– Кейс судалгаа –
Жижиглэн худалдааны салбар дахь хэт их сав баглаа,
боодол:AirCarbon (АгаарНүүрстөрөгч) тусалж чадах уу?
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Жижиглэн худалдаа

AirCarbon / АгаарНүүрстөрөгч технологийн танилцуулга – “Агаар + Хүлэмжийн хий =
Хуванцар”
Өдөр бүр ургамал, бичил биетүүд хүлэмжийн хийг ашиглан хэрэгцээтэй материал хийж байна.
Тухайлбал, нүүрстөрөгчийн давхар ислийг задалдаг улаан мод, шүрэн хаднаас авахуулаад далайн гүн
дэх метаныг шингээдэг гидротермаль нүхнүүдийн экосистем зэрэг орно.
Байгаль дээрх нүүрстөрөгчийг шингээх
эдгээр процессуудаас санаа авч Ньюлайт
нь метан болон нүүрстөрөгчийн давхар
ислийн ялгаралтыг ашиглан AirCarbon
хэмээх байгалийн гаралтай биопластик
материал
болгон
хувиргадаг
нүүрстөрөгчийг
барих
технологийг
бүтээжээ. Жингээр нь хамгийн энгийн
хэлбэрээрээ AirCarbon нь ойролцоогоор
40% нь агаараас авсан хүчилтөрөгч, 60%
нь нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтаас үүсдэг
нүүрстөрөгч ба устөрөгч юм.
Зураг 1. AirCarbon / АгаарНүүрстөрөгчийн
үйлдвэрлэлийн явц (Ньюлайт технологи, 2014)

AirCarbon-ийн үйлдвэрлэлийн явцыг Зураг 1-т харуулав.
Нэгдүгээрт, цугларсан метан эсвэл нүүрстөрөгчийн давхар исэлд суурилсан хүлэмжийн хийн
ялгаруулалтыг хураан авч, материалын нийлэгжилтэнд зориулж Ньюлайтын полимержих системд
оруулна.
Дотор нь орсны дараа хүлэмжийн хий нь байгалийн гаралтай бичил биетэнд суурилсан биокатализатор
буюу AirCarbon үйлдвэрлэлийн процессын хөдөлгүүртэй нэгддэг. Ньюлайтын биокатализатор нь
метан эсвэл нүүрстөрөгчийн давхар ислээс нүүрстөрөгчийг гаргаж, уг нүүрстөрөгчийг устөрөгч,
хүчилтөрөгчтэй нэгтгэж, AirCarbon хэмээх байгалийн гаралтай PHA-д суурилсан биополимер
материалыг нийлэгжүүлэх замаар ажилладаг.
Үйлдвэрлэсний дараа AirCarbon-ыг реакторын системээс салган авна. Дараа нь цэвэршүүлж, хайлуулж
хэлбэрт оруулан үрэл болгон боловсруулдаг.
Тиймээс AirCarbon бол агаарт уусах нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг шингээх замаар хийсэн материал
юм. Энэ нь дараах давуу талтай:
1. Тогтвортой: Өнөөдөр бараг бүх хуванцарыг зөвхөн газрын тос эсвэл бусад чулуужсан түлшээр
хийдэг бол AirCarbon нь өөр юм. AirCarbon нь метан эсвэл нүүрсхүчлийн давхар исэлд суурилсан
хүлэмжийн хийн ялгаруулалт буюу бидний амьсгалж буй агаарын нэг хэсэг болох нүүрстөрөгчийг
агаартай нэгтгэн гаргаж авсан байгалийн биополимер юм. Нүүрстөрөгчийн ялгаруулалт нь
жингийн хувьд ойролцоогоор 40% хүчилтөрөгч, 60% нүүрстөрөгч ба устөрөгчөөс бүрдэнэ. Бид
тосыг AirCarbon-аар сольсноор өдөр тутамдаа хэрэглэдэг бүтээгдэхүүнийг зардал хэмнэсэн, тосыг
оруулсан мөн агаар дахь нүүрстөрөгчийн хэмжээг бууруулсан материал болгон хувиргах
боломжтой.
2. Маш сайн гүйцэтгэл: AirCarbon нь чулуужсан түлш дээр суурилсан полипропилен, полистирол,
TPU (термопластик уретан) зэрэг өргөн хүрээний хэрэглээний гүйцэтгэлийн шаардлагыг хангах
чадвартай. AirCarbon нь шахмал, үлээлгэсэн хальс, цутгамал хальс, термоформ, шахах хэлбэрт
ашиглах боломжтой.
3. Нүүрстөрөгчийн сөрөг: AirCarbon-ийг анх гарган авахаас эхлээд ашиглах, ашиглалтын хугацаа
дуусах хүртэл бүх явцын туршид нүүрстөрөгчийн сөрөг болохыг баталгаажуулсан. Энэхүү явцад
материалтай холбоотой бүх эрчим хүч, материал, тээвэрлэлт, бүтээгдэхүүний ашиглалт,
ашиглалтын хугацаа дуусах/устгах зэрэг орно. Тодруулбал, Үндэсний Шинжлэх Ухааны Сан
(ҮШУС) нь Trucost-т AirCarbon-ийн хүлэмжийн хийн ялгаруулалтын ул мөрийг боловсруулахыг
даалгасан. Ингэхдээ AirCarbon-ийн үйлдвэрлэлийн процессыг хэрэгжүүлэхэд ашигладаг бүх эрчим
хүчтэй холбоотой нүүрстөрөгч, материалын орц, тээвэрлэлт, сав баглаа боодол, бүтээгдэхүүний
ашиглалтын хугацаа дуусах зэрэг ҮШУС-аас тогтоосон бүтээгдэхүүний үүсч бий болохоос устаж
үгүй болох явцын стандартчилсан түвшинд үндэслэн эцсийн үр дүнг танилцуулсан. Ньюлайт
компанийн AirCarbon-ийн үйлдвэрлэлийн процесст
үндэслэсэн
метан
дээр
суурилсан,
цугларсан
нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтыг ашигладаг бөгөөд өөрөөр
хэлбэл агаарын нэг хэсэг болох түүхий эдийн орц болохыг
нотлосон. "AirCarbon нь үүсч бий болохоос эхлээд устаж
үгүй болох хүртлээ нүүрстөрөгчийн сөрөг бодис гэдгийг
Trucost-ын ҮШУС-Тогтвортой байдалтай хамтран хийсэн
хөндлөнгийн шинжилгээгээр тогтоосон."
Эх сурвалж: (Ньюлайты технологи, 2014)
Зураг 2. AirCarbon-ийн нөлөө,
Ньюлайт технологи, 2014

AirCarbon материалын хэрэглээ
1. Dell компанийн AirCarbon материалаар хийсэн сав баглаа, боодол
Dell-ийн шинэ сав баглаа боодол нь биотехнологийн гарааны Ньюлайт технологийн
нүүрстөрөгчийн сөрөг AirCarbon материал дээр суурилдаг. Өнөөдөр бараг бүх хуванцарыг
чулуужсан түлшнээс гаргаж авдаг бол Ньюлайт технологи компанийн AirCarbon нь агаар болон
хүлэмжийн хийнээс бүтсэн хуванцар материал бөгөөд өөрөөр хэлбэл агаарын нэг хэсэг болно.
Энэ үйл явц нь нүүрстөрөгчийг ялгаруулахаас илүү шингээж, агаараас нүүрстөрөгчийг татаж,
хүрээлэн буй орчинд эерэг нөлөө үзүүлдэг.
Dell АНУ-д AirCarbon сав баглаа боодлын туршилт хийж байсан бөгөөд сав баглаа боодол болон
бүтээгдэхүүний аль алинд нь ашиглахаар дэлхий даяар өргөжүүлсэн. Dell-ийн өмнөх савлагааны
шинэчлэлд хулс, улаан буудайн сүрэл ашигласан нь 20 сая фунт стерлингийн савлагааг хасч, 18 сая
доллар хэмнэсэн. Шинэ AirCarbon сав баглаа боодол нь тосонд суурилсан хуванцар сав баглаа
боодолтой харьцуулахад илүү ногоон, үйлдвэрлэхэд хямд бөгөөд Dell-ийг 2020 он гэхэд 100
хувь тогтвортой савлагаа ашиглах зорилгодоо хүрэхэд дахин нэг алхам ойртуулж байна.
Ньюлайт технологийн Гүйцэтгэх захирал Марк Херрема "Dell нь уламжлалт газрын тосоор хийсэн
материалыг орлуулахын тулд бидний амьсгалж буй агаарын нэг хэсэг болох хүлэмжийн хийг
ашиглаж байна" гэж хэлэв. “Dell компанийг мэдээллийн технологийн салбарт анх удаа уур
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг арилгадаг сав баглаа боодлыг нэвтрүүлсэнд талархаж байна.
Уламжлалт тосонд суурилсан хуванцарыг бодвол нэгж тутамд хямд үнэтэй, илүү ногоон сав баглаа
боодол нэвтрүүлэх нь байгаль орчин болон Dell-д үр ашигтай."
Илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах холбоосоор нэвтэрч
https://www.dell.com/learn/us/en/vn/videos~en/documents~air-carbon.aspx

видео

үзэж

болно.

Эх сурвалж: Dell-ийн AirCarbon материалаар хийсэн бүтээгдэхүүний тухай мэдэгдэлээс.

2. Body Shop – Томоохон жижиглэн худалдааны компани агаарын бохирдол ашиглан хуванцар
сав баглаа боодол хийж байна.

The new packaging looks almost identical to the existing
containers, pictured here. But it is actually made from
pollution, as opposed to causing it.

Photo: Courtesy Gabi/Flickr

Body Shop нь бүтээгдэхүүнийхээ зарим савлагааны хуванцарыг агаараас гаргаж эхлэх гэж байна.
40 жилийн өмнө байгаль хамгаалагч, Британийн нийгмийн зүтгэлтэн агсан Анита Роддикийн
үүсгэн байгуулсан эко гоо сайхны сүлжээ нь агаар мандлын хүлэмжийн хийнээс бүрдэх тусгай

хуванцарыг ашиглан лонхны таг, савыг үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байгаагаа мэдэгджээ. 2020 он
гэхэд шинэ савлагаа нь газрын тосоор хийсэн хуванцар хэрэглээг 70 хувиар бууруулах ёстой.
Ньюлайт технологи хэмээх компани фермүүд болон байгалийн хий боловсруулах үйлдвэрүүдээс
цуглуулсан метаныг ашиглан хуванцар үйлдвэрлэдэг. Уг хийг 50 футын реакторт хадгалж,
ферментүүд нүүрстөрөгч болон хүчилтөрөгчийг шингээсний дараа үлдсэн хэсгүүдийг хатуу
хуванцар болгон хувиргалаг бөгөөд үүнийг AirCarbon гэж нэрлэдэг. Тэр бодисыг хайлуулж
хатааж чийгшүүлэгч тос хийх зориулалттай хоккейн шайбын хэмжээтэй саванд хийж
болохуйц тунгалаг үрэл болгон хатаана.
Body Shop одоогоор тухайн материал дотор бүтээгдэхүүн хийхэд хадгалах хугацаандаа
мууддаггүй эсэхийг шалгаж байна. Body Shop нь Ньюлайтаас хэрэглэсэн сав боодлын
нүүрстөрөгчийг задалж, агаар мандалд буцааж хаяхын оронд дахин ашиглах зориулалттай,
задрахгүй байхаар хийлгүүлэх хүсэлт тавьсан.
"Бид сав баглаа боодлыг хаяхын оронд дахин ашиглахыг сурталчлахыг илүүд үздэг" гэж Body
Shop-ийн үүрэг хариуцлага, корпорацийн харилцаа холбооны захирал Кейт Левин HuffPost-т
илгээсэн цахим шуудандаа мэдэгджээ. "Бид одоо урт хугацааны бизнесийн загвар дээр ажиллаж
байгаа бөгөөд үйлчлүүлэгчид савлагаагаа дахин ашиглах зорилгоор манай дэлгүүрт буцааж
өгөх боломжтой болно."
Бохирдолтой тэмцэх зорилгоор хэрэглэсэн бүтээгдэхүүний хуванцар савыг буцааж өгсөн
хэрэглэгчдийг урамшуулснаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн муу үр дагавраас зайлсхийхэд
болон нүүрстөрөгч багатай эдийн засгийг бий болгох томоохон алхам юм. 2010 онд АНУ-ын
нийт газрын тосны хэрэглээний 2.7 хувийг хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашигласан байна.
АНУ-д 191 сая баррелийг хэрэглэснээс 190 сая баррелийг хуванцар хийхэд түүхий эд болгон
ашигласан байна. Үлдсэн 1 саяыг нь эдгээр бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд түлш болгон
ашигласан гэж АНУ-ын Эрчим хүчний мэдээллийн албаны мэдээлэв.
Тогтвортой үйлдвэрлэлийг дэмжигч Cradle to Cradle хүрээлэнгийн түр ерөнхийлөгч Льюис
Перкинс "Нефтээс маш их хуванцар гарч ирж байна" гэж хэлэв. "Cradle to Cradle дизайны
ирээдүй бол дэлхий даяар тархсан байгаа хуванцарыг цуглуулан авах явдал юм" гэжээ.
Илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах холбоосоор нэвтэрч
https://www.youtube.com/watch?time_continue=232&v=GlPyDLGKYSQ

видео

үзэж

болно.

Эх сурвалж: С.Кауфмэн, 2016. Томоохон жижиглэн худалдааны компани агаарын бохирдолоос
хуванцар сав баглаа боодол хийж байна.
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