
3R პრინციპი ელექტრული და ელექტრონული ნარჩენებისათვის (E-WASTE) 

 

 
არსებობს სპეციფიკური სახის ნარჩენები, რომლებიც  გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების მიზ-

ნითგანსაკუთრებულ ყურადღებას საჭოროებენ. ასეთ ნარჩენებს მიეკუთვნება: შესაფუთი მასალები, მწყობრიდან 
გამოსული სატრანსპორტო საშუალებანი, ელექტრობატარეები, ელექტრული და ელექტრონული ნარჩენები 
(შემდგომში E-ნარჩენები). 

 E-ნარჩენები ეწოდება ყველა ნივთს, რომელსააც გააჩნია ელექტრული სადენი, ჩასართავი ან აკუმულატორი. 
E-ნარჩენები წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად ზრდად ნარჩენებს მსოფლიოში. 2017 წელს 

წარმოქმნილი E-ნარჩენების რაოდენობა შეადგენდა 44.7 მლნ ტონას, 2018 წლისათვის - დაახლოებით 50მლნ 
ტონას.  

არსებული ტექნოლოგიური ტენდენციების ფონზე ელექტრონული ნარჩენების წარმოქმნის პროგნოზირება 
ძალიან რთულია, თუმცა, ექსპერტების წინასწარი შეფასებით, მოსალოდნელია, რომ 2021 წელს წარმოქნილი E-
ნარჩენების რაოდენობა შეადგენს  52 მილიონ ტონას. პროგნოზის მიხედვით,  2020 წელს ინტერნეტთან 
დაკავშირებული მოწყობილობების რაოდენობა იქნება 20-50 მლრდ, რაც პლანეტაზე მცხოვრები ადამიანების 
რაოდენობაზე 3-7-ჯერ მეტია. როგორც წესი, ყველა მოწყობილობას გააჩნია ე.წ. სიცოცხლის (მოხმარების) 
ხანგრძლივობა, რომლის შემდეგაც მოწყობილობა ნარჩენად გადაიქცევა. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

რა განსხვავებაა ელექტრულ და ელექტრონულ 
აღჭურვილობას შორის? 

 

ელექტრული ხელსაწყოები არიან ელექტრული 
დენის გამტარები და ამარაგებენ ხელსაწყოს 
ელქტროენერგიით (ჩამრთველი, ძრავა, 
ელექტრონათურა), რომელიც გადაიქცევა სითბოდ, 
მექანიკურ ენერგიად ან სინათლედ. ელექტრული 
ხელსაწყოები არ არიან აღჭურვილნი ე.წ. 
გადაწყვეტილების მიმღები ინსტრუმენტებით. 

ელექტრონულ ხელსაწყოებში შესაძლებელია 
სიგნალის შეწყვეტა ან მისი რეგულირება (მაცივარი, 
სარეცხი მანქანა, მიკროტალღური ღუმელი, 
მტვერსასრუტი). ცხადია, რომ მოწყობილობაში 
ხშირად ორივე კომპონენტის (ელექტრულის და 
ელექტრონულის) კომბინირება ხდება. 

E-ნარჩენებს განეკუთვნება შემდეგი 
კატეგორიები: 

• მსხვილი და წვრილმანი საყოფაცხოვრებო 
ნივთები; 
• საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და 
სატელეკომუნიკაციო აღჭურვილობა; 
• საყოფაცხოვრებო აპარატურა; 
• გამანათებელი აღჭურვილობა; 
• ელექტრული და ელექტრონული 
ინსტრუმენტები (გარდა მსხვილი 
სტაციონალური ინდუსტრიული 
ინსტრუმენტებისა); 
• სათამაშოები, გასართობი და სპორტული 
აღჭურვილობა; 
• სამედიცინო აღჭურვილობა (გარდა 
იმპლანტირებული და ინფიცირებული 
პროდუქტებისა); 
• მონიტორინგისა და კონტროლის 
ინსტრუმენტები; 
• ავტომატური შემასხურებლები. 



 

 
 
 
 

წარმოქმნილი E-ნარჩენების 50% არის პერსონალურიმოხმარების მოწყობილობები, როგორიცაა კომპიუტერები, 
სმარტფონები, ტაბლეტები, ტელევიზორები და ა.შ., ხოლო დანარჩენს შეადგენს დიდი გაბარიტების  მქონე 
საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, როგორიცაა გათბობისა და გაგრილების მოწყობილობები.  

სამწუხაროდ, დაახლოებით 40 მლნ ტონაელექტრონული ნარჩენიყოველწლიურად იყრება ნაგავსაყრელებზე, 
იწვება ან უნებართვოდ მუშავდება, რაც გარემოს დაბინძურებას და რესურსების განლევას იწვევს. 

მსოფლიოში რეციკლირების წილი დაბალია. ევროკავშირში, რომელიც ელექტრონული ნარჩენების 
რეციკლირების ლიდერია, სათანადოდ გროვდება და რეციკლირდება E-ნარჩენების მხოლოდ 35%, ხოლო მთელ 
მსოფლიოში - 20%. დანარჩენი 80% იმართება შეუსაბამოდ და ძირითადად განთავსდება ნაგავსაყრელებზე. E-
ნარჩენები არ არის ბიოდეგრადირებადი.  



E-ნარჩენების ნაკადი კომლექსური შედგენილობისაა, რომელიც შეიცავს პერიოდული სისტემის 60 ქიმიურ 
ელემენტს. გარკვეულ შემთხვევებში E-ნარჩენები შეიძლება შეიცავდეს სახიფათო ქიმიურ ნივთიერებებს, რაც 
მათი მართვის აუცილებლობას განაპირობებს. 

E-ნარჩენებიშედგებასხვადასხვაღირებულიმასალისაგან, როგორიცააოქრო, ვერცხლი, სპილენძი, პლატინა, 
პალადიუმიდასხვა. 1 ტსმარტფონიშეიცავს 100-ჯერმეტოქროს, ვიდრე 1 ტოქროსსაბადოსსამთოქანი.  

2017 წელსგაიყიდა 1.46 მლრდსმარტფონი. რეალურად, თითოეულიმათგანიშეიცავს 100 
დოლარზემეტიღირებულებისელექტრულკომპონენტებს. 

 

 
E-ნარჩენების რეციკლირება მნიშვნელოვანია როგორც ნარჩენების გადამუშავების, ისემათში 

არსებული ძვირადღირებული მეტალის ამოღებისა და მისი შემდგომი გამოყენების   
თვალსაზრისითაც.ამოღებული ლითონი გამოიყენება ნედლეულის სახით ახალი პროდუქციის  
წარმოების პროცესში 

ევროკავშირის რეგულაციები მაქსიმალურად უწყობს 
ხელს E-ნარჩენების შემცირებას, მისი რეციკლირებისა და 
ხელახალი გამოყენებისხელშეწყობის გზით.  

2005 წლის13 აგვისტოდან ელექტრული და 
ელექტრონულინარჩენების ევროკავშირის დირექტივის 
(WEEE) მიხედვით მოქმედებს შემდეგი რეგულაციები: 
• საბოლოო მომხმარებლებს და დისტრიბუტერებს 
შეუძლიათუსასყიდლოდ დააბრუნონ უკან ასეთი 
ნარჩენები; 
• ახალი პროდუქტების დისტრიბუტორები ვალდებულნი 
არიან,რომ იმავე ტიპის პროდუქტის ნარჩენები ჩაიბარონ 
უსასყიდლოდ; 

  ფაქტები და ციფრები 
 

• დღესდღეობით, E-ნარჩენების რეციკლირების მაჩვენებელი 
20%-ია. 

• 1 მლნ მობილური ტელეფონის რეციკლირების შედეგად 
მიიღება 16 ტ სპილენძი, 350 კგვერცხლი, 34 კგოქროდა 15 კგ 
პალადიუმი. 

• 1 მლნ ცალი  ლეპტოპის რეციკლირება ზოგავს ენერგიას, 
რომელიც საკმარისი იქნება 3 657 საცხოვრებელი სახლის 
ელექტრომომარაგებისათვის წელიწადში. 

 



• მწარმოებლებს შეუძლიათ შექმნან და ოპერირება 
გაუწიონნარცენების ინდივიდუალურ ან კოლექტიურ 
უკან დაბრუნების სისტემებს. 

• თუ დაბინძურებული ნარჩენი წარმოადგენს 
საფრთხესპერსონალისათვის, მაშინ მწარმოებლებს 
შეუძლიათ უარი თქვანასეთი ნარჩენის მიღებაზე; 

• ყველა შემთხვევაში შეგროვებული E-ნარჩენები უნდა 
ჩაბარდესუფლებამოსილ ორგანიზაციებს; 

• მწარმოებელმა უნდა გამოიყენოს გადამუშავებისა დარეციკლირების საუკეთესო პრაქტიკა, რაც 
გულისხმობსნარჩენების სითხისაგან დაცლას, შენახვას და შერჩევითგადამუშავებას დირექტივების მიხედვით; 

• წევრი ქვეყნები უნდა აწარმოებდნენ ჩანაწერებს, თავიანთტერიტორიაზე და ბაზარზე გატანილი, 
შეგროვებული,რეციკლირებული და აღდგენილი E-ნარჩენებისრაოდენობისა და კატეგორიების შესახებ; 

• ევროკავშირი განსაზღვრავს საჯარიმო სანქციებს დირექტივებისპირობების დარღვევის შემთხვევაში. 
E-ნარჩენებისრეციკლირება სამი ძირითადი ეტაპისაგან შედგება:  
1. შერჩევითიდაშლა: ძვირადღირებული და/ან სახიფათო 

მასალის გამოცალკავება; 
2.განახლება: მექანიკური ან მეტალურგიული დამუშავების გზით 

მასალისშემადგენლობის განახლება; 
3. რაფინირება: ბოლო ეტაპი, როდესაც ხდებამიღებული მასალის 

ხელახალი გადამუშავება (გაწმენდა) ქიმიური ანმეტალურგიული 
(პირომეტალურგიული ან ჰიდრო-მეტალურგიული)მეთოდით. 
 

 
წყარო: https://shredonsite.com.au/e-waste-recycling/ 

https://shredonsite.com.au/e-waste-recycling/
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