
3R პრინციპი პლასტიკისთვის 
 
პლასტიკისინტენსიურიგამოყენებაXX საუკუნის60-იანიწლებიდანდაიწყო.პლასტიკებისა და პლასტიკური შესა-

ფუთი მასალების წარმოებაგანაპირობა იაფი ნავთობქიმიური პროდუქციისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერ-
გვამ.  

ბოლო 50 წლის განმავლობაში მსოფლიო ეკონომიკაში პლასტიკის როლი და მნიშვნელობა მუდმივად 
იზრდებოდა. პლასტიკის გლობალური წარმოება 1960-იანი წლების შემდეგ  30-ჯერ გაიზარდა და 2015 წელს 322 
მლნ ტონა შეადგინა. ნავარაუდევია, რომ უახლოეს 20 წელიწადში ის კვლავ გაორმაგდება. 

 

პლასტიკის გამოყენების სფერო მრავალფეროვანია.არსებობს პლასტიკების 150 სახე, მათგან 30 % - სხვადასხვა 
პოლიმერების ნარევებია.  

დღეისათვის პლასტიკები გამოიყენება მრავალი ფუნქციით, რაც ხელს უწყობს საზოგადოების წინაშე 
არსებული გამოწვევების გადაჭრას. კერძოდ, მათ შორისაა მსუბუქი და ინოვაციური მასალები, რომლებიც 
გამოიყენება მანქანებსა და თვითმფრინავებში, მაღალტექნოლოგიური საიზოლაციო საშუალებები, რომლებიც 
გამოიყენება ენერგეტიკაში,  ბიოშეთავსებადი პლასტიკის მასალები და 3D ბეჭდვა. 

განსაზღვრული თვისებების მისანიჭებლად პოლიმერებში შეჰყავთ სხვადასხვა ქიმიური დანამატები, რომელთა 
შორის ზოგიერთი წარმოადგენს ტოქსიკურ ნივთიერებას. ამიტომ, პლასტიკებისრეციკლირება, მათი 
შემადგენლობის მრავალფეროვნების გამო ძალზედ რთული პროცესია. 

 
პლასტიკების გამოყენებაში ყველაზე დიდი წილი მოდის შესაფუთ მასალებზე, რომელთაც გააჩნიათ 

განსხვავებული ფუნქციები: პროდუქტების დაცვა და შენახვა, შეკვრა და დისტრიბუცია, დაფასოება და 
მომხმარებელთა ინფორმირება. დღეს მსოფლიოში წარმოებული პლასტიკების 41% გამოიყენება შესაფუთ 
მასალებად, ხოლო ამ რაოდენობიდან 47% იხარჯება საკვები პროდუქტების შეფუთვაზე.პლასტიკებმა 
განსაკუთრებული გამოყენება ჰპოვეს სასმელების,მცენარეულიდასხვასახისზეთების,პარფიუმერულ-კოსმეტიკუ-
რიდასხვადასხვადანიშნულებისპროდუქტებისშესაფუთად.  

ბაზარზე პირველად პლასტიკური ორლიტრიანი ბოთლის ტარა 1978 წელს გამოჩნდა. 1981წლამდემსოფლიობა-
ზარზედომინირებდამრავალჯერადიგამოყენებისმინისჭურჭელშიმოთავსებულიპროდუქტები(ალკოჰოლუ-
რი,უალკოჰოლოდასხვასახისგამაგრილებელისასმელები),ხოლო1981წლიდან თანდათანობით ანაცვლებს 
პლასტიკისერთჯერადიგამოყენებისჭურჭელი. 

 
 

პლასტიკის მარკირება 
 
საყოფაცხოვრებო დანიშნულების შესაფუთი პლასტიკისადვილად იდენტიფიცირებისთვის, სეპარირებისა და 

რეციკლირებისათვის „პლასტიკების წარმოების საზოგადოების“ (SPI) მიერ  1988 წელს განისაზღვრა პლასტიკის 
ტიპი და კოდები.  SPI კოდები ფართოდ გამოიყენება შესაფუთი მასალების აღნიშვნისათვის. ასეთი პრაქტიკა არის 
სავალდებულო მრავალ ქვეყანაში. 



 
 

პლასტიკის სახე და მასალა, ისტორია და 
გამოყენება 

საერთაშორისო უნივერსალური კოდი და 
ძირითადი  

პროდუქციის სახეები 
პოლიეთილენტერაფტალატი 

 
პლასტიკის ბოთლები სასმელებისათვის. 
გაჩნდა 1978 წელს და გამოიყენება სასმელი წყლისა და სხვა 
სასმელებისათვის.  
 

                    ანPET  
პოლიეთილენი მაღალი სიმკვრივის ანუ დაბალი დაწნეხვის 

 
გამოიყენება სარეცხი საშუალებების, რძის ბოთლებისათვის; 
სათამაშოებისათვის. 

 

 
                ან PE-HD 

პოლივინილქლორიდი 
გამოიყენება1927 წლიდან.  
გამოიყენებოდახორცისპროდუქტებისგასახვევად. 
მისგანასევეამზადებდნენბოთლებსმცენარეულიზეთისათვის.  
1973 წელსგაჩნდაცნობებიკანცეროგენულინივთიერებების 
(დიოქსინების) შესახებ, რომლებიცგადადიანცხიმშიმათი  PVC 
ჭურჭლებშიშენახვისგამო. 
აღნიშნულისშემდეგმისიგამოყენებამკვეთრადშეიზღუდა.ამჟამ
ად ძირითადადგამოიყენებატექნიკური 
დანიშნულებისმილების, 
არასაკვებიდანიშნულებისბოთლებისსახით. 

 
                    ან PVC 

პოლიეთილენი დაბალი სიმკვრივის ანუ მაღალი დაწნეხვის 
გამოიყენება მეორე მსოფლიო ომის დროიდან. 60-იანი 
წლებისათვის მთლიანად შეცვალა ცელოფანი. 
გამოიყენება გამჭვირვალე შესაფუთ მასალად, პაკეტებად და 
ა.შ.  

 

 
                   ან PE-LD 



პოლიპროპილენი 
ზომიერად ხისტი მასალაა. მისგან ამზადებენ ერთჯერად 
შპრიცებს, ჭურჭელსცხელი კერძებისათვის, გამოიყენება 
იოგურტის კონტეინერებისათვის, შაქრის ტომრებისათვის, 
ავტომობილების ნაწილებისა და ინდუსტრიული ფიბრილების 
დასამზადებლად. ასევე ფართოდ გამოიყენება ისეთი 
ჭურჭლის დასამზადებლად, რომელიც ჰერმეტიზირდება 
ფოლგით.  

პოლისტიროლი 
ერთჯერადი ჭურჭელი სწრაფი კვების ობიექტებისათვის (fast-
food), სათამაშოების, ვიდეო-კასეტების, საიზოლაციო 
მასალებისა და კონტეინერების დასამზადებლად.. მათი 
დამზადებისათვის იყენებენ ქლორირებულ ფრეონებს, 
რომლებიც აზიანებენ ოზონის შრეს. 

 
სხვაპლასტიკი 

ხშირად იგი წარმოადგენს მრავალფენიან შესაფუთ მასალას ან  
სხვადასხვა ტიპის პლასტიკების ნარევს.  

 
 

 
 

პლასტიკის რეციკლირება 
 
თანამედროვე ცხოვრებაში პლასტიკის ნარჩენების მართვა ერთ-ერთი აქტუალური  საკითხია.  
პლასტიკის ნარჩენების გამოყენების ძირითადი მიმართულებაა მათი რეციკლირება (გადამუშავება). 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით პლასტიკის რეციკლირების შედეგად შესაძლებელია 
მივიღოთ სხვადასხვა სახის პროდუქცია:მილები, კასრები, სათამაშოები, ავეჯი, საბნები, ტანსაცმელი და 
ფეხსაცმელები და სხვა. 

პლასტიკის ნარჩენების რეციკლირება ძირითადად ტარდება მექანიკური რეციკლირების გზით, რაც 
შერეული პლასტიკის ნარჩენების შემთხვევაში მოიცავს შემდეგ პროცესებს: პირველადი დახარისხება 
და იდენტიფიკაცია, დაქუცმაცება,  რეცხვა, შრობა და გრანულაცია.  

პირველადი დახარისხება ითვალისწინებს ნარჩენების უხეშ დაყოფას ისეთი თვისებების მიხედვით, 
როგორიცაა: ფერი, ზომები, ფორმები, პლატმასის სახე.   

 
 

 



   
 
 
 
 

 
პლასტიკის შეფუთვის რეციკლირების მაჩვენებლები ევროპის ქვეყნებში, 2016 წ. 

 

 



 

 

როგორ შევამციროთ პლასტიკის ნარჩენები? 
 

 

 

 



პლასტიკის ხელმეორედ გამოყენება 
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