
სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს

გ  ა  ნ  ც  ხ  ა  დ  ე  ბ  ა

გაცნობებთ, რომ ნავთობის და გაზის რესურსების XI-E სალიცენზიო ბლოკზე, (საგარეჯოს 
რაიონი) შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანი“ ამზადებს ნინოწმინდის ნავთობშემკრები 
ბაზის ტერიტორიაზე 1000მ3 ტევადობის 2 ახალი რეზერვუარის მოწყობისა და 
ექსპლუატაციის პროექტის „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს“ (გზშ), რომელიც 
შეიცავს ნავთობისა და გაზის ოპერაციების შედეგად გარემოზე პოტენციური ზემოქმედების 
ანალიზს. 

ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე 1000მ3 ტევადობის 2 ახალი 
რეზერვუარის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
ანგარიშის“            ს ა ჯ ა რ ო   გ ა ნ ხ ი ლ ვ ა    გაიმართება  2019 წლის 30 მაისს 14 საათზე 
სოფ.პატარძეულის გამგეობის შენობაში.

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად გზშ-ის ანგარიში 
ხელმისაწვდომია საზოგადოების ნებისმიერი წარმომადგენლისთვის. დოკუმენტის 
ელექტრონული ვერსია განთავსებულია ნავთობის და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს  
ფეისბუქ გვერდზე (ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო/State Agency of Oil and Gas) და 
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.sagarejo.gov.ge), ასევე 
მოთხოვნის შემთხვევაში სააგენტოსა (ქ.თბილისი, სანაპიროს ქ.№2), და საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტის მერიაში (დ.აღმაშენებლის ქ. №9) ხელმისაწვდომია გზშ-ის ანგარიშის 
ნაბეჭდი ეგზემპლარი.

საზოგადოებას უფლება აქვს გზშ-ის ანგარიშის განთავსებიდან 40 სამუშაო დღის ვადაში 
სააგენტოს წარუდგინოს მოსაზრებები და შენიშვნები გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით 
(წერილობით; საჯარო განხილვის დროს; ელექტრონული საშუალებით, თუ ის იძლევა 
ავტორისა და გამომგზავნის სარწმუნო იდენტიფიცირების საშუალებას). 

საჯარო განხილვა ღიაა და საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს უფლება აქვს 
მონაწილეობა მიიღოს მასში.

http://www.sagarejo.gov.ge/
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საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ გიორგი ერბოწონაშვილს

ბატონო გიორგი,

გაცნობებთ, რომ ნავთობის და გაზის რესურსების XI E სალიცენზიო ბლოკზე, (საგარეჯოს 
რაიონი)  შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანი“ ამზადებს ნინოწმინდის 
ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე 1000მ3 ტევადობის 2 ახალი რეზერვუარის 
მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს“ 
(გზშ), რომელიც შეიცავს ნავთობისა და გაზის ოპერაციების შედეგად გარემოზე 
პოტენციური ზემოქმედების ანალიზს. 

გიგზავნით შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანი“-ს მიერ წარმოდგენილ ნინოწმინდის 
ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე 1000მ3 ტევადობის 2 ახალი რეზერვუარის 
მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს“, 
რომელიც საზოგადოების ინფორმირების მიზნით უნდა განთავსდეს მუნიციპალიტეტის 
აღმასრულებელი ან/და წარმომადგენლობითი ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე 
(მოთხოვნის შემთხვევაში - უზრუნველყოფილი იქნას მათი ნაბეჭდი ეგზემპლარების ან 
ელექტრონული ვერსიების ხელმისაწვდომობა საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით).  

გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვას სააგენტო გეგმავს 2019 წლის 30 მაისს 14 საათზე, 
სოფ. პატარძეულში, რისთვისაც გთხოვთ, გამოყოთ შესაბამისი ფართი 
ადმინისტრაციული ორგანოს შენობა-ნაგებობაში.

პატივისცემით,

გიორგი ტატიშვილი



სააგენტოს უფროსი
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ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე 

1000 მ3 ტევადობის 2 ახალი რეზერვუარის მოწყობის და 
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თბილისი 2019 
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1 შესავალი 

1.1 ზოგადი მიმოხილვა 

წინამდებარე ანგარიში შეეხება, შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს (შემდგომში შპს 

„KBOC“)  ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე ორი ახალი 1000 მ3 ტევადობის რეზერვუარის 

მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას (გზშ). ახალი 

რეზერვუარების მოწყობის მიზანია სასაქონლო ნავთობის შესანახი მოცულობის გაზრდა და 

სასაქონლო ნავთობის რაოდენობების ზუსტი აღრიცხვა. 

ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზის მიმდინარე საქმიანობის საგანს წარმოადგენს 

ნინოწმინდის ნავთობის საბადოზე მომუშავე ჭაბურღილებიდან ამოღებული ფლუიდის 

(ნავთობის, გაზის და წყლის ნარევის) წინასწარი დამუშავება, სეპარაცია და სასაქონლო 

მომზადება, გაზის სეპარაცია და მომზადება, სარეზერვუარო პარკში დროებით დასაწყობება, 

რისთვისაც უზრუნველყოფილია საჭირო დანადგარებით და დამხმარე ინფრასტრუქტურით 2 

ერთეული 2000 მ3 რეზერვუარი, 1 ერთეული 1000მ3 ტექნიკური წყლის რეზერვუარი, 

(სათადარიგო შემნახველი რეზერვუარები) – 2 ერთეული 100 მ3  ნავთობის რეზერვუარი, 2 

ერთეული 100 მ3     დიზელის რეზერვუარი, 2 ერთეული 50 მ3   დიზელის რეზერვუარი, 2 

ერთეული 100 მ3   სათადარიგო რეზერვუარი. (გზუ N8-ზე 1 ერთეული 100 მ3  ნავთობის 

რეზერვუარი და 1 ერთეული 25 მ3    ნავთობის რეზერვუარი; გზუ N7-ზე 1 ერთეული 40 მ3   

ნავთობის რეზერვუარი) – სასუნთქი მილები 60 მმ-იანი დიამეტრით, ნავთობის 

ჩატვირთვა/ჩამოტვირთვის  წარმადობა 15000 ტ/წ, ტუმბოები – 60 მ3/სთ–ში. სატუმბი სადგური, 

გამათბობელი, გლიკოლის გაზის გამაშრობელი, საჩირაღდნე მოწყობილობა, სახანძრო 

სისტემა, გაზის დეტექტორები და სხვა).  

გზშ დაგეგმილი საქმიანობის შესწავლისა და გამოკვლევის პროცედურაა, რომლის მიზანია 

გარემოს ცალკეული კომპონენტების, ადამიანის, ასევე ლანდშაფტის და კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვა. გზშ შეისწავლის, გამოავლენს და აღწერს საქმიანობის პირდაპირ და 

არაპირდაპირ ზეგავლენას ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, მცენარეულ 

საფარსა და ცხოველთა სამყაროზე, ნიადაგზე, ჰაერზე, წყალზე, კლიმატზე, ლანდშაფტზე, 

ეკოსისტემებსა და ისტორიულ ძეგლებზე ან ყველა ზემოაღნიშნული ფაქტორის ერთიანობაზე, 

მათ შორის, ამ ფაქტორების ზეგავლენას კულტურულ ფასეულობებსა (კულტურულ 

მემკვიდრეობასა) და სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებზე. გზშ-ს პროცედურის 

უმნიშვნელოვანეს ეტაპს წარმოადგენს გარემოზე ზემოქმედების შემცირებისკენ მიმართული 

ეფექტური შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება, რაც უზრუნველყოფს საქმიანობის 

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციას. 

განხილულ იქნა ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე 2 ერთეული 1000 მ3 

ტევადობის რეზერვუარის მშენებლობის პროექტი, ასევე  ბაზის მიმდინარე საქმიანობის 

ტექნოლოგიური პროცესები. შესწავლილ იქნა, როგორც ბაზის განთავსების ადგილის, ასევე 

მიმდებარე ტერიტორიის გარემოს არსებული ფონური მდგომარეობა, მოხდა გარემოზე 

შესაძლო ზეგავლენის წყაროების, სახეებისა და ობიექტების იდენტიფიცირება და მათი 

ზემოქმედების მასშტაბებისა და გავრცელების არეალის განსაზღვრა. მოძიებული 

ინფორმაციის საფუძველზე, საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების 

შესაბამისად, მომზადდა ბაზის ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების წინამდებარე ანგარიში. 

საქმიანობის განმახორციელებლის და საკონსულტაციო კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია 

მოცემულია ცხრილში 1.1. 
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ცხრილი 1.1.  

საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია  შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ 

ქოფმანი”-ს 

კომპანიის იურიდიული მისამართი ქ. თბილისი, კოსტავას გამზირი N70 

საქმიანობის განხორციელების ადგილის მისამართი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. 

პატარძეულის მიმდებარე ტერიტორია 

საქმიანობის სახე ნავთობშემკრები ბაზის ექსპლუატაცია  

ელექტრონული ფოსტა  giorgi.adeishvili@kboc.ge 

საკონტაქტო პირი  გიორგი ადეიშვილი 

საკონტაქტო ტელეფონი (+995 32) 200 50 50 

 

 

1.2 გზშ-ს ანგარიშის სტრუქტურა 

ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზის ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 

ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხების განხილვა: 

• სამართლებრივი და ნორმატიული ასპექტები, სადაც წარმოდგენილია საქართველოში 

მოქმედი ძირითადი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ნუსხა, რომელთა 

გათვალისწინება მოხდა გზშ-ს ანგარიშის მომზადებისას;   

• ბაზის ტერიტორიაზე 1000 მ3 ტევადობის 2 ახალი რეზერვუარის მშენებლობის და 

ექსპლუატაციის პროექტი; 

• ნავთობშემკრები ბაზის ექსპლუატაციის ძირითადი საპროექტო გადაწყვეტების აღწერა, 

კერძოდ: 

o ბაზის მიმდინარე საქმიანობის განხორციელების ადგილის დახასიათება; 

o ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ჩამონათვალი და აღწერა; 

o ბაზის ტერიტორიაზე მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესები; 

o მუშაობის რეჟიმი და პერსონალი; 

o წყალმომარაგება და კანალიზაცია; 

o ხანძარსაწინააღმდეგო ინფრასტრუქტურა და ტერიტორიაზე დანერგილი 

უსაფრთხოების ზომები და ა. შ. 

• შესაძლო ალტერნატიული ვარიანტები; 

• საქმიანობის განხორციელების რაიონის სოციალურ-ეკონომიკური და ბუნებრივი 

პირობები, კერძოდ: ტერიტორიის გეოლოგიური გარემო, ნიადაგის, წყლის და 

ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობა, ბიოლოგიური გარემო და ა. შ. აღნიშნულ 

ინფორმაციას საფუძვლად უდევს ლიტერატურული წყაროები და საფონდო მასალები, 

სტატისტიკური მონაცემები და უშუალოდ საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში 

ჩატარებული საველე კვლევის (ეკოლოგიური აუდიტის) შედეგები. აღნიშნული 

ინფორმაცია გამოყენებულია საქმიანობის განხორციელების პროცესში, უარყოფითი და 

დადებითი ზემოქმედებების სახეების, ზემოქმედების მასშტაბების და სივრცობრივი 

საზღვრების დასადგენად; 

• დაგეგმილი საქმიანობის  შედეგად გამოწვეული დადებითი და ნეგატიური 

ზემოქმედების სახეები (მოსალოდნელი ემისიები, წყლის და ნიადაგის ხარისხის 

გაუარესება, ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების რისკები და ა. შ.), 

ზემოქმედების შესაძლო მასშტაბები, გავრცელების არეალი და ზეგავლენის არეალში 

მოყოლილი რეცეპტორების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ცვლილების პროგნოზი; 
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• ზემოქმედების შეფასება ზოგადი კლასიფიცირების მიხედვით (პირდაპირი და 

არაპირდაპირი, მეორადი, კუმულაციური, მოკლევადიანი, საშუალო და 

გრძელვადიანი, მუდმივი და დროებითი, დადებითი და უარყოფითი ზემოქმედებანი); 

• გარემოზე ზეგავლენის შემცირების ღონისძიებები, რომლის ეფექტურად 

განხორციელების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ზემოქმედების მინიმიზაცია, ან 

ზემოქმედების რისკების აღმოფხვრა; 

• მიღებული შედეგების ანალიზი, დასკვნები და რეკომენდაციები. 

  



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 9 / 282 

 

2 საკანონმდებლო ასპექტები 

საქართველოს გარემოსდაცვითი სამართალი მოიცავს კონსტიტუციას, გარემოსდაცვით 

კანონებს, საერთაშორისო შეთანხმებებს, კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს, 

პრეზიდენტის ბრძანებულებებს, მინისტრთა კაბინეტის დადგენილებებს, მინისტრების 

ბრძანებებს, ინსტრუქციებს, რეგულაციებს და სხვა. საქართველო მიერთებულია 

საერთაშორისო, მათ შორის გარემოსდაცვით საერთაშორისო კონვენციებს.  

 

2.1 საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა 

ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე 1000 მ3 ტევადობის 2 რეზერვუარის მშენებლობის და 

ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში 

გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოს შემდეგი გარემოსდაცვითი კანონები 

(იხილეთ ცხრილი 2.1.1.)  

ცხრილი 2.1.1.  საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონების ნუსხა 

მიღების 

წელი 
კანონის დასახელება სარეგისტრაციო კოდი 

საბოლოო 

ვარიანტი 

1994 საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ 370.010.000.05.001.000.080 14/06/2011 

1995 საქართველოს კონსტიტუცია 010.010.000.01.001.000.116 04/10/2013 

1996 დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ 360.050.000.05.001.000.127 27/09/2013 

1996 საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ 360.000.000.05.001.000.184 06/09/2013 

1996 საქართველოს კანონი წიაღის შესახებ 380.000.000.05.001.000.140 21/03/2014 

1997 
საქართველოს კანონი ცხოველთა სამყაროს 

შესახებ 
410.000.000.05.001.000.186 06/09/2013 

1997 საქართველოს კანონი წყლის შესახებ 400.000.000.05.001.000.253 06/09/2013 

1999 
საქართველოს კანონი ატმოსფერული ჰაერის 

დაცვის შესახებ 
420.000.000.05.001.000.595 05/02/2014 

1999 
საქართველოს კანონი საშიში ნივთიერებებით 

გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების შესახებ 
040.160.050.05.001.000.671 06/06/2003 

2003 
საქართველოს წითელი ნუსხის და წითელი 

წიგნის შესახებ 
360.060.000.05.001.001.297 06/09/2013 

2003 

საქართველოს კანონი ნიადაგების კონსერვაციისა 

და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების 

შესახებ 

370.010.000.05.001.001.274 19/04/2013 

2005 
საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ 
300.310.000.05.001.001.914 20/02/2014 

2007 
საქართველოს კანონი ეკოლოგიური ექსპერტიზის 

შესახებ 

360.130.000.05.001.003.079 

 
25/03/2013 

2007 
საქართველოს კანონი გარემოზე ზემოქმედების 

ნებართვის შესახებ 
360.160.000.05.001.003.078 06/02/2014 

2007 
საქართველოს კანონი საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის შესახებ 
470.000.000.05.001.002.920 13/12/2013 

2007 
საქართველოს კანონი კულტურული 

მემკვიდრეობის შესახებ 
450.030.000.05.001.002.815 25/09/2013 

2007 

საქართველოს კანონი ფიზიკური და კერძო 

სამართლის იურიდიული პირების 

მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის 

ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 

შესახებ 

370.060.000.05.001.003.003 20/09/2013 

2014 ნარჩენების მართვის კოდექსი 360160000.05.001.017608 26.12. 2014 
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2.2 საქართველოს გარემოსდაცვითი სტანდარტები 

წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების (ნიადაგი, წყალი, ჰაერი) 

ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებულია შემდეგი გარემოსდაცვითი სტანდარტები (იხ. 

ცხრილი 2.2.1.). 

ცხრილი 2.2.1. გარემოსდაცვითი სტანდარტების ნუსხა 

მიღების 

თარიღი 
ნორმატიული დოკუმენტის დასახელება სარეგისტრაციო კოდი 

31/12/2013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „ზედაპირული წყლის 

ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები 

ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების გაანგარიშების მეთოდიკა“, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის  №414  

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017621 

31/12/2013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს ზედაპირული 

წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ“, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №425 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017650 

03/01/2014 

ტექნიკური რეგლამენტი - „აირმტვერდამჭერი 

მოწყობილობის ექსპლუატაციის შესახებ“ დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის  №21  დადგენილებით 

300160070.10.003.017590 

03/01/2014 

ტექნიკური  რეგლამენტი - „არახელსაყრელ 

მეტეოროლოგიურ პირობებში ატმოსფერული ჰაერის 

დაცვის შესახებ“, დამტკიცებულია   საქართველოს 

მთავრობის №8 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017603 

06/01/2014 

ტექნიკური რეგლამენტი - „ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროების 

ინვენტარიზაციის მეთოდიკა“, დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის №42 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017588 

03/01/2014 

გარემოსდაცვითი ტექნიკური რეგლამენტი - 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №17 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017608 

14/01/2014 

ტექნიკური რეგლამენტი - „გარემოსთვის მიყენებული 

ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა“, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №54 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017673 

31/12/2013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერების დონის 

განსაზღვრის” და „ნიადაგის კონსერვაციისა და 

ნაყოფიერების მონიტორინგის” დებულებები, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №415 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017618 

31/12/2013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის 

მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის 

შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №424 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017647 

31/12/2013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „სამელიორაციო სისტემების 

ტექნიკური ექსპლუატაციის წესების შესახებ“, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №409 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017625 

15/01/2014 

ტექნიკური რეგლამენტი - სასმელი წყლის შესახებ 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58 

დადგენილებით.  

300160070.10.003.017676 

31/12/2013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს მცირე 

მდინარეების წყალდაცვითი ზოლების (ზონების) შესახებ“, 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №445 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.017646 
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31/12/2013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „წყალდაცვითი ზოლის 

შესახებ“, დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №440  

დადგენილებით 

300160070.10.003.017640 

03/01/2014 

ტექნიკური რეგლამენტი - „წყლის სინჯის აღების 

სანიტარიული წესების მეთოდიკა“ დამტკიცებულია 

საქართველოს მთავრობის  №26 დადგენილებით 

300160070.10.003.017615 

15/01/2014 

ტექნიკური რეგლამენტი-„სამკურნალო-

პროფილაქტიკური დაწესებულებების ნარჩენების 

შეგროვების, შენახვისა და გაუვნებლობის სანიტარიული 

წესები და ნორმები“, დამტკიცებულია საქართველოს 

მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის  №64 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017682 

01/08/2016 

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს #422 

დადგენილება „ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, 

ანგარიშგების განხორციელების ფორმისა და შინაარსის 

შესახებ“. 

360100000.10.003.018808 

17/08/2015 

ტექნიკური რეგლამენტი - „სახეობებისა და 

მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის 

განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“. 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N426 

დადგენილებით. 

300230000.10.003.018812 

11/08/2015 

ტექნიკური რეგლამენტი - „ნაგავსაყრელების მოწყობის 

ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“. 

დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის N421 

დადგენილებით. 

300160070.10.003.018807 

04/08/2015 

ტექნიკური რეგლამენტი - „კომპანიის ნარჩენების მართვის 

გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესი“. 

დამტკიცებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის მინისტრის  №211 ბრძანებით 

360160000.22.023.016334 

 

 

2.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებები  

საქართველო მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას და ხელშეკრულებას, 

რომელთაგან ბაზის ექსპლუატაციის პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების პროცესში მნიშვნელოვანია შემდეგი: 

• ბუნებისა და ბიომრავალფეროვნების დაცვა: 

o კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ, რიო დე ჟანეირო, 1992 წ; 

o კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES), ვაშინგტონი, 1973 წ; 

o ბონის კონვენცია ველური ცხოველების მიგრაციული სახეობების დაცვის შესახებ, 

1983 წ. 

o ევროკავშირის დირექტივა ჰაბიტატების შესახებ, 1992 წ;  

o კონვენცია მსოფლიო, კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის 

შესახებ, 1992  წ;  

o კონვენცია ევროპის ველური ბუნების და ბუნებრივი ჰაბიტატების შესახებ, 1979 წ;  

o კონვენცია ევროპის ლანდშაფტების შესახებ, 2000 წ.  

• კლიმატის ცვლილება: 

o გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია, ნიუ-იორკი, 1994 წ; 

o მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ, მონრეალი, 1987. 

საქართველო მიუერთდა 1996 წ; 
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o ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის შესახებ, 1985 წ; 

o კიოტოს ოქმი, კიოტო, 1997 წ; 

o გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, პარიზი 1994. 

• დაბინძურება და ეკოლოგიური საფრთხეები: 

o ევროპის და ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების ხელშეკრულება მნიშვნელოვანი 

კატასტროფების შესახებ, 1987 წ. 

• კულტურული მემკვიდრეობა: 

o კონვენცია ევროპის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ; 

o კონვენცია ევროპის არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ. 

• საჯარო ინფორმაცია: 

o კონვენცია გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, საზოგადოების 

მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე 

ხელმისაწვდომობის შესახებ (ორჰუსის კონვენცია, 1998 წ.) 
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3 დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერა 

3.1 ბაზის მიმდინარე საქმიანობის მიმოხილვას  

3.1.1 ზოგადი მიმოხილვა 

შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზა მდებარეობს 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის, სოფ. პატარძეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე.  

ნავთობშემკრები ბაზის საქმიანობის სფეროა ნინოწმინდის ნავთობის საბადოზე დღეისათვის 

მოქმედი 7 ჭაბურღილიდან (არსებული 18 ჭაბურღილიდან მოქმედებაშია 7) მოპოვებული 

ფლუიდის ბაზამდე მილსადენებით ტრანსპორტირება, ფლუიდის სეპარაცია, ნავთობისა და 

გაზის სასაქონლო მომზადება და ბაზის ტერიტორიაზე არსებულ 2000 მ3 ტევადობის 

რეზერვუარებში (2 ერთეული) დროებით დასაწყობება. ფლუიდი (ნავთობი, წყალი და 

ემულსია) ინახება N2 რეზერვუარში, რაც ასევე ასრულებს სეპარატორის ფუნქციას, სასაქონლო 

ნავთობი N2 რეზერვუარიდან გადადის N1 რეზერვუარში. სუფთა წყალი N2 რეზერვუარიდან  

დახურული სადრენაჟო სისტემით იჭირხნება N46 ჭაბურღილში, რაზეც კომპანიას აქვს ფენის 

წყალის ჩაჭირხვნის ნებართვა. ემულსია გადადის გამათბობელში, ემატება დეემულგატორი, 

რათა მოხდეს ნავთობის და წყლის სეპარაცია, რაც შემდეგ ბრუნდება სათანადოდ N1 და N2 

რეზერვუარებში. დაგროვების შესაბამისად რეზერვუარებიდან ნავთობის ჩატვირთვა ხდება 

ავტოცისტერნებში, რისთვისაც თბილისი-საგარეჯოს საავტომობილო გზის მიმდებარედ 

მოწყობილია ნავთობის ჩამოსასხმელი მოედანი. ბაზის სარეზერვუარო პარკი და 

ჩამოსასხმელი მოედანი ერთმანეთთან დაკავშირებულია მილსადენით. ნავთობშემკრები 

ბაზის ინფრასტრუქტურის განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა მოცემულია 

ნახაზზე 3.1.1.1., ხოლო ბაზის გენერალური გეგმა ნახაზზე 3.1.1.2. 

როგორც სიტუაციურ სქემაზეა მოცემული ნავთობშემკრები ბაზიდან უახლოესი 

საცხოვრებელი სახლი დაცილებულია 550 მ-ით, ხოლო ფლუიდის ავტოცისტერნებში 

ჩასატვირთი მოედანი 340 მ-ით. ბაზის ტერიტორია შემოღობილია და ზედაპირი დაფარულია 

ხრეშის ფენით, მოწყობილია ღამის განათება. ბაზის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე 

ტერიტორიაზე მცენარეული საფარი პრაქტიკულად არ არსებობს. სადრენაჟო (დახურული) 

სისტემა უზრუნველყოფს რეზერვუარებიდან და დრენაჟიდან გადმოსული ფლუიდების 

შეგროვებას და ნავთობით დაბინძურებული წყალი ბრუნდება N2 რეზერვუარში  და ხდება 

სეპარირება, მომზადება, მიიღება სასაქონლო ნავთობი, ხოლო წყალი იჭირხნება საჭირხნ 

ჭაბურღილში. 

ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე და მის საზღვრებს გარეთ მოწყობილია საქმიანობის 

განხორცილებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურა, მათ შორის: 

• ფლუიდის შესანახი სარეზერვუარო პარკი 2 ერთეული 2000 მ3 ტევადობის 

რეზერვუარით და ერთი 1000 მ3 ტევადობის მრავალ ფუნქციური წყლის რეზერვუარი; 

• 6 ერთეული ჰორიზონტალური 100 მ3  ტევადობის რეზერვუარი – (2 ერთ. დიზელის და 4 

ერთ. ნავთობის შენახვის  მიზნებისთვის, 60 მმ – იანი სასუნთქი მილებით); 

• 2 ერთეული ჰორიზონტალური 50 მ3  ტევადობის რეზერვუარი (დიზელის) 60 მმ – იანი 

სასუნთქი მილებით;   

• ფლუიდიდან გზის და წყლის მოსაცილებელი სეპარატორები; 

• გაზის დეტექტორები; 

• ფლუიდის გამაცხელებელი სისტემა და სეპარატორი; 

• გაზის დეჰიდრატორი (გლიკოლის გამაშრობელი); 

• სახანძრო წყლის ბასეინი, სატუმბი სადგურები (2), სახანძრო სიგნალიზაცია, 

გაგრილების სისტემა, ა.შ.; 

• სატუმბი სადგური; 

• მექანიკური საამქრო; 

• ხის საამქრო; 

• საოფისე შენობა; 

• ავტოსადგომები; 
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• ავტოგასამართი წერტილები ბენზინის და დიზელის საწვავისათვის; 

• საჩირაღდნე დანადგარები; 

• ფლუიდის ავტოცისტერნებში ჩასატვირთი მოედანი; 

• და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურა.       

სურათი 3.1.1.1. ბაზის ინფრასტრუქტურის ხედები  

 
სარეზერვუარო პარკის ხედი 

 
გაზის სეპარატორი 

ტექნიკური წყლის რეზერვუარი სარეზერვუარო პარკის სანიაღვრე წყლების 

შემკრები რეზერვუარი 

 
გაზის დეჰიდრატორი 

 
2 ერთ. ნავთობის რეზერვუარი – 100 მ3      და 2 

ერთ. დიზელის რეზერვუარი – 100 მ3 

 
2 ერთ. დიზელის რეზერვუარი – 50 მ3 

 
2 ერთ ნავთობის რეზერვუარი – 100 მ3 
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გზუ 7 – 40 მ3 

 
გზუ 8 – 100 მ3 

 
გზუ 8 – 25 მ3 
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ნახაზი 3.1.1.1 შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზის განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა  
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ნახაზი 3.1.1.2. ნავთობშემკრები ბაზის  გენერალური გეგმა. 2 ახალი 1000 მ3 ტევადობის რეზერვუარის დატანით 
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3.1.2   ტექნოლოგიური პროცესის მოკლე მიმოხილვა   

2014 – 2016 წელს ნინოწმინდის საბადოზე ნავთობის მოპოვება ხდებოდა 12 ჭაბურღილიდან: 

№4; №9; №21; №22; №30; N32; №46; №49; №59; №78; №98; №100. მომპოვებელი ჭაბურღილების 

რაოდენობა იცვლება დაგეგმილი და განხორციელებული სამუშაოების შესაბამისად.  

ცენტრალურ შემკრებ პუნქტში აჯგდ №7, მიერთებულია ჭაბურღილები №4, №16 და №46; 

აჯგდ,  №7ა – მიერთებულია ჭაბურღილები №9, №30, №32 და №96;  აჯგდ №8 – მიერთებულია 

ჭაბურღილები №21, №22, №49, №59, №78, №97, №98 და №100.  

დებიტების გასაზომად (ჭის ტესტირება) გამოიყენება დაკალიბრებული სპეციალური საზომი 

სტაციონარული და გადასატანი ავზები, რომლებიც განლაგებულია ყოველი აჯგდ-ს 

ტერიტორიაზე. 

გაზომვებს აწარმოებენ მოპოვების ოპერატორები, რომლებიც დღე-ღამურ რეჟიმში 

მორიგეობენ ყველა აჯგდ-ში. გაზომვის შედეგები ფიქსირდება სპეციალურ  “ჭაბურღილების 

გაზომვის ჟურნალში”. გაზომვა ხორციელდება შემდეგნაირად:  არჩეული ჭაბურღილი აჯგდ-

ში განლაგებული საკვალთების მეშვეობით გადაირთვება ლოკალური სეპარატორის გავლით 

საზომ ავზზე, რომელშიც წინასწარ საზომი ჭოკის საშუალებით დაფიქსირებულია ფლუიდის 

ნაშთი კუბურ მეტრებში და დონე სანტიმეტრებში და ჩაიწერება ჟურნალში. გაზომვის 

ხანგრძლივობა, ჭაბურღილის დებიტის მიხედვით, არის 24 საათი ან სანამ ავზი გაივსება. 

გაზომვის დროის გასვლის შემდეგ ჭაბურღილი გადაირთვება საერთო ნავთობსადენში, 

ჩაიზომება გასაზომ ავზში სითხის დონე, დაფიქსირდება იმავე ჟურნალში სანტიმეტრებში და 

შემოსული სითხის მოცულობა კუბურ მეტრებში კალიბრებული ცხრილების გამოყენებით. 

დებიტის გაზომვისას ავზში სითხის დონე და მოცულობა ფიქსირდება ყოველ 2 საათში. 

ჭაბურღილის დებიტის განსაზღვრის შემდეგ, ავზში დაგროვილი ფლუიდი ადგილზე 

არსებული ტუმბოს საშუალებით გადმოიტუმბება ცენტრალურ შემკრებ პუნქტში. გაზომვასა 

და ფლუიდის გადმოტუმბვას მუდმივად აკონტროლებს მორიგე მოპოვების ინჟინერი 

მოპოვების მენეჯერის ზედამხედველობით. 

2018 – 2019 წელში მოპოვებული და სამომავლოდ (სავარაუდო გათვლებით)  ნავთობშემკრებ 

ბაზაზე დამუშავებული პროდუქციის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 3.1.2.1.  

ცხრილი 3.1.2.1.  

მოპოვების  საშუალო 

მახასიათებლები 

განზომილების 

ერთეული 
რაოდენობა 

გაზი მლნ.მ3 28  

წყალი ათ. ტონა 18 

ნავთობი ათ. ტონა  30 
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ნახაზი 3.1.2.1. ნავთობშემკრები ბაზის  ზოგადი ტექნოლოგიური სქემა 
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3.1.3 სეპარაცია 

ცენტრალურ შემკრებ პუნქტში შემოსული ფლუიდი (ნავთობი, გაზი და წყალი) პირველ რიგში 

მიემართება I საფეხურის სეპარატორში სადაც  ხდება სითხისა და გაზის სეპარირება -3-5 ატმ 

წნევაზე, პირველ საფეხურზე გამოცლილი გაზი თავისი წნევით C-3 კონდენსატ შემკრების, 

ციკლონური და კოალესცერული ფილტრების და დეჰიდრატორის გავლის შემდეგ მიეწოდება 

მომხმარებელს: საგარეჯოს რაიონის სოკარის სადისტრიბუციო ლოკალურ ქსელში. 

მიწოდებული გაზის რაოდენობა აღირიცხება ცენტრალურ შემკრებ პუნქტში. მრიცხველი 

დამოწმებულია საქსტანდარტის მიერ და დაპლომბილია გაზისა და ნავთობის საერთაშორისო 

კორპორაციის გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის მიერ. ყოველი თვის დასაწყისში 

მოხმარებული გაზის რაოდენობის ათვლა ხდება მომხმარებელთან ერთად და მოდემის 

საშუალებით იტვირთება გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის კომერციული დეპარტამენტის 

მონაცემთა ბაზაში. უწყლო ნავთობი (ჭაბურღილებიდან N21 და 98) ცალკე მილსადენით მიდის 

ბაზის ტერიტორიაზე და გადის გაზის სეპარატორში, სადაც ხდება გაზის მოცილება. გაზი 

ემატება ფლუიდის მილსადენის გაზს და ერთვება პროცესში. უწყლო ნავთობი მიდის 

რეზერვუარში #1 შესანახად, იზომება და შემდეგ ხდება ტრანსპორტირება სართიჭალაში. 

I საფეხურის სეპარატორიდან გამოსული გაზგამოცლილი სითხე გადადის 20 მეტრის სიმაღლეზე 

განთავსებულ II საფეხურის სეპარატორში, სადაც სეპარირდება ატმოსფერულ წნევაზე და 

საბოლოოდ გაზგამოცლილი სითხე გრავიტაციულად გადადის 2000 კუბურ მეტრიან 

რეზერვუარში #2, ვენტილირებული გაზის რაოდენობა კი იწვება ჩირაღდანზე. 

რეზერვუარიდან #2 ხდება ფლუიდის გატუმბვა, ტუმბოების საშუალებით, რაც გამათბობელებში 

თბება დაახლოებით 60–70 0C–მდე, ემატება დეემულგატორი და შედის 3-ფაზიან სეპარატორში, 

სადაც ხდება წყლის და ნავთობის და ნარჩენი გაზის განცალკევება. წყალი იჭირხნება 

ნინოწმინდის #46 ჭაბურღილში, გაზი მიემართება ჩირაღდანზე ხოლო ნავთობი გადადის 

რეზერვუარში #1, თუ კარგი ხარისხისაა ან რეზერვუარში #2 თუ დამატებითი დროა საჭირო 

გაუწყლიანობისთვის. გარდა ამისა, რეზერვუარიდან ხდება გრავიტაციულად თავისუფალი 

წყლის გამოყოფა და თავისუფალი წყალი მიედინება სპეციალურ რეზერვუარში, ხოლო შემდეგ 

საჭირხნ ჭაბურღილში #46. 

რეზერვუარები №1 და №2 დაკალიბრებულია შპს “ნავთობმშენპროექტის” მიერ, რომელსაც 

გააჩნია საქსტანდარტის ლიცენზია №13. რეზერვუარებში მიღებული სითხის რაოდენობა 

იზომება სპეციალური ელექტრო მაგნიტური ხელსაწყოს საშუალებით და ყოველ 2 საათში 

ფიქსირდება სპეციალურ “რეზერვუარებში შემოსული და გასული ფლუიდის აღრიცხვის 

ჟურნალში” მორიგე ოპერატორის მიერ. ყოველ დილით მორიგე ოპერატორი წარუდგენს მორიგე 

მოპოვების ინჟინერს სპეციალური ფორმით 24 საათიან მონაცემებს რეზერვუარებში შემოსული 

და გაცემული ფლუიდის რაოდენობის შესახებ. დღე-ღამურ კონტროლს რეზერვუარებში 

შემოსული და გაცემული ფლუიდის რაოდენობაზე ახორციელებს მორიგე ოპერატორი და 

ინჟინერი. ეს წარმოადგენს ნახშირწყალბადების გაზომვის პირველ ეტაპს, რათა ზუსტად მოხდეს 

ფლუიდის გაზომვა ჭაბურღილებიდან გაყიდვის პუნქტამდე. 

საკონტროლო გაზომვას პერიოდულად ახორციელებს მორიგე ოპერატორი და ინჟინერი, საზომი 

ლენტის მეშვეობით. 
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3-ფაზიანი სეპარატორი 

 

გამაცხელებლები 

 

3.1.4 შემცველობის კონტროლი 

სხვადასხვა ჭაბურღილებიდან მოპოვებულ ფლუიდში წყლის შემცველობის განსაზღვრა 

ხორციელდება შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს ცენტრალურ შემკრებ პუნქტში 

განთავსებული ლაბორატორიის საშუალებით. მორიგე ოპერატორის მიერ ყველა ჭაბურღილიდან 

ყოველდღიურად წარმოებს 0,5-1 ლიტრის ოდენობის სინჯების აღება ანალიზისათვის. 

ლაბორატორიაში გახსნილია სააღრიცხვო ჟურნალები სადაც ხდება ანალიზების შედეგების 

რეგისტრაცია. წყლის შემცველობის მონაცემების საფუძველზე მორიგე მოპოვების ინჟინერი 

ადგენს მოპოვებულ ფლუიდში ნავთობის რაოდენობას, რაც შემდგომ აისახება “მოპოვების 

ყოველდღიურ ანგარიშში”. 

 

3.1.5 ტრანსპორტირება 

№1 რეზერვუარში გარკვეული რაოდენობის სასაქონლო ნავთობის დაგროვების შემდეგ 

რეზერვუარი მზადდება სასაქონლო ნავთობის გადასაზიდად სართიჭალაში, გაზისა და 

ნავთობის კორპორაციის ნავთობის მომზადების საამქროში  და გადაზიდვის პუნქტში.  

სასაქონლო ნავთობის ტრანსპორტირება მილსადენით, ტრასასთან არსებულ ნავთობის 

ჩამოსასხმელ მოედნამდე ხორციელდება შემდეგნაირად: როდესაც ჩამოსასხმელ ბაქანზე შპს  

“ნინოწმინდის ნავთობის კომპანიის” წარმომადგენელი მოამზადებს ავტოცისტერნას ნავთობის 

მისაღებად, იგი უკავშირდება ცენტრალური შემკრები პუნქტის მოპოვების მორიგე ინჟინერ-

ოპერატორს და აცნობებს რომ იგი მზადაა მიიღოს ფლუიდი. შემკრები პუნქტის ოპერატორი 

აღებს გასაცემი რეზერვუარის საკვალთს და იწყებს ტუმბოს საშუალებით ნავთობის მიწოდებას 

ჩამოსასხმელ ბაქანზე მდგომ შპს “ნინოწმინდის ნავთობის კომპანიის” კუთვნილ 

დაკალიბრებულ ავტოცისტერნებში. 

ავტოცისტერნების მოცულობა დღეის მდგომარეობით არ აღემატება 25-27 კუბურ მეტრს, თუმცა 

შეიძლება გაიზარდოს 30 მ3–მდე, პროდუქტიულობის, ჩატვირთვის და გადაზიდვის 

უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით. ავტოცისტერნის ნიშნულამდე გავსების შემდეგ შპს 

„ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს და შპს “ნინოწმინდას ნავთობის კომპანიის” 

წარმომადგენლებს შორის ფორმდება ელექტრონული სასაქონლო ზედნადები, რომელშიც 

მითითებულია ჩასხმული სასაქონლო ნავთობის რაოდენობა ავტოცისტერნის მოცულობის 

კალიბრების მიხედვით. ზედნადებზე ხელს აწერენ ფლუიდის ჩამბარებელი შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს  წარმომადგენელი და ფლუიდის მიმღები შპს „ნინოწმინდის ნავთობის 

კომპანიის” წარმომადგენელი და ავტოცისტერნის მძღოლი. ამის შემდეგ ავტოცისტერნა 

იპლომბება და შპს “ნინოწმინდას ნავთობის კომპანიის” მიერ გაფორმებული ელექტრონული 

ზედნადებით რეალურ დროში იგზავნება საქართველოს გაზისა და ნავთობის კორპორაციის 

ნედლი ნავთობის მომზადების საამქროში.  
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გადაზიდვის დამთავრების შემდეგ ნავთობის ჩამოსასხმელ ბაქანზე წარმოებს ნავთობსადენში 

დარჩენილი ფლუიდის ჩამოცლა ერთ-ერთ ცარიელ ავტოცისტერნაში, რომელიც შემდგომ 

შემოიტანება ბაზის ტერიტორიაზე განლაგებულ ავზებში სათანადო სასაქონლო ზედნადების 

გაფორმებით ან ცისტერნა იპლომბება და ბარდება სახელმწიფო დაცვის სამსახურს. კონტროლს 

ფლუიდის ტრანსპორტირებაზე ახორციელებს მორიგე მოპოვების ინჟინერი და მოპოვების 

მენეჯერი. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის მოკლე 

მიმოხილვა  

3.1.6.1 სარეზერვუარო პარკი  

სარეზერვუარო პარკი განთავსებულია ნავთობშემკრები ბაზის აღმოსავლეთ ნაწილში, რომლის 

ტერიტორიაზე განლაგებულია 2 ერთეული 2000 მ3 ტევადობის ფოლადის ვერტიკალური 

რეზერვუარი. სარეზერვუარო პარკის ტერიტორია შემოფარგლულია 1.2 მ სიმაღლის გრუნტის 

შემოზღუდვით, რაც ავარიულ სიტუაციებში უზრუნველყოფს  დაღვრილი ფლუიდის შეკავებას 

და ბაზის ტერიტორიაზე გავრცელების პრევენციას. სარეზერვუარო პარკის შიდა სივრცის 

მოცულობა აღემატება ერთი რეზერვუარის (V = 2000 მ3) მოცულობას. 

ორივე რეზერვუარი აღჭურვილია სასუნთქი სარქველებით, რომელთა სიმაღლე მიწის 

ზედაპირიდან შეადგენს 12 მ-ს.   

სარეზერვუარო პარკის ტერიტორიიდან, წვიმის წყლების შესაგროვებლად და მოსაცილებლად 

დაპროექტებულია წვიმმიმღები ჭები და საწარმოო-სანიაღვრე კანალიზაციის სისტემა, საიდანაც 

წყლის შეგროვება ხდება ბაზის ტერიტორიაზე არსებულ დაბინძურებული წყლების შემკრებ 50 

მ3 ტევადობის რეზერვუარში. აღნიშნული რეზერვუარიდან ნავთობით დაბინძურებული 

წყლების გადატუმბვა ხდება ფლუიდის შესანახ 2000 მ3 ტევადობის რეზერვუარში. 

ფლუიდის შესანახი ორივე რეზერვუარი აღჭურვილის ხანძარქრობის და გაგრილების 

ავტონომიური სისტემებით. სარეზერვუარო პარკის მიმდებარე მოედანზე განთავსებულია 

მრავალ ფუნქციური ტექნიკური წყლის მიწისზედა ფოლადის ვერტიკალური რეზერვუარი. 

გარდა აღნიშნულისა ამავე მოედანზე მდებარეობს 140 მ3 ტევადობის ღია მიწისქვეშა 

რეზერვუარი.  

 

3.1.6.2 სატუმბი სადგური  

სატუმბი სადგური მდებარეობს ნავთობშემკრები ბაზის ცენტრალურ ნაწილში. სულ 

ნავთობშემკრები ბაზის საქმიანობისათვის დამონტაჟებულია 11 ტუმბო დანადგარი, 

რომელთაგან უშუალოდ ბაზის ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია 7 ტუმბო, ხოლო დანარჩენი 

ემსახურება ფლუიდის ბაზის ტერიტორიამდე ტრანსპორტირების ოპერაციებს.    

ბაზის ტერიტორიაზე არსებული ტუმბოების რაოდენობა და პარამეტრები შემდეგია:  
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• ნავთობიანი წყლის რეზერვუარში გადასატუმბი ტუმბო, წარმადობა 30 კუბ. მ./სთ  ტიპი 

9 МГР (თვეში მუშაობს 10 სთ); 

• ტექნიკური წყალის ჭაბურღილებზე გადასატუმბი ტუმბო, 30 კუბ/სთ,  ტიპი 9 МГР 

(თვეში მუშაობს 10 სთ); 

• НК – 65 ფლუიდის ავტოცისტერნებში ჩამოსასხმელ მოედანზე გადასატუმბი ტუმბო, 

წარმადობა 60 მ. კუბ. სთ (ცენტრიდანული) (თვეში მუშაობს 60 სთ); 

• 6 НГМ-65 ფლუიდის ავტოცისტერნებში ჩამოსასხმელ მოედანზე გადასატუმბი ტუმბო, 

წარმადობა 60 მ. კუბ. სთ (ცენტრიდანული) (თვეში მუშაობს 15 სთ). 

• ტუმბოები სახანძრო  სისტემისთვის, მათ შორის: 

o ЦНК- 150/100, წარმადობა 150 კუბ. მ./სთ (ცენტრიდანული)(თვეში მუშაობს 2 სთ) 

o  К-90/35, წარმადობა 90 კუბ. მ./სთ (თვეში მუშაობს 2 სთ) 

o К-160/30,წარმადობა 160 კუბ. მ./სთ (თვეში მუშაობს 2 სთ) 

ჭაბურღილებზე არსებული ტუმბოები  

• НБ-32 დგუშიანი ტუმბო, მდებარეობს #4/16 ჭაბურღილზე, სიმლავრე 32 კვტ (მუშაობს 

საშუალოდ დღეში 2 სთ), გაჩერებულია ბოლო 6 თვე 

• НБ-50 დგუშიანი ტუმბო, მდებარეობს გზუ #8, სიმლავრე 50 კვტ (მუშაობს დღეში 1 სთ, 

საშუალოდ)  

• НБ-32 დგუშიანი ტუმბო, მდებარეობს გზუ #7, სიმლავრე 32 კვტ (მუშაობს დღეში 1 სთ, 

საშუალოდ). 

 

3.1.6.3 მექანიკური საამქრო 

მექანიკური საამქრო განთავსებულია ბაზის ტერიტორიის დასავლეთ მხარეს მდებარე 

ერთსართულიან შენობაში. საამქროში დამონტაჟებულია შემდეგი დანადგარები:    

• რკინის სახარატო ჩარხი ИТ 1М №26013, მუშაობს თვეში  30 სთ;  

• რკინის სახარატო ჩარხი 9М14 #582 მუშაობს თვეში 120 სთ;  

• 1 ცალი შედუღების ტრანსფორმატორი ТД 500  – 1 ცალი მუშაობს თვეში 100 სთ; 

• 2 ცალი შედუღების ტრანსფორმატორი ТД 400  თითო მუშაობს თვეში 100 სთ; 

• 2 ცალი შედუღების აგრეგატი Д144, მუშაობს დიზელზე, სიმძლავრე 44 კვტ, საწვავის 

ხარჯი 2–8/სთ (მუშაობს თვეში თითო 100 სთ);  

• 3 ცალი პატარა შედუღების აგრეგატები, მუშაობს დიზელზე, სიმძლავრე 7 კვტ. მუშაობს 

80 სთ თვეში, საწვავის ხარჯი 1ლ/სთ. 
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სურათი 3.1.6.3.1. მექანიკური საამქროს ერთერთი უბანი 

 

 

3.1.6.4 ხის დასამუშავებელი მცირე საამქრო 

ხის დამამუშავებელი საამქრო განთავსებულია მსუბუქი კონსტრუქციის ერთსართულიან 

შენობაში, რომლის გამოყენება ხდება ბაზის ტერიტორიაზე და ჭაბურღილებზე მიმდინარე 

სამუშაოების საჭირო მასალებით მომარაგების მიზნით. საამქროში დამონტაჟებულია შემდეგი 

დანადგარები:    

• 1– მექანიკური შალაშინი, მუშაობს თვეში 5 სთ, ხერხავს 1 კუბ.მ./თვე 

• 2–მექანიკური ხერხი, მუშაობს 2 სთ თვეში, ხერხავს 0.5 კუბ.მ./თვე 

 

3.1.6.5 საჩირაღდნე დანადგარები  

ნავთობშემკრები ბაზის და საბადოს ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 საჩირაღდნე დანადგარი, 

რომელთაგან ერთი მდებარეობს ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხოლო დანარჩენი საბადოს 

ტერიტორიაზეა განლაგებული, კერძოდ:   

1. ნავთობშემკრები ბაზის მიმდებარედ არსებული ჩირაღდანი, რომელიც მუდმივად ანთია, 

სიმაღლეა 10 მ, გარე დიამეტრი 168 მმ 

2. N9 ჭაბურღილთან არსებული ჩირაღდანი, სიმაღლეა 10 მ, დიამეტრი 73 მმ;   

3. N8 შემკრებ პუნქტთან არსებული ჩირაღდანი, სიმაღლე 10 მ, დიამეტრი 73 მმ; 

4. N4 ჭაბურღილთან არსებული ჩირაღდანი, სიმაღლეა 8 მ, დიამეტრი 89 მმ. 

გარდა ამისა, გაზის ხაზზე არის ავარიული დამცლელი 4 ცალი, მათი სიმაღლეებია 5 მ, დიამეტრი 

73 მმ. 

საჩირაღდნე დანადგარების და გაზის დამცლელების განთავსების ადგილები იხილეთ სურათზე  

3.1.6.5.1. 
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სურათი 3.1.6.5.1. ნავთობშემკრებ ბაზასთან არსებული ჩირაღდანი  

 

 

3.1.6.6 საწვავით გასამართი მოედანი  

ნავთობშემკრები ბაზის ნავთობის საბადოს ექსპლუატაციის პროცესში შესასრულებელი 

სატრანსპორტო ოპერაციების საწვავით უზრუნველყოფისათვის ბაზის ტერიტორიაზე 

მოწყობილია საწვავით გასამართი წერტილები ბენზინის და დიზელის საწვავისათვის.  

ბაზის ადმინისტრაციის ინფორმაციით ბენზინის წლიური ხარჯი შეადგენს 60 ტ/წელ. 

რეზერვუარის მოცულობაა 10 მ3, ხოლო გადატვირთვის სიჩქარე 30მ3/სთ. დიზელის წლიური 

ხარჯი შეადგენს 120 ტ/წელ. რეზერვუარის მოცულობაა 10 მ3, ხოლო გადატვირთვის სიჩქარე 

30მ3/სთ.  

ბენზინით და დიზელის საწვავით გასამართად მოწყობილია 2 სვეტწერტილი. საწვავით 

გასამართი წერტილების ტერიტორია დაფარულია ხრეშის ფენით.  ტერიტორია არის 

გადახურული. 

სურათი 3.1.6.6.1. ბენზინით გასამართი სვეტწერტილი  

 

 

3.1.6.7 მეხდაცვის სისტემა  

ბაზს ტერიტორიაზე არსებული ინფრასტრუქტურის ობიექტები (ფლუიდის შესანახი 

რეზერვუარები, სახანძრო წყლის რეზერვუარი და გაზის სეპარატორები) უზრუნველყოფილია 

შესაბამისი მეხდაცვის სისტემებით. მეხდაცვის სისტემების სქემა მოცემულია ნახაზზე 3.1.6.8.1. 
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ნახაზი 3.1.6.7.1. მეხდაცვის სისტემის სქემა  

 

 

3.1.6.8 ელექტრომომარაგება  

ნავთობშემკრებ ბაზის ელექტრომომარაგება ხორციელდება სახელმწიფო ენერგოსისტემიდან, 

ხოლო ავარიული შემთხვევებისათვის გააჩნიათ 3 ერთეული დიზელ გენერატორი, მათ შორის:  

• 1 ცალი 360 კვტ სიმძლავრის დიზელ გენერატორი დამონტაჟებულია ბაზის 

ტერიტორიაზე, რომელიც მუშაობს თვეში  4  საათი; 

• 2 ცალი 100 კვტ სიმძლავრის დიზელ გენერატორი, რომელთაგან 1 დამონტაჟებულია 

ბაზის ტერიტორიაზე, ხოლო 1 N3 ჭაბურღილთან. თითოეული დანადგარი თვეში 

საშუალოდ მუშაობს  4 სთ-ის განმავლობაში.   
 

დიზელ გენერატორებს საწვავის ხარჯი შეადგენს 5-10 ლ დიზელის საწვავს საათში. 
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სურათი 3.1.6.8.1. ბაზაზე არსებული 360 კვტ სიმძლავრის დიზელ გენერატორი 

 

 

 

3.2 ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობის და ექსპლუატაციის საპროექტო გადაწყვეტების 

მოკლე მიმოხილვა  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ნავთობის შესანახი მოცულობების გაზრდისა და სასაქონლო 

ნავთობის ზუსტად გაზომვის უზრუნველყოფის მიზნით, ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზის 

ტერიტორიაზე დაგეგმილია ორი ერთეული ახალი 1000 მ3 ტევადობის რეზერვუარის მოწყობა. 

რეზერვუარების მოწყობა გათვალისწინებულია არსებული სარეზერვუარო პარკის 

ტერიტორიაზე, კერძოდ 2000 მ3 ტევადობის რეზერვუარების ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე 

თავისუფალ ტერიტორიაზე. აღნიშნული ტერიტორია მოქცეულია არსებული სარეზერვუარო 

პარკის ფარგლებში და თავის დროზე გათვალისწინებული იყო პერსპექტივაში დამატებითი 

რეზერვუარების მოსაწყობად. პროექტი ასევე ითვალისწინებს სახანძრო სატუმბო სადგურის 

მოწყობას, ტექნოლოგიური და სახანძრო უსაფრთხოების მილგაყვანილობის მონტაჟს, 

დაბინძურებული წყლების შემკრები არხების მონტაჟს, სახანძრო სიგნალიზაციისა და 

ტექნოლოგიური სისტემების მონტაჟს.  

ორივე რეზერვუარზე გათვალისწინებულია დამონტაჟდეს მოწყობილობების კომპლექტი 

(სასუნთქი არმატურა, სანათური, საძვრენი ხვრელი, სხვადასხვა ხელსაწყოები, ხანძარქრობის 

სისტემა, მეხამრიდები, დამიწების საშუალებები და სხვა) მაკომპლექტებელი ინსტრუქციის 

თანახმად. 

არსებული სარეზერვუარო პარკის მოწყობილია 1.2 მ სიმაღლის შემოზვინვა, ანალოგიურად 

ახალი რეზერვუარების პერიმეტრზე მოეწყობა გრუნქტის შემოზღუდვა, გათვალისწინებულია 

შემოზღუდვაზე გადასასვლელი კიბეების მოწყობა. ოთხივე რეზერვუარისათვის შემოზღუდვის 

შიდა სივრცის ფართობი აღემატება რეზერვუარების საერთო მოცულობის 115%, რაც ავარიული 

დაღვრის შემთხვევაში გამორიცხავს ნავთობის ბაზის ტერიტორიაზე გავრცელების რისკს.   

ტექნოლოგიური მილსადენები: ტექნოლოგიური მილგაყვანილობა ურდულებით 

ურთიერთკავშირის საშუალებით შესაძლებლობას იძლევა განხორციელდეს შემდეგი 

ოპერაციები: 

• ჭაბურღილებიდან ნავთობის მიღება და მათი გადატუმბვა რეზერვუარებში; 

• რეზერვუარებიდან ავტოცისტერნებში გადატუმბვა. 

ტექნოლოგიური მილგაყვანილობის დიამეტრების გაანგარიშება მოხდა მათში ნავთობის 

მოძრაობის დასაშვები სიჩქარის შესაბამისად. 
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ნავთობპროდუქტებისათვის მილებში მოძრაობის საშუალო სიჩქარის ოპტიმალური სიდიდეები 

უდრის: 

• შემწოვ მილებში 5.18.0   მ/წმ 

• მაღალი მხარის მილებისათვის 5.20.1  მ/წმ 

თუ მილებში ნავთობპროდუქტების მოძრაობის სიჩქარე ამ ნორმატიულ სიდიდეებზე დაბალია, 

მაშინ საქმე გვაქვს საანგარიშოზე უფრო დიდი ზომის მილებთან, რაც არაეკონომიურია. თუ 

მოძრაობის სიჩქარე ნორმატიულზე მაღალია, მაშინ წარმოიშობა მილსადენებში სტატიკური 

ელექტროობის დაგროვების საფრთხე და ამავე დროს მკვეთრად იზრდება ჰიდრავლიკური 

წინააღმდეგობა, რაც მოითხოვს სითხის გადატუმბვაზე გაცილებით მეტი სიმძლავრის 

დახარჯვას. 

მილსადენების გაანგარიშების დროს აგრეთვე მხედველობაშია  მისაღები მილსადენების სიგრძე 

და მათზე დამონტაჟებული სამონტაჟო არმატურები (კუთხოვანები, მილტუჩები, სარინები, 

ურდულები, უკუსარქველები და სხვა), რომლებიც ზრდიან მილსადენების საერთო 

წინააღმდეგობას და ამცირებენ სითხის აწევის სიმაღლეს (წნევას). 

დაუპროექტებელი მილსადენების სიგრძე დიდი არ არის და მათზე დამონტაჟებული სამონტაჟო 

არმატურის რაოდენობაც ბევრი არ არის. ამიტომ მისგან გამოწვეული წნევის დანაკარგები 

მცირეა. ვინაიდან ტუმბოების სიმძლავრე (წნევის განვითარების მხრივ) საკმაოდ მაღალია. ამ 

დანაკარგების უგულებელყოფა შეიძლება.  

დასაპროექტებელი მილსადენის ზემოთაღნიშნული ფორმულით გაანგარიშებისას ყველაზე 

ოპტიმალურად მივიღეთ შემდეგი სიდიდეები: 

• სატუმბო სადგურამდე (შემწოვი მილი) D=120 მმ, შესაბამისი სიჩქარე V=1.35 მ/წმ.„ 

• სატუმბო სადგურიდან რეზერვუარებში გაცემის მილი (მაღალი მხარე)  D=100 მმ. სიჩქარე 

V=2.12 მ/წმ  

• რეზერვუარებიდან  სატუმბო  სადგურამდე  (შემწოვი  მილი) 

• D=150 მმ.  სიჩქარე  V=1.26  მ/წმ; 

• სატუმბო  სადგურიდან  ავტოცისტერნებში მიმწოდებელი მილი (მაღალი მხარე) D=120 

მმ, სიჩქარე V=1.67 მ/წმ. 

იხილეთ  დანართი N 1:  2 ერთეული 1000 მ3 მოცულობის რეზერვუარის მშენებლობის პროექტი, 

განმარტებითი ბარატით და ნახაზებით  
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3.2.1 ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები 

ბაზის ტერიტორიაზე ხანძრის ჩაქრობა გათვალისწინებულია საშუალოდ გაჯერებული საჰაერო-

მექანიკური ქაფის საშუალებით, კინემატიკური სიბლანტით 40X10-6 მ2/წ. გაყინვის 

ტემპერატურით -80C, სამუშაო კონცენტრაციით 6%. შენახვის ვადით 5 წელი +200C დროს. 

ხანძრის ჩაქრობა წარმოებს გპსს-2000 ქაფგენერატორის საშუალებით. ეს გენერატორები 

დამონტაჟებული არიან V=1000  m3 ლითონის ვერტიკალურ ცილინდრულ რეზერვუარებზე. 

ობიექტებზე ხანძრის ჩაქრობა ხდება ქაფსადენებზე არსებული ჰიდრანტებზე მიერთებული 

სახანძრო სახელოთი და გვპ-600 ქაფგენერატორების საშუალებით. 

ხანძრის ჩასაქრობად საჭირო ქაფწარმომქმნელის რაოდენობა განისაზღვრება ერთი არსებული 

უდიდესი რეზერვუარის ჰორიზონტალურ ფართზე 10 წუთის განმავლობაში მიწოდებული 

ქაფის ხსნარის ოდენობით. V=2000 მ3 რეზერვუარის ფართობი უდრის 182 მ2. 1.0 მ2-ზე 

ქაფწარმომქმნელის ხარჯი უდრის 0.08 ლ/წმ. ხანძარმქრობი ქაფწარმომქმნელის საჭირო 

რაოდენობა იქნება: 0.08X182X60X10X0.06=524  ლიტრი. ქაფწარმომქმნელის ნორმატიული 

მარაგი განისაზღვრება ერთი ხანძრის ჩასაქრობად საჭირო რაოდენობის სამმაგი ოდენობით. 

ამიტომ ქაფწარმომქმნელის საჭირო რაოდენობა იქნება 524X3=1572 ლიტრი. ეს მარაგი უნდა 

მოთავსდეს უჟანგავი  ფოლადის  ან  პლასტმასის  ავზში და მოვათავსოთ ის სახანძრო ფარდულში  

ამაღლებულ  ადგილზე.  

ქაფის ხსნარის დასამზადებლად საჭირო წყალი მიიღება სახანძრო რეზერვუარებიდან. ამისათვის 

მოწყობილია სახანძრო ფარდული. სახანძრო ფარდულში განლაგებულია ორი ტუმბო 

წარმადობით  160  მ3/სთ,   Н=48 m. ელ. ძრავით 55 კვტ, ერთი  ტუმბოთი   ხდება ქაფწარმომქმნელის 

გადატუმბვა ქაფსადენის მილში  და  აგრეთვე წყლის გადატუმბვა.  Mმეორე  ტუმბო  

სათადარიგოა. Qქაფწარმოქმნელის წყალში შერევა ხდება დოზატორის საშუალებით. 

დოზატორიდან გამოსული ქაფწარმომქმნელის შერევა წყალში ხდება უფრო მაღალი დაწნევის 

ტუმბოს საშუალებით. ქაფწარმომქმნელის წყალში შესარევად შესაძლებელია შესაბამისი 

წარმადობის ეჟექტორის გამოყენება. 

 ხანძრის შედეგად გახურებული რეზერვუარების კედლების გაცივება ხდება რეზერვუარების 

სახურავებზე მოწყობილი პერფორირებული მილისაგან დამზადებული რგოლის საშუალებით. 

მილის დიამეტრია 73X3 მმ. რგოლი გაყოფილია ორ ნახევარ რგოლად, რომლებიც  ცალ-ცალკე 

მარაგდება წყლით სახანძრო მილსადენისაგან.  

რეზერვუარების პარკის ირგვლივ მოწყობილია  სახანძრო წყლის და ქაფწარმომქმნელის 

მილსადენი. 100 მმ  და  150  მმ დიამეტრის მილსადენებში წყლის მიწოდება ხდება სახანძრო 

რეზერვუარებიდან სახანძრო ფარდულში განლაგებული ტუმბოების საშუალებით. 

მილსადენებზე მოწყობილია ჰიდრანტები. 

რეზერვუარის გახურებული კედლების გასაცივებლად საჭირო წყლის ხარჯი გამოითვლება 

ცეცხლწაკიდებული რეზერვუარის პერიმეტრის ერთ მეტრზე 0.5 ლ/წმ   ჯამით. კედლების 

გაცივების ხანგრძლივობად მიღებულია 3 საათი. ანგარიშისთვის ვიღებთ ნებისმიერ 

რეზერვუარს. კედლების გაციებაზე წყლის ხარჯი უდრის:  

Q=(0.5X48+33:2X0.2X2+48X0.5X0.2)X3600X3=382320 ლ=383 მ3. 

სახანძრო წყალმომარაგებისათვის გათვალისწინებულია 1 ცალი V=1000 მ3 მოცულობის მრავალ 

ფუნქციური ტექნიკური წყლის  ლითონის ვერტიკალური ცილინდრული რეზერვუარი, 400 მ3 

მოცულობის მიწისქვეშა რეზერვუარი და აგრეთვე 140 მ3 ტევადობის რკინაბეტონის 

რეზერვუარი. ყველა ეს რეზერვუარები დაკავშირებულები არიან სახანძრო სატუმბო 

სადგურთან, ხოლო იქიდან წყალი და ქაფი მიეწოდება ობიექტებს.  
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სარეზერვუარო პარკის პერიმეტრზე, ჰიდრანტებთან ახლოს, მოწყობილია სახანძრო სტენდი და 

კარადა, სადაც მოთავსებული იქნება სახანძრო ინვენტარი (სახანძრო სახელო თავისი 

გამამფრქვევლით, ცეცხლმაქრი, ქაფგენერატორი, ძალაყინი, წერაქვი, ვედრო, ქვიშა, ბარი, 

სპეციალური ნაჭერი და სხვა). 

 

3.2.1.1 სამშენებლო სამუშაოების ორგანიზაცია 

ახალი რეზერვუარების მშენებლობისათვის სამშენებელო ბანაკის ან სხვა დამხმარე 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა საჭირო არ არის. ამისათვის გამოყენებული იქნება ბაზის 

ტერიტორიაზე მოქმედი ინფრასტრუქტურის ობიექტები (მექანიკური და სადურგლო 

საამქროები, ავტოპრკი, საწვავით გასამართი სადგურები და სხვა). რეზერვუარების 

მშენებელობის პროცესში წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლები ჩაშვებული იქნება არსებულ 

სამიაღვრე სისტემაში.  

მშენებლობის ნორმების უწყვეტი რითმისა და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად 

აუცილებელია მისი აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით. მათი 

რეკომენდირებული ჩამონათვალი მოცემულია ცხრილში. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების სადგომად 

გამოყენებული იქნება ბაზის არსებული ავტოპარკის ტერიტორია. საჭიროების შემთხვევაში 

ტექნიკური წყალმომარაგება მოხდება ბაზის წყალმომარაგების სისტემიოდან. სამშენებლო 

მასალების დასწყობებისათვის გამოყენებული იქნება ბაზის ტერიტორიოაზე არსებული 

სასაწყობო სათავსები.  

 

3.3 მუშაობის რეჟიმი და პერსონალი 

ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზა მუშაობს წელიწადში 365 დღის განმავლობაში, 2 ცვლიანი 

გრაფიკით. ცვლის ხანგრძლივობა შეადგენს 12 საათს. დასაქმებული პერსონალის რაოდენობა 

არის 70 ადამიანი. ყოველდღიურად ბაზის ტერიტორიაზე მყოფი პერსონალის მაქსიმალური 

რაოდენობა შეადგენს 35 ადამიანს. 

ახალი რეზერვუარების სამშენებელო სამუშაოები შესრუელდება დაახლოებით 18 თვე. 

სამუშაოების შესასრუელებლად გამოყენებული იქნება ბაზაში დასაქმებული პერსონალი. 

სპეციფიური სამუშაოების შესასრულებლად დაგეგმილია 2-3 სპეციალური კვალიფიკაციის 

პერსონალის მოწვევა.   

ახალი რეზრუვარების ექსპლუატაციისათვის დამატებითი პერსონალის მოწვევა საჭიროებას არ 

წარმოადგენს. რეზერვუარების ექსპლუატაცია განხორციელდება, არსებული 

ინფრასტრუქტურის და  პერსონალის საშუალებით.  

იხილეთ დანართი N 2 : მშენებლობის ორგანიზაციის გრაფიკი  

 

3.4 წყალმომარაგება და კანალიზაცია 

3.4.1 წყალმომარაგება 

ნავთობშემკრები ბაზის სასმელ-სამეურნეო წყლით მომარაგება ხდება ავტოცისტერნებით ქ. 

საგარეჯოს წყალსადენის ქსელიდან და შემდეგ მომხმარებელზე ნაწილდება 10 მ3 ტევადობის 

რეზერვუარის საშუალებით. ტექნიკური წყალმომარაგება ხორციელდება ტერიტორიაზე 

არსებული ჭაბურღილის წყლით. 
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სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენებული წყლის ხარჯი დამოკიდებულია მომსახურე 

პერსონალის რაოდენობაზე. როგორც აღინიშნა ყოველდღიურად ბაზის ტერიტორიაზე 

იმუშავებს  დაახლოებით 70 კაცი. მოქმედი ნორმების მიხედვით საწარმოში მომუშავე თითო 

ადამიანზე წყლის ხარჯი შეადგენს 45 ლ-ს. უნდა გავითვალისწინებთ, რომ ბაზის ტერიტორიაზე 

არსებობს საშხაპე 2 წერტილზე. ერთი შხაპ-კაბინის წყლის ხარჯი შეადგენს 500 ლ-ს. ყოველივე 

აღნიშნულიდან გამომდინარე შესაძლებელია სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყლის 

მიახლოებითი ხარჯის გაანგარიშება:  

70 x 45 + 500 x 2 = 4150 ლიტრი/დღღ (4,15 მ3/დღღ) 

4.15 x 365 = 1514.75 მ3/წელ. 

ბაზის ოპერირების პროცესში საწარმოო დანიშნულების წყალი გამოიყენება 

ხანძარსაწინააღმდეგო მიზნებისათვის, რეზერვუარების და სხვა ტექნოლოგიური დანადგარების 

რეცხვისათვის, ტერიტორიის მოსარწყავად და სხვა მიმდინარე მიზნებისათვის. პროექტის 

მიხედვით წლის განმავლობაში საწარმოო დანიშნულებით გამოყენებული ტექნიკური წყლის 

საშუალო რაოდენობა   დაახლოებით შეადგენს 1700 მ3/წელ. 

 

3.4.2 კანალიზაცია 

ბაზის ექსპლუატაციის პროცესში ადგილი აქვს სამეურნეო-ფეკალური და საწარმოო-სანიაღვრე 

წყლების წარმოქმნას და მოწყობილია შესაბამისი საკანალიზაციო ქსელები და შემკრები 

რეზერვუარები.   

სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების რაოდენობის გაანგარიშება ხდება მოხმარებული 

სასმელ სამეურნეო წყლის 5%-იანი დანაკარგის გათვალისწინებით. თუ გავითვალისწინებთ, რომ 

ბაზა წლის განმავლობაში საშუალოდ მოიხმარ  1514.75 მ3 წყალს, ამ სახის ჩამდინარე წყლების 

რაოდენობა იქნება 1439.0 მ3/წელ. ბაზაზე არსებული ოფისის შენობიდან სამეურნეო ფეკალური 

ჩამდინარე წყლები გაყვანილია 100 მმ დიამეტრის საკანალიზაციო მილებით და ჩართულია 50 მ3 

ტევადობის მიწისქვეშა ფოლადის რეზერვუარში. რეზერვუარის დაცლა ხდება ქ. საგარეჯოს 

წყალკანალის მუნიციპალური სამსახურის მიერ შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე.     

ბაზის ტერიტორიაზე წლის განმავლობაში გამოყენებული ტექნიკური წყლის რაოდენობა 

შეადგენს საშუალოდ 1700 მ3/წელ, საიდანაც საწარმოო დანიშნულებით (დანადგარ 

მოწყობილობის და მილსადენების რეცხვა) გამოყენებული წყლის რაოდენობა არ აღემატება 550-

600 მ3/წელს. დანარჩენი წყლის რაოდენობა საჭიროა სახანძრო სისტემების შესავსებად, 

ტერიტორიის მოსარწყავად, დასუფთავებისათვის და სხვა. საწარმოო ჩამდინარე წყლების 

ჩაშვება ხდება ბაზის ტერიტორიაზე არსებულ 50 მ3 ტევადობის რეზერვუარში. ამავე 

რეზერვუარში ხდება დაბინძურებული სანიაღვრე წყლების ჩაშვება.    

ბაზის ტერიტორიაზე დაბინძურებული სანიაღვრე წყლების წარმოქმნა მოსალოდნელია 

სარეზერვუარო პარკის და სატუმბის ტერიტორიაზე, რომელთა საერთო ფართობი შეადგენს 0.035 

ჰა-ს. სარეზერვუარო პარკის ტერიტორიაზე მოსული წვიმის წყლები გროვდება პარკის შიდა 

ქვაბულში. ამავე ქვაბულში დაგროვდება ასევე რეზერვუარის ავარიული სიტუაციის დროს 

დაღვრილი ფლუიდიც. სარეზერვუარო პარკის ქვაბულში დაგროვილი წყლები, სპეციალური 

წყალმიმღები არხების და ჭების საშუალებით ხვდება სანიაღვრე კანალიზაციის ქსელში და 

ჩაედინება ბაზის ტერიტორიაზე არსებულ დაბინძურებული წყლების შემკრებ ზემოთ აღნიშნულ 

50 მ3 ტევადობის რეზერვუარში. აღნიშნული რეზერ4ვუარი აღჭურვილია ავტომატური დონე 

მზომით და საჭიროების შემთხვევაში ტუმბოს საშუალებით გადაიტვირთება ფლუიდის შესანახ 

ერთერთ 2000 მ3 ტევადობის რეზერვუარში. დაბინძურებული წყლები ფლუიდთან ერთად 

იგზავნება სამგორის შემკრებ პუნქტში.  როგორც წინამდებარე ანგარიშის პირველ პარაგრაფშია 

მოცემულია შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს, საქართველოს ნავთობისა და  გაზის 

სახელმწიფო სააგენტოსაგან მიღებული აქვს ნებართვა ნავთობისა და გაზის ნარჩენების 



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 33 / 282 

 

ნინოწმინდის საბადოზე N46 ჭაბურღილში ჩაჭირხვნის თაობაზე, შესაბამისად უახლოს 

პერიოდში ბაზის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი განავთობიანებული წყლების ჩატუმბვა მოხდება 

აღნიშნულ ჭაბურღილში. რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ასეთი წყლების მართვის 

მდგომარეობას. 

სანიაღვრე წყლების რაოდენობა იანგარიშება ფორმულით:  

q=10xq1xFxk 

სადაც, 

q1 - არის წვიმის ხვედრითი ინტენსივობა მმ/დროის ერთეულში და მოცემული რეგიონისათვის 

უდრის 14 მმ/სთ-ს; 

F - ტერიტორიის ფართობია 0.035 ჰა;  

k – შესწორების კოეფიციენტი ამ ობიექტისათვის შეადგენს 0.5-ს. 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე 1 საათში მოსული წვიმისა წყლის რაოდენობა იქნება: 

q=10x28x0.035x0.5=9.8 მ3/სთ. 

თუ, წვიმის ხანგრძლივობას პირობითად მივიღებთ დღეღამეში 2.5 სთ-ს მაშინ qდღღ. საშ= 

9.8x2.5=24.5 მ3/დღღ 

 
 

4 ალტერნატიული ვარიანტები 

 „გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ“ დებულების მე-5 მუხლის მიხედვით, სხვა 

საკითხებთან ერთად გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში უნდა მოიცავდეს პროექტის 

განხორციელების ალტერნატიული ვარიანტების ანალიზს, შერჩევას და ახალი ვარიანტების 

ფორმირებას. 

წინამდებარე ანგარიშში შემდეგი ალტერნატიული ვარიანტები: 

• არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი; 

• ახალი რეზერუვარების განთავსების ადგილის ალტერნატიული ვარიანტები. 

 

4.1 არაქმედების ალტერნატიული ვარიანტი 

ნავთობშემკრები ბაზის მიმდინარე საქმიანობის სფეროა ნონოწმინდის საბადოზე ამოღებული 

ფლუიდის მიღება, გაზისა და ნვთობის სასაქონლო მომზადება, დროებით  დასაწყობება და 

შემდგომი რეალიზაციის და განაწილების მიზნით ავტოცისტერნებით გადატვირთვა. 

აღნიშნული ტექნოლოგიური პროცესების სრულყოფილად წარმართვისთვის ტერიტორიაზე 

არსებობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. ამასთანავე უნდა აღინიშნოს, რომ ნავთობშემკრები 

ბაზის ადგილმდებარეობა ძალზედ ხელსაყრელია, როგორც ტექნოლოგიური პროცესების 

შესრულების, ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით (ბაზის ტერიტორიის საზღვარი 550 მ-ით 

არის დაშორებული საცხოვრებელი ზონიდან).  

მართალია, ახალი რეზერვუარების მოწყობის პროცესი დაკავშირებულია გარკვეული 

მოცულობის სამშენებლო სამუშაოების შესრულებასთან და შესაბამისად მოსალოდნელია 

გარემოზე ზემოქმედების ისეთი რისკები, როგორიცაა, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთირებათა 

ემისიები, ხმაურის გავრცელება და სხვა, მაგრამ სამაგიეროდ მნიშვნელოვანი იქნება პროექტის 

განხორციელებით მიღებული სარგებელი, რაც გამოიხატება შემდეგში“ 

• ფლუიდის გაწმენდის და სასაქონლო ნავთობის მომზადების სრული ციკლის ჩატარება 

შესაძლებელი იქნება ნინოწმინდის ბაზის ტერიტორიაზე, რაც მნიშვნელოვნად 
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შემაცირებს ფლუიდის გადატვირთვისათვის საჭირო სატრანსპორტო ოპერაციებს, 

შესაბამისად ამასთან დაკავშირებულ გარემოზე ზემოქმედების რისკებს (ატმოსფერულ 

ჰაერში მავნე ნივთერებების ემისიები, ხმაურის გავრცელება, სატრანსპორტო ნაკადებზე 

ზემოქმედება. მოძრაობის უსაფრთხოების რისკები); 

• ბაზის ტერტიროიაზე  მოხდება სასაქონლო ნავთობის დროებითი დასაწყობება, 

გაზომვა და სახელმწიფოს კუთვნილი და სარეალიზაციო ნავთობის ცალ-ცალკე 

ტრანსპორტირება. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ რეზერვუარების დამონტაჟება მოხდება არსებული სარეზერვუარო 

პარკის თავისუფალ ტერიტორიაზე, რომელიც განკუთვნილი იყო პერპექტივაში დამატებითი 

რეზერვუარების მშენებლობისათვის. ახალი რეზერვუარების ოპერირება მოხდება არსებული 

სატუმბი სადგურიდან, ხოლო სანიაღვრე და სასაქონლო წყლების არინება არსებული 

სარეზერვუარო პარკის წყალარინების სისტემიდან. პროექტი განხორციელდება მაღალი 

ანთროპოგენური დატვირთვის მქონე ტერიტორიაზე, სადაც მცენარეული საფარი და ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენა წარმოდგენილი არ არის წარმოდგენილი, შესაბამისად ბიოლოგიურ გარემოზე 

ნეგატიური ზემოქმედების და ნიადაგის დეგრადაციის რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს.  

ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში ბუნებრივ და სოციალურ 

გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკები არ არის მაღალი.  

  გამომდინარე ზემოთ აღნიშნულიდან, ახალი რეზერვუარების პროექტის განხორციელება 

გარემოსდავითი თვალსაზრისით და ეკონომიკურად მომგებიანია და არაქმედების 

ალტერნატიული ვარიანტი  მიუღებლად უნდა ჩაითვალოს.  

  

4.2 ახალი რეზერუვარების განთავსების ადგილის ალტერნატიული ვარიანტები; 

ახალი რეზერვუარების მოწყობის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში,  თეორიულად 

განიხილებოდა მათი განტავსების რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტი, მათ შორის: 

რეზერვუარების განთავსება  ბაზის დასავლეთ წალიში, ბაზის ტერიტორიის გარეთ და 

არსებული სარეზერვუარო პარკის ტერიტორიაზე. გარემოსდაცვითი და საინჯინრო-ტექნიკური 

ისწინებით უპირატესობა მიენიჭა რეზერვუარის განთავსებას არსებული სარეზერვუარო პარკის 

ტერიტორიაზე, რაც განპირობებული იყო შემდეგი უპირატესობებით: 

• არსებული სარეზერვუარო პარკის ჩრდილო-აღმოსავლეთით არსებული ტერიტორია 

გათვალისწინებული იყო პერსპექტივაში დამატებითი რეზერვუარების მოსაწყობად, 

შესაბამისად ახალი რზერვუარების მომსახურება შესაძლებელი იქნება არსებული 

სატუმბი სადგურის, წყალარინების სისტემის და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურის 

გამოყენებით; 

• ახალი რერზერვუარების მოწყობა არ იქნება დაკავშირებული დამხმარე 

ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან და შესაბამისად მნიშვნელოვანი მოცულობის 

სამშენებლო სამუშაოებთან, რაც გარკვეულად ამცირებს მშენებელობასთან 

დაკავშირებულ გარემოზე ზემოქმედების რისკებს; 

• რეზერვუარების მოსაწყობად შერჩეული ტერიტორია მაღალი ანთროპოგეური 

დატვირთვისაა, მასზე არ არის წარმოდგენილი ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა და 

მცენარელი საფარი. შესაბამისად ბიოლოგიურ გარემოზე და ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე 

ზემოქმედების რისკები პრაქტიკულად არ არსებობს.     

• ახალი სარეზერვუარო პარკის ბაზის ტერიტორიის გაერეთ მოწყობის შემთხვევაში, 

საჭირო იქნება ახალი ტერიტორიის ათვისება, რაც დაკავშირებული იქნება მაღალ 

გარემოსდაცვით რისკებთან; 

• ახალი რეზერვუარების არსებულ სარეზერვუარო პარკის ტერიტორიაზე მოწყობა 

უპირატესობით ხასიათდება ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით, რადგან საჭირო არ 

იქნება დამხმარე ინფრასტრუქტურის მოწყობა. 
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5 გარემოს არსებული მდგომარეობა 

5.1 ზოგადი მიმოხილვა 

შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზა განთავსებულია 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, კერძოდ:  სოფ. პატარძეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე.   

ბაზის განთავსების ადგილის ბუნებრივი და სოციალური გარემოს ფონური მდგომარეობის 

აღწერა განხორციელდა არსებული საცნობარო, საფონდო მასალების, ოფიციალური 

სტატისტიკური მონაცემების და ტერიტორიის აუდიტის შედეგების საფუძველზე.  

 

5.2 ბუნებრივი გარემო 

5.2.1 კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის რელიეფი ზღვის დონიდან 460 მ-იდან 1,800 მ-ის ფარგლებში, 

კლიმატი ზონალობის მიხედვით იცვლება. დაბალ ზონაში გაბატონებულია ზომიერად თბილი 

სტეპური ჰავა, ხოლო შედარებით მაღალ ზონაში ზომიერად ნოტიო. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე იცის ზომიერი ზამთრი და ცხელი ზაფხული.  

ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურაა 11°C-12°C, ნალექების საშუალო წლიური მოცულობა 

კი 700-860 მმ. ნალექების მაქსიმუმი მოდის გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში. 

საკვლევი ტერიტორიის დამახასიათებელი მეტეოპირობები ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებსა და 

დიაგრამებზეა წარმოდგენილი. 

ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა (0C) 
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პერიოდი <80C საშუალო თვიური 

ტემპერატურით 

საშუალო ტემპერატურა 13 

საათზე 

ხანგრძლივობა 

დღეებში 

საშუალო 

ტემპერატურა 

ყველაზე 

ცივი 

თვისათვის 

ყველაზე 

ცხელი 

თვისათვის 

საგარეჯო 27,9 -7 -12 -0,2 151 2,6 2,7 26,0 

ფარდობითი ტენიანობა 
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თვე 

საშ. 
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საშ. 

წლ. 

აბს. 

მაქს. 

წლ. 

აბს. 

მინ. 

წლ. 
0C -0,1 1,1 4,6 10,1 15,4 19,0 22,0 21,8 17,3 12,1 6,3 2,0 11,0 38 -24 

თვე I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII საშ 

% 71 69 69 68 69 66 64 63 70 75 76 72 69 
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მეტეო 

სადგურის 

დასახელება 

საშუალო ფარდობითი ტენიანობა 

13 საათზე 

ფარდობითი ტენიანობის საშ. დღე–

ღამური ამპლიტუდა 

ყველაზე ცივი 

თვის 

ყველაზე ცხელი 

თვის 

ყველაზე ცივი 

თვის 

ყველაზე ცხელი  

თვის 

საგარეჯო 61 52 14 23 

ნალექების რაოდენობა 

ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ ნალექების დღე–ღამური მაქსიმუმი, მმ 

761 102 

ქარის მახასიათებლები 

ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ 

1 5 10 15 20 

19 23 25 26 27 

 
ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ 

იანვარი ივლისი 

4,6/0,4 2,7/1,2 

 
ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში 

ჩ ჩა ა სა ს სდ დ ჩდ შტილი 

26 5 8 12 5 4 6 34 18 

 

წყარო: სნწ „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ (პნ 01. 05-08) 

 

5.2.2 ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი და დაბინძურების წყაროები 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე დაკვირვების 

მონაცემები არ არსებობს. ასეთი შემთხვევებისთვის „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა 

ზღვრულად დასაშვები ან/და დროებით შეთანხმებული გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების 

მეთოდის შესახებ“ დებულებაში მოცემულია ატმოსფერული ჰაერის მავნე ნივთიერებებით 
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ფონური დაბინძურების საორიენტაციო მნიშვნელობები, რომელიც დამოკიდებულია 

დასახლებული პუნქტის მოსახლეობის რიცხოვნობაზე. 

ცხრილი 5.2.2.1. მავნე ნივთიერებების ფონური კონცენტრაციების საორიენტაციო 

მნიშვნელობები 

მოსახლეობა, ათ. 

კაცი 

ფონური კონცენტრაციის მნიშვნელობა, მგ/მ3 

აზოტის 

დიოქსიდი (NO2) 

გოგირდის 

დიოქსიდი (SO2) 

ნახშირჟანგი 

(CO2) 

მტვერი 

250-125 0,03 0,05 1,5 0,2 

125-50 0,015 0,05 0,8 0,15 

50-10 0,008 0,02 0,4 0,1 

<10 0 0 0 0 

საკვლევი ტერიტორიის უახლოესი დასახლებული პუნქტებია სოფ. პატარძეული 3250 

მოსახლით და სოფ. ნინოწმინდა 2380 მოსახლით, რაც ჯამურად ნაკლებია 10 ათას კაცზე. 10 

ათასზე ნაკლები მოსახლეობის მქონე დასახლებული პუნქტებისათვის დამაბინძურებელ 

ნივთიერებათა კონცენტრაციები არ არის განსაზღვრული და ასეთი ტერიტორიები ითვლება 

პირობითად სუფთა ტერიტორიებად. საკვლევ ტერიტორიაზე განთავსებულია მხოლოდ 

ნონიწმინდის ნავთობშემკრები ბაზის ინფრასტრუქტურის ობიექტები. 

 

5.2.3 ხმაურის ფონური მდგომარეობა 

ნორმატიული დოკუმენტით – ტექნიკური რეგლამენტი “ხმაური სამუშაო ადგილებზე, 

საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი შენობების სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების 

ტერიტორიაზე”,  ხმაურის გავრცელების დონის ნორმა ღამის საათებისათვის (23 საათიდან 7 

საათამდე) შეადგენს 45 დბა-ს, დღის საათებისათვის 55 დბა-ს. სამრეწველო მოედნებზე კი 

ხმაურის გავრცელების დონე შეადგენს 80 დბა-ს. 

ბაზის ტერიტორიაზე ხმაურის გავრცელების წყაროდ შეიძლება ჩაითვალოს ელეტროტუმბოების 

მუშაობა და ტრანსპორტის მოძროაბა, რაც ძალზე დაბალი ინტენსივობის გამო ნაკლებ 

ყურადღებას იმსახურებს.  

ბაზის ტერიტორიაზე ხმაურის გავრცელების დონეების დადგენის მიზნით ჩატარდა გაზომვები 

სამრეწველო მოედანზე გაზომილი ხმაურის დონე შეადგენდა 68 დბა-ს, ხოლო უახლოესი 

საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე 42.8 დბას. 

გაზომვის შედეგებიდან ჩანს, რომ ხმაურის გავრცელების დონე არ აჭარბებს ნორმირებულ 

დონეებს. 

 

5.2.4 გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პიროებები  

ბაზის ტერიტორია, მოქცეულია საზღვრებში, რომელშიაც ჩრდილო და ჩრდილო-დასავლეთი 

ნაწილი უჭირავს მთებს, სამხრეთი და სამხრეთ აღმოსავლეთი ვაკეებსა და ზეგანს, ხოლო 

დასავლეთი და აღმოსავლეთი ნაწილები ძირითადად ვაკეა. მისი ცენტრალური ნაწილია 

სამგორის ტალღობრივი ვაკე, რომელიც აღმოსავლეთით ერწყმის ივრის ზეგანს, ხოლო სამხრეთ 

აღმოსავლეთით – გარდაბნის ვაკეს. ეს უკანასკნელი, ალუვიურ-დელუვიური ნალექებით 

აგებული ტერასული ვაკეა. მთლიანობაში, ტერიტორია   გეოლოგიური თვალსაზრისით, 

ძირითადად განპირობებულია დანალექი ქანებით შექმნილი ზედაპირებით. უშუალოდ უბანზე 

საშიში გეოლოგიური პროცესების ჩასახვა-განვითარების კვალი არ აღინიშნება, უბანი მდგრადია 

და კარგ საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებში იმყოფება. გამომდინარე აქედან საინჟინრო-

გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით ს.ნ. და წ. 1.02.07.87-ის მე-10 დანართის 

თანახმად განეკუთვნება I (მარტივი) სირთულის კატეგორიას გეომორფოლოგიური 
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თვალსაზრისით უბანი, წარმოადგენს ველების ტერასირებულ სწორ ზედაპირებს ოდნავ 

დახრილებს სამხრეთ-დასავლეთით. ცენტრალურ ნაწილში კარგად გამოიხატება ორი მაღალი 

ტერასული საფეხური. ჰიფსომეტრიულად დაბლა განლაგებულია მეორე ტერასა., ხოლო 8-12 მ-

ით ზევით მესამე ტერასული საფეხური. პატარა რუების ეროზიული მოქმედების შედეგად ზედა 

ტერასული საფეხური დანაწევრიანებულია ზრდასრული ხევ-ხრამებით. უბნის მიდამოებში 

რელიეფი ტექტონიკურია, კარგად გამოხატული აკუმულაციურია ტერასული საფეხურებით. 

უშუალოდ საქმიანობის განლაგების მოედნის ზედაპირი სწორია, თითქმის ბრტყელი, ოდნავ 

დახრილი სამხრეთისაკენ. ზედაპირი ერთიანია და მთლიანი. ტერიტორიის ფარგლებში 

თანამედროვე საშიში გეოდინამიკური პროცესების გამოვლინება არ აღინიშნება. ტერიტორია 

მდგრადია და მომავალშიც ამ მდგრადობის დარღვევის წინაპირობა ამჟამად არ არსებობს. 

რაიონის უმთავრესი წიაღისეულია: ნავთობის საბადოები, გაჯის ნედლეული; აგრეთვე 

სამშენებლო მასალა (მათ შორის ანდეზიტ-ბაზალტები, ტუფოგენური ქვიშა-ქვები, კერამიკული 

თიხები და სხვა) 

საწარმოო ობიექტის განლაგებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორისათვის დამახასიათებელია 

მაღალი ხარისხის მიწისქვეშა წყლების თხელი წყალშემცველი ჰორიზონტები, წყლის 

ლოკალიზებული და ზოგადად ნაკლები სიუხვის მაჩვენებლებით. ეს ტერიტორია მთლიანად 

მოიცავს ისეთ უბნებს, რომლებიც ხასიათდება ვულკანურ ქანებში არსებული სასმელად ვარგისი 

წყალშემცველი ჰორიზონტებით. აქედან გამომდინარე, ამ წყლებისაგან წარმოშობილი წყაროები 

გამოიყენება ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ, როგორც სასმელად წყალმომარაგების 

უმთავრესი საშუალება. აღნიშნული გარემოება განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას ანიჭებს 

საქმიანობის ინვესტორებს - წყლის ობიექტების დაცვის უზრუნველყოფის საკითხებში 

არსებული, ქვეყანაში დადგენილი მოთხოვნების სავალდებულო შესრულების მხრივ. 

უბნის ფარგლებში და მის მიდამოებში გრუნტის წყლების გამოსავალი არ აღინიშნება. გრუნტის 

წყლების მცირედებეტიანი გაფანტული და იშვიათი გამოსავლებია ღარტაფების ფსკერებზე 

ტერასული საფეხურის ახლოს. მიწისქვეშა წყლები არ ფიქსირდება 4.0 მ-დე ჭაბურღილშიც. 

ალუვიური ნალექები ამ სიღრმემდე პრაქტიკულად უწყლოა. 

საქართველოს ტერიტორიის სეისმური დარაიონების კორექტირებული სქემის მიხედვით 

ტერიტორია განეკუთვნება 8 ბალიან სეისმურ ზონას(საფუძველი: საქართველოს რესპუბლიკის 

არქიტექტურისა და მშენებლობის საქმეთა სამინისტროს 1991 წლის 7 ივნისის № 42 ბრძანების 

დანართი № 1). 

საწარმოო უბნის ტერიტორია წარმოადგენს ალუვიური ქანებისაგან წარმოქმნილ ვაკეს, რომელიც 

აგებულია მეოთხეული რიყნარის, ქვიშებისა და თიხებისაგან, ტექტონიკურად ის განეკუთვნება 

მცირე კავკასიონის ნაოჭა სისტემის აღმოსავლეთ ნაჭილს. 

საწარმოსათვის გამოყოფილი ტერიტორიის ფარგლებში თანამედროვე საშიში გეოდინამიკური 

პროცესების გამოვლინება არ აღინიშნება. ტერიტორია მდგრადია და მომავალშიც ამ 

მდგრადობის დარღვევის წინაპირობა არ არსებობს. 

 

 

5.2.4.1 სეისმური პირობები 

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სოფ 

პატარძეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც საქართველოში მოქმედი სამშენებლო 

ნორმებისა და წესების „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01. 01-09), №1 დანართის მიხედვით, 

მოქცეულია 8 ბალიან (MSK 64 სკალა) სეისმურ ზონაში. სოფ. პატარძეულის სეისმურობის 

უგანზომილებო კოეფიციენტი A შეადგენს 0,17-ს.  

ნახაზი 5.2.4.4.1. 
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5.2.5 ჰიდროლოგია 

ნინოწმინდა-მანავის საბადოს ტერიტორია განლაგებულია გომბორის ქედის სამხრეთ კალთებზე 

და დასერელია სამხრეთისკენ მიმართული ხევებით, რომელთა უმეტესი ნაწილი სეზონურია და 

ღვარ¬ცოფული ხასიათის. მდ. იორი რომელიც განტვირთავს სეზონურ ჩამონადენებს ტერი-

ტო¬რიის სამხრეთი საზღვრიდან დაშორებულია 4-10 კმ-ით.  

მდინარე იორი აღმოსავლეთ საქართველოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მდინარეა. სათავე აქვს 

კავკასიონის სამხრეთ კალთაზე – მწვერვალ ბარბალოსთან (ზ. დ. 2600 მ), ხოლო ერთვის 

მინგეჩაურის წყალსაცავს. მდინარის საერთო სიგრძე 320 კმ-ია, ხოლო წყალშემკრები აუზის 

ფართობი – 4650 კმ2, საზრდოობს თოვლის, წვიმისა და მიწისქვეშა წყლით (მათ შორის შემდეგი 

თანაფარდობაა: მიწისქვეშა წყალზე მოდის მთელი ჩამონადენის 39%, წვიმაზე-33%, თოვლზე-

28%). წყალდიდობა იცის მარტ-ივლისის პერიოდში, წყალმოვარდნები ხშირია ზაფხულ-

შემოდგომაზე. მდგრადი წყალმცირობაა – ზამთარში. წლიური ჩამონადენის საშუალო 

მნიშვნელობაა 341 მლნ მ3. აქედან, გაზაფხულზე მოდის წლიური ჩამონადენის 43%, ზაფხულზე-

30%, შემოდგომაზე-16%, ხოლო ზამთარზე, მხოლოდ 11%. 

ბაზის განლაგებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ჰიდროლოგიური ქსელის დახასიათებისას 

განსაკუთრებული ყურადღება მახვილდება ზედაპირული წყლის უმთავრებს ობიექტებზე. 

წყლის ამ ტიპის ობიექტებთან ერთად ყურადღებას იმსახურებს განსახილველ ტერიტორიაზე, 

ადგილობრივ პირობებში არსებული, სარწყავი არხების საკმაოდ მჭიდრო ქსელი, რომელიც 

გარკვეულწილად განაპირობებს ბუნებრივი და ანტროპოგენური ფაქტორების 

მრავალფეროვნებას. 

 

5.2.6 ნიადაგები 

ბაზის განლაგებისა და მისი მიმდებარე ტერიტორისათვის დამახასიათებელი ნიადაგები და 

ლანდშაფტები გარკვეულწილად ხასიათდებიან ნაკლები ცვალებადობით და შედარებით მეტი 

ერთგვაროვნებით. ძირითადი ლანდშაფტები წარმოდგენილია სუბტროპიკების ვაკეთა - 

ზომიერად მშრალი სუბტროპიკების ზეგნების ლანდშაფტებით, რომლებშიც გამოიყოფა 

ნახევარუდაბნოს, მშრალი სტეპური, ჯაგ-ეკლიანი და მეჩხერტყიანი, მთა-ტყისა და მთა-მდელოს 

ტიპები. ეს ლანდშაფტები უმთავრესად დეგრადირებულია მისი ანთროპოგენიზაციის გამო, რაც 
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გამოხატულია აქ მიმდინარე და ანდრინდელ პერიოდში განხორციელებული - სამოქალაქო და 

ინდუსტრიული ობიექტების მსენებლობით, ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურით, თვითნებური 

ნაგავსაყრელების წარმოშობით და ტყის მასივების გაჩეხვის ტენდენციით. ლანდშაფტების 

ღირებულება მატულობს ტერიტორიის მაღლივი ზონალობის ზრდის კვალობაზე. დაგეგმილი 

საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, მისი განხორციელების შედეგად რაიმე ზეგავლენა 

არსებული ლანდშაფტების ცვალებადობაზე მოსალოდნელი არ არის - რადგან საქმიანობა არ 

ხასიათდება ნიადაგის საფარზე ზემოქმედებით.  

ნიადაგის ტიპების დადგენის მიზნით ჩატარებულმა კვლევებმა გამოავლინა შემდეგი სურათი: აქ 

ჭარბობს რუხი ყავისფერი ნიადაგები – დამლაშებული ნიადაგების კომპლექსებით, ბიცობი და 

დამლაშებული ნიადაგები, აგრეთვე მთა მდელოს ნიადაგები. აღნიშნული ტერიტორია 

ხასიათდება ნიადაგის ძირითადად საშუალო და შედარებით დაბალი ეროზიის რისკით, რაც 

პირდაპირ შეესაბამება ამ რაიონისათვის დამახასიათებელ, ზედა და ქვედა ზონალობის უბნებს. 

ახალი რეზერვუაერებისათვის განკუთვნილი ტერიტორია დაფარულია ხელოვნურად 

შემოტანილი ხრეშის ფენით და შესაბამისად ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა პრაქტიკულად არ 

არსებობს.   

 

5.2.7 ფლორა 

ბაზის განთავსების რაიონი მიეკუთვნება აღმოსავლეთ ამიერკავკასიის  ივირის ზეგნის რეგიონს. 

იგი მოიცავს აღმოსავლეთ საქართველოს ვაკეებისა და დაბალი ზეგნების მუხნარებსა და 

რცხილნარებს და აღმოსავლეთ საქართველოს მთის წიფლნარებს. ასევე ფართოდაა გავრცელე-

ბული რახელა, პანტა, ცირცელი, მთის ნეკერჩხალი და სხვა. ტყის საშუალო სიხშირე 4-დან 5-

მდეა, ხოლო ხეების საშუალო სიმაღლე – 10-20 მ-ია, დიამეტრი 0,2-0,4 მ. განაჩეხი ტყე და 

ბუჩქნარი, რომელიც ტერიტორიის სამხრეთ ნაწილშია, დასახლებული პუნქტების მახლობლად, 

დაჯუჯავებულია და მათი სიმაღლე 2-3მ-ს არ აღემატება. ტყეს ნინოწმინდა-მანავის ფართობის 

71.8% უკავია, განაჩეხ ტყეს და ბუჩქნარებს – 6,7%, ხოლო მაღალმთიან საძოვრებს _ 10.7%. 

მაღალმთიანი საძოვრები ძირითადად 1600 მ-ის ზემოთაა ზღვის დონიდან. 

“საქართველოს წითელ წიგნში” შეტანილი მცენარეების იშვიათი და გადაშენების პირას მისული 

სახეობებიდან ლიცენზირებულ ტერიტორიაზე გვხვდება რამდენიმე. 

ქაცვი. (Hippophae rhamnoides L.) 3 მ-დე სიმაღლის ბუჩქია. გამოიყენება სადურგლო საქმეში 

მაგარი, მკვრივი და მძიმე მერქნის გამო. მისი ნაყოფი ხალხურ მედიცინაში ცნობილია, როგორც 

კუჭ-ნაწლავის დაავადებისა და ჰიპერტონიის სამკურნალო საშუალება; იყენებენ აგრეთვე 

სისხლძარღვთა შევიწროებისა და უშაქრო დიაბეტის შემთხვევაშიც. ჭრილობებისა და 

წყლულების მოსაშუშებლად ხალხური მედიცინა უძველესი დროიდან იყენებს ქაცვის ზეთს. 

გავრცელებულია საქართველოს თითქმის ყველა რაიონში, 2000 მ-მდე ზღვის დონიდან, 

საქართველოს გარეთ _ ევრაზიაში.  

ქმნის გაუვალ რაყას მდინარეთა და მის შენაკადთა ხეობებში. მრავლდება თესლით და ფესვის 

ამონაყარით. 

მაღალმთის მუხა (აღმოსავლური მუხა) (Quereus macranthera Fisch et Mey) 20-28 (10-15) მ-ის 

სიმაღლის ხეა. წინა-აზია-კავკასიის უძველესი სახეობაა, მნიშვნელობა აქვს ფლორის ისტორიის 

შესწავლისათვის. მაღალხარისხოვანი მაგარი მარქანის მქონე, გვალვა და ყინვაგამძლე მცენარეა. 

გვხვდება საქართველოს თითქმის ყველა მაღალმთიან რაიონში. საქართველოს გარეთ _ 

იმიერკავკასიაში (ჩეჩნეთ-ინგუშეთი, დაღესტანი), ამიერკავკასიაში (აზერბაიჯანი, სომხეთი), 

მცირე აზიაში, აღმოსავლეთ ანატოლიაში (ოლთი-ჩაის აუზი), ჩრდილო ირანში (ასტარა, გილანი, 

მაზენდერანი). 
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იზრდება ტყის შუა და ზედა სარტყლებში 900 მ-დან 2400 მ-მდე სიმაღლეზე ზღვის დონიდან, 

მეტწილად მშრალ სამხრეთ ფერდობებზე, სადაც ქმნის მეჩხერ პარკულ ტყეს პანტის, ცირცელის, 

არყის, მაღალმთის ნეკერჩხლის მონაწილეობით. გვხვდება წმინდა (იშვიათად) ან შერეული 

კორომების სახით ან ერთეულებადაც. მრავლდება თესლით და ვეგეტაციურად (ამონაყარით). 

კავკასიის ასტრაგალი, გლერძი (Astragalus caucasicus Pall). დაბალი, ეკლიანი ბუჩქია. 

მნიშვნელობა აქვს კავკასიის ქსეროფილური ფლორის ისტორიის შესწავლისათვის. 

საქართველოში ცნობილია მხოლოდ ქართლში. გარე კახეთში და ქიზიყში. საქართველოს გარეთ 

ამიერკავკასიაში და თურქეთში. იზრდება მშრალ, ქვიან და ეკლიან ფერდობებზე მთის ქვედა 

სარტყელში შიბლიაკის ტიპის ბუჩქნარებში. გვხვდება სპორადულად მცირე ფართობებზე. 

მრავლდება თესლით. 

ტყის ვაზი, უსურვაზი, კრიკინა (Vitis silverstris Gmel). მცოცავი ხვიარა ბუჩქია. ველური ვაზის 

ერთ-ერთი იშვიათი სახეობაა, რომლიდანაც კულტურული ვაზის მრავალი ჯიშია გამოყვანილი. 

გვხვდება საქართველოს თითქმის ყველა ტყიან რაიონში. საქართველოს გარეთ ევროპაში, 

ხმელთაშუაზღვეთში, მცირე აზიაში, ირანში, ცენტრალურ აზიაში. იზრდება ტყეებში, 

უმთავრესად ვაკის, დაბალი მთისა და ჭალის ტყეებში, 1400-1500მ სიმაღლეზე ზღვის დონიდან. 

გვხვდება სპორადულად; რიცხობრივად თანდათან მცირდება. მრავლდება თესლით და 

ვეგეტაციურად. დაცვის მიზნით აკრძალულია იმ ხეების ჭრა, რომელზედაც კრიკინაა 

შემოხვეული. 

საკუთრივ ბაზის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ტერიტორიზე მცენარეული საფარი 

წარმოდგენილი არ არის და არს მცენარეულ საფარზე ზემოქმედების რისკი არ არსებობს რადგან 

ბქაზა მოქმედი ობიექტია და მისი ტერიტორიის გარეთ რაიმე სამშენებლო სამუშაოები 

დაგეგმილი არ არის.  

ახალი რეზერვუარების მშენებლობა დაგეგმილია არსებული სარეზერვუარო პარკის 

ტერიტორიაზე, სადაც როგორც საერთოდ ბაზის ტერიტორიაზე, მცენარეული საფარი 

პარაქტიკულად  არ არსებობს.  

 

5.2.8 ფაუნა 

ნინოწმინდა-მანავის ფართობი მიეკუთვნება კავკასიონის ზოოგეოგრაფიულ რაიონს. 

ძუძუმწოვრებიდან აქ ფართოდაა გავრცელებული მელა, ტურა, მგელი, ძილგუდა, ტყის კატა, 

იშვიათად გვხვდება დათვი. ფრინველებიდან გვხვდება შაშვი, კაჭკაჭი, ქორი, ყვავი, ორბი, 

ხოხობი, ბეღურა და სხვა. ქვეწარმავლებიდან აღსანიშნავია გველგესლა. 

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს მნიშვნელოვანი ანთროპოგენური დატვირთვის მქონე 

ტერიტორიაზე, სადაც ინტენსიურად მიმდინარეობს ტექნოლოგიური პროცესები და 

შესაბამისად ხმაურის ფონური მდგომარეობა საკმაოდ მაღალია. ამიტომ აქ შეიძლება შეგხვდეს 

გარეულ ცხოველთა, მხოლოდ სინონტროპული სახეობები.  

 

5.2.9 დაცული ტერიტორიები 

ნავთობშემკრები ბაზის უახლოესი დაცული ტერიტორიაა მარიამჯვრის სახელმწიფო ნაკრძალი, 

რომელიც მდებარეობს ცივ-გომბორის ქედის სამხრეთ კალთებზე, ქ. საგარეჯოს ჩრდილო-

აღმოსავლეთ მხარეს, სოფელ ანთოკის ჩრდილოეთით. მისი საერთო ფართობია 1040 ჰა. დაარსდა 

1935 წელს.  მარიამჯვრის ნაკრძალის გამოყოფას საფუძვლად დაედო კავკასიის რელიქტის-

სოსნოვსკის ფიჭვის (Pinus Sosnowsky Nakai) ხელუხლებელი ლანდშაფტების დაცვა-შენარჩუნება, 

რომლის ანალოგი არა მარტო საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც არ მოიპოვება. აქ 

წარმოდგენილია ფიჭვის ხეების ვარჯების სხვადასხვა ფორმა (პოლიმორფიზმი), რომლებიც 

მეტყევე მეცნიერების მიერ შემდეგნაირადაა გამოყოფილი: პირამიდული (Pinus Sosnowsky Nakai 
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var. pyramidalis Kurd.), კომპაქტური (Pinus Sosnowsky Nakai var. compacta Kurd.), ოვალური (Pinus 

Sosnowsky Nakai var. ovalus Kurd.), ქოლგისებრი (Pinus Sosnowsky Nakai var. umbraculifera  Kurd.). 

მარიამჯვარის სახელმწიფო ნაკრძლამდე დაცილება შეადგენს 6.4 კმ-ს, რაც გამორიცხავს 

ნეგატიური ზემოქმედების რისკებს.  

სურათი 5.2.9.1. ნავთობშემკრები ბაზის და მარიამჯვარის სახელმწიფო ნაკრძალის 

ურთიერთგანლაგება 

 

 

5.3 სოციალურ-ეკონომიკური გარემო 

საკვლევი ტერიტორია ადმინისტრაციულად მიეკუთვნება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს. 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს დასავლეთით ესაზღვრება გარდაბნისა და მცხეთის 

მუნიციპალიტეტები, აღმოსავლეთით საზღვრავს სიღნაღისა და გურჯაანის 

მუნიციპალიტეტები, ჩრდილოეთით საზღვრავს თელავის, თიანეთისა და ახმეტის 

მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით კი ესაზღვრება აზერბაიჯანის რესპუბლიკა. საგარეჯოს 

მუნიციპალიტეტის ფართობია 1491 კმ². აქედან სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებს 94 371 ჰა 

უკავია, 42 065 ჰა კი ტყეებს. 

მუნიციპალიტეტის რელიეფი ზღვის დონიდან 460 მ-იდან 1,800 მ-ის ფარგლებში იცვლება. 

კლიმატი ზონალობის მიხედვით იცვლება. დაბალ ზონაში ზომიერად თბილი სტეპური ჰავაა 

გაბატონებული, ხოლო შედარებით მაღალ ზონაში ზომიერად ნოტიო. ჰაერის საშუალო წლიური 

ტემპერატურაა 11°C-12°C, ნალექების საშუალო წლიური მოცულობა კი 700-860 მმ. ნალექების 

მაქსიმუმი მოდის გაზაფხულზე და ზაფხულის დასაწყისში. 

მუნიციპალიტეტში 45 დასახლებული პუნქტია, 1 ქალაქი (საგარეჯო) და 44 სოფელი. 2015 წლის 

მონაცემების მიხედვით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 52.8 ათასი კაცია, აქედან სოფლად 41.7 

ათას კაცი ცხოვრობს, ხოლო დარჩენილი 11.1 ათასი კაცი ქალაქ საგარეჯოში. მოსახლეობის 

შემოსავლების ძირითადი წყაროებია: სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, სასოფლო-სამეურნეო 

ტექნიკით მომსახურება და ხე-ტყის რეალიზაცია. მუნიციპალური ბიუჯეტი ადგილობრივი 

შემოსავლებისა და გამოთანაბრებითი ტრანსფერის ჩათვლით შეადგენს 13 387 000 ლარს. 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების გეგმის მიხედვით, ეკონომიკის 

პრიორიტეტული დარგია სოფლის მეურნეობა. 

მუნიციპალიტეტის ცენტრია  ქ. საგარეჯო, რომელიც  თბილისიდან აღმოსავლეთით 45 კმ-ითაა 

დაშორებული.  
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5.3.1 ეკონომიკური მდგომარეობის ზოგადი მიმოხილვა 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სოფლის მეურნეობა ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობაა. 

ადმინისტრაციული ერთეული უპირატესად მევენახეობის და მეცხოველეობის განვითარებით 

გამოირჩევა. სასოფლო–სამეურნეო სავარგულები შეადგენს 94 371 ჰა-ს. მათ შორის სახნავ–სათესს 

უკავია 29 575 ჰა, ხეხილის ბაღებს 6 424 ჰა, ხოლო სათიბ–საძოვარს 58 372 ჰა. ადგილობრივი 

ხელისუფლების ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტის სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფონდი, 

კერძოდ კი სახნავ-სათესი მიწები ბოლო 10 წელიწადში არ შემცირებულა. თუმცა, ადგილი აქვს 

ს/ს მიწების დეგრადაციას, გამარილიანების, ეროზიის და ჭარბი ძოვების გამო. 

მუნიციპალიტეტში წარმოება საშუალოდ არის განვითარებული. მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს მცირე ზომის მეფრინველეობის ფაბრიკები, ღვინის ქარხნები, 

მცირე პურის საცხობები. საწარმოთა უმრავლესობაში დამონტაჟებულია წყლის მრიცხველები, 

ხდება წყლის ცირკულაცია. საწარმოთა გარკვეული რაოდენობა იყენებს ენერგო–ეფექტურ 

მანქანა- დანადგარებს. 

  

5.3.2 კულტურული მემკვიდრეობა 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მრავლადაა უმნიშვნელოვანესი ისტორიული 

ძეგლები, მათ შორის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით მდიდარია  ნავთობშემკრები 

ბაზის უახლოესი დასახლებული პუნქტები სოფ. პატარძეული და სოფ. ნინოწმინდა.  

საკუთრივ ბაზის განთავსების ტერიტორიაზე კულტურული მემკვიდრეობის ხილული და 

მიწისქვეშა ძეგლები მისი მშენებლობის პერიოდში არ ყოფილა იდენტიფიცირებული და არც 

ახალი  რეზერვუარების მშენებლობის ფაზაზეა მოსალოდნელი, რადგან მათი მოწყობა მოხდება 

არსებული სარეზერვუარო პარკის ტერიტორიაზე სადაც თავს დროზე უკვე ჩატარებულია 

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გეგმარებითი სამუშაოები.  

 

6 გარემოზე ზემოქმედების შეფასება და ანალიზი 

6.1 ზოგადი მიმოხილვა 

გზშ-ს პროცესში შეჯერდა ზემოთ წარმოდგენილი ინფორმაცია, რის საფუძველზეც დადგინდა 

ახალი რეზერვუარების მშენებლობასთან და ნავთობშემკრები ბაზის ექსპლუატაციასთან 

დაკავშირებული გარემოზე ზეგავლენის წყაროები, სახეები, ობიექტები და მოხდა გარემოს 

მდგომარეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების 

პროგნოზირება. აღნიშნულის შემდგომ გაადვილდა განსახილველი ობიექტის კონკრეტული და 

ქმედითუნარიანი გარემოსდაცვითი ღონისძიებების შემუშავება.  

ამ ეტაპზე პრიორიტეტულობის თვალსაზრისით, გამოვლენილი იქნა გარემოს სხვადასხვა 

რეცეპტორებზე მოსალოდნელი ან ნაკლებად მოსალოდნელი ზემოქმედებები და მათი 

მნიშვნელობა. ზემოქმედების მნიშვნელობის შეფასება ხდება რეცეპტორის მგრძნობელობისა და 

ზემოქმედების მასშტაბების გაანალიზების შედეგად.  

ბაზის საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელი ზემოქმედების სახეებია: 

• ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება; 

• ხმაურის გავრცელება; 

• ჩამდინარე წყლებით გრუნტის და გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკები; 

• ზემოქმედება ცხოველთა სამყაროზე (ფრინველები); 

• ნარჩენების წარმოქმნა და მათი მართვის პროცესში მოსალოდნელი ზემოქმედება; 

• ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე; 
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ბაზის ტერიტორიაზე მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების და მისი განთავსების 

ტერიტორიის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ზოგიერთი სახის ზემოქმედების განხილვა არ 

ჩაითვალა სავალდებულოდ. განხილვიდან ამოღებულ ზემოქმედებების სახეები, განხილვიდან 

მათი ამოღების მიზეზების მითითებით, მოცემულია ცხრილში 6.1.1 

ცხრილი 6.1.1. გზშ-ს განხილვიდან ამოღებული  ზემოქმედებები 

ზემოქმედების სახე განხილვიდან ამოღების საფუძველი  

ზემოქმედება 

მცენარეულ საფარზე 

ბაზის ტერიტორიაზე მცენარეული საფარი საერთოდ არ არის 

წარმოდგენილი.  

ზემოქმედება დაცულ 

ტერიტორიებზე 

უახლოესი დაცული ტერიტორია ნავთობშემკრები ბაზიდან დაცილებულია 

6.4 კმ-ით.  

ზემოქმედება 

ისტორიულ და 

კულტურულ 

ძეგლებზე, 

არქეოლოგიური 

ძეგლების დაზიანება 

ტერიტორია მოქცეულია მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვის მქონე 

არეალში, სადაც მრავალი წლის განმავლობაში ინტენსიურად 

მიმდინარეობდა ადამიანთა საქმიანობა. არქეოლოგიური ძეგლების გვიანი 

გამოვლინების შესაძლებლობა მინიმალურია რადგან ტერიტორია 

დაფარულია ხელოვნურად შემოტანილი გრუნტით. ახალი რეზერვუარები 

მოეწყობა არსებული სარეზერვუარო პარკის ტერიტორიაზე, სადაც 

მშენებლობის პროცესში ჩატარებულია ვერტიკალური და 

ჰორიზონტალური გეგმარებითი სამუშაოები.   

ზემოქმედება 

სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურაზე 

საპროექტო რეზერვუარების მშენებლობასთან დაკავშირებული 

სატრანსპორტო ოპერაციების დაბალი ინტენსივობის გათვალისწინებით, 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე მნიშვნელოვნი ზემოქმედება 

(საზოგადოებრივი სარგებლობის გზების საფარის დაზიანება, 

სატრანსპორტო ნაკადების გადატვირთვა) მოსალოდნელი არ არის. 

ზემოქმედება მიწის 

საკუთრებასა და 

გამოყენებაზე 

საპროექტო რეზერვუარების მოწყობა დაგეგმილია არსებული 

სარეზერვუარო პარკის ტერიტორიაზე, ხოლო ბაზის ექსპლუატაციის 

პროცესი ახალი ტერიტორიების გამოყენებას არ საჭიროებს, შესაბამისად 

მიწის საკუთრებასა და გამოყენების პიროებებზე ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ არის 

დემოგრაფიული 

მდგომარეობის 

ცვლილება 

ბაზის მომსახურე პერსონალის დიდი უმრავლესობა ადგილობრივი 

მოსახლოებაა, ხოლო ახალი რეზერვუარების მშენებლობაზე ძირითადად 

გამოყენებული იქნება  არსებული პერსონალი (მოწვეული იქნება მხოლოდ 

2-3 მახალი კვალიფიკაციის სპეციალისტი) შესაბამისად დემოგრაფიული 

ცვლილებები მოსალოდნელია არ არის. 

ზემოქმედება 

დასაქმებასა და 

ეკონომიკურ 

გარემოზე 

ბაზის ექსპლუატაციის პროცესში დასაქმებულია 70-მდე ადამიანი, 

რომელთა უმრავლესობა ადგილობრივი მაცხოვრებელია. ამგვარად, 

პირდაპირი ზემოქმედება არ არის მოსალოდნელი. 

 

6.2   ზემოქმედება ატმოსფერული ჰარის ხარსხზე  

6.2.1 მშენებლობის ფაზა  

ატმოსფერული ჰაერის შესაძლო დაბინძურების ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებულია 

მიდგომა, სადაც გათვალისწინებულია ტიპიური სამშენებლო ტექნიკის ფუნქციონირება. 

აღნიშნულ სამუშაოთა ნუსხიდან შეფასებულია და გაანგარიშებულია მოსალოდნელი ემისიები 

ატმოსფერულ ჰაერში ისეთი ტექნოლოგიური პროცესებიდან, როგორიცაა მიწის სამუშაოების 

შესრულება. ამ ოპერაციების განხორციელებისათვის გათვალისწინებულია მთელი რიგი მანქანა-

მექანიზმების ექსპლუატაცია  და სხვა საჭირო მატერიალური რესურსების გამოყენება მათ შორის 

შედუღების ელექტროდების ჩათვლით.  

გამომდინარე ზემოთაღნიშნულიდან იდენტიფიცირებულია დაბინძურების შემდეგი ძირითადი 

წყაროები: ექსკავატორი, ბულდოზერი და თვითმცლელები. ეს მექანიზმები მუშაობენ საწვავის 
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გამოყენებით და მათი გამონაბოლქვი შეფასებულია საექსპლუატაციო სიმძლავრის  

გათვალისწინებით მოქმედ ნორმატიულ და საცნობარო დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით.  

 

6.2.1.1 ემისიის გაანგარიშება  საგზაო-სამშენებლო მანქანის (ექსკავატორი) მუშაობისას (გ-1) 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს საგზაო-სამშენებლო 

მანქანების ძრავები მუშაობისას დატვირთვისა და უქმი სვლის რეჟიმში. 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [7,8,9]. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან მოცემულია ცხრილში 6.2.1.1.1. 

ცხრილი 6.2.1.1.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0324631 0,1682888 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0052737 0,0273387 

328 ჭვარტლი 0,0044567 0,0231034 

330 გოგირდის დიოქსიდი 0,0032883 0,0170467 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0271633 0,1408147 

2732 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 0,0076656 0,0397382 

გაანგარიშება შესრულებულია საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) სამუშაო მოედნის გარემო 

ტემპერატურის პირობებში. სამუშაო დღეების რ-ბა-180 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 6.2.1.1.2. 

ცხრილი 6.2.1.1.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

საგზაო-

სამშენებლო 

მანქანების 

(სსმ) 

დასახელება 

უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;  

 
რ-ბა 

ერთი მანქანის მუშაობის დრო 

მუშა 

დღე

ების 

რ-ბა 

დღეში, სთ 30 წთ-ში, წთ  

სულ 

დატვი

რთვის 

გარეშე 

დატვი

რთვი

თ 

უქმი 

სვლა 

დატვ

ირთვ

ის 

გარეშ

ე 

დატვ

ირთვ

ით 

უქმი 

სვლა 

 ექსკავატორი მუხლუხა 

სსმ, სიმძლავრით 61-100 

კვტ(83-136 ცხ.ძ) 

1 (1) 8 3,46667 3,2 1,33333 13 12 5 180 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

i-ური ნივთიერების მაქსიმალური -ერთჯერადი ემისია ხორციელდება ფორმულით:   

 Gi = ∑
k

k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, გ/წმ;  

სადაც  

mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას 

დატვირთვის გარეშე, გ/წთ;  

1,3 · mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას 

დატვირთვით, გ/წთ;   
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mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას უქმი 

სვლის რეჟიმზე, გ/წთ;   

tДВ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვის გარეშე, წთ;   

tНАГР.  -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვით, წთ; 

tХХ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;  

 Nk – k-ური ჯგუფის მანქანების რ-ბა, რომლებიც მუშაობენ ერთდროულად 30 წთ-იან 

ინტერვალში.  

i-ური ნივთიერების ჯამური ემისია  საგზაო მანქანებიდან  გაიანგარიშება  ფორმულით:  

 Mi = ∑
k

k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, ტ/წელ;  

სადაც t'ДВ – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვის გარეშე, წთ;  

t'НАГР. – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვით, წთ;   

t'ХХ – – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;  

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანების მუშაობისას,  

მოცემულია ცხრილში 6.2.1.1.3.  

ცხრილი 6.2.1.1.3.დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო 

მანქანების მუშაობისას, გ/წთ 

საგზაო-სამშენებლო მანქანების  

(სსმ) ტიპი 

დამაბინძურებელი 

 ნივთიერება  
მოძრაობა უქმი სვლა 

ექსკავატორი მუხლუხა სსმ, სიმძლავრით 

 61-100 კვტ(83-136 ცხ.ძ) 

აზოტის დიოქსიდი (აზოტის 

(IV) ოქსიდი) 
1,976 0,384 

აზოტის  (II) ოქსიდი 0,321 0,0624 

ჭვარტლი 0,27 0,06 

გოგირდის დიოქსიდი 0,19 0,097 

ნახშირბადის ოქსიდი 1,29 2,4 

ნახშირწყალბადების ნავთის 

ფრაქცია 
0,43 0,3 

 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური და მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება 

მოცემულია ქვემოთ.  

G301 = (1,976·13+1,3·1,976·12+0,384·5)·1/1800 = 0,0324631 გ/წმ; 

M301 = (1,976·1·180·3,46667·60+1,3·1,976·1·180·3,2·60+0,384·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,1682888 ტ/წელ; 

G304 = (0,321·13+1,3·0,321·12+0,0624·5)·1/1800 = 0,0052737 გ/წმ; 

M304 = (0,321·1·180·3,46667·60+1,3·0,321·1·180·3,2·60+0,0624·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0273387 

ტ/წელ; 

G328 = (0,27·13+1,3·0,27·12+0,06·5)·1/1800 = 0,0044567 გ/წმ; 

M328 = (0,27·1·180·3,46667·60+1,3·0,27·1·180·3,2·60+0,06·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0231034 ტ/წელ; 

G330 = (0,19·13+1,3·0,19·12+0,097·5)·1/1800 = 0,0032883გ/წმ; 

M330 = (0,19·1·180·3,46667·60+1,3·0,19·1·180·3,2·60+0,097·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0170467 ტ/წელ; 

G337 = (1,29·13+1,3·1,29·12+2,4·5)·1/1800 = 0,0271633 გ/წმ; 

M337 = (1,29·1·180·3,46667·60+1,3·1,29·1·180·3,2·60+2,4·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,1408147 ტ/წელ; 

G2732 = (0,43·13+1,3·0,43·12+0,3·5)·1/1800 = 0,0076656 გ/წმ; 

M2732 = (0,43·1·180·3,46667·60+1,3·0,43·1·180·3,2·60+0,3·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0397382 ტ/წელ. 
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ექსკავატორის მუშაობისას შეწონილი ნაწილაკების(2902)  მაქსიმალური ერთჯერადი გაფრქვევა 

განისაზღვრება ფორმულით: 

M  = Qექს x  E x  Kექს x K1 x K2 x N/Tეც, გ/წმ, სადაც: 

Qექს = მტვრის კუთრი გამოყოფა 1მ3 გადატვირთული მასალისგან, გ/მ3 [4,8] 

E - ციცხვის ტევადობა, მ3 [0,7-1] 

Kექს-ექსკავაციის კოეფიციენტი. [0,91] 

K1 - ქარის სიჩქარის კოეფ. (K1=1,2); 

K2 - ტენიანობის კოეფ. (K2=0,2); 

N-ერთდროულად მომუშვე ტექნიკის რ-ბა (ერთეული); 

Tეც -ექსკავატორის ციკლის დრო, წმ. [30] 

M 2902 = Qექს x  E x  Kე x K1 x K2 x N/Tეც = 4,8*1*0,91*1,2*0,2*1/30=0,035გ/წმ. 

ექსკავატორის მუშაობისას შეწონილი ნაწილაკების  ჯამური გაფრქვევა განისაზღვრება 

ფორმულით:  

G 2902 = M  x  3600  x T  x 10-6 = 0,035 x  3600წმ  x 8სთ  x  180დღ  x  10-6 = 0,1814ტ/წელ. 

 

6.2.1.2 ემისიის გაანგარიშება საგზაო მანქანის (ბულდოზერი) მუშაობისას(გ-2) 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს საგზაო-სამშენებლო 

მანქანების ძრავები მუშაობისას დატვირთვისა და უქმი სვლის რეჟიმში. 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [7,8,9]. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან მოცემულია ცხრილში 6.2.1.2.1. 

ცხრილი 6.2.1.2.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და 

თვისობრივი მახასიათებლები საგზაო-სამშენებლო მანქანებიდან 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0324631 0,1682888 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0052737 0,0273387 

328 ჭვარტლი 0,0044567 0,0231034 

330 გოგირდის დიოქსიდი 0,0032883 0,0170467 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0271633 0,1408147 

2732 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 0,0076656 0,0397382 

გაანგარიშება შესრულებულია საგზაო-სამშენებლო მანქანების (სსმ) სამუშაო მოედნის გარემო 

ტემპერატურის პირობებში. სამუშაო დღეების რ-ბა-180 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 6.2.1.2.2. 
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ცხრილი 6.2.1.2.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

საგზაო-

სამშენებლო 

მანქანების 

(სსმ) 

დასახელება 

უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;  

 
რ-ბა 

ერთი მანქანის მუშაობის დრო 

მუშა 

დღე

ების 

რ-ბა 

დღეში, სთ 30 წთ-ში, წთ  

სულ 

დატვი

რთვის 

გარეშე 

დატვი

რთვი

თ 

უქმი 

სვლა 

დატვ

ირთვ

ის 

გარეშ

ე 

დატვ

ირთვ

ით 

უქმი 

სვლა 

 ბულდოზერი, მუხლუხა 

სსმ, სიმძლავრით 61-100 

კვტ(83-136 ცხ.ძ) 

1 (1) 8 3,46667 3,2 1,33333 13 12 5 180 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

i-ური ნივთიერების მაქსიმალური -ერთჯერადი ემისია ხორციელდება ფორმულით:   

 Gi = ∑
k

k=1(mДВ ik · tДВ + 1,3 · mДВ ik · tНАГР. + mХХ ik · tХХ) · Nk / 1800, გ/წმ;  

სადაც  

mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას 

დატვირთვის გარეშე, გ/წთ;  

1,3 · mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას 

დატვირთვით, გ/წთ;   

mДВ ik – k-ური ჯგუფისათვის  i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია მანქანის მოძრაობისას უქმი 

სვლის რეჟიმზე, გ/წთ;   

tДВ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვის გარეშე, წთ;   

tНАГР.  -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში დატვირთვით, წთ; 

tХХ -მანქანის მოძრაობის დრო 30 წთ-იან ინტერვალში უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;  

 Nk – k-ური ჯგუფის მანქანების რ-ბა, რომლებიც მუშაობენ ერთდროულად 30 წთ-იან 

ინტერვალში.  

i-ური ნივთიერების ჯამური ემისია  საგზაო მანქანებიდან  გაიანგარიშება  ფორმულით:  

 Mi = ∑
k

k=1(mДВ ik · t'ДВ + 1,3 · mДВ ik · t'НАГР. + mХХ ik · t'ХХ) · 10-6, ტ/წელ;  

სადაც t'ДВ – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვის გარეშე, წთ;  

t'НАГР. – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო დატვირთვით, წთ;   

t'ХХ – – k-ური ჯგუფის მანქანების მოძრაობის ჯამური დრო უქმი სვლის რეჟიმზე, წთ;  

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო მანქანების მუშაობისას,  

მოცემულია ცხრილში 6.2.1.2.3.  

ცხრილი 6.2.1.2.3.დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია საგზაო-სამშენებლო 

მანქანების მუშაობისას, გ/წთ 

საგზაო-სამშენებლო მანქანების  

(სსმ) ტიპი 

დამაბინძურებელი 

 ნივთიერება  
მოძრაობა უქმი სვლა 

ბულდოზერი,  მუხლუხა სსმ, 

სიმძლავრით 

 61-100 კვტ(83-136 ცხ.ძ) 

აზოტის დიოქსიდი (აზოტის 

(IV) ოქსიდი) 
1,976 0,384 

აზოტის  (II) ოქსიდი 0,321 0,0624 

ჭვარტლი 0,27 0,06 

გოგირდის დიოქსიდი 0,19 0,097 

ნახშირბადის ოქსიდი 1,29 2,4 
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ნახშირწყალბადების ნავთის 

ფრაქცია 
0,43 0,3 

 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური და მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გაანგარიშება 

მოცემულია ქვემოთ.  

G301 = (1,976·13+1,3·1,976·12+0,384·5)·1/1800 = 0,0324631 გ/წმ; 

M301 = (1,976·1·180·3,46667·60+1,3·1,976·1·180·3,2·60+0,384·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,1682888 ტ/წელ; 

G304 = (0,321·13+1,3·0,321·12+0,0624·5)·1/1800 = 0,0052737 გ/წმ; 

M304 = (0,321·1·180·3,46667·60+1,3·0,321·1·180·3,2·60+0,0624·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0273387 

ტ/წელ; 

G328 = (0,27·13+1,3·0,27·12+0,06·5)·1/1800 = 0,0044567 გ/წმ; 

M328 = (0,27·1·180·3,46667·60+1,3·0,27·1·180·3,2·60+0,06·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0231034 ტ/წელ; 

G330 = (0,19·13+1,3·0,19·12+0,097·5)·1/1800 = 0,0032883გ/წმ; 

M330 = (0,19·1·180·3,46667·60+1,3·0,19·1·180·3,2·60+0,097·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0170467 ტ/წელ; 

G337 = (1,29·13+1,3·1,29·12+2,4·5)·1/1800 = 0,0271633 გ/წმ; 

M337 = (1,29·1·180·3,46667·60+1,3·1,29·1·180·3,2·60+2,4·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,1408147 ტ/წელ; 

G2732 = (0,43·13+1,3·0,43·12+0,3·5)·1/1800 = 0,0076656 გ/წმ; 

M2732 = (0,43·1·180·3,46667·60+1,3·0,43·1·180·3,2·60+0,3·1·180·1,333333·60)·10-6 = 0,0397382 ტ/წელ. 

საგზაო სამშენებლო მანქანის ბულდოზერის მუშაობისას შეწონილი ნაწილაკების(2902)  

გაფრქვევის გაანგარიშება: 

G = (Qბულ x  Qსიმ  x  V x   K1  x  K2  x  N)/(Tბც x  Kგკ), გ/წმ; 

 სადაც: 

Qბულ _ მტვრის კუთრი გამოყოფა 1ტ. გადასატანი მასალისაგან, გ/ტ -0,74 

Qსიმ  - ქანის სიმკვრივე (ტ/მ3-1,6). 

K1 - ქარის სიჩქარის კოეფ. (K1=1,2); 

K2 - ტენიანობის კოეფ. (K2=0,2); 

N-ერთდროულად მომუშვე ტექნიკის რ-ბა (ერთეული); 

V _ პრიზმის გადაადგილების მოცულობა  (მ3) 3,5 

Tბც   _ ბულდოზერის ციკლის დრო, წმ, 80. 

 Kგკ - ქანის გაფხვიერების კოეფ. (Kგკ -1,15) 

G 2902 = (Qბულ x  Qსიმ  x  V x   K1  x  K2  x  N)/(Tბც x  Kგკ) = 0,74*1,6*3,5*1,2*0,2*1/(80*1,15)=0,011 გ/წმ 

ბულდოზერის მუშაობისას შეწონილი ნაწილაკების  ჯამური გაფრქვევა განისაზღვრება 

ფორმულით:  

G = M 2902  x  3600  x T  x 10-6 = 0,011 x  3600წმ  x 8სთ  x  180დღ  x  10-6 = 0,057ტ/წელ. 

 

 

6.2.1.3 ემისიის გაანგარიშება საგზაო მანქანის(თვითმცლელი) მუშაობისას (გ-3)  

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [7,8,9]. 
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დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს წარმოადგენს ავტომანქანის ძრავა, მისი  

მოძრაობისას მიმდებარე ტერიტორიაზე.  

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

ავტოტრანსპორტის მოძრაობისას მოცემულია ცხრილში 6.2.1.3.1 

ცხრილი 6.2.1.3.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები ავტოტრანსპორტის მოძრაობისას  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0151111 0,009792 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0024556 0,0015912 

328 ჭვარტლი 0,0011111 0,00072 

330 გოგირდის დიოქსიდი 0,0026389 0,00171 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0272222 0,01764 

2732 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 0,0038889 0,00252 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 6.2.1.3.2 

ცხრილი 6.2.1.3.2 გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

დასახელება მანქანის ტიპი  

ავტომანქანების  

რაოდენობა  

ერთდრო

ულობა 
საშუალო 

დღის 

განმავლობაში  

მაქსიმალუ

რი 

რაოდენობა

1 სთ-ში 

თვითმცლელი ტვირთამწეობა-8-16ტ.  დიზელი 10 10 + 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

i-ური ნივთიერების ემისია   ერთი  k-ური ტიპის მანქანის მოძრაობისას  MПР ik ხორციელდება 

ფორმულებით:  

 MПР i = ∑
k

k=1mL ik · L · Nk · DР · 10-6, ტ/წელ;  

სადაც mL ik –– i-ური ნივთიერების კუთრი ემისია k-ური ჯგუფის ავტოს მოძრაობისას 10-

20კმსიჩქარით,  

L - საანგარიშო მანძილი, კმ;  

Nk - k-ური ჯგუფის ავტომანქანების  საშუალო რ-ბა  დღის განმავლობაში.  

DР - მუშა დღეების რ-ბა წელ-ში.  

i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერების მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია Gi იანგარიშება 

ფორმულით:  

 Gi = ∑
k

k=1mL ik · L · N'k / 3600, გ/წმ;  

სადაც N'k – k-ური ჯგუფის ავტომობილების რ-ბა, რომლებიც მოძრაობენ საანგარიშო მანძილზე 

1 სთ-ში, რომლითაც ხასიათდება მოძრაობის მაქსიმალური ინტენსივობა.   

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია სატვირთო მანქანებისაგან მოძრაობის პროცესში 

სიჩქარით 10-20კმ/სთ.  მოცემულია ცხრილში 6.2.1.3.3 
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ცხრილი 6.2.1.3.3.  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი ემისია სატვირთო მანქანებისაგან 

მოძრაობის პროცესში სიჩქარით 10-20კმ/სთ.   

ტიპი 
დამაბინძურებელი 

ნივთიერება 

გარბენი, 

გ/კმ  

სატვირთო, ტვირთამწეობა-8-16ტონა,  

დიზელის ძრავზე  

აზოტის დიოქსიდი (აზოტის 

(IV) ოქსიდი) 

2,72 3,2 

აზოტის  (II) ოქსიდი 0,442 0,52 

ჭვარტლი 0,2 0,3 

გოგირდის დიოქსიდი 0,475 0,54 

ნახშირბადის ოქსიდი 4,9 6,1 

ნახშირწყალბადების ნავთის 

ფრაქცია 

0,7 1 

 

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური ემისიის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ:   

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური გამოყოფა M, ტ/წელ: 

M301 = 2,72 · 2 · 10 · 180 · 10-6 = 0,009792; 

M304 = 0,442 · 2 · 10 · 180 · 10-6 = 0,0015912; 

M328 = 0,2 · 2 · 10 · 180 · 10-6 = 0,00072; 

M330 = 0,475 · 2 · 10 · 180 · 10-6 = 0,00171; 

M337 = 4,9 · 2 · 10 · 180 · 10-6 = 0,01764; 

M2732 = 0,7 · 2 · 10 · 180 · 10-6 = 0,00252. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა  მაქსიმალური ერთჯერადი გამოყოფა G, გ/წმ; 

G301 = 2,72 · 2 · 10 / 3600 = 0,0151111; 

G304 = 0,442 · 2 · 10 / 3600 = 0,0024556; 

G328 = 0,2 · 2 · 10 / 3600 = 0,0011111; 

G330 = 0,475 · 2 · 10 / 3600 = 0,0026389; 

G337 = 4,9 · 2 · 10 / 3600 = 0,0272222; 

G2732 = 0,7 · 2 · 10 / 3600 = 0,0038889. 

შენიშვნა: გაბნევის ანგარიშში გათვალისწინებულია 10 ერთეულის  ერთდროულად მუშაობა (გ-

3).  

 

6.2.1.4 ემისიის გაანგარიშება შედუღების პოსტიდან (გ-4) 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8]. 

შედუღების პროცესში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის (ემისიის) 

განსაზღვრისათვის გამოიყენება საანგარიშო მეთოდები  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა 

კუთრი გამოყოფის (გამოყენებული ელექტროდის ერთეულ მასაზე გადაანგარიშებით) 

დახმარებით. 

შედუღების პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა შედუღების აეროზოლი, მეტალის 

ოქსიდები და აგრეთვე აირადი შენაერთები, რომელთა რაოდენობრივი მახასიათებლები 

დამოკიდებულია  ელექტროდების შემადგენლობაში არსებულ ელემენტებზე.   

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [9]-ს შესაბამისად. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.1.4.1. 

ცხრილი 6.2.1.4.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები 
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დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ 
კოდი დასახელება 

123 რკინის ოქსიდი  0,00303 0,00727 

143 მანგანუმი და მისი ნაერთები 0,0002607 0,000626 

301 აზოტის დიოქსიდი 0,00085 0,00204 

304 აზოტის ოქსიდი 0,000138 0,0003315 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,00942 0,0226 

342 აირადი ფტორიდები 0,000531 0,001275 

344 სუსტად ხსნადი ფტორიდები 0,000935 0,002244 

2908 არაორგანული მტვერი(70-20% SiO2) 0,000397 0,000952 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 6.2.1.4.2. 

ცხრილი 6.2.1.4.2. 

დასახე

ლება 

საანგარიშო პარამეტრი 

მახასიათებლები, აღნიშვნა 
ერთეუ

ლი 

მნიშვნელო

ბა 

ელექტრო რკალური შედუღება ერთეულოვანი ელექტროდებით УОНИ-13/45 

 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ("x") გამოყოფის კუთრი მაჩვენებლები 

სახარჯი მასალის ერთეულ მასაზე Kxm:  

  

123 რკინის ოქსიდი  გ/კგ 10,69 

143 მანგანუმი და მისი ნაერთები გ/კგ 0,92 

301 აზოტის დიოქსიდი გ/კგ 1,5 

337 ნახშირბადის ოქსიდი გ/კგ 13,3 

342 აირადი ფტორიდები გ/კგ 0,75 

344 ძნელად ხსნადი ფტორიდები გ/კგ 3,3 

2908 არაორგანული მტვერი(70-20% SiO2) გ/კგ 1,4 

 ერთი გამოყენებული  ელექტროდის ნარჩენის ნორმატივი , no % 15 

 გამოყენებული  ელექტროდის წლიური ხარჯი, B''  კგ 2000 

 გამოყენებული  ელექტროდის ხარჯი ინტენსიური მუშაობისას, B'  კგ 3 

 ინტენსიური მუშაობის დრო, τ სთ 1 

 მუშაობის ერთდროულობა - კი 
 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა რ-ბა, რომლებიც გამოიყოფა ატმოსფერულ ჰაერში 

ელექტროდებით შედუღების პროცესში, განისაზღვრება ფორმულით:  

 Mbi = B · Kxm · (1 - no / 100) · 10-3, კგ/სთ  

სადაც B - ელექტროდების ხარჯი, (კგ/სთ); 

"x"  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი გამოყოფა ელექტროდის ერთეული მასის  Kxm - ის 

ხარჯზე, გ/კგ;  

no - გამოყენებული  ელექტროდის ნარჩენის ნორმატივი %. 

როდესაც ტექნოლოგიური დანადგარი აღჭურვილია ადგილობრივი ამწოვით, დამაბინძურებელ 

ნივთიერებათა ემისია ამ მოწყობილობიდან ტოლია გამოყოფილ დამაბინძურებელ 

ნივთიერებათა  მასა გამრავლებული ადგილობრივი ამწოვის ეფექტურობაზე (ერთეულის 

წილებში). დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური ემისია ელექტროდების გამოყენებისას 

გაიანგარიშება ფორმულით:  
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 M = B'' · Kxm · (1 - no / 100) · η · 10-6, ტ/წელ  

სადაც B'' - ელექტროდების წლიური ხარჯი,  კგ/წელ; 

η - ადგილობრივი ამწოვის ეფექტურობა (ერთეულის წილებში)  

 მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

 G = 103 · Mbi · η / 3600, გ/წმ  

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 

გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.  

ელექტრო რკალური შედუღება ერთეულოვანი ელექტროდებით УОНИ-13/45 

B = 3 / 1 = 3 კგ/სთ; 

 123. რკინის ოქსიდი 

Mbi = 3 · 10,69 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0272595 კგ/სთ; 

M = 2000 · 10,69 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,00727 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,0272595 · 0,4 / 3600 = 0,00303 გ/წმ. 

 143. მანგანუმი და მისი ნაერთები 

Mbi = 3 · 0,92 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,002346 კგ/სთ; 

M = 2000 · 0,92 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,000626 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,002346 · 0,4 / 3600 = 0,0002607 გ/წმ. 

 301. აზოტის დიოქსიდი 

Mbi = 3 · 1,2 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,00306 კგ/სთ; 

M = 2000 · 1,2 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,00204 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,00306 · 1 / 3600 = 0,00085 გ/წმ. 

304. აზოტის ოქსიდი 

Mbi = 3 · 0,195 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0004973 კგ/სთ; 

M = 2000 · 0,195 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0003315 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,0004973 · 1 / 3600 = 0,000138 გ/წმ. 

 337. ნახშირბადის ოქსიდი 

Mbi = 3 · 13,3 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,033915 კგ/სთ; 

M = 2000 · 13,3 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0226 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,033915 · 1 / 3600 = 0,00942 გ/წმ. 

 342. აირადი ფტორიდები 

Mbi = 3 · 0,75 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0019125 კგ/სთ; 

M = 2000 · 0,75 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,001275 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,0019125 · 1 / 3600 = 0,000531 გ/წმ. 

 344. ძნელად ხსნადი ფტორიდები 

Mbi = 3 · 3,3 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,008415 კგ/სთ; 

M = 2000 · 3,3 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,002244 ტ/წელ; 
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G = 103 · 0,008415 · 0,4 / 3600 = 0,000935გ/წმ. 

 2908. არაორგანული მტვერი ( 70-20% SiO2) 

Mbi = 3 · 1,4 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,00357 კგ/სთ; 

M = 2000 · 1,4 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,000952 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,00357 · 0,4 / 3600 = 0,000397 გ/წმ; 

 

6.2.1.5 ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები 

მშენებლობის პროცესში მოსალოდნელია მავნე ნივთიერების ემისია, რომლის მაქსიმალური 

ერთჯერადი და საშუალო დღეღამური ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციები [5] მოცემულია 

ცხრილში 6.2.1.5.1. 

ცხრილი  6.2.1.5.1.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები 

კონცენტრაციები 

№ მავნე ნივთიერების დასახელება კოდი  

ზღვრულად დასაშვები 

კონცენტრაცია (ზ.დ.კ) მგ/მ3 

მაქსიმალური 

ერთჯერადი 

საშუალო 

დღეღამური 

1 რკინის ოქსიდი 123 - 0,04 

2 მანგანუმი და მისი ნაერთები 143 0,01 0,001 

3 აზოტის დიოქსიდი 301 0,2 0,04 

4 აზოტის ოქსიდი 304 0,4 0,06 

5 ჭვარტლი 328 0,15 0,05 

6 გოგირდის დიოქსიდი 330 0,5 0,05 

7 ნახშირბადის ოქსიდი  337 5,0 3,0 

8 აირადი ფტორიდები 342 0,03 0,01 

9 სუსტად ხსნადი ფტორიდები 344 0,2 0,03 

10 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 2732 1,2 - 

11 შეწონილი ნაწილაკები 2902 0,5 0,15 

12 არაორგანული მტვერი 2908 0,3 0,1 

 

6.2.1.6 ატმოსფერულ-ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში  

იმის გამო, რომ შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს ობიექტები განთავსებულია დიდ 

ფართობზე, გაბნევის ანგარიში შესრულდა ცალკეული ობიექტებისათვის ცალ ცალკე. 

საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების შეფასებისათვის, 

საჭიროა გამოყენებულ იქნას საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 

დადგენილების (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის 

ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე)მე-5 მუხლის მე-8 

პუნქტით   გათვალისწინებული რეკომენდაციები. 

ფონური დაბინძურების მაჩვენებლების მეთოდიკა [4] გათვალისწინებულია იმ ტერიტორიების 

ატმოსფერული ჰაერის ფონური მდგომარეობის შეფასებისათვის, რომელთათვისაც არ არსებობს  

დაკვირვების მონაცემები. მეთოდიკის მიხედვით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება 

ხდება დასახლებული პუნქტის მოსახლეობის რიცხოვნების მიხედვით  
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 დამაბინძურებლების სარეკომენდაციო ფონური მნიშვნელობები მოსახლეობის რაოდენობიდან 

გამომდინარე 

მოსახლეობა,  

(1,000 კაცი) 

დაბინძურების ფონური დონე, მგ/მ3 

NO2 SO2 CO მტვერი 

250-125 0,03 0,05 1,5 0,2 

125-50 0,015 0,05 0,8 0,15 

50-10 0,008 0,02 0,4 0,1 

<10 0 0 0 0 

ძირითადი და მნიშვნელოვანი წყაროები განლაგებულია ბაზის ტერიტორიაზე (წყაროები N 1-

17). უახლოესი დასახლება (სოფ. პატარძეული) ბაზიდან მდებარეობს 650 მ. მანძილზე. 

(მოსახლეობა  3157 კაცი).  ნავთობის ჩატვირთვის უბანთან სიახლოვეს, მდებარეობს სოფ-ები 

წყაროსთავი (მოსახლეობა  804 კაცი) და ნინოწმინდა (მოსახლეობა  2048 კაცი). სულ ჯამში 6009 

კაცი, რაც ნაკლებია 10000კაცზე. შესაბამისად ფონური კონცენტრაციები მიღებულია ნულის 

ტოლად. 

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტები დაცილებულია  ობიექტიდან 500 მ-ზე მეტი  და 

ნაკლები მანძილით,  გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად ჰაერის ხარისხის მოდელირება 

[16] შესრულდა  როგორც ობიექტის წყაროებიდან 500 მეტრიანი ნორმირებული ზონის 

საკონტროლო წერტილების მიმართ, ასევე უახლოესი დასახლებების მიმართაც. 

ზემოთმოყვანილ გაანგარიშებების საფუძველზე შესრულებულია გაბნევის ანგარიში [16]-ს 

მიხედვით ძირითადი ბაზის, სატრანსპორტო საშუალებებში ნავთობის ჩატვირთვის, მე-4, მე-6 

და მე-9 პოზიციებისათვის(საჩირაღდნო მოწყობილობები) ცალ ცალკე. 

საანგარიშო სწორკუთხედი 2000 * 2000მ-ზე, ბიჯი 100მ. კოორდინატთა სათავედ მიღებულია 

საწარმოს   საჩირაღდნე დანადგარის  მილის  განთავსების ადგილი.  

საანგარიშო წერტილები 

 

№ წერტილის 

კოორდინატები (მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

წერტილ. ტიპი კომენტარი 

 X Y    

7 -1422,00 1093,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე ჩრდ 1 

8 -898,00 594,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე აღმ 1 

9 -1428,00 88,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე სამხრ 1 

10 -1934,00 606,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე დას 1 

11 266,00 1099,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე ჩრდ 2 

12 667,00 -72,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე აღმ 2 

13 -60,00 -725,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე სამხრ 2 

14 -504,00 45,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე დას 2 

15 1591,00 1586,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე ჩრდ 3 

16 1911,00 649,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე აღმ 3 

17 1394,00 33,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე სამხრ 3 

18 1086,00 902,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე დას 3 

19 568,00 -1070,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე ჩრდ 4 

20 1073,00 -1606,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე აღმ 4 

21 556,00 -2074,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე სამხრ 4 

22 57,00 -1563,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე დას 4 

1 -1539,00 378,00 2 
წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-19)-

თთან 

2 -713,00 -52,00 2 
წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-1)-

თთან დასავლეთით 2 



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 57 / 282 

 

3 -706,00 -218,00 2 
წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-1)-

თთან დასავლეთით 3 

4 -737,00 -385,00 2 
წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-1)-

თთან დასავლეთით 4 

5 220,00 -1821,00 2 
წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-18)-

თთან დასავლეთით 5 

6 951,00 -1745,00 2 
წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-18)-

თთან აღმოსავლეთით 6 

 

6.2.1.7 მავნე  ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მიღებული შედეგების ანალიზი 

შემაჯამებელ ცხრილში მოცემულია საკონტროლო წერტილებიდან დამაბინძურებელ 

ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები ზდკ-წილებში.  

მავნე ნივთიერების დასახელება 

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად 

დასაშვები კონცენტრაციის წილი 

ობიექტიდან 

უახლოესი 

დასახლებული 

პუნქტის 

საზღვარზე 

500 მ რადიუსის 

საზღვარზე 

1 2 3 

რკინის ოქსიდი 0,00086 0,0014 

მანგანუმი და მისი ნაერთები 0,005 0,005 

აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,05 0,08 

აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0041 0,0062 

შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 0,0078 0,01 

გოგირდის დიოქსიდი 0,0023 0,0037 

ნახშირბადის ოქსიდი 0,0025 0,0036 

აირადი ფტორიდები 0,0028 0,0048 

სუსტად ხსნადი ფტორიდები 0,00051 0,00086 

შეწონილი ნაწილაკები 0,01 0,02 

არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 0,0 0,0 

არასრული ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი 6009 (2) 

(301 330) 
0,03 0,05 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი 6039   (330 342) 0,0052 0,0082 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი  6043 (330 333) 0,0025 0,0037 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი 6046  (337 2908) 0,0026 0,0039 
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რკინის ოქსიდი  (კოდი 123) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე და 

უახლოესი დასახლება  

 

მანგანუმი და მისი ნაერთები   (კოდი 143) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის 

საზღვარზე და უახლოესი დასახლება  

KBOC 

KBOC 
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აზოტის დიოქსიდის  (კოდი 301) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე და 

უახლოესი დასახლება  

 

აზოტის ოქსიდის   (კოდი 304) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე და 

უახლოესი დასახლება  

KBOC 

KBOC 
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ჭვარტლის   (კოდი 328) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე და 

უახლოესი დასახლება  

 

გოგირდის დიოქსიდის   (კოდი 330) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 

და უახლოესი დასახლება  

KBOC 

KBOC 
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ნახშირბადის ოქსიდის   (კოდი 337) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 

და უახლოესი დასახლება  

 

აირადი ფტორიდების   (კოდი 342) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 

და უახლოესი დასახლება  

KBOC 

KBOC 
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სუსტად ხსნადი ფტორიდების  (კოდი 344) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის 

საზღვარზე და უახლოესი დასახლება  

 

ნავთის ფრაქციის   (კოდი 2732) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე და 

უახლოესი დასახლება  

KBOC 

KBOC 
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შეწონილი ნაწილაკების    (კოდი 2902) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის 

საზღვარზე და უახლოესი დასახლება  

 

არასრული ჯამური ზემოქმედების ჯგუფის 6009   (კოდი 301+330) მაქსიმალური 

კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე და უახლოესი დასახლება  

KBOC 

KBOC 
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ჯამური ზემოქმედების ჯგუფის 6039  (კოდი 330+342) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი 

ზონის საზღვარზე და უახლოესი დასახლება  

 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფის 6043  (კოდი 330+333) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი 

ზონის საზღვარზე და უახლოესი დასახლება  

KBOC 

KBOC 
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ჯამური ზემოქმედების ჯგუფის 6046 (კოდი2908+337) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი 

ზონის საზღვარზე და უახლოესი დასახლება 

6.2.1.8 დასკვნა 

როგორც გაბნევის გაანგარიშებების ცხრილური მონაცემებით ირკვევა, ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის დადგენილ ნორმატივებზე გადაჭარბებას ადგილი არ აქვს არც ერთ საკონტროლო 

წერტილში, კერძოდ მაქსიმალური კონცენტრაციების ფორმირება უახლოეს დასახლებასთან 

შესაძლებელია: აზოტის დიოქსიდისათვის-0,29ზდკ, აზოტის ოქსიდისათვის - 0,02 ზდკ,   

ჭვარტლისათვის - 0,05 ზდკ, გოგირდის დიოქსიდისათვის - 0,01 ზდკ, ნახშირბადის 

ოქსიდისათვის - 0,001ზდკ, ნაჯერი ნახშირწყალბადებისათვის - 0,01ზდკ, შეწონილი 

ნაწილაკებისათვის - 0,12 ზდკ და არასრული ჯამური ზემოქმედების 6009 ჯგუფისათვის 0,19 

ზდკ.   

ამდენად მშენებლობის პროცესის  საშტატო რეჟიმში ფუნქციონირება  არ გამოიწვევს ჰაერის 

ხარისხის გაუარესებას. (გაანგარიშების სრული ცხრილი  და გრაფიკული მასალა მოცემულია 

დანართებში). 

 

6.2.2 ექსპლოატაციის ფაზა  

ბაზის ექსპლოატაციის ფაზაზე ემისიის წყაროების განლაგების სქემა მოცემულია ნახაზზე 6.2.2.1. 

 

 

 

KBOC 
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ნახაზი 6.2.2.1.  ემისიის წყაროების განლაგების სქემა 
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6.2.2.1 ემისიის გაანგარიშება ჭარბი აირის ჩირაღდნიდან (გ-1) 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8] 

საწარმოს მონაცემებით ჭარბი აირის წვა ჩირაღდანზე ხორციელდება მუდმივად, მთელი წლის 

განმავლობაში (8760 სთ). წლიურად ჩირაღდანზე მიწოდებული გაზის რ-ბა შეადგენს 8000.000 მ3 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

საქვაბიდან მოცემულია ცხრილში 6.2.2.1.1. 

ცხრილი 6.2.2.1.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური 

ემისია, გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,5964075 18,809089 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0969162 3,056477 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,9411157 29,68 

703 ბენზ(ა)პირენი 0,0000015 0,000049 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.1.2. 

ცხრილი 6.2.2.1.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

მონაცემები პარამეტრები კოეფიციენტები 

ერთდრ

ოულობ

ა 

ბუნებრივი 

აირი.გაზსადენი-

ყარადაღი-

თბილისი-ერევანი. 

ხარჯი:B' = 253,67  

ლ/წმ, B= 8000 ათასი 

მ3/წელ. კამერული 

საცეცხლური. წყლის 

გამათბობელი  ქვაბი. 

შემბერი დაწნევის ტიპის სანთურა: 

βк = 1. ქვაბი მუშაობს ზოგად 

რეჯიმში. შემბერი ჰაერის 

ტემპერატურა: tгв = 30°С. 

მიწოდებული ჰაერის წილი 

ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში: δ = 

0. რეცირკულაცია-არ არის. მშრალი 

ნამწვი აირების მოცულობა 

გაანგარიშდება მიახლოებითი 

ფორმულით.. საცეცხლურის 

მოცულობის თბოდაძაბულობა 

გაიანგარიშება.  

Qr= 37,1 მჯ/ნმ³; p= 0,766 კგ/ნმ³; 

Qн= 9,41116 მგვტ. βa= 1,225; 

βr= 0; βδ= 0; 

Vt= 1,2 მ³; t = 8760სთ; 

Sr'= 0 %; Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %; q4= 0 %; 

K= 0,345 ; α"т= 1,1; 

- 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

აირადი საწვავი,  

აზოტის ოქსიდები. 

აზოტის ოქსიდების NOx ჯამური რ-ბა NO2 ზე გადაანგარიშებით (გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული 

საკვამლე აირებთან ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

MNOx = Bp · Qri · KrNO2 · ßк · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП 

სადაც Bp -საწვავის საანგარიშო ხარჯი, გ/წმ  

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

KrNO2 - აზოტის ოქსიდების კუთრი ემისია აირადი საწვავის წვისას, გ/მჯ;  
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ßk - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სანთურის პრინციპიალურ 

კონსტრუქციას  

ßt - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს წვისათვის მიწოდებული ჰაერის 

ტემპერატურას;  

ßα - - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ჰაერის სიჭარბის გავლენას 

აზოტის ოქსიდების წარმოქმნაზე საწვავის წვისას;  

ßr - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს  აზოტის ოქსიდების წარმოქმნას 

ნამწვი აირების რეცირკულაციისას სანთურების მეშვეობით; 

ßδ -უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს   ჰაერის საფეხურებრივ მიწოდებას 

საცეცხლურის კამერაში;  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

წყალგამაცხელებელი ქვაბისთვის  Kr NO2 გაიანგარიშება ფორმულით 

KrNO2 = 0,0113 · √QТ + 0,03 

სადაც QТ - ქვაბის საცეცხლურში შეყვანილი სითბოს  ფაქტიური თბური სიმძლავრე   

QT   -განისაზღვრება ფორმულით 

QТ = B'р · Qri · kП 

სადაც  Bр - საანგარიშო საწვავის ხარჯი,  ლ/წ; 

Qri - საწვავის წვის დაბალი ტემპერატურა,  მჯ/ნმ³; 

kП - გადაანგარიშების კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

კოეფიციენტი  ßt  განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßt = 1 + 0,002 · (tгв - 30)  

სადაც  tгв - შემბერი ჰაერის ტემპერატურაა,  °С. 

რეცირკულირებული აირების ჰაერის ნარევთან ერთად მიწოდებისას ßr განისაზღვრება 

ფორმულით:  

ßr = 0,16 · √r 

სადაც r - რეცირკულირებული აირების  ხარისხი,  %. 

კოეფიციენტი ßδ განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßδ = 0,022 · δ  

სადაც δ - ჰაერის წილი, რომელიც მიეწოდება ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში (%-ში ჰაერის 

საერთო რაოდენობიდან).  

აზოტის ოქსიდისა და აზოტის დიოქსიდის დადგენილი განსხვავებული ზდკ-ების და აზოტის 

ოქსიდის ატმოსფერულ ჰაერში ტრანსფორმაციის თანახმად აზოტის ოქსიდისა და აზოტის 

დიოქსიდის გაფრქვევები განიყოფება შემადგენლობების მიხედვით ფორმულით: მიხედვით   

MNO2 = 0,8 · MNOx 

MNO = 0,13 · MNOx 

გოგირდის ოქსიდები. 

გოგირდის ოქსიდების MSO2,ჯამური რაოდენობა(გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული საკვამლე აირებთან 

ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   
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 MSO2 = 0,02 · B · ρ · Sr · (1 - η’SO2)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი საანგარიშო პერიოდში, გ/წმ (ტ/წელ); 

ρ - აირადი საწვავის სიმკვრივე  კგ / ნმ ³; 

Sr - გოგირდის შემცველობა მუშა მასაზე გადაანგარიშებით, %; 

η’SO2 - გოგირდის ოქსიდების წილი, შეკავშირებული ქვაბის წატაცებულ ნაცართან.   

ნახშირბადის ოქსიდი 

ინსტრუმენტული გაზომვების არ არსებობისას ნახშირბადის ოქსიდის ემისიის შეფასება გ/წმ 

(ტ/წელ), შესაძლებელია განხორციელდეს ფორმულით:  

 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი, გ/წმ (ტ/წელ);  

CCO - ნახშირბადის ოქსიდის გამოსავალი საწვავის წვისას, გ/კგ;  

q4 -მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

პარამეტრი CCO გაიანგარიშება ფორმულით:   

 CCO = q3 · R · Qri  

სადაც q3 - -ქიმიური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

R - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სითბოს დანაკარგის წილს საწვავის ქიმიური 

უკმარწვისას, განპირობებულს ნამწვი აირების არასრულ წვის პროდუქტების  შემადგენლობაში 

ნახშირბადის ოქსიდის არსებობით.   

ბენზ(ა)პირენი 

დამაბინძურებელი j ნივთიერების  ჯამური რაოდენობა Mj გაფრქვეული ატმოსფერულ ჰაერში 

ნამწვ აირებთან ერთად (გ/წმ, ტ/წელ) განისაზღვრება ფორმულით:  

 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  

სადაც cj - დამაბინძურებელი j ნივთიერების მასური კონცენტრაცია  მშრალ ნამწვ აირებში ჰაერის 

სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტისა (α0 = 1,4) და ნორმალური პირობებისათვის (მგ/მ3).  

Vсг - მშრალი ნამწვი აირების მოცულობა, რომელიც წარმოიქმნება 1 ნმ³. საწვავის სრული წვისას 

ჰაერის სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტის (α0 = 1,4) პირობებში.  

Bр - საწვავის საანგარიშო ხარჯი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ნმ³/სთ-დან. 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ტ/წლიდან.  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის  kП = 0,278 · 10-3, 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის, kП = 10-6. 

საწვავის საანგარიშო ხარჯი Вр, (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)განისაზღვრება ფორმულით:  

 Bp = (1 - q4 / 100) · B  

სადაც B - საწვავის სრული ხარჯი ქვაბზე (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)  

q4 - მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია (მგ/ნმ³) მშრალ ნამწვ აირებში საცეცხლურიდან გამოსვლისას 

ბუნებრივი აირის წვისას განისაზღვრება შემდეგნაირად:   

თუ α’’T = 1,08 ÷ 1,25 ფორმულით:  
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 сГбп = 10-6 · (0,11 · qv - 7,0) · KД · KР · KСТ / e3,5 · (α’’т - 1)  

თუ  α’’T > 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,13 · qv - 5,0) · KД · KР · KСТ / (1,3 · e3,5 · (α’’т - 1))  

где α’’Т - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

qV -საცეცხლურის მოცულობის თბოდაძაბულობა, კვტ/მ3;   

KД - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ნამწვი აირების რეცირკულაციის გავლენას ნამწვ 

აირებში ბენზ(ა)პირენის წარმოქმნაზე;  

KР - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ქვაბის დატვირთვას ნამწვ აირებში ბენზ(ა)პირენის 

კონცენტრაციის წარმოქმნაზე;  

KСТ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს საფეხურებრივი წვის გავლენას ნამწვ აირებში 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაციის წარმოქმნაზე; 

მაქსიმალური და ჯამური ემისიის გამოსათვლელად ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია დაიყვანება 

ჰაერის სიჭარბის (α0 = 1,4) სტანდარტულ მაჩვენებელზე ფორმულით;   

 cj = cГбп · α''T / α0  

სადაც α''T - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

მშრალი ნამწვი აირების მოცულობა შეიძლება დაანგარიშებული იყოს მიახლოვებითი 

ფორმულით : 

VСГ = K · Qri 

სადაც  K –  კოეფიციენტი, საწვავის მახასიათებლის  

Qri - ქვედა ტემპერატურა საწვავის წვის მგჯ/კგ(მგჯ/ნმ3) 

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების  ატმოსფეროში მოყვანილია ქვემოთ. 

B'p = 253,67 · (1 - 0 / 100) = 253,67 ლ/წ 

Bp = 8000 · (1 - 0 / 100) = 8000 ათა. ნმ3/წელ 

Q'T = 253,67 · 10-3 · 37,1 = 9,41116 მგვტ; 

QT = (8000 / 8760 / 3600 · 106) · 10-3 · 37,1 = 9,41147 მგვტ; 

K'гNOx = 0,0113 · √9,41116 + 0,03 = 0,0646657 გ/მჯ 

KгNOx = 0,0113 · √9,41147 + 0,03 = 0,0646663 გ/მჯ 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 

ßr = 0; 

ßδ = 0,022 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (9,41116 / 9,41116)2 - 5,3 · 9,41116 / 9,41116 + 4,9 = 1; 

Kд = 1,4 · (9,41147 / 9,41116)2 - 5,3 · 9,41147 / 9,41116 + 4,9 = 0,999918 

Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 · 0,5 · 37,1 = 3,71 გ/ნმ3 

qv = 9411,4663 / 1,2 = 7842,8886 კვტ/მ3 
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q'v = 9411,157 / 1,2 = 7842,6308 კვტ/მ3 

C'БП = 10-6 · 1 · (0,11 · 7842,6308 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,000603 მგ/ნმ3 

CБП = 10-6 · 1 · (0,11 · 7842,8886 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 0,999918 · 1 · 1 = 0,000603 მგ/ნმ3 

VСГ = 0,345 · 37,1 = 12,7995 ნმ³/ნმ³. 

M'NOx301 = 253,67 · 37,1 · 0,0646657 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,5964075 გ/წ 

MNOx301 = 8000 · 37,1 · 0,0646663 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 18,809089 ტ/წელ 

M'NOx304 = 253,67 · 37,1 · 0,0646657 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,0969162გ/წ 

MNOx304 = 8000 · 37,1 · 0,0646663 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 3,056477 ტ/წელ. 

M'CO337 = 10-3 · 253,67 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,9411157 გ/წ 

MCO337 = 10-3 · 8000 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 29,68 ტ/წელ. 

M'БП703 = (0,000603 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · (253,67 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 0,0000015 გ/წ 

MБП703 = (0,000603 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · 8000 · 0,000001 = 0,000049 ტ/წელ. 

 

6.2.2.2 ემისიის გაანგარიშება   ფლუიდის გადატვირთვისას რეზერვუარებში (გ-2,  გ-3) 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [9,15]-ს შესაბამისად.  

საწარმოს მონაცემებით ფლუიდის გადატვირთვა რეზერვუარებში  ხორციელდება მუდმივად, 

მთელი წლის განმავლობაში (8760 სთ). წლიურად რეზერვუარებში მიწოდებული ფლუიდიდან 

ნავთობის  რ-ბა შეადგენს 30000ტ.  

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი 

ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 

კლიმატური ზონა-3. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.2.1.  

ცხრილი 6.2.2.2.1.  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

333 გოგირდწყალბადი 0,0068411 0,0192119 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 8,2617144 23,201547 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 3,0556713 8,581306 

602 ბენზოლი 0,0399062 0,1120693 

616 დიმეთილბენზოლი 0,0125419 0,0352218 

621 მეთილბენზოლი 0,0250839 0,0704436 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში: 6.2.2.2.2. 
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ცხრილი 6.2.2.2.2.  

პროდუქტი 

რ-ბა 

წელიწადში

, ტ/წელ 

ტემპერატურა 

რეზერვუარში 

°С რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმად

ობა, 

მ3/სთ 

რეზერვ

უარის 

მოცულ

ობა, მ3 

რეზერვ

უარები

ს რ-ბა 

ერთ

დრო

ულ

ობა მინ მაქს 

ნედლი ნავთობი. 

სითხის 

ტემპერატურა 

ახლოსაა ჰაერის 

ტემპერატურასთან 

30000 5 25 

მიწისზედა 

ვერტიკალური. 

ექსპლოატაციის რეჟიმი 

- "საწყავი". ემისიის 

შემზღუდავი სისტემა-

არ არის. 

60 2000 2 - 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

 М = P38 · m · Kmaxt · Kmaxp · Kв · Vmaxч · 0,163 · 10-4,   გ/წმ  

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:  

 G = (P38 · m · (Kmaxt · Kв + Kmint) · Kсрp · Kоб · B · 0,294) / (107 · ρж),   ტ/წელ  

სადაც  P38 - ნავთობით და ბენზინით გაჯერებული ორთქლის წნევა  38°C  ტემპერატურის დროს  

m - მოლეკულური მასა  სითხის წნევის   

Kmint,Kmaxt-   კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 7-ის მიხედვით  

Kсрp,Kmaxp- კოეფიციენტი მიიღება დანართი 8-ის მიხედვით; 

Vmaxч - მაქსიმალური მოცულობა აირჰაეროვანი ნარევის, რომელიც გამოიყოფა 

რეზერვუარებიდან  მათი შევსებისას მ3/სთ  

Кв - კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 9-ის მიხედვით; 

Коб - დაბრუნების კოეფიციენტი მიიღება დანართი 10-ის მიხედვით  

ρж - სითხის სიმკვრივე,  ტ/მ³; 

B - სიტხის რაოდენობა რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში წლის განმავლობაში, 

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც 

დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული 

ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში. 

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის 

განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა 

რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4): 

 Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак  

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და 

გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან. 

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა 

ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.  

ნედლი ნავთობი 

M = 320 · 69 · 0,66 · 0,8 · 1 · 60 · 0,163 · 10-4 = 11,40176 გრ/წმ; 
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G = 320 · 69 · (0,66 · 1 + 0,35) · 0,56 · 2,5 · 30000 · 0,294 / 107 · 0,86 = 32,0198 ტ/წელ. 

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდყალბადი) 

M = 11,40176 · 0,0006 = 0,0068411 გრ/წმ 

G = 32,0198 · 0,0006 = 0,0192119 ტ/წელ. 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 11,40176 · 0,7246 = 8,2617144 გ/წმ; 

G = 32,0198 · 0,7246 = 23,201547 ტ/წელ. 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 11,40176 · 0,268 = 3,0556713 გ/წმ 

G = 32,0198 · 0,268 = 8,581306 ტ/წელ. 

602  ბენზოლი 

M = 11,40176 · 0,0011 = 0,0125419 გ/წმ 

G = 32,0198 · 0,0011 = 0,0352218 ტ/წელ. 

616 დიმეთილბენზოლი(ქსილოლი) 

M = 11,40176 · 0,0011 = 0,0125419 გ/წმ 

G = 32,0198 · 0,0011 = 0,0352218 ტ/წელ. 

621 მეთილბენზოლი (ტოლუოლი) 

M = 11,40176 · 0,0022 = 0,0250839 გ/წმ 

G = 32,0198 · 0,0022 = 0,0704436 ტ/წელ 

 

6.2.2.3 ემისიის გაანგარიშება ტუმბოების მუშაობისას  (გ-4) 

სატუმბ სადგურში დამონტაჟებულია ტუმბოები  (МК-65), რომლებიც მუშაობენ 

განმხოლოებულად  და მათი დანიშნულებაა  რეზერვუარებიდან  ნავთობის გადატუმბვა  

ავტოცისტერნების მიმღებ მოედნამდე, აგრეთვე შიდა საპარკო გადატვირთვები. საწარმოს 

მონაცემებით წლიური სამუშაო დრო შეადგენს 1140 სთ-ს. [10] -ს მიხედვით, კუთრი 

მაქსიმალური ემისია ჩობალური სამკვრივებლიდან შეადგენს 0,14 კგ/სთ; ნახშირწყალბადების 

წამური ემისია: М= 0,14/3,6 = 0,039 გ/წმ; ნახშირწყალბადების წლიური ემისია: G = 0,039 გ/წმ x 3600 

წმ x 625 სთ/წელ x 10-6 = 0,088 ტ/წელ. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა %-ლი განაწილება ემისიაში მოცემულია ცხრილში 6.2.2.3.1. 

ცხრილი 6.2.2.3.1 

კოდი ნივთიერების დასახელება  % მასა, (გ/წმ) მასა, (ტ/წელ) 

333 გოგირდწყალბადი 0,06 0,0000234 0,0001 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 72,46 0,0282594 0,1160 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 26,8 0,010452 0,0429 

602 ბენზოლი 0,35 0,0001365 0,0006 

616 ქსილოლი 0,11 0,0000429 0,0002 

621 ტოლუოლი 0,22 0,0000858 0,0004 
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6.2.2.4 ემისიის გაანგარიშება გენერატორებიდან (გ-5, გ-6) 

საწარმოს მონაცემებით ექსპლუატაციაშია 2 გენერატორი ((გ-5)=360 და  (გ-6) =100 კვტ)).   

360 კვტ 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [11] 

სტაციონარული დიზელ-გენერატორის ექსპლოატაციის პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში 

ნამუშევარ აირებში გამოიყოფა მავნე (დამაბინძურებელი) ნივთიერებები.   

მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გასაანგარიშებლად გამოიყენება დიზელ-გენერატორის 

დანადგარის მონაცემები ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით (საექსპლოატაციო სიმძლავრე), 

ხოლო წლიური ემისიის გაანგარიშებისათვის -საწვავის წლიური ხარჯი. 

შესაბამისად. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 6.2.2.4.1 

ცხრილი 6.2.2.4.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის(IV)  ოქსიდი ) 0,3072 0,055296 

304 აზოტის ოქსიდი  (II)  0,04992 0,0089856 

328 ჭვარტლი  0,0143 0,0024667 

330 გოგირდის დიოქსიდი  0,12 0,0216 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,31 0,05616 

703 ბენზ(ა)პირენი  0,0000003 0,0000001 

1325 ფორმალდეჰიდი 0,0034 0,0006178 

2732 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 0,0829 0,0148133 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 6.2.2.4.2.  

ცხრილი 6.2.2.4.2.  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

მონაცემები 
სიმძლავრე, 

კვტ 

საწვავის 

ხარჯი, 

ტ/წელ 

კუთრი 

ხარჯი, 

გ/კვტ*სთ 

ერთდ

როულ

ობა 

ჯგუფი Б. მწარმებელი: ევროგაერთიანების ქვეყნები, აშშ, 

იაპონია. მცირე სიმძლავრის,  (Ne =73,6-736კვტ; n = 500-

1500ბრუნი/წთ). რემონტამდე. 

360 4,32 
(0,25*360*48/1000) 

250 
მუშაობს 4 

სთ/თვეში 

მაქსიმალური ემისია i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერებისა სტაციონარული დიზელ-

გენერატორიდან განისაზღვრება ფორმულით:  

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, გ/წმ; 

სადაც: eMi - ემისია  i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერებისა დიზელ-გენერატორიდან 

ნომინალური რეჟიმის პირობებში, გ/კვტ*სთ;  

PЭ - დიზელ-გენერატორის საექსპლოატაციო სიმძლავრე, კვტ.  

(1 / 3600) – გადათვლის კოეფიციენტი სთ-დან  წამებზე.  

წლიური ჯამური ემისია i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერებისა დიზელ-გენერატორიდან  

განისაზღვრება ფორმულით:  

WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, ტ/წელ 



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 76 / 282 

 

სადაც:  qЭi - ემისია i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერებისა დიზელ-გენერატორიდან  1 კგ. 

საწვავზე გაანგარიშებით, გ/კგ;  

GT -დიზელ-გენერატორის წლიური  საწვავის ხარჯი, ტ/წელ;   

(1 / 1000) –გადათვლის კოეფიციენტი კგ. დან ტონებზე.  

დიზელ-გენერატორის ნამუშევარი აირების ხარჯი  განისაზღვრება ფორმულით:  

GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, კგ/წმ; 

სადაც:  bЭ - საწვავის კუთრი ხარჯი ძრავის საექსპლოატაციო რეჟიმზე , გ/კვტ*სთ.  

დიზელ-გენერატორის ნამუშევარი აირების მოცულობითი ხარჯი  განისაზღვრება ფორმულით:  

QОГ = GОГ / γОГ, მ3/წმ 

სადაც: γОГ - ნამუშევარი აირების კუთრი წონა, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:    

γОГ = γОГ( t=0°C) / (1 + TОГ / 273), კგ/მ³ 

სადაც:  γОГ( t=0°C) -ნამუშევარი აირების კუთრი წონა 0°С-ზე, γОГ(t=0°C) = 1,31კგ/მ³  ; 

TОГ -ნამუშევარი აირების  ტემპერატურა,  К. 

ორგანიზებული  გამომუშავებული აირების გაფრქვევის დროს ატმოსფეროში, რომელიც 

ხორციელდება დიზელის მოწყობილობიდან 5 მ-მდე სიმაღლის, ტემპერატურის  მნიშვნელობა 

შეიძლება მივიღოთ 450 °С ტოლად,  ხოლო 5-დან 10-მდე მეტრის სიმაღლეზე  400 °С 

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 

გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.  

აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 

M = (1 / 3600) · 3,072 · 360 = 0,3072 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 12,8 · 4,32 = 0,055296ტ/წელ; 

 აზოტის ოქსიდი (აზოტის(II) ოქსიდი) 

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 360 = 0,04992 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,08 · 4,32 = 0,0089856ტ/წელ; 

 ჭვარტლი 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 360 = 0,0143 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,571 · 4,32 = 0,0024667 ტ/წელ; 

 გოგირდის დიოქსიდი 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 360 = 0,12 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 4,32 = 0,0216 ტ/წელ; 

 ნახშირბადის ოქსიდი 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 360 = 0,31 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 13 · 4,32 = 0,05616 ტ/წელ; 

 ბენზ(ა)პირენი 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 360 = 0,0000003 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 4,32 = 0,0000001 ტ/წელ; 

 ფორმალდეჰიდი 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 360 = 0,0034 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,143 · 4,32 = 0,0006178 ტ/წელ; 

 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 360 = 0,0829 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 3,429 · 4,32 = 0,0148133 ტ/წელ; 

 ნამუშევარი აირების მოცულობითი ხარჯი მოცემულია ქვემოთ. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 250 · 360 = 0,7848 კგ/წმ. 
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 -5 მეტრამდე სიმაღლეზე, TОГ = 723  K (450 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 კგ/მ3 

QОГ = 0,7848 / 0,359066 = 2,1857 მ3/წმ 

 5-10 მეტრამდე სიმაღლეზე, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 კგ/მ3 

QОГ = 0,7848 / 0,3780444 = 2,0759მ3/წმ 

100 კვტ 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [11] 

სტაციონარული დიზელ-გენერატორის ექსპლოატაციის პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში 

ნამუშევარ აირებში გამოიყოფა მავნე (დამაბინძურებელი) ნივთიერებები.   

მაქსიმალური ერთჯერადი ემისიის გასაანგარიშებლად გამოიყენება დიზელ-გენერატორის 

დანადგარის მონაცემები ტექნიკური დოკუმენტაციის მიხედვით (საექსპლოატაციო 

სიმძლავრე), ხოლო წლიური ემისიის გაანგარიშებისათვის -საწვავის წლიური ხარჯი. 

შესაბამისად. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში  6.2.2.4.3.  

ცხრილი 6.2.2.4.3. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის(IV)  ოქსიდი) 0,0853333 0,01536 

304 აზოტის ოქსიდი  (II)  0,0138667 0,002496 

328 ჭვარტლი  0,0039722 0,0006852 

330 გოგირდის დიოქსიდი  0,0333333 0,006 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0861111 0,0156 

703 ბენზ(ა)პირენი  0,0000001 1,92·10-8 

1325 ფორმალდეჰიდი 0,0009444 0,0001716 

2732 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 0,0230278 0,0041148 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 6.2.2.4.4. 

ცხრილი 6.2.2.4.4. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

მონაცემები 
სიმძლავრე, 

კვტ 

საწვავის 

ხარჯი, 

ტ/წელ 

კუთრი 

ხარჯი, 

გ/კვტ*სთ 

ერთდ

როულ

ობა 

ჯგუფი Б. მწარმებელი: ევროგაერთიანების ქვეყნები, აშშ, 

იაპონია. მცირე სიმძლავრის,  (Ne =73,6-736კვტ; n = 500-

1500ბრუნი/წთ). რემონტამდე. 

100 1,2 250 
მუშაობს 

4 სთ/ 

თვეში 

მაქსიმალური ემისია i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერებისა სტაციონარული დიზელ-

გენერატორიდან განისაზღვრება ფორმულით:  

Mi = (1 / 3600) · eMi · PЭ, გ/წმ; 

სადაც: eMi - ემისია  i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერებისა დიზელ-გენერატორიდან 

ნომინალური რეჟიმის პირობებში, გ/კვტ*სთ;  

PЭ - დიზელ-გენერატორის საექსპლოატაციო სიმძლავრე, კვტ.  

(1 / 3600) – გადათვლის კოეფიციენტი სთ-დან  წამებზე.  
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წლიური ჯამური ემისია i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერებისა დიზელ-გენერატორიდან  

განისაზღვრება ფორმულით:  

WЭi = (1 / 1000) · qЭi · GT, ტ/წელ 

სადაც:  qЭi - ემისია i-ური დამაბინძურებელი ნივთიერებისა დიზელ-გენერატორიდან  1 კგ. 

საწვავზე გაანგარიშებით, გ/კგ;  

GT -დიზელ-გენერატორის წლიური  საწვავის ხარჯი, ტ/წელ;   

(1 / 1000) –გადათვლის კოეფიციენტი კგ. დან ტონებზე.  

დიზელ-გენერატორის ნამუშევარი აირების ხარჯი  განისაზღვრება ფორმულით:  

GОГ = 8,72 · 10-6 · bЭ · PЭ, კგ/წმ; 

სადაც:  bЭ - საწვავის კუთრი ხარჯი ძრავის საექსპლოატაციო რეჟიმზე , გ/კვტ*სთ.  

დიზელ-გენერატორის ნამუშევარი აირების მოცულობითი ხარჯი  განისაზღვრება ფორმულით:  

QОГ = GОГ / γОГ, მ3/წმ 

სადაც: γОГ - ნამუშევარი აირების კუთრი წონა, რომელიც განისაზღვრება ფორმულით:    

γОГ = γОГ( t=0°C) / (1 + TОГ / 273), კგ/მ³ 

სადაც:  γОГ( t=0°C) -ნამუშევარი აირების კუთრი წონა 0°С-ზე, γОГ(t=0°C) = 1,31კგ/მ³  ; 

TОГ -ნამუშევარი აირების  ტემპერატურა,  К. 

ორგანიზებული  გამომუშავებული აირების გაფრქვევის დროს ატმოსფეროში, რომელიც 

ხორციელდება დიზელის მოწყობილობიდან 5 მ-მდე სიმაღლის, ტემპერატურის  მნიშვნელობა 

შეიძლება მივიღოთ 450 °С ტოლად,  ხოლო 5-დან 10-მდე მეტრის სიმაღლეზე  400 °С 

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 

გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.  

აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 

M = (1 / 3600) · 3,072 · 100 = 0,0853333 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 12,8 · 1,2 = 0,01536 ტ/წელ; 

 აზოტის ოქსიდი (აზოტის(II) ოქსიდი) 

M = (1 / 3600) · 0,4992 · 100 = 0,0138667 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 2,08 · 1,2 = 0,002496 ტ/წელ; 

 ჭვარტლი 

M = (1 / 3600) · 0,143 · 100 = 0,0039722 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,571 · 1,2 = 0,0006852 ტ/წელ; 

 გოგირდის დიოქსიდი 

M = (1 / 3600) · 1,2 · 100 = 0,0333333 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 5 · 1,2 = 0,006 ტ/წელ; 

 ნახშირბადის ოქსიდი 

M = (1 / 3600) · 3,1 · 100 = 0,0861111 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 13 · 1,2 = 0,0156 ტ/წელ; 

 ბენზ(ა)პირენი 

M = (1 / 3600) · 0,0000034 · 100 = 0,0000001 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,000016 · 1,2 = 1,92·10-8  ტ/წელ; 

 ფორმალდეჰიდი 

M = (1 / 3600) · 0,034 · 100 = 0,0009444 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 0,143 · 1,2 = 0,0001716 ტ/წელ; 

 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 79 / 282 

 

M = (1 / 3600) · 0,829 · 100 = 0,0230278 გ/წმ; 

WЭ = (1 / 1000) · 3,429 · 1,2 = 0,0041148 ტ/წელ; 

 ნამუშევარი აირების მოცულობითი ხარჯი მოცემულია ქვემოთ. 

GОГ = 8,72 · 10-6 · 250 · 100 = 0,218 კგ/წმ. 

 -5 მეტრამდე სიმაღლეზე, TОГ = 723  K (450 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 723 / 273) = 0,359066 კგ/მ3 

QОГ = 0,218 / 0,359066 = 0,6071 მ3/წმ 

 5-10 მეტრამდე სიმაღლეზე, TОГ = 673  K (400 °С): 

γОГ = 1,31 / (1 + 673 / 273) = 0,3780444 კგ/მ3 

QОГ = 0,218 / 0,3780444 = 0,5767 მ3/წმ 

 

6.2.2.5 ემისიის გაანგარიშება ბენზინის რეზერვუარიდან  (გ-7) 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [9] 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი 

ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 

კლიმატური ზონა-3. 

საწარმოს მონაცემებით ბენზინის წლიური ხარჯი შეადგენს 60 ტ/წელ. რეზერვუარის მოცულობა 

10 მ3, გადატვირთვის სიჩქარე 30მ3/სთ.  

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი 

ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 

კლიმატური ზონა-3. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და 

თვისობრივი მახასიათებლები მოცემულია ცხრილში 6.2.2.5.1. 

ცხრილი 6.2.2.5.1 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 0,6632337 0,0046656 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 0,245123 0,0017243 

501 ამილენები 0,0245025 0,0001724 

602 ბენზოლი 0,0225423 0,0001586 

616 ქსილოლი 0,0028423 0,00002 

621 ტოლუოლი 0,0212682 0,0001496 

627 ეთილბენზოლი 0,0005881 0,0000041 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 6.2.2.5.2 

ცხრილი 6.2.2.5.2 

პროდუქტი 

რ-ბა წელიწადში, 

ტ/წელ რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმადობ

ა, მ3/სთ 

რეზერვ

უარის 

მოცულ

ობა, მ3  

რეზერვ

უარების 

რ-ბა  

ერთ

დრო

ულო

ბა 
Bშზ Bგზ 

ბენზინი, ჯგ. А. 

სითხის 

ტემპერატურა 

ახლოსაა ჰაერის 

ტემპერატურასთან 

30 30 

მიწისზედა ვერტიკალური. 

ექსპლოატაციის რეჟიმი - 

"საწყავი". ემისიის 

შემზღუდავი სისტემა-არ 

არის. 

30 10 1 + 
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მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ; 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ. 

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში 

შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-

ის მიხედვით. 

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და 

გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.  

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.  

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება 

დანართ 13-ის მიხედვით.  

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.   

N - რეზერვუარების რ-ბა.  

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის 

განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა 

რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4): 

 Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак (1.1.4) 

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და 

გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან. 

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც 

დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული 

ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში. 

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა 

ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.  

ბენზინი  92 -95 

M = 1176,12 · 0,1 · 30 / 3600 = 0,9801 გ/წმ 

G = (967,2 · 30 + 1331 · 30) · 0,1 · 10-6 + 0 · 1,1 · 1 = 0,0068946 ტ/წელ 

  415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 0,9801 · 0,6767 = 0,6632337 გ/წმ; 

G = 0,0068946 · 0,6767 = 0,0046656 ტ/წელ. 

 416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 0,9801 · 0,2501 = 0,245123 გ/წმ 

G = 0,0068946 · 0,2501 = 0,0017243 ტ/წელ. 

 501 პენტილენი-ამილენი 

M = 0,9801 · 0,025 = 0,0245025 გ/წმ; 

G = 0,0068946 · 0,025 = 0,0001724 ტ/წელ. 
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 602 ბენზოლი 

M = 0,9801 · 0,023 = 0,0225423 გ/წმ 

G = 0,0068946 · 0,023 = 0,0001586 ტ/წელ. 

 616 დიმეთილბენზოლი 

M = 0,9801 · 0,0029 = 0,0028423 გ/წმ; 

G = 0,0068946 · 0,0029 = 0,00002 ტ/წელ. 

 621 მეთილბენზოლი 

M = 0,9801 · 0,0217 = 0,0212682 გ/წმ 

G = 0,0068946 · 0,0217 = 0,0001496 ტ/წელ. 

 627 ეთილბენზოლი 

M = 0,9801 · 0,0006 = 0,0005881 გ/წმ 

G = 0,0068946 · 0,0006 = 0,0000041 ტ/წელ. 

 

6.2.2.6 ემისიის გაანგარიშება  დიზელის რეზერვუარიდან  (გ-8) 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [9] 

საწარმოს მონაცემებით დიზელის წლიური ხარჯი შეადგენს 120 ტ/წელ. რეზერვუარის 

მოცულობა 10 მ3, გადატვირთვის სიჩქარე 30მ3/სთ.  

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი 

ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 

კლიმატური ზონა-3. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.6.1 

ცხრილი 6.2.2.6.1 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

333  დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) 0,0000091 0,0000001 

2754 ალკანები (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) 0,0032575 0,000033 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 6.2.2.6.2 

ცხრილი 6.2.2.6.2.  

პროდუქტი 

რ-ბა წელიწადში, 

ტ/წელ რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმადობ

ა, მ3/სთ 

რეზერვ

უარის 

მოცულ

ობა, მ3  

რეზერვ

უარების 

რ-ბა  

ერთ

დრო

ულო

ბა Bშზ Bგზ 

დიზელის საწვავი. 

ჯგ. А. სითხის 

ტემპერატურა 

ახლოსაა ჰაერის 

ტემპერატურასთან 

60 60 

მიწისზედა ვერტიკალური. 

ექსპლოატაციის რეჟიმი - 

"საწყავი". ემისიის 

შემზღუდავი სისტემა-არ 

არის. 

30 10 1 + 
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მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ; 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ. 

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში 

შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-

ის მიხედვით. 

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და 

გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.  

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.  

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება 

დანართ 13-ის მიხედვით.  

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.   

N - რეზერვუარების რ-ბა.  

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 

გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.  

დიზელის საწვავი   

M = 3,92 · 0,1 · 30 / 3600 = 0,0032667 გ/წმ; 

G = (2,36 · 60 + 3,15 · 60) · 0,1 · 10-6 + 0 · 0,0029 · 1 = 0,0000331 ტ/წელ; 

 333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი)  

M = 0,0032667 · 0,0028 = 0,0000091 გ/წმ;  

G = 0,0000331 · 0,0028 = 0,0000001 ტ/წელ;  

 2754 ალკანები C12-C19 (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) 

M = 0,0032667 · 0,9972 = 0,0032575 გ/წმ;   

G = 0,0000331 · 0,9972 = 0,000033 ტ/წელ; 

 

6.2.2.7 ემისიის გაანგარიშება ოფისთან განთავსებული „არისტონი“- დან   და თვითნაკეთი 

გამათბობლიდან (გ-9, გ-10) 

დაგაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8] 

მაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

საქვაბიდან მოცემულია ცხრილში 6.2.2.7.1  

ცხრილი 6.2.2.7.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 
წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0013033 0,04158 
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დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 
წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0002118 0,006757 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0041181 0,131334 

703 ბენზ(ა)პირენი 0,0000000067366 0,0000002 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.7.2. 

ცხრილი 6.2.2.7.2.  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

მონაცემები პარამეტრები კოეფიციენტები 

ერთდრ

ოულობ

ა 

ბუნებრივი 

აირი.გაზსადენი-

ყარადაღი-

თბილისი-ერევანი. 

ხარჯი:B' = 1,11 ლ/წმ, 

B=35,4 ათასი მ3/წელ. 

კამერული 

საცეცხლური. წყლის 

გამათბობელი  ქვაბი. 

შემბერი დაწნევის ტიპის სანთურა: 

βк = 1. ქვაბი მუშაობს ზოგად 

რეჯიმში. შემბერი ჰაერის 

ტემპერატურა: tгв = 30°С. 

მიწოდებული ჰაერის წილი 

ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში: δ = 

0. რეცირკულაცია-არ არის. მშრალი 

ნამწვი აირების მოცულობა 

გაანგარიშდება მიახლოებითი 

ფორმულით.. საცეცხლურის 

მოცულობის თბოდაძაბულობა 

გაიანგარიშება.  

Qr= 37,1 მჯ/ნმ³; p= 0,766 კგ/ნმ³; 

Qн= 0,041181 მგვტ. βa= 1,225; 

βr= 0; βδ= 0; 

Vt= 1,2 მ³; t = 8760სთ; 

Sr'= 0 %; Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %; q4= 0 %; 

K= 0,345  ; α"т= 1,1; 

- 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

აირადი საწვავი 

აზოტის ოქსიდები. 

აზოტის ოქსიდების NOx ჯამური რ-ბა NO2 ზე გადაანგარიშებით (გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული 

საკვამლე აირებთან ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

MNOx = Bp · Qri · KrNO2 · ßк · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП 

სადაც Bp -საწვავის საანგარიშო ხარჯი, გ/წმ  

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

KrNO2 - აზოტის ოქსიდების კუთრი ემისია აირადი საწვავის წვისას, გ/მჯ;  

ßk - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სანთურის პრინციპიალურ 

კონსტრუქციას  

ßt - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს წვისათვის მიწოდებული ჰაერის 

ტემპერატურას;  

ßα - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ჰაერის სიჭარბის გავლენას 

აზოტის ოქსიდების წარმოქმნაზე საწვავის წვისას;  

ßr - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს  აზოტის ოქსიდების წარმოქმნას 

ნამწვი აირების რეცირკულაციისას სანთურების მეშვეობით; 

ßδ -უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს   ჰაერის საფეხურებრივ მიწოდებას 

საცეცხლურის კამერაში;  
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kП - გადათვლის კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

წყალგამაცხელებელი ქვაბისთვის  Kr NO2 გაიანგარიშება ფორმულით 

KrNO2 = 0,0113 · √QТ + 0,03 

სადაც QТ - ქვაბის საცეცხლურში შეყვანილი სითბოს  ფაქტიური თბური სიმძლავრე   

QT   -განისაზღვრება ფორმულით 

QТ = B'р · Qri · kП 

სადაც  Bр - საანგარიშო საწვავის ხარჯი,  ლ/წ; 

Qri - საწვავის წვის დაბალი ტემპერატურა,  მჯ/ნმ³; 

kП - გადაანგარიშების კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

კოეფიციენტი  ßt  განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßt = 1 + 0,002 · (tгв - 30)  

სადაც  tгв - შემბერი ჰაერის ტემპერატურაა,  °С. 

რეცირკულირებული აირების ჰაერის ნარევთან ერთად მიწოდებისას ßr განისაზღვრება 

ფორმულით:  

ßr = 0,16 · √r 

სადაც r - რეცირკულირებული აირების  ხარისხი,  %. 

კოეფიციენტი ßδ განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßδ = 0,022 · δ  

სადაც δ - ჰაერის წილი, რომელიც მიეწოდება ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში (%-ში ჰაერის 

საერთო რაოდენობიდან).  

აზოტის ოქსიდისა და აზოტის დიოქსიდის დადგენილი განსხვავებული ზდკ-ების და აზოტის 

ოქსიდის ატმოსფერულ ჰაერში ტრანსფორმაციის თანახმად აზოტის ოქსიდისა და აზოტის 

დიოქსიდის გაფრქვევები განიყოფება შემადგენლობების მიხედვით ფორმულით: მიხედვით   

MNO2 = 0,8 · MNOx 

MNO = 0,13 · MNOx 

გოგირდის ოქსიდები. 

გოგირდის ოქსიდების MSO2,ჯამური რაოდენობა(გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული საკვამლე აირებთან 

ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

 MSO2 = 0,02 · B · ρ · Sr · (1 - η’SO2)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი საანგარიშო პერიოდში, გ/წმ (ტ/წელ); 

ρ - აირადი საწვავის სიმკვრივე  კგ / ნმ ³; 

Sr - გოგირდის შემცველობა მუშა მასაზე გადაანგარიშებით, %; 

η’SO2 - გოგირდის ოქსიდების წილი, შეკავშირებული ქვაბის წატაცებულ ნაცართან.   

ნახშირბადის ოქსიდი 

ინსტრუმენტული გაზომვების არ არსებობისას ნახშირბადის ოქსიდის ემისიის შეფასება გ/წმ 

(ტ/წელ), შესაძლებელია განხორციელდეს ფორმულით:  

 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  
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სადაც B - საწვავის ხარჯი, გ/წმ (ტ/წელ);  

CCO - ნახშირბადის ოქსიდის გამოსავალი საწვავის წვისას, გ/კგ;  

q4 -მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

პარამეტრი CCO გაიანგარიშება ფორმულით:   

 CCO = q3 · R · Qri  

სადაც q3 - -ქიმიური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

R - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სითბოს დანაკარგის წილს საწვავის ქიმიური 

უკმარწვისას, განპირობებულს ნამწვი აირების არასრულ წვის პროდუქტების  შემადგენლობაში 

ნახშირბადის ოქსიდის არსებობით.   

ბენზ(ა)პირენი 

დამაბინძურებელი j ნივთიერების  ჯამური რაოდენობა Mj გაფრქვეული ატმოსფერულ ჰაერში 

ნამწვ აირებთან ერთად (გ/წმ, ტ/წელ) განისაზღვრება ფორმულით:  

 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  

სადაც cj - დამაბინძურებელი j ნივთიერების მასური კონცენტრაცია  მშრალ ნამწვ აირებში ჰაერის 

სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტისა (α0 = 1,4) და ნორმალური პირობებისათვის (მგ/მ3).  

Vсг - მშრალი ნამწვი აირების მოცულობა, რომელიც წარმოიქმნება 1 ნმ³. საწვავის სრული წვისას 

ჰაერის სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტის (α0 = 1,4) პირობებში.  

Bр - საწვავის საანგარიშო ხარჯი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ნმ³/სთ-დან. 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ტ/წლიდან.  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის  kП = 0,278 · 10-3, 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის, kП = 10-6. 

საწვავის საანგარიშო ხარჯი Вр, (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)განისაზღვრება ფორმულით:  

 Bp = (1 - q4 / 100) · B  

სადაც B - საწვავის სრული ხარჯი ქვაბზე (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)  

q4 - მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია (მგ/ნმ³) მშრალ ნამწვ აირებში საცეცხლურიდან გამოსვლისას 

ბუნებრივი აირის წვისას განისაზღვრება შემდეგნაირად:   

თუ α’’T = 1,08 ÷ 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,11 · qv - 7,0) · KД · KР · KСТ / e3,5 · (α’’т - 1)  

თუ  α’’T > 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,13 · qv - 5,0) · KД · KР · KСТ / (1,3 · e3,5 · (α’’т - 1))  

სადაც α’’Т - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

qV -საცეცხლურის მოცულობის თბოდაძაბულობა, კვტ/მ3;   

KД - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ნამწვი აირების რეცირკულაციის გავლენას ნამწვ 

აირებში ბენზ(ა)პირენის წარმოქმნაზე;  

KР - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ქვაბის დატვირთვას ნამწვ აირებში ბენზ(ა)პირენის 

კონცენტრაციის წარმოქმნაზე;  
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KСТ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს საფეხურებრივი წვის გავლენას ნამწვ აირებში 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაციის წარმოქმნაზე; 

მაქსიმალური და ჯამური ემისიის გამოსათვლელად ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია დაიყვანება 

ჰაერის სიჭარბის (α0 = 1,4) სტანდარტულ მაჩვენებელზე ფორმულით;   

 cj = cГбп · α''T / α0  

სადაც α''T - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

მოცულობა მშრალი ნამწვი აირებისა შეიძლება დაანგარიშდეს მიახლოებითი ფორმულით  

 VСГ = K · Qri (1.1.17) 

სადაც K - კოეფიციენტი რომელიც ითვალისწინებს საწვავის თვისებას  

Qri - დაბალი დონის წვის ტემპერატურა,  მგჯ/კგ (მგჯ/ნმ³). 

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გაფრქვევებისა დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში მოყვანილია ქვემოთ.  

B'p = 1,11 · (1 - 0 / 100) = 1,11 ლ/წმ 

Bp = 35,4 · (1 - 0 / 100) = 35,4 ათას ნმ³/წელ; 

Q'T = 1,11 · 10-3 · 37,1 = 0,041181 მგვტ; 

QT = (35,4 / 8760 / 3600 · 106) · 10-3 · 37,1 = 0,0416457 მგვტ; 

K'гNOx = 0,0113 · √0,041181 + 0,03 = 0,0322931 გ/მგჯ 

KгNOx = 0,0113 · √0,0416457 + 0,03 = 0,032306 გ/მგჯ; 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 

ßr = 0; 

ßδ = 0,022 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (0,041181 / 0,041181)2 - 5,3 · 0,041181 / 0,041181 + 4,9 = 1; 

Kд = 1,4 · (0,0416457 / 0,041181)2 - 5,3 · 0,0416457 / 0,041181 + 4,9 = 0,971965; 

Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 · 0,5 · 37,1 = 3,71 გ/ნმ³; 

qv = 41,64574 / 1,2 = 7842,8886 კვტ/მ³; 

q'v = 41,181 / 1,2 = 7842,6308 კვტ/მ³; 

C'БП = 10-6 · 1 · (0,11 · 7842,6308 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,000603 მგ/ნმ³; 

CБП = 10-6 · 1 · (0,11 · 7842,8886 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 0,971965 · 1 · 1 = 0,0005861 მგ/ნმ³ 

VСГ = 0,345 · 37,1 = 12,7995 ნმ³/ნმ³. 

M'NOx301 = 1,11 · 37,1 · 0,0322931 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,0013033 გრ/წმ 

MNOx301 = 35,4 · 37,1 · 0,032306 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,04158 ტ/წელ. 

M'NOx304 = 1,11 · 37,1 · 0,0322931 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,0002118 გრ/წმ; 
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MNOx304 = 35,4 · 37,1 · 0,032306 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,006757 ტ/წელ. 

M'CO337 = 10-3 · 1,11 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,0041181 გრ/წმ; 

MCO337 = 10-3 · 35,4 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,131334 ტ/წელ. 

M'БП703 = (0,000603 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · (1,11 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 0,0000000067366 გრ/წმ; 

MБП703 = (0,0005861 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · 35,4 · 0,000001 = 0,0000002 ტ/წელ. 

 

6.2.2.8 ემისიის გაანგარიშება მექანიკურ საამქროში განთავსებული „არისტონი“- დან  (გ-11) 

 გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8] 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

საქვაბიდან მოცემულია ცხრილში 6.2.2.8.1.  

ცხრილი 6.2.2.8.1.  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 
წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,014219 0,448552 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0023106 0,07289 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0391405 1,234688 

703 ბენზ(ა)პირენი 0,0000001 0,000002 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.8.2 

ცხრილი 6.2.2.8.2.  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

მონაცემები პარამეტრები კოეფიციენტები 

ერთდრ

ოულობ

ა 

ბუნებრივი აირი. 

გაზსადენი-

ყარადაღი-

თბილისი-ერევანი. 

ხარჯი:B' = 10,55 

ლ/წმ, B=332,8 ათასი 

მ3/წელ. კამერული 

საცეცხლური. წყლის 

გამათბობელი  ქვაბი. 

შემბერი დაწნევის ტიპის სანთურა: 

βк = 1. ქვაბი მუშაობს ზოგად 

რეჯიმში. შემბერი ჰაერის 

ტემპერატურა: tгв = 30°С. 

მიწოდებული ჰაერის წილი 

ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში: δ = 

0. რეცირკულაცია-არ არის. მშრალი 

ნამწვი აირების მოცულობა 

გაანგარიშდება მიახლოებითი 

ფორმულით.. საცეცხლურის 

მოცულობის თბოდაძაბულობა 

გაიანგარიშება.  

Qr= 37,1 მჯ/ნმ³; p= 0,766 კგ/ნმ³; 

Qн= 0,391405 მგვტ. βa= 1,225; 

βr= 0; βδ= 0; 

Vt= 1,2 მ³; t = 8760სთ; 

Sr'= 0 %; Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %; q4= 0 %; 

K= 0,345  ; α"т= 1,1; 

- 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

აირადი საწვავი 

აზოტის ოქსიდები. 

აზოტის ოქსიდების NOx ჯამური რ-ბა NO2 ზე გადაანგარიშებით (გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული 

საკვამლე აირებთან ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   
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MNOx = Bp · Qri · KrNO2 · ßк · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП 

სადაც Bp -საწვავის საანგარიშო ხარჯი, გ/წმ  

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

KrNO2 - აზოტის ოქსიდების კუთრი ემისია აირადი საწვავის წვისას, გ/მჯ;  

ßk - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სანთურის პრინციპიალურ 

კონსტრუქციას  

ßt - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს წვისათვის მიწოდებული ჰაერის 

ტემპერატურას;  

ßα - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ჰაერის სიჭარბის გავლენას 

აზოტის ოქსიდების წარმოქმნაზე საწვავის წვისას;  

ßr - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს  აზოტის ოქსიდების წარმოქმნას 

ნამწვი აირების რეცირკულაციისას სანთურების მეშვეობით; 

ßδ -უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს   ჰაერის საფეხურებრივ მიწოდებას 

საცეცხლურის კამერაში;  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

წყალგამაცხელებელი ქვაბისთვის  Kr NO2 გაიანგარიშება ფორმულით 

KrNO2 = 0,0113 · √QТ + 0,03 

სადაც QТ - ქვაბის საცეცხლურში შეყვანილი სითბოს  ფაქტიური თბური სიმძლავრე   

QT   -განისაზღვრება ფორმულით 

QТ = B'р · Qri · kП 

სადაც  Bр - საანგარიშო საწვავის ხარჯი,  ლ/წ; 

Qri - საწვავის წვის დაბალი ტემპერატურა,  მჯ/ნმ³; 

kП - გადაანგარიშების კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

კოეფიციენტი  ßt  განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßt = 1 + 0,002 · (tгв - 30)  

სადაც  tгв - შემბერი ჰაერის ტემპერატურაა,  °С. 

რეცირკულირებული აირების ჰაერის ნარევთან ერთად მიწოდებისას ßr განისაზღვრება 

ფორმულით:  

ßr = 0,16 · √r 

სადაც r - რეცირკულირებული აირების  ხარისხი,  %. 

კოეფიციენტი ßδ განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßδ = 0,022 · δ  

სადაც δ - ჰაერის წილი, რომელიც მიეწოდება ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში (%-ში ჰაერის 

საერთო რაოდენობიდან).  

აზოტის ოქსიდისა და აზოტის დიოქსიდის დადგენილი განსხვავებული ზდკ-ების და აზოტის 

ოქსიდის ატმოსფერულ ჰაერში ტრანსფორმაციის თანახმად აზოტის ოქსიდისა და აზოტის 

დიოქსიდის გაფრქვევები განიყოფება შემადგენლობების მიხედვით ფორმულით: მიხედვით   

MNO2 = 0,8 · MNOx 

MNO = 0,13 · MNOx 

გოგირდის ოქსიდები. 

გოგირდის ოქსიდების MSO2,ჯამური რაოდენობა(გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული საკვამლე აირებთან 

ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   
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 MSO2 = 0,02 · B · ρ · Sr · (1 - η’SO2)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი საანგარიშო პერიოდში, გ/წმ (ტ/წელ); 

ρ - აირადი საწვავის სიმკვრივე  კგ / ნმ ³; 

Sr - გოგირდის შემცველობა მუშა მასაზე გადაანგარიშებით, %; 

η’SO2 - გოგირდის ოქსიდების წილი, შეკავშირებული ქვაბის წატაცებულ ნაცართან.   

ნახშირბადის ოქსიდი 

ინსტრუმენტული გაზომვების არ არსებობისას ნახშირბადის ოქსიდის ემისიის შეფასება გ/წმ 

(ტ/წელ), შესაძლებელია განხორციელდეს ფორმულით:  

 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი, გ/წმ (ტ/წელ);  

CCO - ნახშირბადის ოქსიდის გამოსავალი საწვავის წვისას, გ/კგ;  

q4 -მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

პარამეტრი CCO გაიანგარიშება ფორმულით:   

 CCO = q3 · R · Qri  

სადაც q3 - -ქიმიური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

R - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სითბოს დანაკარგის წილს საწვავის ქიმიური 

უკმარწვისას, განპირობებულს ნამწვი აირების არასრულ წვის პროდუქტების  შემადგენლობაში 

ნახშირბადის ოქსიდის არსებობით.   

ბენზ(ა)პირენი 

დამაბინძურებელი j ნივთიერების  ჯამური რაოდენობა Mj გაფრქვეული ატმოსფერულ ჰაერში 

ნამწვ აირებთან ერთად (გ/წმ, ტ/წელ) განისაზღვრება ფორმულით:  

 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  

სადაც cj - დამაბინძურებელი j ნივთიერების მასური კონცენტრაცია  მშრალ ნამწვ აირებში ჰაერის 

სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტისა (α0 = 1,4) და ნორმალური პირობებისათვის (მგ/მ3).  

Vсг - მშრალი ნამწვი აირების მოცულობა, რომელიც წარმოიქმნება 1 ნმ³. საწვავის სრული წვისას 

ჰაერის სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტის (α0 = 1,4) პირობებში.  

Bр - საწვავის საანგარიშო ხარჯი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ნმ³/სთ-დან. 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ტ/წლიდან.  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის  kП = 0,278 · 10-3, 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის, kП = 10-6. 

საწვავის საანგარიშო ხარჯი Вр, (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)განისაზღვრება ფორმულით:  

 Bp = (1 - q4 / 100) · B  

სადაც B - საწვავის სრული ხარჯი ქვაბზე (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)  

q4 - მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია (მგ/ნმ³) მშრალ ნამწვ აირებში საცეცხლურიდან გამოსვლისას 

ბუნებრივი აირის წვისას განისაზღვრება შემდეგნაირად:   

თუ α’’T = 1,08 ÷ 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,11 · qv - 7,0) · KД · KР · KСТ / e3,5 · (α’’т - 1)  
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თუ  α’’T > 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,13 · qv - 5,0) · KД · KР · KСТ / (1,3 · e3,5 · (α’’т - 1))  

სადაც α’’Т - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

qV -საცეცხლურის მოცულობის თბოდაძაბულობა, კვტ/მ3;   

KД - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ნამწვი აირების რეცირკულაციის გავლენას ნამწვ 

აირებში ბენზ(ა)პირენის წარმოქმნაზე;  

KР - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ქვაბის დატვირთვას ნამწვ აირებში ბენზ(ა)პირენის 

კონცენტრაციის წარმოქმნაზე;  

KСТ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს საფეხურებრივი წვის გავლენას ნამწვ აირებში 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაციის წარმოქმნაზე; 

მაქსიმალური და ჯამური ემისიის გამოსათვლელად ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია დაიყვანება 

ჰაერის სიჭარბის (α0 = 1,4) სტანდარტულ მაჩვენებელზე ფორმულით;   

 cj = cГбп · α''T / α0  

სადაც α''T - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

მოცულობა მშრალი ნამწვი აირებისა შეიძლება დაანგარიშდეს მიახლოებითი ფორმულით  

 VСГ = K · Qri (1.1.17) 

სადაც K - კოეფიციენტი რომელიც ითვალისწინებს საწვავის თვისებას  

Qri - დაბალი დონის წვის ტემპერატურა,  მგჯ/კგ (მგჯ/ნმ³). 

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გაფრქვევებისა დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში მოყვანილია ქვემოთ.  

B'p = 10,55 · (1 - 0 / 100) = 10,55 ლ/წმ 

Bp = 332,8 · (1 - 0 / 100) = 332,8 ათას ნმ³/წელ;; 

Q'T = 10,55 · 10-3 · 37,1 = 0,391405 მგვტ; 

QT = (332,8 / 8760 / 3600 · 106) · 10-3 · 37,1 = 0,391517 მგვტ; 

K'гNOx = 0,0113 · √0,391405 + 0,03 = 0,0370695 გ/მგჯ; 

KгNOx = 0,0113 · √0,391517 + 0,03 = 0,0370706 გ/მგჯ 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 

ßr = 0; 

ßδ = 0,022 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (0,391405 / 0,391405)2 - 5,3 · 0,391405 / 0,391405 + 4,9 = 1; 

Kд = 1,4 · (0,391517 / 0,391405)2 - 5,3 · 0,391517 / 0,391405 + 4,9 = 0,999285; 

Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 · 0,5 · 37,1 = 3,71 გ/ნმ³; 

qv = 391,517 / 1,2 = 7842,8886 კვტ/мმ³; 

q'v = 391,405 / 1,2 = 7842,6308 კვტ/мმ³;³; 

C'БП = 10-6 · 1 · (0,11 · 7842,6308 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,000603 მგ/ნმ³ 

CБП = 10-6 · 1 · (0,11 · 7842,8886 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 0,999285 · 1 · 1 = 0,0006026 მგ/ნმ³ 

VСГ = 0,345 · 37,1 = 12,7995 ნმ³/ნმ³ 
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M'NOx301 = 10,55 · 37,1 · 0,0370695 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,014219 გრ/წმ 

MNOx301 = 332,8 · 37,1 · 0,0370706 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,448552 ტ/წელ. 

M'NOx304 = 10,55 · 37,1 · 0,0370695 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,0023106 გრ/წმ 

MNOx304 = 332,8 · 37,1 · 0,0370706 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,07289 ტ/წელ. 

M'CO337 = 10-3 · 10,55 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,0391405 გრ/წმ 

MCO337 = 10-3 · 332,8 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 1,234688 ტ/წელ. 

M'БП703 = (0,000603 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · (10,55 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 0,0000001 გრ/წმ; 

MБП703 = (0,0006026 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · 332,8 · 0,000001 = 0,000002 ტ/წელ. 

 

6.2.2.9  ემისიის გაანგარიშება ხის დამამუშავებელი საამქროდან (გ-12)   

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [12] 

საწარმოს მონაცემებით ხის დამამუშავებელ საამქროში  წლიურად იხერხება  1-1,5 მ3 მასალა. 

დადგმულია 2 დანადგარი (სახერხი და საფრეზო ჩარხები).   

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.9.1.  

ცხრილი 6.2.2.9.1.  

დამაბინძურებელი ნივთიერება მაქსიმალური 

გამოყოფა, გ/წმ 

წლიური გამოყოფა, 

ტ/წელ. კოდი დასახელება 

2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,0977889 0,0094224 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.9.2.  

ცხრილი 6.2.2.9.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

საანგარიშო პარამეტრები 

მახასიათებლები ერთეული მნიშვნელობა 

ჩარხი-მრგვალხერხა უნივერსალური  Ц6-2 

 
  

კუთრი გამოყოფა ერთეული დანადგარიდან , У:   

   2902. შეწონილი ნაწილაკები კგ/სთ 1,352 

ერთი ტიპის მოწყობილობების რ-ბა, b - 1 

ერთდროულად მომუშავე ერთი ტიპის მოწყობილობების რ-ბა, b' - 1 

კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს დასამუშავებული მასალის 

ტენიანობას , Kв 

- 0,1 

   მასალის ტენიანობა % 10 

მუშაობის წლიური ფონდის დრო, T სთ 60 

ადგილობრივი გამწოვების ეფექტურობა, η (ერთეულის წილი)   

   2902. შეწონილი ნაწილაკები - 0,2 

მუშაობის ერთდროულობა - კი 

ჩარხი-საფრეზი ერთშპინდელიანი Ф-4   

კუთრი გამოყოფა ერთეული დანადგარიდან, У:   

   2902. შეწონილი ნაწილაკები კგ/სთ 3,25 

ერთი ტიპის მოწყობილობების რ-ბა, b - 1 

ერთდროულად მომუშავე ერთი ტიპის მოწყობილობების რ-ბა, b' - 1 

კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს დასამუშავებული მასალის 

ტენიანობას , Kв 

- 0,1 

   მასალის ტენიანობა % 10 
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მუშაობის წლიური ფონდის დრო, T სთ 24 

მუშაობის ერთდროულობა - კი 

წლიური ემისია მასალის მექანიკური დამუშავებისას გაიანგარიშება ფორმულით:  

M = У · Kв · T · Ko · b · 10-3, ტ/წელ, (1.1.1) 

სადაც У -კუთრი გამოყოფა ერთეული დანადგარიდან,  (კგ/სთ); 

Kв - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს დასამუშავებული მასალის ტენიანობას  

T - მუშაობის წლიური ფონდის დრო (სთ); 

Ko - ადგილობრივი გამწოვების ეფექტურობა, η (ერთეულის წილი); 

b - ერთი ტიპის მოწყობილობების რ-ბა. 

მაქსიმალური ერთჯერადი ემისია მასალის მექანიკური დამუშავებისას გაიანგარიშება 

ფორმულით:  

G = У · Kв · Ko · b' · Kп · 103 / 3600, გ/წმ (1.1.2) 

სადაც b' -ერთი ტიპის მოწყობილობების რ-ბა.  

Kп – 20 წთ-იანი გასაშუალების კოეფიციენტი 

ავეჯის ასაწყობი საწარმო 

2902.  მტვერი 

M = 1,352 · 0,1 · 60 · 0,2 · 1 · 10-3 = 0,0016224 ტ/წელ; 

G = 1,352 · 0,1 · 0,2 · 1 · 1 · 103 / 3600 = 0,0075111 გ/წმ. 

ავეჯის დეტალების წარმოება  

2902.  მტვერი 

M = 3,25 · 0,1 · 24 · 1 · 1 · 10-3 = 0,0078 ტ/წელ; 

G = 3,25 · 0,1 · 1 · 1 · 1 · 103 / 3600 = 0,0902778 გ/წმ.  

[17]რეკომენდაციის თანახმად, გვ.(13) ტექნოლოგიური პროცესის მიმდინარეობისას, რომელიც 

ხორციელდება შეწონილი ნივთიერებების გამოყოფით ისეთ შენობებში, რომლებიც არ არის 

აღჭურვილი საერთო მიმოცვლითი ვენტილაციით(გაფრქვევა  ფანჯრის ან კარების  

გასასვლელიდან), ან  გამწოვი სისტემის არ არსებობისას, მყარი კომპონენტების გაფრქვევის  

გაანგარიშებისას  ატმოსფერულ ჰაერში, მიზანშეწონილია მავნე ნივთიერებების გამოყოფის  

გაანგარიშების მაჩვენებლის კორექტირება  კოეფიციენტით   - 0,2 

მაშინ: 0,0902778 * 0,2 = 0,018გ/წმ და 0,0094224 * 0,2 = 0,0019 ტ/წელ. 

 

 

 

6.2.2.10 ემისიის გაანგარიშება მექანიკური საამქროდან (გ-13) 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [13] 

სამუშაოების მიმდინარეობისას მოხდება მეტალის დამუშავება, რისთვისაც გამოყენებული 

იქნება მეტალის დამამუშავებელი ჩარხები. 

ცხრილი 6.2.2.10.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები 
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დამაბინძურებელი ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

123 რკინის ოქსიდი 
0,0000084 0,0001361 

ცხრილი 6.2.2.10.2. გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

ტექნოლოგიური პროცესის და მოწყობილობის  მახასიათებლები  

რ-ბა, ერთ. მუშაობ

ის 

დრო, 

სთ/წელ 

სულ 

ერთდ

როულ

ად 

მეტალების დამუშავება. საჩორტნ-სახეხი ჩარხი, სიმძლავრე ძრავის 0,65-

5,5 კვტ. ადგილობრივი ამწოვის არ არსებობისას გრავიტაციული დალექვა 

ზეთით გაგრილება. მტვრის ემისიის ხარისხი შემზეთ-გამაგრილებელი 

სითხის გამოჯენებისას: j = 0,1. ჩარხის სიმძლავრე: N = 5,5 კვტ.  

2 2 1500 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

მოცემულია ქვემოთ. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფა მეტალების დამუშავებისას სხ/სხ ჩარხებზე 

განისაზღვრება ფორმულით:  

M1
выд. = 3,6 · K · T · 10-3, ტ/წელ; 

სადაც K -ტექნოლოგიური მოწყობილობიდან  მტვრის კუთრი გამოყოფა, გ/წმ.  

T - მუშაობის წლიური ფაქტიური ფონდი, სთ/წელ. 

შემზეთ-გამაგრილებელი სითხის გამოყენებისას მტვრის გამოყენება მცირდება მინიმალურ 

მაჩვენებლამდე, ამავე დროს ნამზადის ხეხვის პროცესში  მტვრის გამოყოფა შემზეთ-

გამაგრილებელი სითხის აეროზოლებთან ერთად რჩება მნიშვნელოვანი. 

როცა ტექნოლოგიური დანადგარები აღჭურვილია ადგილობრივი გამწოვებით, 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა რაოდენობა მათში ტოლია  გამოყოფილი ნივთიერებების რ-ბა 

გამრავლებული ადგილობრივი გამწოვების ეფექტურობაზე  η  (ერთეული წილებში) 

წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით  

M = M1
выд. · j · η · b, ტ/წელ; 

სადაც j - მტვრის ემისიის კოეფიციენტი შემზეთ-გამაგრილებელი სითხის 

გამოყენებისას(ერთეულის წილი)    

η - ადგილობრივი ამწოვების ეფექტურობა (ერთეულის წილი)  

b - ერთნაირი ტიპის მოწყობილობების რ-ბა. 

მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:  

G = K · j · η · b' · Kп, გ/წმ; 

სადაც b' -ერთნაირი ტიპის მოწყობილობების რ-ბა.  

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფა მეტალის მექანიკური დამუშავებისას შემზეთ-

გამაგრილებელი სითხის გამოყენებისას  ერთი ჩარხიდან გაიანგარიშება ფორმულით:  

M1x
выб. = 3,6 · Kx · N · T · 10-3, ტ/წელ; 

სადაც Kx - ზეთის და ემულსოლის კუთრი ემისია. (გ/(კვტ*წმ) 

N - მოწყობილობის სიმძლავრე, კვტ. 
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T - სამუშაო დროის ფაქტიური ფონდი, სთ. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური ემისია  მეტალის მექანიკური დამუშავებისას 

შემზეთ-გამაგრილებელი სითხის გამოყენებისას  გაიანგარიშება ფორმულით:   

Mx = M1x
выб. · b, ტ/წელ; 

სადაც b - -ერთნაირი ტიპის მოწყობილობების რ-ბა.  

მაქსიმალური ემისია გამოითვლება ფორმულით:  

Gx = Kx · N · b' · Kп, გ/წმ; 

სადაც b' - -ერთნაირი ტიპის მოწყობილობების რ-ბა.  

Kп – 20 წთ-იანი გასაშუალების კოეფიციენტი. 

შემზეთ-გამაგრილებელი სითხის გამოყენებისას   მტვრის ემისია არ ხდება. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა  ემისია  შემზეთ-გამაგრილებელი სითხის გამოყენებისას    

ინსტრუმენტის გალესვა  

Kп = 400 / 1200 = 0,333333. 

მტვრის გამოყოფის მისია  

123. რკინის ოქსიდი 

M1выд. = 3,6 · 0,00063 · 1500 · 10-3 = 0,003402 ტ/წელ; 

M = 0,003402 · 0,2 · 0,1 · 2 = 0,0001361 ტ/წელ; 

G = 0,00063 · 0,1 · 0,2 · 2 · 0,333333 = 0,0000084 გრ/წმ. 

 

6.2.2.11 ემისიის გაანგარიშება შედუღების პოსტიდან  (გ-14) 

საწარმოს მონაცემებით ელექტროდების თვიური ხარჯი შეადგენს 325კგ-ს. გაანგარიშება 

შესრულებულია [12]-ს მიხედვით. 

შედუღების პროცესში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის (ემისიის) 

განსაზღვრისათვის გამოიყენება საანგარიშო მეთოდები  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა 

კუთრი გამოყოფის (გამოყენებული ელექტროდის ერთეულ მასაზე გადაანგარიშებით) 

დახმარებით. 

შედუღების პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა შედუღების აეროზოლი, მეტალის 

ოქსიდები და აგრეთვე აირადი შენაერთები, რომელთა რაოდენობრივი მახასიათებლები 

დამოკიდებულია  ელექტროდების შემადგენლობაში არსებულ ელემენტებზე.   

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.11.1 

ცხრილი 6.2.2.11.1. დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები 
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დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

123 რკინის ოქსიდი  0,00101 0,01417 

143 მანგანუმი და მისი ნაერთები 0,0000869 0,00122 

301 აზოტის დიოქსიდი 0,0002833 0,00398 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,000046 0,000646 

342 აირადი ფტორიდები 0,00314 0,0441 

344 ძნელად ხსნადი ფტორიდები 0,000177 0,002486 

2908 არაორგანული მტვერი(70-20% SiO2) 0,0003117 0,00438 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 6.2.2.11.2. 

ცხრილი 6.2.2.11.2 

დასახე

ლება 

საანგარიშო პარამეტრი 

მახასიათებლები, აღნიშვნა 
ერთეუ

ლი 

მნიშვნელო

ბა 

ელექტრო რკალური შედუღება ერთეულოვანი ელექტროდებით УОНИ-13/45 

 დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ("x") გამოყოფის კუთრი მაჩვენებლები 

სახარჯი მასალის ერთეულ მასაზე Kxm:  

  

123 რკინის ოქსიდი  გ/კგ 10,69 

1 3 მანგანუმი და მისი ნაერთები გ/კგ 0,9 

301 აზოტის დიოქსიდი გ/კგ 1 5 

337 ნახშირბადის ოქსიდი გ/კგ 13,3 

34 აირადი ფტორიდები გ/კგ 0,75 

344 ძნელად ხსნადი ფტორიდები გ/კგ 3,3 

2908 არაორგანული მტვერი(70-20% SiO2) გ/კგ 1,4 

 ერთი გამოყენებული  ელექტროდის ნარჩენის ნორმატივი , no % 15 

 გამოყენებული  ელექტროდის წლიური ხარჯი, B''  კგ 3900 

 გამოყენებული  ელექტროდის ხარჯი ინტენსიური მუშაობისას, B'  კგ 1 

 ინტენსიური მუშაობის დრო, τ სთ 1 

 მუშაობის ერთდროულობა - კი 
 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა რ-ბა, რომლებიც გამოიყოფა ატმოსფერულ ჰაერში 

ელექტროდებით შედუღების პროცესში, განისაზღვრება ფორმულით:  

 Mbi = B · Kxm · (1 - no / 100) · 10-3, კგ/სთ  

სადაც B - ელექტროდების ხარჯი, (კგ/სთ); 

"x"  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა კუთრი გამოყოფა ელექტროდის ერთეული მასის  Kxm - ის 

ხარჯზე, გ/კგ;  

no - გამოყენებული  ელექტროდის ნარჩენის ნორმატივი %. 

როდესაც ტექნოლოგიური დანადგარი აღჭურვილია ადგილობრივი ამწოვით, 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისია ამ მოწყობილობიდან ტოლია გამოყოფილ 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა  მასა გამრავლებული ადგილობრივი ამწოვის ეფექტურობაზე 

(ერთეულის წილებში). დამაბინძურებელ ნივთიერებათა წლიური ემისია ელექტროდების 

გამოყენებისას გაიანგარიშება ფორმულით:  

 M = B'' · Kxm · (1 - no / 100) · η · 10-6, ტ/წელ  

სადაც B'' - ელექტროდების წლიური ხარჯი,  კგ/წელ; 
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η - ადგილობრივი ამწოვის ეფექტურობა (ერთეულის წილებში)  

მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

 G = 103 · Mbi · η / 3600, გ/წმ  

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 

გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.  

ელექტრო რკალური შედუღება ერთეულოვანი ელექტროდებით УОНИ-13/45 

B = 1 / 1 = 1 კგ/სთ; 

 123. რკინის ოქსიდი 

Mbi = 1 · 10,69 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0090865 კგ/სთ; 

M = 100 · 10,69 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0003635 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,0090865 · 0,4 / 3600 = 0,0010096 გ/წმ. 

 143. მანგანუმი და მისი ნაერთები 

Mbi = 1 · 0,92 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,000782 კგ/სთ; 

M = 100 · 0,92 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0000313 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,000782 · 0,4 / 3600 = 0,0000869 გ/წმ. 

 301. აზოტის დიოქსიდი 

Mbi = 1 · 1,2 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,00102 კგ/სთ; 

M = 100 · 1,2 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,000102 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,00102 · 1 / 3600 = 0,0002833 გ/წმ. 

          304. აზოტის ოქსიდი 

Mbi = 1 · 0,195 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0001658 კგ/სთ; 

M = 100 · 0,195 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0000166 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,0001658 · 1 / 3600 = 0,000046 გ/წმ. 

 337. ნახშირბადის ოქსიდი 

Mbi = 1 · 13,3 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,011305 კგ/სთ; 

M = 100 · 13,3 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0011305 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,011305 · 1 / 3600 = 0,0031403 გ/წმ. 

 342. აირადი ფტორიდები 

Mbi = 1 · 0,75 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,0006375 კგ/სთ; 

M = 100 · 0,75 · (1 - 15 / 100) · 1 · 10-6 = 0,0000638 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,0006375 · 1 / 3600 = 0,0001771 გ/წმ. 

 344. ძნელად ხსნადი ფტორიდები 

Mbi = 1 · 3,3 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,002805 კგ/სთ; 

M = 100 · 3,3 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0001122 ტ/წელ; 

G = 103 · 0,002805 · 0,4 / 3600 = 0,0003117 გ/წმ. 

 2908. არაორგანული მტვერი ( 70-20% SiO2) 
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Mbi = 1 · 1,4 · (1 - 15 / 100) · 10-3 = 0,00119 კგ/სთ; 

M = 100 · 1,4 · (1 - 15 / 100) · 0,4 · 10-6 = 0,0000476 ტ/წელ 

G = 103 · 0,00119 · 0,4 / 3600 = 0,0001322 გ/წმ; 

 

6.2.2.12 ემისიის გაანგარიშება გაზის გამაშრობლიდან (დეჰიდრატორი)  (გ-15)  

დაგაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8] 

მაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

საქვაბიდან მოცემულია ცხრილში 6.2.2.12.1.  

ცხრილი 6.2.2.12.1.  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 
წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0052089 0,152907 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0008464 0,024847 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0154336 0,454994 

703 ბენზ(ა)პირენი 8,521·10-10 2,9349·10-8 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 1.12.2 

ცხრილი 1.12.2.  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

მონაცემები პარამეტრები კოეფიციენტები 

ერთდრ

ოულობ

ა 

ბუნებრივი 

აირი.გაზსადენი-

ყარადაღი-

თბილისი-ერევანი. 

ხარჯი:B' = 4,16 ლ/წმ, 

B=122,64 ათასი 

მ3/წელ. კამერული 

საცეცხლური. წყლის 

გამათბობელი  ქვაბი. 

შემბერი დაწნევის ტიპის სანთურა: 

βк = 1. ქვაბი მუშაობს ზოგად 

რეჯიმში. შემბერი ჰაერის 

ტემპერატურა: tгв = 30°С. 

მიწოდებული ჰაერის წილი 

ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში: δ = 

0. რეცირკულაცია-არ არის. მშრალი 

ნამწვი აირების მოცულობა 

გაანგარიშდება მიახლოებითი 

ფორმულით.. საცეცხლურის 

მოცულობის თბოდაძაბულობა 

გაიანგარიშება.  

Qr= 37,1 მჯ/ნმ³; p= 0,766 კგ/ნმ³; 

Qн= 0,154336 მგვტ. βa= 1,225; 

βr= 0; βδ= 0; 

Vt= 1,2 მ³; t = 8760სთ; 

Sr'= 0 %; Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %; q4= 0 %; 

K= 0,345  ; α"т= 1,1; 

- 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

აირადი საწვავი 

აზოტის ოქსიდები. 

აზოტის ოქსიდების NOx ჯამური რ-ბა NO2 ზე გადაანგარიშებით (გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული 

საკვამლე აირებთან ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

MNOx = Bp · Qri · KrNO2 · ßк · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП 

სადაც Bp -საწვავის საანგარიშო ხარჯი, გ/წმ  

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 
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KrNO2 - აზოტის ოქსიდების კუთრი ემისია აირადი საწვავის წვისას, გ/მჯ;  

ßk - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სანთურის პრინციპიალურ 

კონსტრუქციას  

ßt - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს წვისათვის მიწოდებული ჰაერის 

ტემპერატურას;  

ßα - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ჰაერის სიჭარბის გავლენას 

აზოტის ოქსიდების წარმოქმნაზე საწვავის წვისას;  

ßr - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს  აზოტის ოქსიდების წარმოქმნას 

ნამწვი აირების რეცირკულაციისას სანთურების მეშვეობით; 

ßδ -უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს   ჰაერის საფეხურებრივ მიწოდებას 

საცეცხლურის კამერაში;  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

წყალგამაცხელებელი ქვაბისთვის  Kr NO2 გაიანგარიშება ფორმულით 

KrNO2 = 0,0113 · √QТ + 0,03 

სადაც QТ - ქვაბის საცეცხლურში შეყვანილი სითბოს  ფაქტიური თბური სიმძლავრე   

QT   -განისაზღვრება ფორმულით 

QТ = B'р · Qri · kП 

სადაც  Bр - საანგარიშო საწვავის ხარჯი,  ლ/წ; 

Qri - საწვავის წვის დაბალი ტემპერატურა,  მჯ/ნმ³; 

kП - გადაანგარიშების კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

კოეფიციენტი  ßt  განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßt = 1 + 0,002 · (tгв - 30)  

სადაც  tгв - შემბერი ჰაერის ტემპერატურაა,  °С. 

რეცირკულირებული აირების ჰაერის ნარევთან ერთად მიწოდებისას ßr განისაზღვრება 

ფორმულით:  

ßr = 0,16 · √r 

სადაც r - რეცირკულირებული აირების  ხარისხი,  %. 

კოეფიციენტი ßδ განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßδ = 0,022 · δ  

სადაც δ - ჰაერის წილი, რომელიც მიეწოდება ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში (%-ში ჰაერის 

საერთო რაოდენობიდან).  

აზოტის ოქსიდისა და აზოტის დიოქსიდის დადგენილი განსხვავებული ზდკ-ების და აზოტის 

ოქსიდის ატმოსფერულ ჰაერში ტრანსფორმაციის თანახმად აზოტის ოქსიდისა და აზოტის 

დიოქსიდის გაფრქვევები განიყოფება შემადგენლობების მიხედვით ფორმულით: მიხედვით   

MNO2 = 0,8 · MNOx 

MNO = 0,13 · MNOx 

გოგირდის ოქსიდები. 
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გოგირდის ოქსიდების MSO2,ჯამური რაოდენობა(გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული საკვამლე აირებთან 

ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

 MSO2 = 0,02 · B · ρ · Sr · (1 - η’SO2)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი საანგარიშო პერიოდში, გ/წმ (ტ/წელ); 

ρ - აირადი საწვავის სიმკვრივე  კგ / ნმ ³; 

Sr - გოგირდის შემცველობა მუშა მასაზე გადაანგარიშებით, %; 

η’SO2 - გოგირდის ოქსიდების წილი, შეკავშირებული ქვაბის წატაცებულ ნაცართან.   

ნახშირბადის ოქსიდი 

ინსტრუმენტული გაზომვების არ არსებობისას ნახშირბადის ოქსიდის ემისიის შეფასება გ/წმ 

(ტ/წელ), შესაძლებელია განხორციელდეს ფორმულით:  

 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი, გ/წმ (ტ/წელ);  

CCO - ნახშირბადის ოქსიდის გამოსავალი საწვავის წვისას, გ/კგ;  

q4 -მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

პარამეტრი CCO გაიანგარიშება ფორმულით:   

 CCO = q3 · R · Qri  

სადაც q3 - -ქიმიური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

R - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სითბოს დანაკარგის წილს საწვავის ქიმიური 

უკმარწვისას, განპირობებულს ნამწვი აირების არასრულ წვის პროდუქტების  შემადგენლობაში 

ნახშირბადის ოქსიდის არსებობით.   

ბენზ(ა)პირენი 

დამაბინძურებელი j ნივთიერების  ჯამური რაოდენობა Mj გაფრქვეული ატმოსფერულ ჰაერში 

ნამწვ აირებთან ერთად (გ/წმ, ტ/წელ) განისაზღვრება ფორმულით:  

 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  

სადაც cj - დამაბინძურებელი j ნივთიერების მასური კონცენტრაცია  მშრალ ნამწვ აირებში ჰაერის 

სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტისა (α0 = 1,4) და ნორმალური პირობებისათვის (მგ/მ3).  

Vсг - მშრალი ნამწვი აირების მოცულობა, რომელიც წარმოიქმნება 1 ნმ³. საწვავის სრული წვისას 

ჰაერის სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტის (α0 = 1,4) პირობებში.  

Bр - საწვავის საანგარიშო ხარჯი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ნმ³/სთ-დან. 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ტ/წლიდან.  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის  kП = 0,278 · 10-3, 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის, kП = 10-6. 

საწვავის საანგარიშო ხარჯი Вр, (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)განისაზღვრება ფორმულით:  

 Bp = (1 - q4 / 100) · B  

სადაც B - საწვავის სრული ხარჯი ქვაბზე (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)  

q4 - მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 100 / 282 

 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია (მგ/ნმ³) მშრალ ნამწვ აირებში საცეცხლურიდან გამოსვლისას 

ბუნებრივი აირის წვისას განისაზღვრება შემდეგნაირად:   

თუ α’’T = 1,08 ÷ 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,11 · qv - 7,0) · KД · KР · KСТ / e3,5 · (α’’т - 1)  

თუ  α’’T > 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,13 · qv - 5,0) · KД · KР · KСТ / (1,3 · e3,5 · (α’’т - 1))  

სადაც α’’Т - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

qV -საცეცხლურის მოცულობის თბოდაძაბულობა, კვტ/მ3;   

KД - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ნამწვი აირების რეცირკულაციის გავლენას ნამწვ 

აირებში ბენზ(ა)პირენის წარმოქმნაზე;  

KР - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ქვაბის დატვირთვას ნამწვ აირებში ბენზ(ა)პირენის 

კონცენტრაციის წარმოქმნაზე;  

KСТ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს საფეხურებრივი წვის გავლენას ნამწვ აირებში 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაციის წარმოქმნაზე; 

მაქსიმალური და ჯამური ემისიის გამოსათვლელად ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია დაიყვანება 

ჰაერის სიჭარბის (α0 = 1,4) სტანდარტულ მაჩვენებელზე ფორმულით;   

 cj = cГбп · α''T / α0  

სადაც α''T - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

მოცულობა მშრალი ნამწვი აირებისა შეიძლება დაანგარიშდეს მიახლოებითი ფორმულით  

 VСГ = K · Qri (1.1.17) 

სადაც K - კოეფიციენტი რომელიც ითვალისწინებს საწვავის თვისებას  

Qri - დაბალი დონის წვის ტემპერატურა,  მგჯ/კგ (მგჯ/ნმ³). 

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გაფრქვევებისა დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში მოყვანილია ქვემოთ.  

B'p = 4,16 · (1 - 0 / 100) = 4,16 ლ/წმ 

Bp = 122,64 · (1 - 0 / 100) = 122,64ათას ნმ³/წელ;; 

Q'T = 4,16 · 10-3 · 37,1 = 0,154336 მგვტ; 

QT = (122,64 / 8760 / 3600 · 106) · 10-3 · 37,1 = 0,1442778 მგვტ; 

K'гNOx = 0,0113 · √0,154336 + 0,03 = 0,0344393გ/მგჯ; 

KгNOx = 0,0113 · √0,1442778 + 0,03 = 0,0342922 გ/მგჯ 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 

ßr = 0; 

ßδ = 0,022 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (0,154336 / 0,154336)2 - 5,3 · 0,154336 / 0,154336 + 4,9 = 1; 

Kд = 1,4 · (0,1442778 / 0,154336)2 - 5,3 · 0,1442778 / 0,154336 + 4,9 = 1,168874; 

Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 
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Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 · 0,5 · 37,1 = 3,71 მგ/ნმ³ 

qv = 144,27778 / 1,2 = 326,26416 კვტ/მ³; 

q'v = 154,336 / 1,2 = 326,17083 კვტ/მ³; 

C'БП = 10-6 · 1 · (0,11 · 326,17083 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,0000204 მგ/ნმ³ 

CБП = 10-6 · 1 · (0,11 · 326,26416 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 1,168874 · 1 · 1 = 0,0000238 მგ/ნმ³ 

VСГ = 0,345 · 37,1 = 12,7995 ნმ³/ნმ³ 

M'NOx301 = 4,16 · 37,1 · 0,0344393 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,0052089  გრ/წმ 

MNOx301 = 122,64 · 37,1 · 0,0342922 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,152907 ტ/წელ. 

M'NOx304 = 4,16 · 37,1 · 0,0344393 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,0008464 გრ/წმ 

MNOx304 = 122,64 · 37,1 · 0,0342922 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,024847 ტ/წელ. 

M'CO337 = 10-3 · 4,16 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,0154336 გრ/წმ 

MCO337 = 10-3 · 122,64 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,454994 ტ/წელ. 

M'БП703 = (0,0000204 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · (4,16 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 8,521·10-10 გრ/წმ; 

MБП703 = (0,0000238 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · 122,64 · 0,000001 = 2,9349·10-8 ტ/წელ. 

 

6.2.2.13 ემისიის გაანგარიშება Expo Unit-იდან (გ-16,  გ-17)  

დაგაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8] 

მაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

საქვაბიდან მოცემულია ცხრილში 6.2.2.13.1.  

ცხრილი 6.2.2.13.1.  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 
წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0074317 0,235812 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0012076 0,03832 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,021518 0,682492 

703 ბენზ(ა)პირენი 0,0000000005235 0,000000016497 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 1.13.2 

 

 

ცხრილი 1.13.2.  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

მონაცემები პარამეტრები კოეფიციენტები 

ერთდრ

ოულობ

ა 

ბუნებრივი 

აირი.გაზსადენი-

ყარადაღი-

შემბერი დაწნევის ტიპის სანთურა: 

βк = 1. ქვაბი მუშაობს ზოგად 

რეჯიმში. შემბერი ჰაერის 

Qr= 37,1 მჯ/ნმ³; p= 0,766 კგ/ნმ³; 

Qн= 0,21518 მგვტ. βa= 1,225; 

βr= 0; βδ= 0; 

- 
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მონაცემები პარამეტრები კოეფიციენტები 

ერთდრ

ოულობ

ა 

თბილისი-ერევანი. 

ხარჯი:B' = 5,8 ლ/წმ, 

B=183,96 ათასი 

მ3/წელ. კამერული 

საცეცხლური. წყლის 

გამათბობელი  ქვაბი. 

ტემპერატურა: tгв = 30°С. 

მიწოდებული ჰაერის წილი 

ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში: δ = 

0. რეცირკულაცია-არ არის. მშრალი 

ნამწვი აირების მოცულობა 

გაანგარიშდება მიახლოებითი 

ფორმულით.. საცეცხლურის 

მოცულობის თბოდაძაბულობა 

გაიანგარიშება.  

Vt= 1,2 მ³; t = 8760სთ; 

Sr'= 0 %; Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %; q4= 0 %; 

K= 0,345  ; α"т= 1,1; 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

აირადი საწვავი 

აზოტის ოქსიდები. 

აზოტის ოქსიდების NOx ჯამური რ-ბა NO2 ზე გადაანგარიშებით (გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული 

საკვამლე აირებთან ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

MNOx = Bp · Qri · KrNO2 · ßк · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП 

სადაც Bp -საწვავის საანგარიშო ხარჯი, გ/წმ  

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

KrNO2 - აზოტის ოქსიდების კუთრი ემისია აირადი საწვავის წვისას, გ/მჯ;  

ßk - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სანთურის პრინციპიალურ 

კონსტრუქციას  

ßt - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს წვისათვის მიწოდებული ჰაერის 

ტემპერატურას;  

ßα - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ჰაერის სიჭარბის გავლენას 

აზოტის ოქსიდების წარმოქმნაზე საწვავის წვისას;  

ßr - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს  აზოტის ოქსიდების წარმოქმნას 

ნამწვი აირების რეცირკულაციისას სანთურების მეშვეობით; 

ßδ -უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს   ჰაერის საფეხურებრივ მიწოდებას 

საცეცხლურის კამერაში;  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

წყალგამაცხელებელი ქვაბისთვის  Kr NO2 გაიანგარიშება ფორმულით 

KrNO2 = 0,0113 · √QТ + 0,03 

სადაც QТ - ქვაბის საცეცხლურში შეყვანილი სითბოს  ფაქტიური თბური სიმძლავრე   

QT   -განისაზღვრება ფორმულით 

QТ = B'р · Qri · kП 

სადაც  Bр - საანგარიშო საწვავის ხარჯი,  ლ/წ; 

Qri - საწვავის წვის დაბალი ტემპერატურა,  მჯ/ნმ³; 

kП - გადაანგარიშების კოეფიციენტი, kП = 10-3. 
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კოეფიციენტი  ßt  განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßt = 1 + 0,002 · (tгв - 30)  

სადაც  tгв - შემბერი ჰაერის ტემპერატურაა,  °С. 

რეცირკულირებული აირების ჰაერის ნარევთან ერთად მიწოდებისას ßr განისაზღვრება 

ფორმულით:  

ßr = 0,16 · √r 

სადაც r - რეცირკულირებული აირების  ხარისხი,  %. 

კოეფიციენტი ßδ განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßδ = 0,022 · δ  

სადაც δ - ჰაერის წილი, რომელიც მიეწოდება ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში (%-ში ჰაერის 

საერთო რაოდენობიდან).  

აზოტის ოქსიდისა და აზოტის დიოქსიდის დადგენილი განსხვავებული ზდკ-ების და აზოტის 

ოქსიდის ატმოსფერულ ჰაერში ტრანსფორმაციის თანახმად აზოტის ოქსიდისა და აზოტის 

დიოქსიდის გაფრქვევები განიყოფება შემადგენლობების მიხედვით ფორმულით: მიხედვით   

MNO2 = 0,8 · MNOx 

MNO = 0,13 · MNOx 

გოგირდის ოქსიდები. 

გოგირდის ოქსიდების MSO2,ჯამური რაოდენობა(გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული საკვამლე აირებთან 

ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

 MSO2 = 0,02 · B · ρ · Sr · (1 - η’SO2)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი საანგარიშო პერიოდში, გ/წმ (ტ/წელ); 

ρ - აირადი საწვავის სიმკვრივე  კგ / ნმ ³; 

Sr - გოგირდის შემცველობა მუშა მასაზე გადაანგარიშებით, %; 

η’SO2 - გოგირდის ოქსიდების წილი, შეკავშირებული ქვაბის წატაცებულ ნაცართან.   

ნახშირბადის ოქსიდი 

ინსტრუმენტული გაზომვების არ არსებობისას ნახშირბადის ოქსიდის ემისიის შეფასება გ/წმ 

(ტ/წელ), შესაძლებელია განხორციელდეს ფორმულით:  

 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი, გ/წმ (ტ/წელ);  

CCO - ნახშირბადის ოქსიდის გამოსავალი საწვავის წვისას, გ/კგ;  

q4 -მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

პარამეტრი CCO გაიანგარიშება ფორმულით:   

 CCO = q3 · R · Qri  

სადაც q3 - -ქიმიური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

R - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სითბოს დანაკარგის წილს საწვავის ქიმიური 

უკმარწვისას, განპირობებულს ნამწვი აირების არასრულ წვის პროდუქტების  შემადგენლობაში 

ნახშირბადის ოქსიდის არსებობით.   



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 104 / 282 

 

ბენზ(ა)პირენი 

დამაბინძურებელი j ნივთიერების  ჯამური რაოდენობა Mj გაფრქვეული ატმოსფერულ ჰაერში 

ნამწვ აირებთან ერთად (გ/წმ, ტ/წელ) განისაზღვრება ფორმულით:  

 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  

სადაც cj - დამაბინძურებელი j ნივთიერების მასური კონცენტრაცია  მშრალ ნამწვ აირებში ჰაერის 

სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტისა (α0 = 1,4) და ნორმალური პირობებისათვის (მგ/მ3).  

Vсг - მშრალი ნამწვი აირების მოცულობა, რომელიც წარმოიქმნება 1 ნმ³. საწვავის სრული წვისას 

ჰაერის სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტის (α0 = 1,4) პირობებში.  

Bр - საწვავის საანგარიშო ხარჯი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ნმ³/სთ-დან. 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ტ/წლიდან.  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის  kП = 0,278 · 10-3, 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის, kП = 10-6. 

საწვავის საანგარიშო ხარჯი Вр, (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)განისაზღვრება ფორმულით:  

 Bp = (1 - q4 / 100) · B  

სადაც B - საწვავის სრული ხარჯი ქვაბზე (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)  

q4 - მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია (მგ/ნმ³) მშრალ ნამწვ აირებში საცეცხლურიდან გამოსვლისას 

ბუნებრივი აირის წვისას განისაზღვრება შემდეგნაირად:   

თუ α’’T = 1,08 ÷ 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,11 · qv - 7,0) · KД · KР · KСТ / e3,5 · (α’’т - 1)  

თუ  α’’T > 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,13 · qv - 5,0) · KД · KР · KСТ / (1,3 · e3,5 · (α’’т - 1))  

სადაც α’’Т - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

qV -საცეცხლურის მოცულობის თბოდაძაბულობა, კვტ/მ3;   

KД - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ნამწვი აირების რეცირკულაციის გავლენას ნამწვ 

აირებში ბენზ(ა)პირენის წარმოქმნაზე;  

KР - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ქვაბის დატვირთვას ნამწვ აირებში ბენზ(ა)პირენის 

კონცენტრაციის წარმოქმნაზე;  

KСТ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს საფეხურებრივი წვის გავლენას ნამწვ აირებში 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაციის წარმოქმნაზე; 

მაქსიმალური და ჯამური ემისიის გამოსათვლელად ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია დაიყვანება 

ჰაერის სიჭარბის (α0 = 1,4) სტანდარტულ მაჩვენებელზე ფორმულით;   

 cj = cГбп · α''T / α0  

სადაც α''T - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

მოცულობა მშრალი ნამწვი აირებისა შეიძლება დაანგარიშდეს მიახლოებითი ფორმულით  

 VСГ = K · Qri (1.1.17) 

სადაც K - კოეფიციენტი რომელიც ითვალისწინებს საწვავის თვისებას  
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Qri - დაბალი დონის წვის ტემპერატურა,  მგჯ/კგ (მგჯ/ნმ³). 

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გაფრქვევებისა დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში მოყვანილია ქვემოთ.  

B'p = 5,8 · (1 - 0 / 100) = 5,8 ლ/წმ 

Bp = 183,96 · (1 - 0 / 100) = 183,96  ათას ნმ³/წელ;; 

Q'T = 5,8 · 10-3 · 37,1 = 0,21518  მგვტ; 

QT = (183,96 / 8760 / 3600 · 106) · 10-3 · 37,1 = 0,2164167 მგვტ; 

K'гNOx = 0,0113 · √0,21518 + 0,03 = 0,0352418  გ/მგჯ; 

KгNOx = 0,0113 · √0,2164167 + 0,03 = 0,0352568 გ/მგჯ 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 

ßr = 0; 

ßδ = 0,022 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (0,21518 / 0,21518)2 - 5,3 · 0,21518 / 0,21518 + 4,9 = 1; 

Kд = 1,4 · (0,2164167 / 0,21518)2 - 5,3 · 0,2164167 / 0,21518 + 4,9 = 0,985678; 

Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 · 0,5 · 37,1 = 3,71 მგ/ნმ³ 

qv = 216,41667 / 1,2 = 180,34722 კვტ/მ³; 

q'v = 215,18 / 1,2 = 179,31667 კვტ/მ³; 

C'БП = 10-6 · 1 · (0,11 · 179,31667 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,000009 მგ/ნმ³ 

CБП = 10-6 · 1 · (0,11 · 180,34722 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 0,985678 · 1 · 1 = 0,0000089 მგ/ნმ³ 

VСГ = 0,345 · 37,1 = 12,7995 ნმ³/ნმ³ 

M'NOx301 = 5,8 · 37,1 · 0,0352418 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,0074317 გრ/წმ 

MNOx301 = 183,96 · 37,1 · 0,0352568 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,235812 ტ/წელ. 

M'NOx304 = 5,8 · 37,1 · 0,0352418 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,0012076 გრ/წმ 

MNOx304 = 183,96 · 37,1 · 0,0352568 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,03832 ტ/წელ. 

M'CO337 = 10-3 · 5,8 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,021518 გრ/წმ 

MCO337 = 10-3 · 183,96 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,682492 ტ/წელ. 

M'БП703 = (0,000009 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · (5,8 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 0,0000000005235გრ/წმ; 

MБП703 = (0,0000089 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · 183,96 · 0,000001 = 0,000000016497ტ/წელ. 

 

6.2.2.14 ემისიის გაანგარიშება ნავთობის ჩატვირთვისას ავტოტრანსპორტში  (გ-18) 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [9,15]-ს შესაბამისად.  

საწარმოს მონაცემებით ტრანსპორტირებულ ფლუიდში ნავთობის წლიური რ-ბა შეადგენს 30000 

ტ/წელ.  
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ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი 

ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 

კლიმატური ზონა-3. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.14.1.  

ცხრილი 6.2.2.14.1.  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

333 გოგირდწყალბადი 0,0076962 0,0086453 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 9,2944287 10,440696 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 3,4376303 3,861588 

602 ბენზოლი 0,0448944 0,0504312 

616 დიმეთილბენზოლი 0,0141097 0,0158498 

621 მეთილბენზოლი 0,0282194 0,0316996 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში: 6.2.2.14.2. 

ცხრილი 6.2.2.14.2.  

პროდუქტი 

რ-ბა 

წელიწადში

, ტ/წელ 

ტემპერატურა 

რეზერვუარში 

°С რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმად

ობა, 

მ3/სთ 

რეზერვ

უარის 

მოცულ

ობა, მ3 

რეზერვ

უარები

ს რ-ბა 

ერთ

დრო

ულ

ობა მინ მაქს 

ნედლი ნავთობი. 

სითხის 

ტემპერატურა 

ახლოსაა ჰაერის 

ტემპერატურასთან 

30000 5 25 

მიწისზედა 

ვერტიკალური. 

ექსპლოატაციის რეჟიმი 

- "საწყავი". ემისიის 

შემზღუდავი სისტემა-

არ არის. 

60 30 1 - 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

 М = P38 · m · Kmaxt · Kmaxp · Kв · Vmaxч · 0,163 · 10-4,   გ/წმ  

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:  

 G = (P38 · m · (Kmaxt · Kв + Kmint) · Kсрp · Kоб · B · 0,294) / (107 · ρж),   ტ/წელ  

სადაც  P38 - ნავთობით და ბენზინით გაჯერებული ორთქლის წნევა  38°C  ტემპერატურის დროს  

m - მოლეკულური მასა  სითხის წნევის   

Kmint,Kmaxt-   კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 7-ის მიხედვით  

Kсрp,Kmaxp- კოეფიციენტი მიიღება დანართი 8-ის მიხედვით; 

Vmaxч - მაქსიმალური მოცულობა აირჰაეროვანი ნარევის, რომელიც გამოიყოფა 

რეზერვუარებიდან  მათი შევსებისას მ3/სთ  

Кв - კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 9-ის მიხედვით; 

Коб - დაბრუნების კოეფიციენტი მიიღება დანართი 10-ის მიხედვით  

ρж - სითხის სიმკვრივე,  ტ/მ³; 
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B - სიტხის რაოდენობა რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში წლის განმავლობაში, 

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც 

დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული 

ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში. 

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის 

განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა 

რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4): 

 Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак  

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და 

გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან. 

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა 

ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.  

ნედლი ნავთობი 

M = 320 · 69 · 0,66 · 0,9 · 1 · 60 · 0,163 · 10-4 = 12,82698 გრ/წმ; 

G = 320 · 69 · (0,66 · 1 + 0,35) · 0,63 · 1 · 30000 · 0,294 / 107 · 0,86 = 14,40891 ტ/წელ. 

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდყალბადი) 

M = 12,82698 · 0,0006 = 0,0076962 გრ/წმ 

G = 14,40891 · 0,0006 = 0,0086453 ტ/წელ. 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 12,82698 · 0,7246 = 9,2944287 გ/წმ; 

G = 14,40891 · 0,7246 = 10,440696 ტ/წელ. 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 12,82698 · 0,268 = 3,4376303 გ/წმ 

G = 14,40891 · 0,268 = 3,861588 ტ/წელ. 

602  ბენზოლი 

M = 12,82698 · 0,0035 = 0,0448944 გ/წმ 

G = 14,40891 · 0,0035 = 0,0504312 ტ/წელ. 

616 დიმეთილბენზოლი(ქსილოლი) 

M = 12,82698 · 0,0011 = 0,0141097 გ/წმ 

G = 14,40891 · 0,0011 = 0,0158498 ტ/წელ. 

621 მეთილბენზოლი (ტოლუოლი) 

M = 12,82698 · 0,0022 = 0,0282194 გ/წმ 

G = 14,40891 · 0,0022 = 0,0316996 ტ/წელ 

 

6.2.2.15 ემისიის გაანგარიშება   #9 ჭაბურღილთან არსებული ჩირაღდნიდან (გ-19)  

დაგაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8] 
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მაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

საქვაბიდან მოცემულია ცხრილში 6.2.2.15.1.  

ცხრილი 6.2.2.15.1.  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 
წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0183604 0,579023 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0029836 0,094091 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0493801 1,557273 

703 ბენზ(ა)პირენი 0,0000000012012 0,000000038189 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.15.2 

ცხრილი 6.2.2.15.2.  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

მონაცემები პარამეტრები კოეფიციენტები 

ერთდრ

ოულობ

ა 

ბუნებრივი 

აირი.გაზსადენი-

ყარადაღი-

თბილისი-ერევანი. 

ხარჯი:B' = 13,31 

ლ/წმ, B=419,75 ათასი 

მ3/წელ. კამერული 

საცეცხლური. წყლის 

გამათბობელი  ქვაბი. 

შემბერი დაწნევის ტიპის სანთურა: 

βк = 1. ქვაბი მუშაობს ზოგად 

რეჯიმში. შემბერი ჰაერის 

ტემპერატურა: tгв = 30°С. 

მიწოდებული ჰაერის წილი 

ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში: δ = 

0. რეცირკულაცია-არ არის. მშრალი 

ნამწვი აირების მოცულობა 

გაანგარიშდება მიახლოებითი 

ფორმულით.. საცეცხლურის 

მოცულობის თბოდაძაბულობა 

გაიანგარიშება.  

Qr= 37,1 მჯ/ნმ³; p= 0,766 კგ/ნმ³; 

Qн= 0,493801 მგვტ. βa= 1,225; 

βr= 0; βδ= 0; 

Vt= 1,2 მ³; t = 8760სთ; 

Sr'= 0 %; Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %; q4= 0 %; 

K= 0,345  ; α"т= 1,1; 

- 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

აირადი საწვავი 

აზოტის ოქსიდები. 

აზოტის ოქსიდების NOx ჯამური რ-ბა NO2 ზე გადაანგარიშებით (გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული 

საკვამლე აირებთან ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

MNOx = Bp · Qri · KrNO2 · ßк · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП 

სადაც Bp -საწვავის საანგარიშო ხარჯი, გ/წმ  

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

KrNO2 - აზოტის ოქსიდების კუთრი ემისია აირადი საწვავის წვისას, გ/მჯ;  

ßk - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სანთურის პრინციპიალურ 

კონსტრუქციას  

ßt - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს წვისათვის მიწოდებული ჰაერის 

ტემპერატურას;  

ßα - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ჰაერის სიჭარბის გავლენას 

აზოტის ოქსიდების წარმოქმნაზე საწვავის წვისას;  
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ßr - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს  აზოტის ოქსიდების წარმოქმნას 

ნამწვი აირების რეცირკულაციისას სანთურების მეშვეობით; 

ßδ -უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს   ჰაერის საფეხურებრივ მიწოდებას 

საცეცხლურის კამერაში;  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

წყალგამაცხელებელი ქვაბისთვის  Kr NO2 გაიანგარიშება ფორმულით 

KrNO2 = 0,0113 · √QТ + 0,03 

სადაც QТ - ქვაბის საცეცხლურში შეყვანილი სითბოს  ფაქტიური თბური სიმძლავრე   

QT   -განისაზღვრება ფორმულით 

QТ = B'р · Qri · kП 

სადაც  Bр - საანგარიშო საწვავის ხარჯი,  ლ/წ; 

Qri - საწვავის წვის დაბალი ტემპერატურა,  მჯ/ნმ³; 

kП - გადაანგარიშების კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

კოეფიციენტი  ßt  განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßt = 1 + 0,002 · (tгв - 30)  

სადაც  tгв - შემბერი ჰაერის ტემპერატურაა,  °С. 

რეცირკულირებული აირების ჰაერის ნარევთან ერთად მიწოდებისას ßr განისაზღვრება 

ფორმულით:  

ßr = 0,16 · √r 

სადაც r - რეცირკულირებული აირების  ხარისხი,  %. 

კოეფიციენტი ßδ განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßδ = 0,022 · δ  

სადაც δ - ჰაერის წილი, რომელიც მიეწოდება ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში (%-ში ჰაერის 

საერთო რაოდენობიდან).  

აზოტის ოქსიდისა და აზოტის დიოქსიდის დადგენილი განსხვავებული ზდკ-ების და აზოტის 

ოქსიდის ატმოსფერულ ჰაერში ტრანსფორმაციის თანახმად აზოტის ოქსიდისა და აზოტის 

დიოქსიდის გაფრქვევები განიყოფება შემადგენლობების მიხედვით ფორმულით: მიხედვით   

MNO2 = 0,8 · MNOx 

MNO = 0,13 · MNOx 

გოგირდის ოქსიდები. 

გოგირდის ოქსიდების MSO2,ჯამური რაოდენობა(გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული საკვამლე აირებთან 

ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

 MSO2 = 0,02 · B · ρ · Sr · (1 - η’SO2)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი საანგარიშო პერიოდში, გ/წმ (ტ/წელ); 

ρ - აირადი საწვავის სიმკვრივე  კგ / ნმ ³; 

Sr - გოგირდის შემცველობა მუშა მასაზე გადაანგარიშებით, %; 

η’SO2 - გოგირდის ოქსიდების წილი, შეკავშირებული ქვაბის წატაცებულ ნაცართან.   
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ნახშირბადის ოქსიდი 

ინსტრუმენტული გაზომვების არ არსებობისას ნახშირბადის ოქსიდის ემისიის შეფასება გ/წმ 

(ტ/წელ), შესაძლებელია განხორციელდეს ფორმულით:  

 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი, გ/წმ (ტ/წელ);  

CCO - ნახშირბადის ოქსიდის გამოსავალი საწვავის წვისას, გ/კგ;  

q4 -მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

პარამეტრი CCO გაიანგარიშება ფორმულით:   

 CCO = q3 · R · Qri  

სადაც q3 - -ქიმიური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

R - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სითბოს დანაკარგის წილს საწვავის ქიმიური 

უკმარწვისას, განპირობებულს ნამწვი აირების არასრულ წვის პროდუქტების  შემადგენლობაში 

ნახშირბადის ოქსიდის არსებობით.   

ბენზ(ა)პირენი 

დამაბინძურებელი j ნივთიერების  ჯამური რაოდენობა Mj გაფრქვეული ატმოსფერულ ჰაერში 

ნამწვ აირებთან ერთად (გ/წმ, ტ/წელ) განისაზღვრება ფორმულით:  

 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  

სადაც cj - დამაბინძურებელი j ნივთიერების მასური კონცენტრაცია  მშრალ ნამწვ აირებში ჰაერის 

სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტისა (α0 = 1,4) და ნორმალური პირობებისათვის (მგ/მ3).  

Vсг - მშრალი ნამწვი აირების მოცულობა, რომელიც წარმოიქმნება 1 ნმ³. საწვავის სრული წვისას 

ჰაერის სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტის (α0 = 1,4) პირობებში.  

Bр - საწვავის საანგარიშო ხარჯი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ნმ³/სთ-დან. 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ტ/წლიდან.  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის  kП = 0,278 · 10-3, 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის, kП = 10-6. 

საწვავის საანგარიშო ხარჯი Вр, (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)განისაზღვრება ფორმულით:  

 Bp = (1 - q4 / 100) · B  

სადაც B - საწვავის სრული ხარჯი ქვაბზე (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)  

q4 - მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია (მგ/ნმ³) მშრალ ნამწვ აირებში საცეცხლურიდან გამოსვლისას 

ბუნებრივი აირის წვისას განისაზღვრება შემდეგნაირად:   

თუ α’’T = 1,08 ÷ 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,11 · qv - 7,0) · KД · KР · KСТ / e3,5 · (α’’т - 1)  

თუ  α’’T > 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,13 · qv - 5,0) · KД · KР · KСТ / (1,3 · e3,5 · (α’’т - 1))  

სადაც α’’Т - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

qV -საცეცხლურის მოცულობის თბოდაძაბულობა, კვტ/მ3;   
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KД - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ნამწვი აირების რეცირკულაციის გავლენას ნამწვ 

აირებში ბენზ(ა)პირენის წარმოქმნაზე;  

KР - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ქვაბის დატვირთვას ნამწვ აირებში ბენზ(ა)პირენის 

კონცენტრაციის წარმოქმნაზე;  

KСТ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს საფეხურებრივი წვის გავლენას ნამწვ აირებში 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაციის წარმოქმნაზე; 

მაქსიმალური და ჯამური ემისიის გამოსათვლელად ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია დაიყვანება 

ჰაერის სიჭარბის (α0 = 1,4) სტანდარტულ მაჩვენებელზე ფორმულით;   

 cj = cГбп · α''T / α0  

სადაც α''T - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

მოცულობა მშრალი ნამწვი აირებისა შეიძლება დაანგარიშდეს მიახლოებითი ფორმულით  

 VСГ = K · Qri (1.1.17) 

სადაც K - კოეფიციენტი რომელიც ითვალისწინებს საწვავის თვისებას  

Qri - დაბალი დონის წვის ტემპერატურა,  მგჯ/კგ (მგჯ/ნმ³). 

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გაფრქვევებისა დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში მოყვანილია ქვემოთ.  

B'p = 13,31 · (1 - 0 / 100) = 13,31 ლ/წმ 

Bp = 419,75 · (1 - 0 / 100) = 419,75ათას ნმ³/წელ;; 

Q'T = 13,31 · 10-3 · 37,1 = 0,493801 მგვტ; 

QT = (419,75 / 8760 / 3600 · 106) · 10-3 · 37,1 = 0,493808 მგვტ; 

K'гNOx = 0,0113 · √0,493801 + 0,03 = 0,0379406 გ/მგჯ; 

KгNOx = 0,0113 · √0,493808 + 0,03 = 0,0379407 გ/მგჯ 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 

ßr = 0; 

ßδ = 0,022 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (0,493801 / 0,493801)2 - 5,3 · 0,493801 / 0,493801 + 4,9 = 1; 

Kд = 1,4 · (0,493808 / 0,493801)2 - 5,3 · 0,493808 / 0,493801 + 4,9 = 0,999965; 

Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 · 0,5 · 37,1 = 3,71 მგ/ნმ³ 

qv = 493,80787 / 1,2 = 180,34722 კვტ/მ³; 

q'v = 493,801 / 1,2 = 179,31667 კვტ/მ³; 

C'БП = 10-6 · 1 · (0,11 · 179,31667 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,000009 მგ/ნმ³ 

CБП = 10-6 · 1 · (0,11 · 180,34722 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 0,999965 · 1 · 1 = 0,000009 მგ/ნმ³ 

VСГ = 0,345 · 37,1 = 12,7995 ნმ³/ნმ³ 

M'NOx301 = 13,31 · 37,1 · 0,0379406 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,0183604 გრ/წმ 
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MNOx301 = 419,75 · 37,1 · 0,0379407 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,579023 ტ/წელ. 

M'NOx304 = 13,31 · 37,1 · 0,0379406 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,0029836 გრ/წმ 

MNOx304 = 419,75 · 37,1 · 0,0379407 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,094091 ტ/წელ. 

M'CO337 = 10-3 · 13,31 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,0493801 გრ/წმ 

MCO337 = 10-3 · 419,75 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 1,557273 ტ/წელ. 

M'БП703 = (0,000009 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · (13,31 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 0,0000000012012გრ/წმ; 

MБП703 = (0,000009 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · 419,75 · 0,000001 = 0,000000038189ტ/წელ. 

 

6.2.2.16 ემისიის გაანგარიშება შემკრებ პუნქტთან  # 8  განთავსებული ჩირაღდნიდან (გ-20)  

დაგაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8] 

სიმაღლე-10 მ. დიამ-0,073 მ.   

საწარმოს მონაცემებით გაზის წლიური ხარჯი შეადგენს 336000 ათ.მ3/წელ ტ/წელ. მუშაობს 96  

სთ/თვე.  

მაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

საქვაბიდან მოცემულია ცხრილში 6.2.2.16.1.  

ცხრილი 6.2.2.16.1.  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 
წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0142929 0,453279 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0023226 0,073658 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,039326 1,24656 

703 ბენზ(ა)პირენი 0,0000000009567 0,000000030178 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.16.2 

ცხრილი 6.2.2.16.2.  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

მონაცემები პარამეტრები კოეფიციენტები 

ერთდრ

ოულობ

ა 

ბუნებრივი 

აირი.გაზსადენი-

ყარადაღი-

თბილისი-ერევანი. 

ხარჯი:B' = 10,6 ლ/წმ, 

B=336 ათასი მ3/წელ. 

კამერული 

საცეცხლური. წყლის 

გამათბობელი  ქვაბი. 

შემბერი დაწნევის ტიპის სანთურა: 

βк = 1. ქვაბი მუშაობს ზოგად 

რეჯიმში. შემბერი ჰაერის 

ტემპერატურა: tгв = 30°С. 

მიწოდებული ჰაერის წილი 

ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში: δ = 

0. რეცირკულაცია-არ არის. მშრალი 

ნამწვი აირების მოცულობა 

გაანგარიშდება მიახლოებითი 

ფორმულით.. საცეცხლურის 

მოცულობის თბოდაძაბულობა 

გაიანგარიშება.  

Qr= 37,1 მჯ/ნმ³; p= 0,766 კგ/ნმ³; 

Qн= 0,39326 მგვტ. βa= 1,225; 

βr= 0; βδ= 0; 

Vt= 1,2 მ³; t = 8760სთ; 

Sr'= 0 %; Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %; q4= 0 %; 

K= 0,345  ; α"т= 1,1; 

- 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 
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აირადი საწვავი 

აზოტის ოქსიდები. 

აზოტის ოქსიდების NOx ჯამური რ-ბა NO2 ზე გადაანგარიშებით (გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული 

საკვამლე აირებთან ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

MNOx = Bp · Qri · KrNO2 · ßк · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП 

სადაც Bp -საწვავის საანგარიშო ხარჯი, გ/წმ  

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

KrNO2 - აზოტის ოქსიდების კუთრი ემისია აირადი საწვავის წვისას, გ/მჯ;  

ßk - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სანთურის პრინციპიალურ 

კონსტრუქციას  

ßt - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს წვისათვის მიწოდებული ჰაერის 

ტემპერატურას;  

ßα - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ჰაერის სიჭარბის გავლენას 

აზოტის ოქსიდების წარმოქმნაზე საწვავის წვისას;  

ßr - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს  აზოტის ოქსიდების წარმოქმნას 

ნამწვი აირების რეცირკულაციისას სანთურების მეშვეობით; 

ßδ -უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს   ჰაერის საფეხურებრივ მიწოდებას 

საცეცხლურის კამერაში;  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

წყალგამაცხელებელი ქვაბისთვის  Kr NO2 გაიანგარიშება ფორმულით 

KrNO2 = 0,0113 · √QТ + 0,03 

სადაც QТ - ქვაბის საცეცხლურში შეყვანილი სითბოს  ფაქტიური თბური სიმძლავრე   

QT   -განისაზღვრება ფორმულით 

QТ = B'р · Qri · kП 

სადაც  Bр - საანგარიშო საწვავის ხარჯი,  ლ/წ; 

Qri - საწვავის წვის დაბალი ტემპერატურა,  მჯ/ნმ³; 

kП - გადაანგარიშების კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

კოეფიციენტი  ßt  განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßt = 1 + 0,002 · (tгв - 30)  

სადაც  tгв - შემბერი ჰაერის ტემპერატურაა,  °С. 

რეცირკულირებული აირების ჰაერის ნარევთან ერთად მიწოდებისას ßr განისაზღვრება 

ფორმულით:  

ßr = 0,16 · √r 

სადაც r - რეცირკულირებული აირების  ხარისხი,  %. 

კოეფიციენტი ßδ განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßδ = 0,022 · δ  

სადაც δ - ჰაერის წილი, რომელიც მიეწოდება ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში (%-ში ჰაერის 

საერთო რაოდენობიდან).  
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აზოტის ოქსიდისა და აზოტის დიოქსიდის დადგენილი განსხვავებული ზდკ-ების და აზოტის 

ოქსიდის ატმოსფერულ ჰაერში ტრანსფორმაციის თანახმად აზოტის ოქსიდისა და აზოტის 

დიოქსიდის გაფრქვევები განიყოფება შემადგენლობების მიხედვით ფორმულით: მიხედვით   

MNO2 = 0,8 · MNOx 

MNO = 0,13 · MNOx 

გოგირდის ოქსიდები. 

გოგირდის ოქსიდების MSO2,ჯამური რაოდენობა(გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული საკვამლე აირებთან 

ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

 MSO2 = 0,02 · B · ρ · Sr · (1 - η’SO2)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი საანგარიშო პერიოდში, გ/წმ (ტ/წელ); 

ρ - აირადი საწვავის სიმკვრივე  კგ / ნმ ³; 

Sr - გოგირდის შემცველობა მუშა მასაზე გადაანგარიშებით, %; 

η’SO2 - გოგირდის ოქსიდების წილი, შეკავშირებული ქვაბის წატაცებულ ნაცართან.   

ნახშირბადის ოქსიდი 

ინსტრუმენტული გაზომვების არ არსებობისას ნახშირბადის ოქსიდის ემისიის შეფასება გ/წმ 

(ტ/წელ), შესაძლებელია განხორციელდეს ფორმულით:  

 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი, გ/წმ (ტ/წელ);  

CCO - ნახშირბადის ოქსიდის გამოსავალი საწვავის წვისას, გ/კგ;  

q4 -მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

პარამეტრი CCO გაიანგარიშება ფორმულით:   

 CCO = q3 · R · Qri  

სადაც q3 - -ქიმიური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

R - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სითბოს დანაკარგის წილს საწვავის ქიმიური 

უკმარწვისას, განპირობებულს ნამწვი აირების არასრულ წვის პროდუქტების  შემადგენლობაში 

ნახშირბადის ოქსიდის არსებობით.   

ბენზ(ა)პირენი 

დამაბინძურებელი j ნივთიერების  ჯამური რაოდენობა Mj გაფრქვეული ატმოსფერულ ჰაერში 

ნამწვ აირებთან ერთად (გ/წმ, ტ/წელ) განისაზღვრება ფორმულით:  

 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  

სადაც cj - დამაბინძურებელი j ნივთიერების მასური კონცენტრაცია  მშრალ ნამწვ აირებში ჰაერის 

სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტისა (α0 = 1,4) და ნორმალური პირობებისათვის (მგ/მ3).  

Vсг - მშრალი ნამწვი აირების მოცულობა, რომელიც წარმოიქმნება 1 ნმ³. საწვავის სრული წვისას 

ჰაერის სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტის (α0 = 1,4) პირობებში.  

Bр - საწვავის საანგარიშო ხარჯი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ნმ³/სთ-დან. 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ტ/წლიდან.  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის  kП = 0,278 · 10-3, 
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გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის, kП = 10-6. 

საწვავის საანგარიშო ხარჯი Вр, (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)განისაზღვრება ფორმულით:  

 Bp = (1 - q4 / 100) · B  

სადაც B - საწვავის სრული ხარჯი ქვაბზე (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)  

q4 - მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია (მგ/ნმ³) მშრალ ნამწვ აირებში საცეცხლურიდან გამოსვლისას 

ბუნებრივი აირის წვისას განისაზღვრება შემდეგნაირად:   

თუ α’’T = 1,08 ÷ 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,11 · qv - 7,0) · KД · KР · KСТ / e3,5 · (α’’т - 1)  

თუ  α’’T > 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,13 · qv - 5,0) · KД · KР · KСТ / (1,3 · e3,5 · (α’’т - 1))  

სადაც α’’Т - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

qV -საცეცხლურის მოცულობის თბოდაძაბულობა, კვტ/მ3;   

KД - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ნამწვი აირების რეცირკულაციის გავლენას ნამწვ 

აირებში ბენზ(ა)პირენის წარმოქმნაზე;  

KР - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ქვაბის დატვირთვას ნამწვ აირებში ბენზ(ა)პირენის 

კონცენტრაციის წარმოქმნაზე;  

KСТ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს საფეხურებრივი წვის გავლენას ნამწვ აირებში 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაციის წარმოქმნაზე; 

მაქსიმალური და ჯამური ემისიის გამოსათვლელად ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია დაიყვანება 

ჰაერის სიჭარბის (α0 = 1,4) სტანდარტულ მაჩვენებელზე ფორმულით;   

 cj = cГбп · α''T / α0  

სადაც α''T - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

მოცულობა მშრალი ნამწვი აირებისა შეიძლება დაანგარიშდეს მიახლოებითი ფორმულით  

 VСГ = K · Qri (1.1.17) 

სადაც K - კოეფიციენტი რომელიც ითვალისწინებს საწვავის თვისებას  

Qri - დაბალი დონის წვის ტემპერატურა,  მგჯ/კგ (მგჯ/ნმ³). 

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გაფრქვევებისა დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში მოყვანილია ქვემოთ.  

B'p = 10,6 · (1 - 0 / 100) = 10,6 ლ/წმ 

Bp = 336 · (1 - 0 / 100) = 336 ათას ნმ³/წელ;; 

Q'T = 10,6 · 10-3 · 37,1 = 0,39326 მგვტ; 

QT = (336 / 8760 / 3600 · 106) · 10-3 · 37,1 = 0,3952816 მგვტ; 

K'гNOx = 0,0113 · √0,39326 + 0,03 = 0,0370863 გ/მგჯ; 

KгNOx = 0,0113 · √0,3952816 + 0,03 = 0,0371045 გ/მგჯ 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 
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ßr = 0; 

ßδ = 0,022 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (0,39326 / 0,39326)2 - 5,3 · 0,39326 / 0,39326 + 4,9 = 1; 

Kд = 1,4 · (0,3952816 / 0,39326)2 - 5,3 · 0,3952816 / 0,39326 + 4,9 = 0,987186; 

Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 · 0,5 · 37,1 = 3,71 მგ/ნმ³ 

qv = 395,28158 / 1,2 = 180,34722კვტ/მ³; 

q'v = 393,26 / 1,2 = 179,31667 კვტ/მ³; 

C'БП = 10-6 · 1 · (0,11 · 179,31667 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,000009 მგ/ნმ³ 

CБП = 10-6 · 1 · (0,11 · 180,34722 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 0,987186 · 1 · 1 = 0,0000089 მგ/ნმ³ 

VСГ = 0,345 · 37,1 = 12,7995 ნმ³/ნმ³ 

M'NOx301 = 10,6 · 37,1 · 0,0370863 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,0142929 გრ/წმ 

MNOx301 = 336 · 37,1 · 0,0371045 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,453279 ტ/წელ. 

M'NOx304 = 10,6 · 37,1 · 0,0370863 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,0023226 გრ/წმ 

MNOx304 = 336 · 37,1 · 0,0371045 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,073658 ტ/წელ. 

M'CO337 = 10-3 · 10,6 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,039326 გრ/წმ 

MCO337 = 10-3 · 336 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 1,24656 ტ/წელ. 

M'БП703 = (0,000009 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · (10,6 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 0,0000000009567გრ/წმ; 

MБП703 = (0,0000089 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · 336 · 0,000001 = 0,000000030178ტ/წელ. 

 

6.2.2.17 ემისიის გაანგარიშება expo unit -იდან აჯგდ #8–ზე(გ-21)  

დაგაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8] 

საწარმოს მონაცემებით გაზის წლიური ხარჯი შეადგენს 87,6 ათ.მ3/წელ ტ/წელ.  

მაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

საქვაბიდან მოცემულია ცხრილში 6.2.2.17.1.  

ცხრილი 6.2.2.17.1.  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 
წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0074317 0,028064 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0012076 0,00456 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,021518 0,089752 

703 ბენზ(ა)პირენი 0,0000000005235 0,0000000092961 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.17.2 

ცხრილი 6.2.2.17.2.  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 
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მონაცემები პარამეტრები კოეფიციენტები 

ერთდრ

ოულობ

ა 

ბუნებრივი 

აირი.გაზსადენი-

ყარადაღი-

თბილისი-ერევანი. 

ხარჯი:B' = 5,8 ლ/წმ, 

B=24,192 ათასი 

მ3/წელ. კამერული 

საცეცხლური. წყლის 

გამათბობელი  ქვაბი. 

შემბერი დაწნევის ტიპის სანთურა: 

βк = 1. ქვაბი მუშაობს ზოგად 

რეჯიმში. შემბერი ჰაერის 

ტემპერატურა: tгв = 30°С. 

მიწოდებული ჰაერის წილი 

ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში: δ = 

0. რეცირკულაცია-არ არის. მშრალი 

ნამწვი აირების მოცულობა 

გაანგარიშდება მიახლოებითი 

ფორმულით.. საცეცხლურის 

მოცულობის თბოდაძაბულობა 

გაიანგარიშება.  

Qr= 37,1 მჯ/ნმ³; p= 0,766 კგ/ნმ³; 

Qн= 0,21518 მგვტ. βa= 1,225; 

βr= 0; βδ= 0; 

Vt= 1,2 მ³; t = 8760სთ; 

Sr'= 0 %; Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %; q4= 0 %; 

K= 0,345  ; α"т= 1,1; 

- 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

აირადი საწვავი 

აზოტის ოქსიდები. 

აზოტის ოქსიდების NOx ჯამური რ-ბა NO2 ზე გადაანგარიშებით (გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული 

საკვამლე აირებთან ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

MNOx = Bp · Qri · KrNO2 · ßк · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП 

სადაც Bp -საწვავის საანგარიშო ხარჯი, გ/წმ  

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

KrNO2 - აზოტის ოქსიდების კუთრი ემისია აირადი საწვავის წვისას, გ/მჯ;  

ßk - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სანთურის პრინციპიალურ 

კონსტრუქციას  

ßt - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს წვისათვის მიწოდებული ჰაერის 

ტემპერატურას;  

ßα - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ჰაერის სიჭარბის გავლენას 

აზოტის ოქსიდების წარმოქმნაზე საწვავის წვისას;  

ßr - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს  აზოტის ოქსიდების წარმოქმნას 

ნამწვი აირების რეცირკულაციისას სანთურების მეშვეობით; 

ßδ -უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს   ჰაერის საფეხურებრივ მიწოდებას 

საცეცხლურის კამერაში;  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

წყალგამაცხელებელი ქვაბისთვის  Kr NO2 გაიანგარიშება ფორმულით 

KrNO2 = 0,0113 · √QТ + 0,03 

სადაც QТ - ქვაბის საცეცხლურში შეყვანილი სითბოს  ფაქტიური თბური სიმძლავრე   

QT   -განისაზღვრება ფორმულით 

QТ = B'р · Qri · kП 

სადაც  Bр - საანგარიშო საწვავის ხარჯი,  ლ/წ; 
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Qri - საწვავის წვის დაბალი ტემპერატურა,  მჯ/ნმ³; 

kП - გადაანგარიშების კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

კოეფიციენტი  ßt  განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßt = 1 + 0,002 · (tгв - 30)  

სადაც  tгв - შემბერი ჰაერის ტემპერატურაა,  °С. 

რეცირკულირებული აირების ჰაერის ნარევთან ერთად მიწოდებისას ßr განისაზღვრება 

ფორმულით:  

ßr = 0,16 · √r 

სადაც r - რეცირკულირებული აირების  ხარისხი,  %. 

კოეფიციენტი ßδ განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßδ = 0,022 · δ  

სადაც δ - ჰაერის წილი, რომელიც მიეწოდება ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში (%-ში ჰაერის 

საერთო რაოდენობიდან).  

აზოტის ოქსიდისა და აზოტის დიოქსიდის დადგენილი განსხვავებული ზდკ-ების და აზოტის 

ოქსიდის ატმოსფერულ ჰაერში ტრანსფორმაციის თანახმად აზოტის ოქსიდისა და აზოტის 

დიოქსიდის გაფრქვევები განიყოფება შემადგენლობების მიხედვით ფორმულით: მიხედვით   

MNO2 = 0,8 · MNOx 

MNO = 0,13 · MNOx 

გოგირდის ოქსიდები. 

გოგირდის ოქსიდების MSO2,ჯამური რაოდენობა(გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული საკვამლე აირებთან 

ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

 MSO2 = 0,02 · B · ρ · Sr · (1 - η’SO2)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი საანგარიშო პერიოდში, გ/წმ (ტ/წელ); 

ρ - აირადი საწვავის სიმკვრივე  კგ / ნმ ³; 

Sr - გოგირდის შემცველობა მუშა მასაზე გადაანგარიშებით, %; 

η’SO2 - გოგირდის ოქსიდების წილი, შეკავშირებული ქვაბის წატაცებულ ნაცართან.   

ნახშირბადის ოქსიდი 

ინსტრუმენტული გაზომვების არ არსებობისას ნახშირბადის ოქსიდის ემისიის შეფასება გ/წმ 

(ტ/წელ), შესაძლებელია განხორციელდეს ფორმულით:  

 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი, გ/წმ (ტ/წელ);  

CCO - ნახშირბადის ოქსიდის გამოსავალი საწვავის წვისას, გ/კგ;  

q4 -მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

პარამეტრი CCO გაიანგარიშება ფორმულით:   

 CCO = q3 · R · Qri  

სადაც q3 - -ქიმიური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 
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R - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სითბოს დანაკარგის წილს საწვავის ქიმიური 

უკმარწვისას, განპირობებულს ნამწვი აირების არასრულ წვის პროდუქტების  შემადგენლობაში 

ნახშირბადის ოქსიდის არსებობით.   

ბენზ(ა)პირენი 

დამაბინძურებელი j ნივთიერების  ჯამური რაოდენობა Mj გაფრქვეული ატმოსფერულ ჰაერში 

ნამწვ აირებთან ერთად (გ/წმ, ტ/წელ) განისაზღვრება ფორმულით:  

 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  

სადაც cj - დამაბინძურებელი j ნივთიერების მასური კონცენტრაცია  მშრალ ნამწვ აირებში ჰაერის 

სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტისა (α0 = 1,4) და ნორმალური პირობებისათვის (მგ/მ3).  

Vсг - მშრალი ნამწვი აირების მოცულობა, რომელიც წარმოიქმნება 1 ნმ³. საწვავის სრული წვისას 

ჰაერის სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტის (α0 = 1,4) პირობებში.  

Bр - საწვავის საანგარიშო ხარჯი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ნმ³/სთ-დან. 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ტ/წლიდან.  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის  kП = 0,278 · 10-3, 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის, kП = 10-6. 

საწვავის საანგარიშო ხარჯი Вр, (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)განისაზღვრება ფორმულით:  

 Bp = (1 - q4 / 100) · B  

სადაც B - საწვავის სრული ხარჯი ქვაბზე (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)  

q4 - მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია (მგ/ნმ³) მშრალ ნამწვ აირებში საცეცხლურიდან გამოსვლისას 

ბუნებრივი აირის წვისას განისაზღვრება შემდეგნაირად:   

თუ α’’T = 1,08 ÷ 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,11 · qv - 7,0) · KД · KР · KСТ / e3,5 · (α’’т - 1)  

თუ  α’’T > 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,13 · qv - 5,0) · KД · KР · KСТ / (1,3 · e3,5 · (α’’т - 1))  

სადაც α’’Т - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

qV -საცეცხლურის მოცულობის თბოდაძაბულობა, კვტ/მ3;   

KД - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ნამწვი აირების რეცირკულაციის გავლენას ნამწვ 

აირებში ბენზ(ა)პირენის წარმოქმნაზე;  

KР - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ქვაბის დატვირთვას ნამწვ აირებში ბენზ(ა)პირენის 

კონცენტრაციის წარმოქმნაზე;  

KСТ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს საფეხურებრივი წვის გავლენას ნამწვ აირებში 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაციის წარმოქმნაზე; 

მაქსიმალური და ჯამური ემისიის გამოსათვლელად ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია დაიყვანება 

ჰაერის სიჭარბის (α0 = 1,4) სტანდარტულ მაჩვენებელზე ფორმულით;   

 cj = cГбп · α''T / α0  

სადაც α''T - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

მოცულობა მშრალი ნამწვი აირებისა შეიძლება დაანგარიშდეს მიახლოებითი ფორმულით  
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 VСГ = K · Qri (1.1.17) 

სადაც K - კოეფიციენტი რომელიც ითვალისწინებს საწვავის თვისებას  

Qri - დაბალი დონის წვის ტემპერატურა,  მგჯ/კგ (მგჯ/ნმ³). 

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გაფრქვევებისა დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში მოყვანილია ქვემოთ.  

B'p = 5,8 · (1 - 0 / 100) = 5,8 ლ/წმ 

Bp = 24,192 · (1 - 0 / 100) = 24,192 ათას ნმ³/წელ;; 

Q'T = 5,8 · 10-3 · 37,1 = 0,21518 მგვტ; 

QT = (24,192 / 8760 / 3600 · 106) · 10-3 · 37,1 = 0,0284603 მგვტ; 

K'гNOx = 0,0113 · √0,21518 + 0,03 = 0,0352418 გ/მგჯ; 

KгNOx = 0,0113 · √0,0284603 + 0,03 = 0,0319063 გ/მგჯ 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 

ßr = 0; 

ßδ = 0,022 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (0,21518 / 0,21518)2 - 5,3 · 0,21518 / 0,21518 + 4,9 = 1; 

Kд = 1,4 · (0,0284603 / 0,21518)2 - 5,3 · 0,0284603 / 0,21518 + 4,9 = 4,2235; 

Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 · 0,5 · 37,1 = 3,71 მგ/ნმ³ 

qv = 28,46027 / 1,2 = 180,34722 კვტ/მ³; 

q'v = 215,18 / 1,2 = 179,31667 კვტ/მ³; 

C'БП = 10-6 · 1 · (0,11 · 179,31667 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,000009 მგ/ნმ³ 

CБП = 10-6 · 1 · (0,11 · 180,34722 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 4,2235 · 1 · 1 = 0,0000382 მგ/ნმ³ 

VСГ = 0,345 · 37,1 = 12,7995 ნმ³/ნმ³ 

M'NOx301 = 5,8 · 37,1 · 0,0352418 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,0074317 გრ/წმ 

MNOx301 = 24,192 · 37,1 · 0,0319063 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,028064 ტ/წელ. 

M'NOx304 = 5,8 · 37,1 · 0,0352418 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,0012076 გრ/წმ 

MNOx304 = 24,192 · 37,1 · 0,0319063 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,00456 ტ/წელ. 

M'CO337 = 10-3 · 5,8 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,021518 გრ/წმ 

MCO337 = 10-3 · 24,192 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,089752 ტ/წელ. 

M'БП703 = (0,000009 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · (5,8 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 0,0000000005235გრ/წმ; 

MБП703 = (0,0000382 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · 24,192 · 0,000001 = 0,0000000092961ტ/წელ. 

 

6.2.2.18 ემისიის გაანგარიშება # 4 ჭაბურღილთან განთავსებული ჩირაღდნიდან (გ-22)   

დაგაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8] 
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სიმაღლე-8 მ. დიამ-0,089 მ.  10 სთ/წელ. 

საწარმოს მონაცემებით გაზის წლიური ხარჯი შეადგენს 5 ათ.მ3/წელ ტ/წელ. მუშაობს 10 სთ/წელ. 

მაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

საქვაბიდან მოცემულია ცხრილში 6.2.2.18.1.  

ცხრილი 6.2.2.18.1.  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 
წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,2807993 0,005611 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0456299 0,000912 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,514948 0,01855 

703 ბენზ(ა)პირენი 0,000000012527 0,0000000022263 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.18.2 

ცხრილი 6.2.2.18.2.  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

მონაცემები პარამეტრები კოეფიციენტები 

ერთდრ

ოულობ

ა 

ბუნებრივი 

აირი.გაზსადენი-

ყარადაღი-

თბილისი-ერევანი. 

ხარჯი:B' = 138,8 

ლ/წმ, B=5 ათასი 

მ3/წელ. კამერული 

საცეცხლური. წყლის 

გამათბობელი  ქვაბი. 

შემბერი დაწნევის ტიპის სანთურა: 

βк = 1. ქვაბი მუშაობს ზოგად 

რეჯიმში. შემბერი ჰაერის 

ტემპერატურა: tгв = 30°С. 

მიწოდებული ჰაერის წილი 

ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში: δ = 

0. რეცირკულაცია-არ არის. მშრალი 

ნამწვი აირების მოცულობა 

გაანგარიშდება მიახლოებითი 

ფორმულით.. საცეცხლურის 

მოცულობის თბოდაძაბულობა 

გაიანგარიშება.  

Qr= 37,1 მჯ/ნმ³; p= 0,766 კგ/ნმ³; 

Qн= 5,14948 მგვტ. βa= 1,225; 

βr= 0; βδ= 0; 

Vt= 1,2 მ³; t = 8760სთ; 

Sr'= 0 %; Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %; q4= 0 %; 

K= 0,345  ; α"т= 1,1; 

- 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

აირადი საწვავი 

აზოტის ოქსიდები. 

აზოტის ოქსიდების NOx ჯამური რ-ბა NO2 ზე გადაანგარიშებით (გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული 

საკვამლე აირებთან ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

MNOx = Bp · Qri · KrNO2 · ßк · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП 

სადაც Bp -საწვავის საანგარიშო ხარჯი, გ/წმ  

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

KrNO2 - აზოტის ოქსიდების კუთრი ემისია აირადი საწვავის წვისას, გ/მჯ;  

ßk - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სანთურის პრინციპიალურ 

კონსტრუქციას  
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ßt - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს წვისათვის მიწოდებული ჰაერის 

ტემპერატურას;  

ßα - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ჰაერის სიჭარბის გავლენას 

აზოტის ოქსიდების წარმოქმნაზე საწვავის წვისას;  

ßr - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს  აზოტის ოქსიდების წარმოქმნას 

ნამწვი აირების რეცირკულაციისას სანთურების მეშვეობით; 

ßδ -უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს   ჰაერის საფეხურებრივ მიწოდებას 

საცეცხლურის კამერაში;  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

წყალგამაცხელებელი ქვაბისთვის  Kr NO2 გაიანგარიშება ფორმულით 

KrNO2 = 0,0113 · √QТ + 0,03 

სადაც QТ - ქვაბის საცეცხლურში შეყვანილი სითბოს  ფაქტიური თბური სიმძლავრე   

QT   -განისაზღვრება ფორმულით 

QТ = B'р · Qri · kП 

სადაც  Bр - საანგარიშო საწვავის ხარჯი,  ლ/წ; 

Qri - საწვავის წვის დაბალი ტემპერატურა,  მჯ/ნმ³; 

kП - გადაანგარიშების კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

კოეფიციენტი  ßt  განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßt = 1 + 0,002 · (tгв - 30)  

სადაც  tгв - შემბერი ჰაერის ტემპერატურაა,  °С. 

რეცირკულირებული აირების ჰაერის ნარევთან ერთად მიწოდებისას ßr განისაზღვრება 

ფორმულით:  

ßr = 0,16 · √r 

სადაც r - რეცირკულირებული აირების  ხარისხი,  %. 

კოეფიციენტი ßδ განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßδ = 0,022 · δ  

სადაც δ - ჰაერის წილი, რომელიც მიეწოდება ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში (%-ში ჰაერის 

საერთო რაოდენობიდან).  

აზოტის ოქსიდისა და აზოტის დიოქსიდის დადგენილი განსხვავებული ზდკ-ების და აზოტის 

ოქსიდის ატმოსფერულ ჰაერში ტრანსფორმაციის თანახმად აზოტის ოქსიდისა და აზოტის 

დიოქსიდის გაფრქვევები განიყოფება შემადგენლობების მიხედვით ფორმულით: მიხედვით   

MNO2 = 0,8 · MNOx 

MNO = 0,13 · MNOx 

გოგირდის ოქსიდები. 

გოგირდის ოქსიდების MSO2,ჯამური რაოდენობა(გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული საკვამლე აირებთან 

ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

 MSO2 = 0,02 · B · ρ · Sr · (1 - η’SO2)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი საანგარიშო პერიოდში, გ/წმ (ტ/წელ); 
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ρ - აირადი საწვავის სიმკვრივე  კგ / ნმ ³; 

Sr - გოგირდის შემცველობა მუშა მასაზე გადაანგარიშებით, %; 

η’SO2 - გოგირდის ოქსიდების წილი, შეკავშირებული ქვაბის წატაცებულ ნაცართან.   

ნახშირბადის ოქსიდი 

ინსტრუმენტული გაზომვების არ არსებობისას ნახშირბადის ოქსიდის ემისიის შეფასება გ/წმ 

(ტ/წელ), შესაძლებელია განხორციელდეს ფორმულით:  

 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი, გ/წმ (ტ/წელ);  

CCO - ნახშირბადის ოქსიდის გამოსავალი საწვავის წვისას, გ/კგ;  

q4 -მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

პარამეტრი CCO გაიანგარიშება ფორმულით:   

 CCO = q3 · R · Qri  

სადაც q3 - -ქიმიური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

R - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სითბოს დანაკარგის წილს საწვავის ქიმიური 

უკმარწვისას, განპირობებულს ნამწვი აირების არასრულ წვის პროდუქტების  შემადგენლობაში 

ნახშირბადის ოქსიდის არსებობით.   

ბენზ(ა)პირენი 

დამაბინძურებელი j ნივთიერების  ჯამური რაოდენობა Mj გაფრქვეული ატმოსფერულ ჰაერში 

ნამწვ აირებთან ერთად (გ/წმ, ტ/წელ) განისაზღვრება ფორმულით:  

 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  

სადაც cj - დამაბინძურებელი j ნივთიერების მასური კონცენტრაცია  მშრალ ნამწვ აირებში ჰაერის 

სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტისა (α0 = 1,4) და ნორმალური პირობებისათვის (მგ/მ3).  

Vсг - მშრალი ნამწვი აირების მოცულობა, რომელიც წარმოიქმნება 1 ნმ³. საწვავის სრული წვისას 

ჰაერის სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტის (α0 = 1,4) პირობებში.  

Bр - საწვავის საანგარიშო ხარჯი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ნმ³/სთ-დან. 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ტ/წლიდან.  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის  kП = 0,278 · 10-3, 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის, kП = 10-6. 

საწვავის საანგარიშო ხარჯი Вр, (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)განისაზღვრება ფორმულით:  

 Bp = (1 - q4 / 100) · B  

სადაც B - საწვავის სრული ხარჯი ქვაბზე (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)  

q4 - მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია (მგ/ნმ³) მშრალ ნამწვ აირებში საცეცხლურიდან გამოსვლისას 

ბუნებრივი აირის წვისას განისაზღვრება შემდეგნაირად:   

თუ α’’T = 1,08 ÷ 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,11 · qv - 7,0) · KД · KР · KСТ / e3,5 · (α’’т - 1)  

თუ  α’’T > 1,25 ფორმულით:  
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 сГбп = 10-6 · (0,13 · qv - 5,0) · KД · KР · KСТ / (1,3 · e3,5 · (α’’т - 1))  

სადაც α’’Т - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

qV -საცეცხლურის მოცულობის თბოდაძაბულობა, კვტ/მ3;   

KД - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ნამწვი აირების რეცირკულაციის გავლენას ნამწვ 

აირებში ბენზ(ა)პირენის წარმოქმნაზე;  

KР - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ქვაბის დატვირთვას ნამწვ აირებში ბენზ(ა)პირენის 

კონცენტრაციის წარმოქმნაზე;  

KСТ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს საფეხურებრივი წვის გავლენას ნამწვ აირებში 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაციის წარმოქმნაზე; 

მაქსიმალური და ჯამური ემისიის გამოსათვლელად ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია დაიყვანება 

ჰაერის სიჭარბის (α0 = 1,4) სტანდარტულ მაჩვენებელზე ფორმულით;   

 cj = cГбп · α''T / α0  

სადაც α''T - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

მოცულობა მშრალი ნამწვი აირებისა შეიძლება დაანგარიშდეს მიახლოებითი ფორმულით  

 VСГ = K · Qri (1.1.17) 

სადაც K - კოეფიციენტი რომელიც ითვალისწინებს საწვავის თვისებას  

Qri - დაბალი დონის წვის ტემპერატურა,  მგჯ/კგ (მგჯ/ნმ³). 

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გაფრქვევებისა დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში მოყვანილია ქვემოთ.  

B'p = 138,8 · (1 - 0 / 100) = 138,8  ლ/წმ 

Bp = 138,8 · (1 - 0 / 100) = 138,8  ათას ნმ³/წელ;; 

Q'T = 138,8 · 10-3 · 37,1 = 5,14948 მგვტ; 

QT = (5 / 8760 / 3600 · 106) · 10-3 · 37,1 = 0,0058822 მგვტ; 

K'гNOx = 0,0113 · √5,14948 + 0,03 = 0,0556425 გ/მგჯ; 

KгNOx = 0,0113 · √0,0058822 + 0,03 = 0,0308667 გ/მგჯ 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 

ßr = 0; 

ßδ = 0,022 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (5,14948 / 5,14948)2 - 5,3 · 5,14948 / 5,14948 + 4,9 = 1; 

Kд = 1,4 · (0,0058822 / 5,14948)2 - 5,3 · 0,0058822 / 5,14948 + 4,9 = 4,89395; 

Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 · 0,5 · 37,1 = 3,71 მგ/ნმ³ 

qv = 5,88217 / 1,2 = 180,34722 კვტ/მ³; 

q'v = 5149,48 / 1,2 = 179,31667 კვტ/მ³; 

C'БП = 10-6 · 1 · (0,11 · 179,31667 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,000009 მგ/ნმ³ 
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CБП = 10-6 · 1 · (0,11 · 180,34722 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 4,89395 · 1 · 1 = 0,0000443 მგ/ნმ³ 

VСГ = 0,345 · 37,1 = 12,7995 ნმ³/ნმ³ 

M'NOx301 = 138,8 · 37,1 · 0,0556425 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,2807993 გრ/წმ 

MNOx301 = 5 · 37,1 · 0,0308667 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,005611 ტ/წელ. 

M'NOx304 = 138,8 · 37,1 · 0,0556425 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,0456299 გრ/წმ 

MNOx304 = 5 · 37,1 · 0,0308667 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,000912 ტ/წელ. 

M'CO337 = 10-3 · 138,8 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,514948 გრ/წმ 

MCO337 = 10-3 · 5 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,01855 ტ/წელ. 

M'БП703 = (0,000009 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · (138,8 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 0,000000012527გრ/წმ; 

MБП703 = (0,0000443 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · 5 · 0,000001 = 0,0000000022263ტ/წელ. 

 

6.2.2.19 ემისიის გაანგარიშება ახალი რეზერვუარებიდან (გ-23, 24) 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [9,15]-ს შესაბამისად.  

საწარმოს მონაცემებით ტრანსპორტირებულ ფლუიდში ნავთობის წლიური რ-ბა შეადგენს 30000 

ტ/წელ.  

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი 

ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 

კლიმატური ზონა-3. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.19.1.  

ცხრილი 6.2.2.19.1.  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

333 გოგირდწყალბადი 0,0070976 0,0159184 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 8,5715287 19,224139 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 3,170259 7,110225 

602 ბენზოლი 0,0414026 0,0928574 

616 დიმეთილბენზოლი 0,0130123 0,0291838 

621 მეთილბენზოლი 0,0260245 0,0583675 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში: 6.2.2.19.2. 

ცხრილი 6.2.2.19.2.  

პროდუქტი 

რ-ბა 

წელიწადში

, ტ/წელ 

ტემპერატურა 

რეზერვუარში 

°С რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმად

ობა, 

მ3/სთ 

რეზერვ

უარის 

მოცულ

ობა, მ3 

რეზერვ

უარები

ს რ-ბა 

ერთ

დრო

ულ

ობა მინ მაქს 

ნედლი ნავთობი. 

სითხის 

ტემპერატურა 

ახლოსაა ჰაერის 

ტემპერატურასთან 

30000 5 25 

მიწისზედა 

ვერტიკალური. 

ექსპლოატაციის რეჟიმი 

- "საწყავი". ემისიის 

60 1000 2 - 
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პროდუქტი 

რ-ბა 

წელიწადში

, ტ/წელ 

ტემპერატურა 

რეზერვუარში 

°С რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმად

ობა, 

მ3/სთ 

რეზერვ

უარის 

მოცულ

ობა, მ3 

რეზერვ

უარები

ს რ-ბა 

ერთ

დრო

ულ

ობა მინ მაქს 

შემზღუდავი სისტემა-

არ არის. 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

 М = P38 · m · Kmaxt · Kmaxp · Kв · Vmaxч · 0,163 · 10-4,   გ/წმ  

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:  

 G = (P38 · m · (Kmaxt · Kв + Kmint) · Kсрp · Kоб · B · 0,294) / (107 · ρж),   ტ/წელ  

სადაც  P38 - ნავთობით და ბენზინით გაჯერებული ორთქლის წნევა  38°C  ტემპერატურის დროს  

m - მოლეკულური მასა  სითხის წნევის   

Kmint,Kmaxt-   კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 7-ის მიხედვით  

Kсрp,Kmaxp- კოეფიციენტი მიიღება დანართი 8-ის მიხედვით; 

Vmaxч - მაქსიმალური მოცულობა აირჰაეროვანი ნარევის, რომელიც გამოიყოფა 

რეზერვუარებიდან  მათი შევსებისას მ3/სთ  

Кв - კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 9-ის მიხედვით; 

Коб - დაბრუნების კოეფიციენტი მიიღება დანართი 10-ის მიხედვით  

ρж - სითხის სიმკვრივე,  ტ/მ³; 

B - სიტხის რაოდენობა რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში წლის განმავლობაში, 

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც 

დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული 

ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში. 

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის 

განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა 

რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4): 

 Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак  

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და 

გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან. 

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა 

ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.  

ნედლი ნავთობი 

M = 320 · 69 · 0,66 · 0,83 · 1 · 60 · 0,163 · 10-4 = 11,82932 გრ/წმ; 

G = 320 · 69 · (0,66 · 1 + 0,35) · 0,58 · 2 · 30000 · 0,294 / 107 · 0,86 = 26,53069 ტ/წელ. 

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდყალბადი) 
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M = 11,82932 · 0,0006 = 0,0070976 გრ/წმ 

G = 26,53069 · 0,0006 = 0,0159184 ტ/წელ. 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 11,82932 · 0,7246 = 8,5715287 გ/წმ; 

G = 26,53069 · 0,7246 = 19,224139 ტ/წელ. 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 11,82932 · 0,268 = 3,170259 გ/წმ 

G = 26,53069 · 0,268 = 7,110225 ტ/წელ. 

602  ბენზოლი 

M = 11,82932 · 0,0035 = 0,0414026 გ/წმ 

G = 26,53069 · 0,0035 = 0,0928574 ტ/წელ. 

616 დიმეთილბენზოლი(ქსილოლი) 

M = 11,82932 · 0,0011 = 0,0130123 გ/წმ 

G = 26,53069 · 0,0011 = 0,0291838 ტ/წელ. 

621 მეთილბენზოლი (ტოლუოლი) 

M = 11,82932 · 0,0022 = 0,0260245 გ/წმ 

G = 26,53069 · 0,0022 = 0,0583675 ტ/წელ 

 

 

 

6.2.2.20 ემისიის გაანგარიშება expo unit -იდან ჭაბურღილ #100–ზე (გ-25)  

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8] 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

საქვაბიდან მოცემულია ცხრილში 6.2.2.20.1.  

ცხრილი 6.2.2.20.1.  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 
წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0074317 0,235812 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0012076 0,03832 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,021518 0,682492 

703 ბენზ(ა)პირენი 0,0000000005235 0,000000016497 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.20.2 

ცხრილი 6.2.2.20.2.  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 
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მონაცემები პარამეტრები კოეფიციენტები 

ერთდრ

ოულობ

ა 

ბუნებრივი 

აირი.გაზსადენი-

ყარადაღი-

თბილისი-ერევანი. 

ხარჯი:B' = 5,8 ლ/წმ, 

B=183,96 ათასი 

მ3/წელ. კამერული 

საცეცხლური. წყლის 

გამათბობელი  ქვაბი. 

შემბერი დაწნევის ტიპის სანთურა: 

βк = 1. ქვაბი მუშაობს ზოგად 

რეჯიმში. შემბერი ჰაერის 

ტემპერატურა: tгв = 30°С. 

მიწოდებული ჰაერის წილი 

ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში: δ = 

0. რეცირკულაცია-არ არის. მშრალი 

ნამწვი აირების მოცულობა 

გაანგარიშდება მიახლოებითი 

ფორმულით.. საცეცხლურის 

მოცულობის თბოდაძაბულობა 

გაიანგარიშება.  

Qr= 37,1 მჯ/ნმ³; p= 0,766 კგ/ნმ³; 

Qн= 0,215118 მგვტ. βa= 1,225; 

βr= 0; βδ= 0; 

Vt= 1,2 მ³; t = 8760სთ; 

Sr'= 0 %; Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %; q4= 0 %; 

K= 0,345  ; α"т= 1,1; 

- 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

აირადი საწვავი 

აზოტის ოქსიდები. 

აზოტის ოქსიდების NOx ჯამური რ-ბა NO2 ზე გადაანგარიშებით (გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული 

საკვამლე აირებთან ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

MNOx = Bp · Qri · KrNO2 · ßк · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП 

სადაც Bp -საწვავის საანგარიშო ხარჯი, გ/წმ  

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

KrNO2 - აზოტის ოქსიდების კუთრი ემისია აირადი საწვავის წვისას, გ/მჯ;  

ßk - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სანთურის პრინციპიალურ 

კონსტრუქციას  

ßt - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს წვისათვის მიწოდებული ჰაერის 

ტემპერატურას;  

ßα - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ჰაერის სიჭარბის გავლენას 

აზოტის ოქსიდების წარმოქმნაზე საწვავის წვისას;  

ßr - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს  აზოტის ოქსიდების წარმოქმნას 

ნამწვი აირების რეცირკულაციისას სანთურების მეშვეობით; 

ßδ -უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს   ჰაერის საფეხურებრივ მიწოდებას 

საცეცხლურის კამერაში;  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

წყალგამაცხელებელი ქვაბისთვის  Kr NO2 გაიანგარიშება ფორმულით 

KrNO2 = 0,0113 · √QТ + 0,03 

სადაც QТ - ქვაბის საცეცხლურში შეყვანილი სითბოს  ფაქტიური თბური სიმძლავრე   

QT   -განისაზღვრება ფორმულით 

QТ = B'р · Qri · kП 

სადაც  Bр - საანგარიშო საწვავის ხარჯი,  ლ/წ; 
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Qri - საწვავის წვის დაბალი ტემპერატურა,  მჯ/ნმ³; 

kП - გადაანგარიშების კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

კოეფიციენტი  ßt  განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßt = 1 + 0,002 · (tгв - 30)  

სადაც  tгв - შემბერი ჰაერის ტემპერატურაა,  °С. 

რეცირკულირებული აირების ჰაერის ნარევთან ერთად მიწოდებისას ßr განისაზღვრება 

ფორმულით:  

ßr = 0,16 · √r 

სადაც r - რეცირკულირებული აირების  ხარისხი,  %. 

კოეფიციენტი ßδ განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßδ = 0,022 · δ  

სადაც δ - ჰაერის წილი, რომელიც მიეწოდება ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში (%-ში ჰაერის 

საერთო რაოდენობიდან).  

აზოტის ოქსიდისა და აზოტის დიოქსიდის დადგენილი განსხვავებული ზდკ-ების და აზოტის 

ოქსიდის ატმოსფერულ ჰაერში ტრანსფორმაციის თანახმად აზოტის ოქსიდისა და აზოტის 

დიოქსიდის გაფრქვევები განიყოფება შემადგენლობების მიხედვით ფორმულით: მიხედვით   

MNO2 = 0,8 · MNOx 

MNO = 0,13 · MNOx 

გოგირდის ოქსიდები. 

გოგირდის ოქსიდების MSO2,ჯამური რაოდენობა(გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული საკვამლე აირებთან 

ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

 MSO2 = 0,02 · B · ρ · Sr · (1 - η’SO2)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი საანგარიშო პერიოდში, გ/წმ (ტ/წელ); 

ρ - აირადი საწვავის სიმკვრივე  კგ / ნმ ³; 

Sr - გოგირდის შემცველობა მუშა მასაზე გადაანგარიშებით, %; 

η’SO2 - გოგირდის ოქსიდების წილი, შეკავშირებული ქვაბის წატაცებულ ნაცართან.   

ნახშირბადის ოქსიდი 

ინსტრუმენტული გაზომვების არ არსებობისას ნახშირბადის ოქსიდის ემისიის შეფასება გ/წმ 

(ტ/წელ), შესაძლებელია განხორციელდეს ფორმულით:  

 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი, გ/წმ (ტ/წელ);  

CCO - ნახშირბადის ოქსიდის გამოსავალი საწვავის წვისას, გ/კგ;  

q4 -მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

პარამეტრი CCO გაიანგარიშება ფორმულით:   

 CCO = q3 · R · Qri  

სადაც q3 - -ქიმიური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 
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R - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სითბოს დანაკარგის წილს საწვავის ქიმიური 

უკმარწვისას, განპირობებულს ნამწვი აირების არასრულ წვის პროდუქტების  შემადგენლობაში 

ნახშირბადის ოქსიდის არსებობით.   

ბენზ(ა)პირენი 

დამაბინძურებელი j ნივთიერების  ჯამური რაოდენობა Mj გაფრქვეული ატმოსფერულ ჰაერში 

ნამწვ აირებთან ერთად (გ/წმ, ტ/წელ) განისაზღვრება ფორმულით:  

 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  

სადაც cj - დამაბინძურებელი j ნივთიერების მასური კონცენტრაცია  მშრალ ნამწვ აირებში ჰაერის 

სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტისა (α0 = 1,4) და ნორმალური პირობებისათვის (მგ/მ3).  

Vсг - მშრალი ნამწვი აირების მოცულობა, რომელიც წარმოიქმნება 1 ნმ³. საწვავის სრული წვისას 

ჰაერის სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტის (α0 = 1,4) პირობებში.  

Bр - საწვავის საანგარიშო ხარჯი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ნმ³/სთ-დან. 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ტ/წლიდან.  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის  kП = 0,278 · 10-3, 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის, kП = 10-6. 

საწვავის საანგარიშო ხარჯი Вр, (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)განისაზღვრება ფორმულით:  

 Bp = (1 - q4 / 100) · B  

სადაც B - საწვავის სრული ხარჯი ქვაბზე (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)  

q4 - მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია (მგ/ნმ³) მშრალ ნამწვ აირებში საცეცხლურიდან გამოსვლისას 

ბუნებრივი აირის წვისას განისაზღვრება შემდეგნაირად:   

თუ α’’T = 1,08 ÷ 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,11 · qv - 7,0) · KД · KР · KСТ / e3,5 · (α’’т - 1)  

თუ  α’’T > 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,13 · qv - 5,0) · KД · KР · KСТ / (1,3 · e3,5 · (α’’т - 1))  

სადაც α’’Т - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

qV -საცეცხლურის მოცულობის თბოდაძაბულობა, კვტ/მ3;   

KД - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ნამწვი აირების რეცირკულაციის გავლენას ნამწვ 

აირებში ბენზ(ა)პირენის წარმოქმნაზე;  

KР - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ქვაბის დატვირთვას ნამწვ აირებში ბენზ(ა)პირენის 

კონცენტრაციის წარმოქმნაზე;  

KСТ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს საფეხურებრივი წვის გავლენას ნამწვ აირებში 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაციის წარმოქმნაზე; 

მაქსიმალური და ჯამური ემისიის გამოსათვლელად ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია დაიყვანება 

ჰაერის სიჭარბის (α0 = 1,4) სტანდარტულ მაჩვენებელზე ფორმულით;   

 cj = cГбп · α''T / α0  

სადაც α''T - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

მოცულობა მშრალი ნამწვი აირებისა შეიძლება დაანგარიშდეს მიახლოებითი ფორმულით  
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 VСГ = K · Qri (1.1.17) 

სადაც K - კოეფიციენტი რომელიც ითვალისწინებს საწვავის თვისებას  

Qri - დაბალი დონის წვის ტემპერატურა,  მგჯ/კგ (მგჯ/ნმ³). 

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გაფრქვევებისა დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში მოყვანილია ქვემოთ.  

B'p = 5,8 · (1 - 0 / 100) = 5,8 ლ/წმ 

Bp = 183,96 · (1 - 0 / 100) = 183,96  ათას ნმ³/წელ;; 

Q'T = 5,8 · 10-3 · 37,1 = 0,21518 მგვტ; 

QT = (183,96 / 8760 / 3600 · 106) · 10-3 · 37,1 = 0,2164167 მგვტ; 

K'гNOx = 0,0113 · √0,21518 + 0,03 = 0,0352418 გ/მგჯ; 

KгNOx = 0,0113 · √0,2164167 + 0,03 = 0,0352568 გ/მგჯ 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 

ßr = 0; 

ßδ = 0,022 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (0,21518 / 0,21518)2 - 5,3 · 0,21518 / 0,21518 + 4,9 = 1; 

Kд = 1,4 · (0,2164167 / 0,21518)2 - 5,3 · 0,2164167 / 0,21518 + 4,9 = 0,985678; 

Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 · 0,5 · 37,1 = 3,71 მგ/ნმ³ 

qv = 216,41667 / 1,2 = 180,34722 კვტ/მ³; 

q'v = 215,18 / 1,2 = 179,31667 კვტ/მ³; 

C'БП = 10-6 · 1 · (0,11 · 179,31667 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,000009 მგ/ნმ³ 

CБП = 10-6 · 1 · (0,11 · 180,34722 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 0,985678 · 1 · 1 = 0,0000089 მგ/ნმ³ 

VСГ = 0,345 · 37,1 = 12,7995 ნმ³/ნმ³ 

M'NOx301 = 5,8 · 37,1 · 0,0352418 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,0074317 გრ/წმ 

MNOx301 = 183,96 · 37,1 · 0,0352568 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,235812 ტ/წელ. 

M'NOx304 = 183,96 · 37,1 · 0,0352568 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,235812 გრ/წმ 

MNOx304 = 183,96 · 37,1 · 0,0352568 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,03832 ტ/წელ. 

M'CO337 = 10-3 · 5,8 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,021518 გრ/წმ 

MCO337 = 10-3 · 183,96 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,682492 ტ/წელ. 

M'БП703 = (0,000009 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · (5,8 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 0,0000000005235გრ/წმ; 

MБП703 = (0,0000089 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · 183,96 · 0,000001 = 0,000000016497 ტ/წელ. 

 

6.2.2.21 ემისიის გაანგარიშება ორთქლის გენერატორიდან (გ-26, გ-27) 

დაგაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [8] 
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მაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

საქვაბიდან მოცემულია ცხრილში 6.2.2.21.1.  

ცხრილი 6.2.2.21.1.  დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ემისიის რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მახასიათებლები  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება 
მაქსიმალური ემისია, 

გ/წმ 
წლიური ემისია, ტ/წელ 

კოდი დასახელება 

301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0074317 0,235812 

304 აზოტის  (II) ოქსიდი 0,0012076 0,03832 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,021518 0,682492 

703 ბენზ(ა)პირენი 0,0000000005235 0,000000016497 

საწყისი მონაცემები დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშებისათვის 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.21.2 

ცხრილი 6.2.2.21.2.  გაანგარიშების საწყისი მონაცემები 

მონაცემები პარამეტრები კოეფიციენტები 

ერთდრ

ოულობ

ა 

ბუნებრივი 

აირი.გაზსადენი-

ყარადაღი-

თბილისი-ერევანი. 

ხარჯი:B' = 5,8 ლ/წმ, 

B=183,96 ათასი 

მ3/წელ. კამერული 

საცეცხლური. წყლის 

გამათბობელი  ქვაბი. 

შემბერი დაწნევის ტიპის სანთურა: 

βк = 1. ქვაბი მუშაობს ზოგად 

რეჯიმში. შემბერი ჰაერის 

ტემპერატურა: tгв = 30°С. 

მიწოდებული ჰაერის წილი 

ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში: δ = 

0. რეცირკულაცია-არ არის. მშრალი 

ნამწვი აირების მოცულობა 

გაანგარიშდება მიახლოებითი 

ფორმულით.. საცეცხლურის 

მოცულობის თბოდაძაბულობა 

გაიანგარიშება.  

Qr= 37,1 მჯ/ნმ³; p= 0,766 კგ/ნმ³; 

Qн= 0,215118 მგვტ. βa= 1,225; 

βr= 0; βδ= 0; 

Vt= 1,2 მ³; t = 8760სთ; 

Sr'= 0 %; Sr= 0 %; 

q3= 0,2 %; q4= 0 %; 

K= 0,345  ; α"т= 1,1; 

- 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ: 

აირადი საწვავი 

აზოტის ოქსიდები. 

აზოტის ოქსიდების NOx ჯამური რ-ბა NO2 ზე გადაანგარიშებით (გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული 

საკვამლე აირებთან ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

MNOx = Bp · Qri · KrNO2 · ßк · ßt · ßα · (1 - ßr) · (1 - ßδ) · kП 

სადაც Bp -საწვავის საანგარიშო ხარჯი, გ/წმ  

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

KrNO2 - აზოტის ოქსიდების კუთრი ემისია აირადი საწვავის წვისას, გ/მჯ;  

ßk - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სანთურის პრინციპიალურ 

კონსტრუქციას  

ßt - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს წვისათვის მიწოდებული ჰაერის 

ტემპერატურას;  

ßα - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ჰაერის სიჭარბის გავლენას 

აზოტის ოქსიდების წარმოქმნაზე საწვავის წვისას;  



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 133 / 282 

 

ßr - უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს  აზოტის ოქსიდების წარმოქმნას 

ნამწვი აირების რეცირკულაციისას სანთურების მეშვეობით; 

ßδ -უგანზომილებო კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს   ჰაერის საფეხურებრივ მიწოდებას 

საცეცხლურის კამერაში;  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

წყალგამაცხელებელი ქვაბისთვის  Kr NO2 გაიანგარიშება ფორმულით 

KrNO2 = 0,0113 · √QТ + 0,03 

სადაც QТ - ქვაბის საცეცხლურში შეყვანილი სითბოს  ფაქტიური თბური სიმძლავრე   

QT   -განისაზღვრება ფორმულით 

QТ = B'р · Qri · kП 

სადაც  Bр - საანგარიშო საწვავის ხარჯი,  ლ/წ; 

Qri - საწვავის წვის დაბალი ტემპერატურა,  მჯ/ნმ³; 

kП - გადაანგარიშების კოეფიციენტი, kП = 10-3. 

კოეფიციენტი  ßt  განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßt = 1 + 0,002 · (tгв - 30)  

სადაც  tгв - შემბერი ჰაერის ტემპერატურაა,  °С. 

რეცირკულირებული აირების ჰაერის ნარევთან ერთად მიწოდებისას ßr განისაზღვრება 

ფორმულით:  

ßr = 0,16 · √r 

სადაც r - რეცირკულირებული აირების  ხარისხი,  %. 

კოეფიციენტი ßδ განისაზღვრება ფორმულით:  

 ßδ = 0,022 · δ  

სადაც δ - ჰაერის წილი, რომელიც მიეწოდება ჩირაღდნის საშუალედო ზონაში (%-ში ჰაერის 

საერთო რაოდენობიდან).  

აზოტის ოქსიდისა და აზოტის დიოქსიდის დადგენილი განსხვავებული ზდკ-ების და აზოტის 

ოქსიდის ატმოსფერულ ჰაერში ტრანსფორმაციის თანახმად აზოტის ოქსიდისა და აზოტის 

დიოქსიდის გაფრქვევები განიყოფება შემადგენლობების მიხედვით ფორმულით: მიხედვით   

MNO2 = 0,8 · MNOx 

MNO = 0,13 · MNOx 

გოგირდის ოქსიდები. 

გოგირდის ოქსიდების MSO2,ჯამური რაოდენობა(გ/წმ, ტ/წელ) გაფრქვეული საკვამლე აირებთან 

ერთად, გაიანგარიშება ფორმულით:   

 MSO2 = 0,02 · B · ρ · Sr · (1 - η’SO2)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი საანგარიშო პერიოდში, გ/წმ (ტ/წელ); 

ρ - აირადი საწვავის სიმკვრივე  კგ / ნმ ³; 

Sr - გოგირდის შემცველობა მუშა მასაზე გადაანგარიშებით, %; 

η’SO2 - გოგირდის ოქსიდების წილი, შეკავშირებული ქვაბის წატაცებულ ნაცართან.   
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ნახშირბადის ოქსიდი 

ინსტრუმენტული გაზომვების არ არსებობისას ნახშირბადის ოქსიდის ემისიის შეფასება გ/წმ 

(ტ/წელ), შესაძლებელია განხორციელდეს ფორმულით:  

 MCO = 10-3 · B · CCO · (1 - q4 / 100)  

სადაც B - საწვავის ხარჯი, გ/წმ (ტ/წელ);  

CCO - ნახშირბადის ოქსიდის გამოსავალი საწვავის წვისას, გ/კგ;  

q4 -მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

პარამეტრი CCO გაიანგარიშება ფორმულით:   

 CCO = q3 · R · Qri  

სადაც q3 - -ქიმიური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

Qri - წვის უმდაბლესი სითბო, მჯ/კგ. 

R - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს სითბოს დანაკარგის წილს საწვავის ქიმიური 

უკმარწვისას, განპირობებულს ნამწვი აირების არასრულ წვის პროდუქტების  შემადგენლობაში 

ნახშირბადის ოქსიდის არსებობით.   

ბენზ(ა)პირენი 

დამაბინძურებელი j ნივთიერების  ჯამური რაოდენობა Mj გაფრქვეული ატმოსფერულ ჰაერში 

ნამწვ აირებთან ერთად (გ/წმ, ტ/წელ) განისაზღვრება ფორმულით:  

 Мj = cj · Vсг · Bр · kП  

სადაც cj - დამაბინძურებელი j ნივთიერების მასური კონცენტრაცია  მშრალ ნამწვ აირებში ჰაერის 

სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტისა (α0 = 1,4) და ნორმალური პირობებისათვის (მგ/მ3).  

Vсг - მშრალი ნამწვი აირების მოცულობა, რომელიც წარმოიქმნება 1 ნმ³. საწვავის სრული წვისას 

ჰაერის სიჭარბის სტანდარტული კოეფიციენტის (α0 = 1,4) პირობებში.  

Bр - საწვავის საანგარიშო ხარჯი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ნმ³/სთ-დან. 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის Bр აიღება ტ/წლიდან.  

kП - გადათვლის კოეფიციენტი; გაფრქვევის (გ/წმ) ანგარიშისათვის  kП = 0,278 · 10-3, 

გაფრქვევის (ტ/წელ) ანგარიშისათვის, kП = 10-6. 

საწვავის საანგარიშო ხარჯი Вр, (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)განისაზღვრება ფორმულით:  

 Bp = (1 - q4 / 100) · B  

სადაც B - საწვავის სრული ხარჯი ქვაბზე (ათ.ნმ³/სთ ან  ათ.ნმ³/წელ)  

q4 - მექანიკური უკმარწვის თბოდანაკარგი,  %. 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია (მგ/ნმ³) მშრალ ნამწვ აირებში საცეცხლურიდან გამოსვლისას 

ბუნებრივი აირის წვისას განისაზღვრება შემდეგნაირად:   

თუ α’’T = 1,08 ÷ 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,11 · qv - 7,0) · KД · KР · KСТ / e3,5 · (α’’т - 1)  

თუ  α’’T > 1,25 ფორმულით:  

 сГбп = 10-6 · (0,13 · qv - 5,0) · KД · KР · KСТ / (1,3 · e3,5 · (α’’т - 1))  

სადაც α’’Т - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

qV -საცეცხლურის მოცულობის თბოდაძაბულობა, კვტ/მ3;   
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KД - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ნამწვი აირების რეცირკულაციის გავლენას ნამწვ 

აირებში ბენზ(ა)პირენის წარმოქმნაზე;  

KР - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს ქვაბის დატვირთვას ნამწვ აირებში ბენზ(ა)პირენის 

კონცენტრაციის წარმოქმნაზე;  

KСТ - კოეფიციენტი, რომელიც ითვალისწინებს საფეხურებრივი წვის გავლენას ნამწვ აირებში 

ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაციის წარმოქმნაზე; 

მაქსიმალური და ჯამური ემისიის გამოსათვლელად ბენზ(ა)პირენის კონცენტრაცია დაიყვანება 

ჰაერის სიჭარბის (α0 = 1,4) სტანდარტულ მაჩვენებელზე ფორმულით;   

 cj = cГбп · α''T / α0  

სადაც α''T - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი საცეცხლურიდან გამოსვლისას;  

მოცულობა მშრალი ნამწვი აირებისა შეიძლება დაანგარიშდეს მიახლოებითი ფორმულით  

 VСГ = K · Qri (1.1.17) 

სადაც K - კოეფიციენტი რომელიც ითვალისწინებს საწვავის თვისებას  

Qri - დაბალი დონის წვის ტემპერატურა,  მგჯ/კგ (მგჯ/ნმ³). 

გაანგარიშება მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გაფრქვევებისა დამაბინძურებელი 

ნივთიერებების ატმოსფერულ ჰაერში მოყვანილია ქვემოთ.  

B'p = 5,8 · (1 - 0 / 100) = 5,8 ლ/წმ 

Bp = 183,96 · (1 - 0 / 100) = 183,96  ათას ნმ³/წელ;; 

Q'T = 5,8 · 10-3 · 37,1 = 0,21518 მგვტ; 

QT = (183,96 / 8760 / 3600 · 106) · 10-3 · 37,1 = 0,2164167 მგვტ; 

K'гNOx = 0,0113 · √0,21518 + 0,03 = 0,0352418 გ/მგჯ; 

KгNOx = 0,0113 · √0,2164167 + 0,03 = 0,0352568 გ/მგჯ 

ßt = 1 + 0,002 · (30 - 30) = 1; 

ßr = 0; 

ßδ = 0,022 · 0 = 0; 

K'д = 1,4 · (0,21518 / 0,21518)2 - 5,3 · 0,21518 / 0,21518 + 4,9 = 1; 

Kд = 1,4 · (0,2164167 / 0,21518)2 - 5,3 · 0,2164167 / 0,21518 + 4,9 = 0,985678; 

Kр = 0 · 0 + 1 = 1; 

Kст = 0 / 14,22 + 1 = 1; 

CCO = 0,2 · 0,5 · 37,1 = 3,71 მგ/ნმ³ 

qv = 216,41667 / 1,2 = 180,34722 კვტ/მ³; 

q'v = 215,18 / 1,2 = 179,31667 კვტ/მ³; 

C'БП = 10-6 · 1 · (0,11 · 179,31667 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 1 · 1 · 1 = 0,000009 მგ/ნმ³ 

CБП = 10-6 · 1 · (0,11 · 180,34722 - 7) / e3,5 · (1,1 - 1) · 0,985678 · 1 · 1 = 0,0000089 მგ/ნმ³ 

VСГ = 0,345 · 37,1 = 12,7995 ნმ³/ნმ³ 

M'NOx301 = 5,8 · 37,1 · 0,0352418 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,0074317 გრ/წმ 
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MNOx301 = 183,96 · 37,1 · 0,0352568 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,235812 ტ/წელ. 

M'NOx304 = 183,96 · 37,1 · 0,0352568 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,8 = 0,0012076 გრ/წმ 

MNOx304 = 183,96 · 37,1 · 0,0352568 · 1 · 1 · 1,225 · (1 - 0) · (1 - 0) · 0,001 · 0,13 = 0,03832 ტ/წელ. 

M'CO337 = 10-3 · 5,8 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,021518 გრ/წმ 

MCO337 = 10-3 · 183,96 · 3,71 · (1 - 0 / 100) = 0,682492 ტ/წელ. 

M'БП703 = (0,000009 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · (5,8 · 3600 · 10-6) · 0,000278 = 0,0000000005235გრ/წმ; 

MБП703 = (0,0000089 · 1,1 / 1,4) · 12,7995 · 183,96 · 0,000001 = 0,000000016497 ტ/წელ. 

(გ-27)-ის წყაროდან გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა რაოდენობრივი და თვისობრივი 

ანგარიში იდენტურია (გ-26)-ისა.  არის ბაზის ტერიტორიაზე 

 

6.2.2.22 ემისიის გაანგარიშება დიზელის რეზერვუარებიდან 100 მ3 (გ-28, გ-29) 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [9] 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი 

სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 

კლიმატური ზონა-3. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.22.1 

ცხრილი 6.2.2.22.1 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

333  დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) 0,0001646 0,0000029 

2754 ალკანები(ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) 0,0586354 0,0010281 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 6.2.2.22.2  

ცხრილი 6.2.2.22.2  

პროდუქტი 

რ-ბა წელიწადში, 

ტ/წელ რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმადობ

ა, მ3/სთ 

რეზერვ

უარის 

მოცულ

ობა, მ3  

რეზერვ

უარების 

რ-ბა  

ერთ

დრო

ულო

ბა 
Bშზ Bგზ 

დიზელის საწვავი. 

ჯგ. А. სითხის 

ტემპერატურა 

ახლოსაა ჰაერის 

ტემპერატურასთან 

50 50 

მიწისზედა ვერტიკალური. 

ექსპლოატაციის რეჟიმი - 

"საწყავი". ემისიის 

შემზღუდავი სისტემა-არ 

არის. 

60 100 1 + 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ; 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ. 
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სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში 

შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-

ის მიხედვით. 

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და 

გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.  

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.  

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება 

დანართ 13-ის მიხედვით.  

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.   

N - რეზერვუარების რ-ბა.  

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 

გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.  

დიზელის საწვავი   

M = 3,92 · 0,9 · 60 / 3600 = 0,0588 გ/წმ; 

G = (2,36 · 50 + 3,15 · 50) · 0,9 · 10-6 + 0,27 · 0,0029 · 1 = 0,001031 ტ/წელ; 

 333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი)  

M = 0,0588 · 0,0028 = 0,0001646 გ/წმ;  

G = 0,001031 · 0,0028 = 0,0000029 ტ/წელ;  

 2754 ალკანები C12-C19 (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) 

M = 0,0588 · 0,9972 = 0,0586354 გ/წმ;   

G = 0,001031 · 0,9972 = 0,0010281 ტ/წელ; 

 

6.2.2.23 ემისიის გაანგარიშება ნავთობის რეზერვუარებიდან (გ-30, გ-31) 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [9,15]-ს შესაბამისად.  

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი 

ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 

კლიმატური ზონა-3. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.23.1.  

ცხრილი 6.2.2.23.1.  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

333 გოგირდწყალბადი 0,0076962 0,0000576 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 9,2944287 0,0696046 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 3,4376303 0,0257439 

602 ბენზოლი 0,0448944 0,0003362 

616 დიმეთილბენზოლი 0,0141097 0,0001057 

621 მეთილბენზოლი 0,0282194 0,0002113 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში: 1.23.2. 
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ცხრილი 6.2.2.23.2.  

პროდუქტი 

რ-ბა 

წელიწადში

, ტ/წელ 

ტემპერატურა 

რეზერვუარში 

°С რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმად

ობა, 

მ3/სთ 

რეზერვ

უარის 

მოცულ

ობა, მ3 

რეზერვ

უარები

ს რ-ბა 

ერთ

დრო

ულ

ობა მინ მაქს 

ნედლი ნავთობი. 

სითხის 

ტემპერატურა 

ახლოსაა ჰაერის 

ტემპერატურასთან 

100 5 25 

მიწისზედა 

ვერტიკალური. 

ექსპლოატაციის რეჟიმი 

- "საწყავი". ემისიის 

შემზღუდავი სისტემა-

არ არის. 

60 100 1 - 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

 М = P38 · m · Kmaxt · Kmaxp · Kв · Vmaxч · 0,163 · 10-4,   გ/წმ  

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:  

 G = (P38 · m · (Kmaxt · Kв + Kmint) · Kсрp · Kоб · B · 0,294) / (107 · ρж),   ტ/წელ  

სადაც  P38 - ნავთობით და ბენზინით გაჯერებული ორთქლის წნევა  38°C  ტემპერატურის დროს  

m - მოლეკულური მასა  სითხის წნევის   

Kmint,Kmaxt-   კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 7-ის მიხედვით  

Kсрp,Kmaxp- კოეფიციენტი მიიღება დანართი 8-ის მიხედვით; 

Vmaxч - მაქსიმალური მოცულობა აირჰაეროვანი ნარევის, რომელიც გამოიყოფა 

რეზერვუარებიდან  მათი შევსებისას მ3/სთ  

Кв - კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 9-ის მიხედვით; 

Коб - დაბრუნების კოეფიციენტი მიიღება დანართი 10-ის მიხედვით  

ρж - სითხის სიმკვრივე,  ტ/მ³; 

B - სიტხის რაოდენობა რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში წლის განმავლობაში, 

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც 

დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული 

ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში. 

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის 

განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა 

რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4): 

 Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак  

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და 

გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან. 

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა 

ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.  

ნედლი ნავთობი 

M = 320 · 69 · 0,66 · 0,9 · 1 · 60 · 0,163 · 10-4 = 12,82698 გრ/წმ; 
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G = 320 · 69 · (0,66 · 1 + 0,35) · 0,63 · 2 · 100 · 0,294 / 107 · 0,86 = 0,0960594 ტ/წელ. 

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდყალბადი) 

M = 12,82698 · 0,0006 = 0,0076962 გრ/წმ 

G = 0,0960594 · 0,0006 = 0,0000576 ტ/წელ. 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 12,82698 · 0,7246 = 9,2944287 გ/წმ; 

G = 0,0960594 · 0,7246 = 0,0696046 ტ/წელ. 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 12,82698 · 0,268 = 3,4376303 გ/წმ 

G = 0,0960594 · 0,268 = 0,0257439 ტ/წელ. 

602  ბენზოლი 

M = 12,82698 · 0,0035 = 0,0448944 გ/წმ 

G = 0,0960594 · 0,0035 = 0,0003362 ტ/წელ. 

616 დიმეთილბენზოლი(ქსილოლი) 

M = 12,82698 · 0,0011 = 0,0141097 გ/წმ 

G = 0,0960594 · 0,0011 = 0,0001057 ტ/წელ. 

621 მეთილბენზოლი (ტოლუოლი) 

M = 12,82698 · 0,0022 = 0,0282194 გ/წმ 

G = 0,0960594 · 0,0022 = 0,0002113 ტ/წელ 

 

6.2.2.24 ემისიის გაანგარიშება საბურღი ხსნარის რეზერვუარებიდან 100მ3 (დიზელი) (გ-32, გ-

33) 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [9] 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი 

სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 

კლიმატური ზონა-3. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.24.1 

ცხრილი 6.2.2.24.1 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

333  დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) 0,0001646 0,0000027 

2754 ალკანები(ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) 0,0586354 0,0009539 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 6.2.2.24.2 

ცხრილი 6.2.2.24.2.  
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პროდუქტი 

რ-ბა წელიწადში, 

ტ/წელ რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმადობ

ა, მ3/სთ 

რეზერვ

უარის 

მოცულ

ობა, მ3  

რეზერვ

უარების 

რ-ბა  

ერთ

დრო

ულო

ბა 
Bშზ Bგზ 

დიზელის საწვავი. 

ჯგ. А. სითხის 

ტემპერატურა 

ახლოსაა ჰაერის 

ტემპერატურასთან 

35 35 

მიწისზედა ვერტიკალური. 

ექსპლოატაციის რეჟიმი - 

"საწყავი". ემისიის 

შემზღუდავი სისტემა-არ 

არის. 

60 100 1 + 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ; 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ. 

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში 

შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-

ის მიხედვით. 

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და 

გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.  

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.  

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება 

დანართ 13-ის მიხედვით.  

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.   

N - რეზერვუარების რ-ბა.  

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 

გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.  

დიზელის საწვავი   

M = 3,92 · 0,9 · 60 / 3600 = 0,0588 გ/წმ; 

G = (2,36 · 35 + 3,15 · 35) · 0,9 · 10-6 + 0,27 · 0,0029 · 1 = 0,0009566 ტ/წელ; 

 333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი)  

M = 0,0588 · 0,0028 = 0,0001646 გ/წმ;  

G = 0,0009566 · 0,0028 = 0,0000027 ტ/წელ;  

 2754 ალკანები C12-C19 (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) 
M = 0,0588 · 0,9972 = 0,0586354 გ/წმ;   

G = 0,0009566 · 0,9972 = 0,0009539 ტ/წელ; 

 

6.2.2.25 ემისიის გაანგარიშება რეზერვუარებიდან 50მ3 (გ-34,გ-35,გ-36) 

გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი მეთოდური მითითებების თანახმად [9] 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი 

სარქველი ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 

კლიმატური ზონა-3. 
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დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.25.1 

ცხრილი 6.2.2.25.1 

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

333  დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი) 0,0001646 0,0000029 

2754 ალკანები(ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) 0,0586354 0,0010281 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში 6.2.2.25.2 
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ცხრილი 6.2.2.25.2.  

პროდუქტი 

რ-ბა წელიწადში, 

ტ/წელ რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმადობ

ა, მ3/სთ 

რეზერვ

უარის 

მოცულ

ობა, მ3  

რეზერვ

უარების 

რ-ბა  

ერთ

დრო

ულო

ბა 
Bშზ Bგზ 

დიზელის საწვავი. 

ჯგ. А. სითხის 

ტემპერატურა 

ახლოსაა ჰაერის 

ტემპერატურასთან 

50 50 

მიწისზედა ვერტიკალური. 

ექსპლოატაციის რეჟიმი - 

"საწყავი". ემისიის 

შემზღუდავი სისტემა-არ 

არის. 

60 50 1 + 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

M = (C1 · Kmaxp · Vmaxч) / 3600, გ/წმ; 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

G = (У2 · Воз + У3 · Ввл) · Kmaxp · 10-6 + Gхр · Kнп · N, ტ/წელ. 

სადაც: У2,У3 –საშუალო კუთრი ემისია რეზერვუარიდან შესაბამისად  წლის განმავლობაში 

შემოდგომა-ზამთრის და გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, გ/ტ. მიიღება დანართი 12-

ის მიხედვით. 

Bоз,Bвл – სითხის რ-ბა, რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში შემოდგომა-ზამთრის და 

გაზაფხულ-ზაფხულის პერიოდებისათვის, ტ.  

Kmaxp - ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 8-ს მიხედვით.  

Gxp - ნავთობპროდუქტების ორთქლის   ემისია ერთ რეზერვუარში შენახვისას, ტ/წელ; მიიღება 

დანართ 13-ის მიხედვით.  

Kнп -ცდით მიღებული კოეფიციენტი, მიიღება დანართ 12-ს მიხედვით.   

N - რეზერვუარების რ-ბა.  

ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური 

გამოყოფის გაანგარიშება მოცემულია ქვემოთ.  

დიზელის საწვავი   

M = 3,92 · 0,9 · 60 / 3600 = 0,0588 გ/წმ; 

G = (2,36 · 50 + 3,15 · 50) · 0,9 · 10-6 + 0,27 · 0,0029 · 1 = 0,001031 ტ/წელ; 

 333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდწყალბადი)  

M = 0,0588 · 0,0028 = 0,0001646 გ/წმ;  

G = 0,001031 · 0,0028 = 0,0000029 ტ/წელ;  

 2754 ალკანები C12-C19 (ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19) 

M = 0,0588 · 0,9972 = 0,0586354 გ/წმ;   

G = 0,001031 · 0,9972 = 0,0010281 ტ/წელ; 
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6.2.2.26 ემისიის გაანგარიშება რეზერვუარიდან 100მ3 (გ-37) 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [9,15]-ს შესაბამისად.  

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი 

ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 

კლიმატური ზონა-3. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.26.1.  

ცხრილი 6.2.2.26.1.  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

333 გოგირდწყალბადი 0,0076962 0,0000576 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 9,2944287 0,0696046 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 3,4376303 0,0257439 

602 ბენზოლი 0,0448944 0,0003362 

616 დიმეთილბენზოლი 0,0141097 0,0001057 

621 მეთილბენზოლი 0,0282194 0,0002113 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში: 6.2.2.26.2. 

ცხრილი 6.2.2.26.2.  

პროდუქტი 

რ-ბა 

წელიწადში, 

ტ/წელ 

ტემპერატურა 

რეზერვუარში 

°С რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმად

ობა, 

მ3/სთ 

რეზერვ

უარის 

მოცულ

ობა, მ3 

რეზერვ

უარები

ს რ-ბა 

ერთ

დრო

ულ

ობა მინ მაქს 

ნედლი ნავთობი. 

სითხის 

ტემპერატურა 

ახლოსაა ჰაერის 

ტემპერატურასთან 

100 5 25 

მიწისზედა 

ვერტიკალური. 

ექსპლოატაციის რეჟიმი 

- "საწყავი". ემისიის 

შემზღუდავი სისტემა-

არ არის. 

60 100 1 - 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

 М = P38 · m · Kmaxt · Kmaxp · Kв · Vmaxч · 0,163 · 10-4,   გ/წმ  

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:  

 G = (P38 · m · (Kmaxt · Kв + Kmint) · Kсрp · Kоб · B · 0,294) / (107 · ρж),   ტ/წელ  

სადაც  P38 - ნავთობით და ბენზინით გაჯერებული ორთქლის წნევა  38°C  ტემპერატურის დროს  

m - მოლეკულური მასა  სითხის წნევის   

Kmint,Kmaxt-   კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 7-ის მიხედვით  

Kсрp,Kmaxp- კოეფიციენტი მიიღება დანართი 8-ის მიხედვით; 

Vmaxч - მაქსიმალური მოცულობა აირჰაეროვანი ნარევის, რომელიც გამოიყოფა 

რეზერვუარებიდან  მათი შევსებისას მ3/სთ  

Кв - კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 9-ის მიხედვით; 
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Коб - დაბრუნების კოეფიციენტი მიიღება დანართი 10-ის მიხედვით  

ρж - სითხის სიმკვრივე,  ტ/მ³; 

B - სიტხის რაოდენობა რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში წლის განმავლობაში, 

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც 

დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული 

ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში. 

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის 

განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა 

რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4): 

 Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак  

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და 

გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან. 

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა 

ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.  

ნედლი ნავთობი 

M = 320 · 69 · 0,66 · 0,9 · 1 · 60 · 0,163 · 10-4 = 12,82698 გრ/წმ; 

G = 320 · 69 · (0,66 · 1 + 0,35) · 0,63 · 2 · 100 · 0,294 / 107 · 0,86 = 0,0960594 ტ/წელ. 

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდყალბადი) 

M = 12,82698 · 0,0006 = 0,0076962 გრ/წმ 

G = 0,0960594 · 0,0006 = 0,0000576 ტ/წელ. 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 12,82698 · 0,7246 = 9,2944287 გ/წმ; 

G = 0,0960594 · 0,7246 = 0,0696046 ტ/წელ. 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 12,82698 · 0,268 = 3,4376303 გ/წმ 

G = 0,0960594 · 0,268 = 0,0257439 ტ/წელ. 

602  ბენზოლი 

M = 12,82698 · 0,0035 = 0,0448944 გ/წმ 

G = 0,0960594 · 0,0035 = 0,0003362 ტ/წელ. 

616 დიმეთილბენზოლი(ქსილოლი) 

M = 12,82698 · 0,0011 = 0,0141097 გ/წმ 

G = 0,0960594 · 0,0011 = 0,0001057 ტ/წელ. 

621 მეთილბენზოლი (ტოლუოლი) 

M = 12,82698 · 0,0022 = 0,0282194 გ/წმ 

G = 0,0960594 · 0,0022 = 0,0002113 ტ/წელ 
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6.2.2.27 ემისიის გაანგარიშება რეზერვუარიდან 25 მ3 (გ-38) 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [9,15]-ს შესაბამისად.  

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი 

ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 

კლიმატური ზონა-3. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.27.1.  

ცხრილი 6.2.2.27.1.  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

333 გოგირდწყალბადი 0,0076962 0,0000144 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 9,2944287 0,0174012 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 3,4376303 0,006436 

602 ბენზოლი 0,0448944 0,0000841 

616 დიმეთილბენზოლი 0,0141097 0,0000264 

621 მეთილბენზოლი 0,0282194 0,0000528 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში: 6.2.2.27.2. 

ცხრილი 6.2.2.27.2.  

პროდუქტი 

რ-ბა 

წელიწადში

, ტ/წელ 

ტემპერატურა 

რეზერვუარში 

°С რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმად

ობა, 

მ3/სთ 

რეზერვ

უარის 

მოცულ

ობა, მ3 

რეზერვ

უარები

ს რ-ბა 

ერთ

დრო

ულ

ობა მინ მაქს 

ნედლი ნავთობი. 

სითხის 

ტემპერატურა 

ახლოსაა ჰაერის 

ტემპერატურასთან 

25 5 25 

მიწისზედა 

ვერტიკალური. 

ექსპლოატაციის რეჟიმი 

- "საწყავი". ემისიის 

შემზღუდავი სისტემა-

არ არის. 

60 25 1 - 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

 М = P38 · m · Kmaxt · Kmaxp · Kв · Vmaxч · 0,163 · 10-4,   გ/წმ  

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:  

 G = (P38 · m · (Kmaxt · Kв + Kmint) · Kсрp · Kоб · B · 0,294) / (107 · ρж),   ტ/წელ  

სადაც  P38 - ნავთობით და ბენზინით გაჯერებული ორთქლის წნევა  38°C  ტემპერატურის დროს  

m - მოლეკულური მასა  სითხის წნევის   

Kmint,Kmaxt-   კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 7-ის მიხედვით  

Kсрp,Kmaxp- კოეფიციენტი მიიღება დანართი 8-ის მიხედვით; 

Vmaxч - მაქსიმალური მოცულობა აირჰაეროვანი ნარევის, რომელიც გამოიყოფა 

რეზერვუარებიდან  მათი შევსებისას მ3/სთ  

Кв - კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 9-ის მიხედვით; 
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Коб - დაბრუნების კოეფიციენტი მიიღება დანართი 10-ის მიხედვით  

ρж - სითხის სიმკვრივე,  ტ/მ³; 

B - სიტხის რაოდენობა რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში წლის განმავლობაში, 

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც 

დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული 

ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში. 

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის 

განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა 

რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4): 

 Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак  

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და 

გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან. 

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა 

ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.  

ნედლი ნავთობი 

M = 320 · 69 · 0,66 · 0,9 · 1 · 60 · 0,163 · 10-4 = 12,82698 გრ/წმ; 

G = 320 · 69 · (0,66 · 1 + 0,35) · 0,63 · 2 · 25 · 0,294 / 107 · 0,86 = 0,0240148 ტ/წელ. 

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდყალბადი) 

M = 12,82698 · 0,0006 = 0,0076962 გრ/წმ 

G = 0,0240148 · 0,0006 = 0,0000144 ტ/წელ. 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 12,82698 · 0,7246 = 9,2944287 გ/წმ; 

G = 0,0240148 · 0,7246 = 0,0174012 ტ/წელ. 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 0,0240148 · 0,7246 = 0,0174012 გ/წმ 

G = 0,0240148 · 0,268 = 0,006436 ტ/წელ. 

602  ბენზოლი 

M = 12,82698 · 0,0035 = 0,0448944 გ/წმ 

G = 0,0240148 · 0,0035 = 0,0000841 ტ/წელ. 

616 დიმეთილბენზოლი(ქსილოლი) 

M = 12,82698 · 0,0011 = 0,0141097 გ/წმ 

G = 0,0240148 · 0,0011 = 0,0000264 ტ/წელ. 

621 მეთილბენზოლი (ტოლუოლი) 

M = 12,82698 · 0,0022 = 0,0282194 გ/წმ 

G = 0,0240148 · 0,0022 = 0,0000528 ტ/წელ 
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6.2.2.28 ემისიის გაანგარიშება რეზერვუარიდან 40 მ3 (გ-39) 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის გაანგარიშება შესრულებულია [9,15]-ს შესაბამისად.  

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროს წარმოადგენენ რეზერვუარის სასუნთქი სარქველი 

ნავთობპროდუქტის შენახვისას (მცირე სუნთქვა) და ჩატვირთვისას (დიდი სუნთქვა). 

კლიმატური ზონა-3. 

დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გამოყოფის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლები 

მოცემულია ცხრილში 6.2.2.28.1.  

ცხრილი 6.2.2.28.1.  

დამაბინძურებელი  ნივთიერება მაქსიმალური 

ერთჯერადი ემისია, 

გ/წმ 

წლიური ემისია, 

ტ/წელ კოდი დასახელება 

333 გოგირდწყალბადი 0,0076962 0,0000231 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 9,2944287 0,0278419 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 3,4376303 0,0102976 

602 ბენზოლი 0,0448944 0,0001345 

616 დიმეთილბენზოლი 0,0141097 0,0000423 

621 მეთილბენზოლი 0,0282194 0,0000845 

საწყისი მონაცემები გამოყოფის გაანგარიშებისათვის მოცემულია ცხრილში: 6.2.2.28.2. 

ცხრილი 6.2.2.28.2.  

პროდუქტი 

რ-ბა 

წელიწადში, 

ტ/წელ 

ტემპერატურა 

რეზერვუარში 

°С რეზერვუარის 

კონსტრუქცია 

ტუმბოს 

წარმად

ობა, 

მ3/სთ 

რეზერვ

უარის 

მოცულ

ობა, მ3 

რეზერვ

უარები

ს რ-ბა 

ერთ

დრო

ულ

ობა მინ მაქს 

ნედლი ნავთობი. 

სითხის 

ტემპერატურა 

ახლოსაა ჰაერის 

ტემპერატურასთან 

40 5 25 

მიწისზედა 

ვერტიკალური. 

ექსპლოატაციის რეჟიმი 

- "საწყავი". ემისიის 

შემზღუდავი სისტემა-

არ არის. 

60 40 1 - 

მიღებული პირობითი აღნიშვნები, საანგარიშო ფორმულები, აგრეთვე საანგარიშო პარამეტრები 

და მათი დასაბუთება მოცემულია ქვემოთ. 

ნავთობპროდუქტების ორთქლის მაქსიმალური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით: 

 М = P38 · m · Kmaxt · Kmaxp · Kв · Vmaxч · 0,163 · 10-4,   გ/წმ  

ნავთობპროდუქტების ორთქლის  წლიური ემისია გაიანგარიშება ფორმულით:  

 G = (P38 · m · (Kmaxt · Kв + Kmint) · Kсрp · Kоб · B · 0,294) / (107 · ρж),   ტ/წელ  

სადაც  P38 - ნავთობით და ბენზინით გაჯერებული ორთქლის წნევა  38°C  ტემპერატურის დროს  

m - მოლეკულური მასა  სითხის წნევის   

Kmint,Kmaxt-   კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 7-ის მიხედვით  

Kсрp,Kmaxp- კოეფიციენტი მიიღება დანართი 8-ის მიხედვით; 

Vmaxч - მაქსიმალური მოცულობა აირჰაეროვანი ნარევის, რომელიც გამოიყოფა 

რეზერვუარებიდან  მათი შევსებისას მ3/სთ  

Кв - კოეფიციენტები  მიიღება დანართი 9-ის მიხედვით; 
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Коб - დაბრუნების კოეფიციენტი მიიღება დანართი 10-ის მიხედვით  

ρж - სითხის სიმკვრივე,  ტ/მ³; 

B - სიტხის რაოდენობა რომელიც ჩაიტვირთება რეზერვუარში წლის განმავლობაში, 

გაანგარიშებისას გამოყოფილი კონკრეტული  დამაბინძურებელი ნივთიერებისა  როგორც 

დამატებითი ფაქტორი, ფორმულებში გაითვალისწინება  მასური წილი  მოცემული 

ნივთიერებისა ნავთობპროდუქტის შემადგენლობაში. 

კოეფიციენტის მნიშვნელობა Kгорр ერთი ჯგუფის სახის რეზერვუარების  გაზის მილებისთვის 

განისაზღვრება ჩატვირთვის და გადმოტვირთვის ერთდროულობით სითხისა 

რეზერვუარებიდან შემდეგი ფორმულით (1.1.4): 

 Kгорр = 1,1 · Kр · (Qзак - Qотк) / Qзак  

სადაც (Qзак - Qотк) - აბსოლიტური საშუალო განსხვავება მოცულობის  გადატვირთული და 

გადმოტვირთული სითხისა რეზერვუარებიდან. 

მაქსიმალური ერთჯერადი და წლიური გამოყოფა დამაბინძურებელი ნივთიერებისა 

ატმოსფერულ ჰაერში  მოყვანილია ქვემოთ.  

ნედლი ნავთობი 

M = 320 · 69 · 0,66 · 0,9 · 1 · 60 · 0,163 · 10-4 = 12,82698 გრ/წმ; 

G = 320 · 69 · (0,66 · 1 + 0,35) · 0,63 · 2 · 40 · 0,294 / 107 · 0,86 = 0,0384238 ტ/წელ. 

333 დიჰიდროსულფიდი (გოგირდყალბადი) 

M = 12,82698 · 0,0006 = 0,0076962 გრ/წმ 

G = 0,0384238 · 0,0006 = 0,0000231 ტ/წელ. 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 

M = 12,82698 · 0,7246 = 9,2944287 გ/წმ; 

G = 0,0384238 · 0,7246 = 0,0278419 ტ/წელ. 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 

M = 12,82698 · 0,268 = 3,4376303 გ/წმ 

G = 0,0384238 · 0,268 = 0,0102976 ტ/წელ. 

602  ბენზოლი 

M = 12,82698 · 0,0035 = 0,0448944 გ/წმ 

G = 0,0384238 · 0,0035 = 0,0001345 ტ/წელ. 

616 დიმეთილბენზოლი(ქსილოლი) 

M = 12,82698 · 0,0011 = 0,0141097 გ/წმ 

G = 0,0384238 · 0,0011 = 0,0000423 ტ/წელ. 

621 მეთილბენზოლი (ტოლუოლი) 

M = 12,82698 · 0,0022 = 0,0282194 გ/წმ 

G = 0,0384238 · 0,0022 = 0,0000845 ტ/წელ 
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6.2.2.29 ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები  

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები წარმოდგენილია ცხრილებში 6.2.2.29.1.  

ცხრილი 6.2.2.29.1  მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება  

წარმოების, 

საამქროს, 

უბნის 

დასახელება 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის 

წყაროს 
მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს მავნე ნივთიერებათა 

გამოყოფის 

წყაროდან 

გაფრქვეულ მავნე 

ნივთიერებათა 

რაოდენობა, 

ტ/წელი 

ნომერი* დასახელება რაოდენობა ნომერი* დასახელება 
რაოდენ

ობა 

მუშაობის 

დრო დღ/ღმ 

მუშაობის 

დრო 

წელიწადში 

დასახელება კოდი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ძირითადი 

ბაზა 
გ-1 მილი 1 1 

ჩირაღდანი 

ბაზაზე 
1 24 8760 

აზოტის 

დიოქსიდი 
301 18,8090000 

აზოტის  ოქსიდი 304 3,0560000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 29,6800000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000490 

ძირითადი 

ბაზა 

გ-2, 

გ-3 
მილი 2 2,3 

ნავთობის 

რეზერვუარი 

1 

2 24 8760 

გოგირდწყალბადი 333 0,0192120 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C1-C5 

415 23,2010000 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C6-C10 

416 8,5810000 

ბენზოლი 602 0,1120000 

ქსილოლი 616 0,0350000 

ტოლუოლი 621 0,0700000 

ძირითადი 

ბაზა 
გ-4 მილი 1 4 ტუმბოები 1 24 1140 

გოგირდწყალბადი 333 0,0001000 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C1-C5 

415 0,1160000 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C6-C10 

416 0,0429000 

ბენზოლი 602 0,0006000 

ქსილოლი 616 0,0002000 

ტოლუოლი 621 0,0004000 



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 150 / 282 

 

ძირითადი 

ბაზა 
გ-5 მილი 1 5 

გენერატორი 

360 კვტ 
1 1 208 

აზოტის 

დიოქსიდი 
301 0,0550000 

აზოტის ოქსიდი 304 0,0090000 

ჭვარტლი 328 0,0024000 

გოგირდის 

დიოქსიდი 
330 0,0210000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,0560000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000001 

ფორმალდეჰიდი 1325 0,0006000 

ნახშირწყალბადებ

ის ნავთის 

ფრაქცია 

2732 0,0150000 

ძირითადი 

ბაზა 
გ-6 მილი 1 6 

გენერატორი 

100 კვტ 
1 1 48 

აზოტის 

დიოქსიდი 
301 0,0550000 

აზოტის ოქსიდი 304 0,0090000 

ჭვარტლი 328 0,0024000 

გოგირდის 

დიოქსიდი 
330 0,0210000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,0560000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000001 

ნახშირწყალბადებ

ის ნავთის 

ფრაქცია 

2732 0,0150000 

ძირითადი 

ბაზა 
გ-7 მილი 1 7 

ბენზინის 

რეზერვუარი 
1 24 8760 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C1-C5 

415 0,0047000 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C6-C10 

416 0,0017000 

ამილენები 501 0,0001700 

ბენზოლი 602 0,0001600 

ქსილოლი 616 0,0000200 

ტოლუოლი 621 0,0001500 

ეთილბენზოლი 627 0,0000040 

ძირითადი გ-8 მილი 1 8 დიზელის 1 24 8760 გოგირდწყალბადი 333 0,0000001 
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ბაზა რეზერვუარი ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C12-C19 

2754 0,0000330 

ძირითადი 

ბაზა 
გ-9 მილი 1 9 

გამათბობელი 

არისტონი 1 
1 24 8760 

აზოტის 

დიოქსიდი 

(აზოტის (IV) 

ოქსიდი) 

301 0,0420000 

აზოტის  (II) 

ოქსიდი 
304 0,0067000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,1310000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000002 

ძირითადი 

ბაზა 
გ-10 მილი 1 10 

გამათბობელი 

არისტონი 2 

(თვითნაკეთი) 

1 24 8760 

აზოტის 

დიოქსიდი 

(აზოტის (IV) 

ოქსიდი) 

301 0,0420000 

აზოტის  (II) 

ოქსიდი 
304 0,0067000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,1310000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000002 

ძირითადი 

ბაზა 
გ-11 მილი 1 11 

გამათბობელი 

არისტონი  

მექანიკურ 

საამქროში 

1 24 8760 

აზოტის 

დიოქსიდი 

(აზოტის (IV) 

ოქსიდი) 

301 0,0420000 

აზოტის  (II) 

ოქსიდი 
304 0,0067000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,1310000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000002 

ძირითადი 

ბაზა 
გ-12 მილი 1 12 

ხის 

დამუშავების 

საამქრო 

1 8 30 
შეწონილი 

ნაწილაკები 
2902 0,0090000 

ძირითადი 

ბაზა 
გ-13 მილი 1 13 

მექანიკური 

საამქრო 
1 4 1500 რკინის ოქსიდი 123 0,0001300 

ძირითადი 

ბაზა 
გ-14 მილი 1 14 

შედუღების 

პოსტი 
1 16 3900 

რკინის ოქსიდი 123 0,0140000 

მანგანუმი და მისი 

ნაერთები 
143 0,0012200 
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აზოტის 

დიოქსიდი 
301 0,0040000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,0006500 

აირადი 

ფტორიდები 
342 0,0441000 

ძნელად ხსნადი 

ფტორიდები 
344 0,0025000 

არაორგანული 

მტვერი(70-20% 

SiO2) 

2908 0,0044000 

ძირითადი 

ბაზა 
გ-15 მილი 1 15 დეჰიდრატორი 1 24 8760 

აზოტის 

დიოქსიდი 

(აზოტის (IV) 

ოქსიდი) 

301 
0,1530000 

 

აზოტის  (II) 

ოქსიდი 
304 0,0250000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,4550000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000000 

ძირითადი 

ბაზა 

გ-16, 

 
მილი 1 16 

გამათბობელი 

ექსპო იუნიტი 
1 24 8760 

აზოტის 

დიოქსიდი 
301 0,2350000 

აზოტის  ოქსიდი 304 0,0380000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,6820000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000000 

ძირითადი 

ბაზა 
გ-17 მილი 1 17 

გამათბობელი 

ექსპო იუნიტი 
1 24 8760 

აზოტის 

დიოქსიდი 
301 0,2350000 

აზოტის  ოქსიდი 304 0,0380000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,6820000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000000 

 გ-18 მილი 1 18 

ნავთობის 

ჩატვირთვის 

მოედანი 

1 6 625 

გოგირდწყალბადი 333 0,0086000 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C1-C5 

415 10,4400000 
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ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C6-C10 

416 3,8610000 

ბენზოლი 602 0,0500000 

ქსილოლი 616 0,0150000 

ტოლუოლი 621 0,0310000 

 გ-19 მილი 1 19 

ჩირაღდანი # 

9 

ჭაბურღილთა

ნ 

1 24 8760 

აზოტის 

დიოქსიდი 
301 0,5790000 

აზოტის  ოქსიდი 304 0,0940000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 1,5570000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000000 

 გ-20 მილი 1 20 
ჩირაღდანი 

გზუ 8 
1 24 8760 

აზოტის 

დიოქსიდი 
301 0,4530000 

აზოტის  ოქსიდი 304 0,0730000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 1,2460000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000000 

 გ-21 მილი 1 21 

გამათბობელი 

ექსპო იუნიტი 

გზუ 8 

1 24 8760 

აზოტის 

დიოქსიდი 
301 0,0280000 

აზოტის  ოქსიდი 304 0,0050000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,0900000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000000 

 გ-22 მილი 1 22 

ჩირაღდანი 

me-4 

ჭაბურღილთა

ნ 

1 0,2 10 

აზოტის 

დიოქსიდი 
301 0,0056000 

აზოტის  ოქსიდი 304 0,0009000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,0180000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000000 

 გ-23 მილი 1 23 
ახალი 

რეზერვუარი 1 
1 24 8760 

გოგირდწყალბადი 333 0,0160000 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C1-C5 

415 19,2240000 
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ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C6-C10 

416 7,1100000 

ბენზოლი 602 0,0930000 

ქსილოლი 616 0,0290000 

ტოლუოლი 621 0,0580000 

 
 

გ-24 
მილი 1 24 

ახალი 

რეზერვუარი 2 
1 24 8760 

გოგირდწყალბადი 333 0,0160000 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C1-C5 

415 19,2240000 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C6-C10 

416 7,1100000 

ბენზოლი 602 0,0930000 

ქსილოლი 616 0,0290000 

ტოლუოლი 621 0,0580000 

 გ-25 მილი 1 25 

გამათბობელი 

ექსპო იუნიტი 

ჭაბურღ 100 

1 24 8760 

აზოტის 

დიოქსიდი 
301 0,2350000 

აზოტის  ოქსიდი 304 0,0380000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,6820000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000000 

 გ-26 მილი 1 26 
გამათბობელი 

ექსპო იუნიტი 
1 24 8760 

აზოტის 

დიოქსიდი 

 

301 0,2350000 

აზოტის  ოქსიდი 304 0,0380000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,6820000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000000 

 გ-27 მილი 1 27 
გამათბობელი 

ექსპო იუნიტი 
1 24 8760 

აზოტის 

დიოქსიდი 
301 0,2350000 

აზოტის  ოქსიდი 304 0,0380000 

ნახშირბადის 

ოქსიდი 
337 0,6820000 

ბენზ(ა)პირენი 703 0,0000000 
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გ-29 

(28, 29 

ერთად) 

არაორგანიზებუ

ლი 
3 500, 501 

დიზელის 

რეზერვუარები 
3 24 8760 

გოგირდწყალბადი 333 0,0000030 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C12-C19 

2754 0,0010000 

 

გ-31, 

(30,31 

ერთად) 

არაორგანიზებუ

ლი 
3 

502, 503, 

504 

ნავთობის 

რეზერვუარებ

ი( 

3 24 8760 

გოგირდწყალბადი 333 0,0000600 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C1-C5 

415 0,0690000 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C6-C10 

416 0,0250000 

ბენზოლი 602 0,0003000 

ქსილოლი 616 0,0001000 

ტოლუოლი 621 0,0002000 

 

გ-32 

(32, 33 

ერთად) 

არაორგანიზებუ

ლი 
3 

506, 

507,508 

ნავთობის 

რეზერვუარებ

ი 

3 24 8760 

გოგირდწყალბადი 333 0,0000030 

 ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C12-C19 

2754 0,0009000 

 
გ-34, 

 
მილი 1 28 

დიზელის 

რეზერვუარი 
1 24 8760 

გოგირდწყალბადი 333 0,0000030 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C12-C19 

2754 0,0010000 

 გ-35 მილი 1 29 
დიზელის 

რეზერვუარი 
1 24 8760 

გოგირდწყალბადი 333 0,0000030 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C12-C19 

2754 0,0010000 

 გ-36 მილი 1 30 
დიზელის 

რეზერვუარი 
1 24 8760 

გოგირდწყალბადი 333 0,0000030 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C12-C19 

2754 0,0010000 

 გ-37 მილი 1 31 

ფლუიდის 

გამზომი 

რეზერვუარი 

გხუ 8 

1 24 8760 

გოგირდწყალბადი 333 0,0000600 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C1-C5 

415 0,0690000 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C6-C10 

416 0,0250000 

ბენზოლი 602 0,0003000 

ქსილოლი 616 0,0001000 
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ტოლუოლი 621 0,0002000 

 გ-38 მილი 1 32 

ფლუიდის 

გამზომი 

რეზერვუარი 

მოძრავი გზუ 

8 

1 24 8760 

გოგირდწყალბადი 333 0,0000100 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C1-C5 

415 0,0170000 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C6-C10 

416 0,0060000 

ბენზოლი 602 0,0000800 

ქსილოლი 616 0,0000300 

ტოლუოლი 621 0,0000500 

 გ-39 მილი 1 33 

ფლუიდის 

გამზომი 

რეზერვუარი 

გზუ 7 

1 24 8760 

გოგირდწყალბადი 333 0,0000200 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C1-C5 

415 0,0270000 

ნაჯერი 

ნახშირწყალბადებ

ი C6-C10 

416 0,0100000 

ბენზოლი 602 0,0001000 

ქსილოლი 616 0,0000400 

ტოლუოლი 621 0,0000800 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი 6.2.2.29.2.    მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება  

მავნე ნივთიერებათა 

გაფრქვევის წყაროს 

ნომერი 

მავნე ნივთიერებათა 

გაფრქვევის წყაროს 

პარამეტრები 

აირჰაერმტვერნარევის პარამეტრები 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის 

წყაროს გამოსვლის ადგილას 

მავნე 

ნივთიე

რების 

გაფრქვეულ მავნე 

ნივთიერებათა რაოდენობა 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს 

კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა სისტემაში, მ 
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კოდი წერტილოვ

ანი 

წყაროსთვი

ს 

ხაზოვანი წყაროსთვის 

სიმაღლე 

დიამეტრ

ი ან 

კვეთის 

ზომა 

სიჩქარე, 

მ/წმ, 

მოცულობა

, მ3/წმ, 

ტემპერ

ატურა, 

t0C 

გ/წმ ტ/წელ X Y 

ერთი ბოლოსთვის 
მეორე 

ბოლოსთვის,  

X1 Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

გ-1 10,0 0,30 70,73553 5 500 

0301 0,5960000 18,8090000 

- - - - - - 
0304 0,0970000 3,0560000 

0337 0,9410000 29,6800000 

0703 0,0000015 0,0000490 

გ-2, 

გ-3 
12,0 0,25 0,34632 0,017 30 

333 0,0068411 0,0192120 

- - 98,0 -114,0 98,0 -114,0 

415 8,2620000 23,2010000 

416 3,0550000 8,5810000 

602 0,0040000 0,1120000 

616 0,0125000 0,0350000 

621 0,0250000 0,0700000 

გ-4 2,0 0,50 1,49733 0,294 30 

0333 0,0000234 0,0001000 

- - 71,0 -147,0 71,0 -147,0 

0415 0,0282600 0,1160000 

0416 0,0104000 0,0429000 

0602 0,0001360 0,0006000 

0616 0,0000430 0,0002000 

0621 0,0000860 0,0004000 

გ-5 5,0 0,30 30,84069 2,18 450 

0301 0,3070000 0,0550000 

- - 12,0 -184,0 12,0 -184,0 

0304 0,0500000 0,0090000 

0328 0,0143000 0,0024000 

0330 0,1200000 0,0210000 

0337 0,3100000 0,0560000 

0703 0,0000003 0,0000001 

1325 0,0034000 0,0006000 

2732 0,0829000 0,0150000 

გ-6 5,0 0,20 22,91831 0,72 450 

0301 0,3070000 0,0550000 

- - 28,0 -201,0 28,0 -201,0 

0304 0,0500000 0,0090000 

0328 0,0143000 0,0024000 

0330 0,1200000 0,0210000 

0337 0,3100000 0,0560000 

0703 0,0000003 0,0000001 

2732 0,0829000 0,0150000 

გ-7 3,0 0,25 0,34632 0,017 30 

0415 0,6630000 0,0047000 

- - 1,0 -127,0 1,0 -127,0 0416 0,2450000 0,0017000 

0501 0,0240000 0,0001700 
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0602 0,0220000 0,0001600 

0616 0,0028000 0,0000200 

0621 0,0210000 0,0001500 

0627 0,0006000 0,0000040 

გ-8 3,0 0,25 0,34632 0,017 30 
0333 0,0000091 0,0000001 

- - -6,0 -165,0 -6,0 -165,0 
2754 0,0032000 0,0000330 

გ-9 5,0 0,30 0,29709 0,021 150 

0301 0,0013000 0,0420000 

  61,0 -184,0 61,0 -184,0 
0304 0,0002000 0,0067000 

0337 0,0041000 0,1310000 

0703 6,700000e-9 0,0000002 

გ-10 5,0 0,30 0,29709 0,021 150 

0301 0,0013000 0,0420000 

  72,0 -181,0 72,0 -181,0 
0304 0,0002000 0,0067000 

0337 0,0041000 0,1310000 

0703 6,700000e-9 0,0000002 

გ-11 5,0 0,30 0,29709 0,021 150 

0301 0,0013000 0,0420000 

  -53,0 -212,0 -53,0 -212,0 
0304 0,0002000 0,0067000 

0337 0,0041000 0,1310000 

0703 6,700000e-9 0,0000002 

გ-12 5,0 0,50 1,49733 0,294 30 2902 0,0980000 0,0090000   42,0 -111,0 42,0 -111,0 

გ-13 2,0 0,50 1,49733 0,294 30 0123 0,0000084 0,0001300   -37,0 -162,0 -37,0 -162,0 

გ-14 5,0 0,50 1,49733 0,294 40 

0123 0,0010000 0,0140000 

  -55,0 -181,0 -55,0 -181,0 

0143 0,0000800 0,0012200 

0301 0,0002800 0,0040000 

0337 0,0000460 0,0006500 

0342 0,0031400 0,0441000 

0344 0,0001770 0,0025000 

2908 0,0003000 0,0044000 

გ-15 5,0 0,10 10,18592 0,08 150 

0301 0,0050000 0,1530000 

- - 55,0 -116,0 55,0 -116,0 
0304 0,0008000 0,0250000 

0337 0,0150000 0,4550000 

0703 8,000000e-10 0,0000000 

გ-16, 

 
5,0 0,10 14,13296 0,111 150 

0301 0,0074000 0,2350000 

  86,0 -168,0 86,0 -168,0 
0304 0,0012000 0,0380000 

0337 0,0210000 0,6820000 

0703 5,000000e-10 0,0000000 

გ-17 5,0 0,10 14,13296 0,111 150 

0301 0,0074000 0,2350000 

  83,0 -158,0 83,0 -158,0 
0304 0,0012000 0,0380000 

0337 0,0210000 0,6820000 

0703 5,000000e-10 0,0000000 

გ-18 3,0 0,50 0,08658 0,017 30 

0333 0,0077000 0,0086000 

- - 562,0 -1563,0 562,0 -1563,0 
0415 9,2940000 10,4400000 

0416 3,4370000 3,8610000 

0602 0,0450000 0,0500000 
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0616 0,0140000 0,0150000 

0621 0,0280000 0,0310000 

გ-19 10,0 0,17 11,45475 0,26 500 

0301 0,0180000 0,5790000 

- - -1435,0 600,0 -1435,0 600,0 
0304 0,0030000 0,0940000 

0337 0,0490000 1,5570000 

0703 1,200000e-9 0,0000000 

გ-20 10,0 0,17 8,94352 0,203 500 

0301 0,0140000 0,4530000 

  278,0 612,0 278,0 612,0 
0304 0,0020000 0,0730000 

0337 0,0390000 1,2460000 

0703 9,000000e-10 0,0000000 

გ-21 5,0 0,17 4,89030 0,111 150 

0301 0,0070000 0,0280000 

  1572,0 1099,0 1572,0 1099,0 
0304 0,0012000 0,0050000 

0337 0,0210000 0,0900000 

0703 5,000000e-10 0,0000000 

გ-22 10,0 0,20 84,67043 2,66 500 

0301 0,2800000 0,0056000 

  1572,0 1050,0 1572,0 1050,0 
0304 0,0450000 0,0009000 

0337 0,5150000 0,0180000 

0703 1,200000e-8 0,0000000 

გ-23 12,0 0,25 0,34632 0,017 30 

0333 0,0070000 0,0160000 

  113,0 -108,0 113,0 -108,0 

0415 8,5710000 19,2240000 

0416 3,1700000 7,1100000 

0602 0,0410000 0,0930000 

0616 0,0130000 0,0290000 

0621 0,0260000 0,0580000 

 

გ-24 
12,0 0,25 0,34632 0,017 30 

0333 0,0070000 0,0160000 

- - 139,0 -131,0 139,0 -131,0 

0415 8,5710000 19,2240000 

0416 3,1700000 7,1100000 

0602 0,0410000 0,0930000 

0616 0,0130000 0,0290000 

0621 0,0260000 0,0580000 

გ-25 5,0 0,10 14,13296 0,111 150 

0301 0,0070000 0,2350000 

- - 1412,0 538,0 1412,0 538,0 
0304 0,0010000 0,0380000 

0337 0,0210000 0,6820000 

0703 5,000000e-10 0,0000000 

გ-26 5,0 0,10 14,13296 0,111 150 

0301 0,0070000 0,2350000 

  71,0 -157,0 71,0 -157,0 
0304 0,0010000 0,0380000 

0337 0,0210000 0,6820000 

0703 5,000000e-10 0,0000000 

გ-27 5,0 0,10 14,13296 0,111 150 

0301 0,0070000 0,2350000 

  67,0 -166,0 67,0 -166,0 
0304 0,0010000 0,0380000 

0337 0,0210000 0,6820000 

0703 5,000000e-10 0,0000000 

გ-29 0333 0,0000160 0,0000030 
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(28, 29 ერთად) 3,0 0,00 0,00000 0 0 2754 0,0058000 0,0010000   82,0 -100,0 92,0 -100,0 

გ-31, 

(30,31 ერთად) 
3 3,0 0 0,00 

0,0000

0 

0333 0,0007700 0,0000600 

სიგ

ანე 

5,0

0 
59,0 -122,0 75,0 -122,0 

0415 0,9294000 0,0690000 

0416 0,3437000 0,0250000 

0602 0,0045000 0,0003000 

0616 0,0014000 0,0001000 

0621 0,0028000 0,0002000 

გ-32 

(32, 33 ერთად) 
3,0 0,00 0,00000 0 0 

0333 0,0000160 0,0000030 სიგ

ანე 

5,0

0 
167,0 -117,0 163,0 -117,0 

2754 0,0058000 0,0009000 

გ-34, 

 
3,0 0,25 0,03463 0,0017 30 

0333 0,0000160 0,0000030 
- - 26,0 -133,0 26,0 -133,0 

2754 0,0058000 0,0010000 

გ-35 3,0 0,25 0,03463 0,0017 30 
0333 0,0000160 0,0000030 

  25,0 -150,0 25,0 -150,0 
2754 0,0058000 0,0010000 

გ-36 3,0 0,25 0,03463 0,0017 30 
0333 0,0000160 0,0000030 

  39,0 -139,0 39,0 -139,0 
2754 0,0058000 0,0010000 

გ-37 3,0 0,25 0,03463 0,0017 30 

0333 0,0007700 0,0000600 

  1587,0 1097,0 1587,0 1097,0 

0415 0,9294000 0,0690000 

0416 0,3437000 0,0250000 

0602 0,0045000 0,0003000 

0616 0,0014000 0,0001000 

0621 0,0028000 0,0002000 

გ-38 3,0 0,25 0,03463 0,0017 30 

0333 0,0007700 0,0000100 

- - 1609,0 1083,0 1609,0 1083,0 

0415 0,9294000 0,0170000 

0416 0,3437000 0,0060000 

0602 0,0045000 0,0000800 

0616 0,0014000 0,0000300 

0621 0,0028000 0,0000500 

გ-39 3,0 0,25 0,03463 0,0017 30 

0333 0,0007700 0,0000200 

- - -1397,0 606,0 -1397,0 606,0 

0415 0,9294000 0,0270000 

0416 0,3437000 0,0100000 

0602 0,0045000 0,0001000 

0616 0,0014000 0,0000400 

0621 0,0028000 0,0000800 

ცხრილი 6.2.2.29.3.   ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა, მათი გაწმენდა და უტილიზება  

მავნე ნივთიერება 

გამოყოფის 

წყაროებიდან 

წარმოქმნილ

ი მავნე 

ნივთიერებათ

ა რაოდენობა 

მათ შორის 

გასაწმენდად 

შემოსულიდან 

დაჭერილია 

სულ 

გაფრქვეულ 

მავნე 

ნივთიერება

თა 

რაოდენობა 

მავნე 

ნივთიერება

თა დაჭერის 

% 

გამოყოფილ

თან 

კოდი დასახელება 

გაფრქვეულია 

გაწმენდის გარეშე 

სულ 

მოხვდა 

გამწმენდ 

სულ 

მათ 

შორის 

უტილიზსულ ორგანიზ
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(სვ,4+სვ,6) ებული 

გამოყოფ

ის 

წყაროდა

ნ 

მოწყობილ

ობაში 

ებულია (სვ,3-სვ,7) შედარებით 

(სვ,7/სვ,3)X1

00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

301 აზოტის დიოქსიდი  24,4436 24,4436 - - - - 24,4436 0.00 

304 აზოტის  ოქსიდი 3,482 3,482 - - - - 3,482 0.00 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 36,96165 36,96165 - - - - 36,96165 0.00 

703 ბენზ(ა)პირენი 0,00005 0,00005 - - - - 0,00005 0.00 

333 გოგირდწყალბადი 0,060077 0,060077 - - - - 0,060077 0.00 

415 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 72,3917 72,3917 - - - - 72,3917 0.00 

416 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C6-C10 26,7726 26,7726 - - - - 26,7726 0.00 

602 ბენზოლი 0,34954 0,34954 - - - - 0,34954 0.00 

616 ქსილოლი 0,10849 0,10849 - - - - 0,10849 0.00 

621 ტოლუოლი 0,21808 0,21808 - - - - 0,21808 0.00 

328 ჭვარტლი  0,0048 0,0048 - - - - 0,0048 0.00 

330 გოგირდის დიოქსიდი  0,042 0,042 - - - - 0,042 0.00 

1325 ფორმალდეჰიდი 0,0006 0,0006 - - - - 0,0006 0.00 

2732 ნახშირწყალბადების ნავთის ფრაქცია 0,03 0,03 - - - - 0,03 0.00 

501 ამილენები 0,00017 0,00017 - - - - 0,00017 0.00 

627 ეთილბენზოლი 0,000004 0,000004 - - - - 0,000004 0.00 

143 მანგანუმი და მისი ნაერთები 0,00122 0,00122 - - - - 0,00122 0.00 

342 აირადი ფტორიდები 0,0441 0,0441 - - - - 0,0441 0.00 

344 ძნელად ხსნადი ფტორიდები 0,0025 0,0025 - - - - 0,0025 0.00 

2908 არაორგანული მტვერი(70-20% SiO2) 0,0044 0,0044 - - - - 0,0044 0.00 

123 რკინის ოქსიდი  0,01413 0,01413 - - - - 0,01413 0.00 

 ∑ 164,931711 164,931711     164,931711  
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6.2.2.30 ატმოსფერულ ჰაერში  მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში  

იმის გამო, რომ შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს ობიექტები განთავსებულია დიდ 

ფართობზე, გაბნევის ანგარიში შესრულდა ცალკეული ობიექტებისათვის ცალ ცალკე. 

საკვლევი ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის ფონური დაბინძურების შეფასებისათვის, 

საჭიროა გამოყენებულ იქნას საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 

დადგენილების (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის 

ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე)მე-5 მუხლის მე-8 

პუნქტით   გათვალისწინებული რეკომენდაციები. 

ფონური დაბინძურების მაჩვენებლების მეთოდიკა [4] გათვალისწინებულია იმ ტერიტორიების 

ატმოსფერული ჰაერის ფონური მდგომარეობის შეფასებისათვის, რომელთათვისაც არ არსებობს  

დაკვირვების მონაცემები. მეთოდიკის მიხედვით ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასება 

ხდება დასახლებული პუნქტის მოსახლეობის რიცხოვნების მიხედვით  

 დამაბინძურებლების სარეკომენდაციო ფონური მნიშვნელობები მოსახლეობის რაოდენობიდან 

გამომდინარე 

მოსახლეობა,  

(1,000 კაცი) 

დაბინძურების ფონური დონე, მგ/მ3 

NO2 SO2 CO მტვერი 

250-125 0,03 0,05 1,5 0,2 

125-50 0,015 0,05 0,8 0,15 

50-10 0,008 0,02 0,4 0,1 

<10 0 0 0 0 

ძირითადი და მნიშვნელოვანი წყაროები განლაგებულია ბაზის ტერიტორიაზე (წყაროები N 1-

17). უახლოესი დასახლება (სოფ. პატარძეული) ბაზიდან მდებარეობს 650 მ. მანძილზე. 

(მოსახლეობა  3157 კაცი).  ნავთობის ჩატვირთვის უბანთან სიახლოვეს, მდებარეობს სოფ-ები 

წყაროსთავი (მოსახლეობა  804 კაცი) და ნინოწმინდა (მოსახლეობა  2048 კაცი). სულ ჯამში 6009 

კაცი, რაც ნაკლებია 10000კაცზე. შესაბამისად ფონური კონცენტრაციები მიღებულია ნულის 

ტოლად. 

რადგან უახლოესი დასახლებული პუნქტები დაცილებულია  ობიექტიდან 500 მ-ზე მეტი  და 

ნაკლები მანძილით,  გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად ჰაერის ხარისხის მოდელირება 

[16] შესრულდა  როგორც ობიექტის წყაროებიდან 500 მეტრიანი ნორმირებული ზონის 

საკონტროლო წერტილების მიმართ, ასევე უახლოესი დასახლებების მიმართაც. 

ზემოთმოყვანილ გაანგარიშებების საფუძველზე შესრულებულია გაბნევის ანგარიში [16]-ს 

მიხედვით ძირითადი ბაზის, სატრანსპორტო საშუალებებში ნავთობის ჩატვირთვის, მე-4, მე-6 

და მე-9 პოზიციებისათვის(საჩირაღდნო მოწყობილობები) ცალ ცალკე. 

საანგარიშო სწორკუთხედი 2900 * 1300მ-ზე, ბიჯი 100მ. კოორდინატთა სათავედ მიღებულია 

საწარმოს   საჩირაღდნე დანადგარის  მილის  განთავსების ადგილი.  

საანგარიშო წერტილები 

 

№ წერტილის 

კოორდინატები (მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

წერტილ. ტიპი კომენტარი 

 X Y    

7 -1422,00 1093,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე ჩრდ 1 

8 -898,00 594,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე აღმ 1 

9 -1428,00 88,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე სამხრ 1 

10 -1934,00 606,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე დას 1 

11 266,00 1099,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე ჩრდ 2 
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12 667,00 -72,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე აღმ 2 

13 -60,00 -725,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე სამხრ 2 

14 -504,00 45,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე დას 2 

15 1591,00 1586,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე ჩრდ 3 

16 1911,00 649,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე აღმ 3 

17 1394,00 33,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე სამხრ 3 

18 1086,00 902,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე დას 3 

19 568,00 -1070,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე ჩრდ 4 

20 1073,00 -1606,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე აღმ 4 

21 556,00 -2074,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე სამხრ 4 

22 57,00 -1563,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე დას 4 

1 -1539,00 378,00 2 
წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-19)-

თთან 

2 -713,00 -52,00 2 
წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-1)-

თთან დასავლეთით 2 

3 -706,00 -218,00 2 
წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-1)-

თთან დასავლეთით 3 

4 -737,00 -385,00 2 
წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-1)-

თთან დასავლეთით 4 

5 220,00 -1821,00 2 
წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-18)-

თთან დასავლეთით 5 

6 951,00 -1745,00 2 
წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-18)-

თთან აღმოსავლეთით 6 

 

6.2.2.30.1 მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის მიღებული შედეგების ანალიზი  

შემაჯამებელ ცხრილში მოცემულია საკონტროლო წერტილებიდან დამაბინძურებელ 

ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები ზდკ-წილებში.  

მავნე ნივთიერების დასახელება 

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად 

დასაშვები კონცენტრაციის წილი 

ობიექტიდან 

უახლოესი 

დასახლებული 

პუნქტის 

საზღვარზე 

500 მ რადიუსის 

საზღვარზე 

1 2 3 

რკინის ოქსიდი 0,00048 0,00068 

მანგანუმი და მისი ნაერთები 0,0015 0,00021 

აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,31 0,56 
აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,03 0,05 

შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 0,02 0,03 

გოგირდის დიოქსიდი 0,04 0,07 

გოგირდწყალბადი 0,62 0,49 

ნახშირბადის ოქსიდი 0,01 0,03 

აირადი ფტორიდები 0,03 0,04 

სუსტად ხსნადი ფტორიდები 0,0 0,0 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C1-C5 0,12 0,09 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები  C6-C10 0,07 0,06 

ამილენები 0,0040 0,0069 

ბენზოლი 0,02 0,02 
ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0,05 0,04 

ტოლუოლი 0,03 0,02 
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ეთილბენზოლი 0,0075 0,01 

ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 0,0061 0,01 

ფორმალდეჰიდი 0,02 0,03 

ნავთის ფრაქცია 0,01 0,02 

ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0069 0,010 

შეწონილი ნაწილაკები 0,03 0,05 

არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 0,0 0,0 

არასრული ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი, კოეფიციენტი "1,6": 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 301 330 
0,22 0,39 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი 

(2) 333 1325 
0,62 0,49 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი 

(2) 330 342 
0,07 0,10 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი 

(2) 330 333 
0,62 0,49 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი 

(2) 337 2908 
0,01 0,03 
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6.2.2.30.2 დასკვნა 

გაანგარიშების შედეგების ანალიზით ირკვევა, რომ საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში 

მიმდებარე ტერიტორიების ატმოსფერული ჰაერის ხარისხი როგორც 500 მ-ნი ნორმირებული 

ზონის მიმართ, აგრეთვე უახლოესი დასახლებული ზონის მიმართ   არ გადააჭარბებს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს, ამდენად საწარმოს ფუნქციონირება საშტატო 

რეჟიმში არ გამოიწვევს ჰაერის ხარისხის გაუარესებას.  გაანგარიშებების ცხრილური ნაწილი იხ. 

დანართებში. 

 

6.2.2.31 შემარბილებელი ღონისძიებები  

მშენებლობის ეტაპზე გამონაბოლქვის და მტვრის გავრცელების შემცირების მიზნით გატარდება 

შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:  

• უზრუნველყოფილი იქნება მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობა. ყოველი 

სამუშაო დღის დაწყებამდე შემოწმდება მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 

მდგომარეობა. გაუმართავი სატრანსპორტო საშუალებები და ტექნიკა სამუშაო უბნებზე 

არ დაიშვებიან; 

• უზრუნველყოფილი იქნება მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე 

მუშაობა, როცა არ ხდება მათი გამოყენება; 

• უზრუნველყოფილი იქნება მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა (განსაკუთრებით 

გრუნტიან გზებზე გადაადგილებისას); 

• მაქსიმალურად შეიზღუდება დასახლებულ პუნქტებში გამავალი საავტომობილო 

გზებით სარგებლობა; 

• მოსახლეობას წინასწარ ეცნობება სატრანსპორტო საშუალებების ინტენსიური  

გადაადგილების შესახებ; 

• მშრალ ამინდში მტვრის ემისიის შესამცირებლად გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები 

(მაგ. სამუშაო უბნების მორწყვა, ნაყარი სამშენებლო მასალების შენახვის წესების დაცვა 

და სხვა); 

• ადვილად ამტვერებდი მასალების ქარით გადატანის პრევენციის მიზნით, მათი 

დასაწყობების ადგილებში საჭიროებისამებრ გამოყენებული იქნება სპეციალური საფარი 

(ე.წ. ბრეზენტი ან სხვ); 

• ინერტული მასალების დამუშავება იწარმოებს სველი მეთოდით; 

• მიწის სამუშაოების წარმოების და მასალების დატვირთვა-გადმოტვირთვისას მტვრის 

ჭარბი ემისიის თავიდან ასაცილებლად მიღებული იქნება სიფრთხილის ზომები (მაგ. 

აიკრძალება დატვირთვა გადმოტვირთვისას დიდი სიმაღლიდან მასალის დაყრა); 

• დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოები შეიზღუდება მშრალ და ქარიან ამინდებში; 

• სამუშაოების დაწყებამდე პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი; 

• საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და 

სათანადო რეაგირება, ზემოთჩამოთვლილი ღონისძიებების გათვალისწინებით. 

ბაზის ექსპლუატაციის ფაზაზე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიების 

მინიმიზაციის შემცირების მიზნით საჭიროა შემდეგი ღონისძიებების გატარება:  

• ბაზის დანადგარ მოწყობილობის ტექნიკური გამართულობის სისტემატური 

კონტროლი; 

• ფლუიდის და სასაქონლო ნავთობის ზღვრულად დასაშვები გაფრქვების ნორმატივების 

სიჩქარეების დაცვის სისტემატური კონტროლი; 

• პერსონალს ინსტრუქტაჟი გარემსდაცვითი და პროფესიული უსაფრთხოების 

საკითხებზე ; 

• საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და 

სათანადო რეაგირება, ზემოთჩამოთვლილი ღონისძიებების გათვალისწინებით. 
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6.2.3 ხმაურის გავრცელება  

ზემოქმედების  განსაზღვრისათვის ხმაურის გავრცელების გაანგარიშებები ხორციელდება 

შემდეგი თანმიმდევრობით: 

• განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები; 

• შეირჩევა საანგარიშო წერტილები დასაცავი ტერიტორიის საზღვარზე; 

• განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან საანგარიშო 

წერტილებამდე და სრულდება გარემოს ელემენტების აკუსტიკური გაანგარიშებები, 

რომლებიც გავლენას ახდენს ხმაურის გავრცელებაზე (ბუნებრივი ეკრანები, მწვანე 

ნარგაობა და ა.შ.); 

• განისაზღვრება ხმაურის მოსალოდნელი დონე საანგარიშო წერტილებში და ხდება მისი 

შედარება ხმაურის დასაშვებ დონესთან; 

• საჭიროების შემთხვევაში, განისაზღვრება ხმაურის დონის საჭირო შემცირების 

ღონისძიებები. 

 

6.2.3.1 მშენებელობის ფაზა  

სამშენებლო მოედანზე ხმაურის ძირითად წყაროებად ჩაითვალა სამშენებლო მოედნის 

ფარგლებში სავარაუდოდ მოქმედი ტექნიკა და სატრანსპორტო საშუალებები, კერძოდ:  

• ბულდოზერი, რომლის ხმაურის დონე შეადგენს 92 დბა-ს; 

• ავტოთვითმცლელი (85 დბა);  

• ექსკავატორი (88 დბა). 

სამშენებლო მოედნიდან უახლოესი საცხოვრებელი ზონა დაცილებულია 550 მ-ით. 

საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეები, გაიანგარიშება ფორმულით:  

L L r Ф
r

p

a
= − + − −15 10

1000
10lg lg lg ,




    (1)
 

სადაც, 

Lр – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე; 

Ф –  ხმაურის წყაროს მიმართულების ფაქტორი, უგანზომილებო, განისაზღვრება ცდის 

საშუალებით და იცვლება 1-დან 8-მდე ბგერის გამოსხივების სივრცით კუთხესთან 

დამოკიდებულებით);  
r –  მანძილი ხმაურის წყაროდან საანგარიშო წერტილამდე (60 მ);  

 – ბგერის გამოსხივების სივრცითი კუთხე, რომელიც მიიღება:  = 4-სივრცეში 

განთავსებისას;  = 2- ტერიტორიის ზედაპირზე განთავსებისას;  =  -  ორ წიბოიან 

კუთხეში;  = /2 – სამ წიბოიან კუთხეში; 

а – ატმოსფეროში ბგერის მილევადობა (დბ/კმ) ცხრილური მახასიათებელი.  
 

ოქტავური ზოლების საშუალო 

გეომეტრიული სიხშირეები, Hჰც. 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

а დბ/კმ 0 0.3 1.1 2.8 5.2 9.6 25 83 
 

ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით: 


=

n

i

Lpi

1

1,010lg10

    (2) 

სადაც: Lрi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე. 

გათვლების შესასრულებლად გაკეთებულია შემდეგი დაშვებები:  
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1) თუ ერთ უბანზე განლაგებულ რამდენიმე ხმაურის წყაროს შორის მანძილი გაცილებით 

ნაკლებია საანგარიშო წერტილამდე მანძილისა, წყაროები გაერთიანებულია ერთ 

ჯგუფში. მათი ჯამური ხმაურის დონე დათვლილია ფორმულით: 
=

n

i

Lpi

1

101010 ,
lg  ; 

2) ერთ ჯგუფში გაერთიანებული წყაროების ხმაურის ჯამური დონის გავრცელების  

შესაფასებლად საანგარიშო წერტილამდე მანძილად აღებულია მათი გეომეტრიული 

ცენტრიდან დაშორება; 

3) სიმარტივისთვის გათვლები შესრულებულია ბგერის ექვივალენტური დონეებისთვის 

(დბა) და ატმოსფეროში ბგერის ჩაქრობის კოეფიციენტად აღებულია მისი ოქტავური 

მაჩვენებლების გასაშუალოებული სიდიდე: βსაშ=10.5 დბ/კმ; 

მონაცემების მე-2 ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ სამშენებლო მოედნის ფარგლებში მოქმედი 

დანადგარ-მექანიზმების ერთდროული მუშაობის შედეგად გამოწვეული ხმაურის ჯამურ დონეს, 

ანუ ხმაურის დონეს გენერაციის ადგილზე: 

10lg (100,1x92+ 100,1x85+100,1x88)= 94 დბა. 

მონაცემების პირველ ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ ხმაურის დონეს საანგარიშო წერტილში, 

ანუ უახლოეს რეცეპტორთან: 

L L r Ф
r

p

a
= − + − −15 10

1000
10lg lg lg ,




= 
100,4 – 15*lg550+10*lg2–10.5*550/1000-10xlg2 π=42.2 დბა 

გათვლების მიხედვით, მშენებლობის ფაზაზე საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე ხმაურის 

გავრცელების დონეები არ გადააჭარბებს ნორმირებულ სიდიდეებს (დღის საათებისათვის 45 

დბა, ღამის საათებისათვის 55 დბა).    

 

6.2.3.2 ექსპლუატაციის ფაზა  

ბაზის ექსპლუატაციის პროცესში ხმაურის ძირითად წყაროებად ჩაითვალა ფლუიდის ტუმბოს 

დანადგარების (68 დბა) და ავტოტრანსპორტის (85 დბა) მუშაობა. ბაზის ექსპლუატაციის 

პროცესში მოსალოდნელია 2 სხვადასხვა დანიშნულების ტუმბოს ერთდროული მუშაობა. 

ძირითად საანგარიშო წერტილებად აღებულია უახლოესი საცხოვრებელი ზონა, საიდანაც 

დაცილების მანძილი შეადგენს 550 მ-ს. საკვლევი ტერიტორიებიდან საანგარიშო წერტილებამდე 

ხმაურის გავრცელების გაანგარიშება ჩატარებულია ჩამოთვლილი მანქანა-მოწყობილობის 

ერთდროული მუშაობის შემთხვევისთვის, ხმაურის მინიმალური ეკრანირების 

გათვალისწინებით (ანუ ყველაზე უარესი სცენარი).  

საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეები, გაიანგარიშება ფორმულით:  
 

L L r Ф
r

p

a
= − + − −15 10

1000
10lg lg lg ,




    (1)
 

სადაც, 

Lр – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე; 

Ф –  ხმაურის წყაროს მიმართულების ფაქტორი, უგანზომილებო, განისაზღვრება ცდის 

საშუალებით და იცვლება 1-დან 8-მდე ბგერის გამოსხივების სივრცით კუთხესთან 

დამოკიდებულებით);  
r –  მანძილი ხმაურის წყაროდან საანგარიშო წერტილამდე;  

 – ბგერის გამოსხივების სივრცითი კუთხე, რომელიც მიიღება:  = 4-სივრცეში 

განთავსებისას;  = 2- ტერიტორიის ზედაპირზე განთავსებისას;  =  -  ორ წიბოიან 

კუთხეში;  = /2 – სამ წიბოიან კუთხეში; 

а – ატმოსფეროში ბგერის მილევადობა (დბ/კმ) ცხრილური მახასიათებელი.  

=
=

n

i

Lpi

1

1,010lg10
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ოქტავური ზოლების საშუალო 

გეომეტრიული სიხშირეები, Hჰც. 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

а დბ/კმ 0 0.3 1.1 2.8 5.2 9.6 25 83 
 

ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით: 


=

n

i

Lpi

1

1,010lg10

    (2) 

სადაც: Lрi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე. 

გათვლების შესასრულებლად გაკეთებულია შემდეგი დაშვებები:  

4) თუ ერთ უბანზე განლაგებულ რამდენიმე ხმაურის წყაროს შორის მანძილი გაცილებით 

ნაკლებია საანგარიშო წერტილამდე მანძილისა, წყაროები გაერთიანებულია ერთ 

ჯგუფში. მათი ჯამური ხმაურის დონე დათვლილია ფორმულით: 
=

n

i

Lpi

1

101010 ,
lg  ; 

5) ერთ ჯგუფში გაერთიანებული წყაროების ხმაურის ჯამური დონის გავრცელების  

შესაფასებლად საანგარიშო წერტილამდე მანძილად აღებულია მათი გეომეტრიული 

ცენტრიდან დაშორება; 

6) სიმარტივისთვის გათვლები შესრულებულია ბგერის ექვივალენტური დონეებისთვის 

(დბა) და ატმოსფეროში ბგერის ჩაქრობის კოეფიციენტად აღებულია მისი ოქტავური 

მაჩვენებლების გასაშუალოებული სიდიდე: βსაშ=10.5 დბ/კმ; 

მონაცემების მე-2 ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ ექსპლუატაციისას მოქმედი დანადგარ-

მექანიზმების ერთდროული მუშაობის შედეგად გამოწვეული ხმაურის ჯამურ დონეს, ანუ 

ხმაურის დონეს გენერაციის ადგილას: 

 

10lg (100,1x85+ 100,1x68+ 100,1x68 )= 85,16 დბა. 

მონაცემების პირველ ფორმულაში ჩასმით მივიღებთ ხმაურის მაქსიმალურ დონეს საანგარიშო 

წერტილში: 

 

,lg10
1000

lg10lg15 −−+−=
r

ФrLL a
pdamia



= 
94,7 – 15*lg550+10*lg2–10.5*550/1000-10xlg2 π=33.32 დბა 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ბაზის ექსპლუატაციის პროცესში მოსახლეობაზე ხმაურის 

გავრცელებით გამოწვეული ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი. 

 

6.2.3.3 შემარბილებელი ღონისძიებები 

ხმაურის გავრცელების დონეების მინიმიზაციის მიზნით მშენებლობის ეტაპზე გატარდება 

შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:  

• უზრუნველყოფილი იქნება მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობა. ყოველი 

სამუშაო დღის დაწყებამდე შემოწმდება მანქანა-დანადგარების ტექნიკური 

მდგომარეობა. სატრანსპორტო საშუალებები და ტექნიკა, რომელთა ხმაურის დონე 

იქნება მაღალი (ტექნიკური გაუმართაობის გამო) სამუშაო უბნებზე არ დაიშვებიან; 

• საცხოვრებელი ზონის სიახლოვეს განსაკუთრებული ხმაურიანი სამუშაოების 

დაწყებამდე მოხდება მოსახლეობის გაფრთხილება და შესაბამისი ახსნა-განმარტებების 

მიცემა; 

=
=

n

i
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• ხმაურიანი სამუშაოების პერიოდი განისაზღვრება სოციალური (სადღესასწაულო და 

უქმე დღეები) და ეკოლოგიური (ცხოველთა გამრავლების, განსაკუთრებით აპრილიდან 

ივლისამდე პერიოდი) საკითხების გათვალისწინებით; 

• საჭიროების შემთხვევაში პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება დაცვის 

საშუალებებით (ყურსაცმები); 

• სამუშაოების დაწყებამდე და შემდგომ პერიოდულად პერსონალს ჩაუტარდება 

ინსტრუქტაჟი; 

• საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და 

სათანადო რეაგირება, ზემოთჩამოთვლილი ღონისძიებების გათვალისწინებით. 

ოპერირების ფაზაზე: 

• მასშტაბური ტექ-მომსახურების/რემონტის დროს დაიგეგმება და გატარდება 

მშენებლობის ეტაპზე გათვალისწინებული შემარბილებელი ღონისძიებები; 

• პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეციალური დამცავი საშუალებებით 

(ყურსაცმებით); 

• ბაზის პერსონალს სამუშაოზე მიღებისას და შემდგომ პერიოდულად უტარდება 

ინსტრუქტაჟი ხმაურის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების თაობაზე. 

 

6.2.4 ზემოქმედება წყლის გარემოზე 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ბაზის ტერიტორიაზე არსებობს, როგორც სამეურნეო-ფეკალური, 

ასევე საწარმოო-სანიაღვრე წყლების კანალიზაციის სისტემები და მშენებლობის პროცესში 

წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების დაგროვება მხდება 50 მ3 ტევადობის მიწისქვეშა 

რეზერვუარებში, საიდანაც სამეურნეო-ფეკალური ჩამდინარე წყლების გატანა მოხდება ქ. 

საგარეჯოს წყალკანალის სამსახურის მიერ, ხოლო საწარმოო-სანიაღვრე წყლების გადაიტუმბება 

ფლუიდის 2000 მ3 ტევადობის რეზერვუარებში.    

ექსპლუატაციის პროცესში წყლის გარემოს დაბინძურება მოსალოდნელია ნავთობის დაღვრის 

შემთხვევაში. დაბინძურების პრევენციის მიზნით, სარეზერვუარო პარკის პერიმეტრზე 

მოწყობილია გრუნტის შემოზღუდვა, რომლის შიდა ზედაპირზე მოწყობილია თიხის 

ჰიდროსაიზოლაციო ფენა. სარეზერვუარო პარკის შემოზღუდვის შიდა სივრცის მოცულობა 

აღემატება ერთი დიდი რეზერვუარის მოცულობას (2000 მ3), შესაბამისად ფლუიდის ან 

სასაქონლო ნავთობის ავარიული დაღვრის შემთხვევაში დაბინძურებული მასის ტერიტორიაზე 

გავრცელების რისკი მინიმალურია.  

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს მიღებული აქვს უფლება 

საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი სეპარირებული ფენის წყლების ჭაბურღილში ჩაჭირხვნის 

(დღეში 1000 მ3-მდე ოდენობის) თაობაზე, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს საწარმოო-

სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების მართვის პირობებს.     

მიუხედავად აღნიშნულისა, წყლის გარემოს დაბინძურების რისკის მინიმიზაციის მიზნით, 

საქმიანობის შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი” ვალდებულია უზრუნველყოს სამეურნეო 

ფეკალური და საწარმოო-სანიაღვრე წყლების მართვის წესების დაცვა და შესაბამისი 

კოლექტორების და შესაგროვებელი რეზერვუარების ტექნიკური მდგომარეობის კონტროლი. 

 

6.2.4.1 შემარბილებელი ღონისძიებები  

მიუხედავად იმისა, რომ ახალი რეზერვუარების მშენებლობის ფაზებზე წარმოქმნილი 

ჩამდინარე წყლების მართვა მოხდება ბაზის წყალარინების სისტემების გამოყენებით, საჭირო 

იქნება შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებების გატარება:  

• უზრუნველყოფილი იქნება მანქანა/დანადგარების ტექნიკური გამართულობა; 



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 182 / 282 

 

• უზრუნველყოფილი იქნება მასალების და ნარჩენების სწორი მენეჯმენტი; 

• სამუშაოს დასრულების შემდეგ მოხდება ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი 

მასალის გატანა; 

• საწვავის/საპოხი მასალის დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაღვრილი პროდუქტის 

ლოკალიზაცია/გაწმენდა ბაზის შესაბამისი სამსახურის მიერ; 

• გატარდება ნიადაგის და გრუნტის დაცვასთან დაკავშირებული შემარბილებელი 

ღონისძიებები; 

• პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი. 

ექსპლუატაციის ბაზაზე ზედაპირული წყლების დაბინძურების პრევენციული 

ღონისძიებებიდან მნიშვნელოვანია: 

• ბაზის წყალარინების ტექნიკური გამართულობის სისტემატური კონტროლი; 

• ნარჩენების მართვის  გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებებზე დაწესდება 

სისტემატური კონტროლი; 

• საწვავის/ზეთების ავარიულ დაღვრის შემთხვევაში მოხდება დაბინძურების 

ლოკალიზაცია და ტერიტორიაზე  გავრცელების პრევენციის ღონისძიებები; 

• პერსონალს ჩაუტარდება ინსტრუქტაჟი გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების 

საკითხებზე. 

 

6.2.5 ზემოქმედება ცხოველთა სამყაროზე 

როგორც აღინიშნა ბაზის ტერიტორია შემოფარგლულია და მასში ცხოველთა სახეობების 

მოხვედრის რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს, გარდა სინანტროპული სახეობებისა.  

მიუხედავად ამისა, საქმიანობის შედეგად მოსალოდნელია გარკვეული სახის პირდაპირი 

ნეგატიური ზემოქმედებები, განსაკუთრებით ფრინველებზე. არაპირდაპირი ზემოქმედების 

მხრივ კი აღსანიშნავია ხმაურის გავრცელება, ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების 

გავრცელება, უკანონო ნადირობა და სხვა.    

პირდაპირი ზემოქმედების სახეებიდან აღსანიშნავია ღამის საათებში განათებულობის ფონის 

შეცვლასთან დაკავშირებული ზემოქმედება - ფრინველთა დაფრთხობა, რისი თანმდევი 

შესაძლოა იყოს მათი დეზორიენტაცია და დაშავება ან დაღუპვა.  

გზშ-ის ფარგლებში ჩატარებული გაანგარიშებების შედეგების მოხედვით, მშენებლობის ფაზაზე 

ჰაერში გავრცელებული მავნე ნივთიერებების და ხმაურის ზემოქმედება მნიშვნელოვანი არ 

იქნება. 

ჰაერის დაბინძურების მოდელირების შედეგებმა აჩვენა, რომ ბაზის საქმიანობის პროცესში 

მოსალოდნელი ემისიები მნიშვნელოვან გავლენას ვერ იქონიებს მიმდებარე ტერიტორიებზე 

არსებულ ჰაბიტატებზე, კერძოდ: მავნე ნივთიერებათა გავრცელების მოდელირების შედეგების 

მიხედვით 500 მ-იანი ზონის საზღვარზე მიწისპირა კონცენტრაციები არ აღემატება ნორმირებულ 

სიდიდეებს. ანალოგიური შეიძლება ითქვას ხმაურის გავრცელების მოდელირების შედეგებზე.     

გამომდინარე ზემოთ თქმულიდან  მნიშნელოვან შემარბილებელ ღონისძიებებად უნდა 

ჩაითვალოს, ტერმინალის ტერიტორიიდან მავნე ნივთიერებების გავრცელების მონიტორინგი და 

ფრინველთა ღამის განათების სისტემების ზემოქმედებისაგან დაცვის ღონისძიებების 

შესრულების კონტროლი.     

საერთო ჯამში ცხოველთა სამყაროზე ზემოქმედების მნიშვნელობა შეიძლება შეფასდეს, როგორც 

დაბალი. ზემოქმედების მასშტაბის კიდევ უფრო შემცირებისთვის საჭიროა ღამის 

განათებულობის ოპტიმიზაცია და მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება. ასევე 

ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი, გრუნტის და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების, 

შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურად გატარება. 
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6.2.6 ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე 

ბაზის  ფუნქციონირების პროცესში ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

ზემოქმედების ძირითადი რეცეპტორები მომსახურე პერსონალია, ვინაიდან ობიექტი 

მაქსიმალურად დაცულია და მკაცრად კონტროლდება ტერიტორიაზე უცხო პირთა შემთხვევით, 

ან უნებართვოდ მოხვედრის შესაძლებლობა.  

პერსონალის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე პირდაპირი ზემოქმედება შეიძლება იყოს: 

სატრანსპორტო საშუალებების დაჯახება, დენის დარტყმა, სიმაღლიდან ჩამოვარდნა, 

ტრავმატიზმი დანადგარ-მექანიზმებთან მუშაობისას, მოწამვლა და სხვ. პირდაპირი 

ზემოქმედების პრევენციის მიზნით მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვა და 

მუდმივი ზედამხედველობა: 

• პერსონალისთვის ტრეინინგების ჩატარება უსაფრთხოებისა და შრომის დაცვის 

საკითხებზე; 

• დასაქმებული პერსონალის უზრუნველყოფა ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებებით; 

• ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი, 

მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება; 

• ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების შემოღობვა; 

• ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე სტანდარტული სამედიცინო ყუთების 

არსებობა; 

• მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; 

• სატრანსპორტო ოპერაციებისას უსაფრთხოების წესების მაქსიმალური დაცვა, 

სიჩქარეების შეზღუდვა; 

• სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების 

გარეშე მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი; 

• ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება.     
 

აღსანიშნავია, რომ ჩამოთვლილი შემარბილებელი ღონისძიებების აბსოლუტური უმრავლესობა 

ბაზის ტერიტორიაზე უკვე დანერგილია და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალის მიერ 

ხდება უსაფრთხოების ნორმებზე მუდმივი მეთვალყურეობა. ასეთ პირობებში საქმიანობის 

პროცესში ზემოქმედების რეალიზაციის რისკი შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი.  

 

6.2.7 დასაქმებასთან დაკავშირებული დადებითი და ნეგატიური ზემოქმედებები 

ახალი რეზერვუარების ოპერირება განხორციელდება ბაზის არსებული პერსონალის მიერ და 

დამატებითი პერსონალის დასაქმება გათვალისწინებული არ არის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

დღეისათვის ბაზაში დასაქმებული პერსონალის ძირითადი ნაწილი ადგილობრივი 

მოსახლეობაა, რაც მნიშვნელოვანია რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 

თვალსაზრისით. 

დაგეგმილი საქმიანობა რეგიონის დემოგრაფიული ბალანსის ან სხვა დემოგრაფიული 

პირობების შეცვლასთან დაკავშირებული არ იქნება. 

 

6.2.8 წვლილი ეკონომიკაში 

ახალი რეზერვუარების მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის განხორციელება გარკვეულ  

წვლილს შეიტანს რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში.  

მშენებლობაზე გამოყენებული იქნება სამშენებლო მასალების ადგილობრივი რესურსები, რაც 

მცირედ მაგრამ მაინც ხელს შეუწყობს სამშენებლო მასალების წარმოების სექტორის 

გააქტიურებას.  
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პროექტის განხორციელების შედეგად ადგილობრივ ბიუჯეტში შევა დამატებითი თანხები. მათ 

შორის აღსანიშნავია ქონების გადასახადი, რაც რეგიონის ინფრასტრუქტურის განვითარებას და 

სხვადასხვა სოციალურ პროექტებს მოხმარდება. 

 

6.2.9 კუმულაციური ზემოქმედება 

კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების მთავარი მიზანია, პროექტის განხორციელებით 

მოსალოდნელი ზემოქმედების ისეთი სახეების იდენტიფიცირება, რომლებიც როგორც ცალკე 

აღებული, არ იქნება მასშტაბური ხასიათის, მაგრამ სხვა - არსებული, მიმდინარე თუ 

პერსპექტიული პროექტების განხორციელებით მოსალოდნელ, მსგავსი სახის ზემოქმედებასთან 

ერთად, გაცილებით მაღალი და საგულისხმო უარყოფითი ან დადებითი შედეგების მომტანია.  

შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს  ნავთობშემკრები ბაზის ექსპლუატაციის პროცესში, 

მისი საქმიანობის სპეციფიკიდან და განთავსების ადგილიდან გამომდინარე, კუმულაციური 

ზემოქმედების ერთადერთ საგულისხმო სახედ უნდა მივიჩნიოთ ხმაურის გავრცელება. კერძოდ, 

ბაზისა და საავტომობილო მაგისტრალზე ტრანსპორტის მოძრაობის შედეგად გამოწვეული 

ხმაურის ჯამური ზეგავლენა გარემოს სხვადასხვა რეცეპტორებზე.  

თუმცა როგორც 6.2.2. პარაგრაფშია აღნიშნული ბაზის ფუნქციონირებით გამოწვეული ხმაური, 

პრაქტიკულად ვერანაირ გავლენას ვერ ახდენს საერთო მდგომარეობაზე. ამასთან ძირითადი 

რეცეპტორები ბაზის ტერიტორიიდან დაცილებულია მნიშვნელოვანი მანძილით.  

გამომდინარე აღნიშნულიდან, ბაზის ფუნქციონირების შედეგად ხმაურის გავრცელებით 

გამოწვეული კუმულაციური ზეგავლენის მნიშვნელობა შეიძლება მივიჩნიოთ, როგორც ძალიან 

დაბალი და იგი დეტალურ განხილვას არ საჭიროებს. 

 

 

7 გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნეგატიური ზემოქმედებების თავიდან აცილების 

ღონისძიებები 

ზოგადი მიმოხილვა 

გარემოსდაცვითი ღონისძიებების იერარქია შემდეგნაირად გამოყურება:  

• ზემოქმედების თავიდან აცილება/პრევენცია; 

• ზემოქმედების შემცირება; 

• ზემოქმედების შერბილება; 

• ზიანის კომპენსაცია. 
 

ზემოქმედების თავიდან აცილება და რისკის შემცირება შესაძლებლობისდაგვარად შეიძლება 

მიღწეულ იქნას ბაზის ოპერირების საუკეთესო პრაქტიკის გამოყენებით.  

ბაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროცესში, გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი 

ღონისძიებების გეგმა მოცემულია ცხრილებში 7.1. და 7.2. გეგმა „ცოცხალი” დოკუმენტია და მისი 

დაზუსტება და კორექტირება მოხდება სამუშაო პროცესში მონიტორინგის/დაკვირვების 

საფუძველზე. პასუხისმგებლობა გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და მენეჯმენტის 

წარმართვაზე ეკისრება ბაზის გარემოსდაცვით საკითხებზე პასუხისმგებელ პირს. 
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ცხრილი 7.1. გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები რეზერვუარის მშენებელობის ფაზაზე 

რეცეპტორი/ 

ზემოქმედება 
ზემოქმედების აღწერა შემარბილებელი ღონისძიებები შემსრულებელი 

ატმოსფერულ 

ჰაერში 

არაორგანული 

მტვერის 

გავრცელება 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

• მიწის სამუშაოების 

შედეგად წარმოქმნილი 

მტვერი; 

• მანქანების 

გადაადგილებისას 

წარმოქმნილი მტვერი; 

• ინერტული მასალების, 

სამშენებლო მასალების 

დატვირთვა-

გადმოტვირთვისას 

წარმოქმნილი მტვერი. 

• სამშენებლო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების  ტექნიკური 

გამართულობის უზრუნველყოფა; 

• სამუშაო დღეებში მშრალ და ქარიან ამინდში ოთხ საათში ერთხელ არა 

ასფალტირებული გზის ან გაშიშვლებული გრუნტის საფარიანი 

ტერიტორიების  მორწყვა; 

• ნაყარი სამშენებლო მასალების შენახვის წესების დაცვა, რათა არ მოხდეს 

მათი ამტვერება ქარიან ამინდებში; 

• სატვირთო მანქანებით ფხვიერი მასალის გადატანისას, როცა არსებობს 

ამტვერების ალბათობა, მათი ბრეზენტით დაფარვა; 

• მიწის სამუშაოების წარმოების და მასალების დატვირთვა-

გადმოტვირთვისას მტვრის ჭარბი ემისიის თავიდან ასაცილებლად 

სიფრთხილის ზომების მიღება (მაგ. დატვირთვა გადმოტვირთვისას დიდი 

სიმაღლიდან მასალის დაყრის აკრძალვა); 

• ტრანსპორტის მოძრაობის ოპტიმალური სიჩქარის დაცვა; 

• პერსონალის (განსაკუთრებით სატრანსპორტო საშუალებებისა და ტექნიკის 

მძღოლების) ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე; 

• საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და 

სათანადო რეაგირება. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

ატმოსფერული 

ჰაერში წვის 

პროდუქტების 

გავრცელება  

 

მნიშვნელოვნება: 

 „დაბალი“ 

• მანქანების, სამშენებლო 

ტექნიკის გამონაბოლქვი; 

• შედუღების აეროზოლები. 

• მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; 

• მანქანების გადაადგილებისას ოპტიმალური მარშრუტის და სიჩქარის 

შერჩევა; 

• მანქანების ძრავების ჩაქრობა ან მინიმალურ ბრუნზე მუშაობა, როცა არ 

ხდება მათი გამოყენება; 

• პერსონალის ინსტრუქტაჟი; 

• საჩივრების დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო რეაგირება. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 186 / 282 

 

ხმაურის 

გავრცელება 

სამუშაო ზონაში 

 

მნიშვნელოვნება: 

 „საშუალო“ 

• სატრანსპორტო 

საშუალებებით 

გამოწვეული  ხმაური; 

• სამშენებლო/სამონტაჟო 

სამუშაოებით გამოწვეული 

ხმაური.  

• მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; 

• მაღალი დონის ხმაურის წარმომქმნელი სამუშაოების შემსრულებელი 

პერსონალის ხშირი ცვლა; 

• ხმაურის დონეების მონიტორინგი; 

• საჭიროებისამებრ, პერსონალის უზრუნველყოფა დაცვის საშუალებებით; 

• პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

ნიადაგის/გრუნტი

ს დაბინძურება 

 

მნიშვნელოვნება: 

 „დაბალი“ 

• ნიადაგის დაბინძურება 

ნარჩენებით; 

• დაბინძურება საწვავის, 

ზეთების ან სხვა 

ნივთიერებების დაღვრის 

შემთხვევაში. 

• მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა; 

• პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალების (ზეთები, საპოხი მასალების 

და სხვ.) უსაფრთხოდ შენახვა/დაბინავება; 

• ნარჩენების სეპარირება შესაძლებლობისდაგვარად ხელახლა გამოყენება 

გამოუსადეგარი ნარჩენების  კონტეინერებში მოთავსება და ტერიტორიიდან 

გატანა; 

• სამუშაოს დასრულების შემდეგ ყველა პოტენციური დამაბინძურებელი 

მასალის გატანა; 

• საჭიროების შემთხვევაში ნიადაგის ხარისხის ლაბორატორიული 

კონტროლი; 

• ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი შემდგომი 

რემედიაციისათვის  ტერიტორიიდან გატანილი უნდა იქნას ამ 

საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორის მიერ; 

• პერსონალის ინსტრუქტაჟი. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 
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წყლის გარემოს 

დაბინძურება  

 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

 

 

• დაბინძურება ნარჩენების 

არასწორი მენეჯმენტის 

გამო. 

• დაბინძურება 

სატრანსპორტო 

საშუალებებიდან და 

ტექნიკიდან ზეთის ჟონვის 

გამო; 

• დაბინძურება გაუწმენდავი 

ჩამდინარე წყლებით. 

• წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების შესაბამისი მართვა- შესაბამის 

საკანალიზაციო კოლექტორებში ჩაშვება.  

• მანქანა-დანადგარების გამართულ მდგომარეობაში ყოფნის 

უზრუნველყოფა საწვავის/ზეთის წყალში ჩაღვრის რისკის თავიდან 

ასაცილებლად; 

• მასალებისა და ნარჩენების სწორი მენეჯმენტი; 

• მუშაობისას წარმოქმნილი ნარჩენები შეგროვდება და  დროებით 

დასაწყობდება ტერიტორიაზე სპეციალურად გამოყოფილ უბანზე; 

• ნიადაგზე საწვავის/ზეთის დაღვრის შემთხვევაში დაღვრილი მასალის 

ლოკალიზაცია და დაბინძურებული უბნის დაუყოვნებლივი გაწმენდა 

დაბინძურების წყალში მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად.   

• პერსონალს ინსტრუქტაჟი. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

ვიზუალურ-

ლანდშაფტური 

ცვლილება 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

• ვიზუალურ-

ლანდშაფტური 

ცვლილებები სამშენებლო 

მასალების და ნარჩენების 

დასაწყობებით და სხვა.  

• დროებითი კონსტრუქციების, მასალების და ნარჩენების ისე განთავსება, 

რომ ნაკლებად შესამჩნევი იყოს ვიზუალური რეცეპტორებისთვის 

(გზისპირა მოსახლეობისთვის და მგზავრებისთვის); 

• სამუშაოს დასრულების შემდეგ ტერიტორიების გამწვანდება და 

ლანდშაფტის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება.  

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

ზემოქმედება  

ფაუნაზე 

 

მნიშვნელოვნება: 

„დაბალი“ 

• ფაუნაზე პირდაპირი 

ზემოქმედება 

მოსალოდნელი არ არის  

 

• მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება სინათლის გავრცელების 

შემცირების მიზნით; 

• ნარჩენების სათანადო მენეჯმენტი; 

• აიკრძალოს ნავთობისა და სხვა მომწამლავი ნივთიერებების დაღვრა წყალსა 

და ნიადაგზე; 

• პერსონალის ინსტრუქტაჟი სამუშაოების დაწყებამდე. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 
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ნარჩენების 

მართვა 

 

მნიშვნელოვნება: 

„საშუალო“ 

• სამშენებლო ნარჩენები (მ.შ. 

სახიფათო ნარჩენები) 

• საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენები. 

• ნარჩენები (განსაკუთრებით სამშენებლო ნარჩენები) მაქსიმალურად 

გამოყენებული იქნას ხელმეორედ (მაგ. ვაკისის მოწყობისას); 

• ნარჩენების დროებითი განთავსებისთვის გარე ფაქტორების 

ზემოქმედებისგან დაცული უბნების/სათავსების გამოყოფა; 

• სახიფათო ნარჩენები შეფუთული უნდა იყოს სათანადოდ და უნდა 

გააჩნდეს შესაბამისი მარკირება; 

• სახიფათო ნარჩენების მართვა მოხდეს ამ საქმიანობაზე შესაბამისი 

ნებართვის მქონე კონტრაქტორის საშუალებით; 

• ნარჩენების მართვის პროცესის მკაცრი კონტროლი. წარმოქმნილი 

ნარჩენების რაოდენობის, ტიპების და შემდგომი მართვის პროცესების 

აღრიცხვის მიზნით სპეციალური ჟურნალის წარმოება; 

• ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნას სათანადო მომზადების 

მქონე პერსონალი; 

• დასაქმებული პერსონალს ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი და სწავლება 

ნარჩენების მართვის საკითხებზე. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

 

ცხრილი 7.2.  გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები რეზერვუარის ექსპლუატაციის ფაზაზე 

ნეგატიური 

ზემოქმედება 
ნეგატიური ზემოქმედების შემარბილებელი ზომები შემსრულებელი 

ატმოსფერულ ჰაერში 

მავნე ნივთიერებების 

გავრცელება  

• ძირითადი და დამხმარე დანიშნულების საწარმოო ობიექტების ტექნოლოგიური 

ოპერაციების დროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის მოთხოვნათა შესრულება;             

• ნავთობის შესანახი რეზერვუარების ტექნიკური კონტროლის ღონისძიებების 

განხორციელება; 

• რეზერვუარების სასუნთქი სარქველების ტექნიკური კონტროლის და საჭიროების 

შემთხვევაში მიმდინარე შეკეთების ღონისძიებების განხორციელება; 

• სატრანსპორტო საშუალებების და შიდაწვის ძრავაზე მომუშავე მექანიზმების  

ძრავების კონტროლი და რეგულირება; 

• ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის ღონისძიებების განხორციელება 

საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

• ფლუიდის და სასაქონლო ნავთობის გადატვირთვის დადგენილი სიჩქარეების 

უზრუნველყოფა; 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

• არახელსაყრელი მეტეოპირობების დროს ფლუიდის და სასაქონლო ნავთობის 

გადატვირთვის მოცულობითი სიჩქარეების შემცირება; 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 
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ხმაურის გავრცელება • სატრანსპორტო საშუალებების და შიდაწვის ძრავაზე მომუშავე მექანიზმების  

ძრავების კონტროლი და რეგულირება. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

• ტერიტორიაზე ტრანსპორტის მოძრაობის სიჩქარის შეზღუდვა. 
შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

• პერსონალის უზრუნველყოფა ყურსაცმებით 
შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

წყლის გარემოს 

დაბინძურება  

• საწარმოო სანიაღვრე ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ტექნიკური 

გამართულობის კონტროლი  შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” • ბაზის სამეურნეო-ფეკალური და საწარმოო-სანიაღვრე წყალარინების სისტემის 

გამართულობის კონტროლი 

• ბაზის  ტერიტორიაზე, შესაფერის ადგილებში მოთავსებული უნდა იყოს დაღვრის 

საწინააღმდეგო ნაკრები და შესაბამისი აღჭურვილობა. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

• ნავთობის დაღვრის ნებისმიერი შემთხვევისას ბაზის ხელმძღვანელობა 

ვალდებულია დაუყოვნებლივ განახორციელოს დაბინძურების აღკვეთის 

სამუშაოები და შემთხვევის შესახებ აცნობოს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროს და ნავთობის და გაზის სააგენტოს. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

ზემოქმედება 

ცხოველებზე 

• ღამის განათებულობის ოპტიმიზაცია და მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება. შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

ნარჩენების მართვა 

• ბაზის ტერიტორიაზე  დანერგილი იქნას ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების 

მეთოდი, რისთვისაც ობიექტი უზრუნველყოფილი იქნას სათანადო მარკირების და 

ფერის, საჭირო რაოდენობის კონტეინერებით; 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

• ნავთობის ნარჩენების და  ნავთობით დაბინძურებულ ნებისმიერი ნარჩენების, ან სხვა 

სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად გამოყოფილი იქნას სპეციალური სათავსი, 

რომელიც  აღიჭურვილი უნდა იყოს გარემოსდაცვითი და უსაფრთოხების წესების 

მოთხოვნების შესაბამისად.  

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

• სახიფათო ნარჩენების ბაზის ტერიტორიიდან გატანა და მუდმივი განთავსება მოხდეს ამ 

საქმიანობაზე სათანადო ლიცენზიის მქონე კონტრაქტორის მიერ; 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

• უზრუნველყოფილი იქნას ნარჩენების მართვაზე დასაქმებული პერსონალის წინასწარი 

და პერიოდული სწავლება და ტესტირება. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

• ნარჩენების მართვის სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება  შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

 

მომსახურე 

პერსონალის 

• მომსახურე პერსონალის მომარაგება სპეცტანსაცმლით და ინდივიდუალური 

დაცვის საშუალებებით; 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

• მომსახურე პერსონალისათვის პროფესიული უსაფრთხოების და გარემოსდაცვით 

საკითხებზე სწავლების და ტესტირების ჩატარება; 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 190 / 282 

 

უსაფრთხოება და 

ჯანმრთელობის დაცვა 

• ყველა სამუშაო ადგილზე  პროფესიული უსაფრთხოების გამაფრთხილებელი 

ნიშნების განთავსება; 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

• მომსახურე პერსონალის მიერ სპეცტანსაცმლის და ინდივიდუალური დაცვის 

საშუალებების გამოყენებაზე სისტემატური ზედამხედველობა; 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

• უზრუნველყოფილი იქნას მომსახურე პერსონალის წინასწარი და პერიოდული 

სამედიცინო შემოწმება; 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 

• კატეგორიულად დაუშვებელია  სამუშაო ადგილებზე საკვების მიღება და 

სიგარეტის მოწევა. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ ქოფმანი” 
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8 გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა 

მონიტორინგის მეთოდები მოიცავს ვიზუალურ დაკვირვებას და გაზომვებს (საჭიროების 

შემთხვევაში). მონიტორინგის გეგმა აღწერს სამონიტორინგო პარამეტრებს, მონიტორინგის 

დროს და სიხშირეს, მონიტორინგის მონაცემების შეგროვებას და ანალიზს. მონიტორინგის 

მოცულობა დამოკიდებულია მოსალოდნელი ზემოქმედების/რისკის მნიშვნელოვნებაზე.  

სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას და ბაზის ექსპლუატაციის პროცესში ეკოლოგიური 

მონიტორინგის ორგანიზება ითვალისწინებს შემდეგი ამოცანების გადაჭრას: 

• მოქმედი გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების დადასტურება; 

• რისკებისა და ეკოლოგიური ზემოქმედებების კონტროლირებადობის უზრუნველყოფა; 

• დაინტერესებული პირების უზრუნველყოფა სათანადო გარემოსდაცვითი 

ინფორმაციით; 

• ნეგატიური ზემოქმედების შემამცირებელი/შემარბილებელი ღონისძიებების 

განხორციელების დადასტურება, მათი ეფექტურობის განსაზღვრა და აუცილებლობის 

შემთხვევაში მათი კორექტირება; 

• ექსპლუატაციის პერიოდში პერმანენტული გარემოსდაცვითი კონტროლი.  

ბაზის ექსპლუატაციისას გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა მოცემულია პარაგრაფებში 8.1. 

და 8.2. 
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ცხრილი 8.1. გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა - მშენებლობის ფაზა  

კონტროლის 

საგანი 

კონტროლის/სინჯის აღების 

წერტილი 
მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი პასუხისმგებელი 

1 2 3 4 5 6 

ატმოსფერული 

ჰაერი 

სამშენებლო მოედანი  • ვიზუალური; 

• მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი 

• სამშენებლო სამუშაოების  

პროცესში კვირაში 

ერთხელ; 

•  

• ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის  

ნორმატიულთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა; 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

ხმაური  • სამშენებლო მოედანი  

•  

• მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი 

• გაზომვა - საჩივრების 

შემოსვლის შემთხვევაში; 

• ტექნიკის გამართულობის 

შემოწმება სამუშაოს 

დაწყებამდე. 

• ჯანდაცვის და 

უსაფრთხოების 

ნორმებთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა;  

• შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

ნიადაგი და 

გრუნტი 

• სამშენებლო მოედანი - 

მასალების და ნარჩენების 

დასაწყობების ადგილები;  

•  

• ვიზუალური 

კონტროლი; 

• მეთვალყურეობა 

ნარჩენების მენეჯმენტზე 

• მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი. 

• პერიოდული შემოწმება;  

• შემოწმება სამუშაოს 

დასრულების შემდეგ; 

• ლაბორატორიული 

კონტროლი - საჭიროების 

(ნავთობის დაღვრის) 

შემთხვევაში. 

• ნიადაგის  ხარისხის 

შენარჩუნება; 

•  

• შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

ჩამდინარე 

წყლები 

კოლექტორში ჩაღვრამდე 

(ჩაშვებამდე) 

• ვიზუალური 

კონტროლი; 

• მეთვალყურეობა 

ნარჩენების მენეჯმენტზე 

და სანიტარულ 

პირობებზე; 

• პერიოდული შემოწმება 

და ინსპექტირება; 

• ლაბორატორიული 

კონტროლი - 

საჭიროებისამებრ. 

• ნიადაგის დაბინძურების 

პრევენცია, მიწისქვეშა 

წყლების  ხარისხის 

დაცვა; 

 

• შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

უარყოფითი 

ვიზუალური 

ცვლილება  

• სამშენებლო მოედანი - 

მასალების და ნარჩენების 

დასაწყობების ადგილი;  

• ვიზუალური 

კონტროლი; 

• სამუშაოების 

დასრულების შემდგომ. 

 

• ტერმინალზე  

ვიზუალური ესთეტიკის 

შენარჩუნება 

• შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 
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• მეთვალყურეობა 

ნარჩენების მენეჯმენტზე 

და სანიტარულ 

პირობებზე. 

•  

ნარჩენები • სამშენებლო მოედანი და/ან 

მიმდებარე ტერიტორია; 

• ნარჩენების განთავსების 

ტერიტორია 

• ტერიტორიის 

ვიზუალური 

დათვალიერება; 

• ნარჩენების მენეჯმენტის 

კონტროლი 

• პერიოდული შემოწმება 

და ინსპექტირება; 

• სამუშაოების 

დასრულების შემდგომ. 

•  

• ნიადაგის ხარისხის 

დაცვა; 

• უარყოფითი ვიზუალური 

ეფექტის რისკის 

შემცირება; 

•  

• შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

შრომის 

უსაფრთხოება  

• სამუშაოთა წარმოების 

ტერიტორია  

• ინსპექტირება; 

• პირადი დაცვის 

საშუალებების არსებობა 

და გამართულობის 

პერიოდული 

კონტროლი; 

• უსაფრთხოების 

მოთხოვნების 

შესრულების კონტროლი 

• სამუშაოების დაწყების 

წინ; 

• პერიოდული კონტროლი 

სამუშაოს წარმოების 

პერიოდში. 

 

• ჯანდაცვის და 

უსაფრთხოების 

ნორმებთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა 

• ტრავმატიზმის თავიდან 

აცილება/მინიმიზაცია 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

ცხრილი 8.2. გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა ბაზის ექსპლუატაციის ფაზისათვის  

კონტროლის 

საგანი 

კონტროლის/სინჯის 

აღების წერტილი 
მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი პასუხისმგებელი 

1 2 3 4 5 6 

ჰაერი (მავნე 

ნივთიერებათა 

ემისიები) 

ბაზის ტერიტორია  • ნავთობის 

ნახშირწყალბადების 

სუნის ფიზიკური 

შეგრძნება; 

• დანადგარების, 

რეზერვუარების 

სასუნთქი სარქველების, 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი; 

• ინტენსიური 

ტექნოლოგიური 

ოპერაციებისას;  

• გეგმიურად, მინიმუმ თვეში 

2-ჯერ. 

• ატმოსფერული ჰაერის 

ხარისხის  

ნორმატიულთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა; 

• პერსონალის 

უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 
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კონტროლის 

საგანი 

კონტროლის/სინჯის 

აღების წერტილი 
მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი პასუხისმგებელი 

1 2 3 4 5 6 

ხმაური  ბაზის ტერიტორია • მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი; 

• ხმაურის 

ინსტრუმენტალური 

გაზომვა (საჭიროების 

შემთხვევაში). 

• ტექნიკის გამართულობის 

შემოწმება სისტემატურად. 

• გაზომვა - საჭიროების 

შემთხვევაში. 

• ჯანდაცვის და 

უსაფრთხოების 

ნორმებთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა;  

• პერსონალის 

კომფორტული სამუშაო 

პირობების შექმნა. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

ნიადაგი/ 

გრუნტი 

ბაზის ტერიტორია  • ვიზუალური 

კონტროლი; 

• მეთვალყურეობა 

ნარჩენების მენეჯმენტზე 

• ლაბორატორიული 

კონტროლი; 

• მანქანა-დანადგარების 

ტექნიკური 

გამართულობის 

კონტროლი. 

• პერიოდული შემოწმება;  

• ლაბორატორიული 

კონტროლი - საჭიროების 

(ნავთობის დაღვრის) 

შემთხვევაში. 

• ნიადაგის 

სტაბილურობის და 

ხარისხის შენარჩუნება; 

• ნიადაგის ხარისხზე 

დამოკიდებული სხვა 

რეცეპტორებზე 

(გრუნტის წყლები და 

სხვ) ზემოქმედების 

მინიმიზაცია. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

ცხოველთა 

სამყარო 

ბაზის მიმდებარე 

ტერიტორიები 

• ცხოველთა სახეობებზე 

დაკვირვება და ფონურ 

მდგომარეობასთან 

შედარება; 

• დაღუპული 

/დაშავებული 

ცხოველების მოძიება 

• პერიოდულად • ცხოველთა სამყაროზე  

ზემოქმედების 

მინიმიზაცია; 

• შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

ეფექტურობის შეფასება. 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 

ნარჩენები ბაზის ტერიტორია 

და მიმდებარე 

უბნები 

ნარჩენების 

განთავსების 

ტერიტორია 

• ტერიტორიის 

ვიზუალური 

დათვალიერება; 

• ნარჩენების მენეჯმენტის 

კონტროლი 

• პერიოდული შემოწმება და 

ინსპექტირება; 

• ნარჩენების განთავსების ან 

გატანის   შემდგომ. 

 

• ნიადაგის, წყლის 

ხარისხის დაცვა; 

• უარყოფითი 

ვიზუალური ეფექტის 

რისკის შემცირება; 

 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 
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კონტროლის 

საგანი 

კონტროლის/სინჯის 

აღების წერტილი 
მეთოდი სიხშირე/დრო მიზანი პასუხისმგებელი 

1 2 3 4 5 6 

შრომის 

უსაფრთხოება  

ბაზის ტერიტორია  • ინსპექტირება; 

• პირადი დაცვის 

საშუალებების არსებობა 

და გამართულობის 

პერიოდული 

კონტროლი; 

• უსაფრთხოების 

მოთხოვნების 

შესრულების კონტროლი 

• პერიოდული კონტროლი 

სამუშაოს წარმოების 

პერიოდში. 

 

• ჯანდაცვის და 

უსაფრთხოების 

ნორმებთან 

შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა 

• ტრავმატიზმის 

თავიდან 

აცილება/მინიმიზაცია 

შპს „ქურა ბეისინ 

ოფერეითინგ 

ქოფმანი” 
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9 საზოგადოების ინფორმირება და საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა 

საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეს აქვს შემდეგი 

ხელშეუვალი უფლებები: 

• საქართველოს ყველა მოქალაქეს უფლება აქვს ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის 

უვნებელ გარემოში, სარგებლობდეს ბუნებრივი და კულტურული გარემოთი. ყველა 

ვალდებულია გაუფრთხილდეს ბუნებრივ და კულტურულ გარემოს;  

• ადამიანს უფლება აქვს მიიღოს სრული, ობიექტური და დროული ინფორმაცია მისი 

სამუშაო და საცხოვრებელი გარემოს მდგომარეობის შესახებ. 

აღნიშნულიდან  გამომდინარე საქმიანობის განმხორციელებელი ვალდებულია გარემოზე 

ზემოქმედების ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციის პაკეტის შესახებ საჯარო 

განხილვის ჩატარება. 

შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს ნინოწმინდის ბაზის გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ დაგეგმვა მოხდება საქართველოს ნავთობისა და 

გაზის სახელმწიფო სააგენტოს მიერ. 

 

10 დასკვნები და რეკომენდაციები 

ნინოწმინდის ნავთობშემკრები ბაზის სარეზერვუარო პარკში 2 ახალი 1000 მ3 ტევადობის 

რეზერვუარის მშენებლობის და ბაზის ექსპლუატაციის პროცესში გარემოზე შესაძლო 

ზემოქმედების შეფასების საფუძველზე მომზადებულია შემდეგი დასკვნები და 

რეკომენდაციები: 

დასკვნები: 

• ნავთობშემკრები ბაზის ტერიტორიაზე სასაქონლო ნავთობის შესანახი მოცულობების 

გაზრდის და ზუსტი აღრიცხვის უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილია ორი ახალი 

1000 მ3 ტევადობის რეზერვუარის მოწყობა და ექსპლუატაცია; 

• ახალი რეზერვუარების მოწყობა მოხდება,  არსებული სარეზერვუარო პარკის 

ფარგლებში არსებულ თავისუფალ ტერიტორიაზე, რომელიც გათვალისწინებული იყო 

დამატებითი რეზერვუარების მოსაწყობად; 

• რეზერვუარის მშენებლობის პროცესში დაგეგმილია არსებული სარეზერვუარო პარკის 

ტერიტორიის გაფართოება, კერძოდ ჰიდროიზოლაციის ფენის მოწყობა და ზღუდარის 

მოწყობა ახალი რეზერვუარების პერიმეტრზე;          

• რეზერვუარებზე გათვალისწინებულია დამონტაჟდეს მოწყობილობების კომპლექტი 

(სასუნთქი არმატურა, სანათური, საძვრენი ხვრელი, სხვადასხვა ხელსაწყოები, 

ხანძარქრობის სისტემა, მეხამრიდები, დამიწების საშუალებები და სხვა); 

• ახალი რეზერვუარების ოპერირებისათვის გამოყენებული იქნება, ბაზის არსებული 

ინფრასტრუქტურა (სატუმბი სადგური, ტექნოლოგიური მილსადენები, ჩამდინარე 

წყლების არინების და სახანძრო წყალმომარაგების სისტემები და სხვა), რაც 

მნიშვნელოვანად ამცირებს გარემოზე ზემოქმედების რისკებს;   

• ბაზის ოპერირება ხდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ტექნოლოგიების 

გამოყენებით, რაც წინამდებარე ანგარიშში მოცემული შემარბილებელი ღონისძიებების 

გათვალისწინებით, უზრუნველყოფს ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე შესაძლო 

ნეგატიური ზემოქმედების მინიმიზაციას; 

• მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, ახალი 

რეზერვუარების მშენებლობის და  ნავთობშემკრები ბაზის ექსპლუატაციის პროცესში 
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500 მ-ნი ნორმირებული ზონის და უახლოესი დასახლებული ზონის მიმართ   არ 

გადააჭარბებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებს;  

• გაანგარიშების შედეგების მიხედვით რეზერვუარების მშენებლობის და ბაზის 

ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხმაური მნიშვნელოვან გავლენას ვერ ახდენს 

გარემოს აკუსტიკურ მდგომარეობაზე; 

• ბაზის მიმდინარე საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ბაზის ტერიტორიაზე 

მცენარეული საფარი  არ არსებობს, ხოლო ველური ცხოველების ბაზის ტერიტორიაზე 

მოხვედრის რისკი პრაქტიკულად გამორიცხულია. შესაბამისად რეზერვუარების 

მშენებლობის და ბაზის ექსპლუატაციის პროცესში ბიოლოგიურ გარემოზე პირდაპირი 

ნეგატიური ზემოქმედების რიკი მინიმალური. შესაძლებელია ადგილი ქონდეს 

არაპირდაპირ ზემოქმედებას (ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების და ხმაურის 

გავრცელება), რაც არ იქნება მნიშვნელოვანი დაგეგმილი შემარბილებელი 

ღონისძიებების გათვალისწინებით;   

• ბაზის ტერიტორიაზე წარმოიქმნება სხვადასხვა ტიპის (მ.შ. სახიფათო) ნარჩენები. 

საწარმოში დანერგილია ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, სახიფათო 

ნარჩენების დროებითი დასაწყობებისათვის გამოყოფილია შესაბამისი სათავსი და 

დაგროვების მიხედვით ნარჩენები შემდგომი მართვისათვის გადაეცემა შესაბამისი 

ნებართვის მქონე კონტრაქტორს (იხილეთ ნარჩენების მართვის გეგმა. დანართი N1); 

• ბაზის ტერიტორიაზე არსებობს ქმედითუნარიანი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა, 

რომლის საშუალებით ხანძრის კერების გაჩენის შემთხვევაში შესაძლებელია სწრაფი და 

სათანადო რეაგირება. შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს გააჩნია 

ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების  გეგმა, რომელიც შეთანხმებულია უფლებამოსილ 

სახელმწიფო ორგანოებთან; 

• ბაზის ტერიტორიაზე სათანადოდ დაცულია უსაფრთხოების ნორმები. პერსონალი 

აღჭურვილია ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, პერიოდულად უტარდებათ 

სწავლება და ტესტირება გარემოსდაცვითი და პროფესიული უსაფრთხოების 

საკითხებზე.   

 

რეკომენდაციები:  

• შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს უზრუნველყოფს კონტროლს გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში მოცემული შემარბილებელი ზომების და 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

შესრულებაზე; 

• ფრინველებზე ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით მოხდება ღამის განათებულობის 

ოპტიმიზაცია და მიმართული შუქის მინიმალური გამოყენება;  

• ნარჩენების მართვის პროცესი განხორციელდება წინამდებარე ანგარიშის N1 დანართში 

მოცემული ნარჩენების მართვის გეგმის შესაბამისად; 

• ღია ჩირაღდნებზე დამწვარი გაზის რაოდენობა შესაძლებლობის ფარგლებში  უნდა 

შემცირდეს გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური მიზანშეწონილობის გათვალისწინებით.  
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11 გამოყენებული ლიტერატურა 

1. საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“. 

2. საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“.  

3. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება „ატმოსფერულ ჰაერში 

მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების ტექნიკური 

რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“. 

4. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 

თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების 

შესახებ». 

5. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 1-

1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“.  

6.  «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», СПб., 2005. 

7. «Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в 

котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 ГКалл в час (с учетом 

методического письма НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17 мая 2000 г.)», Москва, 1999. 

 

8. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из 

резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.). 

9. «Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 

установок. СПб, 2001». 

10. «Временные методические указания  по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности  Петрозаводск, 1992» (с учетом 

дополнений НИИ Атмосфера 2005 г.). 

11. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (на основе удельных показателей). СПб, 1997» (с учетом дополнений НИИ 

Атмосфера 2005 г.). 

12. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (на основе удельных показателей). СПб, 1997» (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 2012 

г.). 

13. УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00  ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" Санкт-Петербург 2001-2005г.  

14. საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“. 

15. საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“. 

16. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის  2013 წლის 8 აგვისტოს  

№56 ბრძანება  „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის 

ნორმების გაანგარიშების მეთოდის შესახებ“ 

17. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 

თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების 

შესახებ». 

18. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 1-

1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“. 

19. Гидрогеология СССР, том X, Грузинская ССР, 1970;  

20. „საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია“, ლ.ი. მარუაშვილი, თბილისი, 1964; 

21. „საქართველოს გეოლოგია“, ნ. მრევლიშვილი, თბილისი, 1997; 

22. www.statistics.ge. 
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ნარჩენების მართვის გეგმა  

12.1.1 შესავალი 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქოფმანი”-ს (შემდგომში 

შპს „KBOC“) მიმდინარე საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმას. 

წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა მომზადებულია საქართვლოს კანონის „ნარჩენების 

მართვის კოდექსი“-ს მოთხოვნების საფუძველზე. კანონის მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის 

შესაბამისად „ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომლის საქმიანობის შედეგად წლის 

განმავლობაში 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი 

ან ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენი წარმოიქმნება, ვალდებულია შეიმუშაოს 

კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა“.  

ვინაიდან საქმიანობის მიმდინარეობის პროცესში ადგილი აქვს არასახიფათო და ინერტული 

ნარჩენების, ასევე 120 კგ-ზე მეტი რაოდენობით სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნას1, 

შემუშავებულია შპს „KBOC“-ს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების 

მართვის გეგმა და მოიცავს კომპანიის საქმიანობის უახლოეს სამწლიან პერიოდს (2017-2019 წწ). 

საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 

13.1.1.1.  
ცხრილი. 13.1.1.1. 

საქმიანობის განმახორციელებელი კომპანია  შპს „KBOC“ 

კომპანიის იურიდიული მისამართი 
საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს 

რაიონში, კოსტავას გამზ., №70 

რეგისტრაციის თარიღი 18/10/2016 

საიდენტიფიკაციო ნომერი 405171567 

შპს „KBOC“ 

ელექტრონული ფოსტა  giorgi.adeisvhili@kboc.ge 

საკონტაქტო პირი/გარემოსდაცვითი 

მმართველი 
გიორგი ადეიშვილი 

საკონტაქტო ტელეფონი 2 00 50 50 

საქმიანობის სახე ნავთობის და ბუნებრივი აირის მოპოვება 

 

  

                                                      

1 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №446. 2016 წლის 16 სექტემბერი ქ. თბილისი   ნარჩენების მართვის კოდექსით 

გათვალისწინებულ ზოგიერთ ვალდებულებათა რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ. შეტანილია ცვლილება - 2020 წლის 1 

იანვრამდე ფიზიკური ან იურიდიული პირი თავისუფლდება კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავების 

ვალდებულებისაგან, თუ იგი ახორციელებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2016 წლის 28 ივლისის №10 

დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორით განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობების 

ჩამონათვალით გათვალისწინებულ ან სხვა საქმიანობას და  წლის განმავლობაში წარმოქმნის 120 კგ ან ნაკლები ოდენობის სახიფათო 

ნარჩენს. 
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12.1.2  საკანონმდებლო საფუძველი 

წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა მომზადებულია „ნარჩენების მართვის კოდექსი“-ს 

მოთხოვნების საფუძველზე.  

ნარჩენების მართვის გეგმის შინაარსი შეესაბამება - „კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის 

განხილვისა და შეთანხმების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის მინისტრის ბრძანება №211.   2015 წლის 4 აგვისტო ქ. თბილისი - 

დოკუმენტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. 

შემუშავებული  გეგმა მოიცავს: 

• ინფორმაციას წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ (წარმოშობა, სახეობა, შემადგენლობა, 

რაოდენობა); 

• ინფორმაციას ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული 

ღონისძიებების შესახებ (განსაკუთრებით სახიფათო ნარჩენების შემთხვევაში); 

• წარმოქმნილი ნარჩენების სეპარირების მეთოდების აღწერას; 

• ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდებსა და პირობებს; 

• ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობებს; 

• ნარჩენების დამუშავებისთვის გამოყენებულ მეთოდებს ან/და იმ პირის შესახებ ინფორმაციას, 

რომელსაც ნარჩენები შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა; 

• ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის მოთხოვნებს; 

• ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდებს. 

 

 

12.1.3 ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნები და ამოცანები 

წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა ადგენს შპს „KBOC“-ს მიმდინარე საქმიანობის პროცესში 

წარმოქმნილი საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, 

განთავსების, გაუვნებლობისა და ხელახალი გამოყენების წესებს, გარემოსდაცვითი, 

სანიტარიულ–ჰიგიენური და ეპიდემიოლოგიური ნორმების და წესების მოთხოვნების დაცვით.  

ნარჩენების მართვის პროცესის ძირითადი ამოცანებია: 

• ნარჩენების იდენტიფიკაციის უზრუნველყოფა, მათი სახეების მიხედვით; 

• ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების უზრუნველყოფა, მათი დროებითი 

განთავსებისათვის საჭირო პირობების დაცვა, რათა გამოირიცხოს ნარჩენების მავნე 

ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე; 

• ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობების უზრუნველყოფა, რომლის დროსაც 

გამორიცხული უნდა იქნას ნარჩენების გაფანტვა, დაკარგვა, ავარიული სიტუაციების შექმნა, 

გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენება; 

• გაუვნებლობის ან გადამუშავების დროს გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის 

უვნებელი მეთოდების გამოყენება; 

• ნარჩენების რაოდენობის შემცირება; 

• ნარჩენების მეორადი გამოყენება; 

• ნარჩენების მართვაზე პერსონალის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა; 

• საწარმოო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების აღრიცხვის უზრუნველყოფა. 

წინამდებარე გეგმა  მოიცავს დაგეგმილი საქმიანობის ყველა სახეს, რომლის დროს წარმოიქმნება 

ნარჩენები, მათ შორის: 

• საქმიანობა (რეკონსტრუქცია და ექსპლუატაცია) ნორმალურ პირობებში; 

• საქმიანობა არა ნორმალურ პირობებში (მაგ. სარემონტო სამუშაოების ჩატარების დროს); 

• საქმიანობა ავარიული სიტუაციის დროს. 
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გეგმაში მოცემული მითითებების შესრულება სავალდებულოა საქმიანობის 

განმახორციელებელი კომპანიის - შპს „KBOC“-ს ყველა თანამშრომლისათვის. 

. 

 

12.1.4 ნარჩენების მართვის იერარქია და პრინციპები 

საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს 

კანონმდებლობა ეფუძნება ნარჩენების მართვის შემდეგ იერარქიას: 

• პრევენცია; 

• ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება; 

• რეციკლირება; 

• სხვა სახის აღდგენა, მათ შორის, ენერგიის აღდგენა; 

• განთავსება. 

ნარჩენების მართვის იერარქიასთან მიმართებით კონკრეტული ვალდებულებების 

განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული: 

• ეკოლოგიური სარგებელი; 

• შესაბამისი საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის გამოყენებით ტექნიკური 

განხორციელებადობა; 

• ეკონომიკური მიზანშეწონილობა. 

ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის 

საფრთხის შექმნის გარეშე, კერძოდ, ისე, რომ ნარჩენების მართვამ: 

• საფრთხე არ შეუქმნას წყალს, ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას; 

• არ გამოიწვიოს ზიანი ხმაურითა და სუნით; 

• არ მოახდინოს უარყოფითი გავლენა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით – 

დაცულ ტერიტორიებზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე. 

ნარჩენების მართვა ხორციელდება შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით: 

• „უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ – მიღებული უნდა იქნეს 

ზომები გარემოსთვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, 

მაშინაც კი, თუ არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემები; 

• პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ – ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების 

მფლობელი ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯები; 

• „სიახლოვის პრინციპი“ – ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს მდებარე 

ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტიანობის 

გათვალისწინებით; 

• „თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ – უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს 

მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის ობიექტების ინტეგრირებული 

და ადეკვატური ქსელი. 

საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს 

კანონმდებლობა ეფუძნება ნარჩენების მართვის შემდეგ იერარქიას: 

• პრევენცია; 

• ხელახალი გამოყენებისთვის მომზადება; 

• რეციკლირება; 

• სხვა სახის აღდგენა, მათ შორის, ენერგიის აღდგენა; 

• განთავსება. 
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ნარჩენების მართვის იერარქიასთან მიმართებით კონკრეტული ვალდებულებების 

განსაზღვრისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული: 

• ეკოლოგიური სარგებელი; 

• შესაბამისი საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის გამოყენებით ტექნიკური 

განხორციელებადობა; 

• ეკონომიკური მიზანშეწონილობა. 

ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის 

საფრთხის შექმნის გარეშე, კერძოდ, ისე, რომ ნარჩენების მართვამ: 

• საფრთხე არ შეუქმნას წყალს, ჰაერს, ნიადაგს, ფლორას და ფაუნას; 

• არ გამოიწვიოს ზიანი ხმაურითა და სუნით; 

• არ მოახდინოს უარყოფითი გავლენა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, განსაკუთრებით – 

დაცულ ტერიტორიებზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზე. 

ნარჩენების მართვა ხორციელდება შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით: 

• „უსაფრთხოების წინასწარი ზომების მიღების პრინციპი“ – მიღებული უნდა იქნეს 

ზომები გარემოსთვის ნარჩენებით გამოწვეული საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, 

მაშინაც კი, თუ არ არსებობს მეცნიერულად დადასტურებული მონაცემები; 

• პრინციპი „დამბინძურებელი იხდის“ – ნარჩენების წარმომქმნელი ან ნარჩენების 

მფლობელი ვალდებულია გაიღოს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული ხარჯები; 

• „სიახლოვის პრინციპი“ – ნარჩენები უნდა დამუშავდეს ყველაზე ახლოს მდებარე 

ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური ეფექტიანობის 

გათვალისწინებით; 

• „თვითუზრუნველყოფის პრინციპი“ – უნდა ჩამოყალიბდეს და ფუნქციონირებდეს 

მუნიციპალური ნარჩენების განთავსებისა და აღდგენის ობიექტების ინტეგრირებული 

და ადეკვატური ქსელი. 

 

 

12.1.5 საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები და 

მიახლოებითი რაოდენობები 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში მოსალოდნელი ნარჩენების სახეები და მიახლოებითი 

რაოდენობები მოცემულია ცხრილში 13.1.5.1.  

ცხრილში მოცემული ორგანიზაციების თუ პირების გამოყენება ნარჩენების მართვისთვის 

მოხდება დროებითი დასაწყობების შემდგომ  საჭიროების შემთხვევაში ან შენახვის 

განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდგომ ტენდერის საფუძველზე 
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  ცხრილი 13.1.5.1. 

ნარჩენის 

კოდი 
ნარჩენის დასახელება 

სახიფათო 

(დიახ/ 

არა) 

ნარჩენის 

ფიზიკური 

მდგომარეობა 

სახიფათოობის 

მახასიათებელი 

წარმოქმნილი ნარჩენების 

მიახლოებითი რაოდენობა წლების 

მიხედვით 

განთავსება/ 

აღდგენის 

ოპერაციები 

ნარჩენების 

მართვა/კონტრაქტორი 

კომპანიები 

ბაზელის 

კონვენციის 

კოდი (Y) 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

12 01 ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება ლითონებისა და პლასტმასის ფორმირებისა და ზედაპირების დამუშავებისას 

12 01 01 

 

შავი ლითონების 

ჩარხვის და ქლიბვის 

ნარჩენები 

არა მყარი - 
1 - 1.5 

ტ./წელ 

1 - 1.5 

ტ./წელ 

1 - 1.5 

ტ./წელ R4 
ჩაბარდება ჯართის 

მიმღებ პუნქტში 
- 

12 01 02 

 

შავი ლითონების 

ნაწილაკები 
არა მყარი - 

80 - 100 

კგ/წელ 

80 - 100 

კგ/წელ 

80 - 100 

კგ/წელ R4 
ჩაბარდება ჯართის 

მიმღებ პუნქტში 
- 

12 01 13 
შედუღებისას 

წარმოქმნილი ნარჩენი  
არა მყარი - 

200 - 500 

კგ/წელ 

200 - 500 

კგ/წელ 

200 - 500 

კგ/წელ 
R4 

ჩაბარდება ჯართის 

მიმღებ პუნქტში 
- 

13 ზეთის ნარჩენები (გარდა საკვებად გამოყენებული ზეთებისა, რომლებიც განხილულია 05, 12 და 19 თავებში) 

13 01 ნარჩენი ჰიდრავლიკური  ზეთები 

13 01 11* 

 

სინთეტური 

ჰიდრავლიკური 

ზეთები 

დიახ თხევადი 
H2, H3-A, H5, 

H 14 

400 - 600 

ლ/წელ 

400 - 600 

ლ/წელ 

400 - 600 

ლ/წელ R9 
ხელახლა 

გამოყენება 

საწარმოო პროცესში 

Y8 

13 01 13* 

 

სხვა ჰიდრავლიკური 

ზეთები 
დიახ თხევადი 

H2, H3-A, H5, 

H 14 

500 - 700 

ლ/წელ 

500 - 700 

ლ/წელ 

500 - 700 

ლ/წელ R9 
ხელახლა 

გამოყენება 

საწარმოო პროცესში 

Y8 

13 02 ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის ზეთები და ზეთოვანი ლუბრიკანტები 

13 02 04* 

ძრავისა და კბილანური 

გადაცემის კოლოფის 

მინერალური 

ქლორირებული 

ზეთები და 

ქლორირებული 

ზეთოვანი 

ლუბრიკანტები 

დიახ თხევადი 
H2, H3-A, H5, 

H 14 

200 - 300 

ლ/წელ 

200 - 300 

ლ/წელ 

200 - 300 

ლ/წელ 

R9 
ხელახლა 

გამოყენება 

საწარმოო პროცესში 

Y8 
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13 02 05* 

ძრავისა და კბილანური 

გადაცემის კოლოფის 

მინერალური 

არაქლორირებული 

ზეთები და 

არაქლორირებული 

ზეთოვანი 

ლუბრიკანტები 

დიახ თხევადი H2, H5 
200 - 300 

ლ/წელ 

200 - 300 

ლ/წელ 

200 - 300 

ლ/წელ 

R9 
ხელახლა 

გამოყენება 

საწარმოო პროცესში 

Y8 

13 02 06* 

ძრავისა და კბილანური 

გადაცემის კოლოფის 

სინთეტიკური ზეთები 

და სხვა ზეთოვანი 

ლუბრიკანტები 

დიახ თხევადი H2, H3-A, H5 
200 - 300 

ლ/წელ 

200 - 300 

ლ/წელ 

200 - 300 

ლ/წელ 

R9 
ხელახლა 

გამოყენება 

საწარმოო პროცესში 

Y8 

შესაფუთი მასალის, აბსორბენტების, საწმენდი ნაჭრების, ფილტრებისა და დამცავი ტანისამოსის ნარჩენები, რომლებიც გათვალისწინებული არ არის სხვა 

პუნქტებში - ჯგუფის კოდი 15 

15 01 შესაფუთი მასალა (ცალკეულად შეგროვებული შესაფუთი მასალის ნარჩენების ჩათვლით) 

15 01 01 
ქაღალდისა და მუყაოს 

შესაფუთი მასალა 
არა მყარი - 

500 - 600 

კგ/წელ 

500 - 600 

კგ/წელ 

500 - 600 

კგ/წელ 

D1/R3 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე ან/და 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას2 

 

- 

15 01 02 
პლასტმასის შესაფუთი 

მასალა 
არა მყარი - 

100 -150 

კგ/წელ 

100 -150 

კგ/წელ  

100 -150 

კგ/წელ 

D1/R3 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე ან/და 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

- 

                                                      
2დაგროვების შესაბამისად, ყველა სახის სახიფათო ნარჩენები შემდგომი მართვის მიზნით გადაეცემა კონტრაქტორ კომპანიას,  რომელსაც საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 

სამინისტროს მიერ საქართველოს კანონის "გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ" ფარგლებში,  გააჩნია ნარჩენების გაუვნებლობის ნებართვა. 
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15 01 03 ხის შესაფუთი მასალა არა მყარი 
- 

 

100 -150 

კგ/წელ 

100 -150 

კგ/წელ 

100 -150 

კგ/წელ D1/R3 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე 

- 

15 01 04 
ლითონის შესაფუთი 

მასალა 
არა მყარი - 

150 - 200 

კგ/წელ 

150 - 200 

კგ/წელ 

150 - 200 

კგ/წელ 
R4 

ჩაბარდება ჯართის 

მიმღებ პუნქტში 
- 

15 01 06 
ნარევი შესაფუთი 

მასალა 
არა მყარი - 

100 -150 

კგ/წელ  

100 -150 

კგ/წელ 

100 -150 

კგ/წელ D1 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე 

- 

15 01 07 
მინის შესაფუთი 

მასალა 
არა მყარი 

- 

 

80 - 100 

კგ/წელ 

80 - 100 

კგ/წელ 

80 - 100 

კგ/წელ 

D1/R5 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე ან/და 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

- 

15 01 09 
ტექსტილის შესაფუთი 

მასალა 
არა მყარი 

- 

 

80 - 100 

კგ/წელ 

80 - 100 

კგ/წელ 

80 - 100 

კგ/წელ D1 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე 

- 

15 01 10* 

შესაფუთი მასალა, 

რომლებიც შეიცავს 

სახიფათო 

ნივთიერებების 

ნარჩენებს ან/და 

დაბინძურებულია 

სახიფათო 

ნივთიერებებით 

 

დიახ მყარი H2, H3-B, H5 

100 -150 

კგ/წელ  

100 -150 

კგ/წელ 

100 -150 

კგ/წელ 

D10 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

- 

15 02 აბსორბენტები, ფილტრის მასალა, საწმენდი ნაჭრები და დამცავი ტანისამოსი 

15 02 02* 

აბსორბენტები, 

ფილტრის მასალები 

(ზეთის ფილტრების 

ჩათვლით, რომელიც 

არ არის განხილული 

სხვა კატეგორიაში), 

დიახ მყარი H2, H3-B, H5 

100 -150 

კგ/წელ 

100 -150 

კგ/წელ  

100 -150 

კგ/წელ 

D10 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

Y8 
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საწმენდი ნაჭრები და 

დამცავი ტანისამოსი, 

რომელიც 

დაბინძურებულია 

სახიფათო 

ნივთირებებით 

15 02 03 

აბსორბენტები, 

ფილტრის მასალა, 

საწმენდი ნაჭრები და 

დამცავი ტანისამოსი, 

რომელიც არ გვხვდება 

15 02 02 პუნქტში 

არა მყარი - 

80 - 100 

კგ/წელ 

80 - 100 

კგ/წელ  

80 - 100 

კგ/წელ 

D1 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე 

- 

ნარჩენები, რომლიც სხვა პუნქტებში გათვალისწინებული არ არის - ჯგუფი 16 

16 01 განადგურებას დაქვემდებარებული სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებები (მათ შორის, მოწყობილობები) და მწყობრიდან გამოსული და 

სატრანსპორტო საშუალებების სარემონტო სამუშაოებიდან მიღებული ნარჩენები (13, 14, 16, 06 და 16 08-ს გარდა 

16 01 03  

განადგურებას 

დაქვემდებარებული 

საბურავები  

არა მყარი - 
500 - 600 

კგ/წელ 

500 - 600 

კგ/წელ 

500 - 600 

კგ/წელ R1, R3, R4 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

- 

16 01 07* ზეთის ფილტრები დიახ მყარი H2, H3-B, H5 

 

40 - 50 

კგ/წელ 

40 - 50 

კგ/წელ 

40 - 50 

კგ/წელ D 10 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

Y8 

16 01 11* 
ხუნდები, რომელიც 

შეიცავს აზბესტს 
დიახ მყარი H7 

 

80 - 100 

კგ/წელ 

80 - 100 

კგ/წელ 

80 - 100 

კგ/წელ D 1 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

Y36 

16 01 13* სამუხრუჭე სითხეები დიახ თხევადი H2, H5 
5-10 

ლ/წელ 

10-15 

ლ/წელ 

10-15 

ლ/წელ 
R9 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

Y8 

16 01 17 შავი ლითონი არა მყარი - 
1.5 - 2 

ტ./წელ 

1.5 - 2 

ტ./წელ 

1.5 - 2 

ტ./წელ 
R4 

ჩაბარდება ჯართის 

მიმღებ პუნქტში 
- 

16 01 18 ფერადი ლითონები არა მყარი - 
100 - 150 

კგ/წელ 

100 - 150 

კგ/წელ 

100 - 150 

კგ/წელ 
R4 

ჩაბარდება ჯართის 

მიმღებ პუნქტში 
- 

16  06  ბატარეები და აკუმულატორები 
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16 06 01* 
ტყვიის შემცველი 

ბატარეები 
დიახ მყარი H15 

5 - 8 

ერთ/წე

ლ 

5 - 8 

ერთ/წე

ლ  

5 - 8 

ერთ/წე

ლ 
R4 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

Y31 

16 07 08* 
ნავთობის შემცველი 

ნარჩენები 
დიახ თხევადი/მყარი H2, H5 

800 - 

1200 

კგ/წელ 

800 - 

1200 

კგ/წელ 

800 - 

1200 

კგ/წელ 
R9 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

Y8 

მუნიციპალური ნარჩენები და მსგავსი კომერციული, საწარმოო და დაწესებულებების ნარჩენები, რაც ასევე მოიცავს მცირედი ოდენობებით შეგროვებული 

ნარჩენების ერთობლიობას - ჯგუფი 20 

20 01 განცალკევებულად შეგროვებული ნაწილები (გარდა 15 01) 

20 01 01  ქაღალდი და მუყაო  არა მყარი - 
200 - 300 

კგ/წელ 

200 - 300 

კგ/წელ 

200 - 300 

კგ/წელ 

D1/R3 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე  ან/და 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

- 

20 01 02  მინა არა მყარი - 
100 - 150 

კგ/წელ   

100 - 150 

კგ/წელ  

100 - 150 

კგ/წელ  

D1/R3  

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე ან/და 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას  

- 

20 01 08 

 

სამზარეულოს 

ბიოდეგრადირებადი 

ნარჩენები 

არა თხევადი/მყარი - 

800 - 

1100 

კგ/წელ 

800 - 

1100 

კგ/წელ 

800 - 

1100 

კგ/წელ 
D1 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე 

- 

20 01 21* 

ფლურესცენციული 

მილები და სხვა 

ვერცხლის წყლის 

შემცველი ნარჩენები 

დიახ მყარი H5 

80 - 100 

ერთ/წე

ლ 

80 - 100 

ერთ/წე

ლ 

80 - 100 

ერთ/წე

ლ 
D9 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

Y29 

20 01 25 
საკვები ზეთები და 

ცხიმები 
არა თხევადი - 

200 - 300 

ლ/წელ 

200 - 300  

ლ/წელ 

200 - 300 

ლ/წელ 
D1 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე 

- 
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20 01 32 

მედიკამენტები, გარდა 

20 01 31 პუნქტით 

გათვალისწინებული 

არა თხევადი/მყარი - 
0.3-0.5 

კგ/წელ 

0.3-0.5 

კგ/წელ 

0.3-0.5 

კგ/წელ 
D10 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

- 

20 01 33* 

შერეული ბატარეები 

და აკუმულატორები, 

მათ შორის 16 06 01, 16 

01 02 ან 16 06 03 

პუნქტით 

გათვალისწინებული 

ნარჩენების ჩათვლით 

დიახ მყარი H15 

 6 - 8 

ერთ/წე

ლ 

 6 - 8 

ერთ/წე

ლ 

 6 - 8 

ერთ/წე

ლ 

R4 

შემდგომი მართვის 

მიზნით გადაეცემა 

კონტრაქტორ 

კომპანიას 

- 

20 01 38 
ხის მასალა, რომელიც 

არ გვხვდება 20 01 37 

პუნქტში 

არა მყარი - 
100-150 

კგ/წელ 

100-150 

კგ/წელ 

100-150 

კგ/წელ 
D1/R1 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე 

- 

20 01 39 პლასტმასი არა მყარი - 
100-150 

კგ/წელ 

100-150 

კგ/წელ 

100-150 

კგ/წელ 
D1 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე 

- 

20 01 40 

ლითონები 

(ქილები და სხვა) 

 

 

არა მყარი - 
80-100 

კგ/წელ 

80-100 

კგ/წელ 

80-100 

კგ/წელ 
D1 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე  

- 

20 03 სხვა მუნიციპალური ნარჩენები 

20 03 01 

შერეული 

მუნიციპალური 

ნარჩენები  

არა  თხევადი/მყარი - 56.5 მ3 60.5 მ3 76.5 მ3 D1 

განთავსდება 

საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

პოლიგონზე 

Y46 
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12.1.6 ნარჩენების მართვის პროცესის აღწერა 

12.1.6.1 ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები 

საქმიანობის ექსპლუატაციის პროცესში გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების პრევენციის და 

აღდგენის შემდეგი სახის ღონისძიებები: 

• საქმიანობის ფარგლებში გამოყენებული მანქანა-დანადგარების გარემონტება მოხდება  

საქმიანი ეზოს ტერიტორიაზე, რომელიც მოწყობილია შესაბამისი პირობების მიხედვით. 

• მომსახურე პერსონალს ჩაუტარდა (მომავალში განახლებადია) ტრეინინგები ნარჩენების 

(განსაკუთრებით საყოფაცხოვრებო ნარჩენები) პრევენციის საკითხებზე. მოთხოვნის 

შემთხვევაში შესაძლებელია დამადასტურებელი დოკუმენტაციის მოწოდებაც  

• შესაბამისი მოედნის მოწყობა ნარჩენების დროებით დასაწყობებისთვის და ნარჩენების 

დროებით დასაწყობება 

სარემონტო-პროფილაქტიკური სამუშაოების შესრულებისას გათვალისწინებული იქნება  

ნარჩენების პრევენციის და აღდგენის შემდეგი ღონისძიებები; 

• ნებისმიერი სახის სამშენებლო მასალა, ნივთები ან ნივთიერება ობიექტის ტერიტორიაზე 

შემოტანილი იქნება იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა სამშენებლო სამუშაოების/ 

ტექნოლოგიური პროცესის სრულყოფილად წარმართვისათვის. ტერიტორიებზე 

მასალების ხანგრძლივი დროით დასაწყობება არ მოხდება; 

• სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო 

ნივთების დიდი ნაწილი შემოტანილი იქნება მზა სახით (მაგ. ინერტული მასალები, 

ბეტონის ნარევი, ხე-ტყის მასალა და სხვ.); 

• სამშენებლო მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო 

ნივთების და ნივთიერებების შესყიდვისას უპირატესობა მიენიჭება გარემოსთვის 

უსაფრთხო და ხარისხიან პროდუქციას. გადამოწმდება პროდუქციის საერთაშორისო 

სტანდარტებთან შესაბამისობა (მაგ. გაკონტროლდება შემოსატან ნავთობპროდუქტებში 

მდგრადი ორგანულ დამაბინძურებლების PCB. არსებობა); 

• უპირატესობა მიენიჭება ხელმეორედ გამოყენებად ან გადამუშავებად, ბიოლოგიურად 

დეგრადირებად ან გარემოსათვის უვნებლად დაშლად ნივთიერებებს, მასალებს და 

ქიმიურ ნაერთებს; 

• წარმოქმნილი ნარჩენები შესაძლებლობისამებრ გამოყენებული იქნება ხელმეორედ (მაგ. 

ნახმარი ზეთები, ლითონის კონსტრუქციები, ტერიტორიაზე არსებული ნაყარი გრუნტი, 

პოლიეთილენის მასალები და სხვ.). 

 

12.1.6.2 ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში ორგანიზებული და დანერგილი იქნება  ნარჩენების 

სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, მათი სახეობის და სახიფათოობის მიხედვით:  

• ობიექტის  ტერიტორიაზე, შესაბამის უბანზე განთავსდება განსხვავებული ფერის 

ლითონის/პლასტმასის კონტეინერები, შესაბამისი წარწერებით.  

• ექსკავირებული, მშენებლობისთვის გამოუყენებელი გრუნტი და ბეტონის ნარჩენები 

დროებით დასაწყობდება და შემდგომ შესაძლებლობის მიხედვით გატანილი იქნება 

სამშენებლო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე; 

• ხე-ტყის ნარჩენები დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ 

მოედანზე; ნახერხი - ფარდულში ან  პოლიეთილენით გადაფარებულ მოედანზე; 

• ფერადი და შავი ლითონების ჯართი დაგროვდება ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე 

სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე; 

• პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა, მილები და სხვ.). 
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დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე; 

• ნამუშევარი საბურავები შეგროვდება ნარჩენის წარმოქმნის ადგილზე, მყარი საფარის 

მქონე ღია მოედანზე; 

• ნარჩენების მართვის კოდექსის 19 მუხლის 1 ნაწილის შესაბამისად აკრძალულია 

სახიფათო ნარჩენების სხვა სახის სახიფათო ნარჩენებთან ან სხვა ნარჩენებთან, 

ნივთიერებებთან ან მასალებთან შერევა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სახიფათო 

ნარჩენების შეგროვება მოხდება ცალ-ცალკე, ნარჩენისთვის სპეციალურად გამოყოფილ 

სათავსოებში, რომლებიც შეირჩევა ნარჩენების სახიფათოობის მიხედვით: 

• ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები (ელექტროლიტისაგან 

დაუცლელი)  პირდაპირ გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე და 

განთავსდება შესაბამის დახურულ/შეუღწევად და გაჟონვისგან დაცულ 

კონტეინერებში 

• თხევადი სახიფათო ნარჩენები (საპოხი მასალები, საღებავების ნარჩენები და 

სხვ.), ცალ-ცალკე შეგროვდება დახურულ კონტეინერებში ან ავზებში, რომლებიც 

დაცულია გაჟონვისგან და აღჭურვილია ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობით 

და გატანილი იქნება დროებითი შენახვის უბანზე; 

• ლუმინესცენტური ნათურები და სხვ. ვერცხლისწყლის შემცველი ნივთები  

ასევე განთავსდება შესაბამის დახურულ/შეუღწევად და გაჟონვისგან დაცულ 

კონტეინერებში 

• დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი დასაწყობდება წარმოქმნის ადგილის 

სიახლოვეს, მყარი საფარის მქონე გადახურულ მოედანზე ან მოხდება 

პოლიეთილენის პარკებში და კონტეინერებში განთავსება დროებითი მიზნით, 

ხოლო შემდეგ შესაძლებლობის მიხედვით გადაეცემა შესაბამისი უფლების მქონე 

კონტრაქტორს დამუშავებისთვის.; 

აკრძალული იქნება: 

• ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე ხანგრძლივი დაგროვება  

• 2ტ.–ზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებით დასაწყობება შესაბამისი ნებართვის გარეშე   

• მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ კონტეინერებში სახიფათო 

ნარჩენების მოთავსება; 

• თხევადი სახიფათო ნარჩენების შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული 

ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე; 

• რეზინის ან სხვა ნარჩენების დაწვა; 

• ზეთების, საპოხი მასალების, ელექტროლიტის გადაღვრა მდინარეში ან კანალიზაციის 

სისტემებში ჩაშვება; 

• აკუმულატორებზე, კარტრიჯებზე მექანიკური ზემოქმედება; 

 

 

12.1.6.3 ნარჩენების დროებითი შენახვის მეთოდები და პირობები 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების დროებითი დასაწყობების 

უბნებისთვის გათვალისწინებული იქნება შემდეგი პირობების დაცვა: 

• სახიფათო ნარჩენების განთავსებისთვის მოეწყობა სასაწყობე სათავსი (კონტეინერული 

ტიპის), შემდეგი  მოთხოვნების დაცვით: 
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o სათავსს ექნება სათანადო აღნიშვნა და დაცული იქნება ატმოსფერული ნალექების 

ზემოქმედებისა და უცხო პირების ხელყოფისაგან; 

o სათავსს ექნება მყარი საფარი და კონტეინერებიც საჭიროების შემთხვევაში 

დამაგრებული, რათა არ მოხდეს ნარჩენების გაბნევა, დაქცევა ა.შ.; 

o სათავსოდან მინიმუმ 5 წუთის მანძილზე იქნება წყლის წერტილი, თვალის 

გამოსარეცხი, სამედიცინო ყუთი და ცეცხლმაქრი  

o ნარჩენები განთავსდება მხოლოდ ჰერმეტულ ტარაში შეფუთულ მდგომარეობაში, 

რომელსაც ექნება სათანადო მარკირება (მახასიათებლების მიხედვით) 

ობიექტის ტერიტორიაზე ნარჩენების დროებითი დასაწყობების მოედნები შესაბამისობაში იქნება 

შემდეგ მოთხოვნებთან: 

• მოედნის საფარი იქნება მყარი; 

• მოედნის პერიმეტრი იქნება შემოღობილი და დაცული უცხო პირების მოხვედრისგან, 

ხოლო ნარჩენები განთავსებული შესაბამის კონტეინერებში გაჟონვის საწინააღმდეგო 

აუზებით (25% სათითაო ან 110% მთლიანი მოცულობის) ან ზოგადი სადრენაჟო 

სისტემით  

• მოედანს ექნება მოსახერხებელი მისასვლელი ავტოტრანსპორტისათვის; 

• ნარჩენების ატმოსფერული ნალექების და ქარის ზემოქმედებისაგან დასაცავად 

გათვალისწინებული იქნება ეფექტური დაცვა (ფარდული, ნარჩენების  განთავსება 

ტარაში, კონტეინერები და ა.შ.).; 

• მოედნების პერიმეტრზე გაკეთდება შესაბამისი აღნიშვნები და დაცული იქნება უცხო 

პირობის ხელყოფისაგან. 

• გათვალისწინებული უნდა იქნას სახიფათო ნარჩენების მხოლოდ 2 ტ. მდე შენახვა 3 წლის 

ვადით. 

 

 

12.1.6.4 ნარჩენების გადაცემის პროცესი  

დაგროვების შესაბამისად, ყველა სახის სახიფათო ნარჩენები შემდგომი მართვის მიზნით 

გადაეცემა კონტრაქტორ კომპანიას, რომელსაც საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს კანონის "გარემოზე ზემოქმედების 

ნებართვის შესახებ" ფარგლებში,  გააჩნია ნარჩენების გაუვნებლობის ნებართვა. (ინფორმაცია 

აღნიშნული კომპანიების შესახებ იხ. http://maps.eiec.gov.ge/#currentProjects.  გარემოზე 

ზემოქმედების ნებართვების რუკა/რეესტრი). 

ნარჩენების  კონტრაქტორზე გადაცემა3 დადგენილი წესით უნდა იყოს გაფორმებული 

„ნარჩენების გადაცემის ფორმის“ შევსების გზით, სადაც, ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში საჭიროა 

შემდეგი ინფორმაციის დაფიქსირება: 

• გადაცემის თარიღი და დრო; 

• ნარჩენების აღწერა, დასახელების, ტიპის, რაოდენობის და შეფუთვის სახის მითითებით; 

• ინფორმაცია ნარჩენების წარმომქმნელის (საქმიანობის განმხორციელებელი) შესახებ; 

• ინფორმაცია ნარჩენების გადამზიდის შესახებ; 

• ინფორმაცია მიმღები პირების შესახებ; 

• წარმომქმნელის, გადამზიდის და მიმღების წარმომადგენლების ხელმოწერა. 

• შევსებული „ნარჩენების გადაცემის ფორმა“ თან უნდა ახლდეს ყველა სატრანსპორტო 

                                                      

3თუ ნარჩენები გადაცემულია აღდგენისთვის ან განთავსებისთვის, ნარჩენების თავდაპირველი წარმომქმნელის ან/და ნარჩენების 

მფლობელის პასუხისმგებლობა ძალაშია ნარჩენების სრულ აღდგენამდე ან განთავსებამდე. ნარჩენების მართვის კოდექსი (2015 წ), 

მუხლი 7, ნაწილი 5. 
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საშუალებას ნარჩენების ტრანსპორტირების დროს.  

ნარჩენების გადაცემის ფორმა უნდა შეივსოს სამ ეგზემპლარად. ნარჩენების გადაცემის 

ფორმალური პროცედურა შემდეგია: 

• ნარჩენების გადაცემის ფორმას ხელს აწერენ უფლებამოსილი პირები და ქვეკონტრაქტორი, 

რომელიც აწარმოებს ნარჩენების გატანას და გადაზიდვას; 

• პირველი ეგზემპლარი რჩება ობიექტზე და ინახება არქივში;  

• დანარჩენი ორი ეგზემპლარი თან უნდა ახლდეს სატრანსპორტო საშუალებას ნარჩენების 

დამუშავების და/ან განადგურების ადგილამდე ტრანსპორტირების დროს; 

• ნარჩენების განადგურების ან დამუშავების ობიექტის პასუხისმგებელმა პირმა ხელი უნდა 

მოაწეროს შევსებულ ფორმებს და იქვე მიუთითოს დანიშნულების ადგილზე ნარჩენების 

მიღების შესახებ; 

• ამის შემდეგ ფორმის ერთი ეგზემპლარი რჩება დამუშავების ან განადგურების ობიექტზე; 

• მესამე ეგზემპლარი გადამზიდმა/ქვეკონტრაქტორმა ისევ ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე 

უნდა მიიტანოს, სადაც ის შეინახება პირველ ეგზემპლართან ერთად; 

• ნარჩენების გადაცემის ამ ფორმების ასლები წარედგინება კომპანიის  გარემოს დაცვის 

მენეჯერს. 

ნარჩენების გადაცემის შევსებული ფორმები ინახება კონტრაქტის მოქმედების მთელი 

პერიოდის განმავლობაში. 

 

12.1.6.5 ნარჩენების ტრანსპორტირების წესები 

ნარჩენების ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 

№143.  2016 წლის 29 მარტი. ქ. თბილისი. ტექნიკური რეგლამენტის – „ნარჩენების 

ტრანსპორტირების წესის“ დამტკიცების თაობაზე - შესაბამისად. აღნიშნული დოკუმენტი 

განსაზღვრავს მოთხოვნებს ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის გამოსაყენებელი 

სატრანსპორტო საშუალების, ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის გამოსაყენებელი 

კონტეინერისა და სახიფათო ნარჩენების გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის 

გამოცდილებისადმი, ასევე ნარჩენების ტრანსპორტირების პროცესში მონაწილეთა 

უფლებამოსილებასა და პასუხისმგებლობას. 

აღნიშნული დადგენილების მიხედვით, ნარჩენების ტრანსპორტირება ხორციელდება 

ნარჩენების წარმომქმნელს/მფლობელსა და ნარჩენების გადამზიდველს შორის წერილობითი 

ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც გადაზიდვის სპეციფიკური თავისებურებების 

გათვალისწინებით, ასევე უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას, სატრანსპორტო საშუალებების 

სპეციალური დამუშავების ღონისძიებების შესახებ; სატრანსპორტო საშუალებების გაცილების 

ორგანიზების შესახებ (აუცილებლობის შემთხვევაში); ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით 

მძღოლთა უზრუნველყოფის შესახებ; სახიფათო ნარჩენების საშიშროებისა და რისკების 

ნეიტრალიზაციის შესახებ. 

ნარჩენების წარმომქმნელი/მფლობელი ვალდებულია, ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის 

გამოიყენოს შესაბამისი უსაფრთხო და დაუზიანებელი კონტეინერები; სახიფათო ნარჩენების 

ტრანსპორტირებისას უზრუნველყოს კონტეინერის თავსებადობა იმ ნარჩენებისადმი, რომელთა 

ტრანსპორტირებაც ხორციელდება; ერთსა და იმავე კონტეინერში არ მოათავსოს 

ერთმანეთისადმი შეუთავსებელი ნარჩენები; ნარჩენები არ მოათავსოს გაურეცხავ კონტეინერში, 

რომლითაც იქამდე ტრანსპორტირება განხორციელდა (გადაიზიდა) ამ ნარჩენებისადმი 

შეუთავსებელი ნარჩენების ან მასალის. 

ნარჩენების ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 

№143.  2016 წლის 29 მარტი. ქ. თბილისი. ტექნიკური რეგლამენტის – „ნარჩენების 

ტრანსპორტირების წესის“ დამტკიცების თაობაზე - შესაბამისად. აღნიშნული დოკუმენტი 
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განსაზღვრავს მოთხოვნებს ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის გამოსაყენებელი 

სატრანსპორტო საშუალების, ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის გამოსაყენებელი 

კონტეინერისა და სახიფათო ნარჩენების გადამზიდავი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის 

გამოცდილებისადმი, ასევე ნარჩენების ტრანსპორტირების პროცესში მონაწილეთა 

უფლებამოსილებასა და პასუხისმგებლობას. 

აღნიშნული დადგენილების მიხედვით, ნარჩენების ტრანსპორტირება ხორციელდება 

ნარჩენების წარმომქმნელს/მფლობელსა და ნარჩენების გადამზიდველს შორის წერილობითი 

ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელიც გადაზიდვის სპეციფიკური თავისებურებების 

გათვალისწინებით, ასევე უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას, სატრანსპორტო საშუალებების 

სპეციალური დამუშავების ღონისძიებების შესახებ; სატრანსპორტო საშუალებების გაცილების 

ორგანიზების შესახებ (აუცილებლობის შემთხვევაში); ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით 

მძღოლთა უზრუნველყოფის შესახებ; სახიფათო ნარჩენების საშიშროებისა და რისკების 

ნეიტრალიზაციის შესახებ. 

ნარჩენების წარმომქმნელი/მფლობელი ვალდებულია, ნარჩენების ტრანსპორტირებისთვის 

გამოიყენოს შესაბამისი უსაფრთხო და დაუზიანებელი კონტეინერები; სახიფათო ნარჩენების 

ტრანსპორტირებისას უზრუნველყოს კონტეინერის თავსებადობა იმ ნარჩენებისადმი, რომელთა 

ტრანსპორტირებაც ხორციელდება; ერთსა და იმავე კონტეინერში არ მოათავსოს 

ერთმანეთისადმი შეუთავსებელი ნარჩენები; ნარჩენები არ მოათავსოს გაურეცხავ კონტეინერში, 

რომლითაც იქამდე ტრანსპორტირება განხორციელდა (გადაიზიდა) ამ ნარჩენებისადმი 

შეუთავსებელი ნარჩენების ან მასალის. 

 

12.1.6.6 ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის ზოგადი მოთხოვნები 

• პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, შენახვა, 

ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) გავლილი ექნება შესაბამისი სწავლება შრომის დაცვის 

და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში; 

• შესაბამისი სამუშაო ობიექტების თვალსაჩინო ადგილებში გამოკრული უნდა იყოს მავნე 

ნარჩენებთან მოპყრობის ინსტრუქციები; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნები; 

• პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის 

ტანსაცმელი ექვემდებარება სპეციალურ დამუშავებას, განსაკუთრებით სახიფათო 

ნარჩენებთან დაკავშირებულ ოპერაციების შესრულების შემდეგ; 

• პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან ტრავმირების 

შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს; 

• სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, არა აქვს 

სპეცტანსაცმელი, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში; 

• ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობის 

ნარჩენების განთავსება. დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება ნაპერწკალ– და სითბო 

წარმომქმნელ წყაროებთან ახლოს; 

• ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული იქნება მათი 

შეთავსებადობა; 

• ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის, 

სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე სასტიკად იკრძალება საკვების 

მიღება; 

• ნარჩენებთან მუშაობის დროს  საჭიროა პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრი დაცვა, მუშაობის 

დასრულების შემდეგ  აუცილებელია ხელების დაბანა; 

• მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა მიმართოს 

უახლოეს  სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელობას. 
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• ხანძარსახიფათო ნარჩენების შეგროვების ადგილები იქნება ხანძარქრობის საშუალებებით. 

ამ სახის ნარჩენების განთავსების ადგილებში სასტიკად იკრძალება მოწევა და ღია ცეცხლით 

სარგებლობა; 

• პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები. 

ცეცხლმოკიდებული ადვილად აალებადი  ან საწვავი სითხეების ჩაქრობა შესაძლებელია 

ცეცხლსაქრობის, ქვიშის ან აზბესტის ქსოვილის საშუალებით; 

• ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია. 

• პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, შენახვა, 

ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) გავლილი ექნება შესაბამისი სწავლება შრომის დაცვის 

და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში; 

• შესაბამისი სამუშაო ობიექტების თვალსაჩინო ადგილებში გამოკრული უნდა იყოს მავნე 

ნარჩენებთან მოპყრობის ინსტრუქციები; გამაფრთხილებელი და ამკრძალავი ნიშნები; 

• პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სპეცტანსაცმლით, ფეხსაცმლით და 

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. საჭიროების შემთხვევაში პერსონალის 

ტანსაცმელი ექვემდებარება სპეციალურ დამუშავებას, განსაკუთრებით სახიფათო 

ნარჩენებთან დაკავშირებულ ოპერაციების შესრულების შემდეგ; 

• პერსონალს უნდა შეეძლოს პირველადი დახმარების აღმოჩენა მოწამვლის ან ტრავმირების 

შემთხვევაში ნარჩენებთან მუშაობის დროს; 

• სამუშაოზე არ დაიშვება პირი, რომელსაც არ აქვს გავლილი შესაბამისი მომზადება, არა აქვს 

სპეცტანსაცმელი, ასევე ავადმყოფობის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში; 

• ნარჩენების შეგროვების ადგილზე დაუშვებელია დადგენილ ნორმაზე მეტი რაოდენობის 

ნარჩენების განთავსება. დაუშვებელია ნარჩენების განთავსება ნაპერწკალ– და სითბო 

წარმომქმნელ წყაროებთან ახლოს; 

• ნარჩენების რამდენიმე სახის ერთად განთავსების დროს გათვალისწინებული იქნება მათი 

შეთავსებადობა; 

• ნარჩენების დაგროვების ადგილებში დაუშვებელია უცხო საგნების, პირადი ტანსაცმლის, 

სპეცტანსაცმლის, ინდ. დაცვის საშუალებების შენახვა, ასევე სასტიკად იკრძალება საკვების 

მიღება; 

• ნარჩენებთან მუშაობის დროს  საჭიროა პირადი ჰიგიენის წესების მკაცრი დაცვა, მუშაობის 

დასრულების შემდეგ  აუცილებელია ხელების დაბანა; 

• მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა მიმართოს 

უახლოეს  სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე სტრუქტურული 

ერთეულის ხელმძღვანელობას. 

• ხანძარსახიფათო ნარჩენების შეგროვების ადგილები იქნება ხანძარქრობის საშუალებებით. 

ამ სახის ნარჩენების განთავსების ადგილებში სასტიკად იკრძალება მოწევა და ღია ცეცხლით 

სარგებლობა; 

• პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები. 

ცეცხლმოკიდებული ადვილად აალებადი  ან საწვავი სითხეების ჩაქრობა შესაძლებელია 

ცეცხლსაქრობის, ქვიშის ან აზბესტის ქსოვილის საშუალებით; 

• ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია. 

 

12.1.7 ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები 

შპს „KBOC“-ს საქმიანობის პროცესში, ნარჩენების გეგმით განსაზღვრული მოთხოვნების 

შესრულება სავალდებულოა. 

კომპანიის გენერალური დირექტორი ვალდებულია: 

• საქმიანობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს 

კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე; 

• ნარჩენების მართვისათვის საჭირო მოწყობილობით, რესურსით და ინვენტარით  
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უზრუნველყოფაზე. 

გარემოსდაცვისა და უსაფრთხოების მენეჯერი პასუხისმგებელია:  

• ნარჩენების მართვის გეგმის დამტკიცებაზე; 

• ხელმძღვანელების და პერსონალის მიერ დოკუმენტის მოთხოვნების სრულ და სწორ 

შესრულებაზე; 

• ნარჩენების მართვის პროცესის ორგანიზებაზე. 

გარემოსდაცვით მმართველს4 ევალება: 

• კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადება და გაახლება; 

• კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის განხორციელების ორგანიზება; 

• ნარჩენების მართვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე 

შიდა კონტროლის განხორციელება. 

საწარმოს პერსონალი, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში პასუხისმგებელია: 

• არასანქცირებულ ადგილებში ნარჩენების განთავსებაზე; 

• ნარჩენების წარმოქმნის, გადამუშავების, გამოყენებისა და განთავსების ნორმების, წესების 

და აღრიცხვის დარღვევაზე; 

• ნარჩენების მართვის თაობაზე არასრული, არასწორი დოკუმენტაციის (ინფორმაციის) 

მიწოდებაზე;   

•  „ნარჩენების მართვის გეგმის“ მოთხოვნების შეუსრულებლობაზე.  

შესყიდვების სამსახურის უფროსი (მენეჯერი) ვალდებულია: 

• დროულად გააფორმოს ხელშეკრულებები ორგანიზაციებთან, რომლებსაც გააჩნიათ 

ნარჩენების გაუვნებლობის თაობაზე, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტროს მიერ, საქართველოს კანონის "გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის 

შესახებ" ფარგლებში გაცემული ნებართვები,  იმ ნარჩენების მართვის თაობაზე, რომლებიც 

განსაზღვრულია საინვენტარიზაციო უწყისში და გააკონტროლოს ამ ხელშეკრულებების 

შესრულება. 

სახიფათო ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პერსონალის სწავლების ღონისძიებები 

კომპანიის  სახიფათო ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელმა პირებმა უნდა გაიარონ ტრენინგი 

კომპანიაში, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში  ან სხვ.  

არსებულ სასწავლო კურსებზე.  

ასევე უნდა ჩატარდეს შიდა სწავლებები, ადგილობრივი კადრების ან მოწვეული 

სპეციალისტების მიერ. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 ნარჩენების მართვის კოდექსის 15 მუხლის შესაბამისად, კომპანია ვალდებულია ჰყავდეს გარემოსდაცვითი  მმართველი.  

კომპანიამ გარემოსდაცვითი მმართველის ვინაობის შესახებ ინფორმაცია (კერძოდ, სახელი და გვარი) 2016 წლის თებერვლისთვის 

უნდა გაუგზავნოს სამინისტროს.    
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12.2 დანართი N2. ნავთობის დაღვრის თავიდან აცილების გეგმა 

12.2.1 გეგმის მიზნები  

გეგმის მიზანია ჩამოაყალიბოს და განსაზღვროს სახელმძღვანელო მითითებები ბაზის 

ოპერატორი კომპანიის პერსონალისთვის, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ავარიების დროს 

რეაგირების და ლიკვიდაციის პროცესში პერსონალის ქმედებების რაციონალურად, 

კოორდინირებულად და ეფექტურად წარმართვა, პერსონალის, მოსახლეობის და გარემოს 

უსაფრთხოების დაცვა.  

ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის ამოცანებია: 

• საქმიანობის დროს,  მისი სპეციფიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელი ავარიული 

სახეების განსაზღვრა; 

• თითოეული სახის ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირების ჯგუფების შემადგენლობის, მათი 

აღჭურვილობის, ავარიულ სიტუაციაში მოქმედების გეგმის და პასუხისმგებლობების 

განსაზღვრა; 

• შიდა და გარე შეტყობინებების სისტემის, მათი თანმიმდევრობის, შეტყობინების 

საშუალებების და მეთოდების განსაზღვრა და ავარიული სიტუციების შესახებ 

შეტყობინების (ინფორმაციის) გადაცემის უზრუნველყოფა; 

• შიდა რესურსების მყისიერად ამოქმედება და საჭიროების შემთხვევაში, დამატებითი 

რესურსების დადგენილი წესით მობილიზების უზრუნველყოფა და შესაბამისი 

პროცედურების განსაზღვრა; 

• ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების საორგანიზაციო სისტემის მოქმედების 

უზრუნველყოფა; 

• ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების პროცესში საკანონმდებლო, ნორმატიულ და 

საწარმოო უსაფრთხოების შიდა განაწესის მოთხოვნებთან შესაბამისობის  

უზრუნველყოფა. 

ამ გეგმის/პროცედურის გადასინჯვა და განხილვა მოხდება როგორც წესი ყოველწლიურად.  

 

12.2.2 შესავალი   

რა არის ნავთობის დაღვრა? 

ნავთობის დაღვრა არის თხევადი ნავთობისა და ამასთანავე ნახშირწყალბადების 

გაჟონვა/შეღწევა გარემოში, ადამიანის მიერ ჩატარებული ოპერაციების და საქმიანობის გამო და 

არის დაბინძურების/დაზიანების ფორმა. ნავთობის დაღვრა შეიძლება მოყვეს მილსადენების ან 

რეზერვუარების ჰერმეტულობის უეცარ დაზიანებას, ტრანსპორტირებისას (ინციდენტის 

შემთხვევაში), სტიქიურ მოვლენას, მიზანმიმართული ქმედებას და ა.შ.   

ასევე გარემოს დაზიანების გარდა ავარიული დაღვრის თანმდევი პროცესები შეიძლება იყოს 

ხანძარი ან აფეთქება და პერსონალის ან მოსახლეობის მოწამვლა.               ზოგ შემთხვევაში 

უბედური შემთხვევის ზემოქმედება მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია გარემოს არსებულ 

პირობებზე. ტერიტორიაზე დაბინძურების გამავრცელებელი ფაქტორის (წყლის ობიექტი, ქარი 

ან სხვა) არსებობის შემთხვევაში, ინციდენტმა შეიძლება უფრო ვრცელი არეალი მოიცვას. ამ 

ფაქტორების არარსებობისას არეალი ლოკალურია. სწორედ ეს გარემოებები განაპირობებს 

პრევენციული ზომების დაგეგმვასა და ეფექტურობას. 

ზემოთხსენებულ საკითხებზე დაყრდნობით ხდება ინციდენტის პრევენციისა და მასზე 

რეაგირების ღონისძიებების დაგეგმვა. რამდენადაც ნავთობისა და გაზის ოპერაციები შედის 

სახიფათო საწარმოო საქმიანობის ნუსხაში, ხსენებული ღონისძიებების დაგეგმვისას 

გასათვალისწინებელია ე.წ. „გადაჭარბებული რეაგირების პრინციპი“. შესაბამისად, საფრთხის 

რეალური პოტენციალის მიუხედავად, ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს ყველაზე 

პესიმისტური სცენარი. 
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ობიექტზე ნავთობის დაღვრის გამომწვევი ინციდენტების რისკები და მიზეზები  

დაკავშირებულია შემდეგ ფაქტორებთან: 

• ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გაუმართაობა; 

• ტექნიკისა და ტექნოლოგიების არასწორი შეკეთება; 

• პრევენციული ღონისძიებების არარსებობა; 

• ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტა; 

• ოპერაციების არასწორი მართვა და ე.წ. ადამიანური ფაქტორი; 

• სტიქიური უბედურებები; 

• მესამე მხარის ჩარევა. 

ყველა ხსენებული რისკის ფაქტორის მინიმუმამდე დაყვანა შესაძლებელია სწორი დაგეგმვის, 

მართვის სათანადო ოპერაციების, თანამშრომლების მომზადების, ყველა შესაძლო რისკის 

ფაქტორის ოპერაციებამდე შეფასების და ასევე პერიოდული მონიტორინგის გზით.  

პრევენციული ზომები მოიცავს მართვას და კონტროლს და აგრეთვე ტექნიკურ ღონისძიებებს. 

არსებულ ვითარებაზე დაყრდნობით შესაძლებელია სტანდარტულის გარდა სხვა ზომების 

მიღებაც. 

 

12.2.3 ნავთობის დაღვრის რისკების შეფასება და გავრცელების სავარაუდო ვარიანტები 

ავზებიდან ნავთობის დაღვრის გამომწვევი რისკის ფაქტორები; მიზეზები, სავარაუდო 

შედეგები და მათი ალბათობა 

№ რისკის ფაქტორები მიზეზები სავარაუდო 

შედეგები 

ალბათობა 

1 დაღვრა ჩატვირთვის დროს ტექნიკისა და 

დანადგარების 

გაუმართაობა ან 

არასწორი შეკეთება 

საწარმოო ბაზის 

ნავთობით 

ადგილობრივად 

დაბინძურება 

დაბალი 

2 გავრცელება რეზერვუარების 

ბაზიდან 

გაუმართაობა, 

კონტროლის 

არარსებობა, არასწორი 

შეკეთება 

საწარმოო ბაზის 

ნავთობით 

ადგილობრივად 

დაბინძურება 

დაბალი 

3 ავზის კედლიდან დაღვრა არასწორი შეკეთება, 

ცუდი მომსახურება 

საწარმოო ბაზის 

ნავთობით 

ადგილობრივად 

დაბინძურება 

დაბალი

  

4 ავზის კედლის ძირითადი 

გაუმართაობები 

სტიქიური 

უბედურებები, განზრახ 

დაზიანება 

ნავთობის გაჟონვა 

საწარმოო ბაზიდან. 

ნიადაგის 

მნიშვნელოვნად 

დაბინძურება 

ძალიან 

დაბალი 

5 ავზის ჩამკეტი სარქველის 

დაზიანება 

არასწორი შეკეთება, 

ცუდი მომსახურება, 

ადამიანური ფაქტორი 

ადგილობრივად 

დაბინძურება 

საშუალო 

6 ავზის განზრახ დაზიანება მესამე მხარის ჩარევა ტერიტორიის 

დაბინძურება. 

ნავთობის გაჟონვა 

საწარმოო ბაზიდან 

ძალიან 

დაბალი 

7 ხანძარი ტექნიკის გაუმართაობა, 

არასწორი შეკეთება, 

სტიქიური 

ბაზისა და 

მიმდებარე 

ტერიტორიის 

მნიშვნელოვნად 

ძალიან 

დაბალი 
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უბედურებები, განზრახ 

დაზიანება 

დაბინძურების 

შესაძლებლობა 

8 ავზის სრული მოშლა ამინდის მწვავე 

პირობები (ქარიშხალი) 

და სხვა კატაკლიზმები 

(მაგ.: ძლიერი 

მიწისძვრა), ტერაქტი 

გარემოს მწვავე 

დაბინძურება 

ძალიან 

დაბალი 

შესაძლებელია ყველა ზემოთხსენებული ფაქტორი განვითარდეს დამოუკიდებლად ან 

ერთობლიობაში. თუმცა, ბაზის მიღმა ნავთობის გავრცელება ან მესამე მხარისთვის 

მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენება ხდება მხოლოდ ავზის მნიშვნელოვნად დაზიანების 

შემთხვევაში (ზემოთ ჩამოთვლილ ნებისმიერ შემთხვევაში), თუმცა გარემოში არ ხდება 25-30%-

ზე მეტის დაღვრა. განსაკუთრებით, თუ ამას დაემთხვევა სათანადო ამინდი (ძლიერი წვიმა, 

ღვარცოფი, და სხვ.), რაც ხელს შეუწყობს ნავთობის ბევრად შორ მანძილზე გავრცელებას.                        

 

12.2.4 დაღვრილი ნავთობის გავრცელების ყველაზე პესიმისტური სცენარი 

ობიექტზე ოპერაციების მიმდინარეობისას დაღვრილი ნავთობის გავრცელების სავარაუდო 

ყველაზე პესიმისტური სცენარი შეიძლება უკავშირდებოდეს რეზერვუარის კედლების 

მნიშვნელოვან დაზიანებას ან რეზერვუარის სრულ დაშლას. ამინდის მწვავე პირობები (მაგ.: 

ქარიშხალი) და სხვა სტიქიური უბედურებები (მაგ.: ძლიერი მიწისძვრა) ან ტერაქტი შესაძლოა 

ასევე იყოს ხსენებული შემთხვევის განმაპირობებელი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არსებული 

რეზერვუარები ბოლომდე სავსე იქნება. 

სხვა შემთხვევაში, დაღვრილი ნავთობი ვერ გააღწევს რეზერვუარის შემომსაზღვრავ მიწაყრილს. 

ყველაზე უარეს შემთხვევაში, დაღვრილი ნავთობის საერთო მოცულობამ შეიძლება შეადგინოს 

3000მ3, საიდანაც 60% გადმოვა რეზერვუარების შემომსაზღვრავი არხიდან, ანუ 1800მ3. 

რელიეფის მახასიათებლების მიხედვით ნავთობის დინება მიმართული იქნება ობიექტის 

ტერიტორიაზე არსებული ნაპრალისკენ და მხოლოდ ამის შემდეგ გავა ობიექტის გარეთ. 

დაღვრილი ფლუიდის გავრცელების წინა ზოლმა შეიძლება დაფაროს 25-50მ, საწყისი სიჩქარე 

(ობიექტის პირველ ტერასაზე) იქნება 50-70მ/წთ. 

თავიდან სიჩქარე შემცირდება ობიექტის ბრტყელი რელიეფის გამო; ამას ხელს შეუწყობს 

გავრცელების მიმართულებით არსებული შემაფერხებელი ფაქტორები (ბეტონის ღობე, 

არსებული შენობები). 

ობიექტის მეორე ტერასაზე ფლუიდის სიჩქარე სავარაუდოდ ორჯერ შემცირდება არსებული 

შემაფერხებელი ფაქტორების გამო (მექანიკოსების სახელოსნო, ავტომობილების სარემონტო 

ორმო, ბეტონის ღობე, და ა.შ.). 

შემდგომ დაღვრილი ნავთობი უკვე შედარებით ნაკლები საიჩქარით და მცირე წინა ზოლით 

გავრცელდება სოფელ პატარძეულის გრუნტიანი გზის და სოფლის სიახლოვეს მდებარე პატარა 

ხეობის გასწვრივ არსებული სასოფლო-სამეურნეო ობიექტების მიმართულებით. ამ შემთხვევაში 

დინების სიჩქარე სავარაუდოდ შემცირდება, რადგან მოხდება მექანიკური დანამატების (ქვიშა, 

ხრეში) ნავთობთან შერევა და უფრო ბლანტი გახდება.   

 

12.2.5 ნავთობის დაღვრის ლიკვიდაცია (რეაგირების ზომები) 

ნავთობი დაღვრის ლოკალიზებისა და ლიკვიდაციის ზომების მიღება შესაძლებელია ძალიან 

სწრაფად, რადგანაც ტერიტორიაზე კონცენტრირებულია, როგორც სათანადო ტექნიკა, ასევე 

პერსონალი. 

რეაგირების ჯგუფის და პერსონალის მიერ მისაღები ზომები ასეთია: 
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ობიექტზე ინციდენტის შემთხვევაში, რამაც შესაძლებელია გამოიწვიოს მიმდებარე 

ტერიტორიის ნავთობით დაბინძურება, პერსონალმა უნდა მიიღოს შემდეგი ზომები: 

• ობიექტზე პასუხისმგებელმა პირმა უნდა მიიღოს ნავთობის დაღვრის წყაროსთან 

(დაზიანებულ ნაწილთან) ლოკალიზების ზომები. 

• კომპანიის მაკოორდინირებელმა პირმა უნდა წარმოადგინოს მოკლე, განმარტებითი 

შინაარსის ინფორმაცია ინციდენტის შესახებ. 

• მაკოორდინირებელმა პირმა უნდა მიაწოდოს ხსენებული ინფორმაცია კომპანიის 

ხელმძღვანელობას (რომლებიც შემდგომ აცნობებენ სააგენტოს) და იმავდროულად 

გააფრთხილოს გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურები, საგანგებო 

სიტუაციებზე რეაგირების ჯგუფი და ტრანსპორტის უფროსები. 
 

12.2.6 ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის მენეჯერი: 

დაუყოვნებლივ მიემართება ობიექტზე და იკვლევს ინციდენტების შედეგებს, შესაძლებლობის 

ფარგლებში უმოკლეს ვადაში აკეთებს ობიექტურ შეფასებას და განსაზღვრავს: 

• ინციდენტის შედეგად დაბინძურების წყაროდან დაღვრილი ნავთობის ოდენობას. 

• დაბინძურებულ ტერიტორიას და გარკვეული დროის შემდეგ გავრცელების შესაძლო 

გაფართოების ალბათობას. 

• დაბინძურების აღმოსაფხვრავად საჭირო ტექნიკის ტიპს და რაოდენობას და ასევე 

კომპანიის სათანადო სამსახურებს აცნობებს ამის შესახებ. 

• გეგმავს, თუ რა ზომები უნდა იყოს მიღებული და შეიმუშავებს სამუშაო გეგმას 

ყოველგვარი აღმოჩენილი დაბინძურების აღმოფხვრის მიზნით, ატყობინებს კომპანიის 

ხელმძღვანელობას. 
 

12.2.7 სატრანსპორტო და ტექნიკური სამსახური 

ინფორმაციის მიღების შემდეგ დაუყოვნებლივ თავს უყრის და მზადყოფნაში მოყავს ბაზაზე 

არსებული ყველანაირი სპეციალური ტექნიკა: ბულდოზერები, ექსკავატორები, 

თვითმცლელები, ავტოცისტერნები, აგრეგატები და სხვა ტექნიკა, ასევე ავტომობილები 

თანამშრომლების საევაკუაციოდ. 

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ჯგუფი ან სპეციალისტი კონტრაქტორი 

ინფორმაციის მიღების შემდეგ დაუყოვნებლივ უყრის თავს ჯგუფის წევრებს და უზრუნველყოფს 

მათ სრული ეკიპირებით (სპეციალური უნიფრომა, ცეცხლმაქრები, ნიჩბები და ა.შ.); 

დაბინძურების აღმოფხვრისას უსაფრთხო და ხარისხიანი საქმიანობის უზრუნველყოფის 

მიზნით დამატებით მითითებს აძლევს ჯგუფის წევრებს; პირადად ხელმძღვანელობს 

ინციდენტის შედეგების ლიკვიდაციის ღონისძიებებს. 

 

12.2.8 კომპანიის ხელმძღვანელობა 

ინციდენტის შესახებ ინფორმაციის მიღებიდან დაუყოვნებლივ იძლევა განკარგულებას 

ინციდენტის ადგილზე გაიგზავნოს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ორგანიზებული 

ჯგუფი და საჭირო ტექნიკა. ინციდენტის შედეგების მიხედვით (თუ საჭიროა) იძლევა სახანძრო 

ჯგუფის და სამედიცინო პერსონალის გამოძახების განკარგულებას; სააგენტოს უგზავნის 

ინფორმაციას მომხდარი ინციდენტის თაობაზე.  
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12.2.9 ნავთობის დაღვრის დაუყოვნებელი ლიკვიდაციის გეგმა 

ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის სამსახური ადგილზე მისვლიდან 

დაუყოვნებლივ აცნობებს საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების ჯგუფს მომზადებული 

სალიკვიდაციო გეგმის შესახებ და იწყებს მის განხორციელებას სათანადო ტექნიკის 

გამოყენებით, კონკრეტულად: 

• ნავთობის დინების გზაზე თხრის ორმოებს და სადრენაჟო არხებს, რათა მოხდეს 

დაღვრილი ნავთობის ერთ ადგილას შეკრება და ამგვარად თავიდან აირიდოს დამატებით 

ტერიტორიის დაბინძურება. 

• საჭიროების შემთხვევაში ნავთობის დინების გზაზე გათხრილი ორმოების გასწვრივ აგებს 

გრუნტის, თიხის ან ქვიშის ბარიერებს. 

• ორმოების ზომა და რაოდენობა დამოკიდებულია დაღვრილი ნავთობის გზაზე დინების 

ინტენსივობაზე, მოცულობაზე, დინების სიგანეზე და რელიეფის მახასიათებლებზე. 

• საჭიროების შემთხვევაში, ნავთობის ამოღვრის ლოკალიზების დაჩქარების მიზნით 

ორმოების და სადრენაჟო არხების მიმართულებით თხრის მცირე არხების დამატებით 

სისტემას. 

• ორმოებიდან და სადრენაჟო არხებიდან დაუყოვნებლივ ამოტუმბავს (სათანადო ტექნიკის 

გამოყენებით) მოგროვილ ნავთობს, რათა თავიდან აირიდოს ორმოებისა და სადრენაჟო 

არხების კედლების ნავთობით გაჟღენთვა და მიწისქვეშა დინებების წარმოქმნა. 

ამოტუმბული ნავთობი გადაზიდული იქნება ნავთობშემკრებ პუნქტში. 

• სასურველია ნავთობის დინების გზაზე რამდენიმე ეშელონის ორმოების გათხრა. თუკი 

ვერ მოხერხდება ნავთობის დაღვრით მიყენებული ზიანის ლიკვიდირება, მაშინ დაიწყება 

ნავთობის ინტენსიურად ამოტუმბვა იმ შემკრები ორმოებიდან, რომლებიც ყველაზე 

ახლოსაა დაღვრის წყაროსთან. 

• შემკრები ორმოებიდან ნავთობის ამოტუმბვასთან ერთად, ნიადაგში გაჟონილი ნავთობის 

დინების შემცირების მიზნით, შესაძლებელია ბუნებრივი და ხელოვნური სორბენტის 

გამოყენება: ქვიშის, ტორფის, პოლიმერული მასალის. ნავთობით გაჟღენთვის შემდეგ 

უნდა შეგროვდეს გამოყენებული სორბენტი და გატანილ იქნას სპეციალურად 

გამოყოფილ ადგილას. 

• სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეობის მიღების უფლება ეძლევა მხოლოდ 

სათანადო დამცავი ეკიპირებით აღჭურვილ თანამშრომლებს, რომლებსაც მიღებული 

აქვთ სპეციალური მითითებები. 

• კომპანიის ხელმძღვანელობა გაფრთხილებული უნდა იყოს ნებისმიერი გართულების 

შესახებ, რომელმაც შეიძლება იჩინოს თავი სამუშაოს მიმდინარეობისას. 

ინციდენტის შედეგების ლიკვიდაციისა და აღმოფხვრის ღონისძიებების მიმდინარეობისას 

აკრძალულია: 

• იმ პირების მონაწილეობა, რომელთაც არ მიუღიათ სპეციალური მითითებები; 

• გარშემო ტერიტორიაზე არა სპეციალიზებული სატრანსპორტო საშუალებების 

გადაადგილება; 

• მოწევა და აალებადი ნივთიერებების გამოყენება; 

• ნავთობშემკრები ორმოების ამოვსება ნავთობის სრულ ამოტუმბვამდე; 

• გუბეებში დაგროვილი ნავთობის დაწვა; 

• ნავთობით დაბინძურებულ ადგილებზე მიწის დაყრა. 

ხსენებული ღონისძიებების განხორციელების შემდეგ ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და 

გარემოს დაცვის სამსახური მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად აფასებს: 

• ნავთობით დაბინძურებულ ტერიტორიას; 

• ნავთობით დაბინძურებული ნიადაგის სიღრმეს; 
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• ნიადაგში არსებული ნავთობის ოდენობას, დაბინძურებული ადგილის ცენტრალურ და 

პერიფერიულ უბნებში; 

• ნიადაგში წყალში ხსნადი ნივთიერებების შემადგენლობას და ოდენობას; 

• საჭიროების შემთხვევაში, კომპანიის ხელმძღვანელობის თანხმობით იწვევს 

სპეციალისტებს სხვა ორგანიზაციებიდან; 

• შეკრებილი მასალის საშუალებით შეიმუშავებს ნავთობით დაბინძურებული 

ტერიტორიის რეკულტივაციის პროექტს, რომელსაც ამტკიცებს კომპანიის 

ხელმძღვანელი და ათანხმებს სააგენტოსთან; 

• ხსენებული ტერიტორიის რეკულტივაციის ღონისძიებები უნდა წარიმართოს 

„რეკულტივაციის პროექტის“ შესაბამისად. კომპანიის ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების 

და გარემოს დაცვის სამსახური და სახელმწიფო სააგენტო უხელმძღვანელებენ და 

გააკონტროლებენ შესრულებულ სამუშაოებს. 

რეაგირების დროს უნდა მიჰყვეთ ცხრილში მითითებულ ღონისძიებებს: 

N მიზანი ღონისძიება 
მოსალოდნელი 

შედეგი 

1 ხანძრის საფრთხის 

არიდება 

• შეწყვიტეთ ელ. ენერგიის მიწოდება 

• გააუვნებლეთ ხანძრის სხვა პოტენციური კერები 

 

2 ჯანმრთელობის 

დაცვა 

• მოახდინეთ თანამშრომლების ევაკუაცია, 

რომლებიც არ არიან ჩართული რეაგირების 

ღონისძიებებში; 

• მოახდინეთ სამედიცინო და სახანძრო 

სამსახურების მობილიზება; 

• გააფრთხილეთ დინების მიმართულებით 

მცხოვრები მოსახლეობა და საჭიროების 

შემთხვევაში უზრუნველვყავით მათი ევაკუაცია 

 

3 ნავთობის დაღვრის 

ლოკალიზაცია 

• მოახდინეთ ტექნიკისა და თანამშრომლების 

მობილიზება; 

• სოფლის სიახლოვეს და დაღვრის 

მიმართულებით ქვედა ტერასაზე მოაწყვეთ 

ბარიერები (შემგროვებელი ორმოები, 

თხრილები, მიწაყრილები, საბურღი თიხის 

ტომრები). 

 

4 ვითარების შეფასება • მოიწვიეთ მარეგულირებელი უწყებიდან 

ექსპერტები და წარმომადგენლები; 

• შეაფასეთ ზარალი და საჭირო სალიკვიდაციო 

სამუშაოები 

• გააკეთეთ მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის 

შექმნილი რისკის შეფასება; 

• შეარჩიეთ შედეგების აღმოფხვრის გეგმა; 

• შეარჩიეთ ნავთობის დაღვრის შედეგების 

აღმოფხვრისთვის საჭირო ტექნიკა და 

კონტრაქტორები; 

 

5 ნავთობის დაღვრის 

აღმოფხვრა 

• გაიტანეთ შეგროვილი თხევადი ნავთობი და 

გადაიტანეთ ავზებში (with skimmers) 

• შეარჩიეთ მოჭრილი დაბინძურებული ნიადაგის 

შენახვისა და იზოლირებისთვის საჭირო ადგილი 

(თიხის ან სინთეტიკური საგები) 

• მოჭერით დაბინძურებული ნიადაგი და 

გაიტანეთ შესანახ ადგილას 

• გადაამუშავეთ დაბინძურებული ნიადაგი და 

ნარჩენები 
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6 ტერიტორიის 

დასუფთავება და 

აღდგენა 

• ლაბორატორიაში გააკონტროლეთ 

აღმოფხვრილი დაბინძურების ადგილი 

• განსაზღვრეთ დარჩენილი დაბინძურების დონე 

• შეარჩიეთ დასუფთავების მეთოდი (მექანიკური, 

ბიოლოგიური) 

• შერჩეული მეთოდით დაასუფთავეთ 

ტერიტორია გოგირდწყალბადისგან 

განსაზღვრულ გაჯერების დონემდე (1000-1500) 

• აღადგინეთ ტერიტორია პირვანდელ 

მდგომარეობამდე (რელიეფის ფორმირება, ფიტო 

აღდგენა) 

 

7 ინციდენტის 

ანალიზი 

• განიხილეთ ინციდენტის მიზეზები და შედეგები 

• გააკეთეთ რეაგირების ღონისძიებების ანალიზი 

• შეიტანეთ კორექტირება პრევენციისა და 

რეაგირების გეგმებში 

• მოამზადეთ ინსტრუქციები 

თანამშრომლებისთვის 
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დაღვრაზე რეაგირების ერთერთი მაგალითი: 

რა უნდა ვქნათ დაღვრის აღმოჩენის შემთხვევაში? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skimmer (თავისი აქსესუარებით) - ნინოწმინდის ბაზა 
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12.2.10 დაღვრის პრევენციისთვის საჭირო ტექნიკა 

დაღვრის პრევენციისთვის საჭირო ტექნიკაში შეიძლება შედიოდეს დაღვრის ან დაქცევის 

მაჩვენებელი ელექტრონული სისტემები, სვაბის ავტომატური საკვალთი და სხვა სახის 

მოწყობილობები, რომლებიც ზოგადად გამოიყენება ობიექტამდე ხანგრძლივი მანძილის ან 

ამინდის ცუდი პირობების გამო შეზღუდული ან ნულოვანი მხედველობის შემთხვევაში. 

რადგან: 

• რეზერვუარების პარკი მდებარეობს საწარმოო ბაზის უშუალო სიახლოვეს 
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• ობიექტი მუშაობს დღე-ღამეში 24 საათის განმავლობაში 

• რეზერვუარებში ნავთობის მიღება-გაგზავნა იზომება ხელით სათანადო პერსონალის 

მიერ 

• რეზერვუარები ვიზუალურად კონტროლდება ობიექტის ტერიტორიიდან 

• სარემონტო ჯგუფის და დაცვის სამსახურის თანამშრომლები დღის განმავლობაში 

მრავალჯერ ამოწმებენ რეზერვუარების პარკის ტერიტორიას და ტექნიკურ 

ინფრასტრუქტურას 

• რეზერვუარები დამიწებულია და აღჭურვილია მეხამრიდებით 

არ არსებობს ნავთობის დაღვრის თავიდან არიდების მიზნით დამატებით სპეციალური ტექნიკის 

დამონტაჟების საჭიროება. 

რეზერვუარების მდგომარეობას ვიზუალურად აკონტროლებს კვალიფიცირებული პერსონალი. 

რეზერვუარების და მილსადენების პერიოდული შემოწმება ხდება ჰიდროტესტირებით და 

იწერება დამამტკიცებელი აქტები.      

რეზერვუარებს გარშემო აკრავს თიხის ნიადაგის მიწაყრილი. 

ნავთობის მიღებისა და გაგზავნის ციკლში არ არსებობს დამატებითი რეზერვუარის ჩართვის 

საჭიროება. 

ბაზაზე არის ნავთობის მომხსნელი (მომცილებელი) მოწყობილობა „Skimmer”, რომელიც 

წარმოადგენს გაწმენდის მექანიკურ საშუალებას. ასევე სინთეტიკური სორბენტები და  

გარკვეული რაოდენობის ნახერხი, როგორც ნატურალური ორგანული სორბენტი.  

 

12.2.11 სალიკვიდაციო და გამწმენდი ჯგუფის ჯანმრთელობის უსაფრთხოება 

სალიკვიდაციო ჯგუფმა უნდა უზრუნველყოს შემდეგი: 

• პერსონალს ჩაუტარდეს სპეციალური თემატური ინსტრუქტაჟი  პროცედურების და 

სამუშაოების უსაფრთხოდ შესრულების შესახებ 

• პირადი დაცვის აღჭურვილობის გამოყენება – ნავთობისგან შეუღწევადი  

• ყურადღების მიქცევა დასრიალება / დაცემაზე – შესაბამისი ფეხსაცმელი 

• თვალის გამოსარეცხის და დასაბანი საშუალების მზად ყოფნა  

• არასაჭირო პერსონალის არეალის გარეთ ყოფნა – გამაფრთხილებელი ნიშნები, 

ბარიერები ან მაკონტროლებელი პერსონალის გამოყოფა  

• პირველადი დახმარების ყუთების მზად ყოფნა  

• სამუშაოების დამთავრების შემდეგ დეზინფექციის პროცედურები – საკვების 

მიღებამდე ან თუნდაც წყლის დალევამდე  

• ნავთობით ორგანიზმის დაბინძურების შემთხვევაში სწრაფი მოხსენება, რომ მოხდეს 

სამედიცინო პერსონალის დროულად გამოძახება  

 

12.2.12 სალიკვიდაციო ჯგუფის თანამშრომლების სია 

№ სახელი, გვარი თანამდებობა 

1 დ. შუბითიძე მოპოვების მენეჯერი 

2 ა. მამედოვი მთავარი მექანიკოსი 

3 კ. კოხრეიძე მთავარი ელექტრიკოსი 

4 კ. იამანიძე ინჟინერი 

5 ვ. ლალიაშვილი მოპოვების ინჟინერი 

6 ნ. მაისურაძე ბურღვის ინჟინერი 

ნომრები გადაუდებელი სიტუაციისას 
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12.2.13 ნავთობის დიდი და მცირე ოდენობით დაღვრის შემთხვევაში მისაღები ზომები 

ზემოთ წარმოდგენილია ძირითადი ღონისძიებების ცხრილი (ნავთობის დაღვრის ლიკვიდაცია, 

რეაგირების მეთოდები). ნებისმიერ შემთხვევაში, რეაგირების ზომები უნა შეესაბამებოდეს 

დაღვრილი ნავთობის დონეს და გავრცელების არეალს. დასაშვებია აღწერილი ღონისძიებების 

როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი გამოყენება. მაქსიმალურად მიღებულ ზომებში უნდა 

შედიოდეს: 

• გაჟონვის (დაღვრის) ლიკვიდაცია 

• გაჟონვის (დაღვრის) წყაროს ლიკვიდაცია 

• დაღვრის შედეგების ლიკვიდაცია 

• ტერიტორიის დასუფთავება 

• ნარჩენების გადამუშავება 

 

12.2.14 ინციდენტის გამოძიება  

ინციდენტის/გადაუდებელი მდგომარეობის დამთავრებისთანავე, HSE მენეჯერი ან 

ზედამხედველი აწარმოებს მიმოხილვას რათა გამორკვეულ იქნას: 

• ძირითადი (ძირეული) და ზედაპირული თანმხლები ფაქტორები ინციდენტის 

გამომწვევი მიზეზებისა  

• დაღვრაზე რეაგირების პროცედურების ეფექტურობა 

• გამოსასწორებელი საჭირო დაუყოვნებელი და შემდგომი ქმედებები ხელმეორედ 

ინციდენტის გამეორების თავიდან ასაცილებლად  

ხოლო საბოლოოდ მოხსენების მომზადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს: 

• ინციდენტის დროს, თარიღს და ადგილს  

• დაღვრილი მასალის სახეობას და რაოდენობას  

• ინციდენტის მიზეზების აღწერას (თანმიმდევრობით) 

• მიღებულ და შემდგომში მისაღებ ზომებს  

• მოწმეების მოხსენებებს (არსებობის შემთხვევაში) 

• სურათებს / ვიდეობს (არსებობის შემთხვევაში)  

• ინციდენტის მომხსენებლის დეტალურ ვინაობას  

 

12.2.15 ანგარიშვალდებულება სააგენტოს წინაშე 

სააგენტოსთან ურთიერთობა გულისხმობს: 

• შეტყობინებას 

• მოხსენებას მნიშვნელოვანი ეკოლოგიური ინციდენტის შესახებ (არაუგვიანეს 24 სთ.) 

• შეთანხმებას სალიკვიდაციო გეგმების და სხვა ღონისძიებების თაობაზე 

• რეაგირების ზომების კოორდინირებას 

მოხსენების პროცედურები ექვემდებარება ნავთობისა და გაზის ეროვნული მარეგულირებელი 

ნორმების მოთხოვნებს. 

 

12.2.16 იმიტირებული სწავლებები 

იმდენად,რ ამდენადაც ნავთობის დიდი ოდენობით დაღვრის რისკი მცირეა (იხილეთ ქვე-

პუნქტი 2.1.), ხოლო ტერიტორიაზე არ გვხვდება ეკოსისტემის განსაკუთრებული სახეობები, 

იმიტირებული სწავლებების ჩატარება აუცილებელი არ არის. პერიოდული შემოწმება 
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ჩაუტარდებათ რეაგირების ჯგუფის თანამშრომლებსა და მოხსენების სისტემას მზადყოფნასა და 

საიმედოობაზე. 

 

12.2.17 პასუხისმგებელი პირები 

№ სახელი, გვარი თანამდებობა 
საკონტაქტო 

მონაცემები 

1 კ. აიზეკი გენერალური დირექტორი  

2 გ. ადეიშვილი  HSE მენეჯერი  

3 დ. შუბითიძე მოპოვების მენეჯერი  

 

12.2.18 იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო ხელისუფლების უფლებამოსილი პირების სახელები 

და საკონტაქტო ინფორმაცია, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ ინციდენტის 

ადგილის კვლევაში და ზედამხედველობას გაუწევენ დასუფთავების პროცედურებს, 

დასადგენია. 

№ სახელი, გვარი თანამდებობა 
საკონტაქტო 

მონაცემები 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

*შენიშვნა: ივსება სააგენტოს მითითებების შესაბამისად 

 

12.3 დანართი N3: ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გეგმა 

12.3.1 გეგმის მიზანი 

ამ გეგმის მიზანია ბაზის ოპერაციები/საქმიანობა შესრულდეს ადამიანების და გარემოს 

დაზიანებების გარეშე და მაქსიმალურად იყოს უზრუნველყოფილი სახანძრო უსაფრთხოება, 

რომ არ მოხდეს ხანძართან დაკავშირებული მცირე ინციდენტიც კი.   

გეგმის მოთხოვნები ვრცელდება როგორც კომპანიის თანამშრომლებზე, ასევე მის ფარგლებში 

მომუშავე ყველა კონტრაქტორსა თუ ქვეკონტრაქტორზე 

გეგმა იქნება გადახედილი ცვლილებების შეტანის მიზნით მუდმივ რეჟიმში, რისკების შეცვლის 

ან გაზრდის მიხედვით (შემთხვევაში) ორგანიზაციაში, ასევე ყოველ 1 წელიწადში, როგორც 

გეგმიური განხილვა   

 

12.3.2 მენეჯმენტის გუნდის პასუხისმგებლობები  

ხელმძღვანელობამ უნდა უზრუნველყოს: 

• აალებადი და ფეთქებადი ნივთიერებების სწორად და უსაფრთხოდ შენახვა, გადატანა, 

გამოყენება, დატვირთვა/ჩამოტვირთვა ა.შ.  

• საკმარისი რაოდენობის და სწორი ტიპის ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის ქონა, 

რომელიც მუდმივად იქნება შემოწმებული და ფუნქციონირებადი  

• პერსონალის ტრეინინგი ძირითად ხანძარ საწინააღმდეგო ქმედებების მეთოდებში  
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• კომუნიკაცია ლოკალურ სახელმწიფო სახანძრო დეპარტამენტთან და მუდმივად 

მზადყოფნის უზრუნველყოფა  

• სახანძრო აღჭურვილობის მხოლოდ ხანძარსაწინააღმდეგოდ ან ტრენინგისთვის 

გამოყენება  

• პერსონალის ინფორმირება და ტრეინინგი გადაუდებელი სიტუაციისას  

• სიტუაციური ავარიული სცენების დაგეგმვა განხორციელება პერსონალის ცოდნის და 

მზადყოფნის გაუმჯობესებისათვის  

• ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის თანამშრომლის დანიშვნა და მისი 

პასუხისმგებლობების განსაზღვრა სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით (აღჭურვილობის 

შემოწმება, მოხსენებები ა.შ.)  

 

12.3.3 ბაზის ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობა და სქემა   

ბაზის ტერიტორიაზე მოწყობილია მრავალ ფუნქციური ტექნიკური წყლის 1000 მ3 ტევადობის 

რეზერვუარი, 140 მ3 ტევადობის აუზი და 400 მ3  ტევადობის აუზი. 2 საქაჩი – 110 მ3/სთ. და 160 მ3/სთ. 

საქაჩ სადგურში მოთავსებულია 1ტ. მოცულობის ქაფ წარმომქმნელი, რომელიც საქაჩით 

უერთდება წყლის სისტემას. ქაფწარმომქმნელი სისტემის სქემა მოცემულია ნახაზზე 11.3.3.2. 

ფლუიდის შესანახ რეზერვუარებზე, სატუმბ სადგურთან, გაზოსეპარატორებთან და სხვა ხანძრის 

მაღალი რისკის მქონე ნაგებობებთან მიყვანილია სახანძრო წყლის მილსადენები და მოწყობილია 

სახანძრო ჰიდრანტები. ფლუიდის შესანახ #2 რეზერვუარზე დამონტაჟებულია წყლით თვით 

გაცივების სისტემა.  სახანძრო წყლის მილსადენების სართო სიგრძე შეადგენს 412 მ-ს. სახანძრო 

წყლის მიწოდების სქემა მოცემულია ნახაზზე 11.3.3.1.   

ბაზის ტერიტორიაზე მოწყობილია 6 სახანძრო სტენდი შესაბამისი ინვენტარით, მათ შორის:  

• 12 ცეცხლმქრობი, 6კ. მშრალი პუდრი; 

• 2 ცალი 50კ.იანი ცეცხლმაქრი ქაფით  

• 0.5 მ3 მოცულობის 6 – ყუთი (ქვიშისთვის); 

• 6 ცალი ნიჩაბი; 

• 3 ცალი ჯინი ქვიშისთვის; 

• 3 ცალი წერაქვი; 

• 12 ცალი ვედრო; 

• 2 ცალი ძალაყინი; 

• ცალი ბაგირი. 
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ნახაზი 11.3.3.1.  სახანძრო წყლის მიწოდების სქემა  
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ნახაზი 11.3.3.2.  ქაფწარმომქმნელი სისტემის სქემა  

 

 

12.3.4 ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის ინსპექტირება  

ინსპექტირება სწორად ფუნქციონირების მიზნით მოხდება ყოველთვიურად: 

• ცეცხლმაქრების და სახანძრო სტენდების;  

• ჰიდრანტების;  

• შლანგების.  

ინსპექტირების შედეგები დარეგისტრირდება და სათანადოდ დაიგეგმება გამოსასწორებელი 

ვადები და აღინიშნება პასუხისმგებელი პირები.  

მოხდება ასევე წყალ და ქაფ წარმომქმნელი და გამტარი სისტემის შემოწმება/ტესტირება 

ფუნქციონირებაზე და აქტის შედგენა კომპეტენტური პირების მიერ. 

 

12.3.5 ხანძრის პრევენციული ღონისძიებები 

• პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ხანძრის პრევენციის საკითხებზე; 

• ადვილად აალებადი და ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების დასაწყობება უსაფრთხო 

ადგილებში.  მათი განთავსების ადგილებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების 

მოწყობა;  

• ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვა და ტერიტორიაზე ქმედითუნარიანი სახანძრო 

ინვენტარის არსებობა  

• ბაზის ხანძარქრობის სისტემის და სახანძრო ინვენტარის პერიოდული შემოწმება და 

მუდმივი განახლება. სახანძრო წყლის რეზერვუარის მუდმივ მზადყოფნაში არსებობა; 

• ელექტრო უსაფრთხოების დაცვა (კაბელების, ჩამრთველების, განათების სისტემის, 

გენერატორების ა.შ.) 

• მეხამრიდების გამართულობის კონტროლი; 

• მოწევისა და ღია ცეცხლის აკრძალვა ტერიტორიაზე (მხოლოდ გამოყოფილ ადგილებში)  

• ნარჩენების მხოლოდ სპეციალურ ბუნკერებში განთავსება  

• აალების და ორთქლის კონტროლი გაზ–დეტექტორებით და მათი შემოწმება  
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• ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენების აკრძალვა სახიფათო ზონების მიხედვით  

• პერსონალის ტრეინინგი და ყოველდღიური თემატური საუბრები ხანძრის 

უსაფრთხოებაზე  

• ადვილად აალებადი და ქიმიური ნივთიერებების უსაფრთხო ზონებში შენახვა 

(სპეციალურ საწყობებში) და საწყობების უსაფრთხოდ მოწყობა (საკმარისი ვენტილაცია, 

ჰერმეტულობა, ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის ახლოს ქონა) 

• აალებადი და ფეთქებად საშიში ნივთიერებების მაქსიმალურად შემცირება 

შესაძლებლობების მიხედვით  

 

12.3.6 რეაგირება ხანძრის შემთხვევაში 

ხანძრის კერის ან კვამლის აღმომჩენი პირის და მახლობლად მომუშავე პერსონალის 

სტრატეგიული ქმედებებია: 

• სამუშაო უბანზე ყველა საქმიანობის შეწყვეტა, გარდა უსაფრთხოების ზომებისა; 

• სიტუაციის შეფასება, ხანძრის კერის და მიმდებარე ტერიტორიების დაზვერვა; 

• ხანძრის კერის გაჩენის შესახებ სიგნალის დაფიქსირებისთანავე ოპერატორის მიერ  

ხანძარქრობის ურდულის გახსნა და ხანძარქრობის ტუმბოს ჩართვა, საიდანაც წყალი 

წრიული მილსადენის სისტემის საშუალებით მიეწოდება რეზერვუარებს.  

• შეძლებისდაგვარად ტექნიკის და სხვა დანადგარ-მოწყობილობების იმ ადგილებიდან 

გაყვანა/გატანა, სადაც შესაძლებელია ხანძრის გავრცელება. 

• ელექტრომოწყობილობები უნდა გამოირთოს წრედიდან; 

• იმ შემთხვევაში თუ ხანძარი მძლავრია და გაძნელებულია ხანძრის კერასთან მიდგომა, 

მიმდებარედ განლაგებულია რაიმე ხანძარსაშიში ან ფეთქებადსაშიში 

უბნები/ნივთიერებები, მაშინ: 

o მოშორდით სახიფათო ზონას:  

o ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით მენეჯერს / უფროსს; 

o დაელოდეთ სამაშველო რაზმის გამოჩენას და მათი მოსვლისას გადაეცით 

დეტალური ინფორმაცია ხანძრის მიზეზების და ხანძრის კერის სიახლოვეს 

არსებული სიტუაციის შესახებ; 

• იმ შემთხვევაში თუ ხანძარი არ არის მძლავრი, ხანძრის კერა ადვილად მისადგომია და 

მასთან მიახლოება საფრთხეს არ უქმნის თქვენს ჯანმრთელობას. ამასთან არსებობს 

მიმდებარე ტერიტორიებზე ხანძრის გავრცელების გარკვეული რისკები, მაშინ 

იმოქმედეთ შემდეგნაირად: 

o ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით მენეჯერს / უფროსს; 

o მოძებნეთ სახანძრო სტენდი და მოიმარაგეთ საჭირო სახანძრო ინვენტარი 

(ცეცხლმქრობი, ნაჯახი, ძალაყინი, ვედრო და სხვ); 

o ეცადეთ ხანძრის კერის ლიკვიდაცია მოახდინოთ ცეცხლმქრობით, ცეცლმქრობზე 

წარმოდგენილი ინსტრუქციის მიხედვით; 

o იმ შემთხვევაში თუ უბანზე არ არსებობს სახანძრო სტენდი, მაშინ ხანძრის კერის 

ლიკვიდაციისთვის გამოიყენეთ ქვიშა, წყალი ან გადააფარეთ ნაკლებად აალებადი 

სქელი ქსოვილი; 

o იმ შემთხვევაში თუ ხანძრის კერის სიახლოვეს განლაგებულია წრედში ჩართული 

ელექტროდანადგარები წყლის გამოყენება დაუშვებელია; 

o დახურულ სივრცეში ხანძრის შემთხვევაში ნუ გაანიავებთ ოთახს (განსაკუთრებული 

საჭიროების გარდა), რადგან სუფთა ჰაერი უფრო მეტად უწყობს ხელს წვას და 

ხანძრის მასშტაბების ზრდას. 

ხანძრის შემთხვევაში უბნის მენეჯერის სტრატეგიული ქმედებებია: 

• დეტალური ინფორმაციის მოგროვება ხანძრის კერის ადგილმდებარეობის, მიმდებარედ 

არსებული/დასაწყობებული დანადგარ-მექანიზმების და ნივთიერებების შესახებ და სხვ; 

• ქ. საგარეჯოს სახანძრო სამსახურის ინფორმირება; 



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 233 / 282 

 

• ინციდენტის ადგილზე მისვლა და სიტუაციის დაზვერვა, რისკების გაანალიზება და 

ხანძრის სავარაუდო მასშტაბების შეფასება; 

• მთელს პერსონალს ეთხოვოს მანქანებისა და უბანზე არსებული ხანძარსაქრობი 

აღჭურვილობის გამოყენება; 

• პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და ხელმძღვანელობა, სახანძრო რაზმის 

გამოჩენამდე; 

• სახანძრო რაზმის ქმედებების ხელშეწყობა (შესაძლოა საჭირო გახდეს უბანზე 

არარსებული სპეციალური აღჭურვილობა და სხვ.); 

• ინციდენტის დასრულების შემდგომ ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების 

გატარება - ნახანძრალი ტერიტორიის მონიტორინგი დარჩენილი ხანძრის კერების 

გამოვლენის მიზნით. 

 

 

12.3.7 ხანძრის (ცეცხლის) მექანიზმი 

• ხანძრის სამკუთხედი (ტეტრაჰედრონი): 

ცეცხლი საჭიროებს: ჟანგბადს, საწვავს და ტემპერატურას რაც ქმნის საბოლოოდ ჯაჭვურ 

ქიმიურ რეაქციას და ერთ ერთი მათგანის მოცილების შემთხვევაში ჯაჭვი წყდება და 

ხდება ცეცხლის ჩაქრობა  

 

ჟანგბადის მოცილება: გამოიყენე მშრალი ქიმიური ფხვნილი ან ნახშირორჟანგი CO2. 

საწვავის მოცილება: დაკეტე სარქველი ან მთლიანად სისტემა – ფიზიკურად მოაცილე 

საწვავის წყარო (მაგ. გადაკეტე აცეტილენის ან პროპანის ცილინდრის სარქველი და ა.შ.) 

ორთქლის შემთხვევაში – თხევადი ხანძრის დროს გამოიყენე ქაფი. 

სიცხის მოცილება: გამოიყენე წყალი ან ქაფი ცეცხლის გაცივების მიზნით, ამ დროს 

შესაძლებელია ასევე დაწნეხილი ფხვნილის გამოყენებაც. ასევე გამორთე მაგ. გაზქურა, 

ელექტრო გამათბობელი, შედუღების აპარატი, ცენტრალური ჩამრთველი და ა.შ.  

პერსონალს უნდა ქონდეს გავლილი ტრეინინგი:  

• ცეცხლმაქრების და კერძოდ ხანძრის ტიპებზე და კლასიფიკაციაზე (A, B, C, D); 

• ცეცხლმაქრების გამოყენებაზე (ასევე სტენდებზე არსებულ სხვა აღჭურვილობაზეც); 

• ჰიდრანტების გამოყენებაზე;  

• ევაკუაციაზე და კომუნიკაციაზე ხანძრის დროს.  

ხანძრის შემთხვევაში შიდა საკონტაქტო ნომრები: 

 

 

 ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანი 



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 234 / 282 

 

ლოკალური სახელმწიფო სახანძრო სამსახურის საკონტაქტო ნომრები: 
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ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის ინსპექტირების ფორმა:  

 

 

 

 

12.4 დანართი N4 ახალი რეზერვუარების მშენებლობის პროცესში ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 

ნივთიერებების გაბნევის გაანგარიშების შედეგების პროგრამული ამონაბეჭდი 

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 

ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანი 

ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანი 
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Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 

სერიული ნომერი 01-01-2568, შპს  „გამა კონსალტინგი“ 

საწარმოს ნომერი 430; შპს „KBOC“ 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი 

შეიმუშავა: Gშპს „გამმა ცონსალტინგი“ 

 

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 2, მშენებლობა 

გაანგარიშების ვარიანტი: მშენებლობა 

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის 

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86" 

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ. 

 

მეტეოროლოგიური პარამეტრები 

 

ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 27,9° C 

ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა -0,1° C 

ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, 
A 

200 

ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისტთვის (გადამეტების 

განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) 

11,8 მ/წმ 

 

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო) 

 

ნომერი მოედნის (საამქროს) დასახელება 
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გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები 

 
აღრიცხვა: წყაროთა ტიპები: 

"%"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; 1 - წერტილოვანი; 

"+"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; 2 - წრფივი; 

"-"  - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. 3 - არაორგანიზებული; 

ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; 

 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 

 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 

 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 

 8 - ავტომაგისტრალი. 

აღრიც

ხვა 

ანგარი

შისას 

მოედ.

№ 

საამქ. 

№ 

წყაროს 

№ 

წყაროს დასახელება ვარი-

ანტი 

ტიპი წყაროს 

სიმაღლე 

(მ) 

დიამეტრი 

(მ) 

აირ-

ჰაეროვანი 

ნარევის 

მოცულ. 

(მ3/წმ) 

აირ-

ჰაეროვანი 

ნარევის 

წიჩქარე 

(მ/წმ) 

აირ-

ჰაეროვანი 

ნარევის 

ტემპერატ. 
(°C) 

რელიე

ფის 

კოეფ. 

კოორდ. X1 

ღერძი (მ) 

კოორდ. Y1 

ღერძი (მ) 

კოორდ. X2 

ღერძი (მ) 

კოორდ. Y2 

ღერძი (მ) 

წყაროს 

სიგანე (მ) 

+ 0 0 1 ექსკავატორი 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 128,0 -102,0 138,0 -140,0 20,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0324000 0,0000000 1  0,682 28,5 0,5  0,682 28,5 0,5 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0053000 0,0000000 1  0,056 28,5 0,5  0,056 28,5 0,5 

0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 0,0044000 0,0000000 1  0,124 28,5 0,5  0,124 28,5 0,5 

0330 გოგირდის დიოქსიდი 0,0033000 0,0000000 1  0,028 28,5 0,5  0,028 28,5 0,5 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0272000 0,0000000 1  0,023 28,5 0,5  0,023 28,5 0,5 

2732 ნავთის ფრაქცია 0,0077000 0,0000000 1  0,027 28,5 0,5  0,027 28,5 0,5 

2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,0350000 0,0000000 1  0,295 28,5 0,5  0,295 28,5 0,5 

+ 0 0 2 ბულდოზერი 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 128,0 -102,0 138,0 -140,0 20,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0324000 0,0000000 1  0,682 28,5 0,5  0,682 28,5 0,5 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0053000 0,0000000 1  0,056 28,5 0,5  0,056 28,5 0,5 

0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 0,0044000 0,0000000 1  0,124 28,5 0,5  0,124 28,5 0,5 

0330 გოგირდის დიოქსიდი 0,0033000 0,0000000 1  0,028 28,5 0,5  0,028 28,5 0,5 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0272000 0,0000000 1  0,023 28,5 0,5  0,023 28,5 0,5 

2732 ნავთის ფრაქცია 0,0077000 0,0000000 1  0,027 28,5 0,5  0,027 28,5 0,5 

2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,0110000 0,0000000 1  0,093 28,5 0,5  0,093 28,5 0,5 

+ 0 0 3 თვითმცლელები 1 3 2,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 -60,0 -269,0 161,0 -152,0 10,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0151000 0,0000000 1  2,697 11,4 0,5  2,697 11,4 0,5 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0025000 0,0000000 1  0,223 11,4 0,5  0,223 11,4 0,5 

0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 0,0011000 0,0000000 1  0,262 11,4 0,5  0,262 11,4 0,5 

0330 გოგირდის დიოქსიდი 0,0027000 0,0000000 1  0,193 11,4 0,5  0,193 11,4 0,5 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0272000 0,0000000 1  0,194 11,4 0,5  0,194 11,4 0,5 

2732 ნავთის ფრაქცია 0,0039000 0,0000000 1  0,116 11,4 0,5  0,116 11,4 0,5 

+ 0 0 4 შედუღება 1 3 5,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 130,0 -108,0 137,0 -138,0 15,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 238 / 282 

 

0123 რკინის ოქსიდი 0,0030300 0,0000000 1  0,032 28,5 0,5  0,032 28,5 0,5 

0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები 0,0002600 0,0000000 1  0,109 28,5 0,5  0,109 28,5 0,5 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0008500 0,0000000 1  0,018 28,5 0,5  0,018 28,5 0,5 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0001400 0,0000000 1  0,001 28,5 0,5  0,001 28,5 0,5 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0094000 0,0000000 1  0,008 28,5 0,5  0,008 28,5 0,5 

0342 აირადი ფტორიდები 0,0005000 0,0000000 1  0,105 28,5 0,5  0,105 28,5 0,5 

0344 სუსტად ხსნადი ფტორიდები 0,0009000 0,0000000 1  0,019 28,5 0,5  0,019 28,5 0,5 

2908 არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 0,0004000 0,0000000 1  0,006 28,5 0,5  0,006 28,5 0,5 
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ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით 
 

აღრიცხვა: წყაროთა ტიპები: 

"%"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; 1 - წერტილოვანი; 

"+"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; 2 - წრფივი; 

"-"  - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა 

შეტანილი ფონში. 

3 - არაორგანიზებული; 

ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ 

სიბრტყულად გათვლისთვის; 

(-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში 

გათვალისწინებული არ არის 

5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 

 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური 

გაფრქვევით; 

 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი 

წყაროების ერთობლიობა; 

 8 - ავტომაგისტრალი. 

ნივთიერება: 0123   რკინის ოქსიდი 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 4 3 + 0,0030300 1 0,0319 28,50 0,5000 0,0319 28,50 0,5000 

სულ: 0,0030300  0,0319  0,0319  

ნივთიერება: 0143   მანგანუმი და მისი ნაერთები 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 4 3 + 0,0002600 1 0,1095 28,50 0,5000 0,1095 28,50 0,5000 

სულ: 0,0002600  0,1095  0,1095  

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 1 3 + 0,0324000 1 0,6821 28,50 0,5000 0,6821 28,50 0,5000 

0 0 2 3 + 0,0324000 1 0,6821 28,50 0,5000 0,6821 28,50 0,5000 

0 0 3 3 + 0,0151000 1 2,6966 11,40 0,5000 2,6966 11,40 0,5000 

0 0 4 3 + 0,0008500 1 0,0179 28,50 0,5000 0,0179 28,50 0,5000 

სულ: 0,0807500  4,0787  4,0787  

ნივთიერება: 0304   აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 1 3 + 0,0053000 1 0,0558 28,50 0,5000 0,0558 28,50 0,5000 

0 0 2 3 + 0,0053000 1 0,0558 28,50 0,5000 0,0558 28,50 0,5000 

0 0 3 3 + 0,0025000 1 0,2232 11,40 0,5000 0,2232 11,40 0,5000 

0 0 4 3 + 0,0001400 1 0,0015 28,50 0,5000 0,0015 28,50 0,5000 

სულ: 0,0132400  0,3363  0,3363  

 

ნივთიერება: 0328   შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 
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№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 1 3 + 0,0044000 1 0,1235 28,50 0,5000 0,1235 28,50 0,5000 

0 0 2 3 + 0,0044000 1 0,1235 28,50 0,5000 0,1235 28,50 0,5000 

0 0 3 3 + 0,0011000 1 0,2619 11,40 0,5000 0,2619 11,40 0,5000 

სულ: 0,0099000  0,5089  0,5089  

ნივთიერება: 0330   გოგირდის დიოქსიდი 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 1 3 + 0,0033000 1 0,0278 28,50 0,5000 0,0278 28,50 0,5000 

0 0 2 3 + 0,0033000 1 0,0278 28,50 0,5000 0,0278 28,50 0,5000 

0 0 3 3 + 0,0027000 1 0,1929 11,40 0,5000 0,1929 11,40 0,5000 

სულ: 0,0093000  0,2484  0,2484  

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 1 3 + 0,0272000 1 0,0229 28,50 0,5000 0,0229 28,50 0,5000 

0 0 2 3 + 0,0272000 1 0,0229 28,50 0,5000 0,0229 28,50 0,5000 

0 0 3 3 + 0,0272000 1 0,1943 11,40 0,5000 0,1943 11,40 0,5000 

0 0 4 3 + 0,0094000 1 0,0079 28,50 0,5000 0,0079 28,50 0,5000 

სულ: 0,0910000  0,2480  0,2480  

ნივთიერება: 0342   აირადი ფტორიდები 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 4 3 + 0,0005000 1 0,1053 28,50 0,5000 0,1053 28,50 0,5000 

სულ: 0,0005000  0,1053  0,1053  

ნივთიერება: 0344   სუსტად ხსნადი ფტორიდები 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 4 3 + 0,0009000 1 0,0189 28,50 0,5000 0,0189 28,50 0,5000 

სულ: 0,0009000  0,0189  0,0189  

 

 

ნივთიერება: 2732   ნავთის ფრაქცია 

№ № № ტიპი აღრი გაფრქვევა F ზაფხ. ზამთ. 
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მოე

დ. 

საამ

ქ. 

წყარ

ოს 

ცხვა (გ/წმ) 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 1 3 + 0,0077000 1 0,0270 28,50 0,5000 0,0270 28,50 0,5000 

0 0 2 3 + 0,0077000 1 0,0270 28,50 0,5000 0,0270 28,50 0,5000 

0 0 3 3 + 0,0039000 1 0,1161 11,40 0,5000 0,1161 11,40 0,5000 

სულ: 0,0193000  0,1701  0,1701  

ნივთიერება: 2902   შეწონილი ნაწილაკები 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 1 3 + 0,0350000 1 0,2947 28,50 0,5000 0,2947 28,50 0,5000 

0 0 2 3 + 0,0110000 1 0,0926 28,50 0,5000 0,0926 28,50 0,5000 

სულ: 0,0460000  0,3874  0,3874  

ნივთიერება: 2908   არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 4 3 + 0,0004000 1 0,0056 28,50 0,5000 0,0056 28,50 0,5000 

სულ: 0,0004000  0,0056  0,0056  

წყაროების გაფრქვევა ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით 
 

აღრიცხვა: წყაროთა ტიპები: 

"%"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; 1 - წერტილოვანი; 

"+"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; 2 - წრფივი; 

"-"  - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა 

შეტანილი ფონში. 

3 - არაორგანიზებული; 

ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ 

სიბრტყულად გათვლისთვის; 

(-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში 

გათვალისწინებული არ არის 

5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 

 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური 

გაფრქვევით; 

 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი 

წყაროების ერთობლიობა; 

 8 - ავტომაგისტრალი. 

 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6009 
№ 

მოედ. 

№ 

საამქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

კოდი 

в-ва 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

        Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 1 3 + 0301 0,0324000 1 0,6821 28,50 0,5000 0,6821 28,50 0,5000 

0 0 1 3 + 0330 0,0033000 1 0,0278 28,50 0,5000 0,0278 28,50 0,5000 

0 0 2 3 + 0301 0,0324000 1 0,6821 28,50 0,5000 0,6821 28,50 0,5000 

0 0 2 3 + 0330 0,0033000 1 0,0278 28,50 0,5000 0,0278 28,50 0,5000 

0 0 3 3 + 0301 0,0151000 1 2,6966 11,40 0,5000 2,6966 11,40 0,5000 

0 0 3 3 + 0330 0,0027000 1 0,1929 11,40 0,5000 0,1929 11,40 0,5000 

0 0 4 3 + 0301 0,0008500 1 0,0179 28,50 0,5000 0,0179 28,50 0,5000 

სულ: 0,0900500  4,3272  4,3272  

 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6039 
№ 

მოედ. 

№ 

საამქ. 

№ 

წყარ

ტიპი აღრი

ცხვა 

კოდი 

в-ва 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 
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ოს 

        Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 1 3 + 0330 0,0033000 1 0,0278 28,50 0,5000 0,0278 28,50 0,5000 

0 0 2 3 + 0330 0,0033000 1 0,0278 28,50 0,5000 0,0278 28,50 0,5000 

0 0 3 3 + 0330 0,0027000 1 0,1929 11,40 0,5000 0,1929 11,40 0,5000 

0 0 4 3 + 0342 0,0005000 1 0,1053 28,50 0,5000 0,1053 28,50 0,5000 

სულ: 0,0098000  0,3537  0,3537  

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6043 
№ 

მოედ. 

№ 

საამქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

კოდი 

в-ва 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

        Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 1 3 + 0330 0,0033000 1 0,0278 28,50 0,5000 0,0278 28,50 0,5000 

0 0 2 3 + 0330 0,0033000 1 0,0278 28,50 0,5000 0,0278 28,50 0,5000 

0 0 3 3 + 0330 0,0027000 1 0,1929 11,40 0,5000 0,1929 11,40 0,5000 

სულ: 0,0093000  0,2484  0,2484  

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6046 
№ 

მოედ. 

№ 

საამქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

კოდი 

в-ва 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

        Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 1 3 + 0337 0,0272000 1 0,0229 28,50 0,5000 0,0229 28,50 0,5000 

0 0 2 3 + 0337 0,0272000 1 0,0229 28,50 0,5000 0,0229 28,50 0,5000 

0 0 3 3 + 0337 0,0272000 1 0,1943 11,40 0,5000 0,1943 11,40 0,5000 

0 0 4 3 + 0337 0,0094000 1 0,0079 28,50 0,5000 0,0079 28,50 0,5000 

0 0 4 3 + 2908 0,0004000 1 0,0056 28,50 0,5000 0,0056 28,50 0,5000 

სულ: 0,0914000  0,2536  0,2536  

გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების 

მიხედვით) 

კოდი ნივთიერება ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია *ზდკ-ს 

შესწორები

ს 

კოეფიციენ

ტი 

  
/საორ. 

უსაფრ. 

ზემოქ. 

დონე 

ფონური 

კონცენტრ. 
  

  ტიპი საცნობარო 

მნიშვნელობა 

ანგარიშში 

გამოყენებ. 

 აღრიცხ

ვა 

ინტერპ. 

0123 რკინის ოქსიდი ზდკ საშ. დ/ღ 0,0400000 0,4000000 1 არა არა 

0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები მაქს. ერთ. 0,0100000 0,0100000 1 არა არა 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის 

დიოქსიდი) 

მაქს. ერთ. 0,2000000 0,2000000 1 არა არა 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის 

ოქსიდი) 

მაქს. ერთ. 0,4000000 0,4000000 1 არა არა 

0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) მაქს. ერთ. 0,1500000 0,1500000 1 არა არა 

0330 გოგირდის დიოქსიდი მაქს. ერთ. 0,5000000 0,5000000 1 არა არა 

0333 გოგირდწყალბადი მაქს. ერთ. 0,0080000 0,0080000 1 არა არა 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი მაქს. ერთ. 5,0000000 5,0000000 1 არა არა 

0342 აირადი ფტორიდები მაქს. ერთ. 0,0200000 0,0200000 1 არა არა 

0344 სუსტად ხსნადი ფტორიდები მაქს. ერთ. 0,2000000 0,2000000 1 არა არა 

0415 C1-C5 მაქს. ერთ. 50,0000000 50,0000000 1 არა არა 

0416 C6-C10 მაქს. ერთ. 30,0000000 30,0000000 1 არა არა 

0602 ბენზოლი მაქს. ერთ. 1,5000000 1,5000000 1 არა არა 

0616 ქსილოლი (იზომერების 

ნარევი) 

მაქს. ერთ. 0,2000000 0,2000000 1 არა არა 

0621 ტოლუოლი მაქს. ერთ. 0,6000000 0,6000000 1 არა არა 

2732 ნავთის ფრაქცია საორ. 1,2000000 1,2000000 1 არა არა 
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უსაფრ. 

ზემოქ. დონე 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები 

C12-C19 

მაქს. ერთ. 1,0000000 1,0000000 1 არა არა 

2902 შეწონილი ნაწილაკები მაქს. ერთ. 0,5000000 0,5000000 1 არა არა 

2908 არაოგანული მტვერი: 70-20% 

SiO2 

მაქს. ერთ. 0,3000000 0,3000000 1 არა არა 

6009 არასრული ჯამური 

ზემოქმედების ჯგუფი, 

კოეფიციენტი "1,6": ჯამური 

ზემოქმედების ჯგუფი (2) 301 

330 

ჯგუფი - - 1 არა არა 

6039 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი 

(2) 330 342 

ჯგუფი - - 1 არა არა 

6043 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი 

(2) 330 333 

ჯგუფი - - 1 არა არა 

6046 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი 

(2) 337 2908 

ჯგუფი - - 1 არა არა 

*გამოიყენება განსაკუტრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების 

კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემტხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, 

მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვენლობას, არამედ 1-ს. 

საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა 

ავტომატური გადარჩევა 

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად 

ქარის მიმართულება 

სექტორის დასაწისი სექტორის დასასრული ქარის გადარჩევის ბიჯი 

0 360 1 

საანგარიშო არეალი 

საანგარიშო მოედნები 

№ ტიპი მოედნის სრული აღწერა სიგანე 

(მ) 

ბიჯი 

(მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

კომენტარი 

  შუა წერტილის 

კოორდინატები, 

I მხარე (მ) 

შუა წერტილის 

კოორდინატები, 

II მხარე (მ) 

    

  X Y X Y  X Y   

1 მოცემულ

ი 

-1000 -200 1000 -200 2000 100 100 2  

საანგარიშო წერტილები 

№ წერტილის 

კოორდინატები (მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

წერტილ. ტიპი კომენტარი 

 X Y    

7 -1422,00 1093,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე ჩრდ 1 

8 -898,00 594,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე აღმ 1 

9 -1428,00 88,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე სამხრ 1 

10 -1934,00 606,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე დას 1 

11 266,00 1099,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე ჩრდ 2 

12 667,00 -72,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე აღმ 2 

13 -60,00 -725,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე სამხრ 2 

14 -504,00 45,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე დას 2 

15 1591,00 1586,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე ჩრდ 3 
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16 1911,00 649,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე აღმ 3 

17 1394,00 33,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე სამხრ 3 

18 1086,00 902,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე დას 3 

19 568,00 -1070,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე ჩრდ 4 

20 1073,00 -1606,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე აღმ 4 

21 556,00 -2074,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე სამხრ 4 

22 57,00 -1563,00 2 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე დას 4 

1 -1539,00 378,00 2 წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-19)-

თთან 

2 -713,00 -52,00 2 წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-1)-

თთან დასავლეთით 2 

3 -706,00 -218,00 2 წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-1)-

თთან დასავლეთით 3 

4 -737,00 -385,00 2 წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-1)-

თთან დასავლეთით 4 

5 220,00 -1821,00 2 წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-18)-

თთან დასავლეთით 5 

6 951,00 -1745,00 2 წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-18)-

თთან აღმოსავლეთით 6 

ნივთიერებები, რომელთა ანგარიშიც არამიზანშეწონილია 

ანგარიშის მიზანშეწონილობის კრიტერიუმები E3=0,01 

კოდი დასახელება ჯამი 

Cm/ზდკ 

2908 არა ორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 0,0056141 

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით 

(საანგარიშო წერტილები) 

 

წერტილთა ტიპები: 

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი 

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე 

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე 

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე 

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე 

5 - განაშენიანების საზღვარზე 

 

№ კოორდ 

X(მ) 

კოორდ 

Y(მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

კონცენტრ. 

(ზდკ-ს 

წილი) 

ქარის 

მიმართ. 

ქარის სიჩქ. ფონი 

(ზდკ-ს 

წილი) 

ფონი 

გამორი-

ცხვამდე 

წერტილ. 

ტიპი 

ნივთიერება: 0123   რკინის ოქსიდი 

12 667 -72 2 1,4e-3 265 7,95 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 1,2e-3 18 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 1,1e-3 105 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 8,6e-4 84 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 8,6e-4 95 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 7,9e-4 73 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 6,5e-4 335 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 5,1e-4 186 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 4,9e-4 125 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 4,8e-4 263 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 4,1e-4 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 4,0e-4 3 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 3,4e-4 98 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 3,0e-4 357 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 2,8e-4 107 11,80 0,000 0,000 4 
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20 1073 -1606 2 2,8e-4 328 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 2,7e-4 333 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 2,3e-4 247 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 2,2e-4 128 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 2,2e-4 348 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 1,9e-4 109 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 1,8e-4 220 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 0143   მანგანუმი და მისი ნაერთები 

12 667 -72 2 5,0e-3 265 7,95 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 4,1e-3 18 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 3,9e-3 105 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 3,0e-3 84 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 2,9e-3 95 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 2,7e-3 73 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 2,2e-3 335 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 1,8e-3 186 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 1,7e-3 125 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 1,7e-3 263 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 1,4e-3 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 1,4e-3 3 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 1,2e-3 98 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 1,0e-3 357 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 9,8e-4 107 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 9,7e-4 328 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 9,1e-4 333 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 7,9e-4 247 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 7,7e-4 128 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 7,6e-4 348 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 6,4e-4 109 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 6,1e-4 220 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 

12 667 -72 2 0,08 263 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,07 17 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,06 106 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,05 85 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,05 75 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,05 96 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,04 334 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 0,03 187 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 0,03 262 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,03 126 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 0,02 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,02 2 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 0,02 99 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 0,02 356 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 0,02 108 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 0,02 327 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 0,02 332 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 0,01 246 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 0,01 129 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 0,01 347 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 0,01 110 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 0,01 221 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 0304   აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 
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12 667 -72 2 6,2e-3 263 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 5,9e-3 17 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 4,8e-3 106 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 4,1e-3 85 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 4,0e-3 75 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 3,9e-3 96 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 2,9e-3 334 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 2,3e-3 187 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 2,2e-3 262 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 2,2e-3 126 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 1,9e-3 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 1,9e-3 2 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 1,6e-3 99 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 1,4e-3 356 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 1,3e-3 108 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 1,3e-3 327 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 1,2e-3 332 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 1,1e-3 246 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 1,1e-3 347 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 1,1e-3 129 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 9,0e-4 110 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 8,7e-4 221 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 0328   შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 

12 667 -72 2 0,01 264 7,95 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,01 17 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 9,7e-3 105 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 7,8e-3 84 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 7,5e-3 95 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 7,5e-3 74 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 5,7e-3 335 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 4,5e-3 187 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 4,3e-3 125 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 4,3e-3 263 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 3,8e-3 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 3,6e-3 3 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 3,1e-3 98 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 2,7e-3 357 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 2,6e-3 107 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 2,5e-3 327 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 2,4e-3 333 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 2,1e-3 246 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 2,0e-3 128 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 2,0e-3 347 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 1,7e-3 110 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 1,7e-3 221 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 0330   გოგირდის დიოქსიდი 

12 667 -72 2 3,7e-3 262 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 3,6e-3 16 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 2,7e-3 107 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 2,5e-3 86 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 2,5e-3 75 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 2,3e-3 97 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 1,7e-3 334 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 1,3e-3 187 11,80 0,000 0,000 3 
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17 1394 33 2 1,3e-3 262 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 1,2e-3 126 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 1,1e-3 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 1,1e-3 2 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 9,6e-4 99 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 8,3e-4 356 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 7,9e-4 108 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 7,6e-4 326 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 7,3e-4 332 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 6,6e-4 246 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 6,3e-4 347 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 6,2e-4 129 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 5,4e-4 111 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 5,2e-4 221 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი 

12 667 -72 2 3,6e-3 262 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 3,5e-3 16 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 2,7e-3 107 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 2,5e-3 86 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 2,4e-3 75 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 2,2e-3 97 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 1,6e-3 334 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 1,3e-3 187 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 1,3e-3 262 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 1,2e-3 126 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 1,1e-3 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 1,1e-3 2 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 9,4e-4 99 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 8,2e-4 356 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 7,7e-4 108 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 7,5e-4 326 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 7,1e-4 332 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 6,5e-4 246 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 6,2e-4 347 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 6,1e-4 129 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 5,3e-4 111 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 5,1e-4 221 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 0342   აირადი ფტორიდები 

12 667 -72 2 4,8e-3 265 7,95 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 4,0e-3 18 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 3,8e-3 105 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 2,8e-3 84 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 2,8e-3 95 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 2,6e-3 73 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 2,2e-3 335 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 1,7e-3 186 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 1,6e-3 125 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 1,6e-3 263 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 1,4e-3 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 1,3e-3 3 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 1,1e-3 98 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 9,8e-4 357 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 9,4e-4 107 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 9,3e-4 328 11,80 0,000 0,000 3 
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6 951 -1745 2 8,8e-4 333 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 7,6e-4 247 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 7,4e-4 128 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 7,3e-4 348 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 6,1e-4 109 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 5,9e-4 220 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 0344   სუსტად ხსნადი ფტორიდები 

12 667 -72 2 8,6e-4 265 7,95 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 7,1e-4 18 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 6,8e-4 105 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 5,1e-4 84 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 5,1e-4 95 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 4,7e-4 73 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 3,9e-4 335 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 3,0e-4 186 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 2,9e-4 125 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 2,9e-4 263 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 2,5e-4 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 2,3e-4 3 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 2,0e-4 98 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 1,8e-4 357 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 1,7e-4 107 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 1,7e-4 328 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 1,6e-4 333 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 1,4e-4 247 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 1,3e-4 128 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 1,3e-4 348 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 1,1e-4 109 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 1,1e-4 220 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 2732   ნავთის ფრაქცია 

12 667 -72 2 3,0e-3 263 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 2,9e-3 17 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 2,4e-3 106 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 2,0e-3 85 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 2,0e-3 75 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 1,9e-3 96 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 1,4e-3 334 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 1,1e-3 187 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 1,1e-3 262 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 1,1e-3 126 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 9,5e-4 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 9,1e-4 2 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 7,9e-4 99 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 6,9e-4 356 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 6,5e-4 108 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 6,4e-4 327 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 6,0e-4 332 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 5,4e-4 246 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 5,2e-4 347 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 5,2e-4 129 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 4,4e-4 110 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 4,3e-4 221 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 2902   შეწონილი ნაწილაკები 

12 667 -72 2 0,02 265 7,95 0,000 0,000 3 
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13 -60 -725 2 0,01 18 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,01 105 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,01 83 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,01 95 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 9,5e-3 73 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 7,9e-3 335 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 6,2e-3 186 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 6,0e-3 125 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 5,9e-3 263 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 5,0e-3 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 4,8e-3 3 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 4,1e-3 98 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 3,6e-3 357 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 3,5e-3 107 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 3,4e-3 328 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 3,2e-3 333 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 2,8e-3 247 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 2,7e-3 128 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 2,7e-3 348 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 2,3e-3 109 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 2,2e-3 221 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 6009   ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 301 330 

12 667 -72 2 0,05 263 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,05 17 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,04 106 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,03 85 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,03 75 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,03 96 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,02 334 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 0,02 187 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 0,02 262 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,02 126 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 0,02 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,01 2 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 0,01 99 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 0,01 356 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 0,01 108 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 0,01 327 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 9,9e-3 332 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 8,9e-3 246 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 8,5e-3 347 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 8,5e-3 129 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 7,2e-3 110 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 7,0e-3 221 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 6039   ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 330 342 

12 667 -72 2 8,2e-3 264 7,95 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 7,5e-3 17 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 6,4e-3 105 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 5,2e-3 85 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 5,0e-3 96 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 5,0e-3 74 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 3,8e-3 335 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 3,0e-3 187 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 2,9e-3 262 11,80 0,000 0,000 3 
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8 -898 594 2 2,9e-3 125 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 2,5e-3 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 2,4e-3 3 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 2,1e-3 98 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 1,8e-3 357 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 1,7e-3 107 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 1,7e-3 327 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 1,6e-3 333 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 1,4e-3 246 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 1,4e-3 129 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 1,4e-3 347 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 1,1e-3 110 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 1,1e-3 221 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 6043   ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 330 333 

12 667 -72 2 3,7e-3 262 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 3,6e-3 16 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 2,7e-3 107 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 2,5e-3 86 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 2,5e-3 75 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 2,3e-3 97 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 1,7e-3 334 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 1,3e-3 187 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 1,3e-3 262 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 1,2e-3 126 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 1,1e-3 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 1,1e-3 2 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 9,6e-4 99 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 8,3e-4 356 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 7,9e-4 108 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 7,6e-4 326 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 7,3e-4 332 11,80 0,000 0,000 4 

16 1911 649 2 6,6e-4 246 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 6,3e-4 347 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 6,2e-4 129 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 5,4e-4 111 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 5,2e-4 221 11,80 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 6046   ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 337 2908 

12 667 -72 2 3,9e-3 262 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 3,7e-3 16 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 2,9e-3 107 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 2,6e-3 86 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 2,6e-3 75 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 2,4e-3 97 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 1,7e-3 334 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 1,4e-3 187 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 1,4e-3 262 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 1,3e-3 126 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 1,2e-3 223 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 1,1e-3 2 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 1,0e-3 99 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 8,7e-4 356 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 8,2e-4 108 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 8,0e-4 326 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 7,6e-4 332 11,80 0,000 0,000 4 
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16 1911 649 2 6,9e-4 246 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 6,6e-4 347 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 6,5e-4 129 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 5,6e-4 111 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 5,4e-4 221 11,80 0,000 0,000 3 

 

 

12.5 დანართი. 5.   მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის პროგრამული ამონაბეჭდი - 

ექსპლუატაციის ფაზა.  

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.1 

Copyright © 1990-2010 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
 

სერიული ნომერი 01-01-2568, შპს "გამა კონსალტინგი" L 

 

საწარმოს ნომერი 430; შპს „KBOC“ 
საგარეჯოს მუნიციპალიტატი 

 

შეიმუშავა Gშპს „გამა კონსალტინგი"  
 

საწყისი მონაცემების ვარიანტი: 1, საწყისი მონაცემების ახალი ვარიანტი 

გაანგარიშების ვარიანტი: გაანგარიშების ახალი ვარიანტი 

გაანგარიშება შესრულებულია: ზაფხულისთვის 

გაანგარიშების მოდული: "ОНД-86" 

საანგარიშო მუდმივები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ. 

 

მეტეოროლოგიური პარამეტრები 

 
ყველაზე ცხელი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა 27,9° C 

ყველაზე ცივი თვის ჰაერის საშუალო ტემპერატურა -0,1° C 

ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, 
A 

200 

ქარის მაქსიმალური სიჩქარე მოცემული ტერიტორიისთვის (გადამეტების 

განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებში) 

11,8 მ/წმ 

 

საწარმოს სტრუქტურა (მოედნები, საამქრო) 

 
ნომერი მოედნის (საამქროს) დასახელება 
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გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები 

 
აღრიცხვა: წყაროთა ტიპები: 

"%"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; 1 - წერტილოვანი; 

"+"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; 2 - წრფივი; 

"-"  - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა შეტანილი ფონში. 3 - არაორგანიზებული; 

ნიშნულების არარსებობის შემთხვევაში წყარო არ ითვლება. 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ სიბრტყულად გათვლისთვის; 

 5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 

 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევით; 

 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა; 

 8 - ავტომაგისტრალი. 

აღრიც

ხვა 

ანგარი

შისას 

მოედ.

№ 

საამქ. 

№ 

წყაროს 

№ 

წყაროს დასახელება ვარი-

ანტი 

ტიპი წყაროს 

სიმაღლე 

(მ) 

დიამეტრი 

(მ) 

აირ-

ჰაეროვანი 

ნარევის 

მოცულ. 

(მ3/წმ) 

აირ-

ჰაეროვანი 

ნარევის 

სიჩქარე 

(მ/წმ) 

აირ-

ჰაეროვანი 

ნარევის 

ტემპერატ. 
(°C) 

რელიე

ფის 

კოეფ. 

კოორდ. X1 

ღერძი (მ) 

კოორდ. Y1 

ღერძი (მ) 

კოორდ. X2 

ღერძი (მ) 

კოორდ. Y2 

ღერძი (მ) 

წყაროს 

სიგანე (მ) 

% 0 0 1 ჩირაღდანი ბაზაზე 1 1 10,0 0,30 5 70,73553 500 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,5960000 18,8090000 1  0,194 264,8 6,7  0,193 264,9 6,8 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0970000 3,0560000 1  0,016 264,8 6,7  0,016 264,9 6,8 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,9410000 29,6800000 1  0,012 264,8 6,7  0,012 264,9 6,8 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 0,0000015 0,0000490 1  0,010 264,8 6,7  0,010 264,9 6,8 

% 0 0 2 ნავთობის რეზერვუარი 1 1 1 12,0 0,25 0,017 0,34632 30 1,0 98,0 -114,0 98,0 -114,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0068411 0,0192120 1  2,113 30,5 0,5  2,113 30,5 0,5 

0415 C1-C5 8,2620000 23,2010000 1  0,408 30,5 0,5  0,408 30,5 0,5 

0416 C6-C10 3,0550000 8,5810000 1  0,252 30,5 0,5  0,252 30,5 0,5 

0602 ბენზოლი 0,0040000 0,1120000 1  0,007 30,5 0,5  0,007 30,5 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0,0125000 0,0350000 1  0,154 30,5 0,5  0,154 30,5 0,5 

0621 ტოლუოლი 0,0250000 0,0700000 1  0,103 30,5 0,5  0,103 30,5 0,5 

% 0 0 4 ტუმბოები 1 1 2,0 0,50 0,294 1,49733 30 1,0 71,0 -147,0 71,0 -147,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0000234 0,0001000 1  0,104 11,4 0,5  0,061 16,8 1,1 

0415 C1-C5 0,0282600 0,1160000 1  0,020 11,4 0,5  0,012 16,8 1,1 

0416 C6-C10 0,0104000 0,0429000 1  0,012 11,4 0,5  0,007 16,8 1,1 

0602 ბენზოლი 0,0001360 0,0006000 1  0,003 11,4 0,5  0,002 16,8 1,1 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0,0000430 0,0002000 1  0,008 11,4 0,5  0,004 16,8 1,1 

0621 ტოლუოლი 0,0000860 0,0004000 1  0,005 11,4 0,5  0,003 16,8 1,1 

% 0 0 5 გენერატორი 360 კვტ 1 1 5,0 0,30 2,18 30,84069 450 1,0 12,0 -184,0 12,0 -184,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,3070000 0,0550000 1  0,571 123,9 6  0,569 124 6,1 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0500000 0,0090000 1  0,047 123,9 6  0,046 124 6,1 

0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 0,0143000 0,0024000 1  0,035 123,9 6  0,035 124 6,1 

0330 გოგირდის დიოქსიდი 0,1200000 0,0210000 1  0,089 123,9 6  0,089 124 6,1 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,3100000 0,0560000 1  0,023 123,9 6  0,023 124 6,1 
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0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 0,0000003 0,0000001 1  0,011 123,9 6  0,011 124 6,1 

1325 ფორმალდეჰიდი 0,0034000 0,0006000 1  0,036 123,9 6  0,036 124 6,1 

2732 ნავთის ფრაქცია 0,0829000 0,0150000 1  0,026 123,9 6  0,026 124 6,1 

% 0 0 6 გენერატორი 100 კვტ 1 1 5,0 0,20 0,72 22,91831 450 1,0 28,0 -201,0 28,0 -201,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,3070000 0,0550000 1  1,064 89,7 3,5  1,057 89,9 3,6 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0500000 0,0090000 1  0,087 89,7 3,5  0,086 89,9 3,6 

0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 0,0143000 0,0024000 1  0,066 89,7 3,5  0,066 89,9 3,6 

0330 გოგირდის დიოქსიდი 0,1200000 0,0210000 1  0,166 89,7 3,5  0,165 89,9 3,6 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,3100000 0,0560000 1  0,043 89,7 3,5  0,043 89,9 3,6 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 0,0000003 0,0000001 1  0,021 89,7 3,5  0,021 89,9 3,6 

             

2732 ნავთის ფრაქცია 0,0829000 0,0150000 1  0,048 89,7 3,5  0,048 89,9 3,6 

% 0 0 7 ბენზინის რეზერვუარი 1 1 3,0 0,25 0,017 0,34632 30 1,0 1,0 -127,0 1,0 -127,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0415 C1-C5 0,6630000 0,0047000 1  0,722 8,2 0,5  0,722 8,2 0,5 

0416 C6-C10 0,2450000 0,0017000 1  0,445 8,2 0,5  0,445 8,2 0,5 

0501 ამილენები 0,0240000 0,0001700 1  0,872 8,2 0,5  0,872 8,2 0,5 

0602 ბენზოლი 0,0220000 0,0001600 1  0,799 8,2 0,5  0,799 8,2 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0,0028000 0,0000200 1  0,763 8,2 0,5  0,763 8,2 0,5 

0621 ტოლუოლი 0,0210000 0,0001500 1  1,907 8,2 0,5  1,907 8,2 0,5 

0627 ეთილბენზოლი 0,0006000 0,0000040 1  1,634 8,2 0,5  1,634 8,2 0,5 

% 0 0 8 დიზელის რეზერვუარი 1 1 3,0 0,25 0,017 0,34632 30 1,0 -6,0 -165,0 -6,0 -165,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0000091 0,0000001 1  0,062 8,2 0,5  0,062 8,2 0,5 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0032000 0,0000330 1  0,174 8,2 0,5  0,174 8,2 0,5 

% 0 0 9 გამათბობელი არისტონი 1 1 1 5,0 0,30 0,021 0,29709 150 1,0 61,0 -184,0 61,0 -184,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0013000 0,0420000 1  0,110 13,6 0,5  0,101 14,5 0,6 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0002000 0,0067000 1  0,008 13,6 0,5  0,008 14,5 0,6 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0041000 0,1310000 1  0,014 13,6 0,5  0,013 14,5 0,6 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 6,700000e-9 0,0000002 1  0,011 13,6 0,5  0,010 14,5 0,6 

% 0 0 10 გამათბობელი არისტონი 2 

(თვითნაკეთი) 

1 1 5,0 0,30 0,021 0,29709 150 1,0 72,0 -181,0 72,0 -181,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0013000 0,0420000 1  0,110 13,6 0,5  0,101 14,5 0,6 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0002000 0,0067000 1  0,008 13,6 0,5  0,008 14,5 0,6 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0041000 0,1310000 1  0,014 13,6 0,5  0,013 14,5 0,6 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 6,700000e-9 0,0000002 1  0,011 13,6 0,5  0,010 14,5 0,6 

% 0 0 11 გამათბობელი არისტონი  

მექანიკურ საამქროში 

1 1 5,0 0,30 0,021 0,29709 150 1,0 -53,0 -212,0 -53,0 -212,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0013000 0,0420000 1  0,110 13,6 0,5  0,101 14,5 0,6 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0002000 0,0067000 1  0,008 13,6 0,5  0,008 14,5 0,6 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0041000 0,1310000 1  0,014 13,6 0,5  0,013 14,5 0,6 
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0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 6,700000e-9 0,0000002 1  0,011 13,6 0,5  0,010 14,5 0,6 

% 0 0 12 ხის დამუშავების საამქრო 1 1 5,0 0,50 0,294 1,49733 30 1,0 42,0 -111,0 42,0 -111,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,0980000 0,0090000 1  1,717 18,7 0,5  1,146 25,7 0,8 

% 0 0 13 მექანიკური საამქრო 1 1 2,0 0,50 0,294 1,49733 30 1,0 -37,0 -162,0 -37,0 -162,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0123 რკინის ოქსიდი 0,0000084 0,0001300 1  0,001 11,4 0,5  0,000 16,8 1,1 

% 0 0 14 შედუღების პოსტი 1 1 5,0 0,50 0,294 1,49733 40 1,0 -55,0 -181,0 -55,0 -181,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0123 რკინის ოქსიდი 0,0010000 0,0140000 1  0,020 20,6 0,6  0,013 27,6 0,9 

0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები 0,0000800 0,0012200 1  0,063 20,6 0,6  0,042 27,6 0,9 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0002800 0,0040000 1  0,011 20,6 0,6  0,007 27,6 0,9 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0000460 0,0006500 1  0,000 20,6 0,6  0,000 27,6 0,9 

0342 აირადი ფტორიდები 0,0031400 0,0441000 1  1,228 20,6 0,6  0,824 27,6 0,9 

0344 სუსტად ხსნადი ფტორიდები 0,0001770 0,0025000 1  0,007 20,6 0,6  0,005 27,6 0,9 

2908 არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 0,0003000 0,0044000 1  0,008 20,6 0,6  0,005 27,6 0,9 

% 0 0 15 დეჰიდრატორი 1 1 5,0 0,10 0,08 10,18592 150 1,0 55,0 -116,0 55,0 -116,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0050000 0,1530000 1  0,120 28,6 0,8  0,112 30 0,9 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0008000 0,0250000 1  0,010 28,6 0,8  0,009 30 0,9 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0150000 0,4550000 1  0,014 28,6 0,8  0,013 30 0,9 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 8,000000e-10 0,0000000 1  0,000 28,6 0,8  0,000 30 0,9 

% 0 0 16 გამათბობელი ექსპო 

იუნიტი 

1 1 5,0 0,10 0,111 14,13296 150 1,0 86,0 -168,0 86,0 -168,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0074000 0,2350000 1  0,130 34,2 0,9  0,121 35,8 1 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0012000 0,0380000 1  0,011 34,2 0,9  0,010 35,8 1 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0210000 0,6820000 1  0,015 34,2 0,9  0,014 35,8 1 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 5,000000e-10 0,0000000 1  0,000 34,2 0,9  0,000 35,8 1 

% 0 0 17 გამათბობელი ექსპო 

იუნიტი 

1 1 5,0 0,10 0,111 14,13296 150 1,0 83,0 -158,0 83,0 -158,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0074000 0,2350000 1  0,130 34,2 0,9  0,121 35,8 1 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0012000 0,0380000 1  0,011 34,2 0,9  0,010 35,8 1 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0210000 0,6820000 1  0,015 34,2 0,9  0,014 35,8 1 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 5,000000e-10 0,0000000 1  0,000 34,2 0,9  0,000 35,8 1 

% 0 0 18 ნავთობის ჩატვირთვის 

მოედანი 

1 1 3,0 0,50 0,017 0,08658 30 1,0 562,0 -1563,0 562,0 -1563,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0077000 0,0086000 1  57,591 7,8 0,5  57,591 7,8 0,5 

0415 C1-C5 9,2940000 10,4400000 1  11,122 7,8 0,5  11,122 7,8 0,5 

0416 C6-C10 3,4370000 3,8610000 1  6,855 7,8 0,5  6,855 7,8 0,5 

0602 ბენზოლი 0,0450000 0,0500000 1  1,795 7,8 0,5  1,795 7,8 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0,0140000 0,0150000 1  4,188 7,8 0,5  4,188 7,8 0,5 

0621 ტოლუოლი 0,0280000 0,0310000 1  2,792 7,8 0,5  2,792 7,8 0,5 
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% 0 0 19 ჩირაღდანი # 9 

ჭაბურღილთან 

1 1 10,0 0,17 0,26 11,45475 500 1,0 -1435,0 600,0 -1435,0 600,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0180000 0,5790000 1  0,041 90,4 1,5  0,040 91,8 1,5 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0030000 0,0940000 1  0,003 90,4 1,5  0,003 91,8 1,5 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0490000 1,5570000 1  0,004 90,4 1,5  0,004 91,8 1,5 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 1,200000e-9 0,0000000 1  0,000 90,4 1,5  0,000 91,8 1,5 

% 0 0 20 ჩირაღდანი გზუ 8 1 1 10,0 0,17 0,203 8,94352 500 1,0 278,0 612,0 278,0 612,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0140000 0,4530000 1  0,039 81 1,4  0,038 82,3 1,4 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0020000 0,0730000 1  0,003 81 1,4  0,003 82,3 1,4 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0390000 1,2460000 1  0,004 81 1,4  0,004 82,3 1,4 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 9,000000e-10 0,0000000 1  0,000 81 1,4  0,000 82,3 1,4 

% 0 0 21 გამათბობელი ექსპო 

იუნიტი გზუ 8 

1 1 5,0 0,17 0,111 4,89030 150 1,0 1572,0 1099,0 1572,0 1099,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0070000 0,0280000 1  0,166 29,3 0,9  0,153 30,9 1 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0012000 0,0050000 1  0,014 29,3 0,9  0,013 30,9 1 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0210000 0,0900000 1  0,020 29,3 0,9  0,018 30,9 1 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 5,000000e-10 0,0000000 1  0,000 29,3 0,9  0,000 30,9 1 

% 0 0 22 ჩირაღდანი me-4 

ჭაბურღილთან 

1 1 10,0 0,20 2,66 84,67043 500 1,0 1572,0 1050,0 1572,0 1050,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,2800000 0,0056000 1  0,114 236,6 5,4  0,113 236,8 5,5 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0450000 0,0009000 1  0,009 236,6 5,4  0,009 236,8 5,5 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,5150000 0,0180000 1  0,008 236,6 5,4  0,008 236,8 5,5 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 1,200000e-8 0,0000000 1  0,000 236,6 5,4  0,000 236,8 5,5 

% 0 0 23 ახალი რეზერვუარი 1 1 1 12,0 0,25 0,017 0,34632 30 1,0 113,0 -108,0 113,0 -108,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0070000 0,0160000 1  2,162 30,5 0,5  2,162 30,5 0,5 

0415 C1-C5 8,5710000 19,2240000 1  0,424 30,5 0,5  0,424 30,5 0,5 

0416 C6-C10 3,1700000 7,1100000 1  0,261 30,5 0,5  0,261 30,5 0,5 

0602 ბენზოლი 0,0410000 0,0930000 1  0,068 30,5 0,5  0,068 30,5 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0,0130000 0,0290000 1  0,161 30,5 0,5  0,161 30,5 0,5 

0621 ტოლუოლი 0,0260000 0,0580000 1  0,107 30,5 0,5  0,107 30,5 0,5 

 0 0 24 ახალი რეზერვუარი 2 1 1 12,0 0,25 0,017 0,34632 30 1,0 139,0 -131,0 139,0 -131,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0070000 0,0160000 1  2,162 30,5 0,5  2,162 30,5 0,5 

0415 C1-C5 8,5710000 19,2240000 1  0,424 30,5 0,5  0,424 30,5 0,5 

0416 C6-C10 3,1700000 7,1100000 1  0,261 30,5 0,5  0,261 30,5 0,5 

0602 ბენზოლი 0,0410000 0,0930000 1  0,068 30,5 0,5  0,068 30,5 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0,0130000 0,0290000 1  0,161 30,5 0,5  0,161 30,5 0,5 

0621 ტოლუოლი 0,0260000 0,0580000 1  0,107 30,5 0,5  0,107 30,5 0,5 

% 0 0 25 გამათბობელი ექსპო 1 1 5,0 0,10 0,111 14,13296 150 1,0 1412,0 538,0 1412,0 538,0 0,00 
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იუნიტი ჭაბურღ 100 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0070000 0,2350000 1  0,123 34,2 0,9  0,115 35,8 1 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0010000 0,0380000 1  0,009 34,2 0,9  0,008 35,8 1 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0210000 0,6820000 1  0,015 34,2 0,9  0,014 35,8 1 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 5,000000e-10 0,0000000 1  0,000 34,2 0,9  0,000 35,8 1 

% 0 0 26 გამათბობელი ექსპო 

იუნიტი 

1 1 5,0 0,10 0,111 14,13296 150 1,0 71,0 -157,0 71,0 -157,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0070000 0,2350000 1  0,123 34,2 0,9  0,115 35,8 1 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0010000 0,0380000 1  0,009 34,2 0,9  0,008 35,8 1 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0210000 0,6820000 1  0,015 34,2 0,9  0,014 35,8 1 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 5,000000e-10 0,0000000 1  0,000 34,2 0,9  0,000 35,8 1 

% 0 0 27 გამათბობელი ექსპო 

იუნიტი 

1 1 5,0 0,10 0,111 14,13296 150 1,0 67,0 -166,0 67,0 -166,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 0,0070000 0,2350000 1  0,123 34,2 0,9  0,115 35,8 1 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 0,0010000 0,0380000 1  0,009 34,2 0,9  0,008 35,8 1 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0210000 0,6820000 1  0,015 34,2 0,9  0,014 35,8 1 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 5,000000e-10 0,0000000 1  0,000 34,2 0,9  0,000 35,8 1 

% 0 0 29 დიზელის რეზერვუარები 

(28-29 ერთად) 

1 3 3,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 82,0 -100,0 92,0 -100,0 5,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0000160 0,0000030 1  0,028 17,1 0,5  0,028 17,1 0,5 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0058000 0,0010000 1  0,080 17,1 0,5  0,080 17,1 0,5 

% 0 0 31 ნავთობის 

რეზერვუარები(30-31 

ერთად) 

1 3 3,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 59,0 -122,0 75,0 -122,0 5,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0007700 0,0000600 1  1,335 17,1 0,5  1,335 17,1 0,5 

0415 C1-C5 0,9294000 0,0690000 1  0,258 17,1 0,5  0,258 17,1 0,5 

0416 C6-C10 0,3437000 0,0250000 1  0,159 17,1 0,5  0,159 17,1 0,5 

0602 ბენზოლი 0,0045000 0,0003000 1  0,042 17,1 0,5  0,042 17,1 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0,0014000 0,0001000 1  0,097 17,1 0,5  0,097 17,1 0,5 

0621 ტოლუოლი 0,0028000 0,0002000 1  0,065 17,1 0,5  0,065 17,1 0,5 

% 0 0 32 რეზერვუარი საბურღი 

ხსნარის დიზელის 

ბაზაზე(32-33 ერთად) 

1 3 3,0 0,00 0 0,00000 0 1,0 167,0 -117,0 163,0 -117,0 5,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0000160 0,0000030 1  0,028 17,1 0,5  0,028 17,1 0,5 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0058000 0,0009000 1  0,080 17,1 0,5  0,080 17,1 0,5 

% 0 0 34 დიზელის რეზერვუარი 1 1 3,0 0,25 0,0017 0,03463 30 1,0 26,0 -133,0 26,0 -133,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0000160 0,0000030 1  0,129 7,5 0,5  0,129 7,5 0,5 
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2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0058000 0,0010000 1  0,374 7,5 0,5  0,374 7,5 0,5 

% 0 0 35 დიზელის რეზერვუარი 1 1 3,0 0,25 0,0017 0,03463 30 1,0 25,0 -150,0 25,0 -150,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0000160 0,0000030 1  0,129 7,5 0,5  0,129 7,5 0,5 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0058000 0,0010000 1  0,374 7,5 0,5  0,374 7,5 0,5 

% 0 0 36 დიზელის რეზერვუარი 1 1 3,0 0,25 0,0017 0,03463 30 1,0 39,0 -139,0 39,0 -139,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0000160 0,0000030 1  0,129 7,5 0,5  0,129 7,5 0,5 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 0,0058000 0,0010000 1  0,374 7,5 0,5  0,374 7,5 0,5 

% 0 0 37 ფლუიდის გამზომი 

რეზერვუარი გხუ 8 

1 1 3,0 0,25 0,0017 0,03463 30 1,0 1587,0 1097,0 1587,0 1097,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0007700 0,0000600 1  6,215 7,5 0,5  6,215 7,5 0,5 

0415 C1-C5 0,9294000 0,0690000 1  1,200 7,5 0,5  1,200 7,5 0,5 

0416 C6-C10 0,3437000 0,0250000 1  0,740 7,5 0,5  0,740 7,5 0,5 

0602 ბენზოლი 0,0045000 0,0003000 1  0,194 7,5 0,5  0,194 7,5 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0,0014000 0,0001000 1  0,452 7,5 0,5  0,452 7,5 0,5 

0621 ტოლუოლი 0,0028000 0,0002000 1  0,301 7,5 0,5  0,301 7,5 0,5 

% 0 0 38 ფლუიდის გამზომი 

რეზერვუარი მოძრავი გზუ 

8 

1 1 3,0 0,25 0,0017 0,03463 30 1,0 1609,0 1083,0 1609,0 1083,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0007700 0,0000100 1  6,215 7,5 0,5  6,215 7,5 0,5 

0415 C1-C5 0,9294000 0,0170000 1  1,200 7,5 0,5  1,200 7,5 0,5 

0416 C6-C10 0,3437000 0,0060000 1  0,740 7,5 0,5  0,740 7,5 0,5 

0602 ბენზოლი 0,0045000 0,0000800 1  0,194 7,5 0,5  0,194 7,5 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0,0014000 0,0000300 1  0,452 7,5 0,5  0,452 7,5 0,5 

0621 ტოლუოლი 0,0028000 0,0000500 1  0,301 7,5 0,5  0,301 7,5 0,5 

% 0 0 39 ფლუიდის გამზომი 

რეზერვუარი გზუ 7 

1 1 3,0 0,25 0,0017 0,03463 30 1,0 -1397,0 606,0 -1397,0 606,0 0,00 

ნივთ. კოდი ნივთიერება გაფრქვევა (გ/წმ) გაფრქვევა (ტ/წლ) F ზაფხ.: Cm/ზდკ Xm Um ზამთ.: Cm/ზდკ Xm Um 

0333 გოგირდწყალბადი 0,0007700 0,0000200 1  6,215 7,5 0,5  6,215 7,5 0,5 

0415 C1-C5 0,9294000 0,0270000 1  1,200 7,5 0,5  1,200 7,5 0,5 

0416 C6-C10 0,3437000 0,0100000 1  0,740 7,5 0,5  0,740 7,5 0,5 

0602 ბენზოლი 0,0045000 0,0001000 1  0,194 7,5 0,5  0,194 7,5 0,5 

0616 ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 0,0014000 0,0000400 1  0,452 7,5 0,5  0,452 7,5 0,5 

0621 ტოლუოლი 0,0028000 0,0000800 1  0,301 7,5 0,5  0,301 7,5 0,5 
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ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით 
 

აღრიცხვა: წყაროთა ტიპები: 

"%"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; 1 - წერტილოვანი; 

"+"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; 2 - წრფივი; 

"-"  - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა 

შეტანილი ფონში. 

3 - არაორგანიზებული; 

ნიშნულების არარსებობის შემთხვევაში წყარო არ ითვლება. 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ 

სიბრტყულად გათვლისთვის; 

(-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში 

გათვალისწინებული არ არის 

5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 

 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური 

გაფრქვევით; 

 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი 

წყაროების ერთობლიობა; 

 8 - ავტომაგისტრალი. 

 

ნივთიერება: 0123   რკინის ოქსიდი 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 13 1 % 0,0000084 1 0,0008 11,40 0,5000 0,0004 16,79 1,0671 

0 0 14 1 % 0,0010000 1 0,0196 20,58 0,5803 0,0131 27,64 0,8651 

სულ: 0,0010084  0,0203  0,0136  

 

ნივთიერება: 0143   მანგანუმი და მისი ნაერთები 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 14 1 % 0,0000800 1 0,0626 20,58 0,5803 0,0420 27,64 0,8651 

სულ: 0,0000800  0,0626  0,0420  

 

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 
 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 1 1 % 0,5960000 1 0,1937 264,75 6,7353 0,1931 264,92 6,7872 

0 0 5 1 % 0,3070000 1 0,5711 123,86 6,0044 0,5688 123,98 6,0598 

0 0 6 1 % 0,3070000 1 1,0638 89,65 3,5233 1,0570 89,90 3,5683 

0 0 9 1 % 0,0013000 1 0,1098 13,62 0,5203 0,1005 14,54 0,5573 

0 0 10 1 % 0,0013000 1 0,1098 13,62 0,5203 0,1005 14,54 0,5573 

0 0 11 1 % 0,0013000 1 0,1098 13,62 0,5203 0,1005 14,54 0,5573 

0 0 14 1 % 0,0002800 1 0,0110 20,58 0,5803 0,0073 27,64 0,8651 

0 0 15 1 % 0,0050000 1 0,1199 28,58 0,8126 0,1116 30,01 0,8705 

0 0 16 1 % 0,0074000 1 0,1301 34,18 0,9063 0,1213 35,78 0,9709 

0 0 17 1 % 0,0074000 1 0,1301 34,18 0,9063 0,1213 35,78 0,9709 

0 0 19 1 % 0,0180000 1 0,0409 90,41 1,4994 0,0398 91,85 1,5285 

0 0 20 1 % 0,0140000 1 0,0388 80,98 1,3807 0,0378 82,31 1,4074 

0 0 21 1 % 0,0070000 1 0,1658 29,34 0,9063 0,1526 30,94 0,9709 
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0 0 22 1 % 0,2800000 1 0,1137 236,62 5,4076 0,1134 236,78 5,4502 

0 0 25 1 % 0,0070000 1 0,1231 34,18 0,9063 0,1147 35,78 0,9709 

0 0 26 1 % 0,0070000 1 0,1231 34,18 0,9063 0,1147 35,78 0,9709 

0 0 27 1 % 0,0070000 1 0,1231 34,18 0,9063 0,1147 35,78 0,9709 

სულ: 1,5739800  3,2776  3,1696  

 

ნივთიერება: 0304   აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 
 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 1 1 % 0,0970000 1 0,0158 264,75 6,7353 0,0157 264,92 6,7872 

0 0 5 1 % 0,0500000 1 0,0465 123,86 6,0044 0,0463 123,98 6,0598 

0 0 6 1 % 0,0500000 1 0,0866 89,65 3,5233 0,0861 89,90 3,5683 

0 0 9 1 % 0,0002000 1 0,0084 13,62 0,5203 0,0077 14,54 0,5573 

0 0 10 1 % 0,0002000 1 0,0084 13,62 0,5203 0,0077 14,54 0,5573 

0 0 11 1 % 0,0002000 1 0,0084 13,62 0,5203 0,0077 14,54 0,5573 

0 0 15 1 % 0,0008000 1 0,0096 28,58 0,8126 0,0089 30,01 0,8705 

0 0 16 1 % 0,0012000 1 0,0105 34,18 0,9063 0,0098 35,78 0,9709 

0 0 17 1 % 0,0012000 1 0,0105 34,18 0,9063 0,0098 35,78 0,9709 

0 0 19 1 % 0,0030000 1 0,0034 90,41 1,4994 0,0033 91,85 1,5285 

0 0 20 1 % 0,0020000 1 0,0028 80,98 1,3807 0,0027 82,31 1,4074 

0 0 21 1 % 0,0012000 1 0,0142 29,34 0,9063 0,0131 30,94 0,9709 

0 0 22 1 % 0,0450000 1 0,0091 236,62 5,4076 0,0091 236,78 5,4502 

0 0 25 1 % 0,0010000 1 0,0088 34,18 0,9063 0,0082 35,78 0,9709 

0 0 26 1 % 0,0010000 1 0,0088 34,18 0,9063 0,0082 35,78 0,9709 

0 0 27 1 % 0,0010000 1 0,0088 34,18 0,9063 0,0082 35,78 0,9709 

სულ: 0,2550000  0,2608  0,2527  

 

ნივთიერება: 0328   შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 
 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 5 1 % 0,0143000 1 0,0355 123,86 6,0044 0,0353 123,98 6,0598 

0 0 6 1 % 0,0143000 1 0,0661 89,65 3,5233 0,0656 89,90 3,5683 

სულ: 0,0286000  0,1015  0,1010  

 

ნივთიერება: 0330   გოგირდის დიოქსიდი 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 5 1 % 0,1200000 1 0,0893 123,86 6,0044 0,0889 123,98 6,0598 

0 0 6 1 % 0,1200000 1 0,1663 89,65 3,5233 0,1653 89,90 3,5683 

სულ: 0,2400000  0,2556  0,2542  

 

ნივთიერება: 0333   გოგირდწყალბადი 
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№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 2 1 % 0,0068411 1 2,1130 30,49 0,5000 2,1130 30,49 0,5000 

0 0 4 1 % 0,0000234 1 0,1045 11,40 0,5000 0,0612 16,79 1,0671 

0 0 8 1 % 0,0000091 1 0,0620 8,17 0,5000 0,0620 8,17 0,5000 

0 0 18 1 % 0,0077000 1 57,5911 7,80 0,5000 57,5911 7,80 0,5000 

0 0 23 1 % 0,0070000 1 2,1621 30,49 0,5000 2,1621 30,49 0,5000 

0 0 29 3 % 0,0000160 1 0,0277 17,10 0,5000 0,0277 17,10 0,5000 

0 0 31 3 % 0,0007700 1 1,3347 17,10 0,5000 1,3347 17,10 0,5000 

0 0 32 3 % 0,0000160 1 0,0277 17,10 0,5000 0,0277 17,10 0,5000 

0 0 34 1 % 0,0000160 1 0,1291 7,51 0,5000 0,1291 7,51 0,5000 

0 0 35 1 % 0,0000160 1 0,1291 7,51 0,5000 0,1291 7,51 0,5000 

0 0 36 1 % 0,0000160 1 0,1291 7,51 0,5000 0,1291 7,51 0,5000 

0 0 37 1 % 0,0007700 1 6,2146 7,51 0,5000 6,2146 7,51 0,5000 

0 0 38 1 % 0,0007700 1 6,2146 7,51 0,5000 6,2146 7,51 0,5000 

0 0 39 1 % 0,0007700 1 6,2146 7,51 0,5000 6,2146 7,51 0,5000 

სულ: 0,0247336  82,4541  82,4108  

 

ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 1 1 % 0,9410000 1 0,0122 264,75 6,7353 0,0122 264,92 6,7872 

0 0 5 1 % 0,3100000 1 0,0231 123,86 6,0044 0,0230 123,98 6,0598 

0 0 6 1 % 0,3100000 1 0,0430 89,65 3,5233 0,0427 89,90 3,5683 

0 0 9 1 % 0,0041000 1 0,0139 13,62 0,5203 0,0127 14,54 0,5573 

0 0 10 1 % 0,0041000 1 0,0139 13,62 0,5203 0,0127 14,54 0,5573 

0 0 11 1 % 0,0041000 1 0,0139 13,62 0,5203 0,0127 14,54 0,5573 

0 0 14 1 % 0,0000460 1 0,0001 20,58 0,5803 0,0000 27,64 0,8651 

0 0 15 1 % 0,0150000 1 0,0144 28,58 0,8126 0,0134 30,01 0,8705 

0 0 16 1 % 0,0210000 1 0,0148 34,18 0,9063 0,0138 35,78 0,9709 

0 0 17 1 % 0,0210000 1 0,0148 34,18 0,9063 0,0138 35,78 0,9709 

0 0 19 1 % 0,0490000 1 0,0044 90,41 1,4994 0,0043 91,85 1,5285 

0 0 20 1 % 0,0390000 1 0,0043 80,98 1,3807 0,0042 82,31 1,4074 

0 0 21 1 % 0,0210000 1 0,0199 29,34 0,9063 0,0183 30,94 0,9709 

0 0 22 1 % 0,5150000 1 0,0084 236,62 5,4076 0,0083 236,78 5,4502 

0 0 25 1 % 0,0210000 1 0,0148 34,18 0,9063 0,0138 35,78 0,9709 

0 0 26 1 % 0,0210000 1 0,0148 34,18 0,9063 0,0138 35,78 0,9709 

0 0 27 1 % 0,0210000 1 0,0148 34,18 0,9063 0,0138 35,78 0,9709 

სულ: 2,3173460  0,2452  0,2334  

 

 

 

 

 

 

ნივთიერება: 0342   აირადი ფტორიდები 
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№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 14 1 % 0,0031400 1 1,2283 20,58 0,5803 0,8241 27,64 0,8651 

სულ: 0,0031400  1,2283  0,8241  

 

ნივთიერება: 0344   სუსტად ხსნადი ფტორიდები 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 14 1 % 0,0001770 1 0,0069 20,58 0,5803 0,0046 27,64 0,8651 

სულ: 0,0001770  0,0069  0,0046  

ნივთიერება: 0415   C1-C5 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 2 1 % 8,2620000 1 0,4083 30,49 0,5000 0,4083 30,49 0,5000 

0 0 4 1 % 0,0282600 1 0,0202 11,40 0,5000 0,0118 16,79 1,0671 

0 0 7 1 % 0,6630000 1 0,7223 8,17 0,5000 0,7223 8,17 0,5000 

0 0 18 1 % 9,2940000 1 11,1221 7,80 0,5000 11,1221 7,80 0,5000 

0 0 23 1 % 8,5710000 1 0,4236 30,49 0,5000 0,4236 30,49 0,5000 

0 0 31 3 % 0,9294000 1 0,2578 17,10 0,5000 0,2578 17,10 0,5000 

0 0 37 1 % 0,9294000 1 1,2002 7,51 0,5000 1,2002 7,51 0,5000 

0 0 38 1 % 0,9294000 1 1,2002 7,51 0,5000 1,2002 7,51 0,5000 

0 0 39 1 % 0,9294000 1 1,2002 7,51 0,5000 1,2002 7,51 0,5000 

სულ: 30,5358600  16,5548  16,5464  

 

ნივთიერება: 0416   C6-C10 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 2 1 % 3,0550000 1 0,2516 30,49 0,5000 0,2516 30,49 0,5000 

0 0 4 1 % 0,0104000 1 0,0124 11,40 0,5000 0,0073 16,79 1,0671 

0 0 7 1 % 0,2450000 1 0,4449 8,17 0,5000 0,4449 8,17 0,5000 

0 0 18 1 % 3,4370000 1 6,8551 7,80 0,5000 6,8551 7,80 0,5000 

0 0 23 1 % 3,1700000 1 0,2611 30,49 0,5000 0,2611 30,49 0,5000 

0 0 31 3 % 0,3437000 1 0,1589 17,10 0,5000 0,1589 17,10 0,5000 

0 0 37 1 % 0,3437000 1 0,7397 7,51 0,5000 0,7397 7,51 0,5000 

0 0 38 1 % 0,3437000 1 0,7397 7,51 0,5000 0,7397 7,51 0,5000 

0 0 39 1 % 0,3437000 1 0,7397 7,51 0,5000 0,7397 7,51 0,5000 

სულ: 11,2922000  10,2031  10,1980  

 

ნივთიერება: 0501   ამილენები 
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№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 7 1 % 0,0240000 1 0,8716 8,17 0,5000 0,8716 8,17 0,5000 

სულ: 0,0240000  0,8716  0,8716  

 

ნივთიერება: 0602   ბენზოლი 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 2 1 % 0,0040000 1 0,0066 30,49 0,5000 0,0066 30,49 0,5000 

0 0 4 1 % 0,0001360 1 0,0032 11,40 0,5000 0,0019 16,79 1,0671 

0 0 7 1 % 0,0220000 1 0,7989 8,17 0,5000 0,7989 8,17 0,5000 

0 0 18 1 % 0,0450000 1 1,7950 7,80 0,5000 1,7950 7,80 0,5000 

0 0 23 1 % 0,0410000 1 0,0675 30,49 0,5000 0,0675 30,49 0,5000 

0 0 31 3 % 0,0045000 1 0,0416 17,10 0,5000 0,0416 17,10 0,5000 

0 0 37 1 % 0,0045000 1 0,1937 7,51 0,5000 0,1937 7,51 0,5000 

0 0 38 1 % 0,0045000 1 0,1937 7,51 0,5000 0,1937 7,51 0,5000 

0 0 39 1 % 0,0045000 1 0,1937 7,51 0,5000 0,1937 7,51 0,5000 

სულ: 0,1301360  3,2941  3,2927  

 

ნივთიერება: 0616   ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 
 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 2 1 % 0,0125000 1 0,1544 30,49 0,5000 0,1544 30,49 0,5000 

0 0 4 1 % 0,0000430 1 0,0077 11,40 0,5000 0,0045 16,79 1,0671 

0 0 7 1 % 0,0028000 1 0,7626 8,17 0,5000 0,7626 8,17 0,5000 

0 0 18 1 % 0,0140000 1 4,1884 7,80 0,5000 4,1884 7,80 0,5000 

0 0 23 1 % 0,0130000 1 0,1606 30,49 0,5000 0,1606 30,49 0,5000 

0 0 31 3 % 0,0014000 1 0,0971 17,10 0,5000 0,0971 17,10 0,5000 

0 0 37 1 % 0,0014000 1 0,4520 7,51 0,5000 0,4520 7,51 0,5000 

0 0 38 1 % 0,0014000 1 0,4520 7,51 0,5000 0,4520 7,51 0,5000 

0 0 39 1 % 0,0014000 1 0,4520 7,51 0,5000 0,4520 7,51 0,5000 

სულ: 0,0479430  6,7268  6,7236  

 

ნივთიერება: 0621   ტოლუოლი 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 2 1 % 0,0250000 1 0,1030 30,49 0,5000 0,1030 30,49 0,5000 

0 0 4 1 % 0,0000860 1 0,0051 11,40 0,5000 0,0030 16,79 1,0671 

0 0 7 1 % 0,0210000 1 1,9065 8,17 0,5000 1,9065 8,17 0,5000 

0 0 18 1 % 0,0280000 1 2,7923 7,80 0,5000 2,7923 7,80 0,5000 
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0 0 23 1 % 0,0260000 1 0,1071 30,49 0,5000 0,1071 30,49 0,5000 

0 0 31 3 % 0,0028000 1 0,0647 17,10 0,5000 0,0647 17,10 0,5000 

0 0 37 1 % 0,0028000 1 0,3013 7,51 0,5000 0,3013 7,51 0,5000 

0 0 38 1 % 0,0028000 1 0,3013 7,51 0,5000 0,3013 7,51 0,5000 

0 0 39 1 % 0,0028000 1 0,3013 7,51 0,5000 0,3013 7,51 0,5000 

სულ: 0,1112860  5,8827  5,8805  

 

ნივთიერება: 0627   ეთილბენზოლი 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 7 1 % 0,0006000 1 1,6342 8,17 0,5000 1,6342 8,17 0,5000 

სულ: 0,0006000  1,6342  1,6342  

 

ნივთიერება: 0703   ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 
 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 1 1 % 0,0000015 1 0,0097 264,75 6,7353 0,0097 264,92 6,7872 

0 0 5 1 % 0,0000003 1 0,0112 123,86 6,0044 0,0111 123,98 6,0598 

0 0 6 1 % 0,0000003 1 0,0208 89,65 3,5233 0,0207 89,90 3,5683 

0 0 9 1 % 6,700000e-9 1 0,0113 13,62 0,5203 0,0104 14,54 0,5573 

0 0 10 1 % 6,700000e-9 1 0,0113 13,62 0,5203 0,0104 14,54 0,5573 

0 0 11 1 % 6,700000e-9 1 0,0113 13,62 0,5203 0,0104 14,54 0,5573 

0 0 15 1 % 8,000000e-10 1 0,0004 28,58 0,8126 0,0004 30,01 0,8705 

0 0 16 1 % 5,000000e-10 1 0,0002 34,18 0,9063 0,0002 35,78 0,9709 

0 0 17 1 % 5,000000e-10 1 0,0002 34,18 0,9063 0,0002 35,78 0,9709 

0 0 19 1 % 1,200000e-9 1 0,0001 90,41 1,4994 0,0001 91,85 1,5285 

0 0 20 1 % 9,000000e-10 1 0,0000 80,98 1,3807 0,0000 82,31 1,4074 

0 0 21 1 % 5,000000e-10 1 0,0002 29,34 0,9063 0,0002 30,94 0,9709 

0 0 22 1 % 1,200000e-8 1 0,0001 236,62 5,4076 0,0001 236,78 5,4502 

0 0 25 1 % 5,000000e-10 1 0,0002 34,18 0,9063 0,0002 35,78 0,9709 

0 0 26 1 % 5,000000e-10 1 0,0002 34,18 0,9063 0,0002 35,78 0,9709 

0 0 27 1 % 5,000000e-10 1 0,0002 34,18 0,9063 0,0002 35,78 0,9709 

სულ: 0,0000021  0,0774  0,0742  

 

ნივთიერება: 1325   ფორმალდეჰიდი 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 5 1 % 0,0034000 1 0,0361 123,86 6,0044 0,0360 123,98 6,0598 

0 0 6 1 % 0,0034000 1 0,0673 89,65 3,5233 0,0669 89,90 3,5683 

სულ: 0,0068000  0,1035  0,1029  

 

ნივთიერება: 2732   ნავთის ფრაქცია 
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№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 5 1 % 0,0829000 1 0,0257 123,86 6,0044 0,0256 123,98 6,0598 

0 0 6 1 % 0,0829000 1 0,0479 89,65 3,5233 0,0476 89,90 3,5683 

სულ: 0,1658000  0,0736  0,0732  

 

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 8 1 % 0,0032000 1 0,1743 8,17 0,5000 0,1743 8,17 0,5000 

0 0 29 3 % 0,0058000 1 0,0804 17,10 0,5000 0,0804 17,10 0,5000 

0 0 32 3 % 0,0058000 1 0,0804 17,10 0,5000 0,0804 17,10 0,5000 

0 0 34 1 % 0,0058000 1 0,3745 7,51 0,5000 0,3745 7,51 0,5000 

0 0 35 1 % 0,0058000 1 0,3745 7,51 0,5000 0,3745 7,51 0,5000 

0 0 36 1 % 0,0058000 1 0,3745 7,51 0,5000 0,3745 7,51 0,5000 

სულ: 0,0322000  1,4587  1,4587  

 

ნივთიერება: 2902   შეწონილი ნაწილაკები 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 12 1 % 0,0980000 1 1,7171 18,67 0,5000 1,1458 25,68 0,7863 

სულ: 0,0980000  1,7171  1,1458  

 

ნივთიერება: 2908   არაოგანული მტვერი: 70-20% SiO2 

 

№ 

მოე

დ. 

№ 

საამ

ქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

       Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um 

(მ/წმ) 

0 0 14 1 % 0,0003000 1 0,0078 20,58 0,5803 0,0052 27,64 0,8651 

სულ: 0,0003000  0,0078  0,0052  
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წყაროების გაფრქვევა ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით 
 

აღრიცხვა: წყაროთა ტიპები: 

"%"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით; 1 - წერტილოვანი; 

"+"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე; 2 - წრფივი; 

"-"  - წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა 

შეტანილი ფონში. 

3 - არაორგანიზებული; 

ნიშნულების არარსებობის შემტხვევაში წყარო არ ითვლება. 4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, გაერთიანებული ერთ 

სიბრტყულად გათვლისთვის; 

(-) ნიშნით აღნიშნული ან აღუნიშნავი () წყაროები საერთო ჯამში 

გათვალისწინებული არ არის 

5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი გაფრქვევის სიმძლავრით; 

 6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური 

გაფრქვევით; 

 7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალური გაფრქვევის წერტილოვანი 

წყაროების ერთობლიობა; 

 8 - ავტომაგისტრალი. 

 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6009 

 
№ 

მოედ. 

№ 

საამქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

კოდი 

в-ва 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

        Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 1 1 % 0301 0,5960000 1 0,1937 264,75 6,7353 0,1931 264,92 6,7872 

0 0 5 1 % 0301 0,3070000 1 0,5711 123,86 6,0044 0,5688 123,98 6,0598 

0 0 5 1 % 0330 0,1200000 1 0,0893 123,86 6,0044 0,0889 123,98 6,0598 

0 0 6 1 % 0301 0,3070000 1 1,0638 89,65 3,5233 1,0570 89,90 3,5683 

0 0 6 1 % 0330 0,1200000 1 0,1663 89,65 3,5233 0,1653 89,90 3,5683 

0 0 9 1 % 0301 0,0013000 1 0,1098 13,62 0,5203 0,1005 14,54 0,5573 

0 0 10 1 % 0301 0,0013000 1 0,1098 13,62 0,5203 0,1005 14,54 0,5573 

0 0 11 1 % 0301 0,0013000 1 0,1098 13,62 0,5203 0,1005 14,54 0,5573 

0 0 14 1 % 0301 0,0002800 1 0,0110 20,58 0,5803 0,0073 27,64 0,8651 

0 0 15 1 % 0301 0,0050000 1 0,1199 28,58 0,8126 0,1116 30,01 0,8705 

0 0 16 1 % 0301 0,0074000 1 0,1301 34,18 0,9063 0,1213 35,78 0,9709 

0 0 17 1 % 0301 0,0074000 1 0,1301 34,18 0,9063 0,1213 35,78 0,9709 

0 0 19 1 % 0301 0,0180000 1 0,0409 90,41 1,4994 0,0398 91,85 1,5285 

0 0 20 1 % 0301 0,0140000 1 0,0388 80,98 1,3807 0,0378 82,31 1,4074 

0 0 21 1 % 0301 0,0070000 1 0,1658 29,34 0,9063 0,1526 30,94 0,9709 

0 0 22 1 % 0301 0,2800000 1 0,1137 236,62 5,4076 0,1134 236,78 5,4502 

0 0 25 1 % 0301 0,0070000 1 0,1231 34,18 0,9063 0,1147 35,78 0,9709 

0 0 26 1 % 0301 0,0070000 1 0,1231 34,18 0,9063 0,1147 35,78 0,9709 

0 0 27 1 % 0301 0,0070000 1 0,1231 34,18 0,9063 0,1147 35,78 0,9709 

სულ: 1,8139800  3,5332  3,4238  

 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6035 

 
№ 

მოედ. 

№ 

საამქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

კოდი 

в-ва 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

        Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 2 1 % 0333 0,0068411 1 2,1130 30,49 0,5000 2,1130 30,49 0,5000 

0 0 4 1 % 0333 0,0000234 1 0,1045 11,40 0,5000 0,0612 16,79 1,0671 

0 0 5 1 % 1325 0,0034000 1 0,0361 123,86 6,0044 0,0360 123,98 6,0598 

0 0 6 1 % 1325 0,0034000 1 0,0673 89,65 3,5233 0,0669 89,90 3,5683 

0 0 8 1 % 0333 0,0000091 1 0,0620 8,17 0,5000 0,0620 8,17 0,5000 

0 0 18 1 % 0333 0,0077000 1 57,5911 7,80 0,5000 57,5911 7,80 0,5000 

0 0 23 1 % 0333 0,0070000 1 2,1621 30,49 0,5000 2,1621 30,49 0,5000 

0 0 29 3 % 0333 0,0000160 1 0,0277 17,10 0,5000 0,0277 17,10 0,5000 

0 0 31 3 % 0333 0,0007700 1 1,3347 17,10 0,5000 1,3347 17,10 0,5000 

0 0 32 3 % 0333 0,0000160 1 0,0277 17,10 0,5000 0,0277 17,10 0,5000 

0 0 34 1 % 0333 0,0000160 1 0,1291 7,51 0,5000 0,1291 7,51 0,5000 

0 0 35 1 % 0333 0,0000160 1 0,1291 7,51 0,5000 0,1291 7,51 0,5000 

0 0 36 1 % 0333 0,0000160 1 0,1291 7,51 0,5000 0,1291 7,51 0,5000 

0 0 37 1 % 0333 0,0007700 1 6,2146 7,51 0,5000 6,2146 7,51 0,5000 

0 0 38 1 % 0333 0,0007700 1 6,2146 7,51 0,5000 6,2146 7,51 0,5000 
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0 0 39 1 % 0333 0,0007700 1 6,2146 7,51 0,5000 6,2146 7,51 0,5000 

სულ: 0,0315336  82,5576  82,5137  

 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6039 

 
№ 

მოედ. 

№ 

საამქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

კოდი 

в-ва 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

        Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 5 1 % 0330 0,1200000 1 0,0893 123,86 6,0044 0,0889 123,98 6,0598 

0 0 6 1 % 0330 0,1200000 1 0,1663 89,65 3,5233 0,1653 89,90 3,5683 

0 0 14 1 % 0342 0,0031400 1 1,2283 20,58 0,5803 0,8241 27,64 0,8651 

სულ: 0,2431400  1,4840  1,0783  

 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6043 

 
№ 

მოედ. 

№ 

საამქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

კოდი 

в-ва 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

        Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 2 1 % 0333 0,0068411 1 2,1130 30,49 0,5000 2,1130 30,49 0,5000 

0 0 4 1 % 0333 0,0000234 1 0,1045 11,40 0,5000 0,0612 16,79 1,0671 

0 0 5 1 % 0330 0,1200000 1 0,0893 123,86 6,0044 0,0889 123,98 6,0598 

0 0 6 1 % 0330 0,1200000 1 0,1663 89,65 3,5233 0,1653 89,90 3,5683 

0 0 8 1 % 0333 0,0000091 1 0,0620 8,17 0,5000 0,0620 8,17 0,5000 

0 0 18 1 % 0333 0,0077000 1 57,5911 7,80 0,5000 57,5911 7,80 0,5000 

0 0 23 1 % 0333 0,0070000 1 2,1621 30,49 0,5000 2,1621 30,49 0,5000 

0 0 29 3 % 0333 0,0000160 1 0,0277 17,10 0,5000 0,0277 17,10 0,5000 

0 0 31 3 % 0333 0,0007700 1 1,3347 17,10 0,5000 1,3347 17,10 0,5000 

0 0 32 3 % 0333 0,0000160 1 0,0277 17,10 0,5000 0,0277 17,10 0,5000 

0 0 34 1 % 0333 0,0000160 1 0,1291 7,51 0,5000 0,1291 7,51 0,5000 

0 0 35 1 % 0333 0,0000160 1 0,1291 7,51 0,5000 0,1291 7,51 0,5000 

0 0 36 1 % 0333 0,0000160 1 0,1291 7,51 0,5000 0,1291 7,51 0,5000 

0 0 37 1 % 0333 0,0007700 1 6,2146 7,51 0,5000 6,2146 7,51 0,5000 

0 0 38 1 % 0333 0,0007700 1 6,2146 7,51 0,5000 6,2146 7,51 0,5000 

0 0 39 1 % 0333 0,0007700 1 6,2146 7,51 0,5000 6,2146 7,51 0,5000 

სულ: 0,2647336  82,7097  82,6650  

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6046 

 
№ 

მოედ. 

№ 

საამქ. 

№ 

წყარ

ოს 

ტიპი აღრი

ცხვა 

კოდი 

в-ва 

გაფრქვევა 

(გ/წმ) 

F ზაფხ. ზამთ. 

        Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) Cm/ზდკ Xm Um (მ/წმ) 

0 0 1 1 % 0337 0,9410000 1 0,0122 264,75 6,7353 0,0122 264,92 6,7872 

0 0 5 1 % 0337 0,3100000 1 0,0231 123,86 6,0044 0,0230 123,98 6,0598 

0 0 6 1 % 0337 0,3100000 1 0,0430 89,65 3,5233 0,0427 89,90 3,5683 

0 0 9 1 % 0337 0,0041000 1 0,0139 13,62 0,5203 0,0127 14,54 0,5573 

0 0 10 1 % 0337 0,0041000 1 0,0139 13,62 0,5203 0,0127 14,54 0,5573 

0 0 11 1 % 0337 0,0041000 1 0,0139 13,62 0,5203 0,0127 14,54 0,5573 

0 0 14 1 % 0337 0,0000460 1 0,0001 20,58 0,5803 0,0000 27,64 0,8651 

0 0 14 1 % 2908 0,0003000 1 0,0078 20,58 0,5803 0,0052 27,64 0,8651 

0 0 15 1 % 0337 0,0150000 1 0,0144 28,58 0,8126 0,0134 30,01 0,8705 

0 0 16 1 % 0337 0,0210000 1 0,0148 34,18 0,9063 0,0138 35,78 0,9709 

0 0 17 1 % 0337 0,0210000 1 0,0148 34,18 0,9063 0,0138 35,78 0,9709 

0 0 19 1 % 0337 0,0490000 1 0,0044 90,41 1,4994 0,0043 91,85 1,5285 

0 0 20 1 % 0337 0,0390000 1 0,0043 80,98 1,3807 0,0042 82,31 1,4074 

0 0 21 1 % 0337 0,0210000 1 0,0199 29,34 0,9063 0,0183 30,94 0,9709 

0 0 22 1 % 0337 0,5150000 1 0,0084 236,62 5,4076 0,0083 236,78 5,4502 

0 0 25 1 % 0337 0,0210000 1 0,0148 34,18 0,9063 0,0138 35,78 0,9709 

0 0 26 1 % 0337 0,0210000 1 0,0148 34,18 0,9063 0,0138 35,78 0,9709 

0 0 27 1 % 0337 0,0210000 1 0,0148 34,18 0,9063 0,0138 35,78 0,9709 

სულ: 2,3176460  0,2530  0,2386  
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გაანგარიშება შესრულდა ნივთიერებათა მიხედვით (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების 

მიხედვით) 
 

კოდი ნივთიერება ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია *ზდკ-ს 

შესწორები

ს 

კოეფიციენ

ტი 

  
/საორ. 

უსაფრ. 

ზემოქ. 

დონე 

ფონური 

კონცენტრ. 
  

  ტიპი საცნობარო 

მნიშვნელობა 

ანგარიშში 

გამოყენებ. 

 აღრიცხ

ვა 

ინტერპ. 

0123 რკინის ოქსიდი ზდკ საშ. დ/ღ 0,0400000 0,4000000 1 არა არა 

0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები მაქს. ერთ. 0,0100000 0,0100000 1 არა არა 

0301 აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის 

დიოქსიდი) 

მაქს. ერთ. 0,2000000 0,2000000 1 არა არა 

0304 აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის 

ოქსიდი) 

მაქს. ერთ. 0,4000000 0,4000000 1 არა არა 

0328 შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) მაქს. ერთ. 0,1500000 0,1500000 1 არა არა 

0330 გოგირდის დიოქსიდი მაქს. ერთ. 0,5000000 0,5000000 1 არა არა 

0333 გოგირდწყალბადი მაქს. ერთ. 0,0080000 0,0080000 1 არა არა 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი მაქს. ერთ. 5,0000000 5,0000000 1 არა არა 

0342 აირადი ფტორიდები მაქს. ერთ. 0,0200000 0,0200000 1 არა არა 

0344 სუსტად ხსნადი ფტორიდები მაქს. ერთ. 0,2000000 0,2000000 1 არა არა 

0415 C1-C5 მაქს. ერთ. 50,0000000 50,0000000 1 არა არა 

0416 C6-C10 მაქს. ერთ. 30,0000000 30,0000000 1 არა არა 

0501 ამილენები მაქს. ერთ. 1,5000000 1,5000000 1 არა არა 

0602 ბენზოლი მაქს. ერთ. 1,5000000 1,5000000 1 არა არა 

0616 ქსილოლი (იზომერების 

ნარევი) 

მაქს. ერთ. 0,2000000 0,2000000 1 არა არა 

0621 ტოლუოლი მაქს. ერთ. 0,6000000 0,6000000 1 არა არა 

0627 ეთილბენზოლი მაქს. ერთ. 0,0200000 0,0200000 1 არა არა 

0703 ბენზ(ა)პირენი (3,4-

ბენზპირენი) 

ზდკ საშ. დ/ღ 0,0000010 0,0000100 1 არა არა 

1325 ფორმალდეჰიდი მაქს. ერთ. 0,0350000 0,0350000 1 არა არა 

2732 ნავთის ფრაქცია საორ. 

უსაფრ. 

ზემოქ. დონე 

1,2000000 1,2000000 1 არა არა 

2754 ნაჯერი ნახშირწყალბადები 

C12-C19 

მაქს. ერთ. 1,0000000 1,0000000 1 არა არა 

2902 შეწონილი ნაწილაკები მაქს. ერთ. 0,5000000 0,5000000 1 არა არა 

2908 არაორგანული მტვერი: 70-20% 

SiO2 

მაქს. ერთ. 0,3000000 0,3000000 1 არა არა 

6009 არასრული ჯამური 

ზემოქმედების ჯგუფი, 

კოეფიციენტი "1,6": ჯამური 

ზემოქმედების ჯგუფი (2) 301 

330 

ჯგუფი - - 1 არა არა 

6035 ჯამური ზემოქმედების 

ჯგუფი: ჯამური 

ზემოქმედების ჯგუფი (2) 333 

1325 

ჯგუფი - - 1 არა არა 

6039 ჯამური ზემოქმედების 

ჯგუფი: ჯამური 

ზემოქმედების ჯგუფი (2) 330 

ჯგუფი - - 1 არა არა 
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342 

6043 ჯამური ზემოქმედების 

ჯგუფი: ჯამური 

ზემოქმედების ჯგუფი (2) 330 

333 

ჯგუფი - - 1 არა არა 

6046 ჯამური ზემოქმედების 

ჯგუფი: ჯამური 

ზემოქმედების ჯგუფი (2) 337 

2908 

ჯგუფი - - 1 არა არა 

 
 

*გამოიყენება განსაკუთრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. პარამეტრის "შესწორების 

კოეფიციენტი/საორ. უსაფრ. ზემოქ. დონე", მნიშვნელობის ცვლილების შემთხვევაში, რომელის სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, 

მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვნელობას, არამედ 1-

ს. 

 

საანგარიშო მეტეო პარამეტრების გადარჩევა 

ავტომატური გადარჩევა 
 

 

ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად 

 

ქარის მიმართულება 

 

სექტორის დასაწისი სექტორის დასასრული ქარის გადარჩევის ბიჯი 

0 360 1 

 

საანგარიშო არეალი 
 

საანგარიშო მოედნები 

 

№ ტიპი მოედნის სრული აღწერა სიგანე 

(მ) 

ბიჯი 

(მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

კომენტარი 

  შუა წერტილის 

კოორდინატები, 

I მხარე (მ) 

შუა წერტილის 

კოორდინატები, 

II მხარე (მ) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 მოცემულ

ი 

-2000 -200 2400 -200 4000 250 250 2  

 

საანგარიშო წერტილები 

 

№ წერტილის 

კოორდინატები (მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

წერტილ. ტიპი კომენტარი 

 X Y    

7 -1422,00 1093,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე ჩრდ 1 

8 -898,00 594,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე აღმ 1 

9 -1428,00 88,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე სამხრ 1 

10 -1934,00 606,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე დას 1 

11 266,00 1099,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე ჩრდ 2 

12 667,00 -72,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე აღმ 2 

13 -60,00 -725,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე სამხრ 2 

14 -504,00 45,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე დას 2 

15 1591,00 1586,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე ჩრდ 3 

16 1911,00 649,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე აღმ 3 

17 1394,00 33,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე სამხრ 3 

18 1086,00 902,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე დას 3 
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19 568,00 -1070,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე ჩრდ 4 

20 1073,00 -1606,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე აღმ 4 

21 556,00 -2074,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე სამხრ 4 

22 57,00 -1563,00 2 500 მეტრიანი ზონის საზღვარზე დას 4 

1 -1539,00 378,00 2 წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-19)-

თთან 

2 -713,00 -52,00 2 წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-1)-

თთან დასავლეთით 2 

3 -706,00 -218,00 2 წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-1)-

თთან დასავლეთით 3 

4 -737,00 -385,00 2 წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-1)-

თთან დასავლეთით 4 

5 220,00 -1821,00 2 წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-18)-

თთან დასავლეთით 5 

6 951,00 -1745,00 2 წერტილი დასახლებული ზონის 

საზღვარზე 

უახლოესი დასახლება 1 (გ-18)-

თთან აღმოსავლეთით 6 

 

ნივთიერებები, რომელთა ანგარიშიც არამიზანშეწონილია 

ანგარიშის მიზანშეწონილობის კრიტერიუმები E3=0,01 

 

კოდი დასახელება ჯამი 

Cm/ზდკ 

0344 სუსტად ხსნადი ფტორიდები 0,0069240 

2908 არაორგანული მტვერი: 70-20% SiO2 0,0078238 

 

გაანგარიშების შედეგები ნივთიერებების მიხედვით 

(საანგარიშო წერტილები) 
 

წერტილთა ტიპები: 

0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი 

1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე 

2 - წერტილი საწარმო ზონის საზღვარზე 

3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე 

4 - წერტილი დასახლებული ზონის საზღვარზე 

5 - განაშენიანების საზღვარზე 

 

№ კოორდ 

X(მ) 

კოორდ 

Y(მ) 

სიმაღლ. 

(მ) 

კონცენტრ. 

(ზდკ-ს 

წილი) 

ქარის 

მიმართ. 

ქარის სიჩქ. ფონი 

(ზდკ-ს 

წილი) 

ფონი 

გამორი-

ცხვამდე 

წერტილ. 

ტიპი 

 

ნივთიერება: 0123   რკინის ოქსიდი 

 

14 -504 45 2 6,8e-4 117 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 6,1e-4 1 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 4,8e-4 87 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 4,6e-4 101 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 4,2e-4 73 11,80 0,000 0,000 4 

12 667 -72 2 4,1e-4 261 11,80 0,000 0,000 3 

19 568 -1070 2 2,1e-4 325 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 1,9e-4 133 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 1,5e-4 194 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 1,3e-4 355 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 1,3e-4 101 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 1,2e-4 262 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 1,1e-4 226 11,80 0,000 0,000 3 
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1 -1539 378 2 1,0e-4 111 11,80 0,000 0,000 4 

5 220 -1821 2 9,5e-5 350 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 8,1e-5 322 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 7,7e-5 327 11,80 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 7,7e-5 133 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 6,9e-5 342 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 6,6e-5 113 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 6,2e-5 247 0,89 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 5,4e-5 223 0,89 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 0143   მანგანუმი და მისი ნაერთები 

 

14 -504 45 2 2,1e-3 117 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 1,9e-3 1 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 1,5e-3 87 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 1,5e-3 101 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 1,3e-3 73 11,80 0,000 0,000 4 

12 667 -72 2 1,3e-3 261 11,80 0,000 0,000 3 

19 568 -1070 2 6,7e-4 325 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 6,1e-4 133 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 4,6e-4 194 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 4,2e-4 355 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 4,2e-4 101 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 3,8e-4 262 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 3,3e-4 226 11,80 0,000 0,000 3 

1 -1539 378 2 3,3e-4 111 11,80 0,000 0,000 4 

5 220 -1821 2 3,0e-4 350 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 2,5e-4 322 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 2,4e-4 327 11,80 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 2,4e-4 133 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 2,2e-4 342 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 2,1e-4 113 0,89 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 2,0e-4 247 0,89 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 1,7e-4 223 0,89 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 0301   აზოტის (IV) ოქსიდი (აზოტის დიოქსიდი) 
 

13 -60 -725 2 0,56 8 9,11 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,43 114 9,11 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,36 260 9,11 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,31 88 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,30 100 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,28 75 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,23 329 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 0,18 192 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,18 128 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,15 358 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 0,13 263 1,50 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 0,12 226 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 0,12 99 1,50 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 0,11 353 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 0,11 108 1,50 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 0,10 324 1,50 0,000 0,000 3 
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6 951 -1745 2 0,09 330 1,50 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 0,09 130 1,50 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 0,09 182 7,03 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 0,09 320 7,03 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 0,09 344 1,50 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 0,08 110 1,50 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 0304   აზოტის (II) ოქსიდი (აზოტის ოქსიდი) 
 

13 -60 -725 2 0,05 8 9,11 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,03 114 9,11 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,03 260 9,11 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,03 88 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,02 100 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,02 75 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,02 329 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 0,01 192 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,01 128 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,01 358 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 0,01 263 1,50 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 0,01 226 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 1,0e-2 99 1,50 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 9,1e-3 353 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 8,6e-3 108 1,50 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 8,0e-3 324 1,50 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 7,7e-3 330 1,50 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 7,2e-3 130 1,50 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 7,1e-3 182 7,03 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 6,9e-3 320 7,03 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 6,9e-3 344 1,50 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 6,5e-3 110 1,50 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 0328   შავი ნახშირბადი (ჭვარტლი) 
 

13 -60 -725 2 0,03 9 9,11 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,03 114 9,11 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,02 259 9,11 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,02 88 9,11 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,02 101 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,02 76 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,01 328 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 7,8e-3 131 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 6,6e-3 191 1,50 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 6,2e-3 358 1,50 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 6,0e-3 261 1,50 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 5,5e-3 101 1,50 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 5,2e-3 224 1,50 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 4,6e-3 353 1,50 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 4,6e-3 110 1,50 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 4,1e-3 323 1,50 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 4,0e-3 329 1,50 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 3,6e-3 132 1,50 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 3,5e-3 344 1,50 0,000 0,000 3 
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16 1911 649 2 3,2e-3 246 1,50 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 3,1e-3 112 1,50 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 2,5e-3 222 1,50 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 0330   გოგირდის დიოქსიდი 

 

13 -60 -725 2 0,07 9 9,11 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,06 114 9,11 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,05 259 9,11 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,04 88 9,11 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,04 101 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,04 76 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,03 328 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,02 131 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 0,02 191 1,50 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,02 358 1,50 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 0,02 261 1,50 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 0,01 101 1,50 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 0,01 224 1,50 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 0,01 353 1,50 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 0,01 110 1,50 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 0,01 323 1,50 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 1,0e-2 329 1,50 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 9,0e-3 132 1,50 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 8,8e-3 344 1,50 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 8,0e-3 246 1,50 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 7,8e-3 112 1,50 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 6,4e-3 222 1,50 0,000 0,000 3 

ნივთიერება: 0333   გოგირდწყალბადი 

 

5 220 -1821 2 0,62 53 11,80 0,000 0,000 4 

6 951 -1745 2 0,62 295 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,49 181 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,47 90 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 0,46 1 11,80 0,000 0,000 3 

20 1073 -1606 2 0,45 275 11,80 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,23 266 7,95 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,20 105 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,20 15 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,15 83 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,15 94 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,14 72 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 0,13 32 11,80 0,000 0,000 4 

15 1591 1586 2 0,09 179 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 0,09 187 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,09 125 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 0,08 325 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 0,08 70 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 0,08 264 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 0,06 97 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 0,05 177 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 0,05 100 0,50 0,000 0,000 3 
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ნივთიერება: 0337   ნახშირბადის ოქსიდი 

 

13 -60 -725 2 0,03 8 8,94 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,02 114 8,94 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,02 260 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,01 87 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,01 100 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,01 75 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,01 330 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 9,6e-3 192 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 9,4e-3 127 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 7,8e-3 359 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 6,9e-3 182 6,78 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 6,8e-3 264 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 6,6e-3 73 6,78 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 6,6e-3 320 6,78 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 6,3e-3 98 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 5,8e-3 353 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 5,5e-3 107 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 5,1e-3 325 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 4,9e-3 330 11,80 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 4,7e-3 130 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 4,3e-3 345 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 3,8e-3 108 1,12 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 0342   აირადი ფტორიდები 

 

14 -504 45 2 0,04 117 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,04 1 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,03 87 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,03 101 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,03 73 11,80 0,000 0,000 4 

12 667 -72 2 0,03 261 11,80 0,000 0,000 3 

19 568 -1070 2 0,01 325 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,01 133 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 9,1e-3 194 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 8,3e-3 355 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 8,2e-3 101 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 7,5e-3 262 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 6,5e-3 226 11,80 0,000 0,000 3 

1 -1539 378 2 6,4e-3 111 11,80 0,000 0,000 4 

5 220 -1821 2 5,9e-3 350 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 5,0e-3 322 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 4,8e-3 327 11,80 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 4,7e-3 133 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 4,2e-3 342 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 4,1e-3 113 0,89 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 3,9e-3 247 0,89 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 3,4e-3 223 0,89 0,000 0,000 3 
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ნივთიერება: 0415   C1-C5 

 

5 220 -1821 2 0,12 53 11,80 0,000 0,000 4 

6 951 -1745 2 0,12 295 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,09 181 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,09 90 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 0,09 1 11,80 0,000 0,000 3 

20 1073 -1606 2 0,09 275 11,80 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,05 266 7,95 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,04 105 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,04 14 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,03 83 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,03 94 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,03 72 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 0,03 32 11,80 0,000 0,000 4 

15 1591 1586 2 0,02 179 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 0,02 188 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,02 126 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 0,02 264 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 0,02 325 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 0,02 70 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 0,01 98 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 9,7e-3 177 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 9,1e-3 100 0,50 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 0416   C6-C10 

 

5 220 -1821 2 0,07 53 11,80 0,000 0,000 4 

6 951 -1745 2 0,07 295 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,06 181 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,06 90 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 0,05 1 11,80 0,000 0,000 3 

20 1073 -1606 2 0,05 275 11,80 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,03 266 7,95 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,03 105 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,02 14 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,02 83 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,02 94 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,02 72 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 0,02 32 11,80 0,000 0,000 4 

15 1591 1586 2 0,01 179 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 0,01 188 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,01 125 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 9,9e-3 264 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 9,7e-3 325 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 9,4e-3 70 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 7,6e-3 98 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 6,0e-3 177 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 5,6e-3 100 0,50 0,000 0,000 3 
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ნივთიერება: 0501   ამილენები 

 

14 -504 45 2 6,9e-3 109 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 5,5e-3 6 11,80 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 4,5e-3 265 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 4,0e-3 83 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 4,0e-3 96 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 3,4e-3 71 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 1,9e-3 329 1,10 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 1,8e-3 129 1,10 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 1,5e-3 192 1,64 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 1,3e-3 263 1,64 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 1,3e-3 358 1,64 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 1,2e-3 99 1,64 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 1,1e-3 227 1,64 0,000 0,000 3 

1 -1539 378 2 1,0e-3 108 2,43 0,000 0,000 4 

5 220 -1821 2 9,5e-4 353 2,43 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 8,8e-4 324 2,43 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 8,3e-4 131 2,43 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 8,3e-4 330 2,43 0,000 0,000 4 

21 556 -2074 2 7,4e-4 344 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 7,2e-4 248 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 7,2e-4 111 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 6,2e-4 223 3,61 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 0602   ბენზოლი 

 

5 220 -1821 2 0,02 53 11,80 0,000 0,000 4 

6 951 -1745 2 0,02 295 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,02 181 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,01 90 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 0,01 1 11,80 0,000 0,000 3 

20 1073 -1606 2 0,01 275 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 9,6e-3 107 11,80 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 8,4e-3 266 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 6,7e-3 9 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 6,5e-3 83 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 6,4e-3 95 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 5,7e-3 71 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 4,1e-3 32 11,80 0,000 0,000 4 

8 -898 594 2 3,0e-3 127 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 2,9e-3 179 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 2,8e-3 190 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 2,6e-3 264 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 2,5e-3 325 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 2,5e-3 70 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 2,2e-3 98 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 1,6e-3 177 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 1,5e-3 99 0,74 0,000 0,000 3 
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ნივთიერება: 0616   ქსილოლი (იზომერების ნარევი) 
 

5 220 -1821 2 0,05 53 11,80 0,000 0,000 4 

6 951 -1745 2 0,05 295 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,04 181 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,03 90 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 0,03 1 11,80 0,000 0,000 3 

20 1073 -1606 2 0,03 275 11,80 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,02 266 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,02 106 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,02 14 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,01 83 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,01 95 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,01 72 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 9,6e-3 32 11,80 0,000 0,000 4 

8 -898 594 2 7,6e-3 126 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 7,4e-3 188 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 6,8e-3 179 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 6,8e-3 264 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 5,9e-3 325 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 5,9e-3 225 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 5,4e-3 98 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 3,6e-3 177 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 3,6e-3 100 0,50 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 0621   ტოლუოლი 

 

5 220 -1821 2 0,03 53 11,80 0,000 0,000 4 

6 951 -1745 2 0,03 295 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,02 181 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,02 107 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,02 90 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 0,02 1 11,80 0,000 0,000 3 

20 1073 -1606 2 0,02 275 11,80 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,02 266 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,02 9 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,02 83 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,02 95 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,01 71 11,80 0,000 0,000 4 

8 -898 594 2 7,6e-3 127 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 6,9e-3 190 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 6,5e-3 264 11,80 0,000 0,000 3 

1 -1539 378 2 6,4e-3 32 11,80 0,000 0,000 4 

18 1086 902 2 5,7e-3 225 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 5,5e-3 98 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 4,6e-3 179 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 4,0e-3 325 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 3,7e-3 130 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 3,1e-3 110 11,80 0,000 0,000 3 
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ნივთიერება: 0627   ეთილბენზოლი 

 

14 -504 45 2 0,01 109 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,01 6 11,80 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 8,5e-3 265 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 7,5e-3 83 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 7,4e-3 96 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 6,3e-3 71 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 3,6e-3 329 1,10 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 3,4e-3 129 1,10 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 2,8e-3 192 1,64 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 2,5e-3 263 1,64 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 2,4e-3 358 1,64 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 2,3e-3 99 1,64 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 2,1e-3 227 1,64 0,000 0,000 3 

1 -1539 378 2 1,9e-3 108 2,43 0,000 0,000 4 

5 220 -1821 2 1,8e-3 353 2,43 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 1,7e-3 324 2,43 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 1,6e-3 131 2,43 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 1,6e-3 330 2,43 0,000 0,000 4 

21 556 -2074 2 1,4e-3 344 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 1,3e-3 248 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 1,3e-3 111 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 1,2e-3 223 3,61 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 0703   ბენზ(ა)პირენი (3,4-ბენზპირენი) 
 

13 -60 -725 2 0,01 7 9,11 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 8,3e-3 114 9,11 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 7,0e-3 260 9,11 0,000 0,000 3 

19 568 -1070 2 6,3e-3 330 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 6,1e-3 88 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 6,1e-3 86 9,11 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 5,7e-3 74 11,80 0,000 0,000 4 

11 266 1099 2 5,6e-3 193 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 5,3e-3 126 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 4,3e-3 358 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 3,8e-3 228 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 3,7e-3 266 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 3,6e-3 96 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 3,3e-3 353 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 3,2e-3 106 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 2,8e-3 325 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 2,8e-3 129 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 2,7e-3 330 11,80 0,000 0,000 4 

21 556 -2074 2 2,4e-3 345 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 2,3e-3 249 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 2,3e-3 109 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 1,9e-3 224 1,46 0,000 0,000 3 
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ნივთიერება: 1325   ფორმალდეჰიდი 

 

13 -60 -725 2 0,03 9 9,11 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,03 114 9,11 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,02 259 9,11 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,02 88 9,11 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,02 101 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,02 76 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,01 328 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 7,9e-3 131 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 6,7e-3 191 1,50 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 6,3e-3 358 1,50 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 6,1e-3 261 1,50 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 5,6e-3 101 1,50 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 5,3e-3 224 1,50 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 4,7e-3 353 1,50 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 4,7e-3 110 1,50 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 4,2e-3 323 1,50 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 4,0e-3 329 1,50 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 3,6e-3 132 1,50 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 3,6e-3 344 1,50 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 3,2e-3 246 1,50 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 3,1e-3 112 1,50 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 2,6e-3 222 1,50 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 2732   ნავთის ფრაქცია 

 

13 -60 -725 2 0,02 9 9,11 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,02 114 9,11 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,01 259 9,11 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,01 88 9,11 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,01 101 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,01 76 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 7,4e-3 328 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 5,6e-3 131 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 4,8e-3 191 1,50 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 4,5e-3 358 1,50 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 4,4e-3 261 1,50 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 4,0e-3 101 1,50 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 3,8e-3 224 1,50 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 3,4e-3 353 1,50 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 3,3e-3 110 1,50 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 3,0e-3 323 1,50 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 2,9e-3 329 1,50 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 2,6e-3 132 1,50 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 2,5e-3 344 1,50 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 2,3e-3 246 1,50 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 2,2e-3 112 1,50 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 1,8e-3 222 1,50 0,000 0,000 3 

 

  



გზშ - შპს „KBOC“                                                                                               გვ 279 / 282 

 

ნივთიერება: 2754   ნაჯერი ნახშირწყალბადები C12-C19 

 

12 667 -72 2 1,0e-2 265 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 1,0e-2 108 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 8,7e-3 9 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 6,9e-3 84 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 6,6e-3 96 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 6,0e-3 72 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 3,4e-3 331 1,10 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 3,0e-3 127 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 2,8e-3 190 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 2,7e-3 263 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 2,3e-3 225 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 2,3e-3 0 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 2,2e-3 99 11,80 0,000 0,000 3 

1 -1539 378 2 1,8e-3 108 11,80 0,000 0,000 4 

5 220 -1821 2 1,8e-3 354 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 1,6e-3 325 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 1,6e-3 331 11,80 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 1,5e-3 130 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 1,4e-3 247 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 1,4e-3 345 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 1,3e-3 110 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 1,2e-3 222 11,80 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 2902   შეწონილი ნაწილაკები 

 

14 -504 45 2 0,05 106 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,04 9 11,80 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,04 266 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,03 82 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,03 94 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,03 71 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,02 331 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,01 127 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 0,01 190 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 0,01 264 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 9,8e-3 359 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 9,8e-3 226 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 9,4e-3 98 11,80 0,000 0,000 3 

1 -1539 378 2 7,7e-3 107 11,80 0,000 0,000 4 

5 220 -1821 2 7,1e-3 354 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 6,4e-3 325 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 6,1e-3 331 11,80 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 5,9e-3 129 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 5,3e-3 248 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 5,3e-3 345 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 4,9e-3 110 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 4,2e-3 222 11,80 0,000 0,000 3 
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ნივთიერება: 6009   ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 301 330 

 

13 -60 -725 2 0,39 8 9,11 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,31 114 9,11 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,26 260 9,11 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,22 88 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,21 101 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,20 75 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,16 329 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,12 129 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 0,12 192 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,10 358 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 0,09 262 1,50 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 0,09 226 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 0,09 99 1,50 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 0,08 353 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 0,07 108 1,50 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 0,07 324 1,50 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 0,07 330 1,50 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 0,06 130 1,50 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 0,06 344 1,50 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 0,06 248 1,50 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 0,06 182 7,03 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 0,05 110 1,50 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 6035   ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 333 1325 

 

5 220 -1821 2 0,62 53 11,80 0,000 0,000 4 

6 951 -1745 2 0,62 295 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,49 181 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,47 90 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 0,46 1 11,80 0,000 0,000 3 

20 1073 -1606 2 0,45 275 11,80 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,24 266 7,52 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,21 14 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,21 105 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,17 83 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,16 95 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,15 72 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 0,13 32 11,80 0,000 0,000 4 

15 1591 1586 2 0,09 179 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 0,09 188 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,09 126 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 0,08 263 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 0,08 325 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 0,08 70 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 0,06 98 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 0,05 177 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 0,05 100 0,50 0,000 0,000 3 
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ნივთიერება: 6039   ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 330 342 

 

14 -504 45 2 0,10 115 11,80 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,08 7 8,10 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,08 260 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,07 88 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,07 101 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,06 75 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,04 327 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,03 131 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 0,02 192 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,02 357 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 0,02 261 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 0,02 101 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 0,02 225 11,80 0,000 0,000 3 

1 -1539 378 2 0,02 110 11,80 0,000 0,000 4 

5 220 -1821 2 0,02 352 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 0,01 323 1,24 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 0,01 328 1,24 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 0,01 132 1,24 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 0,01 343 1,24 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 0,01 246 1,24 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 0,01 112 1,24 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 9,3e-3 222 1,24 0,000 0,000 3 

 

ნივთიერება: 6043   ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 330 333 

 

5 220 -1821 2 0,62 53 11,80 0,000 0,000 4 

6 951 -1745 2 0,62 295 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,49 181 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 0,47 90 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 0,46 1 11,80 0,000 0,000 3 

20 1073 -1606 2 0,45 275 11,80 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,26 265 7,54 0,000 0,000 3 

13 -60 -725 2 0,24 13 11,80 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,22 106 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,18 84 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,18 95 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,17 73 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 0,13 32 11,80 0,000 0,000 4 

11 266 1099 2 0,10 188 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 0,10 126 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 0,09 179 11,80 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 0,09 263 11,80 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 0,08 325 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 0,08 224 11,80 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 0,07 98 11,80 0,000 0,000 3 

7 -1422 1093 2 0,05 177 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 0,05 101 0,80 0,000 0,000 3 
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ნივთიერება: 6046   ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი (2) 337 2908 

 

13 -60 -725 2 0,03 8 8,91 0,000 0,000 3 

14 -504 45 2 0,02 114 8,91 0,000 0,000 3 

12 667 -72 2 0,02 260 11,80 0,000 0,000 3 

3 -706 -218 2 0,01 87 11,80 0,000 0,000 4 

2 -713 -52 2 0,01 100 11,80 0,000 0,000 4 

4 -737 -385 2 0,01 75 11,80 0,000 0,000 4 

19 568 -1070 2 0,01 330 11,80 0,000 0,000 3 

11 266 1099 2 9,6e-3 192 11,80 0,000 0,000 3 

8 -898 594 2 9,5e-3 127 11,80 0,000 0,000 3 

22 57 -1563 2 7,9e-3 359 11,80 0,000 0,000 3 

15 1591 1586 2 6,9e-3 182 6,73 0,000 0,000 3 

17 1394 33 2 6,8e-3 264 11,80 0,000 0,000 3 

18 1086 902 2 6,6e-3 73 6,73 0,000 0,000 3 

16 1911 649 2 6,6e-3 320 6,73 0,000 0,000 3 

9 -1428 88 2 6,4e-3 98 11,80 0,000 0,000 3 

5 220 -1821 2 5,9e-3 353 11,80 0,000 0,000 4 

1 -1539 378 2 5,6e-3 107 11,80 0,000 0,000 4 

20 1073 -1606 2 5,1e-3 325 11,80 0,000 0,000 3 

6 951 -1745 2 4,9e-3 330 11,80 0,000 0,000 4 

7 -1422 1093 2 4,7e-3 130 11,80 0,000 0,000 3 

21 556 -2074 2 4,3e-3 345 11,80 0,000 0,000 3 

10 -1934 606 2 3,9e-3 110 11,80 0,000 0,000 3 
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