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Kas ir PHB?Kas ir PHB?

�� Hloru saturoHloru saturoššas, organiskas as, organiskas ķīķīmiskas vielas, pieskaitmiskas vielas, pieskaitāāmas mas 
pie t.s. noturpie t.s. noturīīgiem organiskiem savienojumiem (NOP)giem organiskiem savienojumiem (NOP)

�� KopumKopumāā 209 savienojumi (209 savienojumi (izomizomēēriri) ) 
�� EEļļļļaini, dzeltenas kraini, dzeltenas krāāsa sa ššķķidrumi, var bidrumi, var būūt art arīī cietas vielascietas vielas
�� AtklAtklāāti 19. gds. beigti 19. gds. beigāās, 1930. gads, 1930. gadāā uzsuzsāākta masveida kta masveida 

raražžooššanaana
�� PlaPlašši tika izmantoti ki tika izmantoti kāā dielektridielektriķķi, ei, eļļļļas hidrauliskajas hidrauliskajāās s 

sistsistēēmmāās, siltumapmais, siltumapmaiņņas as ššķķidrumi, fungicidrumi, fungicīīdi papdi papīīra un ra un 
krkrāāsu rasu ražžooššananāā, plastifikatori plastmasu un celtniec, plastifikatori plastmasu un celtniecīības bas 
materimateriāālu ralu ražžooššananāā



ĪĪpapaššīībasbas

�� NoturNoturīīgums pret degradgums pret degradāāciju (sadalciju (sadalīīššanos)anos)
�� VidVidēēji gaistoji gaistoššas vielas, pirms izgulsnas vielas, pirms izgulsnēēššananāās var ilgstos var ilgstošši i 

ppāārvietoties atmosfrvietoties atmosfēērrāā tvaiku vai adsorbtvaiku vai adsorbēēttāā veidveidāā
�� Sastopamas jebkurSastopamas jebkurāā vietvietāā pasaulpasaulēē, pat Arktik, pat Arktikāā (ledusl(leduslāčāču u 

asinasinīīs, piems, piemēēram)ram)
�� Labi Labi ššķīķīst lipst lipīīdos (taukaudos)  un raksturojas ar dos (taukaudos)  un raksturojas ar 

bioakumulbioakumulāācijas fenomenucijas fenomenu
�� DioksDioksīīnu un furnu un furāānu prekursori nu prekursori –– dedzinotdedzinot



Ietekme uz cilvIetekme uz cilvēēka veselka veselīībubu

�� KancerogKancerogēēnas vielas (IARC IIA grupa, vielas ar ticamu nas vielas (IARC IIA grupa, vielas ar ticamu 
karcinogkarcinogēēnunu darbdarbīību, par kurbu, par kurāām vm vēēl nav savl nav savāākts tik kts tik 
daudz faktu, lai to uzskatdaudz faktu, lai to uzskatīītu par drotu par drošši pieri pierāāddīītu)tu)

�� NelabvNelabvēēllīīgi iedarbojas uz endokrgi iedarbojas uz endokrīīno sistno sistēēmumu
�� Izsauc nervu sistIzsauc nervu sistēēmas traucmas traucēējumusjumus
�� AttAttīīststīības traucbas traucēējumi bjumi bēērniemrniem
�� IetekmIetekmēē imunitimunitāātiti



Ietekme uz cilvIetekme uz cilvēēka veselka veselīībubu

�� AtAtššķķirirīīga akga akūūttāā un hroniskun hroniskāā toksikolotoksikoloģģijaija
�� ĪĪslaicslaicīīga ietekmega ietekme

�� GalvenokGalvenokāārt rt āādas bojdas bojāājumi (jumi (hloraknehlorakne))
�� Aknu funkciju traucAknu funkciju traucēējumi jumi 

�� IlgstoIlgstošša iedarba iedarbīībaba
�� ImImūūnnāās sists sistēēmas traucmas traucēējumijumi
�� Nervu sistNervu sistēēmas bojmas bojāājumijumi
�� EndokrEndokrīīnnāās sists sistēēmas bojmas bojāājumijumi
�� ReproduktReproduktīīvvāās sists sistēēmas bojmas bojāājumijumi



�� Tiek uzskatTiek uzskatīīts, toksiskts, toksiskāās noturs noturīīggāāks organiskks organiskāās vielas, tai s vielas, tai 
skaitskaitāā, PHB ir ar, PHB ir arīī vainojams pie Baltijas jvainojams pie Baltijas jūūras ras 
ekoloekoloģģiskajiskajāās probls problēēmmāām m –– jjūūras zras zīīddīīttāāju un jju un jūūras putnu ras putnu 
skaita samazinskaita samazināāššananāās, M74 sindromss, M74 sindroms

�� BiokoncentrBiokoncentrēēššananāāss

Ietekme uz vidiIetekme uz vidi



PHB piesPHB piesāārrņņojums Latvijojums Latvijāā
�� PPāārtikas produktu monitoringsrtikas produktu monitorings
�� Virkne atseviVirkne atseviššķķu pu pēēttīījumu (kopjumu (kopšš 9090--to gadu sto gadu sāākuma): kuma): 

�� PHB saldPHB saldūūdens zivdens zivīīs (asari, ls (asari, līīdakas) un jdakas) un jūūras zivras zivīīs (asari, Rs (asari, Rīīgas gas 
jjūūras lras līīcis)cis)

�� PHB pPHB pāārtikrtikāā (piens, sviests)(piens, sviests)
�� PHB mPHB māātes pientes pienāā (Olaines, Smiltenes iedz(Olaines, Smiltenes iedzīīvotvotāājiem)jiem)
�� PHB notekPHB notekūūdedeņņu du dūņāūņās s 

�� SecinSecināājumi: kopjumi: kopēējie piesjie piesāārrņņojuma lojuma līīmemeņņi ar PHB ir i ar PHB ir 
salsalīīdzinodzinošši zemi, tai zemi, tačču pilsu pilsēēttāās/rs/rūūpnieciskajos rajonos pnieciskajos rajonos 
piespiesāārrņņojuma lojuma līīmenis ar PHB ir augstmenis ar PHB ir augstāāksks



PHB avotiPHB avoti

�� ASV PHB izmantoASV PHB izmantoššanu aizliedza 1977. gadanu aizliedza 1977. gadāā, Eirop, Eiropāā
astoastoņņdesmito gadu sdesmito gadu sāākumkumāā

�� PSRS pPSRS pāārtrauca rartrauca ražžot tikai 1991. gadot tikai 1991. gadāā
�� Padomju SavienPadomju Savienīībbāā PHB saturoPHB saturoššus produktus raus produktus ražžoja oja 

�� OrgsintezOrgsintez rrūūpnpnīīca ca –– raražžoja oja SovolSovol, , SovtolSovtol eeļļļļasas
�� SerpuhovasSerpuhovas un un UstjkamenogorskasUstjkamenogorskas kondensatoru rkondensatoru rūūpnpnīīccāās,  s,  
�� ČČirirččikasikas transformatoru rtransformatoru rūūpnpnīīca (Uzbekistca (Uzbekistāāna)na)
�� Laku un krLaku un krāāsu rsu rūūpniecpniecīība ba –– izmantoja izmantoja SovolSovol un un SovtolSovtol savsavāā

produkcijprodukcijāā
�� citi pielietojumiciti pielietojumi



PHB avotiPHB avoti

�� LatvijLatvijāā sastopami elektriskajsastopami elektriskajāās ieks iekāārtrtāās rs rūūpniecpniecīībbāā ––
transformatoros un kondensatorostransformatoros un kondensatoros
�� DANCEE pDANCEE pēēttīījums (2002.g.), UNDP/GEF projekts par jums (2002.g.), UNDP/GEF projekts par 

noturnoturīīgajiem organiskajiem piesgajiem organiskajiem piesāārrņņototāājiem (2003.jiem (2003.--2004.g.), 2004.g.), 
Vides Valsts dienesta darbs pie PHB saturoVides Valsts dienesta darbs pie PHB saturoššu ieku iekāārtu rtu 
inventarizinventarizāācijas (2005.g.) cijas (2005.g.) 

�� PHB saturoPHB saturoššas iekas iekāārtas ir aptuveni 40 uzrtas ir aptuveni 40 uzņēņēmumosmumos
�� ~70 PHB saturo~70 PHB saturošši transformatori ar kopi transformatori ar kopēējo brutto masu ~250 tjo brutto masu ~250 t
�� ~150 tonnas PHB saturo~150 tonnas PHB saturoššu kondensatoru (ap 5000 vienu kondensatoru (ap 5000 vienīības)bas)

�� PHB celtniecPHB celtniecīības materibas materiāālu sastlu sastāāvvāā
�� LLīīdz dz ššim veiktim veiktāās atsevis atseviššķķu paraugu analu paraugu analīīzes nav uzrzes nav uzrāāddīījujuššas PHB as PHB 

klklāātbtbūūtnitni



PHB saturoPHB saturoššas iekas iekāārtasrtas

Nolietotie, PHB saturošie kondensatori

PHB saturošs transformators



PHB saturoPHB saturoššas iekas iekāārtasrtas

Nolietotās, PHB saturošās kondensatoru
baterija

Kondensatoru baterija ekspluatācijā



Nolietoto PHB saturošo kondensatoru glabātuve

PHB saturoPHB saturoššas iekas iekāārtasrtas



PHB izmantoPHB izmantoššana ana –– tiesiskais pamatstiesiskais pamats

�� ES likumdoES likumdoššanaana
�� Eiropas SavienEiropas Savienīības regula par noturbas regula par noturīīgajiem organiskajiem gajiem organiskajiem 
piespiesāārrņņototāājiem (2004)jiem (2004)

�� Starptautiskie tiesStarptautiskie tiesīību aktibu akti
�� Stokholmas konvencija par noturStokholmas konvencija par noturīīgajiem organiskajiem gajiem organiskajiem 
piespiesāārrņņototāājiem (2001)jiem (2001)

�� ANO/EEK ANO/EEK ŽŽenenēēvas konvencijas par robevas konvencijas par robežžššķēķērsojorsojoššo gaisa o gaisa 
piespiesāārrņņooššanu lielos attanu lielos attāālumos protokols lumos protokols ““Par noturPar noturīīgiem giem 
organiskiem piesorganiskiem piesāārrņņototāājiemjiem”” (Orh(Orhūūsas protokols) (1998)sas protokols) (1998)

�� Latvijas Republikas likumdoLatvijas Republikas likumdoššanaana
�� Ministru kabineta noteikumi Ministru kabineta noteikumi 



IerobeIerobežžojumiojumi

�� PHB raPHB ražžooššanas, izmantoanas, izmantoššanas un importa/eksporta anas un importa/eksporta 
pilnpilnīīgs aizliegums, izgs aizliegums, izņņemot izmantoemot izmantoššanu esoanu esoššāās, sls, slēēgtgtāās s 
sistsistēēmmāās (kodensatori, transformatori)s (kodensatori, transformatori)

�� LLīīdz 2010. gadam jdz 2010. gadam jāāizizņņem no saimnieciskem no saimnieciskāās aprites PHB s aprites PHB 
saturosaturoššāās ieks iekāārtas (ES regula)rtas (ES regula)



PlPlāānotnotāās aktivits aktivitāātestes

�� PHB jautPHB jautāājums atzjums atzīīta par prioritta par prioritāāri risinri risināāmu NOP mu NOP 
problproblēēmumu

�� NacionNacionāālais ievielais ievieššanas planas plāāns par noturns par noturīīgiem giem 
organiskiem piesorganiskiem piesāārrņņototāājiem 2005.jiem 2005.--2020. gadam2020. gadam
(apstiprin(apstiprināāts Ministru kabinetts Ministru kabinetāā 2005. gada 31.mart2005. gada 31.martāā))

�� InventarizInventarizāācijas par PHB iekcijas par PHB iekāārtrtāām pabeigm pabeigššana ana 
�� PHB saturoPHB saturoššu ieku iekāārtu izrtu izņņememššana no saimnieciskana no saimnieciskāās s 
aprites laprites līīdz 2010. gadam un likviddz 2010. gadam un likvidēēššana videi ana videi 
nekaitnekaitīīggāā veidveidāā

�� papildus ppapildus pēēttīījumi par PHB vidjumi par PHB vidēē, p, pāārtikrtikāā un cilvun cilvēēka ka 
organismorganismāā



Paldies par uzmanPaldies par uzmanīību!bu!


