
ფრთხილად ეს 

ვერცხლისწყალია

მოწამვლაზე რეაგირება

დამუშავება (აღდგენა/განთავსება) 

 

კატეგორიულად არ შეიძლება: 

 ვერცხლისწყლის ბურთულების 

შესაგროვებლად მტვერსასრუტისა  და ცოცხის 

გამოყენება; ვერცხლისწყლის საკანალიზაციო 

მილში ჩაშვება ან სანაგვეში გადაგდება; 

ვერცხლისწყლით დაბინძურებული 

ტანსაცმლის სარეცხ მანქანაში გარეცხვა. 

საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით ვერცხლისწყლის 

თერმომეტრები უნდა შევცვალოთ ელექტრონულით. 

ვერცხლისწყლის ორთქლით მწვავე 

მოწამვლის გამოვლენა იწყება მოწამვლიდან 

რამდენიმე საათში. მისი სიმპტომებია: 

საერთო სისუსტე, თავის ტკივილი, ტკივილი 

ყლაპვის დროს, პირღებინება, ფაღარათი, 

მეტალური გემოს შეგრძნება პირში, 

წყურვილი, ამასთანავე ვლინდება სხეულის 

კანკალი, შესაძლებელია ხველა და ქოშინი. 

ვერცხლისწყლით მოწამვლის შემთხვევაში 

დაზარალებული პირველ რიგში  უნდა 

გაიყვანონ  შენობიდან სუფთა ჰაერზე. 

ვერცხლისწყლის ორგანიზმში მოხვედრის 

შემთხვევაში აუცილებელია დაუყოვნებლივი 

და ხანგრძლივი კუჭის ამორეცხვა. შემდეგ 

დაზარალებულს აძლევენ აქტივირებულ 

ნახშირს, ჭარბ სითხეს, საფაღარათო 

საშუალებებს. თუ მოწამვლა მოხდა შენობაში, 

აუცილებელია განიავდეს შენობა და 

მოშორებული იქნას წყარო. 

ვერცხლისწყალი, როგორც სახიფათო 

ნარჩენი უნდა შეგროვდეს და  შემდგომი 

დამუშავების მიზნით გადაეცეს  შესაბამისი 

ნებართვის მქონე კომპანიას.  

მწვავე მოწამვლის შემთხვევაში უნდა 

მოხდეს  დაზარალებულის  დაუყოვნებლივი 

ჰოსპიტალიზაცია.

ფ რ თ ხ ი ლ ა დ  

ვერცხლისწყალი

 

გამოცემულია გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და 

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) ხელშეწყობით.

გამოთქმული მასაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება არ 

ასახავდეს გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და 

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) თვალსაზრისს.  

ვერცხლისწყალი (ლათ. Hydrargyrum) 

წარმოადგენს ქიმიურ ელემენტს, 

რომლის აღმნიშვნელი სიმბოლოა Hg. 

ვერცხლისწყალი  საშიში ქიმიური 

ნივთიერებაა. მისი ტოქსიკური თვისებების 

შესახებ უძველესი დროიდანაა ცნობილი.

 მომწამლავია ვერცხლიწყლის ორთქლი. 

თავად ვერცხლისწყალი არ არის ზიანის 

მომტანი, მაგრამ ის ჩვეულებრივ

 პირობებშიც კი მუდმივად ორთქლდება.დღის 

შუქზე მისი ორთქლი უხილავია, თუმცა 

საკმარისია  დავანათოთ ულტრაიისფერი 

სხივებით და მაშინვე დავინახავთ მუქი 

ფერის „ორთქლს“. განსაკუთრებით 

ინტენსიურად აორთქლება ხდება მაშინ,

 როდესაც ტემპერატურა 18 გრადუსზე 

მაღალია. სწორედ ამ ორთქლის შესუნთქვამ 

შესაძლოა გამოიწვიოს ადამიანის ძლიერი 

მოწამვლა.  ვერცხლისწყალი და მისი 

შენაერთები აზიანებს ნერვულ სისტემას,

 ღვიძლს, თირკმელებს, კუჭ-ნაწლავის 

ტრაქტს. ორგანიზმში ყველაზე ხშირად 

ვერცხლისწყალი  სასუნთქი გზებით ხდება 

და აზიანებს მას.

 



როგორ მოვიქცეთ თუ 

ვერცხლისწყლიანი თერმომეტრი 

(ან სხვა მოწყობილობა) გატყდა:

ოთახში უნდა გაიღოს 
ყველა  ფანჯარა 
და მოხდეს განიავება;

დაბინძურების წყაროები

სასუნთქი ორგანოები დაიცავით სველი 

ნიღბით, ხოლო ხელები - რეზინის 

ხელთათმანებით;

ვერცხლისწყლის ბურთები უნდა 

შევაგროვოთ წებოვანი ლენტით,  

ქაღალდით ან მუყაოთი, დასველებული 

ბამბის ტამპონით, პატარა ნაწილაკები  

შეიძლება შევაგროვოთ სამედიცინო 

შპრიცით ან პიპეტით. მას შემდეგ, რაც 

ვერცხლისწყალს მთლიანად შეაგროვებთ, 

ადგილი, სადაც იგი დაიღვარა, უნდა 

მოიწმინდოს სველი ტილოთი. იატაკის 

დამუშავების პროცედურა რამდენჯერმე 

უნდა გამეორდეს. შეიძლება გამოიყენოთ 

გოგირდის ფხვნილიც. ვერცხლისწყალი 

რეაქციაში შედის გოგირდთან და 

არააქროლად და უსაფრთხო 

ვერცხლისწყლის სულფიდად გარდაიქმნება. 

შეკრებილი ვერცხლისწყალი, ტილოები, 

ხელთათმანები, დასვრილი ფეხსაცმელი და 

ტანსაცმელი ჩააწყვეთ პარკში და თავი 

ჰერმეტულად მოუკარით. ოთახი, სადაც 

ვერცხლისწყალი დაიღვარა სულ მცირე 24 

საათის განმავლობაში უნდა ნიავდებოდეს.

ამასთანავე, ვერცხლისწყალი გარემოს 

საშიში დამაბინძურებელია, განსაკუთრებით 

სახიფათოა მისი მოხვედრა წყალში, იმდენად

 რამდენადაც მას ადვილად ითვისებენ 

თევზები და სხვა ზოგიერთი წყლის ცოცხალი 

ორგანიზმები, რომელსაც ხშირად საკვებ 

პროდუქტად იყენებენ ადამიანები.

ვერცხლისწყლის შემცველი ნაერთებით 

გარემოს დაბინძურების წყაროებია 

სხვადასხვა სამრეწველო ობიექტები, 

მინერალური სასუქები, სამრეწველო და 

კომუნალური ნარჩენები, რომლებიც ნიადაგს,

 წყალსა და ჰაერს აბინძურებენ. 

 საქართველოში ვერცხლისწყლის ემისიის 

წყაროებს ძირითადად წარმოადგენენ 

ცემენტის წარმოება, მეტალურგიული 

წარმოება, სოფლის მეურნეობა, 

ნაგავსაყრელები და სხვა.  

ვერცხლისწყალი და მისი შენაერთები 

მრავალ საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში  

გამოიყენება. მათ შორის,  თერმომეტრებში, 

ბარომეტრებში და მანომეტრებში, 

ფლუოროსცენტულ ნათურებში, 

აკუმულატორებსა და სხვასხვა 

ტიპის ელემენტებში. 

ვერცხლისწყლის წვეთები უნდა მოგროვდეს 

და შენახული იქნას უსაფრთხო სახით. სანამ 

ვერცხლისწყლის მოგროვებას დაიწყებთ,  

მოამზადეთ შუშის ქილა ჰერმეტული 

სახურავით და აავსეთ წყლით. ამ ქილაში 

უნდა შეგროვდეს ვერცხლისწყალი და 

თერმომეტრის ნამსხვრევები.

გამოირთოს გათბობისა
და კონდიცირების
სისტემები;

ოთახიდან სასწრაფოდ 
უნდა გავიდეს ყველა, 
განსაკუთრებით 
- ბავშვები;


