais apģērbs). 

Citi ar darbiniekiem 

saistītie riska 

pārvaldības pasākumi. 

Piemēram: Īpašas 

apmācību sistēmas, 

monitoringa/atskaišu 

vai auditēšanas 

sistēmas, speciālas 

kontroles vadlīnijas. 

Nepieciešami šādi pasākumi (no EU RRS, 2008): 

• riska procesu/zonu darbinieki jāapmāca, a) lai 

novērstu darbu bez elpceļu aizsarglīdzekļiem un b) 

lai izprastu kodīgās īpašības un īpaši sekas, kādas 

rodas, nātrija hidroksīdam nokļūstot elpceļos, un c) 

lai ievērotu drošākas darba devēja noteiktās 

procedūras (EU RRS, 2008). 

• darba devējam jāpārliecinās, lai nepieciešamie 

IAL būtu pieejami un tiktu izmantoti saskaņā ar 

instrukcijām  

 

 

1.1.1.4.2 Ar vidi saistīto risku pārvaldības pasākumi 
Ar vidi saistīto risku pārvaldības pasākumu mērķis ir novērst NaOH šķīdumu noplūšanu pilsētas notekūdeņos 

vai virszemes ūdeņos, jo šādas noplūdes var radīt ievērojamas pH izmaiņas. Novadot atklātos ūdeņos, 

nepieciešama regulāra pH līmeņa kontrole. Kopumā novadīšana jāveic tā, lai pH izmaiņas virszemes ūdeņos 

būtu minimālas. Parasti lielākā daļa ūdens organismu spēj paciest pH līmeņa svārstības robežās no 6-9. Tas 

atspoguļots arī OECD ūdens organismu testu standarta aprakstā. 

1.1.1.5 Ar atkritumiem saistīti pasākumi 
Šķidrā NaOH atkritumi jāizmanto no jauna vai jānovada rūpnieciskajos notekūdeņos un, ja nepieciešams, 

vēlāk jāneitralizē (skatīt ar vidi saistītos riska pārvaldības pasākumus). 

1.1.2 Iedarbības novērtējums 

1.1.2.1 Iedarbība uz darbiniekiem 
NaOH ir kodīga viela. Darbojoties ar kodīgām vielām un preparātiem, tieša ādas saskare notiek tikai dažreiz 

un tiek pieņemts, ka ikdienā atkārtota iedarbība uz ādu netiek pieļauta. Tādēļ saskaņā ar NaOH EU RAR 

(2007), tīra NaOH iedarbība uz ādu netiek vērtēta. Atkārtotu šo vielu un preparātu iedarbību uz ādu nevar 

neņemt vērā. Iedarbība uz acīm iespējama rokas-acu saskares laikā, bet tai nav kvantitatīvs raksturs. 

Nav paredzēta pastāvīga NaOH pieeja organismam normālas apstrādes un lietošanas apstākļos un tādēļ netiek 

sagaidīta sistēmiskas NaOH iedarbības parādīšanās pēc saskares ar ādu vai nokļūšanas elpceļos. 

NaOH zemā tvaika spiediena dēļ NaOH koncentrācija atmosfērā, iztvaikojot no šķidruma, būs ļoti zema. Kaut 
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arī NaOH tvaiku iedarbība tiek vērtēta kā ļoti zema, ar uzdevumu saistītos datus nevar izmantot, lai paredzētu 

izsmidzināšanas (pilienu) iedarbību. Novērtētās un izmērītās iedarbības koncentrācijas līmeņus var atrast 

3.tabulā. 

3.tabula Iedarbības koncentrācija uz darbiniekiem  

Iedarbības veids Novērtētā Iedarbības 

Koncentrācija  

Izmērītā iedarbības 

koncentrācija  

Izmērīto datu izskaidrojums / 

izcelsme  

Vērtība mēr-

vienība 

Vērtība mēr-

vienība 

Iedarbība uz ādu Nav pieejama  Nav 

pieejama 

  

Iedarbība ieelpojot   VA: 0.14 mg/m³ No EU RAR (2007) 
Diapazons: 0.02 – 0.5 mg/m³ 

Šķidruma kravas ielādēšana  

STAT mērījums, N=17, 2002; 2003 

  VA: 0.33 mg/m³ No EU RAR (2007) 
Diapazons: 0.29 – 0.37 mg/m³ 

Šķidrums, citi uzdevumi 

Spot Measurement (Mērījumi uz vietas), 

N=5, 2003 

  VA: <0.26 mg/m³ No EU RAR (2007) 
Šķidrums, citi uzdevumi 

STAT mērījums, N=20, 2002 

  VA: 0.01* mg/m³ No EU RAR (2007) 
Diapazons: 0.05 – 0.18 mg/m³ *  

Šķidrums, pilieni, STAT mērījums 

iekārtas tuvumā, N=109, 2002 

0.02 (tipisks) 

0.04 (PSG) 

mg/ m³   No EU RAR (2007) 
Šķidra NaOH noplūde 

Sliktākais tipiskākais un pamatotākais 

iedarbības līmenis  
STAT Stacionārais Gaisa Paraugs (Stationary Air Sample) 

Spot Īslaicīgais Stacionārais Paraugs 

N Mērījumu skaits 

VA Vidējais aritmētiskais 

PSG Pamatoti sliktākais gadījums 

* Šīs vērtības nav jāuzskata par pareizām. Vidējā vērtība var būt zemāka par diapazonu. 

 

Mērījumu dati 

EU RAR (2007) ir pieejami iedarbības uz atmosfēru mērījumi no 6 ražošanas vietām 4 dažādās valstīs 

(Čehijas Republika, Polija, Spānija un Apvienotā Karaliste). Visos gadījumos koncentrācija bija zemāka par 

2 mg/m
3
 (skatīt 3.tabulu). Lielākā daļa NaOH ražotņu atbildēja, ka viņu valstī OEL ir 2 mg/m

3
. Spānijas 

ražotnes dati ir balstīti uz nātrija satura mērījumiem, kas tika veikti saskaņā ar Valsts Darbinieku Drošības un 

Higiēnas Institūta standartu (NTP-63 no 1983). Šai ražošanas vietai paraugu ņemšana bija 6-8 stundas. Pārējās 

ražotnes ziņoja, ka mērījumi tika balstīti uz Polijas standarta metodi, kolorimetrisko metodi vai atomu 

absorbcijas spektrometriju. Šīm ražotnēm paraugu ņemšanas ilgums bija nezināms. 

Modelētie dati 

ECHA (Eiropas Ķimikāliju aģentūra) vadlīnijas attiecībā uz informācijas prasībām kā galveno “Tier 1” rīku 

iesaka ECETOC TRA. ECETOC TRA ir balstīts uz pārveidotu EASE versiju. EASE bija ieteiktais modelis 

Jauno un Esošo Vielu Direktīvā (New & Existing Substances Directive). EASE ir pazīstams ar savu spēju 

daudzos gadījumos paredzēt iedarbību. Tiek uzskatīts, ka tā iemesls ir fakts, ka EASE balstās uz vēsturiskiem 

iedarbības datiem no veiktajām darbībām zināmajās problēmu zonās, nevis no tipiskām/parastām darbībām, kas 

nepieciešams vairāk rutīnas riska novērtējumam. Tādēļ ar EASE iegūtie dati tika pārskatīti un izmainīti atbilstoši 

ECETOC TRA. Šeit tika ņemtas vērā gan EASE prognozes (no EU RAR, 2007), gan ECETOC TRA pieejas. 

Uzpildes rezultātā radušos tvaiku iedarbība ieelpojot novērtēta EU RAR (2007) ar EASE 2.0. Iedarbības 
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diapazons novērtēts no 0 – 0.17 mg/m
3
 (0 – 0.1 ppm, 20°C), pieņemot, ka tvaika spiediens ir ļoti zems, nav 

pilienu veidošanās un pielietojums nav izkliedējošs. Tipiska iedarbība novērtēta ar 0.085 mg/m
3
 (diapazona 

vidējā vērtība). Pamatots iedarbības sliktākais gadījums novērtēts kā 0.17 mg/m
3
 (augstākā diapazona vērtība), 

pieņemot, ka neveidojas pilieni un pielietojums nav izkliedējošs ar  filtrējošu ventilāciju. Ņemot vērā aptauju, 

tiek pieņemts, ka šajā industrijā VIV parasti nav pieejama. Šajā novērtējumā VIV esamība neietekmē 

iedarbības diapazonu. Pieņemot, ka NaOH koncentrācija ir 50%, tipiska iedarbība tiek vērtēta kā 0.04 mg/m
3
 

un pamatoti sliktākais iedarbības gadījums tiek novērtēts kā 0.085 mg/m
3
. Iedarbības biežums uzpildes laikā ir 

novērtēts līdz 200 dienām gadā ar ilgumu 4 stundas, bet iesaistīto darbinieku skaits novērtēts līdz 50 (eksperta 

vērtējums). Pieņemot 4 stundas/dienā un nulles iedarbību atlikušajā darba dienas daļā, 8 stundu  TWA tipiska 

iedarbība novērtēta  0.02 mg/m
3 

un 8 stundu TWA pamatoti sliktākais iedarbības gadījums ir novērtēts ar 

0.04 mg/m
3
. 

Tvaiku vai pilienu iedarbība ieelpojot visu PROC dēļ ir novērtēta ECETOC TRA un iedarbība ieelpojot ir 

0.1 ppm (0.17 mg/m
3
), pieņemot, ka tvaika spiediens ir ļoti zems, iedarbības ilgums ir lielāks nekā 

4 stundas/dienā un vietējās izplūdes ventilācijas vai elpošanas aprīkojuma nav. 

Iedarbības vērtību kopsavilkums 

Riska raksturošanai tiks izmantota tikai viena vērtība. Kopsavilkums par iedarbības koncentrāciju uz 

darbiniekiem ir dots 4.tabulā. 

4.tabula Kopsavilkums par iedarbības koncentrāciju uz darbiniekiem  

Iedarbības 

veids 

Koncentrācija Pamatojums 

Iedarbība uz 

ādu (mg/cm
2
) 

Niecīga No EU RAR (2007): NaOH produkti ar koncentrāciju > 2% ir kodīgi, 

tādēļ tiek pielietoti efektīvi kontroles pasākumi, lai pasargātu no 

iedarbības uz ādu. Turklāt, darbojoties ar kodīgām vielām, jāņem vērā, ka 

konsekventi jālieto aizsargapģērbs un cimdi. Ražošanas uzņēmumi ziņo, 

ka, darbojoties ar tīru NaOH, tiek lietoti aizsargcimdi, kostīmi un zābaki. 

Tādēļ atkārtota komercprodukta ikdienas iedarbība uz ādu uzskatāma par 

niecīgu. Šķīdumi, kuri satur NaOH < 2% ražotnēs netiek izgatavoti. 

Iedarbība 

ieelpojot 

(mg/m
3
) 

0.33 No EU RAR (2007): šķidrā NaOH uzpildei modelētos datus EASE 

novērtējis par zemu salīdzinājumā ar mērījumu datiem. Tā kā mērījumu 

datu skaits ir relatīvi liels, riska raksturošanai tiks izmantoti tie. Vērtība 

0.33 mg/m
3
 ir pieņemta par pamatoti sliktākā gadījuma līmeni un 

0.14 mg/m
3
 ir pieņemti par tipiskas iedarbības pakāpi. 

1.1.2.2 Netieša iedarbība uz cilvēkiem caur vidi (orāla) 
Netieša iedarbība uz cilvēkiem, piemēram, uzņemot dzeramo ūdeni, NaOH gadījumā nav būtiska. Jebkura 

NaOH iedarbības iespēja, tam noplūstot vidē, ir būtiska tikai vietējā mērogā. Jebkura noplūdes ietekme uz pH 

tiks novērsta attiecīgajos ūdeņos reģionālā mērogā. Tādējādi netiešā iedarbība uz cilvēkiem caur vidi (orāli) 

NaOH gadījumā nav būtiska (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3 Iedarbība uz vidi 
Kā norādīts EU RAR par NaOH (2007), riska novērtējums ir būtisks tikai ūdens videi, ja tas piemērojams, 

tai skaitā STP/WWTP, jo NaOH izplūdes dažādās kalpošanas cikla fāzēs (ražošana un lietošana), 

galvenokārt, attiecas uz (notek) ūdeņiem. Ietekme uz ūdens vidi un riska novērtējums apskata tikai 

ietekmi uz organismiem/ekosistēmām iespējamu pH izmaiņu dēļ, kas saistītas ar OH
- 
noplūdēm, jo Na

+  

jona toksicitāte uzskatāma par nenozīmīgu salīdzinājumā ar (iespējamo) pH ietekmi. Ņemts vērā tiks tikai 

vietējais mērogs, tai skaitā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP) vai notekūdeņu attīrīšanas ietaises 

(WWTP), ja tādas pielietotas, gan ražošanai gan rūpnieciskam pielietojumam . Jebkura ietekme, kas var 

parādīties, paredzama tikai vietējā mērogā. Tādēļ tika nolemts šajā novērtējumā bez jēgas neiekļaut 

reģionālo un kontinentālo mērogu. Turklāt augstā šķīdība ūdenī un ļoti zemais tvaika spiediens norāda, ka 

NaOH lielākoties būs atrodams ūdenī. Būtiska izplūde vai iedarbība uz gaisu nav paredzama ļoti zemā 

NaOH tvaika spiediena dēļ. Būtiska izplūde vai iedarbība uz zemes vidi arī nav paredzama . Dūņu 

piemērošanas veids nav attiecināms uz izvadi lauksaimniecības augsnē, jo NaOH sorbcija vielas daļiņā  

STP/WWTP nenonāks. 

Iedarbības novērtējums ūdens videi apskatīs tikai iespējamās pH izmaiņas STP noteku un virszemes ūdeņos 

saistībā ar OH
-
 noplūdēm vietējā mērogā. 
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1.1.2.3.1 Noplūdes vidē 
NaOH ražošana var radīt iespējamu izplūdi ūdens vidē un lokāli palielināt nātrija koncentrāciju un pH ūdens 

vidē. Ja pH nav neitralizēts, notekūdeņu noplūde no NaOH ražotnēm var radīt pH paaugstināšanos ūdenī. 

Notekūdeņu pH parasti tiek ļoti bieži mērīts un var tikt viegli neitralizēts. 

Tā kā iedarbības novērtējums ir koncentrēts uz iespējamām pH izmaiņām vietējā ūdens vidē, rūpniecības 

nozare ievāca aktuālos datus par pH vērtībām notekūdeņos un virszemes ūdeņos NaOH ražotnēs EU RAR 

(2007) vajadzībām, balstoties uz plašai ES NaOH ražotāju izlasei izsūtītās aptaujas rezultātiem caur  Euro 

Chlor, kas pārstāv 97% NaOH ražošanas vietu paplašinātajā Eiropā (Euro Chlor, 2004b). Šīs aptaujas rezultāti 

(Euro Chlor, 2004c) nodrošināja notekūdeņu un ūdenstilpņu datus par 43 no 84 ražotnēm. Ražotnes ir 

anonīmas un apzīmētas ar numuriem. 43 aptaujātās ražošanas vietas ir no 15 dažādām ES valstīm ar plašu 

ģeogrāfisko izvietojumu. Respondenti ietver 34 ražošanas vietas vecajās ES dalībvalstīs, 6 ražošanas vietas 

jaunajās ES dalībvalstīs, 2 Norvēģijā un 1 Šveicē (Euro Chlor, 2004c). Trīs galvenie NaOH ražošanas procesi, 

t.i.,  membrānas kameras, diafragmas un dzīvsudraba elektroda metode, starp aptaujas respondentiem tika labi 

pārstāvēti. Atbildējušo ražotņu ražošanas kapacitāte bija ar ļoti plašu diapazonu no vairākiem desmitiem 

kton/gadā līdz vairākiem simtiem kton/gadā (Euro Chlor, 2004b). 

Aptauja atklāja, ka 11 ražotnēm nav notekūdeņu, kas tiktu izvadīti vidē. Šajās ražotnēs notekūdeņus iespējams 

pilnībā otrreizēji pārstrādāt, pateicoties speciāliem ražošanas procesu apstākļiem. Rezultāti parādīja arī, ka no 

43 ražotnēm, kas bija iesniegušas savus ziņojumus, 31 ražotne neitralizē savus notekūdeņus pirms to 

izvadīšanas ūdenstilpnē. Kopā 32 ražotnes ziņoja, ka tām pēc likuma ir jāneitralizē savi notekūdeņi, un 6 

ražotnes, kurām nav notekūdeņu, uz šo jautājumi neatbildēja. Tomēr 5 ražotnes norādīja, ka šādu likuma 

noteiktu prasību nav, bet 2 no šīm 5 ražotnēm savus notekūdeņus neitralizē. Viena ražotne (ražotne 30) 

norādīja uz likumā noteiktu pienākumu tos neitralizēt, bet viņi savu pH nepielāgo, jo viņu notekūdeņu pH 

diapazons jau ir zemākajā līmenī, tuvu neitrālajam. 

Saskaņā ar Euro Chlor (2004c) datiem daudzas ražotnes norādīja plašus notekūdeņu apakšplūsmu pH vērtību 

diapazonus gala notekūdeņu vietā, kaut arī tie ietverti kā “notekūdeņu dati” Tas tika izsecināts no fakta, ka 

daudzas ražotnes norādīja plašus pH vērtību diapazonus, bet arī norādīja, ka gala notekūdeņi pirms izvadīšanas 

tiek neitralizēti, un no dažam attiecīgām pārbaudēm ar respondentiem. Apakšplūsmas parasti tiek kombinētas 

ar citām ražotnes notekūdeņu apakšplūsmām, pirms tas beigās tiek izvadītas ūdenstilpnē. Tādēļ pirmās divas 

kolonnas 5.tabulā par notekūdeņiem ir vissvarīgākās attiecībā uz iespējamo pH ietekmi uz saņemošajiem 

ūdeņiem. 

Kopā 36 ražotnes, tai skaitā 2 ražotnes (Nr.17 un 30), kas neizvada savus notekūdeņus vidē, t.i., kanalizācijā 

vai ūdenstilpnē, norādīja izmērītās notekūdeņu pH vērtības. No šīm 36 ražotnēm 19 ražotnes norādīja pH 

vērtības diapazonā no 6-9 (diapazons no zemākā pH līmeņa līdz augstākajam pH), 7 ražotnes norādīja pH 

vērtības diapazonā no 5-10 un 10 ražotnes norādīja pH vērtības ārpus diapazona 5-10. Svarīgākais, ka visas, 

izņemot vienu ražotni, kas izvada notekūdeņus vidē, norādīja, ka savus notekūdeņus neitralizē pirms to 

izvadīšanas. Tikai vien ražotne (Nr.15) norādīja ļoti plašu notekūdeņu pH diapazonu no 3.0-11.6 un to, ka 

notekūdeņus pirms izvadīšanas neneitralizē. Pēc sazināšanās ar šo ražotni, kļuva saprotams, ka norādītās pH 

vērtības šai ražotnei ietvēra mērījumus notekūdeņu apakšplūsmā tūlīt pat pēc izplūšanas no ražošanas 

iekārtas. Atkarībā no procesa apstākļiem tie var uzrādīt minētās galējās vērtības, kas, kā liecina pieredze, ir 

spēkā tikai 10-15 minūtes, jo notekūdeņu apakšplūsma tad tiek apvienota ar citām notekūdeņu 

apakšplūsmām ražotnē un pH pietuvojas vidējam rādītājam. Pēc tam gala notekūdens (t.i., apvienotās 

notekūdeņu apakšplūsmas) pirms izvadīšanas ūdenstilpnē ieplūst pilsētas attīrīšanas iekārtās . Šai ražotnei 

nav likuma noteikts pienākums neitralizēt savus notekūdeņus pirms to izvadīšanas (Euro Chlor, 2004c). Tā 

kā visas pārējās ražotnes, kas norādīja lielu starpību starp zemāko un augstāko notekūdeņu pH līmeni, 

norādīja arī, ka savus notekūdeņus neitralizē, var pieņemt, ka šīm ražotnēm arī norādītas notekūdeņu 

apakšplūsmu pH vērtības (kas apvienotas ar citām apakšplūsmām pirms gala notekūdeņu neitralizācijas), 

nevis vidē izvadīto gala notekūdeņu vērtības. Aptaujas rezultāti, kas saņemti no 43 no 84 ražotnēm, parāda, 

ka notekūdeņu izvadīšanas pH tiek kontrolēts un tiek ievēroti atbilstošie vispārējie noteikumi. 
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5.tabula Notekūdeņu un saņemošo ūdeņu dati no NaOH ražotājiem ES (Euro Chlor, 2004c) (No EU 

RAR, 2007) 
 Notekūdeņu dati Saņemošo ūdeņu dati 

Nr. Vidē 
izvadītais 

notekūdens 

Neitralizēšana 
pirms 

izvadīšanas  

Neit-
ralizēšanas 
pienākums 

Nepārtraukti 
pH mērījumi 

pH 
(vid.) 

Ze-
mākais 

pH 

Aug-
stākais 

pH 

Sār-
mainība 
(meq/l) 

Vid. 
plūsmas 
ātrums 
(m

3
/d) 

Plūsmas 
ātruma 

diapazons 
(m

3
/d) 

Ūdenstilpnes 
veids 

Nepārtraukti pH 
mērījumi 

Ze-
mākais 

pH 

Aug-
stākais 

pH 

Sār-
mainība 
(meq/l) 

Vid. plūsmas 
ātrums (m

3
/d) 

Plūsmas 
ātruma 

diapazons 
(m

3
/d) 

2 Jā Jā Jā Jā 11.8 3.8 13.9   78   Upe Jā 7 8.2       

3 Jā Jā Jā Jā 7.3 6.9 7.9 n/a 6,500 5,500-8,000 Upe Jā 7.6 8.4 n/a 1,000,000 260,000-
5,000,000 

15 Jā Nē Nē Jā 7.62 3.01 11.55 2.22 10,240 6,010-17,280 Upe Nē 7.1 7.96 n/a 25,532,064 4,855,630-? 

16 Jā Jā Jā Jā 7.3 7 7.9 1.87 30,606 18,000-41,096 Upe Nē 7.3 7.8 2,6 5,356,800 1,468,800-
12,700,800 

17 Nē Jā Jā Jā 7.25 7 7.5 n/a 26,300 NA Upe Nē 7.7 7.7 n/a 10,972,800 n/a 

18 Jā Jā Jā Jā 7.9 3.9 13.2   1,800 1,000 Upe Nē       1,978,584 15,000,000 

20 Jā Jā Jā Jā 7.5 7 8.5 n/a 173,000 150,000-
200,000 

Upe Nē 6.5 8.2 n/a 8,208,000 483,840-
65,577,600 

21 Jā Jā Nē Jā 12 10 13 n/a 10 8-15 Upe Nē 7.0 7.8 3-4 172,800,000 60,480,000-
864,000,000 

22 Jā Jā Nē Jā 3 2 4 n/a 4,560 3,240-5,640 Jūra Nē           

25 Nē Nē Nē Nē             Estuārs Nē           

26 Jā Jā Jā Jā 7-7.5 6 8.5 3.5 9,600 9,600-12,000 Upe Nē 8 8.2 2,8 400 400-600 

29 Jā Jā Jā Jā 7.2 6.1 9.4   178 67-602 Upe Nē           

30 Nē Nē Jā Jā 7.9 7.5 8.2 n/a 5,842 max.6,000 Upe Nē 6.9 8 n/a 3,456,000 n/a 

32 Jā Jā Jā Jā 7.2 7 7.8   48,000 45,000-55,000 Upe Nē 7.1 7.5   100,000,000 60,000,00-
150,000,000 

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

34 Jā Jā Jā Jā 6.7 5 10 n/a 3,600 2,400-6,000 Jūra Nē 6.7 6.7 n/a     

35 Jā Jā Jā Jā 5 3 11 n/a 114 46-520 Jūra Nē 7.8 7.8 n/a     

37 Jā Jā Jā Jā 7.7 6.7 8.5   600 300 Upe Nē 8 8   2,500,000 ?-5,200,000 

39 Jā Jā Jā Jā 12 4 13 n/a 300 150-400 Jūra Jā 6.5 8.0 n/a 25,920,000 12,960,000-
34,560,000 

40 Jā Jā Jā Jā 7.4 6.6 8.2   25,000 20,000-30,000 Upe Nē           

41 Jā Jā Jā Jā 8 7 9 n/a 4,800 4,600-4,900 Jūra Nē n/a n/a n/a n/a n/a 

46 Jā Jā Jā Jā 7.5 6.6 8.5 n/a 134 N/A Cits Jā 4.5 10 n/a 301   

49 Jā Jā Jā Jā 7.28 7.09 7.48 n/a 853 634-1,170 Estuārs Nē 6.8 8 n/a 1,000,000   

                                   
51 Jā Jā Jā Jā 8.2 6.9 8.9 6 728 660-790 Upe Jā 7.6 7.9 3 51,000,000 25,000,000-

70,000,000 

52 Jā Jā Jā Jā 8 4 10   9,4 0-55 Upe Jā 6.5 9   14,077 14,965-
20,612 

53 Nē                                 

54 Nē                                 

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

221,744 

60 Jā Jā Jā Jā 7.9 7 8.4 1.3 14,097 11,000-17,000 Upe Nē 7.6
3 

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

61 Jā Jā Jā Jā 6-8 6 8 n/a 16,344 n/a Upe Jā 6.9 7.2 n/a 17,460 8,000-
36,000 

64 Nē     Jā                           

65 Nē     Jā                           

66 Nē     Jā                           

68 Jā Jā Jā Jā 7 6.9 7.3 n/a 374,00 245,000-
500,000 

Upe Jā 7.7 8.1 n/a 96,768,000 30,240,000-
259,200,000 

69 Jā Jā Jā Jā 7.5 5.5 8.5 92 3,500 5,000 Jūra Nē n/a n/a 75     

70 Nē     Jā 7.4/7.
8 

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

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

71 Jā Jā Jā Jā 7.5 6 9   4,500 4,000-6,000 Jūra Jā n/a n/a n/a     

72 Jā Jā Jā Jā 7.3 3 9.2 n/a 23,000 15-35,000 Upe Nē n/a n/a n/a 450,000 300,000-? 

79 Jā Jā Jā Jā 7 6 9   330 180-460 Cits Nē 7.2 7.4       

80 Nē Nē Nē                             

83 Nē Jā Jā Jā 7.8 6.4 9.4   2,112 1,183-7,966 Cits Jā 7.2 8.7       

84 Jā Jā Jā Jā 10 6.5 11 30 1,300 600-2,000 Cits Jā 6.9 7.7 5     

85 Jā Jā Jā Jā 6.6 5.4 9.7 n/a 1,900   Ezers Nē 4.2 9.2 n/a     

 

1.1.2.3.2 Iedarbības koncentrācija notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (WWTP) 
Notekūdeņi no NaOH ražošanas vietām rodas no sāls elektrolīzes un ir neorganiska notekūdeņu plūsma. Šī 

iemesla dēļ nav iespējams to apstrādāt bioloģiski. Tādēļ notekūdeņu plūsmas no NaOH ražotnēm parasti 

netiek apstrādātas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (WWTP). NaOH var izmantot lietderīgi, ja tomēr 

ir pH kontrole skābju notekūdeņu plūsmās, kas tiek apstrādātas bioloģiskajās WWTP (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.3 Iedarbības koncentrācija jūras un okeāna ūdeņu zonās  
Ja tiek izvadīts virsūdeņos, sīku daļiņu sorbcija un nogulsnes būs niecīgas. Pievienojot NaOH virsūdeņiem, var 

paaugstināties pH atkarībā no ūdens buferspējas. Jo augstāka ir ūdens buferspēja, jo mazāka būs ietekme uz 

pH. Parasti buferspēju, kas pasargā no skābuma vai sārmainības pakāpes izmaiņām dabiskajos ūdeņos, regulē 

līdzsvars starp oglekļa dioksīdu (CO2), bikarbonāta jonu (HCO3
-
) un karbonāta jonu (CO3

2-
): 

CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H

+
 (pKa1 = 6.35) 

HCO3
-
 ↔ CO3

2-
 + H

+
 (pKa2 = 10.33) 

Ja pH ir < 6, dominējošais elements ir nejonizēts CO2 un buferspējai vissvarīgākā ir pirmā līdzsvara reakcija. 

Pie pH vērtībām 6-10 dominējošais elements ir bikarbonāta jons (HCO3
-
) un pie pH vērtībām > 10 

dominējošais elements ir karbonāta jons (CO3
2-

). Lielākajā daļā dabisko ūdeņu pH vērtības ir no 6 līdz 10, 

tādēļ bikarbonāta koncentrācija un otrā līdzsvara reakcija buferspējai ir vissvarīgākā (Rand, 1995; De Groot et 

al., 2002; OECD, 2002). UNEP (1995) norādīja bikarbonāta koncentrāciju kopējam 77 upju skaitam 

Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Āzijā, Eiropā un Okeānijā. 10ās procentīles, vidējā un 90
ās

 procentīles 

koncentrācija bija attiecīgi 20, 106 un 195 mg/l, (OECD, 2002). Lai uzsvērtu, cik bikarbonāta koncentrācija ir 

svarīga buferspējai dabiskajos ūdeņos, Tabulā apkopota NaOH koncentrācija, kas nepieciešama, lai 
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paaugstinātu pH no sākotnējā pH 8.25-8.35 līdz vērtībai 9.0, 10.0, 11.0 un 12.0 pie dažādām bikarbonāta 

koncentrācijām. Tabulas dati ir balstīti uz aprēķiniem, bet tika apstiprināti ar eksperimentālu bikarbonāta 

(HCO3
-
) attiecīgo 20, 106 un 195 mg/l koncentrāciju titrēšanu attīrītos ūdeņos. Starpība starp aprēķināto un 

izmērīto NaOH koncentrāciju, kas nepieciešama, lai sasniegtu noteiktu pH vērtību, vienmēr bija < 30% (De 

Groot et al., 2002; OECD, 2002). Dati 6.tabulā destilētam ūdenim ir no OECD (2002). 

Sārmainība, kas definēta kā ūdens skābi neitralizējoša (t.i., protonus pieņemoša) spēja, tāpat ūdenī esošo 

sastāvdaļu kvalitāte un kvantitāte, kas rada pH sārmainības izmaiņas neitralitātes virzienā, noteikta > 99% ar 

bikarbonāta (HCO3
-
), karbonāta  (CO3

2-
) un hidroksīda (OH

-
) koncentrāciju (Rand, 1995), bikarbonātam esot 

dominējošajam elementam pie pH vērtībām diapazonā no 6-10 (skatīt arī augstāk).  Hidroksīds ir nozīmīgs 

tikai sārmainos ūdeņos. Tādējādi dati 6.tabulā ir noderīgi, lai novērtētu pH pieaugumus dabiskajos ūdeņos 

(lielākajai daļai no tiem pH vērtība ir 7-8), ja pieejami dati par NaOH piejaukumiem un bikarbonāta 

koncentrāciju. Sārmainība noteikta no skābes/bāzes titrēšanas vai to var aprēķināt no kalcija koncentrācijas 

šādā veidā (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003): 

Log (sārmainība eq/l) = - 0.2877 + 0.8038 Log (Ca eq/l) 

6.tabula NaOH (mg/l) koncentrācija, kas nepieciešama, lai palielinātu pH vērtības līdz 9.0, 10.0, 11.0 un 

12.0 (De Groot et al., 2002; OECD, 2002) 

Buferspēja
1
 

 

Gala pH 

9.0 10,0 11.0 12.0 

0 mg/l HCO3
-
 (destilēts ūdens) 0.4 4.0 40 400 

20 mg/l HCO3
-
 (10

ā
- procentīle no 77 upēm) 1.0 8.2 51 413 

106 mg/l НСОз
-
 (vidējā vērtība no 77 upēm) 3.5 26 97 468 

195 mg/l НСОз
-
 (90

ā
 procentīle no 77 upēm) 6.1 45 145 525 

1) Sākotnējais pH no bikarbonāta šķīduma ar koncentrāciju 20-195 mg/l bija 8.25-8.35 

 

Pamatojoties uz neitralizētu izvadi vidē un bojāeju augstāk aprakstītajā ūdens zonā, uz saņemošā ūdens virsmu 

nav nekādas vides ietekmes. 

1.1.2.3.4 Iedarbības koncentrācija nogulsnēs  
Šajā CSA nogulšņu zona nav iekļauta, jo tā nav uzskatāma par būtisku NaOH. Izvadot ūdens vidē, nogulšņu 

daļiņu sorbcija būs niecīga (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.5 Iedarbības koncentrācija augsnē un gruntsūdenī  
Zemes zona CSA nav iekļauta, jo tā nav uzskatāma par būtisku NaOH. Ņemot vērā NaOH bojāeju augsnē, 

pieejama šāda informācija. Izvadot augsnē, sorbcija augsnes daļiņās būs niecīga. Atkarībā no augsnes 

buferspējas OH
- 
augsnes porūdenī neitralizēsies vai var palielināties pH  (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.6 Atmosfēras zona  
Gaisa zona CSA nav iekļauta, jo tā nav uzskatāma par būtisku NaOH. Ņemot vērā NaOH bojāeju gaisā, no EU 

RAR (2007) pieejama šāda informācija. Izvadot gaisā ūdens pilienu veidā, NaOH ātri tiks neitralizēts, tam 

šādā veidā reaģējot ar CO2 (vai citām skābēm): 

NaOH + CO2  →  HCO3
-
 + Na

+
 

Attiecīgi sāļi (piem., nātrija (bi)karbonāts) no gaisa izzudīs (US EPA, 1989; OECD, 2002). Tādējādi 

neitralizētā NaOH atmosfēras izmeši lielākoties nonāks augsnē un ūdenī. Pamatojoties uz NaOH 50% 

koncentrāciju izsmidzinātajos pilienos, NaOH pusperiods atmosfērā tika paredzēts līdz 13 sekundēm. 

Pamatojoties uz modelēšanas metodi, šis noārdīšanās ātrums rada tikai 0.4% no gaisā izvadītā NaOH, kas 

paliek gaisā 200 metru attālumā no izvadīšanas punkta (US EPA, 1988; 1989). 

1.1.2.3.7 Iedarbības koncentrācija attiecībā uz barības ķēdi (Sekundārā saindēšanās) 
NaOH bioakumulācija organismā nav būtiska. Tādēļ nav nepieciešams veikt sekundārās saindēšanās riska 

novērtējumu (EU RAR, 2007). 
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1.2 2.Iedarbības Scenārijs: Cietā NaOH ražošana 
 

1.2.1 Iedarbības scenārijs 

1.2.1.1 Iedarbības scenārija īsais nosaukums  
SU 3, 8: Ķīmisko vielu liela apjoma ražošana  

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: izmantošana (slēgtos) nepārtrauktos vai sērijveida procesos bez iedarbības iespējas vai 

ar iedarbības rašanās iespējamību (rūpniecības iestatījumi), ieskaitot ielādi, izlādi, parauga noņemšanu un 

uzglabāšanu. 

Šim iedarbības scenārijam PC un AC nav piemērojams. 

1.2.1.2 Iedarbības scenārijā ietverto darbību, procesu un darbības apstākļu apraksts 
Cietā NaOH procesi un darbības ietver šķidrā NaOH procesus un darbības (skatīt 1.1.1.2). Cietais NaOH 

rodas, kad izkausētam NaOH, no kura iztvaicēts viss ūdens, ļauj atdzist un sacietēt. Pārslveida NaOH tiek 

izveidots, izkausētam NaOH pārejot pāri atdzesētiem atslāņošanas veltņiem, veidojot vienāda biezuma pārslas. 

Pārslas var saberzt un atsijāt vairākos kristāliskos produktos ar kontrolētu daļiņu lielumu. NaOH lodīšu 

ražošana ietver izkausēta šķīduma iepildīšanu granulēšanas tornī rūpīgi kontrolētos darbības apstākļos, 

veidojot sfēriskas lodītes (OxyChem, 2000). 

Pārslas var būt iepakotas maisos (25 vai 50 kg). Mikro pērles ir iepakotas maisos, lielizmēra maisos (500 vai 

1000 kg), bet tās tiek piegādātas arī beramās kravās (pa ceļu). Atlējumi tiek piegādāti metāliskās mucās 

(piem., 400 kg). Tomēr var būt izmantoti citi iepakojuma veidi. 

Cietais NaOH (pārslas, pērlītes vai atlējumi) tiek ražots 23% ražotņu. Maiņas var būt 12 stundas/dienā 

(40 stundas/nedēļā). 

1.2.1.3 Riska pārvaldības pasākumi 

1.2.1.3.1 Ar darbiniekiem saistīto risku pārvaldības pasākumi 
Atbilstošie ar darbiniekiem saistīto risku pārvaldības pasākumi aprakstīti 1.1.1.4.1. sadaļā. 

1.2.1.3.2 Ar vidi saistīto risku pārvaldības pasākumi 
Atbilstošie ar vidi saistīto risku pārvaldības pasākumi aprakstīti 1.1.1.4.2.sadaļā. 

1.2.1.4 Ar atkritumiem saistīti pasākumi 
No cietā NaOH atkritumi nerodas. Šķidrā NaOH atkritumi jāizlieto vēlreiz vai jāizvada rūpnieciskajos 

notekūdeņos un nepieciešamības gadījumā pēc tam jāneitralizē (skatīt ar vidi saistīto risku pārvaldības 

pasākumus). 

 

1.2.2 Iedarbības novērtējums 

1.2.2.1 Iedarbība uz darbiniekiem 
NaOH ir kodīga viela. Darbojoties ar kodīgām vielām un preparātiem, tieša ādas saskare notiek tikai dažreiz 

un tiek pieņemts, ka ikdienā atkārtota iedarbība uz ādu netiek pieļauta. Tādēļ saskaņā ar NaOH EU RAR 

(2007), tīra NaOH iedarbība uz ādu netiek vērtēta. Atkārtotu šo vielu un preparātu iedarbību uz ādu nevar 

neņemt vērā.  

Nav paredzēta pastāvīga NaOH pieeja organismam normālas apstrādes un lietošanas apstākļos un tādēļ netiek 

sagaidīta sistēmiskas NaOH iedarbības parādīšanās pēc saskares ar ādu vai nokļūšanas elpceļos. 

Novērtētās un izmērītās iedarbības koncentrācijas līmeņus ieelpošanas gadījumā var atrast 7.tabulā.  

7.tabula Iedarbības koncentrācija uz darbiniekiem 

Iedarbības 

veids 

Novērtētā Iedarbības 

Koncentrācija 

Izmērītā Iedarbības 

Koncentrācija 

Mērījumu datu izskaidrojums / izcelsme  

Vērtība mēr-vienība Vērtība mēr-vienība 

Iedarbība 

ieelpojot 

  VA: 0.84 mg/m³ No EU RAR (2007): 
Diapazons: 0.1 – 1.8 mg/m³ 

Šķidruma, atlējuma, lodīšu uzpildīšana/iepakošana  

PAS mērījums, N=10, 2003 
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Iedarbības 

veids 

Novērtētā Iedarbības 

Koncentrācija 

Izmērītā Iedarbības 

Koncentrācija 

Mērījumu datu izskaidrojums / izcelsme  

Vērtība mēr-vienība Vērtība mēr-vienība 

   VA: 0.09 mg/m³ No EU RAR (2007): 
Diapazons: 0.01 – 0.27 mg/m³ 

Šķidruma, atlējuma, lodīšu uzpildīšana/iepakošana  

PAS mērījums, N=12, 2003 

   VA: 0.05 mg/m³ No EU RAR (2007): 
Diapazons: 0.01 – 0.1 mg/m³ Šķidruma, 

atlējuma, lodīšu uzpildīšana  

STAT mērījums, N=20, 2003 

   VA: 0.11 

90P: 0.269 

mg/m
3
 Jauni ražošanas nozares dati: 

Granulēšanas lenta: Diapazons: 0.03-0.51 mg/m
3
 

Uzpilde: Diapazons: 0.11 – 0.38 mg/m
3  

PAS, Sīkāk skatīt tekstu 

 2.5 mg/m
3
   Maksimums EASE un ECETOC TRA 

simulāciju 
PAS Personīgais Gaisa Paraugs (Personal Air Sample) 

STAT Stacionārais Gaisa Paraugs 

N Mērījumu skaits 

VA Vidējais aritmētiskais 

90P 90
ā
 procentīle 

 

Mērījumu dati 

EU RAR (2007) atmosfēriskie iedarbības mērījumi pieejami par 6 ražotnēm no 4 dažādām valstīm (Čehijas 

Republika, Polija, Spānija un Apvienotā Karaliste). Visos gadījumos koncentrācija bija zemāka par 2 mg/m
3
 

(skatīt 14.tabulu). Lielākā daļa NaOH ražotņu atbildēja, ka viņu valstī OEL ir 2 mg/m
3
. Viena no darbībām ar 

iespējamu iedarbību ir paraugu noņemšana. Tiek pieņemts, ka visi mērījumi pie uzpildes/iepakošanas tika 

veikti ar cieto NaOH. Spānijas ražotnes dati ir balstīti uz nātrija satura mērījumiem, kas tika veikti saskaņā ar 

Valsts Darbinieku Drošības un Higiēnas Institūta standartu  (NTP-63 no 1983). Šai ražošanas vietai paraugu 

ņemšana bija 6-8 stundas. Pārējās ražotnes ziņoja, ka mērījumi tika balstīti uz Polijas standarta metodi, 

kolorimetrisko metodi vai atomu absorbcijas spektrometriju. Šīm ražotnēm paraugu ņemšanas ilgums bija 

nezināms. Vienā uzņēmumā tika novēroti augstāki iedarbības rādītāji. 

Jauna datu kopa tika ievākta no atvērtās sistēmas ar vietējo izplūdes ventilāciju. Parauga noņemšana tika 

veikta ar gaisa sūkni, plūsmai izejot cauri filtram. NaOH ir atšķaidīts ar ūdeni un HC1 pārpalikumu. Pārējais 

HCl ir titrēts ar KOH. Indikators ir metilsarkanais. Šī analīzes metode atbilst NIOSH 7401. Iedarbības laiks 

bija 340 līdz 505 minūtes. Tas atbilst attiecīgi 8 un 12 stundu maiņai. Iedarbība bija nulle pārējās maiņa laikā. 

Mērījumi tika veikti vienas maiņas laikā. Darbinieku skaits ir 3 vienā maiņā un apstrādātās vielas daudzums: 

7 tonnas vienā maiņā. Iepakojuma izmērs ir 25-1000 kg. Process ir atvērta sistēma ar uzstādītu vietējo 

ventilāciju (20 m
3
/stundā). Elpošanas aizsarglīdzekļi netika izmantoti. ECHA vadlīnijas par informācijas 

prasībām R.14 iesaka pieņemt 75
o
 procentīli lielām datubāzēm un 90

o
 procentīli mazākām datubāzēm. Tādēļ 

kā pamatoti sliktākā gadījuma novērtējums tika izvēlēta 90
ā
 procentīle ar 0.269 mg/m

3
. Tāpat jāpiezīmē, ka 

darbinieku vidū netika novērota nekāda ietekme uz elpceļiem. 

Modelētie dati 

Ņemot vērā vielas daļiņu izmēra sadalījumu (vairāk nekā 90% lielāki par μm10) EU RAR (2007) putekļu 

iedarbības novērtēšanai ieelpojot ar EASE 2.0 tika izmantoti citi pieņēmumi, nevis sākotnējie “pulveru ražošanas 

un apstrādes” pieņēmumi. Tipiska iedarbība novērtēta no 0-1 mg/m
3
, pieņemot neliela putekļainuma tehniku, ja 

uzstādīta VIV. Pamatoti sliktākais iedarbības gadījums novērtēts līdz 0-5 mg/m
3
, pieņemot, ka VIV nav 

uzstādīta. Iedarbības biežums uzpildīšanas laikā novērtēts līdz 200 dienām gadā ar ilgumu līdz 4 stundām/dienā, 

bet iesaistīto darbinieku skaits novērtēts līdz 50 (eksperta novērtējums). Pieņemot 4 apstrādes stundas/dienā un 

nulles iedarbību atlikušajā darba dienas daļā, 8 stundu TWA tipiska iedarbība novērtēta  0 – 0.5 mg/m
3
 un 

8 stundu TWA pamatoti sliktākais iedarbības gadījums ir novērtēts ar 0 – 2.5 mg/m
3
. 

Ņemot vērā nelielo putekļainumu, nebija ne VIV, ne elpošanas aizsarglīdzekļu, ECETOC TRA paredz 

iedarbību ieelpojot 0.01 mg/m
3
 PROC 1 un PROC 2, 0.1 mg/m

3
 PROC 3 un PROC 9, 0.5 mg/m

3
 PROC 4 un 

PROC 8a. Saskaņā ar EU RAR (2007), pieņemot 4 apstrādes stundas/dienā un nulles iedarbību atlikušajā 
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darba dienas daļā, 8 stundu TWA tipiska iedarbība novērtēta ar  0 – 0.5 mg/m
3
 un 8 stundu TWA pamatoti 

sliktākais iedarbības gadījums ir novērtēts ar 0 – 2.5 mg/m
3
.  

Iedarbības vērtību kopsavilkums 

Kopsavilkums par iedarbības koncentrāciju uz darbiniekiem ar izvērstu riska raksturojumu dots 8.tabulā. 

8.tabula Kopsavilkums par iedarbības koncentrāciju uz darbiniekiem 

Iedarbības veids Koncentrācija Pamatojums 

Iedarbība uz ādu 

(mg/cm
2
) 

Nenozīmīga No EU RAR (2007): NaOH produkti ar koncentrāciju > 2% ir 

kodīgi, tādēļ, lai novērstu iedarbību uz ādu, nepieciešams veikt 

efektīvus kontroles pasākumus. Turklāt aizsargapģērbs un cimdi 

jāvalkā pastāvīgi, darbojoties ar kodīgām vielām. Ražošanas 

uzņēmumi ziņo, ka, darbojoties ar tīru NaOH, tiek lietoti 

aizsargcimdi, kostīmi un zābaki. Tādēļ atkārtota komercprodukta 

ikdienas iedarbība uz ādu uzskatāma par niecīgu. Šķīdumi, kuri satur 

NaOH < 2%, cieta NaOH gadījumā nav iespējami. 

Iedarbība ieelpojot 

(mg/m
3
) 

0.269 Augstākie iedarbības rādītāji izmērīti uzpildīšanas/iepakošanas vietā 

un tādēļ šīs vērtības iekļautas riska raksturojumā. 

 

1.2.2.2 Netieša iedarbība uz cilvēkiem caur vidi (orāla) 
Netieša iedarbība uz cilvēkiem, piemēram, uzņemot dzeramo ūdeni, NaOH gadījumā nav būtiska. Jebkura 

NaOH iedarbības iespēja, tam noplūstot vidē, ir būtiska tikai vietējā mērogā. Jebkura noplūdes ietekme uz pH 

tiks neitralizēta attiecīgajos ūdeņos reģionālā mērogā. Tādējādi netiešā iedarbība uz cilvēkiem caur vidi (orāli) 

NaOH gadījumā nav būtiska (EU RAR, 2007).  

1.2.2.3 Iedarbība uz vidi 
Nātrija hidroksīds ātri izšķīdīs un sadalīsies, to izvadot ūdenī. Iedarbības uz vidi cietā nātrija hidroksīda 

gadījumā novērtējums ir attiecīgi tāds pats kā šķidrā nātrija hidroksīda gadījumā. Lasītājs var iepazīties ar 

1.1.2.3. sadaļu. 
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1.3 Trešais Iedarbības Scenārijs: Rūpnieciskais un profesionālais NaOH 

pielietojums 
 

Lai ievāktu nepieciešamo, ar NaOH lietošanas arodekspozīciju saistīto informāciju EU RAR (2007) 

vajadzībām, Euro Chlor sadarbībā ar Ziņotāju dalībvalsti Portugāli izstrādāja aptauju. 2004.gada septembrī 

aptauja tika izsūtīta uz e-pastu šādām organizācijām: 

• Eiropas Papīrrūpniecības nozaru konfederācija (CEPI). Viņi nosūtīja aptaujas tālāk saviem dalībniekiem 

(papīra ražošanas uzņēmumiem, kas izmanto NaOH). 

• Piecām dažādām kontaktpersonām no Euro Chlor dalībnieku uzņēmumiem (NaOH ražotāji). Pēc tam katrs 

NaOH ražotājs izsūtīja aptauju 20 klientiem (lielākajā daļā gadījumu NaOH gala lietotājiem). 

Atbildes analizēja un par rezultātiem ziņoja Euro Chlor (2005). 

Kopā tika saņemtas 58 atbildes no aptuveni 10 dažādām ES dalībvalstīm. Lielākā daļa (59%) bija no celulozes 

un papīra rūpniecības nozares, un tādēļ šī sektora dati uzskatāmi par augsti reprezentatīviem attiecībā uz 

situāciju Eiropā. No Vācijas (Nacionālā Federācija) tika saņemta viena aptauja, kurā bija aprakstīta šajā valstī 

valdošā vispārējā prakse. 

No citu rūpniecības nozaru klientiem atsaucība bija mazāka, tomēr ietvēra plašu NaOH pielietojuma 

diapazonu. No ķīmiskās rūpniecības nozares (piem., augu aizsardzības ķimikāliju ražošana, organiskie 

pigmenti, epoksīdu sveķi) tika saņemtas kopā 17 aptaujas atbildes (29%). Pārējās 7 aptaujas atbildes tika 

saņemtas no tērauda rūpniecības, tekstila rūpniecības, gumijas ražošanas, pārtikas rūpniecības, metāla 

rūpniecības, alumīnija rūpniecības un izplatīšanas nozares. Tas parāda, ka atbildējuši 23 NaOH gala lietotāji, 

bet tikai viens izplatītājs aptauju aizpildījis. Lielākajā daļā gadījumu NaOH tika izmantots kā reaģents 

ķimikāliju ražošanas/izgatavošanas procesā. Dažos citos gadījumos tas tika izmantots neitralizēšanai (tērauda 

rūpniecība, gumijas ražošana), tīrīšanai un ūdens apstrādei (pārtikas rūpniecība) vai ekstrakcijai (alumīnija 

rūpniecības nozare). 

 

1.3.1 Iedarbības scenārijs 

 

1.3.1.1 Iedarbības scenārija īsais nosaukums 
Nātrija hidroksīdu iespējams izmantot atbilstoši šādām procesu kategorijām (PROC):  

PROC1 Izmantošana slēgtos procesos bez iedarbības iespējas  

PROC2 Izmantošana slēgtos, nepārtrauktos procesos ar kontrolētas iedarbības rašanās iespēju  

PROC3 Izmantošana slēgtos sērijveida procesos (sintēze vai sastāvs) 

PROC4 Izmantošana sērijveida un citos procesos (sintēze), kur rodas iedarbības iespējamība  

PROC5 Miksēšana vai sajaukšana sērijveida procesos (daudzpakāpju un/vai nozīmīga saskare)  

PROC8a/b Ķimikāliju transportēšana no/uz traukiem/lieliem konteineriem tam (ne)piemērotās telpās 

PROC9 Ķimikāliju transportēšana mazos konteineros (tam paredzēta uzpildīšanas līnija)  

PROC10 Veltņa pielietošana vai beršana  

PROC11 Nerūpnieciska izsmidzināšana 

PROC13 Izstrādājumu apstrāde, iegremdējot un izlejot  

PROC15 Laboratorijas reaģentu izmantošana maza mēroga laboratorijās 

Pieņemts uzskatīt, ka vissvarīgākās ir augstāk minētās procesu kategorijas, bet iespējamas arī citas procesu 

kategorijas (PROC 1 – 27). 

Nātrija hidroksīdu iespējams izmantot daudzās dažādās ķīmisko produktu kategorijās (PC). To iespējams 

izmantot, piemēram, kā absorbentu (PC2), metāla virsmas apstrādes līdzekli (PC14), nemetāla virsmas 

apstrādes līdzekli (PC15), starpproduktu (PC19), pH regulatoru (PC20), laboratorijas ķimikāliju (PC21), 

tīrīšanas līdzekli (PC35), ūdens mīkstinātāju (PC36), ūdens apstrādes ķimikāliju (PC37) vai ekstrakcijas 

aģentu. Bet to iespējams izmantot arī citām ķīmisko produktu kategorijām (PC 0 – 40). 

Tā kā nātrija hidroksīdam ir tik daudz pielietojuma veidu un to arī plaši pielieto, to iespējams izmantot visās 

lietošanas nozarēs (SU), ko apraksta  lietošanas veidu deskriptoru sistēma (SU 1-24). NaOH tiek izmantots 

dažādiem mērķiem dažādās rūpniecības nozarēs. Visplašākais NaOH pielietojums ir citu ķimikāliju, gan 

organisko (30%), gan neorganisko (13%) ražošanas nozarē. Pārējās rūpniecības nozares, kurās tas tiek 

pielietots, ir celulozes un papīra rūpniecības nozare (12%), alumīnija un metāla rūpniecības nozare (7%), 

pārtikas rūpniecība (3%), ūdens apstrāde (3%) un tekstilrūpniecība (3%). Pārējais pielietojums ir ziepju, 
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minerālo eļļu, balinātāju, fosfātu, celulozes, gumijas un citu produktu ražošana (Euro Chlor, 2009). Lietošanas 

nozare 21 (SU21) ir aplūkota 4.Iedarbības Scenārijā. 

Kaut arī nātrija hidroksīdu var izmantot izstrādājumu ražošanas procesā, tomēr vielai izstrādājumā nav jābūt. 

Izstrādājumu kategorijas (AC), šķiet,  nātrija hidroksīdam nav piemērojamas. 

Lai novērtētu vielu iedarbību uz vidi, tika izveidotas izdalīšanās vidē kategorijas (ERC) REACH vajadzībām. 

Nātrija hidroksīdam var būt piemērojamas šādas izdalīšanās vidē kategorijas: 

ERC1 Vielu ražošana 

ERC2 Preparātu sagatavošana 

ERC4 Procesu palīglīdzekļu un produktu rūpnieciska izmantošana, tiem nekļūstot par izstrādājumu 

sastāvdaļu 

ERC6A Rūpnieciska izmantošana, ražojot citu vielu (starpproduktu izmantošana)  

ERC6B Reaktīvu apstrādes palīglīdzekļu rūpnieciska izmantošana  

ERC7 Vielu rūpnieciska izmantošana slēgtās sistēmās 

ERC8A Plaši izplatīta apstrādes palīglīdzekļu izmantošana atvērtās sistēmās iekštelpās  

ERC8B Plaši izplatīta reaktīvu vielu izmantošana atvērtās sistēmās iekštelpās  

ERC8D Plaši izplatīta apstrādes palīglīdzekļu izmantošana atvērtās sistēmās ārpus telpām  

ERC9A Plaši izplatīta vielu izmantošana slēgtās sistēmās iekštelpās  

Augstāk minētās izdalīšanās vidē kategorijas pieņemts uzskatīt par vissvarīgākajām, bet iespējamas arī citas 

rūpnieciskas izdalīšanās vidē kategorijas (ERC 1 – 12). Plašākā sabiedrībā izplatīts pielietojums aplūkots 

4.Iedarbības Scenārijā. 

 

1.3.1.2 Iedarbības scenārijā aplūkoto darbību, procesu un darbības apstākļu apraksts  
Tipisks NaOH cieto daļiņu pielietojums ir: šķīdināšana ūdenī, šķīdināšana metanolā (biodīzeļa rūpniecība) un 

cietās daļiņas kā kanalizācijas sistēmas atbloķētāji. Tipisks šķidrā NaOH pielietojums ir dots zemāk. 

1.3.1.2.1 Ķimikāliju ražošana 
NaOH tiek izmantots organisko un neorganisko ķimikāliju ražošanā, kas rada plašu klāstu dažādu gala 

produktu (Euro Chlor, 2009). Organisko un neorganisko ķimikāliju ražotnēs NaOH tiek izmantots kā pH 

stabilizētājs vai kā citu ķimikāliju sintēzes reaģents. Visos gadījumos NaOH jāpievieno reakcijas traukā, kur 

tas reaģē un pēc kā NaOH vairs nepaliek.  Dažās rūpnīcās NaOH tiek izmantots atkārtoti. 

1.3.1.2.2 Ķimikāliju izgatavošana  
Preparātu ražošanas laikā var rasties arodekspozīcija. Īpaši augsta iedarbība iespējama, produktus ielādējot un 

sajaucot. Augsta iedarbības iespēja var rasties tīrīšanas līdzekļu ražošanas laikā, iepildot koncentrētu NaOH, 

kas parasti ietver šķidruma sūknēšanu un pārliešanu no cilindra vai mucas procesa traukā. Iepildīšanas laikā 

var rasties iedarbība ieelpojot tvaiku vai pilienu dēļ, kas izveidojas, cilindram vai mucai esot atvērtai un 

pievienojot produktu procesam. Pēc ielādēšanas tvertnē NaOH tiks atšķaidīts. 

1.3.1.2.3 Papīra celulozes ražošana un balināšana  
Lielākais NaOH pielietojums papīra un celulozes rūpniecībā ir pH regulēšana, pārstrāde pulpā, balinošs 

reaģents, tīrīšanas aģents, ūdens apstrāde tvaika ražošanai un demineralizēšanai (Euro Chlor, 2005). Papīra un 

celulozes fabrikas rada skābju izmešus, un NaOH tiek izmantots notekūdeņu attīrīšanā demineralizācijai, 

piemēram, spēcīgam skābes kondensātam, iztvaikojot  izlietotajam šķidrumam. Nekādi NaOH pārpalikumi 

netiek novadīti WWTP un/vai ūdenstilpnēs (Euro Chlor, 2005). Citi celulozes un papīra procesu piemēri, 

kuros tiek izmantots NaOH, ir:  

• Krafta celuloze (sulfāta process), kas ir pilnībā ķīmiska pārstrāde pulpā ar NaOH un Na2S, pH virs 12, 

800 kPa (120 psi). Modernā krafta pārstrāde pulpā parasti tiek veikta pastāvīgi slēgtā kamerā, kas bieži ir 

apdarināta ar nerūsējošu tēraudu, un NaOH iedarbības iespēja ir samazināta līdz minimumam. Kameras 

temperatūra tiek paaugstināta lēnām līdz aptuveni 170°C un saglabāta šajā līmenī aptuveni 3 līdz 4 stundas. 

Pulpa tiek sijāta, lai atdalītu termiski neapstrādātu koku, to noskalotu, lai noņemtu pielietoto termiskās 

apstrādes šķidrumu, un nosūtītu vai nu uz balināšanas iekārtām, vai pulpas iekārtu. Procesa beigās nātrija 

hidroksīds tiek pārveidots rekaustizācijas iekārtā (EOHS, 2001). 

• Tā saucamā papildu lignīna atdalīšana, kas ir papildu lignīna atdalīšanas tehnika pirms balināšanas. NaOH 

un karstums darbojas, lai atdalītu sarežģītās šķiedras lignīnā, lai tās padarītu šķīstošas ūdenī vai ātri 

iztvaikojošas. NaOH un karstums salauž saistvielas celulozē, samazinot izturību un jaudu. Lai to izdarītu, koka 

celuloze un ķimikālijas (NaOH, Na2S) tiek kopā uzvārītas spiediena traukā (hermētiski noslēgtā traukā), ko var 



JSC «КАUSТIК»  Volgograda 

Izdošanas datums: 01.09.2010 
Pārskatīšanas datums: 20.01.2017      

DDL IS Nātrija hidroksīds 

1.PIELIKUMS 
versija  1.7. lappuse 14 no 33 

 

darbināt sērijveidā vai pastāvīgi. Sērijveida uzpildes gadījumā hermētiski noslēgtais trauks tiek uzpildīts caur 

augšējo atveri. Tas var radīt izlietoto ķimikāliju iedarbības risku. 

• Balināšanas process tā saucamajā sārmu ekstrakcijas procesā, kad organiskās skābes un spirts reaģē ar 

NaOH, lai izveidotu organiskus nātrija savienojumus un ūdeni. Šīs organiskās vielas šķīst ūdenī. Šeit NaOH 

tiek izmantots, lai radītu augstāku pH, lai optimizētu balināšanas procesu. NaOH nav balināšanas aģents. 

Balināšanas mērķis ir atdalīt lignīnu, nesabojājot celulozi. 

• Makulatūras pārstrāde: pievienojot ūdeni, NaOH un karstums pārstrādā pulpā otrreizējo materiālu. Tad 

pulpa tiek izmantota, lai izgatavotu gatavu papīra produktu papīra iekārtā tādā pašā veidā kā neapstrādātā 

papīra ražošanas fabrikā. 

1.3.1.2.4 Alumīnija un citu metālu ražošana  
NaOH tiek izmantots boksīta apstrādē, lai atdalītu alumīnija oksīdu, kas ir alumīnija bāze. Alumīnijs tiek 

ražots no boksīta ar Baijera procesu. Sajaucot ar tvaiku un (stipru) NaOH šķīdumu, alumīnija oksīds boksītā 

izveido koncentrētu nātrija alumināta šķīdumu, atstājot neizšķīdinātus piemaisījumus. Apstākļi, lai atdalītu 

monohidrāta alumīnija oksīdu, ir aptuveni 250
°
C un spiediens aptuveni 3,500 kPa (Queensland Alumina 

Limited, 2004). Procesa beigās NaOH tiek novadīts uz sākumu un izmantots vēlreiz. Relatīvi augsta NaOH 

iedarbība ieelpojot iespējama, sajaucot boksītu ar NaOH un tvaiku, augsto temperatūru un NaOH augstās 

koncentrācijas dēļ. Alumīnija gatavo produktu virsmas apstrādes stadijā NaOH tiek izmantots kodināšanai 

(Euro Chlor, 2005). 

1.3.1.2.5 Pārtikas rūpniecība 
NaOH var būt liels skaits pielietojumu pārtikas rūpniecībā. Pārtikas ražošanas nozarē NaOH regulāri tiek 

izmantots (Euro Chlor, 2005): 

• pudeļu, procesu un aprīkojuma  mazgāšanai un tīrīšanai; 

• augļu un dārzeņu ķīmiskam pīlingam/lobīšanai; 

• cietes modifikācijai; 

• karboksila metila celulozes sagatavošanai; 

• tādu sāļu sagatavošanai kā nātrija citrāts un nātrija acetāts. 

1.3.1.2.6 Ūdens apstrāde 
NaOH tiek plaši izmantots ūdens apstrādē. Ūdens attīrīšanas stacijās NaOH ļauj veikt notekūdeņu 

neitralizāciju un ūdens cietības samazināšanu. Rūpniecībā NaOH ļauj veikt jonu apmaiņas sveķu reģenerāciju. 

NaOH pašreiz tiek izmantots ūdens apstrādē vairākiem mērķiem: 

• ūdens cietības kontrole; 

• ūdens pH regulēšana; 

• notekūdeņu neitralizēšana pirms ūdeņu izvades; 

• jonu apmaiņas sveķu reģenerācija; 

• smagā metāla jonu atdalīšana ar nogulsnēšanos. 

NaOH tiek izmantots arī oksidēšanas vai sadedzināšanas dūmvadu tīrīšanai. Starp izmantotajām tehnoloģijām 

liels skaits mašīnbūves kompāniju piedāvā gāzu mazgāšanas procesu gāzes skalotnī, izmantojot sārmainus 

šķīdumus. Izmantotā NaOH šķīdumu koncentrācija atšķiras atkarībā no pielietojuma, sasniedzamā veiktspējas 

līmeņa, finansiālās situācijas, utt. Šīs tehnoloģijas noberšanas līmenis ļauj samazināt skābju (HCl, SO2, utt.) un 

smago metālu sastāvdaļas (Hg, Cd, utt.), lai atbilstu starptautiskajiem un valsts standartiem (Euro Chlor, 

2004a, 2005). 

1.3.1.2.7 Tekstilrūpniecība 
Bez tādiem dabiskajiem materiāliem kā vilna, kokvilna vai lins, tekstilrūpniecībā plaši tiek izmantotas 

sintētiskās šķiedras. Celulozes tekstilpreces, kas iegūtas viskozes procesā (mākslīgais zīds, štancētais 

mākslīgais zīds), aizņem ievērojamu tirgus daļu. Šobrīd (2004) celulozes tekstilpreču ražošana pasaulē viegli 

pārsniedz 3 miljonus tonnu gadā. To ražošanai tiek patērēts ievērojams apjoms NaOH, jo, lai saražotu tonnu 

celulozes šķiedras, nepieciešami 600 kg NaOH. NaOH funkcija celulozes ražošanā nav zināma. NaOH tiek 

izmantots kā galvenais tādas apstrādes līdzeklis kā neitralizēšana. 

Viskozes procesā celuloze, kas iegūta no kokšķiedras, tiek iemērkta nātrija hidroksīda šķīdumā (20-25%), 

un, lai izveidotu sārmainu celulozi, tiek izspiests viss ūdens pārpalikums. Piemaisījumi tiek atdalīti un 

pēc tam, kad tā saraustīta sīkām drupatām līdzīgos gabaliņos, kuriem ļauts nostāvēties vairākas dienas 

kontrolētā temperatūrā, sadrupinātā sārmainā celuloze tiek pārvietota uz citu tvertni, kur tiek apstrādāta ar 

oglekļa disulfīdu, lai izveidotu celulozes ksantogenātu. Tas tiek šķīdināts atšķaidītā nātrija hidroksīdā, lai 

izveidotu viskozu oranžu šķidrumu, ko sauc par viskozi. Procesā izmantotās skābes un sārmi tiek pilnībā 
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atšķaidīti, taču vienmēr pastāv bīstamība tīro šķīdumu sagatavošanā un no šļakstu trāpīšanas acīs . Sārmu 

drupatas, kas rodas drupināšanas laikā, var kairināt darbinieku rokas un acis. Lielākā daļa 

tekstilrūpniecībā izmantotā nātrija hidroksīda tiek izmantota kokvilnas merserizēšanā, balināšanā,  

tīrīšanā un mazgāšanā. 

1.3.1.2.8 Citi rūpnieciski pielietojumi  
NaOH tiek pielietots citās dažādās rūpnieciskās nozarēs, tādās kā virsmas aktīvo vielu, ziepju, minerālo eļļu, 

balinātāja, fosfātu, celulozes un gumijas ražošana (Euro Chlor, 2009). Lielākajā daļā šo pielietojumu veidu 

NaOH ir arī tāda procesa palīglīdzeklis kā neitralizēšana. 

1.3.1.2.9 Profesionāls izstrādāto produktu gala pielietojums  
NaOH tiek izmantots dažādu tīrīšanas līdzekļu ražošanas fāzes laikā, kaut arī lielākajā daļā gadījumu tā 

apjoms gala produktā ir ierobežots. NaOH tiek izmantots, lai mijiedarbotos ar citām sastāvdaļām skābes-bāzes 

reakcijās, tādēļ gala produktā brīva NaOH praktiski neatliek. Produktu kategorijas profesionālajiem tīrīšanas 

līdzekļiem ar atlikušu brīvo NaOH pēc izgatavošanas atrodamas tabulā zemāk. 

Produkta veids ‘brīvā NaOH’ saturs pH diapazons Piezīmes attiecībā uz 

RMM/OC 

Grīdas tīrīšanas līdzekļi <10% >13  

Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi 5-20% >13  

Grīdas attaukotāji <5% >12.5  

Kanalizācijas sistēmu atbloķētāji <30% >13  

Trauku mazgājamie līdzekļi 5-30% >13 (koncentrēts produkts) 

Iekštelpu lieljaudas tīrītāji <5% >12.5  
RMM Riska Pārvaldības Pasākumi  

OC Darbības Apstākļi 

 

Profesionāli cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi 

Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi ir spēcīgi attaukotāji, un tie ir piemēroti cepeškrāsnī, uz griliem, utt. pielipušo 

netīrumu noņemšanai. Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi satur spēcīgas sārmainas sastāvdaļas. Lai noņemtu 

piedegušos netīrumus, ir nepieciešams stiprs sārms. Ir sprūda aerosoli un aerosola baloniņi. Izmantojot 

aerosola baloniņu, uz mērķa zonas veidojas putas. Pēc izsmidzināšanas cepeškrāsns durvis jāaizver un putām 

jāpamirkst 30 minūtes. Tad cepeškrāsns jāizslauka tīra ar mitru lupatu vai sūkli, to bieži izskalojot. 

Maksimālais nātrija hidroksīda saturs aerosolā ir 10%. Produkts ir vai nu gēlveidīgs, kas izsmidzinās lielos 

pilienos (100 % > 10 μm), vai šķidrs, kas izsmidzinoties pārtop putās un kura izmidzināmo daudzumu 

samazina speciāls sprūds. 

Pielietošanas biežums ir 1 reize dienā un ilgums ir 10 minūtes vienā reizē. Izsmidzināšana aukstā cepeškrāsnī 

ar iespējamu iedarbību uz plaukstām un rokām. Izsmidzina līdz 1 g līdzekļa sekundē ar rokās turamu lietošanai 

gatavu aerosolu vai putu izsmidzinātāju. 

Profesionāli grīdas tīrīšanas līdzekļi 

Grīdas tīrīšanas līdzekļi I&I (Rūpnieciskā un Iestāžu) nozarē netiek izmantoti neatšķaidīti. Augstas 

sārmainības produkti tiek dozēti pa 15-20%, un 1-2 l tīrīšanas šķīdums ar viena diska mašīnu tiek uzklāts uz 

10 m
2
 grīdas. Parasti nepieciešams 10-15 min. iedarbības laiks starp uzklāšanu un grīdas noberšanu. Pēc tam 

tīrīšanas/pulēšanas maisījums tiek notīrīts ar taukus noņemošu putekļu sūcēju. 

Kanalizācijas sistēmu tīrīšanas līdzekļi 

Kanalizācijas sistēmu atbloķētāji attīra lēnas caurlaidības un nosprostotus cauruļvadus, šķīdinot un irdinot taukus 

un organiskos atkritumus. Ir dažādu veidu kanalizācijas atbloķētāji, līdzekļi, kas satur vai nu nātrija hidroksīdu, 

vai sērskābi. Šķidrajiem kanalizācijas sistēmu atbloķētājiem maksimālais NaOH saturs ir 30%. Šķidro 

kanalizācijas sistēmu atbloķētāju lietošana ir salīdzināma ar šķidro tīrīšanas līdzekļu dozēšanu. Kanalizācijas 

sistēmas atbloķētājs lēnām jāiepludina lejup kanalizācijā. Kapsulu, kuras arī var izmantot kanalizācijas sistēmu 

attīrīšanai, saturs ir līdz pat 100%. Kanalizācijas sistēmu atbloķētāji jāievada lēnām kanalizācijā. Jānogaida 

vismaz 15 minūtes, lai kanalizācijas sistēmas tīrīšanas līdzeklis varētu attīrīt aizsērējumu. 

Profesionālie matu taisnošanas līdzekļi 

Vairāki profesionālu frizieru izmantotie matu taisnošanas līdzekļi satur noteiktu NaOH daudzumu. Matu 

taisnošanas līdzekļi, kas satur vairāk nekā 2% NaOH, tiek pielietoti ar ķemmi un pēc produkta iedarbošanās 
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laika tie tiek izskaloti ar ūdeni. Novērtējot iedarbību uz darbinieku, iedarbība ieelpojot nav iespējama zemās 

iztvaikošanas spējas un pilienu neveidošanās dēļ. Iedarbība uz ādu attiecas vienīgi uz NaOH, kura koncentrācija 

ir zem 2%, kas varbūt var rasties, izskalojot produktu no matiem. Virs 2% produkts var būt kodīgs, tas nozīmē, 

ka jāievēro kontroles pasākumi, lai pasargātu no iedarbības uz ādu. Tādēļ iedarbība var rasties, galvenokārt, tad, 

kad frizieris nolemj veikt pēdējo skalošanu pēc pirmās skalošanas reizes. 

1.3.1.3 Riska pārvaldības pasākumi  

1.3.1.3.1 Ar rūpniecības darbiniekiem saistīto risku pārvaldības pasākumi 
Ar rūpniecības darbiniekiem saistīto risku pārvaldības pasākumi atrodami 9.tabulā. Šī tabula attiecas gan uz 

šķidro, gan cieto NaOH saturošiem produktiem ar koncentrāciju > 2%. Tā kā nātrija hidroksīds ir kodīgs, 

cilvēka veselības riska pārvaldības pasākumi jākoncentrē uz to, lai novērstu tiešu saskari ar vielu. Tādēļ 

rūpnieciskam nātrija hidroksīda pielietojumam vēlams izmantot automātiskas un slēgtas sistēmas. Elpceļu 

aizsarglīdzekļi nepieciešami, ja var veidoties nātrija hidroksīda pilieni. Kodīgo īpašību dēļ nepieciešami 

atbilstoši ādas un acu aizsarglīdzekļi. 

9.tabula Ar darbiniekiem saistīto risku pārvaldības pasākumi  

Informācijas veids Datu lauks Skaidrojums 

Nepieciešama 

izolācija un laba darba 

prakse  

Laba prakse: ja iespējams, aizstāt 

manuālos procesus ar automātiskiem 

un/vai slēgtiem procesiem. Tas varētu 

novērst kairinošu izsmidzināšanu, pilienus 

un attiecīgi iespējamus šļakstus (EU RRS, 

2008): 

• Izmantot slēgtas sistēmas vai noslēgt 

atvērtos konteinerus (piem., aizsargi) 

(laba prakse) 

• Transportēt pa caurulēm, tehniska mucu 

uzpildīšana/iztukšošana ar 

automātiskajām sistēmām (sūkņi, utt.) 

(laba prakse) 

• Izmantot plakanknaibles, knaibles ar 

gariem rokturiem, veicot manuālas 

darbības, “lai novērstu tiešu saskari ar 

šļakatām un to iedarbību (nestrādāt virs 

kāda galvas)” (laba prakse) 

Situācija celulozes un papīra 

rūpniecības nozarē EU RAR (2007) 

laikā: 
Gandrīz visas ražotnes (97%) norādīja, 

ka izmanto slēgtas sistēmas. Tomēr 

50% norādīja, ka darbības ar NaOH 

notiek tvertņu/konteineru uzpildes, 

tīrīšanas, apkopes, kravas automašīnu 

izkraušanas, reaģentu pievienošanas, 

mucu vai maisu iztukšošanas un 

paraugu noņemšanas laikā (vidēji 4 

darbinieki no ražotnes). 

Situācija ķīmisko vielu rūpniecības 

nozarē EU RAR (2007) laikā: 

Visaugstākā iedarbības iespēja ir, 

pārkraujot NaOH no cisternas uz 

procesa trauku. Lielākā daļa rūpniecības 

nozaru izmanto slēgtos un/vai 

automātiskos procesus un šķidro 50% 

NaOH. 

Situācija tekstilrūpniecībā EU 

RAR (2007) laikā: NaOH iedarbība 

var rasties, iemērcot kokšķiedras 

masu un šķīdinot celulozes 

ksantogenātu. Lielākā daļa 

rūpniecības nozaru izmanto slēgtos 

un/vai automātiskos procesus. NaOH 

netiks izsmidzināts. 

Nepieciešama vietējā 

izplūdes ventilācija 

plus laba darba prakse  

Vietējā ventilācijas sistēma nav prasība, 

bet tā ir laba prakse. 

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti un novērstu 

iespējamo elpceļu kairinājumu darba 

zonās. 

Situācija EU RAR (2007) laikā: kopā 

8 no 22 klientiem (36%) atbildēja, ka 

viņi izmanto vietējo izplūdes 

ventilācijas sistēmu, kad savā ražotnē 

strādā ar NaOH. 

Vispārējā ventilācija Vispārējā ventilācija ir laba prakse, ja 

uzstādīta vietējā izplūdes ventilācija  

Lai uzlabotu gaisa kvalitāti un novērstu 

iespējamo elpceļu kairinājumu darba 

zonās. 
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Informācijas veids Datu lauks Skaidrojums 

Ierastajos darba 

apstākļos nepieciešami 

individuālie 

aizsardzības līdzekļi 

(IAL)  

• Elpceļu aizsardzība: Pilienu veidošanās 

gadījumā (piem., izsmidzinot): izmantot 

elpceļu aizsarglīdzekļus ar apstiprinātu 

filtru (P2) (nepieciešams) 

• Roku aizsardzība: necaurlaidīgi ķīmiski 

izturīgi aizsargcimdi (nepieciešams) 

- materiāls: butilgumija, PVC, 

polihloroprēns ar dabiskā lateksa apvalku, 

materiāla biezums: 0.5 mm, caurlaides 

laiks:  > 480 min  

- materiāls: nitrila gumija, fluorēta 

gumija, materiāla biezums: 0.35-0.4 mm, 

caurlaides laiks: > 480 min 

• Ja pastāv šļakstīšanās iespēja, valkājiet 

cieši pieguļošas ķīmiski izturīgas 

aizsargbrilles, sejas aizsargu 

(nepieciešams) 

• ja pastāv šļakstīšanās iespējamība, 

valkāt piemērotu aizsargapģērbu, 

priekšautus, aizsargus un kostīmus, 

gumijas vai plastmasas zābakus 

(nepieciešams)  

Situācija EU RAR (2007) laikā: 

aptauja parādīja, ka divdesmit deviņi 

procenti klientu atbildējuši, ka iedarbība 

ieelpojot bijusi iespējama, bet 71% 

atbildējis, ka iedarbība uz ādu ir bijusi 

iespējama, un visbeidzot 75% 

atbildējuši, ka bijusi iespējama 

iedarbība uz acīm. Lielākajā daļā 

gadījumu, lai novērstu ieelpošanu, IAL 

netika izmantoti. 46% respondentu 

norādīja, ka, lai izvairītos no iedarbības 

uz ādu,  tikuši izmantoti cimdi, bet 25% 

norādīja, ka ticis izmantots speciāls 

apģērbs, un visbeidzot 29% atbildēja, ka 

netika izmantoti nekādi IAL. 67% 

klientu atbildēja, ka, lai pasargātu no 

iedarbības uz acīm, tikušas izmantotas 

aizsargbrilles vai pilna sejas maska, bet 

pārējie klienti lielākajā daļā gadījumu 

atbildēja, ka netika izmantoti nekādi 

IAL (Euro Chlor, 2005). 

Citi ar darbiniekiem 

saistīto risku 

pārvaldības pasākumi. 

Piemēram: Īpašas 

apmācību sistēmas, 

monitoringa/atskaišu 

vai auditēšanas 

sistēmas, speciālas 

kontroles vadlīnijas. 

Nepieciešami šādi pasākumi (no EU RRS, 

2008): 

• darbinieki, kas nozīmēti pie 

riskantajiem procesiem/zonām, jāapmāca, 

a) lai novērstu strādāšanu bez elpceļu 

aizsardzības un b) lai izprastu nātrija 

hidroksīda kodīgās īpašības un, īpaši, tā 

ietekmi, ieelpojot elpceļos, un c) lai 

ievērotu drošākas ražotāja noteiktās 

procedūras (EU RRS, 2008). 

• darba devējam jānodrošina arī, lai 

nepieciešamie IAL būtu pieejami un 

izmantoti atbilstoši norādījumiem  

 

Ar produkta izstrādi 

saistītie pasākumi (ne 

koncentrācija), kas 

saistīti ar 

darbiniekiem  

• Augstas viskozitātes regulēšana ar 

palīglīdzekļiem (laba prakse) 

• Piegāde tikai patēriņa mucās un/vai 

kravas automašīnā  (laba prakse) 

lai novērstu izšļakstīšanos  

 

1.3.1.3.2 Ar profesionāliem darbiniekiem saistīto risku pārvaldības pasākumi  
Tā kā nātrija hidroksīds ir kodīgs, cilvēka veselības riska pārvaldības pasākumi jākoncentrē uz to, lai 

novērstu tiešu saskari ar vielu. Tādēļ profesionālam nātrija hidroksīda pielietojumam vēlams izmantot 

automātiskas un slēgtas sistēmas. Tā kā automātiskas, slēgtas sistēmas un vietējo izplūdes ventilācijas 

sistēmu varētu būt mazāk iespējams uzstādīt, ar produktu saistītas izstrādes pasākumi acu/ādas saskares ar 

NaOH un pilienu un šļakstu veidošanās novēršanai ir vissvarīgākie kopā ar individuālā aizsargaprīkojuma 

pasākumiem. 

Nepieciešami ar produktu saistīti izstrādes pasākumi. Tie ietver speciālus automātus un sūkņus utt., kas 

speciāli izstrādāti, lai novērstu šļakstu/izplūdes/iedarbības iespēju. 

10.tabula sniedz pārskatu par individuālā aizsargaprīkojuma prasībām. Tiek piedāvātas dažādas ierobežojumu 

pakāpes atkarībā no NaOH koncentrācijas preparātā. 
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10.tabula Ar profesionāliem darbiniekiem saistīts individuālais aizsargaprīkojums 

 NaOH 

koncentrācija 

produktā > 2% 

NaOH koncentrācija 

produktā starp 0.5% 

un 2% 

NaOH 

koncentrācija 

produktā < 0.5% 

Elpceļu aizsardzība: Putekļu vai pilienu veidošanās 

gadījumā (piem., izsmidzināšana): izmantot elpceļu 

aizsarglīdzekļus ar apstiprinātu filtru (P2) 

obligāti laba prakse Nē 

Roku aizsardzība: Iespējamas saskares ar ādu gadījumā: 

izmantot necaurlaidīgus ķīmiski izturīgus aizsargcimdus  

obligāti laba prakse Nē 

Aizsargapģērbs: Ja iespējama izšļakstīšanās, valkāt 

atbilstošu aizsargapģērbu, priekšautus, aizsargus un 

kostīmus, gumijas vai plastmasas zābakus 

obligāti laba prakse Nē 

Acu aizsardzība: Ja iespējama izšļakstīšanās, valkāt cieši 

pieguļošas ķīmiski izturīgas aizsargbrilles, sejas aizsegu 

obligāti laba prakse Nē 

 

1.3.1.3.3 Ar vidi saistīto risku pārvaldības pasākumi  
Attiecīgie ar vidi saistīto risku pārvaldības pasākumi aprakstīti 1.1.1.4.2. sadaļā. 

1.3.1.4 Ar atkritumiem saistītie pasākumi  
No NaOH cietu atkritumu nav. Šķidrā NaOH atkritumi jāizmanto otrreizēji vai jāizvada rūpnieciskajos 

notekūdeņos un pēc tam, ja nepieciešams, jāneitralizē (skatīt ar vidi saistīto risku pārvaldības pasākumus). 

 

1.3.2 Iedarbības novērtējums 

1.3.2.1 Iedarbības uz darbiniekiem 
NaOH ir kodīga viela. Darbojoties ar kodīgām vielām un preparātiem, tieša ādas saskare notiek tikai dažreiz 

un tiek pieņemts, ka ikdienā atkārtota iedarbība uz ādu netiek pieļauta. Tādēļ saskaņā ar EU RAR (2007), 

tīra NaOH iedarbība uz ādu netiek vērtēta. Atkārtotu šo vielu un preparātu iedarbību uz ādu nevar neņemt 

vērā. 

Attiecīgās darbinieku grupas, kas parasti pakļautas iespējamai kodīgo vielu iedarbībai, ir ķīmisko vielu 

rūpniecības, alumīnija rūpniecības un papīrrūpniecības nozarē strādājošie. Arī tekstilrūpniecības darbiniekiem 

un tīrītājiem var būt lielākā vai mazākā mērā tieša saskare ar (atšķaidītu) NaOH. 

Nav paredzēta pastāvīga NaOH pieeja organismam normālas apstrādes un lietošanas apstākļos un tādēļ netiek 

sagaidīta sistēmiskas NaOH iedarbības parādīšanās pēc saskares ar ādu vai nokļūšanas elpceļos. 

Iedarbības koncentrācijas mērījumi  

Iedarbības koncentrācijas uz darbiniekiem mērījumi ir apkopoti 11.tabulā. 

11.tabula Ilgtermiņa iedarbības koncentrācija uz darbiniekiem (iedarbības koncentrācijas mērījumi)  

Iedarbības 

veids 

Iedarbības 

koncentrācijas mērījumi 

Datu mērījumu izskaidrojums / izcelsme 

Vērtība mērvienība 

Ieelpošana 

exposure 
 

 

  No EU RAR (2007): izgatavoto produktu gala pielietojums 

<0.11 mg/m
3
 Personiskā + zonas parauga noņemšana, parauga noņemšanas laiks: 

250-364 min, atrašanās vietas: mehāniķis, galds ārpus tīrīšanas 

istabas, elektriskā bloka sānu malas, nelietotā aprīkojuma centrs, 

instrumentu ratiņu melnā sieniņa (Burton et al., 2000) 

  No EU RAR (2007): rūpniecisks pielietojums celulozes un 

papīrrūpniecībā 

 

 

<0.5/16* mg/m
3
 Atrašanās vietas: koku iekārtas, pārvēršana celulozē, balināšana/ķīm. 

sagatavošana, mašīnu telpa, atjaunošana un rekaustizēšana,  

Skaits: 2-12, Ilgums: >8 stundas, TWA (Kennedy et al., 1991) 

 

 

0.001-0.70 mg/m
3
 Atrašanās vietas: krājumu pārvēršana celulozē, attīrīšana, utt., 

papīra/kartona mašīna, tipogrāfijas krāsas atdalīšana no makulatūras, 

TWA, kopējais skaits: 5, konstatējumu skaits: 1-5,  

Diapazons: 0.001 – 1.2 mg/m
3
 (Korhonen et al., 2004) 
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Iedarbības 

veids 

Iedarbības 

koncentrācijas mērījumi 

Datu mērījumu izskaidrojums / izcelsme 

Vērtība mērvienība 

  No EU RAR (2007): alumīnija rūpniecība 

 

 

0.033 

1.1 

2.40*** 

5.80** 

4.70*** 

 

 

mg/m³ VA 

Dati no 1997.-1999., Atrašanās vietas: kaustiskās mazgāšanas laikā, 

smilšu filtra izgāztuve (operatora atrašanās vietā, kaustiskās 

mazgāšanas utilizācijas tvertnē, skrūvju konveijers jaunajā ēkā, 

pārplūdes tvertne vecajā ēkā, dekanteris, filtra rādītājs pie pacēlāja 

kontroles, virs kaustiskās tvertnes pirmajā stāvā, cilindru 

filtri/normāla darbība, uz zemes filtra priekšā, uz darbagalda uz filtra, 

pirmajā stāvā pie filtra iztukšošanas vārsta, pirmajā stāvā pie lentes 

konveijera, virs mazgāšanas vārtejas kaustiskās mazgāšanas laikā, 

virs nogulšņu tvertnes, kaustiskā mazgāšana, operatora atrašanās 

vieta, atkaļķošanas mazgāšanas vārtejas, kaustiskās mazgāšanas 

uzpilde Primārajā B tvertnē, paraugs tvertnes augšpusē, blakus 

cikloniem normālas apstrādes laikā 

Līdzeklis: skalotne/filtrs, 22 izlases punkti ar 1-5 atkārtojumiem,  

t= 5-117 min 

   Jauna literatūra: alumīnija rūpniecība 

 

 

0.2 mg/m
3
 GM Rafinēšanas fabrika 2, Uzturēšana, N=19, Diapazons: 0.02-4 mg/m

3
, 

4 stundas TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0.17 mg/m
3
 GM Rafinēšanas fabrika 3, Uzturēšana, N=8, Diapazons: 0.05-0.6 mg/m

3
, 

4 stundas TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0.11 mg/m
3
 GM Rafinēšanas fabrika 3, Sadalīšanās, N=6, Diapazons: 0.05-0.6 mg/m

3
, 

15 min. parauga ņemšana (Musk et al., 2000) 

 

 

0.46 mg/m
3
 GM Rafinēšanas fabrika 2, Dzidrināšana, N=27,  

Diapazons: 0.1-2.3 mg/m
3
, 4 stundas TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0.09 mg/m
3
 GM Rafinēšanas fabrika 3, Dzidrināšana, N=9,  

Diapazons: 0.05-1.1 mg/m
3
, 4 stundas TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0.34 mg/m
3
 GM Rafinēšanas fabrika 1, Nogulsnēšanās, N=19,  

Diapazons: 0.1-0.8 mg/m
3
, 4 stundas TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0.19 mg/m
3
 GM Rafinēšanas fabrika 3, Kalcinēšana vai transportēšana, N=18, 

Diapazons: 0.05-0.9 mg/m
3
, 15 min. TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0.56 mg/m
3
 GM Rafinēšanas fabrika 2, Atkaļķošana, N=11,  

Diapazons: 0.1-1 mg/m
3
, 4 stundas TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0.4 mg/m
3
 GM Rafinēšanas fabrika 3, Atkaļķošana, N=12,  

Diapazons: 0.05-3.5 mg/m
3
, 15 min. TWA (Musk et al., 2000) 

   Jaunie dati no alumīnija rūpniecības: 

 

 

0.006 mg/m³ VA gads: 2001, atrašanās vieta = sadalīšanās, N=18, ilgums= 8 stundas, 

diapazons TWA= 0.002 – 0.024 mg/m
3
 

 

 

0.021 mg/m³ VA gads: 2001, atrašanās vieta = filtrēšana, N=19, ilgums = 8 stundas, 

diapazons TWA= 0.005 – 0.081 mg/m
3
 

 

 

0.017 mg/m³ VA gads: 2001, atrašanās vieta = nogulsnēšanās, N=11, ilgums = 8 stundas, 

diapazons TWA= 0.003 – 0.072 mg/m
3
 

 

 

0.014 mg/m³ VA gads: 2001, kopā, N=48, ilgums = 8 stundas,  

diapazons TWA= 0.002 – 0.081 mg/m
3
 

   No EU RAR (2007): tekstilrūpniecība 

 

 

1.7-6.8 mg/m³ VA Merserizācija, Balināšana, Mazgāšana, Maisīšana un koncentrācija,  

1-13, Uzglabāšana , pakļautie darbinieki, N=8-86 
* Viens augsts nolasījums, jo traucējoši apstākļi dzesētājā/kaustizācijas iekārtā  

** Zināms, ka paraugs ir piesārņots, jo parauga ņemšanas laikā parauga ņēmējs nesaskārās ar tvaiku/pilieniem; paraugi 

tika ņemti no tvaika avota pret vēju valdošā vēja apstākļu dēļ  

*** Paraugi tika ņemti ļoti slapjos tvaika/pilienu mākoņos; tika konstatētas problēmas ar sūkņu atslēgšanos un sūkņu 

pārplūšanu 
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Izgatavoto produktu gala pielietojums 
1998.gada aprīlī kādā kompānijā tika veikts veselības apdraudējuma novērtējums attiecībā uz lidmašīnu 

mazgāšanas tvertņu un aparatūras tīrīšanu, pārbaudi un remontu. Galvenais mērķis bija izpētīt potenciālu 

infekciozu mikroorganismu iedarbību, bet tika veikti arī daži NaOH iedarbības mērījumi (Burton et al., 2000). 

NaOH bija tīrīšanas telpā izmantoto ziepju un tīrīšanas aģentu sastāvdaļa. Tika savākts viens personisks 

elpošanas zonas un četri apkārtējās zonas paraugi (divi tualetes tīrīšanas telpas iekšpusē un viens ārpusē tās). 

Paraugi tika izanalizēti uz sārmu putekļiem un pilieniem ar skābes-bāzes titrēšanu atbilstoši NIOSH Metodei 

7401. Saskaņā ar Burton et al. (2000) tika sagaidīts, ka rezultāti būs zemi, tā kā monitoringa dienā tika 

nedaudz izsmidzinātas ziepes. Tā kā precīzs iedarbības līmenis ir nezināms, šie mērījumi nav ietverti riska 

raksturojumā (EU RAR, 2007). 

Celulozes un papīrrūpniecība 
1988.gadā tika veikti mērījumi papīra fabrikā (Kennedy et al., 1991). Kopā no zonas tika paņemti 28 paraugi 

dažādās vietās ar minimālo mērījumu laiku 8 stundas (skatīt 11.tabulu). Nav saprotams, kā mērījumi tika 

veikti. Neviens no mērījumiem nepārsniedza uztveršanas līmeni. Visas izmērītās zonas tika vairāk nekā uz 

8 stundām pakļautas NaOH koncentrācijai zem 0.5 mg/m
3
. 

Starptautiskā epidemioloģiskā pētījumā par ķīmisko aģentu iedarbību uz darbiniekiem celulozes un 

papīrrūpniecībā tika analizēta datubāze ar kopā 3873 mērījumiem (Korhonen et al., 2004). Lielākā daļa 

mērījumu bija no 1980. līdz 1994.gadam un kopā no 12 valstīm. Par NaOH tika veikti kopā 15 mērījumi 

(skatīt 11.tabulu). Divi mērījumi celulozes masas pārstrādes laikā un viens mērījums pie kartona iekārtas 

pārsniedza noteikšanas robežu. Tipogrāfijas krāsas atdalīšanas laikā no makulatūras visi mērījumi pārsniedza 

noteikšanas robežu ar VA 0.70 mg/m
3
 (diapazons 0.30 – 1.20 mg/m

3
). Mērījumu ilgums bija vairāk nekā viena 

stunda, bet precīzs ilgums nav zināms. No raksta nebija saprotams, kādi uzdevumi tika veikti mērījumu laikā. 

Šie mērījumi atspoguļo veco situāciju, kad netika pietiekami ņemti vērā atbilstošie riska pārvaldības pasākumi. 

Saskaņā ar 9.tabulu ieteicami šādi RMM: 1) cik vien iespējams, izmantot slēgtās sistēmas, 2) ja iespējams, 

izmantot VIV un 3) izmantot RPE šļakstu vai pilienu veidošanās gadījumā. 

Alumīnija oksīda rūpniecība 
Kompānijā A 1997. un 1999.gadā alumīnija ražošanas laikā tika veikti statiski “kodīgās miglas” mērījumi. 

11.tabulā sniegts šo mērījumu kopsavilkums. Kodīgās miglas mērījumi tika veikti ar 37 mm, 0.8 μm, MCEF, 

membrānas filtru ar celulozes savākšanas bloku slēgtas virsmas 3 daļīgā kasetē vai ar SKC mazizmēra 

skalotni, kas satur ultratīru ūdeni. Visi veiktie mērījumi (skatīt 11.tabulu) ir sliktākā gadījuma zonas paraugi 

un daudzās parauga noņemšanai atlasītajās vietās bija sagaidāma augsta koncentrācija. Visu mērījumu 

aritmētiskais vidējais ir 0.39 mg/m
3
 ar diapazonu 0.033-1.1 mg/m

3
 (izņemot mērījumus nejaušās situācijās ar 

bojātu aprīkojumu). Vidējais mērījumu laiks ir 57 min. Tā kā operatori pastāvīgi neatrodas mērījumu vietās, 

tiek pieņemts, ka kopējais klātesamības laiks dienas laikā ir tāds pats kā aptuvenais vidējais mērījumu laiks 

(1 stunda). Sagaidot 8 stundu darba dienu ar 1.1 mg/m
3
 iedarbību uz 1 stundu un nulles iedarbību atlikušās 

dienas laikā, sniedz pilnas maiņas pamatoti sliktākā gadījuma iedarbības līmeni 0.14 mg/m
3
. Īstermiņa 

pamatoti sliktākā gadījuma vērtība novērtēta kā 1.1 mg/m
3
. Sagaidot 8 stundu darba dienu ar 0.39 mg/m

3
 

iedarbību uz 1 stundu un nulles iedarbību atlikušās dienas laikā, sniedz pilnas maiņas tipisku iedarbības līmeni 

0.05 mg/m
3
. Īslaicīgas tipiskas iedarbības vērtība novērtēta kā 0.39 mg/m

3
 (EU RAR, 2007). 

Musk et al. (2000) sniedz kodīgās miglas arodekspozīcijas datus par trim alumīnija oksīda rafinēšanas fabrikām 

Rietumaustrālijā. Parauga ņemšanas ilgums ir 15 minūšu un 4 stundu laika svērtie vidējie. Apskatītās darbības 

ir uzturēšana, sadalīšanās, dzidrināšana, nogulsnēšanās, kalcinēšana vai transportēšana un atkaļķošana. 

Citā pētījumā (Fritschi et al., 2001) kodīgās miglas iedarbības rezultāti bija kvalitatīvi pārstāvēti un tādēļ 

nepiemēroti riska novērtējumam. 

Augstākminētie mērījumi atspoguļo veco situāciju, kad netika ņemti vērā atbilstoši riska pārvaldības 

pasākumi. Saskaņā ar 9.tabulu ieteicami šādi RMM: 1) cik vien iespējams izmantot slēgtas sistēmas, 2) ja 

nepieciešams, izmantot VIV un 3) izmantot RPE šļakstu un pilienu veidošanās gadījumā. 

Daudz jaunāki dati tika ievākti no alumīnija rūpniecības, ietverot vairākas darbības (sadalīšanās, filtrēšana, 

nogulsnēšanās). Vairākkārtēji paraugi tika ievākti pilnas maiņas laikā. Maksimālā novērotā koncentrācija ir 

0.021 mg/m
3
. Šī vērtība tiks vēlāk ņemta vērā riska raksturošanai. 

Tekstilrūpniecība 
1981.gadā mērījumi tika veikti  dažādās tekstila ražošanas kompānijās Somijā (Nousiainen et al., 1981). Kopā 

dažādās vietās visas maiņas laikā tika paņemti 198 paraugi (skatīt 11.tabulu). Mērījumu laikā tika novietota 

fiksēta aparatūra, lai varētu iegūt vislabāk iespējamās aptuvenās iedarbības uz darbiniekiem vērtības, netraucējot 
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normālajam darba ritmam. Attālums no ārējās merserizācijas, skalošanas vai mazgāšanas malas bija 1 m un 

parauga ņemšanas augstums no grīdas vai darba platformas bija 1-5 m. Mērījumi tika veikti katras merserizācijas 

mašīnas priekšējā, vidējā un aizmugurējā daļā. Vidējā daļā veiktie mērījumi bieži bija visaugstākie, jo tajā nebija 

šķīduma. Balināšanai mērījumi līdzīgi tika ņemti dažādos mašīnas punktos. Lielākā daļa mērījumu tika veikti 

merserizācijas un balināšanas laikā, un iespējami pakļauto darbinieku skaits salīdzinājumā ar citām vietām bija 

liels. Šie mērījumi ir novecojuši un tie neapraksta sliktākā gadījuma situāciju, tie apraksta tekstilrūpniecību pirms 

30 gadiem. Saskaņā ar 9.tabulu ieteicami šādi RMM: 1) cik vien iespējams izmantot slēgtas sistēmas, 2) ja 

nepieciešams, izmantot VIV un 3) izmantot RPE šļakstu un pilienu veidošanās gadījumā. Tādējādi šie RMM 

jālieto, lai novērstu iedarbību ieelpojot. NaOH izmantošana mūsdienu tekstilrūpniecībā lielākoties ir slēgtās 

sistēmās bez iedarbības uz darbiniekiem (skatīt piemēra attēlus 1.ilustrācijā). Tajos gadījumos, kad notiek 

atvērtais pielietojums, attiecīgas iedarbības nav, jo tas nav izsmidzināšanas process, bet gan iegremdēšanas 

process bez pilienu veidošanās. Atvērtā pielietojuma mērījumi KOH elementam, kas ir ļoti līdzīgs NaOH (iekārtu 

tīrīšana, kas ietver iespējamu iedarbību), uzrādīja mazāk nekā 0.06 mg/m
3
 un tas bija noteikšanas ierobežojums. 

1.ilustrācija: NaOH izmantošana mūsdienu tekstilrūpniecībā ir slēgtās sistēmās bez iedarbības uz 

darbiniekiem (kreisā pusē: NaOH sadale, vidū; NaOH glabāšana, labā pusē: NaOH izlietošana (izzušana)) 

 

Novērtētā iedarbības koncentrācija  

Novērtētā iedarbības koncentrācija uz darbiniekiem, kas apskatīta EU RAR (2007), ir apkopota 12.tabulā. 

12.tabula Ilgtermiņa iedarbības koncentrācija uz darbiniekiem (novērtētā iedarbības koncentrācija)  

Iedarbības 

veids 

Novērtētā iedarbības 

koncentrācija 

Mērījumu datu skaidrojums / izcelsme  

 vērtība mēr-vienība  

Iedarbība 

uz ādu 

0.42-84 mg/d EU RAR (2007), izmantojot EASE, tika aprēķināti dažādi 

iedarbības uz ādu novērtējumi šādiem scenārijiem: šķidrā 

cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļa gala pielietojums, matu 

taisnošanas līdzekļu gala pielietojums un pielietojums 

tekstilrūpniecībā. 

Iedarbība 

ieelpojot 

Tipiska: 

0.04 

PSG: 

0.08 

 

mg/m
3 

 

mg/m
3
 

No EU RAR (2007): NaOH saturošu produktu izgatavošana  
Šķidrā NaOH (T = 20°C) pievienošana procesam (tvaika 

spiediens ļoti zems, pilieni neveidojas, uzstādīta VIV, ne 

izkliedēts lietošanas veids), EASE nosaka tipisku iedarbību 

ieelpojot 0-0.17 mg/m
3
 (0 – 0.1 ppm). Pieņemot, ka NaOH 

koncentrācija ir 50%, novērtēta tipiska iedarbības vērtība 

0.04 mg/m
3
 (0.025 ppm) (puse no diapazona 0 – 0.05 ppm). 

Novērtējot pamatoti sliktāko iedarbības gadījumu, iegūta vērtība 

0.08 mg/m
3
 (0.05 ppm, diapazona augstākā vērtība). 
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Iedarbības 

veids 

Novērtētā iedarbības 

koncentrācija 

Mērījumu datu skaidrojums / izcelsme  

 vērtība mēr-vienība  

 ne-nozīmīga  No EU RAR (2007): šķidrā cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļa 

gala pielietojums  
EASE paredz (pieņemot, ka tvaika spiediens ir ļoti zems, pilieni 

neveidojas, tieša apstrāde, neizkliedēts pielietojums) 0 - 0.17 mg/m
3
 

(0 – 0.1 ppm) tipiskai iedarbībai ieelpojot. Pieņemot, ka šķīdums 

ir 1:50 (cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis netiek izmantots tīrā veidā) 

un NaOH koncentrācija 7.5% (vidējā NaOH koncentrācija), 

novērtēta tipiska ieelpošanas vērtība (ņemot diapazona vidējo 

vērtību), kas ir 1.3 · 10
-4
 mg/m

3
 (0.02 · 0.075 · 0.085). Pamatoti sliktākais 

iedarbības ieelpojot gadījums novērtēts, ņemot diapazona augstāko 

vērtību, kas uzrāda novērtējumu 2.6 · 10
-4
 mg/m

3
 (0.02 · 0.075 · 0.17). 

Gan tipiskais, gan sliktākā gadījuma novērtējums uzskatāms par 

nenozīmīgu. 

 0.13 mg/m
3
 No EU RAR (2007): izsmidzināmā cepeškrāsns tīrīšanas 

līdzekļa gala pielietojums  
NaOH nav ātri iztvaikojoša viela un tādēļ izsmidzināšanas 

iedarbības ieelpojot novērtēšanai EASE nav piemērots. EU RAR 

(2007) izmanto De Pater et al. (1999) izveidoto modeli ne ātri 

iztvaikojošu vielu izsmidzināšanas radītās iedarbības ieelpojot 

novērtēšanai. Šis modelis ir balstīts uz izmērītajiem poli-

izocianātu iedarbības līmeņiem izsmidzinātajā pārklājumā un 

uzskatīts par atbilstošu aerosolu tīrīšanai. Modelis: 

Es = Em ∙ (Cs/Cm) 

Es = novērtētā iedarbība ieelpojot (mg/m
3
),  

Em = izmērītā ne ātri iztvaikojošu vielu iedarbība (mg/m
3
), 

Cs = reģistrētās vielas procents un  

Cm = kopējais ne ātri iztvaikojošu vielu procents. 

Pieņemot, ka NaOH koncentrācija ir 3% (vidējā NaOH 

koncentrācija aerosolā), Cs ir 0.03. Tā kā izmērītā ne ātri 

iztvaikojošu vielu iedarbība un ne ātri iztvaikojošu vielu procents 

nav zināms, krāsošanas aerosola novērtējums uzrādīts indikatīvās 

vērtībās: Em = 10 mg/m
3
 un Cm = 0.3. Šis rezultāts ir novērtētā 

iedarbība ieelpojot 1 mg/m
3
 (10 · 0.03/0.3). Ja izsmidzināšana 

notiek 1 stundu/dienā un pārējā dienas daļā iedarbība nenotiek, 

pamatoti sliktākā gadījuma novērtējums ir 0.13 mg/m
3
. 

 

 

Tipiski: 

0.04 

PSG: 

0.08 

 

mg/m
3
 

 

mg/m
3
 

No EU RAR (2007): EASE simulācija ķīmisko vielu 

rūpniecības nozarei, rūpniecisks pielietojums celulozes un 

papīrrūpniecībā un alumīnija rūpniecībā: 
Šķidrā NaOH (T = 20°C) pievienošana procesam (tvaika 

spiediens ļoti zems, pilieni neveidojas, ne izkliedēts lietošanas 

veids) EASE nosaka tipisku iedarbību ieelpojot 0 – 0.17 mg/m
3
 

(0 – 0.1 ppm). Pieņemot, ka NaOH koncentrācija ir 50%, 

novērtēta tipiska iedarbības vērtība 0.04 mg/m
3
 (0.025 ppm) 

(puse no diapazona 0 – 0.05 ppm). Lai novērtētu pamatoti 

sliktāko iedarbības gadījumu, uzrādīti 0.08 mg/m
3
 (0.05 ppm, 

diapazona augstākā vērtība). 

 

 

0 – 0.043 mg/m
3
 No EU RAR (2007): tekstilrūpniecībai 

Celulozes iemērkšana nātrija hidroksīda šķīdumā ir salīdzināma ar 

samaisīšanu. Šajā gadījumā celuloze tiks pievienota nātrija 

hidroksīdam. Pieņemot slēgtu sistēmu ar ļoti zemu tvaika spiedienu, 

pilienu neveidošanos un ne izkliedētu pielietojumu, EASE nosaka 

vērtību 0 – 0.17 mg/m
3
 (0 – 0.1 ppm). Ja tiek izmantota NaOH 25% 
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Iedarbības 

veids 

Novērtētā iedarbības 

koncentrācija 

Mērījumu datu skaidrojums / izcelsme  

 vērtība mēr-vienība  

koncentrācija, diapazons būs 0 – 0.043 mg/m
3
. 

Novērtētā iedarbības ieelpojot koncentrācija uz darbiniekiem saskaņā ar ECETOC TRA palīgrīku ir apkopota 

13.tabulā. Tika pieņemts, ka vietējās izplūdes ventilācijas un elpceļu aizsardzības nav, ja vien nebija noteikts 

citādi. Iedarbības ilgums tika noteikts vairāk nekā 4 stundas dienā kā sliktākā gadījuma pieņēmums. Un, ja 

nepieciešams, tika norādīts profesionāls pielietojums kā sliktā gadījuma pieņēmums. Cietajai vielai tika 

izvēlēta mazākā putekļainuma klase, jo NaOH ir ļoti hidroskopisks. Novērtējumā tika aplūkoti tikai 

visatbilstošākie PROC. 

Nav nepieciešamības kvantitatīvi noteikt iedarbības uz ādu novērtējumu, jo DNEL iedarbībai uz ādu netika 

noteikti. 

13.tabula Ilgtermiņa iedarbības ieelpojot koncentrācija uz darbiniekiem (novērtētā iedarbības 

koncentrācija) 

PROC PROC apraksts  Šķidrs 

(mg/m
3
) 

Ciets (mg/m
3
) 

PROC1 Pielietojums slēgtā procesā, bez iedarbības iespējas 0.17 0.01 

PROC2 Pielietojums slēgtā, nepārtrauktā procesā ar nejaušu kontrolētu 

iedarbību (piem., parauga ņemšana) 

0.17 0.01 

PROC3 Pielietojums slēgtā sērijveida procesā (sintēze vai  sastāvs) 0.17 0.1 

PROC4 Pielietojums sērijveida vai citā procesā (sintēze), kurā rodas 

iedarbības iespēja  

0.17 0.2 (ar VIV) 

PROC5 Miksēšana vai sajaukšana sērijveida procesos preparātu un 

izstrādājumu izgatavošanai (daudzpakāpju un/vai nozīmīga 

saskare) 

0.17 0.2 (ar VIV) 

PROC7 Izsmidzināšana rūpnieciskā vidē un pielietojumā  0.17 Nav piemērojams 

PROC8a/b Vielas pārvietošana vai sagatavošana (ielāde/izlāde) no/uz 

traukiem/lieliem konteineriem nepiemērotās un piemērotās vietās 

0.17 0.5 

PROC9 Vielas pārvietošana vai sagatavošana mazos konteineros 

(piemērota uzpildes līnija, ieskaitot svēršanu) 

0.17 0.5 

PROC10 Veltņa pielietošana vai lipīga vai cita pārklājuma beršana  0.17 0.5 

PROC11 Izsmidzināšana ārpus rūpnieciskās vides vai pielietojuma 0.17 0.2 (ar VIV) 

PROC13 Izstrādājumu apstrāde, iemērcot un pārlejot 0.17 0.5 

PROC14 Preparātu vai izstrādājumu ražošana, izgatavojot tabletes, 

sablīvējot, izgatavojot lodītes  

0.17 0.2 (ar VIV) 

PROC15 Izmantot laboratorijas reaģentu 0.17 0.1 

PROC19 Samaisīšana ar roku ar tiešu saskari un pieejams tikai IAL. 0.17 0.5 

PROC23 Atvērtais process un pārvietošanas darbības (ar minerāliem) pie 

paaugstinātas temperatūras 

0.17 0.4 (ar VIV un 

RPE(90%)) 

PROC24 No materiālos un/vai izstrādājumos sasaistītajām vielām augsta 

izstrādātā enerģija (mehāniska) 

0.17 0.5 (ar VIV un 

RPE(90%)) 

 

PROC 26 tika uzskatīts, kā vairāk piemērojams metāla rūpniecībai. Neorganisku vielu apstrāde uzskatāma par 

iekļautu novērtētajos PROC. 

Iedarbība ieelpojot iekraušanas laikā var notikt, veidojoties tvaikiem vai pilieniem, kad muca vai konteiners ir 

atvērts, un pievienojot produktu procesam. NaOH pēc ielādēšanas tvertnē tiks atšķaidīts. 

Iedarbības vērtību kopsavilkums 

Tālāk riska raksturojumā iekļautais kopsavilkums par iedarbības koncentrāciju uz darbiniekiem dots 14.tabulā. 

14.tabula Kopsavilkums par iedarbības koncentrāciju uz darbiniekiem 

Iedarbības 

veids 

Koncentrācija Pamatojums 

Iedarbība uz 

ādu (mg/cm
2
) 

84 mg/d No EU RAR (2007): NaOH produkti ar koncentrāciju > 2% ir kodīgi, tādēļ, 

lai pasargātu no iedarbības uz ādu, jāpielieto efektīvi kontroles pasākumi. 
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Iedarbības 

veids 

Koncentrācija Pamatojums 

Turklāt pastāvīgi jāvalkā aizsargapģērbs un cimdi, darbojoties ar kodīgām 

vielām. Ražošanas kompānijas norāda, ka, strādājot ar tīru NaOH, tiek 

izmantoti aizsargcimdi, kostīmi un zābaki. Tādēļ atkārtota tīras vielas 

ikdienas iedarbības iespēja uz ādu uzskatāma par niecīgu. 

NaOH šķīdumiem, kuri satur mazāk par 2% vielas, nav kodīgu īpašību. Šai 

koncentrācijai novērtēta iedarbības uz ādu vērtība. 

Pamatoti sliktākā gadījuma iedarbība 84 mg/dienā iekļauta riska 

raksturojumā attiecībā uz darbībām ar NaOH ar koncentrāciju < 2%. 

Iedarbība 

ieelpojot 

(mg/m
3
) 

< 1 mg/m
3
 EU RAR (2007): riska raksturošanai tika atlasītas šādas vērtības: 

1 Celulozes un papīrrūpniecība: 0.08 mg/m
3
 

2 Tipogrāfijas krāsas atdalīšana no makulatūras: 1.20 mg/m
3
 

3 Alumīnijs: 0.14 mg/m
3
. Īstermiņa vērtība: 1.1 mg/m

3
 

4 Tekstils: 3.4 mg/m
3
 

5 Ķimikāliju rūpniecība: 0.08 mg/m
3
 

Lielākā daļa mērījumu atspoguļo novecojušu situāciju, kad netika pietiekami 

ņemti vērā atbilstoši riska pārvaldības pasākumi. Saskaņā ar 9.tabulu 

ieteicami šādi RMM: 1) cik vien iespējams, izmantot slēgtas sistēmas, 2) ja 

nepieciešams, izmantot VIV un 3) izmantot RPE šļakstu un pilienu 

veidošanās gadījumā. RMM pielietojuma lietderības koeficients, kas ir lielāks 

par 90%, samazinās iedarbības koncentrāciju līdz pat līmenim zem 1 mg/m
3
. 

 

1.3.2.2 Netieša iedarbība uz cilvēkiem caur vidi (orāla) 
Netieša iedarbība uz cilvēkiem, piemēram, uzņemot dzeramo ūdeni, NaOH gadījumā nav būtiska. Jebkura 

NaOH iedarbības iespēja, tam noplūstot vidē, ir būtiska tikai vietējā mērogā. Jebkura noplūdes ietekme uz pH 

tiks novērsta attiecīgajos ūdeņos reģionālā mērogā. Tādējādi netiešā iedarbība uz cilvēkiem caur vidi (orāli) 

NaOH gadījumā nav būtiska (EU RAR, 2007).  

1.3.2.3 Iedarbība uz vidi 
Kā norādīts EU RAR par NaOH (2007), riska novērtējums ir būtisks tikai ūdens videi, ja tas piemērojams, tai 

skaitā STP/WWTP, jo NaOH novadīšana dažādās kalpošanas cikla fāzēs (ražošana un lietošana), galvenokārt, 

attiecas uz (notek) ūdeņiem. Ietekme uz ūdens vidi un riska novērtējums apskata tikai ietekmi uz 

organismiem/ekosistēmām iespējamu pH izmaiņu dēļ, kas saistītas ar OH
- 
noplūdēm, jo Na

+  
jona toksicitāte 

uzskatāma par nenozīmīgu salīdzinājumā ar (iespējamo) pH ietekmi. Ņemts vērā tiks tikai vietējais mērogs, tai 

skaitā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (STP) vai notekūdeņu attīrīšanas ietaises (WWTP), ja tādas pielietotas, 

gan ražošanai, gan rūpnieciskam pielietojumam. Jebkura ietekme, kas var parādīties, paredzama tikai vietējā 

mērogā, un tādēļ tika nolemts šajā novērtējumā bez jēgas neiekļaut reģionālo un kontinentālo mērogu. Turklāt 

augstā šķīdība ūdenī un ļoti zemais tvaika spiediens norāda, ka NaOH lielākoties būs atrodams ūdenī. Būtiska 

izplūde vai iedarbība uz gaisu nav paredzama ļoti zemā NaOH tvaika spiediena dēļ. Būtiska izplūde vai 

iedarbība uz zemes vidi arī nav paredzama. Dūņu piemērošanas veids nav attiecināms uz izvadi 

lauksaimniecības augsnē, jo NaOH sorbcija vielas daļiņā STP/WWTP nenonāks. 

Iedarbības novērtējums ūdens videi apskatīs tikai iespējamās pH izmaiņas STP noteku un virszemes ūdeņos 

saistībā ar OH
-
 noplūdēm vietējā mērogā. 

1.3.2.3.1 Noplūdes vidē 
Lai novērtētu noplūdes vidē, Euro Chlor sadarbībā ar portugāļu un holandiešu varas iestādēm noorganizēja 

aptauju, koncentrējoties uz galvenajiem pielietojumu veidiem pārstrādē (EU RAR, 2007). Tā kā iedarbības 

novērtējums tika koncentrēts uz iespējamām pH izmaiņām vietējā ūdens vidē, dati par pH kontroli tika 

pieprasīti lietotāju vietās. Balstoties uz pieredzi ar ražotāju aptaujas rezultātiem (skatīt 1.1. sadaļu), tika 

paredzēts, ka izvades pH arī stingri kontrolēs iesaistītā rūpniecības nozare, bieži pildot vietējās prasības. Tādēļ 

aptaujas daļa par vidi, vienojoties ar ziņotāju, tika vienkāršota, uzdodot šādus divus jautājumus: ‘vai jūsu gala 

notekūdens, kurš tiek izvadīts, joprojām satur NaOH?’ un ‘ja, jā: ko jūs darāt, lai pasargātu no NaOH izvades 

ietekmes’? Sīkāki lietotāja aptaujas rezultāti aprakstīti Euro Chlor (2005). 

Celulozes un papīrrūpniecības nozari aptaujāja caur CEPI, Eiropas Papīrrūpniecības nozaru Konfederāciju, un 

saņēma 34 atbildes. Par papīra un celulozes rūpniecību viena aptauja tika saņemta no Vācijas (Nacionālā 
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Federācija), kas iepazīstināja ar šajā valstī valdošo vispārējo praksi. 

Citas rūpniecības nozares tika uzrunātas caur pieciem lieliem NaOH ražotājiem, no kuriem katrs izsūtīja 

aptauju 20 saviem klientiem, kas gandrīz visos gadījumos ir NaOH gala lietotāji. Atbilde tika saņemta no 24 

klientiem, veidojot 24% atbildi. No šiem 24 klientiem 8 atbildes tika saņemtas no Spānijas. Pārējie klienti bija 

no Beļģijas, Francijas, Vācijas, Nīderlandes un Apvienotās Karalistes. Lielākā daļa bija no ķīmisko vielu 

rūpniecības nozares (17 atbildes). Viena atbilde tika saņemta no tērauda rūpniecības, tekstilrūpniecības, 

gumijas ražošanas, sadales, pārtikas rūpniecības, metāla rūpniecības un alumīnija rūpniecības nozares. Vienā 

gadījumā aptauju aizpildīja izplatītājs, kas nav NaOH gala lietotājs. 

Celulozes un papīrrūpniecībai vidējais dienā izlietotā NaOH apjoms bija 14 tonnas (diapazons no 0.005 – 160 tonnas), 

bet pārējo gala lietotāju vidējais izlietotais daudzums bija 24 tonnas/dienā (diapazons no 1.5 – 110 tonnām). 

Papīra un celulozes nozarē 32 respondenti atbildēja, ka gala notekūdens NaOH nesaturēja, bet divos gadījumos 

to saturēja. Šajos gadījumos tika norādīts, ka ietekme tika kontrolēta. No pārējiem 23 aptaujātajiem gala 

lietotājiem (izņemot izplatītāju) 21 norādīja, ka NaOH gala notekūdeņos nebija. Divās ražotnēs no ķīmiskās 

rūpniecības notekūdeņi saturēja NaOH. Par šīm ražošanas vietām nav precīzi zināms, vai viņi savus 

notekūdeņus neitralizē. Parasti lai novērstu izvadi ārpus varas iestāžu noteiktā diapazona, tiek izmantotas tādas 

vietējās procedūras kā otrreizēja pārstrāde, samaisīšana ar citām plūsmām neitralizācijai vai izvadīšanai 

WWTP, ja tas nepieciešams. 

Lietotāju ražotņu aptaujas rezultāti parāda, ka lielākajā daļā gadījumu gala notekūdeņi vairs nesatur NaOH. 

Parasti notekūdeņu izplūde tiek kontrolēta un gandrīz vienmēr tiek izpildīti atbilstoši noteikumi. Tomēr 

attiecībā uz dažām lietošanas vietām, kas izvada savus notekūdeņus vidē, nevar izslēgt iespēju, ka tās savus 

notekūdeņus neneitralizē un tām arī nav likumīga pienākuma tos neitralizēt. 

Kā minēts augstāk, NaOH emisijas, galvenokārt, piemērojamas (notek) ūdenim. Turklāt augsta šķīdība ūdenī 

un ļoti zems tvaika spiediens norāda, ka NaOH lielākoties būs atrodams ūdenī. Ūdenī (ieskaitot zemes vai 

nogulšņu porūdenī) NaOH atrodams kā nātrija jons (Na
+
) un hidroksila jons (OH

-
), kā cieta viela NaOH ātri 

šķīst un attiecīgi sadalās ūdenī. 

1.3.2.3.2 Iedarbības koncentrācija ūdens attīrīšanas ietaisēs (WWTP) 
Izmantojot ar vidi saistītos RMM, lai novērstu NaOH izvadīšanu pilsētas notekūdeņos, ja vien veikta 

neitralizācija, pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs ieplūdes pH ir neitrāls un tādējādi bioloģiskās aktivitātes 

iedarbības nav. 

1.3.2.3.3 Iedarbības koncentrācija jūras un okeāna ūdeņu zonās  
Iedarbības koncentrācija jūras un okeāna ūdeņu zonās ir tāda pati, kā IS 1 novērtējumā (skatīt 

1.1.2.3.3.sadaļu). 

1.3.2.3.4 Iedarbības koncentrācija nogulsnēs  
Iedarbības koncentrācija nogulšņu zonās ir tāda pati, kā IS 1 novērtējumā (skatīt 1.1.2.3.4.sadaļu). 

1.3.2.3.5 Iedarbības koncentrācija augsnē un gruntsūdeņos  
Iedarbības koncentrācija augsnes un gruntsūdens zonās ir tāda pati, kā IS 1 novērtējumā (skatīt 

1.1.2.3.5.sadaļu). 

1.3.2.3.6 Atmosfēras zona  
Iedarbības koncentrācija atmosfēras zonā ir tāda pati, kā IS 1 novērtējumā (skatīt 1.1.2.3.6.sadaļu). 

1.3.2.3.7 Ar pārtikas ķēdi saistītā iedarbības koncentrācija (Sekundārā saindēšanās)  
Ar pārtikas ķēdi saistītā iedarbības koncentrācija ir tāda pati kā IS 1 novērtējumā (skatīt 1.1.2.3.7.sadaļu). 
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1.4 4.Iedarbības Scenārijs: Patērētāja NaOH pielietojums 
 

1.4.1 Iedarbības scenārijs 

1.4.1.1 Iedarbības scenārija īsais nosaukums 
SU21: privātās mājsaimniecības 

PROC šim IS nav piemērojams  

PC 20, 35, 39 (neitralizācijas aģenti, tīrīšanas produkti, kosmētika, personiskās higiēnas produkti). Pārējās PC 

nav skaidri aplūkotas šajā iedarbības scenārijā. Tomēr NaOH zemā koncentrācijā var būt izmantots citās PC, 

piem., PC3 (līdz 0.01%), PC8 (līdz 0.1%), PC28 un PC31 (līdz 0.002%), bet tas var būt izmantots arī pārējās 

produktu kategorijās (PC 0-40). 

AC šim IS nav piemērojams 

1.4.1.2 Iedarbības scenārijā aplūkoto darbību, procesu un darbības apstākļu apraksts 
NaOH (līdz pat 100%) lieto arī patērētāji. Tas tiek izmantots mājās kanalizācijas un cauruļvadu tīrīšanai, koka 

apstrādei, un to var izmantot arī, lai ražotu ziepes mājas apstākļos (Keskin et al., 1991; Hansen et al., 1991; 

Kavin et al., 1996). NaOH tiek izmantots arī akumulatora baterijās un cepeškrāsns tīrīšanas salvetēs (Vilogi et 

al., 1985). Īsi aprakstīti šādi pielietojuma veidi: 

1.4.1.2.1 Grīdas tīrīšanas līdzekļi 
Grīdas tīrīšanas līdzekļi tiek izmantoti, lai noņemtu vecos aizsargslāņus. Maksimālais nātrija hidroksīda saturs 

grīdas tīrīšanas līdzekļos ir 10%. Dzīvojamās istabas tīrīšanai nepieciešams 550 g produkta 22 m
2
 laukumam. 

Tas darāms ar neatšķaidītu produktu. Produkts jāuzlej uz lupatas un manuāli jāieberž grīdā. 

1.4.1.2.2 Matu taisnošanas līdzekļi 
Maksimālais nātrija hidroksīda saturs plašā sabiedrībā lietojamajos matu taisnošanas līdzekļos ir 2% (ES 

Kosmētikas Direktīva). Nātrija hidroksīds kā kodīga ķīmiska viela mīkstinās matu šķiedras. Vienlaicīgi tas liks 

matiem piebriest. Kad nātrija hidroksīds tiek ielikts matos, tas izkļūst caur kortikālo slāni un salauž 

šķērssaites. Kortikālais slānis būtībā ir mata kolonnas iekšējā slāņa vidus, kas nodrošina sprogaina mata 

izturību, elastību un formu. 

1.4.1.2.3 Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi 
Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi ir spēcīgi attaukotāji un ir piemēroti uz cepeškrāsns, griliem, utt. pielipušo 

netīrumu noņemšanai. Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi satur spēcīgas sārmainas sastāvdaļas. Lai noņemtu 

piedegušus netīrumus, nepieciešams spēcīgs sārms. Ir sprūda izsmidzinātāji un aerosoli. Izmantojot aerosolu, 

uz mērķa zonas veidojas putas. Pēc izsmidzināšanas cepeškrāsns durvis ir aizvērtas un putām jāpamirkst 

30 minūtes. Tad cepeškrāsns ar mitru lupatu vai sūkli, to bieži izskalojot, jāizslauka tīra. Maksimālais nātrija 

hidroksīda saturs aerosolā ir 5%. Iedarbības aprēķinu vajadzībām tiek pieņemts, ka produkts satur 0.83% 

NaOH (kas ir 2.5% no 33% ūdens NaOH šķīduma). Produkts ir pienbalts želejveida šķidrums. Želejas 

veidošanās izsmidzinot rada lielus pilienus (100 % > 10 μm). Pielietošanas biežums ir 1 reize dienā un ilgums 

ir 2 minūtes vienā reizē. Izsmidzinot aukstā cepeškrāsnī, pastāv iespējama iedarbība uz plaukstām un rokām. 

Ar to iespējams izsmidzināt līdz 1 g produkta sekundē ar rokās turamu, lietošanai gatavu sprūda 

izsmidzinātāju. 

1.4.1.2.4 Kanalizācijas cauruļu atbloķētāji  
Kanalizācijas sistēmu atbloķētāji attīra lēnas caurlaidības un nosprostotus cauruļvadus, šķīdinot un irdinot taukus 

un organiskos atkritumus. Ir dažādu veidu kanalizācijas atbloķētāji, līdzekļi, kas satur vai nu nātrija hidroksīdu, 

vai sērskābi. Šķidrajiem kanalizācijas sistēmu atbloķētājiem maksimālais NaOH saturs  ir 30%. Šķidro 

kanalizācijas sistēmu atbloķētāju lietošana ir salīdzināma ar šķidro tīrīšanas līdzekļu dozēšanu. Kanalizācijas 

sistēmas atbloķētājs lēnām jāiepludina lejup kanalizācijā. Kapsulu, kuras arī var izmantot kanalizācijas sistēmu 

attīrīšanai, saturs ir līdz pat 100%. Kanalizācijas sistēmu atbloķētāji jāievada lēnām kanalizācijā. Jānogaida 

vismaz 15 minūtes, lai kanalizācijas sistēmas tīrīšanas līdzeklis varētu attīrīt aizsērējumu. 

1.4.1.2.5 Citi tīrīšanas līdzekļi  
NaOH tiek izmantots dažādu tīrīšanas līdzekļu ražošanas laikā, kaut arī lielākajā daļā gadījumu apjomi ir mazi 

un NaOH pievienošana, galvenokārt, tiek veikta pH regulēšanai. Izmantotie apjomi mijiedarbojas ar citām 

sastāvdaļām skābes-bāzes reakcijās, un gala patērētāja produktā NaOH praktiski nepaliek. Tomēr hipohlorīta 

produkti gala izstrādājumā var saturēt 0.25-0.45% NaOH. Daži tualetes tīrīšanas līdzekļi gala izstrādājumā var 

saturēt līdz pat 1.1% un atsevišķi ziepju veidi satur līdz pat 0.5% NaOH. 
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1.4.1.2.6 NaOH akumulatora baterijās patērētāja pielietojums, kalpošanas ilgums un atkritumu stadija  
Nātrija hidroksīda ūdens šķīdums tiek izmantots kā elektrolīts uz niķeļa-kadmija un mangāna dioksīda-cinka 

balstītās sārmu baterijās. Kaut arī priekšroka tiek dota kālija hidroksīdam, nevis nātrija hidroksīdam, tomēr 

NaOH var būt sārmu baterijās, bet tādā gadījumā šī viela baterijas pārbaudē ir stingri ierobežota un ar 

patērētāju nesaskaras. 

NaOH rūpnieciskais un profesionālais pielietojums akumulatora baterijās (iesk. otrreizējās pārstrādes 

darbības) aplūkots 3.Iedarbības Scenārijā. Šis iedarbības scenārijs tiek koncentrēts uz akumulatora bateriju 

NaOH patērētāja pielietojumu, kalpošanas ilgumu un kalpošanas beigu stadiju. Tā kā akumulatora baterijas ir 

noslēgti izstrādājumi un to uzturēšanā iesaistītais NaOH nav paredzēts tiešas izvades iedarbībai, NaOH 

emisijām šajās kalpošanas cikla stadijās jābūt minimālām. 

1.4.1.3 Riska pārvaldības pasākumi 

1.4.1.3.1 Ar patērētājiem saistītie riska pārvaldības pasākumi (visi izņemot baterijas)  
Ar patērētājiem saistītie riska pārvaldības pasākumi, galvenokārt, ir paredzēti, lai novērstu iespējamos 

negadījumus.  

Ar produkta dizainu saistītie pasākumi 

• Nepieciešams izmantot izturīgu marķējumu-iepakojumu, lai produkta normālas izmantošanas un 

uzglabāšanas laikā novērstu automātiskos bojājumus un uzrakstu zudumu. Nekvalitatīvs iepakojums rada 

informācijas par bīstamību un lietošanas instrukciju fizisku izzušanu. 

• Ir noteikts, ka mājas ķimikālijām, kas satur nātrija hidroksīdu vairāk nekā 2%, kas var būt pieejamas 

bērniem, jābūt aprīkotām ar bērnu drošības stiprinājumu (pašreiz piemēroti) un taustāmu apdraudējuma 

brīdinājumu (Direktīvas 1999/45/EC, IV Pielikuma, A Daļas Pielāgošanās Tehniskajai Attīstībai un Direktīvas 

67/548 15(2) pants mājas lietošanai paredzēto bīstamo preparātu un vielu attiecīgajā gadījumā). Tas novērstu 

negadījumus ar bērniem un citām sensitīvajām sabiedrības grupām. 

• Ir noteikts, ka patērētājiem vienmēr jānodrošina sīka lietošanas instrukcija un produkta informācija. Tas 

noteikti var efektīvi novērst nepareizas lietošanas risku. Lai samazinātu ar (maziem) bērniem vai vecākiem 

cilvēkiem saistīto negadījumu skaitu, ieteicams izmantot šos produktus, bērniem vai citām iespējami 

sensitīvajām grupām neesot klāt. Lai novērstu neatbilstošu nātrija hidroksīda izmantošanu, lietošanas 

instrukcijām jāsatur brīdinājums par bīstamiem samaisījumiem  

• Ieteicams piegādāt tikai ļoti viskozos preparātos 

• Ieteicams piegādāt tikai mazos daudzumos  

Patērētājiem paredzētās instrukcijas 

• Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 

• Neizmantot produktu ventilatora atverēs vai lūkās. 

Patērētāju ikdienas lietošanai nepieciešamie IAL  

 NaOH 

koncentrācija 

produktā > 2% 

NaOH koncentrācija 

produktā starp 0.5% 

un 2% 

NaOH 

koncentrācija 

produktā < 0.5% 

Elpošanas aizsardzība: Putekļu vai sīku pilienu 

veidošanās gadījumā (piem., izsmidzinot): izmantot 

elpošanas aizsarglīdzekļus ar apstiprinātu filtru (P2) 

nepieciešams laba prakse nē 

Roku aizsardzība: Iespējamas saskares ar ādu 

gadījumā: izmantot necaurlaidīgus, ķīmiski izturīgus 

aizsargcimdus 

nepieciešams laba prakse nē 

Acu aizsardzība: Ja pastāv šļakstu veidošanās iespēja, 

valkāt cieši pieguļošas brilles, sejas aizsegu 

nepieciešams laba prakse nē 

 

1.4.1.3.2 Ar patērētājiem saistītie riska pārvaldības pasākumi (baterijas)  
Ar produkta dizainu saistītie pasākumi: Nepieciešams izmantot pilnībā noslēgtus izstrādājumus ar ilgu 

kalpošanas laiku. 

1.4.1.3.3 Ar vidi saistītie riska pārvaldības pasākumi  
Speciālu ar vidi saistītu riska pārvaldības pasākumu nav. 
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1.4.1.4 Ar atkritumiem saistīti pasākumi 
Šis materiāls un tā konteiners jāutilizē drošā veidā (piem., nododot sabiedriskā otrreizējās pārstrādes vietā). Ja 

konteiners ir tukšs, izmetiet kā parastos pilsētas atkritumus. 

Baterijas, cik vien iespējams, jāizlieto atkārtoti (piem., nododot sabiedriskā otrreizējās pārstrādes vietā). 

NaOH iegūšana no sārmu baterijām ietver elektrolīta iztukšošanu, savākšanu un neitralizēšanu ar sērskābi un 

oglekļa dioksīdu. Ar šīm darbībām saistītā arodekspozīcija aplūkota NaOH rūpnieciskā un profesionālā 

pielietojuma iedarbības scenārijā. 

 

1.4.2 Iedarbības novērtējums 

1.4.2.1 Iedarbība uz patērētāju 
Attiecībā uz iedarbību uz patērētāju ir svarīgi uzsvērt, ka nātrija hidroksīda iedarbība ir ārēja iedarbība. 

Saskaroties ar audiem un ūdeni, radīsies nātrija un hidroksīda joni. Šie joni pārpārēm atrodami ķermenī. 

Ievērojams daudzums nātrija tiek uzņemts caur pārtiku, jo saskaņā ar Fodor et al. (1999) parasti nātrijs ar pārtiku 

tiek uzņemts 3.1-6.0 g/dienā. NaOH EU RAR (2007) ārējās iedarbības koncentrācija mg/kg tika aprēķināta un 

salīdzināta ar caur pārtiku uzņemto nātrija daudzumu, lai redzētu, vai tas uzskatāms par iedarbības veidu. Tika 

novērtēti vairāki scenāriji: grīdas tīrīšanas līdzekļi, matu taisnošanas līdzekļi, cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi un 

kanalizācijas atbloķētāji. Kopumā tika secināts, ka uzņemtā nātrija daudzums, izmantojot NaOH saturošus 

produktus, ir niecīgs salīdzinājumā ar ikdienas ēdienreizēs uzņemto nātrija jonu daudzumu (EU RAR, 2007). 

Uzņemtā nātrija daudzuma ietekme šajā nātrija hidroksīda dokumentā vairs netiek aplūkota. 

Tā kā nejauša iedarbība parasti tiek izslēgta no ES ķīmiskās drošības novērtējuma un nejauša iedarbība ir 

aplūkota EU RAR (2007, 4.1.3.2.sadaļa, 59.-62.lappuse), nejauša iedarbība šajā dokumentā vairs netiek 

turpmāk vērtēta. Tomēr dokumentā iekļauti patērētāju riska pārvaldības pasākumi, kas noteikti NaOH riska 

samazināšanas stratēģijā (EU RRS, 2008). 

1.4.2.1.1 Akūta/īstermiņa iedarbība  
Akūta/īstermiņa iedarbība tika vērtēta tikai viskritiskākajam pielietojumam: NaOH lietošana cepeškrāsns 

tīrīšanas līdzekļa aerosola veidā. NaOH iedarbība ieelpojot cepeškrāsns tīrīšanas līdzekli tika novērtēta, 

izmantojot dažādas modelēšanas metodes: 

1) ConsExpo programmatūra (versija 4.1, http://www.consexpo.nl; Proud’homme de Lodder et al., 2006): 

pamata produkts: cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis (pielietojums: izsmidzināšana), sākotnējās vērtības piemērotas 

sprūda izsmidzinātājam 

2) SprayExpo (Koch et al., 2004): izvades veids: sienas zona (aizvietotājs izmantošanai novērtēts šeit) 

Lietošanas noteikumi un ievades parametri  
Kā parādīts šajā tabulā, produkta lietošanas noteikumus sniedz ražotājs. Šī tabula uzskaita tikai speciālas 

vērtības un to loģisko pamatu, bet neietver dažādos modeļos izmantotās sākotnējās vērtības: 

Parametrs Vērtība 

Iepakojums 375 ml sprūda izsmidzinātājs 

Izmantotais daudzums 120 g 
1
 

Izsmidzināšanas ilgums 120 sek 
1
 

Aprēķinātais masas ģenerācijas ātrums  1 g/sek 
1
 

Sprauslas attālums no sejas  0.5 m 

Sprauslas attālums no cepeškrāsns sienas  0.3 m 

Samaisījuma īpatsvars 0.025 (2.5% sastāvdaļa (33% NaOH) tiek uzskatīta par 

iespējamu kairinājumu) 

Vidējais daļiņu lieluma sadalījums 273 µm 
1
 (trīs mērījumu vidējais vienam iepakojumam; zemākā 

vērtība no trim dažādiem pārbaudītajiem iepakojumiem) 

Mediānas variācijas koeficients (daļa)  1.15 
1
 (skatīt tekstu) 

Maksimālais daļiņu izmērs 670 µm (aprēķināts no grafiskā pilienu izmēru sadalījuma) 

Telpas lielums 15 m
3
 
2
 

Gaisa apmaiņa 2.5/h (ConsExpo pēc noklusējuma, izmantots arī SprayExpo 

gadījumā) 

Ieelpošanas robežu diametrs  670 µm (iestatīts uz maksimālo sadalījuma vērtību, jo novērtēta 

iedarbība pie deguna) 
1
 Šie dati novirzās no sākotnējām modeļu vērtībām, skatīt sīkāk tekstā. SprayExpo nepieciešams minimālais 

http://www.consexpo.nl/
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izsmidzināšanas daudzums 300 sekundes. Lai saglabātu kopējo izlietoto 120 g apjomu, šajā modelī masas ģenerācijas 

ātrums tika samazināts. 
2
 Tā ir pamata vērtība no ConsExpo virtuvei. Telpas lielums SprayExpo (iespējami zemākais telpas augstums: 3 m) tika 

pielāgots, lai iegūtu identisku telpas vērtību. 

 

Speciālie produkta dati nedaudz atšķiras no ConsExpo 4.1 (Proud’homme de Lodder et al., 2006) 

izmantotajiem. Šie autori norāda masas ģenerācijas ātrumu 0.78 g/sek. Vispārējiem cepeškrāsns tīrīšanas 

līdzekļiem. Šeit pieņemtā vērtība ir nedaudz augstāka, bet joprojām zemāka nekā to pašu autoru doto 

1.28 g/sek vērtība attaukošanas tīrīšanas sprūda izsmidzinātājam. 

Daļiņu izmēru sadalījums tika ņemts no speciāliem produkta mērījumiem. Tika pārbaudīti trīs dažādi produkta 

iepakojumi ar trim mērījumiem katram iepakojumam. Papildus tam mērījumi tika veikti ar attālumiem 10 un 

20 cm attiecīgi starp sprauslu un lāzera staru. Iedarbības novērtējumam tika ņemti 10 cm izmēģinājumi un tika 

izvēlēta zemākā vērtība (vidējais no trim mērījumiem). 

Attiecīgo sadalījumu raksturo (noapaļots līdz 3 būtiskiem rādītājiem): 

• 10
ā
 procentīle no 103 µm 

• 50
ā
 procentīle no 273 µm 

• 90
ā
 procentīle no 314 µm 

Pieņemot logaritmiski normālo sadalījumu (Proud’homme de Lodder et al., 2006), tika izmantota 

programmatūra @risk (versija 4.5.2, Pallisade Corporation, 2002), lai noteiktu “produktam raksturīgu 

sadalījumu” ar šādām vērtībām: 

• Mediāna = 273 µm 

• 10
ā
 procentīle: 104 µm 

• μ = ln(GM) (atbilst ln(mediāna)) = ln(273) = 5.61 

• δ = ln(GSD) = 0.75 

kas radīja standarta novirzi 314 un V.K. (314/273 =) 1,15 (nepieciešams ConsExpo programmatūrai). @risk 

programmatūra ļauj arī iegūt procentus, kas parāda noteiktās izmēru klases (kas nepieciešamas SprayExpo 

modelēšanai). 

Ar abiem modeļiem veiktās modelēšanas sīkākus rezultātus skatīt Pielikumā. Lūdzu, ņemiet vērā: modelēšanas 

uzdevumos tika izmantota 2.5% koncentrācija (33% NaOH ūdenī). Tādēļ rezultāti ir sadalīti 3 daļās, lai iegūtu 

rezultātus, kas parādīti 15.tabulā. 

Citi iedarbības novērtējumi 
EU Riska Novērtēšanas Ziņojums (2007) par nātrija hidroksīdu novērtē NaOH arodekspozīciju, izmantojot 

cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus. Novērtējums ir balstīts uz aerosoliem pieņemtu iedarbības koncentrāciju 10 mg/m
3
. 

Šī vērtība ir iegūta no pieredzes ar krāsošanas aerosoliem. Tika novērtēta īstermiņa iedarbība (izsmidzināšanas 

laikā) ar 3% NaOH koncentrāciju un 30% ne ātri iztvaikojošām vielām cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklī. 

Attiecīgi ar NaOH 0.83% koncentrāciju produktā (šajā produktā) var rasties 0.3 mg/m
3
 iedarbība. 

Modelēšanas rezultāti 
Dažādu modelēšanas metožu rezultāti ir parādīti 15.tabulā. Modelēšanas uzdevumos tika izmantota 2.5% 

sastāvdaļas koncentrācija (ar 33% NaOH sastāvdaļu ūdenī). Tādēļ Pielikumā dotie modelēšanas rezultāti tika 

sadalīti 3 grupās, lai iegūtu rezultātus par tīru NaOH. 

15.tabula Akūta iedarbība uz patērētājiem 

Iedarbības 

veidi 

Novērtētā Iedarbības 

Koncentrācija  

Izmērītā iedarbības 

koncentrācija  

Mērījumu datu skaidrojums / 

izcelsme  

Vērtība Mēr-vienība Vērtība Mēr-vienība 

Iedarbība 

ieelpojot 

0.012 (vidējais) * 

0.33 (augstākā 

koncentrācija) 

mg/m
3
   ConsExpo 4.1: Izsmidzināšana 

2 minūtes, 60 minūšu iedarbības 

periods   

1.6 mg/m
3
   SprayExpo: vidējais izsmidzināšanas 

periodam (5 minūtes) 

0.3 mg/m
3
   Atbilstoši EU RAR, 2007 

* 0.012 mg/m
3
 parāda vidējo no kopējā 60 minūšu iedarbības perioda, kā to aprēķina ConsExpo, un ietver 58 minūtes bez 

pielietošanas. Tā kā šeit pielietošanas laikā ir pieprasīta vidējā koncentrācija, augstākā koncentrācija (0.33 mg/m
3
) 

izmantota kā piesardzīgs vidējās koncentrācijas novērtējums. 
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Īstermiņa iedarbības vērtību kopsavilkums  

16.tabula Kopsavilkums par akūtu iedarbību uz patērētājiem 

Iedarbības veids Koncentrācija Pamatojums 

Orāla iedarbība (mg/kg bw/d)  Nav piemērojams 

Lokāla iedarbība uz ādu (mg/cm
2
)  Nav piemērojams 

Sistēmiska iedarbība uz ādu (mg/kg bw/d)  Nav piemērojams 

Iedarbība ieelpojot (mg/m
3
) 0.3 līdz 1.6 Skatīt modelēšanas rezultātus augstāk 

 

1.4.2.1.2 Ilgtermiņa iedarbība 
Cepeškrāsns tīrīšanas aerosola iedarbība ir ierobežota līdz dažām minūtēm uz reizi un līdz 1 reizei dienā 

(pieņemot sliktāko gadījumu, praksē pamatotāks ir mazāks biežums ar apt. vienu reizi nedēļā). Tādēļ 

ilgtermiņa iedarbība nav aplūkota. 

Nav paredzēta pastāvīga NaOH pieeja organismam normālas apstrādes un lietošanas apstākļos un tādēļ netiek 

sagaidīta sistēmiskas NaOH iedarbības parādīšanās pēc saskares ar ādu vai nokļūšanas elpceļos. 

Ja tiek ievēroti ieteiktie RMM lokālas iedarbības ieelpojot iespēja nebūs augstāka salīdzinājumā ar IS 3 

aprakstīto iedarbību ieelpojot. Tādēļ iedarbība uz patērētāju ieelpojot turpmāk kvantitatīvi netiek vērtēta. 

NaOH iedarbība uz patērētāju no baterijām ir nulle, jo baterijas ir noslēgti izstrādājumi ar ilgu kalpošanas 

laiku. 

1.4.2.2 Netieša iedarbība uz cilvēkiem caur vidi (orāla) 
Netieša iedarbība uz cilvēkiem, piemēram, uzņemot dzeramo ūdeni, NaOH gadījumā nav būtiska. Jebkura 

NaOH iedarbības iespēja, tam noplūstot vidē, ir būtiska tikai vietējā mērogā. Jebkura noplūdes ietekme uz pH 

tiks novērsta attiecīgajos ūdeņos reģionālā mērogā. Tādējādi netiešā iedarbība uz cilvēkiem caur vidi (orāli) 

NaOH gadījumā nav būtiska (EU RAR, 2007)  

1.4.2.3 Iedarbība uz vidi 
Patērētāji lieto jau atšķaidītus produktus, kas vēlāk ātri tiks neitralizēti kanalizācijā,  pirms tie sasniegs WWTP 

vai virsūdeņus. 
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1.5 Reģionālās iedarbības koncentrācija  
 

Jebkura ietekme, kas var parādīties, paredzama tikai vietējā mērogā, un tādēļ tika nolemts šajā novērtējumā 

bez jēgas neiekļaut reģionālo un kontinentālo mērogu (EU RAR, 2007). Paredzēto koncentrāciju (PECs) 

aprēķināt nevar. Dots tikai izmērīto līmeņu kopsavilkums (EU RAR, 2007). 

NaOH emisijas ražošanas un lietošanas laikā, galvenokārt, skar ūdens vidi. Attiecībā uz nātriju citi 

antropogēnie avoti ir, piemēram, kalnrūpniecība un uz ceļa kaisāmā sāls (nātrija hlorīds) izmantošana. Ūdenī 

(ieskaitot nogulšņu un augsnes porūdeni) NaOH sadalās nātrija jonā (Na
+
) un hidroksila jonā (OH

-
), no kuriem 

abi ir plaši sastopami dabā. 

1.5.1 Saldūdens (virszemes ūdeņi) 
Hidroksila jonu (OH

-
) koncentrācija vidē tika plaši noteikta ar pH mērījumiem. Ģeoķīmiski, hidroloģiski un/vai 

bioloģiski procesi, galvenokārt, nosaka pH ūdens vides ekosistēmā. pH ir svarīgs ūdens vides ekosistēmu 

parametrs, un tas ir ūdens kvalitātes kontroles programmu standarta parametrs. Vissvarīgākās saldūdens vides 

ekosistēmas pasaulē uzrādīja gada vidējo pH vērtību starp 6.5 un 8.3, bet citās ūdens vides ekosistēmās tika 

izmērītas zemākas un augstākas vērtības. Ūdens vides ekosistēmās ar izšķīdinātām organiskajām skābēm tika 

izmērīts pH ar mazāku nekā 4.0 vērtību, bet ūdeņos ar augstu hlorofila saturu bikarbonāta uzsūkšanās var uzrādīt 

pH vērtības, kas dienas vidū ir augstākas par 9.0  (OECD, 2002, no UNEP 1995). 

Saldūdens vides ekosistēmās plaši mērīts arī nātrija (Na
+
) saturs. Piemēram, koncentrācijas 10ā procentīle, 

vidējais un 90ā procentīle kopā 75 upēs Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā, Āzijā, Āfrikā, Eiropā un Okeānijā 

bija attiecīgi 1.5, 28 un 68 mg/l (OECD, 2002, no UNEP 1995). 

Par Eiropas saldūdeņiem ir pieejamas plašas datubāzes par fizikāli-ķīmiskajām īpašībām, ieskaitot pH, cietību 

(aprēķināts no izmērītās kalcija un magnēzija koncentrācijas), sārmainību (noteikta ar skābes/bāzes titrēšanu 

vai aprēķināta no kalcija koncentrācijas) un nātrija koncentrāciju. ES Riska Novērtēšanas Ziņojuma par Zn 

Metālu ietvaros (Nīderlande, 2004) De Schampelaere et al. (2003) un Heijerick et al. (2003) ievāca un 

apkopoja ziņojumā datus par saldūdeņu fizikāli-ķīmiskajām īpašībām atsevišķās Eiropas valstīs un kombinētos 

datus par saldūdeņiem Eiropas valstīs. Kombinētie dati par augstāk minētajām fizikāli-ķīmiskajām īpašībām, 

kas saistītas ar pH izmaiņām, ir apkopoti 17.tabulā. Dati šajā tabulā ir balstīti uz 1991.-1996. gada datiem par 

411 Eiropas vietām, kas ņemti no “GEMS/Ūdens datubāzes’ (Globālā Vides Monitoringa Sistēma), kas, 

galvenokārt, vērsta uz lielām upju sistēmām. Visu 411 vietu datu korelācijas analīze parāda, ka visi 17.tabulā 

uzskaitītie parametri korelē pozitīvi, t.i., paaugstināts pH ir saistīts ar palielinātu Ca, Mg un Na koncentrāciju 

un ar palielinātu cietību un sārmainību (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003). 

Augstāk minēto lielu upju sistēmu dažādās Eiropas valstīs fizikāli-ķīmisko īpašību variācija ir drīzāk maza, izņemot 

dažas zonas Ziemeļvalstīs (Dānija, Zviedrija, Norvēģija un Somija), kas raksturotas ar “mīksta ūdens” apstākļiem, 

t.i., cietība  <24 mg CaCO3/l un zems pH. Piemēram, Zviedrijā cietības 50ās procentīles vērtība ir 15 mg CaCO3/l, 

kas ir 10 reizes zemāka nekā visā Eiropā. Zviedrijā 50ās procentīles pH vērtība ir nedaudz zem  7, kas ir aptuveni 

par 1 pH mērvienību zemāk nekā visā Eiropā (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al.; Nīderlande, 2004). 

Dati par pH (un par dažu vietu datiem par sārmainību) virszemes ūdeņos, kas saņem notekūdeņus no NaOH 

ražotājiem, doti 17.tabulā. Visos, izņemot 3, saņemošajos ūdeņos, par kuriem ir pieejamas pH vērtības, pH 

vērtības ir diapazonā no 6.5-8.5. Šie ūdeņi ietver saldūdeni (upes) un jūras ūdeni; katros no šiem ūdeņiem ir 

šaurāks pH vērtību diapazons, parasti vienas pH mērvienības ietvaros (lielākajā daļā ūdeņu: pH diapazons no 

7.0 līdz 8.0). Tādējādi lielākajā daļā saņemošo ūdeņu pH vērtības ir diapazonā, kas noteikts lielākajā daļā ES 

ūdeņu (skatīt 17.tabulu). Vienā upē pH diapazons bija no 6.5-9.0 un divās upēs bija vēl plašāks pH vērtību 

diapazons – no 4.2-9.2 ezerā un 4.5-10.0 citā, nenoteiktā ūdens veidā. Datu pat nātrija koncentrāciju 

saņemošajos ūdeņos NaOH ražotnēs nav (jautājums par nātrija saturu aptaujā nebija iekļauts). 

17.tabula Eiropas saldūdeņu fizikāli-ķīmiskās īpašības (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 

2003) (No EU RAR, 2007) 

Procentīles vērtība pH Cietība 
1)

 (mg/l, kā 

СаСОз) 

Sārmainība (mg/l, 

kā СаСОз) 

Ca (mg/l) Mg 

(mg/l) 

Na (mg/l) 

5
ā
 procentīle 6.9 26 3 8 1.5 3 

10
 ā
 procentīle 7.0 41 6 13 2 5 

20
 ā
 procentīle 7.2 70 15 23 3 7 

30
 ā
 procentīle 7.5 97 31 32 4 10 

40
 ā
 procentīle 7.7 126 53 42 5 13 

50
 ā
 procentīle 7.8 153 82 51 6 17 
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Procentīles vērtība pH Cietība 
1)

 (mg/l, kā 

СаСОз) 

Sārmainība (mg/l, 

kā СаСОз) 

Ca (mg/l) Mg 

(mg/l) 

Na (mg/l) 

60
 ā
 procentīle 7.9 184 119 62 7 22 

70
 ā
 procentīle 7.9 216 165 73 8 29 

80
 ā
 procentīle 8.0 257 225 86 10 40 

90
 ā
 procentīle 8.1 308 306 103 12 63 

95
 ā
 procentīle 8.2 353 362 116 15 90 

1)   Cietība: kopējā cietība, kas aprēķināta no Ca un Mg koncentrācijas   

 

1.5.2 Jūras ūdens 
Vairāk nekā 97% jūras ūdens pasaulē sāļums (izšķīdinātu neorganisku sastāvdaļu apjoms) ir 35

 o
/oo (promile, 

g/kg), bet var būt zemāks. (Parasti izmanto ūdens veidu klasifikāciju, kas balstīta uz sāļumu: jūras ūdens: 

sāļums > 20 
o
/oo, sālsūdens: sāļums 5-20 

o
/oo, saldūdens: sāļums < 5 

o
/oo) Galvenās jūras ūdens sastāvdaļas pie 

35 
o
/oo ir 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) un HCO3
-
 (0.142 g/kg, kas ir karbonāta sārmainība, kas izteikta kā HCO3

-
 kopā, jo tas ir 

dominējošais elements jūras ūdenī; CO2 un CO3
2-

 koncentrācija jūras ūdenī ir ļoti zema salīdzinājumā ar 

HCO3
-
) (Stumm et al., 1981). 

Jūras ūdens (okeāna ūdens) pH parasti ir 8.0-8.3, kas ir ļoti līdzīgi 80ās līdz 95ās procentīles vērtībām Eiropas 

saldūdeņos (8.0-8.2, Tabula 17). Kopējais jūras ūdenī uzrādīto pH vērtību diapazons ir  7.5-9.5 (Caldeira et al., 

1999) un dati no vairākiem avotiem internetā). Nātrija (Na) koncentrācija jūras ūdenī (10,770 mg/kg, 

ekvivalents 10,450 mg/l) ir 115 reizes augstāka nekā 95ās procentīles vērtība Eiropas saldūdeņos (90 mg/l). 

Bikarbonāta (HCO3
-
) koncentrācija jūras ūdenī (142 mg/kg, ekvivalents 137 mg/l) ir starp vidējo HCO3

-
 

koncentrāciju (106 mg/l) un HCO3
- 
koncentrācijas 90o procentīli (195 mg/l) Eiropas saldūdeņos, uzrādot jūras 

ūdenī relatīvi augstu buferspēju. Kopējā jūras ūdens cietība (6,100 mg/l, kā CaCO3, kas aprēķināts no Ca un 

Mg koncentrācijas) ir 17 reizes augstāka nekā 95ās procentīles vērtība ES saldūdeņos daudz augstākas Ca 

koncentrācijas un īpaši Mg koncentrācijas dēļ jūras ūdenī salīdzinājumā ar saldūdeni. 
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Saīsinājumi un akronīmi  

AC Izstrādājuma kategorija (article category) 

CEPI Eiropas Papīrrūpniecības nozaru konfederācija (Confederation of European Paper Industries) 

CSA Ķīmiskās drošības novērtējums (chemical safety assessment) 

DNEL Atvasināts beziedarbības līmenis (derived no-effect level) 

EASE Vielas iedarbības prognozēšana un novērtējums (Estimation and Assessment of Substance 

Exposure) 

ECETOC Eiropas Ķīmisko vielu ekotoksikoloģijas un toksikoloģijas centrs (European Centre for 

Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals) 

ERC Izdalīšanās vidē kategorija (environmental release category) 

EU RAR Eiropas riska novērtējuma ziņojums (European Risk Assessment Report) 

IAL Individuālie aizsardzības līdzekļi 

IS Iedarbības Scenārijs 

OC Darbības apstākļi (operational conditions) 

OEL Arodekspozīcijas robežlielums (Occupational Exposure Limit) 

PC Ķīmiskā produkta kategorija (chemical product category) 

PROC Procesa kategorija  

RMM Riska pārvaldības pasākumi (risk management measures) 

RPE Elpošanas aizsargaprīkojums (respiratory protective equipment) 

SCOEL Arodekspozīcijas robežlielumu zinātniskā komiteja (Scientific Committee on Occupational 

Exposure Limit) 

STP Notekūdeņu attīrīšanas iekārta (sewage treatment plant) 

SU Lietošanas nozare (sector of use) 

TRA Uz mērķi vērsts riska novērtējums (Targeted Risk Assessment) 

TWA vērtība Svērtā vidējā laika vērtība (Time Weighted Average value) 

VIV Vietējā izplūdes ventilācija  

WWTP Notekūdeņu attīrīšanas ietaises (waste water treatment plant) 

 

Šī DDL  ir sagatavota ar mērķi nodrošināt veselības, drošības un vides datus. Sniegtā informācija atbilst mūsu 

pašreizējām zināšanām un pieredzei. Kaut arī šajā datu lapā sniegtie dati un informācija uzskatāma par ticamu, 

tomēr tā uzlūkojama tikai kā vadlīnijas. Tādējādi šī DDL nenodrošina nekādus speciālus īpašību vai kvalitātes 

standartus. 

Šī informācija ir paredzēta, lai aprakstītu mūsu produktu no iespējamo drošības prasību viedokļa, tomēr klients 

pats ir atbildīgs par jebkura produkta piemērotību un informācijas pielietojumu savām vajadzībām, lai 

nodrošinātu drošu darba vietu un pildītu spēkā esošos likumus un noteikumus. 

Tā kā darbības ar produktu, tā glabāšana, lietošana un utilizācija ir ārpus mūsu kontroles un zināšanām, mēs 

neuzņemamies nekādu atbildību attiecībā  uz darbībām ar šo produktu, tā uzglabāšanu, lietošanu vai 

utilizāciju. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja produkts tiek izmantots kā cita produkta sastāvdaļa, šīs DDL informācija varētu 

nebūt piemērojama. 


