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Индустријски опасан отпад

- Петрохемијска индустрија,
- Метална индустрија,
- Индустрија коже,
- Индустрија боја и лакова,
- Гумарска индустрија,у р ду р ј ,
- Индустрија пластике итд.



Опасан отпад из домаћинства

- Средства за чишћење ;
П ђ- Производи за унапређење становања ;

- Хемијска заштитна средства ;
- Аутомобилски производи ;
- Остало (батерије, козметички препарати, средства за чишћење обуће, 
лекови, средства за чишћење базена, термометри).



Медицински опасан отпад



Опасан отпад из комерцијалног сектора

- Мастило из штампарија,
- Тонер касете, 
- Растварачи из радњи за хемијско чишћење, 
- Средства за чишћење, 
- Уља из аутомеханичарских радњи...



Особине опасног отпада
- Токсичност,
- Запаљивост, ,
- Реактивност,
- Корозивност.



Фактори који утичу на испољавање штетних ефеката 
при раду са опасним отпадом су следећи:

Физичко-хемијска својства отпада;
 Концентрација хемијске материје у ваздуху; 
 Дужина излагања опасном отпаду; 
 Тежина рада - темпо дисања; 
 Средства личне заштите и
 Опште стање организма. 



Агенција за заштиту животне средине 
- Environmental Protection Agency -

А ј ЕПА б Агенција ЕПА третира као опасан отпад сав отпад, као и амбалажу и 
друге материјале који су били у додиру са отпадом, који се:
- Налазе на ЕПА каталогу за опасан отпад,
- Садрже барем једну од главних карактеристика које дефинишу опасан 
отпадотпад.

 Развој, усклађивање и вођење националног информационог система
заштите животне средине (праћење стања чинилаца животне средине кроз
индикаторе животне средине, регистар загађујућих материја и др.);

 Сарадњу са Европском агенцијом за животну средину (EEA) и европском Сарадњу са Европском агенцијом за животну средину (EEA) и европском
мрежом за информације и посматрање (EIONET), као и друге послове
одређене законом. 





Складиштење опасног отпада



Означавање опасног отпада



Закључак

 Пораст количине опасног отпада!!!Пораст количине опасног отпада!!!
 Неопходно је спроводити све мере заштите и придржавати се законске 

регулативе која прописује правила при паковању и означавању опасног отпада.


