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1 შესავალი 

წინამდებარე გზშ-ის ანგარიში მომზადებულია საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი 
შეფასების კოდექსისა“ და „ქ. რუსთავში, სს „რუსთავის აზოტის“ ქიმიური საწარმოს 
ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების, საწარმოში მიმდინარე დამხმარე საქმიანობებისა და 
სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის პროექტზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2020 წლის 30 ივლისის N2-
672 ბრძანების შესაბამისად გაცემული N66; 20.07.2020 სკოპინგის დასკვნის პირობების 
მოთხოვნების გათვალისწინებით. ანგარიშში ასახულია სს ,,რუსთავის აზოტის’’ ქიმიური 
საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის ტექნოლოგიური ციკლის ცვლილების და ნარჩენების 
მართვასთან დაკავშირებით, მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობები. 

სს ,,რუსთავის აზოტის’’ საწარმო განთავსებულია ქ. რუსთავში, მშვიდობის ქ. N2-ში. ტერიტორია 
წარმოადგენს სს ,,ე. უ. ინვესთმენთის’’ საკუთრებას, რომელიც იჯარით აქვს აღებული სს 
,,რუსთავის აზოტს’’ (იხ. დანართი 1 - საჯარო რეესტრის ამონაწერი ს. კ. N02.07.01.413). აღნიშნულ 
ტერიტორიაზე, საწარმო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 
2020 წლის 30 იანვრის N2-77 და N2-78 ბრძანებების საფუძველზე გაცემული გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილებების ფარგლებში (გადაწყვეტილება გაცემულია 2008 წლის 11 დეკემბრის N43 
ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის საფუძვრელზე), ახორციელებს ქიმიური ნივთიერებების 
და მინერალური სასუქების წარმოებას. 

2008 წლიდან დღემდე, საწარმოში განხორციელდა რიგი ცვლილებები, ამასთან, ნარჩენების 
მართვასთან დაკავშირებით ასევე დაიგეგმა ახალი საქმიანობები. საწარმოში განხორციელებული 
ცვლილების და დაგეგმილი საქმიანობების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია გზშ-ის ანგარიშის 
შესაბამის თავებში, ხოლო სამინისტროს მიერ გაცემული სკოპინგის დასკვნით 
გათვალისწინებული საკითხები და მათი გათვალისწინების შესახებ ინფორმაცია 
წარმოდგენილია მე-10 პარაგრაფში, ცხრილის სახით.  

საქმიანობას ახორციელებს სს ,,რუსთავის აზოტი’’, გზშ-ის ანგარიში მომზადებულია შპს ,,გამა 
კონსალტინგის’’ მიერ. საქმიანობის განმახორციელებელის და საკონსულტაციო კომპანიის 
საკონტაქტო ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 1.1, ხოლო გზშ-ის მომზადებაში მონაწილე 
ექსპერტების სია - ცხრილში 1.2 

ცხრილი 1.1. საკონტაქტო ინფორმაცია  

საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია   სს ,,რუსთავის აზოტი’’ 
დირექტორი ე. ურუმაშვილი 

კომპანიის მისამართი  ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქ. N2 

საიდენტიფიკაციო კოდი 404519794 

საქმიანობის განხორციელების ადგილის 
მისამართი  

ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქ. N2 

საქმიანობის სახე  
ქიმიური მრეწველობა (ქიმიური საწარმოს 
ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება) 

ელექტრონული ფოსტა   info@rustaviazot.ge 
საკონტაქტო პირი   გოჩა ქართლელიშვილი, თემურ თავბერიძე 
საკონტაქტო ტელეფონი  577 41 83 38 (გოჩა ქართლელიშვილი) 

577 59 57 92 (თემურ თავბერიძე) 

საკონსულტაციო კომპანია:  შპს „გამა კონსალტინგი”  
შპს „გამა კონსალტინგი”-ს დირექტორი   ზ. მგალობლიშვილი  

საკონტაქტო ტელეფონი  2 61 44 34; 2 60 15 27  

 

mailto:info@rustaviazot.ge
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ცხრილი 1.2. ინფორმაცია გზშ-ის ანგარიშის მომზადების პროცესში ჩართული პერსონალის შესახებ 

 
 

1.1 გზშ-ს მიზნები 
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის განმარტებით გზშ-ის მიზანია საქმიანობის 
განხორციელებით გამოწვეულ შემდეგ ფაქტორებზე პირდაპირი და არაპირდაპირი 
ზემოქმედების გამოვლენა, შესწავლა და აღწერა: 

ა) ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება; 
ბ) ბიომრავალფეროვნება (მათ შორის, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობები, ჰაბიტატები, 
ეკოსისტემები); 
გ) წყალი, ჰაერი, ნიადაგი, მიწა, კლიმატი და ლანდშაფტი; 
დ) კულტურული მემკვიდრეობა და მატერიალური ფასეულობები; 
ე) „ა”–„დ” ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ფაქტორების ურთიერთქმედება. 

ზემოქმედების გამოვლენა, შესწავლა და აღწერა უნდა მოიცავდეს აგრეთვე მასშტაბური ავარიის 
ან/და ბუნებრივი კატასტროფის რისკების მიმართ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს. 

ჩამოთვლილი ამოცანების შესრულების მიზნით მოწვეულმა საკონსულტაციო კომპანიამ 
შეასრულა შემდეგი ძირითადი სამუშაოები:  

• შესწავლილი იქნა  საქმიანობის ტექნიკური დოკუმენტაცია; 
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• მოგროვდა ინფორმაცია საქმიანობის განხორციელების რაიონის და საწარმოს 
განთავსების ტერიტორიის ბუნებრივი და სოციალური გარემოს მდგომარეობის შესახებ; 

• მოგროვილი ინფორმაციის შეჯერების და ანალიზის საფუძველზე მოხდა პროექტის 
სხვადასხვა ეტაპზე მისი და შესაძლო ალტერნატივების ბუნებრივ და სოციალურ 
გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების განსაზღვრა; 

• გარემოზე ზემოქმედების განსაზღვრული სახეების და მასშტაბების საფუძველზე 
ჩამოყალიბდა გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის და მონიტორინგის სქემები. შემუშავდა 
გარემოზე ზემოქმედების შემცირებისკენ მიმართული ეფექტური შემარბილებელი 
ღონისძიებები; 

• განხორციელდა საზოგადოების ინფორმირება საქმიანობის შესახებ და გატარდა 
შესაბამისი ღონისძიებები  გზშ-ს პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის 
უზრუნველყოფის მიზნით. 

 

 

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 

წინამდებარე გზშ-ს ანგარიში მომზადებულია საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი 
შეფასების კოდექსი”-ს მოთხოვნების შესაბამისად. გარდა ამისა, გზშ-ს პროცესში 
გათვალისწინებული იქნა საქართველოს სხვა გარემოსდაცვითი კანონები. საქართველოს 
გარემოსდაცვითი კანონების ნუსხა მოცემულია ცხრილში 2.1.1. 

ცხრილი 2.1.1. საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონების ნუსხა 

მიღების  
წელი  კანონის დასახელება  სარეგისტრაციო კოდი  კონსოლიდირებული 

პუბლიკაციები  

12/05/1994  
საქართველოს კანონი ნიადაგის 

დაცვის შესახებ  370.010.000.05.001.000.080  07/12/2017  

  
21/02/1921  საქართველოს კონსტიტუცია  010010000.01.001.016012  13/10/2017  

  
10/12/1996  

საქართველოს კანონი გარემოს 
დაცვის შესახებ  

  
410.000.000.05.001.000.186  

  
17/03/2020  

  
25/12/1996  

საქართველოს კანონი ცხოველთა 
სამყაროს შესახებ  410000000.05.001.018606  07/12/2017  

16/10/1997  
საქართველოს კანონი წყლის 

შესახებ  

  
400.000.000.05.001.000.253  

  
20/07/2018  

22/06/1999  
საქართველოს კანონი საქართველოს 

ტყის კოდექსი  390.000.000.05.001.000.599  22/02/2019  
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06/07/2010  

  

საქართველოს კანონი ტყის ფონდის 
მართვის შესახებ  040.030.000.05.001.004.097  00/02/2019  

  
23/07/1999  

  

საქართველოს კანონი საშიში  
ნივთიერებებით გამოწვეული 
ზიანის კომპენსაციის შესახებ  

  
040.160.050.05.001.000.671  

  
07/12/2017  

  
06/06/2003  

  

საქართველოს წითელი ნუსხის და 
წითელი წიგნის შესახებ  

  
360.060.000.05.001.001.297  

  
22/12/2018  

  
08/05/2003  

  

საქართველოს კანონი ნიადაგების 
კონსერვაციისა და ნაყოფიერების 
აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ  

  
370.010.000.05.001.001.274  

  
07/12/2017  

  
27/10/2000  

  

საქართველოს კანონი  
„საქართველოს ზღვისა და 

მდინარეთა ნაპირების  
რეგულირებისა და საინჟინრო  

დაცვის შესახებ”  

  
400.010.010.05.001.000.830  

  
20/07/2018  

  
27/06/2007  

  

საქართველოს კანონი  
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის  

შესახებ  

  
470.000.000.05.001.002.920  

  
23/04/2020  

  
08/05/2007  

  

საქართველოს კანონი  
კულტურული მემკვიდრეობის  

შესახებ  

  
450.030.000.05.001.002.815  

  
20/12/2019  

27/06/2018  
საქართველოს კანონი სამოქალაქო 

უსაფრთხოების შესახებ  140070000.05.001.018915  19/12/2019  

11/11/2015  
საქართველოს კანონი  

რადიოაქტიური ნარჩენების  
შესახებ  

  
120210010.05.001.017976  

  
07/12/2017  

  
26/12/2014  

  
ნარჩენების მართვის კოდექსი  

  
360160000.05.001.017608  

  
26/11/2019  

  
01/06/2017  

  

გარემოსდაცვითი შეფასების 
კოდექსი  

  
360160000.05.001.018492  

  
05/07/2018  

 

 

2.2 საქართველოს გარემოსდაცვითი სტანდარტები 
წინამდებარე ანგარიშის დამუშავების პროცესში გარემო ობიექტების (ნიადაგი, წყალი, ჰაერი) 
ხარისხის შეფასებისათვის გამოყენებული 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 - „საქართველოს ზედაპირული 
წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის შესახებ”, დამტკიცებულია 
საქართველოს მთავრობის №425 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017650 
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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 

31/12/2013 

ტექნიკური  რეგლამენტი - „ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 
ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების 
გაანგარიშების მეთოდიკა”, დამტკიცებულია   საქართველოს 
მთავრობის №408 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017622 

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 რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის 
განსაზღვრის (გამოანგარიშების) მეთოდიკა”, დამტკიცებულია 
საქართველოს მთავრობის №54 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017673 

31/12/2013 

ტექნიკური რეგლამენტი - „დაბინძურების სტაციონარული 
წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი 
რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, 
დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ 
ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი 
სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის 
სტანდარტული ჩამონათვალისა და დაბინძურების 
სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების 
მიხედვით ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი 
რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკა”, დამტკიცებულია 
საქართველოს მთავრობის №435 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017660 

31/12/2013 
ტექნიკური რეგლამენტი - „თევზჭერისა და თევზის მარაგის 
დაცვის შესახებ”,  დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 
№423 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017645 

31/12/2013 
ტექნიკური რეგლამენტი - „კარიერების უსაფრთხოების შესახებ”, 
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №450 
დადგენილებით. 

300160070.10.003.017633 

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 

15/01/2014 

ტექნიკური რეგლამენტი - „სამუშაო ზონის ჰაერში მავნე 
ნივთიერებების შემცველობის ზღვრულად დასაშვები 
კონცენტრაციების შესახებ”, დამტკიცებულია საქართველოს 
მთავრობის №70 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017688 

15/01/2014 
ტექნიკური რეგლამენტი - სასმელი წყლის შესახებ 
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №58 
დადგენილებით.  

300160070.10.003.017676 
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31/12/2013 
ტექნიკური რეგლამენტი - „წყალდაცვითი ზოლის შესახებ”, 
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის №440  
დადგენილებით. 

300160070.10.003.017640 

31/12/2013 
ტექნიკური რეგლამენტი - „საქართველოს მცირე მდინარეების 
წყალდაცვითი ზოლების (ზონების ) შესახებ. დამტკიცებულია 
საქართველოს მთავრობის N445 დადგენილებით 

300160070.10.003.017646 

03/01/2014 
ტექნიკური რეგლამენტი - „წყლის სინჯის აღების სანიტარიული 
წესების მეთოდიკა” დამტკიცებულია 
საქართველოს მთავრობის  №26 დადგენილებით. 

300160070.10.003.017615 

13/08/2010 
„ტყის მოვლისა და აღდგენის წესი”. დამტკიცებულია 
საქართველოს მთავრობის  №241 დადგენილებით. - 

20/08/2010 
„ტყითსარგებლობის წესი”. დამტკიცებულია საქართველოს 
მთავრობის  №242 დადგენილებით. - 

17/02/2015 

„საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ 
სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების წესი”. 
დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის  №61 
დადგენილებით. 

040030000.10.003.018446 

29/12/2014 

„საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 
ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული 
სახელმწიფო ტყის ფონდის მწვანე ზონის და საკურორტო ზონის 
ტერიტორიების ნუსხისა და მასზე მიკუთვნებული კვარტლების 
ჩამონათვალი”. დამტკიცებულია საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის №161 ბრძანებით. 

360050000.22.023.016284 

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 

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 

„ნარჩენების აღრიცხვის წარმოების, ანგარიშგების 
განხორციელების ფორმისა და შინაარსის შესახებ” საქართველოს 
მთავრობის დადგენილება   #422 (2015 წლის 11 აგვისტო, ქ. 
თბილისი) 

360100000.10.003.018808 

29/03/2016 
ტექნიკური რეგლამენტი „ნარჩენების ტრანსპორტირების წესის 
“საქართველოს მთავრობის დადგენილება  #143 (2016 წლის 29 
მარტი, ქ. თბილისი) 

300160070.10.003.019208 

29/03/2016 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #144 (2016 წლის 29 
მარტი, ქ. თბილისი) „ნარჩენების შეგროვების, 
ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და დროებითი 
შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ” 

360160000.10.003.019209 

29/03/2016 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება #145 (2016 წლის 29 
მარტი, ქ. თბილისი) „სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და 
დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური 
რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” 

360160000.10.003.019209 

1/04/2016 
საქართველოს მთავრობის დადგენილება #159 (2016 წლის 1 
აპრილი, ქ. თბილისი) „მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა 
და დამუშავების წესის შესახებ”; 

300160070.10.003.019224 

15/08/2017 ტექნიკური რეგლამენტი „საცხოვრებელი სახლებისა და 
საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების 300160070.10.003.020107 
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სათავსებში და ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების 
შესახებ” საქართველოს მთავრობის  
დადგენილება №398. 

 

2.3 საერთაშორისო ხელშეკრულებები 

საქართველო მიერთებულია მრავალ საერთაშორისო კონვენციას და ხელშეკრულებას, 
რომელთაგან აღნიშნული პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში 
მნიშვნელოვანია შემდეგი: 

საერთაშორისო ხელშეკრულების დასახლება მიღების 
წელი 

რატიფიცირების 
წელი 

ორჰუსის კონვენცია გარემოს დაცვით საკითხებთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში 
მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ (კონვენცია, 
1998 წ.), 

1998 2001 

ბაზელის კონვენცია სახიფათო ნარჩენების ტრანსსასაზღვრო გადაზიდვის 
და განთავსების კონტროლის შესახებ 

1989 1999 

გაეროს კონვენცია მდგრადი ორგანული დამაბინძურებლების შესახებ 
(POPs), სტოკჰოლმი. 

2001 2006 

რიო დე ჟანეიროს კონვენცია ბიომრავალფეროვნების შესახებ 1992 1994 
კარტახენას ოქმი ბიოუსაფრთხოების შესახებ 2003 2008 
კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის 
სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES), ვაშინგტონი. 1973 1996 

ოზონის შრის დაცვის შესახებ ვენის კონვენცია, ვენა. 1985 1996 
მონრეალის ოქმი ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ, 
მონრეალი. 1987 1996 

ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ მონრეალის 1987 წლის 
ოქმის ცვლილება, მონრეალი. 1997 2000 

ოზონის შრის დამშლელ ნივთიერებათა შესახებ მონრეალის 1987 წლის 
ოქმის ცვლილება, კოპენჰაგენი. 

1992 2000 

გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია, ნიუ-იორკი. 1994 1994 
კიოტოს ოქმი, კიოტო. 1997 2005 
შორ მანძილებზე ჰაერის ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების კონვენცია, 
ჟენევა. 

1979 1999 

გაეროს კონვენცია გაუდაბნოების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ, პარიზი. 1994 1999 
კონვენცია საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი, განსაკუთრებით 
წყლის ფრინველთა საბინადროდ ვარგისი ტერიტორიების შესახებ, 
რამსარი 1971 წ. 

1971 1996 

 

 

3 დაგეგმილი საქმიანობის ალტერნატიული ვარიანტების შეფასება და ანალიზი 

საქართველოს კანონის ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ თანახმად, გზშ-ის ანგარიში 
უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის 
ყველა გონივრული ალტერნატივის შესახებ, შესაბამისი დასაბუთებით, მათ შორის, 
უმოქმედობის (ნულოვანი) ალტერნატივის შესახებ, რომელიც გულისხმობს საქმიანობის 
განუხორციელებლობის შემთხვევაში გარემოს არსებული მდგომარეობის ბუნებრივად 
განვითარების აღწერას, რომლის შეფასებაც შესაძლებელია არსებული ინფორმაციის 
გამოყენებით და მეცნიერულ ცოდნაზე დაყრდნობით. 
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სს ,,რუსთავის აზოტის’’ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ალტერნატიული ვარიანტების 
განხილვისას გათვალისწინებული იქნა ის გარემოება, რომ საწარმოში, ამიაკის, აზოტმჟავას და 
ამონიუმის ნიტრატის საამქროებში, პროდუქციის გამოსავლის მატება (წარმადობის გაზრდა) 
განაპირობა ტექნოლოგიური დანადგარების რეაბილიტაციამ, ხოლო ციანმარილების საამქროს 
წარმადობის გაზრდა უკავშირდება ამავე საამქროში, ახალი ტექნოლოგიური ხაზის დამატებას. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქმიანობის (არსებული საწარმოს ექსპლუატაციის 
პირობების ცვლილების) განხორციელების ადგილის ერთადერთი გონივრული ალტერნატივა, 
საწარმოში არსებული დანადგარების განთავსების ტერიტორიები და არსებული საამქროებია. 

რაც შეეხება საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით დაგეგმილ 
საქმიანობებს (სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ინსინერაცია,  10 ტონაზე მეტი სახიფათო 
ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის და სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების 
ობიექტის მოწყობა), საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ მე-5 მუხლის მე-2 
ნაწილის გათვალისწინებით, რომელიც, ნარჩენების უსაფრთხოდ მართვის ერთ-ერთ პრინციპად 
სიახლოვის პრინციპს განიხილავს („სიახლოვის პრინციპი“ – ნარჩენები უნდა დამუშავდეს 
ყველაზე ახლოს მდებარე ნარჩენების დამუშავების ობიექტზე, გარემოსდაცვითი და 
ეკონომიკური ეფექტიანობის გათვალისწინებით), ასევე, გარემოს მგრძნობიარე რეცეპტორებსა 
და საწარმოს ტერიტორიას შორის მანძილების გათვალისწინებით, დაგეგმილი ნარჩენების 
გადამამუშავებელი ობიექტების ნარჩენების წარმოქმნის წყაროსთან განთავსება, ასევე 
ერთადერთი გონივრული ალტერნატივაა, ვინაიდან ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში, ნარჩენების 
წარმოქმნასა და მართვასთან დაკავშირებულ რისკებთან ერთად, გასათვალისწინებელი იქნება 
გრძელ მანძილებზე ნარჩენების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული რისკებიც. 

 

 

3.1 საწარმოში არსებული ძირითადი ქიმიური საამქროების წარმადობის გაზრდის ნულოვანი 
ალტერნატივა / საქმიანობის საჭიროების დასაბუთება 

სს ,,რუსთავის აზოტის’’ ქიმიური საწარმო ექსპლუატაციაში შევიდა 1951 წელს და რამდენიმე 
ათეული წლის შემდეგ, საწარმოში დადგა ტექნოლოგიური დანადგარების რეაბილიტაციის 
გადაუდებელი საჭიროება. აღნიშნული დანადგარების რეაბილიტაციაზე უარის თქმა ნიშნავდა 
საწარმოს ეტაპობრივად მწყობრიდან გამოსვლას და საქმიანობის შეწყვეტას. 

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისათვის დიდი 
მნიშვნელობა აქვს მრეწველობის განვითარებას, ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ საწარმოში 
დასაქმებულია 2000-ზე მეტი ადამიანი, ტექნოლოგიური დანადგარების რეაბილიტაციაზე 
უარის თქმა ნიშნავდა არა მხოლოდ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების შეფერხებას, არამედ, 
რეგიონში დასაქმების პრობლემების გაუარესებასაც. 

აქედან გამომდინარე, საწარმომ მიიღო გადაწყვეტილება, ამიაკის, აზოტმჟავას და ამონიუმის 
ნიტრატის საამქროებში, შეკეთებას დაქვემდებარებულ დანადგარებზე, ჩაეტარებინა 
რეაბილიტაცია, რამაც, ტექნოლოგიური ხაზების დამატების და ტექნოლოგიური პროცესების 
ცვლილების გარეშე გაზარდა პროდუქციის გამოსავალი.  

რაც შეეხება ციანმარილების საამქროში მეორე ტექნოლოგიური ხაზის დამატებას, საამქროს 
წარმადობის გაზრდაზე უარის თქმის შემთხვევაში, საამქრო ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელებდა 
ექსპლუატაციას. არაქმედების ალტერნატივა მისაღები იყო გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით, 
თუმცა მიუღებელი იქნებოდა ეკონომიკური თვალსაზრისით, გარდა ამისა ახალი 
ტექნოლოგიური ხაზის დამატება და პროდუქციის გამოსავლის გაზრდა სოციალურ გარემოზეც 
დადებით ზემოქმედებად ფასდება (პროდუქტის მოგების გადასახადი, დასაქმება), ამიტომ 
უპირატესობა მიენიჭა საამქროს წარმადობის გაზრდის ალტერნატივას. 
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3.2 საწარმოში არსებული ძირითადი ქიმიური საამქროების წარმადობის გაზრდის 
ალტერნატივა 

როგორც არაერთხელ აღინიშნა, საწარმოში არსებული საამქროების წარმადობის გაზრდა 
უკავშირდება ტექნოლოგიური დანადგარების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რომლებიც 
წარმოადგენდა გადაუდებელ აუცილებლობას. 

დღეის მდგომარეობით, ამიაკის საამქროში განთავსებული ორი აგრეგატიდან ექსპლუატაციაშია 
მხოლოდ ერთი აგრეგატი, რომელსაც უკვე ჩაუტარდა რეაბილიტაცია და სარეაბილიტაციო 
სამუშაოები იგეგმება მეორე აგრეგატზეც. 

რეაბილიტაციის შემდეგ შემცირდა ბუნებრივი აირის ხარჯი ერთ ტონა ამიაკზე და გაიზარდა 
აზოტ-წყალბად-ნარევის გამოსავალი. გარდა ამისა, გაიზარდა ამიაკის გამომუშავებაც. 

რაც შეეხება აზოტმჟავას საამქროს, აზოტმჟავას წარმოების ტექნოლოგიურ ტურბინაზე შეიცვალა 
ორთქლის ტურბინა და დაბალი წნევის ტურბინის როტორი, რამაც გაზარდა დანადგარის 
წარმადობა და შედეგად, გაიზარდა აზოტმჟავას გამოსავალი. გარდა ამისა, საამქროში დაინერგა 
ტექნოლოგიური პროცესების სრული ავტომატიზაცია, ხოლო, ამონიუმის ნიტრატის საამქროში 
ამაორთქლებელ აპარატზე გამოიცვალა პორფირებული თეფშები საკონცენტრაციო ნაწილში. 
მდუღარე ფენას გაუკეთდა რეკონსტრუქცია და გაიზარდა გამწოვი ვენტილატორების 
წარმადობა, რამაც გამოიწვია პროდუქციის გამოსავლის გაზრდა. 

აღსანიშნავია, რომ საამქროებში ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ, 
ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციამ მნიშვნელოვნად შეამცირა ავარიული 
სიტუაციების შექმნის და, შესაბამისად, გარემოზე მოსალოდნელი რისკები, რაც უკავშირდება 
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ემისიებს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, 
საწარმოში ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები როგორც ეკონომიკური, ასევე 
ეკოლოგიური თვალსაზრისით მისაღები ალტერნატივაა.  

რაც შეეხება ციანმარილების საამქროში მეორე ტექნოლოგიური ხაზის დამატების 
ალტერნატივას, ეს ალტერნატივა მისაღები იყო ეკონომიკური ფაქტორის გათვალისწინებით, 
ხოლო გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების ზრდა, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში არ 
იქნება მნიშვნელოვანი, შესაძლებელია წინამდებარე ანგარიშში მოცემული შერბილებული იქნას 
ემისიების შემცირებისკენ მიმართული ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელებით. 

 

3.3 სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის , 10 ტონაზე მეტი სახიფათო 
ნარჩენების დროებითი შენახვის და სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების 
ობიექტების მოწყობის საჭიროების დასაბუთება 

დღეის მდგომარეობით, ქვეყანაში არ არსებობს სახიფათო ნარჩენების განთავსების პოლიგონი და 
საწარმოში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენები, ხელშეკრულების საფუძველზე გადაეცემა იმ 
ორგანიზაციებს, რომლებსაც გააჩნიათ შესაბამისი ნებართვა. იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყნის 
მასშტაბით, წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა ბევრად აღემატება ნებართვის 
მქონე შესაბამისი ორგანიზაციების მომსახურების შესაძლებლობებს, ხშირ შემთხვევაში, 
საწარმოში დგება, სახიფათო ნარჩენების ხანგრძლივად დასაწყობების საჭიროება. აღნიშნული 
საკითხის გადაჭრის მიზნით, საწარმომ მიიღო გადაწყვეტილება საწარმოს ტერიტორიაზე 
მოაწყოს სახიფათო და ზოგიერთი არასახიფათო ნარჩენის ინსინერაციის უბანი, რაც გადაჭრის 
საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების ხანგრძლივად დასაწყობების საკითხს. სახიფათო 
ნარჩენების შენახვის ვადის შემცირება თავის მხრივ შეამცირებს აღნიშნული ნარჩენების 
გარემოში უკონტროლოდ მოხვედრის რისკებს. გარდა ამისა, საწარმოში წარმოქმნილი სახიფათო 
ნარჩენების საწარმოს ტერიტორიაზე გაუვნებლება, თავიდან აგვარიდებს აღნიშნული 
ნარჩენების შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციებამდე ტრანსპორტირების საჭიროებას და 
საერთოდ გამორიცხავს ტრანსპორტირების ეტაპზე მოსალოდნელ რისკებს. 
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აღნიშნულის გათვალისწინებით, საწარმოში წარმოქმნილი სახიფათო და ზოგიერთი 
არასახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის უბნის მოწყობა გარემოსდაცვითი კუთხით საუკეთესო 
ალტერნატივაა. 

რაც შეეხება  10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტის და სახიფათო 
ნარჩენების წინასწარი დამუშავების უბნის მოწყობას, საწარმოში დაგეგმილ ობიექტზე, 
გათვალისწინებულია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მეორადი ტომრების მიღება და 
წინასწარი დამუშავება, რაც გულისხმობს მათ განცალკევებას და შემდგომი დამუშავების 
(აღდგენის) მიზნით, საწარმოში არსებულ ტარა-შესაფუთი მასალების საამქროში გადატანას. 

იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პროცესი დღესდღეობით მიმდინარეობს ტარა-შესაფუთი 
მასალების საამქროს მიმდებარედ არსებულ თავისუფალ ტერიტორიაზე, რომელიც არ არის 
მობეტონებული, ამავე ტერიტორიაზე, მოქმედი ნორმების მოთხოვნების შესაბამისად 
მოწყობილი ობიექტის განთავსება, გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ასევე საუკეთესო 
ალტერნატივაა.   

   

4 საწარმოში ძირითადი ტექნოლოგიური და დამხმარე საქმიანობების (მიმდინარე და 
დაგეგმილი) აღწერა 

4.1 საწარმოს განთავსების ტერიტორიის აღწერა 

სს ,,რუსთავის აზოტის’’ ქიმიური საწარმო არის 1951 წელს შექმნილი საწარმო, რომელიც 
განთავსებულია ქალაქ რუსთავში, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე (II და III ტერასებზე), ქ. 
რუსთავის გარეუბანში. ტერიტორიიდან უახლოესი საცხოვრებელი ზონა, სოფ. თაზაქენდი 
დაშორებულია 1740 მ-ით. 

საწარმოს ტერიტორიას უშუალოდ ესაზღვრება შპს ,,ემენ ქემიკალ ჯორჯია’’-ს და შპს 
,,ვირტუოზი“. საწარმოდან დაახლოებით 300 მ მანძილზე მდებარეობს შპს ,,ბაზალტ ფაიბერი’’, 
ხოლო 600 მ მანძილზე შპს ,,ფილიმასკა ჯი’’. საწარმოდან სამხრეთ-დასავლეთის 
მიმართულებით, დაახლოებით 800 მეტრის დაშორებით განთავსებულია შპს ,,რუსთავის 
ფოლადის’’ ფოლადსადნობი საწარმო, ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით იმავე მანძილით 
დაშორებულია ყოფილი ქიმიური ბოჭკოს ქარხანა, სამხრეთით, დაახლოებით 1200 მეტრში 
მდებარეობს შპს ,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას’’ ცემენტის ქარხანა, ამასთან თითქმის იმავე 
მანძილით არის დაშორებული შპს ,,ჯეოსთილის” საწარმო. საწარმოდან 662 მ მანძილზე 
განთავსებულია შპს „მეტალ ქონსთრაქშენ ჯორჯია“-ს ნავთობბაზა. 

საწარმოს ტერიტორიაზე არის რამდენიმე გასხვისებული საამქრო, რომელთა მფლობელები 
არიან შპს „ემენ ქემიკალ ჯორჯია“, შპს „ვირტუოზი“ და შპს „ოფიცინა“.  

შპს „ვირტუოზმა“, ზემოაღნიშნული ტერიტორია შეისყიდა ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოს 
მოწყობის მიზნით, თუმცა საწარმოს, გასხვისების მომენტიდან დღემდე არ უმუშავია, შპს „ემენ 
ქემიკალ ჯორჯია“ აწარმოებს მანგანუმის ოქსიდს, ამასთანავე თავის ტერიტროიაზე გეგმავს 
გოგირდმჟავას და მანგანუმის სულფატის წარმოებას, შპს „ოფიცინა“ აწარმოებს გამოხდილ 
წყალს. 

საწარმოდან უახლოესი ავტომაგისტრალი, რუსთავი-ჯანდარა გადის დაახლოებით 550 მეტრში 
(ადმინისტრაციული კორპუსიდან), უახლოესი ზედაპირული წყლის ობიექტი, მდ. მტკვარი 
გაედინება 3 კმ მეტ მანძილზე, ხოლო ე. წ. მარის არხი - საწარმოს სამხრეთით, საწარმოს 
საზღვრიდან დაახლოებით 400 მეტრში. 

საწარმოში დასაქმებულია 2000-ზე მეტი ადამიანი. საწარმო ფუნქციონირებს მუშაობის უწყვეტ 
რეჟიმში, რამდენიმე ცვლად, 12 საათიანი, 24 საათიანი და 8 საათიანი სამუშაო რეჟიმით. 
საწარმოში დასაქმებული ადამიანების სამუშაო რეჟიმი განისაზღვრება მათზე დაკისრებული 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 16 - 379 
      

გამა კონსალტინგი 
 

მოვალეობების შესაბამისად. საოფისე და ადმინისტრაციული კადრებისთვის სამუშაო რეჟიმი 
განისაზღვრება მხოლოდ დღის ცვლაში 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკით. ტექნოლოგიურ 
პროცესებში დასაქმებული ადამიანებისთვის, სამუშაო გრაფიკი დამოკიდებულია ბრიგადების 
რაოდენობაზე. 4 ბრიგადიანი საამქროებისთვის სამუშაო რეჟიმი, დღის განმავლობაში შეადგენს 
12 საათს, 5 ბრიგადიანი საამქროებისთვის 7 საათს, ხოლო ზოგიერთ საამქროში, ერთი ცვლის 
სამუშაო რეჟიმი 24 საათიანია. თითოეული დასაქმებულისთვის, კვირის განმავლობაში, სამუშაო 
საათების რაოდენობა არ აღემატება 40-42 სთ-ს. 

საწარმოს ტერიტორიაზე, შიდა საავტომობილო გზებისა და ადმინისტრაციული კორპუსების 
მიმდებარედ, სადაც ეს შესაძლებელია, მოწყობილია გაზონები, ხელოვნურად გაშენებული ხე-
მცენარეებითა და ბალახით. საწარმოში სისტემატიურად მიმდინარეობს აღნიშნული გაზონების 
მოვლა-პატრონობა. 

დღეის მდგომარეობით, საწარმოს ტერიტორიაზე მდებარეობს როგორც მოქმედი, ასევე 
გაუქმებული საამქროები, ამასთან ზოგიერთი გაუქმებული საამქრო წარმოდგენილია მხოლოდ 
შენობების კონსტრუქციების სახით, რომლებშიც არ არის განთავსებული ტექნოლოგიური 
მოწყობილობები. 

საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული გაუქმებული საამქროების ნაწილი და მასში განთავსებული 
დანადგარები ექვემდებარება აღდგენა-რეაბილიტაციას ან/და გასხვისებას (როგორც ეს შპს „ემენ 
ქემიკალ ჯორჯიას“ შემთხვევაში განხორციელდა), ხოლო ის ამორტიზირებული შენობები, 
რომელთა აღდგენა შეუძლებელია, იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოში დადგება სამშენებლო 
მასალების საჭიროება, ბუნებრივი რესურსების დაზოგვის პრინციპების გათვალისწინებით, 
საწარმოშივე იქნება გამოყენებული მეორად სამშენებლო მასალად ან ამოვსებითი 
ოპერაციებისთვის. 

საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ მე-2 მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ 
ქვეპუნქტის თანახმად, მიწასთან განუყოფლად დაკავშირებული შენობები, არ განიხილება 
ნარჩენად. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ამავე კოდექსის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის 
მიხედვით, ნარჩენი არის ნებისმიერი ნივთიერება ან ნივთი, რომელსაც მფლობელი იშორებს, 
განზრახული აქვს მოიშოროს ან ვალდებულია მოიშოროს. 

იქიდან გამომდინარე, რომ სს „რუსთავის აზოტს“ არა აქვს აღნიშნული შენობების მოშორების 
ვალდებულება და ამასთან, არც განზრახვა, საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოდგენილი, მიწასთან 
განუყოფლად დაკავშირებული შენობა-ნაგებობები, არ განიხილება ნარჩენებად. 

რაც შეეხება აღნიშნული შენობების დაბინძურების საკითხს, იმის გათვალისწინებით, რომ 
საწარმოს დაარსებიდან დღემდე, საწარმოში არ წარმოებს ისეთი ნედლეულის მიღება და ისეთი 
ტიპის პროდუქციის წარმოება, რომელიც მდგრადია გარემო ფაქტორების ზემოქმედებისადმი და 
რომელებსაც შეუძლიათ/შეეძლოთ საწარმოში გამოყენებულ სამშენებლო მასალაზე 
ხანგრძლივად აბსორბირება, აღნიშნული შენობა-ნაგებობები, გარემოს დაბინძურების 
თვალსაზრისით საფრთხეს არ წარმოადგენს. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ ქვეყანაში, 
ნარჩენების მართვის პოლიტიკა და ნარჩენების მართვის იერარქიის პირველი საფეხური 
ნარჩენების პრევენციაა. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, აღნიშნული შენობების საჭიროების გარეშე 
დაშლა და ნარჩენებად გადაქცევა, შენობების დაშლის ეტაპზე მოსალოდნელი ატმოსფერული 
ემისიებიდან დაწყებული, წარმოქმნილი ნარჩენის განთავსებამდე, ყოველი ქმედება, გარემოზე 
ზემოქმედების გაცილებით მაღალი რისკებით ხასიათდება, ვიდრე მათი საწარმოს 
ტერიტორიაზე ხელუხლებლად არსებობა. შესაბამისად, გარემოს დაცვის თვალსაზრისით, 
აღნიშნული შენობების დაშლა და ნარჩენებად გადაქცევა, რეკომენდირებულია მხოლოდ 
საჭიროების შემთხვევაში. 
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მოქმედი საამქროები შედგება როგორც ძირითადი ტექნოლოგიური ხაზებისგან. ასევე დამხმარე 
ინფრასტრუქტურული ობიექტებისგან, რომელთა გარეშე საწარმოში შეუძლებელია 
ტექნოლოგიური პროცესების წარმართვა. 

სს ,,რუსთავის აზოტის’’ ქიმიურ საწარმოში ფუნქციონირებს რამდენიმე საამქრო, კერძოდ: 

• ამიაკის საამქრო, რომელშიც მიმდინარეობს ამიაკის სინთეზი; 
• სიცივის საამქრო, რომელშიც მიმდინარეობს აორთქლებული ამიაკის დაკონდენსირება, 

დასაწყობება და მომხმარებელზე გაცემა, ასევე, ამიაკის წყლის მიღება; 
• აზოტმჟავას საამქრო; 
• ამონიუმის გვარჯილას საამქრო; 
• კაპროლაქტამის საამქრო, რომელშიც დღეის მდგომარეობით შეწყვეტილია 

კაპროლაქტამის წარმოება, თუმცა ნედლი ლაქტამის განყოფილებაში მიმდინარეობს 
ციანმარილებში მიღებული არანაკლებ 30 %-იანი ამონიუმის სულფატის ნეიტრალიზაცია 
და შემდეგ, ამონიუმის სულფატის განყოფილებაში, ამონიუმის სულფატის მიღება. გარდა 
ამისა, ჰიდროქსილამინოსულფატის განყოფილებაში ხდება მაგნეზიტის წყალ-ხსნარის 
წარმოება. კაპროლაქტამის საამქროში განთავსებულია ფუნგიციდების განყოფილება, 
რომელშიც მიმდინარეობს სპილენძის სულფატის (შაბიამანი) კრისტალჰიდრატის 
წარმოება; 

• ციანმარილების საამქრო (ციან მჟავას განყოფილება და სუფთა ციანმარილების 
განყოფილება) 

• ორთქლის წარმოების საამქრო (საქვაბე საამქრო); 
• ორთქლმომარაგების საამქრო; 

ზემოაღნიშნულ საამქროებში გამოყენებული ნედლეულისა და მათში წარმოებული მზა 
პროდუქციის რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია მე-4 დანართში. 

ზემოაღნიშნული საამქროების გამართულად ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს საწარმოს 
ტერიტორიაზე არსებული დამხმარე ინფრასტრუქტურული ობიექტები, კერძოდ: ჟანგბადის 
საწარმო; ზეთების მეურნეობა; ზეთების გაფილტვრის და რეგენერაციის პუნქტი; 
კონდენსაციური ელექტროსადგური; მოწყობილობების სპეც-შემკეთებელი საამქრო; 
სარემონტო-მექანიკური საამქრო; სამეურნეო საამქრო; სარემონტო-სამშენებლო-სამეურნეო 
საამქრო, სადაც შედის სპეც. ტანსაცმლის სამრეცხაო უბანი; ელ. შემკეთებელი საამქრო; ელ. 
მომარაგების საამქრო; წყალმომარაგების საამქრო; საპროექტო-საკონსტრუქტორო განყოფილება, 
რკინიგზის საამქრო; რკინიგზის ვაგონების სამრეცხაო უბანი; საზომ საკონტროლო 
ხელსაწყოების და ავტომატიზაციის (სსხ-ს და ა-ს) საამქრო; ავტოსატრანსპორტო, საწვავის 
ავტოგასამართი სადგური; გაზ-გასამართი სადგური; შემკეთებელ-სამშენებლო საამქრო; 
ანტიკოროზიული საამქრო; პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის ტომრების ნარჩენების 
გადამამუშავებელი და ტარა-შესაფუთი მასალების წარმოების საამქრო; საწარმოში წარმოქმნილი 
სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტი, რომელიც შესაძლებელია 10 ტონაზე 
მეტი სახიფათო ნარჩენის განთავსება - 2 ერთეული (ერთი არსებული, ერთი საპროექტო); 
საწარმოში წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელი; 50 ტონამდე არასახიფათო 
ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტი, ღია ტიპის სასაწყობე მეურნეობა, სადაც 
განთავსებულია სხვადასხვა არა-გაბარიტული დანადგარები; სასაწყობე მეურნეობა; გვარჯილას 
ღია სასაწყობე მოედნები; მზა პროდუქციის გაყიდვის უბანი; მშრალი ყინულის განყოფილება; 
ჟანგბადითა და აზოტით ბალონების შევსების უბანი და ა.შ. 

საწარმოს ტერიტორიაზე ასევე წარმოდგენილია ადმინისტრაციული კორპუსი, სამედიცინო 
სამსახური, სახანძრო, აირ-მაშველი, ცენტრალური ლაბორატორია, ენერგეტიკული და 
მექანიკური განყოფილებები, სანიტარული ლაბორატორია და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურა. 

ზემოაღნიშნული ობიექტების განლაგების სქემა იხილეთ 4.1.2 ნახაზზე (საწარმოს გენ-გეგმა - 
რომელზეც მოცემულია საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ყველა ობიექტი, რომელებიც 
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შესაძლებელია არ იყოს განხილული სკოპინგის ანგარიშში). აღნიშნულ ნახაზზე ასევე ნაჩვენებია 
ინსინერაციის საწარმოს განთავსების და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი 
შენახვის და წინასწარი დამუშავების უბნები, რომელებიც წარმოადგენს დაგეგმილ საქმიანობებს. 
საწარმოს გენ-გეგმა, საამქროების ექსპლიკაციით, მოცემულია მე-2 დანართში.   

სს ,,რუსთავის აზოტს’’ ასევე გააჩნია ტექნიკური წყლის დამუშავების პროცესში წარმოქმნილი 
შლამის შემკრები უბანი, რომელიც მდებარეობს გარდაბნის რეგიონში მდ. მტკვრის მარცხენა 
სანაპიროზე. საწარმოში წარმოქმნილი შლამები გარდაბნის შლამ-შემკრებში იტუმბება 
სპეციალური ტუმბოებისა და მილსადენების საშუალებით. 

საწარმოს ტერიტორიის ხედი მოცემულია 4.1.1. სურათზე. 

სურათი 4.1.1. საწარმოს ტერიტორიის ხედები 
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ნახაზი 4.1.1. საწარმოს განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური რუკა 



 
 

ნახაზი 4.1.2. საწარმოს გენ-გეგმა (დეტალური გეგმა გაფართოებულ ფორმატში, საამქროების მიხედვით და ექსპლიკაციით მოცემულია მე-2 დანართში). 
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ნახაზი 4.1.3. საწარმოს გენ-გეგმა, ემისიების წყაროების მითითებით 
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4.2  ამიაკის საამქროში მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობის აღწერა (აგრეგატი ამ-600) 

2008 წლის 11 დეკემბრის N43 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და შესაბამისი გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიხედვით, ამიაკის საამქროში განთავსებული იყო ორი 
კონვერსიული აგრეგატი და თითოეულის წლიური წარმადობა შეადგენდა 200 000 ტ/წ-ს, ხოლო 
ორივე აგრეგატის ჯამური წარმადობა იყო 400 000 ტ/წ. 

ფაქტობრივი მდგომარეობით, ამიაკის საამქროში განთავსებული ორი აგრეგატიდან, მუშა 
მდგომარეობაშია მხოლოდ ერთი კონვერსიის აგრეგატი, რომელსაც ჩაუტარდა რეაბილიტაცია 
და რეაბილიტაციის შემდეგ, მისი წლიური სიმძლავრე 200 000 ტონიდან გაიზარდა 240 000 ტ-
მდე. საწარმოში ასევე იგეგმება მეორე აგრეგატის რეაბილიტაცია.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საამქროში დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
შემდეგ, საამქროს სიმძლავრე, ორივე აგრეგატისთვის იქნება 480 000 ტ/წ (თითოეულის 240 000 
ტ/წ), რაც დღე-ღამეში შეადგენს 1440 ტონას (თითოეულის 720 ტ/დღ.ღ). 

კონვერსიულ აგრეგატზე ჩატარებული რეაბილიტაცია ითვალისწინებდა, პირველად 
რეფორმინგზე სარეაქციო მილების შეცვლას, არსებული კატალიზატორების თანამედროვე 
კატალიზატორებით შეცვლას და ნახშირორჟანგის რეგენერაციისათვის გამოყენებული 
მონოეთანოლამინი შეიცვალა მეთილდიეთანოლამინით, რამაც შეამცირე ბუნებრივი აირის 
ხარჯი ერთ ტონა ამიაკზე და გაზარდა აზოტწყალბადნარევის გამოსავალი. გარდა ამისა, 
პირველი სინთეზის აგრეგატზე, სინთეზის კოლონაზე აქსიალური ჩანაწყობი შეიცვალა 
რადიალურით, რამაც კოლონაზე ამიაკის გამომუშავება დღე-ღამეში გაზარდა 150-200 ტ-ით. 
ამიაკის საამქროში წარმადობის გაზრდის შედეგ ტექნოლოგიური პროცესები დარჩება 
უცვლელი. 

საამქროში ამიაკის წარმოება მიმდინარეობს მაღალი წნევისა და ტემპერატურის პირობებში, 
აირადი წყალბადის (H2) და აზოტის (N2) ურთიერთქმედებით. ტექნოლოგიური სქემა იხილეთ 
4.2.1. ნახაზზე. 

ამიაკის მიღების პროცესის მართვა ხორციელდება ცენტრალური მართვის პუნქტიდან. ამიაკის 
წარმოებისთვის საჭირო აზოტი მიიღება ატმოსფერული ჰაერიდან, ხოლო წყალბადი ბუნებრივი 
აირიდან, მეთანის კონვერსიით. 

საამქროში ატმოსფერული ჰაერის შეწოვა ხდება 3 კომპრესორის საშუალებით, აღნიშნული 
კომპრესორები აღჭურვილია ორი სკრუბერით (2 კომპრესორი მიერთებულია ერთ სკრუბერზე, 
ხოლო მესამე კომპრესორი მეორე სკრუბერზე), რომლებშიც ატმოსფეროდან მიღებული ჰაერი 
იწმინდება მტვრის ნაწილაკებისგან და კომპრესორებში გაწმენდილი ჰაერი სკრუბერების 
გავლით ხვდება. 

ტექნოლოგიურ ციკლში ბუნებრივი აირის მიწოდება ასევე ხდება კომპრესორების საშუალებით 
(3 ერთეული). აღნიშნული კომპრესორები წარმოადგენს ცენტრიდანულ, 8 საფეხურიან მანქანას 
ელექტრო ძრავითა და ასამაღლებელი რედუქტორით.  

ატმოსფერული ჰაერის და ბუნებრივი აირის მიმღები კომპრესორები განთავსებულია პირველ 
კორპუსში, რომელიც წარმოადგენს ორსართულიან კაპიტალურ შენობა-ნაგებობას. 
კომპრესორები განთავსებულია მეორე სართულზე, რომლის იატაკი წარმოადგენს რკინის ბადეს. 
კომპრესორებში გამოყენებულია ინდუსტრიული ტიპის ზეთები, რომელთა გასუფთავებაც 
მიმდინარეობს ამავე შენობაში მოწყობილი სისტემით. შენობის ქვედა ნაწილში (პირველი 
სართული) განთავსებულია კომპრესორის ზეთის ფილტრები და მაცივრები, გაგრილების 
სისტემისთვის. აღნიშნული მოწყობილობები დამონტაჟებულია ბეტონის იატაკზე.  
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ნახაზი 4.2.1. ამიაკის წარმოების ტექნოლოგიური სქემა. (აგრეგატი ამ-600) 
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ამიაკის წარმოების საწყისი ნედლეულია ბუნებრივი აირი და ატმოსფერული ჰაერიდან 
მიღებული აზოტი. როგორც წარმოდგენილი სქემიდან ჩანს, ამიაკის სინთეზი მიმდინარეობს 
მაღალი წნევისა და ტემპერატურის პირობებში, მეთანის ორ საფეხურიანი კონვერსიით. 

მეთანის კონვერსია გამოისახება შემდეგი განტოლებით: 

CH4  + H2 O = CO + 3H 2 – Q 

CO + H2 O = CO2 + H 2 + Q 

ნახშირბადის ოქსიდის და დიოქსიდის მოცილების შემდეგ, მაღალი წნევისა და ტემპერატურის 
პირობებში მიმდინარეობს აზოტის და წყალბადის ურთიერთქმედება, შემდეგი განტოლებით: 

3H 2 + N 2 = 2NH3 + Q 

პირველ საფეხურზე ქიმიური პროცესი მიმდინარეობს მილისებრ ღუმელში, ნიკელის 
კატალიზატორთან ერთად. ამ დროს წარმოებს ნახშირწყალბადური ორთქლის კონვერსია.  

ბუნებრივი აირი, რომელიც გამოიყენება ამიაკის წარმოებაში, მცირე რაოდენობით შეიცავს 
გოგირდნახშირბადს, გოგირდწყლბადმჟავას, მერკაპტანულ გოგირდს, სულფიდებს და სხვ 
ორგანულ გოგირდნაერთებს. შესაბამისად, ტექნოლოგიური ციკლი ასევე ითვალისწინებს 
ბუნებრივი აირის გოგირდის ნაერთებისგან გასუფთავებას. ბუნებრივი აირის გოგირდის 
ნაერთებისგან გასუფთავება მიმდინარეობს გოგირდ გამწმენდ აპარატებში (3 ცალი) სადაც, 
ბუნებრივი აირი ცხელდება 400 0C-მდე, თუთიის ოქსიდის გამოყენებით. 

ამიაკის საამქროში ფუნქციონირებს ე. წ. მონსანტოს დანადგარი, რომელიც გამოიყენება ამიაკის 
წარმოებისას წარმოქმნილი განბერვის აირების (მეთანის, არგონის) გასუფთავებისთვის. 
წყალბადი უბრუნდება ტექნოლოგიურ ციკლს. მონსატოდან განბერილი აირების წვა 
მიმდინარეობს ღუმელში. 

კონვერსიის და სინთეზის დანადგარების გაჩერების ან ავარიული სიტუაციების 
შემთხვევებისთვის, საამქროში მოწყობილია ჩირაღდანი, რომელიც გამოიყენება კონვერსიის და 
სინთეზის დანადგარებიდან გამოშვებული ფეთქებადსაშიში და ტოქსიკური აირების 
დასაწვავად. ჩირაღდნიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, 
მეთანი და აზოტი. ავარიის ან გაჩერების დროს აირების გატყორცნისას ჩირაღდნის ანთება 
წარმოებს ავტომატურ რეჟიმში.   

ამიაკის წარმოების პროცესში ჰაერში გამოიფრქვევა: ნახშირჟანგი (CO); ნახშირორჟანგი (CO2), 
გოგირდის დიოქსიდი (SO2) და აზოტის დიოქსიდი (NO2). კონვერსიის მეორე საფეხურზე, 
მეთანის აირ-ჰაეროვანი ნარევის კონვერსია წარმოებს შახტურ ღუმელში. მიღებული აირის 
საბოლოო ჰიდრირება ხდება ნიკელის კატალიზატორით, ხოლო ნახშირორჟანგისაგან გაწმენდა 
მეთილდიეთანოლამინის ხსნარით. ნახშირორჟანგის გაფრქვევა წარმოებს დამოუკიდებელი 
მილის საშუალებით. 

ამიაკის საწარმოში წყალი გამოიყენება საამქროს ტექნოლოგიური სისტემის გასაგრილებლად. 
საამქროს წყალი მიეწოდება ბრუნვითი წყალმომარაგების ციკლიდან. საამქროში ჩამდინარე 
წყლების წარმოქმნას ადგილი აქვს ამიაკის სინთეზის ქვაბის განბერვის (ჰაერის და სითხის 
გამოდევნა) ეტაპზე. ამიაკის საამქროში წარმოქმნილი ჩამდინარე წყალი საწარმოო კანალიზაციის 
საშუალებით უერთდება ქალაქის კანალიზაციას. 

საამქროში მიღებული ამიაკი, მილსადენების საშუალებით გადაიტვირთება ამიაკის N1 საწყობში, 
სადაც განთავსებულია 12 ერთეული 200 მ3 მოცულობის რეზერვუარი. ამიაკის საცავი 
განთავსებულია ღია ცის ქვეშ და აღჭურვილია განათების სისტემით, დამცავი სარქველით, 
დონემზომებით, სიგნალიზაციის და საავარიო წყლის ჭავლის სისტემით. საცავი 
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შემოსაზღვრულია ბეტონის ზღუდით, რომელიც ავარიული დაღვრის შემთხვევაში 
უზრუნველყოფს დაღვრილი ნივთიერებების შეკავებას. 

ამიაკის საცავში, ავარიული დაღვრის შემთხვევაში, ამიაკის და წყლის ნარევი, ტუმბოების 
საშუალებით გადაიტვირთება 2 ცალ სპეციალურ, 60 მ3 მოცულობის ავარიულ რეზერვუარებში. 

ამიაკის რეზერვუარებს პერიოდულად უტარდება ჰიდრავლიკური და პნევმო გამოცდა. 
ზოგადად, საწარმოში, ყველა წნევის ქვეშ მომუშავე ჭურჭელს, ოთხ წელიწადში ერთხელ, 
უტარდებათ სრული ტექნიკუეი დათვალიერება და ჰიდრავლიკური გამოცდა, შემოწმებისა და 
გამოცდის შედეგები იწერება სპეციალურ პასპორტში. 

ამიაკის საამქროში ასევე განთავსებულია ავტომობილების გაზ გასამართი სადგური, 4 სვეტით 
და კონდენსაციური ელექტრო ქვესადგურები. 

ამიაკის საამქროში, ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესებიდან, ადგილი ექნება ნამუშევარი 
კატალიზატორების წარმოქმნას, რომლებიც ნარჩენების ნუსხის შესაბამისად განეკუთვნება 
არასახიფათო ნარჩენს, გარდა ამისა, საამქროში მოსალოდნელია ნავთობპროდუქტებით 
დაბინძურებული ჩვრების და ჩამდინარე წყლების, ჰიდრავლიკური ზეთების, სამშენებლო და 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნა. საამქროში წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ 
დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ნარჩენების მართვის გეგმაში (იხ. დანართი 3). 

ამიაკის საამქროს შემადგენლობაში შედის: ადმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო კორპუსი (655); 
აღნიშნული კორპუსის მიმდებარედ განთავსებულის კაპროლაქტამის საყოფაცხოვრებო-
ადმინისტრაციული კორპუსი (2001); ზეთის პუნქტი (654); ალის ჩირაღდანი (656); საამქროში 
ფუნქციონირებს ტურბო კომპრესორების და დგუშიანი კომპრესორების შენობა (651); სატუმბი 
სადგური N1 (652-A); სატუმბი სადგური N2 (652-B); ამიაკის სინთეზის დანადგარი N1 (653-A);  
ამიაკის სინთეზის დანადგარი N2 (653-B). 

ამიაკის საამქროს დასავლეთის მხრიდან ესაზღვრება: მონსანტოს დანადგარი (657); ელ. 
ქვესადგური N02 (297) და ზეთის რეზერვუარი (297-1). 

ჩრდილოეთის მხრიდან ესაზღვრება: წყალმომარაგების საამქროს N15 ბრუნვითი 
წყალმომარაგების ციკლის სამანქანო დარბაზი (348); ცივი წყლის რეზერვუარი (348-A); ცხელი 
წყლის რეზერვუარი (348-Б); 10 ერთეული შხეფსაცივარი (349). შხეფსაცივრების მიმდებარედ 
განთავსებულია თხევადი ამიაკის N1 საწყობი, რომელშიც განთავსებულია 12 ერთეული 
თხევადი ამიაკის საცავი, თითოეულის მოცულობა შეადგენს 200 მ3, ასევე, ავარიული 50 მ3 
მოცულობის ავარიული საცავი. საწყობი (172-1); საყოფაცხოვრებო და დამხმარე სათავსოები (172-
2); მოწყობილობების ღია მოედანი (172-3). ამიაკს საწყობის გვერდით წარმოდგენილია 
ავტოგაზგასამართი სადგური (104), 4 სვეტ-წერტილით. 

აღმოსავლეთ ხრიდან ესაზღვრება: ჟანგბადის (412) და აზოტის (411) აირსაცავები; ჟანგბადის 
წარმოების კორპუსი (410-А); ქვესადგური (91); ადმინისტრაციულ საყოფაცხოვრებო კორპუსი და 
ელ. ქვესადგური (410-Д); ამიაკის წარმოების II რიგი (410); ჰაერის და აზოტის საცავები (145-1). 
ამიაკის წარმოების გაერთიანებული კორპუსის მიმდებარედ განთავსებულია ელ. ქვესადგურები 
(295 და 295-1), ხოლო მეოთხე მხრიდან კაპროლაქტამის წარმოება (იხ. დანართი 2). 

ამიაკის საამქროს და მის მიმდებარედ არსებული საამქროების გეგმა, შესაბამისი ექსპლიკაციით 
მოცემულია 4.2.2. ნახაზზე. 
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ნახაზი 4.2.2. ამიაკის საამქროს და მის მიმდებარედ არსებული საამქროების გენ-გეგმა (ლურჯი ფერით აღნიშნულია მოქმედი ობიექტები, ხოლო მწვანე ფერით - 
გაუქმებული)  
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ამიაკის საამქროში არსებული კონვერსიის აგრეგატი მოცემულია 4.2.1. სურათზე 

სურათი 4.2.1. ამიაკის კონვერსიის აგრეგატი 

  

ამიაკის საამქროში, კომპრესორებში გამოყენებული ინდუქტრიული ზეთების დაღვრის 
შემთხვევაში წარმოქმნილი დაღვრილი ზეთების და ზეთით დაბინძურებული წყლების შეკრების 
მიზნით, კომპრესორების შენობის შიგნით განთავსდება დაახლოებით 150 მმ დიამეტრის 
ლითონის მილი, რომელიც დაუკავშირდება შენობის გარეთ, ამიაკის წარმოების კორპუსის 
სამხრეთ მხარეს, საავტომობილო გზის გასწვრივ, ბორდიურთან, მთელ სიგრძეზე 
დაპროექტებულ, დაახლოებით 200 მმ დიამეტრის ლითონის კოლექტორს, რომელიც, თავის 
მხრივ დაუკავშირდება, დაღვრილი ზეთების შეკრების და გაწმენდის მიზნით დაგეგმილ, ორ 
სექციიანი რკინა ბეტონის ზეთდამჭერი ორმოს, პირველ სექციას. 

ზეთდამჭერში შეკრებილი ზეთით დაბინძურებული წყლის გაწმენდა მოხდება მექანიკურად, 
კერძოდ, ზეთდამჭერის პირველ სექციაში შეგროვილი ხსნარის ზედაპირზე ამოტივტივებული 
ნავთობპროდუქტები, ნაწილობრივი წყალშემცველობით, ორთქლის ეჟექტორის მეშვეობით 
გადაიტვირთება ზეთის პუნქტში (654) არსებულ ზეთწყალხსნარების მიმღებ ამომშრობ უბანში, 
ხოლო ზეთისგან გაწმენდილი წყალი, ზეთდამჭერის პირველი სექციიდან გადავა მეორე 
სექციაში, ამავე სექციების ძირში მოწყობილი მილის საშუალებით. 

ხსნარის ერთი სექციიდან მეორე სექციაში გადასვლისას, ნავთობპროდუქტების მიყოლის 
შემთხვევაში, ნავთობპროდუქტები, აფკის სახით ამოტივტივდება მეორე სექციაში გადასული 
წყლის ზედაპირზე, რომელიც დროდადრო მოიხსნება იგივე მეთოდით, ხოლო 
ნავთობპროდუქტებისგან თავისუფალი წყალი, ნავთობდამჭერის მეორე სექციის ძირზე 
მოწყობილი მილის საშუალებით გადავა კანალიზაციაში. საპროექტო ზეთდამჭერის ჭრილი 
მოცემულია 4.2.3 ნახაზზე. 
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ნახაზი 4.2.3. საპროექტო ზეთდამჭერის გეგმა და ჭრილი 
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4.3 აზოტმჟავას წარმოება (აგრეგატი ამ-72) 

აზოტმჟავას საამქროში, აზოტმჟავას წარმოების ტექნოლოგიურ ტურბინაზე შეიცვალა ორთქლის 
ტურბინა და დაბალი წნევის ტურბინის როტორი, რამაც გაიზარდა აზოტმჟავას გამოსავალი 
1100÷1290 ტ-მდე დღე-ღამეში და საწარმოს წლიური სიმძლავრე შეადგენს 430000 ტონას. გარდა 
ამისა საამქროში დაინერგა ტექნოლოგიური პროცესების სრული ავტომატიზაცია.  

აზოტმჟავას საამქროში წარმადობის გაზრდის შედეგ ტექნოლოგიური პროცესები კვლავ ქვემოთ 
აღწერილი ტექნოლოგიური სქემის შესაბამისად. 

საწარმოში წარმოებს აზოტმჟავას მიღება, რომლის წარმოების პროცესი ეფუძნება ამიაკის 
კატალიზური დაჟანგვის შედეგად მიღებული აზოტის ოქსიდების წყლით აბსორბციას. 
აზოტმჟავას წარმოების პროცესი სქემატურად მოცემულია 4.3.1. ნახაზზე. 

ქვემოთ მოცემული სქემით, აზოტმჟავას წარმოება შემდეგი განტოლებებით გამოისახება: 

NH3 + 5 O2 = NO + 6 H2O + Q 

2NO + O2 = 2 NO2 + Q 

NO2 + H2O = HNO3 + NO + Q  

საამქროში მიიღება 58%-იანი (ე. წ. სუსტი) აზოტმჟავა. აზოტმჟავას წარმოებაში გამოიყენება 
ქიმიურად გაწმენდილი წყალი (მარილებისგან გაწმენდილი), რომელიც ქვაბ-უტილიზატორს 
მიეწოდება საქვაბე საამქროს ქიმიური განყოფილებიდან. ამ დროს ატმოსფერულ ჰაერში 
გაიფრქვევა ნახშირჟანგი და აზოტის ჟანგეულები. მიღებული აზოტმჟავა განთავსდება მათთვის 
განკუთვნილ საცავებში. 

აზოტმჟავას საამქრო აღჭურვილია ერთი მოქმედი ტექნოლოგიური აგრეგატით, რომლის 
წლიური სიმძლავრეა 430 000 ტ/წ. საამქროში ტექნოლოგიური პროცესები მიმდინარეობს უწყვეტ 
რეჟიმში 24 საათის განმავლობაში. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, აზოტმჟავას წარმოების ტექნოლოგია ეფუძნება ამიაკის კატალიზურ 
დაჟანგვას. ამიაკის დაჟანგვისთვის გამოიყენება ატმოსფერულ ჰაერში არსებული ჟანგბადი. 
ჰაერის მიწოდება წარმოებს აირშემკრები მილის საშუალებით, რომელიც მიერთებულია 
გამწმენდ ფილტრებთან. ფილტრებში დამონტაჟებულია პირველადი და მეორადი საფეხურის 
სტანდარტული გამწმენდი ელემენტები. გაწმენდის პირველ საფეხურზე ხდება ჰაერის უხეში 
გაწმენდა ხოლო მეორე საფეხურზე ჰაერის ფაქიზი გაწმენდა. გაწმენდილი ჰაერი იჭირხნება 
ღერძულ კომპრესორში, საიდანაც მიეწოდება სარეაქციო აგრეგატს. 

აზოტმჟავას საამქროს თხევადი ამიაკით მომარაგება ხორციელდება ამიაკის საცავებიდან, 
რესივერის და მიწისზედა მილ-გაყვანილობის საშუალებით. რესივერის წინ დამონტაჟებულია 
თხევადი ამიაკის ფილტრი, რომელიც უზრუნველყოფს ამიაკის გაწმენდას მასში არსებული 
ზეთის, მექანიკური მინარევების და კატალიზატორის მტვრისგან. რესივერიდან თხევადი ამიაკი 
მიეწოდება ამიაკის ამაორთქლებელს, რომელიც წარმოადგენს ჰორიზონტალური ტიპის 
დანადგარს და აღჭურვილია წყლის მილებით. ამიაკის აორთქლება წარმოებს მილებში 
ცირკულირებადი წყლის საშუალებით. 

აირადი ამიაკის და ჰაერის ნარევი მიეწოდება ჯერ საკონტაქტო აპარატს, ხოლო შემდეგ შემრევს 
და შემრევიდან ამიაკ-ჰაერის ნარევი, გამწმენდი ფილტრის გავლით გადადის კორპუსის 
კასტებში, რომლებიც განთავსებულია საკონტაქტო აგრეგატის შიდა კორპუსში. კასტები თავის 
მხრივ აღჭურვილია პლატინის კატალიზატორის ბადეებით. 
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ნახაზი 4.3.1. აზოტმჟავას წარმოების ტექნოლოგიური სქემა 
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საკონტაქტო აგრეგატში მაღალი ტემპერატურისა და წნევის პირობებში, ასევე, პლატინის 
კატალიზატორების თანაობისას, მიმდინარეობს აირადი ამიაკის დაჟანგვა და ნიტროზული 
აირების მიღება, ხოლო ნიტროზული აირების აბსორბციით მიიღება აზოტმჟავა, რომელიც 
განთავსდება მისთვის განკუთვნილ რეზერვუარებში. 

აზოტმჟავას აგრეგატის გაჩერებისას ან ავარიის შემთხვევაში, სისტემაში არსებული ამიაკი უკან 
ბრუნდება ამიაკის საამქროს ქსელში და ხდება მისი ხელმეორედ გათხევადება. 

აზოტმჟავას დასაწყობებისთვის საამქრო აღჭურვილია 3 ერთეული 1000 მ3 რეზერვუარით, 
რომლებიც მოთავსებულია ბეტონის ქვაბულში, მობეტონებულ ტერიტორიაზე. აღნიშნული 
ქვაბული აღჭურვილია გადასატუმბი სისტემით. რეზერვუარები აღჭურვილია სასუნთქი 
სარქველებით. აქვე განთავსებულია 60 მ3 მოცულობის ნარეცხი აზოტმჟავას საცავი.  

გარდა ამისა, აზოტმჟავას საცავების მიმდებარედ განთავსებული 1 ცალი 1000 მ3 მოცულობის 
რეზერვუარი, რომელიც განკუთვნილია არაკონცენტრირებული ნარეცხი მჟავას 
განთავსებისთვის. 

საამქროში ფუნქციონირებს წყლის საკუთარი ბრუნვითი ციკლის სისტემა და ასევე, 
კონდენსაციური ელექტროსადგური. 

აზოტმჟავას საამქროდან, ატმოსფერულ ჰაერში ადგილი ექნება აზოტის ოქსიდების და 
ნახშირჟანგის გაფრქვევას. 

საამქროში, ნარჩენების სახით, მოსალოდნელია: მუნიციპალური ნარჩენების, ატმოსფერული 
ჰაერის ფილტრების, ნამუშევარი ზეთების და სხვა წარმოქმნა. საამქროში წარმოქმნილი 
ნარჩენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ნარჩენების მართვის გეგმაში (იხ. 
დანართი 3). 

აზოტმჟავას საამქროში (გენ-გეგმაზე მინიჭებული აქვს ნომერი 13) განთავსებულია: სუსტი 
აზოტმჟავას საწარმოო ბლოკი (750); ტექნოლოგიური დანადგარების გაგრილების სატუმბი 
სადგური (750-4); გაფრქვევის მილი (751); პროდუქციული აზოტმჟავას საცავები (752); 
აზოტმჟავას სატუმბი სადგური (753); ქიმიური პროდუქტების საცავი (753-A); კონდენსაციური 
ელექტროსადგური (755) და მექანიკური სახელოსნო (756).  

აზოტმჟავას საამქროს დასავლეთიდან ესაზღვრება ყოფილი ფენოლის საწყობები (გენ-გეგმაზე 
მინიჭებული აქვს ნომერი 12), რომლებიც დღეის მდგომარეობით გამოიყენება გოგირდმჟავას 
საწყობად (2025 და 2025-1), რომლებსაც ემსახურება გოგირდმჟავას სატუმბი სადგური (2025- A). 
ამავე ტერიტორიაზე მდებარეობს, არასახიფათო ნარჩენების საწყობი (373-1), რომელშიც  
საწყობდება აზოტმჟავას წარმოებაში გამოყენებული ატმოსფერული ჰაერის ფილტრების 
ნარჩენები. აღნიშნული ნარჩენების შემადგენელი ნაწილები, კერძოდ, ფანერის და პლასტმასის 
ფირფიტები გამოყენებული იქნება ხელმეორედ.   

აზოტმჟავას საამქროს გენ-გეგმა და მის მიმდებარედ არსებული არასახიფათო ნარჩენების საცავი, 
ასევე გოგირდმჟავას საცავები, რომლები ემსახურება კაპროლაქტამის საამქროს განყოფილებებში 
არსებულ შაბიამნის და სხვა წარმოებებს, შესაბამისი ექსპლიკაციით მოცემულია 4.3.2. ნახაზზე. 

აზოტმჟავას კომპრესიის და გაფრქვევის მილი წარმოდგენილია 4.3.1. სურათზე. 
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ნახაზი 4.3.2. აზოტმჟავას საამქროს და გოგირდმჟავას საცავების (ყოფილი ფენოლის საწყობის) გენ-გეგმა. 
(ლურჯი ფერით აღნიშნულია მოქმედი ობიექტები, ხოლო მწვანე ფერით - გაუქმებული. გაუქმებული 
შენობებიდან, 273-1 ობიექტი, დღეისათვის გამოიყენება არასახიფათო ნარჩენების საწყობად.)  

 
სურათი 4.3.1 აზოტმჟავას კომპრესიის აგრეგატი და გაფრქვევის მილი 
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4.4 ამონიუმის ნიტრატის (გვარჯილას) წარმოება (აგრეგატი აგ-72) 

ამონიუმის ნიტრატის საამქროში, ამაორთქლებელ აპარატზე გამოიცვალა პორფირებული 
თეფშები საკონცენტრაციო ნაწილში. მდუღარე ფენას გაუკეთდა რეკონსტრუქცია და გაიზარდა 
გამწოვი ვენტილატორების წარმადობა, რამაც გამოიწვია პროდუქციის გამოსავლის გაზრდა 
დღე-ღამეში 1350 ტ-დან 1620 ტ-მდე და საწარმოს წლიური წარმადობა შეადგენს 540000 ტონას. 

ამონიუმის ნიტრატის საამქროში წარმადობის გაზრდის შედეგ, ტექნოლოგიური პროცესები 
კვლავ მიმდინარეობს დადგენილი ტექნოლოგიური სქემის შესაბამისად, შემდეგი სტადიებით: 

1. აზოტმჟავას ნეიტრალიზაცია აირადი ამიაკით და მაგნიუმის ნიტრატის დამატება; 
2. ამონიუმის გვარჯილის ხსნარის აორთქლება და მაღალკონცენტრირებული თუთქის 

მიღება; 
3. მაღალკონცენტრირებული თუთქის გრანულირება და გრანულების გაციება; 
4. ნამუშევარი ორთქლაირნარევის გაწმენდა და ატმოსფერულ ჰაერში გატყორცნა; 
5. ანტიშეგოზვის აგენტის მომზადება და ამონიუმის გვარჯილის გრანულების დამუშავება; 
6. ამონიუმის გვარჯილის შეფუთვა. 

ამონიუმის გვარჯილას წარმოება ეფუძნება ∼60%-იანი HNO3-ის ხსნარის და აირადი ამიაკის 
ურთიერთქმედებას და ის ხორციელდება 4.4.1 ნახაზზე წარმოდგენილი ტექნოლოგიური სქემის 
შესაბამისად. საამქრო აღჭურვილია ერთი მოქმედი აგრეგატით (წლიური სიმძლავრე შეადგენს 
540 000 ტ/წ-ს) საამქროში ტექნოლოგიური პროცესები მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში 24 საათის 
განმავლობაში. 

ატმოსფერულ ჰაერში ემისიების შესამცირებლად, ამაორთქლებელი აპარატიდან და ამონიუმის 
გვარჯილას მარცვლებად ფორმირების კოშკურიდან გამოსული ამიაკის შემცველი ჰაერი 
ატმოსფეროში გაფრქვევამდე სუფთავდება ამონიუმის გვარჯილას მტვრისა და ამიაკისაგან 
გამრეცხ სკრუბერში. 

გამრეცხი სკრუბერი შესდგება ორი ბლოკისგან, რომელიც განთავსებულია საგრანულაციო 
კოშკის ზედა ნაწილში ორივე მხარეზე. 

თითოეულ ბლოკს აქვს სამი დამოუკიდებელი სექცია - სამი ცხაურა სარწყავი თეფშებით, ამრიდი 
ელემენტებითა და ბადიანი წვეთდამჭერით. ამიაკისა და ამონიუმის გვარჯილის მინარევებისგან 
ჰაერის გასარეცხად, თითოეული სექციის ზედა თეფშზე ცენტრიდანული ტუმბოს დახმარებით, 
N20 საცავიდან უწყვეტად მიეწოდება ამონიუმის გვარჯილის შემჟავებული სუსტი ხსნარი. 
რომელშიც ამონიუმის გვარჯილის მასური წილია არაუმეტეს 25 %, ხოლო აზოტმჟავის 10-20 
გ/დმ3. ასეთი კონცენტრაციის შენარჩუნებისათვის საცავში უწყვეტად მიეწოდება ამონიუმის 
გვარჯილის სუსტი ხსნარი აპარატების თეფშებიდან. 

ავზში ამონიუმის გვარჯილის საჭირო მასური წილის შესანარჩუნებლად აპარატის მესამე 
თეფშიდან მიეწოდება ამონიუმის გვარჯილის სუსტი ხსნარი და წვენის  ორთქლის კონდენსატი. 

ავზებში დონე რეგულირდება ავზის შესასვლელზე ქიმიურად გაწმენდილი წყლის 
მილგაყვანილობაზე დაყენებული სარქველით. 

გამრეცხ სკრუბერში დიდი რაოდენობის წყლის მიწოდების აუცილებლობის შემთხვევისთვის 
(წნევის ორთქლის კონდენსატის არასაკმარისი რაოდენობით მიწოდებისას) 
გათვალისწინებულია ავზში ქიმიურად გაწმენდილი წყლის (ან ორთქლის კონდენსატის) 
მიწოდება. 

ავზში ხსნარის აზოტმჟავით შემჟავება საჭიროა ნამუშევარ ჰაერში შემცველი ამიაკის დასაჭერად. 
ავზში აზოტმჟავა მიეწოდება ხარჯის როტამეტრის გავლით. მჟავიანობა რეგულირდება 
ავტომატურად pH-მეტრის საშუალებით. 
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ავზიდან სკრუბერში მიწოდებული გამრეცხი ხსნარი, რომელიც სამი სარწყავი თეფშის გავლის 
შემდეგ უკან ბრუნდება ავზში, ტუმბოს დახმარებით კვლავ მიეწოდება გამრეცხ სკრუბერს. 

ავზიდან ამონიუმის გვარჯილის ხსნარის ნაწილი ცენტრიდანული ტუმბოს საწნეო 
მილსადენიდან გადასამუშავებლად უწყვეტად მიეწოდება სანეიტრალიზაციო აპარატებში, 
სკრუბერ-ნეიტრალიზატორის მორწყვაზე, ჰიდროჩამკეტ ავზში. 

ჰაერი, გამრეცხი სკრუბერის  თეფშებზე გარეცხვის შემდეგ, გაივლის შხეფდამჭერ ბადეს და 
ატმოსფეროში გაიტყორცნება 6 ვენტილატორის საშუალებით, დაახლოებით 73 მ სიმაღლეზე. 

ამონიუმის გვარჯილა მიიღება აზოტმჟავასა და აირადი ამიაკის ნეიტრალიზაციით, რაც 
გამოისახება შემდეგი განტოლებით: 

NH3 + HNO3 = NH4NO3 

ამონიუმის გვარჯილის აორთქლება ხდება მაღალკონცენტრირებულ თუთქამდე, შემდეგ ხდება 
გრანულირება და გაცივება. მკვებავი წყალი საამქროს მიეწოდება წყალმომარაგების საამქროდან. 

ამონიუმის გვარჯილას საამქროში ჩამდინარე წყლები წარმოიქმნება აზოტმჟავას 
ნეიტრალიზაციის განყოფილების იატაკის მორეცხვისას, ამონიუმის გვარჯილას ხსნარის 
საგრანულაციო კოშკის ჩამორეცხვის დროს და თუთქის ავარიული დაქცევის დროს. საწარმოში 
წარმოქმნილი წყლები შეიცავს მხოლოდ ამონიუმის გვარჯილას რომელიც გროვდება საცავში, 
აღნიშნული წყალი ტუმბოების საშუალებით მიეწოდება ამონიუმის სულფატის საამქროს 
ნედლეულის სახით შერეული სასუქის საწარმოებლად. 

ამონიუმის გვარჯილას საამქროს შემადგენლობაში შედის: 

• ნეიტრალიზაციის და აორთქლების განყოფილება, 
• ამონიუმის გვარჯილას გრანულირებისა და გაციების განყოფილება;  
• ამონიუმის გვარჯილას ანტიშეგოზვის აგენტით დამუშავების განყოფილება; 
• შეფუთვის განყოფილება; 
• მართვის ცენტრალური პულტი.  

საამქროში, აირადი ამიაკით აზოტმჟავას ნეიტრალიზაციისთვის გამოიყენება 58%-იანი 
აზოტმჟავა. ნეიტრალიზაციის პროცესი მიმდინარეობს ორ პარალელურად მომუშავე აპარატში. 
ნეიტრალიზაციის დროს გამოთავისუფლებული სითბო გამოიყენება მიღებული ამონიუმის 
გვარჯილას ხსნარიდან წყლის ასაორთქლებლად, რის შედეგადაც ხდება ამონიუმის გვარჯილის 
ხსნარის კონცენტრირება (თუთქი). ამ დროს წარმოქმნილი ორთქლი შეიცავს ამიაკის და 
ამონიუმის გვარჯილას მინარევებს და მინარებისგან გასუფთავების მიზნით, ორთქლის რეცხვა 
მიმდინარეობს სეპარაციულ ნაწილში. 

ორთქლის გარეცხვის შედეგად მიღებული ხსნარი ჩაედინება ნეიტრალიზაციის სითბოს 
გამოყენების აპარატის სარეაქციო ჭურჭელში და ერევა ძირითად ხსნარს, ხოლო გაჯერებული 
ხსნარის ორთქლი, სეპარაციული ნაწილიდან მიეწოდება გამრეცხი თეფშის ზედა ნაწილში 
დამონტაჟებულ წვეთდამჭერ მოწყობილობას, ხოლო შემდეგ, ნაწილი მიეწოდება გამრეცხ 
სკრუბერს, ხოლო ნაწილი აზოტმჟავას გამაცხელებელს. 

ამონიუმის გვარჯილას თუთქის გრანულირება ხდება ლითონის საგრანულაციო კოშკში, სადაც 
ამონიუმის გვარჯილას თუთქის ვარდნილი წვეთები ცივდება და კრისტალდება გრანულების 
სახით, ზევით მიმავალი შემხვედრი ჰაერის გზით. ამონიუმის გვარჯილას გრანულები 
კონვეიერით გადადის გაციების აპარატში.  
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ნახაზი 4.4..1. ამონიუმის ნიტრატის წარმოება 
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გაციებული ამონიუმის გვარჯილას გრანულები ლენტური კონვეიერის საშუალებით იგზავნება 
ანტიშეგოზვის აგენტის დამუშავების განყოფილებაში, სადაც ფიზიკური თვისებების 
გაუმჯობესების მიზნით ეფრქვევა ანტიშეგოზვის აგენტი (მანგანუმის ნიტრატი). მიღებული 
ამონიუმის გვარჯილა იფუთება პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის ტომრებში და თავსდება 
ღია საწყობში. 

ლითონის საგრანულაციო კოშკის ხედი იხილეთ 4.4.1. სურათზე, ამონიუმის ნიტრატის საამქროს 
გენ-გეგმა - 4.4.2 ნახაზზე, ხოლო ამონიუმის ნიტრატის ღია სასაწყობე მოედნები, ტევადობის 
მითითებით - 4.4.3. ნახაზზე. 

სურათი 4.4.1 ლითონის საგრანულაციო კოშკი, 

 
ამონიუმის გვარჯილას საამქროში განთავსებულია ნეირტალიზაციის განყოფილება (780); 
მაგნეზიური დანამატის დანადგარი, რომელიც დღეის მდგომარეობით გაუქმებულია (780-A); 
გვარჯილის გაციების და გრანულაციის განყოფილება (780-1); გვარჯილის დამუშავების და 
შენახვის საწყობი (780-2); გვარჯილის შეფუთვის განყოფილება (780-3); სამომსახურეო ბლოკი 
(783); ვაგონების სასწორი (169-A) და თავშესაფარი (123). 
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ნახაზი 4.4.2. ამონიუმის ნიტრატის საამქროს გენ-გეგმა. 
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ნახაზი 4.4.3. ამონიუმის ნიტრატის ღია სასაწყობე მოედნები, ტევადობის მითითებით 
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4.5 სიცივის საამქრო 

სიცივის საამქრო ფუნქციონირებს 24 საათიან უწყვეტ რეჟიმში. სიცივის საამქროს დანიშნულებაა 
მოამარაგოს საწარმო ამიაკური სიცივით, თხევადი ამიაკის სახით და დაჭირხნოს აირადი ამიაკი, 
რომელიც შემოდის ამიაკის სინთეზის და ციანმარილების წარმოებებიდან. 

სიცივის საამქროში დამონტაჟებულია 4 კომპრესორი, ამათგან სამი ერთეული ხრახრული ტიპის 
კომპრესორია. ამავე საამქროს პირველ სართულზე ასევე დამონტაჯებულია 6 ერთეული 
დგუშიანი კომპრესორი და 2 ერთეული Pp-110 ტიპის კომპრესორი, რომელიც დღეის 
მდგომარეობით დაკონსერვებულია.  

სიცივის საამქროში განთავსებულია ორი ტექნოლოგიური ხაზი: შეკუმშვის ხაზი და დაწნეხვის 
ხაზი. შეკუმშვის ხაზზე მიმდინარეობს ამიაკის შეკუმშვა მისი შემდგომი კონდენსაციით. 
საამქროს წლიური სიმძლავრე შეადგენს 100 000 გკალორია/წ-ში. 

სიცივის საამქროში დამონტაჟებულია 20 ერთეული კონდენსატორი, რომლებშიც ხდება ამიაკის 
გათხევადება. ამ წარმოებიდან ადგილი აქვს ამიაკის გაფრქვევას საერთო დანიშნულების 
სავენტილაციო სისტემის მეშვეობით. გაფრქვევების რაოდენობა დღეის მდგომარეობით 
საგრძნობლად შემცირებულია, ვინაიდან ძველი კომპრესორების ნაწილის ჩანაცვლება მოხდა 
ახალი კომპრესორებით. 

სიცივის საამქროში აირადი ამიაკი შემოდის ამიაკის სინთეზის და ციანმარილების 
წარმოებებიდან და კომპრესორების საშუალებით მიეწოდება ვერტიკალურ ცილინდრულ 
აპარატს, ხოლო ცილინდრული აპარატის გვერდითა მილიდან წვეთდამჭერებს (4 ერთეული). 
აირის მოძრაობის მიმართულების სწრაფი ცვლილების და სიჩქარის შემცირების გზით აირადი 
ამიაკიდან ხდება თხევადი ამიაკის გამოყოფა, რომელიც თვითდენით ჩაედინება სადრენაჟო 
რესივერში.  

სადრენაჟო რესივერი წარმოადგენს ჰორიზონტალურ ცილინდრულ აპარატს, რომლის ძირში 
არის ზეთშემკრები. სადრენაჟო რესივერიდან თხევად ამიაკის გადატუმბვა ამიაკის საწყობში 
წარმოებს კოლექტორის საშუალებით. 

თხევადი ამიაკის საწყობში, განთავსებულია 20 ერთეული თხევადი ამიაკის საცავები. 
თითოეულის მოცულობა 50 ტონაა. აღნიშნული საცავები განთავსებულია ბეტონის ხიმინჯებზე 
და აღჭურვილია დონემზომებით და დამცავი სარქველებით. 

თხევადი ამიაკის (სიცივის წარმოება) წარმოების თანხმლები პროცესია ამიაკის წყლის მიღება, 
რომელიც მიმდინარეობს აირადი ამიაკის, ან ამიაკის შემცველი აირების გაუმარილოებულ 
წყალში გახსნით. ამიაკის წყლის მირება წარმოებს სააბსორბციო სვეტებში, რომელიც 
აღჭურვილია 10 თეფშით. მე-10 თეფშით სვეტზე ხდება წყლის მიწოდება და მიიღება 9-12%-იანი 
ამიაკის წყალი, რომლის კონცენტრაციის ამაღლება, დაახლოებით 25%-მდე, ხდება 
ვაგონცისტერნაში. საბოლოოდ მიღებული ამიაკის წყალი თავსდება ორ ცალ 2000 მ3 მოცულობის 
საცავებში, რომლებიც შემოსაზღვრულია ბეტონის ზღუდით და აღჭურვილია სასუნთქი 
სარქველებით. 

4.5.1. ნახაზზე წარმოდგენილია სიცივის საამქრო, რომლის შემადგენლობაში შედის ძირითადი 
საამქრო, ე.წ. სიცივის საამქრო (370); ჟანგბადის წარმოების საამქროს ჟანგბადის და აზოტის 
საკომპრესორო განყოფილება (371); ჰაერის და აზოტის საცავი (146); გაუმარილოებული წყლის 
ავზი 370-1) 
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ნახაზი 4.5.1. სიცივის საამქრო 

 
სიცივის საამქროს ემსახურება ამიაკის წყლის მომზადების კვანძი (456) და თხევადი ამიაკის 
საწყობი, სადაც განთავსებულია 21 ერთეული თხევადი ამიაკის საცავი, თითოეული  100 მ3; 
სატუმბი სადგური და პროდუქციული ამიაკის წყლის საწყობი (459); ამიაკის ბალონების 
დატუმბვის დანადგარი (455-А); აღნიშნული ობიექტების მიმდებარედ განთავსებულია 
კარბამიდის წარმოების გაუქმებული კორპუსები (458-Б და 458-В); ამიაკის წყლის მომზადების 
კვანძს ჩრდილოეთის მხრიდან ესაზღვრება ელ. ქვესადგური N48. 

პროდუქციული ამიაკის წლის საცავების მიმდებარედ (ჩრდილოეთის მხრიდან) განთავსებულია 
არსებული, 10 ტონაზე მეტის სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტი (173-1) და 
მოწყობილობების დახურული საწყობი (173-2). სიცივის საამქროს აღმოსავლეთიდან ესაზღვრება 
შპს „ემენ ქემიკალ ჯორჯიას“ საწარმო. 

ამიაკის წყლის მომზადების კვანძი და მის მიმდებარედ არსებული ობიექტების განლაგების გენ-
გეგმა, შესაბამისი ექსპლიკაციით. მოცემულია 4.5.2 ნახაზზე. ნახაზზე, გასხვისებული 
ობიექტების სახელწოდებები წარმოდგენილია იმ დანიშნულებით, რომელიც გააჩნდათ 
გასხვისებამდე.  

სიცივის საამქროში, ზემოთაღნიშნული საცავების გარდა, თხევადი ამიაკის შენახვის მიზნით, 
პერიოდულად გამოიყენება რკინიგზის საამქროს ბალანსზე არსებული  36 ერთეული 54 მ3 

ტევადობის და 11 ერთეული 75,5მ3 ტევადობის ცისტერნა. 
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ნახაზი 4.5.2. ამიაკის საწყობი (ლურჯი ფერით მოცემულია მოქმედი ობიექტები, მწვანე ფერით - 
გაუქმებული, ხოლო წითელი ფერით - გასხვისებული) 

 
 

4.6 კაპროლაქტამის საამქრო 

2008 წლის 11 დეკემბრის N43 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და შესაბამისი გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიხედვით, კაპროლაქტამის საამქროში მიმდინარეობდა: 
ციკლოჰექსანონის; ჰიდროქსილამინოსულფატის; ნედლი ლაქტამის და ამონიუმის სულფატის 
წარმოება. პროდუქციაზე მოთხოვნილების შემცირების გამო, აღნიშნული საამქროს ზოგიერთ 
განყოფილებაში შეწყვეტილია ტექნოლოგიური პროცესი, ხოლო ზოგიერთი განყოფილება 
გამოიყენება სხვა დანიშნულებით, კერძოდ, საამქროში დღეის მდგომარეობით შეწყვეტილია 
კაპროლაქტამის წარმოება, თუმცა, ნედლი ლაქტამის განყოფილებაში მიმდინარეობს 
ციანმარილებში მიღებული არანაკლებ 30 %-იანი ამონიუმის სულფატის წყალ-ხსნარის 
ნეიტრალიზაცია და შემდეგ ამონიუმის სულფატის განყოფილებაში ამონიუმის სულფატის 
მიღება. გარდა ამისა, ჰიდროქსილამინოსულფატის განყოფილებაში მიმდინარეობს მაგნეზიტის 
წყალხსნარის წარმოება. კაპროლაქტამის საამქროში ასევე შედის ფუნგიციდების განყოფილება, 
რომელშიც მიმდინარეობდა სპილენძის სულფატის (შაბიამანი) კრისტალჰიდრატის წარმოება და 
ბუნებრივი აირის კონდენსატის რექტიფიკაციის გზით გაწმენდა-გამოხდა.  

კაპროლაქტამის საამქროში, დღეისათვის მოქმედი განყოფილებები განაწილებულია სხვადასხვა 
კორპუსებში, მათი განთავსების ტერიტორიები, 4.1.2 ნახაზზე და მე-2 დანართში 
წარმოდგენილის გენ-გემის მიხედვით შემდეგნაირად არის გადანაწილებული: 

• გენ-გეგმაზე, მე-5 ნომრად წარმოდგენილ ფართობზე, N2004 შენობაში, რომელიც 
წარმოადგენს კაპროლაქტამის საამქროს ნედლი ლაქტამის განყოფილებას, დღეისათვის 
მიმდინარეობს: შაბიამნის წარმოება; არანაკლებ 30 %-იანი ამონიუმის სულფატის წყალ-
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ხსნარის ნეიტრალიზაცია და ბუნებრივი აირის კონდენსატის რექტიფიკაციის გზით 
გაწმენდა-გამოხდა.  

• გენ-გეგმაზე მე-7 ნომრად წარმოდგენილ ფართობზე, დღეისათვის საწარმოო 
დანიშნულებით გამოიყენება მხოლოდ ჰიდროქსილამინოსულფატის განყოფილების 
2026 და 2026-A შენობები. 2026 შენობაში მიმდინარეობს მანგანუმის ნიტრატის 
წყალხსნარის მიღება, ხოლო 2026-A შენობაში წარმოებს მანგანუმის ნიტრატის 
წყალხსნარის დასაწყობება. 

• გენ-გეგმაზე მე-10 ნომრად წარმოდგენილ ფართობზე, სამრეწველო დანიშნულებით 
გამოყენებული იქნება N119 შენობა, რომელშიც, შაბიამნის წარმოების ამუშავების 
შემთხვევაში, გამოყენებული იქნება შაბიამნის საწყობად. 

• გენ-გეგმაზე, მე-11 ნომრად წარმოდგენილ ფართობზე, მიმდინარეობს ამონიუმის 
სულფატის წარმოება. 

• გენ-გეგმაზე, მე-12 ნომრად წარმოდგენილ ფართობზე, განთავსებულია ყოფილი 
ფენოლების საწყობები, რომლებიც დღეისათვის გამოიყენება კაპროლაქტამის საამქროში 
მოქმედი საწარმოების მიერ, გოგირდმჟავას საცავებად (2025, 2025-1 და 2025-A). 

ზემოთ ჩამოთვლილი ობიექტები (მე-5; მე-7; მე10; მე-11 და მე-12) დეტალური ექსპლიკაციით 
მოცემულია 4.6.1- 4.6.3 ნახაზებზე, ხოლო აღნიშნულ ობიექტებზე მიმდინარე სამრეწველო 
პროცესები - მომდევნო ქვეთავებში. 

ნახაზი 4.6.1. შაბიამნის წარმოების, არანაკლებ 30 %-იანი ამონიუმის სულფატის წყალ-ხსნარის 
ნეიტრალიზაციის, ბუნებრივი აირის კონდენსატის რექტიფიკაციის გზით გაწმენდა-გამოხდის და 
მანგანუმის ნიტრატის წარმოების უბნის და მიმდებარედ არსებული შენობების განლაგება.  
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ნახაზი 4.6.2. შაბიამნის საწყობის, ამონიუმის სულფატის წარმოების და მიმდებარედ არსებული 
შენობების განლაგება. 

 
ნახაზი 4.6.3. გოგირდმჟავას საცავების და მიმდებარედ არსებული შენობების განლაგება. 

 
 

4.6.1 ამონიუმის სულფატის წყალხსნარის ნეიტრალიზაცია 

არანაკლებ 30 %-იანი ამონიუმის სულფატის წყალ-ხსნარი ნეიტრალიზაციის განყოფილებას 
მიეწოდება ციანმარილების წარმოების ციან მჟავის განყოფილებიდან და თავსდება საცავებში. 
საცავები წარმოადგენს 25 მ3 ტევადობის ჰორიზონტალურ ცილინდრულ აპარატებს, რომელიც 
აღჭურვილია შესაბამისი დონემზომებით. საცავში ამონიუმის სულფატის წყალ-ხსნარის დონის 
რეგულირება ხორციელდება ავტომატურად, მარეგულირებელი სარქველის საშუალებით. 
ამიაკის წყალი ნეიტრალიზაციის განყოფილებას მიეწოდება ამიაკის სინთეზის საამქროს 
კორპუსიდან და თავსდება ზემოაღნიშნულ საცავებში. 

ნეიტრალიზაციის რეაქტორს, ამონიუმის სულფატის წყალ-ხსნარი და ამიაკის წყალი 
საცავებიდან მიეწოდება ცენტრიდანული ტუმბოს საშულებით. ნეიტრალიზაციის რეაქტორი 
წარმოადგენს ვერტიკალურ, ცილინდრულ აპარატს, რომელიც აღჭურვილია პარალელურად 
მომუშავე ორი ვერტიკალური გარსაცმმილოვანი  თბომცვლელით. ნეიტრალიზაციის 
რეაქტორის ქვედა ნაწილიდან სარეაქციო ნარევი ტუმბოებით მიეწოდება მაცივრების 
მილთაშორის სივრცეში, სადაც ხდება სარეაქციო ნარევის გაციება მილებში მიწოდებული 
მბრუნავი წყალით  45 ÷55 OC ტემპერატურამდე.   მაცივრების გავლის შემდეგ გაცივებული ნარევი 
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კვლავ ბრუნდება ნეიტრალიზატორში. ნეიტრალიზაციის რეაქტორში სარეაქციო არის pH უნდა 
იყოს 4,5 ÷ 5,5, ტემპერატურა - 40 ÷ 55 OC, წნევა - ატმოსფერული. 

ნეიტრალიზაციის რეაქტორში ამიაკის წყლის ხარჯის კონტროლი ხორციელდება სპეციალური 
ხელსაწყოს მეშვეობით და რეგულირდება ავტომატურად რეაქტორში მიმავალი ამიაკის წყლის 
ხაზზე არსებული მარეგულირებელი სარქველის საშუალებით. ამონიუმის სულფატის წყალ-
ხსნარის ხარჯის კონტროლი ასევე ხორციელდება ხელსაწყოს მეშვეობით და რეგულირდება 
ავტომატურად, რეაქტორში მიმავალი ამონიუმის სულფატის წყალ-ხსნარის ხაზზე არსებული 
მარეგულირებელი სარქველის საშუალებით. სარეაქციო ნარევის ტემპერატურის კონტროლი 
ხორციელდება მაცივრებზე მიმავალი გამაციებელი წყლის წნევის რეგულირებით. 
ნეიტრალიზატორში მიღებული არა ნაკლებ 30 %-იანი ამონიუმის სულფატის წყალ-ხსნარი მისი 
ზედა ნაწილიდან გადაედინება და გროვდება შუალედურ საცავში, საიდანაც შემდეგ, ჩაედინება 
ამონიუმის სულფატის საცავში და ცენტრიდანული ტუმბოების საშუალებით მიეწოდება 
ამონიუმის  სულფატის  განყოფილებას. 

 

4.6.2 ამიაკის წყლისა და  გოგირდმჟავას ნეიტრალიზაცია  

არანაკლებ 92 %-იანი გოგირდმჟავა ნეიტრალიზაციის განყოფილებას მიეწოდება გოგირდმჟავას 
საცავიდან, რომელიც წარმოადგენს ჰორიზონტალურ ცილინდრულ აპარატს და აღჭურვილია 
დონემზომით. საცავში გოგირდმჟავას დონის რეგულირება ხორციელდება ავტომატურად, 
მარეგულირებელი სარქველის საშუალებით. ნეიტრალიზაციის რეაქტორს გოგირდმჟავა 
საცავიდან მიეწოდება ჩაძირული ტუმბოს საშულებით, ხოლო ამიაკის წყალი ნეიტრალიზაციის 
რეაქტორს მიეწოდება შესაბამისი საცავიდან ასევე ჩაძირული ტუმბოს საშუალებით. 

გოგირდმჟავას ხარჯის კონტროლი ხორციელდება სპეციალური ხელსაწყოს მეშვეობით და 
რეგულირდება ავტომატურად რეაქტორში მიმავალი გოგირდმჟავას ხაზზე არსებული 
მარეგულირებელი სარქველის საშუალებით. გოგირდმჟავას ტემპერატურის კონტროლი 
ხორციელდება ადგილზე, ხელსაწყოს საშუალებით. პროცესის კონტროლი და ტექნოლოგიური 
რეჟიმის პარამეტრები ამიაკის წყლისა და ამონიუმის სულფატის წყალ-ხსნარის 
ნეიტრალიზაციის პროცესის ანალოგიურია. 

 

4.6.3 ჰაერისა და აზოტის განაწილება 

ტექნოლოგიური ჰაერი და აზოტი განყოფილებაში შემოდის ქარხნის საერთო კოლექტორიდან. 
მათი წნევის კონტროლი ხორციელდება განყოფილების შემოსასვლელში, ტექნიკური 
მანომეტრით. ჰაერი განკუთვნილია სსხ და “ა” ხელსაწყოების მუშაობისათვის, ხოლო აზოტი 
განკუთვნილია სსხ და “ა” ხელსაწყოებისა და მოწყობილობა-დანადგარების განბერვისათვის. 

 

4.6.4 მბრუნავი წყლის განაწილება 

მბრუნავი წყალი არა ნაკლებ 0,2 მპა წნევითა და არა უმეტეს 20 OC ტემპერატურით 
განყოფილებაში შემოდის ქარხნის საერთო ქსელიდან. მბრუნავი წყლის წნევის კონტროლი 
ხორციელდება განყოფილების შემოსასვლელში არსებული ტექნიკური მანომეტრით, 

მბრუნავი წყალი განკუთვნილია თბომცვლელებში სითბოს ართმევისთვის. ნამუშევარი 
მბრუნავი წყალი იკრიბება საერთო კოლექტორში და უბრუნდება ქარხნის საერთო ქსელს. 
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4.6.5 ამონიუმის სულფატის მიღება 

კაპროლაქტამის საამქროში ამონიუმის სულფატის წარმოება მიმდინარეობდა  კაპროლაქტამისა 
და ციანმარილების წარმოების ნარჩენებიდან. ვინაიდან დღეს-დღეობით საწარმოში 
შეწყვეტილია კაპროლაქტამის წარმოება, ამონიუმის სულფატის წარმოებაში გამოყენებულია 
მხოლოდ ციანმარილების წარმოების ნარჩენები. ამონიუმის სულფატის წარმოების წლიური 
სიმძლავრე შეადგენს 140 000 ტ/წ-ს. 

ამონიუმის სულფატის განყოფილებას, ამონიუმის სულფატის არანაკლებ 30%-იანი წყალ-ხსნარი 
მიეწოდება ციანმარილების საამქროდან და თავსდება საცავებში, რომლებიც წარმოადგენენ 
ვერტიკალურ ცილინდრულ აპარატებს, კონუსური სახურავითა და მექანიკური ტივტივა 
დონემზომით. საცავების მოცულობაა 1000 მ3. საცავებიდან ამონიუმის სულფატის ხსნარი 
მიეწოდება ამაორთქლებელს, კრისტალიზაციის და ცენტრიფუგირების დანადგარებს. 

ამონიუმის სულფატის ხსნარის აორთქლება და დაკრისტალება ხორციელდება ორ, 
პარალელურად მომუშავე ორსაფეხურიან ამაორთქლებელ აპარატში, რომელთა პირველი 
საფეხური მუშაობს ატმოსფერულ წნევაზე, ხოლო მეორე საფეხური ნარჩენ წნევაზე.  

პირველი საფეხურის კრისტალიზაციის შემდეგ წვენის ორთქლის კონდენსაციის სითბო 
გამოიყენება ხსნარის ასაორთქლებლად მეორე საფეხურზე. ამონიუმის სულფატის ხსნარის 
აორთქლება და დაკრისტალება წარმოებს ატმოსფერულ წნევაზე, პარალელურად მომუშავე ორ 
კრისტალიზატორში. 

კრისტალიზატორების ქვედა ნაწილებში საჭირო დონის შესანარჩუნებლად, ატმოსფერული 
წნევის ქვეშ ხსნარის აორთქლება და კრისტალიზაცია ხდება საცირკულაციო ციკლში, რომელიც 
შედგება საცირკულაციო ტუმბოს, გამოტანილი გამაცხელებლის და კრისტალიზატორებისაგან.  
კრისტალიზატორი შედგება ზედა ნაწილისაგან, რომელიც წარმოადგენს ამაორთქლებელს და 
ქვედა ნაწილისაგან, რომელიც წარმოადგენს მოცულობას - კრისტალიზაციისათვის.  

საცირკულაციო ხსნარის გაცხელება 108 ÷ 120 0C–ის საზღვრებში წარმოებს ვერტიკალურ, 
ცილინდრულ გამაცხელებელში, რომელთა მილებში მიეწოდება ნაჯერი ორთქლი 0,3 მპა წნევით. 
მრავალჯერადი ცირკულირების შედეგად ამონიუმის სულფატის ხსნარი ცხელდება 
გამაცხელებელში 2 ÷ 3 0C–ით. საცირკულაციო ხსნარის გადახურების სითბოს რაოდენობა 
შეესაბამება სითბოს იმ რაოდენობას, რამდენიც საჭიროა ხსნარიდან ჭარბი წყლის 
ასაორთქლებლად, რომელიც იქ მიეწოდება ახალ ხსნართან ერთად. კრისტალიზატორის 
ამაორთქლებელში წყლის ნაწილი საცირკულაციო ხსნარიდან ორთქლდება გადახურების 
სითბოს ხარჯზე და ხსნარი ხდება გადაჯერებული.  

ამონიუმის სულფატის გადაჯერებული ხსნარი მდგომარეობის შენარჩუნებით, ახალი 
კრისტალების წარმოქმნის გარეშე, ბარომეტრული მილით ჩაედინება კრისტალიზატორის ქვედა 
ნაწილში, სადაც ხვდება შეხებაში ადრე წარმოქმნილ კრისტალებთან. კრისტალიზატორის ფორმა 
და ზომები შერჩეულია იმგვარად, რომ გადაჯერებული ხსნარის სიჩქარე, რომელიც მიეწოდება 
ცენტრალური მილით კრისტალიზატორის ქვედა მოცულობაში, იყოს მინიმალური. 

კრისტალიზატორის ქვედა ნაწილს აქვს კონუსური ფორმა, ამიტომ გადაჯერების სიჩქარე 
კლებულობს ზემოთ, რაც განაპირობებს კლასიფიცირებული ფენის წარმოქმნას, რომელშიც 
უფრო მსხვილი კრისტალები განლაგებულია ქვედა ნაწილში, ხოლო წვრილი კრისტალები კი 
კრისტალიზაციის მოცულობის ზედა ნაწილში.  

ამონიუმის სულფატის გადაჯერებული ხსნარი, რომელიც ხვდება აპარატის ქვედა ნაწილში, 
ზეაღმავალი ნაკადით მიემართება ზევით კრისტალიზაციის ზონაში და წარმოქმნის ნაკადს, 
რომელიც კლასიფიცირდება ქვევით მიმართული კრისტალების ზომებით. ამასთან კრისტალები, 
რომლებიც იმყოფებიან ფენის ზედა ნაწილში იზრდებიან ნელა, რადგან ირეცხებიან ნაკლებად 
გაჯერებული ხსნარით. წარმოქმნილი მსხვილი კრისტალები ილექება კრისტალიზატორის ქვედა 
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ნაწილში. კრისტალიზაციის პროცესის ინტენსიფიკაციის მიზნით, ცენტრალური ქვევით 
მიმავალი მილიდან გადაჯერებული ხსნარი გამყვანი მილაკებით შედის წვრილი კრისტალების 
ზონაში.  

მოწყობილობის კოროზიის თავიდან ასაცილებლად და სულფატის ხსნარის აუცილებელი pH-ის 
დასაკავებლად, ტუმბოების შემწოვი მილგაყვანილობის საერთო კოლექტორში მიეწოდება 25%-
იანი ამიაკის წყალი, ამიაკის წყლის კოლექტორიდან.  

ერთგვაროვანი მსხვილი კრისტალები ილექება კრისტალიზატორების ქვედა ნაწილში და 
კლასიფიცირდებიან კლასიფიკატორებში, რომლებიც წარმოადგენენ ვერტიკალურ, 
ცილინდრულ აპარატებს სამზერი მინით. ამონიუმის სულფატის სუსპენზიის სახით 
კრისტალების 20% კონცენტრაციით გადაიქაჩება ტუმბოების მეშვეობით შემასქელებელ 
აპარატში, სადაც ხდება კონცენტრაციის რეგულირება გამრეცხი ახალი ხსნარით. 

შემასქელებელი წარმოადგენს კონუსურ აპარატს 60 0-იანი კუთხის კონუსით. შემასქელებელს 
ზედა ნაწილში აქვს მცირე კუთხით დახრილი ღარი დედა ხსნარის უკეთ ჩამოდინებისათვის. 
ღარის კიდე გაკეთებულია კბილების (სავარცხლისებრი) სახით დედა ხსნარის თანაბარი 
განაწილებისათვის. საკუთარი წონის ზემოქმედებით და შემასქელებლის კონუსურობის გამო 
ხდება ამონიუმის სულფატის კრისტალების შესქელება და დალექვა, ამავე დროს დაწდობილი 
ზედა ფენა, ამონიუმის სულფატის გაჯერებული ხსნარი, თვითდინებით გადაედინება დედა 
ხსნარის შემკრებში. შემასქელებელში დალექილი ქვედა ფენა, 60 %-იანი კონცენტრაციის 
სუსპენზია, მიეწოდება ცენტრიფუგებზე. 

ცენტრიფუგებში ამონიუმის სულფატის კრისტალები 3%-მდე სინესტით განცალკევდება დედა 
ხსნარისაგან და კონვეიერებით მიეწოდება საშრობ აპარატებში. დედა ხსნარი კი ცენტრიფუგების 
შემდეგ ბრუნდება დედა ხსნარის შემკრებში. 

კრისტალიზატორებში აორთქლების შედეგად წარმოქმნილი წვენის ორთქლი მიემართება 
გამრეცხ სეპარატორებში. აორთქლების შედეგად წარმოქმნილი წვენის ორთქლი,  ორთქლში 
შემავალი  ამონიუმის სულფატის წვეთების დასაჭერად მიემართება გამრეცხ სეპარატორებში. 

სეპარატორი წარმოადგენს ვერტიკალურ, ცილინდრულ აპარატს სფერული სახურავით, 
აპარატის ზედა ნაწილში დამონტაჟებულია წვეთდამჭერი მოწყობილობა წვენის ორთქლის მიერ 
გატაცებული ამონიუმის სულფატის წვეთების დასაჭერად. ამონიუმის სულფატის წვეთებისგან 
განთავისუფლებული წვენის ორთქლი სეპარატორის შემდეგ მიეწოდება გამაცხელებელი 
აპარატის მილთაშორის სივრცეში, მის მილებში გამავალი ამონიუმის სულფატის ხსნარის 
გასაცხელებლად. გამაცხელებელში წვენის ორთქლი გადასცემს რა თავისი სითბოს ნაწილს 
გასაცხელებელ ხსნარს, კონდენსირდება და კონდენსატის სახით მიეწოდება შემკრებს. 

წვენის ორთქლის კონდენსატის შემკრები, წარმოადგენს 10 მ3 მოცულობის ვერტიკალურ, 
ცილინდრულ აპარატს. სადაც ხდება წვენის ორთქლის კონდენსატის მიწოდება 
თბომცვლელებიდან და ვაკუუმტუმბოებიდან. 

დაჭერილი ამონიუმის სულფატის წვეთები და წვენის ორთქლის კონდენსატი სეპარატორიდან 
თვითდინებით ჩაედინება შემკრებში, საიდანაც ასევე თვითდინებით გადადის დედა ხსნარის 
შემკრებში. 

ამონიუმის სულფატის ხსნარის აორთქლება და დაკრისტალება ვაკუუმის ქვეშ მიმდინარეობს 
პარალელურად მომუშავე ორ აპარატში, რომლებიც ატმოსფერულ წნევაზე მომუშავე აპარატების 
ანალოგიურია. ამონიუმის სულფატის ხსნარი შემკრებიდან ტუმბოთი მიეწოდება 
კლასიფიკატორში და კრისტალიზატორის ქვედა ნაწილში. შემკრებში დონის შენარჩუნება ხდება 
ამონიუმის სულფატის ახალი ხსნარის მიწოდებით. 
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ამონიუმის სულფატის გაჯერებული ხსნარის აორთქლება და დაკრისტალება მიმდინარეობს 
საცირკულაციო ციკლში, რომელიც შედგება გამოტანილი გამაცხელებლის კრისტალიზატორის 
და საცირკულაციო ტუმბოსაგან. გამაცხელებელში გამაცხელებელ აგენტად გამოყენებულია 
წვენის ორთქლი მიღებული I საფეხურის ამაორთქლებლის გამრეცხი-სეპარატორიდან. 

საცირკულაციო ამონიუმის სულფატის ხსნარი ტუმბოთი, გამაცხელებლის გავლით, მიეწოდება 
კრისტალიზატორის ამაორთქლებელ აპარატში, სადაც ხსნარი ცხელდება 2÷3 0C-ით 67-80 0C-მდე. 
კრისტალიზატორის ამაორთქლებელში ხსნარიდან წყლის ნაწილი ორთქლდება და მიღებული 
წვენის ორთქლი შედის გამრეცხ სეპარატორში, სადაც, ატმოსფერული წნევის ქვეშ მომუშავე 
სისტემის ანალოგიურად, ხდება მისი გაწმენდა ამონიუმის სულფატის წვეთებისაგან და 
ნაწილობრივი კონდენსირება. 

ამონიუმის სულფატის წვეთებისაგან გასუფთავებული წვენის ორთქლი სეპარატორიდან 
მიეწოდება ზედაპირულ კონდენსატორში, სადაც საბრუნავი ციკლიდან მოწოდებული 
გამაცივებელი წყლის საშუალებით ხდება მისი დაკონდენსირება. წარმოქმნილი წვენის 
ორთქლის კონდენსანტი კონდენსატორიდან ჩაედინება კონდენსანტის შემკრებში, საიდანაც 
ინერტული აირები და დაუკონდენსირებელი წვენის ორთქლი ვაკუუმ-ტუმბოს საშუალებით 
ჰიდროჩამკეტის გავლით გაიტყორცნება ატმოსფეროში.   

წვენის ორთქლის კონდენსატი გამოიყენება: კრისტალიზატორების საცირკულაციო კონტურის 
გასარეცხად; ცენტრიფუგების პერიოდული გარეცხვისთვის. წვენის ორთქლის კონდესატის 
დანარჩენი ნაწილი, გაცივებული მაცივარში, შემკრებიდან ტუმბოს საშუალებით მიეწოდება 
საამქროს სხვა საჭიროებისამებრ მოხმარებისათვის, ან წყლით მრავალჯერადი განზავების 
შემდეგ, სანიტარული ნორმების დაცვით გადაიქაჩება საწარმოო კანალიზაციაში. 

ამონიუმის სულფატის კრისტალები 20%-მდე კონცენტრაციის სუსპენზიის სახით 
კლსიფიკატორიდან ტუმბოებით მიეწოდება შემასქელებელ აპარატში, სადაც ხდება სუსპენზიის 
გაყოფა ორ ფაზად. ამასთან ამონიუმის სულფატის ხსნარის დაწდობილი (ზედა) ფენა 
გადაედინება გადასადენი მილით შემკრებში. 

დალექილი ქვედა ფენა, როგორც კრისტალების 60%-იანი სუსპენზია, მიეწოდება 
ცენტრიფუგებზე. ცენტრიფუგებში ამონიუმის სულფატის კრისტალები გამოეყოფა დედა ხსნარს 
და 3%-მდე სინესტის შემცველობით და ლენტური კონვეიერებით მიეწოდება გამშრობ აპარატში, 
ხოლო დედა ხსნარი თვითდინებით ჩაედინება შემკრებში. 

შრობის პროცესი ხორციელდება საშრობ აპარატებში საშრობი აპარატი წარმოადგენს მეტალის 
ღარს, რომლის შიგნით დამაგრებულია პერფორირებული მეტალის ფურცელი და აქვს 
გარდიგარდმო ძგიდე, რომელიც საშრობ აპარატს ყოფს გამშრობ და გამაცივებელ ზონებად. 
საშრობ აპარატს აქვს ვიბრატორი საშრობის ვიბრორხევით მოძრაობაში მოსაყვანად. ამონიუმის 
სულფატის ტენიანი კრისტალები მიეწოდება პერფორირებული მეტალის ფურცელზე და 
ვიბრაციული რხევის ზემოქმედებით გადაადგილდება ჩამტვირთავი მოწყობილობიდან 
ჩამომტვირთავი მოწყობილობისაკენ.  ამონიუმის სულფატის კრისტალების შრობა 0,3% ტენის 
შემცველობამდე და გაცივება 40 0C -მდე ხდება ატმოსფერული ჰაერის მიწოდებით ამონიუმის 
სულფატის მდუღარე ფენის საშრობი აპარატის შესაბამის ზონებში. 

საშრობი აპარატიდან ამონიუმის სულფატი იყრება ლენტურ კონვეიერზე და შემდეგ 
კონვეირების სისტემით იგზავნება მზა პროდუქციის საწყობში.  

 

4.6.6 მაგნეზიტის (მაგნიუმის ნიტრატის) წყალ-ხსნარის წარმოება 

მაგნიუმის ნიტრატის წყალ-ხსნარი მიიღება კაუსტიკურ მაგნეზიალურ ფხვნილზე აზოტმჟავას 
მოქმედებით. მიღებული მაგნიუმის ნიტრატის ხსნარი წარმოადგენს ამონიუმის გვარჯილის 
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საამქროს ნედლეულს. მაგნიუმის ნიტრატის წარმოების წლიური სიმძლავრე შეადგენს 2 000 ტ/წ-
ს. 

მაგნიუმის ნიტრატის ხსნარის მიღება მიმდინარეობს რეაქტორებში. განყოფილებაში 
განთავსებულია 10 რეაქტორი და თითოეულის მოცულობა შეადგენს 50 მ3-ს, ხოლო მათი მუშა 
მოცულობაა 40 მ3. რეაქტორები აღჭურვილია ამძრავიანი სარეველათი, ქაფჩამხშობით, 
გაფრქვეული აირების სეპარატორით, სარეაქციო არეში მჟავის მისაწოდებელი მილით. 

მაგნიუმის ნიტრატის მიღების პროცესი ძლიერ ეგზოთერმულია და მიმდინარეობს შემდეგი 
რეაქციით: 

MgO + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2O + Q კკალ/მოლ; 

Mg(OH)2+2HNO3→Mg(NO3)2+2H2O+Q 

რეაქტორში თავდაპირველად თავსდება გაუმარილოებული წყალი, რომელშიც იხსნება 
მაგნიუმის ნიტრატი. გაუმარილოებული წყალი საამქროს მიეწოდება საწარმოს 
წყალმომარაგების საამქროდან. მაგნიუმის ნიტრატის საამქროს აზოტმჟავა მიეწოდება 
აზოტმჟავას საამქროდან, პირდაპირი ხაზით და ნაწილდება რეაქტორებში. სარეაქციო არეში 
კონტროლდება pH-ის დონე და რეაქცია დასრულებულად ითვლება, როდესაც pH-ის დონე 
გაუტოლდება 5-ს. რეაქტორიდან გაფრქვეული აირები იკრიბება კოლექტორში და შემდეგ 
მიეწოდება სეპარატორს, სადაც ხდება აირის და სითხის წვეთების განცალკევება. 
სეპარატორიდან სითხის წვეთები ჩაედინება შემკრებში და ტუმბოს საშუალებით გადაიტუმბება 
რეაქტორში. 

მიღებული მაგნიუმის ნიტრატის ხსნარი თავსდება მათთვის განკუთვნილ 9 ჰორიზონტალურ 
საცავში, რომელთა მოცულობაა 100 მ3. აღნიშნული საცავები შემოსაზღვრულია და 
მოპირკეთებულია მჟავაგამძლე აგურებით, ასევე აღჭურვილია განათების სისტემით. საცავებში 
დონის კონტროლი ხორციელდება ადგილზე დამონტაჟებული დონემზომის (УБ-П) მეშვეობით, 
რომლის მუშაობის პრინციპი დამყარებულია ამომგდებ ძალაზე. 

არქიმედეს კანონის თანახმად, სითხეში ჩაძირულ სხეულზე მოქმედებს ამომგდები ძალა, 
რომელიც ტოლია სხეულის მიერ გამოდევნილი სითხის წონისა. შესაბამისად საცავის შევსების 
შემთხვევაში ავტომატურად ხდება ტუმბო დანადგარების გათიშვა.  

ამავე უბანზე განთავსებულია 6 ერთეული 500 მ3 მოცულობის გოგირდმჟავას ვერტიკალური 
საცავები. ვერტიკალურ საცავებში, დონე იზომება ასევე მექანიკური დონემზომით. მისი 
მუშაობის პრინციპი ასევე დამყარებულია ამომგდებ ძალაზე. 

მაგნიუმის ნიტრატის წარმოება შესაძლებელია გამოვსახოთ 4.6.6.1. ნახაზით. 
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ნახაზი 4.6.6.1. მაგნიუმის ნიტრატის წარმოების ტექნოლოგიური სქემა 

 
 

4.6.7 ბუნებრივი აირის კონდენსატის რექტიფიკაციის გზით გაწმენდა-გამოხდა.  

კაპროლაქტამის საამქროში ასევე მიმდინარეობს ბუნებრივი აირის კონდენსატის რექტიფიკაციის 
გზით გაწმენდა-გამოხდა სპეციალურ დანადგარში. დანადგარის დანიშნულებაა აირის 
კონდენსატის გაწმენდა ამიაკისაგან. ამიაკის დესორბცია აირის კონდენსატისაგან ხდება 
რექტიფიკაციის გზით  კოლონებში. სქემაში ჩართულია ორი სარექტიფიკაციო კოლონა, მათი 
მუშაობა შეიძლება როგორც ინდივიდუალურად, ისე პარალელურ რეჟიმში, აირის კონდენსატის 
ხარჯის და ტექნოლოგიური პროცესის საჭიროების მიხედვით. 

აირის კონდენსატი საამქროს მიეწოდება ამიაკის წარმოებიდან, მაქსიმუმ 90 ტ/სთ რაოდენობით. 
მიწოდებული აირის კონდენსატის ხარჯის რეგულირება და კონტროლი ხორციელდება აირის 
კონდენსატის ხაზზე არსებული ხარჯის მარეგულირებელი სარქველის, ჩამკეტი არმატურის და 
ხარჯმზომის საშუალებით. 

სქემაში გათვალისწინებულია სარექტიფიკაციო სვეტების შესასვლელში აირის კონდენსატის 
წნევის და ტემპერატურის კონტროლი ადგილობრივი ტექნიკური მანომეტრების და 
თერმომეტრის საშუალებით. აირის კონდენსატის შემომავალ ხაზზე დამონტაჟებულია სინჯის 
ასაღები საანალიზო წერტილი, მარილშემცველობის, თავისუფალი ამიაკის, მეთანოლის და 
თავისუფალი წყალბად-იონების განსაზღვრისთვის აირის კონდენსატში. 

აირის კონდენსატი ხარჯმზომის შემდეგ მიეწოდება სარექტიფიკაციო სვეტს ზედა ნაწილში. 
სარექტიფიკაციო სვეტი წარმოადგენს ვერტიკალურ, ცილინდრულ, 1400 მმ დიამეტრის უჟანგავი 
ფოლადის აპარატს, რომელიც აღჭურვილია რაშიგის კერამიკული რგოლების ჩანაწყობით.  

მეორე სარექტიფიკაციო სვეტი წარმოადგენს ვერტიკალურ, ცილინდრულ, 1600 მმ დიამეტრის 
უჟანგავი ფოლადის აპარატს, რომელიც აღჭურვილია 40 ცხაურიანი თეფშით. 

აირის კონდენსატი კოლონებში მოძრაობს ზემოდან ქვემოთ ჩანაწყობების ან თეფშების გავლით 
და იწმინდება ქვემოდან ზემოთ მომავალი, შემხვედრი წვენის ორთქლის საშუალებით. 
მეთანოლისა და ამიაკისგან გათავისუფლებული აირის კონდენსატი ჩაედინება სვეტის კუბურ 
ნაწილში, საიდანაც მიეწოდება მადუღარას მილების სივრცეს. მადუღარას მილებში 
მიწოდებული აირის კონდენსატის ნაწილი ორთქლდება მილთაშორის მიწოდებული ორთქლის 
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სითბოგადაცემის ხარჯზე და წარმოიქმნება წვენის ორთქლი, რომელიც ორთქლ-წყლის 
ემულსიის სახით მადუღარებიდან კვლავ უბრუნდება სარექტიფიკაციო სვეტებს. წნევის და 
ტემპერატურის გადაჭარბების შემთხვევაში მუშაობას იწყებს შუქ-ხმოვანი სიგნალიზაცია. 

მინარევებისგან გაწმენდილი, მზა პროდუქტის სახით მიღებული აირის კონდენსატი 
სარექტიფიკაციო სვეტების კუბური ნაწილიდან მიეწოდება ტუმბოს  და მიემართება ამიაკის 
წარმოების დეგაზატორებისაკენ, საიდანაც კვლავ ჩაერთვება ტექნოლოგიურ პროცესში. 

სარექტიფიკაციო სვეტების კუბურ ნაწილებში დონის კონტროლი ხორციელდება 
ხელსაწყოებით. დონის რეგულირება ხდება მზა პროდუქტის მიწოდების ხაზზე არსებული 
დონის მარეგულირებელი     სარქველებით. დონის მინიმალურ 20% და მაქსიმალურ 80% 
მნიშვნელობებზე გათვალისწინებულია შუქ-ხმოვანი სიგნალიზაცია. აირადი ამიაკით 
გამდიდრებული წვენის ორთქლი მიემართება კოლონის ზედა ნაწილისაკენ. 

სარექტიფიკაციო სვეტებს ზედა ნაწილში აირის კონდენსატის წყალმომარაგების საამქროდან 
მიეწოდება გაუმარილოებული წყალი, რომლის ხარჯის კონტროლიც ხორციელდება 
გაუმარილოებული წყლის ხაზზე არსებული ხელსაწყოს საშუალებით. სვეტებიდან გამავალი 
განბერვის აირების ხაზზე  გათვალისწინებულია სინჯის ასაღები საანალიზო წერტილი. 
ორთქლში ამიაკისა და მეთანოლის განსაზღვრისთვის. 

სარექტიფიკაციო სვეტების ზედა ნაწილებიდან  მილგაყვანილობის  საშუალებით ამიაკის და  
ორთქლის ნარევი  მიეწოდება ხმის დამხშობებს, საიდანაც ამიაკი  და ორთქლი გაიტყორცნება 
ჰაერში, ხოლო წარმოქმნილი ორთქლის კონდენსატი ჩაიღვრება საწარმოს საკანალიზაციო 
სისტემაში. გატყორცნილი აირები და ჩამდინარე კონდენსატი პერიოდულად კონტროლდება 
ანალიზებით. 

ორივე სარექტიფიკაციო კოლონა აღჭურვილია მადუღარათი, რომლებშიც აირის 
კონდენსატისთვის ხდება რექტიფიკაციის პროცესისათვის საჭირო სითბოს გადაცემა. მადუღარა 
წარმოადგენს ვერტიკალურ, ცილინდრულ, გარსაცმმილოვან თბომცვლელს, რომლის მილებში 
ქვემოდან ზემოთ მოძრაობს სარექტიფიკაციო სვეტის კუბური სითხე, მილთაშორის კი ხდება 
ორთქლის კონდენსაცია. მილებში მიღებული ორთქლი კვლავ მიეწოდება კოლონის ქვედა 
ნაწილს I თეფშის ქვემოთ. 

ორთქლი საამქროში შემოდის საქარხნო ქსელიდან და გაივლის რედუცირების კვანძს. სქემაში 
გათვალისწინებულია ორთქლის რედუცირების ორი კვანძი, რომელთაგან ერთი სარეზერვოა. 
რედუცირების კვანძის წნევის მარეგულირებელი სარქველის საშუალებით ხდება ორთქლის 
წნევის რედუცირება. ორთქლის ხაზზე მარეგულირებელი სარქველის შემდეგ არის ორი დამცავი 
სარქველი, რომელთა საშუალებითაც ხდება სისტემის დაცვა წნევის მომატებისგან. ორთქლის 
ხაზი ასევე აღჭურვილია ხარჯმზომით. მადუღარებში, მილთაშორის სივრცეში მიწოდებული 
ორთქლი კონდენსირდება კოლონის კუბურ სითხესთან თბოცვლის ხარჯზე და წარმოქმნილი 
ორთქლის კონდენსატი  მიეწოდება ფაზების გამყოფ საცავებს. საცავებში ხდება ორთქლის და 
სითხის ფაზების გაყოფა. ორივე ფაზების გამყოფი საცავი აღჭურვილია დონემზომით. დონის 
მინიმალურ 20% და მაქსიმალურ 80% მნიშვნელობებზე გათვალისწინებულია შუქ-ხმოვანი 
სიგნალიზაცია. დონის რეგულირება ხდება ფაზების გამყოფი საცავებიდან ორთქლის 
კონდენსატის გამომავალ ხაზზე მყოფი დონის მარეგულირებელი სარქველებით. დონის 
მარეგულირებელი სარქველების გავლის შემდეგ ორთქლის კონდენსატი მიეწოდება კოლონებში 
შუა ნაწილში. სქემაში ასევე გათვალისწინებულია ტუმბოების შეწოვის ხაზზე სინჯის ასაღები 
საანალიზო წერტილი გაწმენდილი აირის კონდენსატის ხარისხის განსაზღვრისათვის. 
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4.6.8   ფუნგიციდების (სპილენძის სულფატის) საამქრო 

ფუნგიციდების საამქროში, 2015 წლის 4 მაისს გაცემული N22 ეკოლოგიური ექსპერტიზის 
დასკვნის ფარგლებში, მიმდინარეობდა სპილენძის სულფატის (შაბიამნის) კრისტალ-ჰიდრატის 
წარმოება. საამქრო წელიწადში ამზადებდა 300 ტ პროდუქციას, საამქროს მუშაობის რეჟიმი 
დამოკიდებული იყო საბაზრო მოთხოვნაზე. ფაქტობრივი მდგომარეობით, საწარმოში შაბიამნის 
წარმოება შეწყვეტილია, თუმცა არ იგეგმება საამქროს დემონტაჟი და პროდუქციაზე 
მოთხოვნილების განახლების შემთხვევაში საამქრო შეძლებს უპასუხოს საბაზრო მოთხოვნას. 

შაბიამნის საამქროში ტექნოლოგიური პროცესები წარიმართება ე. წ. „კოშკური მეთოდით”, 
რომელშიც საწყისი ნედლეულია სპილენძის ჯართი, გოგირდმჟავა და აზოტმჟავა. საამქროს 
გოგირდმჟავა და აზოტმჟავა მიეწოდება საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული საცავებიდან, 
მილსადენების საშუალებით. 

შაბიამნის მიღების მოცემული ტექნოლოგიური პროცესი ეფუძნება მეტალური სპილენძის 
გახსნას გოგირდმჟავას, აზოტმჟავას და შაბიამნის ხსნარების ნარევში ატმოსფერული ჰაერის 
თანაობისას, მიღებული ხსნარიდან შემდგომ შაბიამნის კრისტალიზაციას, ცენტრიფუგირებას და 
შრობას. სპილენძის გოგირდმჟავაში გახსნის შეჯამებული რეაქციის განტოლება შემდეგია: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 +
1
2
𝑂𝑂2 +𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑂𝑂4 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑆𝑆𝑂𝑂4 +𝐻𝐻2𝑂𝑂 

საამქროში კონცენტრირებული გოგირდმჟავა, კაპროლაქტამის წარმოების ოლეუმის და 
გოგირდმჟავას წარმოებიდან პერიოდულად გადმოიქაჩება ნედლი ლაქტამის განყოფილების 
გოგირდმჟავას საცავში. საცავს აქვს საჰაერო და დონემზომი. დონის მინიმალურ და მაქსიმალურ 
მნიშვნელობებზე გათვალისწინებულია შუქხმოვანი სიგნალიზაცია ცენტრალურ სამართავ 
პულტზე. 57%-იანი აზოტმჟავა აზოტმჟავას საამქროდან ტუმბოთი მიეწოდება აზოტმჟავას 
საცავს. აზოტმჟავას საცავსაც აქვს საჰაერო და დონემზომი, დონის მინიმალურ და მაქსიმალურ 
მნიშვნელობებზე გათვალისწინებულია სიგნალიზაცია ცენტრალურ სამართავ პულტზე. 

წინასწარ მომზადებული გრანულირებული სპილენძი იტვირთება გამხსნელ სვეტში. გამხსნელი 
სვეტი წარმოადგენს უჟანგავი ფოლადის ვერტიკალურ ცილინდრულ აპარატს, რომელიც 
აღჭურვილია: 

• სპილენძის გრანულების ჩასატვირთი მილით; სპილენძის გრანულები სვეტში იტვირთება 
თავდაპირველად დიდი რაოდენობით (16-17ტ), შემდგომ მისი დამატება მოხდება გახსნის 
მიხედვით. გამხსნელ სვეტს შეუძლია რეაქციაში შეიყვანოს მაქსიმუმ 110კგ/სთ 
გრანულირებული სპილენძი. სპილენძის გრანულების ჩატვირთვა მოხდება სვეტის ზემო 
ნაწილში ბუნკერის დამაგრებით და მასზე მყოფი შიბერის გახსნით. 

• დონემზომით ხსნარის დონის ვიზუალური დაკვირვებისათვის; 
• საწყისი ხსნარის მისაწოდებელი შტუცერით და ხსნარის გამანაწილებელი 

მოწყობილობით. 
• საცირკულაციო ხსნარის მისაწოდებელი და აზოტმჟავას მისაწოდებელი შტუცერებით 

აპარატის ზემო ნაწილში, ჰაერის და ორთქლის ნარევის გამოსასვლელი შტუცერით 
აპარატის ზემო ნაწილში. 

• ორთქლის პერანგით, რომელშიც კონდენსირდება ორთქლი 5კგძ/სმ2 წნევით, 
კონდენსატის გამომყვანი მილით. 

• სპილენძის გრანულებისათვის საყრდენით და ბადით აპარატის ქვემო ნაწილში; 
• ჰაერის შესასვლელი ხაზით აპარატის ქვემო ნაწილში; 
• ხსნარის გამოსაყვანი შტუცერით აპარატის ქვემო ნაწილში. 

სპილენძის გახსნა დედა ხსნარის, გოგირდმჟავას და აზოტმჟავას ხსნარების ნარევში ჰაერის 
თანაობისას ხდება 75-85℃  ტემპერატურაზე.  საწყისი ხსნარი შეიცავს 20-30% შაბიამანს და 12-
19% თავისუფალ გოგირდმჟავას, აგრეთვე 4%-მდე აზოტმჟავას. საწყისი ხსნარის მიწოდება 
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გამხსნელ სვეტში ხდება 15-20 წუთიანი ინტერვალებით ჰაერის უწყვეტი მიწოდების პირობებში. 
ამისათვის სვეტის შესასვლელზე არის დისტანციური მართვის წამკვეთი, რომელიც 
დაკავშირებულია დროის რელესთან და წამკვეთი ხსნარის სვეტში მიწოდების ხაზზე იკეტება 
ყოველი 20 წუთის შემდეგ 15 წუთის განმავლობაში. ამ დროს სვეტში საწყისი ხსნარის 
მისაწოდებელი ტუმბო გადადის ცირკულაციაზე და იღება წამკვეთი. შაბიამანის მისაღებად და 
სპილენძის შუალედური დაჟანგვისთვის გამხსნელ სვეტს მიეწოდება სსხ და ა ჰაერი წნევით 3-6 
კგძ/სმ2, ტემპერატურით 70−85℃ ჰაერის ხარჯი შეადგენს 100-120ნმ3/სთ-ს. ჰაერის წნევა საამქროს 
შემოსასვლელზე იზომება ხელსაწყოთი, ჰაერის ხარჯი გამხსნელი სვეტის წინ იზომება 
ხელსაწყოთი. ჰაერის შეთბობა ხდება თბომცვლელში. თბომცვლელი არის ჰორიზონტალური 
ცილინდრული აპარატი, თბომცვლელის მილებს მიეწოდება ჰაერი, მილთაშორის სივრცეში კი 
კონდენსირდება ორთქლი და ორთქლის კონდენსაციის სითბოს ხარჯზე ხდება ჰაერის შეთბობა. 
ორთქლის შესასვლელზე თბომცვლელში. არის ტემპერატურის მარეგულირებელი სარქველი. 
ტემპერატურის მინიმალურ და მაქსიმალურ მნიშვნელობებზე გათვალისწინებულია 
სიგნალიზაცია დისტანციური მართვის პულტში. 

57%-იანი აზოტმჟავას მიწოდება საცავიდან ხდება დოზირების  ტუმბოთი. აზოტმჟავას 
მაქსიმალური ხარჯი 110-120 კგ/სთ-ს (100%-ზე გადათვლით) შეადგენს. წნევა გამხსნელ სვეტში 
იზომება მანომეტრით, მაქსიმალური დასაშვები წნევა აპარატში 0,2 კგძ/სმ2-ს შეადგენს. 

ტემპერატურა გამხსნელი სვეტის ზემო ნაწილში იზომება ხელსაწყოთი და 75-85℃-ს შეადგენს. 
ტემპერატურა გამხსნელი სვეტის ქვემო ნაწილში შეადგენს 75-85℃-ს, ტემპერატურა 
რეგულირდება ორთქლის (5კგძ/სმ2) მიწოდებით აპარატის პერანგში, ორთქლის ხაზზე მყოფი 
მარეგულირებელი სარქველით, რომელიც თავის მხრივ დაკავშირებულია ხელსაწყოსთან. 
ორთქლი საამქროში შემოდის საქარხნო ქსელიდან (5კგძ/სმ2), ორთქლის ხარჯი შემოსასვლელზე 
იზომება ხელსაწყოთი და შეადგენს 400-500კგ/სთ-ს, ორთქლის ტემპერატურა ასევე იზომება 
ხელსაწყოთი და შეადგენს 150-180℃-ს. 

გამხსნელ სვეტს აქვს დონის მარეგულირებელი მილი რამდენიმე ზღუდარით, რომელიც 
შეიძლება ჩაირთოს მუშაობაში საჭიროების შემთხვევაში. რეაქციის შედეგად მიღებული ხსნარის 
შემადგენლობა შემდეგია: 

• გოგირდმჟავა-4-6%; 
• შაბიამანი 42-49%; 
• აზოტმჟავა 0,23%; 
• დანარჩენი წყალი. 

შაბიამნის უბანზე არსებულ გამხსნელ სვეტში შემავალი ჰაერის წნევა იზომება ტექნიკური 
მანომეტრით, რომელიც შედგება: კორპუსი, ზამბარა, ბურდონის მილი, მიმყვანი მექანიზმი 
მხარისაგან, რომელიც მიმაგრებულია ბურდონის მილის ბოლოზე, რის საშუალებითაც ხდება 
ისრის რეგულირება. ჰაერის ხარჯი იზომება ხარჯმზომით, რომელიც მიერთებულია 
დიაფრაგმაზე (მილში ჩამონტაჟებული). ხარჯმზომი (13DD11) ზომავს წნევათა შორის სხვაობას 
და ის გადაეცემა სამართავ პულტზე. 

ხსნარი სვეტის ქვემო ნაწილიდან ჩაედინება ორი საცავიდან ერთ-ერთში. საცავში ჩასვლამდე 
ხდება ხსნარის კუთრი წონის კონტროლი. რეაქციის შედეგად მიღებული ხსნარის კუთრი წონა 
1400 კგ/მ3-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს. კუთრი წონის ნაკლებობა მიუთითებს იმაზე, რომ 
წონასწორობის რეჟიმი არ დამყარებულა და სპილენძის გახსნა კარგად არ ხდება. 

შაბიამნის კონცენტრირებული ხსნარი საცავიდან ტუმბოთი მიეწოდება კრისტალიზატორს. 
საცავებში დონე იზომება ხელსაწყოთი, დონის ავტომატური რეგულირება ხდება ტუმბოს 
დაჭირხნის ხაზზე მყოფი სარქველით. საცავში მაქსიმალურ დონეზე გათვალისწინებულია 
სიგნალიზაცია. შნეკ-კრისტალიზატორის წინ ხდება ხსნარის ხარჯის კონტროლი. ხსნარის 
მოცულობითი ხარჯი 1,5-2 მ3/სთ-ს შეადგენს. ტუმბოს წინ გათვალისწინებულია ხსნარის 
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შემადგენლობის ანალიზური კონტროლი საანალიზო წერტილიდან. ტუმბოს შეწოვის ხაზზე 
აგრეთვე გათვალისწინებულია აზოტმჟავას კონცენტრაციის მაკონტროლებელი ხელსაწყო, 
აზოტმჟავას კონცენტრაციის მაქსიმალურ მნიშვნელობაზე-0,3% აზოტმჟავას დოზირების ტუმბო 
უნდა გამოირთოს, ხოლო მინიმალურ მნიშვნელობაზე (0,1%) ჩაირთოს ავტომატურად. 

კრისტალიზატორი წარმოადგენს ღია შნეკს, რომელიც აღჭურვილია გამაცივებელი პერანგით. 
პერანგში ხდება მბრუნავი წყლის მიწოდება. შნეკის საშუალებით ხდება ხსნარის გაციება 28-30℃ 
ტემპერატურამდე და იქიდან შაბიამნის გამოკრისტალება. შნეკის სარეველას ბრუნთა რიცხვი 
შეადგენს 2-3 ბრ/წთ-ს. შნეკის შემდეგ გათვალისწინებულია სუსპენზიის ტემპერატურის 
კონტროლი.  დედა ხსნარის და სუსპენზიის კრისტალები თვითდინებით ჩაედინება 
შემასქელებელში, რომელიც გრავიტაციულ სალექარს წარმოადგენს. შაბიამანის კრისტალები 
ჩაედინება სალექარის ქვემო ნაწილში, ხოლო  დედა ხსნარი თვითდინებით გადმოდის მისი ზემო  
ნაწილიდან. კრისტალიზატორში მიღებული სუსპენზიის კონცენტრაცია 20%-ს შეადგენს, 
შემასქელებლის შემდეგ ეს კონცენტრაცია 50-55%-ის ფარგლებშია. შემასქელებელს აქვს 
სარეველა, რომლის ჩართვა და ხსნარის არევა შეიძლება განხორციელდეს პერიოდულად. 
შემასქელებელი აგრეთვე აღჭურვილია გამაციებელი პერანგით, რომელშიც ხდება მბრუნავი 
წყლის მიწოდება. 

დედა ხსნარის და შაბიამნის კრისტალების სუსპენზია შემასქელებლის შემდეგ მიეწოდება 
ცენტრიფუგას. ცენტრიფუგა პერიოდული მოქმედებისაა, მასშივე ხდება ნალექის გარეცხვა ჭარბი 
გოგირდმჟავისაგან ტუმბოდან გამომავალი საწყისი ხსნარის საშუალებით. 

გამრეცხი წყალი შემასქელებლიდან და ცენტრიფუგიდან გამოსულ დედა ხსნართან ერთად 
ჩაედინება დედა ხსნარის საცავში. ამავე საცავში ხდება აგრეთვე გოგირდმჟავას დამატება 
საცავიდან დოზირების ტუმბოთი. გოგირდმჟავას დამატება საცავში ხდება იმ თანაფარდობით, 
რომ დედა ხსნარში გოგირდმჟავას კონცენტრაციამ 12-20% შეადგინოს. გოგირდმჟავას 
კონცენტრაცია საცავის გამოსასვლელზე იზომება ავტომატური კონცენტრატმზომით. 
გოგირდმჟავას მაქსიმალურ კონცენტრაციაზე 20% მოხდება დოზირების ტუმბოს ავტომატური 
გამორთვა, ხოლო მინიმალურ კონცენტრაციაზე 12% მისი ავტომატური ჩართვა. გოგირდმჟავას 
მაქსიმალური ხარჯი 160კგ/სთ-ს შეადგენს (100%-ზე გადათვლით). 

საცავი წარმოადგენს ვერტიკალურ ცილინდრულ გამაცხელებელი კლაკნილით აღჭურვილ 
უჟანგავი ფოლადის აპარატს. საცავში აგრეთვე ხდება  სვეტის გამრეცხი წყლის მიწოდება 
ტუმბოთი, თუ საჭიროა აგრეთვე უნდა მოხდეს ქიმიურად გაწმენდილი წყლის დამატება. წყალის 
ხარჯი საცავში 100-110კგ/სთ-ს შეადგენს. 

დედა ხსნარის და გოგირდმჟავას ნარევი საცავიდან ტუმბოს საშუალებით, საცავში დონის 
მარეგულირებელი სარქველის გავლით მიეწოდება გამხსნელ სვეტს. ხაზზე 
გათვალისწინებულია ხსნარის  სიმკვრივის გამზომი ხელსაწყო, ხსნარის სიმკვრივე უნდა იყოს 
1280კგ/მ3-ის ფარგლებში. 

ცენტრიფუგიდან გამოსული შაბიამანი 4-5% ტენის შემცველობით ლენტური ტრანსპორტიორით 
მიეწოდება მდუღარეფენიან საშრობში. საშრობში მდუღარე ფენის შექმნა და შაბიამნის შრობა 
ხდება ჰაერით, რომლის ტემპერატურა 90-100℃-ს შეადგენს. ჰაერი შეიწოვება ატმოსფეროდან 
ვენტილატორით B-3, შემდგომ გათბება კალორიფერში 5კგძ/სმ2 წნევის ორთქლის საშუალებით 
და მიეწოდება საშრობს. მარილის გამოსასვლელზე ხდება მისი გაციება ცივი ჰაერით, რომელიც 
საშრობს მიეწოდება ვენტილატორით. ვენტილატორი ჰაერს შეიწოვს ატმოსფეროდან. საშრობში 
ხდება შაბიამანის გაშრობა 0,3% ტენის შემცველობამდე. გამშრალი შაბიამანი მიეწოდება 
შეფუთვის დანადგარს, სადაც ჩაიყრება 50კგ-იან ტომრებში, აიწონება და შეიფუთება. 

საშრობიდან გამომავალი ჰაერი გაივლის ციკლონს, იქიდან შეიწოვება ვენტილატორის მიერ და 
მიეწოდება გამრეცხ სკრუბერს. გამრეცხი სკრუბერი ჩანაწყობიანია, იქ ჰაერის მორწყვა ხდება 
საცირკულაციო ხსნარით, რომელშიც შაბიამანის კონცენტრაცია 3-4%-ს შეადგენს. სკრუბერიდან 
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გამოსული ხსნარი თვითდინებით  ჩაედინება საცავში, იქიდან ტუმბოთი ისევ მიეწოდება 
სკრუბერს მორწყვაზე. საცავში შაბიამანის კონცენტრაციის შენარჩუნების მიზნით მუდმივად 
მიეწოდება ქიმიურად გაუმარილოებული წყალი. ჭარბი ხსნარი ტუმბოს დაჭირხნის ხაზიდან 
დონის მარეგულირებელი სარქველის გავლით მიეწოდება დედა ხსნარის საცავს, საიდანაც დედა 
ხსნართან ერთად უკან ბრუნდება პროცესში. 

გოგირდმჟავას წარმოების ტექნოლოგიური სქემა მოცემულია 4.6.8.1. ნახაზზე 

ნახაზი  4.6.8.1. ტექნოლოგიური სქემა 

 
 
 

4.7 ციანმარილების საამქრო. 

ციანმარილების საამქრო პირობითად დაყოფილია ციანწყალლბადმჟავას და სუფთა 
ციანმარილების განყოფილებებად. აღნიშნული განყოფილებების შემადგენლობაში შედის: 
საწარმოო კორპუსი და ციანმჟავის აირის გამწმენდი საწყობი (992); ცინმაჟავას მიღების უბანი 992-
1ტარის დამზადების უბანი (993); შხეფსაცივარი (994); სატუმბი სადგური (995); საცავები (997); 
ეტაჟერი (999); ფეკალური წყლების სატუმბი სადგური, რომელიც უმოქმედო მდგომარეობაშია 
(327); ლითონის და ხის მასალების საწყობი (1000); საყოფაცხოვრებო ადმინისტრაციული 
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კორპუსი (1051); სუფთა ციანმარილების ძირითადი საწარმოო კორპუსი (1052); სამაცივრო 
განყოფილება, ჩამდინარე წყლების გაწმენდა/კომპრესიის. ჰაერის გაშრობის, მექანიკური 
სახელოსნოს კორპუსი (1053); ავარიული საცავი (1054); სალექარი (1055); საამქროს ესაზღვრება 
მატერიალური საწყობი, რომლის ტერიტორიაზე განთავსებულია ორი საწყობი (125 და 126) 
სამრეცხაო (167); სატუმბი სადგური და ელ ქვესადგური N69 (1061) და შხეფსაცივარი (1062). 
ციანმარილების საამქროს გენ-გეგმა მოცემულია 4.7.1. ნახაზზე. 

 

 

4.7.1 ციანწყალბადმჟავას განყოფილება 

ციანწყალბადმჟავას მიღების მეთოდი დაფუძნებულია ჰაერის ჟანგბადით ამიაკისა და მეთანის 
ნარევის არასრულ კატალიზურ დაჟანგვაზე, შემდგომში კონტაქტურ აირებიდან მიმდინარეობს 
ამიაკის გოგირდმჟავით შთანთქმა. ციან წყალბადის წლით აბსორბცია და წყალხსნარიდან ციან 
მჟავას გამოხდა აბსორბენტის ნაწილობრივი რეციკლირებით, რის შედეგადაც მიიღება 98 %-იანი 
ციან მჟავა. მიღებული ციანწყალბადმჟავა მომხმარებელს მიეწოდება ინჰიბიტორის (ძმარმჟავა) 
დამატებით. საამქროს წლიური სიმძლავრე შეადგენს 11 500 ტ/წ-ს. 

ციანწყალბადმჟავას სინთეზის დროს ჰაერის მიწოდება ხდება ატმოსფეროდან, ჰაერმბერის 
საშუალებით, რომლის გამოსასვლელში ჰაერი განიცდის შეკუმშვას 12 კპა წნევამდე. 
ტექნოლოგიური ჰაერი ჰაერმბერის შემდეგ გაივლის ქაფ-აირ-გამწმენდში, სადაც იწმინდება 
ხენჯისგან და მექანიკური მინარევებისგან. ქაფ-აირ-გამწმენდიდან ტექნოლოგიური ჰაერის 
დაახლოებით 90% გაივლის ელექტრო-საკვალთს, რომლის გავლის შემდეგ გაივლის შემოვლითი 
(ბაიპასით) გზით და შემდეგ გაივლის მარეგულირებელ შიბერს. ჰაერის დანარჩენი 10% 
დაემატება მარეგულირებელ-მემბრანული სარქველით. 

შიბერის შემდეგ ტექნოლოგიური ჰაერი გაივლის ხარჯმზომს და გადავა თბომცვლელში, სადაც 
გათბება 40-45 0C-მდე.. თბომცვლელის შემდეგ ჰაერი გაივლის სახელოიან ფილტრს, რომელიც 
წარმოადგენს ვერტიკალურ, ცილინდრულ აპარატს, ბრტყელი ძირით. აპარატის შიგნით 
მოთავსებულია 37 ცალი გამფილტრავი სახელო. ფილტრის გავლის შემდეგ ჰაერი გაივლის 
უკუსარქველს და მიეწოდება შემრევს. 

ციან მჟავას სინთეზისთვის საჭირო აირადი ამიაკის მიწოდება ხორციელდება ამიაკის 
კოლექტორიდან. აირადი ამიაკი წნევით შედის შემთბობში, რომელიც წარმოადგენს 
ვერტიკალურ გარსაცმმილოვან აპარატს. რომლის მილთა შორის სივრცეში მიეწოდება ორთქლი, 
ხოლო მილებში გადის ამიაკი. 

შემთბობის შემდეგ ამიაკი გაივლის წნევის მარეგულირებელ სარქველს, რომლის შემდეგ შედის 
სინთეზის I სისტემის 32 მ3 მოცულობის რესივერში. რესივერიდან აირადი ამიაკი წამკვეთი 
სარქველის, ხარჯმზომის და მარეგულირებელი სარქველის გავლის შემდეგ შედის ფილტრში, 
მექანიკური მინარევების და ზეთისგან გაწმენდის მიზნით. ფილტრი წარმოადგენს ცილინდრულ 
ვერტიკალურ აპარატს, სადაც განლაგებულია 37 ცალი გამფილტრავი სახელო და ფილტრის 
გავლის შემდეგ აირადი ამიაკი შედის შემრევში. 
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ნახაზი 4.7.1.1 ციანმარილების საამქროს გენ-გეგმა 
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II სისტემის ხაზი I სისტემის ანალოგიურია, განსხვავდება მხოლოდ ბუფერფილტრით. 
ბუფერფილტრის გავლის შემდეგ, აირადი ამიაკი გაივლის უკუსარქველს, ხარჯმზომს, წამკვეთ 
სარქველს და შემდეგ შედის შემრევში. 

ციანმჟავას სინთეზის II სისტემის ხაზზე მოთავსებული ბუფერფილტრი წარმოადგენს 
ცილინდრულ ვერტიკალურ აპარატს, რომელშიც მოთავსებულია სახელოიანი ფილტრები. 
ბუფერფილტრი გათვალისწინებულია სისტემაში აირადი ამიაკის წნევის გასათანაბრებლად და 
ამა დროს მისი მინარევებისგან გასაწმენდად. 

ბუნებრივი აირი საამქროში შემოდის საქარხნო ქსელიდან და მარეგულირებელი სარქველის 
გავლით შედის რესივერში, რომელიც წარმოადგენს ვერტიკალურ, ცილინდრულ აპარატს, 
სფეროსებრი სახურავით. რესივერიდან ბუნებრივი აირი შედის ფილტრში, მექანიკური 
მინარევებისგან გაწმენდის მიზნით. ფილტრის შემდეგ I სისტემის სქემით, ბუნებრივი აირი 
თბება თბომცვლელში ისევე როგორც ჰაერი და შედის შემრევში, ხოლო სინთეზის II სისტემაზე 
ბუნებრივი აირი ამიაკის მსგავსად განიცდის წნევების რედუცირებას ჯერ რესივერში, შემდეგ 
ბუფერფილტრში. გაივლის უკუსარქველს, ხარჯმზომს და შედის შემრევში. 

საბოლოოდ გაწმენდილი ჰაერი, აირადი ამიაკი და ბუნებრივი აირი შედის შემრევში. შემრევი 
წარმოადგენს ვერტიკალურ ცილინდრულ აპარატს, რომელიც აღჭურვილია დრენაჟით. შემრევის 
შემდეგ აირის ნარევი გაივლის ცეცხლგადამღობს, რომელიც წარმოადგენს ვერტიკალურ 
ცილინდრულ აპარატს, კონუსური ძირით. იგი აღჭურვილია ორი საფეთქი მემბრანით, ხოლო 
შიგნით ორ ფენად დაყენებულია ალის გადამღობი ელემენტი ფოლადის ორი ბადით. 

შემრევის შემდეგ აირების ნარევი შედის საკონტაქტო აპარატში, რომელიც წარმოადგენს 
ვერტიკალურ ცილინდრულ აპარატს. აპარატის ზედა კონუსზე განლაგებულია სათვალთვალო 
კვარცის მინა და ღიობი კატალიზატორის ბადეების ასანთებად, რომლის ანთება წარმოებს 
წყალბადით, რომელიც მიეწოდება წყალბადის კოლექტორიდან. 

საკონტაქტო აპარატში მიღებული აირები გაივლის ქვაბ-უტილიზატორს, რომლის 
დანიშნულებაა სითბოს ართმევა. ქვაბ-უტილიზატორში კონტაქტური აირები ცივდება 300 0C-
მდე წყლით, რომელიც შედგება ქიმიურად გაწმენდილი წყლისგან და ორთქლის 
კონდენსატისაგან. 

საკონტაქტო აირები ქვაბ-უტილიზატორიდან შედის ვერტიკალურ მაცივარში, სადაც აირები 
ცივდება და შემდეგ გაივლის სულფატის სკრუბერს, ხოლო სკრუბერიდან გაივლის 
ჰორიზონტალურ თბომცვლელს, სადაც ცივდება 42 გრადუსამდე და დამატებითი გაციების 
მიზნით (11 გრადუსამდე) მიეწოდება მაცივარს. მაცივრიდან, გაციებული აირები მიეწოდება 
ფორს-სკრუბერს, სადაც ხდება ციან მჟავას აბსორბცია. 

ფორს-სკრუბერსა და სკრუბერში ციან მჟავას ორთქლის დაჭერა ხდება სპეციალური სითხეების 
საშუალებით. სკუბერების გავლის შემდეგ, ციან მჟავას ორთქლი გაივლის ჯერ სარექტიფიკაციო 
სვეტს, შემდეგ დეფლეგმატორს და კონდენსატორებს, სადაც დაკონდენსირებული ციან მჟავა 
ცივდება და გროვდება მზა პროდუქციის საცავში. მზა პროდუქციის საცავში განთავსებულია 3 
ჰორიზონტალური საცავი. 

ციანმჟავას განყოფილებაში, ჩამდინარე წყლები, რომლებიც შეიცავენ ციანიდებს, ციანმჟავას 
განყოფილებიდან, იკრიბება მიწისქვეშა რეზერვუარში (X 505112; Y4597981). 

რეზერვუარში ჩამდინარე წყლების გარდა ჩაედინება ტექნოლოგიური სტადიებიდან იატაკებისა 
და აპარატების ნარეცხი წყლები და წვიმის წყალი. რეზერვუარი წარმოადგენს ვერტიკალურ, 
კუბისმაგვარ მიმღებს, ჩამდინარე წყლების მისაღებად, შესანახად და გასაცემად. 

რეზერვუარის პარამეტრებია: სიგანე - 2000 მმ; სიგრძე - 2000 მმ; სიმაღლე - 2000 მმ; ტევადობა 8 
მ3. 
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ჩამდინარე წყლების რეზერვუარიდან, ჩამდინარე წყლები ციანმარილების განყოფილების 
ჩამდინარე წყლების გაუვნებლობის უბანზე, ჩაყურსული ტუმბოს საშუალებით გადაიტუმბება 
სუფთა ციანმარილების განყოფილებაში, გაუვნებლობის უბანზე (პოზ. 026 А). 

  

4.7.2 სუფთა ციანმარილების განყოფილება 

საწარმოში ნატრიუმის ციანიდის წარმოება ხდება 4.7.2.1. ნახაზზე წარმოდგენილი 
ტექნოლოგიური სქემის შესაბამისად. საამქროს წლიური სიმძლავრე შეადგენს 20 000 ტ/წ-ს. 

2008 წლის 11 დეკემბრის N43 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად, აღნიშნული 
განყოფილების სიმძლავრე შეადგენდა 10 000 ტ/წ-ს. დღეის მდგომარეობით განყოფილებას 
დაემატა მეორე ტექნოლოგიური ხაზი და ციანმარილების განყოფილების ჯამური სიმძლავრე 10 
000 ტ/წ-დან გაიზარდა 20 000 ტ/წ-მდე. 

საამქროს წარმადობის გაზრდა არ უკავშირდება ტექნოლოგიური ციკლის ან ტექნოლოგიური 
მოწყობილობების ცვლილებას, წარმადობის გაზრდა განპირობებულია კიდევ ერთი 
ტექნოლოგიური ხაზის დამატებით. 

ციანმარილების საამქროში წარმადობის გაზრდის შედეგ ტექნოლოგიური პროცესები კვლავ 
მიმდინარეობს ქვემოთ აღწერილი ტექნოლოგიური სქემის შესაბამისად. 

ტექნიკური ნატრიუმის ციანიდის მიღება ხდება კაუსტიკური სოდისა და ციანმჟავას 
ნეიტრალიზაციით. მიღებული ხსნარის შემდგომი აორთქლებით და წარმოქმნილი მარილის 
გაშრობით. საამქროში თბოცვლის სისტემის გაცივებას ემსახურება მბრუნავი წყალი, რომელიც 
მიეწოდება წყალმომარაგების საამქროდან. წყალი გამოიყენება კაუსტიკური სოდის მაცივრებში 
გასაცივებლად. საამქროში წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლები მიემართება მიწისქვეშა საცავში. 

ციანმარილების საამქროში დამონტაჟებულია ორი ტექნოლოგიური ხაზი. ციანმარილების 
წარმოება ხდება ციან მჟავას ნატრიუმის ტუტით ნეიტრალიზაციის გზით და შემდეგ ნატრიუმის 
ციანიდის წყალხსნარიდან წყლის აორთქლებით, კრისტალიზაციით, ცენტრიფუგირებით და 
შრობით. 

მწვავე ნატრიუმის ხსნარი და კაუსტიკური სოდა საამქროში შემოდის რკინიგზის ცისტერნებით 
და საწყობდება მათთვის განკუთვნილ 10 ერთეულ რეზერვუარში, საერთო ტევადობით 2160 ტ. 

ნეიტრალიზაციის რეაქცია ნატრიუმის ტუტისა და ციან მჟავას ურთიერთქმედებით 
მიმდინარებს რეაქტორში. რეაქტორში წინასწარ ისხმება ნატრიუმის ტუტე და ფილტრატი და 
მიმდინარეობს შერევა. მიმღებიდან კაუსტიკური სოდა ტუმბოს საშულებით მიეწოდება 
რეაქტორს. მიმღები წარმოადგენს 12 მ3 ტევადობის ჰორიზონტალურ ცილინდრულ აპარატს, 
რომელიც აღჭურვილია კლაკნილათი, ცივი წყლის და ორთქლის მისაწოდებლად ნატრიუმის 
ტუტის ტემპერატურის სარეგულირებლად. 

აღნიშნული რეაქცია დამთავრებულად ითვლება, როდესაც მიიღება არანაკლებ 38%-იანი 
ნატრიუმის ციანიდი და ხსნარში რჩება არაუმეტეს 3 % ნატრიუმის ტუტე. 38 %-იანი ნატრიუმის 
ციანიდის წყალ-ხსნარი გაივლის ამაორთქლებელს, შემდეგ კრისტალიზატორს და 
ცენტრიფუგას. ცენტრიფუგაში წარმოებს ნატრიუმის ციანიდის კრისტალების გამოყოფა დედა 
ხსნარიდან, რომლებიც გადიან შრობის პროცესს     
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ნახაზი 4.7.2.1. ციანწყალბადმჟავა ნატრიუმის წარმოება 

 

ცინ მჟავას საამქრო აღჭურვილია მცირე საქვაბით, რომელიც ცენტრალური საქვაბის გაჩერების 
შემთხვევაში უზრუნველყოფს ციან მჟავას საამქროს ორთქლით მომარაგებას.  

ციანმარილების წარმოებას გააჩნია წყლის საკუთარი ბრუნვითი წყალმომარაგების სისტემა. 

  

4.8 საქვაბე და ორთქლის წარმოება 

სითბოთი და ორთქლით წარმოების უზრუნველსაყოფად საწარმოში მოქმედებს “აზოტის” 
საქვაბე, სადაც დამონტაჟებულია БКЗ 75/39 ГМА ტიპის 5 აგრეგატი საქვაბე მუშაობს ბუნებრივ 
აირზე. ბუნებრივი აირის ხარჯი ერთ ტონა პროდუქციაზე 147,5 მ3. 

საამქროში ფუნქციონირებს წყლის ქიმიურად მომზადების უბანი და იგეგმება სახიფათო 
ნარჩენების ინსინერაციის უბნის მოწყობა. 

საქვაბე საამქროს წყალმომარაგების მილსადენებზე და ასევე დანადგარების მილგაყვანილობეზე 
ჩატარდა რევიზია-შეკეთება, ქიმიურად მომზადების უბნის მოქმედ ორ დეკარბონიზატორზე 
ნახშირორჟანგის გაფრქვევის ხაზზე, არსებული გადაბმის სისტემა შეიცვალა მეტალის 
კოლექტორით და დღეისათვის ის გამართულ მდგომარეობაშია. 

საქვაბე საამქროს წყლის საქვაბე დანადგარებს მიეწოდებათ ქიმიურად გაწმენდილი წყალი. 
აღნიშნული წყლის ქიმიურად გაწმენდა ხდება საქვაბე საამქროს წყლის ქიმიურად მომზადები 
განყოფილებაში. სადაც წყლის სიხისტე დაიყვანება 10-15 მკგ-მდე. წყალბად-კათიონიტური 
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ფილტრების აღსადგენად გამოიყენება აზოტმჟავა, ხოლო Na+ კათიონიტის ფილტრების აღდგენა 
24-26%-იანი მარილხსნარით. 

 

4.9 სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის საწარმო 
4.9.1 ზოგადი მიმოხილვა 

როგორც შესავალ ნაწილში აღინიშნა, სს ,,რუსთავის აზოტის’’ ქიმიური მრეწველობის პროცესში 
წარმოქმნილი მყარი და თხევადი სახიფათო და ზოგიერთი არასახიფათო ნარჩენების გარემოში 
მოხვედრის პრევენციის მიზნით, კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, საქვაბის საამქროსთან 
მოაწყოს ინსინერაციის უბანი და ინსინერაციის პროცესში წარმოქმნილი ნამწვი აირების 
ატმოსფეროში გაფრქვევისთვის გამოიყენოს შერჩეულ ტერიტორიაზე არსებული 180 მ სიმაღლის 
გაფრქვევის მილი. ინსინერატორის განთავსების ტერიტორიის ფოტომასალა იხილეთ 4.9.1.1. 
სურათზე. 

ინსინერატორის საპროექტო დოკუმენტაცია დამუშავებულია სს „რუსთავის აზოტი“-ს 
საპროექტო-საკონსტრუქტორო განყოფილებაში, ხოლო ინსინერატორის აღჭურვილობის 
დამზადება და სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება მოხდება საწარმოს სპეციალისტების მიერ.  

ინსინერატორში მყარი ნარჩენების ჩატვირთვა მოხდება ხელით, ხოლო თხევადი ნარჩენების 
ავტომატურად. ინსინერატორის სამუშაო რეჟიმი დამოკიდებული იქნება მასში დასამუშავებელი 
ნარჩენების წარმოქმნის ინტენსიობაზე. 

საწარმოს ძირითად და დამხმარე საამქროებში წარმოქმნილი ნარჩენების ინსინერატორის უბანზე 
გადატანა განხორციელდება შიდა ავტოტრანსპორტით. ინსინერატორში, ნარჩენების 
კომპაქტურად ჩატვირთვის მიზნით, გათვალისწინებულია დიდი ზომის ნარჩენების 
დაქუცმაცება. ინსინერაციის უბანზე ასევე გათვალისწინებულია ნარჩენების დროებითი 
დასაწყობების (2 ტონამდე, რამდენიმე დღით) უბანის მოწყობა.   

ინსინერატორში გაუვნებლებას დაექვემდებარება: საწარმოში წარმოქმნილი ზეთით 
დაბინძურებული ნარჩენები (15 02 02*); ნამუშევარი ზეთი, რომელიც არ შეიცავს ქლორირებულ 
ბიფენილებს (13 02 05*); გააქტივებული ნახშირი (19 01 10*); ზეთის ფილტრები (16 01 07*); 
ციანმარილების და კაუსტიკური სოდის ტარის ნარჩენები და სხვა ნარჩენები (15 01 10*); 
ამინონაერთები (06 10 02*); საღებავები (08 01 11*); ორგანული გამხსნელები (14 06 03*); 
მედიკამენტების ნარჩენები (20 01 32); დაბინძურებული ხის ნარჩენები (19 12 06*) და ა.შ. 

სურათი 4.9.1.1. ინსინერატორის განთავსების ტერიტორია და არსებული გაფრქვევის მილი 
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4.9.2 ინსინერატორის ტექნიკური მახასიათებლების და ტექნოლოგიური ციკლის აღწერა 

საპროექტო ინსინერატორი წარმოადგენს მართკუთხა ფორმის ცეცხლგამძლე აგურით ამოგებულ 
დანადგარს, რომელის შედგება წვის კამერისგან, ნამწვი აირების ატმოსფეროში გაფრქვევის 
მილისგან, ბუნებრივი აირის სანთურისგან, თხევადი ნარჩენების სანთურისგან და ბუნებრივი 
აირის მორიგე სანთურისგან. 

ღუმელის გაცხელება ხდება ბუნებრივი აირით, ამისათვის ბუნებრივი აირის სანთურას 
მიეწოდება ჯერ ჰაერი, ხოლო შემდეგ ბუნებრივი აირი. ბუნებრივი აირის მაქსიმალური ხარჯია 
30 მ3/სთ. ინსინერატორის წარმადობა შეადგენს 36 კგ/სთ-ს, ხოლო მასში წვის ტემპერატურა 1000 
– 1100 0C-ს. 

ინსინერატორის დამზადებას უზრუნველყოფს სს ,,რუსთავის აზოტი’’. ინსინერატორში 
ნარჩენების ჩატვირთვის, ნარჩენების ინსინერაციის შემდეგ ინსინერატორის გაგრილების და 
ნაცრის გადმოტვირთვის პროცესების გათვალისწინებით, ინსინერატორის მაქსიმალური 
სამუშაო რეჟიმი დღის განმავლობაში შეადგენს 16 სთ/დღ.ღ. ინსინერატორის სამუშაო დროის და 
წარმადობის გათვალისწინებით დღე-ღამეში შესაძლებელი იქნება: 36 კგ/სთ x 16 სთ/დღ.ღ =  576 
კგ/დღ.ღ. ნარჩენის ინსინერაცია. 

ინსინერატორში მყარი ნარჩენების ჩატვირთვა მოხდება მექანიკურად, ნიჩბის საშუალებით, 
ხოლო თხევადი ნარჩენების მიწოდება განხორციელდება თხევადი ნარჩენების რეზერვუარიდან 
ტუმბოს საშუალებით. 

ინსინერატორში მყარი ნარჩენების ჩატვირთვამდე წვის კამერა ცხელდება დაახლოებით 400 0C-
მდე, ხოლო თხევადი ნარჩენების მიწოდებამდე წვის კამერაში ტემპერატურა უნდა იყოს 800 0C, 
ამასთან, თხევადი ნარჩენები ინსინერატორში ჩატვირთვამდე ავზში თბება 50-60 0C-მდე, ხოლო 
შემდეგ მიეწოდება თხევადი ნარჩენების სანთურას. თხევადი ნარჩენების ინსინერაციის 
პროცესში ბუნებრივი აირის მიწოდება ხორციელდება მორიგე სანთურის საშუალებით. 

ინსინერატორი, წარმოქმნილი ნაცრის გადმოტვირთვამდე ცივდება 100 0C-მდე. ნაცრის 
გადმოტვირთვა ხდება გამოსაწევი ქვეშის საშულებით და ნიჩბით. 

ინსინერატორში წვის პროცესში წარმოქმნილი ნამწვი აირების გაწმენდა წარმოებს ჯერ მეტალის 
ბადიან ფილტრში, შემდეგ თბომცვლელში. თბომცვლელის დანიშნულებაა ნამწვი აირების 
გაცივება 600-დან 150 0C-მდე. თბომცვლელის გავლის შემდეგ ნამწვი აირები მიემართება გამრეცხ 
სვეტში, სადაც აირი ირეცხება წყლით და ასევე იწმინდება მექანიკური მინარევებისგან. 

გამრეცხი სვეტი აღჭურვილია დონემზომით, რაშიგის მეტალის რგოლებისგან, სითხისა და აირის 
გამანაწილებელი მოწყობილობებით. 

გამრეცხ სვეტში წყლის ცირკულაცია ხდება ტუმბოს საშუალებით. მასში მკვებავი წყლის 
მიწოდება წარმოებს საქვაბე საამქროდან, ხოლო ჭარბი წყლის გადაღვრა ხდება სალექარში, ხოლო 
სალექარის გავლის შემდეგ საწარმოს კანალიზაციაში. 

გამრეცხ სვეტში გაწმენდილი აირის შეწოვა მოხდება კვამლის გამწოვი ვენტილატორით და 
კვამლის გაფრქვევის მილიდან გაიფრქვევა ატმოსფეროში. საპროექტო ინსინერატორის 
ტექნოლოგიური სქემა მოცემულია 4.9.2.1. ნახაზზე.  

რაც შეეხება ინსინერაციის პროცესში წარმოქმნილ ნაცარს, აღნიშნული ნაცარი შესაძლებელია 
იყოს სახიფათო და ასევე არასახიფათო, იმის გათვალისწინებით, თუ რა სახის ნარჩენის 
ინსინერაცია განხორციელდება. მაგალითად, თუ ინსინერატორში მოხდება არასახიფათო 
ნარჩენების ინსინერაცია (ქსოვილის ფილტრები, დაუბინძურებელი ხე (მაგ. პალეტების 
ნარჩენები), ნახერხი,  და ა.შ.) ინსინერაციის შედეგად წარმოქმნილ ნაცარში სახიფათო 
ნივთიერებების არსებობა პრაქტიკულად გამორიცხულია, გარდა ამისა, თუ ინსინერატორში 
მოხდება ნავთობპროდუქტების და ასევე ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ნარჩენების 
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ინსინერაცია, ნავთობპროდუქტების შემადგენლობის გათვალისწინებით (ნახშირწყალბადური 
ჯაჭვები), ნაკლებია იმის ალბათობა, რომ ნაცარში მოხვდება სახიფათო ელემენტები. 

ინსინერატორში ნარჩენების ინსინერაციის შედეგად წარმოქმნილ ნაცარს, „სახეობებისა და 
მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 17 აგვისტოს N426 დადგენილების შესაბამისად, 
შესაძლებელია მივუსადაგოთ კოდები: 

• 10 01 14* - ინსინერაციის/დაწვის შედეგად მიღებული მძიმე ნაცარი და წიდა, რომელიც 
შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს; 

• 10 01 15 - ინსინერაციის/დაწვის შედეგად მიღებული მძიმე ნაცარი და წიდა, რომელიც არ 
შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს (არ ვხვდებით 10 01 14* პუნქტში; 

• 10 01 16* - ინსინერაციის/დაწვის შედეგად მიღებული აქროლადი ნაცარი, რომელიც 
შეიცავს საშიშ ნივთიერებებს; 

• 10 01 17 - ინსინერაციის/დაწვის შედეგად მიღებული აქროლადი ნაცარი, რომელიც არ 
შეიცავს საშიშ ნივთიერებებს (რომელსაც არ ვხვდებით 10 01 16* პუნქტში). 

ინსინერატორის განთავსებამდე და მისი ექსპლუატაციაში გაშვებამდე შეუძლებელია მიღებული 
ნაცრის სახიფათობის ან არასახიფათბის დადგენა, ამიტომ ნაცრის სახიფათოობის დადგენის 
მიზნით, ინსინერატორის ექსპლუატაციის ეტაპზე, ნაცარს პერიოდულად ჩაუტარდება ანალიზი. 
ნაცარში სახიფათო კომპონენტების აღმოჩენის შემთხვევაში, ნაცარი მოთავსდება ჯერ 
პოლიეთილების ტომრებში და შემდეგ დახურულ კონტეინერში, რომელიც შემდგომი მართვის 
მიზნით გადატანილი იქნება ჯერ 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი 
განთავსების ობიექტზე, 1 წლამდე ვადით, ხოლო შემდეგ გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე 
კომპანიას. 

ხოლო ნაცრის არასახიფათო ფრაქცია, განთავსდება პოლიეთილენის ტომრებში და მისი 
განთავსება მოხდება არასახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელზე, შესაბამისი შეთანხმების 
საფუძველზე.  

ინსინერაციის უბანზე წარმოქმნილი ფერფლის  რაოდენობის, სახეობის,   მახასიათებლების და 
განთავსების  შესახებ ინფორმაცია მოცემულია მე-3 დანართში. 

როგორც უკვე აღინიშნა, ნარჩენების დაწვის დანადგარი (ინსინერატორი) განკუთვნილია სს 
„რუსთავის აზოტის“ საწარმოში წარმოქმნილი მყარი და თხევადი ნარჩენების გასაუვნებლად. 
ინსინერატორში თხევადი და მყარი ნარჩენების მიწოდება მოხდება პერიოდულად, ამასთან, 
ღუმელში შესაძლებელის მყარი და თხევადი ნარჩენების ერთდროულად დაწვა. 

ინსინერაციის უბანზე მყარი სახიფათო და ზოგიერთი არასახიფათო ნარჩენი შემოვა შესაბამისი 
კონტეინერით და განთავსდება მათთვის განკუთვნილ საწყობში. ამავე ინსინერატორში მოხდება 
საწარმოში წარმოქმნილი სამედიცინო ნარჩენების ინსინერაციაც, რომელებიც ასევე შემოვა 
დახურული კონტეინერებით. ინსინერატორში სამედიცინო ნარჩენების ჩატვირთვა მოხდება 
შეფუთვის გაუხსნელად. 

ინსინერატორს (П-1) მყარი ნარჩენები მიეწოდება საწყობიდან (იხ. ნახაზი 4.9.2.1), ხოლო 
თხევადი ნარჩენები სპეციალური საცავიდან (E-1). თხევადი ნარჩენების საცავი აღჭურვილია 
ელექტრო გამაცხელებელით, რომლის საშუალებითაც თხევადი ნარჩენების შეთბობა ხდება 50-
60 0C-მდე. ხსნარის შეთბობისას ღუმელში სითხის მისაწოდებელი ტუმბო (H-1) ირთვება 
ცირკულაციაზე. 

მყარი და თხევადი ნარჩენების წვა ხდება დახშულ სივრცეში, ინსინერატორის წვის კამერაში, 
სადაც აგრეთვე ხდება ბუნებრივი აირის და ჰაერის ნარევის მიწოდება. ნარჩენების თერმული 
დაშლა უზრუნველყოფს მათ გაუვნებელყოფას. წვის პროდუქტები მაცივრის და გამრეცხი 
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სვეტის გავლით გადავა საქვაბის ტერიტორიაზე არსებულ 180 მ სიმაღლის საკვამლე მილში და 
მილიდან გაიტყორცნება ატმოსფეროში. ღუმელში წვის ტემპერატურა შეადგენს 1000 0C-ს. 

ინსინერატორის (ღუმელის) თავდაპირველი გაცხელება ხდება ბუნებრივი აირით. ამისათვის 
ჩაირთვება ჰაერმბერი (B-1) და ინსინერატორსა და ბუნებრივი აირის სანთურას მიეწოდება ჰაერი, 
ხოლო შემდგომ ბუნებრივი აირი და მოხდება ღუმელის ანთება ნაპერწკლის მოწყობილობით. 
ღუმელის 400 0C-მდე გაცხელების შემდეგ, ნიჩბის საშუალებით მოხდება მასში ნარჩენების 
ჩატვირთვა. მყარი მასალის ჩატვირთვა ღუმელში ხდება პერიოდულად 100-120 კგ-ს ოდენობით, 
მის სრულ დაწვამდე. ინსინერატორის წარმადობა მყარ მასალაზე გადათვლით შეადგენს 36 
კგ/სთ-ს. 

ინსინერატორში თხევადი ნარჩენების მიწოდებამდე წინდაწინ ხდება თხევადი ნარჩენების 
საცავის და ტუმბოს სამუშაოდ მომზადება. ტუმბოს შეწოვის ხაზზე მოხდება ფილტრის გაწმენდა 
და შემდგომ ტუმბო ირთვება ცირკულაციაზე. ხსნარის მიწოდება ინსინერატორში ხდება სითხის 
სანთურაზე. სითხის მიწოდებისას და მთელი წვის პროცესში ბუნებრივი აირის მორიგე სანთურა 
ანთია. 

ინსინერატორის ტემპერატურა 1000-1100 0C-ის ფარგლებში უნდა იყოს. ტემპერატურის 1200 0C-
მდე აწევის შემთხვევაში გათვალისწინებულია ბლოკირება (TIRSA-1), რომელიც 
უზრუნველყოფს ბუნებრივი აირის წამკვეთის (HCV-1) და თხევადი საწვავის წამკვეთის (HCV-2) 
გადაკეტვას. 

ღუმელიდან გამოსული ნამწვი აირები იწმინდება მეტალის ბადიან ფილტრში და მიემართება 
თბომცვლელისკენ (T-1). თბომცვლელის დანიშნულებაა ნამწვი აირების გაგრილება  600-და 150 
0C-მდე და წყლის გათბობა 80 0C-მდე. წყლის მიწოდება მოხდება საქვაბის საამქროდან. წყალი 
მოძრაობს თბომცვლელის მილებში, ხოლო აირები მილთაშორის სივრცეში, სადაც ხდება მათი 
გაგრილება, წყალთან კონტაქტის გარეშე. თბომცვლელის მილებში ცირკულირებული წყალი 
ისევ ბრუნდება საქვაბეში. 

თბომცვლელიდან გამოსული ნამწვი აირები მიემართება გამრეცხ სვეტში (K-1), სადაც აირი 
ირეცხება წყლით და იწმინდება მექანიკური მინარევებისგან. გამრეცხი სვეტი აღჭურვილია 
დონემზომით, რაშიგის მეტალის რგოლების ჩანაწყობით, სითხის და აირის გამანაწილებელი 
მოწყობილობებით. წყლის ცირკულაცია ხდება ტუმბოთი (H-2). მკვებავი წყლის მიწოდება 
სვეტში ხდება საქვაბე საამქროდან ან ტუმბოთი (H-3). ჭარბი წყალი, დონის მარეგულირებელი 
სარქველის (LIRCA-2) საშუალებით ჩაედინება სალექარში (E-3), ხოლო სალექარიდან 
კანალიზაციაში. გარეცხილი აირი შეიწოვება კვამლის გამწოვი ვენტილატორით (B-2) და 
უერთდება გაფრქვევის მილს. 

ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოების და ავარიების თავიდან აცილების მიზნით, 
გათვალისწინებულია სხვადასხვა დამცავი ღონისძიებები. მაგ. ინსინერატორის წნევის გაზრდის, 
მისი გადახურების ან დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, ბუნებრივი აირის ხაზზე 
გათვალისწინებულია წნევის დამცავი სარქველი. თვითონ ინსინერატორს ექნება საფეთქი 
მემბრანა, რომლის რღვევის შედეგად, აირის დამატებითი გასავლელი მიეცემა ატმოსფეროში. 
ინსინერატორში ასევე გათვალისწინებულია შიგა და გამომავალი აირის ტემპერატურის 
კონტროლი. 

თხევადი ნარჩენების საცავი, დაღვრისგან დაცვის მიზნით, აღჭურვილი იქნება სპეციალური 
შემკრებით, რომლის მოცულობა საცავის მოცულობის ტოლი იქნება. თხევადი ნარჩენების 
საცავში, ნარჩენების ჩასასხმელად გათვალისწინებულია სამომსახურეო ბაქანი, კიბით.     

პროექტით ასევე გათვალისწინებულია ხანძრის ქრობის სისტემა, რისთვისაც სქემაში ჩართულია 
წყლის საცავი (E-2), რომელიც ივსება საქვაბის საამქროდან მოწოდებული წყლით. აგრეთვე 
წყლის ტუმბო (H-3), საიდანაც წყლის მიწოდება მოხდება სახანძრო ჰიდრანტზე.
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ნახაზი 4.9.2.1. საპროექტო ინსინერატორის ტექნოლოგიური სქემა 
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პერიოდულად, რემონტისთვის ან დათვალიერებისთვის, დაიწყება ღუმელის გაჩერების 
ოპერაციები. გადაიკეტება წვადი სითხე, ჰაერი, ბუნებრივი აირი და მორე სანთურაზე ჰაერი. 
ჩაქრება ასევე ძირითადი სანთურაც. ამის შემდეგ იკეტება ბუნებრივი აირის ყველა არმატურა, 
შემდეგ ისევ იღება ღუმელზე მიმავალი ჰაერის ხაზი და ხდება ღუმელის გაქრევა ჰაერით 10-15 
წთ-ს განმავლობაში. ამის შემდგომ გამოირთვება ჰაერმბერი და წყდება ჰაერის მოწოდება, რათა 
შესრულდეს სარემონტო-პროფილაქტიკური ღონისძიებები. 

 

 

4.9.3 ინსინერაციის უბანზე დასამუშავებელი ნარჩენების სახეობა, რაოდენობა, წარმოშობა, 
აღდგენის ან განთავსების ოპერაციები. 

როგორც უკვე აღინიშნა,  ინსინერაციის უბანზე დაგეგმილია საწარმოში წარმოქმნილი სახიფათო 
და ზოგიერთი არასახიფათო ნარჩენების გადამუშავება, რომლებიც შესაძლებელია წარმოიშვას 
სხვადასხვა საქმიანობის ეტაპზე. საქმიანობის პროფილის მიხედვით, ნარჩენს შეესაბამება კოდი 
და ნარჩენის დასახელება, რომელიც დადგენილია ,,სახეობებისა და მახასიათებლების მიხედვით 
ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ’’ მთავრობის დადგენილებით. 

აღნიშნული დადგენილება ამა თუ იმ საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილ ნარჩენებს, საქმიანობის 
სფეროს მიხედვით, ერთ ჯგუფში აერთიანებს და ჯგუფს მინიჭებული აქვს ორნიშნა კოდი. 
საქმიანობის სფეროს მიხედვით განსაზღვრულ ჯგუფში, საერთო მახასიათებლების მქონე 
ნარჩენები გაერთიანებულია ერთ ქვეჯგუფში, რომლებსაც შეესაბამება ოთხ ნიშნა კოდი, ხოლო 
ქვეჯგუფში გაერთიანებულ თითოეულ ნარჩენს მინიჭებული აქვს ექვსნიშნა კოდი, რომელიც 
განსაზღვრავს კონკრეტულ ნარჩენს და შეესაბამება დასახელება. 

ინსინერაციის უბანზე დამუშავებას დაქვემდებარებული ნარჩენების სახეობა, შესაბამისი 
ექვსნიშნა კოდით და დასახელებით მოცემულია 4.9.3.1. ცხრილში. 

ცხრილი 4.9.3.1. ინსინერაციის უბანზე დასამუშავებლად შემოტანილი ნარჩენების სახეობა, 
მახასიათებლები და განთავსების ოპერაციები   

ნარჩენის 
კოდი ნარჩენის დასახელება 

სახიფათო 
(დიახ/არა) 

სახიფათ
ობის 

მახასიათ
ებელი 

განთავსების 
ოპერაციები 

1 2 3 4 5 

13 02 05* 

ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის 
მინერალური არაქლორირებული ზეთები და 
არაქლორირებული ზეთოვანი 
ლუბრიკანტები 

დიახ H4;H6 

D10 

15 02 02* 
საწმენდი მასალები (ტილოები, ჩვრები), 
რომლებიც დაბინძურებულია ზეთით 
(ზეთის შემცველობა 15 ვ%-ზაე ნაკლები) 

დიახ H4 
D10 

15 01 10* 
ნახმარი პოლიეთილენისა და  
პოლიპროპილენის ტომრები, რომლებიც არ 
ექვემდებარება აღდგენას. 

დიახ 
 H5 

D10 

03 01 04* 
ნახერხი, ბურბუშელა, ნათალი, ხე-ტყის 
მასალა, ფანერები და შპონები, რომლებიც 
შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს 

დიახ H4 
 

D10 

03 01 05 
ნახერხი, რომლებიც არ არის ნახსენები 03 01 
04 

არა 
 - 

D10 

17 06 04 
 საიზოლაციო მასალები, რომლებსაც არ 
ვხვდებით 17 06 01 და 17 06 03 პუნქტებში 

არა 
 - 

D10 
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19 12 04 პლასტმასი და რეზინი არა - D10 
18 01 03* ნარჩენები, რომელთა შეგროვება და 

განადგურება ექვემდებარება სპეციალურ 
მოთხოვნებს ინფექციების გავრცელების 
პრევენციის მიზნით  

 
 

დიახ 

 
 

H 9 
 

D10 

16 01 07 * ზეთის ფილტრები დიახ H4;H6 D10 
15 02 03 ქსოვილის ფილტრები არა - D10 
19 08 10 ნავთობდამჭერებიდან ამოღებული ლამი დიახ H4;H6 D10 
15 02 03 ქსოვილის ფილტრები არა - D10 
07 02 13 პოლიეთილენის ქსოვილის ფიტრები არა - D10 
20 02 01 ბიოდეგრადირებადი ნარჩენები (ფიჩხი, 

ფოთლები და ა.შ. 
არა - D10 

ინსინერაციის უბანზე დასამუშავებელი ნარჩენების რაოდენობა, დამოკიდებულია საწარმოში 
წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობაზე, რომლის შესახებ ინფორმაცია მოცემულია მე-3 
დანართში (ნარჩენების მართვის გეგმა). ნარჩენების მართვის გეგმაში, მოცემულია ნარჩენების 
საორიენტაციო რაოდენობა, შესაბამისად, გეგმით გათვალისწინებული ნარჩენების რაოდენობის 
შეცვლის შემთხვევაში, ნარჩენების მართვის გეგმა დაექვემდებარება განახლებას, ხოლო გზშ-ის 
ანგარიშში, ინსინერაციის საწარმოში, დამუშავებას დაქვემდებარებული ნარჩენების რაოდენობა 
გაანგარიშებული იქნა ინსინერატორის მაქსიმალური წარმადობის მიხედვით. 

იქიდან გამომდინარე, რომ საწარმოში დაგეგმილი ინსინერატორის წარმადობა შეადგენს 36 
კგ/სთ-ს, ინსინერაციის უბნის უწყვეტი მუშაობის პირობებში, დღე-ღამეში შესაძლებელი იქნება: 
36 კგ/სთ x 16 სთ/დღ.ღ = 576 კგ/დღ.ღ. ნარჩენის ინსინერაცია, წლის განმავლობაში 
დასამუშავებელი ნარჩენების რაოდენობა იქნება: 

576 კგ/დღ.ღ. x 365 დღე.ღ/წელ = 210240 კგ/წელ = 210.240 ტ/წელ  

იმსინერაციის შედეგად მიღებული ფერფლის რაოდენობა დამოკიდებულია ინსინერაციას 
დაქვემდებარებული ნარჩენების რაოდენობასა და სახეობაზე. მოცემულ შემთხვევაში, 
ინსინერაციის უბანზე, ნაცრის სახით მოსალოდნელი იქნება ინსინირებული ნარჩენების 
დაახლოებით 2%. 

თუ აღნიშნულ რაოდენობას გადავიანგარიშებთ ინსინერატორის მაქსიმალური წარმადობის 
გათვალისწინებით, წლის განმავლლობაში, ინსინერატორში წარმოქმნილი ნაცრის მაქსიმალური 
რაოდენობა არ აღემატება 4204,8 კგ/წელ-ს. 

 

 

4.10 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტების აღწერა 
4.10.1 არსებული ობიექტის ექსპლუატაცია 

სს ,,რუსთავის აზოტის’’ მიმდინარე საქმიანობის (ქიმიური მრეწველობა), თანმდევი პროცესია 
სხვადასხვა სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა, რომელთა დროებითი განთავსება დღესდღეობით 
მიმდინარეობს სპეციალურად მოწყობილ უბანზე. 

ფაქტობრივი მდგომარეობით, აღნიშნულ ობიექტზე განთავსებული სახიფათო ნარჩენების 
რაოდენობა არ აღემატება 10 ტონას, თუმცა აღნიშნულ უბანზე, შესაძლებელია განთავსდეს 10 
ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენი. აქედან გამომდინარე, საწარმომ მიიღო გადაწყვეტილება, 
აღნიშნული ობიექტი განიხილოს როგორც ,,10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი 
შენახვის ობიექტი’’. 
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ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტში ნარჩენები განთავსდება 3 წელზე ნაკლები დროით, 
თუ ნარჩენები განკუთვნილი იქნება აღდგენისთვის და 1 წელზე ნაკლები დროით, თუ ნარჩენები 
განკუთვნილი იქნება განთავსებისთვის ან/და ინსინერაციისთვის. 

საწარმოში არსებული სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტი მდებარეობს 
მეორე რიგის ამიაკის სინთეზის ძველი საამქროს მოპირდაპირე მხარეს, ობიექტის სიგრძე 
შეადგენს 42 მეტრს, სიგანე - 24 მ-ს (საერთო ფართობი შეადგენს 1008 მ2-ს). ნაგებობის სიმაღლე 
შეადგენს დაახლოებით 6 მ-ს. ობიექტი გადახურულია და სახურავი წარმოადგენს ორ ქანობიან 
კონსტრუქციას, რომელიც მოწყობილია რკინა-ბეტონის კოლონებზე.  

სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტი ოთხივე გვერდიდან ღიაა და ფსკერი 
მობეტონებულია, ამასთან, გარე პერიმეტრზე მოწყობილი აქვს რკინა-ბეტონის დამცავი 
ბორტები, რათა ადგილი არ ჰქონდეს ატმოსფერული ნალექის შიდა სივრცეში შედინებას. 

ობიექტზე დაგეგმილია: შიდა შემკრები რკინა-ბეტონის არხების მოწყობა, ობიექტის მავთულ-
ბადით შეღობვა, შესასვლელი ჭიშკრისა და მის წინ პანდუსის მოწყობა, განათების აღდგენა, 
სალექარის მოწყობა და ჩამდინარე წყლების შემკრები რკინა-ბეტონის ორმოს მოწყობა. პროექტის 
მიხედვით, შიდა შემკრები არხები, მიერთებული იქნება სალექართან და შემკრებ ორმოსთან. 

სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტზე, ნარჩენები ისე იქნება 
დასაწყობებული, რომ შესაძლებელი იყოს ყველა მათგანთან ავტოჩამტვირთავით მისვლა.  

საწარმოში არსებულ, 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტზე 
განთავსდება სს „რუსთავის აზოტის“ სხვადასხვა საამქროებში წარმოქმნილი სახიფათო 
ნარჩენები, რომელთა შესახებ, დეტალური ინფორმაცია მოცემულია დანართი 3-ში 
წარმოდგენილ ნარჩენების მართვის გეგმაში.   

სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტისთვის სპეციალური მოთხოვნები 
დადგენილია ,,სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების 
შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 
29 მარტის N145 დადგენილებით. 

აღნიშნული ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად, ობიექტზე დროებით შენახული სახიფათო 
ნარჩენები სათანადოდ შეიფუთება (განთავსდება კონტეინერებში), რათა შემცირდეს ნარჩენების 
სახიფათო თვისებების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე. ამავე ტექნიკური 
რეგლამენტის შესაბამისად მოხდება ობიექტზე შემოტანილი და გაუვნებლების მიზნით 
გატანილი ნარჩენების ეტიკეტირება და აღრიცხვა. 

10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის საპროექტო ობიექტის გეგმა და ჭრილი 
იხილეთ 4.10.1.1 და 4.10.1.2 ნახაზებზე. 

ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტი გარე პირთა შეღწევისგან დაცული იქნება 1.5 მ 
სიმაღლის მავთულის ღობით, რომელიც გაბმული იქნება ამ მიზნით დამონტაჟებულ ლითონის 
ბოძებზე. ობიექტზე შესასვლელი ჭიშკარი ასევე დაცულია მავთულბადით და იქნება მუდმივად 
დაკეტილ მდგომარეობაში. 

ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტზე ყველა შესანახი ნივთიერება (კატალიზატორები, 
ვადაგასული და დაბინძურებული ქიმიკატები, ტარა-შესაფუთი მასალა, ნამუშევარი ან/და 
დაბინძურებული ზეთები, დაბინძურებული ჩვრები, დაზიანებული მოწყობილობები, და სხვა) 
დასაწყობდება ერთმანეთისგან განცალკევებულად, ისე რომ, შესაძლებელი იყოს ყველა 
მათგანთან მისვლა, აღება-გამოტანა ან/და ახლის დამატება. 

 

 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 68 - 379 
      

გამა კონსალტინგი 
 

 

ნახაზი 4.10.1.1. 10 ტ-ზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების არსებული ობიექტის გეგმა 
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ნახაზი 4.10.1.2. 10 ტ-ზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების არსებული ობიექტის შემოღობვა 
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4.10.2 10 ტონაზე მეტის სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის არსებულ ობიექტზე 
მიღებული ნარჩენების სახეობა, რაოდენობა, წარმოშობა, აღდგენის ან განთავსების 
ოპერაციები. 

როგორც უკვე აღინიშნა, სს ,,რუსთავის აზოტის’’ მიმდინარე საქმიანობის (ქიმიური 
მრეწველობა), თანმდევი პროცესია სხვადასხვა სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნა, რომელთა 
დროებითი განთავსება დღესდღეობით მიმდინარეობს სპეციალურად მოწყობილ უბანზე. 
აღნიშნული უბანი წინამდებარე გზშ-ის ანგარიშში განხილულია 10 ტონაზე მეტი სახიფათო 
ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტად, შესაბამისად, აქ განსათავსებელი ნარჩენები, 
წარმოიქმნება საწარმოს ტერიტორიაზე, რომელთა სახეობების, მახასიათებლების და 
განთავსების ოპერაციების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია 4.10.2.1. ცხრილში. ამავე 
ობიექტზე დროებით იქნება დასაწყობებული ზოგიერთი არასახიფათო ნარჩენი და მათი 
აღრიცხვა და მოვლა განხორციელდება ობიექტზე, სახიფათო ნარჩენებისთვის დადგენილი 
მიღების, განთავსების და გატანის პირობები.  

ცხრილი 4.10.2.1 სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტზე განსათავსებლად შემოტანილი 
ნარჩენების სახეობა, მახასიათებლები და განთავსების ოპერაციები. 

ნარჩენი
ს კოდი 

ნარჩენის დასახელება სახიფათო 
(დიახ/არა) 

სახიფათობის 
მახასიათებელი 

განთავსების 
ოპერაციები 

1 2 3 4 5 

13 02 05* 

ძრავისა და კბილანური გადაცემის 
კოლოფის მინერალური არაქლორირებული 
ზეთები და არაქლორირებული ზეთოვანი 
ლუბრიკანტები 

დიახ H4;H6 D15 

15 02 02* 
საწმენდი მასალები (ტილოები, ჩვრები), 
რომლებიც დაბინძურებულია ზეთით 
(ზეთის შემცველობა 15 ვ%-ზაე ნაკლები) 

დიახ H4 D15  

15 01 10* ნახმარი პოლიეთილენისა და  
პოლიპროპილენის ტომრები. 

დიახ 
 

H5 D15 

03 01 05 ნახერხი, რომლებიც არ არის ნახსენები 03 01 
04 

არა 
 - D15 

19 09 99  მარილების ნარჩენები დიახ H5 D15 

19 01 07* 
 

მყარი ნარჩენები აირების გადამუშავებიდან 
სილიკაგელი 

დიახ H4 D15 

19 12 04 პლასტმასი და რეზინი არა  D15 

18 01 03* ნარჩენები, რომელთა შეგროვება და 
განადგურება ექვემდებარება სპეციალურ 
მოთხოვნებს ინფექციების გავრცელების 
პრევენციის მიზნით  

 
 

დიახ 

 
 

H 9 
 

 
D15 

16 06 01* ტყვის შემცველი ბატარეები დიახ H6 R13 

16 01 07 * ზეთის ფილტრები დიახ H4;H6 D15 

16 08 03 

ნამუშევარი კატალიზატორი, ბუნებრივ 
აირში ორგანული გოგირდის 
ჰიდრირებისათვის, KATALKO 41-6T. 
შემადგენლობა: MgO -12 %; CaO -4 %; Al2O3 
-დანარჩენი. 

არა  R13 

16 08 03 
ვადაგასული თუთიის კატალიზატორი 
გოგირდნაერთებისაგან აირის 
გაწმენდისათვის, თუთია-სპილენძის 

არა  R13 
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მშთანთქმელი, ActiSorb S0 Exstr 4.5. 
შემადგენლობა: ZnO -90 %; გოგირდი -18%. 

16 08 03 

ნამუშევარი კატალიზატორი 
ნახშირწყალბადების ორთქლით კონვერსი-
ისათვის მილოვან ღუმელში H-101, 
KATALKO-57-04. შემადგენლობა: NiO -36.5 
%; BaO - 1.2 %; CaO -12 %; Al2O3 -57%. 

არა  R13 

16 08 03 

ნამუშევარი კატალიზატორი ორთქლ-
ჰაერით მეთანის კონვერსიისათვის 
რეაქტორიდან R-101, KATALKO 54-8Q 
შემადგენლობა: NiO -6 %; Al2O3 -7%. 

არა  R13 

16 08 03 

ნამუშევარი რკინა-ქრომის კატალიზატორი 
CO-ს საშუალო ტემპერატურული  
კონვერსიისათვის, KATALKO 71-5. 
შემადგენლობა: Al2O3 -88; %. Cr2O3 -7 %. 

არა  R13 

16 08 03 

ნამუშევარი კატალიზატორი CO-ს დაბალ 
ტემპერატურული  კონვერსიისათვის, 
KATALKO 83-3. შემადგენლობა: Al2O3 -19,6; 
%. Cr2O3 -14 %; CuO – 54 %; ZnO – 11 %. 

არა  R13 

16 08 03 
ნამუშევარი კატალიზატორი НИАП-07-01 
რეაქტორიდან R-103. შემადგენლობა: Al2O3 
-47; %. NiO – 40 %. 

არა  R13 

16 08 03 ნამუშევარი კატალიზატორი НИАП-01-01. 
შემადგენლობა: MoO -11; %. Co – 3.5 %. 

არა  R13 

16 08 03 

ნამუშევარი ამიაკის სინთეზური 
კატალიზატორი, სინთეზის სვეტიდან R-
102,   შემადგენლობა: FeO – 38 %; Al2O3 -4; 
%. K2O –1,8 %; CaO – 3 %; CuO – 0.1 %; SiO2- 
2.2%; SO3 – 0.01%. 

არა  R13 

16 08 03 

თუთიის შემცველი მშთანთქმელი 
(გამოყენებული კატალიზატორი) , СПС-ФС 
თუთიის ოქსიდის შემცველობა: ZnO – 85 
%. 

 არა  R13 

16 08 03 

კობალტისა და მოლიბდენის შემცველი 
გამოყენებული კატალიზატორი АКМ. 
კობალტისა და მოლიბდენის 
შემცველობით: 
Mo-12%;  Co -  4.5 % 

 არა  R13 

16.08.01 პალადირებული კატალიზატორი: АПК-2, 
АПК- 05, АПК Al2O3.  

არა  R13 

15 02 03 ქსოვილის ფილტრები არა  D15 

07 02 13 პოლიეთილენის ქსოვილის ფიტრები არა - D15 

06 10 02* ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ სახიფათო 
ნივთიერებებს (მეთილდიეთანოლამინი) 

დიახ H4;H6 D15 

06 10 02* ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ სახიფათო 
ნივთიერებებს (ანიზოლი) 

დიახ H4;H6 D15 
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4.10.3 10 ტონაზე მეტის სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის არსებულ ობიექტზე 
წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების მართვის ღონისძიებები 

10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტზე წარმოქმნილი ჩამდინარე 
წყლების გაწმენდის მიზნით, დაიგეგმა 2 სექციიანი სალექარის განთავსება. გარდა ამისა, 
ობიექტის შიდა პერიმეტრზე გათვალისწინებულია შემკრები არხების მოწყობა. აღნიშნული 
არხებით მოხდება დაღვრილი ნავთობპროდუქტების, ქიმიური ნივთიერებების, იატაკის 
ნარეცხი წყლების და ასევე ირიბი წვიმით შემოსული ატმოსფერული ნალექების  შეგროვება და 
სალექარის გავლით, შემკრებ ორმოში შეგროვება. (იხ. ნახაზი 4.10.3.1 და 4.10.3.2.) 

შემკრები ორმოს პირველ სექციაში მოხდება ნავთობპროდუქტის და შეტივნარებული ნარჩენების 
დაჭერა, მეორე სექციაში გროვდება იატაკის ნარეცხი წყალი. პირველ სექციაში დაჭერილი 
ნავთობპროდუქტების  და შეტივნარებული ნარჩენების შეგროვება და ლითონის სპეციალურ 
კასრში განთავსება მოხდება ხელის სპეციალური ჩანით. მეორე სექციაში შეგროვილ ჩამდინარე 
წყალს ჩაუტარდება ქიმიური ანალიზი და ანალიზის შედეგების შესაბამისად მოხდება მისი 
განეიტრალება, ხოლო განეიტრალების შემდეგ, საკანალიზაციო კოლექტორში ჩაშვება. 

გამწმენდის პირველ სექციაში დაჭერილი შეტივნარებული ნარჩენები და ნავთობპროდუქტები 
განთავსდება მათთვის განკუთვნილ კასრებში და გაუვნებლების მიზნით გატანილი იქნება 
ინსინერაციის უბანზე, ხოლო სალექარში დარჩენილი სილა, ლამი და შლამი შეგროვდება 
მათთვის განკუთვნილ კასრებში და შემდგომი მართვის მიზნით გადაეცემა შესაბამისი 
ნებართვის მქონე ორგანიზაციას. 
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ნახაზი 4.10.3.1. 10 ტ-ზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების არსებულ ობიექტზე დაგეგმილი ნავთობდამჭერის სქემა. 
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ნახაზი 4.10.3.1. 10 ტ-ზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების არსებულ ობიექტზე დაგეგმილი ნავთობდამჭერის ჭრილი. 
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4.10.4 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის და წინასწარი დამუშავების 
საპროექტო ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაცია 

საწარმოში იგეგმება კიდევ ერთი 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის 
ობიექტის მოწყობა, რომელიც განკუთვნილი იქნება საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ტარა-
შესაფუთი მასალების დამზადების საამქროში შემოტანილი/დაბრუნებული პოლიეთილენის და 
პოლიპროპილენის მეორადი ტომრებისთვის.  

ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტში ნარჩენები განთავსდება 3 წელზე ნაკლები დროით, 
თუ ნარჩენები განკუთვნილი იქნება აღდგენისთვის და 1 წელზე ნაკლები დროით, თუ ნარჩენები 
განკუთვნილი იქნება განთავსებისთვის ან/და ინსინერაციისთვის. 

ტარა-შესაფუთი მასალების დამზადების საამქროსთან დაგეგმილი 10 ტონაზე მეტი სახიფათო 
ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტი, შესაბამისობაში იქნება ,,სახიფათო ნარჩენების 
შეგროვებისა და დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 
დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის N145 დადგენილების 
მოთხოვნებთან.  

აღნიშნულ ობიექტზე მიღებული იქნება პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის ტომრების 
ნარჩენები, რომლებიც შეიცავს მათში დაფასოებული სასუქების ნარჩენებს. ამავე ობიექტზე 
განხორციელდება შემოტანილი სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავება, კერძოდ 
პოლიეთილების და პოლიპროპილენის ტომრების განცალკევება. 

საპროექტო ობიექტზე შემოტანილი ნარჩენის კოდია: 15 01 10* (ნახმარი პოლიეთილენისა და  
პოლიპროპილენის ტომრები), ხოლო დროებითი შენახვის და წინასწარი დამუშავების ოპერაციის 
კოდებია R12 და R13. 

ობიექტზე მიღებული ტომრების აღდგენა გათვალისწინებულია ტარა-შესაფუთ საამქროში, 
რომელიც განხილულია 10.13.5 თავში. საამქროში წლის განმავლობაში გათვალისწინებულია 
1300 ტ პოლიეთილენის ფირის; 600 ტ პოლიეთილების მარცვლის; 600 ტ პოლიპროპილენის 
ფქვილის; 600 ტ პოლიპროპილენის მარცვლის მიღება. შესაბამისად, ამდენივე რაოდენობის 
ნარჩენის მიღებაა გათვალისწინებულია სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის და 
წინასწარი დამუშავების ობიექტზე. ტარა-შესაფუთი მასალების საამქროში, პოლიეთილენის და 
პოლიპროპილენის ნარჩენების აღდგენა წარმოებს R3 აღდგენის ოპერაციის კოდით. 

საპროექტო 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტი, განთავსდება 
ტარა-შესაფუთი მასალების წარმოების საამქროსთან არსებულ თავისუფალ ტერიტორიაზე. 
აღნიშნული ტერიტორია წარმოადგენს სწორი რელიეფის მქონე მოედანს, რომელიც მცირედ 
მოსასწორებელია. დაგეგმილი ობიექტი იქნება ღია ტიპის. პროექტის მიხედვით: 

• მოედანს ექნება ბეტონის იატაკი ბორტებით და შემკრები არხით, რომელიც შემოიღობება 
მავთულბადით; 

• მოეწყობა ჭიშკარი, გარე განათება, შიდა არხი, ხოლო შემოღობვის გარეთ მოეწყობა 
შემკრები ორმო, ზეთდამჭერი და ხსნარების ნეიტრალიზაციის სექციებით. 

• ბეტონისა და რკინა-ბეტონის ყველა ელემენტი დამზადდება წყალგაუმტარი და 
სულფატმედეგი ცემენტით. 

საპროექტო ობიექტი პირობითად დაყოფილი იქნება ორ სექტორად, პირველ სექტორში მოხდება 
ავტოტრანსპორტით მეორადი ტომრების შემოტანა დასაწყობება. ამავე სექტორში მოხდება 
პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის განცალკევება და ცალ-ცალკე ტომრებში განთავსება., 
ხოლო მეორე სექტორში მოხდება განცალკევებული პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის 
ტომრებით სავსე ტომრების დასაწყობება. 
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როგორც ზემოთ აღინიშნა, მოედანი იქნება ღია ტიპის და მოედნის ფარგლებში მოსული 
ატმოსფერული ნალექების შეკრება მოხდება მოედანზე მოწყობილი არხების საშუალებით. ამავე 
არხების საშუალებით მოხდება საპროექტო ობიექტზე შემთხვევით დაღვრილი 
ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლების შეგროვებაც. საპროექტო, 10 ტონაზე მეტი 
სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტის ნავთობპროდუქტებით დაბინძურების 
რისკები ძალიან დაბალია და უკავშირდება მეორადი ტომრების შემოტანა და გადატანის 
ოპერაციებში ჩართული ავტოტრანსპორტის გაუმართაობას. მოედანზე მოსული სანიაღვრე 
წყლების დაბინძურება მოსალოდნელია მხოლოდ სასუქებით. 

საპროექტო, 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის და წინასწარი 
დამუშავების ობიექტის გეგმა, ზომებისა და სხვა მონაცემების მითითებით, მოცემულია 4.10.4.1. 
ნახაზზე. ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტის ფართობია: 10000 მმ x 40000 მმ = 400000000 
მმ2 = 400 მ2. 

 

 

4.10.5 საპროექტო 10 ტონაზე მეტის სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის და წინასწარი 
დამუშავების ობიექტზე წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების მართვის ღონისძიებები 

ობიექტზე შემთხვევით დაღვრილი ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლების  და 
ატმოსფერული ნალექების შეგროვებისთვის გათვალისწინებული არხები  დაუკავშირდება, 
ობიექტის მიმდებარედ დაპროექტებულ რკინა-ბეტონის ორმოს.  

ჩამდინარე წყლები პირველად შედის ზეთდამჭერ სექციაში. წყალში არსებული 
ნავთობპროდუქტები  მოექცევა წყლის ზედაპირზე, ხოლო მათგან თავისუფალი წყალი, 
ნავთობდამჭერი სექციის ძირიდან გადავა  სანეიტრალიზაციო სექციაში. პირველ სექციაში 
დარჩენილი ნავთობპროდუქტები, ხელის ტუმბოს საშუალებით შეგროვდება ლითონის კასრში 
და დროებით, განთავსდება საწარმოს ტერიტორიზე არსებულ სახიფათო ნარჩენების დროებითი 
შენახვის ობიექტზე. 

ჩამდინარე წყლების შემკრები ორმოს მე-2 სექციაში შეგროვილ წყალს ჩაუტარდება ქიმიური 
ანალიზი და საჭიროების შემთხვევაში მოხდება მისი ნეიტრალიზაცია. დადგენილი ნორმების 
მიხედვით, საკანალიზაციო კოლექტორში ჩაშვებამდე, ჩამდინარე წყლის pH უნდა იყოს 6.0-9.5 
ფარგლებში. 

საპროექტო, 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის და წინასწარი 
დამუშავების ობიექტზე წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლები, რომელიც ნავთობდამჭერის შემდეგ 
გადავა მე-2 სექციაში, ძრითადად დაბინძურებული იქნება  სასუქებით და მისი განეიტრალება 
გათვალისწინებულია ამიაკის წყლით. შემკრები ორმოს გეგმა, ზომების მითითებით, მოცემულია 
4.10.5.1 და 4.10.5.2 ნახაზებზე.  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ნავთობდამჭერის პირველ სექციაში შეგროვებული 
ნავთობპროდუქტების ამოღება წარმოებს ტუმბოს საშუალებით, აღნიშნული ტუმბო 
დამონტაჟდება სპეციალურ სადგამ კონსტრუქციაზე. ტუმბო აღჭურვილი იქნება რეზინის 
შემწოვ-გამტყორცნელი მილებით. რეზინის შემწოვ მილს ბოლოზე მიერთებული აქვს 
უკუსარქველი, რომელიც ჩაშვებულია ზეთშემკრებ ჩანში. ჩანის საშუალებით ხდება 
ნავთობდამჭერში წყლის ზედაპირზე ნავთობპროდუქტების შეგროვება და შემდეგ ამოტუმბვა. 
ტუმბოს გამტყორცნის მხარეს რეზინის მილი ჩაშვებულია ლითონის კასრში, რომელშიც 
გროვდება ნავთობდამჭერიდან ამოღებული ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყალი. 
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ნახაზი 4.10.4.1. 10 ტ-ზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის და წინასწარი დამუშავების საპროექტო ობიექტის გეგმა 
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ნახაზი 4.10.5.1 ჩამდინარე წყლების შემკრები და გამწმენდი ორმო (ზედხედი) 

 
ნახაზი 4.10.5.2. ჩამდინარე წყლების შემკრები და გამწმენდი ორმო (გვერდითი ჭრილი). 

 
კასრში წყლის დაყოვნება ხდება 10-15 წთ, რის შემდგომ, კასრში დაგროვილი წყლის დაბრუნება 
ხდება ზეთშემკრებ ორმოში თვითდენით რეზინის მილით, რომელიც მიერთებულია კასრის 
ბოლოში. მილიდან ზეთის გადმოღვრისთანავე ხდება ოკანის დაკეტვა. 

ნავთობდამჭერი ორმოდან, ზეთის მოცილების ოპერაცია ხორციელდება რამდენჯერმე, სანამ 
კასრში არ შეგროვდება გარკვეული რაოდენობის დაღვრილი ნავთობპროდუქტი. როგორც 
ზემოთ აღინიშნა, ნავთობდამჭერიდან ამოღებული ნავთობპროდუქტები დროებით განთავსდება 
სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტზე ან/და გაიგზავნება ინსინერაციის უბანზე. 

4.10.5.1 და 4.10.5.2 ნახზების მიხედვით, ნავთობდამჭერის ზომებია 4650 მმ x 1400 მმ x 1100 მმ 
=7161000000 მმ3 = 7,161 მ3. სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტის ფართობზე 
(400 მ2), ადგილობრივი მეტეოპირობების გათვალისწინებით, დღე-ღამის განმავლობაში მოსული 
ნალექის ჯამური რაოდენობა შეადგენს 123 მმ/დღ.ღ. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთ საათის 
განმავლობაში, ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტზე, შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს 
ნალექის დღე-ღამური მაქსიმუმის 30%-ის მოსვლის ალბათობას, საკვლევ უბანზე მოსული 
ნალექების რაოდენობა, იქნება: 

Q = 10 x 0.04 x 41 x 0.23 = 3.772 მ3 
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 სალექარის ზომების გათვალისწინებით, სალექარში შეგროვილი ატმოსფერული ნალექის 
პერიოდული გაწმენდა-განეიტრალების პირობებში, რომელიც არ აღემატება 1 საათს, სალექარის 
მოცულობა უზრუნველყოფს დღე-ღამის განმავლობაში მოსული ნალექების სრულად 
შეგროვებას და გაწმებდას. 

ნავთობდამჭერიდან ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლის ამოტუმბვის, კასრში 
განთავსების და კასრიდან წყლის ნავთობდამჭერში დაბრუნების ტექნოლოგიური სქემა 
მოცემულია 4.10.5.3 ნახაზზე.   

ნახაზი 4.10.5.3 ნავთობდამჭერიდან ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლის ამოტუმბვის, კასრში 
განთავსების და კასრიდან წყლის ნავთობდამჭერში დაბრუნების ტექნოლოგიური სქემა 

 
 

4.11 50 ტონამდე არასახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის ოპერირება 

საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნასთან ერთად ადგილი აქვს 
არასახიფათო ნარჩენების წარმოქმნასაც. საწარმოში, არასახიფათო ნარჩენების განთავსება 
წარმოებს სარკინიგზო ხაზის მიმდებარედ არსებულ კაპიტალურად მობეტონებულ და 
გადახურულ შენობაში. საწარმოში წარმოქმნილი არასახიფათო ნარჩენების დიდი ნაწილი, 
რომელიც ექვემდებარება აღნიშნულ ობიექტზე განთავსებას, წარმოადგენს ხის შესაფუთი 
მასალის ნარჩენებს (ხის ყუთები, პალეტები), რომლებიც არ შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს და 
ძირითადად ხდება მათი ხელმეორედ გამოყენება. (იხ. სურათი 4.11.1.) 

50 ტონამდე არასახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის მოწყობა და ოპერირება არ 
განეკუთვნება გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის რეგულირების სფეროს და საქართველოს 
კანონის ,,ნარჩენების მართვის კოდექსის’’ 26-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის 
თანახმად არ ექვემდებარება რეგისტრაციას. 

აღნიშნულ ობიექტზე ძირითადად განთავსდება ხის პალეტები (15 01 03), ფანერები (15 01 03), 
პლასმასის ფირფიტები (15 01 02), რომლებიც გამოყენებული იქნება ხელახლა. ნარჩენების 
მართვის კოდექსის თანახმად, ხელახალი გამოყენება არის ნარჩენად გადაქცევამდე პროდუქტის 
ან/და მისი კომპონენტის თავდაპირველი დანიშნულებით ხელახლა გამოყენება. აღნიშნულის 
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გათვალისწინებით, კოდექსის დანართებში არ იძებნება შესაბამისი აღდგენის ან განთავსების 
ოპერაციის კოდი. 

სურათი 4.11.1. 50 ტონამდე არასახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტი 

  
 

 

4.12 ნარჩენების განთავსება (ინერტული ნარჩენების განთავსება) 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ 2008 წლის 11 
დეკემბერს გაცემული N43 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის  მე-5 და მე-6 პირობების 
თანახმად, სს ,,რუსთავის აზოტს’’ განესაზღვრა ვალდებულება საწარმოში წარმოქმნილი 
საყოფაცხოვრებო, სამრეწველო და სამშენებლო ნარჩენების განსათავსებლად, საწარმოს 
ტერიტორიაზე მოეწყო ნაგავსაყრელი. 

აღნიშნული დასკვნის გაცემის პერიოდში არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად, კერძოდ 
,,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის თანახმად, 
ეკოლოგიურ ექსპერტიზას ექვემდებარებოდა ,,მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების’’ და 
,,სახიფათო ნარჩენების’’ ნაგავსაყრელის მოწყობა და ექსპლუატაცია. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების საწარმოს კუთვნილ ტერიტორიაზე განთავსება რუსთავის მერიის 
მიერ არ ჩაითვალა მიზანშეწონილად და აღნიშნული ნარჩენების მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე 
განთავსებასთან დაკავშირებით, რუსთავის მერიასა და სს ,,რუსთავის აზოტს’’ შორის გაფორმდა 
შესაბამისი ხელშეკრულება. 

რაც შეეხება სამშენებლო და არასახიფათო სამრეწველო ნარჩენებს, მათი განთავსება 2015 წლამდე 
არ ექვემდებარებოდა ეკოლოგიურ ექსპერტიზას და, შესაბამისად, საწარმოზე, 2013 წლის 9 
ივლისს ქ. რუსთავის საკრებულოს მიერ, კანონის შესაბამისად, ეკოლოგიური ექსპერტიზის 
დასკვნის გარეშე, არასახიფათო სამრეწველო და სამშენებლო ნარჩენების სამარხის მოწყობაზე 
გაიცა მშენებლობის ნებართვა. 

აღნიშნული ნებართვის ფარგლებში სს ,,რუსთავის აზოტმა’’, ქიმიური საწარმოს მიმდებარედ, მის 
კუთვნილ ტერიტორიაზე მოაწყო არასახიფათო და ინერტული ნარჩენების განთავსების 
პოლიგონი (იხ. სურათი 4.12.1), რომელიც მთლიანად შემოსაზღვრულია მავთულხლართით და 
რკინა-ბეტონის ბოძებით. საწარმოს მიმდებარედ არსებული პოლიგონის გენ-გეგმა 
წარმოდგენილია 4.12.1. ნახაზზე. 

საქართველოს კანონის ,,ნარჩენების მართვის კოდექსით’’ გათვალისწინებული ნაგავსაყრელები 
(სახიფათო, არასახიფათო და ინერტული), რომლებიც არსებობდა ამ კოდექსის ამოქმედებამდე 
(2015 წლის პირველ იანვრამდე), მაგრამ არ ჰქონდათ გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა, ჯერ 
,,გარემოზე ზემოქმედების შესახებ’’ საქართველოს კანონმა (91 მუხლი) და შემდეგ 
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გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსმა (47-ე მუხლის პირველი ნაწილი) გაიყვანა მისი 
რეგულირების სფეროდან. 

სურათი 4.12.1. არასახიფათო და ინერტული ნარჩენების პოლიგონი 
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ნახაზი 4.12.1. არასახიფათო და ინერტული ნარჩენების არსებული ნაგავსაყრელის გეგმა 
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4.12.1 ნაგავსაყრელზე განთავსებას დაქვემდებარებული ნარჩენების კრიტერიუმები 

ნარჩენების მართვის კოდექსის „ჰ2“ ქვეპუნქტის მიხედვით, „ნაგავსაყრელი არის ნარჩენების 
განთავსების ობიექტი, სადაც ნარჩენები მიწაზე ან მიწის ქვეშ განთავსდება. ნაგავსაყრელი 
მოიცავს ნარჩენების განთავსების შიდა ობიექტს (საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული 
ნაგავსაყრელი, რომელზედაც ნარჩენების წარმომქმნელი კუთვნილ ნარჩენებს განათავსებს, 
მაგრამ არ მოიცავს ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტს და ნარჩენების გადამტვირთავ 
სადგურს“. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, საწარმოს მიმდებარედ მოწყობილი პოლიგონი, რომელიც 
განკუთვნილია საწარმოში წარმოქმნილი ინერტული და სხვა არასახიფათო ნარჩენების 
განსათავსებლად, წარმოადგენს საწარმოს ტერიტორიაზე არსებულ ნაგავსაყრელს. 

ნაგავსაყრელების მოწყობის, ოპერირების, დახურვის და შემდგომი მოვლის პირობები 
დადგენლია „ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ 
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 
აგვისტოს N421 დადგენილებით. 

აღნიშნული დადგენილების მე-4 მუხლის თანახმად, ნაგავსაყრელს უნდა მიენიჭოს სახიფათო, 
არასახიფათო ან ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელის კატეგორია. სს „რუსთავის აზოტის“ 
შემთხვევაში, არსებულ ნაგავსაყრელი, მასში განთავსებისთვის განკუთვნილი ნარჩენების 
მახასიათებლების გათვალისწინებით, განხილული უნდა იქნას როგორც ინერტული ნარჩენების 
ნაგავსაყრელი. 

ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელზე, ნარჩენების მიღების კრიტერიუმები დგინდება 
ზემოაღნიშნული დადგენილების მე-2 ნაწილის 2.1 თავის შესაბამისად. დადგენილი 
კრიტერიუმები მოიცავს ჟონვის ზღვრულ ნორმებს და ორგანული პარამეტრების ჯამური 
შემცველობის ზღვრულ ნორმებს. გარდა ამისა, დადგენილია იმ ნარჩენების ჩამონათვალიც, 
რომელებიც მიიჩნევა, რომ აკმაყოფილებენ ინერტული ნარჩენების განმარტებას, ასევე ჟონვისა 
და ორგანული პარამეტრების ჯამური შემცველობის ზღვრულ ნორმებს და მათი ნაგავსაყრელზე 
განთავსება ხორციელდება შემოწმების გარეშე.  

„ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის შესახებ“ ტექნიკური 
რეგლამენტის მე-2 ნაწილის 2.1.1. თავის მიხედვით, ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელზე, 
შემოწმების გარეშე განთავსებას დაქვემდებარებული ნარჩენების ჩამონათვალი მოცემულია 
4.12.1.1. ცხრილში. 

ცხრილი 4.12.1.1. ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განსათავსებლად შემოწმების გარეშე დაშვებული 
ნარჩენების სია.  

ნარჩენის 
კოდი 

დასახელება შეზღუდვები 

10 11 03 ნარჩენი მინის შემცველი 
ბოჭკოვანი მასალა 

მხოლოდ ორგანული შემკვრელების გარეშე 

15 01 07 მინის შესაფუთი მასალა   
17 01 01 ცემენტი მხოლოდ შერჩეული სამშენებლო ნარჩენი1 

17 01 02 აგურები მხოლოდ შერჩეული სამშენებლო ნარჩენი1 
17 01 03 ფილები და კერამიკული ნაწარმი მხოლოდ შერჩეული სამშენებლო ნარჩენი1 

17 01 07 ცემენტის, აგურების, ფილებისა და 
კერამიკის ცალკეული ან შერეული 
ნაწილები 

მხოლოდ შერჩეული სამშენებლო ნარჩენი1 

17 02 02 მინა   
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17 05 04 ნიადაგი და ქვები მხოლოდ ბაღებისა და პარკების ნარჩენები 
ნიადაგის ზედაპირული ფენის, ტორფის 

გარდა 
19 12 05 მინა   
20 01 02 მინა მხოლოდ სეპარირებული წესით 

შეგროვებული მინა 
20 02 02 ნიადაგი და ქვები/ხრეში მხოლოდ ბაღებისა და პარკების ნარჩენები, 

ნიადაგის ზედაპირული ფენის, ტორფის 
გარდა 

1. შერჩეული სამშენებლო ნარჩენი: სხვა სახის მასალების (ლითონი, პლასტმასი, ნიადაგი, ორგანული მასალები, ხე, რეზინი 
და სხვ.) მცირე შემცველობით. ცნობილი უნდა იყოს ნარჩენების წარმოშობა, ამასთან: 

• არ მოიცავს ისეთ ნარჩენებს, რომლებიც მნიშვნელოვნად დაბინძურებულია არაორგანული ან ორგანული საშიში 
ნივთიერებებით მშენებლობისას წარმოქმნის პროცესების, ნიადაგის დაბინძურების, პესტიციდებისა ან სხვა 
საშიში ნივთიერებების შენახვისა და გამოყენების ან სხვა მიზეზების შედეგად. 

• არ მოიცავს მნიშვნელოვანი რაოდენობის საშიში ნივთიერებების შემცველი მასალებით დამუშავებულ, დაფარულ 
ან შეღებილ ნარჩენებს. 

ზემოაღნიშნული დადგენილების თანახმად, ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელზე 
განსათავსებელი ნარჩენები უნდა წარმოადგენდეს ერთი სახეობის ნარჩენების ერთ ნაკადს 
(მხოლოდ ერთი წყაროდან). ამასთან, 4.12.1 ცხრილში განსაზღვრულ ნარჩენებთან ერთად 
დასაშვებია მიღებული იქნას სხვადასხვა სახეობის ნარჩენები, თუ წარმოიქმნებიან ერთი და 
იგივე  წყაროდან. სს „რუსთავის აზოტის“ საწარმოს მიმდებარედ მოწყობილ ნაგავსაყრელზე, ეს 
პირობა დაცული იქნება, ვინაიდან, ნაგავსაყრელზე დაგეგმილია მხოლოდ საწარმოში 
წარმოქმნილი, შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე ნარჩენების განთავსება.  

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, თუ იარსებებს იმის ეჭვი, რომ 
ნარჩენები არ აკმაყოფილებს ინერტული ნარჩენების განმარტებას ან დაბინძურებულია 
(ნარჩენების ვიზუალური შემოწმებით ან მათ წარმომავლობასთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის საფუძველზე), უნდა ჩატარდეს შემოწმება და შემოწმების შედეგად დაბინძურების 
აღმოჩენის შემთხვევაში ნარჩენები არ მიიღება ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელზე. 

საწარმოში წარმოქმნილი სხვა ინერტული ნარჩენები, რომელიც არ არის მოცემული 4.12.1.1. 
ცხრილში, ნაგავსაყრელზე განთავსებამდე გაივლიან შემოწმებას ჟონვის და ორგანული 
პარამეტრების ჯამური შემცველობის ზღვრულ ნორმებზე, რომელთა პარამეტრები დადგენილია 
ტექნიკური რეგლამენტით და მოცემულია 4.12.1.2 და 4.12.1.2 ცხრილებში. 

კანონის თანახმად, ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელზე მისაღები ნარჩენებისთვის 
განსაზღვრული ჟონვის ზღვრული ნორმები გამოითვლება მთლიანი გამონაჟონის 2ლ/კგ და 10 
ლ/კგ-ის თხევადისა და მყარის (თ/მ) შეფარდებით და გამოისახება C0-ს მგ/ლ-ში (ფილტრაციის 
ტესტის დროს თ/მ = 0.1 ლ/კგ პირობებში პირველ რიგში ხდება C0-ს გაჟონვა). 

ცხრილი 4.12.1.2. ჟონვის ზღვრული ნორმები 

კომპონენტი თ/მ = 2 ლ/კგ თ/მ = 10ლ/კგ C0 (ფილტრაციის 
ტესტი) 
მგ/ლ 

მგ/კგ მშრალი ნივთიერება მგ/კგ მშრალი ნივთიერება 

As 0.1 0.5 0.06 
Ba 7 20 4 
Cd 0.03 0.04 0.02 

Cr ჯამური 0.2 0.5 0.1 
Cu 0.9 2 0.6 
Hg 0.003 0.01 0.002 
Mo 0.3 0.5 0.2 
Ni 0.2 0.4 0.12 
Pb 0.2 0.5 0.15 
Sb 0.02 0.06 0.1 
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Se 0.06 0.1 0.04 
Zn 2 4 1.2 

ქლორიდი 550 800 460 
ფტორი 4 10 2.5 

სულფატი 560 (*) 1000 (*) 1500 
ფენოლის 
ინდექსი 

0,5 1 0,3 

DOC (C) (**) 240 500 160 
TDS (TS) (***) 2500 4000 — 

(*)    თუ ნარჩენი არ აკმაყოფილებს სულფატისთვის დადგენილ ზღვრულ ნორმებს, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ის მაინც 
აკმაყოფილებს ნაგავსაყრელზე მიღების კრიტერიუმებს იმ შემთხვევაში, როდესაც გაჟონვის შემოწმების შედეგები არ 
აღემატება შემდეგ ნორმებს: 1500 მგ/ლ C0 თ/მ = 0.1 ლ/კგ-ზე და 6000 მგ/კგ თ/მ=10 ლ/კგ-ზე. აუცილებელის ფილტრაციის ტესტის 
გამოყენება საწყისი წონასწორობის პირობებში თ/მ=0.1 ლ/კგ-ზე, სადაც ზღვრული ნორმები თ/მ=10 ლ/კგ-ზე შეიძლება 
დადგინდეს როგორც ნარჩენების ნაკადის გაჟონვაზე შემოწმებით, ასევე წონასწორობის მდგომარეობასთან მიახლოებულ 
პირობებში ჩატარებული ფილტრაციის ტესტის შედეგად. 

(**) თუ ნარჩენი არ აკმაყოფილებს ამ ოდენობებს გახსნილი ორგანული ნახშირბადის (DOC) pH სიდიდის კუთხით, 
შესაძლებელია ნარჩენის თავიდან შემოწმება თ/მ=10 ლ/კგ-სა და pH-ის 7.5-დან 8-მდე ფარგლებში. შეიძლება ჩაითვალოს, რომ 
ნარჩენი აკმაყოფილებს ნაგავსაყრელზე მიღების კრიტერიუმებს გახსნილი ორგანული ნახშირბადის (DOC) კუთხით იმ 
შემთხვევაში, თუ ამ ალტერნატიული შემოწმების შედეგი არ აღემატება 500 მგ/კგ-ს. 

(***) ჯამური გახსნილი მყარი ნივთიერებების (TDS) ნორმები შეიძლება ჩაითვალოს სულფატისა და ქლორიდის ნორმების 
ალტერნატივად. 

ცხრილი 4.12.1.3. ორგანული პარამეტრების ჯამური შემცველობის ზღვრული ნორმები. 

პარამეტრი მგ/კგ 
ჯამური ორგანული ნახშირბადი - TOC 30000 (*) 
ბენზოლი, ტოლუოლი, ეთილბენზოლი და ქსილოლები - 
BTEX 

6 

პოლიქლორირებული ბიფენილები, 7 ჯგუფი - PCBs 1 

მინერალური ზეთი (C10-დან C40-მდე) 500 

პოლიციკლური არომატული ნახშირწყალბადები -PAHs 1000 
(*) ნიადაგებისთვის სამინისტროს შეუძლია დაუშვას უფრო მაღალი მისაღები ნორმები იმ შემთხვევაში, თუ 500 მგ/კგ ნორმა გახსნილი 
ორგანული ნახშირბადისთვის (DOC) ფიქსირდება თ/მ=10 ლ/კგ-ზე ნიადაგის pH-ის გაზომვის შედეგად ან pH-ის 7.5-დან 8-მდე 
ფარგლებში ყოფნის შემთხვევაში. 

  

4.12.2 ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსებას დაქვემდებარებული ნარჩენები 

ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსდება საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენები, 
რომელებიც აკმაყოფილებენ ინერტული ნარჩენების  განმარტებას და ინერტული ნარჩენების 
ნაგავსაყრელზე ნარჩენების მიღების კრიტერიუმებს, რომლებიც მოცემულია 4.12.1.1, 4.12.1.2 და 
4.12.1.3 ცხრილებში. 

ნარჩენების მართვის კოდექსის მე-3 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად, „ინერტული ნარჩენები 
არის ნარჩენები, რომლებიც არ განიცდის მნიშვნელოვან ფიზიკურ, ქიმიურ ან ბიოლოგიურ 
ცვლილებებს – არ იხსნება, არ იწვის და არ შედის სხვაგვარ ქიმიურ ან ფიზიკურ რეაქციაში, არ 
განიცდის ბიოდეგრადაციას და სხვა მასალაზე არ ახდენს ისეთ გავლენას, რომელიც გამოიწვევს 
გარემოს დაბინძურებას ან ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანებას“. ნაგავსაყრელზე განთავსებას 
დაქვემდებარებული ნარჩენების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია 4.12.2.1. ცხრილში. 

ცხრილი 4.12.2.1. ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსებისთვის განკუთვნილი ნარჩენები. 

ნარჩენი
ს კოდი ნარჩენის დასახელება სახიფათო 

(დიახ/არა) 
სახიფათობის 

მახასიათებელი 
განთავსების 
ოპერაციები 

1 2 3 4 5 
17 09 04 შერეული სამშენებლო და ნგრევის 

შედეგად მიღებული ნარჩენები, არა - D1 
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რომლებსაც არ ვხვდებით 17 09 01, 17 
09 02 და 17 09 03 პუნქტებში 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი არა - D1 

06 09 99 მაგნეზიტის ნარჩენი, Mgo,  Mg(NO3) არა - D1 

19 09 04 გამოყენებული აქტივირებული 
ნახშირი 

არა - D1 

03 01 05 ნახერხი, რომლებიც არ არის 
ნახსენები 03 01 04 

არა 
 

- D1 

17 06 04 
 საიზოლაციო მასალები, რომლებსაც 
არ ვხვდებით 17 06 01 და 17 06 03 
პუნქტებში 

არა 
 

- 
D1 

17 04 05 
შესადუღებელი ელექროდების 
ნამწვი და ნარჩენები არა - 

D1 

12 01 01 
შავი ლითონების ჩარხვის და 
ქლიბვის ნარჩენები. რკინის 
ბურბუშელა. 

არა - 
D1 

17 01 07 შამოტის აგურის ნარჩენები. არა - D1 

17 01 07 მჟავაგამძლე აგურის ნატეხები. არა - D1 

19 12 09 მინერალები (მაგალითად  ქვიშა, 
ქვები). კვარცის ქვიშის განაცერი არა - D1 

 

4.12.3  ნაგავსაყრელზე ნარჩენების მიღების  პროცედურა 

ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსებამდე მოხდება მათი ძირითადი მახასიათებლების 
დადგენა, რომელიც მოიცავს ნარჩენების სრულ აღწერილობას. ნარჩენების ძირითადი 
მახასიათებლების დადგენა მოიცავს: 

• ძირითად ინფორმაციას ნარჩენების შესახებ, მათ შორის სახეობის, წარმოშობის, 
შემადგენლობის, კონსისტენციის, ჟონვადობისა და ნარჩენებითვის დამახასიათებელი 
სხვა თვისებების შესახებ; 

• ძირითად ინფორმაციას კონკრეტული ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსების შემდეგ 
გამოვლენილი თვისებების დასადგენად და მათი დამუშავების შესაძლებლობების 
შესაფასებლად; 

• ნარჩენების ჟონვადობასთან დაკავშირებული მახასიათებლები შედარებას 
შესაბამისი ნაგავსაყრელის კატეგორიისთვის დადგენილი ნარჩენების მიღების ზღვრულ 
ნორმებთან; 

• შესაბამისობის შემოწმებისთვის ძირითადი პარამეტრებისა და შესაბამისობის შემოწმების 
გამარტივების შესაძლებლობების განსაზღვრას (რათა ძირითადი მახასიათებლების 
წარმატებით დადგენის შემთხვევაში შემცირდეს შემოწმებას დაქვემდებარებული 
შემადგენლების რაოდენობა). ნარჩენების ძირითადი მახასიათებლების დადგენის 
შედეგების საფუძველზე შესაძლებელია შესაბამისობის პერიოდული შემოწმებების 
სიხშირის დადგენა. 

ინერტული ნარჩენების ძირითადი მახასიათებლების დასადგენად საჭირო ინფორმაცია უნდა 
მოიცავდეს: ნარჩენების წყაროს და წარმოშობას; ინფორმაციას ნარჩენების წარმოქმნის პროცესის 
შესახებ (ნედლეულისა და პროდუქციის აღწერა და დახასიათება); ინფორმაციას ნარჩენების 
შემადგენლობასა და ჟონვადობასთან დაკავშირებით; ნარჩენების გარეგნულ მახასიათებლებს 
(სუნი, ფერი, ფიზიკური მდგომარეობა და სხვ.); ნარჩენის კოდს „სახეობებისა და 
მახასიათებლების მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ 
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საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ნარჩენების ნუსხის შესაბამისად; 
ნაგავსაყრელის კატეგორიას, რომელზეც გათვალისწინებულია აღნიშნული ნარჩენების მიღება. 

 

4.13 საწარმოში არსებული სხვა დამხმარე საამქროები 
4.13.1 ზეთების მეურნეობა 

საწარმოს ტერიტორიაზე განთავსებულია ზეთების მეურნეობა, რომელიც შედგება მიწისქვეშა 
საცავებისგან, ნამუშევარი ზეთების რეგენერაციის უბნებისგან და ზეთების გასაცემი ბაქანისგან. 

საწარმოში არსებული ტექნოლოგიური მოწყობილობების ზეთებით უზრუნველყოფა 
ხორციელდება ზეთების მეურნეობაში განთავსებული ზეთების მარაგებიდან, რომლებიც 
მოთავსებული მიწისქვეშა საცავში არსებულ რეზერვუარებში. მიწისქვეშა საცავი შედგება ორი 
განყოფილებისგან, პირველში განთავსებულია 5 ცალი რეზერვუარი და თითოეულის მოცულობა 
შეადგენს 25 500 ლ-ს, ხოლო მეორე საცავში განთავსებული ასევე 5 ერთეული რეზერვუარი და 
თითოეულის მოცულობაა 63 000 ლ. საცავი უზრუნველყოფილია სავენტილაციო სისტემით. 

მიწისქვეშა საცავიდან ზეთების ავტოცისტერნებში გაცემა მიმდინარეობს ზეთების გასაცემი 
ბაქნიდან, ტუმბოების და სპეციალური მილსადენის საშუალებით. (იხ. სურათები 4.13.1 – 4.13.6)  

სურათი 4.13.1. ზეთების მეურნეობა 

 

სურათი 4.13.2. ზეთების მიწისქვეშა საცავი (5X25 
500) 

 

სურათი 4.13.3.  ზეთების მიწისქვეშა საცავი (5X63 
000) 
 

სურათი 4.13.4. ზეთების გადასატვირთი 
მილსადენები 
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სურათი 4.13.5. ზეთების გადასატვირთი 
ტუმბოები 

სურათი 4.13.6. ზეთების ავტოცისტერნებში 
გასაცემი ბაქანი 

 

ზეთების საცავები აღჭურვილია ზეთის შემკრები სისტემით, რომელშიც შესაძლებელია 
შეგროვდეს შემთხვევით დაღვრილი ზეთები. ზეთის შემკრები სისტემიდან შემთხვევით 
დაღვრილი ზეთების ამოტუმბვა და შესაბამის რეზერვუარში გადატვირთვა მიმდინარეობს 
ტუმბოს საშუალებით. 

რაც შეეხება ავარიულ სიტუაციებს, საცავში რეზერვუარების მთლიანობის დარღვევის 
შემთხვევაში, მიწისქვეშა საცავების სივრცეები, რომლებიც მოპირკეთებულია წყალგაუმტარი 
კედლებით და ფსკერით, ყველა რეზერვუარის ერთდროულად დაზიანების შემთხვევაშიც კი 
უზრუნველყოფს დაღვრილი ზეთების შეკავებას, ვინაიდან საცავები განთავსებულია მიწისქვეშ, 
იმ ფართობის სივრცეში, რომელიც იტევს აღნიშნულ საცავებს. გარდა ამისა, ზეთების 
მეურნეობის მიწისქვეშა საცავების სათავსებს გააჩნია ზეთების შეგროვებისა და ამოტუმბვის 
საკუთარი გამართული სისტემა. 

განყოფილებაში მოქმედებს ნამუშევარი ზეთების გაფილტვრისა და რეგენერაციის უბანი, სადაც 
წარმოებს საწარმოში გამოყენებული ზეთების გაფილტვრა, მექანიკური მინარევებისაგან 
გაწმენდა და განთავსება შემდგომი გამოყენების მიზნით. ზეთის ფილტრაციის შედეგად 
წარმოქმნილი შლამი, როგორც სახიფათო ნარჩენი განადგურებული იქნება საპროექტო 
ინსინერატორის საშუალებით. შლამების სავარაუდო რაოდენობა წლის განმავლობაში არ 
აღემატება 3 ტონას (დაახლოებით 2.7 ტ).   

ზეთების რეგენერაციის უბნის მიწისზედა სათავსებისა და აპარატების განთავსების 
ტერიტორიაზე დაღვრილი ზეთების და ატმოსფერული ნალექების ორგანიზებული შეკრების 
მიზნით, გათვალისწინებულია ნავთობდამჭერის მოწყობა. 

ტერიტორიის იმ ნაწილზე, რომელიც მოსწორებული და დაბეტონებული არ არის მოიჭრება 
გრუნტი, არსებული ფენიდან 10 სმ სიღრმეზე, ზედაპირი მოსწორდება ქანობით დაგეგმილი 
შემკრები არხის მხარეს, შემდგომ მოეწყობა წყალდამცავი ბორტები და დაბეტონდება იატაკი 
სისქით 10 სმ. 

შემოღობვის გარეთ მოეწყობა შემკრები ორმო და შემკრები არხი, რომელიც დაუკავშირდება 
ნავთობდამჭერ სექციას. ნავთობდამჭერი სექციიდან დაჭერილი ნავთობპროდუქტის ამოღება 
მოხდება ხელის ტუმბოთი, რომელიც შეგროვდება ლითონის კასრებში, ხოლო კასრები 
გადატანილი იქნება ნარცენების დროებითი შენახვის ობიექტზე ან/და გადაიგზავნება 
ინსინერატორის უბანზე. 
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შემკრები ორმოს მეორე სექციაში დაგროვილი წყალი, რომელიც გაწმენდილია 
ნავთობპროდუქტებისგან, ჩაყურსული ტუმბოს მეშვეობით გადაიტვირთება უახლოეს საწარმოო 
კანალიზაციის ჭაში. შემკრები ორმოს სექციებზე მოეწყობა ასახსნელი სახურავი. საპროექტო 
ზეთდამჭერის სქემა, მოცემულია 4.13.1. ნახაზზე. 

ნახაზი 4.13.1 საპროექტო ზეთდამჭერის სქემა 
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4.13.2 ჟანგბადის საწარმო 

ჟანგბადის საწარმოში მიმდინარეობს ატმოსფერული ჰაერიდან თხევადი და აირადი ჟანგბადის, 
ასევე თხევადი  და აირადი აზოტის მიღება, რომლებიც გამოიყენება საწარმოს ძირითად 
ტექნოლოგიურ პროცესებში. 

ჟანგბადის საწარმოში ჟანგბადის და აზოტის მიღება წარმოებს მონაცვლეობით, მოთხოვნის 
შესაბამისად, ანუ არ ხდება აზოტის და ჟანგბადის პარალელურ რეჟიმში წარმოება. 

თხევადი ჟანგბადის მისაღებად ატმოსფერული ჰაერი შეიწოვება ჰაერის კომპრესორით.  
ჰაერშემწოვი მოწყობილობა წარმოადგენს ვერტიკალურ მილს, რომელიც მდებარეობს შენობის 
კედელთან. მილის მეორე ბოლო მიერთებულია ჰაერის ფილტრთან რომელიც გვერდიდან 
უერთდება ჰაერის კომპრესორის შეწოვის მილგაყვანილობას. შენობაში დამონტაჟებულია 2 
კომპრესორი, რომელიც წნეხს ჰაერს 180-200 ატმოსფერულ წნევამდე. 

ჰაერის კომპრესორის გაციება მიმდინარეობს წყლის საშუალებით. მისი წყალმომარაგება 
ხორციელდება მისთვის განკუთვნილი დამოუკიდებელი წყლის ბრუნვითი ციკლიდან, 
რომელიც შედგება შხეფსაცივრისა და შესაბამისი სისტემისგან. წყალსაცივიდან წყალი 
შხეფსაცივარს მიეწოდება ცივი წყლის ტუმბოს საშუალებით. კომპრესორის და დაჭირხნული 
ჰაერის გაგრილებისას მიღებული ცხელი წყალი თვითდინებით მიემართება ცხელი წყლის ჭაში, 
საიდანაც ცხელი წყლის ტუმბოს საშუალებით გადაიტუმბება შხეფსაცივარში. 

შხეფსაცივარში გაციებული წყალი ჩაედინება შემკრებ ავზში, რომელიც განთავსებულია ძველი 
შხეფსაცივარის ძირში. 

ჰაერის ჩაჭირხვნის შედეგად მიღებული თხევადი ჰაერის დაყოფით მიიღება თხევადი ჟანგბადი 
და აირადი აზოტი, ან ჟანგბადი და თხევადი აზოტი. ჰაერის გაყოფა მიმდინარეობს გამყოფ 
აპარატში, რომელიც შედგება ქვედა სარექტიფიკაციო სვეტის და ზედა სარექტიფიკაციო 
სვეტისგან. ქვედა სვეტში ხდება ჰაერის წინასწარი გაყოფა თხევად აზოტად და ჟანგბადით 
გამდიდრებულ აზოტ-ჟანგბადის ნარევად. ზედა სვეტში მიმდინარეობს ჰაერის საბოლოო 
გაყოფა. 

თხევადი აზოტის დროებით შენახვა ხდება მათთვის განკუთვნილ საცავებში, რომელიც 
განთავსებულია შენობის გარეთ და აღჭურვილია მინერალური ბამბის იზოლაციით. საცავები 
ასევე აღჭურვილია ამაორთქლებლებით, მათში წნევის ასაწევად, ასევე მათში არსებული 
პროდუქტის მომხმარებელზე გაცემისთვის. 

თხევადი აზოტის შენახვა ხორციელდება რკინიგზის ერთ ცისტერნაში ან პირდაპირ მიეწოდება 
სარეალიზაციოდ გარე მომხმარებელს. აღნიშნული ცისტერნა აღჭურვილია ვაკუუმ-
ფხვნილოვანი იზოლაციით. ჟანგბადის წარმოების საამქროს გააჩნია აზოტისა და ჟანგბადის 
სველი აირსაცავები. აზოტის - 15 000 მ3 და ჟანგბადის - 10 000 მ3 ტევადობის. ასევე ჰაერის 
სფეროსებრი აირსაცავები (2 ერთეული 2000 მ3 და 1000 მ3)  

 

 

4.13.3 წყალმომარაგების საამქრო 

საწარმოს წყალმომარაგება ხორციელდება ქვემო ქართლის რეგიონის, მტკვარი-ჯანდარის სერვის 
ცენტრის გარდაბნის მაგისტრალური არხიდან (მარის არხი), რომელიც თავის მხრივ მარაგდება 
მდ. მტკვრიდან. 

აქვე გასათვალისწინებელია, რომ საწარმოს მიერ გამოყენებული წყლის ხარჯის აღრიცხვა 
წარმოებს როგორც საწარმოს, ასევე არხის მეპატრონეს მიერ, მრიცხველის საშუალებით და 
საწარმო, როგორც ერთ-ერთი კომერციული აბონენტი, მოხმარებული წყლის საფასურის 
გადახდას ახორციელებს მრიცხველის ჩვენების შესაბამისად. საწარმოში, საწარმოო 
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დანიშნულების წყალი გამოიყენება როგორც სამრეწველო პროცესებისთვის, ასევე ორთქლის 
წარმოებაში და გამაგრილებელ სისტემებში, შესაბამისად, გამოყენებული წყლის ხარჯი იცვლება 
როგორც მეტეოპირობების, ასევე სამრეწველო სიმძლავრეების გათვალისწინებით და წლის 
განმავლობაში დაახლოებით 8 000 000 მ3-ის ფარგლებშია.  

წყალაღების მიზნით, არხზე მოწყობილია წყალსაკეტი ფარები, რომლებიც უკავშირდება რკინა-
ბეტონის წყალმიმღებს არხს, ხოლო წყალმიმღები არხი, გამანაწილებელ ფილიალს (იხ. სურათი 
4.13.3.1.) 

გამანაწილებელი ფილიალიდან, წყალი მილების საშუალებით გადადის რადიალურ 
სალექარებში. საამქროში სულ 4 ერთეული რადიალური სალექარია და თითოეულის მოცულობა 
დაახლოებით 8000 მ3-ია. აღნიშნულ სალექარებში მიმდინარეობს წყალში არსებული 
შეტივნარებული ნაწილაკების მექანიკური დალექვა. 

სურათი 4.13.3.1. წყალმიმღები ფილიალი 

 
 

რადიალური სალექარები წარმოადგენს ვერტიკალურ, ცილინდრის ფორმის ჭურჭელს, სადაც 
წყალი მიემართება შემკრები ღარისკენ და კოლექტორისკენ. კოლექტორიდან წყალი თვითდენით 
ჩაედინება ორ ცალ საცავში, ხოლო საცავებიდან მიეწოდება საწარმოს. 

რადიალურ სალექარებში დაგროვილი ლამის/შლამის მოცილება ხდება მექანიკური ხვეტიების 
საშუალებით. მოცილებული შლამი მილების საშუალებით მიეწოდება შლამგამწოვ ტუმბოებს და 
გადაიტუმბება კომპანიის კუთვნილ შლამშემკრებში, რომელიც განთავსებულია გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე.  

წყალმომარაგების საამქროში ასევე ფუნქციონირებს პირველი საფეხურის სატუმბი სადგური, 
სადაც განთავსებულია 4 ერთეული ტუმბო დანადგარი, ამათგან ნაწილი ცართული 
ტექნოლოგიური ციკლში ნაწილი სარეზერვოა. სატუმბი სადგურიდან წყლის გადატუმბვა 
მიმდინარეობს 23 000 მ3 მოცულობის რკინის რეზერვუარში, რომელიც ასრულებს ფილტრის 
ფუნქციას. 

სატუმბი სადგურიდან მექანიკურად გაწმენდილი წყალი მიეწოდება ე.წ. მესამე კვანძს, სადაც 
მიმდინარეობს წყლის გაკამკამება. წყლის გაკამკამება მიმდინარეობს პირამიდის ფორმის 
შემრევებში, სადაც კოაგულანტად გამოყენებულია ალუმინის სულფატის ხსნარი. პირამიდებში 
შემოსული წყლის და კოაგულანტის წყალხსნარის შერევა ხდება წყლის მოძრაობის სიჩქარის 
შეცვლით, ხოლო შემრევიდან წყალი მიეწოდება სარეაქციო კამერებს, რომლების წარმოადგენს 
ვერტიკალური ფორმის რკინა-ბეტონის კონსტრუქციას, სადაც მიმდინარეობს წყალში დარჩენილ 
შეწონილი ნაწილაკების და კოაგულანტის ერთმანეთთან შეწებება. 
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სარეაქციო კამერებიდან წყალი გადადის ჰორიზონტალურ სალექარებში, რომელებიც არის 
მართკუთხედის ფორმის რკინა-ბეტონის კონსტრუქციები. სალექარებში ხდება შეწონილი 
ნაწილაკების დალექვა და წყლის გაკამკამება. 

გაკამკამებული წყალი სალექარებიდან გადადის 1000 მ3 მოცულობის რეზერვუარებში, საიდანაც 
მიეწოდება შესაბამის საამქროებს ან საჭიროების შემთხვევაში გაივლის დამატებით გაწმენდას 
კვარცის ფილტრებში. სამრეწველო პროცესში გამოყენებული წყალი ასევე საჭიროებს ქიმიურად 
გასუფთავებას და გადადის წყლის გაუმარილოების განყოფილებაში, ხოლო დალექილი შლამი 
გადადის ჯერ გამკვრივების ზონაში, ხოლო შემდეგ შლამსატუმში და შლამსატუმბიდან 
გარდაბნის შლამშემკრებში. 

წყალმომარაგების საამქრო უზრუნველყოფს წყლით მბრუნავი ციკლის სისტემებს, საამქროში 
ფუნქციონირებს ერთი (მე-15) ბრუნვითი ციკლი, რომელიც ემსახურება ამიაკის სინთეზის, 
სიცივის, ჰაერგამყოფი საამქროს 371 და 410 კორპუსებს, ამიაკის მე-2 საწყობს და კაპროლაქტამის 
საამქროს განყოფილებებს. 

 

4.13.3.1 წყლის დარბილების სისტემის დეტალური აღწერა 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, წყალმიმღები ნაგებობიდან წინასწარ გაწმენდილი წყალი მიეწოდება 
გამწმენდ ნაგებობებს, სადაც წყლის გაწმენდა ხდება ორი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი 
ნაკადის სახით. სატუმბი სადგურიდან გაკამკამებული წყლის პირველი ნაკადი მიეწოდება მესამე 
კვანძის შემრევებს ძირიდან, პირამიდულ ნაწილში. აქვე მიეწოდება კოაგულიანტის ხსნარიც. 
წყლისა და კოაგულიანტის შერევა ხდება წყლის მოძრაობის სიჩქარის შეცვლით შემრევის 
პირამიდულ ნაწილში. წყლის გაყვანა შემრევიდან ხდება ჰორიზონტალური განლაგებული 
ღიობებიდან. შემრევიდან წყალი მიეწოდება სარეაქციო კამერებს, რომელთა დანიშნულებაა 
ფიფქების წარმოქმნის უზრუნველყოფა. წყალში ფიფქების პროცესი წყლისა და კოაგულიანტის 
შერევის შემდეგ მიმდინარეობს ნელა. დიდი ფიფქების წარმოქმნისათვის საჭიროა 10 - 30 წუთი. 
წყლის მოძრაობის სიჩქარე უნდა იყოს ისეთი, რომ არ მოხდეს ფიფქების დალექვა სარეაქციო 
კამერაში და არც მათი დაშლა. წყალი სარეაქციო კამერაში მიეწოდება ქვემოდან პირამიდულ 
ნაწილში, სადაც წყლის სიჩქარე იცვლება 0.7 მ/წმ-დან დაბალი ნაკადიდან 4-5 მ/წმ-მდე მაღალ 
ნაკადში. წყალი სარეაქციო კამერებში ყოვნდება 6-10 წუთს. სარეაქციო კამერებიდან წყალი 
ჰორიზონტალური ღიობების საშუალებით გადადის ჰორიზონტალურ სალექარებში, სადაც 
ხდება მისი გაკამკამება. 

სატუმბი სადგურიდან წყლის მეორე ნაკადი მიეწოდება გამწმენდი ნაგებობის მეორე კვანძის 
შემრევებს, სადაც საჭიროების შემთხვევაში ხდება კოაგულიანტის დამატება. შემდგომ წყალი 
მიეწოდება დერეფნული ტიპის გამკამკამებლებს, რომლებიც დაყოფილია სამ-სამ სექციად. ორი 
განაპირა სექცია წარმოადგენს გამაკამკამებლის მუშა კამერას, ხოლო შიგა სექცია 
ლამგამამკვრივებელს. გასაკამკამებელი წყალი ძირითადად მიეწოდება გამაკამკამებელს, 
რომელიც თანაბრად ნაწილდება მთლიან ფართობზე. შემდეგ წყალი გაივლის შეტივტივებულ 
ნალექიან შრეს, გაკამკავდება და სპეციალური ღარების საშუალებით გადადის ფილტრებში. 

შეტივტივებულ მდგომარეობაში მყოფი ნალექის შრე შედგება ფიფქებისაგან, რომელიც იმყოფება 
მუდმივ ქაოსურ მოძრაობაში წყლის ნაკადის მოქმედების გამო. კოაგულაციის შედეგად ახლად 
წარმოქმნილი ფიფქების შეჯამება ხდება ადრე წარმოქმნილ ფიფქებთან, რომლებიც მუდმივად 
მოძრაობაში იმყოფებიან. ჭარბი მოგროვილი ნალექი წყალს სცილდება ნალექის მიმღები 
ფანჯრებიდან, რომლებიც მოთავსებულია ლამგამამკვრივებლის კედლებზე. ლამგამკვრივებელი 
სექციიდან მილებით ლამი გაიყვანება ლამშემკრებ სატუმბ სადგურში, ხოლო გაკამკამებული 
წყალი მიეწოდება ფილტრებს. ფილტრის ფსკერზე მოთავსებულია სადრენაჟო სისტემა 
გაფილტრული წყლის გასაყვანად. ფილტრის ქვედა ნაწილში ჩატვირთულია ღორღი და შემდგომ 
კვარცის ქვიშა. ფილტრებიდან გამოსული წყალი გადაედინება რეზერვუარში, საიდანაც 
მიეწოდება ტექნოლოგიურ საამქროებს. 
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ფილტრების გარეცხვის დროს იგი ამოირთვება მუშაობიდან. წყალი ფილტრს მიეწოდება 
სადრენაჟო სისტემიდან, გაივლის ღორღის დამჭერ ფენას და კვარცის ქვიშის ფენას. გამრეცხი 
წყლის სიჩქარე ფილტრში მეტია, ვიდრე ფილტრაციის სიჩქარე. წყალი ამღვრევს ქვიშას და 
ინტენსიურად რეცხავს მას ფილტრაციის დროს დალექილი ჭუჭყისაგან. გამრეცხი წყალი 
გაიყვანება ღარების საშუალებით. ღარები ქვიშის ფენიდან იმ სიმაღლეზეა დაყენებული, რომ 
გამრეცხ წყალს არ გაჰყვეს ქვიშის ნაწილაკები, რომლებიც ფილტრშია ჩატვირთული. 

განსაკუთრებული მეტეოროლოგიური პირობების დროს, როდესაც მდინარე მტკვრის 
გამჭვირვალობა ტოლია 0-ის, ხოლო შეწონილი ნაწილაკები აღემატება 2500 მგ/დმ3-ს, სატუმბი 
სადგურიდან წყალი მიეწოდება მესამე კვანძის გამწმენდ ნაგებობას. შემდგომ გაკამკამებული 
წყალი მიეწოდება მეორე კვანძის გამწმენდ ნაგებობას, საიდანაც სათანადოდ დამუშავებული 
წყალი მიეწოდება მომხმარებელს. მდინარის წყლის მიმღები ნაგებობის სქემა მოცემულია 
4.13.3.1.1. ნახაზზე. 

ნახაზი 4.13.3.1.1. მდინარის წყლის მიმღები ნაგებობის სქემა. 

 
საწარმოში, წყლის ძირითადი რაოდენობა გამოიყენება ტექნოლოგიური მოწყობილობების 
გასაციებლად სასაქონლო პროდუქტის და ორთქლის მისაღებად. წყალმომარაგების საამქროში 
ხდება წყლის გაკამკამება, გაფილტვრა და გაუმარილოება. გაუმარილოების განყოფილებაში 
გაფილტრული წყლის დამუშავება მიმდინარეობს იონ-გაცვლითი მეთოდით. 
გაუმარილოებული წყალი საჭიროა ამიაკის წარმოებისათვის, კაპროლაქტამისა და სუფთა 
ციანმარილების საამქროსათვის. 

გაფილტრული წყალი, რომელიც წინასწარ იწმინდება მექანიკური მინარევებისაგან, მიეწოდება 
გაუმარილოების განყოფილებას. გაივლის თბომცვლელს, სადაც ხდება წყლის გათბობა 35 0C –
მდე. გამთბარი წყალი გროვდება გაფილტრული წყლის საცავში. წყლის გათბობა ხდება 16 ატმ. 
ორთქლის საშუალებით, რომლის ტემპერატურაა 250 0C. საცავიდან გაფილტრული წყალი 
ტუმბოს საშუალებით მიეწოდება ბლოკს. ბლოკი შედგება: 

1. პირველი საფეხური – H+ -კათიონიტური ფილტრი (ფ-1), რომელშიც ჩატვირთულია 
კათიონიტი მარკით (KY-2-8). 
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2. პირველი საფეხურის– H--ანიონიტური ფილტრი (ფ-2), რომელშიც ჩატვირთულია 
სუსტფუძიანი ანიონიტი (AH-31). 

3. მეორე საფეხურის – H+ -კათიონიტური ფილტრი (ფ-3), ჩატვირთულია კათიონიტი მარკით 
(KY-2-8). 

4. მეორე საფეხურის– H--ანიონიტური ფილტრი (ფ-4), რომელშიც ჩატვირთულია 
ძლიერფუძიანი ანიონიტი (AB-17). 

ბლოკში შემავალი ყველა იონგაცვლითი ფილტრის ზედა ზედაპირი გუმირებულია და 
წარმოადგენს ცილინდრული ფორმის აპარატს, ფილტრის ზედა ნაწილში მოთავსებულია წყლის 
გამანაწილებელი მოწყობილობა, ქვედა ნაწილში კი დამონტაჟებულია სადრენაჟო სისტემა. 

გაფილტრული წყალი საცავიდან ტუმბოს საშუალებით მიეწოდება პირველი საფეხურის 
ფილტრებს. წყალი გაივლის კათიონიტის ფენას და თვითდენით გადადის ფილტრში. 
კათიონიტი წარმოადგენს მაღალმოლეკულურ პოლიმერულ ნაერთს, რომელიც წყალბადის H+ -
მოძრავ იონს შეიცავს. H+-კათიონიტის ფილტრში წყლის გავლისას ხდება კალციუმის, მაგნიუმის, 
ნატრიუმის, კალიუმის იონების შთანთქმა, ხოლო მათ ხარჯზე ხდება წყლის გამდიდრება 
წყალბადიონებით. კათიონირების პროცესი რეაქციით გამოისახება შემდეგნაირად: 

Ca(HCO3)2+2H+=Ca+2+2H2O+2CO2↑; 

MC(HCO3)2+2H+=Mg+2+2H2O+2CO2↑; 

CaCl+2H+= Ca+2+2HCl; 

MgCl2+2H+= Mg+2+2HCl; 

H+ – კათიონირებული წყალი შედის OH- – ანიონიტის ფილტრში, რომელშიც ჩატვირთულია 
სუსტბუძიანი ანიონიტი AH-31. ანიონიტი  AH-31 წარმოადგენს პოლიმერულ ნაერთს, რომლის 
იონოგენურ ჯგუფს აქვს უნარი შტანთქოს წყლიდან ძლიერი მჟავეების ანიონები – SO4-2, Cl-, NO3- 
და მის ნაცვლად გასცეს OH- - იონები. წყლის ანიონირების პროცესი გამოისახება შემდეგი 
რეაქციით: 

H2SO4 + 2OH-= SO4-2 + 2H2O; 

HCl + OH-= Cl-+ H2O; 

HNO3 + OH-= NO3-+ H2O; 

წყალი, ფილტრის შემდეგ ნარჩენი წნევით მიეწოდება დეკარბონიზატორს. დეკარბონიზატორი 
წარმოადგენს ცილინდრულ ფორმის აპარატს, რომლის შიგა მხარე დაფარულია 
ანტიკოროზიული იზოლაციით. დეკარბონიზატორის საყრდენ ბადეზე დაყრილია რაშიგის 
რგოლები. წყალი მიეწოდება გამანაწილებელის საშუალებით. დეკარბონიზატორის საშუალებით 
ქვედა ნაწილიდან ჰაერის მიწოდება ხდება ვენტილატორის საშუალებით, რის შედეგაც ხდება 
ნახშიროჟანგის მოშორება, ხოლო წყალი გროვდება დეკარბონიზირებული წყლის საცავში. 
დეკარბონიზირებული წყლის საცავიდან ტუმბოების საშუალებით წყალი მიდის მეორე 
საფეხურის გაწმენდაზე. H+ – კათიონიტის ფილტრში ჩატვირთულია იგივე მარკის კათიონიტი. 
პროცესის შემდეგ სიხისტე მცირდება 0.005 მგ.ექვ/ლ-მდე. 

შემდეგ, წყალი გადადის ანიონიტის ფილტრში, რომელშიც მოთავსებულია ძლიერფუძიანი 
ანიონიტის მარცვლები AB-17, აქ ხდება სუსტი მჟავის ანიონების HCO3-, CO3-2, HSiO3-, SiO3-2 
შთანთქვა. წყლის ანიონების პროცესი გამოისახება შემდეგი რეაქციით. 

OH- + HCO3- = HCO3- + OH-; 

2OH- + H2SiO3=SiO3-2 + 2H2O; 

ფილტრის გავლის შემდეგ წყალი გადადის გაუმარილოებული წყლის საცავში, საიდანაც 
მიეწოდება მომხმარებელს. 
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ჩამდინარე წყალი მიიღება ფილტრების რეგენერაციისა და გარეცხვის შედეგად. ჩამდინარე 
წყალი გაუმარილოების განყოფილებაში მიემართება ნეიტრალიზაციაზე. საწარმოო ჩამდინარე 
წყლები შემდგომი დამუშავების შემდეგ გადაიქაჩება საწარმოო კანალიზაციაში, ხოლო ნალექი 
დამლექებიდან და დამწდომიდან მიემართება შლამ შემგროვებელში, ხოლო შლამშემგროვებლის 
სატუმბო განყოფილებიდან გადაიქაჩება შლამშემკრებში. 

 

4.13.4 შლამშემკრები 

შლამშემკრები განთავსებულია გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, მდ. მტკვრის მარცხენა 
სანაპიროზე. შლამშემკრები შედგება ორი სექციისგან და თითოეული სექციის ტევადობა 
შეადგენს 2 000 000 მ3-ს, ხოლო საწარმოში წარმოქმნილი შლამების წლიური დაგროვება 
დაახლოებით უდრის 2000 ტონას. 

შლამშემკრების ტერიტორიის ფართობი შეადგენს დაახლოებით 21 ჰა-ს და იგი 12 კმ სიგრძის და 
700 მმ დიმეტრის მილსადენით უკავშირდება საწარმოს ტერიტორიას. საწარმოს ტერიტორიაზე, 
შლამების გადატუბვამდე ხდება შლამის შემოწმება. 

შლამშემკრებსა და მდ. მტკვარს შორის მოწყობილია ქვიშა-ხრეშის გაბიონი, რომელიც ასრულებს 
ფილტრის ფუნქციას და შლამშემკრების ნაჟური წყლები აღნიშნული ფილტრის გავლით 
ჩაედინება მდ. მტკვარში. ნაჟური წყლების მონიტორინგის წარმეობა ტექნიკურად არ არის 
შესაძლებელი, რადგან შამსაცავიდან მდინარეში წყლის გადადინება არ ხება.  

სურათი 4.13.4. შალშემკრების განთავსების სქემა  
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4.13.5 პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის ტომრების ნარჩენების გადამამუშავებელი და 
ტარა-შესაფუთი მასალების წარმოების საამქრო 

საწარმოს მიერ წარმოებული პროდუქციის, კერძოდ სასუქების შესაფუთად, ობიექტზე 
ხორციელდება სხვადასხვა სახის შესაფუთი მასალების დამზადება როგორც შემოტანილი 
ნედლეულის ბაზაზე, ასევე იგივე პროდუქციის ნარჩენების მეორადი გადამუშავების ბაზაზე.  

საწარმოში, წლის განმავლობაში ხორციელდება შემდეგი სახეობებისა და რაოდენობის 
პროდუქციის წარმოება: 

• 50 კგ-იანი ამონიუმის გვარჯილის შესაფუთი სარქველიანი ტომრები – 1520000 ცალი; 
• 50 კგ-იანი ამონიუმის გვარჯილის შესაფუთი თავღია  ტომრები – 1520000 ცალი; 
• 0.5 ტ-იანი ბიგ-ბეგის პოლიეთილენის გარსაცმი – 4560000 ცალი; 
• პოლიეთილენის ტომრები ციან მარილების კასრებში ჩასაფენად – 152000 ცალი; 
• პოლიეთილენის ვაგონის საფენები 6 ხ 14 მ-ზე და 3 ხ 14 მ-ზე – 2280 ცალი; 
• პოლიეთილენ-პოლიპროპილენის გადასაფარებელი 32 ხ 25 მ-ზე და 15 ხ 15 მ-ზე – 1150 

ცალი; 
• ვაგონის ამოსაგები კომპლექტში 300 მ2. 

ზემოთ აღნიშნული პროდუქციის წარმოებისათვის საწარმოს გააჩნია შემდეგი დანადგარები: 

1. პოლიეთილენის ფირების მიღების ექსტრუდერი – 3 ცალი; 
2. პოლიეთილენის მარცვლების მიღების ექსტრუდერი – 1 ცალი; 
3. პოლიპროპილენის ფქვილის მიღების დანადგარი – 1 ცალი; 
4. პოლიპროპილენის ღერების მიღების ექსტრუდერი – 1 ცალი; 
5. პოლიპროპილენის და პოლიეთილენის ნარჩენების ტომრების გასარეცხი დანადგარი – 2 

ცალი; 
6. პოლიპროპილენის და პოლიეთილენის გარეცხილი ნარჩენების საწური დანადგარი – 2 

ცალი. 
7. რეკუპერაციის დანადგარი. 

საწარმოში, წლის განმავლობაში გათვალისწინებულია 1300 ტ პოლიეთილენის ფირის; 600 ტ 
პოლიეთილების მარცვლის; 600 ტ პოლიპროპილენის ფქვილის; 600 ტ პოლიპროპილენის 
მარცვლის მიღება. საამქროში პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის ნარჩენების აღდგენა 
წარმოებს R3 აღდგენის ოპერაციის კოდით. 

პოლიეთილენის მარცვლების მიღება ხორციელდება მეორადი პოლიეთილენის ტომრების 
დაჭრა, გარეცხვა, შრობა ან გაწურვა და აგლომერატის მიღებით. პოლიეთილენის ფირის მიღება 
ხორციელდება პოლიეთილენის მარცვლების ფორმირებით. 

პოლიპროპილენის ფქვილის მიღება ხორციელდება მეორადი ტომრების მოგროვება, გარეცხვა, 
გაწურვა და დაფქვის საშუალებით, ხოლო პოლიპროპილენის ღერების მიღება ხორციელდება 
პოლიპროპილენის აგლომერატიდან. 

მეორადი პოლიპროპილენის და პოლიეთილენის მარცვლების მიღება ხორციელდება შემდეგი 
სქემით; საწარმოში შემოტანილი მეორადი ნარჩენი ტომრებიდან ხორციელდება 
პოლიპროპილენის და პოლიეთილენის ტომრების განცალკევება და შეგროვება ცალ-ცალკე 
ტომრებში. 

შეგროვებული პოლიეთილენის დახეული ტომრები გადადის რეკუპერაციის უბანზე, სადაც  
მეაპარატე პოლიეთილენის ტომრებს მიაბამს ჯოჯგინა ამწეზე და ყრის შრედერში 
დასაქუცმაცებლად. დაქუცმაცებული პოლიეთილენის ნარჩენები იყრება აბაზანაში, სადაც ხდება 
მისი გავლება და  შემდეგ წყლის ნაკადის საშუალებით მიეწოდება სეპარატორს, რომელშიც  
დამონტაჟებულია წყლის დუშები პოლიეთილენის ნარჩენების ხარისხიანად გასუფთავების 
მიზნით. გასუფთავებული პოლიეთილენის ნარჩენები გადადის საფქვავში, სადაც ხდება მისი 
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დაქუცმაცება და ფქვილის მიღება, შემდეგ გადადის პატარა აბაზანაში და ამის შემდეგ მომდევნო 
სეპარატორში. სეპარატორიდან გადადის ცენტრიფუგაში, სადაც ხდება მისი გაწურვა წყლის 
ნარჩენებისგან და ვენტილატორის საშუალებით გადადის საშრობში. საბოლოოდ კარგად 
გამომშრალი და დაქუცმაცებული პოლიეთილენის ნარჩენები ანუ ფქვილი  ჩაიყრება ტომრებში. 
ფხვნილის სახით მიღებული პოლიეთილენის აგლომერატი მიეწოდება პოლიეთილენის 
მარცვლების მიღების დანადგარს. 

რაც შეეხება პოლიპროპილენის მარცვლების მიღებას, მეორადი პოლიპროპილენის ტომრები 
ირეცხება სარეცხ მანქანაში, შემდეგ ხდება გაწურვა და დაფქვა. დაფქვილი მეორადი 
პოლიპროპილენი გადადის სააგლომერაციო დანადგარში და შემდეგ პოლიპროპილენის 
მარცვლების მიღების დანადგარში. 

პოლიეთილენის ფირების მიღების ტექნოლოგიური სქემა მოიცავს შემდეგ სტადიებს: მეორადი 
პოლიეთილენის ტომრებისაგან მიღებული მარცვლით ხდება პოლიეთილენის ფირის მიღება 
შემდეგი სქემით: პოლიეთილენის ფირის მიღება წარმოებს გამღვალ პოლიეთილენის 
მარცვლების წრიული ყალიბებიდან გამოჭირხვნით, შემდეგ ჰაერის გაბერვით და ვერტიკალური 
გაჭიმვით. გალღობა ხორციელდება ელექტროენერგიის ხარჯზე. 

პოლიეთილენის მარცვალი მიეწოდება ხვიმირას და შემდეგ ექსტრუდერის ყელს, სადაც 
მოთავსებულის შნეკი, რომელიც მოძრაობაში მიყავს მუდმივი დენის ძრავს. შნეკის ბრუნვის 
საშუალებით გამღვალი მასა გაივლის სამ ზონას, სადაც ხდება ტემპერატურის რეგულირება: I 
ზონა 50 0C; II ზონა 110-120 0C; III ზონა 150 0C;  გაცხელებული მასა მიეწოდება ფილტრს, სადაც 
ხდება მისი მექანიკური მინარევებისაგან გაწმენდა. გაწმენდილი მასა გაივლის წრიულ თვალაკს, 
საიდანაც გამოდის ფირი. ფირს მეაპარატე უკრავს თავს და აწვდის მიმღებ მოწყობილობას. 
ცილინდრული ფირის გასაბერად ქვემოდან მიეწოდება ჰაერი წნევით, რომ არ მოხდეს ფირის 
შეწებება. ფირი ცივდება ჰაერით, რომელიც მიეწოდება ვენტილატორით. 

ფირის მიმღები მოწყობილობა შედგება ორი ლილვისაგან. ერთი ლილვი მოძრაობს მუდმივი 
ძრავით, რომელიც რეგულირებადია. მეორე ლილვი არის მიმმართველი, სადიდანაც 
პოლიეთილენის ფირი გადააქვს დამხვევ ღერძზე. პოლიეთილენის ფირის დახვევის სიჩქარე 
რეგულირდება ისე, როგორც მიმღებ მოწყობილობაზე. შემდეგ გარკვეული რაოდენობის ფირით 
დახვეული ღერძები გადადის საჭრელ დანადგარზე, სადაც იჭრება საჭირო ზომის მიხედვით 
ტომრებად. ტომრები მიეწოდება ძირის გადამკერ უბანს. 

 

4.13.6 სახანძრო სამსახური 

როგორც 4.1. თავშია მოცემული, საწარმოს გააჩნია სამედიცინო სამსახური, აირ-მაშველი და 
სახანძრო სამსახური. სახანძრო სამსახურს მუშა მდგომარეობაში გააჩნია 3 ავტომობილი, აქედან 
ერთი ავტომობილი ქაფწარმომქმნელია, ხოლო ორი წყლის ავტომანქანაა. სახანძრო სამსახურის 
წყალმომარაგება ხორციელდება საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული წყალსადენის ქსელიდან. 

სახანძრო სამსახურში დასაქმებულია 56 ადამიანი, ცვლაში 13-14 თანამშრომელია. სამსახურში 
პერიოდულად ტარდება თანამშრომლების გამოცდა, და სასწავლო განგაში. თანამშრომლების 
სწავლება ხორციელდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამაშველო-სახანძრო სამსახურთან 
თანამშრომლობით და მათ მიერ გაცემული რეკომენდაციებით. 

 

4.14 წყალმომარაგება და წყალარინება 
4.14.1 სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყალმომარაგება და ჩამდინარე წყლები 

საწარმოში წყალი გამოიყენება როგორც სამრეწველო, ასევე სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით. 

სასმელ-სამეურნეო დანიშნულების წყალმომარაგება ხორციელდება შპს „რუსთავის წყალთან“ 
გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.  
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საწარმოში დასაქმებულია 2005 ადამიანი. საწარმოში გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო წყალის 
რაოდენობა განისაზღვრება საწარმოს სამუშაო რეჟიმისა და საწარმოში დასაქმებული 
ადამიანების რაოდენობის გათვალისწინებით. 

იქიდან გამომდინარე, რომ საწარმოში დასაქმებული ადამიანების სამუშაო გრაფიკი, მათზე 
დაკისრებული მოვალეობების გათვალისწინებით სხვადასხვაა, სხვადასხვა იქნება მათ მიერ 
მოხმარებული სასმელ-სამეურნეო წყლის რაოდენობაც. გზშ-ის მიზნებისთვის, გამოყენებული 
იქნა მიდგომა, გამოთვლილი იქნეს სასმელ-სამეურნეო წყალმოხმარების შესაძლოდ მაღალი 
ხარჯი, თუმცა, შესაძლებელია არ მოხდეს ამ პრინციპით გამოთვლილი წყლის რაოდენობის 
გამოყენება. 

აქვე გასათვალისწინებელია, რომ საწარმოს მიერ გამოყენებული წყლის ხარჯის აღრიცხვა 
წარმოებს შპს „რუსთავის წყალის“ მიერ, მრიცხველის საშუალებით და საწარმო, როგორც ერთ-
ერთი კომერციული აბონენტი, მოხმარებული წყლის საფასურის გადახდას ახორციელებს 
მრიცხველის ჩვენების შესაბამისად. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, გზშ-ის მიზნებისთვის, ერთ მომუშავე პერსონაზე, დღის 
განმავლობაში სასმელ-სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენებული წყლის რაოდენობას თუ 
ვიანგარიშებთ 0,045 მ3/დღ.ღ, ამასთან, თუ გავითვალისწინებთ რომ საწარმო მუშაობს უწყვეტ 
რეჟიმში და კვირის განმავლობაში თითოეული მოსამსახურის სამუშაო საათების რაოდენობა არ 
აღემატება 42 საათს, საწარმოში, წლის განმავლობაში გამოყენებული სასმელ-სამეურნეო წყლის 
ხარჯი იქნება: 

2005 x 0,045 მ3/დღ.ღ x 365 დღ.ღ/წელ =  32932,125 მ3/წელ 

საწარმოში წარმოქმნილი სამეურნე-ჩამდინარე წყლების ანგარიში წარმოებს მოხმარებული 
წყლის რაოდენობით, 5%-იანი დანაკარგის გათვალისწინებით. წლის განმავლობაში საწარმოში 
წარმოქმნილი სასმელ-სამეურნეო წყლის რაოდენობა იქნება: 

32932,125 მ3/წელ x 0.95 = 31285,519 მ3/წელ 

სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები ჩართულია ქ. რუსთავის საკანალიზაციო 
ქსელში, შპს „რუსთავის წყალთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

 

4.14.2 სამრეწველო დანიშნულების წყალმოხმარება  და ჩამდინარე წყლების მართვა 
საამქროების მიხედვით 

რაც შეეხება სამრეწველო დანიშნულების წყალმომარაგებას, როგორც 4.13.3 თავშია მოცემული, 
საწარმოს წყალმომარაგება ხორციელდება ქვემო ქართლის რეგიონის, მტკვარი-ჯანდარის სერვის 
ცენტრის გარდაბნის მაგისტრალური არხიდან (მარის არხი), რომელიც თავის მხრივ მარაგდება 
მდ. მტკვრიდან. 

აქვე გასათვალისწინებელია, რომ საწარმოს მიერ გამოყენებული წყლის ხარჯის აღრიცხვა 
წარმოებს როგორც საწარმოს, ასევე არხის მეპატრონეს მიერ, მრიცხველის საშუალებით და 
საწარმო, როგორც ერთ-ერთი კომერციული აბონენტი, მოხმარებული წყლის საფასურის 
გადახდას ახორციელებს მრიცხველის ჩვენების შესაბამისად. საწარმოში, საწარმოო 
დანიშნულების წყალი გამოიყენება როგორც სამრეწველო პროცესებისთვის, ასევე ორთქლის 
წარმოებასა და გამაგრილებელ სისტემებში, შესაბამისად, გამოყენებული წყლის ხარჯი იცვლება 
როგორც მეტეოპირობების, ასევე სამრეწველო სიმძლავრეების გათვალისწინებით დაახლოებით 
8 000 000 მ3-ის ფარგლებშია.  

წყალაღების მიზნით, არხზე მოწყობილია წყალსაკეტი ფარები, რომლებიც უკავშირდება რკინა-
ბეტონის წყალმიმღებს არხს, ხოლო წყალმიმღები არხი, გამანაწილებელ ფილიალს. 
გამანაწილებელი ფილიალიდან, წყალი მილების საშუალებით გადადის რადიალურ 
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სალექარებში. საამქროში სულ 4 ერთეული რადიალური სალექარია და თითოეულის მოცულობა 
დაახლოებით 8000 მ3-ია. 

წყალმომარაგების საამქრო უზრუნველყოფს წყლით მბრუნავი ციკლების სისტემების 
მომარაგებას. საკუთარი ბრუნვითი ციკლები გააჩნია ციან მარილების, ჰაერგამყოფის, ამონიუმის 
გვარჯილის და სუსტი აზოტმჟავას საამქროებს. მბრუნავი ციკლებიდან საამქროებში 
მიწოდებული წყალი გამოიყენება ტექნოლოგიური მოწყობილობების გასაცივებლად, ხოლო 
გაცხელებული წყალი ბრუნდება ბრუნვით ციკლზე, მიეწოდება შხეფმაცივრებს გასაციებლად, 
გაციებული წყალი კი ბრუნდება უკან საამქროებში. 

საწარმოში წარმოქმნილი საწარმოო ჩამდინარე წყლების ხარჯებია: 

1. საშუალო სადღეღამისო ხარჯი – 24000 მ3;  1000 მ3/სთ; 
2. მაქსიმალური სადღეღამისო ხარჯი – 28800 მ3;  1200 მ3/სთ 
3. მინიმალური (გაჩერებითი რემონტებისას) – 150 მ3/სთ. 

საწარმოო ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ხორციელდება საწარმოო საკანალიზაციო ქსელში, 
რომელიც უერთდება ქ. რუსთავის საკანალიზაციო კოლექტორს. შიდა საწარმოო საკანალიზაციო 
ქსელის სქემა მოცემულია 4.14.2.1. ნახაზზე. საწარმოს გარე პერიმეტრზე, საწარმოს 
საკანალიზაციო ქსელის, ქალაქის საკანალიზაციო კოლექტორთან მიერთების წერტილებში 
მოწყობილია ჭები, რომლებზეც აუდიტის მოეწყო დამცავი რგოლები.  
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ნახაზი 4.14.2.1. საწარმოს საწარმოო-ჩამდინარე წყლების საკანალიზაციო ხაზის სქემა 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 101 - 379 

გამა კონსალტინგი 

თხევადი ჟანგბადის, თხევადი და აირადი აზოტის წარმოების საამქრო 

მზა პროდუქტს წარმოადგენს ტექნიკური და სამედიცინო თხევადი ჟანგბადი. წარმოების 
მეთოდი ემყარება ჰაერის ღრმა გაცივებას და თხევადი ჰაერის შემდგომ რექტიფიკაციის 
КЖАЖААР-1,6 ტიპის მაღალი წნევის დანადგარზე და “SOЗГ-100/200” ტიპის კომპრესორზე 
გამაცივებელი სისტემის გაცივებას უზრუნველყოფს საკუთარი დახურული მბრუნავი ციკლით. 
მბრუნავი ციკლის კვება ხდება გაკამკავებული წყლით, წყალმომარაგების საამქროდან. 

ჩამდინარე წყლები წარმოიქმნება ჰაერის კომპრიმირების და მისი ნახშირმჟავასაგან ტუტის 
ხსნარით გაწმენდის სტადიაზე და ჰაერის კომპრესორების ზეთის და წყლის წვეთდამჭერებიდან 
განბერვისას გამოყოფილი წყლის ემულსიის ხარჯზე. 

ჩამდინარე წყლები სალექარში დაწდომისა და ზეთის მოცილების შემდეგ ჩაედინება საწარმოო 
კანალიზაციაში. 

მშრალი ყინულის და თხევადი ნახშირორჟანგის განყოფილება. ჰაერგამყოფის საამქრო. 

თხევადი ნახშირორჟანგი წარმოიქმნება გოგირდწყალბადის მინარევების და ტენისაგან 
გაწმენდილი აირადი ნახშირორჟანგისაგან 6.0 – 7.0 მპა (60,0 70.0 კგ ძალა/სმ2) ჭარბი წნევისა და 
შემდგომ მისი გაცივებით დუღილის ტემპერატურამდე, მდუღარე თხევადი ამიაკის 
საშუალებით. ტექნიკური წყალი გამოიყენება კომპრესორში შეკუმშული აირადი ნახშიროჟანგის 
გასაციებლად. 

ჩამდინარე წყლები წარმოიქმნება ნახშირორჟანგის კომპრესორების ზეთის წვეთდამჭერის 
განბერვისას. ნახშიროჟანგის კომპრესორების შემდეგ ზეთისა და ტენის გამოყოფა ხდება სამ 
საფეხურად. პირველ საფეხურზე ზეთტენგამომყოფი COM-50-006 ტიპისაა. მისი მოცულობა 33 
ლიტრია, მუშა წნევა კი 10 კგძ/სმ2-ია. მეორე და მესამე საფეხურზე წნევები შესაბამისად 24 და 70 
კგძ/სმ2-ია. აღნიშნული ზეთტენგამომყოფები წარმოადგენს ფოლადისაგან დამზადებულ 
მთლიანნაჭიმ ცილინდრულ ბალონს, რომლის დანიშნულებაა ზეთის მოცილება გაცივებული 
ნახშირორჟანგისაგან, ასევე აირის პულსაციის შემცირება დაჭირხვნის ხაზზე. წყლისა და ზეთის 
წვეთების მოცილება ხდება ნაკადის შემცირების ხაზზე და აირის მოძრაობის მიმართულების 
შეცვლით. 

შემდეგ ეტაპზე ზეთისა და ტენის მოცილება ხდება ფოლადისაგან დამზადებულ ერთყელიან 
მაღალი წნევის ბალონური ტიპის ზეთტენგამომყოფში, რომელშიც მოთავსებულია რაშიგის 
რგოლებით ამოგებული ნასვრეტებიანი კალათა, საიდანაც ხდება ტენისა ნახშირორჟანგის აირის 
მოცილება. ჰაერის კომპრესორებისა და მისი ნახშირმჟავისაგან ტუტის ხსნარით გაწმენდის 
სტადიის შემდეგ ტენისა და ზეთის მოცილება ხდება ხუთ საფეხურზე ზეთტენგამომყოფების 
განბერვით. 2.2 – 200 ატმ წნევის პირობებში მომუშავე დანადგარებიდან. ხუთივე 
ზეთტენგამომყოფი ერთყელიანი მაღალი ბალონური ტიპისაა. თხევადი ნახშირორჟანგის 
წარმოებისას ჩამდინარე წყლების რაოდენობა დღე-ღამეში 0.26 მ3-ია, ზეთის კონცენტრაცია კი 
ა.უ. 20 მგ/ლ-ში. 

მშრალი ყინულის წარმოებისას ჩამდინარე წყლების მოცულობა დღე-ღამეში 0.12 მ3-ია, ზეთის 
კონცენტრაცია კი მასში ა.უ. 20 მგ/ლ. ჰაერის კომპრესორებისა და მისი ნახშირმჟავასაგან 
გაწმენდის სტადიის საპროექტო დატვირთვისას დღე-ღამის განმავლობაში წარმოიქმნება 3.072 მ3 
ჩამდინარე წყალი, რომელშიც ზეთის დასაშვები კონცენტრაციაა ა.უ. 20 მგ/ლ. ზემოთ აღნიშნული 
ჩამდინარე წყლები ჩაედინება საწარმოო კანალიზაციაში. 

ჰაერგამყოფი საამქრო – 1 (371 კოპრუსი) 

წარმოების მეთოდი დაფუძნებულია ტურბოკომპრესორში აირის შეკუმშვაზე და ჰაერის 
გაშრობაზე სილიკოგელზე ადსორბციით. ტექნოლოგიური ხაზის რაოდენობა ორია: ერთი ჰაერის 
შეკუმშვისათვის და მის ნაწილის გაშრობა გაშრობის ბლოკებზე; მეორე აზოტის შეკუმშვისათვის. 
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მზა პროდუქტი წარმოადგენს შეკუმშულ აზოტს ა/უ 0.4 მპა (4 კგ.ძალა/სმ2) წნევამდე და 
ჟანგბადის წონითი წილი ა/ნ 5% აზოტით. ტექნოლოგიური მიზნებისათვის ჰაერი შეკუმშულია 
ა/ნ 0.5 მპა (5 კგ.ძალა/სმ2) წნევამდე. საამქროს გამაციებელ სისტემაზე წყალი მიეწოდება 
ბრუნვითი ციკლიდან. 

ჰაერგამყოფ საამქროში არც ტექნოლოგიური რეგლამენტით და არც პრაქტიკულად, ჩამდინარე 
წყლები არ წარმოიქმნება. 

ამიაკის სინთეზი 

როგორც ტექნოლოგიურ ნაწილშია მოცემული, ამიაკის სინთეზის წარმოების მეთოდი მოიცავს: 

• ბუნებრივი აირის ორსაფეხურიანი კონვერსია. 
• ნახშირწყალბადური აირების ორთქლური კონვერსია, მილოვან ნიკელის 

კატალიზატორზე 3.0-დან 3.3 მპა (30-33 კგ.ძალა/სმ2) წნევაზე და 750 – 780 0C 
ტემპერატურაზე. 

• მეთანის ორთქლჰაერული კონვერსია შახტურ რეაქტორში ნიკელის კატალიზატორზე 
წნევით 2.8-დან 2.95 მპა (28-29.5კგ.ძალა/სმ2) და 900-990 0C ტემპერატურაზე. 

• კონვერტირებული აირის გასუფთავება ნახშირორჟანგისაგან დიმეთილეთანოლამინის 
ხსნარით. 

• ამიაკის სინთეზი წნევის ქვეშ. 

ამიაკის წარმოებაში ქვაბის მკვებავად გამოიყენება გაუმარილოებული წყალი, აირის და 
დიმეთილეთანოლამინის ხსნარის გასაციებლად. საამქროს სისტემის გასაციებლად წყლით 
უზრუნველყოფა ხდება მე-15 ბრუნვითი ციკლიდან. ჩამდინარე წყლები წარმოიქმნება ამიაკის 
სინთეზის ქვაბის განბერვით, საქვაბე დეტანდერის განბერვა, სადრენაჟო ნარევის სეპარატორის 
განბერვისას, ზეთგამყოფიდან სანტექნიკური ფილტრების გარეცხვისას. ფილტრების გარეცხვის 
შემდეგ და პერიოდულად სისტემებიდან დაბრუნებული წყალი საამქროს გაშვებისა და 
გაჩერების დროს ჩამდინარე წყლები უერთდება საწარმოო კანალიზაციას. 

აღნიშნული წყლები თავისი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლების გამო არ საჭიროებს გაწმენდას. 

გაერთიანების სიცივის საამქრო (კორპუსი 370) 

სიცივის საამქროს დანიშნულებაა წარმოების უზრუნველყოფა ამონიუმის სიცივით, თხევადი 
ამიაკისა და გაციებული წყლის სახით, აგრეთვე აირადი ამიაკის გათხევადებისას, რომელიც 
მოდის ამიაკის წარმოების საამქროდან. საამქროში დაყენებულია სამი ტურბოკომპრესორი. 
არსებობს ორი ტექნოლოგიური ხაზი: 

• ამიაკის კუმშვის და გათხევადების ხაზი; 
• ცირკულაციური გამაცივებელი წყლის გაცივების ხაზი. 

ამონიუმის სიცივე მიიღება აირადი ამიაკის შეკუმშვით ტურბოკომპრესორში, მისი შემდგომი 
კონდესირებით, ჰაერით გაცივების კონდესატორებში და გარსაცმილოვანი წყლის მაცივრებში 
გაცივებით. გაცივებული წყალი მიიღება მისი გაციებით გარსაცმილოვანი ტიპის 
ამაორთქლებლებში, რომლის მილებს შორის დუღს თხევადი ამიაკი. საამქროს წყლით 
უზრუნველყოფა ხდება მე-15 ბრუნვითი ციკლით. 

ჩამდინარე წყლები წარმოიქმნება ვენტილაციის სისტემის ფილტრების ჩარეცხვისას და 
ჩაედინება საწარმოო კანალიზაციაში. ეს წყლები წყლები არ საჭიროებენ გაწმენდას. 

ამონიუმის გვარჯილას საამქრო 

ამონიუმის გვარჯილა მიიღება აზოტმჟავასა და აირადი ამონიაკის ნეიტრალიზაციით. 
მაგნეზიალური დანამატის შეტანით. ამონიუმის გვარჯილის აორთქლება ხდება 
მაღალკონცენტრირებულ თუთქამდე, შემდეგ ხდება გრანულირება და გაცივება. 
კონდიცირებული გრანულების დამუშავება ხდება ანტიშეგოზვის პრეპარატით “ნოვო ფლაუს” 
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საამქროს აქვს თავისი ჩაკეტილი მბრუნავი ციკლი. მკვებავი წყალი საამქროს ეწოდება 
წყალმომარაგების საამქროდან. საამქროში, ტექნოლოგიური ჩამდინარე წყლების წარმოქმნას 
ადგილი არა აქვს. 

ჩამდინარე წყლები წარმოიქმნება აზოტმჟავას ნეიტრალიზაციის განყოფილების იატაკის 
მორეცხვისას და ამონიუმის გვარჯილის ხსნარის  საგრანულაციო კოშკის ჩამორეცხვის დროს და 
თუთქის ავარიული დაქცევის დროს. საწარმოში წარმოქმნილი წყლები შეიცავს მხოლოდ 
ამონიუმის გვარჯილას ა.უ. 500 მგ/ლ კონცენტრაციით გროვდება საცავში, რომლის რაოდენობა 
დღე-ღამეში შეადგენს 3 მ3-ს. ეს წყალხსნარი ტუმბოების საშუალებით მიეწოდება ამონიუმის 
სულფატის საამქროს, ნედლეულის სახით, შერეული სასუქის საწარმოებლად. 

სუსტი აზოტმჟავას საამქრო 

სუსტი აზოტმჟავა მიიღება ამიაკის ჰაერის ჟანგბადით კატალიზური ჟანგვისას, 0.2 0.37 მპა (2 – 
3.7 კგ.ძალა/სმ2) წნევისას და წარმოქმნილი აზოტის ჟანგეულების წყლის ორთქლით აბსორბციის 
შედეგად 0.65-1.16 მპა წნევისას. 

საამქროში გამოიყენება ქიმიურად გაწმენდილი წყალი, რომელიც მოდის საქვაბე საამქროს 
ქიმიური განყოფილებიდან, ქვაბ-უტილიზატორის კვებისათვის. მბრუნავი წყალი მიექოდება 
ნიტროზული აირების მაცივრის T-34, ნიტროზული აირების გასაციებლად, აგრეთვე ზეთის 
მაცივრებში. გაუმარილოებული წყალი კი მიეწოდება აბსორბციაზე. 

ჩამდინარე წყლები წარმოიქმნება ბრუნვითი ციკლის განბერვისას, ქვაბუტილიზატორის 
განბერვისას. საამქროში ფორმირებული წყლები ითვლება პირობითად სუფთა წყლებად, ისინი 
გაწმენდას არ საჭიროებენ. ეს წყლები ჩაედინება საწარმოო კანალიზაციაში. 

ჰიდროქსილამინსულფატის განყოფილება (2006 კორპუსი) 

ჰიდროქსილამინოსულფატის განყოფილებაში მიმდინარეობს მაგნიუმის ნიტრატის წყალ-
ხსნარი მიიღება კაუსტიკურ მაგნეზიალურ ფხვნილზე აზოტმჟავას მოქმედებით.  

მაგნიუმის ნიტრატის ხსნარის მიღება მიმდინარეობს რეაქტორებში. რეაქტორში 
თავდაპირველად თავსდება გაუმარილოებული წყალი, რომელშიც იხსნება მაგნიუმის ნიტრატი. 
გაუმარილოებული წყალი საამქროს მიეწოდება საწარმოს წყალმომარაგების საამქროდან. 
მაგნიუმის ნიტრატის საამქროს აზოტმჟავა მიეწოდება აზოტმჟავას საამქროდან, პირდაპირი 
ხაზით და ნაწილდება რეაქტორებში. სარეაქციო არეში კონტროლდება pH-ის დონე და რეაქცია 
დასრულებულად ითვლება, როდესაც pH-ის დონე გაუტოლდება 5-ს. რეაქტორიდან 
გაფრქვეული აირები იკრიბება კოლექტორში და შემდეგ მიეწოდება სეპარატორს, სადაც ხდება 
აირის და სითხის წვეთების განცალკევება. სეპარატორიდან სითხის წვეთები ჩაედინება 
შემკრებში და ტუმბოს საშუალებით გადაიტუმბება რეაქტორში. 

მიღებული მაგნიუმის ნიტრატის ხსნარი თავსდება მათთვის განკუთვნილ 9 ჰორიზონტალურ 
საცავში, რომელთა მოცულობაა 100 მ3. აღნიშნული საცავები შემოსაზღვრულია და 
მოპირკეთებულია მჟავაგამძლე აგურებით. 

მგნიუმის ნიტრატის მიმღებ რეაქტირში ფორმირებული ნიტროზული ორთქლაირნარევი 
მიეწოდება გამრეცხ საარბსორბციო სვეტს პოზ. K-340-ს, რის შემდეგაცაზოტმჟავას შემცველი 
ჩამდინარე წყლები ა.უ. 0,001 მგ/ლ, ჩაედინება სამრეწველო კანალიზაციის კოლექტორში. 

ამონიუმის სულფატის საამქრო (962 კორპუსი) 

ამონიუმის სულფატის წარმოება შედგება შემდეგი სტადიებისაგან: აორთქლება, 
კრისტალიზაცია, ცენტიფუგირება, გაშრობა და საწყობში შეტანა, მზა პროდუქტის ხსნარის 
მიღებისა და შენახვის განყოფილება. ამონიუმის სულფატის მიღება ხდება 25%-იანი ამონიუმის 
სულფატის ხსნარიდან აორთქლებისას, კრისტალიზაციის შემდგომი ცენტრიფუგირებისა და 
გაშრობის გზით. 
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ჩამდინარე წყლები წარმოიქმნება წნევის ორთქლის კონდესატის სახით და ჩაედინება საწარმოო 
კანალიზაციაში. 

ციანმარილების საამქრო. 

ნატრიუმის ციანიდის განყოფილება 

ნატრიუმის ციანიდის მიღება ხდება კაუსტიკური სოდისა და ციანმჟავას ნეიტრალიზაციით. 
მიღებული ხსნარის შემდგომი აორთქლებით და წარმოქმნილი მარილის გაშრობით. საამქროში 
თბოცვლის სისტემის გაციებას ემსახურება მბრუნავი წყალი, რომელიც მიეწოდება 
წყალმომარაგების საამქროდან. წყალი გამოიყენება კაუსტიკური სოდის მაცივრებში 
გასაციებლად. საამქროში ადგილი აქვს ციანიდებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების 
წარმოემნას. 

საამქროში წარმოქმნილი ციან იონების შემცველი წყლების მართვასთან დაკავშირებით, 
საწარმოს აქვს ვალდებულება შეიმუშაოს და სამინისტროსთან შეათანხმოს დეტალური გეგმა-
გრაფიკი და ციან-იონების შემცველი საწარმოო ჩამდინარე წყლების მართვასთან დაკავშირებით, 
უზრუნველყოს შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება სამინისტროსთან შეთანხმებული 
გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. 

კონკრეტული გეგმა-გრაფიკის შემუშავებამდე, საწარმოში იგეგმება, საამქროში წარმოქმნილი 
ჩამდინარე წყლების მართვის სამი მეთოდის დანერგვა და განხორციელება, კერძოდ: 

1. შესაძლებელია მოხდეს ციანიდის შემცველი წყლების რეალიზაცია, როგორც ნატრიუმის 
ციანიდის განზავებული ხსნარი და ამ შემთხვევაში, საამქროში წარმოქმნილი ჩამდინარე 
წყლები, განხილული იქნება როგორც პროდუქტი; 

2. ციანიდის შემცველი ჩამდინარე წყლების მართვა შესაძლებელია განხორციელდეს 
როგორც თხევადი სახიფათო ნარჩენი, რომელიც შეგროვდება მისთვის განკუთვნილ 
საცავში და შემდგომი მართვის მიზნით გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე 
ორგანიზაციებს. ამ შემთხვევაში, საამქროში წარმოქმნილი ციანიდის შემცველი ხსნარი, 
როგორც თხევადი ნარჩენი ასახული იქნება კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმაში; 

3. საამქროში წარმოქმნილი ციანიდის შემცველი წყლების განეიტრალების მიზნით, 
საწარმოში აღდგება გაუვნებლობის სტადია და ამ შემთხვევაში, მისი მართვა 
განხორციელდება როგორც საწარმოო ჩამდინარე წყლის, რომელიც განეიტრალების 
შემდეგ ჩაშვებული იქნება საწარმოო კანალიზაციაში. 

გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით, სამივე მეთოდი მისაღებია, თუმცა, უპირატესობა პირველს 
ენიჭება. იმის გათვალისწინებით, რომ პირველი მეთოდი შესაძლებელია ფიზიკურად ვერ 
განხორციელდეს, საწარმო იძულებული იქნება მეორე ან მესამე მეთოდს მიმართოს. 

აქედან გამომდინარე, საწარმო ირჩევს ციანიდით დაბინძურები წყლების მართვის სამივე 
მეთოდს. სამივე მეთოდი შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს როგორც ცალ-ცალკე, მაგ. 
ციანიდით დაბიძურებული წყლის მართვა განხორციელდეს ან პირველი ან მეორე ან მესამე 
მეთოდით, ასევე შესაძლებელია ერთდროულად იყოს გამოყენებული სამივე მეთოდი, 
მაგალითად: მოხდეს ნაწილის რეალიზაცია, ნაწილის განეიტრალება, ხოლო ნაწილის, როგორც 
სახიფათო ნარჩენის, შემდგომი მართვის მიზნით, შესაბამის ორგანიზაციაზე გადაცემა. 

შემუშავებული მეთოდების ცალ-ცალკე ან/და ერთდროულად გამოყენების შემთხვევაში, 
საწარმო მოახდენს აღრიცხვას, ჩამდინარე წყლების რა ნაწილი დაექვემდებარა ამა თუ იმ 
მეთოდით მართვას. წინდაწინ, კონკრეტულ რაოდენობრივ მონაცემებზე მსჯელობა 
შეუძლებელია. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, საამქროში წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების 
მართვა განხორციელდება სამი მეთოდით (ერთდროულად ან ცალ-ცალკე), კერძოდ, ჩამდინარე 
წყლიე რეალიზაცია მოხდება როგორც პროდუქტი, ან/და როგორც სახიფათო ნარჩენი გადაეცემა 
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შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას, ან/და როგორც ჩამდინარე წყლები განეიტრალდება 
და ჩაშვებული იქნება საწარმოო კანალიზაციაში. 

ჩამდინარე წყლების ნეიტრალიზაციისთვის აღდგება საწარმოში არსებული სისტემა, რომლის 
საშუალებით, ჩამდინარე და იატაკის გამრეცხი წყლები მიემართებიან მიწისქვეშა საცავში, სადაც 
ხდება ნატრიუმის ჰიპოქლორიდით გაუვნებლობა და ჩაედინება საწარმოო კანალიზაციაში. 

ციანმარილების წარმოების აპარატურა-დანადგარების, მილგაყვანილობების და იატაკის 
გარეცხვის შემდეგ განარეცხი წყლები იკრიბება ჩამდინარე წყლების შემკრებში საიდანაც 
ტუმბოთი მიეწოდება ოთხ რეაქტორს. 

გაუვნებლობის ოპერაცია მიმდინარეობს პერიოდულად. მიმდინარე რეაქციები გამოისახება 
განტოლებებით: 

NaCN+NaCIO → NaCNO+NaCI      (1) 

2NaCNO+3NaCIO+H2O → 2NaHCO3+3NaCI+N2  (2) 

რეაქცია, რომელოც მოცემულია (1) განტოლებით, არის ჩამდინარე წყლების გაწმენდის პირველი 
სტადია, ხოლო (2) განტოლებით მოცემული რექცია – მეორე სტადია, რომელიც მიმდინარეობს 
ქვემოთ ჩამოთვლილი გაუვნებლობის რიგის მიხედვით: 

ა) pH–ის რეგულირება 

საჭიროა ჩამდინარე წყლების რეაქტორში შევქმნათ ჰიპოქლორიტის ხსნარით ნატრიუმის 
ციანიდის დაჟანგვის ხელსაყრელი პირობა, კერძოდ ხსნარის pH იყოს არანაკლები 11, რისთვისას 
ნატრიუმის ტუტის დამწნევი ავზიდან, 4%-იანი ნატრიუმის ტუტის წყალხსნარი ემატება 
რეაქტორს წვეთწვეთობით. pH-ის კონტროლი ხდება უნივერსალური ინდიკატორის ქაღალდით. 

ბ). ნატრიუმის ციანიდის დაშლა, ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის წყალხსნარის 
გამოყენებით (პირველი სტადიის რეაქცია). 

ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის წყალხსნარი დამწნევი ავზიდან მიეწოდება ჩამდინარე წყლების 
რეაქტორს. დამატება ხდება მანამ, სანამ პოტენციომეტრზე ჟანგვა-აღდგენითი პოტენციალი არ 
შეიცვლება მკვეთრად. ამ დროს მიღწეულია პირველი სტადიით გათვალისწინებული რეაქცია. 

გ). ნატრიუმის ციანიდის დაშლა, ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის წყალხსნარის 
გამოყენებით (მეორე სტადიის რეაქცია) 

თავდაპირველად ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის წყალხსნარს უმატებენ 1.5-ჯერ მეტი 
რაოდენობით, ვიდრე პირველი სტადიის ჩატარებისას, შემდეგ გოგირდმჟავას 5%-იან ხსნარს 
ამატებენ დამწნევი ავზიდან წვეთწვეთობით, pH-ის 8.5-მდე შემცირებამდე. ამ დროს მყისიერად 
წარიმართება მეორე სტადიის რეაქცია და pH-ის საბოლოო მნიშვნელობა წყლებში ეცემა 7-მდე. 

დ). ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის ჭარბი რაოდენობის მოშორება. 

ჩამდინარე წყლებში ჭარბი ნატრიუმის ჰიპოქლორიტის ხსნარი იდევნება ჭიანჭველამჟავა 
ნატრიუმით, რომელსაც თავად შეიცავს ჩამდინარე წყლები. 

პროცესის მსვლელობისას ხსნარის ცირკულაცია ხორციელდება ტუმბოთი. რეაქტორებიდან 
გაწმენდილი ჩამდინარე წყლები ტუმბოთი ჩაედინება საკონტროლო რეზერვუარებში, სადაც 
მიმდინარეობს სილისა და ჭუჭყის დალექვა. 

წყლის დადებითი ანალიზის შედეგების (pH-7; ციანონი არ არის) მიღების შემდეგ ჩამდინარე 
წყლები რეზერვუარებიდან გადაიქაჩება საწარმოო კანალიზაციაში. 
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4.15 ნარჩენების წარმოქმნა და მართვა  

საწარმოში ადგილი ექნება სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წარმოქმნას. წარმოქმნილი 
ნარჩენები, კლასიფიცირებული იქნება მათი სახეობებისა და მახასიათებლების განსაზღვრის 
გზით. გარდა ამისა, მოხდება მათი თვისობრივი და რაოდენობრივი შეფასება შემდგომი 
გამოყენების ან/და დამუშავების მიზნით. ნარჩენების დროებითი დასაწყობებისთვის 
გათვალისწინებულია სათანადო მოედნები.  

სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების შემდგომი მართვა განხორციელდება ან საწარმოს მიერ ან 
ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორების საშუალებით. წარმოქმნილი 
ნარჩენების სახეობა, მახასიათებლები, რაოდენობა და მართვის საკითხები მოცემულია 
ნარჩენების მართვის გეგმაში (იხ. დანართი 3).  

საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვის გეგმა მომზადებულია ნარჩენების მართვის 
სფეროში მოქმედი საკანონმდებლო ნორმატიული აქტების მოთხოვნების გათვალისწინებით 
მასში ასახულია შემდგომი მიდგომები: 

• ნარჩენების კლასიფიკაცია; 
• ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების მეთოდის დანერგვა და მათი დროებითი 

განთავსებისათვის შესაბამისი პირობების დაცვა, რათა გამოირიცხოს ნარჩენების მავნე 
ზემოქმედება გარემოზე და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე; 

• ნარჩენების ტრანსპორტირების პირობების დაცვა, რომლის დროსაც უნდა გამოირიცხოს 
ნარჩენების გაფანტვა, დაკარგვა, ავარიული სიტუაციების შექმნა და შედეგად გარემოსა და 
ადამიანთა ჯანმრთელობაზე ზიანის მიყენება; 

• წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შემცირება; 
• ნარჩენების ხელმეორედ გამოყენება; 
• ნარჩენების მართვაზე პერსონალის პასუხისმგებლობის განსაზღვრა; 
• ნარჩენების აღრიცხვის უზრუნველყოფა.   

 

5 საქმიანობის განხორციელების რაიონის გარემოს ფონური მდგომარეობა  

5.1 ზოგადი მიმოხილვა  

ქალაქი რუსთავი ქვემო ქართლის მხარის ადმინისტრაციული ცენტრია. მდებარეობს ქვემო 
ქართლის ვაკეზე, მდინარე მტკვრის ორივე ნაპირას, ზღვის დონიდან 350 მ სიმაღლეზე. ქალაქის 
ტერიტორია 60 კვ. კმ-ს შეადგენს, მოსახლეობა 138 ათასი. რუსთავი საქართველოს უმთავრესი 
სამრეწველო ქალაქია თბილისის შემდეგ.   

თეთრიწყარო

წალკა

დმანისი
ბოლნისი მარნეული

გარდაბანი

რუსთავი

 
რუსთავი ქვემო ქართლის მხარის ყველაზე მსხვილი ქალაქია და მდებარეობს 41,5º განედსა და 
41,5º გრძედზე, ზღვის დონიდან დაახლოებით 350 მეტრზე. მას უკავია 6060 ჰექტარი უნაყოფო 
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სტეპის  ტერიტორია თბილისის სამხრეთ-აღმოსავლეთით, 27 კილომეტრ მანძილზე.  რუსთავის 
ადმინისტრაციული საზღვარი გადის მარნეულის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტებთან, 
სამხრეთიდან და დასავლეთიდან აკრავს იაღლუჯისა და ჩათმის მთები, ხოლო აღმოსავლეთით 
გარდაბნისა და ფონიჭალის ველები. ქალაქს ორ ნაწილად ჰყოფს მდინარე მტკვარი (მარჯვენა და 
მარცხენა სანაპირო; ძველი და ახალი რუსთავი). რუსთავზე გადის საერთაშორისო 
მნიშვნელობის საავტომობილო გზა - ს4 „თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის საზღვარი)“, 
რომელსაც ასევე ემთხვევა ევროპის ავტომაგისტრალი E60 სიგრძე 28 კმ.  

რუსთავის მუნიციპალიტეტი ადმინისტრაციულად ქვემო ქართლის რეგიონს მიეკუთვნება. 
რეგიონის ტერიტორიის ფართობი 6,528 კვ. კმ2-ია, რაც საქართველოს მთლიანი ტერიტორიის 10 
%-ია. ქვემო ქართლის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულებია: რუსთავი, ბოლნისი, 
გარდაბანი, დმანისი, თეთრი წყარო, მარნეულის და წალკის მუნიციპალიტეტები. მხარეში 353 
დასახლებული პუნქტია, მათ შორის 7 ქალაქი, 8 დაბა და 338 სოფელი. ადმინისტრაციული 
ცენტრია  –  ქ. რუსთავი (თბილისიდან 35 კმ მანძილის დაშორებით). 

 

5.2 ფიზიკური გარემო  
5.2.1 კლიმატი და მეტეოროლოგიური პირობები  

რუსთავის კლიმატური პირობები გარდამავალია ხმელთაშუა ზღვისა და სტეპს შორის. 
ხასიათდება არა მკაცრი, თოვლიანი ზამთრით და მშრალი, ზომიერი და ცხელი ზაფხულით 
ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში და დიაგრამებზე წარმოდგენილია კლიმატის მახასიათებლები 
აღებულია („სამშენებლო კლიმატოლოგია“) მიხედვით, საკვლევი ტერიტორიისათვის უახლოესი 
მეტეოსადგურის (რუსთავის) მონაცემების გათვალისწინებით. 

ცხრილი 5.2.1.1  საშუალო ტემპერატურა  

თვე 
საშ.  

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

აბს. 
მინ. 
წლ.  

აბს. 
მაქს. 
წლ.  

0C  0.8  2.6  6.6  11.9  17.5  21.6  25.0  25.0  20.3  14.4  7.7  2.6  13.0  -24  41  

 
  

ცხრილი 5.2.1.2. ფარდობითი ტენიანობა, % 

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

%   74  70  68  63  63  58  55  54  62  69  77  77  66  

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

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

0 C 

0 C 
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საშუალო ფარდობითი ტენიანობა 13 
საათზე  

ფარდობითი ტენიანობის საშ. დღე–ღამური 
ამპლიტუდა  

ყველაზე ცივი  
თვის  

ყველაზე  ცხელი  
თვის  

ყველაზე ცივი  თვის   ყველაზე ცხელი  
თვის  

62  41  18  30  
  

 

ცხრილი 5.2.1.3. ნალექების რაოდენობა   

ნალექების რაოდენობა წელიწადში, მმ  ნალექების დღე–ღამური მაქსიმუმი, მმ  
382  123  

 

ცხრილი 5.2.1.4.  ქარის მახასიათებლები  

ქარის უდიდესი სიჩქარე შესაძლებელი 1,5,10,15,20. წელიწადში ერთხელ. მ/წმ  
1  5  10  15  20  
25  29  31  32  33  

  

ქარის საშუალო უდიდესი და უმცირესი სიჩქარე მ/წმ  
იანვარი  ივლისი  
2,6/0,3  2,4/0,4  

  

ქარის მიმართულებისა და შტილის განმეორებადობა (%) წელიწადში   

ჩ  ჩა  ა  სა  ს  სდ  დ  ჩდ  შტილი  
35  5  2  14  13  11  2  18  55  
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5.2.2 გეომორფოლოგია და გეოლოგიური პირობები  

5.2.2.1 გეოლოგიური აგებულება  

გეოლოგიური დარაიონების მიხედვით რუსთავი ეკუთვნის ქვემო ქართლის ბარს. ქვემო 
ქართლის ბარის რეგიონი ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილს შეადგენს ამიერკავკასიის დამრეცნაოჭა 
ზონის იმ შეფარდებით დაძირული ელემენტს, რომელსაც ზოგი გეოტექტონიკოსი აზერბაიჯანის 
ბელტს უწოდებს და ზოგიც პონტოს-კასპიის სინკლინორიუმის კასპიისპირა მონაკვეთს. 
გარდაბანსა და მარნეულის ვაკეთა ფარგლებში მეოთხეული მდინარეული ნაფენების ქვეშ 
ჩამარხულია არა მარტო უძველესი კრისტალური სუბსტრატი, რომელიც შიშვლდება უფრო 
დასავლეთით - მდ. ხრამის შუა წელის ხეობაში, არამედ ყველა მეზო-კაინოზოური წყებებიც. 
თვით უახლესი ლავური ღვარებიც კი, რომლებიც ქვედა მეოთხეულში ჩამოვიდა ჯავახეთის 
ქედიდან მაშავერისა და პალეო-ხრამის ხეობებით, დაძირვის პროცესში მყოფი მარნეულის ვაკის 
საზღვართან ალუვიონით იფარება. აკუმულაციურ ვაკეზე გარშემოკრული ბორცვნალი 
მთისწინეთი და პლატო აგებულია მეოთზეულზე ძველი წარმონაქმნებით, მაგრამ ჩრდილო 
ნაწილში გავრცელებულ მესამეულ ნალექ წყებებს შორის დასავლეთიდან სოლისებურად 
შემოჭრილია ქვედამეოთხეული დოლერიტურლი ლავის ენები.  

  

5.2.2.2 ჰიდროგეოლოგია  

საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების (ი. ბუაჩიძე, 1970 წ.) მიხედვით 
საკვლევი ტერიტორია განლაგებულია მარნეული-გარდაბნის ფოროვანი და ნაპრალოვანი 
წყლების არტეზიული აუზის და თბილისის ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან-კარსტული წყლების 
წყალწნევითი სისტემის საზღვარზე. მარნეული-გარდაბნის არტეზიული აუზი, საკვლევი 
ტერიტორიის ფარგლებში, შედგება ძველმეოთხეული ალუვიური ნალექების-კენჭნარის, 
კონგლომერატების, ქვიშების, ქვიშნარის, თიხნარის, აგრეთვე თანამედროვე ალუვიური 
წარმონაქმნების წყალშემცველი ჰორიზონტებისაგან. აღნიშნულ ნალექებთან დაკავშირებული 
წყაროები, ძირითადად მცირე დებიტიანია. ძველმეოთხეული წარმონაქმნების დასტებში 20 მ 
სიღრმემდე ცირკულირებენ მიწისქვეშა წყლების ნაკადები. ქიმიური შედგენილობის მიხედვით 
ძველმეოთხეულ ნალექების წყლები სულფატურ - ჰიდროკარბონატული კალციუმიან-
ნატრიუმიან-მაგნიუმიანია, საერთო მინერალიზაცია მერყეობს 1.0-დან 10.0 გ/ლ ფარგლებში, 
ხოლო თანამედროვე ნალექებში კი 0.5-1.5 გ/ლ ფარგლებში. აღნიშნულ წარმონაქმნებს ქვეშ უძევს 
ქვედა მიოცენის, ოლიგოცენის და ზედა ეოცენის წყალგაუმტარი ლაგუნურ-ზღვიური ნალექები. 
წარმოდგენილია ძირითადად თიხებით ქვიშნარის შუაშრეებით. საკვლევი ტერიტორიის 
სამხრეთით არტეზიული აუზის ცენტრალურ ნაწილში ასევე განვითარებულია მიოპლიოცენის 
სპორადულად გაწყლიანებული ლაგუნურ-კონტინენტური ნალექები. თიხები 
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კონგლომერატები (იშვიათად კირქვები, მერგელები). მტკვრის ხეობის ნაპირზე თანამედროვე 
ალუვიური ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტია (კენჭნარი, ქვიშაქვები).  

  

5.2.2.3 სეისმური პირობები  

საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს ქ. რუსთავში, რომელიც საქართველოში მოქმედი 
სამშენებლო ნორმებისა და წესების „სეისმომედეგი მშენებლობა“ (პნ 01. 01-09), №1 დანართის 
მიხედვით, მოქცეულია 8 ბალიან (MSK 64 სკალა) სეისმურ ზონაში (იხ. სურათი 5.2.2.3.1.). 
რაიონის სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი A შეადგენს 0,12-ს.  

სურათი 5.2.2.3.1. საქართველოს სეისმური დარაიონების რუკა 

 

5.2.2.4 გეოლოგიური საშიშროებები  

თანამედროვე გეოდინამიკური პროცესებიდან ქ. რუსთავის საკვლევი ზონის ფარგლებში 
ძირითადად გავრცელებულია გამოფიტვა და ეროზია. გამოფიტვას აქვს ყოველმხრივი 
გავრცელება და თანამედროვე ფიზიკურ-გეოლოგიური მოვლენებიდან ყველაზე უფრო 
გავრცელებულ ეგზოგენურ პროცესს წარმოადგენს. თავისი ინტენსივობის მიხედვით ეროზია 
ეგზოგენურ ფაქტორებს შორის მეორეა. ზედაპირული და მდინარეული წყლების ეროზიული 
მოქმედება პერიოდულ ხასიათს ატარებს და გამოიხატება ხევების და ხრამების ჩაღრმავება 
გაფართოებაში, ასევე მდინარეთა ნაპირების გარეცხვაში. დიდი რაოდენობის ატმოსფერული 
ნალექების მოსვლის შემთხვევაში, დამრეც ფერდობებზე ვითარდება მცირე ფართობითი 
ეროზია.  

წიდასაყარის ტერიტორიის მიდამოების დათვალიერების შედეგად, რაიმე სახის საშიში 
გეოლოგიური პროცესების განვითარების ნიშნები არ გამოვლენილა.  

  

5.2.2.5 ნიადაგი  

საკვლევ რეგიონში ნიადაგები ზონალურად არის გავრცელებული. ტერასულ ვაკეებზე წაბლა 
ნიადაგები ჭარბობს, ზეგანზე ნეშომპალა-სულფატური (გაჯიანი). მნიშვნელოვანი ფართობი 
უჭირავს შავმიწებსაც. მთისწინეთში ტყის ყავისფერი და მდელოს ყავისფერი, მეტწილად, 
კარბონატული ნიადაგებია, რომელთაც ზემოთ სხვადასხვა სახის ტყის ყომრალი ნიადაგი 
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ენაცვლება. ქედების თხემები და მწვერვალები მეორეულ მთის მდელოს ნიადაგებს უჭირავს. 
განვითარებულია აგრეთვე ალუვიური (მდინარეთა ტერასებზე), ჭაობის (ტბების პირა ზოლში) 
და მლაშობი (ნატბეურებზე) ნიადაგები. ხევ-ხრამების ციცაბო ფლატეებზე ძლიერ ჩამორეცხილი 
ნიადაგებია.  

საკვლევ ტერიტორიაზე ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა ფაქტიურად არ არსებობს, რადგან აღნიშულ 
ნაკვეთზე დიდი ხნის (შვით ათეულ წელზე მეტი) განმავლობაში მიმდინარეობდა და დღესაც 
მიმდინარეობს მეტალურგიული წიდების განთავსება და გადამუშავება. 
 

5.2.2.6 ლანდშაფტები  

საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოყალიბებულია ნაირგვარი ბუნებრივ-ტერიტორიული 
კომპლექსები (ლანდშაფტები), დაწყებული ნახევარუდაბნოსა (აღმოსავლეთი საქართველო) და 
კოლხური ნოტიო სუბტროპიკულიდან (დასავლეთი საქართველო), დამთავრებული 
მარადთოვლიან-მყინვარებიანი (გლაციალურ-ნივალური) ლანშაფტებით. საქართველოს 
ტერიტორიაზე 100-ზე მეტი დასახელების (ტიპი, ქვეტიპი, სახე) ლანდშაფტია გავრცელებული.   

რუსთავის მუნიციპალიტეტი წარმოდგენილია სუბტროპიკების ვაკეთა, ზომიერად მშრალი 
სუბტროპიკების ზეგნების და ზომიერად ნოტიო ჰავიანი მთის ტყის ლანდშაფტთა ჯგუფებით, 
რაიონებშიც გამოიყოფა ნახევარუდაბნოს, მშრალი სტეპური (ვაკეებსა და ზეგნებზე), 
ჯაგეკლიანი და მეჩხერტყიანი (მთისწინეთში), მთა-ტყისა და მთა-მდელოს ლანდშაფტები. 
ინტრაზონალური ლანდშაფტებია: ჭალის (ტუგაის), ტყის (მტკვრის გასწვრივ), ჭაობებისა და 
მლაშობების (ტბების პირა ზოლში) ლანდშაფტები. ლანდშაფტების ძირითადი ტიპებია: ვაკისა  
და მთის ლანდშაფტები.  

საწარმოს ტერიტორია წლების განმავლობაში განიცდიდა მაღალ ტექნოგენურ და 
ანთროპოგენურ დატვირთვას, რის გამოც ჩამოყალიბებულია ტიპიური ტექნოგენური 
ლანდშაფტი, შესაბამისად აღნიშნულ ტერიტორიებს რაიმე დაცვითი ღირებულება არ გააჩნიათ.  

  

5.2.3 ბიოლოგიური გარემო  
5.2.3.1 ფლორა  

საქართველოს ფლორისტიკული დაყოფის მიხედვით, საკვლევი რეგიონი განლაგებულია 
ქვემო ქართლის, გარდაბნისა და გარე ქართლის ველებსა და ნახევრადუდაბნოს ზონაში 
("საქართველოს ფლორა”, 1971-2003). სამხრეთ- აღმოსავლეთიდან ეს ზონა ესაზღვრება 
მსგავსი ბუნებრივი პირობების მქონე აზერბაიჯანის და სომხეთის მიწებს. 
ბიოგეოეკოლოგიური თვალსაზრისით საკვლევი ტერიტორია განლაგებულია მტკვარი-
არაგვის დაბლობის ნახევრად უდაბნოების ექსტრაზონალური განვითარების ზონაში, 
რომელიც ჩრდილო- დასავლეთისაკენ თბილისამდეა გადაჭიმული.   

საკვლევ რეგიონში ნახევრადუდაბნოს მცენარეულობა ძირითადად გვხვდება 
მთისწინეთის ჯაჭვში და დაბლობებში; ისინი იზრდება ნაცრისფერ-ყავისფერსა და 
ყავისფერ - წაბლისფერ ნიადაგებზე (ეგოროვი, ბაზილევიჩი, 1976). სხვადასხვა 
ფლორისტიკული შემადგენლობის ველის მცენარეულობის ფრაგმენტები გვხვდება 
ბორცვოვან რელიეფზე, სადაც ნიადაგები ნაკლებად მარილიანი და მშრალია.   

საველე კვლევის დროს საწარმოს ტერიტორიაზე გამოიყო 1 ჰაბიტატი, რომლებიც EUNIS-
ის ჰაბიტატების კლასიფიკაციის მიხედვით იქნა გამოყოფილი, ეს ჰაბიტატია:  

• J განაშენიანებული, სამრეწველო ან სხვა ხელოვნური ჰაბიტატები 
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საწარმოს ტერიტორია მთლიანად შემოღობილია, ეზოს ფარგლებში კი გვხდება 
ხელოვნურად გაშენებული ხე-მცენარეები, მათ შორის: ვაშლი, ყურძენი, ქლიავი, ლეღვი და 
სხვა. 

   

5.2.3.2 ფაუნა  

ზოოლოგიური კვლევის მიზანს წარმოადგენდა, ფაუნის სახეობრივი შემადგენლობის 
აღწერა და მობინადრე ცხოველთათვის მნიშვნელოვანი საარსებო ჰაბიტატების 
განსაზღვრა, რომლებიც გვხვდება ან/და შესაძლოა შეგვხვდეს საწარმოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა, საქართველოს 
კანონმდებლობით და საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დაცულ სახეობებზე (წითელ 
ნუსხებში შეტანილი სახეობები, ბერნის, ბონის კონვენციებით და სხვა ნორმატიული 
აქტებით დაცული სახეობები).   

  

5.2.3.2.1 კვლევისას გამოყენებული მასალები  

საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიის დათვალიერებისას ვაფიქსირებდით და ვარკვევდით 
ცხოველქმედების ნიშნებს: კვალი, ექსკრემენტები, სოროები, ბუმბული, ბეწვი და სხვა. 
ასევე  გამოვიყენეთ სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოქვეყნებული მონაცემები, ყოველივე 
ეს იძლევა საშუალებას აღიწეროს საკვლევ არეალში არსებული ფაუნა და გაკეთდეს 
შესაბამისი დასკვნები.   

გამოყენებული ხელსაწყოები  

• ფოტო აპარატი - Canon PowerShot SX60 HS  
• ფოტო აპარატი - Canon PowerShot SX50 HS  
• Garmin montana 680 GPS  
• 8x42 ბინოკლი „Opticron Trailfinder 3 WP”  

 საველე კვლევის მიმართულებები:   

ძუძუმწოვრების კვლევა - ვიზუალური დაფიქსირება, ფოტოაპარატით დაფიქსირება, 
ნაკვალევის, ექსკრემენტის, ბეწვის, ფუღუროს, სოროს, ბუნაგის აღმოჩენა. ნადავლის 
აღმოჩენის შემთხვევაში, სხეულზე მიყენებული ჭრილობის მიხედვით მტაცებლის 
იდენტიფიცირება.  

ღამურების კვლევა - ძუძუმწოვრების კვლევის მეთოდიკა. ღამურების დეტექტორით 
დაფიქსირება  

(Anabat Walkabout)   

ფრინველების კვლევა - დასაკვირვებლად შემაღლებული ადგილის შერჩევა, ჭოგრიტით 
დაკვირვება, ვიზუალური დაფიქსირება, ფოტოაპარატით დაფიქსირება, სმენითი 
იდენტიფიცირება, ცხოველქმედების მახასიათებლების აღმოჩენა.  

ქვეწარმავლების და ამფიბიების  კვლევა - ვიზუალური, ფოტოაპარატით დაფიქსირება, 
სპეციფიური არეალების დათვალიერება.  

უხერხემლოების კვლევა - ვიზუალური აღრიცხვა, ქვების, ნიადაგის, მცენარეთა  ნარჩენების 
დათვალიერება.  

  

https://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpevdw_bbAhWGjKQKHSpTDKQQFghZMAs&url=https%3A%2F%2Fshop.usa.canon.com%2Fshop%2Fen%2Fcatalog%2Fpowershot-sx50-hs&usg=AOvVaw1Wz4V1ipRjIozgrpoPLyOs
https://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpevdw_bbAhWGjKQKHSpTDKQQFghZMAs&url=https%3A%2F%2Fshop.usa.canon.com%2Fshop%2Fen%2Fcatalog%2Fpowershot-sx50-hs&usg=AOvVaw1Wz4V1ipRjIozgrpoPLyOs
https://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpevdw_bbAhWGjKQKHSpTDKQQFghZMAs&url=https%3A%2F%2Fshop.usa.canon.com%2Fshop%2Fen%2Fcatalog%2Fpowershot-sx50-hs&usg=AOvVaw1Wz4V1ipRjIozgrpoPLyOs
https://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpevdw_bbAhWGjKQKHSpTDKQQFghZMAs&url=https%3A%2F%2Fshop.usa.canon.com%2Fshop%2Fen%2Fcatalog%2Fpowershot-sx50-hs&usg=AOvVaw1Wz4V1ipRjIozgrpoPLyOs
https://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpevdw_bbAhWGjKQKHSpTDKQQFghZMAs&url=https%3A%2F%2Fshop.usa.canon.com%2Fshop%2Fen%2Fcatalog%2Fpowershot-sx50-hs&usg=AOvVaw1Wz4V1ipRjIozgrpoPLyOs
https://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjpevdw_bbAhWGjKQKHSpTDKQQFghZMAs&url=https%3A%2F%2Fshop.usa.canon.com%2Fshop%2Fen%2Fcatalog%2Fpowershot-sx50-hs&usg=AOvVaw1Wz4V1ipRjIozgrpoPLyOs
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5.2.3.2.2 ფაუნისტური კვლევის შედეგები  

საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარებული ხმელეთის ფაუნის საველე კვლევების 
და არსებული სამეცნიერო ლიტერატურული მონაცემების საფუძველზე დადგინდა, თუ 
ფაუნის, რომელი წარმომადგენლები არიან გავრცელებული საწარმოს მიმდებარედ 
(სამრეწველო ზონის მიმდებარე ტერიტორიებზე). ასევე მოხდა სახეობების 
იდენტიფიკაცია და მათი ტაქსონომიურად ვალიდური სამეცნიერო სახელწოდებების 
განსაზღვრა.   

საველე კვლევის დროს, საკვლევ ტერიტორიაზე გამოიყო 1 ჰაბიტატი, რომლებიც EUNIS-ის 
ჰაბიტატების კლასიფიკაციის მიხედვით იქნა გამოყოფილი, ეს ჰაბიტატია:  

• J განაშენიანებული, სამრეწველო ან სხვა ხელოვნური ჰაბიტატები  

ძუძუმწოვრები  

საწარმოს განთავსების რაიონში მტაცებელი ძუძუმწოვრებიდან  გვხვდება: მგელი (Canis lupus), 
ტურა (Canis aureus), მელა (Vulpes vulpes),  დედოფალა (Mustela nivalis), კვერნა (Martes sp.), მაჩვი 
(Meles meles). მღრღნელებიდან: ციყვი (Sciurus vulgaris), ტყის ძილგუდა (Dryomys nitedula), 
ჩვეულებრივი ძილგუდა (Glis glis), მცირეაზიური მემინდვრია (Chionomys roberti), 
ჩვეულებრივი მემინდვრია (Microtus arvalis), საზოგადოებრივი მემინდვრია (Microtus socialis), 
მცირე თაგვი (Sylvaemus uralensis), სტეპის თაგვი (Apodemus fulvipectus), სახლის თაგვი (Mus 
musculus), შავი ვირთაგვა (Rattus rattus),  რუხი ვირთაგვა (Rattus norvegicus) და ა.შ. 
მწერიჭამიებიდან: ზღარბი (Erinaceus concolor), მცირე თხუნელა (Talpa levantis), გრძელკუდა 
კბილთეთრა (Crocidura gueldenstaedti), თეთრმუცელა კბილთეთრა (Crocidura leucodon), ასევე 
კურდღელი (Lepus europeus) და სხვა.  

საკვლევ რეგიონში გავრცელებული ძუძუმწოვრების სახეობები წარმოდგენილია 5.2.3.2.2.1. 
ცხრილში. 

ცხრილი 5.2.3.2.2.1. საკვლევ რეგიონში გავრცელებული ძუძუმწოვრების სახეობები  

N  ქართული დასახელება  ლათინური დასახლება  IUCN   RLG  

Bern 
Conv.  

დაფიქსირდა  
(ჰაბიტატის 

ტიპები - 1-) არ 
დაფიქსირდა X  

1.  მაჩვი  Meles meles  LC  -  √  x  
2.  კურდღელი  Lepus europeus  LC  -  √  x  
3.  კლდის კვერნა   Martes foina  LC  -  √  x  
4.  დედოფალა  Mustela nivalis   LC  -  √  x  
5.  ტყის ძილგუდა  Dryomys nitedula  LC  

   x  

6.  სტეპის თაგვი  Apodemus fulvipectus  LC    x  

7.  ევროპული ზღარბი  Erinaceus concolor  LC  -  √  x  
8.  მცირე თხუნელა  Talpa levantis  LC  -    x  

9.  მგელი   Canis lupus  LC  -  √  x  
10.  მელა   Vulpes vulpes  LC  -    x  

11.  ტურა  Canis aureus  LC      x  

12.  კავკასიური ციყვი   Sciurus anomalus  LC  VU  √  x  
13.  კავკასიური თხუნელა   Talpa caucasica   LC  -    x  

14.  კვერნა  Martes martes  LC  -  √  x  
15.  თაგვი  Apodemus mystacinus  LC      x  
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16.  წითელი ციყვი   Sciurus vulagaris  LC      x  

17.  ჩვეულებრივი ძილგუდა  Glis glis  LC      x  

18.  დაღესტნური მემინდვრია  Terricola daghestanicus  LC      x  

19.  მცირეაზიური მემინდვრია   Chionimys roberti  LC      x  

20.  ჩვეულებრივი მემინდვრია  Microtus arvalis  LC      x  

21.  საზოგადოებრივი მემინდვრია  Microtus socialis  LC      x  

22.  გრძელკუდა კბილთეთრა   Crocidura gueldenstaedtii  LC      x  

23.  თეთრმუცელა კბილთეთრა  Crocidura leucodon  LC      x  

24.  მცირე თაგვი   Apodemus uralensis  LC      x  

25.  სახლის თაგვი  Mus musculus  LC      x  

26.  შავი ვირთაგვა     Rattus rattus  LC      x  

27.  რუხი ვირთაგვა   Rattus norvegicus  LC      x  

IUCN - კატეგორიები ფორმულირდება შემდეგი სახით:  
EX – გადაშენებული; EW – ბუნებაში გადაშენებული; CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი; EN – საფრთხეში მყოფი; VU 
– მოწყვლადი; NT – საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC – საჭიროებს ზრუნვას; DD – არასრული მონაცემები; NE – არ არის 
შეფასებული  

  

ღამურები-ხელფრთიანები (Microchiroptera )   

ღამურები  ერთადერთი  მფრინავი ძუძუმწოვრები არიან. დაახლოებით 50 მილიონ წელს 
ითვლის მათი არსებობა და ევოლუციური თვალსაზრისით, უმნიშვნელოვანეს  ცოცხალ 
ორგანიზმებს განეკუთვნებიან. ახასიათებთ ჯგუფური ცხოვრების წესი, ასევე შეუძლიათ 
ხელფრთიანების სხვა სახეობებთან ერთად  თანაარსებობა. ესაჭიროებათ განსხვავებული ტიპის 
თავშესაფრები:   

• ტრანზიტული თავშესაფარი;  
• გამოსაზამთრებელი თავშესაფარი;  
• შესაწყვილებელი თავშესაფარი;  
• სანაშენე თავშესაფარი;  
• ზაფხულის თავშესაფარი; 

ახასიათებთ ზამთრის ძილი. გამოსაზამთრებელი თავშესაფარი ძირითადად მღვიმეები, 
კლდოვანი ნაპრალები, ძველი ნაგებობებია, სადაც ტემპერატურა 6-12 გრადუსამდეა. 5 
გრადუსზე ქვევით ღამურათა უმრავლესობა იღუპება. აქტიურ პერიოდში ღამურები მღვიმეებს, 
კლდოვან ნაპრალებს, შენობა-ნაგებობებს და ხის ფუღუროებს აფარებენ თავს. ძირითადად 
იკვებებიან მწერებით. ერთი ღამურა  ღამის განმავლობაში რამდენიმე ათას მწერს ანადგურებს.   

ხელფრთიანების ყველა სახეობა, რომლებიც საქართველოში გვხვდება, შეტანილია ბონის 
კონვენციის დანართ II-ში და დაცულია EUROBATS-ის შეთანხმებით. ამ შეთანხმების თანახმად 
საქართველო ვალდებულია დაიცვას  პროექტის არეალში და მის მახლობლად დაფიქსირებული 
ყველა სახეობა.  

ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით და საველე კვლევის მიხედვით, საწარმოს მიმდებარე 
ტერიტორიებზე შესაძლოა მოხვდეს ხელფრთიანთა შემდეგი სახეობები: Rhinolophus 
ferrumequinum - დიდი ცხვირნალა, Rhinolophus hipposideros - მცირე ცხვირნალა Myotis blythii 
- ყურწვეტა მღამიობი, Myotis emarginatus - სამფერი მღამიობი Myotis mystacinus group - ჯგუფი 
ულვაშა მღამიობი, Nyctalus noctula - წითური მეღამურა, Nyctalus leisleri - მცირე მეღამურა, 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 115 - 379 

გამა კონსალტინგი 

Eptesicus serotinus-მეგვიანე ღამურა, Pipistrellus pipistrellus - ჯუჯა ღამორი, Pipistrellus pygmaeus 
- პაწია ღამორი, Pipistrellus kuhlii - ხმელთაშუაზღვის ღამორი, Plecotus auritus - რუხი ყურა, 
Miniopterus schreibersii - ჩვეულებრივი ფრთაგრძელი და სხვა.  

ცხრილი 5.2.3.2.2.2. საკვლევ და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე გავრცელებული ხელფრთიანთა 
სახეობები.  

N  ქართული 
დასახელება  

ლათინური 
დასახლება  IUCN   RLG  Bern 

Conv.  
CMS  დაფიქსირდა  

(ჰაბიტატის ტიპები -  
       1) არ 

დაფიქსირდა X  
 1.    მურა ყურა  Plecotus auritus  LC  -  √  √  x  
 2.    

დიდი ცხვირნალა  Rhinolophus 
ferrumequinum  LC  

-  √  √  x  

 3.    
მცირე ცხვირნალა  Rhinolophus 

hipposideros  LC  -  √  √  x  

 4.    
ჩვ. ფრთაგრძელი  Miniopterus 

schreibersii   NT  
-  √  √  x  

 5.    მეგვიანე ღამურა   Eptesicus serotinus  LC  -  √  √  x  
 6.    წვეტყურა მღამიობი  Myotis blythii   LC  -  √  √  x  
 7.    წითური მეღამურა  Nyctalus noctula  LC  -  √  √  x  
 8.    მცირე მეღამურა   Nyctalus leislerii  LC  -  √  √  x  
 9.    

ჯუჯა ღამორი  Pipistrellus 
pipistellus  LC  

-  √  √  x  

10.   
პაწია ღამორი  Pipistrellus 

pygmaeus  LC    √  √  x  

11.   ხმელთაშუაზღვის 
ღამორი  

Pipistrellus kuhlii   
LC    √  √  x  

12.   სამფერი მღამიობი  Myotis emarginatus  LC    √  √  x  

13.   ულვაშა მღამიობი  Myotis mystacinus  LC  -  √  √  x  
IUCN - კატეგორიები ფორმულირდება შემდეგი სახით:  
EX – გადაშენებული; EW – ბუნებაში გადაშენებული; CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი; EN – საფრთხეში მყოფი; VU – 
მოწყვლადი; NT – საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC – საჭიროებს ზრუნვას; DD – არასრული მონაცემები; NE – არ არის 
შეფასებული  

  

ფრინველები (Aves)  

საკვლევი ტერიტორიის მაღალი ანთრიპოგენური დატვირთვიდან გამომდინარე, აქ ფრინველთა 
დაცული სახეობების მოხვედრა ნკლებად სავარაუდოა, ტერიტორიაზე ძირითადად გვხვდება 
სინატროპული სახეობები. ცხრილში  5.2.3.2.2.3. მოცემულია ინფორმაცია საწარმოს განთავსების 
რაიონში აღრიცხული ფირინველთა სახეობების შესახებ. საკვლევ ტერიტორიაზე (საწარმოს 
მიმდებარე ტერიტორია) დაფიქსირდა ფრინველთა შემდეგი სახეობები: გარეული მტრედი 
(Columba livia), საყელოიანი გვრიტი (Streptopelia decaocto), თეთრი ბოლოქანქარა (Motacilla 
alba), შაშვი (Turdus merula), შოშია (შროშანი) (Sturnus vulgaris), თოხიტარა (Aegithalos caudatus), 
გულწითელა (Erithacus rubecula), დიდი წივწივა (Parus major), მოლურჯო წივწივა (Parus 
caeruleus),  ჭინჭრაქა (Troglodytes troglodytes), მოყვითალო გრატა (Emberiza citrinella), სკვინჩა 
(Fringilla coelebs), ჩიტბატონა (Carduelis carduelis), მწვანულა (Carduelis chloris), მინდვრის 
ბეღურა (Passer montanus), სახლის ბეღურა (Passer domesticus), ჩხიკვი (Garrulus glandarius), 
ყორანი (Corvus corax), რუხი ყვავი (Corvus corone), კაჭკაჭი (Pica pica) .



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 116 - 379 

შპს „გამა კონსალტინგი“ 

 

ცხრილი 5.2.3.2.2.3. საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიებზე გავრცელებული ფრინველთა სახეობები  

N ქართული 
დასახელება 

სამეცნიერო 
დასახელება 

ინგლისური დასახელება 

გა
დ

აფ
რ

ენ
ის

 
სე

ზ
ო

ნუ
რ

ო
ბა

 

IUCN RLG 

 

Bern 
Conv. 

 

CMS 

დაფიქსირდა 
(ჰაბიტატის 

ტიპები - 1-) არ 
დაფიქსირდა X 

1.  მიმინო Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk YR-R LC  √  x 
2.  ძერა Milvus migrans Black Kite M LC  √ √ x 
3.  ქორი Accipiter gentilis Northern Goshawk M LC  √ √ x 

4.  ფასკუნჯი Neophron percnopterus Egyptian Vulture BB,M EN VU √  x 

5.  სვავი Aegypius monachus Cinereous Vulture YR-R NT EN √ √ x 

6.  ორბი Gyps fulvus Eurasian Griffon Vulture YR-R LC VU √  x 
7.  ჩვეულებრივი კაკაჩა Buteo buteo Common Buzzard M LC  √ √ x 

8.  კრაზანაჭამია (ან 
ირაო) Pernis apivorus European Honey-Buzzard BB,M LC    x 

9.  ჩვეულებრივი 
შავარდენი Falco peregrinus Peregrine Falcon YR-R, M LC  √  x 

10.  
ბექობის (ან 
თეთრმხრება) არწივი Aquila heliaca Imperial Eagle BB, M VU VU √ √ x 

11.  ალალი Falco columbarius Merlin M LC  √ √ x 

12.  ჩვეულებრივი 
კირკიტა Falco tinnunculus Common Kestrel M LC  √ √ x 

13.  ჭაობის ძელქორი (ან 
ჭაობის ბოლობეჭედა) Circus aeroginosus Western Marsh Harrier YR-R, M LC  √ √ x 

14.  
მინდვრის ძელქორი 
(ან მინდვრის 
ბოლობეჭედა) 

Circus cyaneus Hen (or Northern) Harrier WV, M LC  √  x 

15.  ველის ძელქორი (ან 
ველის ბოლობეჭედა) 

Circus macrourus Pallid Harrier M NT    x 
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16.  
მდელოს ძელქორი 
(ან მდელოს 
ბოლობეჭედა) 

Circus pygargus Montagus Harrier BB, M LC    x 

17.  
ჩვეულებრივი 
მექვიშია (მებორნე) 

Actitis hypoleucos Common Sandpiper BB LC    x 

18.  შავი ყარყატი Ciconia nigra Black Stork YR-R, M LC VU √  x 

19.  ტბის თოლია 
Chroicocephalus 
ridibundus Common Black-headed Gull YR-R, M LC    x 

20.  კასპიური თოლია Larus cachinnans Caspian Gull YR-R LC    x 

21.  დიდი კოკონა Podiceps cristatus Great Crested Grebe YR-R, M LC    x 

22.  მცირე კოკონა Tachybaptus ruficollis Little Grebe YR-R, M LC    x 
23.  გარეული მტრედი Columba livia Rock Dove YR-V LC    1 
24.  გულიო (ან გვიძინი) Columba oenas Stock Dove M LC   √ x 
25.  ქედანი Columba palumbus Common Wood-Pigeon M LC    x 

26.  ჩვეულებრივი 
გვრიტი Streptopelia turtur Eurasian Turtle-Dove BB, M VU    x 

27.  საყელოიანი გვრიტი Streptopelia decaocto Eurasian Collared-Dove YR-R, M LC    1 
28.  ოფოფი Upupa epops Common Hoopoe M LC  √  x 

29.  ოქროსფერი 
კვირიონი Merops apiaster European bee-eater BB, M LC    x 

30.  მინდვრის ტოროლა Alauda arvensis Eurasian Skylark M LC    x 
31.  ქოჩორა ტოროლა Galerida cristata Crested Lark M LC    x 
32.  ტყის ტოროლა Lullula arborea Wood Lark M LC    x 
33.  სოფლის მერცხალი Hirundo rustica Barn Swallow BB,M LC  √  x 
34.  ქალაქის მერცხალი Delichon urbicum Northern Hause-Martin YR-V LC  √  x 
35.  თეთრი ბოლოქანქარა Motacilla alba White Wagtail YR-R LC  √  1 
36.  რუხი ბოლოქანქარა Motacilla cinerea Grey Wagtail M LC  √  x 

37.  ყვითელი 
ბოლოქანქარა 

Motacilla flava Yellow Wagtail M LC  √ √ x 
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38.  ყვითელთავა 
ბოლოქანქარა Motacilla citreola Citrine Wagtail BB,M LC  √  x 

39.  შავშუბლა ღაჟო Lanius minor Lesser Grey Shrike M LC  √ √ x 
40.  ჩვეულებრივი ღაჟო Lanius collurio Red-backed Shrike BB,M LC  √  x 

41.  მიმინოსებრი 
ასპუჭაკა Sylvia nisoria Barred Warbler BB LC  √  x 

42.  შავთავა ასპუჭაკა Sylvia atricapilla Blackcap BB LC  √  x 

43.  ჩვეულებრივი 
ბოლოცეცხლა 

Phoenicurus 
phoenicurus Common Redstart BB,M LC  √  x 

44.  შაშვი Turdus merula Eurasian Blackbird YR-R LC  √  1 

45.  წრიპა შაშვი 
(მგალობელი შაშვი) 

Turdus philomelos Song Thrush M LC  √  x 

46.  რუხთავა შაშვი Turdus pilaris Fieldfare WV,M LC    x 
47.  ჩხართვი Turdus viscivorus Mistle Thrush M LC  √  x 
48.  შოშია (შროშანი) Sturnus vulgaris Common Starling YR-R, M LC    1 
49.  თოხიტარა Aegithalos caudatus Long-tailed Tit YR-R LC  √  1 
50.  გულწითელა Erithacus rubecula European Robin BB LC  √  1 
51.  დიდი წივწივა Parus major Great Tit YR-R LC  √  1 
52.  მოლურჯო წივწივა Parus caeruleus Blue Tit YR-R LC    1 
53.  მცირე წივწივა Parus ater Coal Tit YR-R LC    x 
54.  ჭინჭრაქა Troglodytes troglodytes Winter Wren YR-R LC  √  1 
55.  მეფეტვია Miliaria calandra Corn Bunting BB LC    x 

56.  ბაღის გრატა Emberiza hortulana Ortolan Bunting BB, M LC    x 

57.  მოყვითალო გრატა Emberiza citrinella Yellowhammer YR-R, M LC    1 

58.  შავთავა გრატა Emberiza 
melanocephala Black-headed Bunting BB, M LC    x 

59.  სკვინჩა Fringilla coelebs Eurasian Chaffinch YR-R LC    1 
60.  ჩიტბატონა Carduelis carduelis European Goldfinch YR-R LC  √  1 
61.  მწვანულა Carduelis chloris European Greenfinch YR-R LC  √  1 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 119 - 379 

შპს „გამა კონსალტინგი“ 

 

62.  მინდვრის ბეღურა Passer montanus Tree Sparrow M LC    1 
63.  სახლის ბეღურა Passer domesticus Hause Sparrow YR-R LC    1 
64.  მოლაღური Oriolus oriolus Eurasian Golden Oriole M LC  √ √ x 
65.  ჩხიკვი Garrulus glandarius Eurasian Jay YR-R LC    1 
66.  ყორანი Corvus corax Common Raven YR-V LC  √  1 
67.  რუხი ყვავი Corvus corone Hooded Crow YR-R LC    1 
68.  კაჭკაჭი Pica pica Black-billed Magpie YR-R LC    1 
69.  გაზაფხულა ჭივჭავი Phylloscopus trochilus Willow Warbler BB LC  √  x 

70.  ჩვეულებრივი 
ჭივჭავი 

Phylloscopus collybita Common Chiffchaff BB LC    x 

71.  
თეთრწარბა (ანუ 
მდელოს) ოვსადი 

Saxicola rubetra Whinchat BB LC  √ √ x 

72.  შავთავა ოვსადი Saxicola  torquatus African stonechat BB LC  √  x 
73.  რუხი მემატლია Muscicapa striata Spotted Flycatcher BB, M LC  √  x 

74.  
წითელყელა (ანუ 
მცირე) ბუზიჭერია 
(მცირე მემატლია) 

Ficedula parva Red-breasted Flycatcher BB, M LC  √  x 

75.  ჩვეულებრივი 
მეღორღია Oenanthe oenanthe Northern wheatear BB, M LC  √  x 

76.  ტყის მწყერჩიტა Anthus trivialis Tree Pipit BB LC    x 

77.  მდელოს მწყერჩიტა Anthus pratensis Meadow Pipit BB NT  √  x 

78.  მინდვრის მწყერჩიტა Anthus campestris Tawny Pipit BB, M LC  √  x 

სახეობების სეზონური ცხოვრების პერიოდი მოცემულ ტერიტორიაზე: 
YR-R = მთელი წლის განმავლობაში საქართველოშია აქ ბუდობს და მრავლება; YR-V = ამ ტერიტორიების ვიზიტორია; არ მრავლდება, მაგრამ მთელი წლის განმავლობაში აქ 
არის; BB = ტერიტორიაზე შემოდის მხოლოდ გასამრავლებლად; M = მიგრანტი; მიგრაციის დროს (შემოდგომაზე და გაზაფხულზე) შეიძლება მოხვდეს ამ ტერიტორიაზე 
IUCN - კატეგორიები ფორმულირდება შემდეგი სახით: 
EX – გადაშენებული; EW – ბუნებაში გადაშენებული; CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი; EN – საფრთხეში მყოფი; VU – მოწყვლადი; NT – საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC –
საჭიროებს ზრუნვას; DD – არასრული მონაცემები; NE – არ არის შეფასებული 
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ქვეწარმავლები (კლასი: Reptilia)  

საკვლევი რეგიონში ხვლიკებიდან გვხვდება: გველხოკერა (Ophisaurus apodus), მარდი ხვლიკი 
(Lacerta agilis), ზოლიანი ხვლიკი (Lacerta strigata), საშუალო ხვლიკი (Lacerta media), ქართული 
ხვლიკი (Darevskia rudis). გველებიდან: გველბრუცა (Typhlops vermicularis), სპილენძა (Coronella 
austriaca), ჩვეულებრივი ანკარა (Natrix natrix), წენგოსფერი მცურავი (Platyceps najadum), 
წითელმუცელა მცურავი (Dolichophis schmidti), საყელოიანი ეირენისი (Eirenis collaris),  
კატისთვალა გველი (Telescopus fallax), წყნარი ეირენისი (Eirenis modestus), გიურზა (Macrovipera 
lebetina), ასევე ხმელთაშუაზღვეთის კუ (Testudo graeca) და სხვა.  

ცხრილი 5.2.3.2.2.4. საკვლევი ტერიტორიის მიმდებარედ ლიტერატურულად ცნობილი სახეობები  

N  ქართული (სამეცნიერო 
დასახელება)  ლათინური დასახლება  IUCN  RLG  

Bern  
Conv.  

დაფიქსირდა  
(ჰაბიტატის ტიპები  

- 1 ) არ  
დაფიქსირდა X  

 1.    სპილენძა   Coronella austriaca  LC    √  x  

 2.    წენგოსფერი მცურავი  Platyceps najadum  LC      x  

 3.    წითელმუცელა მცურავი  Dolichophis schmidti  LC      x  

 4.    საყელოიანი ეირენისი   Eirenis collaris  LC      x  

 5.    წყნარი ეირენისი  Eirenis modestus  LC      x  

 6.    გიურზა   Macrovipera lebetina  LC      x  

 7.    გველბრუცა    Xerotyphlops vermicularis  LC      x  

 8.    კატისთვალა გველი  Telescopus fallax  LC      x  

 9.    ჩვეულებრივი ანკარა  Natrix natrix  LC      x  

10.   გველხოკერა   Ophisaurus apodus  LC      x  

11.   ზოლიანი ხვლიკი  Lacerta strigata  LC      x  

12.   საშუალო ხვლიკი  Lacerta media  LC      x  

13.   მარდი ხვლიკი  Lacerta agilis  LC    √  x  

14.   ქართული ხვლიკი  Darevskia rudis  LC      x  

15.   ხმელთაშუაზღვეთის კუ   Testudo graeca  VU  VU  √  x  
IUCN - კატეგორიები ფორმულირდება შემდეგი სახით:  
EX – გადაშენებული; EW – ბუნებაში გადაშენებული; CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი; EN – საფრთხეში მყოფი; VU 
– მოწყვლადი; NT – საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC – საჭიროებს ზრუნვას; DD – არასრული მონაცემები; NE – არ 
არის შეფასებული  

ამფიბიები (კლასი: Amphibia) საკვლევ რეგიონში ლიტერატურული წყაროების მიხედვით 
ამფიბიებიდან გვხვდება: მწვანე გომბეშო (Bufo viridis), ტბორის ბაყაყი (Pelophylax ridibundus), 
მცირეაზიური  ბაყაყი (Rana macrocnemis), ჩვეულებრივი ვასაკა (Hyla arborea), ჩვეულებრივი 
ტრიტონი (Lissotriton vulgaris), აღმოსავლური სავარცხლიანი ტრიტონი (Triturus karelinii). 

ცხრილი 5.2.3.2.2.5. საკვლევი ტერიტორიაზე და მის  მიმდებარედ გავრცელებული სახეობები 

N 
ქართული (სამეცნიერო 

დასახელება) 
ლათინური 
დასახლება 

IUCN RLG 
Bern 
Conv. 

დაფიქსირდა 
(ჰაბიტატის ტიპები - 
1) არ დაფიქსირდა X 

1 ტბორის ბაყაყი Pelophylax ridibundus LC LC  x 
2 ვასაკა Hyla arborea LC LC √ x 
3 მცირეაზიური  ბაყაყი Rana macrocnemis LC LC  x 
4 მწვანე გომბეშო Bufo viridis   √ x 
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5 ჩვეულებრივი ტრიტონი Lissotriton vulgaris    x 
IUCN - კატეგორიები ფორმულირდება შემდეგი სახით: 
EX – გადაშენებული; EW – ბუნებაში გადაშენებული; CR – კრიტიკულ საფრთხეში მყოფი; EN – საფრთხეში 
მყოფი; VU – მოწყვლადი; NT – საფრთხესთან ახლოს მყოფი; LC – საჭიროებს ზრუნვას; DD – არასრული 
მონაცემები; NE – არ არის შეფასებული 

 

 

5.3 სოციალურ - ეკონომიკური გარემო  

5.3.1 ზოგადი მიმოხილვა   

დღეისათვის საამქროში დასაქმებულია 2005 ადამიანი. 

წინამდებარე პარაგრაფში წარმოდგენილია ინფორმაცია საკვლევი რაიონის სოციალურ-
ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ, რაც ძირითადად ფონდური მასალებს და  სტატისტიკურ 
მონაცემებს ეფუძნება.  

  

5.3.2 მოსახლეობა  

ქვემო ქართლის რეგიონში, 2019 წლის მონაცემებთან შედარებით გაზრდილია მოსახლეობა 
თუმცა მხოლოდ საქალაქო დასახლებებში, რაც შეიძლება განპირობებული იყო ქ. რუსთავში 
მიმდინარე აქტიური სამრეწველო საქმიანობით. მოსახლეობის რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია 
ქვემო ქართლის რეგიონსა და ქ. რუსთავში მოცემულია 5.3.2.1. და 5.3.2.2. ცხრილებში 

ცხრილი 5.3.2.1 მოსახლეობის რაოდენობა რეგიონის მასშტაბით   

   2014  2015  2016  2017  2018  2019  

სულ  422.5  425.2  428.0  429.7  432.3  433.2  

საქალაქო დასახლება  179.6  181.5  183.6  185.1  187.1  188.4  

სასოფლო დასახლება  242.9  243.7  244.4  244.5  245.1  244.7  

 

ცხრილი 5.3.2.2 მოსახლეობის რაოდენობა ქ. რუსთავში  

წლების მიხედვით  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

ქ. რუსთავის 
მუნიციპალიტეტი  124.0  125.0  126.1  126.8  127.8  128.3  

http://ssa.gov.ge/ - ის მიხედვით, რუსთავის მაცხოვრებლებიდან პენსიის პაკეტის მიმღებთა 
რაოდენობაა 20,826 ადამიანი, სოციალური პაკეტის მიმღებთა რაოდენობაა 4,588 ადამიანი, ხოლო 
საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის რაოდენობაა 7,062 ადამიანი.  

  

5.3.3 სიღარიბე და უმუშევრობა  

საქართველოში და მის დედაქალაქში სიღარიბისა და უმუშევრობის დონე მაღალია. თუმცა 
უახლესი სპეციფიკური სტატისტიკური მონაცემები, ქ. რუსთავის სიღარიბის დონის შესახებ არ 
არსებობს. საქსტატის 2013 წლის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, ბოლო წლებში 
უმუშევრობის დონე რუსთავში დაახლოებით  15.5% შეადგინა.  თუმცა, შესაძლებელია 
უმუშევრობის რეალური მაჩვენებელი უფრო მაღალი იყოს. ქვემოთ მოცემული დიაგრამა ასახავს 
უმუშევრობის დონეს რეგიონურ ჭრილში 2018 წლის მონაცემებით.  

  

http://ssa.gov.ge/
http://ssa.gov.ge/
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დიაგრამა 5.3.3.1. 2018 წლის უმუშევრობის დონე რეგიონულ ჭრილში  

 
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით, რუსთავში 2013 
წელს საშუალო თვიური შემოსავალი ოჯახზე  680 ლარი (დაახლოებით 280 დოლარი) იყო, ხოლო 
თვიური შემოსავალი, ერთ სულზე ოფიციალური რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველ 
პირებს შორის 2013 წელს 46 ლარს შეადგენდა. ქ. რუსთავში  სახელმწიფო პენსიას იღებს 18 936 
ადამიანი. 2019 წლის მონაცემებით ასაკით პენსიონერისათვის სახელმწიფო პენსიის ფულადი 
ოდენობა განისაზღვრება 220 ლარით.  

ცხრილი 5.3.3.1. საარსებო მინიმუმი  

2019 წელი  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  
შრომისუნარიანი 
ასაკის მამაკაცის 
საარსებო 
მინიმუმი (ლარი  

175.0  175.4  176.9  176.9  177.8  173.0  171.5  171.4  170.2  173.8  174.3  

  

რაიმე კონკრეტული მონაცემები რუსთავის მოსახლეობის ფინანსურ მდგომარეობაზე არ 
არსებობს, მაგრამ ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ შემოსავლების უთანასწორობა ქალაქში 
მაღალია. თუმცა ღარიბი მოსახლეობა არ არის კონცენტრირებული ქალაქის რომელიმე 
კონკრეტულ უბნებში.  

  

5.3.4 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა  

რეგიონში საერთაშორისო მნიშვნელობის საავტომობილო გზის ინდექსი მინიჭებული აქვს 3 
მაგისტრალს:  

• თბილისი-წითელი ხიდი (აზერბაიჯანის საზღვარი); 
• თბილისი-მარნეული-გეგუთი (სომხეთის საზღვარი); 
• მარნეული-სადახლო (სომხეთის საზღვარი).  

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტს ემსახურება: მუნიციპალური ავტობუსი, კერძო სამარშუტო 
მიკროავტობუსები და ტაქსი. ქალაქში გადასაადგილებელი შიდა გზები მოპირკეთებულია 
ასფალტის საფარით. 
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5.3.5 კულტურული მემკვიდრეობა  

ქვემო ქართლის  ტერიტორიაზე უამრავი არქეოლოგიური საიტია, მაგრამ ისინი არიან 
კონცენტრირებული ჩრდილო დასავლეთ  ნაწილში. ქალაქ რუსთავის ტერიტორია ნაკლებად 
დატვირთულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით. ტაძრები კი განლაგებულია ქალაქის 
ცენტრში, იქიდან გამომდინარე, რომ ტერიტორიაზე არ არის დაგეგმილი მასშტაბური 
სამშენებლო და  მიწის სამუშაოები, შესაბამისად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე 
ზემოქმედების რისკი არ არსებობს.  

1967 წლის 30 ნოემბერს გაიხსნა რუსთავის სახელმწიფო დრამატული თეატრი – დღევანდელი 
რუსთავის მუნიციპალური თეატრი, რომლის სცენაზეც წლების განმავლობაში სპექტაკლებს 
დგამდნენ ცნობილი ქართველი რეჟისორები. რუსთავის თეატრს მრავალმა ქართველმა 
მსახიობმა დაუკავშირა შემოქმედებითი ცხოვრება და საკუთარი ნიჭიერებით მას აღიარება და 
წარმატება მოუტანა. თეატრი 500 მაყურებელზე გათვლილი დიდი დარბაზით, ექსპერიმენტული 
სცენით სპექტაკლების გარდა, სხვადასხვა საქალაქო კულტურულ ღონისძიებებსაც 
მასპინძლობს. 1968 წელს შეიქმნა სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი „რუსთავი“, 
რომელიც იქცა ქორეოგრაფიის ერთ–ერთ გამორჩეულ ლიდერად და დღემდე ეწევა ქართული 
ხალხური ცეკვისა და სიმღერის ხელოვნების პოპულარიზაციას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. 
პირველი ბიბლიოთეკა რუსთავში დაარსდა 1948 წელს. ამ დროისთვის, ქალაქში არსებობს 
მრავალფეროვანი ლიტერატული კოლექციით აღჭურვილი საბიბლიოთეკო ქსელი, მდიდარი 
ტრადიციების მქონე ხელოვნების სკოლა, სამუსიკო სასწავლებლები, ფოლკლორის სკოლა, 
სამხატვრო სკოლა, კამერული ორკესტრი, შვიდკაციანი ბენდი. ქალაქის ტერიტორიაზე არსებობს 
რამდენიმე კეთილმოწყობილი სკვერი, რუსთავის ცენტრში, ძველი და ახალი რუსთავის 
დამაკავშირებელ მონაკვეთთან კი მდებარეობს ბუნებრივი ტყეპარკი „რუსთავის კულტურისა და 
დასვენების პარკი“, სადაც გაშენებულია პატარა ხელოვნური ტბა. 

წყარო: https://rustavi.gov.ge/ 

 

 

6  გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედებების შეფასება  

6.1 გზშ-ის მეთოდოლოგიის ზოგადი პრინციპები  

წინამდებარე თავში წარმოდგენილია საწარმოს ექსპლუატაციის პროცესში გარემოზე 
მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება. ბუნებრივ თუ სოციალურ გარემოში მოსალოდნელი 
ცვლილებების შესაფასებლად შეგროვდა და გაანალიზდა ინფორმაცია საწარმოს სავარაუდო 
ზეგავლენის არეალის არსებული მდგომარეობის შესახებ. მოპოვებული ინფორმაციის 
საფუძველზე განისაზღვრა გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების სიდიდე, გამოვლინდა ამ 
ზემოქმედების მიმღები ობიექტები - რეცეპტორები და შეფასდა მათი მგრძნობელობა, რაც 
აუცილებელია ზემოქმედების მნიშვნელოვნების განსაზღვრისთვის.   

საქმიანობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისას გამოყენებული იქნა 
შემდეგი სქემა:   

• I საფეხური - ზემოქმედების ძირითადი ტიპებისა და კვლევის ფორმატის განსაზღვრა 
საქმიანობის ზოგადი ანალიზის საფუძველზე იმ ზემოქმედების განსაზღვრა, რომელიც 
შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს მოცემული ტიპის საწარმოებისთვის.  

• II საფეხური - გარემოს ფონური მდგომარეობის შესწავლა - არსებული ინფორმაციის 
მოძიება და ანალიზი იმ რეცეპტორების გამოვლენა, რომლებზედაც მოსალოდნელია 
საქმიანობის ზეგავლენა, რეცეპტორების სენსიტიურობის განსაზღვრა.   

• III საფეხური - ზემოქმედების დახასიათება და შეფასება ზემოქმედების ხასიათის, 
ალბათობის, მნიშვნელოვნებისა და სხვა მახასიათებლების განსაზღვრა რეცეპტორის 

https://rustavi.gov.ge/
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სენსიტიურობის გათვალისწინებით, გარემოში მოსალოდნელი ცვლილებების აღწერა და 
მათი მნიშვნელოვნების შეფასება.  

• IV საფეხური - შემარბილებელი ზომების განსაზღვრა მნიშვნელოვანი ზემოქმედების 
შერბილების, თავიდან აცილების ან მაკომპენსირებელი  ზომების განსაზღვრა.   

• V საფეხური - ნარჩენი ზემოქმედების შეფასება შემარბილებელ ღონისძიებების 
განხორციელების შემდეგ გარემოში მოსალოდნელი ცვლილების სიდიდის განსაზღვრა. 

• IV საფეხური - მონიტორინგის და მენეჯმენტის სტრატეგიების დამუშავება  

შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობის მონიტორინგი საჭიროა იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ ზემოქმედებამ არ გადააჭარბოს განსაზღვრულ მნიშვნელობებს, 
დადასტურდეს შემარბილებელი ზომების ეფექტურობა, ან გამოვლინდეს მაკორექტირებელი 
ზომების საჭიროება.  

 

 

6.2 ზემოქმედების რეცეპტორები და მათი მგრძნობელობა 

გზშ-ს ანგარიშის მოცემული თავის ფარგლებში, შეჯერდა ზემოთ წარმოდგენილი ინფორმაცია, 
რის საფუძველზეც დადგინდა საქმიანობით გამოწვეული 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.   

გზშ-ს 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. პროექტის განხორციელების შედეგად 
ყველაზე ყურადსაღებ ზემოქმედებებად შეიძლება მივიჩნიოთ ატმოსფერულ ჰაერში მავნე 
ნივთიერებათა ემისიები, ხმაურის გავრცელება და ნარჩენების წარმოქმნა.  

საქმიანობის სპეციფიკის და ტერიტორიის ფარგლებში არსებული ფონური მდგომარეობიდან 
გამომდინარე, ზოგიერთი სახის ზემოქმედებები განხილვას საერთოდ არ ექვემდებარება და 
შესაბამისად მათ შესამცირებლად რაიმე კონკრეტული შემარბილებელი ღონისძიებების 
გატარება სავალდებულო არ არის. 

გზშ-ის განხილვიდან ამოღებული ზემოქმედებების სახეები, მათი უგულვებელყოფის 
მიზეზების მითითებით, მოცემულია ცხრილში 6.2.1.  

ცხრილი 6.2.1.  გზშ-ის განხილვიდან ამოღებული ზემოქმედებები  

ზემოქმედების სახე  განხილვიდან ამოღების საფუძველი  

საშიში გეოლოგიური 
მოვლენების 
განვითარების რისკი  

სს ,,რუსთავის აზოტის’’ ქიმიური საწარმო, არის 1951 წელს შექმნილი საწარმო 
მისი მრავალწლიანი ფუნქციონირების პერიოდში, საწარმოს ტერიტორიაზე 
და მის მიმდებარედ, საშიში გეოლოგიური მოვლენების 
წარმოქმნა/განვითარებას ადგილი არ ჰქონია. საწარმოს მთლიან ტერიტორია 
გეოლოგიურად სტაბილურია. 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საწარმოში დაგეგმილია: 

1. ამიაკის კონვერსიული დანადგარის რეაბილიტაცია, რაც არ იქნება 
დაკავშირებული მიწის სამუშაოებთან; 

2. ინსინერატორის მოწყობა, რომელიც დაუკავშირდება საწარმოს 
ტერიტორიაზე არსებულ გაფრქვევის მილს, ინსინერატორის 
განსათავსებლად შენობა-ნაგებობის მოწყობა არ არის დაკავშირებულ 
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ისეთ მასშტაბურ მიწის სამუშაოებთან, რაც დაარღვევს ტერიტორიის 
სტაბილურობას. 

3. 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების და 
წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობა, რაც ითვალისწინებს, 
ტარა-შესაფუთი მასალების საამქროს მიმდებარე ტერიტორიაზე, 
არსებული მოედნის მობეტონებას. შესაბამისად, დაგეგმილი 
სამუშაოები, გეოლოგიურ გარემოზე ვერავითარ ზემოქმედებას ვერ 
მოახდენს. 

4. საწარმოს ტერიტორიაზე, სხვადასხვა საამქროებში, დაგეგმილია 
ჩამდინარე წყლების შემკრები და გამწმენდი სისტემების მოწყობა, რაც 
ასევე არ განიხილება ისეთ მასშტაბურ მიწის სამუშაოებად, რომელიც 
დაარღვევს ტერიტორიის სტაბილურობას. 

ნიადაგის ნაყოფიერ 
ფენაზე ზემოქმედების 
რისკები 

საწარმოს ტერიტორიაზე შიდა საწარმოო მისასვლელი გზები 
მოასფალტებულია, ხოლო: 

• ტექნოლოგიური დანადგარების განთავსების ტერიტორიები; 
• ღია სასაწყობე მეურნეობები; 
• საპროექტო ინსინერატორის განთავსების ტერიტორია; 
• საპროექტო, 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი 

განთავსების და წინასწარი დამუშავების ობიექტის საპროექტო 
ტერიტორია; 

• ჩამდინარე წყლების შემკრები და გაწმენდის სისტემების მოწყობის 
ტერიტორიები; 

წარმოდგენილია ტექნოგენური ფენით, ამიტომ, ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე 
ზემოქმედების რისკები არ არსებობს. 
საწარმოს ტერიტორიაზე, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა გვხვდება მხოლოდ 
საწარმოს ტერიტორიის გამწვანების მიზნით მოწყობილ გაზონებზე, სადაც 
ხელოვნურად არის გაშენებული ხე-მცენარეები და სისტემატიურად 
მიმდინარეობს მათი მოვლის ღონისძიებები (მორწყვა, გასხვლა, 
განაყოფიერება და ა.შ.). საწარმოში მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა, არ 
ითვალისწინებს სპეციალურად მოწყობილ გაზონებზე ზემოქმედებას, 

ზემოქმედება  
კულტურული  
მემკვიდრეობის 
ძეგლებზე, 
არქეოლოგიური 
ძეგლების დაზიანება  

სს „რუსთავის აზოტის“ საწარმო მდებარეობს მაღალი ანთროპოგენური 
დატვირთვის მქონე არეალში, სადაც წლების განმავლობაში მიმდინარეობს 
საწარმოო პროცესები და ამ ტერიტორიაზე რაიმე სახის ზემოქმედება 
კულტურულ მემკვიდრეობაზე ნაკლებად მოსალოდნელია.  

ზემოქმედება დაცულ 
ტერიტორიებზე  

საწარმოდან უახლოესი დაცული ტერიტორია - გარდაბნის აღკვეთილი, 
რომელიც ასევე ემთხვევა „ევროპის ველური ბუნების და ბუნებრივი 
ჰაბიტატების დაცვის შესახებ“ (ბერნის) კონვენციის შესაბამისად შექმნილ 
„ზურმუხტის ქსელის“ მიღებულ საიტს (გარდაბანი - GE0000019), მდებარეობს 
5 კმ-ზე მეტ მანძილზე, რაც მასზე ზემოქმედებას ფაქტიურად გამორიცხავს.  

ბიოლოგიური გარემო  

იქიდან გამოდინარე, რომ მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობა 
განხორციელდება მაღალი ანთროპოგენული და ტექნოგენური დატვირთვის 
მქონე ტერიტორიაზე, სადაც გაშენებულია ხელოვნური ჰაბიტატები, ხოლო 
ცხოველთა სამყარო სინანტროპული სახეობებით შეიძლება იყოს 
წარმოდგენილი, ბიოლოგიურ გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების რისკი 
პრაქტიკულად არ არსებობს. 
ტერიტორიის მიმდებარედ (და მითუმეტეს ტერიტორიაზე) არ არის 
წარმოდგენილი ტყით მჭიდროდ დაფარული ტერიტორიები, რაზეც 
შესაძლებელია საქმიანობამ ირიბი ზემოქმედება მოახდინოს. 
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ვიზუალურ-
ლანდშაფტური 
ზემოქმედება. 

იმის გათვალისწინებით, რომ ქ. რუსთავი, აქ გაშენებული საწარმოების 
ამოქმედების შემდეგ ჩამოყალიბდა ინდუსტრიულ ქალაქად და ამასთან, 
საწარმოს ტერიტორიაზე არ იგეგმება ისეთი სახის ობიექტების განთავსება, 
რომელებიც შესამჩნევი იქნება რომელიმე რეცეპრორის მიერ, ვიზუალურ-
ლადშაპტურ ცვლილებას ადგილი არ ექნება.  

ზედაპირული წყლების 
დაბინძურება  

საწარმოსა და მდ. მტკვარს შორის მანძილი შეადგენს დაახლოებით 3 კმ-ს, 
ხოლო მარიის არხსა და საწარმოს შორის უახლოესი მანძილი 400 მ-ია. 
საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე საწარმოო-ჩამდინარე წყლების 
ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვებას ადგილი არ ექნება, შესაბამისად 
საწარმოს ექსპლუატაცია ზედაპირულ წყლის ობიექტზე პირდაპირ 
ზემოქმედებას არ ითვალისწინებს. საწარმოში წარმოქმნილი სამეურნეო-
საყოფაცხოვრებო და ასევე საწარმოო ჩამდინარე წყლები ჩართულია ქ. 
რუსთავის საკანალიზაციო სისტემაში. 
რაც შეეხება ირიბ ზემოქმედებას, საკანალიზაციო კოლექტორში ჩაშვებამდე, 
საწარმოში დაგეგმილია საწარმოო-ჩამდინარე წყლების გაწმენდა. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, ზედაპირულ წყლის ობიექტზე ირიბი 
ზემოქმედების რისკებიც მინიმალურია. 

 

 

6.3 ზემოქმედება ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე 

6.3.1 ზემოქმედების შეფასების მეთოდოლოგია 

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შესაფასებლად გამოყენებული იქნა 
საქართველოს ნორმატიული დოკუმენტები, რომლებიც ადგენს ჰაერის ხარისხის სტანდარტს. 
ნორმატივები განსაზღვრულია ჯანმრთელობის დაცვისთვის. რადგანაც ჯანმრთელობაზე 
ზემოქმედება დამოკიდებულია როგორც მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციაზე, ასევე 
ზემოქმედების ხანგრძლივობაზე, შეფასების კრიტერიუმი ამ ორ პარამეტრს ითვალისწინებს.   

ცხრილი 6.2.1.1. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედების შეფასების კრიტერიუმები  

რანჟირება  კატეგორია  
მოკლევადიანი 

კონცენტრაცია (< 24 
სთ)  

მტვერის გავრცელება  
(ხანგრძლივად, ან ხშირად)  

1  ძალიან 
დაბალი  C <0.5 ზდკ  შეუმჩნეველი ზრდა  

2  დაბალი  0.5 ზდკ < C < 0.75 ზდკ  შესამჩნევი ზრდა  

3  საშუალო  0.75 ზდკ < C <1 ზდკ  

უმნიშვნელოდ აწუხებს 
მოსახლეობას,  

თუმცა უარყოფით გავლენას არ 
ახდენს ჯანმრთელობაზე  

4  მაღალი  1 ზდკ < C <1.5 ზდკ  
საკმაოდ აწუხებს მოსახლეობას და 
განსაკუთრებით კი მგრძნობიარე 

პირებს  

5  ძალიან 
მაღალი  C > 1.5 ზდკ  ძალიან აწუხებს მოსახლეობას,  

მოქმედებს ჯანმრთელობაზე  
შენიშვნა: C - სავარაუდო კონცენტრაცია გარემოში ფონის გათვალისწინებით  
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6.3.2 ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყაროთა დახასიათება საამქროების მიხედვით და 
ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების შემცირებისათვის 
გათვალისწინებული შემარბილებელი ღონისძიებები. 

საწარმოში, ძირითადი წარმოებების (და, აგრეთვე, მათი დამხმარე წარმოებების) საწარმოო 
პროცესები გაანალიზებულია, როგორც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების წყარო. 
ატმოსფერული ჰაერის გაჭუჭყიანება ამ საწარმოთა მიერ ხდება ურთიერთგანსხვავებული სამი 
გზით: 

4. ჰაერის დამაბინძურებელ ნივთიერებათა გაჟონვით ძირითადი და დამხმარე დანადგარ-
აგრეგატებიდან; 

5. უპირატესად სპეციალურ აირ-, ჰაერ-, მტვერსატარი კონსტრუქციული სისტემების 
საშუალებით მავნე კომპონენტიანი ჰაერის ორგანიზებული გაფრქვევებით; 

6. ეპიზოდურად ზალპური (ავარიული) გაფრქვევებით ტექნოლოგიურ დანადგარ-
აგრეგატთა მთლიანად ან ნაწილობრივ მწყობრიდან გამოსვლისას და ტექნოლოგიურ 
რეჟიმთა სხვადასხვა მიზეზებით ავარიული (იძულებით, გაუთვალისწინებელი) 
მოშლისას. 

გამოკვლევის შედეგად გამოვლენილია ატმოსფეროში გაფრქვევის 48 სტაციონარული წყარო, 
გამოყოფის წყაროების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია 6.3.5.1. ცხრილში, ხოლო ატმოსფერულ 
ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების შემცირებისათვის გათვალისწინებული 
აირგამწმენდი მოწყობილობების დახასიათება და ეფექტურობა მოცემულია 6.3.5.3. ცხრილში. 

 

6.3.2.1 ამიაკის წარმოება (აგრეგატი ამ-600) 

ამიაკი იწარმოება აიროვანი წყალბადის და აზოტის ურთიერთქმედებით (320-350კგ-ძ/სმ2 

წნევისას და 450-5500C) ამიაკის სინთეზის საამქროში საწყისი ნედლეულია ბუნებრივი საწვავი 
აირი და ატმოსფერული აზოტი. 

ამიაკის წარმოებიდან ატმოსფერულ ჰაერში მუდმივი გაფრქვევებია: 

1. მილოვანი ღუმლიდან გამოსული ღუმლის აირები. CO-ს, SO2-ის და NO2-ის 
შემცველობით; 

2. დეფლექტორების საშუალებით ატმოსფეროში გაფრქვეული აირ, ჰაერნარევი, გამოსული 
ტურბოკომპრესორული, კომპრესორული და სატუმბო სადგურებიდან; 

3. ამიაკის დამჭერ დანადგარზე მიწოდებული (ამიაკის წყალხსნარის წარმოებისათვის) 
სარეზერვუარო (ე.წ. ტანკური) აირები; 

4. ამიაკის სინთეზის აგრეგატიდან და კომპრესორებიდან წამოსული ე.წ. განბერვის აირები. 

ამიაკის წარმოებიდან გამოსული პერიოდული გაფრქვევებია: 

1) სინთეზ-აირების მიღების დანადგარებიდან პროცესის გაშვებისას (სტაციონარული 
რეჟიმის დამყარებამდე) და წარმოების გაჩერებისას მომხდარი გაფრქვევები. ეს 
გამონაფრქვევი აირები ჩირაღდნული წვით იწვება წვისთვის მუდმივად მზადმყოფ 
მორიგე სანთურებში. 

ამიაკის საამქროში ფუნქციონირებს ე. წ. მონსანტოს დანადგარი, რომელიც გამოიყენება ამიაკის 
წარმოებისას წარმოქმნილი აირების (მეთანის, არგონის) განბერვისთვის. მონსატოდან 
განბერილი აირების წვა მიმდინარეობს ღუმელში. 

კონვერსიის და სინთეზის დანადგარების გაჩერების ან ავარიული სიტუაციების 
შემთხვევებისთვის, საამქროში მოწყობილია ჩირაღდანი, რომელიც გამოიყენება კონვერსიის და 
სინთეზის დანადგარებიდან გამოშვებული ფეთქებადსაშიში და ტოქსიკური აირების 
დასაწვავად. ჩირაღდნიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაიფრქვევა ნახშირჟანგი, ნახშირორჟანგი, 
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მეთანი და აზოტი. ავარიის ან გაჩერების დროს აირების გატყორცნისას ჩირაღდნის ანთება 
წარმოებს ავტომატურ რეჟიმში.   

 

6.3.2.2 აზოტმჟავას წარმოება (აგრეგატი ამ-72) 

წარმოების პროცესი ეფუძნება ამიაკის კატალიზური ჟანგვით მიღებული აზოტის ოქსიდთა 
წყლით აბსორბციას. ამ წარმოებიდან ატმოსფეროში გაიფრქვევა აზოტის ოქსიდები. 

გამავალ აირთა აზოტის ოქსიდებისგან გაწმენდა ხდება ბუნებრივი აირით მათი აღდგენისას 
რეაქტორში ორშრიანი კატალიზატორის გამოყენებით: პირველი შრეა APK-2, მეორეა - AL203. 

 

6.3.2.3 ამონიუმის ნიტრატის (გვარჯილას) წარმოება (აგრეგატი აგ-72) 

ამონიუმის გვარჯილას წარმოება ეფუძნება HNO3-ის წყალსხნარის და აიროვანი ამიაკის 
ურთიერთქმედებას. 

ამ წარმოების მავნე გაფრქვევებით ატმოსფერული ჰაერის გაჭუჭყიანების შესამცირებლად 
ამაორთქლებელი აპარატიდან და ამონიუმის გვარჯილას მარცვლებად ფორმირების 
კოშკურიდან გამოსული ამიაკშემცველი ჰაერი ატმოსფეროში გაფრქვევამდე სუფთავდება 
ამონიუმის გვარჯილას მტვრისა და ამიაკისაგან გამრეცხ სკრუბერში დატრიალებული 
ამონიუმის გვარჯილას განზავებული მჟავა ხსნარით (რომელიც შემდგომ უბრუნდება NH4NO3-
ის წარმოებას). ეს გამრეცხი სკრუბერი შესდგება სამ-სამი სექციიანი ორი ბლოკისგან, თითოეულ 
ბლოკში სარეკელიანი სამ-სამი საცრისებრი თეფშითა და ბადისებრი შხეფდამჭერით. 

 

6.3.2.4 ჰიდროქსილამინოსულფატის განყოფილება 

ჰიდროქსილამინოსულფატის განყოფილებაში მიმდინარეობს მაგნიუმის ნიტრატის წყალ-
ხსნარი მიიღება კაუსტიკურ მაგნეზიალურ ფხვნილზე აზოტმჟავას მოქმედებით.  

მაგნიუმის ნიტრატის ხსნარის მიღება მიმდინარეობს რეაქტორებში. რეაქტორში 
თავდაპირველად თავსდება გაუმარილოებული წყალი, რომელშიც იხსნება მაგნიუმის ნიტრატი. 
გაუმარილოებული წყალი საამქროს მიეწოდება საწარმოს წყალმომარაგების საამქროდან. 
მაგნიუმის ნიტრატის საამქროს აზოტმჟავა მიეწოდება აზოტმჟავას საამქროდან, პირდაპირი 
ხაზით და ნაწილდება რეაქტორებში. სარეაქციო არეში კონტროლდება pH-ის დონე და რეაქცია 
დასრულებულად ითვლება, როდესაც pH-ის დონე გაუტოლდება 5-ს. რეაქტორიდან 
გაფრქვეული აირები იკრიბება კოლექტორში და შემდეგ მიეწოდება სეპარატორს, სადაც ხდება 
აირის და სითხის წვეთების განცალკევება. სეპარატორიდან სითხის წვეთები ჩაედინება 
შემკრებში და ტუმბოს საშუალებით გადაიტუმბება რეაქტორში. 

მიღებული მაგნიუმის ნიტრატის ხსნარი თავსდება მათთვის განკუთვნილ 9 ჰორიზონტალურ 
საცავში, რომელთა მოცულობაა 100 მ3. აღნიშნული საცავები შემოსაზღვრულია და 
მოპირკეთებულია მჟავაგამძლე აგურებით. 

მაგნიუმის ნიტრატის მიღების რექტორში ფორმირებული აზოტის ჟანგეულების ორთქლაირ 
აირი მიეწოდება გამრეცხ სკრუბერს, გაწმენდის შემდეგ კუდის აირები გაიტყორცნება 
ატმოსფეროში 
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6.3.2.5 ამონიუმის სულფატის განყოფილება 

ნედლი ლაქტამის საამქროში ხდება ძირითადი პროცესის განხორციელებისდა კვალად 38-40%-
იანი ამონიუმის სულფატის წყალხსნარის წარმოქმნა, რომლის გადამუშავებითაც ამონიუმის 
სულფატის საამქროში მიიღება სასუქი - (NH4)2SO4 შემდეგი სტადიების განხორციელების 
შედეგად: აორთქლება, გამოკრისტალება, ცენტრიფუგირება, მარილის გაშრობა და შეფუთვა. 
პროდუქტის შრობისას გამოყენებული ჰაერი ამონიუმის სულფატის მტვრისგან გაიწმინდება 
სველი მორწყვის სკრუბერში და გაიფრქვევა ატმოსფეროში. 

 

6.3.2.6 ციანწყალბადმჟავა ნატრიუმის წარმოება 

NaCN-ის მტვრისგან წარმოებიდან გამავალი აირების გასაწმენდად საშრობიდან გამოსული აირ, 
მტვერჰაერნარევი მიეწოდება ორსექციიან ციკლონს, სადაც ხდება NaCN- ის მტვრის „დაჯდომა“ 
(დალექვა). გასუფთავებული ჰაერი შემდგომ მიეწოდება ჯერ დამტენიანებელზე, მერე 
„ვენტურის“ სკრუბერში და ტენდამჭერის „ნისლის კოლექტორს“, სადაც ასევე დაიჭირება NaCN-
ის მტვერი, ხოლო საბოლოო გასუფთავებისათვის გამავალი აირები მიეწოდება ტურბულენტურ 
გამრეცხ დანადგარს. ასე გასუფთავებული ჰაერი გაიფრქვევა ატმოსფეროში. 

ამრიგად NaCN- ის წარმოების მუდმივი გაფრქვევებია: 

1. CO–ს და HCN– ის შემცველი გამავალი აირები. გამავალ აირთა გაწმენდა ამ 
კომპონენტებისაგან ხდება მათი ჩირაღდნული წვით CN-–ის იონის პრაქტიკულად თითქმის 
სრულ ლიკვიდაციამდე (გაფრქვევაში 0,0018 გ/მ3 კონცენტრაციით), CO-ს შეცულობის 
შემცირებით 2,5 გ/მ3 კონცენტრაციამდე). 

2. ორმაგ ციკლონში NaCN- ის მტვრის დალექვის მერე გამოსული შრობის სტადიიდან (წყლის 
ორთქლით) და ადგილობრივი გამწოვი ვენტილაციიდან დატრიალებული მავნე 
კომპონენტებიანი (უმთავრესად NaCN– ის მტვერი) ჰაერი, რომელიც იწმინდება 
დამტენიანებელში, „ვენტურის“ სკრუბერში სველი გარეცხვით, მერე ტურბულენტურ 
გამრეცხში და საბოლოოდ ასე გაწმენდილი (გაფრქვევაში NaCN- ის 0,0009123 გ/მ3 

კონცენტრაციით) გაიფრქვევა ატმოსფეროში. 

 

6.3.2.7 ფუნგიციდის (სპილენძის  შაბიამანის) წარმოების საამქრო 

საწარმოში ხორციელდება სპილენძის შაბიამნის დამზადება.საწარმოს სიმძლავრე - 1440 
ტ/წელიწადში. პროცესი პერიოდულია. 

შაბიამნის მიღების ტექნოლოგიური პროცესი ეფუძვნება მეტალური სპილენძის გახსნას 
გოგირდმჟავას, აზოტმჟავას და შაბიამნის ხსნარების ნარევში ატმოსფერული ჰაერის თანაობისას, 
მიღებული ხსნარიდან შემდგომ შაბიამანის კრისტალიზაციას, ცენტრიფუგირებას და შრობას. 

საამქროში, ნიტროზული აირი რომელიც იქმნება შაბიამნის მიღებისას, ირეცხება 
გაუმარილებელი წყლის სკრუბერში, ამ დროს მიმდინარეობს შემდეგი რეაქციები: 

NO + 1/2 O2 →  NO2 + 1/2 H2O →  HNO3 

აღნიშნული სკრუბერის ეფექტურობა შეადგენს 99%-ს. 

 

6.3.2.8 საპროექტო ინსინერატორი 

პროექტის მიხედვით, ინსინერატორის ტემპერატურა 1000-1100 0C-ის ფარგლებში უნდა იყოს. 
ტემპერატურის 1200 0C-მდე აწევის შემთხვევაში გათვალისწინებულია ბლოკირება (TIRSA-1), 
რომელიც უზრუნველყოფს ბუნებრივი აირის წამკვეთის (HCV-1) და თხევადი საწვავის 
წამკვეთის (HCV-2) გადაკეტვას. 
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ღუმელიდან გამოსული ნამწვი აირები იწმინდება მეტალის ბადიან ფილტრში და მიემართება 
თბომცვლელისკენ (T-1). თბომცვლელის დანიშნულებაა ნამწვი აირების გაგრილება  600-და 150 
0C-მდე და წყლის გათბობა 80 0C-მდე. წყლის მიწოდება მოხდება საქვაბის საამქროდან. წყალი 
მოძრაობს თბომცვლელის მილებში, ხოლო აირები მილთაშორის სივრცეში, სადაც ხდება მათი 
გაგრილება, წყალთან კონტაქტის გარეშე. თბომცვლელის მილებში ცირკულირებული წყალი 
ისევ ბრუნდება საქვაბეში. 

თბომცვლელიდან გამოსული ნამწვი აირები მიემართება გამრეცხ სვეტში (K-1), სადაც აირი 
ირეცხება წყლით და იწმინდება მექანიკური მინარევებისგან. გამრეცხი სვეტი აღჭურვილია 
დონემზომით, რაშიგის მეტალის რგოლების ჩანაწყობით, სითხის და აირის გამანაწილებელი 
მოწყობილობებით. წყლის ცირკულაცია ხდება ტუმბოთი (H-2). მკვებავი წყლის მიწოდება 
სვეტში ხდება საქვაბე საამქროდან ან ტუმბოთი (H-3). ჭარბი წყალი, დონის მარეგულირებელი 
სარქველის (LIRCA-2) საშუალებით ჩაედინება სალექარში (E-3), ხოლო სალექარიდან 
კანალიზაციაში. გარეცხილი აირი შეიწოვება კვამლის გამწოვი ვენტილატორით (B-2) და 
უერთდება გაფრქვევის მილს. (იხ. ნახაზი 4.9.2.1). 

 

6.3.3 ატმოსფერულ  ჰაერში   გაფრქვეულ  მავნე  ნივთიერებათა  და  დაბინძურების წყაროთა 
დახასიათება 

საწარმოს ექსპლოატაციის პროცესში მოსალოდნელია ქვემოთ მოყვანილი მავნე ნივთიერებების 
ემისია, რომელთა მაქსიმალური ერთჯერადი და საშუალო დღეღამური ზღვრულად დასაშვები 
კონცენტრაციები მოცემულია ცხრილში 6.3.3.1. 

ცხრილი 6.3.3.1. 

მავნე ნივთიერებათა 
ზღვრულად დასაშვები 

კონცენტრაცია, მგ/მ3 მავნეობის 
საშიშროების 

კლასი კოდი დასახელება 
მაქსიმალური 
ერთჯერადი 

საშუალო 
სადღეღამისო 

1 2 3 4 5 
133 კადმიუმი - 0,0003 1 
140 სპილენძის სულფატი  0,003 0,001 2 
146 სპილენძის ოქსიდი - 0,002 2 
164 ნიკელი - 0,001 2 
183  ვერცხლისწყალი - 0,0003 1 
184 ტყვია 0,001 0,0003 1 
203 ქრომი - 0,0015 1 
301 აზოტის დიოქსიდი  0,2 0,04 3 
302 აზოტმჟავა  0,4 0,15 2 
303 ამიაკი 0,2 0,04 4 
305 ამონიუმის ნიტრატი - 0,3 4 
316 მარილმჟავა 0,2 0,1 2 
317 ციანწყალბადმჟავა - 0,01 2 
322 გოგირდმჟავა  0,3 0,1 2 
325 დარიშხანი - 0,0003 1 
328 ნახშირბადი (ჭვარტლი) 0,15 0,05 3 
330 გოგირდის დიოქსიდი  0,35 0,125 3 
337 ნახშირბადის ოქსიდი 5,0 3,0 4 
351 ამონიუმის სულფატი 0,2 0,1 3 
416 ააონ 50,0 5,0 3 
902 ტრიქლორეთილენი 4,0 1,0 3 

1042 ნ-ბუთილის სპირტი 0,1 - 3 
1051 იზოპროპილის სპირტი 0,6 - 3 
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1061 ეთანოლი (ეთილის სპირტი) 5,0 - 4 
1555 ძმარმჟავა 0,2 0,06 3 
2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,5 0,15 3 

 

 

6.3.4 ატმოსფერულ ჰაერში  გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა რაოდენობის ანგარიში  

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება №435, კანონმდებლობის 
თანახმად ემისიის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაანგარიშება 
შესაძლებელია განხორციელდეს ორი გზით: 

1. უშუალოდ ინსტრუმენტული გაზომვებით; 
2. საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით, 

წინამდებარე დოკუმენტში გაანგარიშება შესრულებულია  საანგარიშო მეთოდის გამოყენებით. 

 

6.3.4.1 ემისიის გაანგარიშება მილისებრი ღუმელიდან (გ-1÷ გ-4) 

მილი, რომლიდანაც ატმოსფეროში გაიფრქვევა მილისებრ ღუმელში წარმოქმნილი: ნახშირჟანგი, 
გოგირდის დიოქსიდი და აზოტის ოქსიდები (პრაქტიკულად NO2-ის სახით). 

გ) აზოტის დიოქსიდის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KNO2 = 79,4875 გ/ტ, ხოლო ამიაკის 
წარმოების წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 480 000 ტ. ამ  წყაროდან აზოტის დიოქსიდის 
წლიური გაფრქვევა იქნება: GNO2 = KNO2 x 480 000  ტ = 79,4875 გ × 480 000  ტ × 10-6 = 38,154ტ/წელ.  
ფაქტიური წლიური სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ ანუ გ/წმ-ში გადამყვანი კოეფიციენტი 
იქნება 0,03472(106 /8000/3600) ; აზოტის დიოქსიდის წამური გაფრქვევა იქნება: 

 MNO2 = 38,154ტ. × 0,03472 = 1,324 გ/წ 

ბ) გოგირდის დიოქსიდის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KSO2 = 14,186 გ/ტ, ხოლო ამიაკის 
წარმოების წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 480 000 ტ. ამ წყაროდან გოგირდის დიოქსიდის 
წლიური გაფრქვევა იქნება: G SO2 = K SO2 × 480 000 ტ = 14,186 გ × 480 000 ტ × 10-6 = 6,809ტ.  ფაქტიური 
წლიური სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ.  გოგირდის დიოქსიდის წამური გაფრქვევა 
იქნება: 

 M SO2 = 6,809 × 0,03472 = 0,236გ/წმ. 

ა) ნახშირჟანგის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KCO = 213,12 გ/ტ, ხოლო ამიაკის წარმოების 
წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 480 000 ტ. ამ წყაროდან ნახშირჟანგის წლიური გაფრქვევა 
იქნება: GCO = KCO × 480 000ტ = 213,12 გ × 480 000ტ × 10-6 = 102,2976ტ. აქ ფაქტიური წლიური სამუშაო 
დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ. წყაროდან ნახშირჟანგის წამური გაფრქვევა იქნება: MCO = 
102,2976ტ. × 10-6 = 3,552გ/წმ 

არსებული მონაცემები წარმოადგენს 2 ინდივიდუალური გამოყოფის წყაროს მონაცემებს, 
რომელიც გაიფრქვევა 4 ინდივიდუალური გაფრქვევის მილიდან. შესაბამისად (გ-1÷გ-4) წყაროს 
მიერ გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები იქნება:  

აზოტის დიოქსიდი (301) 

M= 1.324  გ/წ / 4 = 0,331გ/წ 

G = 38,154ტ/წელ /4 = 9,538ტ/წელ 

გოგირდის დიოქსიდი (330) 

M= 0,226 გ/წ / 4 = 0,059გ/წ 
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G = 6,809 ტ/წელ /4 = 1,702 ტ/წელ 

ნახშირბადის მონოქსიდი (337) 

M= 3,552 გ/წ / 4 = 0,888გ/წ 

G = 102,297ტ/წელ /4 = 25,574 ტ/წელ 

ნახშირორჟანგის ანგარიში: რეგლამენტით ნახშირორჟანგის გამოყოფა შეადგენს 546,6კგ/ტ 
ამიაკზე; 546,6 × 480000 = 262368 ტ/წელ 

262368ტ/წელ : 4 = 65592ტ. ერთ წყაროზე  

 

6.3.4.2 ემისიის გაანგარიშება ამიაკის სინთეზის საამქროს განბერვის აირების მილი 
ჩირაღდანიდან (გ-5) 

წარმოადგენს მილ-ჩირაღდანს, რომლიდანაც ატმოსფეროში გაიფრქვევა ამიაკის სინთეზის 
აგრეგატში წარმოქმნილი ნახშირჟანგი. ნახშირჟანგის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KCO 
= 1,080 გ/ტ, ხოლო ამიაკის წარმოების წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 480 000ტ. ამ წყაროდან 
ნახშირჟანგის წლიური გაფრქვევა იქნება: GCO = KCO × 480 000ტ. × 10-6 = 1,080 გ × 480 000ტ.× 10-6 = 
0,518ტ. აქ ფაქტიური წლიური სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ.  ნახშირჟანგის წამური 
გაფრქვევა იქნება: MCO = 0,518ტ. × 0,03472 = 0,018 გ/წმ 

 

 

6.3.4.3 ემისიის გაანგარიშება სიცივის საამქროს ტურბოკომპრესორებიდან გაჟონვის 
მექანიზმით (გ-6)  

წარმოადგენს მილს, რომლიდანაც ატმოსფეროში გაიფრქვევა სიცივის საამქროს 
ტურბოკომპრესორიდან გაჟონვის მექანიზმით გამოყოფილი ამიაკი. ამიაკის გაფრქვევის 
ხვედრითი კოეფიციენტია KNH3 = 5,255 გ/ტ, ხოლო ამიაკის წარმოების წლიური საპროექტო 
სიმძლავრეა 4800000ტ. ამ წყაროდან ამიაკის წლიური გაფრქვევა იქნება: GNH3 = KNH3 × 480000ტ× 
10-6 = 5,255 გ × 480000ტ. × 10-6 = 2,522 ტ.  ფაქტიური წლიური სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 
სთ.  ამიაკის წამური გაფრქვევა იქნება: MNH3 = 2,522 ტ. × 0,03472 = 0,087 გ/წმ 

 

6.3.4.4 ემისიის გაანგარიშება სიცივის საამქროს ამიაკის წყლის მომზადების განყოფილების 
აბსორბერის შემდეგ კუდის აირებიდან (გ-7)  

წარმოადგენს მილს, რომლიდანაც ატმოსფეროში გაიფრქვევა ამიაკის წყალხსნარის მომზადების 
სვეტში გამოყოფილი ამიაკი ავტორეგულატორში გატარების შემდეგ. ამიაკის გაფრქვევის 
ხვედრითი კოეფიციენტია KNH3 = 14,255 გ/ტ, ხოლო ამიაკის წარმოების წლიური საპროექტო 
სიმძლავრეა 480000 ტ ამ წყაროდან ამიაკის წლიური გაფრქვევა იქნება:  

GNH3 = KNH3 × 480000ტ × 10-6 = 14,255 გ × 480000ტ × 10-6 = 6,842 ტ. აქ ფაქტიური წლიური სამუშაო 
დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ. წყაროდან ამიაკის წამური გაფრქვევა იქნება: MNH3 = 6,842ტ × 
0,03472 = 0,237 გ/წმ 

 

6.3.4.5 ემისიის გაანგარიშება სააბსორბციო სვეტიდან გამოყოფილი ნაკადის კატალიზური 
გაწმენდის შემდეგ  (გ-8)  

ა) აზოტის დიოქსიდის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KNO2 = 1945,4 გ/ტ, ხოლო 
აზოტმჟავას წარმოების წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 430000 ტ. ამ წყაროდან აზოტის 
დიოქსიდის წლიური გაფრქვევა იქნება: GNO2 = KNO2 × 430000 ტ × 10-6 = 1945,4 გ × 430000 ტ × 10-6 = 
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836,522ტ. აქ ფაქტიური წლიური სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ.  წყაროდან აზოტის 
დიოქსიდის წამური გაფრქვევა იქნება: MNO2 = 836,522ტ × 0,03472 = 29,046 გ/წმ. კონცენტრაცია 
გამოსასვლელზე იქნება (29,046  : 53,88 = 0,539გ/მ3); 

ბ) ნახშირჟანგის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KCO = 407,85 გ/ტ, ხოლო აზოტმჟავას 
წარმოების წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 430000 ტ.  წყაროდან ნახშირჟანგის წლიური 
გაფრქვევა იქნება: GCO = KCO × 430000 ტ × 10-6 = 407,85 გ × 430000 ტ × 10-6 = 175,375ტ. აქ ფაქტიური 
წლიური სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ. წყაროდან ნახშირჟანგის წამური გაფრქვევა 
იქნება: MCO = 175,375 ტ × 0,03472 = 6,088 გ/წმ. კონცენტრაცია გამოსასვლელზე იქნება (6,088: 
53.88=0,113გ/მ3) 

 

6.3.4.6 ემისიის გაანგარიშება პროდუქციული აზოტმჟავა N1 საცავიდან  (გ-9) 

აზოტმჟავის სასუნთქი სარქველის პარამეტრები შეადგენს: D = 0,15მ., H = 8,9 მ., V = 0,0327 მ3/წმ. 

საჰაეროდან გამომავალი აირის ხარჯი შეადგენს 118 მ3/სთ (0,0327 მ3/წმ), მასში ნიტროზული 
აირის კონცენტრაცია N2O4-ზე გადათვლით შეადგენს 0,122%-ს  (0,231კგ/სთ). შესაბამისად 
ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა შეადგენს:  

0,231კგ/სთ × 103 / 3600 = 0,064 გრ/წმ;  სასუნთქი სარქველი მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში 
უწყვეტად (8760 სთ/წელ). 

0,064 გრ/წმ × 31,536 = 2,018 ტ/წელ  

 

6.3.4.7 ემისიის გაანგარიშება პროდუქციული აზოტმჟავა N2 საცავიდან  (გ-10) 

აზოტმჟავის სასუნთქი სარქველის პარამეტრები შეადგენს: D = 0,15მ., H = 8,9 მ., V = 0,0327 მ3/წმ. 

საჰაეროდან გამომავალი აირის ხარჯი შეადგენს 118 მ3/სთ (0,0327 მ3/წმ), მასში ნიტროზული 
აირის კონცენტრაცია N2O4-ზე გადათვლით შეადგენს 0,122%-ს  (0,231კგ/სთ). შესაბამისად 
ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა შეადგენს:  

0,231კგ/სთ × 103 / 3600 = 0,064 გრ/წმ; სასუნთქი სარქველი მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში 
უწყვეტად (8760 სთ/წელ). 

0,064 გრ/წმ × 31,536 = 2,018 ტ/წელ  

 

6.3.4.8 ემისიის გაანგარიშება პროდუქციული აზოტმჟავა N3 საცავიდან  (გ-11) 

აზოტმჟავის სასუნთქი სარქველის პარამეტრები შეადგენს: D = 0,15მ., H = 8,9 მ., V = 0,0327 მ3/წმ. 

საჰაეროდან გამომავალი აირის ხარჯი შეადგენს 118 მ3/სთ (0,0327 მ3/წმ), მასში ნიტროზული 
აირის კონცენტრაცია N2O4-ზე გადათვლით შეადგენს 0,122%-ს  (0,231კგ/სთ). შესაბამისად 
ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა შეადგენს:  

0,231კგ/სთ × 103 / 3600 = 0,064 გრ/წმ; სასუნთქი სარქველი მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში 
უწყვეტად (8760 სთ/წელ). 

0,064 გრ/წმ × 31,536 = 2,018 ტ/წელ  

 

6.3.4.9 ემისიის გაანგარიშება მჟავური კონდენსატის საცავიდან  (გ-12)  

აზოტმჟავის სასუნთქი სარქველის პარამეტრები შეადგენს: D = 0,15 მ., H = 8,9 მ., V = 0,025 მ3/წმ. 
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საჰაეროდან გამომავალი აირის ხარჯი 90მ3/სთ (0,025მ3/წმ) შეადგენს, მასში ნიტროზული აირის 
კონცენტრაცია N2O4-ზე გადათვლით 0,08%-ს შეადგენს (0,115კგ/სთ). შესაბამისად ატმოსფერულ 
ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა შეადგენს:  

0,115კგ/სთ × 103 / 3600 = 0,0319 გრ/წმ; სასუნთქი სარქველი მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში 
უწყვეტად (8760 სთ/წელ). 

0,0319 გრ/წმ × 31,536 = 1,006 ტ/წელ  

 

 

6.3.4.10 ემისიის გაანგარიშება დამარცვლის კოშკის ამაორთქლებელში გამოყოფილი ნაკადის 
სველი მორწყვის სკრუბერში გაწმენდის შემდეგ  (გ-13, გ-18)  

ამონიუმის გვარჯილას მტვრის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KNH4NO3 = 1777,813 გ/ტ, 
ხოლო ამონიუმის გვარჯილას წარმოების წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 540000 ტ. ამ 
წყაროებიდან ამონიუმის გვარჯილას მტვრის წლიური გაფრქვევა იქნება: GNH4NO3 = KNH4NO3 × 
540000 ტ × 10-6 = 1777,813 გ/ტ × 540000ტ × 10-6 = 960,019ტ/წელ.  ფაქტიური წლიური სამუშაო 
დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ;  წყაროებიდან ამონიუმის გვარჯილას მტვრის წამური გაფრქვევა 
იქნება: MNH4NO3 = GNH4NO3 × 0,03472 = 960,019ტ/წელ. × 0,03472 = 33,333 გ/წმ. ნარჩენი კონცენტრაცია 
იქნება 33,333გ/წმ : 166,67 მ3/წმ = 0,2 გ/მ3); 

ამიაკის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KNH3 = 444,426 გ/ტ, ხოლო ამონიუმის გვარჯილას 
წარმოების წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 540000 ტ. ამ წყაროდან ამიაკის წლიური გაფრქვევა 
იქნება: GNH3 = KNH3 × 540000ტ × 10-6 = 444,426 გ × 540000ტ × 10-6 = 239,990 ტ.  ფაქტიური წლიური 
სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ;  წყაროებიდან ამიაკის წამური გაფრქვევა იქნება: MNH3 = 
239,990ტ × 0,03472 = 8,333გ/წმ. ნარჩენი კონცენტრაცია იქნება 

 8,333გ/წმ : 166,67 მ3/წმ = 0,05 გ/მ3 

არსებული გაანგარიშებები წარმოადგენს ყველა გამოყოფის წყაროს ჯამურ მონაცემებს, რომელიც 
გაიფრქვევა 6 ინდივიდუალური გაფრქვევის მილიდან, შესაბამისად (გ-13 ÷ გ-18) ცალკეული 
წყაროებს მიერ გაფრქვეული მავნე ნივთიერები იქნება:  

ამონიუმის გვარჯილას მტვერი (305) 

M= 33,333 გ/წ / 6 ერთეული = 5,555 გ/წ 

G = 960,019ტ/წელ /6 ერთეული = 160,003 ტ/წელ 

ამიაკი (303) 

M=  8,333გ/წ / 6 ერთეული = 1,389 გ/წ 

G = 239,990 ტ/წელ /6 ერთეული = 40,0 ტ/წელ 

ჰაერის ხარჯი-166,67 მ3/წმ/6 ერთეული = 27,78 მ3/წმ;  

 

 

6.3.4.11 ემისიის გაანგარიშება ჰიდროქსილამინოსულფატის განყოფილების, მაგნიუმის 
ნიტრატის მიღების სტადიის შემდეგ გამონაბოლქვი მილი-ჩირაღდანიდან (გ-19)  

მაგნიუმის ნიტრატის მიღების უბნიდან ხდება გარემოში მავნე ნივთიერებების გამოყოფა. 
ატმოსფეროში გამონაბოლქვების გატყორცნა ხორციელდება სააბსორბციო სვეტში გარეცხვით. 

აზოტის დიოქსიდის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტი გაწმენდამდე ტოლია:  
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KNO2 = 1,26 კგ/სთ ანუ 0,35 გ/წმ, ხოლო გაწმენდის შემდეგ (75,7 %-იანი ეფექტურობა) შესაბამისად 
ტოლი იქნება: KNO2 = 0,306 კგ/სთ ანუ 0,085 გ/წმ. ამ წყაროდან აზოტის დიოქსიდის წლიური 
გაფრქვევა გაწმენდის გარეშე იქნება: 

 MNO2 = 0,35 გ/წმ x 3600 x 8000 x 10-6 = 10,08 ტ/წელ; ხოლო გაწმენდის შემდეგ: 

MNO2 = 0,085 გ/წმ x 3600 x 8000 x 10-6 = 2,448 ტ/წელ; 

მოცულობითი ხარჯი შეადგენს  2109 მ3/სთ  

 

6.3.4.12 ემისიის გაანგარიშება შრობის აპარატში წარმოქმნილი ამონიუმის სულფატის მტვერის 
სველ სკრუბერში გატარების შემდეგ (გ-20)   

კაპროლაქტამის წარმოების ამონიუმის სულფატის საამქროს შრობის აპარატ Kც-ში წარმოქმნილი 
ამონიუმის სულფატის მტვრის გაფრქვევა ხდება სველ სკრუბერში გატარების შემდეგ მილიდან. 
მისი გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტი K(NH4)2SO4 = 322,764 გ/ტ, ხოლო ამონიუმის სულფატის 
წარმოების წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 140000 ტ. ამ წყაროდან ამონიუმის სულფატის 
მტვრის წლიური გაფრქვევა იქნება: G(NH4)2SO4 = K(NH4)2SO4 × 140000 ტ × 10-6 =  

322,764 გ × 140000 ტ × 10-6 = 45,187 ტ.  ფაქტიური წლიური სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ 
წყაროდან ამონიუმის სულფატის მტვრის წამური გაფრქვევა იქნება:  

M(NH4)2SO4 = G(NH4)2SO4 × 0,03472 = 45,187 ტ × 0,03472 = 1,569 გ/წმ. 

 

6.3.4.13 ემისიის გაანგარიშება კაპროლაქტამის საამქროს ნედლი ლაქტამის განყოფილების 
ნეიტრალიზაციის სტადიისან (გ-21) 

ამიაკის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KNH3 = 145,720 გ/ტ, ხოლო ნედლი ლაქტამის 
წარმოების წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 50000 ტ. ამ წყაროდან ამიაკის წლიური გაფრქვევა 
იქნება: GNH3 = KNH3 × 50000 ტ × 10-6 = 145,72 გ × 50000 ტ × 10-6 = 7,286 ტ. ფაქტიური წლიური სამუშაო 
დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ;  წყაროდან ამიაკის წამური გაფრქვევა იქნება:  

MNH3 = GNH3 × 0,03472 = 7,286 ტ. × 0,03472 = 0,253 გ/წმ. 

გოგირდის დიოქსიდის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KCO2 = 6,34 გ/ტ, ხოლო ნედლი 
ლაქტამის წარმოების წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 50000 ტ. ამ წყაროდან გოგირდის 
დიოქსიდის წლიური გაფრქვევა იქნება: GCO2 = KCO2 × 50000 ტ × 10-6 = 6,34 გ × 50000 ტ × 10-6 = 0,317 
ტ/წელ.   ფაქტიური წლიური სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ; წყაროდან გოგირდის 
დიოქსიდის წამური გაფრქვევა იქნება: MCO2 = GCO2 × 0,03472 = 0,317× 0,03472  = 0,011 გ/წმ. 

 

6.3.4.14 ემისიის გაანგარიშება ნედლი ლაქტამის განყოფილებიდან  (გ-22) 

ამიაკის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KNH3 = 427 გ/ტ, ხოლო  ნახშირჟანგისათვის KCO 
= 297,32 გ/ტ.  წლის განმავლობაში გასაწმენდია ამიაკის სინთეზიდან მიღებული 720000ტ აირის 
კონდენსატი. ამიაკის წლიური გაფრქვევა იქნება: GNH3 = KNH3 × 720000 ტ × 10-6 = 427 გ/ტ × 720 
000 ტ × 10-6  = 307,44 ტ.   ფაქტიური წლიური სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ; წყაროდან 
ამიაკის წამური გაფრქვევა იქნება: MNH3 = GNH3 × 0,03472 = 307,44 × 0,03472 = 10,675გ/წმ.  

ნახშირჟანგის წლიური გაფრქვევა იქნება GCO = KCO × 720000 ტ  × 10-6 = 297,32  გ × 720 000 ტ × 10-

6 = 214,07 ტ. აქ ფაქტიური წლიური სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ;   წყაროდან ამიაკის 
წამური გაფრქვევა იქნება: MNH3 = GNH3 × 0,03472= 214,07 × 0,03472  = 7,433გ/წმ. 

H= 23მ; D=0,8მ;  V1=7,3მ3/წმ; W0=14,55მ/წმ; t=100; 303=10,675გ/წმ; 337=7,433გ/წმ 
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6.3.4.15 ემისიის გაანგარიშება სპილენძის სადნობი ღუმელიდან (გ-23 )   

სადნობი აგრეგატი წარმოადგენს ტიგელური ტიპის გაზზე მომუშავე მცირე ტონაჟის ღუმელს, 
რომელშიც იტვირთება 1 ტონა  სპილენძის ჯართი პორციებით და დნობა მიმდინარეობს ≈ 5სთ, 
შესაბამისად საათური წარმადობა შეადგენს 1000/5 = 200კგ/სთ, ანუ 0,2ტ/სთ. გაზის ხარჯი 
შეადგენს 15-20მ3/სთ-ს (საანგარიშოდ ვიღებთ 20 მ3/სთ-ს). ემისიის საანგარიშოდ ვსარგებლობთ 
[7] ცხრ.3.4-ით.  წლიურად გადნება 90 ტონა, ანუ გაზის ხარჯი იქნება: 1 დნობა 5 სთ = 5 x 20 მ3/სთ 
= 100 მ3/სთ, სულ 90 დნობა, ანუ 90 x 100 = 9000 მ3/წელ; 

ნივთიერება გამოყოფა, 
კგ/ტ 

გ/წმ ტ/წელ 

მტვერი 2,8 0,156 0,252 
აზოტის დიოქსიდი 0,6 0,033 0,054 
გოგირდის დიოქსიდი 0,6 0,033 0,054 
ნახშირბადის ოქსიდი 
 

1,4 0,078 0,126 

ცალკე გაზის წვის შედეგად გამოიყოფა [5]-ის დანართი 107 

ნივთიერება გამოყოფა, გ/მ3 გ/წმ ტ/წელ 
აზოტის დიოქსიდი 3,6 0,02 0,032 
ნახშირბადის ოქსიდი 8,9 0,05 0,080 

სულ: 

ნივთიერება გ/წმ ტ/წელ 
აზოტის დიოქსიდი (0,033+0,02)= 0,053 (0,054+0,032)= 0,086 
გოგირდის დიოქსიდი 0,033 0,054 
ნახშირბადის ოქსიდი (0,078+0,05)= 0,128 (0,126+0,080)= 0,206 
მტვერი 0,156 0,252 

CO2  = 9,0 ათ/მ3/წელ; CO2 = 9 x 2 = 18,0ტ/წელ; 

 

6.3.4.16 ემისიის გაანგარიშება  შუალედურ საცავში გოგირდმჟავას ჩასხმისას (გ-24) 

ყოველი 1 ტონა გოგირდმჟავას მიღება-შენახვისას საწარმოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე ატმოსფეროში გამოიყოფა 0,2 კგ გოგირდმჟავას ორთქლი. რადგან წელიწადში 
მოხმარებული გოგირდმჟავას რაოდენობა შეადგენს 648 ტონას, ამიტომ წლიური გაფრქვევის  

ინტენსივობა შესაბამისად ტოლი იქნება: 

G = 0,2 x 648,00/103 = 0,130 ტ/წელ.  

ხოლო წამური გაფრქვევის ინტენსივობა ტოლი იქნება: 

M = 0,130 x 10-6/(3600 x 3840 სთ/წელ) = 0,0094 გ/წმ. 

რეატორის სასუნთქი მილის სიმაღლე მიწისპირიდან ტოლია 8 მ-ის, დიამეტრი 0.1 მ. 

 

6.3.4.17 ემისიის გაანგარიშება  შუალედურ საცავში აზოტმჟავას ჩასხმისას (გ-25) 

ყოველი 1 ტონა აზოტმჟავას მიღება-შენახვისას საწარმოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 
საფუძველზე ატმოსფეროში გამოიყოფა 0,2 კგ აზოტმჟავას ორთქლი. რადგან წელიწადში 
მოხმარებული აზოტმჟავას რაოდენობა შეადგენს 72 ტონას, ამიტომ წლიური გაფრქვევის  

ინტენსივობა შესაბამისად ტოლი იქნება: 

G = 0,2 x 72,00/103 = 0,014 ტ/წელ.  
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ხოლო წამური გაფრქვევის ინტენსივობა ტოლი იქნება: 

M = 0.014 x 10-6/(3600 x 3840 სთ/წელ) = 0,00104 გ/წმ. 

რეატორის სასუნთქი მილის სიმაღლე მიწისპირიდან ტოლია 8 მ-ის, დიამეტრი 0.1 მ. 

 

6.3.4.18  ემისიის გაანგარიშება  შაბიამნის წარმოების რეაქტორიდან (გ-26)  

შაბიამანის წარმოების პროცესი უნდა მიმდინარეობს სარევით აღჭურვილ რეაქტორში, სადაც 
წინასწარ ასხავენ განზავებულ მჟავას და ყრუ ორთქლით 50-800С-მდე აცხელებენ მას, შემდეგ 
ჩატვირთავენ წინასწარ დანაწევრებულ და გამშრალ სპილენძის ჯართს. 

სპილენძის და გაზავებულ გოგირდმჟავის ხსნარის ურთიერთმოქმედებისას (მუდმივი მორევის 
პირობებში) ნელა ემატება აგრეთვე განზავებული აზოტმჟავა, როგორც ოქსიდანტი. აზოტმჟავის 
მიწოდების სიჩქარე რეგულირდება რეაქციის ინტენსივობით (ხსნარში ჩნდება დუღილის ეფექტი 
და იწყება ნიტროზული აირების ინტენსიური გამოყოფა). აზოტმჟავის მთლიანი მიწოდების 
შემდეგ ხსნარს ვადუღებთ მუდმივი მორევის პირობებში. 

მიმდინარეობს შემდეგი რეაქცია. 

 Cu + 2HNO3 + H2SO4 + H2O →  CuSO4*5H2O + 2NO  

 64 2*63 98 250 2* 30 

აქედან გამომდინარე 

1000 კგ შაბიამნის მიღებისას შესაძლებელია წარმოიქმნას 

1000 – x 

250 – 60 

x = 240 კგ NO 

ხოლო, ამ რეაქციის მიხედვით 

NO + 1/2 O2 →  NO2 + 1/2 H2O →  HNO3  

30 46  

240 კგ NO–დან წარმოიქმნება 368 კგ NO2 

ანუ 1 ტ შაბიამნის მიღებისას წარმოიქმნება 368 კგ აზოტის დიოქსიდი. 

რადგან საწარმოს სიმძლავრეა დღე-ღამეში 9 ტონა შაბიამანის წარმოება, ამიტომ აზოტის 
დიოქსიდის გამოყოფის ინტენსივობა გაწმენდის გარეშე ტოილ იქნება; 

M=9x368x1000/(24x3600)=38.3333 გ/წმ. 

G=9x368x160/1000=529.920 ტ/წელ. 

ნიტროზული აირი რომელიც იქმნება შაბიამნის მიღებისას, ირეცხება გაუმარილებელი წყლის 
სკრუბერში, ამ დროს მიმდინარეობს შემდეგი რეაქციები: 

NO + 1/2 O2 →  NO2 + 1/2 H2O →  HNO3 

აღნიშნული სკრუბერის ეფექტურობა შეადგენს 99%-ს. აქედან გამომდინარე გაფრქვევის 
ინტენსივობები დაჭერის გათვალისწინებით ტოლი იქნება: 

M = 38,3333 x 0,01 = 0,38333 გ/წმ. NO2 

G = 529,920 x 0,01 = 5,299 ტ/წელ. NO2 

გაფრქვევის მილის სიმაღლე მიწისპირიდან ტოლია 15 მეტრის, ხოლო დიამეტრიც 0.8 მ. 
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6.3.4.19 ემისიის გაანგარიშება  შაბიამნის ტომრებში დაფასოებისას (გ-27)  

გამოყოფილი მტვრის (შაბიამნის სულფატი) რაოდენობა ყოველ დაფასოებულ ტონა 
პროდუქციაზე შეადგენს 0,08 კგ-ს. იმის გათვალისწინებით, რომ წლიურად დასაფასოებელი 
შაბიამანის რაოდენობა ტოლია 1440 ტონის, ამასთან თუ წყარო არ არის აღჭურვილი 
ასპირაციული სისტემით და მტვრის გამოყოფა ხდება დახურულ სივრცეში, გამოიყენება 
კოეფიციენტი 0,4, მაშინ მტვრის გაფრქვევის რაოდენობები ტოლი იქნება: 

G = 1440,0 x 0,08 x 0,4/103 = 0,046 ტ/წ. 

M = 0,0461 x 106/(24 x 160 x 3600) = 0,00333 გ/წმ. 

შენიშვნა: შაბიამნის სულფატის კოდი 140 

 

6.3.4.20 ემისიის გაანგარიშება ციანმჟავას განყოფილებაში წარმოქმნილი ციანიონისა და 
ნახშირჟანგის შემცველი ნაკადის საბსორბციო სვეტში გატარებისას (გ-28)   

ციან-იონების გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია: KCN- = 14,491 გ/ტ, ხოლო ციანმჟავას 
წარმოების წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 11500 ტ. ამ წყაროდან ციან-იონების წლიური 
გაფრქვევა იქნება: GCN- = KCN- × 11500 ტ = 14,491 გ × 11500 ტ x 10-6 = 0,167 ტ. ფაქტიური წლიური 
სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ;   წყაროდან ციან-იონების წამური გაფრქვევა იქნება:  

MCN- = GCN- × 0,03472 = 0,167 ტ/წელ × 0,03472 = 0,0058 გ/წმ. 

ციანმარილების წარმოების ციანმჟავას განყოფილებაში წარმოქმნილი ნახშირჟანგის გაფრქვევის 
ხვედრითი კოეფიციენტია KCO = 20007,6 გ/ტ, ხოლო ციანმჟავას წარმოების წლიური საპროექტო 
სიმძლავრეა 11500 ტ. ამ წყაროდან ნახშირჟანგის წლიური გაფრქვევა იქნება: 

 GCO = KCO × 11500 ტ x 10-6  = 20007,6 გ × 11500 ტ x 10-6 = 230,087ტ. ფაქტიური წლიური სამუშაო 
დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ;  წყაროდან ნახშირჟანგის წამური გაფრქვევა იქნება:  

MCO = GCO × 0,03472 = 230,087ტ. × 0,03472 =  7,989 გ/წმ. ; V1 = 4,0 მ3/წმ 

 

6.3.4.21 ემისიის გაანგარიშება სუფთა ციანმარილების განყოფილებაში წარმოქმნილი 
ნატრიუმის ციანიდის მტვერშემცველი ნაკადის მტვერდამჭერში გატარებისას (გ-29) 

ნატრიუმ-ციანიდის მტვრის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტი გაწმენდის გარეშე ტოლია: 
KNaCN = 138,24 გ/ტ.  ნატრიუმ-ციანიდის წარმოების წლიური საპროექტო სიმძლავრეა 20000 ტ/წელ.  
წყაროდან ნატრიუმ-ციანიდის მტვრის წლიური გაფრქვევა გაწმენდის გარეშე ტოლი იქნება: GNaCN 

= KNaCN × 20000 ტ. x 10-6 = 138,24 გ/ტ × 20000 ტ/წელ. x 10-6  = 2,765 ტ/წელ. ხოლო გაწმენდის შემდეგ 
KNaCN = 43,2  გ/ტ;  წყაროდან ნატრიუმ-ციანიდის მტვრის წლიური გაფრქვევა იქნება: 

 GNaCN = KNaCN × 20000 ტ. = 43,2 გ/ტ × 20000 ტ. = 0,864 ტ/წელ.   ფაქტიური წლიური სამუშაო დროის 
ფონდია Tწლ = 8000 სთ;  წყაროდან ნატრიუმ-ციანიდის მტვრის წამური გაფრქვევა იქნება: 

 MNaCN= GNaCN × 0,03472 = 0,864 ტ/წელ × 0,03472 =  0,03 გ/წმ; 

6.3.4.22 ემისიის გაანგარიშება ახალ საქვაბეში ნამწვი აირების გაფრქვევისას (გ-30) 

აზოტის დიოქსიდის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KNO2 = 0,0036 ტ/1000 მ3, ხოლო ახალ 
საქვაბეში ბუნებრივი აირის წლიური საპროექტო მოხმარებაა 8,4 მლნ. მ3, ანუ 5880 ტ. წყაროდან 
აზოტის დიოქსიდის წლიური გაფრქვევა იქნება: GNO2 = KNO2 × 8,4 მლნ. მ3 = 0,0036 ტ/1000 მ3 × 8400 
ათ.მ3/წელ  = 30,24 ტ/წელ.  ფაქტიური წლიური სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ;  წყაროდან 
აზოტის დიოქსიდის წამური გაფრქვევა იქნება:  

MNO2 = GNO2 × 0,03472 = 30,24 ტ/წელ. × 0,03472  = 1,05 გ/წმ. 
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ნახშირჟანგის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KCO = 0,0089 ტ/1000 მ3, ხოლო ახალ საქვაბეში 
ბუნებრივი აირის წლიური საპროექტო მოხმარებაა 8,4 მლნ. მ3, ანუ 5880 ტ. ამ წყაროდან 
ნახშირჟანგის წლიური გაფრქვევა იქნება:  

GCO = KCO × 8,4 მლნ. მ3 = 0,0089 ტ/1000 მ3 × 8400 ათ.მ3/წელ  = 74,76 ტ. ფაქტიური წლიური სამუშაო 
დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ;  წყაროდან ნახშირჟანგის წამური გაფრქვევა იქნება: 

 MCO = GCO × 0,03472 = 74,76 ტ/წელ. × 0,03472 = 2,596 გ/წმ. 

CO2 = 8400,0 ათ.მ3/წელ × 2 = 16800 ტ/წელ; 

 

6.3.4.23 ემისიის გაანგარიშება სუფთა ციანმარილების განყოფილების სავენტილაციო 
სისტემებიდან (გ-31) 

სავენტილაციო გამონაფრქვევი მიემართება 6 ერთეული 0,5მ. დიამეტრის (6 მილის ∑ 2მ) 
მილებით პრაქტიკულად ერთ წერტილში, სიმაღლით 45 მ, 1 სისტემის V1 = 2,53 მ3/წმ, სიჩქარე 
12,9 მ/წმ; კონცენტრაცია სამუშაო ზონაში შეადგენს 0,3 მგ/მ3 

გაფრქვევა MHCN = 0,0003გ/მ3 × 2,53 მ3/წმ × 6 ერთ = 0,0046 გ/წმ; , G HCN =  0,0046 გ/წმ × 28,8 = 0,133 
ტ/წელ; 

 

6.3.4.24 ემისიის გაანგარიშება ძველ საქვაბეში  ნამწვი აირების გაფრქვევისას (გ-32)  

აზოტის დიოქსიდის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KNO2 = 0,0036 ტ/1000 მ3, ხოლო ძველ 
საქვაბეში ბუნებრივი აირის წლიური საპროექტო მოხმარებაა 271,6 მლნ. მ3, ანუ 190120 ტ. 
წყაროდან აზოტის დიოქსიდის წლიური გაფრქვევა იქნება:  

GNO2 = KNO2 × 271600,0ათ.მ3/წელ = 0,0036 ტ/1000 მ3 × 271600,0ათ.მ3/წელ = 977,76 ტ/წელ.  ფაქტიური 
წლიური სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ;  წყაროდან აზოტის დიოქსიდის წამური 
გაფრქვევა იქნება: MNO2 = GNO2 × 0,03472 = 977,76 ტ/წელ. × 0,03472  = 33,95 გ/წმ. 

ნახშირჟანგის გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტია KCO = 0,0089 ტ/1000 მ3, ხოლო ძველ საქვაბეში 
ბუნებრივი აირის წლიური საპროექტო მოხმარებაა 271,6 მლნ. მ3; წყაროდან ნახშირჟანგის 
წლიური გაფრქვევა იქნება: GCO = KCO × 271600,0ათ.მ3/წელ = 0,0089 ტ/1000 მ3 × 271600,0 ათ.მ3/წელ 
= 2417,24 ტ/წელ. ფაქტიური წლიური სამუშაო დროის ფონდია Tწლ = 8000 სთ; წყაროდან 
ნახშირჟანგის წამური გაფრქვევა იქნება: 

 MCO = GCO × 0,03472 = 2417,24 ტ/წელ.× 0,03472 = 83,932 გ/წმ. 

CO2 = 271,6 მლნ. მ3  × 1000 = 271600 ×  2 = 543200 ტ/წელ; 

 

6.3.4.25 ემისიის გაანგარიშება ინსინერატორიდან   (გ-33) 

ინსინერატორის საპროექტო წარმადობა შეადგენს 36კგ/სთ; დღეში 16სთ-სა და 365 დღის 
დატვირთვით, შესაძლებელია 36კგ/სთ × 16სთ/დღ × 365/1000 = 210,24 ტ/წელ რ-ის 
გაუვნებელყოფა. ნარჩენების სტრუქტურა ასეთია: ზეთებით დაბინძურებელი ნარჩენი-20%, 
პლასტიკი-55%, ნახერხი და ხის ნარჩენები-9%, ქსოვილოვანი ფილტრის ნარჩენები-2%; 
სამედიცინო ნარჩენები (პირველადი დახმარების გადასახვევი მასალა)-<0,3%. ჯამში ≈ 86%  

გაანგარიშებები ჩატარებულია ზეთებით დაბინძურებელი ნარჩენებისთვის [5]-ის დანართ 109-
ით, პლასტიკისათვის [8]-ის დანართ Л-ით, ნახერხისა  და ხის ნარჩენებისათვის, აგრეთვე 
ქსოვილოვანი ფილტრის ნარჩენებისათვის [5]-ის დანართ 107-ით, სამედიცინო 
ნარჩენებისათვის- სამინისტროს მიერ რეკომენდირებული კოეფიციენტებით. 
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გაანგარიშებები შეესაბამება მაქსიმალურ წარმადობას ნარჩენების % -ულ განაწილების 
გათვალისწინებით;  

ზეთისათვის (210,24 × 0,2 = 42,048  ტ/წელ) [5 ]-ის დანართ 109-ით, 

მავნე ნივთიერების 
დასახელება 

ხვედრითი 
გამოყოფის 

კოეფიციენტი (კგ/მ3 
გამოყენებულ 

ზეთზე)  
 

ხვედრითი 
გამოყოფის 

კოეფიციენტი 
(კგ/ტ 

გამოყენებულ 
ზეთზე) 

 

 
 
 
ემისია გ/წმ 

ემისია 
ტ/წელ 

 

მყარი ნაწილაკები 7,68* 0,4=3,072 2,7648 0,0055296 0,11625431 
აზოტის ოქსიდები  2,28 2,052 0,004104 0,086282496 
ნახშირბადის ოქსიდი,  0,6 0,54 0,00108 0,02270592 
გოგირდის ოქსიდები,  17,64* 1=17,64 15,876 0,031752 0,667554048 
ქლორწყალბადი,  7,92 7,128 0,014256 0,299718144 
ტყვია 6,6* 0,0025=0,0165 0,01485 0,0000297 0,000624413 
კადმიუმი 0,001116 0,001004 0,000002008 4,22162E-05 
დარიშხანი 0,0132 0,01188 0,00002376 0,00049953 
ქრომი 0,0024 0,00216 0,00000432 9,08237E-05 
ნიკელი 0,00132 0,001188 0,000002376 4,9953E-05 
CO2  3,208 ტ/ტ 6,416 134,9 

პლასტიკისათვის (113,53 ტ/წელ)  [8]-ის დანართ Л-ით, 

მავნე ნივთიერების 
დასახელება 

ხვედრითი 
გამოყოფის 
კოეფიციენტი 
(ტ/ტ) 

ემისია ტ/წელ 
 ემისია გ/წმ 

ნახშირბადის ოქსიდი 0,07 7,9471 0,378001332 
აზოტის ოქსიდები  0,00465 0,5279145 0,025110088 
ჭვარტლი 0,045 5,10885 0,243000856 
ააონ 0,151 17,14303 0,815402873 
CO2 0.27 30,6 1,45 

ნახერხი და ხის ნარჩენები- (16,82 ტ/წელ) ≈9% და  ქსოვილოვანი ფილტრის ნარჩენები-(2,7 ტ/წელ) 
≈2%, სულ 11%;[5]-ის დანართ 107-ით 210,24 ×  0,11 = 23,126 ტ/წელ 

მავნე 
ნივთიერების 
დასახელება 

ხვედრითი 
გამოყოფის 
კოეფიციენტი 
(ტ/ტ) 

ემისია ტ/წელ 
 ემისია გ/წმ 

მტვერი 
(ჭვარტლი) 

0,0212 0,4902712 0,023319597 

აზოტის 
დიოქსიდი, NO2 

0,00078 0,01803828 0,000857985 

ნახშირჟანგი, CO 0,03 0,69378 0,032999429 
ნახშირორჟანგი, 
CO2 

1,833 42,4  2,01 

სამედიცინო ნარჩენები 210,24 ×  0,3% = 0,63 ტ/წელ 

გარემოს დაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების თანახმად გაანგარიშებულია მძიმე მეტალების 
ემისია [Руководство 2013, Сжигание медицинских  отходов, 5.C.1.b.iii].  

კოდი ნივთიერება გამოყოფა, 
გ/ტ 

ტ/წელ 
 

გ/წმ  
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133 კადმიუმი 3 0,00000189 8,98973E-08 
146 სპილენძი 6 0,00000378 1,79795E-07 
164 ნიკელი 0,3 0,000000189 8,98973E-09 
183 ვერცხლისწყალი 54 0,00003402 1,61815E-06 
184 ტყვია 36 0,00002268 1,07877E-06 
203 ქრომი 0,4 0,000000252 1,19863E-08 
325 დარიშხანი 0,1 0,000000063 2,99658E-09 

წვა მიმდინარეობს ბუნებრივი აირით 30 მ3/სთ, წლიურად 30 მ3/სთ ×  16 სთ/წელ×   365დღ = 
175200 მ3/წელ 

წვის პროდუქტების ემისია [5]-ის დანართ 107-ით, 

301-175,2 ×  0,0036 = 0,63 ტ/წელ;  გ/წმ = 30მ3/სთ /3600 ×  3,6 გ/მ3 = 0,03 გ/წმ; 

337-175,2 ×  0,0089 = 1,56 ტ/წელ;  გ/წმ = 30მ3/სთ /3600 ×  8,9 გ/მ3 = 0,074 გ/წმ; 

მოცულობითი სიჩქარე 2400 მ3/სთ = 0,67 მ3/წმ; 

CO2= 175,2 ×  2 = 350,4 ტ/წელ 

ქვემოთ ცხრილში წარმოდგენილია ყველა სახეობის ნარჩენის წვის შედეგად წარმოქმნილი 
ნივთიერებების გამოყოფის შეჯამებული მაჩვენებლები და გაწმენდის ეფექტურობა (სველი 
გაწმენდის აპარატი) 

კოდი ნივთიერება ტ/წელ 
 

გ/წმ  გაწმენდის ეფექტურობა 
(სველი გაწმენდის აპარატი)% 

133 კადმიუმი 0,000044 0,0000021 - 
146 სპილენძი 0,00000378 0,00000018 - 
164 ნიკელი 0,00005 0,0000024 - 
183 ვერცხლისწყალი 0,00003402 0,0000016 - 
184 ტყვია 0,00065 0,00003 - 
203 ქრომი 0,00009 0,000004 - 
301 აზოტის ოქსიდები  0,614 + 0,63 = 1,244 0,03 + 0,03 = 0,06 75,0 
316 ქლორწყალბადი,  0,3 0,014 85,0 
325 დარიშხანი 0,0005 0,000024 - 
328 ჭვარტლი 5,6 0,267 75,0 
330 გოგირდის ოქსიდები,  0,667 0,032 80,0 
337 ნახშირბადის ოქსიდი, 8,664 0,412 - 
416 ააონ 17,143 0,816 50,0 
2902 მყარი ნაწილაკები 0,116 0,006 75,0 
000  350,4 12,167 - 

ქვემოთ ცხრილში წარმოდგენილია ყველა სახეობის ნარჩენის წვის შედეგად წარმოქმნილი 
ნივთიერებების გაფრქვევის  შეჯამებული მაჩვენებლები გაწმენდის შემდეგ 

კოდი ნივთიერება გ/წმ ტ/წელ 
 

133 კადმიუმი 0,0000021 0,000044 
146 სპილენძი 0,00000018 0,00000378 
164 ნიკელი 0,0000024 0,00005 
183 ვერცხლისწყალი 0,0000016 0,000034 
184 ტყვია 0,00003 0,00065 
203 ქრომი 0,000004 0,00009 
301 აზოტის ოქსიდები  0,015 0,311 
316 ქლორწყალბადი,  0,002 0,045 
325 დარიშხანი 0,000024 0,0005 
328 ჭვარტლი 0,067 1,4 
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330 გოგირდის ოქსიდები,  0,006 0,133 
337 ნახშირბადის ოქსიდი, 0,412 8,664 
416 ააონ 0,408 8,571 
2902 მყარი ნაწილაკები 0,001 0,029 
000 ზეთი 6,416 134,9 
 პლასტიკი 1,45 30,6 
 ნახერხი და ხის 

ნარჩენები- 
2,01 42,4 

 სამედიცინო 
ნარჩენები 

16,67 350,4 

 ∑ 26,546 558,3 

 

 

6.3.4.26 ემისიის გაანგარიშება სამშენებლო ბლოკების წარმოებისას (გ-34) 

გაფრქვევები სამსხვრევი დანადგარიდან  

სამსხვრევი დანადგარიდან გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა პირველადი მსხვრევისას ყოველ 
ტონა დამსხვრეულ ნედლეულზე შეადგენს 0,07 კგ-ს (პირველადი და მეორადი მსხვრევისას 0,14 
კგ/ტ). იმის გათვალისწინებით, რომ სამსხვრევის წარმადობა ტოლია 1,5 ტ/სთ-ს, მაშინ მტვრის 
გაფრქვევის რაოდენობები ტოლი იქნება: 

M=1,5 x 0,07 x 103/3600 = 0,0292 გ/წმ ანუ 

G = 0,02928 x 3600 x 2080/106 = 0,218 ტ/წელ, 

გაფრქვევები ბეტონშემრევიდან  

ბეტონშემრევიდან გამოყოფილი მტვრის რაოდენობა ყოველ ტონა გამოშვებულ პროდუქციაზე 
შეადგენს 0,05 კგ-ს, იმის გათვალისწინებით, რომ ბეტონშემრევის წარმადობა ტოლია 1,5 ტ/სთ-ს,  

მაშინ მტვრის გაფრქვევის რაოდენობები ტოლი იქნება: 

M = 1,5 x 0,05 x 103/3600 = 0,02083 გ/წმ ანუ 

 G = 0,02083 x 3600 x 2080/106 = 0,156 ტ/წელ, 

ხოლო ჯამური გაფრქვევა საამშენებლო ბლოკების წარმოების უბნიდან ტოლი იქნება: 

M = 0,0292 + 0,02083 = 0,05 გ/წმ ანუ 

G = 0,218 + 0,156 = 0,374 ტ/წელ, 

 

6.3.4.27 ემისიის გაანგარიშება ნახერხის შემკრები ციკლონიდან (გ-35) 

სარემონტო-სამშენებლო საამქროს დანადგარს მერქნის მტვრის და ნახერხის გაფრქვევის 
თავიდან ასაცილებლად აქვს ასპირაციის სისტემა, რომელიც მიერთებულია ციკლონთან. აირის 
ნაკადის გამტარობა შეადგენს 8820მ3/სთ-ს, ციკლონისაკენ მიმავალ ჰაერში ნახერხის და მტვრის 
საათური ხარჯი საშუალოდ 0,88კგ/სთ-ს შეადგენს. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ციკლონის 
მუშაობის ეფექტურობა საშუალოდ 95%-ს შეადგენს, ციკლონიდან გამომავალი ჰაერში მერქნის 
მტვრის კონცენტრაცია 5 მგ/მ3-ს არ აღემატება. დანადგარის მუშაობის რეჟიმი შეადგენს 4სთ/დღ 
წელიწადში 250 დღ. შესაბამისად 1000 სთ/წელ. გამომდინარე აქედან ატმოსფერულ ჰაერშ 
გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა რაოდენობა იქნება:  

M = 0,88კგ/სთ x  1000/3600 x ((100-95)/100)) = 0,0122 გრ/წმ  

G = 0,01222 გრ/წმ/ 1000000 x  3600 x  1000  = 0,044 ტ/წელ. 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 143 - 379 

შპს „გამა კონსალტინგი“ 

 

 

6.3.4.28 ემისიის გაანგარიშება ტარა შესაფუთი საამქროდან 

ემისიის მაჩვენებლები მიღებულია 2015 წლის სამინისტროსთან შეთანხმებული ზდგ-დან 
საწარმოდან გაფრქვეული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებებია: პოლიმერული 
მტვერი, ნახშირჟანგი და ძმარმჟავა. 

 

6.3.4.28.1 ემისიის გაანგარიშება  პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის აგლომერაციის 
(დაფქვის) 40 კგ.სთ წარმადობის დანადგარებიდან - 2 ცალი ( გ-36 , გ-37). 

პოლიმერული ნარჩენების დამაქუცმაცებელი დანადგარის მუშაობისას ატმოსფერულ ჰაერში 
ყოველ კილოგრამ გამოშვებულ პროდუქციაზე გამოიყოფა: პოლიმერული მტვერი - 0,7 გ/კგ-ზე; 
აღნიშნული დანადგარების წარმადობა შეადგენს 40 კგ/სთ-ში, 

ყოველივე ამის გათვალისწინებით გაფრქვევის სიმძლავრეები თითოეული დანადგარიდან 
ტოლი იქნება: 

Mმტვერი = 40,0 X 0,7/3600 = 0,00778 გ/წმ; 

ხოლო თუ აღნიშნული დანადგარები წელიწადში იმუშავებს 24 სათიანი სამუშაო დღით 330 დღე 
წელიწადში, მაშინ წლიური გაფრქვევა ტოლი იქნება: 

Gმტვერი = 0,00778 X 3600 X 7920 X 10-6 = 0,222 ტ/წელ; 

ხოლო ორივე დანადგარიდან ჯამური გაფრქვევების ინტენსივობები შესაბამისად ტოლი იქნება:  

Mმტვერი = 0,00778 x 2 = 0,01556 გ/წმ; 

Gმტვერი = 0,222 x 2 = 0,444 ტ/წელ; 

 

6.3.4.28.2 ემისიის გაანგარიშება  პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის აგლომერაციის 
(დაფქვის) 35 კგ/სთ წარმადობის დანადგარიდან (გ-38). 

პოლიმერული ნარჩენების დამაქუცმაცებელი დანადგარის მუშაობისას ატმოსფერულ ჰაერში 
ყოველ კილოგრამ გამოშვებულ პროდუქციაზე გამოიყოფა: პოლიმერული მტვერი- 0,7 გ/კგ-ზე; 
აღნიშნული დანადგარების წარმადობა შეადგენს 35 კგ/სთ-ში, 

ყოველივე ამის გათვალისწინებით გაფრქვევის სიმძლავრეები თითოეული დანადგარიდან 
ტოლი იქნება: 

Mმტვერი = 35,0 X 0,7/3600 = 0,0068 გ/წმ; 

ხოლო თუ აღნიშნული დანადგარები წელიწადში იმუშავებს 24 სათიანი სამუშაო დღით 330 დღე 
წელიწადში, მაშინ წლიური გაფრქვევა ტოლი იქნება: 

Gმტვერი = 0,0068 X 3600 X 7920 X 10-6 = 0,194 ტ/წელ; 

ზემოთ აღნიშნული დანადგარებიდან გამოყოფილი მავნე ნივთიერებების გაფრქვევა გარემოში 
ხორციელდება დანადგარის ზემოთ შენობის ბუნებრივი ვენტილატორის საშუალებით, 
რომელიც მიწისპირიდან მდებარეობს 6 მ. სიმაღლეზე, დიამეტრი 0,5 მ. 
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6.3.4.28.3 ემისიის გაანგარიშება  პოლიპროპილენის მარცვლების მისაღები 90 კგ/სთ წარმადობის 
ექსტრუდერიდან (გ-39) 

პოლიპროპილენის ფირის მისაღები ექსტრუდერის მუშაობისას ატმოსფერულ ჰაერში ყოველ 
კილოგრამ გამოშვებულ პროდუქციაზე გამოიყოფა: 

შემდეგი რაოდენობის გრამი მავნე ნივთიერებები: 

ძმარმჟავა- 0,3 გ/კგ-ზე; 

ნახშირჟანგი- 0,2 გ/კგ-ზე; 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ საწარმოში არსებული ამ დანადგარის მაქსიმალური სიმძლავრე 
ტოლია 90 კგ/სთ-ში, მაშინ შესაბამისად გაფრქვევის სიმძლავრეები ტოლი იქნება: 

Mძმარმჟავა = 90,0 X 0,3/3600 = 0,0075 გ/წმ; 

Mნახშირჟანგი = 90,0 X 0,2/3600 = 0,005 გ/წმ; 

ხოლო თუ აღნიშნული დანადგარები წელიწადში იმუშავებს 24 სათიანი სამუშაო დღით 330 დღე 
წელიწადში, მაშინ წლიური გაფრქვევა ტოლი იქნება: 

Gძმარმჟავა = 0,0075 X 3600 X 7920 X 10-6 = 0,214 ტ/წელ; 

Gნახშირჟანგი = 0,005 X 3600 X 7920 X 10-6 = 0,143 ტ/წელ; 

ზემოთ აღნიშნული პოლიპროპილენის მარცვლების მისაღები ექსტრუდერიდან გამოყოფილი 
მავნე ნივთიერებების გაფრქვევა გარემოში ხორციელდება დანადგარის ზემოთ შენობის 
ბუნებრივი ვენტილატორის საშუალებით, რომელიც მიწისპირიდან მდებარეობს 6 მ, სიმაღლეზე, 
დიამეტრი 0,5 მ. 

 

6.3.4.28.4 ემისიის გაანგარიშება პოლიეთილენის მარცვლების მისაღები 60 კგ/სთ წარმადობის 
ექსტრუდერიდან (გ-40) 

პოლიეთილენის ფირის მისაღები ექსტრუდერის მუშაობისას ატმოსფერულ ჰაერში ყოველ 
კილოგრამ გამოშვებულ პროდუქციაზე გამოიყოფა: შემდეგი რაოდენობის მავნე ნივთიერებები: 

ძმარმჟავა- 0,3 გ/კგ-ზე; 

ნახშირჟანგი- 0,2 გ/კგ-ზე; 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ საწარმოში არსებული ამ დანადგარის მაქსიმალური სიმძლავრე 
ტოლია 60 კგ/სთ-ში, მაშინ შესაბამისად გაფრქვევის სიმძლავრეები ტოლი იქნება: 

Mძმარმჟავა = 60,0 X 0,3/3600 = 0,005 გ/წმ; 
Mნახშირჟანგი = 60,0 X 0,2/3600 = 0,0033 გ/წმ; 

ხოლო თუ აღნიშნული დანადგარები წელიწადში იმუშავებს 24 სათიანი სამუშაო დღით 330 დღე 
წელიწადში, მაშინ წლიური გაფრქვევა ტოლი იქნება: 

Gძმარმჟავა = 0,005 X 3600 X 7920 X 10-6 = 0,143 ტ/წელ; 
Gნახშირჟანგი = 0,0033 X 3600 X 7920 X 10-6 = 0,094 ტ/წელ; 

ზემოთ აღნიშნული პოლიეთილენის მარცვლების მისაღები ექსტრუდერიდან გამოყოფილი მავნე 
ნივთიერებების გაფრქვევა გარემოში ხორციელდება დანადგარის ზემოთ შენობის ბუნებრივი 
ვენტილატორის საშუალებით, რომელიც მიწისპირიდან მდებარეობს 6 მ, სიმაღლეზე, დიამეტრი 
0,5 მ, 
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6.3.4.28.5  ემისიის გაანგარიშება  პოლიეთილენის ფირის მისაღები 100 კგ/სთ წარმადობის 
ექსტრუდერიდან (გ-41) 

პოლიეთილენის ფირის მისაღები ექსტრუდერის მუშაობისას ატმოსფერულ ჰაერში ყოველ 
კილოგრამ გამოშვებულ პროდუქციაზე გამოიყოფა შემდეგი რაოდენობის მავნე ნივთიერებები: 

ძმარმჟავა- 0,4 გ/კგ-ზე; 
ნახშირჟანგი- 0,8 გ/კგ-ზე; 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ საწარმოში არსებული ამ დანადგარის მაქსიმალური სიმძლავრე 
შეადგენს 100 კგ/სთ-ში, მაშინ შესაბამისად გაფრქვევის სიმძლავრეები ტოლი იქნება: 

Mძმარმჟავა = 100,0 X 0,4/3600 = 0,0111 გ/წმ; 
Mნახშირჟანგი = 100,0 X 0,8/3600 = 0,0222 გ/წმ; 

ხოლო თუ აღნიშნული დანადგარები წელიწადში იმუშავებს 24 სათიანი სამუშაო დღით 330 დღე 
წელიწადში, მაშინ წლიური გაფრქვევა ტოლი იქნება: 

Gძმარმჟავა  =  0,0111 X 3600 X 7920  X 10-6 = 0,316 ტ/წელ; 
Gნახშირჟანგი = 0,0222 X 3600 X 7920 X 10-6 = 0,633 ტ/წელ; 

ზემოთ აღნიშნული პოლიეთილენის მარცვლების მისაღები ექსტრუდერიდან გამოყოფილი მავნე 
ნივთიერებების გაფრქვევა გარემოში ხორციელდება დანადგარის ზემოთ შენობის ბუნებრივი 
ვენტილატორის საშუალებით, რომელიც მიწისპირიდან მდებარეობს 6 მ, სიმაღლეზე, დიამეტრი 
0,5 მ, 

 

6.3.4.28.6   ემისიის გაანგარიშება  პოლიეთილენის ფირის მისაღები 60 კგ/სთ წარმადობის 
ექსტრუდერიდან (გ-42) 

პოლიეთილენის ფირის მისაღები ექსტრუდერის მუშაობისას ატმოსფერულ ჰაერში ყოველ 
კილოგრამ გამოშვებულ პროდუქციაზე გამოიყოფა შემდეგი რაოდენობის მავნე ნივთიერებები: 

ძმარმჟავა- 0,4 გ/კგ-ზე; 
ნახშირჟანგი- 0,8 გ/კგ-ზე; 

თუ გავითვალისწინებთ, რომ საწარმოში არსებული ამ დანადგარის მაქსიმალური სიმძლავრე 
შეადგენს 60 კგ/სთ-ში, მაშინ შესაბამისად გაფრქვევის სიმძლავრეები ტოლი იქნება: 

Mძმარმჟავა = 60,0 X 0,4/3600 = 0,00667 გ/წმ; 
Mნახშირჟანგი = 60,0 X 0,8/3600 = 0,0133 გ/წმ; 

ხოლო თუ აღნიშნული დანადგარები წელიწადში იმუშავებს 24 სათიანი სამუშაო დღით 330 დღე 
წელიწადში, მაშინ წლიური გაფრქვევა ტოლი იქნება: 

Gძმარმჟავა = 0,00667 X 3600 X 7920 X 10-6 = 0,190 ტ/წელ; 
Gნახშირჟანგი = 0,0133 X 3600 X 7920 X 10-6 = 0,379 ტ/წელ; 

ზემოთ აღნიშნული პოლიეთილენის მარცვლების მისაღები ექსტრუდერიდან გამოყოფილი მავნე 
ნივთიერებების გაფრქვევა გარემოში ხორციელდება დანადგარის ზემოთ შენობის ბუნებრივი 
ვენტილატორის საშუალებით, რომელიც მიწისპირიდან მდებარეობს 6 მ, სიმაღლეზე, დიამეტრი 
0,5 მ, 
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6.3.4.28.7 ემისიის გაანგარიშება პოლიეთილენის მარცვლების მიმღები ბუნკერებიდან (გ-43, გ-
44) 

საწარმოს პოლიეთილენის ფირების მისაღებ ექსტრუდერებს გააჩნიათ პოლიეთილენის 
მარცვლების მიმღები ბუნკერები. პოლიეთილენის მარცვლების მიმღებ ბუნკერში ჩაყრისას 
ატმოსფერულ ჰაერში ყოველ ერთ კილოგრამ მარცვალზე გამოიყოფა: 

პოლიმერული მტვერი- 1,0 გ/კგ-ზე; 

რადგან თითოეული დანადგარების წარმადობა შეადგენს 100 კგ/სთ და 60 კგ/სთ, ამიტომ 
გაფრქვევის ინტენსივობები შესაბამისად ტოლი იქნება: 

Mმტვერი = 100,0 X 1,0/3600 = 0,02778 გ/წმ (გ-43 წყარო); 
Mმტვერი = 60,0 X 1,0/3600 = 0,01667 გ/წმ (გ-44 წყარო); 

ხოლო თუ აღნიშნული დანადგარები წელიწადში იმუშავებს 24 სათიანი სამუშაო დღით 330 დღე 
წელიწადში, მაშინ წლიური გაფრქვევები შესაბამისად ტოლი იქნება: 

Gმტვერი = 0,02778 X 3600 X 7920 X 10-6 = 0,792 ტ/წელ 
Gმტვერი = 0,01667 X 3600 X 7920 X 10-6 = 0,475 ტ/წელ 

ხოლო ჯამური გაფრქვევები ორივე მიმღები ბუნკერიდან პოლიმერული მტვრისა ტოლი იქნება: 

Mმტვერი=0,02778+0,01667=0,04445 გ/წმ; 
Gმტვერი=0,792+0,475=1,267 ტ/წელ 

ზემოთ აღნიშნული თითოეული დანადგარებიდან გამოყოფილი მავნე ნივთიერებების 
გაფრქვევა გარემოში ხორციელდება დანადგარის ზემოთ შენობის ბუნებრივი ვენტილატორის 
საშუალებით, რომელიც მიწისპირიდან მდებარეობს 6 მ, სიმაღლეზე, დიამეტრი 0,5 მ, 

 

6.3.4.28.8 ემისიის გაანგარიშება ტომრების გამხსნელით დამუშავებული საღებავით მარკირების 
დანადგარის სავენტილაციო სისტემიდან (გ-45) 

წლის განმავლობაში საწარმოში მარკირება უკეთდება დაახლოებით 235000 ცალ ტომარას, 
რისთვისაც იხარჯება 730 ლიტრი გამხნელი და 23 კგ შავი საღებავი, 

გამხსნელის შემადგენლობა: 

40% ეთილის სპირტი 

40% იზოპროპილის სპირტი 

20 % ბუტილის სპირტი 

მარკირების დანადგარის წარმადობა 120-150 კგ/სთ-ს შეადგენს რაც საათში 240-300 ტომარას 
ექვივალენტია, გამხსნელის ერთ საათში დახარჯული რაოდენობა შეადგენს 0,93 ლ/სთ-ს, 

გამწოვი ვენტილაციის წარმადობა 3200-14000მ3/სთ-ს შეადგენს, ვენტილატორის წარმადობა 
გამტყორცნი მილის დიამეტრის მიხედვით იქნება V= 0,785 * 3600 * 0,352*20 = 6923,7მ3/სთ 

გაწოვის აირების შემადგენლობა  

კოდი ნივთიერება მოცულობა მ3/სთ მასა კგ/სთ 
1061 ეთილის სპირტი 0,143 0,293 
1051 იზოპროპილის აცეტატი 0,022 0,127 
1042 ბუთილის სპირტი 0,00922 0,03 

ეთილის სპირტი (ეთანოლი) C2H6O  

0,293კგ/სთ x 1000 /3600 = 0,0813 გრ/წმ 
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0,0813 გრ/წმ /1000000 x  780 x 3600 = 0,2282ტ/წელ 

იზოპროპილის აცეტატი(პროპან-2-ონი) C3H6O  

0,127კგ/სთ x 1000 /3600 = 0,0352 გრ/წმ 

0,0352 გრ/წმ /1000000 x 780 x 3600 = 0,0988ტ/წელ. 

ბუთილის სპირტი(ბუთან-1-ოლი) C4H10O  

0,03კგ/სთ x 1000 /3600 = 0,0083 გრ/წმ 

0,0083 გრ/წმ /1000000 x 780 x 3600 = 0,0233ტ/წელ. 

 

6.3.4.29 ემისიის გაანგარიშება  ელ. ძრავების საშრობი ღუმელიდან (გ-46)  

საშრობი ღუმელი სადაც ხდება ელექტრო ძრავების შრობა მათი გაჟღენთვის შემდეგ, გამოიყენება 
სამქლორეთილენი საღებავების გამხსნელად. ტემპერატურა ღუმელში 120 C0, 
სამქლორეთილენის აორთქლება წელიწადში 250კგ-ს შეადგენს, ხოლო საათური ექვივალენტის 
პირობებში 250კგ/8000სთ=0,03125კგ/სთ. სამქლორეთილენის კონცენტრაცია ღუმელიდან 
გამომავალ აირში შეადგენს 14,34 მგ/მ3 

გამომავალი მილის დიამეტრი D = 0,4 მ 

ჰაერის ნაკადის სიჩქარე W = 4,82 მ/წმ 

ჰაერის მოცულობითი ხარჯი V= (0,42 x 3,14/4) x  4,82მ/წმ = 0,605 მ3/წმ 

სამქლორეთილენი (902) 

0,03125კგ/სთ /3600 x 1000 = 0,00868 გრ/წმ 

0,00868 გრ/წმ /1000000 x 3600 x 8000 = 0,25 ტ/წელ.  

 

6.3.4.30 ემისიის გაანგარიშება ელ. ძრავების გრაგნილების გამოწვის ღუმელიდან (გ-47) 

ემისიის გაანგარიშება ელ.ძრავების გამოწვის მიხედვით  

 К х , გრ/წმ  * კგ. 

საანგარიშო მონაცემები: 

მასა ერთჯერადად გამოწვისას როტორული ელექტრო ძრავის. 100 კგ. 

გამოწვის ხანგრძლივობა - Т = 300 სთ/წელ. 

მავნე ნივთიერების რაოდენობა გაფრქვეული ატმოსფერულ ჰაერში გაიანგარიშება ფორმულით  

 

შესაბამისი მნიშვნელობის შეტანა  საანგარიშო ფორმულაში  

М CO = 3,6 x 0,00038 x 100 x (1-0) = 0,1368 კგ/სთ = 0,038 გრ/წმ. 

М NO2 = 3,6 x0,0000275 x100 x (1-0) = 0,0099 კგ/სთ = 0,00275 გრ/წმ. 

М ჭვარტლი = 3,6 x0,5 x 10-6 x 100 x (1-0) = 0,00018 კგ/სთ =0,00005გრ/წმ. 

М CO = 0,038 გრ/წმ x 3600 x 300 x 10-6 = 0,041ტ/წელ. 

М NO2 =  0,00275 გრ/წმ.x 3600 x 300 x 10-6 = 0,003 ტ/წელ. 
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М ჭვარტლი = 0,00005 გრ/წმ x 3600 x 300 x 10-6 = 0,00005 ტ/წელ. 

 

6.3.4.31 ემისიის გაანგარიშება ამიაკის საამქროში მ.დ.ე. ამინის რეგენერაციის შემდეგ  (გ-48) 

რეგლამენტით  CO2-ს გაფრქვევის ხვედრითი კოეფიციენტი = 1034,6 კგ/ტ ამიაკზე, შესაბამისად 
1034,6 კგ/ტ x 480000 ტ/წელ x 10-3 ==  496608 ტ/წელ; 

სულ საწარმოში CO2-ს გაფრქვევა შეადგენს: 

[გ-1÷გ-4]  CO2  = 4  x 65592 = 262368  ტ/წელ;  

[გ-23] CO2  = სპილენძის დნობა 9,0 ათ/მ3/წელ; CO2 = 9 x 2 = 18,0ტ/წელ; 

[გ-30] CO2  = საქვაბე ახალი = 8,4 მლნ. მ3 x 1000 = 8400.0  x 2 =16800 ტ/წელ; 

[გ-32] CO2  = საქვაბე ძველი 271,6 x 1000 = 271600,0ათ.მ3/წელ; 271600,0 x 2 = 543200 ტ/წელ; 

[გ-33] CO2  = ინსინერატორი = ზეთის წვისას-134,9 + პლასტიკის წვისას- 30,6 + ხის ნარჩენების 
წვისას-42,4 + სამდიცინო ნარჩენების წვისას- 350,4 ტ/წელ, სულ:  558,3 ტ/წელ; 

[გ-48] CO2  = 496608 ტ/წელ;  

∑ 1319552 ≈ 1,32 მლნ.ტ/წელ.  
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6.3.5 ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის პარამეტრები წარმოდგენილია ცხრილებში 6.3.5.1.-6.3.5.4.   

ცხრილი 6.3.5.1.  მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროების დახასიათება  

წარმოების, 
საამქროს, 
უბნის 
დასახელება 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის 
წყაროს მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის წყაროს მავნე ნივთიერებათა გამოყოფის 

წყაროდან 
გამოყოფი
ლი მავნე 
ნივთიერებ
ათა 
რაოდენობა
, ტ/წელი 

ნომერ
ი* 

დასახელება რაოდენობა ნომერი* დასახელება რაოდენო
ბა 

მუშაო
ბის 
დრო 
დღ/ღმ 

მუშა
ობის 
დრო 
წელი
წადშ
ი 

დასახელება კოდი 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ამიაკის 
სინთეზის 
საამქრო 

გ-1 მილი 1 001 
ამიაკის სინთეზი N1 
მილისებრი ღუმელი 1 
კვამლამწოვი 

1 24 8000 

აზოტის დიოქსიდი 301 9,538000 
გოგირდის დიოქსიდი 330 1,702000 
ნახშირბადის მონოქსიდი 337 25,574000 
ნახშირბადის დიოქსიდი 000 65592,0 

ამიაკის 
სინთეზის 
საამქრო გ-2 მილი 1 002 

ამიაკის სინთეზი N1 
მილისებრი ღუმელი 2 
კვამლამწოვი 

1 24 8000 

აზოტის დიოქსიდი 301 9,538000 
გოგირდის დიოქსიდი 330 1,702000 
ნახშირბადის მონოქსიდი 337 25,574000 
ნახშირბადის დიოქსიდი 000 65592,0 

ამიაკის 
სინთეზის 
საამქრო გ-3 მილი 1 003 

ამიაკის სინთეზი N2 
მილისებრი ღუმელი 1 
კვამლამწოვი 

1 24 8000 

აზოტის დიოქსიდი 301 9,538000 
გოგირდის დიოქსიდი 330 1,702000 
ნახშირბადის მონოქსიდი 337 25,574000 
ნახშირბადის დიოქსიდი 000 65592,0 

ამიაკის 
სინთეზის 
საამქრო გ-4 მილი 1 004 

ამიაკის სინთეზი N2 
მილისებრი ღუმელი 2 
კვამლამწოვი 

1 24 8000 

აზოტის დიოქსიდი 301 9,538000 
გოგირდის დიოქსიდი 330 1,702000 
ნახშირბადის მონოქსიდი 337 25,574000 

ნახშირბადის დიოქსიდი 000 65592,0 
ამიაკის 
სინთეზის 
საამქრო 

გ-5 მილი 1 005 
ამიაკის სინთეზის 
განბერვის აირები 
ჩირაღდანი 

1 24 8000 ნახშირბადის მონოქსიდი 337 132,82 

სიცივის 
საამქრო 

გ-6 მილი 1 006 
ამიაკის სინთეზი სიცივის 
საამქროს 
ტურბოკომპრესორები 

1 24 8000 ამიაკი 303 2,522 

სიცივის 
საამქრო გ-7 მილი 1 007 

სიცივის საამქროს ამიაკის 
წყლის მომზადების განყ- 1 24 8000 ამიაკი 303 2534,074 
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ის აბსორბერის შემდეგ 
კუდის აირების 
გაფრქვევა 

საწარმოს 
ტერიტორია გ-8 მილი 1 008 

აზოტმჟავას საამქრო 
აბსორბციის სვეტი 
კატალიზური გაწმენდის 
აირები 

1 24 8000 

აზოტის დიოქსიდი 301 2955,908 

ნახშირბადის მონოქსიდი 337 544,643 

აზოტმჟავას 
საამქრო გ-9 მილი 1 009 

აზოტმჟავას საამქრო 
პროდუქციული 
აზოტმჟავას საცავი N1 

1 24 8760 აზოტის დიოქსიდი  301 2,0183 

აზოტმჟავას 
საამქრო გ-10 მილი 1 010 

აზოტმჟავას საამქრო 
პროდუქციული 
აზოტმჟავას საცავი N2 

1 24 8760 აზოტის დიოქსიდი  301 2,0183 

აზოტმჟავას 
საამქრო 

გ-11 მილი 1 011 
აზოტმჟავას საამქრო 
პროდუქციული 
აზოტმჟავას საცავი N3 

1 24 8760 აზოტის დიოქსიდი  301 2,0183 

აზოტმჟავას 
საამქრო 

გ-12 მილი 1 012 
აზოტმჟავას საამქრო 
მჟვური კონდესატის 
საცავი 

1 24 8760 აზოტის დიოქსიდი  301 1,005 

ამონიუმის 
გვარჯილის 
საამქრო. 
 

გ-13 მილი 1 013 

ამონ.გვარჯილა 
დამარცვლის კოშკის 
ამაორთქლებელი 
სკრუბერი 

1 24 8000 

ამიაკი 303 314,961 

ამონიუმის ნიტრატი 305 1259,866 

ამონიუმის 
გვარჯილის 
საამქრო. 
 

გ-14 მილი 1 014 

ამონ.გვარჯილა 
დამარცვლის კოშკის 
ამაორთქლებელი 
სკრუბერი 

1 24 8000 

ამიაკი 303 314,961 

ამონიუმის ნიტრატი 305 1259,866 

ამონიუმის 
გვარჯილის 
საამქრო. 
 

გ-15 მილი 1 015 

ამონ.გვარჯილა 
დამარცვლის კოშკის 
ამაორთქლებელი 
სკრუბერი 

1 24 8000 

ამიაკი 303 314,961 

ამონიუმის ნიტრატი 305 1259,866 

ამონიუმის 
გვარჯილის 
საამქრო. 
 

გ-16 მილი 1 016 

ამონ.გვარჯილა 
დამარცვლის კოშკის 
ამაორთქლებელი 
სკრუბერი 

1 24 8000 

ამიაკი 303 314,961 

ამონიუმის ნიტრატი 305 1259,866 

ამონიუმის 
გვარჯილის 
საამქრო. 
 

გ-17 მილი 1 017 

ამონ.გვარჯილა 
დამარცვლის კოშკის 
ამაორთქლებელი 
სკრუბერი 

1 24 8000 

ამიაკი 303 314,961 

ამონიუმის ნიტრატი 305 1259,866 
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ამონიუმის 
გვარჯილის 
საამქრო. 
 

გ-18 მილი 1 018 

ამონ.გვარჯილა 
დამარცვლის კოშკის 
ამაორთქლებელი 
სკრუბერი 

1 24 8000 

ამიაკი 303 314,961 

ამონიუმის ნიტრატი 305 1259,866 

ამონიუმის 
გვარჯილის 
საამქრო. 
 

გ-19 მილი 1 019 

ჰიდროქსილამინოსულფა
ტის განყოფილების, 
მაგნიუმის ნიტრატის 
მიღების სტადიის შემდეგ 
გამონაბოლქვი მილი 

1 24 8000 აზოტის დიოქსიდი 301 10,078 

ამონიუმის 
გვარჯილის 
საამქრო. 
 

გ-20 მილი 1 020 

ამონიუმის სულფატის 
განყოფილების შრობის 
აპარატში წარმოქმნილი 
ამ. სულფატის მტვერის 
გაფრქვევა სველ 
სკრუბერში გატარების 
შემდეგ 

1 24 8000 ამონიუმის სულფატი 351 1149,796 

კაპროლაქტამი
ს საამქროს 
ნედლი 
ლაქტამის 
განყოფილება 

გ-21 მილი 1 021 ნეიტრალიზაციის 
სტადია 

1 24 8000 

ამიაკი 303 7,286000 

გოგირდის დიოქსიდი 330 0,317000 

ნედლი 
ლაქტამის 
განყოფილება 

გ-22 მილი 1 022 
ნედლი ლაქტამის 
განყოფილება 

1 24 8000 
ამიაკი 303 307,44 

ნახშირბადის მონოქსიდი 337 214,07 

სპილენძის 
დნობა  გ-23 მილი 1 023 სადნობი აგრეგატი  1 24 8000 

აზოტის დიოქსიდი 301 0,086 

გოგირდის დიოქსიდი 330 0,054 

ნახშირბადის მონოქსიდი 337 0,206 

შეწონილი ნაწილაკები 2902 0,252 
შუალედური 
საცავი 

გ-24 მილი 1 024 
შუალედურ საცავში 
გოგირდმჟავას ჩასხმა 

1 24 8000 გოგირდმჟავა 322 0,130000 

შუალედური 
საცავი გ-25 მილი 1 025 

შუალედურ საცავში 
აზოტმჟავას ჩასხმა 1 24 8000 აზოტმჟავა 302 0,014000 

შაბიამნის 
წარმოება გ-26 მილი 1 026 რეაქტორი  1 24 8000 აზოტის დიოქსიდი 301 18,412 

შაბიამნის 
წარმოება 

გ-27 მილი 1 027 შაბიამნის ტომრებში 
დაფასოება 

1 24 8000 სპილენძის სულფატი 140 0,046000 

ციანმჟავას 
განყოფილება 

გ-28 მილი 1 028 
ციანმჟავას 
განყოფილებაში 

1 24 8000 
ციანმჟავა 317 83,5 

ნახშირბადის მონოქსიდი 337 5976,286 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 152 - 379 

შპს „გამა კონსალტინგი“ 

 

წარმოქმნილი ციანიონისა 
და ნახშირჟანგის 
შემცველი ნაკადის 
სააბსორბციო სვეტი 

სუფთა 
ციანმარილებ
ის 
განყოფილება 

გ-29 მილი 1 029 
ნატრიუმის ციანიდის 
მტვერშემცველი ნაკადის 
მტვერდამჭერი 

1 24 8000 ციანმჟავა 317 2,764 

ახალი საქვაბე გ-30 მილი 1 030 ახალი საქვაბე 1 24 8000 

აზოტის დიოქსიდი 301 30,24 

ნახშირბადის მონოქსიდი 337 74,76 

ნახშირბადის დიოქსიდი 000 16800,0 
სუფთა 
ციანმარილებ
ის 
განყოფილება 

გ-31 მილი 1 031 
სავენტილაციო 
გამონაფრქვევი 1 24 8000 ციანმჟავა 317 0,130000 

ძველი 
საქვაბე 

გ-32 მილი 1 032 ძველი  საქვაბე 1 24 8000 
აზოტის დიოქსიდი 301 977,76 
ნახშირბადის მონოქსიდი 337 2417,24 
ნახშირბადის დიოქსიდი 000 543200,0 

ინსინერა 
ტორი 

გ-33 მილი 1 033 ინსინერატორი  1 16 5840 

კადმიუმი 133 0,000044 
სპილენძი 146 0,00000378 
ნიკელი 164 0,00005 
ვერცხლისწყალი 183 0,00003402 
ტყვია 184 0,00065 
ქრომი 203 0,00009 
აზოტის ოქსიდები  301 1,244 
ქლორწყალბადი,  316 0,3 
დარიშხანი 325 0,0005 
ჭვარტლი 328 5,6 
გოგირდის ოქსიდები,  330 0,665 
ნახშირბადის ოქსიდი 337 8,664 
ააონ 416 17,142 
მყარი ნაწილაკები 2902 0,116 
ნახშირბადის დიოქსიდი 000 350,4 

სამშენებლო 
ბლოკების 
წარმოება 

გ-34 მილი 1 034 
სამსხვრევი 
დანადგარი+ბეტონშემრევ
ი 

1 8 2080 შეწონილი ნაწილაკები 2902 0,374 
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სარემონტო-
სამშენებლო 
საამქრო 

გ-35 მილი 1 035 
ხის დამამუშავებელი 
ჩარხების ასპირაცია 
(ციკლონი)  

1 4 1000 შეწონილი ნაწილაკები 2902 0,894 

ტარა 
შესაფუთი 
საამქრო 

გ-36 მილი 1 036 

პოლიმერული 
ნარჩენების 
დამაქუცმაცებელი 
დანადგარი 

1 24 7920 შეწონილი ნაწილაკები 2902 0,222 

ტარა 
შესაფუთი 
საამქრო 

გ-37 მილი 1 037 

პოლიმერული 
ნარჩენების 
დამაქუცმაცებელი 
დანადგარი 

1 24 7920 შეწონილი ნაწილაკები 2902 0,222 

ტარა 
შესაფუთი 
საამქრო 

გ-38 მილი 1 038 

პოლიმერული 
ნარჩენების 
დამაქუცმაცებელი 
დანადგარი 

1 24 7920 შეწონილი ნაწილაკები 2902 0,194 

ტარა 
შესაფუთი 
საამქრო 

გ-39 მილი 1 039 ექსტრუდერი 1 24 7920 
ნახშირბადის ოქსიდი 337 0,143 

ძმარმჟავა 1555 0,143 

ტარა 
შესაფუთი 
საამქრო 

გ-40 მილი 1 039 ექსტრუდერი 1 24 7920 
ნახშირბადის ოქსიდი 337 0,094 

ძმარმჟავა 1555 0,143 

ტარა 
შესაფუთი 
საამქრო 

გ-41 მილი 1 041 ექსტრუდერი 1 24 7920 
ნახშირბადის ოქსიდი 337 0,633 

ძმარმჟავა 1555 0,316 

ტარა 
შესაფუთი 
საამქრო 

გ-42 მილი 1 042 ექსტრუდერი 1 24 7920 
ნახშირბადის ოქსიდი 337 0,379 

ძმარმჟავა 1555 0,19 

ტარა 
შესაფუთი 
საამქრო 

გ-43 მილი 1 043 მიმღები ბუნკერი 1 24 7920 შეწონილი ნაწილაკები 2902 0,792 

ტარა 
შესაფუთი 
საამქრო 

გ-44 მილი 1 044 მიმღები ბუნკერი 1 24 7920 შეწონილი ნაწილაკები 2902 0,475 

ტარა 
შესაფუთი 
საამქრო 

გ-45 მილი 1 045 ტომრების საღებავით 
მარკირების დანადგარი 

1 8 800 
ბუთილის სპირტი 1042 0,0233 
იზოპროპილის სპირტი 1051 0,0988 
ეთილის სპირტი 1061 0,2282 

ელ.სარემონტ
ო საამქრო გ-46 მილი 1 046 

ელ. ძრავების საშრობი 
ღუმელის შემდეგ 
გაფრქვევები 

1 2 800 სამქლორეთილენი 902 0,250000 
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ელ.სარემონტ
ო საამქრო 

გ-47 მილი 1 047 

ელ. ძრავების 
გრაგნილების გამოწვის 
ღუმელის შემდეგ 
გაფრქვევები 

1 1 300 

აზოტის დიოქსიდი 0301 0,003000 
ჭვარტლი 0328 0,000050 

ნახშირბადის მონოქსიდი 0337 0,041000 

ამიაკის 
საამქრო 

გ-48 მილი 1 037 
ამიაკის საამქროში CO2-ს 
გაფრქვევა მ.დ.ე. ამინის 
რეგენრაციის შემდეგ 

1 24 8000 ნახშირბადის დიოქსიდი 000 496608,0 

 

ცხრილი 6.3.5.2.  მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროების დახასიათება  

მავნე 
ნივთიერებათ
ა გაფრქვევის 

წყაროს 
ნომერი 

მავნე ნივთიერებათა 
გაფრქვევის წყაროს 

პარამეტრები 

აირჰაერმტვერნარევის პარამეტრები 
მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის 

წყაროს გამოსვლის ადგილას 
მავნე 

ნივთიერე
ბის კოდი 

გაფრქვეულ მავნე 
ნივთიერებათა რაოდენობა 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის წყაროს 
კოორდინატები ობიექტის კოორდინატთა 

სისტემაში. მ 
წერტილოვანი 
წყაროსთვის 

ხაზოვანი წყაროსთვის 

სიმაღლ
ე 

დიამეტრ
ი ან 

კვეთის 
ზომა 

სიჩქარე
. მ/წმ. 

მოცულობა
. მ3/წმ. 

ტემპერატურა
. t0C 

გ/წმ ტ/წელ X Y 

ერთი 
ბოლოს
თვის 

მეორე 
ბოლოსთვის 

X
1 

Y1 X2 Y2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

გ-1 30 2.00 4,54 14,26 200 

301 0,3310000 9,538000 

-1266,5 764,0 - - - - 
330 0,0590000 1,702000 
337 0,8880000 25,574000 
CO2 2277,5 65592 

გ-2 30 2.00 
4,54 

 
14,26 

 
200 

301 0,3310000 9,538000 

-1275,5 776,0 - - - - 
330 0,0590000 1,702000 
337 0,8880000 25,574000 
CO2 2277,5 65592 

გ-3 30 2.00 
4,54 

 
14,26 

 200 

301 0,3310000 9,538000 

-1301,5 803,5 - - - - 
330 0,0590000 1,702000 
337 0,8880000 25,574000 
CO2 2277,5 65592 

გ-4 30 2.00 4,54 14,26 200 

301 0,3310000 9,538000 

-1291,5 793,5 - - - - 
330 0,0590000 1,702000 

337 0,8880000 25,574000 
CO2 2277,5 65592 
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გ-5 60 0.80 54,47 27,38 200 337 0,018 0,518 -1238,0 633,0 - - - - 
გ-6 23 0.80 5.39 2.71 30 303 0,087 2,522 -1283,0 364,5 - - - - 
გ-7 19 1.00 5.40 4.24 35 303 0,237 6,842 -977,5 299,0 - - - - 

გ-8 100 3,6 5,3 53,88 200 
301 29,046 836,522 

-1010,0 -113,0 - - - - 
337 6,088 175,375 

გ-9 9 0.15 1.85 0.03 35 301 0,064 2,0183 -940,0 -184,5 - - - - 
გ-10 9 0.15 1.85 0.03 35 301 0,064 2,0183 -952,0 -190,5 - - - - 
გ-11 9 0.15 1.85 0.03 35 301 0,064 2,0183 -962,5 -198,5 - - - - 
გ-12 9 0.15 1.41 0.03 35 301 0,0319 1,006 -953,0 -211,5 - - - - 

გ-13 73 1.50 15,7 27,78 100 
303 1,389 40,0 

-996,5 -221,5 - - - - 
305 5,555 160,003 

გ-14 73 1.50 15,7 27,78 100 
303 1,389 40,0 

-995,5 -222,5 - - - - 
305 5,555 160,003 

გ-15 73 1.50 15,7 27,78 100 
303 1,389 40,0 

-994,5 -223,0 - - - - 
305 5,555 160,003 

გ-16 73 1.50 15,7 27,78 100 
303 1,389 40,0 

-997,5 -223,0 - - - - 
305 5,555 160,003 

გ-17 73 1.50 15,7 27,78 100 
303 1,389 40,0 

-996,5 -223,5 - - - - 
305 5,555 160,003 

გ-18 73 1.50 15,7 27,78 100 
303 1,389 40,0 

-995,5 -224,0 - - - - 
305 5,555 160,003 

გ-19 35 0,8 1,166 0,586 45 301 0,0850000 2,448000 -1213,0 280,5 - - - - 
გ-20 18,3 2,9 2,4 15,85 30 351 1,5690000 45,187000 -1331,0 216,0     

გ-21 52 0,7 70,2 27,02 30 
303 0,2530000 7,286000 

-1462,0 586,0 - - - - 
330 0,0110000 0,317000 

გ-22 23 0,8 14,6 7,3 100 
303 10,675 307,44 

-1420,5 554,0 - - - - 
337 7,433 214,07 

გ-23 6 0,5 12 2,356 80 

0301 0,0530000 0,086000 

-1380,0 -416,0 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

0330 0,0330000 0,054000 
0337 0,1280000 0,206000 
2902 0,1560000 0,252000 

გ-24 8 0,1 0,15 0,001 50 322 0,0094000 0,130000 -1477,5 603,0 - - - - 
გ-25 8 0,1 0,15 0,001 50 302 0,0010400 0,014000 -1470,0 594,5 - - - - 
გ-26 15 0,8 1,5 0,758 50 301 0,3833300 5,299000 -1487,0 611,5 - - - - 
გ-27 4 0,5 1,5 0,295 30 140 0,0033300 0,046000 -1464,0 524,0     

გ-28 56 0,6 14,2 4,0 30 
317 0,0058000 0,167000 

-1076,0 123,0 - - - - 
337 7,9890000 230,08700 

გ-29 70 1,6 8,2 16,66 35 317 0,0300000 0,864000 -870,0 -137,5 - - - - 
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გ-30 40 0,45 9,7 1,55 145 
301 1,0500000 30,240000 

-907,5 -95,5 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 337 2,5960000 74,760000 

CO2 583,333 16800 
გ-31 45 2,0 4,8 15,18 30 317 0,0046000 0,1330000 -948,5 -20,0 - - - - 

გ-32 180 6,0 5,9 166,8 145 
301 33,950 977,76000 

-38,5 -11,0 - - - - 337 83,932000 2417,2400 
CO2 18861,0 543200 

გ-33 180 6,0 5,9 166,8 145 

133 0,0000021 0,000044 

-38,5 -18,5 - - - - 

146 0,00000018 0,00000378 
164 0,0000024 0,00005 
183 0,0000016 0,000034 
184 0,00003 0,00065 
203 0,000004 0,00009 
301 0,015 0,311 
316 0,002 0,045 
325 0,000024 0,0005 
328 0,067 1,4 
330 0,006 0,133 
337 0,412 8,664 
416 0,408 8,571 
2902 0,001 0,029 
CO2 26,546 558,3 

გ-34 4 0,5 1,5 0,294 30,0 2902 0,0500000 0,374000 -1107,0 -518,5 - - - - 
გ-35 6 0,5 3,0 2,45 30,0 2902 0,0122200 0,044000 -1062,5 -525,5 - - - - 
გ-36 6 0,5 1,5 0,294 30,0 2902 0,0077800 0,222000 -1170,0 -537,0 - - - - 
გ-37 6 0,5 1,5 0,294 30,0 2902 0,0077800 0,222000 -1173,0 -525,0 - - - - 
გ-38 6 0,5 1,5 0,294 30,0 2902 0,0068000 0,194000 -1166,0 -548,0     

გ-39 6 0,5 1,5 0,294 30,0 
337 0,0050000 0,143000 

-1155,0 -564,0 - - - - 
1555 0,0075000 0,214000 

გ-40 6 0,5 1,5 0,294 30,0 
337 0,0033000 0,094000 

-1141,0 -584,0 - - - - 
1555 0,0050000 0,143000 

გ-41 6 0,5 1,5 0,294 30,0 
337 0,0222000 0,633000 

-1142,0 -556,0 - - - - 
1555 0,0111000 0,316000 

გ-42 6 0,5 1,5 0,294 30,0 
337 0,0133000 0,379000 

-1142,0 -566,0 - - - - 
1555 0,0066700 0,190000 

გ-43 6 0,5 1,5 0,294 30,0 2902 0,0277800 0,792000 -1135,0 -565,0 - - - - 
გ-44 6 0,5 1,5 0,294 30,0 2902 0,0166700 0,475000 -1130,0 -581,0 - - - - 
გ-45 6 0,5 9,8 1,923 30,0 1042 0,0083000 0,023300 -1214,5 -528,0 - - - - 
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1051 0,0352000 0,098800 
1061 0,0813000 0,228200 

გ-46 4 0,4 4,8 0,6 30,0 902 0,0086800 0,250000 -1966,0 26,0 - - - - 

გ-47 4 0,5 4,0 0,785 30,0 
0301 0,0027500 0,003000 

-1954,5 35,0 - - - - 0328 0,0000500 0,000050 
0337 0,0380000 0,041000 

გ-48 48 1,65 16 34,4 30 CO2 17243,3 496608 -1254,0 746,5 - - - - 
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ცხრილი 6.3.5.3.  აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების დახასიათება  

მავნე ნივთიერება აირმტვერდამჭერი მოწყობილობების 
მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია, 

გ/მ3 

აირმტვერდამჭერი 
მოწყობილობების 

გაწმენდის ხარისხი, % 
გამოყოფის 

წყაროს 
ნომერი 

გაფრქვევის 
წყაროს ნომერი 

კოდი დასახელება რაოდენობა, ცალი გაწმენდამდე 
გაწმენდის 

შემდეგ 
საპროექტო 

 
ფაქტიური 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

005 005 337 
ჩირაღდანი- გასაწმენდი ნარევის 
თერმული დამუშავების აპარატი 

1 0,1684 0,00065 99,61 99,61 

007 007 303 
ავტორეგულატორი- აბსორბერი 

(წყლით) 
2 2,0455 0,00558 99,73 99,73 

008 008 
301 
337 

კატალიზური გაწმენდის 
დანადგარი. 

1 
1,9037 0.539 71,7 71,7 
0,351 0,1129 67,8 67,8 

013÷18 013÷18 
303 
305 სველი გაწმენდის სკრუბერი. 1 

0,394 0,05 87,30 87,30 
1,5759 0,200 87,30 87,30 

019 019 301 სველი მორწყვის სკრუბერი. 1 0,597 0,145 75,71 75,71 
020 020 351 სველი მორწყვის სკრუბერი. 1 2,498 0,098 96,07 96,07 
026 026 301 სველი გაწმენდის სკრუბერი 2 1,755 0,505 71,22 71,22 

028 028 
317 
337 

სველი მტვერდამჭერი-
ჩირაღდანი  

2 
0,7235 0,00145 99,8 99,8 
51,97 1,997 96,15 96,15 

029 029 317 
აბსორბერი.ვენტურის 

სკრუბერი. ტურბულენტური 
გამრეცხი. 

2 0,00575 0,0018 68,70 68,70 

033 033 

301 

სველი გაწმენდის სკრუბერი. 1 

0,088 0,022 75,0 75,0 
316 0,0193 0,0029 85,0 85,0 
328 0,4 0,1 75,0 75,0 
330 0,0455 0,0089 80,0 80,0 
416 1,216 0,608 50,0 50,0 

2902 0,006 0,0015 75,0 75,0 
035 035 2902 ციკლონი 2 0,0997 0,0049 95,08 95,08 
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ცხრილი 6.3.5.4.  ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევა. მათი გაწმენდა და უტილიზება  

მავნე ნივთიერება გამოყოფის 
წყაროებიდან 
წარმოქმნილი 

მავნე 
ნივთიერებათა 

რაოდენობა 
(სვ,4+სვ,6) 

მათ შორის 
გასაწმენდად შემოსულიდან 

დაჭერილია სულ 
გაფრქვეულ 

მავნე 
ნივთიერებათა 

რაოდენობა 
(სვ,3-სვ,7) 

მავნე 
ნივთიერებათა 

დაჭერის % 
გამოყოფილთ
ან შედარებით 
(სვ,7/სვ,3)X100 

კოდი დასახელება 

გაფრქვეულია გაწმენდის 
გარეშე სულ მოხვდა 

გამწმენდ 
მოწყობილობ

აში 

სულ 
მათ შორის 

უტილიზებუ
ლია სულ 

ორგანიზებულ
ი გამოყოფის 

წყაროდან 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

133 კადმიუმი 0,000044 0,000044 - - - - 0,000044 0,00 

140 სპილენძის სულფატი  0,046000 0,046000 - - - - 0,046000 0,00 

146 სპილენძის ოქსიდი 0,000004 0,000004 - - - - 0,000004 0,00 

164 ნიკელი 0,000050 0,000050 - - - - 0,000050 0,00 

183  ვერცხლისწყალი 0,000034 0,000034 - - - - 0,000034 0,00 

184 ტყვია 0,000650 0,000650 - - - - 0,000650 0,00 

203 ქრომი 0,000090 0,000090 - - - - 0,000090 0,00 

301 აზოტის დიოქსიდი  4038,9419 1053,3019 - 2985,64244 2141,06244 2141,06244 1897,8819 53,01 

302 აზოტმჟავა  0,014000 0,014000 -    0,014000 0,00 

303 ამიაკი 4741,078 317,248 - 4423,837854 4176,995854 4176,995854 564,09 88,10 

305 ამონიუმის ნიტრატი 7559,22 0,000000 - 7559,19685 6599,17885 6599,17885 960,018 87,30 

316 მარილმჟავა 0,300000 0,000000 - 0,300000 0,255000 0,255000 0,045000 85,00 

317 ციანწყალბადმჟავა 947,633000 0,133000 - 947,500000 946,469000 946,469000 1,164000 99,88 

322 გოგირდმჟავა  0,130000 0,130000 - - - - 0,130000 0,00 

325 დარიშხანი 0,000500 0,000500 - - - - 0,000500 0,00 
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328 ნახშირბადი (ჭვარტლი) 5,600050 0,000050 - 5,600000 4,200000 4,200000 1,400050 75,00 

330 გოგირდის დიოქსიდი  7,849000 7,179000 - 0,665000 0,532000 0,532000 7,312000 6,78 

337 ნახშირბადის ოქსიდი 9472,276000 2818,5260 - 6653,749084 6247,769084 6247,769084 3224,506 65,96 

351 ამონიუმის სულფატი 1149,800000 0,000000 - 1149,796438 1104,609438 1104,609438 45,187000 96,07 

416 ააონ 17,140000 0,000000 - 17,142000 8,571000 8,571000 8,571000 50,01 

902 ტრიქლორეთილენი 0,250000 0,250000 - - - - 0,250000 0,00 

1042 ნ-ბუთილის სპირტი 0,023300 0,023300 - - - - 0,023300 0,00 

1051 იზოპროპილის სპირტი 0,098800 0,098800 - - - - 0,098800 0,00 

1061 ეთანოლი (ეთილის სპირტი) 0,228200 0,228200 - - - - 0,228200 0,00 

1555 ძმარმჟავა 0,863000 0,863000 - - - - 0,863000 0,00 

2902 შეწონილი ნაწილაკები 3,541000 2,531000 - 1,010309 0,937309 0,937309 2,604000 26,47 
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6.3.6 ატმოსფერულ  ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიში   

ფონის სახით გათვალისწინებული შპს „ემენ ქემიკალ ჯორჯია“-ს (წყაროები №№ 127÷132) და შპს 
„სულფეკო„-ს  (წყაროები №№ 233÷236) გაფრქვევები. 

გაანგარიშებული ემისიების შესაბამისად ჰაერის ხარისხის მოდელირება შესრულდა [10] -ის 
მიხედვით. ემისიებში დაფიქსირდა 29 ინდივიდუალური და 5 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფები. 
მიღებული მიზანშეწონილობის კრიტერიუმის შესაბამისად (Cm/ზდკ ≤ 0,01) გაანგარიშებას 
დაექვემდებარა 18 ინდივიდუალური და 4 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი, ხოლო 11 
ინდივიდუალურმა  და 1 ჯამური ზემოქმედების ჯგუფმა არ დააკმაყოფილა მიზანშეწონილობის 
აღნიშნული კრიტერიუმი. 

 გაანგარიშებები ჩატარდა საანგარიშო ველში გეომეტრიული ზომებით 9100 X  5000 მ, ბადის 
კვანძის ბიჯი 200 მ. დამატებით შესრულდა გაანგარიშებები საკონტროლო წერტილებში მოქმედი 
კანონმდებლობის შესაბამისად, უახლოეს დასახლებებთან (წერტილები №№ 1,2,7,8) და 
ნორმირებული 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტილები №№ 3,4,5,6). გაანგარიშებების 
გრაფიკული ნაწილი წარმოდეგენილია ქვემოთ, ხოლო ცხრილური მონაცემები მე-5 დანართში. 

 

6.3.7 გრაფიკული ნაწილი  

 
სპილენძის სულფატის (კოდი 140) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 
(წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8) 
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მანგანუმის დიოქსიდის (კოდი 143) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 
(წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8). 

 

 
აზოტის დიოქსიდის (კოდი 301) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 
(წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8). 
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აზოტმჟავის (კოდი 302), სამქლორეთილენის (კოდი 902) და ეთილის სპირტის (კოდი 1061)  
მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი 
დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8). 

 

 
ამიაკის (კოდი 303) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტილები № 
3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8). 
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ამონიუმის ნიტრატის (კოდი 305) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 
(წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8) 

 

 
გოგირდმჟავის (კოდი 322) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 
(წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8) 
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გოგირდის დიოქსიდის  (კოდი 330) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 
(წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8) 

 

 
ელემენტარული გოგირდის (კოდი 331) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის 
საზღვარზე (წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. 
№ 1,2,7,8) 
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ნახშირბადის ოქსიდის (კოდი 337) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 
(წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8) 

 

 
ამონიუმის სულფატის (კოდი 351) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 
(წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8) 
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ბუთილის სპირტის (კოდი 1042) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 
(წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8) 

 

 
იზოპროპილის სპირტის (კოდი 1051) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 
(წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8) 
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ძმარმჟავის (კოდი 1555) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტილები 
№ 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8) 

 

 
შეწონილი ნაწილაკების (კოდი 2902) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 
(წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8) 
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შეწონილი ნაწილაკების (კოდი 2907) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი ზონის საზღვარზე 
(წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8) 

 

 
ჯამური ზემოქმედების 6034 ჯგუფის  (კოდი 184+330) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი 
ზონის საზღვარზე (წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე 
(წერტილი. № 1,2,7,8) 
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ჯამური ზემოქმედების 6041 ჯგუფის  (კოდი 302+330) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-ნი 
ზონის საზღვარზე (წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე 
(წერტილი. № 1,2,7,8) 

 

 
ჯამური ზემოქმედების 6045 ჯგუფის  (კოდი 302+316+322) მაქსიმალური კონცენტრაციები 500 მ-
ნი ზონის საზღვარზე (წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის საზღვარზე 
(წერტილი. № 1,2,7,8) 
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არასრული ჯამური ზემოქმედების 6204 ჯგუფის  (კოდი 301+330) მაქსიმალური კონცენტრაციები 
500 მ-ნი ზონის საზღვარზე (წერტილები № 3,4,5,6) და უახლოესი დასახლებული ზონის 
საზღვარზე (წერტილი. № 1,2,7,8) 

 

6.3.8 მავნე  ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  მიღებული შედეგები და ანალიზი 

შემაჯამებელ ცხრილში მოცემულია საკონტროლო წერტილებში დამაბინძურებელ 
ნივთიერებათა მაქსიმალური კონცენტრაციები ზდკ-წილებში.  

მავნე ნივთიერების 
მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები 

კონცენტრაციის წილი ობიექტიდან 

კოდი დასახელება 
უახლოესი 

დასახლებული პუნქტის 
საზღვარზე 

500 მ რადიუსის 
საზღვარზე 

1 2 2 3 
140 სპილენძის სულფატი 0,09 0,14 
143 მანგანუმი და მისი ნაერთები 0,12 0,3 
301 აზოტის დიოქსიდი 0,18 0,27 
302 აზოტმჟავა 0,0000422 0,000266 
303 ამიაკი 0,48 0,97 
305 ამონიუმის ნიტრატი 0,11 0,16 
322 გოგირდმჟავა 0,000467 0,00323 
330 გოგირდის დიოქსიდი 0,03 0,07 
331 გოგირდი ელემენტარული 0,0026 0,00877 
337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,02 0,04 
351 ამონიუმის სულფატი 0,05 0,14 
902 სამქლორეთილენი 0,0000532 0,000379 

1042 ბუთილის სპირტი 0,00187 0,0067 
1051 იზოპროპილის სპირტი 0,00132 0,00474 
1061 ეთილის სპირტი 0,000368 0,00131 
1555 ძმარმჟავა 0,0043 0,02 
2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,0091 0,03 
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2907 არაორგანული მტვერი >70% SiO2 0,00835 0,02 
6034 ტყვიის ოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი 0,03 0,07 
6041 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდმჟავა 0,03 0,07 

6045 
ძლიერი მინერალური მჟავები 
(გოგირდმჟავა, მარილმჟავა და 
აზოტმჟავა) 

0,000557 0,00349 

6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის 
დიოქსიდი 

0,13 0,19 

 

6.3.9 დასკვნა 

გაანგარიშების შედეგების ანალიზით ირკვევა, რომ სააქციო საზოგადოება „რუსთავის აზოტი“-ს 
ქიმიური საწარმო „აზოტი“-ს ფუნქციონირება საშტატო რეჟიმში მეზობელი საწარმოების (შპს „მნ 
ქემიკალ ჯორჯია“ და შპს „სულფეკო“) გაფრქვევების ფონური დაბინძურების გათვალისწინებით 
როგორც უახლოესი საცხოვრებელი სახლების, ასევე 500 მ-ნი ნორმირებული ზონის მიმართ, არ 
გამოიწვევს ჰაერის ხარისხის გაუარესებას და მიღებული გაფრქვევები შესაძლებელია 
დაკვალიფიცირდეს როგორც ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევები. 

 

6.3.10 შემარბილებელი ღონისძიებები 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების 
დაცვის მიზნით:  

• ამიაკის საამქროში, კონვერსიის და სინთეზის დანადგარების გაჩერების ან ავარიული 
სიტუაციების შემთხვევაში, კონვერსიის და სინთეზის დანადგარებიდან გამოშვებული 
ფეთქებადსაშიში და ტოქსიკური აირების დაწვა განხორციელდება ჩირაღდანზე.  

• სიცივის საამქროში, ამიკის წყლის მომზადების განყოფილებაში, უზრუნველყოფილი 
იქნება ავტორეგულატორ-აბსორბერის გამართულობა. 

• აზოტმჟავას საამქროში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების გაწმენდა, ტექნოლოგიური 
სქემის შესაბამისად, განხორციელდება კატალიზური გაწმენდის დანადგარში. 

• ამონიუმის გვარჯილას საამქროში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების, კერძოდ ამიაკის 
და ამონიუმის ნიტრატის ემისიების შემცირების მიზნით, მათი ატმოსფეროში გაფრქვევა 
მოხდება ამონიუმის ნიტრატის დამარცვლის კოშკის ამაორთქლებელი სკრუბერის (ე.წ. 
სველი მორწყვის სკრუბერის) საშუალებით. 

• შაბიამნის წარმოებაში წარმოქმნილი ნიტროზული აირი, ატმოსფეროში გაფრქვევამდე 
გაირეცხება წყლის სკრუბერში. 

• ციანმჟავას განყოფილებაში წარმოქმნილი ციანიონისა და ნახშირჟანგის შემცველი 
ნაკადი, ატმოსფეროში გაფრქვევამდე გაწმენდილი იქნება სველ მტვერდამჭერში და 
ჩირაღდანზე. 

• სუფთა ციანმარილების განყოფილებაში, ნატრიუმის ციანიდის მტვერშემცველი ნაკადის 
ატმოსფეროში გაფრქვევამდე გაწმენდა უზრუნველყოფილი იქნება ვენტურის 
სკრუბერით და ტურბულენტური გამრეცხით. 

• საპროექტო ინსინერატორი აღჭურვილი იქნება სველი გაწმენდის სკრუბერით. 
• სარემონტო-სამშენებლო საამქრო აღჭურვილია ციკლონით. 
• მავნე ნივთიერებების ემისიების ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმებთან 

შესაბამისობის დადგენის და ასევე, საწარმოში არსებული აირმტვერდამჭერი 
მოწყობილობების ეფექტურობის შემოწმების მიზნით, უზრუნველყოფილი იქნება 
მონიტორინგის წარმოება მე-8 თავში მოცემული მონიტორინგის გეგმის შესაბამისად. 

• სისტემატიურად განხორციელდება საწარმოში განთავსებული ტექნოლოგიური 
დანადგარების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი; 
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• ტექნოლოგიური ან/და დამხმარე დანადგარების გაუმართაობით და ჰერმეტულობის 
დარღვევის შემთხვევაში საწარმო, საამქრო ან/და საამქროს კონკრეტული განყოფილება 
დაექვემდებარება ავარიულ გაჩერებას. 

• შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების ამოქმედების შემთხვევაში, დაინერგება 
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის ავტომატური მონიტორინგის განხორციელება; 

• საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 
რეაგირება. 

 

6.4 ხმაურის გავრცელება 

6.4.1 ხმაურის გავრცელების გაანგარიშება 

ხმაურის გავრცელების გაანგარიშებები ხორციელდება შემდეგი თანმიმდევრობით: 

• განისაზღვრება ხმაურის წყაროები და მათი მახასიათებლები; 
• განისაზღვრება ხმაურის გავრცელების მიმართულება ხმაურის წყაროებიდან საანგარიშო 

წერტილებამდე. შესრულდება 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. 

საწარმოში დაგეგმილი საქმიანობები (ინსინერატორის შენობის მოწყობა, 10 ტონაზე მეტი 
სახიფათო ნარჩენების დროებითი განთავსების და წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობა, 
საწარმოო-ჩამდინარე წყლების შემკრები და გამწმენდი ქსელის მოწყობა, ამიაკის კონვერსიული 
დანადგარის რეაბილიტაცია) არ ატარებს მასშტაბურ ხასიათს და წარმიმართება საწარმოს 
ექსპლუატაციის პარალელურად. შესაბამისად, ხმაურის გაანგარიშება შესრულდა მხოლოდ 
საწარმოს ექსპლუატაციის ფაზისთვის, ერთდროულად ყველა ხმაურწარმომქმნელი წყაროს 
მუშაობის პირობებისთვის.  

საწარმოო ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოდგენილია ხმაურის გამომწვევი 
რამდენიმე წყარო, ძირითადად კომპრესორები, სატუმბი მოწყობილიბები (ტუმბოები), 
ცენტრალური სამართავი პულტები. გარდა ამისა, საწარმოს ტერიტორიაზე, ნედლეულისა და 
პროდუქციის ტრანსპორტირებისთვის გამოყენებულია შიდა სარკინიგზო ხაზები, რაც ასევე 
ხმაურის გავრცელების დამატებითი წყაროა.  

თითოეულ საამქროებში, 20 ერთეული ხმაურწარმომქმნელი დანადგარის ერთდროულად 
მუშაობის პირობებში, როდესაც თითოეულის ხმაურის დონე შეადგენს 92 დბ-ს, საამქროების 
შენობებში და საამქროების ტერიტორიის ფარგლებში შექმნილი ხმაურის დონე არ გადააჭარბებს 
105.010 დბ-ს. 

გაანგარიშებისას დაშვებულია ყველაზე პესიმისტური სცენარი, როცა ხმაურის ყველა წყარო 
იმუშავებს ერთდროულად. 

საანგარიშო წერტილში ბგერითი წნევის ოქტავური დონეები, გაიანგარიშება ფორმულით:  

(1) 

სადაც, 

Lр – ხმაურის წყაროს სიმძლავრის ოქტავური დონე; 

L L r →
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p
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10lg lg lg ,
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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;  

W – ბგერის გამოსხივების სივრცითი კუთხე, რომელიც მიიღება: W = 4p-სივრცეში განთავსებისას; 
W = 2p- ტერიტორიის ზედაპირზე განთავსებისას; W = p -  ორ წიბოიან კუთხეში; W = p/2 – სამ 
წიბოიან კუთხეში; 

bа – ატმოსფეროში ბგერის მილევადობა (დბ/კმ) ცხრილური მახასიათებელი.  

ოქტავური ზოლების საშუალო გეომეტრიული 
სიხშირეები, Hჰც. 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

βа დბ/კმ 0 0.3 1.1 2.8 5.2 9.6 25 83 

ხმაურის წარმოქმნის უბანზე ხმაურის წყაროების დონეების შეჯამება ხდება ფორმულით: 

(2) 

სადაც: Lрi –არის i-ური ხმაურის წყაროს სიმძლავრე. 

გათვლების შესასრულებლად გაკეთებულია შემდეგი დაშვებები:  

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:   ;   

2) ერთ ჯგუფში გაერთიანებული წყაროების ხმაურის ჯამური დონის გავრცელების  
შესაფასებლად საანგარიშო წერტილამდე მანძილად აღებულია მათი გეომეტრიული 
ცენტრიდან დაშორება (საწარმოს უმოკლეს მანძილის საცხოვრებელ სახლამდე  შეადგენს 
470 მ-ს); 

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 საწარმოო ტერიტორიაზე მოქმედი ხმაურის 
წყაროების ერთდროული მუშაობის შედეგად გამოწვეული ხმაურის მაქსიმალურ ჯამურ დონეს, 
ანუ ხმაურის დონეს გენერაციის ადგილას  : 

10lg (+1020x92)= 105,010 დბა. 

საანგარიშო წერტილად განისაზღვრა საწარმოო ტერიტორიის საზღვრიდან დაახლოებით 1700 მ 
მანძილის დაშორებით არსებული საცხოვრებელი ზონა (სოფ. თაზაქენდი). საწარმოს 
ექსპლუატაციის და ფუნქციონირების შედეგად საანგარიშო წერტილში ხმაურის დონის 
გაანგარიშება ხდება პირველი ფორმულის გამოყენებით: 

= 105,010 – 15*lg1700+10*lg2–10.5*1700/1000-10xlg2 π= 34 დბა. 

ასევე საგულისხმოა, ის ფაქტი, რომ ხმაურის გავრცელების გაანგარიშება შესრულდა საწარმოს 
ტერიტორიის საზღვრიდან და მხედველობაში არ იქნა მიღებული სააქროების შენობები და 
საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოდგენილი მცენარეული საფარი, რომელიც მნიშვნელოვნად 
ზღუდავს, დაახლოებით 10-15 დბ-თი ხმაურის გავრცელებას. 

∑
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ყველაზე უარესი სცენარით ჩატარებული გაანგარიშების შედეგებზე დაყრნობით და არსებული 
ბარიერების გათვალისწინებით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხმაურის გავრცელების დონეები არ 
გადააჭარბებს საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 აგვისტოს N398 დადგენილებით 
მიღებული ტექნიკური რეგლამენტის.  

აუდიტის პერიოდში ჩატარებული ინსტრუმენტული  გაზომვების შედეფების მიხედვით 
საწაროს მიმდებარე ტერიტორიებზე ხმაურის დონეების ნირმირებულ მაჩვენებლებზე 
გადაჭარბებას ადგილი არ ქონია (გაზომვა ჩატარდა სამ წერტილში: ადმიისტრაციულ 
შენობასთან, საწარმოს სახრეთ-აღმოსავლეთ საზღვარზე  და ჩრდილო დასავლეთის მხარეს 
არსებულ შესასვლელან).    

საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე უახლოს საცხოვრებელ სახლთან ხმაურის გავრცელება არ 
იქნება შესამჩნევი. თუმცა  საჭირო იქნება საჩივრების ქმედით უნარიანი ჟურნალის წარმოება, 
სადაც დაფიქსირდება მოსახლეობის საჩივრები და მოხდება მასზე რეაგირება. 

 

 

6.4.2 შემარბილებელი ღონისძიებები  

ხმაურის გავრცელების დონეების შენარჩუნების მიზნით, საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე 
გატარდება შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები: 

• ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული იქნება 
მხოლოდ ქ. რუსთავის სამრეწველო ზონებში განთავსებული და ქ. რუსთავის 
შემოვლითი გზები და არსებული რკინიგზა. 

• სისტემატიურად განხორციელდება საწარმოში განთავსებული ტექნოლოგიური 
დანადგარების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი; 

• საჭიროების შემთხვევაში პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება დაცვის საშუალებებით 
(ყურსაცმები); 

• ხმაურის გავრცელების დონეების მონიტორინგი, ინსტრუმენტული გაზომვის 
მეთოდით, ჩატარდება საჩივარ-განცხადებების არსებობის შემთხვევაში; 

• საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 
რეაგირება, ზემოთჩამოთვლილი ღონისძიებების გათვალისწინებით. 

 

 

6.5 ნარჩენების წარმოქმნით და არასწორი მართვით გამოწვეული ზემოქმედება 

6.5.1 ზემოქმედების დახასიათება 

საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე ადგილი ექნება როგორც სახიფათო, ასევე არასახიფათო 
ნარჩენების წარმოქმნას. საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების აღდგენას (მაგ. პოლიეთილენის 
ტომრები) და განთავსებას უზრუნველყოფს სს „რუსთავის აზოტი“, რაც მინიმუმამდე შეამცირებს 
ნარჩენების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებულ რისკებს. 

საწარმოში წარმოქმნილი არასახიფათო ნარჩენებიდან აღსანიშნავია: 

• საყოფაცხოვრებო ნარჩენები (20 03 01); 
• ინერტული სამშენებლო ნარჩენები (17 09 04); 
• მაგნეზიტის ნარჩენები (06 09 99); 
• გამოყენებული აქტივირებული ნახშირი (19 09 04); 
• შამოტის აგურის ნარჩენები (17 01 07);  
• მჟავაგამძლე აგურის ნატეხები (17 01 07);  
• მინერალები (მაგალითად  ქვიშა, ქვები). კვარცის ქვიშის განაცერი (19 12 09); 
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• ნამუშევარი კატალიზატორები (16 08 01) და სხვა. 

სახიფათო ნარჩენებიდან აღსანიშნავია: 

• ძრავისა და კბილანური გადაცემის კოლოფის მინერალური არაქლორირებული ზეთები 
და არაქლორირებული ზეთოვანი ლუბრიკანტები ნარჩენები,  რომლებიც    წარმოიქმნება   
წარმოების   მუშაობის    ციკლისას (13 02 05*);  

• საწმენდი მასალები (ტილოები, ჩვრები), რომლებიც დაბინძურებულია ზეთით (ზეთის 
შემცველობა 15 ვ%-ზე ნაკლები) (15 02 02*);  

• ნახმარი პოლიეთილენისა და  პოლიპროპილენის ტომრები (15 01 10*)  
• ტყვიის შემცველი ბატარეები (16 06 01*)  
• ზეთის ფილტრები (16 01 07*) და სხვა. 

საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ ინფორმაცია, საამქროების მიხედვით, 
წარმოდგენილია დანართი 3-ში. 

გარემოზე, საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენებით გამოწვეული  ზემოქმედების რისკ-ფაქტორები 
შესაძლებელია იყოს: 

• სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ერთმანეთში შერევა, რაც გაზრდის სახიფათო 
ნარჩენების რაოდენობას, ასევე გაართულებს მათი შემდგომი გადამუშავების, განთავსების 
ან/და გაუვნებლების ოპერაციებს; 

• ნარჩენების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პერსონალის არასათანადო ცოდნის დონე, 
ნარჩენების მართვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობასთან და გარემოსდაცვით 
მოთხოვნებთან დაკავშირებით; 

• საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვების პირობების დარღვევა, მაგ. ერთმანეთთან 
შეუთავსებადი ნარჩენების ერთად ან ერთმანეთთან ისეთი დისტანციით განთავსება, რაც 
ხელს შეუწყობს მათ შორის ფიზიკური და ქიმიური ურთიერთქმედების პროცესებს, 
რომელიც შესაძლებელია აფეთქებით ან/და ხანძრის განვითრებით დასრულდეს. 

• ნარჩენების შეგროვებისთვის გათვალისწინებული კონტეინერების არარეზისტენტურობა 
ან არაჰერმეტულობა, რაც გამოიწვევს გარემოში ნარჩენების უკონტროლოდ დაღვრას და 
გაბნევას; 

• ტრანსპორტირების პირობების დარღვევა, მაგ. ტვირთის დაბნევა, დაყრა ან დაღვრა; 
სატრანსპორტო საშუალების არასათანადოდ დატვირთვა; სატრანსპორტო საშუალების 
გაუმართაობა; 

• ნარჩენების (განსაკუთრებით სახიფათო ნარჩენების) დროებითი განთავსების ობიექტის 
არასათანადო აღჭურვა, მაგალითად დაღვრის საწინააღმდეგო სისტემის არ ქონა ან/და 
გაუმართაობა; ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის არქონა; შესაბამისი გამაფრთხილებელი 
ნიშნების და ეტიკეტების არ ქონა; 

• ნარჩენების სახეობების და სახიფათო მახასიათებლების არასწორად განსაზღვრა, რაც 
გამოიწვევს სახიფათო ნარჩენების არასახიფათო ნარჩენების განთავსების პოლიგონებზე ან 
გადამამუშავებელ უბნებზე შემთხვევით მოხვედრას და გარემოს დაბინძურებას; 

• თითოეულ საამქროში წარმოქმნილი ნარჩენების დროებითი განთავსების ობიექტზე 
გადატანის დროს, კონტეინერების მთლიანობის დარღვევის ან შიდა გადაზიდვის 
პირობების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლებელია საწარმოს შიდა პერიმეტრის 
დაბინძურება; 

• საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების საწარმოს ტერიტორიაზე ხანგრძლივი დროით 
დასაწყობება; 

ზემოთ ჩამოთვლილი შესაძლო ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებებია წარმოქმნილი 
ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, იარლიყების დამაგრების, აღრიცხვის და სხვა 
პირობების დაცვა, რომელიც მოცემულია მომდევნო თავში. 
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6.5.2 შემარბილებელი ღონისძიებები 

იმისათვის, რომ ნარჩენების წარმოქმნასთან და გავრცელებასთან დაკავშირებული რისკები 
მინიმუმამდე შემცირდეს, მათი შეგროვება, ტრანსპორტირება და დამუშავება უნდა 
განხორციელდეს ნარჩენების სახეობების, მახასიათებლებისა და შემადგენლობის მიხედვით. 
ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და დამუშავების დროს მაქსიმალურად უნდა 
გამოირიცხოს გარემოს დაბინძურება, დანაგვიანება და ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე 
ზემოქმედება. 

მოქმედი კანონის თანახმად, ნარჩენების წარმომქმნელი და ნარჩენების მფლობელი 
ვალდებულნი არიან, ნარჩენები თავად დაამუშაონ ან შეგროვების, ტრანსპორტირებისა და 
დამუშავების მიზნით გადასცენ შესაბამისი უფლების მქონე პირებს „ნარჩენების მართვის 
კოდექსისა“ და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების 
შესაბამისად. 

საწარმოს ექსპლუატაციის ფაზებზე წარმოქმნილი ნარჩენების ნაწილის დამუშავებას 
უზრუნველყოფს სს „რუსთავის აზოტი“, ხოლო ნაწილი, გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე 
ორგანიზაციას. ნარჩენების მართვა მოხდება ნარჩენების მართვის გეგმის მოთხოვნების 
გათვალისწინებით, მათ შორის:  

• საწარმოში საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ნარჩენების შეგროვება მოხდება ცალ-
ცალკე; 

• საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა მოხდება ქ. რუსთავის დასუფთავების 
მუნიციპალური სამსახურის მიერ, შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე; 

• საწარმოში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვა განხორციელდება 
საწარმოში არსებულ, 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის 
ობიექტზე და გაუვნებლების მიზნით, ეტაპობრივად გაიგზავნება საწარმოში დაგეგმილ 
ინსინერაციის უბანზე ან გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას ან 
გადამუშავდება ტარა-შესაფუთი მასალების წარმოების საამქროში  

• დროებითი შენახვის ობიექტზე განთავსებული სახიფათო ნარჩენები შეიფუთება 
სათანადოდ, კერძოდ, განთავსდება შესაბამის კონტეინერებში და „ბიგ-ბეგებში“. 

• შემოწმდება სახიფათო ნარჩენების შესანახად გამოყენებული კონტეინერების 
მდგომარეობა; 

• უზრუნველყოფილი იქნება სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტზე 
შემოტანილი ნარჩენების აღრიცხვა (შემოსული სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა, 
სახეობა და წარმოშობა), ასევე, მითითებული იქნება ადგილი, სადაც გაიგზავნა 
სახიფათო ნარჩენები დროებითი შენახვის ობიექტიდან; 

• საწარმოში არსებული 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის 
ობიექტი აღიჭურვება შემკრები არხებით/მილსადენებით და შემკრები აუზით; 

• საწარმოში დაგეგმილი 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის და 
სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტი, რომელშიც 
გათვალისწინებულია აღდგენას დაქვემდებარებული პოლიეთილენის და 
პოლიპროპილენის ტომრების განთავსება და წინასწარი დამუშავება, მოეწყობა 
შემუშავებული პროექტის მიხედვით; 

• საწარმოში არსებულ ინერტული ნარჩენების ობიექტზე შემოწმების გარეშე განთავსდება 
მხოლოდ 4.12.1.1 ცხრილში მოცემული ნარჩენები; 

• საწარმოში დაგეგმილი ინსინერატორის უბანი მოეწყობა პროექტით გათვალისწინებული 
სქემის შესაბამისად; 

• ინსინერატორში წარმოქმნილი ნაცრის შემდგომი მართვა განხორციელდება ნაცრის  
ანალიზის შედეგების მიხედვით;     

• სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ერთმანეთში შერევის თავიდან აცილების 
მიზნით, შემოღებული იქნება ნარჩენების სეგრეგაციის სისტემა;  
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• აკრძალული იქნება: სახიფათო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება; ნარჩენების 
შეგროვება კონტეინერის გარეთ; მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ 
კონტეინერებში სახიფათო ნარჩენების მოთავსება; თხევადი სახიფათო ნარჩენების 
შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე; 
სახიფათო ნარჩენების შესაბამისი ნებართვის მქონე ინსინერატორის გარეთ დაწვა; 
სახიფათო ნარჩენების საკანალიზაციო სისტემაში, მიწისქვეშა ან/და ზედაპირულ 
წყლებში ჩაშვება; 

• საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების სხვა ორგანიზაციაზე გადაცემის შემთხვევაში, 
ნარჩენების გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის/რეგისტრაციის მქონე ორგანიზაციას; 

• ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნება სათანადო კვალიფიკაციის მქონე 
პერსონალი. 

 

 

6.6 გრუნტის ხარისხზე და გრუნტის წყლებზე ზემოქმედება 

6.6.1 ზემოქმედების ზოგადი აღწერა 

საწარმოს ტერიტორიის ნაწილი მოასფალტებულია, ნაწილზე წარმოდგენილია საწარმოს 
გამწვანების მიზნით გაშენებული გაზონები, ხოლო ნაწილზე  - ტექნოგენური ფენა. 

საწარმოში გაზონების დაბინძურების რისკები პრაქტიკულად არ არსებობს, რაც შეეხება 
ტექნოგენური ფენის (გრუნტის) დაბინძურების რისკებს, საწარმოს ტექნოლოგიური 
რეგლამენტის მიხედვით, საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების, ჩამდინარე წყლების, საწარმოს 
ნედლეულის და პროდუქციის შენახვის პირობები უზრუნველყოფს მათ უსაფრთხო მართვას, 
შესაბამისად, გრუნტის დაბინძურების რისკები უკავშირდება საწარმოს ტექნოლოგიური 
რეგლამენტის დარღვევას ან ავარიულ დაღვრებს, ასევე, დაღვრის საწინააღმდეგო სისტემის 
არქონას ან/და გაუმართაობას. 

რაც შეეხება გრუნტის წლებზე ზემოქმედებას, გრუნტის წლებზე პირდაპირ ზემოქმედებას 
ადგილი არ ექნება. გრუნტის წყლების დაბინძურება შესაძლებელია გამოიწვიოს გრუნტის 
დაბინძურებამ და ატმოსფერული ნალექების გავლენით, დამაბინძურებელი ნივთიერებების 
ღრმა ფენებში გადატანამ. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გრუნტის წყლების დაბინძურების რისკები და შემარბილებელი 
ღონისძიებები, გრუნტის დაბინძურების რისკების და გრუნტის დაბინძურების პრევენციისთვის 
გათვალისწინებული ღონისძიებების ანალოგიურია.   

საწარმოს პერიმეტრზე გრუნტის დაბინძურება შესაძლებელია უკავშირდებოდეს სახიფათო 
ნარჩენების შენახვის, განთავსების და გაუვნებლების პირობების დარღვევას ან/და ნარჩენების 
დაღვრას და გაბნევას. 

საწარმოში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენები (გარდა აღდგენას დაქვემდებარებული 
პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის ტომრებისა) განთავსდება მათთვის განკუთვნილ 
კონტეინერებში და დროებითი შენახვის მიზნით, გადატანილი იქნება საწარმოში არსებულ 10 
ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტზე. აღნიშნული ობიექტი 
წარმოადგენს გადახურულ კონსტრუქციას, რომლის ფსკერი მობეტონებულია და 
შემოსაზღვრულია ბეტონის ბორტით, რაც ხელს უშლის როგორც ობიექტზე დაღვრილი 
ნარჩენების ობიექტის გარეთ გადმოღვრას, ასევე, ობიექტს იცავს ატმოსფერული ნალექების 
შედინებისგან. 

რაც შეეხება ირიბი წვიმის დროს ობიექტის შიგნით მოხვედრილ ატმოსფერულ ნალექებს, ასევე 
დაღვრილ ნარჩენებს და საჭიროების შემთხვევაში ობიექტის მორეცხვის შედეგად წარმოქმნილ 
ჩამდინარე წყლებს, საწარმოში არსებულ, 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი 
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განთავსების ობიექტის მიმდებარედ, დაგეგმილია დაღვრილი ნარჩენების და ობიექტზე 
წარმოქმნილი ნარჩენებით დაბინძურებული ჩამდინარე წყლების (როგორც ატმოსფერული 
ნალექების, ასევე იატაკის მორეცხვის ეტაპზე წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლები) შემკრები 
ნაგებობის მოწყობა, სადაც მოხდება მათი გაწმენდა, ნეიტრალიზაცია და ლაბორატორიული 
კონტროლი. გაწმენდილი ჩამდინარე წყლები ჩაშვებული იქნება საწარმოს ტერიტორიაზე 
არსებულ საკანალიზაციო კოლექტორში, ხოლო წყლის გაწმენდის შედეგად წარმოქმნილი 
ნარჩენები განთავსდება კონტეინერში და დროებით დასაწყობდება ამავე ობიექტზე. 

დღეისათვის, პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის ტომრების მიღებისა და დამუშავების 
უბანზე, სასუქით დაბინძურებული ტომრების მიღება და წინასწარი დამუშავება მიმდინარეობს 
ღია მოედანზე, სადაც წარმოდგენილია ტექნოგენური ფენა. ამავე ტერიტორიაზე 
გათვალისწინებულია ღია ტიპის, 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროების შენახვის და 
სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობა, რომლის ფსკერი მოეწყობა 
წყალგაუმტარი ბეტონის ფენით და ატმოსფერული ნალექების და შემთხვევით დაღვრილი 
ნავთობპროდუქტების შეკრების მიზნით, აღიჭურვება შემკრები მილებით/არხებით, რომლებიც 
დაუკავშირდება შემკრებ რეზერვუარს (ორმოს), სადაც მოხდება ჩამდინარე წყლის გაწმენდა-
განეიტრალება. გაწმენდილი და განეიტრალებული წყალი ჩაშვებული იქნება საწარმოს 
საკანალიზაციო კოლექტორში, ხოლო წყლის გაწმენდის შედეგად დარჩენილი ნარჩენი 
(ნავთობპროდუქტების შემცველი წყალი და შეტივნარებული ნარჩენები), შესაბამის 
კონტეინერში განთავსების შემდეგ, გადატანილი იქნება დროებითი შენახვის ობიექტზე ან 
ინსინერაციის უბანზე. 

საწარმოში წარმოქმნილი მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვების მიზნით, საამქროებში და 
სამუშაო ზონებში განთავსებულია საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისთვის განკუთვნილი 
კონტეინერები. საწარმოდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანას უზრუნველყოფს ქ. რუსთავის 
მერიის შესაბამისი სამსახური, ხელშეკრულების საფუძველზე. 

რაც შეეხება საწარმოში წარმოქმნილ სხვა არასახიფათო ნარჩენებს, ინერტული ნარჩენების 
განთავსების მიზნით, საწარმოს მიმდებარედ მოწყობილია ნაგავსაყრელი, სადაც მოხდება 
საწარმოში წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენების განთავსება. როგორც გზშ-ის ანგარიშის 
შესაბამის თავებშია მოცემული, ნაგავსაყრელზე, შემოწმების გარეშე აკრძალული იქნება იმ 
ინერტული ნარჩენების განთავსება, რომლებიც ექვემდებარება ჟონვის და ორგანული 
პარამეტრების ჯამური შემცველობის ზღვრული ნორმების შემოწმებას. 

საწარმოში განთავსებულ ზოგიერთ ტექნოლოგიურ დანადგარში გამოყენებულია 
ჰიდრავლიკური ზეთები, შესაბამისად, ამ უბნებზე არსებობს ზეთების დაღვრის ალბათობა, რაც 
გამოიწვევს გრუნტის დაბინძურებას, გარდა ამისა, ზოგიერთი საამქროს შენობაში არსებობს 
ნავთობპროდუქტებით ჩამდინარე წყლების დაბინძურების რისკებიც, რომლებიც შესაძლებელია 
საკანალიზაციო ქსელის გარეშე მოხვდეს საწარმოს ტერიტორიაზე. 

ნავთობპროდუქტების შემთხვეთი ან/და ავარიული დაღვრის შედეგად გრუნტის და შემდეგ 
გრუნტის წყლების დაბინძურების პრევენციის მიზნით, საწარმოს იმ უბნებზე, სადაც 
გამოვლენილია ნავთობპროდუქტების და ჩამდინარე წყლების შემთხვევითი დაღვრის რისკები, 
დაგეგმილია შემკრები აუზების/ორმოების მოწყობა. 

 

6.6.2 შემარბილებელი ღონისძიებები 

გრუნტისა და გრუნტის წყლების დაბინძურებისგან დაცვის მიზნით: 

• უზრუნველყოფილი იქნება 6.5.2. თავში მოცემული შემარბილებელი ღონისძიებების 
დაცვა, რაც გამორიცხავს ნარჩენების არასწორი მართვით გამოწვეულ ზემოქმედებას 
გრუნტზე და გრუნტის წყალზე; 
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• ამიაკის საამქროში, კომპრესორებში გამოყენებული ინდუქტრიული ზეთების დაღვრის 
შემთხვევაში წარმოქმნილი დაღვრილი ზეთების და ზეთით დაბინძურებული წყლების 
შეკრების მიზნით, შენობის გარეთ მოეწყობა ზეთდამჭერი ნაგებობა, რომელიც 
გამორიცხავს ავარიულად დარვრილი ზეთებით გრუნტის და გრუნტის წლების 
დაბინძურების რისკებს. 

• ამიაკის წყალ-ხსნარის წარმოების უბანზე, ასორბცია-დესორბციის დანადგართან, 
ჩამდინარე წყლების შეკრების მიზნით მოეწყობა წყალშემკრები არხები და სალექარი. 

• ამიაკის წყლის საწყობში, ამიაკის წყლის ჩასასხმელ-ჩამოსასხმელი ესტაკადის 
მიმდებარედ, დაღვრილი ამიაკის წყლისა და ატმოსფერული ნალექების შეგროვების 
მიზნით, მოეწყობა ახალი, რკინა-ბეტონოს შემკრები აუზი/ორმო. 

• თხევადი ჟანგბადის, თხევადი და გაზობრივი აზოტის მწარმოებელი საამქროსთან 
დაღვრილი ზეთებისა და ჩამდინარე წყლების უტილიზაციის მიზნით შენობის გარეთ 
მოეწყობა ჩამდინარე წყლების შემკრები ნაგებობა, რომელიც გამორიცხავს ავარიულად 
დარვრილი ზეთებით გრუნტის და გრუნტის წლების დაბინძურების რისკებს. 

• ზეთების რეგენერაციის უბანზე მოეწყობა ავარიული დაღვრის შემთხვევისათვის 
განკუთვნილი შემკრები სისტემა. 

• ჰაერგამყოფ საამქროში დაღვრილი ზეთებისა და ჩამდინარე წყლების ეფექტურად 
შეკრების მიზნით, რეაბილიტაცია ჩაუუტარდება ჩამდინარე წყლების შემკრებ ნაგებობას. 
დაგეგმილი ღონისძიება, ამ უბანზე გამორიცხავს ავარიულად დარვრილი ზეთებით 
გრუნტის და გრუნტის წლების დაბინძურების რისკებს. 

• საწარმოში არსებულ  და საპროექტო 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი 
შენახვის ობიექტები აღიჭურვება შემკრები არხებით/მილსადენებით და შემკრები აუზით. 

• საწვავის/საპოხი მასალი და სხვა თხევადი მასალების დაღვრის შემთხვევაში მოხდება 
დაბინძურებული უბნის ლოკალიზაცია და გაწმენდა; 

 

6.7 ზემოქმედება სატრანსპორტო ნაკადებზე და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული 
რისკები 

სატრანსპორტო ნაკადებზე ზემოქმედება და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული რისკები 
განიხილება რამდენიმე ეტაპად: 

• საწარმოს ნედლეულით მომარაგება; 
• საწარმოში წარმოებული პროდუქციის ტრანსპორტირება; 
• საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების ტრანსპორტირება. 

საწარმოს ნედლეულით მომარაგება: 

საწარმოში ფუნქციონირებს რამდენიმე საამქრო და საამქროების უმრავლესობაში 
გამოყენებულია საწარმოში წარმოებული ნედლეული. მაგ: 

1. ამიაკის წარმოებაში, აზოტის მისაღებად გამოყენებულია ატმოსფერული ჰაერი, ხოლო 
წყალბადის მისაღებად ბუნებრივი აირი. ბუნებრივი აირი საწარმოს მიეწოდება 
გაზსადენის საშუალებით, შესაბამისად, ამიაკის წარმოების საჭირო ნედლეულით 
მომარაგება სატრანსპორტო ნაკადებზე ზემოქმედებას ვერ მოახდენს. 

2. აზოტმჟავას წარმოებისთვის გამოყენებული იქნება საწარმოში მიღებული ამიაკი და 
წყალი. ამიაკის მიწოდება წარმოებს ამიაკის საამქროდან, ხოლო წყალი წყალმომარაგების 
საამქროდან. აზოტმჟავას საამქროს საჭირო ნედლეულით მომარაგება სატრანსპორტო 
ნაკადებზე ზემოქმედებას ვერ მოახდენს. 

3. ამონიუმის გვარჯილას წარმოებისთვის გამოყენებულია ამიაკი და აზოტმჟავა. ორივე 
ნედლეული იწარმოება საწარმოს მიერ და ამონიუმის გვარჯილას საამქროს მიეწოდება 
შიდა საწარმოო მილსადენების საშუალებით. 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 181 - 379 

შპს „გამა კონსალტინგი“ 
 

4. ამონიუმის სულფატის განყოფილებას, ამონიუმის სულფატის არანაკლებ 30%-იანი წყალ-
ხსნარი მიეწოდება ციანმარილების საამქროდან, რომელიც წარმოადგენს ციანმარილების 
საამქროს ნარჩენს, ამიაკი მიეწოდება ამიაკის საამქროდან, ხოლო გოგირდმჟავა, 
გოგირდმჟავას საცავებიდან. საწარმოში არ მიმდინარეობს გოგირდმჟავას წარმოება, 
გოგირდმჟავას ტრანსპორტირებისთვის გამოყენებულია რკინიგზა ან/და 
ავტოტრანსპორტი. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ საწარმოს მიმდებარედ, შპს „ემენ 
ქემიკალ ჯორჯია“ გეგმავს გოგირდმჟავას წარმოებას და მომავალში, ადგილობრივი 
პროდუქტის გამოყენების შემთხვევაში, გოგირდმჟავას სატრანსპორტო საშუალებებით 
ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული რისკები საერთოდ მოიხსნება.  

5. ნატრიუმის ციანიდის საამქროში, ძირითადი პროდუქტის, ციანწყალბადმჟავას 
წარმოებისთვის გამოყენებულია ჟანგბადის, ამიაკის და მეთანის ნარევი. ამიაკის 
მიწოდება ხდება ამიაკის საამქროდან შესაბამისი მილსადენის საშუალებით. ბუნებრივი 
აირის მიწოდება ასევე წარმოებს საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული გაზსადენის 
მილიდან, ხოლო ჟანგბადი, ატმოსფერული ჰაერიდან. ციანწყალბადმჟავას წარმოება 
ითვალისწინებს კონტაქტური აირების ამიაკისგან გაწმენდას, რომელიც წარმოებს 
გოგირდმჟავას საშუალებით, შედეგად მიიღება ამონიუმის სულფატი, რომელიც 
გამოიყენება ზემოთ მოცემულ ამონიუმის სულფატის განყოფილებაში. აქედან 
გამომდინარე, ციანწყალბადმჟავასთვის საჭირო ძირითადი ნედლეული არ საჭიროებს 
სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენებას და არ უკავშირდება სატრანსპორტო 
ოპერაციებთან დაკავშირებულ რისკებთან, ხოლო დამხმარე ნივთიერების, გოგირდმჟავას 
საწარმოში შემოტანა წარმოებს რკინიგზის ან/და ავტოტრანსპორტის საშუალებით. 
როგორც ზემოთ აღინიშნა, სს „რუსთავის აზოტის“ მიმდებარედ, შპს „ემენ ქემიკალ 
ჯორჯია“-ს საწარმოს ამოქმედების შემდეგ, არსებობს სატრანსპორტო საშუალებების 
ტექნოლოგიური მილსადენით ჩანაცვლების შესაძლებლობა. რაც შეეხება საამქროში 
ძირითადი პროდუქტის, ნატრიუმის ციანიდის წარმოებას, ნატრიუმის ციანიდის 
წარმოებისთვის გამოყენებულია საწარმოში წარმოებული ციანწყალბადმჟავა და 
ნატრიუმის ტუტე, რომელის შემოტანა ასევე წარმოებს სარკინიგზო ან/და 
ავტოტრანსპორტის  საშუალებით. 

6. ტარა-შესაფუთი მასალების საამქროში წარმოებს პოლიეთილენით ამოგებული 
პოლიპროპილენის მეორადი ტომრების დამუშავება და აღდგენა. აღნიშნული მეორადი 
ტომრები წარმოადგენს, სს „რუსთავის აზოტის“ საწარმოდან ტომრებით გატანილი 
პროდუქციის (გვარჯილა და ამონიუმის სულფატი), ტერმინალების ტერიტორიებზე 
შესაბამის კონტეინერებში ან გემბანებზე და სხვა საშუალებებში (მათ შორის ნაყარი 
ტვირთის სახით დასაწყობება), ჩაყრის შემდეგ წარმოქმნილ ნარჩენ ტარა-შესაფუთ 
მასალას, რომლიც, აღდგენის მიზნით ბრუნდება საწარმოს ტერიტორიაზე. აღნიშნული 
ნარჩენების ტრანსპორტირება წარმოებს რკინიგზის ან/და ავტოტრანსპორტის 
საშუალებით. 

საწარმოში წარმოებული პროდუქციის ტრანსპორტირება: 

საწარმოში მიღებული პროდუქტის ტრანსპორტირება მიმდინარეობს როგორც სარკინიგზო 
ხაზებით, ასევე ავტოტრანსპორტით. ავტოტრანსპორტით საწარმოს პროდუქციის 
ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებულია ქ. რუსთავის სამრეწველო ზონაში არსებული და ასევე 
ქ. რუსთავის შემოვლითი გზები, ხოლო რკინიგზით ტრანსპორტირებისას გამოიყენება საწარმოს 
ტერიტორიაზე არსებული რკინიგზის ჩიხები, რომლებიც უკავშირდება მაგისტრალურ 
რკინიგზას. 

საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების ტრანსპორტირება: 

საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე ადგილი აქვს როგორც სახიფათო ისე არასახიფათო ნარჩენების 
წარმოქმნას, რომელთა შემდგომი მართვა დაკავშირებულია სატრანსპორტო ოპერაციებთან. 
საწარმოში წარმოქმნილი არასახიფათო ნარჩენები შესაძლებელია დაჯგუფებული იქნეს 
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რამდენიმე კატეგორიად: მუნიციპალური ნარჩენები, რომლებიც გროვდება მათთვის 
განკუთვნილ კონტეინერებში და საწარმოდან გატანას ახორციელებს ქ. რუსთავის დასუფთავების 
სამსახური, არასახიფათო ინერტული ნარჩენები, რომელთა განთავსება განხორციელდება 
საწარმოს მიმდებარედ მოწყობილ პოლიგონზე და სახიფათო ნარჩენები, რომელთა 
ტრანსპორტირებას ახორციელებს შესაბამისი რეგისტრაციის/ნებართვის მქონე ორგანიზაცია. 

 

 

6.7.1 ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული რისკების შეფასება 

საწარმოს ნედლეულის, პროდუქციის და საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების ტრანსპორტირება 
დღესაც შეუზღუდავად წარმოებს. ქ. რუსთავის სამრეწველო ზონაში არსებული და შემოვლითი 
გზების გადატვირთვას (მითუმეტეს რკინიგზის) და გზების გადატვირთვიდან გამომდინარე 
სატრანსპორტო ნაკადებზე ზემოქმედებას ადგილი არა აქვს. სატრანსპორტო ნაკადებზე 
ზემოქმედება არც მომავალში არ არის მოსალოდნელი. 

რაც შეეხება ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებულ რისკებს, საწარმოში შემოტანილი 
ნედლეული და ასევე საწარმოში წარმოებული პროდუქცია წარმოადგენს ქიმიურ ნივთიერებებს, 
რომელთაც გააჩნიათ შესაბამისი სახიფათობის მახასიათებლები. 

დღეისათვის ქვეყანაში, სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესი 
რეგულირდება 2019 წლის 15 თებერვლის N89 საქართველო მთავრობის დადგენილებით. 
აღნიშნული დადგენილება, სახიფათო ტვირთების ტრანსპორტირებისას უზრუნველყოფს 
მძღოლის, მგზავრისა და ქვეითის უსაფრთხოებას, აგრეთვე, აუნჯობესებს საავტომობილო 
გზების, საგზაო ნაგებობებისა და ტვირთის დაცულობას; უზრუნველყოფს სახიფათო ტვირთების 
ტრანსპორტირებისას საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების, საგანგებო სიტუაციების, 
ადამიანისა და გარემოსათვის მიყენებული ზიანის პრევენციას. რკინიგზით საფრთხეშემცველი 
ტვირთის გადაზიდვის წესი ასევე რეგულირდება შესაბამისი ნორმით. აღნიშნული ნორმები 
აწესებს ასევე ტვირთის გადატანისათვის გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებების 
ტექნიკურ მახასიათებლებს და მძღოლების კვალიფიკაციას. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სახიფათო ტვირთების ტრანსპორტირების წესებით, არ იკრძალება 
ღამის საათებში ტვირთების ტრანსპორტირება. ზემოაღნიშნული წესებით აკრძალულია: 

• უცხო პირთა ყოფნა სახიფათო ტვირთის დატვირთვა-გადმოტვირთვის ადგილზე; 
• ფეთქებადი და ცეცხლსაშიში სახიფათო ტვირთის დატვირთვა-გადმოტვირთვის 

სამუშაოების შესრულება ჭექა-ქუხილის დროს; 
• დატვირთვა-გადმოტვირთვის მექანიზმის გამოყენება, რომელმაც შეიძლება შექმნას 

ტარის დაზიანებისა და ტვირთის ჩამოვარდნის საფრთხე (ამწე სატრანსპორტო 
მოწყობილობები უნდა შეესაბამებოდეს „ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო 
ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 
მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებით დამტკიცებული 
რეგლამენტით განსაზღვრულ უსაფრთხოების მოთხოვნებს); 

• დაზიანებული შეფუთვით სახიფათო ტვირთის დატვირთვა და მისი გადაზიდვა. 

რაც შეეხება საწარმოში წარმოქმნილ სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებას 
ნარჩენების ტრანსპორტირება რეგულირდება, „ნარჩენების ტრანსპორტირების წესის“ 
დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის N143 დადგენილებით. 
ნარჩენების უსაფრთხოდ ტრანსპორტირებისთვის, აღნიშნული დადგენილება განსაზღვრავს 
ნარჩენების წარმომქმნელის და გადამზიდავის ვალდებულებებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
ნარჩენების ტრანსპორტირების წესი, ღამის საათებში არ ზღუდავს არც არასახიფათო და არც 
სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებას. 
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სახიფათო ტვირთებისა და ნარჩენების ტრანსპორტირება შეიცავს ტვირთების დაბნევა, დაღვრა 
გაფანტვის და გარემოს და ადამიანების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების რისკებს და საჭიროებს 
შესაბამისი წესებით დადგენილი უსაფრთხოების ზომების მიღებას. ქვემოთ მოცემული 
შემარბილებელი ღონისძიებები, განისაზღვრა შესაბამის წესებში დადგენილი მოთხოვნების 
გათვალისწინებით. 

 

6.7.2 შემარბილებელი ღონისძიებები    

სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო ტვირთების უსაფრთხოდ ტრანსპორტირებისთვის 
ტვირთგამგზავნი ვალდებულია: 

• გადასცეს გადამზიდველს ტრანსპორტირებისათვის მხოლოდ ის სახიფათო ტვირთი, 
რომელიც დაშვებულია გადასაზიდად და აკმაყოფილებს „სატრანსპორტო საშუალებებით 
სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესის“ დამტკიცების თაობაზე ტექნიკური 
რეგლამენტის მოთხოვნებს; 

• სახიფათო ტვირთის ტრანსპორტირების მომზადებისას შეამოწმოს ტარის (შეფუთვის) 
მთლიანობა და ვარგისობა, მარკირებისა და ლუქების არსებობა, აგრეთვე კონკრეტული 
სახეობის ტვირთის დატვირთვა/გადმოტვირთვისათვის საჭირო მოწყობილობებისა და 
ტექნიკური აღჭურვილობის შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ 
მოთხოვნებთან; 

• დაიცვას გაგზავნასთან დაკავშირებული მოთხოვნები და გაგზავნის შეზღუდვის 
პირობები; 

საწარმოდან, სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებას განახორციელებს შესაბამისი 
რეგისტრაციის მქონე ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფილი უნდა იყოს: 

• ნარჩენების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული საქმიანობის რეგისტრაციის 
დამადასტურებელი საბუთით, ნარჩენების მართვის კოდექსის 26-ე მუხლის შესაბამისად; 

• სპეციალური მოწყობილობებითა და ნიშნებით აღჭურვილი სატრანსპორტო 
საშუალებებით; 

• ტვირთგამგზავნთან (ტვირთმიმღებთან) შეთანხმებული  მოძრაობის განრიგით; 
• სამარშრუტო სქემით (სახიფათო მონაკვეთებისა და შუალედურ გაჩერებებს შორის 

მანძილებისა და საშუალო სიჩქარეების ჩვენებით),  საჭიროების შემთხვევაში; 
• სატრანსპორტო საშუალების დაშვების მოწმობით, განსაზღვრული სახიფათო ტვირთების 

გადაზიდვაზე გაცემული  ნარჩენების მართვის კოდექსის მე-6 მუხლის მე-5 ნაწილისა და 
„ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ტვირთის გადაზიდვის წესის“ მე-15 მუხლის 
შესაბამისად; 

• კვალიფიცირებული მძღოლებით, რომლებსაც გააჩნიათ „ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებით ტვირთის გადაზიდვის წესის“ მე-2 დანართით განსაზღვრული მოქმედი 
სერტიფიკატი მძღოლის სპეციალური მომზადების შესახებ; 

რკინიგზის საშუალებით სახიფათო ტვირთების უსაფრთხოდ ტრანსპორტირებისთვის 
ტვირთგამგზავნი ვალდებულია: 

• საფრთხეშემცველი ტვირთის თითოეულ გზავნილზე გაგზავნის სადგურს წარუდგინოს 
„რკინიგზით ტვირთის გადაზიდვის წესების” შესაბამისად შევსებული ზედნადები. 

• ზედნადების გრაფაში „ტვირთის დასახელება” ტვირთგამგზავნმა უნდა მიუთითოს 
ტვირთის ზუსტი დასახელება და საავარიო ბარათის ნომერი. 

• ტვირთგამგზავნმა საფრთხეშემცველი ტვირთი გადასაზიდად უნდა წარმოადგინოს 
სტანდარტულ ტარასა და შეფუთვაში. 
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• ტარა და შეფუთვა უნდა იყოს მკვიდრი, გამართული, გამორიცხავდეს ტვირთის გაჟონვასა 
და გადმოცვენას, უზრუნველყოფდეს მის დაცულობასა და გადაზიდვის უსაფრთხოებას. 
ტარისა და შეფუთვის მასალა ინერტული უნდა იყოს მის შიგთავსთან. 

 

6.8 ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
რისკები  

6.8.1 ზემოქმედების შეფასება 

საწარმოს ადგილმდებარეობის და საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე შესაძლო ნეგატიური ზემოქმედების რისკები შეიძლება უკავშირდებოდეს 
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის და აკუსტიკური ფონის გაუარესებას.  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, დასახლებულ ზონებთან, საწარმოდან გაფრქვეული მავნე 
ნივთიერებების და ხმაურის დონის ზენორმატიული გავრცელების  რისკები მინიმალურია. 

საწარმოს ტერიტორია საკმარისად დაცულია (ტერიტორია შემოღობილია და  
უზრუნველყოფილია  სადღეღამისო  დაცვა)  და  შესაბამისად  მაზე  უცხო პირების მოხვედრის 
რისკი პრაქტიკულად არ არსებობს. შესაბამისად საწარმოს ექსპლუატაციის ფაზებზე, 
მოსახლეობის უსაფრთხოების რისკები მინიმალურია.  

ტექნოლოგიურ პროცესებთან და ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების 
რისკი არსებობს საწარმოში დასაქმებულ პერსონალზე, რისთვისაც საჭირო იქნება შესაბამისი 
შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელება. 

საწარმოში დასაქმებული ადამიანების ჯანმრთელობის გაუარესების რისკები შესაძლებელია 
უკავშირდებოდეს საამქროებში, სამუშაო ზონის ჰაერში ამიაკის, აზოტის, აზოტმჟავას და სხვა 
მავნე ნივთიერებების აირების არსებობას. გარდა ამისა, საწარმოს სპეციფიკის გათვალისწინებით, 
არსებობს რისკი, რომ ატმოსფერულ ჰაერში მოხვდეს ისეთი ნითიერებები, რომლებიც 
გარკვეული კონცენტრაციის არსებობის პირობებში,  ჟანგბადთან წარმოქმნიან ფეთქებადსაშიშ 
ნარევებს. საწარმოში ფეთქებადსაშიშროება უარყოფით ზემოქმედებას მოახდენს საწარმოში 
დასაქმებული ადამიანების ჯანმრთელობაზე. 

საწარმოში დასაქმებული ადამიანების ჯანმრთელობის რისკები ასევე უკავშირდება: 

• ხანძრის/აფეთქება წარმოქმნისა და გავრცელების ალბათობას; 
• ქიმიურ დამწვრობას, მაგალითად ადამიანის სხეულზე მჟავის მოხვედრა; 
• თერმულ დამწვრობას (მაგ. ადამიანის სხეულზე მაღალტემპერატურული ნივთიერებების 

მოხვედრა (ორთქლი, ცხელი ხსნარი და ა.შ.) ან არაიზოლირებულ ცხელ ზედაპირზე 
შეხება (მაგ. ცხელ მილსადენებზე ან დანადგარებზე შეხება). 

• ელ. მოწყობილობებთან და ელ.გაყვანილობასთან მუშაობისას ელექტროენერგიით 
სხეულის დაზიანებას; 

• მბრუნავ და მოძრავ მექანიზმებთან მუშაობისას, შემთხვევით მიღებულ მექანიკურ 
ტრამვებს; 

• უსაფრთხოების წესების დარღვევის შემთხვევაში, ადამიანის სხეულზე, შესაძლებელია 
მიყენებული იქნეს სხვადასხვა სახის დაზიანებები წნევის ქვეშ მომუშავე 
მოწყობილობებიდან, სამუშაოების სიმაღლეზე შესრულებისას, დახურულ ჭურჭელში 
მუშაობისას, მავნე ნივთიერებებთან მუშაობისას და ა.შ.     

 

6.8.2 შემარბილებელი ღონისძიებები 

ყოველივე ზემოხსენებული ზემოქმედებების შესამცირებლად და თავიდან ასარიდებლად 
საჭიროა გატარდეს შემდეგი შემარბილებელი ღონისძიებები:  
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• საწარმოში არ მოხდება ისეთი ნედლეულის და მასალების გამოყენება, რომლებიც არ 
შეესაბამება თითოეული საამქროსთვის დადგენილ ტექნოლოგიურ რეგლამენტს; 

• საამქროებში უზრუნველყოფილი იქნება ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების არსებობა 
და გამართულობა; 

• აიკრძალება ისეთი მოწყობილობების ექსპლუატაცია, რომლებსაც არ აქვთ გავლილი 
გეგმიური შემოწმება; 

• უზრუნველყოფილი იქნება ელექტრო მოწყობილობების და დანადგარების დამიწება და 
გამართულობა; 

• სწრაფად აალებადი მასალები და სითხეები შენახული იქნება სპეციალურ ტარაში და 
სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში, ნორმებით დაშვებული ოდენობით; 

• დანადგარებისა და მოწყობილობების რემონტის და/და ტექნიკური დათვალიერების 
დროს გაკონტროლდება ჰიდროჩამკეტების, უკუსარქველების და სხვა ტექნიკური 
დეტალების გამართულობა; 

• საამქროების შენობებთან და ტექნოლოგიურ დანადგარებთან აკრძალული იქნება 
მისასვლელი გზების ჩახერგვა; 

• ცეცხლსაშიშ და ფეთქებადსაშიშ უბნებზე აიკრძალება თამბაქოს მოწევა; 
• უზრუნველყოფილი იქნება ტექნოლოგიური დანადგარების კიბეების და მათი 

მოაჯირების, ასევე გადასასვლელი ბაქნების გამართულობა; 
• საწარმოში ყველა ქიმიური პროცესის განხორციელება გათვალისწინებულია დახურულ 

აპარატურაში; 
• პერსონალის სწავლება და ტესტირება ჯამრთელობის დაცვის და პროფესიული 

უსაფრთხოების საკითხებზე;  
• პერსონალის სპეციალური ტანსაცმლის და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით  

უზრუნველყოფა და მათი გამოყენების კონტროლი;  
• ქიმიური ნივთიერებების სწორი მართვა;  
• ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი 

გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;  
• მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;  
• სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების 

გარეშე მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი;  
• ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება;  
• ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების და ხმაურის გავრცელების რისკების 

მინიმიზაციის მიზნით დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების 
კონტროლი. 

• საწარმოში მუდმივად ტარდება საწარმოო ტრამვებისა და პროფესიული დაავადებების 
პროფილაქტიკური ღონისძიებები და გააჩნიათ შესაბამისი დოკუმენტაცია; 

 

 

6.9 შესაძლო ავარიული სიტუაციების განვითარების რისკები და რისკების მართვის 
ღონისძიებები 

6.9.1 საწარმოში ავარიული სიტუაციების განვითარების რისკების აღწერა 

სს „რუსთავის აზოტის“ საწარმო წარმოადგენს ქიმიურ საწარმოს სადაც მიმდინარეობს 
სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების სინთეზი. აღსანიშნავია, რომ საწარმოში, ავარიების 
განვითარების თვალსაზრისით, პოტენციური საფრთხეს შეიცავს როგორც საწარმოში 
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პროდუქტის სახით მიღებული ქიმიური ნივთიერებები, ასევე, ნედლეულის სახით 
გამოყენებული ნივთიერებები. 

საწარმოში ავარიული სიტუაციების შექმნის და განვითარების ორი ფაქტორი არსებობს, 
ანთროპოგენური და ბუნებრივი. 

ანთროპოგენური ფაქტორებიდან მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიური რეგლამენტით დადგენილი 
პროცედურების და პროცესების დარღვევა, საწარმოში დასაქმებული ადამიანების მიერ 
უსაფრთხოების წესების დარღვევა, საწარმოში არსებული ტექნოლოგიური დანადგარების და 
მოწყობილობების გაუმართაობა და სხვა. 

საწარმოში, როგორც ბუნებრივი, ასევე ანთროპოგენური ფაქტორით გამოწვეული ავარიის 
შედეგად, ადგილი ექნება ხანძრსაშიში და ფეთქებადსაშიში სიტუაციების შექმნა-განვითარებას, 
რასაც მოყვება ატმოსფერული ჰაერში მავნე ნივთიერებების სწრაფი გავრცელება (ჰაერის 
დაგაზიანება), რაც თავის მხრივ გაზრდის ადამიანების მოწამვლის საშიშროებას.  

ავარიული სიტუაციების განვითარების რისკები, თითოეული საამქროსთვის სპეციფიურია და 
საჭიროებს ცალ-ცალკე იდენტიფიკაციას. ქვემოთ, საამქროების მიხედვით არის წარმოდგენილი 
საწარმოში ავარიის განვითარების გამომწვევი ფაქტორები და ასევე ავარიის განვითარების 
თვალსაზრისით საშიში უბნები. 

ამიაკის საამქრო 

ამიაკის სინთეზის საამქროში, ავარიული სიტუაციების შექმნისა და ავარიების. განვითარების 
რისკ-ფაქტორებია: 

• ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობის დაზიანება; 
• ორთქლაირის ნარევის გამოხეთქვა ღუმელის საცეცხლე სივრცეში აალებით და ღუმელის 

დაშლით; 
• აირის აფეთქება მეორადი რიფორმინგის რეაქტორში (პოზ ღ-101) ფეთქებადსაშიში 

ნარევის წარმოქმნის შედეგად; 
• კონვერტირებული აირის გამოხეთქვა ტუმბოების განყოფილებაში (P-106) ტუმბოს 

დაჭირხნის ხაზიდან უკუსვლით; 
• მაღალი წნევის აწნ-ს გაშვება ლინზური შეერთებიდან ცსკ-ს დაჭირხნის ხაზზე ჩამკეტი 

ურდულების შემდეგ (შესაძლებელია აალება); 
• ამაორთქლებელში თხევადი ამიაკის მიწოდების საერთო კოლექტორის გაგლეჯა ჩამკეტი 

ურდულის შემდეგ; 
• თხევადი ამიაკის შემკრებზე (პოზ. D-210) დამცველი სარქველის ავარიული გაღება 

თხევადი ამიაკის გამოტყორცნით; 
• ბუნებრივი აირის გამოხეთქვა ცენტრიდანული კომპრესორიდან, კომპრესორის დაშლის 

გამო; 
• ბუნებრივი აირის გამოხეთქვა ცენტრიდანული კომპრესორის შეწოვის ან დაჭირხნის 

საერთო კოლექტორიდან; 
• სინთეზ-აირის გამოხეთქვა დკ შეწოვის ურდულების შემდეგ ჭურჭლების და 

კომუნიკაციების შეერთების სიმჭიდროვის დარღვევის გამო დაჭირხნის ურდულებამდე 
(შესაძლებელია აალება); 

• თხევადი ამიაკის მიმღები კოლექტორის გარღვევა (გაწყვეტა) ჩამკეტ ელ.ურდულამდე 
(პოზ. 41-1; 41-2); 

• თხევადი ამიაკის მიმღები კოლექტორის დაზიანება ჩამკეტი ელ.ურდულის შემდეგ (პოზ. 
41-1; 41-2); 

• დგუშიანი კომპრესიის სამანქანო დარბაზის ჰაერში წვადი აირების შემცველობის 
გაზრდის დამაფიქსირებელი ავტომატური სიგნალიზატორის ამუშავება; 
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• ტურბო კომპრესიის სამანქანო დარბაზის ჰაერში წვადი აირების შემცველობის გაზრდის 
დამაფიქსირებელი ავტომატური სიგნალიზატორის ამუშავება; 

• ტუმბოების შენობის ჰაერში წვადი აირების შემცველობის გაზრდის დამაფიქსირებელი 
ავტომატური სიგნალიზატორის ამუშავება; 

• საგა-ს ხელსაწყოების გადამწოდების შენობის ჰაერში წვადი აირების შემცველობის 
გაზრდის დამაფიქსირებელი ავტომატური სიგნალიზატორის ამუშავება; 

• ამიაკის ძლიერი დაგაზიანების წარმოქმნა ან თხევადი ამიაკის საცავის კორპუსის 
გარღვევა; 

• ხანძარი „მონსანტოს“ დანადგარზე მილგაყვანილობის გარღვევის ან მილტუჩა 
შეერთებებში საგრძნობი გაშვებების გაჩენის დროს; 

• ხანძარი წყალბადის დანადგარზე ელექტრო მოწყობილობების ან ელექროგაყვანილობაზე 
ცეცხლის გაჩენის გამო; 

• ელ. ენერგიის გამორთვა საზომ საკონტროლო ხელსაწყოებზე და ჰაერის მიწოდების 
შეწყვეტა „მონსანტოს“ დანადგარზე; 

ამიაკის საამქროში, ყველა შესაძლო ავარიული სიტუაციის განვითარების შემთხვევისათვის 
საწარმო ახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს. 

ამონიუმის გვარჯილას საამქრო 

ამონიუმის გვარჯილას საამქროში, ავარიული სიტუაციების შექმნისა და ავარიების. 
განვითარების რისკ-ფაქტორებია: 

• აირადი ამიაკის მილგაყვანილობის გამოხეთქვა, საამქროში შემოსასვლელ 
ელექტროსაკვალთამდე, ან შუასადების გაგლეჯვა ელექტროსაკვალთის წინ. 

• აირადი ამიაკის მილგაყვანილობის  გამოხეთქვა, აპარატების (პოზ. X-37 და T-1) 
მთლიანობის დარღვევა, რომელიც დაკავშირებული იქნება აირადი ამიაკის 
გამოყოფასთან (ნიშნულებზე 6,0-12,0 მ); 

• აირადი ამიაკის მილგაყვანილობის გაგლეჯა, აპარატების (T-1 და P-4) მთლიანობის 
დარღვევა, რაც დაკავშირებულია ამიაკის გამოტყორცნასთან (ნიშნულზე 12,0 მ); 

• აირადი ამიაკის მილგაყვანილობის გაგლეჯა, ნსგ აპარატის პოზ. (P-3) მთლიანობის 
დარღვევა, რაც დაკავშირებულია ამიაკის  გამოტყორცნასთან (ნიშნულზე 16,0 მ); 

• აზოტმჟავას მილგაყვანილობის გაგლეჯა (აზოტმჟავას გამაცხელებელში პოზ. T-2  
აზოტმჟავის მიწოდების ხაზზე,  წამკვეთამდე), რაც დაკავშირებულია აზოტმჟავის 
დაღვრასთან; 

• აზოტმჟავას მილგაყვანილობის გაგლეჯა (წამკვეთის შემდეგ) შემთბობის (პოზ. T-2) და 
ნეიტრალიზაციის აპარატის (პოზ. P-3) მთლიანობის დარღვევა, რაც დაკავშირებულია 
აზოტმჟავას დაღვრასთან; 

• ამონიუმის გვარჯილის თუთქის დაშლა ამაორთქლებელ აპარატში (პოზ. NТ-10); 
• თუთქის დაშლა დაწნევის მილგაყვანილობაში ჩაყურსული ტუმბოების (პოზ. H-16) 

შემდეგ; 
• თუთქის დაშლა საცავში (პოზ.  E-15); 
• ამონიუმის გვარჯილას აალება შეფუთვის განყოფილებაში, ტრანსპორტიორის ლენტაზე; 
• ამონიუმის გვარჯილის აალება რკინიგზის ვაგონებში. 

ამონიუმის გვარჯილის საამქროში, ყველა შესაძლო ავარიული სიტუაციის განვითარების 
შემთხვევისათვის საწარმო ახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს. 

აზოტმჟავას საამქრო 

აზოტმჟავას საამქროში, ავარიული სიტუაციების შექმნისა და ავარიების. განვითარების რისკ-
ფაქტორებია: 
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• აირადი ამიაკის მილგაყვანილობის გარღვევა ან ამაორთქლებელი ბლოკის აპარატებში, 
ამიაკის ძლიერი გაშვების წარმოქმნა, ჩამკეტი და მარეგულირებელი არმატურის 
დაზიანების გამო; 

• საქვაბე აგრეგატის ელემენტების გარღვევა, ნიტროზული აირების და გადახურებული 
ორთქლის გამოტყორცნა; 

• აფეთქება საკონტაქტო აპარატში, ამიაკის და აზოტის ჟანგეულების გამოტყორცნით; 
• ნიტროზული დაჭირხვნის შემდეგ, ნიტროზული აირის მილგაყვანილობის გარღვევა; 
• ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობის გარღვევა ან ძლიერი გაშვების წარმოქმნა, ჩამკეტი 

და მარეგულირებელი არმატურის დაზიანების გამო; 
• ბუნებრივი აირის ანთება ბუნებრივი აირის შემოსასვლელ მილგაყვანილობაში’ 
• ზეთის წვა ტურბოკომპრესიის განყოფილებაში; 
• აზოტ-წყალბადის ნარევის გამოხეთქვა მილგაყვანილობის გარღვევის ან ჩამკეტი და 

მარეგულირებელი არმატურის დაზიანების გამო; 
• აზოტმჟავას გამოხეთქვა ჩამკეტი და მარეგულირებელი არმატურის მე-4 და მე-5 ბლოკის 

აპარატების მჟავის საწყობის მილგაყვანილობის დაზიანების გამო; 
• სიგნალიზაცია, სამანქანო დარბაზის ჰაერში აზოტის ჟანგეულების გაზრდის შესახებ 0,005 

მგ/დმ3-ზე ზემოთ; 
• ავტომატური სიგნალიზაციის ამოქმედება, სამანქანო დარბაზის ჰაერში ამიაკის 

შემცველობის გაზრდის შესახებ 20 მგ/მ3-ზე ზემოთ.  

ციანმარილების საამქრო 

ციანმარილების წარმოებაში (ციანმჟავას განყოფილება) ავარიული სიტუაციების შექმნისა და 
ავარიების. განვითარების რისკ-ფაქტორებია: 

• ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობის გარღვევა; 
• ბუნებრივი აირის  ანთება მილგაყვანილობის გარღვევისას; 
• წყალბადის კომუნიკაციის გარღვევა და ანთება; 
• აფეთქება კონვენტორში (პოზ-16); 
• ხანძარი ან ცეცხლის გაჩენა სინთეზის სტადიაზე; 
• აირადი ამიაკის მილგაყვანილობის გარღვევა სინთეზის სტადიაზე; 
• ციანმჟავის ხაზის გარღვევა კონდენსატორიდან (პოზ-52) შემკრებამდე (პოზ-53) 

მონაკვეთზე; 
• ციანმჟავის პოლიმერიზაცია აბსორბცია რექტიფიკაციის სტადიის აპარატში (პოზ.-52); 
• თხევადი ამიაკის მილგაყვანილობის გარღვევა სიცივის დანადგარზე; 
• ციანმჟავის პოლიმერიზაციის მოვლენა საცავში; 
• მბრუნავი წყლის ციკლის ცივი წყლის რეზერვუარში დონის დაცემა; 

გარდა ამისა, ციანმარილების წარმოების (ციანმჟავას განყოფილება) შესაძლებელია: 

• ციანმჟავას დაქცევა მიმღები მილგაყვანილობის გაგლეჯით ან ციანმჟავას საცავის (პოზ-
20) გადავსებით; 

• ციანმჟავის მილგაყვანილობის დარღვევა. ნეიტრალიზატორის (პოზ.-N5) შემკრების (პოზ-
20) შემდეგ დაგაზიანება ნეიტრალიზაციის სტადიაზე; 

• ციანნატრიუმის ხსნარის დიდი რაოდენობით დაღვრა; 
• ხანძარი ან ცეცხლის გაჩენა ნეიტრალიზაციის სტადიაზე; 
• გამოორთქვლის აპარატის პ-0-2 დაზიანების გამო დიდი რაოდენობის ხსნარის დაღვრა; 
• ბუნებრივი აირის გამოხეთქვა ან ბუნებრივი აირის კომუნიკაციის აფეთქება;   
• ბუნებრივი აირის ანთება. ბუნებრივი აირის კომუნიკაციის გაგლეჯვის დროს;  

ციანმარილების საამქროში, ყველა შესაძლო ავარიული სიტუაციის განვითარების 
შემთხვევისათვის საწარმო ახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს. 
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ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების დეტალური გეგმა წარმოდგენილია დანართში 6. 

 

6.9.2 ავარიული სიტუაციების პრევენციის ღონისძიებები და ავარიებზე რეაგირება  

საწარმოში ავარიული სიტუაციების შექმნის და განვითარების პრევენციის მიზნით, 
სისტემატიურად განხორციელდება: 

• საწარმოში არსებული საზომ საკონტრო ხელსაწყოების გამართულობის შემოწმება; 
• ჰიდროჩამკეტების და უკუსარქველების ჰერმეტულობა და ტექნიკური გამართულობის 

კონტროლი; 
• ელექტროსახანძრო სიგნალიზაციის გამართულობის შემოწმება; 
• ტექნოლოგიური მილსადენების ჰერმეტულობის კონტროლი; 
• სავენტილაციო დანადგარების გამართულობის კონტროლი; 
• ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილი მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგი; 
• წნევაზე მომუშავე ჭურჭლის ჰიდრო და პნევმო გამოცდის ჩატარება დადგენილ ვადებში; 
• პერსონალის სპეციალური ტანსაცმლის და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით  

უზრუნველყოფა და მათი გამოყენების კონტროლი. 
• ავარიის აღმომჩენი პირი ვალდებულია: ავარიის შესახებ აცნობოს ცვლის უფროსს. 
• ცვლის უფროსი ვალდებულია: 

• დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და 
გაიყვანოს  ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

• რაციის საშუალებით გადასცეს ინფორმაცია მთელ გაერთიანებას; 
• ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი);; 
• სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
• ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს 

ქარის მიმართულება და სიჩქარე; 
• ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ 

იმ ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
• უზრუნველყოფილი იქნება საამქროს ან/და საწარმოს გაჩერება, ავარიული გაჩერების 

ინსტრუქციის თანახმად; 
• ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს; აცნობოს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად. 
აყენებს პოსტებს; 

• იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 

• დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების 
დავალება და კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში 
გამოიყენოს მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. 
აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების 
შემთხვევაში მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

• იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
• აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. მოითხოვოს დაუყოვნებლივ  საცეცხლე და 

სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს ზონიდან ყველა მომსახურე პირი; 
• რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

“ყველას საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი 
სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!” იღებს 
დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური). ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი 
გაბმული სიგნალი); 
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• სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

• ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ 
იმ ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

• აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული 
გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად; 

• ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს; აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 
რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
აყენებს პოსტებს; 

• იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:  

• დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების 
დავალება და კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში 
გამოიყენოს მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. 
აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების 
შემთხვევაში მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

• მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და 
მათთვის პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

• ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

• იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 

 

6.10 კუმულაციური ზემოქმედება 

კუმულაციურ ზემოქმედებაში იგულისხმება საქმიანობის და საკვლევი რაიონის ფარგლებში 
არსებული და პერსპექტიული საწარმოების კომპლექსური ზეგავლენა ბუნებრივ და სოციალურ 
გარემოზე, რაც ქმნის ჯამური ზემოქმედების ეფექტს.  

როგორც წინამდებარე ანგარიშშია მოცემული, სს „რუსთავის აზოტის“ საწარმოო ტერიტორია 
მდებარეობს ქალაქის სამრეწველო ზონაში, სადაც დღეისათვის ფუნქციონირებს არაერთი 
სამრეწველო საწარმო, მათ შორის: შავი და ფერადი მეტალურგიის საწარმოები, ცემენტის 
საწარმოები და სხვა. უშუალოდ საწარმოს მიმდებარე 500 მ-იანი ნორმირებული ზონის 
ფარგლებში მდებარეობს შპს „სულფეკო“-ს და შპს „ემ ელ ქემიკალ ჯორჯია“-ს საწარმოები, სადაც 
გათვალისწინებულია გოგირდმჟავას და მანგანუმის სულფატის წარმოება 

ზემოაღნიშნული საწარმოების ექსპლუატაციის ფაზაზე, შესაძლო კუმულაციური ზემოქმედების 
რისკებიდან, განხილვას ექვემდებარება:  

• ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედება;  
• სატრანსპორტო ნაკადებზე ზემოქმედება;  
• ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედება. 

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე კუმულაციური ზემოქმედება: 

შპს „ემ ენ ქემიკალ ჯორჯიას“ და შპს „სულფეკოს“ საწარმოების ექსპლუატაციაში შესვლის 
შემდეგ, განსახილველ საწარმოსთან ერთობლივად მუშაობის პირობებში, ატმოსფერულ ჰაერში, 
კუმულაციური (ჯამური) ეფექტის მქონე ნივთიერებებიდან უნდა განვიხილოთ: აზოტის 
დიოქსიდი; გოგირდმჟავა; გოგირდის დიოქსიდი; ნახშირჟანგი; შეწონილი ნაწილაკები და 
არაორგანული მტვერი. 

ატმოსფერულ ჰაერში, ემისიების მოდელირების ანგარიში შესრულდა სს „რუსთავის აზოტის“, 
შპს „ემენ ქემიკალ ჯორჯიას“ და შპს „სულფეკოს“ სრული დატვირვით მუშაობის პირობების 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 191 - 379 

შპს „გამა კონსალტინგი“ 
 

გათვალისწინებით და მიღებული შედეგების მიხედვით, კუმულაციური ეფექტის მქონე მავნე 
ნივთიერებების კონცენტრაციები არც ნორმირებულ 500 მ საზღვართან და არც უახლოეს 
დასახლებულ ზონასთან არ აჭარბებს დადგენილ ნორმებს, რაც გვაძლევს საფუძველს ვთქვათ, 
რომ ატმოსფერულ ჰაერში, კუმულაციური ზემოქმედების პირობებში, საცხოვრებელ ზონასთან, 
ადგილი არ ექნება ნორმით დადგენილი ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაციების 
გადაჭარბებას. 

სატრანსპორტო ნაკადებზე კუმულაციური ზემოქმედება: 

როგორც ტექნოლოგიური პროცესების აღწერის და სატრანსპორტო ნაკადებზე ზემოქმეების 
ქვეთავშია მოცემული, საწარმოში, საწყისი ნედლეულის, ამიაკის სინთეზის წყაროდ 
გამოყენებულია ატმოსფერულ ჰაერში არსებული წყალბადი და ბუნებრივი აირი, რაც შეეხება 
აზოტმჟავას და ამონიუმის ნიტრატის წარმოებას, არნიშნულ საამქროებში გამოყენებულია 
საწარმოში მიღებული ამიაკი. 

საწარმოს ექსპლუატაციის ფაზაზე, სატრანსპორტო ოპერაციები ძირითადად უკავშირდება 
მეთილდიეთანოლამინის, გოგირდმჟავას და ნატრიუმის ტუტის (თხევადი და მყარი) შემოტანას 
და საწარმოში მიღებული პროდუქიის გატანას. აღნიშნული ოპერეციები მიმდინარეობს ქ. 
რუსთავის შემოვლითი გზების და სარკინიგზო ხაზების გამოყენებით. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 
ამ გზების გამოყენებით მიმდინარეობს საწარმოს მიმდებარედ არსებული სხვადასხვა 
ობიექტების ნედლეულით მომარაგება და ასევე, ამ ობიექტებში წარმოებული პროდუქციის 
ტრანსპორტირებაც. 

დღეის მდგომარეობით, ქ. რუსთავის სამრეწველო ზონაში არსებული გზები, უზრუნველყოფს 
სატრანსპორტო ნაკადების შეუფერხებლად გატარებას, შესაბამისად, შესაძლებელია ითქვას, რომ 
დღეს-დღეობით, საწარმოს განთავსების ზონაში მოქმედი საწარმოების სატრანსპორტო 
ოპერაციების ერთობლივად (კუმულაციურად) განხორციელების პირობებში, გზებზე ნაკადების 
შეფერხება არ ფიქსირდება. 

სატრანსპორტო ნაკადებზე კუმულაციური ზემოქმედების შეფასების ნაწილში უნდა აღინიშნოს 
საწარმოს მიმდებარედ დაგეგმილი ობიექტის. შპს „ემ ენ ქემიკალ ჯორჯიას“ საწარმოს მოწყობა 
და ექსპლუატაცია, რომელიც თავისთავად საჭიროებს სატრანსპორტო ოპერაციებს, რაც 
საწარმოო გზებზე გამოიწვევს ნაკადების მატებას, თუმცა აღნიშნული გზების 
გამტარუნარიანობის გათვალისწინებით, შესაძლებელია ითქვას, სატრანსპორტო ოპერაციების 
შეფერხება არ იქნება მოსალოდნელი. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სს „რუსთავის აზოტის“ ერთ-ერთ ნედლეულს წარმოადგენს 
გოგირდმჟავა, შესაბამისად, შპს „ემ ენ ქემიკალ ჯორჯიას“ საწარმოს ექსპლუატაციაში შესვლის 
შემდეგ, აზოტის საწარმოს გოგირდმჟავით მომარაგება განხორციელდება აღნიშნული 
საწარმოდან, რაც აზოტის საწარმოსთვის შეამცირებს სატრანსპორტო ოპერაციების რაოდენობას. 
აღნიშნული ფაქტორი, გარკვეულწილად დააკომპენსირებს ახალი ობიექტის ამოქმედებით, 
სატრანსპორტო ნაკადების მატებით მოსალოდნელ კუმულაციურ ზემოქმედებას.  

ხმაურის გავრცელებით მოსალოდნელი კუმულაციური ზემოქმედება 

საწარმოო ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში წარმოდგენილია ხმაურის გამომწვევი 
რამდენიმე წყარო, ძირითადად კომპრესორები, სატუმბი მოწყობილიბები (ტუმბოები), 
ცენტრალური სამართავი პულტები. გარდა ამისა, საწარმოს ტერიტორიაზე, ნედლეულისა და 
პროდუქციის ტრანსპორტირებისთვის გამოყენებულია შიდა სარკინიგზო ხაზები, რაც ასევე 
ხმაურის გავრცელების დამატებითი წყაროა.  

თითოეულ საამქროებში, 20 ერთეული ხმაურწარმომქმნელი დანადგარის ერთდროულად 
მუშაობის პირობებში, როდესაც თითოეულის ხმაურის დონე შეადგენს 92 დბ-ს, საამქროების 
შენობებში და საამქროების ტერიტორიის ფარგლებში შექმნილი ხმაურის დონე არ გადააჭარბებს 
105.010 დბ-ს. 
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საანგარიშო წერტილად განისაზღვრა საწარმოო ტერიტორიის საზღვრიდან დაახლოებით 1700 მ 
მანძილის დაშორებით არსებული საცხოვრებელი ზონა (სოფ. თაზაქენდი), სადაც ხმაურის 
გავრცელების დონემ, 34 დბ შეადგინა. 

ასევე საგულისხმოა, ის ფაქტი, რომ ხმაურის გავრცელების გაანგარიშება შესრულდა საწარმოს 
ტერიტორიის საზღვრიდან და მხედველობაში არ იქნა მიღებული სააქროების შენობები და 
საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოდგენილი მცენარეული საფარი, რომელიც მნიშვნელოვნად 
ზღუდავს, დაახლოებით 10-15 დბ-თი ხმაურის გავრცელებას. 

სს „რუსთავის აზოტის“, შპს „ემ ენ ქემიკალ ჯორჯიას“ და შპს „სულფეკოს“ ერთობლივად 
მუშაობის პირობებში, თუ დავუშვებთ რომ სამივე საწარმოში, ხმაურწარმომქმნელი 
დანადგარების ერთდროულად მუშაობსას, საწარმოების საზღვართან ხმაურის დონე შეადგენს 
105 დბ-ს, 6.4.1. თავში მოცემული (1) ფორმულის მიხედვით, საწარმოების ტერიტორიაზე 
ხმაურის კუმულაციური (ჯამური) დონე იქნება:  
 

10lg (10 0,1 x 105 + 10 0,1 x 105+ 10 0,1 x 105)= 109,771 დბა. 

ხოლო უახლოეს საცხოვრებელ ზონასთან, არსებული ბარიერების (საწარმოების შენობები, მწვანე 
ნარგავები) გათვალისწინების გარეშე, კუმულაციური ხმაურის გავრცელების დონე მიაღწევს: 

= 109,771 – 15*lg1700+10*lg2–10.5*1700/1000-10xlg2 π= 38 დბ. 

ჩატარებული გაანგარიშების შედეგების მიხედვით, ხმაურდამხშობი ბარიერების 
გათვალისწინების გარეშეც კი, სამივე საწარმოს ერთდროულად მუშაობის პირობებში, 
კუმულაციური (ჯამური) ხმაურის დონე, უახლოეს რეცეპტორთან ნორმის ფარგლებშია, 
შესაბამისად, კუმულაციური ხმაურით გამოწვეული ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელვანი.  

 

 

6.11 ზემოქმედება სოციალურ - ეკონომიკურ გარემოზე 

საწარმო წარმოადგენს გასული საუკუნის 50-იან წლებში შექმნილ საწარმოს, რომელიც 
მინერალური სასუქების და სამრეწველო ქიმიური ნივთიერებების წარმოების მასშტაბების 
გათვალისწინებით ერთ-ერთ უმსხვილეს საწარმოდ განიხილება, რომლის წვლილი რეგიონის და 
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სფეროში შესაძლებელია შეფასდეს როგორც 
მნიშვნელოვანი. 

საწარმოში დღეისათვის დასაქმებულია 2000-ზე მეტი ადამიანი. კომპანია პერიოდულად 
მართავს კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებს. გარდა ამისა, კომპანია თანამშრომლებს 
უზრუნველყოფს სოციალური პაკეტით, რაც გულისხმობს დამატებით საშვებულებო დღეებს, 
უფასო სანატორიულ დასვენებას, ჯანმრთელობის სადაზღვევო პაკეტს და სხვა პრივილეგიებს. 

გარდა ამისა, თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით, კომპანიის მენეჯმენტმა 
შეიმუშავა ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა სადაზღვევო კომპანიასთან ერთად და 
დააზღვია ქარხნის ყველა თანამშრომელი და მათი ოჯახის წევრები, რაც დაახლოებით 5 000 
ადამიანს შეადგენს. 

საწარმო აქტიურად ახორციელებს საწარმოს ტერიტორიის პერიმეტრის გამწვანებით 
ღონისძიებებს, რაც შეეხება ქალაქის გამწვანებას, საწარმო მონაწილეობას მიიღებს მერიის მიერ 
დაგეგმილ გამწვანებით ღონისძიებებში. 
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7 გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები და მონიტორინგი 
7.1 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 საწარმოს გამართულად მუშობით და უსაფრთოხების სრული დაცვით.  

საქმიანობის განხორციელების პროცესში გარემოზე ზემოქმედების შემარბილებელი 
ღონისძიებების გეგმა მოცემულია პარაგრაფში 7.2. გეგმა „ცოცხალი” დოკუმენტია და მისი 
დაზუსტება და კორექტირება მოხდება სამუშაო პროცესში მონიტორინგის/დაკვირვების 
საფუძველზე.  
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7.2 შემარბილებელი ღონისძიებები 

ცხრილი 7.2.1 შემარბილებელი ღონისძიებები ექსპლუატაციის ეტაპზე 

რეცეპტორი/ 
ზემოქმედება ზემოქმედების აღწერა პირველადი წინადადება შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ 

ატმოსფერულ ჰაერში 
ემისიები 

ამიაკის, აზოტმჟავას, ამონიუმის 
სულფატის, ამონიუმის 
ნიტრატის, ცინმჟავას და 
ციანმარილების წარმოების 
ქიმიური პროცესების 
თანმხლები ემისიები. 

• ამიაკის საამქროში, კონვერსიის და სინთეზის დანადგარების გაჩერების ან ავარიული 
სიტუაციების შემთხვევაში, კონვერსიის და სინთეზის დანადგარებიდან გამოშვებული 
ფეთქებადსაშიში და ტოქსიკური აირების დაწვა განხორციელდება ჩირაღდანზე.  

• სიცივის საამქროში, ამიკის წყლის მომზადების განყოფილებაში, უზრუნველყოფილი იქნება 
ავტორეგულატორ-აბსორბერის გამართულობა. 

• აზოტმჟავას საამქროში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების გაწმენდა, ტექნოლოგიური 
სქემის შესაბამისად, განხორციელდება კატალიზური გაწმენდის დანადგარში. 

• ამონიუმის გვარჯილას საამქროში წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების, კერძოდ ამიაკის და 
ამონიუმის ნიტრატის ემისიების შემცირების მიზნით, მათი ატმოსფეროში გაფრქვევა 
მოხდება ამონიუმის ნიტრატის დამარცვლის კოშკის ამაორთქლებელი სკრუბერის (ე.წ. 
სველი მორწყვის სკრუბერის) საშუალებით. 

• შაბიამნის წარმოებაში წარმოქმნილი ნიტროზული აირი, ატმოსფეროში გაფრქვევამდე 
გაირეცხება წყლის სკრუბერში. 

• ციანმჟავას განყოფილებაში წარმოქმნილი ციანიონისა და ნახშირჟანგის შემცველი ნაკადი, 
ატმოსფეროში გაფრქვევამდე გაწმენდილი იქნება სველ მტვერდამჭერში და ჩირაღდანზე. 

• სუფთა ციანმარილების განყოფილებაში, ნატრიუმის ციანიდის მტვერშემცველი ნაკადის 
ატმოსფეროში გაფრქვევამდე გაწმენდა უზრუნველყოფილი იქნება ვენტურის სკრუბერით 
და ტურბულენტური გამრეცხით. 

• საპროექტო ინსინერატორი აღჭურვილი იქნება სველი გაწმენდის სკრუბერით. 
• სარემონტო-სამშენებლო საამქრო აღჭურვილი იქნება ციკლონით. 
• მავნე ნივთიერებების ემისიების ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმებთან 

შესაბამისობის დადგენის და ასევე, საწარმოში არსებული აირმტვერდამჭერი 
მოწყობილობების ეფექტურობის შემოწმების მიზნით, უზრუნველყოფილი იქნება 
მონიტორინგის წარმოება მე-8 თავში მოცემული მონიტორინგის გეგმის შესაბამისად. 

• შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების ამოქმედების შემთხვევაში, დაინერგება 
ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის ავტომატური მონიტორინგის განხორციელება; 

• საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 
რეაგირება. 
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ხმაურის გავრცელება 

• საწარმოს ტექნოლოგიური 
დანადგარების მუშაობასთან 
დაკავშირებული ხმაურის 
გავრცელება; 

• ხმაური სატრანსპორტო 
ოპერაციებისას; 

• ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის გამოყენებული იქნება 
მხოლოდ ქ. რუსთავის სამრეწველო ზონებში განთავსებული და ქ. რუსთავის შემოვლითი 
გზები და რკინიგზა. 

• სისტემატიურად განხორციელდება საწარმოში განთავსებული ტექნოლოგიური 
დანადგარების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი; 

• საჭიროების შემთხვევაში პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება დაცვის საშუალებებით 
(ყურსაცმები); 

• ხმაურის მონიტორინგი, ინსტრუმენტული გაზომვის მეთოდით ჩატარდება საჩივარ 
განცხადებების არსებობის შეთხვევაში; 

• საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდება მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 
რეაგირება, ზემოთჩამოთვლილი ღონისძიებების გათვალისწინებით. 

ნარჩენების წარმოქმნა 
და მათ მართვასთან 
დაკავშირებული 
რისკები 

• ნარჩენებით გარემოს 
დაბინძურება 

• საწარმოში საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ნარჩენების შეგროვება მოხდება ცალ-ცალკე; 
• საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა მოხდება ქ. რუსთავის დასუფთავების მუნიციპალური 

სამსახურის მიერ, შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე; 
• საწარმოში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვა განხორციელდება 

საწარმოში არსებულ, 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტზე 
და გაუვნებლების მიზნით, ეტაპობრივად გაიგზავნება საწარმოში დაგეგმილ ინსინერაციის 
უბანზე ან გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას ან გადამუშავდება ტარა-
შესაფუთი მასალების წარმოების საამქროში  

• დროებითი შენახვის ობიექტზე განთავსებული სახიფათო ნარჩენები შეიფუთება 
სათანადოდ, კერძოდ, განთავსდება შესაბამის კონტეინერებში და „ბიგ-ბეგებში“. 

• შემოწმდება სახიფათო ნარჩენების შესანახად გამოყენებული კონტეინერების მდგომარეობა; 
• უზრუნველყოფილი იქნება სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტზე 

შემოტანილი ნარჩენების აღრიცხვა (შემოსული სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა, სახეობა 
და წარმოშობა), ასევე, მითითებული იქნება ადგილი, სადაც გაიგზავნა სახიფათო ნარჩენები 
დროებითი შენახვის ობიექტიდან; 

• საწარმოში არსებული 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტი 
აღიჭურვება შემკრები არხებით/მილსადენებით და შემკრები აუზით; 

• საწარმოში დაგეგმილი 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის და 
სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტი, რომელშიც გათვალისწინებულია 
აღდგენას დაქვემდებარებული პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის ტომრების 
განთავსება და წინასწარი დამუშავება, მოეწყობა შემუშავებული პროექტის მიხედვით; 

• საწარმოში არსებულ ინერტული ნარჩენების ობიექტზე შემოწმების გარეშე განთავსდება 
მხოლოდ 4.12.1.1 ცხრილში მოცემული ნარჩენები; 

• საწარმოში დაგეგმილი ინსინერატორის უბანი მოეწყობა პროექტით გათვალისწინებული 
სქემის შესაბამისად; 
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• ინსინერატორში წარმოქმნილი ნაცრის შემდგომი მართვა განხორციელდება ნაცრის  
ანალიზის შედეგების მიხედვით;     

• სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების ერთმანეთში შერევის თავიდან აცილების მიზნით, 
შემოღებული იქნება ნარჩენების სეგრეგაციის სისტემა;  

• აკრძალული იქნება: სახიფათო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება; ნარჩენების შეგროვება 
კონტეინერის გარეთ; მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენებისათვის განკუთვნილ 
კონტეინერებში სახიფათო ნარჩენების მოთავსება; თხევადი სახიფათო ნარჩენების 
შეგროვება და დასაწყობება ღია, ატმოსფერული ნალექებისგან დაუცველ ტერიტორიაზე; 
სახიფათო ნარჩენების შესაბამისი ნებართვის მქონე ინსინერატორის გარეთ დაწვა; სახიფათო 
ნარჩენების საკანალიზაციო სისტემაში, მიწისქვეშა ან/და ზედაპირულ წყლებში ჩაშვება; 

• საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების სხვა ორგანიზაციაზე გადაცემის შემთხვევაში, 
ნარჩენების გადაეცემა შესაბამისი ნებართვის/რეგისტრაციის მქონე ორგანიზაციას; 

• ნარჩენების მართვისათვის გამოყოფილი იქნება სათანადო კვალიფიკაციის მქონე 
პერსონალი. 

გრუნტის ხარისხზე და 
გრუნტის წყლებზე 
ზემოქმედება 
 

• ნარჩენებით, 
ნავთობპროდუქტებით და 
სხვა ქიმიური 
ნივთიერებებით გრუნტის 
და გრუნტის წყლების 
დაბინძურება. 

გრუნტისა და გრუნტის წყლების დაბინძურებისგან დაცვის მიზნით: 

• უზრუნველყოფილი იქნება 6.5.2. თავში მოცემული შემარბილებელი ღონისძიებების დაცვა, 
რაც გამორიცხავს ნარჩენების არასწორი მართვით გამოწვეულ ზემოქმედებას გრუნტზე და 
გრუნტის წყალზე; 

• ამიაკის საამქროში, კომპრესორებში გამოყენებული ინდუქტრიული ზეთების დაღვრის 
შემთხვევაში წარმოქმნილი დაღვრილი ზეთების და ზეთით დაბინძურებული წყლების 
შეკრების მიზნით, შენობის გარეთ მოეწყობა ზეთდამჭერი ნაგებობა, რომელიც გამორიცხავს 
ავარიულად დარვრილი ზეთებით გრუნტის და გრუნტის წლების დაბინძურების რისკებს. 

• ამიაკის წყალ-ხსნარის წარმოების უბანზე, ასორბცია-დესორბციის დანადგართან, ჩამდინარე 
წყლების შეკრების მიზნით მოეწყობა წყალშემკრები არხები და სალექარი. 

• ამიაკის წყლის საწყობში, ამიაკის წყლის ჩასასხმელ-ჩამოსასხმელი ესტაკადის მიმდებარედ, 
დაღვრილი ამიაკის წყლისა და ატმოსფერული ნალექების შეგროვების მიზნით, მოეწყობა 
ახალი, რკინა-ბეტონოს შემკრები აუზი/ორმო. 

• თხევადი ჟანგბადის, თხევადი და გაზობრივი აზოტის მწარმოებელი საამქროსთან 
დაღვრილი ზეთებისა და ჩამდინარე წყლების უტილიზაციის მიზნით შენობის გარეთ 
მოეწყობა ჩამდინარე წყლების შემკრები ნაგებობა, რომელიც გამორიცხავს ავარიულად 
დარვრილი ზეთებით გრუნტის და გრუნტის წლების დაბინძურების რისკებს. 

• ზეთების რეგენერაციის უბანზე მოეწყობა ავარიული დაღვრის შემთხვევისათვის 
განკუთვნილი შემკრები სისტემა. 

• ჰაერგამყოფ საამქროში დაღვრილი ზეთებისა და ჩამდინარე წყლების ეფექტურად შეკრების 
მიზნით, რეაბილიტაცია ჩაუუტარდება ჩამდინარე წყლების შემკრებ ნაგებობას. დაგეგმილი 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 197 - 379 

შპს „გამა კონსალტინგი“ 
 

ღონისძიება, ამ უბანზე გამორიცხავს ავარიულად დარვრილი ზეთებით გრუნტის და 
გრუნტის წლების დაბინძურების რისკებს. 

• საწარმოში არსებულ  და საპროექტო 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი 
შენახვის ობიექტები აღიჭურვება შემკრები არხებით/მილსადენებით და შემკრები აუზით. 

• საწვავის/საპოხი მასალი და სხვა თხევადი მასალების დაღვრის შემთხვევაში მოხდება 
დაბინძურებული უბნის ლოკალიზაცია და გაწმენდა; 

ზემოქმედება 
სატრანსპორტო 
ნაკადებზე და 
ტრანსპორტირებასთან 
დაკავშირებული 
რისკები 
 

• საწარმოს ნედლეულით 
მომარაგება; 

• საწარმოში წარმოებული 
პროდუქციის 
ტრანსპორტირება; 

• საწარმოში წარმოქმნილი 
ნარჩენების 
ტრანსპორტირება. 

 

სატრანსპორტო საშუალებებით სახიფათო ტვირთების უსაფრთხოდ ტრანსპორტირებისთვის 
ტვირთგამგზავნი ვალდებულია: 

• გადასცეს გადამზიდველს ტრანსპორტირებისათვის მხოლოდ ის სახიფათო ტვირთი, 
რომელიც დაშვებულია გადასაზიდად და აკმაყოფილებს „სატრანსპორტო საშუალებებით 
სახიფათო ტვირთების გადაზიდვის წესის“ დამტკიცების თაობაზე ტექნიკური რეგლამენტის 
მოთხოვნებს; 

• სახიფათო ტვირთის ტრანსპორტირების მომზადებისას შეამოწმოს ტარის (შეფუთვის) 
მთლიანობა და ვარგისობა, მარკირებისა და ლუქების არსებობა, აგრეთვე კონკრეტული 
სახეობის ტვირთის დატვირთვა/გადმოტვირთვისათვის საჭირო მოწყობილობებისა და 
ტექნიკური აღჭურვილობის შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ 
მოთხოვნებთან; 

• დაიცვას გაგზავნასთან დაკავშირებული მოთხოვნები და გაგზავნის შეზღუდვის პირობები; 
საწარმოდან, სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებას განახორციელებს შესაბამისი 
რეგისტრაციის მქონე ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფილი უნდა იყოს: 

• ნარჩენების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული საქმიანობის რეგისტრაციის 
დამადასტურებელი საბუთით, ნარჩენების მართვის კოდექსის 26-ე მუხლის შესაბამისად; 

• სპეციალური მოწყობილობებითა და ნიშნებით აღჭურვილი სატრანსპორტო საშუალებებით; 
• ტვირთგამგზავნთან (ტვირთმიმღებთან) შეთანხმებული  მოძრაობის განრიგით; 
• სამარშრუტო სქემით (სახიფათო მონაკვეთებისა და შუალედურ გაჩერებებს შორის 

მანძილებისა და საშუალო სიჩქარეების ჩვენებით),  საჭიროების შემთხვევაში; 
• სატრანსპორტო საშუალების დაშვების მოწმობით, განსაზღვრული სახიფათო ტვირთების 

გადაზიდვაზე გაცემული  ნარჩენების მართვის კოდექსის მე-6 მუხლის მე-5 ნაწილისა და 
„ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით ტვირთის გადაზიდვის წესის“ მე-15 მუხლის 
შესაბამისად; 

• კვალიფიცირებული მძღოლებით, რომლებსაც გააჩნიათ „ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებით ტვირთის გადაზიდვის წესის“ მე-2 დანართით განსაზღვრული მოქმედი 
სერტიფიკატი მძღოლის სპეციალური მომზადების შესახებ; 
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რკინიგზის საშუალებით სახიფათო ტვირთების უსაფრთხოდ ტრანსპორტირებისთვის 
ტვირთგამგზავნი ვალდებულია: 

• საფრთხეშემცველი ტვირთის თითოეულ გზავნილზე გაგზავნის სადგურს წარუდგინოს 
„რკინიგზით ტვირთის გადაზიდვის წესების” შესაბამისად შევსებული ზედნადები. 

• ზედნადების გრაფაში „ტვირთის დასახელება” ტვირთგამგზავნმა უნდა მიუთითოს 
ტვირთის ზუსტი დასახელება და საავარიო ბარათის ნომერი. 

• ტვირთგამგზავნმა საფრთხეშემცველი ტვირთი გადასაზიდად უნდა წარმოადგინოს 
სტანდარტულ ტარასა და შეფუთვაში. 

• ტარა და შეფუთვა უნდა იყოს მკვიდრი, გამართული, გამორიცხავდეს ტვირთის გაჟონვასა 
და გადმოცვენას, უზრუნველყოფდეს მის დაცულობასა და გადაზიდვის უსაფრთხოებას. 
ტარისა და შეფუთვის მასალა ინერტული უნდა იყოს მის შიგთავსთან. 

ზემოქმედება 
ადამიანის 
ჯანმრთელობასა და 
უსაფრთხოებაზე 

• მომსახურე პერსონალის 
ჯანმრთელობაზე 
პირდაპირი ზემოქმედება, 

• უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული რისკები 

• საწარმოში არ მოხდება ისეთი ნედლეულის და მასალების გამოყენება, რომლებიც არ 
შეესაბამება თითოეული საამქროსთვის დადგენილ ტექნოლოგიურ რეგლამენტს; 

• საამქროებში უზრუნველყოფილი იქნება ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების არსებობა და 
გამართულობა; 

• აიკრძალება ისეთი მოწყობილობების ექსპლუატაცია, რომლებსაც არ აქვთ გავლილი 
გეგმიური შემოწმება; 

• უზრუნველყოფილი იქნება ელექტრო მოწყობილობების და დანადგარების დამიწება და 
გამართულობა; 

• სწრაფად აალებადი მასალები და სითხეები შენახული იქნება სპეციალურ ტარაში და 
სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში, ნორმებით დაშვებული ოდენობით; 

• დანადგარებისა და მოწყობილობების რემონტის და/და ტექნიკური დათვალიერების დროს 
გაკონტროლდება ჰიდროჩამკეტების, უკუსარქველების და სხვა ტექნიკური დეტალების 
გამართულობა; 

• საამქროების შენობებთან და ტექნოლოგიურ დანადგარებთან აკრძალული იქნება 
მისასვლელი გზების ჩახერგვა; 

• ცეცხლსაშიშ და ფეთქებადსაშიშ უბნებზე აიკრძალება თამბაქოს მოწევა; 
• უზრუნველყოფილი იქნება ტექნოლოგიური დანადგარების კიბეების და მათი მოაჯირების, 

ასევე გადასასვლელი ბაქნების გამართულობა; 
• საწარმოში ყველა ქიმიური პროცესის განხორციელება გათვალისწინებულია დახურულ 

აპარატურაში; 
• პერსონალის სწავლება და ტესტირება ჯამრთელობის დაცვის და პროფესიული 

უსაფრთხოების საკითხებზე;  
• პერსონალის სპეციალური ტანსაცმლის და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით  

უზრუნველყოფა და მათი გამოყენების კონტროლი;  
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• ქიმიური ნივთიერებების სწორი მართვა;  
• ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნების არსებობის შემთხვევაში შესაბამისი 

გამაფრთხილებელი, მიმთითებელი და ამკრძალავი ნიშნების დამონტაჟება;  
• მანქანა-დანადგარების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფა;  
• სამუშაო უბნებზე უცხო პირთა უნებართვოდ ან სპეციალური დამცავი საშუალებების გარეშე 

მოხვედრის და გადაადგილების კონტროლი;  
• ინციდენტებისა და უბედური შემთხვევების სააღრიცხვო ჟურნალის წარმოება;  
• ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების და ხმაურის გავრცელების რისკების 

მინიმიზაციის მიზნით დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებების შესრულების 
კონტროლი. 

• საწარმოში მუდმივად ტარდება საწარმოო ტრამვებისა და პროფესიული დაავადებების 
პროფილაქტიკა; 

შესაძლო ავარიული 
სიტუაციების 
განვითარების რისკები 

• ავარიული სიტუაციების 
შექმნის პრევენცია 

• საწარმოში არსებული საზომ საკონტრო ხელსაწყოების გამართულობის შემოწმება; 
• ჰიდროჩამკეტების და უკუსარქველების ჰერმეტულობა და ტექნიკური გამართულობის 

კონტროლი; 
• ელექტროსახანძრო სიგნალიზაციის გამართულობის შემოწმება; 
• ტექნოლოგიური მილსადენების ჰერმეტულობის კონტროლი; 
• სავენტილაციო დანადგარების გამართულობის კონტროლი; 
• ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილი მოთხოვნების შესრულების მონიტორინგი; 
• წნევაზე მომუშავე ჭურჭლის ჰიდრო და პნევმო გამოცდის ჩატარება დადგენილ ვადებში; 
• პერსონალის სპეციალური ტანსაცმლის და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით  

უზრუნველყოფა და მათი გამოყენების კონტროლი. 
• ავარიის აღმომჩენი პირი ვალდებულია: ავარიის შესახებ აცნობოს ცვლის უფროსს. 
• ცვლის უფროსი ვალდებულია იმოქმედოს ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმის 

შესაბამისად. 
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8 გარემოსდაცვითი მონიტორინგი 

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის მიზანია:    

• პოტენციური ზემოქმედების შეფასების დადასტურება; 
• გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების საკანონმდებლო/ნორმატიულ მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის კონტროლი/უზრუნველყოფა; 
• რისკების და ეკოლოგიური/სოციალური ზემოქმედების კონტროლი;  
• საზოგადოების/დაინტერესებული პირების შესაბამისი ინფორმაციით უზრუნველყოფა;  
• შემარბილებელი და მინიმიზაციის ღონისძიებების ეფექტურობის განსაზღვრა, 

საჭიროების შემთხვევაში - კორექტირება;  
• საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროცესში გარემოზე ზემოქმედების და 

რისკების კონტროლი.  

მონიტორინგის მეთოდები მოიცავს ვიზუალურ დაკვირვებას და გაზომვებს (საჭიროების 
შემთხვევაში). მონიტორინგის პროგრამა აღწერს სამონიტორინგო პარამეტრებს, დროს და 
სიხშირეს,  მონაცემების შეგროვებას და ანალიზს. მონიტორინგის მოცულობა დამოკიდებულია 
მოსალოდნელი ზემოქმედების/რისკის მნიშვნელოვნებაზე.  

გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა შემუშავებულია მხოლოდ ექსპლუატაციის ეტაპისთვის, 
რადგან არ იგეგმება მასშტაბური სამშენებლო სამუშაოები, რაც თავის მხრივ არ საჭიროებს 
აღნიშნული გეგმის შემუშავებას. 

საწარმოოს ფუნქციონირების პროცესში განხორციელდება დანადგარების რეჟიმის 
მონიტორინგი. 

წინამდებარე ცხრილებში მოცემულია, საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე ჩასატარებელი 
მონიტორინგის სამუშაოები. 
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ცხრილი 8.1 ექსპლუატაციის ეტაპზე, სამუშაო ზონის მონიტორინგის გეგმა 

წარმოების და საამქროს 
დასახელება 

სინჯის აღების ადგილი სამუშაო ზონის ჰაერი მგ/მ3 განსაზღვრის მეთოდი 
საკონტრილო 
პარამეტრები 

დასაშვები 
ნორმა 

არაუმეტეს 

მონიტორინგის/ 
გაზომვების 

პერიოდულობა 
1 2 3 4 5 6 

ამიაკის წარმოება სინთეზის საამქრო: საწნეხი 
ტუმბოების განყოფილება 

CO 20,0 12 საათში ორჯერ ქიმიური აირმსაზღვრელი 

დგუშიანი ტუმბოების 
განყოფილება 

CO 20,0 12 საათში ორჯერ ქიმიური აირმსაზღვრელი 

ცენტრალური სამართავი პულტი CO 20,0 
20,0 

12 საათში ორჯერ ქიმიური აირმსაზღვრელი 

თხევადი ამიაკის საწყობი NH3 20,0 მოთხოვნით ქიმიური აირმსაზღვრელი 
370 კ საამქრო დარბაზი: I სართული  NH3 20,0 12 საათში ორჯერ ქიმიური აირმსაზღვრელი 

საამქრო დარბაზი II სართული  NH3 20,0 12 საათში ორჯერ ქიმიური აირმსაზღვრელი 
ცენტრალური სამართავი პულტი NH3 20,0 12 საათში ორჯერ ქიმიური აირმსაზღვრელი 
ამიაკის საწყობი, სამართავი 
პულტი 

NH3 20,0 12 საათში ორჯერ ქიმიური აირმსაზღვრელი 

აზოტმჟავას საამქრო სამართავ პულტთან NO-NO2 5,0 12 საათში ორჯერ ქიმიური აირმსაზღვრელი 
ბლოკთან 1,2 NH3 20,0 12 საათში ორჯერ უნივერსალური აირმსაზღვრელი 
ცენტრალურ სამართავ პულტთან NH3 

 
 
NO-NO2 

20,0 
 
 
5,0 

12 საათში ორჯერ 
 
 
12 საათში ორჯერ 

ქიმიური აირმსაზღვრელი 
 
 
ქიმიური აირმსაზღვრელი 

ამონიუმის გვარჯილის 
საამქრო 

ტუმბოს განყოფილება NO-NO2 

NH3 
5,0 
20,0 

12 საათში ორჯერ 
12 საათში ორჯერ 

ქიმიური აირმსაზღვრელი 

ცენტრალური სამართავი პულტი NH3 
NO-NO2 

5,0 
20,0 

12 საათში ორჯერ 
12 საათში ორჯერ 

უნივერსალური აირმსაზღვრელი 

შეფუთვის განყოფილება  
 
გვარჯილის 
მტვერი 

 
 
10,0 

 
 
მოთხოვნით 

 
 
წონითი მეთოდი 

ციანმარილების წარმოება ცინმჟავას განყოფილების საამქრო 
დარბაზი 

CN- 0.3 12 საათში ორჯერ ფოტოკოლორიმეტრული 
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სამართავი პულტი CN- 0.3 12 საათში ორჯერ ფოტოკოლორიმეტრული 
შეფუთვის განყოფილება CN- 0.3 12 საათში ორჯერ ფოტოკოლორიმეტრული 
ცინმარილების სამართავი პულტი/ 
ცენტრიფუგირების განყოფილება 

CN- 0.3 12 საათში ორჯერ ფოტოკოლორიმეტრული 

ციკლონების განყოფილება CN- 0.3 12 საათში ორჯერ ფოტოკოლორიმეტრული 
ცინმჟავას საცავთან CN- 0.3 12 საათში ორჯერ ფოტოკოლორიმეტრული 
ნეიტრალიზაციის განყოფილება: 
I სართული 
II სართული 
III სართული 
IV სართული 

 
 
CN- 

CN- 

CN- 

CN- 

 
 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 

 
 
12 საათში ორჯერ 
12 საათში ორჯერ 
12 საათში ორჯერ 
12 საათში ორჯერ 

 
 
ფოტოკოლორიმეტრული 
ფოტოკოლორიმეტრული 
ჰოტოკოლორიმეტრული 
ფოტოკოლორიმეტრული 

კაპროლაქტამის საამქრო ნეიტრალიზაციის სტადია SO3 
NH3 
SO3 

1,0 
20,0 
1,0 

 
მოთხოვნით 

ფოტოკოლორიმეტრული 
უნივერს. აირმზომი 
ფოტოკოლორიმეტრული 

მაგნეზიტის მიღების განყოფილება NO-NO2 

NO-NO2 
5,0 
5,0 

24 სთ-ში ერთხელ 
24სთ-ში ერთხელ 

ქიმიური აირმსაზღვრელი 

 

ცხრილი 8.2. ექსპლუატაციის ეტაპზე, საწარმოს და მიმდებარე ტერიტორიის ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგის გეგმა 

სინჯის აღების ადგილი საკონტროლო 
პარამეტრები 

დასაშვები 
ნორმა 

არაუმეტეს 
მგ/მ3 

კონტროლის სიხშირე განსაზღვრის მეთოდი 

1 2 3 4 5 
სინთეზის საამქროს ტერიტორია CO 

NH3 
6.0 
6.0 

12 საათში ორჯერ 
12 საათში ორჯერ 

ქიმიური აირმსაზღვრელი 
ქიმიური აირმსაზღვრელი 

სიცივის საამქროს ტერიტორია CO 
NH3 

6.0 
6.0 

12 საათში ორჯერ 
12 საათში ორჯერ 

ქიმიური აირმსაზღვრელი 
ქიმიური აირმსაზღვრელი 

კაპროლაქტამის საამქრო, მაგნეზიტის 
მიღების განყოფილება 

 
NO+NO2 
 

 
1.5 

 
12 საათში ორჯერ 
 

 
ქიმიური აირმსაზღვრელი 

აზიტმჟავას საამქროს ტერიტორია NO+NO2 

NH3 
1.5 
6.0 

12 საათში ორჯერ 
12 საათში ორჯერ 

ქიმიური აირმსაზღვრელი 
ქიმიური აირმსაზღვრელი 
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ქარხანა 550-ის სამმართველოს 
მიმდებარე ტერიტორია 

NO+NO2 
NH3 
SO2 
CO 

0.04 
0.2 
0.5 
5.0 

კვირაში ერთხელ 
კვირაში ერთხელ 
კვირაში ერთხელ 
კვირაში ერთხელ 

ფოტოკოლორიმეტრული 
ფოტოკოლორიმეტრული 
ფოტოკოლორიმეტრული 
ქიმიური აირმსაზღვრელი 

საქვაბე საამქროს მიმდებარე 
ტერიტორია 

NO+NO2 
NH3 
SO2 
CO 

0.04 
0.2 
0.5 
5.0 

კვირაში ერთხელ 
კვირაში ერთხელ 
კვირაში ერთხელ 
კვირაში ერთხელ 

ფოტოკოლორიმეტრული 
ფოტოკოლორიმეტრული 
ფოტოკოლორიმეტრული 
ქიმიური აირმსაზღვრელი 

რკინიგზის საამქროს ტერიტორია NO+NO2 
NH3 
SO2 
CO 

0.04 
0.2 
0.5 
5.0 

კვირაში ერთხელ 
კვირაში ერთხელ 
კვირაში ერთხელ 
კვირაში ერთხელ 

ფოტოკოლორიმეტრული 
ფოტოკოლორიმეტრული 
ფოტოკოლორიმეტრული 
ქიმიური აირმსაზღვრელი 

მეტეოროლოგიური პირობების 
განსაზღვრა სამრეწველო შენობების 
სამუშაო ზონაში 

ფარდობითი 
ტენიანობა; 
ქარის მოძრაობის 
სიჩქარე; 
ტემპერატურა 
ცივ პერიოდში; 
ტემპერატურა 
თბილ პერიოდში 
 

ა.უ 75 % 
 
ა.უ 0,3 მ/წმ 
 
 
16-22 0C 
 
 
20-28 0C 

კვირაში ერთხელ 
 
კვირაში ერთხელ 
 
 
კვირაში ერთხელ 
 
 
კვირაში ერთხელ 

ასთმანის ფსიქრომეტრი 
 
ანემომეტრი 
 
 
ასთმანის ფსიქრომეტრი 
 
 
ასთმანის ფსიქრომეტრი 
 

ცხრილი 8.3 ექსპლუატაციის ეტაპზე, ატმოსფერულ ჰაერში სამრეწველო გამონაბოლქვი მტვერ-აირნარევების მონიტორინგი  
წარმიების და საამქროს 

დასახელება 
სინჯის აღების ადგილი საკონტროლო 

პარამეტრი 
დასაშვები 

ნორმა 
არაუმეტეს 

მგ/ლ  

კონტროლის სიხშირე განსაზღვრის მეთოდი 

1 2 3 4 5 6 
ამიაკის წარმოება სინთეზის საამქრო NO+NO2 

 
0,023 კვირაში ერთხელ ქიმიური აირმსაზღვრელი 

საკვამლე აირი N1 და N2, 
მილისებრი ღულელის 
შემდეგ 

CO 
SO2 
 

0,062 
0,0041 

კვირაში ერთხელ 
კვირაში ერთხელ 
 
 

ქიმიური აირმსაზღვრელი 
ქიმიური აირმსაზღვრელი 
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აზოტმჟავას საამქრო კატალიზური გაწმენდის 
შემდეგ 

NO+NO2 
CO 
 

0,539 
0,112 

კვირაში 5-ჯერ 
კვირაში ერთხელ 

ფოტოკოლორიმეტრული 
ქიმიური აირმსაზღვრელი 

ამონიუმის გვარჯილის 
საამქრო 

გამრეცხი სკრუბერის 
შემდეგ 

NH4NO3 
NH3 

0.200 
0.05 

კვირაში ერთხელ 
კვირაში ერთხელ 

ფოტოკოლორიმეტრული 
ფოტოკოლორიმეტრული 

ციანმარილების საამქრო თერმოჰექსპაუსტერის 
შემდეგ (პოზ. 58) 

HCN 
CO 

0.723 
51.97 

ყოველდღე 
კვირაში ერთხელ 

ტიტრიმეტრული 

„ვენტურის“ სკრუბერის 
შემდეგ (პოზ. 0,8 

CN 0.0018 კვირაში ერთხელ ფოტოკოლორიმეტრული 

ამონიუმის სულფატის 
საამქრო 

მომუშავე სველი 
სკრუბერის შემდეგ 

ამონიუმის 
სულფატის მტვერი 

0,09899 კვირაში ერთხელ ფორმალინით 

მაგნეზიტის 
მომზადების უბანი 

გამწმენდი სკრუბერის 
შემდეგ 

NO2 0,145 მოთხოვნით ფოტოკოლორიმეტრული 
ქიმიური აირმსაზღვრელი 

შაბიამნის უბანი სველი მორწყვის 
დანადგარის შემდეგ 

NO2 0,505 მოთხოვნით ფოტოკოლორიმეტრული 
ქიმიური აირმსაზღვრელი 

სამშენებლო მასალების 
და სარემონტო საამქრო 

მტვერგამწოვი ბუნკერის 
შემდეგ 

შეწონილი 
ნაწილაკები 

0,0049 მოთხოვნით წონითი მეთოდი 
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9 საზოგადოების ინფორმირებისა და მის მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და 
შენიშვნების შეფასება 

საწარმოს საქმიანობასთან დაკავშირებით მომზადებული სკოპინგის ანგარიში განთავსდა 
როგორც სამინისტროსა და ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის ოფიციალურ ვებგვერდებზე, 
ისე ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს საინფორმაციო დაფაზე.  

ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით 2020 წლის 29 
ივნისს ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის უკან მდებარე სკვერში (ღია სივრცეში) გაიმართა 
საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვას ესწრებოდნენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს, სს „რუსთავის აზოტის“, საკონსულტაციო კომპანია „გამა 
კონსალტინგის“, რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის, რადიო თავისუფლების“, საინიციატივო 
ჯგუფის „გავიგუდეთ“ წარმომადგენლები და ქ. რუსთავის მოსახლეობა. 

საჯარო განხილვაზე საზოგადოების მხრიდან გამოთქმული შენიშვნები ძირითადად 
დაკავშირებული იყო კომპანიის სოციალურ პასუხისმგებლობასთან, წარმადობის გაზრდით 
გამოწვეულ ცვლილებებთან, ემისიების შემცირებასა და საწარმოში ემისიების გაზომვის 
ტექნიკასთან. ამასთან, დაინტერესებული საზოგადოების მხრიდან დაისვა კითხვა იმის თაობაზე, 
თუ როგორ ახდენდა საწარმო წლების მანძილზე სახიფათო ნარჩენების მართვას, განსაკუთრებით 
მაშინ, როდესაც ეს პროცესი არ რეგულირდებოდა კანონით. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით საკონსულტაციო კომპანიის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ 
მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წლამდე არ არსებობდა „ნარჩენების მართვის კოდექსი“, კომპანია 
ყოველთვის ეყრდნობოდა არსებულ სტანდარტებს. საწარმო გარკვეული სახის სახიფათო 
ნარჩენის გაუვნებელყოფას ახდენდა კაპროლაქტამის საამქროში (კაპროლაქტამის წარმოების 
შეჩერებამდე), ამასთან სახიფათო ნარჩენის მართვის მიზნით აფორმებდა ხელშეკრულებას 
შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციასთან. მოსახლეობის მხრიდან გამოითქვა ინტერესი 
იმის შესახებ, თუ რამდენად არის საწარმოს მიერ დაგეგმილი ინსინერატორის წარმადობა 
საკმარისი საწარმოში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების დაწვისთვის, რაზეც კომპანიის 
წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ ინსინერატორის წარმადობა სრულებით საკმარისია საწარმოში 
მოსალოდნელი სახიფათო ნარჩენების სამართავად. ამასთან, მისი განმარტებით წარმოდგენილი 
წარმადობა და სამუშაო საათები მოცემულია უარესი სცენარის გათვალისწინებით და 
შესაძლებელია დანადგარმა იმუშაოს შედარებით ნაკლები დატვირთვითაც. საზოგადოების 
მხრიდან შენიშვნები დაფიქსირდა აგრეთვე მიმდებარე სამრეწველო და შესაძლო 
დამაბინძურებელი ობიექტების არასრული აღწერის კუთხით, აგრეთვე საწარმოს მიმდებარედ 
არსებული საკანალიზაციო ჭების დახურვისა და დამატებითი საკომპენსაციო/შემარბილებელი 
ღონისძიებების საკითხების მიმართ. 

ღნიშნული შენიშვნები გათვალისწინებულია სკოპინგის დასკვნით განსაზღვრულ მოთხოვნებში. 

რაც შეეხება გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვას, წინამდებარე გზშ-ს ანგარიშის საჯარო 
განხილვები გაიმართება „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“-ს მე-11 და მე-12 მუხლების 
შესაბამისად.
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ცხრილი 9.1. სამინისტროს მიერ გაცემული N66; 20.07.2020 სკოპინგის დასკვნის პირობებზე რეაგირების შესახებ ინფორმაცია 

N პირობები შესრულებულია 
1 გზშ-ის ანგარიში უნდა მოიცავდეს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 

მუხლის მესამე ნაწილით დადგენილ ინფორმაციას; 
გზშ-ს ანგარიში მოიცავს 
გარემოსდაცვითი  შეფასების  
კოდექსის“  მე-10 მუხლის მესამე 
ნაწილით დადგენილ ინფორმაციას. 
ანგარიშს თან ერთვის შესაბამისი 
დოკუმენტაცია. 

2 გზშ-ის ანგარიშს უნდა დაერთოს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის მეოთხე 
ნაწილით განსაზღვრული დოკუმენტაცია; 

3 გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს სკოპინგის ანგარიშში მითითებული 
(განსაზღვრული, ჩასატარებელი) კვლევების შედეგები, მოპოვებული და შესწავლილი ინფორმაცია, გზშ-
ის პროცესში დეტალურად შესწავლილი ზემოქმედებები და შესაბამისი შემცირების/შერბილების 
ღონისძიებები; 

გზშ-ს ანგარიშის ცალკეული 
პარაგრაფები მოიცავს აღნიშნულ 
ინფორმაციას. 

3.1 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად გზშ-ის ანგარიში 
ხელმოწერილი უნდა იყოს იმ პირის/პირების მიერ, რომელიც/რომლებიც 
მონაწილეობდა/მონაწილეობდნენ მის მომზადებაში, მათ შორის, კონსულტანტის მიერ. 

ინფორმაცია მოცემულია 1.2 ცხრილში 

4 გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს: 
მიმდინარე საქმიანობის და პროექტის დეტალური აღწერა; ინფორმაცია მოცემულია მე-4 თავის 

შესაბამის ქვეთავებში. 
პროექტის/დაგეგმილი საქმიანობის და ცვლილებების საჭიროების დასაბუთება; ინფორმაცია მოცემულია მე-3 თავში 
საქმიანობის განხორციელების ადგილის GPS კოორდინატები Shp ფაილებთან ერთად; ინფორმაცია წარმოდგენილია 

დანართის სახით (იხ.  CD) 
საწარმოს გენ-გეგმა დეტალური ექსპლიკაციით (ემისიების წყაროების მითითებით) და თითოეული 
საამქროს გეგმა. საწარმოს განთავსების ტერიტორიის სიტუაციური სქემა (შესაბამისი აღნიშვნებით, ფოტო 
მასალა); 

ინფორმაცია წარმოდგენილია 4.1 
თავში, 4.1.2 და 4.1.3 ნახაზებზე  და 
დანართი 2-ში. 

დეტალური ინფორმაცია საპროექტო ტერიტორიის შესახებ (საწარმოს ტერიტორიიდან უახლოესი 
მანძილი საცხოვრებელ სახლამდე, საავტომობილო ტრასამდე, ზედაპირული წყლის ობიექტამდე); 

ინფორმაცია მოცემულია 4.1 თავში 

ინფორმაცია 500 მ რადიუსის საზღვრებში არსებული ნებისმიერი ტიპის საწარმოს და წარმოების შესახებ 
მანძილების და ობიექტების დანიშნულების მითითებით; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.1 თავში 

პროექტის ალტერნატიული ვარიანტები: შესაბამისი დასაბუთებით, მათ შორის არაქმედების 
ალტერნატივა და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით ოპტიმალური, დასაბუთებული ალტერნატივა 
(განსაკუთრებული დასაბუთებით ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებების გაფრქვევების საკითხზე); 

ინფორმაცია მოცემულია მე-3 თავში 

საწარმოს ტერიტორიის საკუთრების ან იჯარის ხელშეკრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; ინფორმაცია მოცემულია დანართში 1 
(საჯარო რეესტრის ამონაწერი) 

ინფორმაცია საწარმომდე მისასვლელი გზების შესახებ; ინფორმაცია მოცემულია 4.1 თავში 
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ქიმიური საწარმოს მთლიან ტერიტორიაზე ფართობების დანაწილება, დანიშნულების მითითებით და 
მათი დეტალური აღწერა (არსებული ძირითადი და დაგეგმილი ობიექტები, დამხმარე საამქროები); 

ინფორმაცია მოცემულია 4.1.1 
ნახაზზე, მე-2 დანართში და CD 
დისკზე. 

საწარმოს ტექნოლოგიური სქემის (საწარმოო პროცესის) აღწერა; ინფორმაცია მოცემულია მე-4 თავის 
შესაბამის ქვეთავებში. 

საწარმოს არსებული და დაგეგმილი თითოეული ინფრასტრუქტურული ობიექტის, დანადგარისა 
(სიმძლავრე და წარმადობა) და ტექნოლოგიური მოწყობილობის დეტალური აღწერა (მათ შორის 
ინსინერატორი); 

ინფორმაცია მოცემულია მე-4 თავის 
შესაბამის ქვეთავებში. 

მოქმედი საამქროების შესახებ ინფორმაცია, მათი განთავსების GIS კოორდინატების მითითებით, 
თითოეული საამქროს აღწერა სქემაზე დატანით; 

ინფორმაცია მოცემულია მე-4 თავის 
შესაბამის ქვეთავებში. 4.1.1 ნახაზზე, 
მე-2 დანართში და GIS კოორდინატები 
წარმოდგენილია shp ფაილების სახით 
CD დისკზე. 

საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული წარმოების, შესაბამისი ცვლილებით და დაგეგმილი წარმოების 
შესახებ ინფორმაცია და დაგეგმილ საწარმოსთან ტექნიკური ან/და ფუნქციური ურთიერთკავშირის 
შესახებ დეტალური ინფორმაცია; 

ინფორმაცია მოცემულია მე-4 თავის 
შესაბამის ქვეთავებში. 

საწარმოო ინფრასტრუქტურის მოწყობა/განთავსების შესახებ დეტალური ინფორმაცია; ინფორმაცია მოცემულია მე-4 თავის 
შესაბამის ქვეთავებში. 

დაგეგმილი ობიექტების მოწყობისთვის საჭირო სამუშაოების დეტალური აღწერა; ინფორმაცია მოცემულია მე-4 თავის 
შესაბამის ქვეთავებში. 

დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და სამუშაო გრაფიკი ინფორმაცია მოცემულია 4.1 თავში 
საწარმოო და სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგება, სამეურნეო-ფეკალური, სანიაღვრე და საწარმოო 
ჩამდინარე წყლების მართვის საკითხები (საკანალიზაციო სისტემის სქემის დატანით) თითოეული 
საამქროსათვის; 

ინფორმაცია მოცემულია მე-4.14  
თავში და 4.14.2.1 ნახაზზე 

ხანძარსაწინააღმდეგო დანიშნულებით წყლით მომარაგებისა და სახანძრო სისტემის მოწყობის საკითხები; ინფორმაცია მოცემულია 4.13.6 თავში. 
საწარმოს მიმდინარე და დაგეგმილი საქმიანობების ტექნოლოგიურ პროცესში წყლის გამოყენების 
საკითხების დეტალური აღწერა; 

ინფორმაცია მოცემულია მე-4 თავის 
შესაბამის ქვეთავებში 

წყალმომარაგების საამქროსა და საწარმოში მიმდინარე წყლის დარბილების საქვაბის საამქროში 
არსებული წყალმომარაგებისა და წყლის დარბილების სისტემის დეტალური აღწერა; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.13.3.1. 
თავში 

საწარმოო ჩამდინარე წყლების გაუვნებელყოფის/განეიტრალების ტექნოლოგიისა და აღნიშნული წყლების 
მართვის საკითხები თითოეული საამქროსათვის; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.14.2 თავში 

წყლის გაწმენდის შედეგად წარმოქმნილი შლამის მართვის საკითხები; ინფორმაცია მოცემულია 4.13.4 თავში 
დეტალური ინფორმაცია საწარმოში არსებული (წყალმომარაგების/საქვაბის საამქრო) წყლის მილსადენის 
სისტემისა და მისი გამართულობის შესახებ; 

 ინფორმაცია მოცემულია 4.8 თავში. 
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დეტალური ინფორმაცია საწარმოს ნედლეულით მომარაგების შესახებ; ინფორმაცია მოცემულია მე-4 თავის 
შესაბამის ქვეთავებში და 6.7. თავში  

ნედლეულისა და მზა პროდუქციის რაოდენობა და მათი დასაწყობების მოედნების დეტალური აღწერა; ინფორმაცია მოცემულია მე-4 თავის 
შესაბამის ქვეთავებში და მე-4 
დანართში. 

ინფორმაცია ნედლეულისა და პროდუქციის (შემოზიდვა/გაზიდვის) ტრანსპორტირებისათვის 
გამოყენებული გზების შესახებ; 

ინფორმაცია მოცემულია 6.7 თავში 

ინფორმაცია ნედლეულის ტრანსპორტირებიდან გამომდინარე გარემოს შესაძლო დაბინძურების და 
შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების შესახებ; 

ინფორმაცია მოცემულია 6.7.1 და 6.7.2  
თავებში 

ინფორმაცია ღამის საათებში (ნედლეულისა და პროდუქციის (შემოზიდვა/გაზიდვის)) ტრანსპორტის 
გადაადგილების აკრძალვისა და ტრანსპორტირებისათვის გამოყოფილი სპეციალური ავტოტრანსპორტის 
შესახებ; 

ინფორმაცია მოცემულია 6.7.1. თავში  

საწარმოს ფუნქციონირების დროს შესაძლო ავარიული სიტუაციების აღწერა და მათი მართვის საკითხი; 
ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების დეტალური გეგმა; 

ინფორმაცია მოცემულია 6.9. თავში და 
მე-6 დანართში 

ნარჩენების მართვის გეგმა; მოწყობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი ნარჩენების სახეობების და 
რაოდენობის შესახებ მონაცემები და შემდგომი მართვის ღონისძიებები; 

ინფორმაცია მოცემულია მე-3 
დანართში 

5 გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება გარემოს თითოეული კომპონენტისათვის და პროექტის განხორციელების შედეგად 
მოსალოდნელი ზემოქმედების შეჯამება, მათ შორის: 
ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე საწარმოს საქმიანობის ეტაპზე, გაფრქვევის წყაროები, გაფრქვეული 
მავნე ნივთიერებები, გაბნევის ანგარიში; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.3 თავში და 
ზ.დ.გ. ნორმების პროექტში 

ხმაურის გავრცელება და მოსალოდნელი ზემოქმედება საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე და შესაბამისი 
შემარბილებელი ღონისძიებები; 

ინფორმაცია მოცემულია 6.4 თავში 

ზემოქმედება ნიადაგზე და გრუნტის ხარისხზე და შესაძლო დაბინძურება, შესაბამისი დეტალური 
შემარბილებელი ღონისძიებები; 

ინფორმაცია მოცემულია 6.2.1. 
ცხრილში და 6.6. თავში 

ზემოქმედება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე და შემარბილებელი ღონისძიებები; ინფორმაცია მოცემულია 6.6. თავში 
მოწყობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი ნარჩენების შესახებ ინფორმაცია და ნარჩენების 
წარმოქმნით მოსალოდნელი ზემოქმედება საწარმოს თითოეული საამქროსათვის; 

ინფორმაცია მოცემულია 6.5 თავში და 
ნარჩენების მართვის გეგმაში 
(დანართი 3). 

შესაძლო ზემოქმედება ისტორიულ-კულტურულ და არქეოლოგიურ ძეგლებზე; ინფორმაცია მოცემულია 6.2.1. 
ცხრილში 

საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი დეტალური შემარბილებელი ღონისძიებების 
გეგმა-გრაფიკი; 

ინფორმაცია მოცემულია ცხრილში 7.2 

ზემოქმედება და ზემოქმედების შეფასება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე, ჯანმრთელობასა და 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკებზე საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე და 
შესაბამისი კონკრეტული შემარბილებელი ღონისძიებები; 

ინფორმაცია მოცემულია 6.8 და 6.11 
თავებძი 
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გზშ-ის ანგარიშში განხილული უნდა იყოს ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეული მავნე ნივთიერებების 
შემცირებისათვის გათვალისწინებული დეტალური შემარბილებელი ღონისძიებები, მათ შორის, 
ტექნოლოგიური/დამხმარე დანადგარების გაუმართაობით და ჰერმეტულობის დარღვევით გამოწვეული 
არაორგანიზებული გაფრქვევების აღმოფხვრის საკითხები; 

ინფორმაცია მოცემულია 6.3.10. თავში 

განსახორციელებელი გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა-გრაფიკი, სადაც გათვალისწინებული 
იქნება ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა და ხმაურის ინსტრუმენტული მონიტორინგის 
(სიხშირის და კოორდინატების მითითებით), მათ შორის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის ავტომატური 
მონიტორინგის დანერგვისა და განხორციელების საკითხები (გაწერილი დეტალურად); 

ინფორმაცია მოცემულია მე-8 თავში 

კუმულაციური ზემოქმედება და ზემოქმედების შედეგების შეფასება მიმდებარე ობიექტების 
გათვალისწინებით (ატმოსფერული ჰაერი, ხმაური და სხვა); ამასთან, კუმულაციის გათვალისწინებით 
ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშში დამატებით საკონტროლო წერტილად 
გათვალისწინებული უნდა იქნეს საპროექტო ტერიტორიის მიმდებარედ არსებული ტერიტორია; 

ინფორმაცია მოცემულია 6.10 თავში 

დასამუშავებელი ნარჩენების სახეობა (კოდი და დასახელება ,,სახეობებისა და მახასიათებლების 
მიხედვით ნარჩენების ნუსხის განსაზღვრისა და კლასიფიკაციის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 
წლის 17 აგვისტოს N426 დადგენილების შესაბამისად), მათი რაოდენობა და წარმოშობა; აგრეთვე, 
ნარჩენების განთავსების ოპერაციის კოდი, საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის II დანართის 
შესაბამისად; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.9; 4.10; 4.11 
და 4.12 თავებში და აღნიშნული 
თავების ქვეთავებში 

დეტალური ინფორმაცია ინსინერაციის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენებისა და მათი მართვის შესახებ, 
ნარჩენის კოდის და დასახლების მითითებით; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.9.2. და 4.9.3. 
თავებში 

10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტებზე, დასაწყობების მიზნით 
გათვალისწინებული ნარჩენების კოდი და დასახლება. შესაბამისი აღდგენის/განთავსების ოპერაციის 
კოდის მითითებით; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.10.2. და 
4.10.4 თავებში 

50 ტონამდე არასახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტზე, დასაწყობების მიზნით 
გათვალისწინებული ნარჩენების კოდი და დასახლება. შესაბამისი აღდგენის/განთავსების ოპერაციის 
კოდის მითითებით; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.11 თავში 

დეტალური ინფორმაცია, პროექტით გათვალისწინებული არასახიფათო და ინერტული ნარჩენების 
პოლიგონის შესახებ „ტექნიკური რეგლამენტი - ნაგავსაყრელის მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და 
შემდგომი მოვლის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 აგვისტოს N421 დადგენილების 
მოთხოვნების გათვალისწინებით; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.12 თავში 
და შესაბამის ქვეთავებში. 

პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის ტომრების ნარჩენების გადამამუშავებელ 
საწარმოში, დასამუშავებლად გათვალისწინებული ნარჩენების შესახებ ინფორმაცია 
(ნარჩენების კოდი და დასახლება), დასამუშავებელი ნარჩენების რაოდენობა 
(წონით ერთეულში). აგრეთვე ნარჩენების აღდგენის ოპერაციის კოდი, 
საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის I დანართის შესაბამისად. 

ინფორმაცია მოცემულია 4.10.4 და 
4.13.5 თავებში 

სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია მოცემულია მე-9 თავში 
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მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება; 
გზშ-ის ფარგლებში შემუშავებული ძირითადი დასკვნები და საქმიანობის პროცესში განსახორციელებელი 
ძირითადი ღონისძიებები; 

ინფორმაცია მოცემულია მე-10 თავში 

6 გზშ-ის ანგარიშში აგრეთვე წარმოდგენილი და გათვალისწინებული უნდა იყოს 
სკოპინგის ანგარიშში (გვ.12, PDF-18) აღნიშნულია, რომ ამიაკის საცავში, ავარიული დაღვრის 
შემთხვევაში, ამიაკის და წყლის ნარევი ტუმბოების საშუალებით გადაიტვირთება სპეციალურ ავარიულ 
რეზერვუარებში. ამიაკის რეზერვუარებს პერიოდულად ჩაუტარდება ჰიდრავლიკური და პნევმოგამოცდა. 
გზშ-ის ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული რეზერვუარების, მათ 
შორის ავარიული რეზერვუარების შესახებ; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.2. თავში 

ამონიუმის გვარჯილას საამქროში წარმოდგენილი გამრეცხი სკრუბერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია; ინფორმაცია მოცემულია 4.4 თავში 
მაგნეზიტის (მაგნიუმის ნიტრატის) წყალხსნარის წარმოებასთან დაკავშირებით აღნიშნულია, რომ 
მიღებული მაგნიუმის ნიტრატის ხსნარი თავსდება მათთვის განკუთვნილ 6 ჰორიზონტალურ საცავში, 
საცავებში დონის კონტროლი ხორციელდება ადგილზე, ხელსაწყოს მეშვეობით. გზშ-ს ანგარიშში 
მოცემული უნდა იყოს აღნიშნული ხელსაწყოს შესახებ ინფორმაცია (მონაცემები, მუშაობის პრინციპი და 
სხვ,); ასევე გოგირდმჟავას საცავების შესახებ ინფორმაცია და შესაბამისი დაცვითი ღონისძიებები; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.6.6. თავში 

ფუნგიციდების საამქროში არსებული გამხსნელი სვეტის წინ ჰაერის წნევის და ხარჯის გამზომი 
ხელსაწყოს შესახებ ინფორმაცია; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.6.8. თავში 

ციანმარილების საამქროში ჩამდინარე წყლების მიწისქვეშა საცავის შესახებ დეტალური ინფორმაცია 
კოორდინატებით; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.7.1.1 თავში  

სახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტზე წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების მართვის დეტალური 
ღონისძიებები; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.10.3 და 
4.10.5 თავებში 

ზეთების მეურნეობაში წარმოქმნილი შლამის სავარაუდო რაოდენობა და შემდგომი მართვის 
ღონისძიებები 

ინფორმაცია მოცემულია 4.13.1 თავში 

სკოპინგის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ზეთების მეურნეობაში ავარიული სიტუაციებისას, საცავში 
რეზერვუარების მთლიანობის დარღვევის შემთხვევაში, მიწისქვეშა საცავების სივრცეები ყველა 
რეზერვუარის ერთდროულად დაზიანების შემთხვევაშიც კი უზრუნველყოფს დაღვრილი ზეთების 
შეკავებას. გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია ამ საცავების შესახებ, მათი 
ტექნიკური პარამეტრებისა და მოცულობის ჩათვლით, ასევე როგორ უზრუნველყოფენ 
აღნიშნული საცავები დაზიანებული რეზერვუარების შემთხვევაში დაღვრილი ზეთების შეკავებას; 

ინფორმაცია მოცემულია  4.13.1 თავში 

სალექარებიდან ამოღებული შლამის რაოდენობა და დასაწყობების ადგილი. ასევე ინფორმაცია 
გარდაბნის შლამშემკრების შესახებ; 

ინფორმაცია მოცემულია 4.13.4 თავში 

ინფორმაცია გარდაბნის შლამშემკრებიდან მდინარე მტკვარში ჩამავალი ნაჟური წყლების მონიტორინგის 
შესახებ (მონიტორინგის შემთხვევაში წარმოდგენილ იქნას შედეგები); 

ინფორმაცია მოცემულია 4.13.4 თავში. 

,,ნარჩენების მართვის კოდექსის” მოთხოვნები დროებითი შენახვის ობიექტთან დაკავშირებით, კერძოდ 
კოდექსის შესაბამისად, ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტში ნარჩენების განთავსება შესაძლებელია 

ინფორმაცია აისახა 4.10.1 და 4.10.4 
თავებში 
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3 წელზე ნაკლები დროით, თუ ნარჩენები განკუთვნილია აღდგენისთვის, ან 1 წელზე ნაკლები დროით, 
თუ ნარჩენები განკუთვნილია განთავსებისთვის; 
,,ნარჩენების მართვის კოდექსის” 23-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მოთხოვნა, კერძოდ, თუ არსებულ 
ნაგავსაყრელს არ აქვს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ნებართვა, ნაგავსაყრელის 
ოპერატორი ვალდებულია „ნაგავსაყრელების მოწყობის, ოპერირების, დახურვისა და შემდგომი მოვლის 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილების მიღებიდან 18 თვის ვადაში შეუთანხმოს სამინისტროს 
ნაგავსაყრელის ამ დადგენილებით განსაზღვრულ პირობებთან შესაბამისობაში მოყვანის გეგმა. 
გასათვალისწინებელია, რომ აღნიშნული 18 თვიანი ვადა ამოიწურა; 

შენიშვნის გათვალისწინებით, 
შესაბამისობის გეგმა წარმოდგენილი 
იქნება მხოლოდ მოთხოვნის 
შემთხვევაში. 

ინსპექტირების მასალებიდან დგინდება, რომ საწარმოს ტერიტორიაზე, ცალკეული საამქროების 
მიმდებარედ დაფიქსირდა ცარიელი (ძველი) ამორტიზირებული შენობა-ნაგებობები და მათში 
განთავსებული ამორტიზირებული დანადგარები, რომელთა დემონტაჟი კომპანიის მიერ დაგეგმილია 
დროთა განმავლობაში. ვინაიდან, აღნიშნულ შენობა-ნაგებობებში მიმდინარეობდა ქიმიური წარმოება, 
აღნიშნული შენობების შემადგენელი მასალები და მათში განთავსებულ მწყობრიდან გამოსული 
დანადგარები, შესაბამისი კვლევის ჩატარებამდე, კომპანიის მიერ განხილულ უნდა იქნას როგორც 
სახიფათო ნარჩენი და მათი მართვა უნდა განხორციელდეს კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო 
ინფორმაცია, შესაბამისი რისკ-ფაქტორებისა და შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებით 
წარმოდგენილ უნდა იქნეს გზშ-ის ანგარიშში. 

ინფორმაცია მოცემულია 4.1. თავში.  

საჯარო განხილვაზე საზოგადოების მხრიდან დასმული საკითხის კერძოდ, საწარმოს მიმდებარე 
ტერიტორიაზე არსებული საკანალიზაციო ჭების შესახებ ინფორმაცია (ჭების გადახურვის საკითხები); 

ინფორმაცია მოცემულია 4.14.2 თავში 

ინფორმაცია დამატებითი შემარბილებელი, საკომპენსაციო ან/და ოპტიმიზაციის (მათ შორის ქალაქის 
გამწვანების კუთხით) ღონისძიებების შესახებ; 

საწარმო აქტიურად ახორციელებს 
საწარმოს ტერიტორიის პერიმეტრის 
გამწვანებით ღონისძიებებს, რაც 
შეეხება ქალაქის გამწვანებას, საწარმო 
მონაწილეობას მიიღებს მერიის მიერ 
დაგეგმილ გამწვანებით 
ღონისძიებებში (იხ. 6.11 თავი). 
 

გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იქნას შეთანხმების ამსახველი დოკუმენტი საკანალიზაციო 
ქსელის მფლობელთან საწარმოო წყლის საკანალიზაციო ქსელში ჩაშვებასთან დაკავშირებით. 

საწარმო დარეგისტრირებულია 
როგორც აბონენტი და სააბონენტო 
დავალიანების გადახდას 
ახორციელებს სააბონენტო 
დარიცხვით, დანართი 7-ში 
მოცემულია შპს „რუსთავის წყალის“ 
სააბონენტო ქვითარი, აბონენტის 
ნომრის მითითებით. 
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ვინაიდან, სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ სს ,,რუსთავის აზოტის’’ 
ქიმიური საწარმოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლინდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
ანგარიშითა და 2008 წლის 11 დეკემბრის N43 ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის პირობების დარღვევა, 
რომლის აღმოფხვრისათვის კომპანიას განესაზღვრა გონივრული ვადები, გზშ-ის ანგარიშში 
წარმოდგენილი უნდა იქნეს გონივრული ვადებით განსაზღვრული პირობების შესრულების შესახებ 
დეტალური ინფორმაცია (ცხრილის სახით) და დარღვეული პირობების გამოსწორების მიზნით 
გატარებული ღონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია. 

ინფორმაცია მოცემულია მე-8 
დანართში 

სკოპინგის ანგარიშში აღნიშნულია, მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოში ამ ეტაპზე შეწყვეტილია 
შაბიამანის წარმოება, კომპანია არ განიხილავს მის დემონტაჟს და პროდუქციაზე მოთხოვნილების 
განახლების შემთხვევაში მოსალოდნელია საამქროს ექსპლუატაციაში გაშვება. იმ შემთხვევაში, თუ 
კომპანია გეგმავს დაგეგმილი ცვლილებების გათვალისწინებით ერთიანი გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების მიღებას, რომელშიც გაერთიანებული იქნება როგორც N43 ისე N22 ეკოლოგიური 
ექსპერტიზის დასკვნებითა და შესაბამისი გარემოზე ზემოქმედების ნებართვებით გათვალისწინებული 
წარმოებები, საჭიროა გზშ-ის ანგარიშში დეტალურად იქნას განხილული ფუნგიციდების საამქროში 
სპილენძის სულფატის (შაბიამანის) წარმოების ტექნოლოგიური პროცესები და მასთან 
დაკავშირებული საკითხები, ხოლო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი იყოს ერთიანი პროექტის სახით;  

ინფორმაცია მოცემულია 4.6.8; 6.3.4.17; 
6.3.4.18 თავებში 

ამასთან გზშ-ის ანგარიში დასათაურებული უნდა იქნას ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 
დანართებით განსაზღვრული პუნქტების შესაბამისად. 

გათვალისწინებულია 

გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია სკოპინგის დასკვნით გათვალისწინებული 
საკითხების შესაბამისად (ერთიანი ცხრილის სახით). 

ინფორმაცია მოცემულია 9.1 ცხრილში 
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10 დასკვნები და რეკომენდაციები 
დასკვნები  

• სს ,,რუსთავის აზოტის’’ ქიმიური საწარმო არის 1951 წელს შექმნილი საწარმო, რომელიც 
განთავსებულია ქალაქ რუსთავში, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე (II და III 
ტერასებზე), ქ. რუსთავის გარეუბანში. ტერიტორიიდან უახლოესი საცხოვრებელი ზონა, 
სოფ. თაზაქენდი დაშორებულია 1740 მ-ით. 

• საწარმოში დასაქმებულია დაახლოებით 2005 ადამიანი. საწარმო ფუნქციონირებს 
მუშაობის უწყვეტ რეჟიმში, რამდენიმე ცვლად, 12 საათიანი, 24 საათიანი და 8 საათიანი 
სამუშაო რეჟიმით. 

• საწარმოს ტერიტორიაზე, შიდა საავტომობილო გზებისა და ადმინისტრაციული 
კორპუსების მიმდებარედ, სადაც ეს შესაძლებელია, მოწყობილია გაზონები, 
ხელოვნურად გაშენებული ხე-მცენარეებითა და ბალახით. საწარმოში სისტემატიურად 
მიმდინარეობს აღნიშნული გაზონების მოვლა-პატრონობა. 

• სს ,,რუსთავის აზოტის’’ ქიმიურ საწარმოში ფუნქციონირებს რამდენიმე საამქრო. 
მოქმედი საამქროები შედგება როგორც ძირითადი ტექნოლოგიური ხაზებისგან. ასევე 
დამხმარე ინფრასტრუქტურული ობიექტებისგან, რომელთა გარეშე საწარმოში 
შეუძლებელია ტექნოლოგიური პროცესების წარმართვა. 

• ამიაკის საამქროში განთავსებული ორი აგრეგატიდან, მუშა მდგომარეობაშია მხოლოდ 
ერთი კონვერსიის აგრეგატი, რომელსაც ჩაუტარდა რეაბილიტაცია და რეაბილიტაციის 
შემდეგ, მისი წლიური სიმძლავრე 200 000 ტონიდან გაიზარდა 240 000 ტ-მდე. საწარმოში 
ასევე იგეგმება მეორე აგრეგატის რეაბილიტაცია. 

• ამიაკის საამქროში ამიაკის წარმოება მიმდინარეობს მაღალი წნევისა და ტემპერატურის 
პირობებში, აირადი წყალბადის (H2) და აზოტის (N2) ურთიერთქმედებით. 

• ამიაკის საამქროში, კომპრესორებში გამოყენებული ინდუქტრიული ზეთების დაღვრის 
შემთხვევაში წარმოქმნილი დაღვრილი ზეთების და ზეთით დაბინძურებული წყლების 
შეკრების მიზნით, დაპროექტებულია ზეთდამჭერი. 

• აზოტმჟავას საამქროში, აზოტმჟავას წარმოების ტექნოლოგიურ ტურბინაზე შეიცვალა 
ორთქლის ტურბინა და დაბალი წნევის ტურბინის როტორი, რამაც გაიზარდა 
აზოტმჟავას გამოსავალი 1100÷1290 ტ-მდე დღე-ღამეში და საწარმოს წლიური სიმძლავრე 
შეადგენს 430000 ტონას. 

• საწარმოში აზოტმჟავას მიღება წარმოება ამიაკის კატალიზური დაჟანგვის შედეგად 
მიღებული აზოტის ოქსიდების წყლით აბსორბციით. 

• ამონიუმის ნიტრატის საამქროში, ამაორთქლებელ აპარატზე გამოიცვალა პორფირებული 
თეფშები საკონცენტრაციო ნაწილში. მდუღარე ფენას გაუკეთდა რეკონსტრუქცია და 
გაიზარდა გამწოვი ვენტილატორების წარმადობა, რამაც გამოიწვია პროდუქციის 
გამოსავლის გაზრდა დღე-ღამეში 1350 ტ-დან 1620 ტ-მდე და საწარმოს წლიური 
წარმადობა შეადგენს 540000 ტონას. 

• ამონიუმის ნიტრატის საამქროში, ატმოსფერულ ჰაერში ემისიების შესამცირებლად, 
ამაორთქლებელი აპარატიდან და ამონიუმის გვარჯილას მარცვლებად ფორმირების 
კოშკურიდან გამოსული ამიაკის შემცველი ჰაერი ატმოსფეროში გაფრქვევამდე 
სუფთავდება ამონიუმის გვარჯილას მტვრისა და ამიაკისაგან გამრეცხ სკრუბერში. 

• კაპროლაქტამის საამქროში, ნედლი ლაქტამის განყოფილებაში მიმდინარეობს 
ციანმარილებში მიღებული არანაკლებ 30 %-იანი ამონიუმის სულფატის წყალ-ხსნარის 
ნეიტრალიზაცია და შემდეგ ამონიუმის სულფატის განყოფილებაში ამონიუმის 
სულფატის მიღება. გარდა ამისა, ჰიდროქსილამინოსულფატის განყოფილებაში 
მიმდინარეობს მაგნეზიტის წყალხსნარის წარმოება. 
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გამა კონსალტინგი 
 

• კაპროლაქტამის საამქროში ასევე შედის ფუნგიციდების განყოფილება, რომელშიც 
მიმდინარეობდა სპილენძის სულფატის (შაბიამანი) კრისტალჰიდრატის წარმოება და 
ბუნებრივი აირის კონდენსატის რექტიფიკაციის გზით გაწმენდა-გამოხდა. 

• საწარმოში შაბიამნის წარმოება შეწყვეტილია, თუმცა არ იგეგმება საამქროს დემონტაჟი და 
პროდუქციაზე მოთხოვნილების განახლების შემთხვევაში საამქრო შეძლებს უპასუხოს 
საბაზრო მოთხოვნას. 

• შაბიამნის საამქროში ტექნოლოგიური პროცესები წარიმართება ე. წ. „კოშკური 
მეთოდით”, რომელშიც საწყისი ნედლეულია სპილენძის ჯართი. 

• საწარმოში ციანწყალბადმჟავას მიღების მეთოდი დაფუძნებულია ჰაერის ჟანგბადით 
ამიაკისა და მეთანის ნარევის არასრულ კატალიზურ დაჟანგვაზე, შემდგომში კონტაქტურ 
აირებიდან მიმდინარეობს ამიაკის გოგირდმჟავით შთანთქმა. ციან წყალბადის წლით 
აბსორბცია და წყალხსნარიდან ციან მჟავას გამოხდა აბსორბენტის ნაწილობრივი 
რეციკლირებით, 

• ციანმჟავას განყოფილებაში, ჩამდინარე წყლები, რომლებიც შეიცავენ ციანიდებს, 
ციანმჟავას განყოფილებიდან, იკრიბება მიწისქვეშა რეზერვუარში (X 505112; Y4597981). 

• რეზერვუარში ჩამდინარე წყლების გარდა ჩაედინება ტექნოლოგიური სტადიებიდან 
იატაკებისა და აპარატების ნარეცხი წყლები და წვიმის წყალი. რეზერვუარი წარმოადგენს 
ვერტიკალურ, კუბისმაგვარ მიმღებს, ჩამდინარე წყლების მისაღებად, შესანახად და 
გასაცემად. 

• ტექნიკური ნატრიუმის ციანიდის მიღება ხდება კაუსტიკური სოდისა და ციანმჟავას 
ნეიტრალიზაციით. მიღებული ხსნარის შემდგომი აორთქლებით და წარმოქმნილი 
მარილის გაშრობით.. 

• ცინ მჟავას საამქრო აღჭურვილია მცირე საქვაბით, რომელიც ცენტრალური საქვაბის 
გაჩერების შემთხვევაში უზრუნველყოფს ციან მჟავას საამქროს ორთქლით მომარაგებას. 
ციანმარილების წარმოებას გააჩნია წყლის საკუთარი ბრუნვითი წყალმომარაგების 
სისტემა. 

• წარმოქმნილი მყარი და თხევადი სახიფათო და ზოგიერთი არასახიფათო ნარჩენების 
გარემოში მოხვედრის პრევენციის მიზნით, კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, საქვაბის 
საამქროსთან მოაწყოს ინსინერაციის უბანი. 

• ინსინერაციის უბანზე მყარი სახიფათო და ზოგიერთი არასახიფათო ნარჩენი შემოვა 
შესაბამისი კონტეინერით და განთავსდება მათთვის განკუთვნილ საწყობში. ამავე 
ინსინერატორში მოხდება საწარმოში წარმოქმნილი სამედიცინო ნარჩენების 
ინსინერაციაც, რომელებიც ასევე შემოვა დახურული კონტეინერებით. ინსინერატორში 
სამედიცინო ნარჩენების ჩატვირთვა მოხდება შეფუთვის გაუხსნელად. 

• საწარმოს გააჩნია სახიფათო ნარჩენების განთავსების ობიექტი აღნიშნულ ობიექტზე 
განთავსებული სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა არ აღემატება 10 ტონას, თუმცა 
აღნიშნულ უბანზე, შესაძლებელია განთავსდეს 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენი. 
აქედან გამომდინარე, საწარმომ მიიღო გადაწყვეტილება, აღნიშნული ობიექტი 
განიხილოს როგორც ,,10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის 
ობიექტი’’. 

• 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტზე წარმოქმნილი 
ჩამდინარე წყლების გაწმენდის მიზნით, დაიგეგმა 2 სექციიანი სალექარის განთავსება. 

• საწარმოში იგეგმება კიდევ ერთი 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი 
შენახვის ობიექტის მოწყობა, რომელიც განკუთვნილი იქნება საწარმოს ტერიტორიაზე 
არსებული ტარა-შესაფუთი მასალების დამზადების საამქროში 
შემოტანილი/დაბრუნებული პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მეორადი 
ტომრებისთვის.  
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გამა კონსალტინგი 
 

• საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე სახიფათო ნარჩენების წარმოქმნასთან ერთად ადგილი 
აქვს არასახიფათო ნარჩენების წარმოქმნასაც. საწარმოში, არასახიფათო ნარჩენების 
განთავსება წარმოებს სარკინიგზო ხაზის მიმდებარედ არსებულ კაპიტალურად 
მობეტონებულ და გადახურულ შენობაში. 

• საწარმოში წარმოქმნილი არასახიფათო ნარჩენების დიდი ნაწილი, რომელიც 
ექვემდებარება აღნიშნულ ობიექტზე განთავსებას, წარმოადგენს ხის შესაფუთი მასალის 
ნარჩენებს (ხის ყუთები, პალეტები), რომლებიც არ შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს და 
ძირითადად ხდება მათი ხელმეორედ გამოყენება. 

• საწარმოს მიმდებარედ მოწყობილია ნარჩენების პოლიგონი, რომელიც განკუთვნილია 
საწარმოში წარმოქმნილი ინერტული და სხვა არასახიფათო ნარჩენების 
განთავსებისთვის. 

• ინერტული ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსდება საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენები, 
რომელებიც აკმაყოფილებენ ინერტული ნარჩენების  განმარტებას და ინერტული 
ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნარჩენების მიღების კრიტერიუმებს, 

• ნარჩენების ნაგავსაყრელზე განთავსებამდე მოხდება მათი ძირითადი მახასიათებლების 
დადგენა. 

• საწარმოს ტერიტორიაზე განთავსებულია ზეთების მეურნეობა, რომელიც შედგება 
მიწისქვეშა საცავებისგან, ნამუშევარი ზეთების რეგენერაციის უბნებისგან და ზეთების 
გასაცემი ბაქანისგან. 

• საწარმოს ერთ-ერთი დამხმარე ობიექტის ჟანგბადის საწარმო, სადაც მიმდინარეობს 
ატმოსფერული ჰაერიდან თხევადი და აირადი ჟანგბადის, ასევე თხევადი  და აირადი 
აზოტის მიღება, რომლებიც გამოიყენება საწარმოს ძირითად ტექნოლოგიურ პროცესებში. 

• საწარმოს წყალმომარაგება ხორციელდება ქვემო ქართლის რეგიონის, მტკვარი-ჯანდარის 
სერვის ცენტრის გარდაბნის მაგისტრალური არხიდან (მარიის არხი), რომელიც თავის 
მხრივ მარაგდება მდ. მტკვრიდან. 

• საწარმოში, წყლის ძირითადი რაოდენობა გამოიყენება ტექნოლოგიური 
მოწყობილობების გასაციებლად სასაქონლო პროდუქტის და ორთქლის მისაღებად. 
წყალმომარაგების საამქროში ხდება წყლის გაკამკამება, გაფილტვრა და გაუმარილოება. 

• საწარმოს გააჩნია შლამშემკრები, რომელიც განთავსებულია გარდაბნის 
მუნიციპალიტეტში, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე. შლამშემკრები შედგება ორი 
სექციისგან და თითოეული სექციის ტევადობა შეადგენს 2 000 000 მ3-ს, ხოლო საწარმოში 
წარმოქმნილი შლამების წლიური დაგროვება დაახლოებით უდრის 2000 ტონას. 

• საწარმოს მიერ წარმოებული პროდუქციის, კერძოდ სასუქების შესაფუთად, ობიექტზე 
ხორციელდება სხვადასხვა სახის (პოლიეთილების და პოლიპროპილენის) შესაფუთი 
მასალების დამზადება როგორც შემოტანილი ნედლეულის ბაზაზე, ასევე იგივე 
პროდუქციის ნარჩენების მეორადი გადამუშავების ბაზაზე.  

• საწარმოს გააჩნია სამედიცინო სამსახური, აირ-მაშველი და სახანძრო სამსახური. 
• სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები ჩართულია ქ. რუსთავის 

საკანალიზაციო ქსელში, შპს „რუსთავის წყალთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების 
საფუძველზე. 

• საწარმოო ჩამდინარე წყლების ჩაშვება ხორციელდება საწარმოო საკანალიზაციო ქსელში, 
რომელიც უერთდება ქ. რუსთავის საკანალიზაციო კოლექტორს. 

• საწარმოში ადგილი ექნება სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წარმოქმნას. 
წარმოქმნილი ნარჩენები, კლასიფიცირებული იქნება მათი სახეობებისა და 
მახასიათებლების განსაზღვრის გზით. გარდა ამისა, მოხდება მათი თვისობრივი და 
რაოდენობრივი შეფასება შემდგომი გამოყენების ან/და დამუშავების მიზნით. ნარჩენების 
დროებითი დასაწყობებისთვის გათვალისწინებულია სათანადო მოედნები.  
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გამა კონსალტინგი 
 

• სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების შემდგომი მართვა განხორციელდება ან საწარმოს 
მიერ ან ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორების საშუალებით. 

• სს ,,რუსთავის აზოტის’’ ქიმიური საწარმო, არის 1951 წელს შექმნილი საწარმო მისი 
მრავალწლიანი ფუნქციონირების პერიოდში, საწარმოს ტერიტორიაზე და მის 
მიმდებარედ, საშიში გეოლოგიური მოვლენების წარმოქმნა/განვითარებას ადგილი არ 
ჰქონია. 

• საწარმოს ტერიტორიაზე, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა გვხვდება მხოლოდ საწარმოს 
ტერიტორიის გამწვანების მიზნით მოწყობილ გაზონებზე, სადაც ხელოვნურად არის 
გაშენებული ხე-მცენარეები და სისტემატიურად მიმდინარეობს მათი მოვლის 
ღონისძიებები (მორწყვა, გასხვლა, განაყოფიერება და ა.შ.). საწარმოში მიმდინარე და 
დაგეგმილი საქმიანობა, არ ითვალისწინებს სპეციალურად მოწყობილ გაზონებზე 
ზემოქმედებას, 

• საწარმო მდებარეობს მაღალი ანთროპოგენური დატვირთვის მქონე არეალში, სადაც 
წლების განმავლობაში მიმდინარეობს საწარმოო პროცესები და ამ ტერიტორიაზე რაიმე 
სახის ზემოქმედება კულტურულ მემკვიდრეობაზე ნაკლებად მოსალოდნელია. 

• საწარმოდან უახლოესი დაცული ტერიტორია - გარდაბნის აღკვეთილი, მდებარეობს 5 კმ-
ზე მეტ მანძილზე, რაც მასზე ზემოქმედებას ფაქტიურად გამორიცხავს. 

• საწარმოსა და მდ. მტკვარს შორის მანძილი შეადგენს დაახლოებით 3 კმ-ს, ხოლო მარიის 
არხსა და საწარმოს შორის უახლოესი მანძილი 400 მ-ია. საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე 
საწარმოო-ჩამდინარე წყლების ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვებას ადგილი არ 
ექნება, 

რეკომენდაციები 

• მავნე ნივთიერებების ემისიების ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმებთან 
შესაბამისობის დადგენის და ასევე, საწარმოში არსებული აირმტვერდამჭერი 
მოწყობილობების ეფექტურობის შემოწმების მიზნით, უზრუნველყოს მონიტორინგის 
წარმოება მე-8 თავში მოცემული მონიტორინგის გეგმის შესაბამისად. 

• სისტემატიურად განხორციელდეს საწარმოში განთავსებული ტექნოლოგიური 
დანადგარების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი; 

• საჩივრების შემოსვლის შემთხვევაში მოხდეს მათი დაფიქსირება/აღრიცხვა და სათანადო 
რეაგირება. 

• ნედლეულის და მზა პროდუქციის ტრანსპორტირებისათვის მაქსიმალურად 
გამოყენებული იქნეს ქ. რუსთავის სამრეწველო ზონებში განთავსებული და ქ. რუსთავის 
შემოვლითი გზები და არსებული რკინიგზა. 

• საჭიროების შემთხვევაში პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება დაცვის საშუალებებით 
(ყურსაცმები); 

• ხმაურის გავრცელების დონეების მონიტორინგი, ინსტრუმენტული გაზომვის მეთოდით, 
ჩატარდეს საჩივარ-განცხადებების არსებობის შემთხვევაში; 

• საწარმოში საყოფაცხოვრებო და სამრეწველო ნარჩენების შეგროვება მოხდეს ცალ-ცალკე; 
• საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა მოხდეს ქ. რუსთავის დასუფთავების 

მუნიციპალური სამსახურის მიერ, შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე; 
• საწარმოში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების (გარდა აღდგენას დაქვემდებარებული 

პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის ტომრებისა) დროებითი შენახვა განხორციელდეს 
საწარმოში არსებულ, 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის 
ობიექტზე და გაუვნებლების მიზნით, ეტაპობრივად გაიგზავნოს საწარმოში დაგეგმილ 
ინსინერაციის უბანზე ან გადაეცეს შესაბამისი ნებართვის მქონე ორგანიზაციას.  
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გამა კონსალტინგი 
 

• უზრუნველყოფილი იქნეს სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტზე 
შემოტანილი ნარჩენების აღრიცხვა (შემოსული სახიფათო ნარჩენების რაოდენობა, 
სახეობა და წარმოშობა). 

• საწარმოში არსებული 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის 
ობიექტი აღიჭურვოს შემკრები არხებით/მილსადენებით და შემკრები აუზით; 

• საწარმოში დაგეგმილი 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის და 
სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტი, რომელშიც 
გათვალისწინებულია აღდგენას დაქვემდებარებული პოლიეთილენის და 
პოლიპროპილენის ტომრების განთავსება და წინასწარი დამუშავება, მოეწყოს 
შემუშავებული პროექტის მიხედვით; 

• საწარმოში არსებულ ინერტული ნარჩენების ობიექტზე შემოწმების გარეშე განთავსდეს 
მხოლოდ 4.12.1.1 ცხრილში მოცემული ნარჩენები, დანარჩენ ნარჩენებს, ნაგავსაყრელზე 
განთავსებამდე, ჟონვის და ორგანული პარამეტრების ჯამური შემცველობის ზღვრულ 
ნორმებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, ჩაუტარდეს შემოწმება; 

• საწარმოში დაგეგმილი ინსინერატორის უბანი მოეწყოს პროექტით გათვალისწინებული 
სქემის შესაბამისად; 

• საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების სხვა ორგანიზაციაზე გადაცემის შემთხვევაში, 
ნარჩენების გადაეცეს შესაბამისი ნებართვის/რეგისტრაციის მქონე ორგანიზაციას; 

• გრუნტისა და გრუნტის წყლების დაბინძურებისგან დაცვის მიზნით განხორციელდეს 
6.6.2 თავში მოცემული ღონისძიებები 

• ტვირთების ტრანსპორტირებისას დაცული იქნეს ტრანსპორტირებასთან 
დაკავშირებული მოთხოვნები და შეზღუდვის პირობები; 

• საამქროებში უზრუნველყოფილი იქნეს ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების არსებობა 
და გამართულობა; 

• აიკრძალოს ისეთი მოწყობილობების ექსპლუატაცია, რომლებსაც არ აქვთ გავლილი 
გეგმიური შემოწმება; 

• უზრუნველყოფილი იქნეს ელექტრო მოწყობილობების და დანადგარების დამიწება და 
გამართულობა; 

• სწრაფად აალებადი მასალები და სითხეები შენახული იქნეს სპეციალურ ტარაში და 
სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში, ნორმებით დაშვებული ოდენობით; 

• დანადგარებისა და მოწყობილობების რემონტის და/და ტექნიკური დათვალიერების 
დროს გაკონტროლდეს ჰიდროჩამკეტების, უკუსარქველების და სხვა ტექნიკური 
დეტალების გამართულობა; 

• მკაცრად გაკონტროლდეს აპარატებიდან და მოწყობილობებიდან ხსნარების, ორთქლის 
და აირების გაჟონვა; 

• საამქროების შენობებთან და ტექნოლოგიურ დანადგარებთან აკრძალული იქნება 
მისასვლელი გზების ჩახერგვა; 

• უზრუნველყოფილი იქნეს არსებული სახანძრო სიგნალიზაციის გამართულობა; 
• ცეცხლსაშიშ და ფეთქებადსაშიშ უბნებზე აიკრძალოს თამბაქოს მოწევა; 
• უზრუნველყოფილი იქნეს ტექნოლოგიური დანადგარების კიბეების და მათი 

მოაჯირების, ასევე გადასასვლელი ბაქნების გამართულობა; 
• უზრუნველყოფილი იქნეს საწარმოში არსებული საზომ საკონტრო ხელსაწყოების 

გამართულობის შემოწმება; 
• უზრუნველყოფილი იქნეს ელექტროსახანძრო სიგნალიზაციის გამართულობის 

შემოწმება; 
• უზრუნველყოფილი იქნეს ტექნოლოგიური მილსადენების ჰერმეტულობის კონტროლი; 
• უზრუნველყოფილი იქნეს სავენტილაციო დანადგარების გამართულობის კონტროლი; 
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გამა კონსალტინგი 
 

• უზრუნველყოფილი იქნეს ტექნიკური რეგლამენტით დადგენილი მოთხოვნების 
შესრულების მონიტორინგი; 

• უზრუნველყოფილი იქნეს წნევაზე მომუშავე ჭურჭლის ჰიდრო და პნევმო გამოცდის 
ჩატარება დადგენილ ვადებში; 

• უზრუნველყოფილი იქნეს პერსონალის სპეციალური ტანსაცმლის და ინდივიდუალური 
დაცვის საშუალებებით  უზრუნველყოფა და მათი გამოყენების კონტროლი. 

• ავარიის აღმომჩენი პირი ვალდებულია: ავარიის შესახებ აცნობოს ცვლის უფროსს. 
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11 გამოყენებული ლიტერატურა 
1. საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“; 
2. საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“;  
3. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის დადგენილება № 42 „ატმოსფერული ჰაერის 

დაბინძურების სტაციონარული წყაროების ინვენტარიზაციის ტექნიკური რეგლამენტის 
დამტკიცების შესახებ“; 

4. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №408 დადგენილება „ატმოსფერულ 
ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების გაანგარიშების 
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“; 

5. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 
თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების 
დამტკიცების შესახებ»; 

6. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 
1-1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“; 

7. საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება № 435 „დაბინძურების 
სტაციონარული წყაროებიდან  ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი 
რაოდენობის განსაზღვრის ინსტრუმენტული მეთოდის, დაბინძურების სტაციონარული 
წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის დამდგენი 
სპეციალური გამზომ-საკონტროლო აპარატურის სტანდარტული ჩამონათვალისა და 
დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით 
ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის საანგარიშო მეთოდიკის 
შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“; 

8. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух», СПб., 2012 

9. Методическими указания по определению выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу из 
резервуаров». Новополоцк, 1997 (с учетом дополнений НИИ Атмосфера 1999, 2005, 2010 г.г.). 

10. Расчет выбросов загрязняющих веществ произведен согласно методическим указаниям по 
расчёту валовых выбросов вредных веществв атмосферу для предприятий нефтепеработки и 
нефтехимии(РД-17-89), М. 1990 г 

11. УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00  ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" Санкт-Петербург 2001-2005 г. 
12. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 

თებერვლის ბრძანება №38/ნ «გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების 
დამტკიცების შესახებ». 

13. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2008 წლის 25 აგვისტოს ბრძანება № 
1-1/1743 „დაპროექტების ნორმების-„სამშენებლო კლიმატოლოგია“. 

14. „საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია“, ლ.ი. მარუაშვილი, თბილისი, 1964; 
15. Гидрогеология СССР, том X, Грузинская ССР, 1970;  
16. „სამშენებლო კლიმატოლოგია (პნ 01.05-08)“  06.03.2009 წ. მდგომარეობით; 
17. მთავრობის 2017 წლის 15 აგვისტოს ტექნიკური დადგენილება № 398 ,,საცხოვრებელი 

სახლებისა და საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულებების შენობების სათავსებში და 
ტერიტორიებზე აკუსტიკური ხმაურის ნორმების შესახებ“ 

18. საუნივერსიტეტო სამეცნიერო პროექტის № 60 „ნავთობიდან საბაზო ზეთების მიღება და  
ნამუშევარი ძრავული და ტრანსფორმაციული ზეთების რეგენერაცია”. თ შარიქაშვილი. 
საქართველოს ტექნიკური უნივერისტეტი. თბილისი 2012 

19. Google Earth 
20. www.napr.gov.ge   
21. www.geostat.ge. 
22. www.wikipedia.org 
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12 დანართები 
12.1 დანართი 1 – საჯარო და სამეწარმეო რეესტრების ამონაწერები 
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12.2 დანართი 2 – საწარმოს გენ-გეგმა (ემისიების წყაროების მითითებით) და თითოეული საამქროს გეგმა დეტალური ექსპლიკაციით. 
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1. ორთქლის წარმოება  
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2. ამიაკის წარმოება 
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3. ამიაკის საწყობი 
4. შპს „ემენ ქემიკალ ჯორჯია“-ს საწარმო 
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5. კაპროლაქტამის წარმოება, 
6. ცივი საამქრო; 
7. მაგნეზიალური დანამატის საამქრო. 
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8. ციანმჟავას საამქრო და სუფთა ცუანმარილების საამქრო; 
9. მატერიალური საწყობები. 
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10. კაპროლაქტამის წარმოება; 
11. სულფატის წარმოება 
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12. ფენოლის საწყობები; 
13. აზოტმჟავას წარმოება 
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14. ორთქლით მომარაგება; 
15. აირ-მაშველი რაზმი. 
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16. დამხმარე ბლოკები; 
17. გვარჯილის წარმოება. 
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18. ქვესადგური; 
19. სამშენებლო-სარემონტო საამქრო. 
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20. სატუმბი სადგური; 
21. სარემონტო-მექანიკური საამქრო; 
25. ყინულის საამქრო 
26. საზომ-საკონტრო ხელსაწყოების და ავტომატიზაციის საამქრო 
29. რკინიგზის საამქრო; 
30. ელ. სარემონტო საამქრო 
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22.  მთავარი ენერგეტიკოსის და კავშირგაბმულობის დეპარტამენტი; 
23. ანტიკორზიის, თბოიზოლაციის სა სარემონტო საამქროები 
24. ტომმრების საამქრო; 
27. ზეთების მეურნეობა 
31. N1 ჰაერგამყოფი და სტამბა; 
32. მატერიალური საწყობი 
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33.  ქარხნის სამმართველო 
34.  N1 აწევის სატუმბი სადგური; 
28. რკინიგზის საამქრო 
 

 



 

 

12.3 დანართი 3 - ნარჩენების მართვის გეგმა 

12.3.1 შესავალი 

ნარჩენების მართვის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის, კერძოდ, საქართველოს კანონის 
,,ნარჩენების მართვის კოდექსის’’ მოთხოვნის თანახმად, 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’’ და შეათანხმოს 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან. 

მოქმედი ნორმების შესაბამისად, ,,კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის’’ შინაარსი 
შესაბამისობაში უნდა იყოს „ნარჩენების მართვის გეგმის განხილვისა და შეთანხმების წესის 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 
2015 წლის 4 აგვისტოს, №211 ბრძანებით დადგენილ მოთხოვნებთან. 

ამავე დადგენილების თანახმად, გეგმა არ უნდა აღემატებოდეს 3 წელს, ხოლო წარმოქმნილი 
ნარჩენების სახეობის, რაოდენობის და დამუშავების პროცესში არსებითი ცვლილებების შეტანის 
შემთხვევაში უნდა განახლდეს და განხილვისა და შეთანხმების მიზნით წარედგინოს 
სამინისტროს. 

,,კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის’’ მომზადების მიზანია გარემოს და ადამიანის 
ჯანმრთელობის დაცვა ნარჩენების წარმოქმნის და მათი უარყოფითი გავლენისგან, ასევე 
ნარჩენების მართვის ეფექტიანი მექანიზმების შექმნა. 

,,კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა’’ მოიცავს:  

• ინფორმაციას საწარმოში წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ (წარმოშობა, სახეობა, 
შემადგენლობა, რაოდენობა);  

• ინფორმაციას ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისათვის 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 და იმ კომპანიის შესახებ 

ინფორმაციას, რომელსაც ნარჩენები შემდგომი დამუშავებისთვის გადაეცემა; 
• ნარჩენებთან უსაფრთხო მოპყრობის მოთხოვნებს; 
• ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდებს.  

წინამდებარე ,,ნარჩენების მართვის გეგმა’’ ეხება ქ. რუსთავში სს ,,რუსთავის აზოტის’’ ქიმიური 
საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების, საწარმოში მიმდინარე დამხმარე 
საქმიანობების და სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის პროექტის ფარგლებში წარმოქმნილი 
ნარჩენების მართვის საკითხებს და შემუშავებულია 3 წლიანი პერიოდისთვის. ამ პერიოდში 
კომპანიაში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობის, რაოდენობის და დამუშავების პროცესში 
არსებითი ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში, გეგმა განახლდება და შეთანხმების მიზნით 
წარედგინება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. 

საქმიანობის განმხორციელებელი და საკონსულტაციო კომპანიების საკონტაქტო ინფორმაცია 
მოცემულია ცხრილი 1.1. 

ცხრილი 1.1. 

საქმიანობის განმხორციელებელი კომპანია   სს ,,რუსთავის აზოტი’’ 

დირექტორი ე. ურუმაშვილი 

კომპანიის მისამართი  ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქ. N2 
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საიდენტიფიკაციო კოდი 404519794 

საქმიანობის განხორციელების ადგილის 
მისამართი  

ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქ. N2 

საქმიანობის სახე  ქიმიური მრეწველობა 
ელექტრონული ფოსტა   info@rustaviazot.ge 

საკონტაქტო პირი   გოჩა ქართლელიშვილი, თემურ თავბერიძე 
საკონტაქტო ტელეფონი  577 41 83 38 (გოჩა ქართლელიშვილი) 

577 59 57 92 (თემურ თავბერიძე) 

საკონსულტაციო კომპანია:  შპს „გამა კონსალტინგი”  
შპს „გამა კონსალტინგი”-ს დირექტორი   ზ. მგალობლიშვილი  

საკონტაქტო ტელეფონი  2 61 44 34; 2 60 15 27  

 

 
12.3.2 ნარჩენების მართვის გეგმის მიზნები და ამოცანები 

წინამდებარე ნარჩენების მართვის გეგმა ადგენს ქ. რუსთავის წიდასაყარზე მდებარე შპს 
„რუსთავის ფოლადის“ წიდისა და ჯართის გადამამუშავებელი საამქროს საქმიანობის პროცესში 
წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, განთავსების, გაუვნებლობისა და 
უტილიზაციის 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, გადამუშავების ან უტილიზაციის 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. 

გეგმაში მოცემული მითითებების შესრულება სავალდებულოა საქმიანობის 
განმახორციელებელი კომპანიის - თანამშრომლისათვის და კონტრაქტორებისთვის. 

 

12.3.3 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. 

mailto:info@rustaviazot.ge
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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. 

 

 

12.3.4 საქმიანობის განხორციელების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების სახეობები და 
მიახლოებითი რაოდენობები 

ცხრილში 12.3.4.1. მოცემულია დაგეგმილი და მიმდინარე საქმიანობის შედეგად წარმოქმნილი 
ნარჩენების სახეობები და მოსალოდნელი რაოდენობები. 

 

 

 



 

 

ცხრილი 12.3.4.1.  ინფორმაცია დაგეგმილი და მიმდინარე საქმიანობია შედეგად წარმოქმნილი  ნარჩენების შესახებ 

ნარჩენის 
კოდი 

ნარჩენის დასახელება სახიფათო 
(დიახ/არა) 

სახიფათოობის 
მახასიათებელ

ი 

წარმოქმნილი ნარჩენების მიახლოებითი 
რაოდენობები (ტ) განთავსების/აღდგენ

ის ოპერაციები 

 
ნარჩენები 
გადაეცემა 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ამიაკის საამქრო  

20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 
ნარჩენები 

არა - 

32.787 32.787 32.787 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
17 09 04 შერეული სამშენებლო და ნგრევის 

შედეგად მიღებული ნარჩენები, 
რომლებსაც არ ვხვდებით 17 09 01, 17 
09 02 და 17 09 03 პუნქტებში 

არა - 120.0 120.0 120.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი არა  - 0.03 0.003 0.03 R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

13 02 05* 

ძრავისა და კბილანური გადაცემის 
კოლოფის მინერალური 
არაქლორირებული ზეთები და 
არაქლორირებული ზეთოვანი 
ლუბრიკანტები.  

დიახ H4;H6 15.0 15.0 15.0 D10/R9 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 

16 08 03 

ნამუშევარი კატალიზატორი, 
ბუნებრივ აირში ორგანული 
გოგირდის ჰიდრირებისათვის, 
KATALKO 41-6T. შემადგენლობა: 
MgO -12 %; CaO -4 %; Al2O3 -
დანარჩენი. 

არა - - - 5.260 ტ R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 

ვადაგასული თუთიის 
კატალიზატორი 
გოგირდნაერთებისაგან აირის 
გაწმენდისათვის, თუთია-სპილენძის 

არა - 23.00 - 82.000 R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 
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მშთანთქმელი, ActiSorb S0 Exstr 4.5. 
შემადგენლობა: ZnO -90 %; გოგირდი 
-18%. 

16 08 03 

ნამუშევარი კატალიზატორი 
ნახშირწყალბადების ორთქლით 
კონვერსი-ისათვის მილოვან 
ღუმელში H-101, KATALKO-57-04. 
შემადგენლობა: NiO -36.5 %; BaO - 
1.2 %; CaO -12 %; Al2O3 -57%. 

არა - 29.000 - 7.200 R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 ნამუშევარი კატალიზატორი 
ორთქლ-ჰაერით მეთანის 
კონვერსიისათვის რეაქტორიდან R-
101, KATALKO 54-8Q შემადგენლობა: 
NiO -6 %; Al2O3 -7%. 

არა - - 7.200 - R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 ნამუშევარი რკინა-ქრომის 
კატალიზატორი CO-ს საშუალო 
ტემპერატურული  
კონვერსიისათვის, KATALKO 71-5. 
შემადგენლობა: Al2O3 -88; %. Cr2O3 -7 
%. 

არა - - 7.200 - R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 ნამუშევარი კატალიზატორი CO-ს 
დაბალ ტემპერატურული  
კონვერსიისათვის, KATALKO 83-3. 
შემადგენლობა: Al2O3 -19,6; %. Cr2O3 -
14 %; CuO – 54 %; ZnO – 11 %. 

არა - - 6.400 - R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 ნამუშევარი კატალიზატორი НИАП-
07-01 რეაქტორიდან R-103. 
შემადგენლობა: Al2O3 -47; %. NiO – 40 
%. 

არა - 25.400 - - R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 
ნამუშევარი კატალიზატორი НИАП-
00-01. შემადგენლობა: MoO -11; %. 
CaO – 3.5 %. 

არა - 9.300 - - R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 ნამუშევარი ამიაკის სინთეზური 
კატალიზატორი, სინთეზის 

 არა - - 15.000 - R13/R8 იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 
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სვეტიდან R-102,   შემადგენლობა: 
FeO – 38 %; Al2O3 -4; %. K2O –1,8 %; 
CaO – 3 %; CuO – 0.1 %; SiO2- 2.2%; 
SO3 – 0.01%. 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 

თუთიის შემცველი მშთანთქმელი 
(გამოყენებული კატალიზატორი) , 
СПС-ФС თუთიის ოქსიდის 
შემცველობა: ZnO – 85 %. 

 არა - 23 23 23 R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 

კობალტისა და მოლიბდენის 
შემცველი გამოყენებული 
კატალიზატორი АКМ. 
კობალტისა და მოლიბდენის 
შემცველობით: 
Mo-12%;  Co -  4.5 % 

 არა - 0.45 0.45 0.45 R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

სიცივის საამქრო  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა - 

23.845 23.845 23.845 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
17 09 04 შერეული სამშენებლო და ნგრევის 

შედეგად მიღებული ნარჩენები, 
რომლებსაც არ ვხვდებით 17 09 01, 17 
09 02 და 17 09 03 პუნქტებში 

არა - 15.0 15.0 15.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

15 02 02* 

საწმენდი მასალები (ტილოები, 
ჩვრები), რომლებიც 
დაბინძურებულია ზეთით (ზეთის 
შემცველობა 15 ვ%-ზაე ნაკლები) 

დიახ H4 0.5 0.5 0.5 D10 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 
წიდა 

არა  - 0.005 0.005 0.005 R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

აზოტმჟავას საამქრო  
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20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 
ნარჩენები 

არა - 

23.845 23.845 23.845 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 

წიდა 
არა  - 0.15 0.15 0.15 R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

15 02 03 ქსოვილის ფილტრები არა - 
2.250 2.250 2.250 

D10 შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 
07 02 13 პოლიეთილენის ქსოვილის ფიტრები არა - 

2.790 2.790 2.790 
D10 შპს „ბლექსი 

ვეისტ 
მენეჯმენტი“ 

16.08.01 პალადირებული კატალიზატორი: 
АПК-2, АПК- 05, АПК Al2O3.  

არა - 

0 0 7,265 

R13/R8 იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

13 02 05* 

ნამუშევარი ზეთები, ძრავისა და 
კბილანური გადაცემის კოლოფის 
მინერალური არაქლორირებული 
ზეთები და არაქლორირებული 
ზეთოვანი ლუბრიკანტები 

დიახ H4;H6 5.4 5.4 5.4 D10/R9 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 

ამონიუმის გვარჯილის საამქრო  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა - 

23.845 23.845 23.845 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
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რუსთავის 
ნაგავსაყრელზე 

17 09 04 სამშებნებლო ნარჩენები 

არა - 40.0 40.0 40.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

06 09 99 მაგნეზიტის ნარჩენი, Mgo,  Mg(NO3) არა - 

180.0 180.0 180.0 

D1 კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 
წიდა 

არა - 0.014 0.014 0.014 R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

15 01 10* 
ნახმარი პოლიეთილენისა და  
პოლიპროპილენის ტომრები. 

დიახ 
 H5 460.0 460.0 460.0 R12/R3 

გადამუშავდება 
საწარმოში 

კაპროლაქტამის საამქრო  
ჰიდროქსილამინოსულფატის განყოფილება (ჰასი)  

20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 
ნარჩენები 

არა - 

14.903 14.903 14.903 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
17 09 04 სამშებნებლო ნარჩენები 

არა - 15.0 15.0 15.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

12 01 13 ელექტროგრაფიტის ნარჩენები. არა - 0.08 0.08 0.08 R4 შპს „ჯეოსტილი“ 
12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 

წიდა 
არა - 0.01 0.01 0.01 R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

19 09 04 
გამოყენებული აქტივირებული 
ნახშირი არა - 0.5 0.5 0.5 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 
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არსებული 
ნაგავსაყრელი 

ნედლი კაპროლაქტამის განყოფილება  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა - 

8.942 8.942 8.942 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
ღუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
17 09 04 სამშებნებლო ნარჩენები 

არა - 5.0 5.0 5.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 
წიდა 

არა - 0.005 0.005 0.005 D1/R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

ამონიუმის სულფატის განყოფილება  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა - 

11.923 11.923 11.923 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
17 09 04 სამშებნებლო ნარჩენები 

არა - 12.0 12.0 12.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

03 01 04* 
ნახერხი, ბურბუშელა, ნათალი, ხე-
ტყის მასალა, ფანერები და შპონები, დიახ H4 

 
0,5 0,5 0,5 D10 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 
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რომლებიც შეიცავს სახიფათო 
ნივთიერებებს 

03 01 05 
ნახერხი, რომლებიც არ არის 
ნახსენები 03 01 04 არა 

 
- 0.5 0.5 0.5 D10 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 
ციანმარილების წარმოება  

20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 
ნარჩენები 

არა - 

8.942 8.942 8.942 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
17 09 04 სამშებნებლო ნარჩენები 

არა - 5.0 5.0 5.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 
წიდა 

არა - 0.005 0.005 0.005 R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

17 06 04 

 საიზოლაციო მასალები, რომლებსაც 
არ ვხვდებით 17 06 01 და 17 06 03 
პუნქტებში 

არა 
 - 10.0 10.0 10.0 D1 

შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 

15 01 10* 

შესაფუთი მასალა, რომელიც შეიცავს 
ქიმიური ნივთიერებების ნარჩენებს 
ან/და დაბინძურებული საშიში 
ნივთიერებებით 

დიახ H4 0.050 0.050 0.050 R12/R3 

გადამუშავდება 
საწარმოში 

ორთქლის წარმოება  
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გამა კონსალტინგი 
 

20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 
ნარჩენები 

არა - 

23.845 23.845 23.845 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
17 09 04 სამშებნებლო ნარჩენები 

არა - 10.0 10.0 10.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 
წიდა 

არა - 
0.01 0.01 0.01 

R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

19 09 99  მარილების ნარჩენები 

არა - 0.01 0.01 0.01 D1 

შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
ღუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
ჟანგბადის წარმოება  

20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 
ნარჩენები 

არა - 

23.845 23.845 23.845 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
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გამა კონსალტინგი 
 

17 09 04 სამშებნებლო ნა რჩენები 

არა - 10.0 10.0 10.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

19 01 07* 
 

მყარი ნარჩენები აირების 
გადამუშავებიდან 
სილიკაგელი 

დიახ 
H4 1.0 1.0 1.0 D15 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 
12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 

წიდა 
არა - 0.01 0.01 0.01 R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

ზეთის მეურნეობა  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა - 

17.884 17.884 17.884 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 

15 02 02* 

საწმენდი მასალები (ტილოები, 
ჩვრები), რომლებიც 
დაბინძურებულია ზეთით (ზეთის 
შემცველობა 15 ვ%-ზაე ნაკლები) 

დიახ H4 1.0 1.0 1.0 D10/R11 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 

19 12 04 
პლასტმასი და რეზინი არა 

- 0.1 0.1 0.1 R3 
შპს „ბლექსი 

ვეისტ 
მენეჯმენტი“ 

13 02 05* 

ნამუშევარი ზეთები, ძრავისა და 
კბილანური გადაცემის კოლოფის 
მინერალური არაქლორირებული 
ზეთები და არაქლორირებული 
ზეთოვანი ლუბრიკანტები 

დიახ H4;H6 5.0 5.0 5.0 D10/R9 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 

13 05 02* ნავთობი, ზეთი/წყლის სეპარატორის 
(გამყოფი მოწყობილობის) ნალექი 
ნარჩენები 

დიახ H4;H6 2,7 2,7 2,7 D10 
შპს „ბლექსი 

ვეისტ 
მენეჯმენტი“ 
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გამა კონსალტინგი 
 

13 05 06*  ნავთობი, ზეთი ნავთობი, 
ზეთი/წყლის სეპარატორიდან 
(გამყოფი მოწყობილობიდან) 

დიახ H4;H6 0,5 0,5 0,5 D10 
შპს „ბლექსი 

ვეისტ 
მენეჯმენტი“ 

მოწყობილობების სპეცშემკეთებელი საამქრო  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა - 

12.519 12.519 12.519 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 

წიდა 
არა - 

0.03 0.03 0.03 
R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

12 01 13 შესადუღებელი ელექტროდების 
ნამწვი და ნარჩენები 

არა - 0.20 0.20 0.20 D1/R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

სარემონტო მექანიკური საამქრო  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა - 

14.903 14.903 14.903 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
ღუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 

12 01 01 
შავი ლითონების ჩარხვის და 
ქლიბვის ნარჩენები. რკინის 
ბურბუშელა. 

არა - 25.0 25.0 25.0 D1/R4 
შპს „ჯეოსტილი“ 

12 01 13 ფერადი ლითონების ჩარხვის და 
ქლიბვის ნარჩენები 

არა - 
0.03 0.03 0.03 

D1/R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 
წიდა არა - 0.04 0.04 0.04 R4 

შპს „ჯეოსტილი“ 

სამეურნეო საამქრო  
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გამა კონსალტინგი 
 

20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 
ნარჩენები 

არა - 

8.942 8.942 8.942 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
ელექტრო შემკეთებელი საამქრო  

20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 
ნარჩენები 

არა - 

11.923 11.923 11.923 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
17 09 04 სამშებნებლო ნარჩენები 

არა - 3.0 3.0 3.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

17 06 04 

 საიზოლაციო მასალები, რომლებსაც 
არ ვხვდებით 17 06 01 და 17 06 03 
პუნქტებში 

არა 
 

- 1.0 1.0 1.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 
წიდა 

არა - 0.005 0.005 0.005 R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

ელექტრომომარაგების საამქრო  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა - 

11.923 11.923 11.923 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
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გამა კონსალტინგი 
 

კომპანია“ 
განთავსდება ქ. 

რუსთავის 
ნაგავსაყრელზე 

17 09 04 სამშებნებლო ნარჩენები 

არა - 5.0 5.0 5.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

წყალმომარაგების საამქრო  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა - 

14.903 14.903 14.903 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
17 09 04 სამშებნებლო ნარჩენები 

არა - 10.0 10.0 10.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

19 09 02 წყლის გაწმენდის/დაწმენდისას 
წარმოქ-მნილი ნალექები. შლამები 
კუაგულიანთან ერთად  

არა - 600.0 600.0 600.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
შლამსაცავი 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 
წიდა 

არა - 0.005 0.005 0.005 R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

საპროექტო-საკონსტრუქციო განყოფილება  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა - 

17.884 17.884 17.884 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 
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გამა კონსალტინგი 
 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
რკინიგზის საამქრო  

20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 
ნარჩენები 

არა - 

11.923 11.923 11.923 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
ღუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
17 09 04 სამშებნებლო ნარჩენები 

არა - 15.0 15.0 15.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

15 02 02* 

საწმენდი მასალები (ტილოები, 
ჩვრები), რომლებიც 
დაბინძურებულია ზეთით (ზეთის 
შემცველობა 15 ვ%-ზაე ნაკლები) 

დიახ H4 2.00 2.00 2.00 D10/R11 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 
წიდა 

არა - 
0.005 0.005 0.005 

R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

სსხ და ავტომატიკის საამქრო  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა - 

14.903 14.903 14.903 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
შემკეთებელ-სარემონტო საამქრო  
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გამა კონსალტინგი 
 

20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 
ნარჩენები 

არა - 

8.942 8.942 8.942 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
17 09 04 სამშებნებლო ნარჩენები 

არა - 3.0 3.0 3.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

03 01 05 
ნახერხი, რომლებიც არ არის 
ნახსენები 03 01 04 არა 

 - 30.0 30.0 30.0 D10 
შპს „ბლექსი 

ვეისტ 
მენეჯმენტი“ 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი, 
წიდა 

არა - 0.001 0.001 0.001 R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

ანტიკოროზიის საამქრო  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა - 

8.942 8.942 8.942 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
17 01 07 შამოტის აგურის ნარჩენები. 

არა - 5.0 5.0 5.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

19 12 09 მინერალები (მაგალითად  ქვიშა, 
ქვები). კვარცის ქვიშის განაცერი 

არა - 4.0 4.0 4.0 D1 კომპანიის 
საკუთრებაში 
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გამა კონსალტინგი 
 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

17 01 07 მჟავაგამძლე აგურის ნატეხები. 

არა - 6.0 6.0 6.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

ადმინისტრაციული კორპოსი  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა - 

20.864 20.864 20.864 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
სამედიცინო სამსახური  

20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 
ნარჩენები 

არა - 

2.981 2.981 2.981 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
18 01 03* ნარჩენები, რომელთა შეგროვება და 

განადგურება ექვემდებარება 
სპეციალურ მოთხოვნებს ინფექციების 
გავრცელების პრევენციის მიზნით  

 
 

დიახ 

 
 

H 9 
 

0.4 0.4 0.4 

 
D10 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 

ავტოსატრანსპორტო საამქრო  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა H15 

11.923 11.923 11.923 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 
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გამა კონსალტინგი 
 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
16 06 01* ტყვის შემცველი ბატარეები დიახ H6 

0.035 0.035 0.035 
R13 შპს „ბლექსი 

ვეისტ 
მენეჯმენტი“ 

16 01 07 * ზეთის ფილტრები დიახ H4;H6 0.016 0.016 0.016 D10 შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 

15 02 02* 

საწმენდი მასალები (ტილოები, 
ჩვრები), რომლებიც 
დაბინძურებულია ზეთით (ზეთის 
შემცველობა 15 ვ%-ზაე ნაკლები) 

დიახ H4 1.2 1.2 1.2 D10 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 

16 01 12 ხუნდები, რომელსაც არ ვხვდებით 16 
01 11 პუნქტში 

არა - 0.05 0.05 0.05 D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
16 01 03 განადგურებას დაქვემდებარებული 

საბურავები და კამერები 
არა - 0.9 0.9 0.9    R13 შპს „ბლექსი 

ვეისტ 
მენეჯმენტი“ 

13 02 05* ნამუშევარი ძრავის ზეთები დიახ H4;H6 2.0 2.0 2.0 D10/R9 
შპს „ბლექსი 

ვეისტ 
მენეჯმენტი“ 

შაბიამნის წარმოების საამქრო  
20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 

ნარჩენები 
არა H15 

2.0 2.0 2.0 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 
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გამა კონსალტინგი 
 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი შენახვის ობიექტი  

13 05 06*  ნავთობი, ზეთი ნავთობი, 
ზეთი/წყლის სეპარატორიდან 
(გამყოფი მოწყობილობიდან) 

დიახ H4;H6 0,5 0,5 0,5 D10 
შპს „ბლექსი 

ვეისტ 
მენეჯმენტი“ 

ინსინერაციის უბანი  

10 01 14* ინსინერაციის/დაწვის შედეგად 
მიღებული მძიმე ნაცარი, წიდა და 
ბოილერის მტვერი, რომლებიც 
შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს 

დიახ H4;H6 1,1 1,1 1,1 D15 

საწარმოს 
ტერიტორიაზე 
არსებული 10 
ტონაზე მეტი 

სახიფათო 
ნარჩენების 
დროებითი 

შენახვის 
ობიექტი 

10 01 15 ინსინერაციის/დაწვის შედეგად 
მიღებული მძიმე ნაცარი, წიდა და 
ბოილერის მტვერი, რომელსაც არ 
ვხვდებით 10 01 14 პუნქტში 

არა - 1,1 1,1 1,1 D1 

შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
10 01 16* ინსინერაციის/დაწვის შედეგად 

მიღებული აქროლადი ნაცარი, 
რომელიც შეიცავს სახიფათო 
ნივთიერებებს 

დიახ H4;H6 1,1 1,1 1,1 D15 

საწარმოს 
ტერიტორიაზე 
არსებული 10 
ტონაზე მეტი 

სახიფათო 
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ნარჩენების 
დროებითი 

შენახვის 
ობიექტი 

10 01 17 ინსინერაციის/დაწვის შედეგად 
მიღებული აქროლადი ნაცარი, 
რომელსაც არ ვხვდებით 10 01 16 
პუნქტში 

არა - 1,1 1,1 1,1 D1 

შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
სულ ქიმიური საწარმო „აზოტი“-ს ქარხნიდან  

20 03 01 შერეული მყარი მუნიციპალური 
ნარჩენები 

არა H15 

390,077 

 
 

390,077 

 
 

390,077 

D1 შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
17 09 04 შერეული სამშენებლო და ნგრევის 

შედეგად მიღებული ნარჩენები, 
რომლებსაც არ ვხვდებით 17 09 01, 17 
09 02 და 17 09 03 პუნქტებში 

არა H15 268.0 268.0 268.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

12 01 13 შედუღებისას წარმოქმნილი ნარჩენი არა - 0, 395 0, 395 0, 395 R4 შპს „ჯეოსტილი“ 

13 02 05* 

ძრავისა და კბილანური გადაცემის 
კოლოფის მინერალური 
არაქლორირებული ზეთები და 
არაქლორირებული ზეთოვანი 
ლუბრიკანტები 

დიახ H4;H6 22.400 22.400 22.400 D10/R9 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 
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გამა კონსალტინგი 
 

15 02 02* 

საწმენდი მასალები (ტილოები, 
ჩვრები), რომლებიც 
დაბინძურებულია ზეთით (ზეთის 
შემცველობა 15 ვ%-ზაე ნაკლები) 

დიახ H4 4.700 4.700 4.700 D10 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 

06 09 99 მაგნეზიტის ნარჩენი, Mgo,  Mg(NO3) არა - 

180.0 180.0 180.0 

D1 კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

15 01 10* ნახმარი პოლიეთილენისა და  
პოლიპროპილენის ტომრები. 

დიახ 
 

H5 460.050 460.050 460.050 R12/R3 გადამუშავდება 
საწარმოში 

19 09 04 

გამოყენებული აქტივირებული 
ნახშირი 

არა - 0.5 0.5 0.5 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

03 01 05 

ნახერხი, რომლებიც არ არის 
ნახსენები 03 01 04 არა 

 
- 30.5 30.5 30.5 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

17 06 04 

 საიზოლაციო მასალები, რომლებსაც 
არ ვხვდებით 17 06 01 და 17 06 03 
პუნქტებში 

არა 
 - 11.0 11.0 11.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

19 09 99  მარილების ნარჩენები 

დიახ H5 0.01 0.01 0.01 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

19 01 07* 
 

მყარი ნარჩენები აირების 
გადამუშავებიდან 
სილიკაგელი 

დიახ 
H4 1.0 1.0 1.0 D15 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 

19 12 04 
პლასტმასი და რეზინი არა 

- 0.1 0.1 0.1 D1/R3 
შპს „ბლექსი 

ვეისტ 
მენეჯმენტი“ 

17 04 05 
შესადუღებელი ელექროდების ნამწვი 
და ნარჩენები არა - 0.20 0.20 0.20 R4 

შპს „ჯეოსტილი“ 
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გამა კონსალტინგი 
 

12 01 01 
შავი ლითონების ჩარხვის და 
ქლიბვის ნარჩენები. რკინის 
ბურბუშელა. 

არა - 25.0 25.0 25.0 R4 
შპს „ჯეოსტილი“ 

19 09 02 წყლის გაწმენდის/დაწმენდისას 
წარმოქ-მნილი ნალექები. შლამები 
კუაგულიანთან ერთად  არა - 600.0 600.0 600.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
შლამსაცავი 

17 01 07 შამოტის აგურის ნარჩენები. 

არა - 5.0 5.0 5.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

17 01 07 მჟავაგამძლე აგურის ნატეხები. 

არა - 6.0 6.0 6.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

19 12 09 მინერალები (მაგალითად  ქვიშა, 
ქვები). კვარცის ქვიშის განაცერი 

არა - 4.0 4.0 4.0 D1 

კომპანიის 
საკუთრებაში 

არსებული 
ნაგავსაყრელი 

18 01 03* ნარჩენები, რომელთა შეგროვება და 
განადგურება ექვემდებარება 
სპეციალურ მოთხოვნებს ინფექციების 
გავრცელების პრევენციის მიზნით  

 
 

დიახ 

 
 

H 9 
 

0.4 0.4 0.4 

 
D10 

შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 

16 06 01* ტყვის შემცველი ბატარეები დიახ H6 
0.035 0.035 0.035 

R13 შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 
16 01 07 * ზეთის ფილტრები დიახ H4;H6 0.016 0.016 0.016 D10 შპს „ბლექსი 

ვეისტ 
მენეჯმენტი“ 

16 08 03 

ნამუშევარი კატალიზატორი, 
ბუნებრივ აირში ორგანული 
გოგირდის ჰიდრირებისათვის, 
KATALKO 41-6T. შემადგენლობა: 
MgO -12 %; CaO -4 %; Al2O3 -
დანარჩენი. 

არა H4 - - 5.260 ტ R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 
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გამა კონსალტინგი 
 

16 08 03 

ვადაგასული თუთიის 
კატალიზატორი 
გოგირდნაერთებისაგან აირის 
გაწმენდისათვის, თუთია-სპილენძის 
მშთანთქმელი, ActiSorb S0 Exstr 4.5. 
შემადგენლობა: ZnO -90 %; გოგირდი 
-18%. 

არა H4 23.00 - 82.000 R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 

ნამუშევარი კატალიზატორი 
ნახშირწყალბადების ორთქლით 
კონვერსი-ისათვის მილოვან 
ღუმელში H-101, KATALKO-57-04. 
შემადგენლობა: NiO -36.5 %; BaO - 
1.2 %; CaO -12 %; Al2O3 -57%. 

არა H4 29.000 - 7.200 R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 

ნამუშევარი კატალიზატორი 
ორთქლ-ჰაერით მეთანის 
კონვერსიისათვის რეაქტორიდან R-
101, KATALKO 54-8Q შემადგენლობა: 
NiO -6 %; Al2O3 -7%. 

არა H4 - 7.200 - R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 

ნამუშევარი რკინა-ქრომის 
კატალიზატორი CO-ს საშუალო 
ტემპერატურული  
კონვერსიისათვის, KATALKO 71-5. 
შემადგენლობა: Al2O3 -88; %. Cr2O3 -7 
%. 

არა H4 - 7.200 - R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 

ნამუშევარი კატალიზატორი CO-ს 
დაბალ ტემპერატურული  
კონვერსიისათვის, KATALKO 83-3. 
შემადგენლობა: Al2O3 -19,6; %. Cr2O3 -
14 %; CuO – 54 %; ZnO – 11 %. 

არა H4 - 6.400 - R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 

ნამუშევარი კატალიზატორი НИАП-
07-01 რეაქტორიდან R-103. 
შემადგენლობა: Al2O3 -47; %. NiO – 40 
%. 

არა H4 25.400 - - R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 
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16 08 03 
ნამუშევარი კატალიზატორი НИАП-
01-01. შემადგენლობა: MoO -11; %. 
Co – 3.5 %. 

არა H4 9.300 - - R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 

ნამუშევარი ამიაკის სინთეზური 
კატალიზატორი, სინთეზის 
სვეტიდან R-102,   შემადგენლობა: 
FeO – 38 %; Al2O3 -4; %. K2O –1,8 %; 
CaO – 3 %; CuO – 0.1 %; SiO2- 2.2%; 
SO3 – 0.01%. 

არა H4 - 15.000 - R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 

თუთიის შემცველი მშთანთქმელი 
(გამოყენებული კატალიზატორი) , 
СПС-ФС თუთიის ოქსიდის 
შემცველობა: ZnO – 85 %. 

 არა - 23 23 23 R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16 08 03 

კობალტისა და მოლიბდენის 
შემცველი გამოყენებული 
კატალიზატორი АКМ. 
კობალტისა და მოლიბდენის 
შემცველობით: 
Mo-12%;  Co -  4.5 % 

 არა - 0.45 0.45 0.45 R13/R8 

იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

16.08.01 პალადირებული კატალიზატორი: 
АПК-2, АПК- 05, АПК Al2O3.  

არა - 

0 0 7,265 

R13/R8 იგზავნება შპს 
„ფერომეტალი“ 

ყაზახეთში, 
ქალაქი ალმაატა. 

15 02 03 ქსოვილის ფილტრები არა - 2.250 2.250 2.250 R3 დამუშავდება 
საწარმოში 

07 02 13 პოლიეთილენის ქსოვილის 
ფილტრები 

არა - 2.790 2.790 2.790 R12/R3 დამუშავდება 
საწარმოში 

06 10 02* ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ 
სახიფათო ნივთიერებებს 
(მონოეთანოლამინი) 

დიახ H4;H6 200 - - D10 შპს „ბლექსი 
ვეისტ 

მენეჯმენტი“ 
06 10 02* ნარჩენები, რომლებიც შეიცავენ 

სახიფათო ნივთიერებებს (ანიზოლი) 
დიახ H4;H6 40 - - D10 შპს „ბლექსი 

ვეისტ 
მენეჯმენტი“ 
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10 01 14* ინსინერაციის/დაწვის შედეგად 
მიღებული მძიმე ნაცარი, წიდა და 
ბოილერის მტვერი, რომლებიც 
შეიცავს სახიფათო ნივთიერებებს 

დიახ H4;H6 1,1 1,1 1,1 D15 

საწარმოს 
ტერიტორიაზე 
არსებული 10 
ტონაზე მეტი 

სახიფათო 
ნარჩენების 
დროებითი 

შენახვის 
ობიექტი 

10 01 15 ინსინერაციის/დაწვის შედეგად 
მიღებული მძიმე ნაცარი, წიდა და 
ბოილერის მტვერი, რომელსაც არ 
ვხვდებით 10 01 14 პუნქტში 

არა - 1,1 1,1 1,1 D1 

შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
რუსთავის 

ნაგავსაყრელზე 
10 01 16* ინსინერაციის/დაწვის შედეგად 

მიღებული აქროლადი ნაცარი, 
რომელიც შეიცავს სახიფათო 
ნივთიერებებს 

დიახ H4;H6 1,1 1,1 1,1 D15 

საწარმოს 
ტერიტორიაზე 
არსებული 10 
ტონაზე მეტი 

სახიფათო 
ნარჩენების 
დროებითი 

შენახვის 
ობიექტი 

10 01 17 ინსინერაციის/დაწვის შედეგად 
მიღებული აქროლადი ნაცარი, 
რომელსაც არ ვხვდებით 10 01 16 
პუნქტში არა - 1,1 1,1 1,1 D1 

შპს 
„საქართველოს 

მყარი 
ნარჩენების 

მართვის 
კომპანია“ 

განთავსდება ქ. 
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რუსთავის 
ნაგავსაყრელზე 

შპს „ბლექსი ვეისტ მენეჯმენტი“  - ნარჩენების აღდგენა, ნარჩენების განთავსება (ინსინერაცია) და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის 
ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაცია. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 10 ივნისის N 2-508 გადაწყვეტილება.  

შპს ,,ჯეოსთილი’’ - მეტალურგიული წარმოება. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული გარემოზე 
ზემოქმედების ნებართვა №000084, კოდი MD1, 24/08/2017 წ.  ნებართვის გაცემის საფუძველი  - ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა №24; 17.08.2017 წ. 

საქმის განმახორციელებელ კომპანიას შეუძლია ითანამშრომლოს ტენდერში გამარჯვებულ სხვა კომპანიებთან, რომელთაც გააჩნიათ გარემოსდაცვითი ნებართვა 
ნარჩენების გაუვნებლობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული კომპანიების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ მისამართზე:  http://maps.eiec.gov.ge - გარემოზე 
ზემოქმედების ნებართვების რუკა/რეესტრი.
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12.3.5 ნარჩენების მართვის პროცესიის აღწერა 
12.3.5.1 ნარჩენების პრევენციისა და აღდგენისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში გათვალისწინებული იქნება ნარჩენების პრევენციის და 
აღდგენის შემდეგი სახის ღონისძიებები: 

• ნებისმიერი სახის მასალა, ნივთები ან ნივთიერება ობიექტის ტერიტორიაზე შემოტანილი 
იქნება იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა საწარმოო სამუშაოების პროცესის სრულყოფილად 
წარმართვისათვის.  

• მასალების, კონსტრუქციების, ტექნოლოგიური პროცესისათვის საჭირო ნივთების დიდი 
ნაწილი შემოტანილი იქნება მზა სახით. 

• 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 
ორგანული დამაბინძურებლების PCB. არსებობა); 

• უპირატესობა მიენიჭება ხელმეორედ გამოყენებად ან გადამუშავებად, ბიოლოგიურად 
დეგრადირებად ან გარემოსათვის უვნებლად დაშლად ნივთიერებებს, მასალებს და 
ქიმიურ ნაერთებს; 

 

12.3.5.2 ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება 

საქმიანობის განხორციელების პროცესში ორგანიზებული და დანერგილი იქნება ნარჩენების 
სეპარირებული შეგროვების მეთოდი, მათი სახეობის და საშიშროების ტიპის მიხედვით:  

• ძირითად ტექნოლოგიურ და დამხმარე უბნებზე დაიდგმება ორ-ორი განსხვავებული 
ფერის პლასტმასის კონტეინერები, შესაბამისი წარწერებით: 

o ერთი მათგანი განკუთვნილი იქნება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების 
შესაგროვებლად;   

o მეორე - ისეთი მყარი სახიფათო ნარჩენების შესაგროვებლად როგორიცაა: 
სატრანსპორტო საშუალებების ზეთის ფილტრები, ნავთობპროდუქტებით 
დაბინძურებული ჩვრები და სხვა; 

• ვადაგასული და მწყობრიდან გამოსული აკუმულატორები (ელექტროლიტისაგან 
დაუცლელი) მოთავსდება დროებითი შენახვის უბანზე (სასაწყობე სათავსი) და 
განთავსდება ხის ყუთებში, რომელსაც ექნება ლითონის ქვესადგამი; 

• თხევადი სახიფათო ნარჩენები (ზეთები, საპოხი მასალების ნარჩენები და სხვ.), ცალ-
ცალკე შეგროვდება პლასტმასის ან ლითონის დახურულ კანისტრებში და გატანილი 
იქნება დროებითი შენახვის უბანზე; 

• ნამუშევარი საბურავები შეგროვდება ნარჩენის წარმოქმნის ადგილზე, მყარი საფარის 
მქონე ღია მოედანზე; 

• დაბინძურებული ნიადაგი და გრუნტი დასაწყობდება წარმოქმნის ადგილის სიახლოვეს, 
მყარი საფარის მქონე გადახურულ მოედანზე; 

• ხის ნარჩენები დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ 
მოედანზე;  

• ფერადი ლითონების ჯართი დაგროვდება ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე 
სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე; 

• პოლიეთილენის ნარჩენები (შესაფუთი, ჰერმეტიზაციის მასალა, მილები და სხვ.). 
დაგროვდება წარმოქმნის ადგილზე, სპეციალურად გამოყოფილ მოედანზე. 

აკრძალული იქნება: 

• ნარჩენების წარმოქმნის ადგილზე ხანგრძლივი დაგროვება; 
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• 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. 

 
 
12.3.5.3 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, შემდეგი  
მოთხოვნების დაცვით: 

o სათავსს ექნება სათანადო აღნიშვნა და დაცული იქნება ატმოსფერული ნალექების 
ზემოქმედებისა და უცხო პირების ხელყოფისაგან; 

o სათავსის იატაკი და კედლები მოპირკეთებული იქნება მყარი საფარით; 
o სათავსის ჭერი მოეწყობა ტენმედეგი მასალით; 
o სათავსი აღჭურვილი იქნება ხელსაბანით და ონკანით, წყალმიმღები ტრაპით; 
o ნარჩენების განთავსებისათვის მოეწყობა სტელაჟები და თაროები; 
o ნარჩენები განთავსდება მხოლოდ ჰერმეტულ ტარაში შეფუთულ მდგომარეობაში, 

რომელსაც ექნება სათანადო მარკირება. 

ობიექტის ტერიტორიაზე ნარჩენების დროებითი დასაწყობების მოედნები შესაბამისობაში 
იქნება შემდეგ მოთხოვნებთან: 

• მოედნის საფარი იქნება მყარი; 
• მოედნის მთელ პერიმეტრზე მოეწყობა შემოღობვა და შემოზვინვა, რათა გამოირიცხოს 

მავნე ნივთიერებების მოხვედრა მდინარეში ან ნიადაგზე; 
• მოედანს უნდა გააჩნდეს მოსახერხებელი მისასვლელი ავტოტრანსპორტისათვის; 
• ნარჩენების ატმოსფერული ნალექების და ქარის ზემოქმედებისაგან დასაცავად 

გათვალისწინებული უნდა იქნას ეფექტური დაცვა (ფარდული, ნარჩენების  განთავსება 
ტარაში, კონტეინერები და ა.შ.).; 

• მოედნების პერიმეტრზე გაკეთდება შესაბამისი აღნიშვნები და დაცული იქნება უცხო 
პირობის ხელყოფისაგან. 
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12.3.6 ნარჩენების ტრანსპორტირების წესი 

ნარჩენების ტრანსპორტირება განხორციელდება სანიტარიული და გარემოსდაცვითი წესების 
სრული დაცვით: 

• ნარჩენების ჩატვირთვა/გადმოტვირთვა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული 
ყველა ოპერაცია მაქსიმალურად იქნება მექანიზირებული და ჰერმეტული; 

• დაუშვებელია ნარჩენების დაკარგვა და გაფანტვა ტრანსპორტირების დროს; 
• ტრანსპორტირების დროს, თანმხლებ პირს ექნება შესაბამისი დოკუმენტი – „სახიფათო 

ნარჩენის გატანის მოთხოვნა“, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს ხელმძღვანელობის 
მიერ.   

• ნარჩენების გადასატანად გამოყენებულ სატრანსპორტო საშუალებას ექნება 
გამაფრთხილებელი ნიშანი. 

 

12.3.7 ნარჩენების დამუშავება საბოლოო განთავსებისთვის 

კონტეინერებში განთავსებული საყოფაცხოვრებო ნარჩენები დაგროვების შესაბამისად 
(სავარაუდოდ თვეში 2-3-ჯერ) გატანილი იქნება მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე. 

ლითონის ნარჩენები გადამუშავდება შპს „რუსთავის ფოლადის“ ფოლადსადნობ საამქროში. 

დაგროვების შესაბამისად ყველა სახის სახიფათო ნარჩენები შემდგომი მართვის მიზნით 
გადაეცემა ამ საქმიანობაზე სათანადო ნებართვის მქონე კონტრაქტორს. 

 

12.3.8 ნარჩენებთან უსაფრთხოდ მოპყრობის ზოგადი პირობები 

• პერსონალს, რომელიც დაკავებულია ნარჩენების მართვის სფეროში (შეგროვება, შენახვა, 
ტრანსპორტირება, მიღება/ჩაბარება) გავლილი ექნება შესაბამისი სწავლება შრომის 
დაცვის და პროფესიული უსაფრთხოების საკითხებში; 

• 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; 

• 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, ჭამის წინ 
და მუშაობის დასრულების შემდეგ  აუცილებელია ხელების დაბანვა საპნით და თბილი 
წყლით; 

• მოწამვლის ნიშნების შემთხვევაში, სამუშაო უნდა შეწყდეს და პირმა უნდა მიმართოს 
უახლოეს  სამედიცინო პუნქტს და შეატყობინოს ამ შემთხვევაზე სტრუქტურული 
ერთეულის ხელმძღვანელობას. 

• პერსონალმა უნდა იცოდეს ნარჩენების თვისებები და ხანძარქრობის წესები. 
ცეცხლმოკიდებული ადვილად აალებადი  ან საწვავი სითხეების ჩაქრობა შესაძლებელია 
ცეცხლსაქრობის, ქვიშის ან სხვა საშუალებით; 
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• ცეცხლმოკიდებული გამხსნელების ჩაქრობა წყლით დაუშვებელია. 

 

12.3.9 ნარჩენებზე კონტროლის მეთოდები 

საქმიანობის ფარგლებში გამოყოფილი იქნება სათანადო მომზადების მქონე პერსონალი, 
რომელსაც პერიოდულად ჩაუტარდება სწავლება და ტესტირება. აღნიშნული პერსონალი 
აწარმოებს შესაბამის ჟურნალს, სადაც გაკეთდება შესაბამისი ჩანაწერები. წარმოქმნილი, 
დაგროვილი და გატანილი ნარჩენების მოცულობა დოკუმენტურად უნდა იქნას 
დადასტურებული. 

ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირის სისტემატურად გააკონტროლებს: 

• ნარჩენების შესაგროვებელი ტარის ვარგისიანობას;  
• ტარაზე მარკირების არსებობას; 
• ნარჩენების დროებითი განთავსების მოედნების/სათავსის მდგომარეობას; 
• დაგროვილი ნარჩენების რაოდენობა და დადგენილი ნორმატივთან შესაბამისობა 

(ვიზუალური კონტროლი); 
• ნარჩენების სტრუქტურული ერთეულის ტერიტორიიდან გატანის პერიოდულობის 

დაცვა; 
• ეკოლოგიური უსაფრთხოების და უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვის მოთხოვნების 

შესრულება. 
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12.4 დანართი 4 - საწარმოში გამოყენებული ნედლეულისა და წარმოებული მზა პროდუქციის 
რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია. 

 
 

 

 

 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 272 - 379 

გამა კონსალტინგი 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 273 - 379 

გამა კონსალტინგი 
 

12.5 დანართი 5 - ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  
პროგრამული ამონაბეჭდი 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის ანგარიშის  პროგრამული ამონაბეჭდი 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4 
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

პროგრამა რეგისტრირებულია შპს "გამა კონსალტინგ"-ზე 
სარეგისტრაციო ნომერი: 01-01-2568 

ნორმატიული სანიტარული ზონა: 500 მ 
საანგარიშო კონსტანტები: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 კვ.კმ. 

ანგარიში: Расчет рассеивания по ОНД-86» (лето) 
მეტეოროლოგიური პარამეტრები 

გარე ჰაერის საშუალო მინიმალური ტემპერატურა ყველაზე ცივი თვისთვის, °C: 0,8 
გარე ჰაერის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა ყველაზე ცხელი თვისთვის, °C: 25 
კოეფიციენტი А, დამოკიდებული ატმოსფეროს სტრატიფიკაციის ტემპერატურაზე: 200 
U* × ქარის სიჩქარე მოცემული ადგილმდებარეობისათვის, რომლის გადამეტების 
განმეორებადობა 5%-ის ფარგლებშია, მ/წმ: 

13 

ატმოსფერული ჰაერის სიმკვრივე 1,29 
ბგერის სიჩქარე (მ/წმ) 331 
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გაფრქვევის წყაროთა პარამეტრები 

გათვალისწინებული საკითხები: 
"%"  - წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვით;"+"  - 
წყარო გათვალისწინებულია ფონის გამორიცხვის გარეშე;"-"  - 
წყარო არ არის გათვალისწინებული და მისი წვლილი არაა 
შეტანილი ფონში. 

წყაროთა ტიპები: 
1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების 
ერთობლიობა, გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - 
არაორგანიზებული, დროში ცვლადი სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, 
ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან 
ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა;8 - 
ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - ჩირაღდანი. 

აღრიცხვ
ა 
ანგარიში
სას 

წყარ
ოს # წყაროს დასახელება ვარიან

ტი 
ტიპ
ი 

წყარ
ოს 
სიმა
ღ. 
(მ) 

დიამეტ
რი 
(მ) 

აირ-
ჰაეროვან
ი 
ნარევის 
მოცულ.(
მ3) 

აირ-
ჰაეროვანი 
ნარევის 
სიჩქარე(მ/
წმ) 

აირ-
ჰაეროვა
ნი 
ნარევის 
სიმკვრი
ვე 
(კგ/მ3) 

აირ-
ჰაეროვა
ნი 
ნაერევი
ს 
ტემპერ. 
(°С) 

წყარ
ოს 
სიგან
ე 
(მ) 

გაფრქვევის 
გადახრა 
(გრადუსი) კოეფ. 

რელიე
ფი 

კოორდინატები 

(მ) 
X1 

(მ) 
Y1 

(მ) 
X2 

(მ) 
Y2 კუთ

ხე 
მიმართულ
ება 

მოედ. # საამქ. # 0 

+ 1  1 1 
30,00
0 2,000 14,260 4,539 1,290 200,000 0,000 - - 1 

-
1266
,5 

764,
0 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,3310000 9,538000 1 0,03 417,087 3,012 0,03 423,45
 

3,13
 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) 0,0590000 1,702000 1 0,00 417,087 3,012 0,00 423,45

 
3,13

 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,8880000 25,574000 1 0,00 417,087 3,012 0,00 423,45
 

3,13
 

+ 2 კვამლამწოვი 1 1 30,00
0 

2,000 14,260 4,539 1,290 200,000 0,000 - - 1 
-
1275
5 

776,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,3310000 9,538000 1 0,03 417,087 3,012 0,03 423,45
 

3,13
 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) 0,0590000 1,702000 1 0,00 417,087 3,012 0,00 423,45

 
3,13

 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,8880000 25,574000 1 0,00 417,087 3,012 0,00 423,45
 

3,13
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+ 3  1 1 
30,00
0 2,000 14,260 4,539 1,290 200,000 0,000 - - 1 

-
1301
,5 

803,
5 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,3310000 9,538000 1 0,03 417,087 3,012 0,03 423,45
 

3,13
 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) 0,0590000 1,702000 1 0,00 417,087 3,012 0,00 423,45

 
3,13

 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,8880000 25,574000 1 0,00 417,087 3,012 0,00 423,45
 

3,13
 + 4  1 1 30,00

0 
2,000 14,260 4,539 1,290 200,000 0,000 - - 1 -

1291
 

793,
5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,3310000 9,538000 1 0,03 417,087 3,012 0,03 423,45
 

3,13
 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) 0,0590000 1,702000 1 0,00 417,087 3,012 0,00 423,45

 
3,13

 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,8880000 25,574000 1 0,00 417,087 3,012 0,00 423,45
 

3,13
 

+ 5 
ამიაკის სინთეზის 
განბერვის აირები 
ჩირაღდანი 

1 1 
60,00
0 0,800 27,380 54,471 1,290 200,000 0,000 - - 1 

-
1238
,0 

633,
0 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0180000 0,518000 1 0,00 1008,839 3,451 0,00 1017,6
 

3,56
 

+ 6 
აქმიაკის სინთეზი 
სიცივის საამქროს 
ტურბოკომპრესორები 

1 1 23,00
0 

0,800 2,710 5,391 1,290 30,000 0,000 - - 1 
-
1283
,0 

364,
5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0303 ამიაკი 0,0870000 2,522000 1 0,09 97,887 0,545 0,05 147,56
 

0,98
 

+ 7 

ამიაკის სინთეზი 
სიცივის საამქროს 
ამიაკის აბსორბერის 
კუდის აირები 

1 1 
19,00
0 1,000 4,240 5,399 1,290 35,000 0,000 - - 1 

-
977,
5 

299,
0 0,0 0,0 

ზაფხული ზამთარი 
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ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
 

გაფრქვევა 
 

F Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ
 

Xm Um 

0303 ამიაკი 0,2370000 6,842000 1 0,20 124,760 0,849 0,12 165,23
3 

1,28
0 

+ 8 

აზოტმჟავას საამქრო 
აბსორბციის სვეტი 
კატალიზური 
გაწმენდის აირები 

1 1 
100,0
00 3,600 53,880 5,293 1,290 200,000 0,000 - - 1 

-
1010
,0 

-
113,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 29,0460000 836,522000 1 0,17 1334,243 3,044 0,16 1357,7
 

3,17
 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 6,0880000 175,375000 1 0,00 1334,243 3,044 0,00 1357,7

 
3,17

 

+ 9 
აზოტმჟავას საამქრო 
პროდუქციული 
აზოტმჟავას საცავი N1 

1 1 9,000 0,150 0,033 1,850 1,290 35,000 0,000 - - 1 
-
940,
0 

-
184,
5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0640000 2,018300 1 1,33 24,646 0,500 1,33 24,646 0,50
 

+ 10 
აზოტმჟავას საამქრო 
პროდუქციული 
აზოტმჟავას საცავი N2 

1 1 9,000 0,150 0,033 1,850 1,290 35,000 0,000 - - 1 
-
952,
0 

-
190,
5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0640000 2,018300 1 1,33 24,645 0,500 1,33 24,645 0,50
 

+ 11 
აზოტმჟავას საამქრო 
პროდუქციული 
აზოტმჟავას საცავი N3 

1 1 9,000 0,150 0,033 1,850 1,290 35,000 0,000 - - 1 
-
962,
5 

-
198,
5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0640000 2,018300 1 1,33 24,645 0,500 1,33 24,645 0,50
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+ 12 
აზოტმჟავას საამქრო 
მჟვური კონდესატის 
საცავი 

1 1 9,000 0,150 0,025 1,415 1,290 35,000 0,000 - - 1 
-
953,
0 

-
211,
5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0319000 1,006000 1 0,69 24,098 0,500 0,69 24,098 0,50
 

+ 13 

ამონ.გვარჯილა 
დამარცვლის კოშკის 
ამაორთქლებელი 
სკრუბერი 

1 1 73,00
0 

1,500 27,780 15,720 1,290 100,000 0,000 - - 1 
-
996,
5 

-
221,
5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0303 ამიაკი 1,3890000 40,000000 1 0,02 913,792 1,986 0,02 942,27
 

2,40
 0305 ამონიუმის ნიტრატი 5,5550000 160,003000 1 0,00 913,792 1,986 0,00 942,27

 
2,40

 

+ 14 

ამონ.გვარჯილა 
დამარცვლის კოშკის 
ამაორთქლებელი 
სკრუბერი 

3 1 73,00
0 

1,500 27,780 15,720 1,290 100,000 0,000 - - 1 
-
995,
5 

-
222,
5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0303 ამიაკი 1,3890000 40,000000 1 0,02 913,792 1,986 0,02 942,27
 

2,40
 0305 ამონიუმის ნიტრატი 5,5550000 160,003000 1 0,00 913,792 1,986 0,00 942,27

 
2,40

 

+ 15 

ამონ.გვარჯილა 
დამარცვლის კოშკის 
ამაორთქლებელი 
სკრუბერი 

4 1 73,00
0 1,500 27,780 15,720 1,290 100,000 0,000 - - 1 

-
994,
5 

-
223,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0303 ამიაკი 1,3890000 40,000000 1 0,02 913,792 1,986 0,02 942,27
 

2,40
 0305 ამონიუმის ნიტრატი 5,5550000 160,003000 1 0,00 913,792 1,986 0,00 942,27

 
2,40
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+ 16 

ამონ.გვარჯილა 
დამარცვლის კოშკის 
ამაორთქლებელი 
სკრუბერი 

5 1 73,00
0 

1,500 27,780 15,720 1,290 100,000 0,000 - - 1 
-
997,
5 

-
223,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0303 ამიაკი 1,3890000 40,000000 1 0,02 913,792 1,986 0,02 942,27
 

2,40
 0305 ამონიუმის ნიტრატი 160,0030000 191,520000 1 0,14 913,792 1,986 0,14 942,27

 
2,40

 

+ 17 

ამონ.გვარჯილა 
დამარცვლის კოშკის 
ამაორთქლებელი 
სკრუბერი 

6 1 73,00
0 

1,500 27,780 15,720 1,290 100,000 0,000 - - 1 
-
996,
5 

-
223,
5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0303 ამიაკი 40,0000000 47,549000 1 0,53 913,792 1,986 0,51 942,27
 

2,40
 0305 ამონიუმის ნიტრატი 5,5550000 160,003000 1 0,00 913,792 1,986 0,00 942,27

 
2,40

 

+ 18 

ამონ.გვარჯილა 
დამარცვლის კოშკის 
ამაორთქლებელი 
სკრუბერი 

7 1 73,00
0 1,500 27,780 15,720 1,290 100,000 0,000 - - 1 

-
995,
5 

-
224,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0303 ამიაკი 1,3890000 40,000000 1 0,02 913,792 1,986 0,02 942,27
 

2,40
 0305 ამონიუმის ნიტრატი 5,5550000 160,003000 1 0,00 913,792 1,986 0,00 942,27

 
2,40

 

+ 19 

კაპროლაქტამი 
ჰიდროქსილამინოსუ
ლფატის მაგნიუმის 
ნიტრატის მილი 

1 1 
35,00
0 0,800 0,586 1,166 1,290 45,000 0,000 - - 1 

-
1213
,0 

280,
5 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0850000 2,448000 1 0,08 94,616 0,500 0,06 109,61
 

0,58
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+ 20 
კაპროლაქტამი 
ამონიუმის სულფატის 
შრობის სკრუბერი 

1 1 18,30
0 2,900 15,850 2,400 1,290 30,000 0,000 - - 1 

-
1331
,0 

216,
0 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0351 ამონიუმის სულფატი 1,5690000 45,187000 1 0,93 153,816 1,059 0,50 230,67
 

1,90
 

+ 21 
კაპროლაქტამის 
საამქროს ნედლი 

ქ მ ს 
 

 
  
 

  
 

1 1 52,00
0 0,700 27,020 70,210 1,290 30,000 0,000 - - 1 

-
1462
0 

586,
0 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0303 ამიაკი 0,2530000 7,286000 1 0,01 728,359 1,229 0,00 822,71
 

1,60
 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) 0,0110000 0,317000 1 0,00 728,359 1,229 0,00 822,71

 
1,60

 + 22 ნედლი ლაქტამი 1 1 23,00
0 

0,800 7,300 14,523 1,290 100,000 0,000 - - 1 -
1420

 

554,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0303 ამიაკი 10,6750000 307,440000 1 1,74 309,450 1,870 1,66 325,98
 

2,49
 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 7,4330000 214,070000 1 0,05 309,450 1,870 0,05 325,98

 
2,49

 + 23  1 1 6,000 0,500 2,356 12,000 1,290 80,000 0,000 - - 1 -

 

-

 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0530000 0,086000 1 0,12 103,634 1,810 0,12 109,37
 

3,27
 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) 0,0330000 0,054000 1 0,04 103,634 1,810 0,04 109,37

 
3,27

 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,1280000 0,206000 1 0,01 103,634 1,810 0,01 109,37
 

3,27
 2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,1560000 0,252000 1 0,15 103,634 1,810 0,14 109,37

 
3,27

 

+ 24 

გაფრქვევები 
შუალედურ საცავში 
გოგირდმჟავას 
ჩასხმისას 

1 1 8,000 0,100 0,001 0,150 1,290 50,000 0,000 - - 1 
-
1477
,5 

603,
0 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0322 გოგირდმჟავა (H2SO4 მოლეკულის მიხედვით) 0,0094000 0,130000 1 0,21 19,966 0,500 0,21 19,966 
0,50
0 
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+ 25 
გაფრქვევები 
შუალედურ საცავში 
აზოტმჟავას ჩასხმისას 

1 1 8,000 0,100 0,001 0,150 1,290 50,000 0,000 - - 1 
-
1470
,0 

594,
5 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0302 აზოტმჟავა (HNO3 მოლეკულის მიხედვით) 0,0010400 0,014000 1 0,02 19,966 0,500 0,02 19,966 0,50
 

+ 26 
გაფრქვევები შაბიამნის 
წარმოების 
რეაქტორიდან 

1 1 
15,00
0 0,800 0,753 1,498 1,290 50,000 0,000 - - 1 

-
1487
,0 

611,
5 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,3833300 5,299000 1 1,27 62,020 0,701 0,95 75,199 0,87
 

+ 27 
გაფრქვევები შაბიამნის 
ტომრებში 
დაფასოებისას 

1 1 4,000 0,500 0,295 1,500 1,290 30,000 0,000 - - 1 
-
1464
,0 

524,
0 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0140 სპილენძის სულფატი (გოგირდმჟავა სპილენძი) 
  

0,0033300 0,046000 1 14,05 16,205 0,500 9,08 22,845 0,83
 

+ 28 

ციანმჟავას 
განყოფილებაში 
წარმოქმნილი 
ციანიონისა და 
ნახშირჟანგის 
შემცველი ნაკადის 
საბსორბციო სვეტში 
გატარების შემდეგ 
გამონაბოლქვი 
მილიდან 

1 1 56,00
0 

0,600 4,000 14,147 1,290 30,000 0,000 - - 1 
-
1076
,0 

123,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0317 ციანწყალბადმჟავა 0,0058000 0,167000 1 0,00 210,013 0,500 0,00 300,76
 

0,83
 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 7,9890000 230,087000 1 0,05 210,013 0,500 0,03 300,76

 
0,83
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+ 29 

სუფთა 
ციანმარილების 
განყოფილებაში 
წარმოქმნილი 
ნატრიუმის ციანიდის  
მტვერშემცველი 
ნაკადის 
მტვერდამჭერში 
გატარების გაფრქვევა 
მილიდან 

1 1 70,00
0 

1,600 16,660 8,286 1,290 35,000 0,000 - - 1 
-
870,
0 

-
137,
5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0317 ციანწყალბადმჟავა 0,0300000 0,864000 1 0,00 410,904 0,868 0,00 563,25
 

1,30
 

+ 30 

ახალ საქვაბეში 
ბუნებრივი აირის წვის 
შედეგად 
წარმოქმნილი ნამწვი 
აირე-გაფრქვევა 
საქვაბეს მილიდან 

1 1 40,00
0 0,450 1,554 9,771 1,290 145,000 0,000 - - 1 

-
907,
5 

-
95,5 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 1,0500000 30,240000 1 0,18 251,546 1,086 0,16 265,12
 

1,15
 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 2,5960000 74,760000 1 0,02 251,546 1,086 0,02 265,12

 
1,15

 + 31  1 1 45,00
0 

2,000 15,180 4,832 1,290 30,000 0,000 - - 1 -
948

 

-
20 0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0317 ციანწყალბადმჟავა 0,0046000 0,133000 1 0,00 252,675 0,774 0,00 390,69
 

1,39
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+ 32 

ძველ საქვაბეში 
ბუნებრივი აირის წვის 
შედეგად 
წარმოქმნილი 
ნახშირჟანგისა და 
აზოტის დიოქსიდი 
გაფრქვევა  საქვაბეს 

 

1 1 
180,0
00 6,000 166,800 5,899 1,290 145,000 0,000 - - 1 -38,5 

-
11,0 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 33,9500000 977,760000 1 0,05 2462,970 3,213 0,04 2525,1
 

3,40
 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 83,9320000 2417,240000 1 0,00 2462,970 3,213 0,00 2525,1

 
3,40

 + 33 ინსინერატორი 1 1 180,0
00 

0,500 0,670 3,412 1,290 120,000 0,000 - - 1 -38,5 -
18 5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0133 კადმიუმის ოქსიდი (კადმიუმზე 
 

0,0000021 0,000044 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69
 

0,50
 0146 სპილენძის ოქსიდი (სპილენძზე 

 
0,0000002 0,000004 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69

 
0,50

 0164 ნიკელის ოქსიდი (ნიკელზე გადაანგარიშებით) 0,0000024 0,000050 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69
 

0,50
 0183 ვერცხლისწყალი (ლითონური ვერცხლისწყალი) 0,0000016 0,000034 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69

 
0,50

 
0184 ტყვია და მისი არაორგანული ნაერთები (ტყვიაზე 

გადაანგარიშებით) 
0,0000300 0,000650 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69

8 
0,50
0 

0203 ქრომი (ექსვსვალენტიანი) (ქრომის (VI) ოქსიდზე 
გადაანგარიშებით) 

0,0000040 0,000090 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69
8 

0,50
0 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0150000 0,311000 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69
 

0,50
 0316 მარილმჟავა 0,0020000 0,045000 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69

 
0,50

 
0325 დარიშხანი, არაორგანული ნაერთები 

(დარიშხანზე გადაანგარიშებით) 0,0000240 0,000500 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69
8 

0,50
0 

0328 ნახშირბადი (ჭვარტლი) 0,0670000 1,400000 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69
 

0,50
 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) 0,0060000 0,133000 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69

 
0,50

 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,4120000 8,664000 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69
 

0,50
 0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 0,4080000 8,571000 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69

 
0,50

 2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,0010000 0,029000 1 0,00 460,698 0,500 0,00 460,69
 

0,50
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გამა კონსალტინგი 
 

+ 34 
გაფრქვევები 
სამშენებლო ბლოკების 
წარმოებისას 

1 1 4,000 0,500 0,295 1,500 1,290 30,000 0,000 - - 1 
-
1107
,0 

-
518,
5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,0500000 0,374000 3 3,80 8,103 0,500 2,45 11,422 0,83
 

+ 35 

ნახერხის შემკრები 
ციკლონისა და 
ბუნკერის შემდგომ 
მერქნის მტვერის 
გაგაფრქვევა 

1 1 6,000 0,500 2,450 12,478 1,290 30,000 0,000 - - 1 
-
1062
,5 

-
525,
5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,0122200 0,044000 1 0,01 92,460 1,352 0,01 95,961 1,48
 

+ 36 ტარა შესაფუთი 
საამქრო 1 1 6,000 0,500 0,290 1,477 1,290 30,000 0,000 - - 1 

-
1170
0 

-
537,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,0077800 0,222000 1 0,10 21,069 0,500 0,07 27,793 0,72
 

+ 37 
ტარა შესაფუთი 
საამქრო 1 1 6,000 0,500 0,290 1,477 1,290 30,000 0,000 - - 1 

-
1173
,0 

-
525,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,0077800 0,222000 1 0,10 21,069 0,500 0,07 27,793 0,72
 

+ 38 
ტარა შესაფუთი 
საამქრო 1 1 6,000 0,500 0,290 1,477 1,290 30,000 0,000 - - 1 

-
1166
0 

-
548,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,0068000 0,194000 1 0,09 21,069 0,500 0,06 27,793 0,72
 

+ 39 ტარა შესაფუთი 
საამქრო 

1 1 6,000 0,500 0,290 1,477 1,290 30,000 0,000 - - 1 
-
1155
0 

-
564,
0 

0,0 0,0 

ზაფხული ზამთარი 
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გამა კონსალტინგი 
 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
 

გაფრქვევა 
 

F Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ
 

Xm Um 
0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0050000 0,143000 1 0,01 21,069 0,500 0,00 27,793 0,72

 1555 ეთანმჟავა (ძმარმჟავა) 0,0075000 0,214000 1 0,24 21,069 0,500 0,17 27,793 0,72
 

+ 40 
ტარა შესაფუთი 
საამქრო 1 1 6,000 0,500 0,290 1,477 1,290 30,000 0,000 - - 1 

-
1141
,0 

-
584,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0033000 0,094000 1 0,00 21,069 0,500 0,00 27,793 0,72
 1555 ეთანმჟავა (ძმარმჟავა) 0,0050000 0,143000 1 0,16 21,069 0,500 0,11 27,793 0,72
 

+ 41 
ტარა შესაფუთი 
საამქრო 1 1 6,000 0,500 0,290 1,477 1,290 30,000 0,000 - - 1 

-
1142
0 

-
556,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0222000 0,633000 1 0,03 21,069 0,500 0,02 27,793 0,72
 1555 ეთანმჟავა (ძმარმჟავა) 0,0111000 0,316000 1 0,36 21,069 0,500 0,25 27,793 0,72
 

+ 42 ტარა შესაფუთი 
საამქრო 

1 1 6,000 0,500 0,290 1,477 1,290 30,000 0,000 - - 1 
-
1142
0 

-
566,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0133000 0,379000 1 0,02 21,069 0,500 0,01 27,793 0,72
 1555 ეთანმჟავა (ძმარმჟავა) 0,0066700 0,190000 1 0,22 21,069 0,500 0,15 27,793 0,72
 

+ 43 ტარა შესაფუთი 
საამქრო 

1 1 6,000 0,500 0,290 1,477 1,290 30,000 0,000 - - 1 
-
1135
0 

-
565,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,0277800 0,792000 1 0,36 21,069 0,500 0,25 27,793 0,72
 

+ 44 
ტარა შესაფუთი 
საამქრო 1 1 6,000 0,500 0,290 1,477 1,290 30,000 0,000 - - 1 

-
1130
,0 

-
581,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

2902 შეწონილი ნაწილაკები 0,0166700 0,475000 1 0,21 21,069 0,500 0,15 27,793 0,72
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გამა კონსალტინგი 
 

+ 45 
ტომრების 
გამხსნელით 

მ შ ბ  
  

 
 

 

1 1 6,000 0,500 1,923 9,794 1,290 30,000 0,000 - - 1 
-
1214
5 

-
528,
0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

1042 ბუტან-1-ოლი (ნ-ბუთილის სპირტი) 0,0083000 0,023300 1 0,07 72,572 1,061 0,06 81,385 1,37
 1051 იზოპროპილის სპირტი 0,0352000 0,098800 1 0,05 72,572 1,061 0,04 81,385 1,37
 1061 ეთანოლი (ეთილის სპირტი) 0,0813000 0,228200 1 0,01 72,572 1,061 0,01 81,385 1,37
 

+ 46 
ელ. ძრავების საშრობი 
ღუმელის შემდეგ 
გაფრქვევები 

1 1 4,000 0,400 0,600 4,775 1,290 30,000 0,000 - - 1 
-
1966
,0 

26,0 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0902 ტრიქლორეთილენი 0,0086800 0,250000 1 0,01 28,304 0,621 0,01 36,932 1,06
 

+ 47 

ელ. ძრავების 
გრაგნილების 
გამოწვის ღუმელის 
შემდეგ გაფრქვევები 

2 1 4,000 0,500 0,785 4,000 1,290 30,000 0,000 - - 1 
-
1954
,5 

35,0 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0027500 0,003000 1 0,07 29,640 0,650 0,04 39,659 1,16
 0328 ნახშირბადი (ჭვარტლი) 0,0000500 0,000050 1 0,00 29,640 0,650 0,00 39,659 1,16
 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,0380000 0,041000 1 0,04 29,640 0,650 0,02 39,659 1,16
 

+ 48 

ამიაკის საამქროში 
CO2-ს გაფრქვევა მ.დ.ე. 
ამინის რეგენერაციის 
შემდეგ 

1 1 48,00
0 1,650 34,400 16,088 1,290 30,000 0,000 - - 1 

-
1254
,0 

746,
5 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0000 ნივთიერებათა ცნობარში არ არის 0,0000000 0,000000 1 0,00 456,975 0,995 0,00 646,23
 

1,79
 

+ 127 მნ ქემიკალი 1 მილი 1 1 120,0
00 

2,000 10,000 3,183 1,290 35,000 0,000 - - 1 
-
634,

 

-
27,0 

0,0 0,0 

ზაფხული ზამთარი 
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გამა კონსალტინგი 
 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
 

გაფრქვევა 
 

F Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ
 

Xm Um 

0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) 
ოქსიდზე გადაანგარიშებით) 

0,7870000 0,000000 1 0,54 416,250 0,612 0,31 600,32
9 

0,92
2 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,1500000 0,000000 1 0,01 416,250 0,612 0,00 600,32
 

0,92
 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,3700000 0,000000 1 0,00 416,250 0,612 0,00 600,32

 
0,92

 2907 არაორგანული მტვერი >70% SiO2 0,1750000 0,000000 1 0,01 416,250 0,612 0,00 600,32
 

0,92
 + 128 მნ ქემიკალი 2 აღდგენა 1 1 55,00

0 
1,400 5,430 3,527 1,290 55,000 0,000 - - 1 -

761,
 

89,5 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,2800000 0,000000 1 0,03 295,184 0,933 0,02 350,57
 

1,13
 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,6920000 0,000000 1 0,00 295,184 0,933 0,00 350,57

 
1,13

 + 129 მნ ქემიკალი 
  

1 1 8,000 0,500 0,295 1,500 1,290 30,000 0,000 - - 1 -

 

28,5 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) 
ოქსიდზე გადაანგარიშებით) 0,0007100 0,000000 1 0,27 26,125 0,500 0,20 32,602 0,66

6 

2907 არაორგანული მტვერი >70% SiO2 0,0000460 0,000000 1 0,00 26,125 0,500 0,00 32,602 0,66
 + 130 მნ ქემიკალი გრეიფერი 1 1 2,000 0,500 0,295 1,500 1,290 30,000 0,000 - - 1 -

 

71,5 0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0143 
მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) 
ოქსიდზე გადაანგარიშებით) 0,0001800 0,000000 1 0,60 12,045 0,587 0,38 16,698 

1,05
7 

2907 არაორგანული მტვერი >70% SiO2 0,0001000 0,000000 1 0,02 12,045 0,587 0,01 16,698 1,05
 + 131 მნ ქემიკალი ლენტა 1 1 2,000 0,000 0,000 0,000 1,290 0,000 3,270 - - 1 -

 

67,5 -

 

89,
 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) 
ოქსიდზე გადაანგარიშებით) 

0,0001280 0,000000 1 0,46 11,400 0,500 0,46 11,400 0,50
0 

2907 არაორგანული მტვერი >70% SiO2 0,0014150 0,000000 1 0,34 11,400 0,500 0,34 11,400 0,50
 + 132 მნ ქემიკალი 

 
1 1 5,000 0,500 0,295 1,500 1,290 30,000 0,000 - - 1 -

 

53,5 0,0 0,0 
ზაფხული ზამთარი 
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გამა კონსალტინგი 
 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
 

გაფრქვევა 
 

F Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ
 

Xm Um 
2907 არაორგანული მტვერი >70% SiO2 0,0548000 0,000000 1 3,20 18,685 0,500 2,16 25,509 0,77

 + 233 სულფეკო საწყობი 1 1 2,000 0,000 0,000 0,000 1,290 0,000 15,00
0 

- - 1 -
752

 

-
122
 

-
712
 

-
97
 ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 

(გ/წმ) 
გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0331 გოგირდი ელემენტარული 0,0098000 0,014000 3 15,00 5,700 0,500 15,00 5,700 0,50
 + 234 სულფეკო 

  
1 1 26,00

 
0,600 1,620 5,730 1,290 50,000 0,000 - - 1 -

 

-
 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) 1,4000000 36,288000 1 0,55 125,548 0,753 0,42 150,09
 

0,94
 

+ 235 
სულფეკო 
გოგირდმჟავა 
რეზერვუარი 

1 1 7,500 0,150 0,000 0,021 1,290 35,000 0,000 - - 1 
-
771,
0 

-
51,5 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) 0,1245000 1,965000 1 2,75 18,626 0,500 2,75 18,626 0,50
 + 236 სულფეკო საქვაბე 1 1 6,000 0,500 1,178 6,000 1,290 120,000 0,000 - - 1 -

744
 

-
95 0 

0,0 0,0 

ნივთ. კოდი ნივთიერების სახელი გაფრქვევა 
(გ/წმ) 

გაფრქვევა 
(ტ/წლ) 

F ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზ

 
Xm Um 

0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 0,0850000 0,000000 1 0,34 76,134 1,724 0,32 80,157 1,85
 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 0,2100000 0,000000 1 0,03 76,134 1,724 0,03 80,157 1,85
 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 288 - 379 

გამა კონსალტინგი 
 

ემისიები წყაროებიდან ნივთიერებების მიხედვით 

წყაროთა ტიპები: 
1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, 

გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი 
სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული 

გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი 
წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - 

ჩირაღდანი. 

ნივთიერება: კადმიუმის ოქსიდი (კადმიუმზე გადაანგარიშებით) 

მოედ. 
# საამქ. # წყარო

ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 33 1 0,0000021 1 0,00 460,698 0,50
 

0,00 460,698 0,50
 სულ: 0,0000021  0,00  0,00  

ნივთიერება: 0140 სპილენძის სულფატი (გოგირდმჟავა სპილენძი) (სპილენძზე გადაანგარიშებით) 

მოედ. 
# 

საამქ. # წყარო
ს # 

ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 27 1 0,0033300 1 14,05 16,205 0,50
 

9,08 22,845 0,83
 სულ: 0,0033300  14,05  9,08  

ნივთიერება: 0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) 

მოედ. 
# საამქ. # 

წყარო
ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 127 1 0,7870000 1 0,54 416,250 0,61
 

0,31 600,329 0,92
 0 0 129 1 0,0007100 1 0,27 26,125 0,50

 
0,20 32,602 0,66

 0 0 130 1 0,0001800 1 0,60 12,045 0,58
 

0,38 16,698 1,05
 0 0 131 3 0,0001280 1 0,46 11,400 0,50

 
0,46 11,400 0,50

 სულ: 0,7880180  1,87  1,35  

ნივთიერება: 0146 სპილენძის ოქსიდი (სპილენძზე გადაანგარიშებით) 

მოედ. 
# საამქ. # წყარო

ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 33 1 0,0000002 1 0,00 460,698 0,50
 

0,00 460,698 0,50
 სულ: 0,0000002  0,00  0,00  

ნივთიერება: 0164 ნიკელის ოქსიდი (ნიკელზე გადაანგარიშებით) 

მოედ. 
# 

საამქ. # წყარო
ს # 

ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 33 1 0,0000024 1 0,00 460,698 0,50
 

0,00 460,698 0,50
 სულ: 0,0000024  0,00  0,00  

ნივთიერება: 0183 ვერცხლისწყალი (ლითონური ვერცხლისწყალი) 

მოედ. 
# საამქ. # 

წყარო
ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 33 1 0,0000016 1 0,00 460,698 0,50
 

0,00 460,698 0,50
 სულ: 0,0000016  0,00  0,00  
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ნივთიერება: 0184 ტყვია და მისი არაორგანული ნაერთები (ტყვიაზე გადაანგარიშებით) 

მოედ. 
# 

საამქ. # წყარო
ს # 

ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 33 1 0,0000300 1 0,00 460,698 0,50
 

0,00 460,698 0,50
 სულ: 0,0000300  0,00  0,00  

ნივთიერება: 0203 ქრომი (ექსვსვალენტიანი) (ქრომის (VI) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) 

მოედ. 
# საამქ. # 

წყარო
ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 33 1 0,0000040 1 0,00 460,698 0,50
 

0,00 460,698 0,50
 სულ: 0,0000040  0,00  0,00  

ნივთიერება: 0301 აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 

მოედ. 
# საამქ. # წყარო

ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 1 1 0,3310000 1 0,03 417,087 3,01
 

0,03 423,453 3,13
 0 0 2 1 0,3310000 1 0,03 417,087 3,01

 
0,03 423,453 3,13

 0 0 3 1 0,3310000 1 0,03 417,087 3,01
 

0,03 423,453 3,13
 0 0 4 1 0,3310000 1 0,03 417,087 3,01

 
0,03 423,453 3,13

 0 0 8 1 29,0460000 1 0,17 1334,24
 

3,04
 

0,16 1357,736 3,17
 0 0 9 1 0,0640000 1 1,33 24,646 0,50

 
1,33 24,646 0,50

 0 0 10 1 0,0640000 1 1,33 24,645 0,50
 

1,33 24,645 0,50
 0 0 11 1 0,0640000 1 1,33 24,645 0,50

 
1,33 24,645 0,50

 0 0 12 1 0,0319000 1 0,69 24,098 0,50
 

0,69 24,098 0,50
 0 0 19 1 0,0850000 1 0,08 94,616 0,50

 
0,06 109,612 0,58

 0 0 23 1 0,0530000 1 0,12 103,634 1,81
 

0,12 109,377 3,27
 0 0 26 1 0,3833300 1 1,27 62,020 0,70

 
0,95 75,199 0,87

 0 0 30 1 1,0500000 1 0,18 251,546 1,08
 

0,16 265,123 1,15
 0 0 32 1 33,9500000 1 0,05 2462,97

 
3,21

 
0,04 2525,135 3,40

 0 0 33 1 0,0150000 1 0,00 460,698 0,50
 

0,00 460,698 0,50
 0 0 47 1 0,0027500 1 0,07 29,640 0,65

 
0,04 39,659 1,16

 0 0 127 1 0,1500000 1 0,01 416,250 0,61
 

0,00 600,329 0,92
 0 0 128 1 0,2800000 1 0,03 295,184 0,93

 
0,02 350,571 1,13

 0 0 236 1 0,0850000 1 0,34 76,134 1,72
 

0,32 80,157 1,85
 სულ: 66,6479800  7,09  6,68  

ნივთიერება: 0302 აზოტმჟავა (HNO3 მოლეკულის მიხედვით) 

მოედ. 
# საამქ. # 

წყარო
ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 25 1 0,0010400 1 0,02 19,966 0,50
 

0,02 19,966 0,50
 სულ: 0,0010400  0,02  0,02  

ნივთიერება: 0303 ამიაკი 

მოედ. 
# 

საამქ. # წყარო
ს # 

ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 6 1 0,0870000 1 0,09 97,887 0,54
 

0,05 147,568 0,98
 0 0 7 1 0,2370000 1 0,20 124,760 0,84

 
0,12 165,233 1,28

 0 0 13 1 1,3890000 1 0,02 913,792 1,98
 

0,02 942,271 2,40
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0 0 14 1 1,3890000 1 0,02 913,792 1,98
 

0,02 942,271 2,40
 0 0 15 1 1,3890000 1 0,02 913,792 1,98

 
0,02 942,271 2,40

 0 0 16 1 1,3890000 1 0,02 913,792 1,98
 

0,02 942,271 2,40
 0 0 17 1 40,0000000 1 0,53 913,792 1,98

 
0,51 942,271 2,40

 0 0 18 1 1,3890000 1 0,02 913,792 1,98
 

0,02 942,271 2,40
 0 0 21 1 0,2530000 1 0,01 728,359 1,22

 
0,00 822,711 1,60

 0 0 22 1 10,6750000 1 1,74 309,450 1,87
 

1,66 325,981 2,49
 სულ: 58,1970000  2,66  2,44  

ნივთიერება: 0305 ამონიუმის ნიტრატი 

მოედ. 
# საამქ. # 

წყარო
ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 13 1 5,5550000 1 0,00 913,792 1,98
 

0,00 942,271 2,40
 0 0 14 1 5,5550000 1 0,00 913,792 1,98

 
0,00 942,271 2,40

 0 0 15 1 5,5550000 1 0,00 913,792 1,98
 

0,00 942,271 2,40
 0 0 16 1 160,0030000 1 0,14 913,792 1,98

 
0,14 942,271 2,40

 0 0 17 1 5,5550000 1 0,00 913,792 1,98
 

0,00 942,271 2,40
 0 0 18 1 5,5550000 1 0,00 913,792 1,98

 
0,00 942,271 2,40

 სულ: 187,7780000  0,17  0,16  

ნივთიერება: 0316 მარილმჟავა 

მოედ. 
# საამქ. # 

წყარო
ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 33 1 0,0020000 1 0,00 460,698 0,50
 

0,00 460,698 0,50
 სულ: 0,0020000  0,00  0,00  

ნივთიერება: 0317 ციანწყალბადმჟავა 

მოედ. 
# საამქ. # წყარო

ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 28 1 0,0058000 1 0,00 210,013 0,50
 

0,00 300,765 0,83
 0 0 29 1 0,0300000 1 0,00 410,904 0,86

 
0,00 563,253 1,30

 0 0 31 1 0,0046000 1 0,00 252,675 0,77
 

0,00 390,695 1,39
 სულ: 0,0404000  0,01  0,00  

ნივთიერება: 0322 გოგირდმჟავა (H2SO4 მოლეკულის მიხედვით) 

მოედ. 
# 

საამქ. # წყარო
ს # 

ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 24 1 0,0094000 1 0,21 19,966 0,50
 

0,21 19,966 0,50
 სულ: 0,0094000  0,21  0,21  

ნივთიერება: 0325 დარიშხანი, არაორგანული ნაერთები (დარიშხანზე გადაანგარიშებით) 

მოედ. 
# საამქ. # 

წყარო
ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 33 1 0,0000240 1 0,00 460,698 0,50
 

0,00 460,698 0,50
 სულ: 0,0000240  0,00  0,00  

ნივთიერება: 0328 ნახშირბადი (ჭვარტლი) 

მოედ. 
# საამქ. # წყარო

ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 
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0 0 33 1 0,0670000 1 0,00 460,698 0,50
 

0,00 460,698 0,50
 0 0 47 1 0,0000500 1 0,00 29,640 0,65

 
0,00 39,659 1,16

 სულ: 0,0670500  0,00  0,00  

ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) 

მოედ. 
# საამქ. # წყარო

ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 1 1 0,0590000 1 0,00 417,087 3,01
 

0,00 423,453 3,13
 0 0 2 1 0,0590000 1 0,00 417,087 3,01

 
0,00 423,453 3,13

 0 0 3 1 0,0590000 1 0,00 417,087 3,01
 

0,00 423,453 3,13
 0 0 4 1 0,0590000 1 0,00 417,087 3,01

 
0,00 423,453 3,13

 0 0 21 1 0,0110000 1 0,00 728,359 1,22
 

0,00 822,711 1,60
 0 0 23 1 0,0330000 1 0,04 103,634 1,81

 
0,04 109,377 3,27

 0 0 33 1 0,0060000 1 0,00 460,698 0,50
 

0,00 460,698 0,50
 0 0 234 1 1,4000000 1 0,55 125,548 0,75

 
0,42 150,098 0,94

 0 0 235 1 0,1245000 1 2,75 18,626 0,50
 

2,75 18,626 0,50
 სულ: 1,8105000  3,36  3,23  

ნივთიერება: 0331 გოგირდი ელემენტარული 

მოედ. 
# საამქ. # 

წყარო
ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 233 3 0,0098000 3 15,00 5,700 0,50
 

15,00 5,700 0,50
 სულ: 0,0098000  15,00  15,00  

ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 

მოედ. 
# 

საამქ. # წყარო
ს # 

ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 1 1 0,8880000 1 0,00 417,087 3,01
 

0,00 423,453 3,13
 0 0 2 1 0,8880000 1 0,00 417,087 3,01

 
0,00 423,453 3,13

 0 0 3 1 0,8880000 1 0,00 417,087 3,01
 

0,00 423,453 3,13
 0 0 4 1 0,8880000 1 0,00 417,087 3,01

 
0,00 423,453 3,13

 0 0 5 1 0,0180000 1 0,00 1008,83
 

3,45
 

0,00 1017,635 3,56
 0 0 8 1 6,0880000 1 0,00 1334,24

 
3,04

 
0,00 1357,736 3,17

 0 0 22 1 7,4330000 1 0,05 309,450 1,87
 

0,05 325,981 2,49
 0 0 23 1 0,1280000 1 0,01 103,634 1,81

 
0,01 109,377 3,27

 0 0 28 1 7,9890000 1 0,05 210,013 0,50
 

0,03 300,765 0,83
 0 0 30 1 2,5960000 1 0,02 251,546 1,08

 
0,02 265,123 1,15

 0 0 32 1 83,9320000 1 0,00 2462,97
 

3,21
 

0,00 2525,135 3,40
 0 0 33 1 0,4120000 1 0,00 460,698 0,50

 
0,00 460,698 0,50

 0 0 39 1 0,0050000 1 0,01 21,069 0,50
 

0,00 27,793 0,72
 0 0 40 1 0,0033000 1 0,00 21,069 0,50

 
0,00 27,793 0,72

 0 0 41 1 0,0222000 1 0,03 21,069 0,50
 

0,02 27,793 0,72
 0 0 42 1 0,0133000 1 0,02 21,069 0,50

 
0,01 27,793 0,72

 0 0 47 1 0,0380000 1 0,04 29,640 0,65
 

0,02 39,659 1,16
 0 0 127 1 0,3700000 1 0,00 416,250 0,61

 
0,00 600,329 0,92

 0 0 128 1 0,6920000 1 0,00 295,184 0,93
 

0,00 350,571 1,13
 0 0 236 1 0,2100000 1 0,03 76,134 1,72

 
0,03 80,157 1,85

 სულ: 113,5018000  0,28  0,22  

ნივთიერება: 0351 ამონიუმის სულფატი 
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გამა კონსალტინგი 
 

მოედ. 
# საამქ. # წყარო

ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 20 1 1,5690000 1 0,93 153,816 1,05
 

0,50 230,674 1,90
 სულ: 1,5690000  0,93  0,50  

ნივთიერება: 0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 

მოედ. 
# 

საამქ. # წყარო
ს # 

ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 33 1 0,4080000 1 0,00 460,698 0,50
 

0,00 460,698 0,50
 სულ: 0,4080000  0,00  0,00  

ნივთიერება: 0902 ტრიქლორეთილენი 

მოედ. 
# საამქ. # 

წყარო
ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 46 1 0,0086800 1 0,01 28,304 0,62
 

0,01 36,932 1,06
 სულ: 0,0086800  0,01  0,01  

ნივთიერება: 1042 ბუტან-1-ოლი (ნ-ბუთილის სპირტი) 

მოედ. 
# 

საამქ. # წყარო
ს # 

ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 45 1 0,0083000 1 0,07 72,572 1,06
 

0,06 81,385 1,37
 სულ: 0,0083000  0,07  0,06  

ნივთიერება: 1051 იზოპროპილის სპირტი 

მოედ. 
# საამქ. # 

წყარო
ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 45 1 0,0352000 1 0,05 72,572 1,06
 

0,04 81,385 1,37
 სულ: 0,0352000  0,05  0,04  

ნივთიერება: 1061 ეთანოლი (ეთილის სპირტი) 

მოედ. 
# 

საამქ. # წყარო
ს # 

ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 45 1 0,0813000 1 0,01 72,572 1,06
 

0,01 81,385 1,37
 სულ: 0,0813000  0,01  0,01  

ნივთიერება: 1555 ეთანმჟავა (ძმარმჟავა) 

მოედ. 
# საამქ. # 

წყარო
ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 39 1 0,0075000 1 0,24 21,069 0,50
 

0,17 27,793 0,72
 0 0 40 1 0,0050000 1 0,16 21,069 0,50

 
0,11 27,793 0,72

 0 0 41 1 0,0111000 1 0,36 21,069 0,50
 

0,25 27,793 0,72
 0 0 42 1 0,0066700 1 0,22 21,069 0,50

 
0,15 27,793 0,72

 სულ: 0,0302700  0,98  0,69  

ნივთიერება: 2902 შეწონილი ნაწილაკები 

მოედ. 
# საამქ. # 

წყარო
ს # ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 23 1 0,1560000 1 0,15 103,634 1,81
 

0,14 109,377 3,27
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გამა კონსალტინგი 
 

0 0 33 1 0,0010000 1 0,00 460,698 0,50
 

0,00 460,698 0,50
 0 0 34 1 0,0500000 3 3,80 8,103 0,50

 
2,45 11,422 0,83

 0 0 35 1 0,0122200 1 0,01 92,460 1,35
 

0,01 95,961 1,48
 0 0 36 1 0,0077800 1 0,10 21,069 0,50

 
0,07 27,793 0,72

 0 0 37 1 0,0077800 1 0,10 21,069 0,50
 

0,07 27,793 0,72
 0 0 38 1 0,0068000 1 0,09 21,069 0,50

 
0,06 27,793 0,72

 0 0 43 1 0,0277800 1 0,36 21,069 0,50
 

0,25 27,793 0,72
 0 0 44 1 0,0166700 1 0,21 21,069 0,50

 
0,15 27,793 0,72

 სულ: 0,2860300  4,82  3,21  

ნივთიერება: 2907 არაორგანული მტვერი >70% SiO2 

მოედ. 
# 

საამქ. # წყარო
ს # 

ტიპი გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 

Cm/ზდკ Xm Um Cm/ზდკ Xm Um 

0 0 127 1 0,1750000 1 0,01 416,250 0,61
 

0,00 600,329 0,92
 0 0 129 1 0,0000460 1 0,00 26,125 0,50

 
0,00 32,602 0,66

 0 0 130 1 0,0001000 1 0,02 12,045 0,58
 

0,01 16,698 1,05
 0 0 131 3 0,0014150 1 0,34 11,400 0,50

 
0,34 11,400 0,50

 0 0 132 1 0,0548000 1 3,20 18,685 0,50
 

2,16 25,509 0,77
 სულ: 0,2313610  3,57  2,51  

 

წყაროების გაფრქვევა ჯამური ზემოქმედების ჯგუფების მიხედვით 

 
 წყაროთა ტიპები: 

1 - წერტილოვანი;2 - წრფივი;3 - არაორგანიზებული;4 - წერტილოვანი წყაროების ერთობლიობა, 
გათვლისთვის გაერთიანებული ერთ სიბრტყულ წყაროდ;5 - არაორგანიზებული, დროში ცვლადი 
სიმძლავრის გაფრქვევით;6 - წერტილოვანი, ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული 

გაფრქვევით;7 - ქოლგისებური ან ჰორიზონტალურად მიმართული გაფრქვევის მქონე წერტილოვანი 
წყაროების ერთობლიობა;8 - ავტომაგისტრალი; 9 - წერტილოვანი ჰორიზონტალური გაფქვევით; 10 - 

ჩირაღდანი. 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6030 დარიშხანის ანჰიდრიდი და ტყვიის აცეტატი 

მოედ
. # 

საამქ
. # 

წყარო
ს # 

ტიპი ნივთ. 
კოდი 

გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდ
კ 

Xm Um Cm/ზდ
კ 

Xm Um 

0 0 33 1 0184 0,0000300 1 0,00 460,69
8 

0,50
0 

0,00 460,698 0,500 

0 0 33 1 0325 0,0000240 1 0,00 460,69
8 

0,50
0 

0,00 460,698 0,500 

სულ: 0,0000540  0,00  0,00  

 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6034 ტყვიის ოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი 

მოედ
. # 

საამქ
. # 

წყარო
ს # ტიპი 

ნივთ. 
კოდი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდ
კ 

Xm Um Cm/ზდ
კ 

Xm Um 

0 0 33 1 0184 0,0000300 1 0,00 460,69
 

0,50
 

0,00 460,698 0,500 
0 0 1 1 0330 0,0590000 1 0,00 417,08

 
3,01

 
0,00 423,453 3,133 

0 0 2 1 0330 0,0590000 1 0,00 417,08
 

3,01
 

0,00 423,453 3,133 
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0 0 3 1 0330 0,0590000 1 0,00 417,08
 

3,01
 

0,00 423,453 3,133 
0 0 4 1 0330 0,0590000 1 0,00 417,08

 
3,01

 
0,00 423,453 3,133 

0 0 21 1 0330 0,0110000 1 0,00 728,35
 

1,22
 

0,00 822,711 1,609 
0 0 23 1 0330 0,0330000 1 0,04 103,63

 
1,81

 
0,04 109,377 3,277 

0 0 33 1 0330 0,0060000 1 0,00 460,69
 

0,50
 

0,00 460,698 0,500 
0 0 234 1 0330 1,4000000 1 0,55 125,54

 
0,75

 
0,42 150,098 0,944 

0 0 235 1 0330 0,1245000 1 2,75 18,626 0,50
0 

2,75 18,626 0,500 

სულ: 1,8105300  3,36  3,23  
 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6041 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდმჟავა 

მოედ
. # 

საამქ
. # 

წყარო
ს # ტიპი 

ნივთ. 
კოდი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდ
კ 

Xm Um Cm/ზდ
კ 

Xm Um 

0 0 24 1 0322 0,0094000 1 0,21 19,966 0,50
 

0,21 19,966 0,500 
0 0 1 1 0330 0,0590000 1 0,00 417,08

 
3,01

 
0,00 423,453 3,133 

0 0 2 1 0330 0,0590000 1 0,00 417,08
 

3,01
 

0,00 423,453 3,133 
0 0 3 1 0330 0,0590000 1 0,00 417,08

 
3,01

 
0,00 423,453 3,133 

0 0 4 1 0330 0,0590000 1 0,00 417,08
 

3,01
 

0,00 423,453 3,133 
0 0 21 1 0330 0,0110000 1 0,00 728,35

 
1,22

 
0,00 822,711 1,609 

0 0 23 1 0330 0,0330000 1 0,04 103,63
 

1,81
 

0,04 109,377 3,277 
0 0 33 1 0330 0,0060000 1 0,00 460,69

 
0,50

 
0,00 460,698 0,500 

0 0 234 1 0330 1,4000000 1 0,55 125,54
 

0,75
 

0,42 150,098 0,944 
0 0 235 1 0330 0,1245000 1 2,75 18,626 0,50

 
2,75 18,626 0,500 

სულ: 1,8199000  3,57  3,44  
 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6045 ძლიერი მინერალური მჟავები (გოგირდმჟავა, მარილმჟავა და 
აზოტმჟავა) 

მოედ
. # 

საამქ
. # 

წყარო
ს # ტიპი 

ნივთ. 
კოდი გაფრქვევა (გ/წმ) F 

ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდ
კ 

Xm Um Cm/ზდ
კ 

Xm Um 

0 0 25 1 0302 0,0010400 1 0,02 19,966 0,50
 

0,02 19,966 0,500 
0 0 33 1 0316 0,0020000 1 0,00 460,69

 
0,50

 
0,00 460,698 0,500 

0 0 24 1 0322 0,0094000 1 0,21 19,966 0,50
 

0,21 19,966 0,500 
სულ: 0,0124400  0,22  0,22  
 

ჯამური ზემოქმედების ჯგუფი: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი 

მოედ
. # 

საამქ
. # 

წყარო
ს # 

ტიპი ნივთ. 
კოდი 

გაფრქვევა (გ/წმ) F 
ზაფხული ზამთარი 
Cm/ზდ
კ 

Xm Um Cm/ზდ
კ 

Xm Um 

0 0 1 1 0301 0,3310000 1 0,03 417,08
 

3,01
 

0,03 423,453 3,133 
0 0 2 1 0301 0,3310000 1 0,03 417,08

 
3,01

 
0,03 423,453 3,133 

0 0 3 1 0301 0,3310000 1 0,03 417,08
 

3,01
 

0,03 423,453 3,133 
0 0 4 1 0301 0,3310000 1 0,03 417,08

 
3,01

 
0,03 423,453 3,133 

0 0 8 1 0301 29,0460000 1 0,17 1334,2
 

3,04
 

0,16 1357,73
 

3,172 
0 0 9 1 0301 0,0640000 1 1,33 24,646 0,50

 
1,33 24,646 0,500 

0 0 10 1 0301 0,0640000 1 1,33 24,645 0,50
 

1,33 24,645 0,500 
0 0 11 1 0301 0,0640000 1 1,33 24,645 0,50

 
1,33 24,645 0,500 
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გამა კონსალტინგი 
 

0 0 12 1 0301 0,0319000 1 0,69 24,098 0,50
 

0,69 24,098 0,500 
0 0 19 1 0301 0,0850000 1 0,08 94,616 0,50

 
0,06 109,612 0,588 

0 0 23 1 0301 0,0530000 1 0,12 103,63
 

1,81
 

0,12 109,377 3,277 
0 0 26 1 0301 0,3833300 1 1,27 62,020 0,70

 
0,95 75,199 0,879 

0 0 30 1 0301 1,0500000 1 0,18 251,54
 

1,08
 

0,16 265,123 1,154 
0 0 32 1 0301 33,9500000 1 0,05 2462,9

 
3,21

 
0,04 2525,13

 
3,407 

0 0 33 1 0301 0,0150000 1 0,00 460,69
 

0,50
 

0,00 460,698 0,500 
0 0 47 1 0301 0,0027500 1 0,07 29,640 0,65

 
0,04 39,659 1,163 

0 0 127 1 0301 0,1500000 1 0,01 416,25
 

0,61
 

0,00 600,329 0,922 
0 0 128 1 0301 0,2800000 1 0,03 295,18

 
0,93

 
0,02 350,571 1,137 

0 0 236 1 0301 0,0850000 1 0,34 76,134 1,72
 

0,32 80,157 1,859 
0 0 1 1 0330 0,0590000 1 0,00 417,08

 
3,01

 
0,00 423,453 3,133 

0 0 2 1 0330 0,0590000 1 0,00 417,08
 

3,01
 

0,00 423,453 3,133 
0 0 3 1 0330 0,0590000 1 0,00 417,08

 
3,01

 
0,00 423,453 3,133 

0 0 4 1 0330 0,0590000 1 0,00 417,08
 

3,01
 

0,00 423,453 3,133 
0 0 21 1 0330 0,0110000 1 0,00 728,35

 
1,22

 
0,00 822,711 1,609 

0 0 23 1 0330 0,0330000 1 0,04 103,63
 

1,81
 

0,04 109,377 3,277 
0 0 33 1 0330 0,0060000 1 0,00 460,69

 
0,50

 
0,00 460,698 0,500 

0 0 234 1 0330 1,4000000 1 0,55 125,54
 

0,75
 

0,42 150,098 0,944 
0 0 235 1 0330 0,1245000 1 2,75 18,626 0,50

 
2,75 18,626 0,500 

სულ: 68,4584800  6,53  6,19  
ჯამური მნიშვნელობა  ჯგუფისთვის გაიანგარიება არასრული  ჯამური კოეფიციენტის 
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გამა კონსალტინგი 
 

ანგარიში შესრულდა ნივთიერებების (ჯამური ზემოქმედების ჯგუფის) მიხედვით 

კო
დი 

ნივთიერები
ს სახელი 

ზღვრულად დასაშვები კონცენტრაცია 

შესწორე
ბა 
ზდკ/სუ
ზდ-ს 
მაკორექ.
კოეფ.* 

ფონური 
კონცენტრაცია 

 

მაქსიმალური 
კონცენტრაციების ანგარიში 

საშუალო კონცენტრაციების 
ანგარიში 

 

ტიპი 

საცნობა
რო 
მნიშვნე
ლობა 

ანგარიში
სას 
გამოყენე
ბული 

ტიპი 

საცნობა
რო 
მნიშვნე
ლობა 

ანგარიში
სას 
გამოყენე
ბული 

გათვალის
წინება 

ინტერ
პოლ. 

 

014
0 

სპილენძის 
სულფატი 
(გოგირდმჟა
ვა 
სპილენძი) 
სპილენძზე 
გადაანგარი
შებით) 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,003 0,003 ზდკ 
საშ.დღ. 

0,001 0,001 1 არა არა 

 

014
3 

მანგანუმი 
და მისი 
ნაერთები 
(მანგანუმის 
(IV) 
ოქსიდზე 
გადაანგარი
შებით) 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,010 0,010 
ზდკ 
საშ.დღ. 0,001 0,001 1 არა არა 

 

030
1 

აზოტის 
დიოქსიდი 
(აზოტის 
(IV) 

 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,200 0,200 ზდკ 
საშ.დღ. 

0,040 0,040 1 არა არა 

 

030
2 

აზოტმჟავა 
(HNO3 
მოლეკული
ს 
მ ხ ) 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,400 0,400 
ზდკ 
საშ.დღ. 0,150 0,150 1 არა არა 

 

030
3 

ამიაკი 
ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,200 0,200 ზდკ 
საშ.დღ. 

0,040 0,040 1 არა არა 
 

030
5 

ამონიუმის 
ნიტრატი 

ზდკ 
საშ.დღ. 0,300 0,000 ზდკ 

საშ.დღ. 0,300 0,300 1 არა არა 
 

032
2 

გოგირდმჟავ
ა (H2SO4 
მოლეკული
ს 
მიხედვით) 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,300 0,300 ზდკ 
საშ.დღ. 

0,100 0,100 1 არა არა 

 

033
0 

გოგირდის 
დიოქსიდი 
(გოგირდის 
ანჰიდრიდი
) 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,350 0,350 
ზდკ 
საშ.დღ. 0,125 0,125 1 არა არა 
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033
1 

გოგირდი 
ელემენტარ
ული 

სუზდ 0,070 0,070 სუზდ 0,070 0,000 1 არა არა 
 

033
7 

ნახშირბადი
ს ოქსიდი 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

5,000 5,000 ზდკ 
საშ.დღ. 

3,000 3,000 1 არა არა 
 

035
1 

ამონიუმის 
სულფატი 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,200 0,200 ზდკ 
საშ.დღ. 

0,100 0,100 1 არა არა 
 

090
2 

ტრიქლორე
თილენი 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

4,000 4,000 ზდკ 
საშ.დღ. 

1,000 1,000 1 არა არა 
 

104
2 

ბუტან-1-
ოლი (ნ-
ბუთილის 
სპირტი) 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,100 0,100 
ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,100 0,000 1 არა არა 

 

105
1 

იზოპროპი
ლის 
სპირტი 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,600 0,600 
ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,600 0,000 1 არა არა 
 

106
1 

ეთანოლი 
(ეთილის 
სპირტი) 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

5,000 5,000 
ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

5,000 0,000 1 არა არა 
 

155
5 

ეთანმჟავა 
(ძმარმჟავა) 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,200 0,200 ზდკ 
საშ.დღ. 

0,060 0,060 1 არა არა 
 

290
2 

შეწონილი 
ნაწილაკები 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ  

0,500 0,500 
ზდკ 
საშ.დღ. 0,150 0,150 1 არა არა 

 

290
7 

არაორგანუ
ლი მტვერი 
>70% SiO2 

ზდკ 
მაქს. 
ერთჯ. 

0,150 0,150 
ზდკ 
საშ.დღ. 0,050 0,050 1 არა არა 

 

603
4 

ჯამური 
ზემოქმედებ
ის ჯგუფი:  
ტყვიის 
ოქსიდი, 
გოგირდის 
დიოქსიდი 

ჯამური 
ზემოქმე
დების 
ჯგუფი 

- - 

ჯამური 
ზემოქმე
დების 
ჯგუფი 

- - 1 არა არა 

 

604
1 

ჯამური 
ზემოქმედებ
ის ჯგუფი:  
გოგირდის 
დიოქსიდი 
და 
გოგირდმჟავ
ა 

ჯამური 
ზემოქმე
დების 
ჯგუფი 

- - 

ჯამური 
ზემოქმე
დების 
ჯგუფი 

- - 1 არა არა 
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604
5 

ჯამური 
ზემოქმედებ
ის ჯგუფი:  
ძლიერი 
მინერალურ
ი მჟავები 
(გოგირდმჟა
ვა, 
მარილმჟავა 
და 
აზოტმჟავა) 

ჯამური 
ზემოქმე
დების 
ჯგუფი 

- - 

ჯამური 
ზემოქმე
დების 
ჯგუფი 

- - 1 არა არა 

 

620
4 

არასრული 
ჯამური 
ზემოქმედებ
ის ჯგუფი 
კოეფიციენტ
ით "1,6":  
აზოტის 
დიოქსიდი, 
გოგირდის 
დიოქსიდი 

ჯამური 
ზემოქმე
დების 
ჯგუფი 

- - 

ჯამური 
ზემოქმე
დების 
ჯგუფი 

- - 1 არა არა 

 

*გამოიყენება განსაკუთრებული ნორმატიული მოთხოვნების გამოყენების საჭიროების შემთხვევაში. 
პარამეტრის "ზდკ/სუზდ შესწორების კოეფიციენტი" მნიშვნელობის ცვლილების შემთხვევაში, რომლის 
სტანდარტული მნიშვნელობა 1-ია, მაქსიმალური კონცენტრაციის გაანგარიშებული სიდიდეები 
შედარებული უნდა იქნას არა კოეფიციენტის მნიშვნელობას, არამედ 1-ს. 



 

 

ნივთიერებები, რომელთა ანგარიშიც არამიზანშეწონილია,ან რომლებიც არ მონაწილეობენ ანგარიშში 

ანგარიშის მიზანშეწონილობის კრიტერიუმები E3 ≤ 0,01 

 
კოდი დასახელება ჯამი: Cm/ზდკ 

0133 კადმიუმის ოქსიდი (კადმიუმზე გადაანგარიშებით) 0,00 
0146 სპილენძის ოქსიდი (სპილენძზე გადაანგარიშებით) 0,00 
0164 ნიკელის ოქსიდი (ნიკელზე გადაანგარიშებით) 0,00 
0183 ვერცხლისწყალი (ლითონური ვერცხლისწყალი) 0,00 
0184 ტყვია და მისი არაორგანული ნაერთები (ტყვიაზე გადაანგარიშებით) 0,00 
0203 ქრომი (ექსვსვალენტიანი) (ქრომის (VI) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) 0,00 
0316 მარილმჟავა 0,00 
0317 ციანწყალბადმჟავა 0,01 
0325 დარიშხანი, არაორგანული ნაერთები (დარიშხანზე 

 
0,00 

0328 ნახშირბადი (ჭვარტლი) 0,00 
0416 ნაჯერი ნახშირწყალბადების ნარევი С6-С10 0,00 
6030 დარიშხანის ანჰიდრიდი და ტყვიის აცეტატი 0,00 
საანგარიშო მეტეოპარამეტრების გადარჩევა ანგარიშისას 

ავტომატური გადარჩევა 

 
ქარის სიჩქარეთა გადარჩევა სრულდება ავტომატურად 

 

 ქარის მიმართულება  

 
სექტორის დასაწყისი სექტორის დასასრული 

ქარის სიჩქარის გადარჩევის 
ბიჯი 

 

 0 360 1  

საანგარიშო არეალი 

საანგარიშო მოედნები 

კოდი ტიპი 

მოედნის სრული აღწერა 

ზეგავლენის 
ზონა (მ) 

ბიჯი (მ) სიმაღლე 
(მ) 

1-ლი მხარის 
შუა წერტილის 
კოორდინატები 
(მ) 

2-ლი მხარის 
შუა წერტილის 
კოორდინატები 
(მ) 

სიგანე 
(მ) 

X Y X Y სიგანეზე სიგრძეზე 

3 სრული 
 

-6600,0 -400,0 2500,0 -400,0 5000,000 0,000 200,000 200,000 2,000 

საანგარიშო წერტილები 

კოდი 
კოორდინატები 
(მ) სიმაღლე 

(მ) 
წერტილის ტიპი კომენტარი 

X Y 

1 -1490,0 -2487,0 2,000 საცხოვრებელი ზონის 
 

საანგარიშო წერტილები 001 
2 -4531,0 1132,0 2,000 საცხოვრებელი ზონის 

 
საანგარიშო წერტილები 002 

3 -1162,0 1442,0 2,000 ნორმირებული 500 მ-იანი 
  

ჩრდ. 
4 625,0 -6,0 2,000 ნორმირებული 500 მ-იანი 

  
აღმ. 

5 -1080,0 -1300,0 2,000 ნორმირებული 500 მ-იანი 
  

სამხრ. 
6 -2662,0 164,0 2,000 ნორმირებული 500 მ-იანი 

  
დას. 
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7 -3878,0 1392,0 2,000 საცხოვრებელი ზონის 
 

ახალი სახლი 1 ზეთ 
8 -4070,0 1208,0 2,000 საცხოვრებელი ზონის 

 
ახალი სახლი 2 ყოფილი ტექნიკუმი 

გაანგარიშების შედეგები და ნივთიერებათა წილები(საანგარიშო წერტილები) 

წერტილთა ტიპები: 
0 - მომხმარებლის საანგარიშო წერტილი1 - წერტილი დაცვის ზონის საზღვარზე2 - წერტილი საწარმო 
ზონის საზღვარზე3 - წერტილი სანიტარულ-დაცვითი ზონის საზღვარზე4 - საცხოვრებელი ზონის 
საზღვარზე5 - განაშენიანების საზღვარზე 

ნივთიერება: 0140 სპილენძის სულფატი (გოგირდმჟავა სპილენძი) (სპილენძზე გადაანგარიშებით) 

N კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

3 -1162,0 1442,0 2,0 0,14 198 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 27 0,14 100,0  
6 -2662,0 164,0 2,0 0,09 73 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 27 0,09 100,0  
5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,04 348 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 27 0,04 100,0  
4 625,0 -6,0 2,0 0,03 284 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 27 0,03 100,0  
7 -3878,0 1392,0 2,0 0,02 110 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 27 0,02 100,0  
8 -4070,0 1208,0 2,0 0,02 105 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 27 0,02 100,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 0,02 0 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 27 0,02 100,0  
2 -4531,0 1132,0 2,0 0,02 101 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 27 0,02 100,0  

ნივთიერება: 0143 მანგანუმი და მისი ნაერთები (მანგანუმის (IV) ოქსიდზე გადაანგარიშებით) 

N კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

4 625,0 -6,0 2,0 0,30 269 0,88 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 127 0,29 98,4  
0 0 129 1.81E-03 0,6  
0 0 130 1,67E-03 0,6  
0 0 131 1.19E-03 0,4  
5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,28 19 0,88 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 127 0,27 98,4  
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0 0 129 1.73E-03 0,6  
0 0 130 1,54E-03 0,6  
0 0 131 1,10E-03 0,4  
3 -1162,0 1442,0 2,0 0,24 160 0,88 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 127 0,23 98,2  
0 0 129 1,64E-03 0,7  
0 0 130 1.53E-03 0,6  
0 0 131 1.11E-03 0,5  
6 -2662,0 164,0 2,0 0,17 95 0,88 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 127 0,16 98,5  
0 0 129 1.25E-03 0,7  
0 0 130 7,52E-04 0,4  
0 0 131 5.25E-04 0,3  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 0,12 19 1,38 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 127 0,12 98,7  
0 0 129 7.62E-04 0,6  
0 0 130 4.31E-04 0,4  
0 0 131 3,06E-04 0,3  
7 -3878,0 1392,0 2,0 0,07 114 1,38 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 127 0,07 98,6  
0 0 129 5.85E-034 0,8  
0 0 130 2,43E-04 0,3  
0 0 131 1,71E-04 0,2  
8 -4070,0 1208,0 2,0 0,07 110 1,38 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 127 0,07 98,6  
0 0 129 5.64E-04 0,8  
0 0 130 2.25E-04 0,3  
0 0 131 1.58E-04 0,2  
2 -4531,0 1132,0 2,0 0,06 107 2,16 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 127 0,06 98,6  
0 0 129 4,39E-04 0,8  
0 0 130 2.09E-04 0,4  
0 0 131 1.50E-04 0,3  

ნივთიერება: 0301  აზოტის დიოქსიდი (აზოტის (IV) ოქსიდი) 

N 
კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,27 4 2,56 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,16 58,9  
0 0 30 0,05 17,8  
0 0 11 9.89E-03 3,7  
0 0 10 9,60E-03 3,6  
0 0 9 9.27E-03 3,5  
6 -2662,0 164,0 2,0 0,25 99 3,84 0,00 0,00 3 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 302 - 379 
 

გამა კონსალტინგი 

მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 
 

 
0 0 8 0,15 62,1  
0 0 32 0,03 13,5  
0 0 30 0,03 12,4  
0 0 236 6.29E-03 2,5  
0 0 9 4.94E-03 2,0  
4 625,0 -6,0 2,0 0,24 266 2,56 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,15 61,7  
0 0 30 0,04 16,4  
0 0 32 0,01 4,7  
0 0 236 0,01 4,5  
0 0 9 5.81E-03 2,4  
3 -1162,0 1442,0 2,0 0,23 174 2,56 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,15 65,7  
0 0 30 0,04 15,5  
0 0 11 5,66E-03 2,5  
0 0 10 5.65E-03 2,5  
0 0 9 5.62E-03 2,4  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 0,18 11 3,84 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,13 73,1  
0 0 30 0,02 9,7  
0 0 11 3.36E-03 1,8  
0 0 10 3.31E-03 1,8  
0 0 9 3.25E-03 1,8  
7 -3878,0 1392,0 2,0 0,17 116 3,84 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,11 63,5  
0 0 32 0,03 15,6  
0 0 30 0,01 6,9  
0 0 26 5.62E-03 3,4  
0 0 236 2.74E-03 1,6  
8 -4070,0 1208,0 2,0 0,17 111 3,84 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,10 60,8  
0 0 32 0,03 19,1  
0 0 30 0,01 6,5  
0 0 26 5.08E-03 3,1  
0 0 236 2,64E-03 1,6  
2 -4531,0 1132,0 2,0 0,15 108 3,84 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,09 61,4  
0 0 32 0,03 20,3  
0 0 30 8.82E-03 5,7  
0 0 26 3.77E-03 2,4  
0 0 236 2,30E-03 1,5  

ნივთიერება: 0302 აზოტმჟავა (HNO3 მოლეკულის მიხედვით) 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 303 - 379 
 

გამა კონსალტინგი 

N კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

3 -1162,0 1442,0 2,0 2.66E-04 200 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 25 2.66E-04 100,0  
6 -2662,0 164,0 2,0 1,52E-04 70 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 25 1,52E-04 100,0  
5 -1080,0 -1300,0 2,0 6,93E-05 348 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 25 6,93E-05 100,0  
4 625,0 -6,0 2,0 5.56E-05 286 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 25 5.56E-05 100,0  
7 -3878,0 1392,0 2,0 4,22E-05 108 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 25 4,22E-05 100,0  
8 -4070,0 1208,0 2,0 3,85E-05 103 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 25 3,85E-05 100,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 3.03E-05 0 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 25 3.03E-05 100,0  
2 -4531,0 1132,0 2,0 2.99E-05 100 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 25 2.99E-05 100,0  

ნივთიერება: 0303 ამიაკი 

N კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

3 -1162,0 1442,0 2,0 0,97 196 2,48 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 22 0,96 98,1  
0 0 17 9,06E-03 0,9  
0 0 6 3.91E-03 0,4  
0 0 21 3.81E-03 0,4  
0 0 16 3.18E-04 0,0  
5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,73 1 1,78 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 17 0,47 63,8  
0 0 22 0,17 22,9  
0 0 16 0,02 2,2  
0 0 13 0,02 2,2  
0 0 18 0,02 2,2  
6 -2662,0 164,0 2,0 0,66 73 2,48 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 22 0,65 98,4  
0 0 21 3,66E-03 0,6  
0 0 7 3.65E-03 0,6  
0 0 6 2.93E-03 0,4  
0 0 17 2.20E-04 0,0  



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 304 - 379 
 

გამა კონსალტინგი 

4 625,0 -6,0 2,0 0,51 263 2,48 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 17 0,43 84,0  
0 0 15 0,01 2,9  
0 0 13 0,01 2,9  
0 0 14 0,01 2,9  
0 0 18 0,01 2,9  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 0,48 10 2,48 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 17 0,33 67,6  
0 0 22 0,09 19,3  
0 0 16 0,01 2,4  
0 0 13 0,01 2,3  
0 0 18 0,01 2,3  
7 -3878,0 1392,0 2,0 0,42 115 2,48 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 17 0,21 49,9  
0 0 22 0,17 39,9  
0 0 13 7.23E-03 1,7  
0 0 14 7,22E-03 1,7  
0 0 15 7,22E-03 1,7  
8 -4070,0 1208,0 2,0 0,38 111 2,48 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 17 0,21 53,3  
0 0 22 0,14 35,9  
0 0 13 7.14E-03 1,9  
0 0 14 7,13E-03 1,9  
0 0 15 7,13E-03 1,9  
2 -4531,0 1132,0 2,0 0,33 105 0,50 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 22 0,19 57,4  
0 0 17 0,12 35,1  
0 0 13 4.02E-03 1,2  
0 0 14 4.02E-03 1,2  
0 0 16 4.02E-03 1,2  

ნივთიერება: 0305 ამონიუმის ნიტრატი 

N 
კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,16 4 1,99 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 16 0,14 85,2  
0 0 17 4.73E-03 3,0  
0 0 18 4,72E-03 3,0  
0 0 13 4,72E-03 3,0  
0 0 14 4,72E-03 3,0  
4 625,0 -6,0 2,0 0,13 262 1,99 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 16 0,11 85,2  
0 0 15 3.95E-03 3,0  
0 0 18 3.94E-03 3,0  



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 305 - 379 
 

გამა კონსალტინგი 

0 0 14 3.94E-03 3,0  
0 0 17 3.94E-03 3,0  
3 -1162,0 1442,0 2,0 0,13 174 1,99 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 16 0,11 85,2  
0 0 13 3.89E-03 3,0  
0 0 14 3.89E-03 3,0  
0 0 15 3.89E-03 3,0  
0 0 17 3.89E-03 3,0  
6 -2662,0 164,0 2,0 0,13 103 2,72 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 16 0,11 85,2  
0 0 13 3,84E-03 3,0  
0 0 17 3,84E-03 3,0  
0 0 14 3,84E-03 3,0  
0 0 18 3,84E-03 3,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 0,11 12 2,72 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 16 0,09 85,2  
0 0 17 3.14E-03 3,0  
0 0 18 3.14E-03 3,0  
0 0 14 3.14E-03 3,0  
0 0 15 3.14E-03 3,0  
7 -3878,0 1392,0 2,0 0,08 119 2,72 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 16 0,06 85,2  
0 0 13 2,22E-03 3,0  
0 0 17 2,22E-03 3,0  
0 0 14 2,22E-03 3,0  
0 0 18 2,22E-03 3,0  
8 -4070,0 1208,0 2,0 0,07 115 2,72 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 16 0,06 85,2  
0 0 13 2,16E-03 3,0  
0 0 17 2,16E-03 3,0  
0 0 14 2,16E-03 3,0  
0 0 18 2.15E-03 3,0  
2 -4531,0 1132,0 2,0 0,06 111 2,72 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 16 0,05 85,2  
0 0 13 1.88E-03 3,0  
0 0 17 1.88E-03 3,0  
0 0 14 1.88E-03 3,0  
0 0 18 1.88E-03 3,0  

ნივთიერება: 0322 გოგირდმჟავა (H2SO4 მოლეკულის მიხედვით) 

N კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

3 -1162,0 1442,0 2,0 3.23E-03 201 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 3.23E-03 100,0  



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 306 - 379 
 

გამა კონსალტინგი 

6 -2662,0 164,0 2,0 1,84E-03 70 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 1,84E-03 100,0  
5 -1080,0 -1300,0 2,0 8.29E-04 348 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 8.29E-04 100,0  
4 625,0 -6,0 2,0 6.64E-04 286 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 6.64E-04 100,0  
7 -3878,0 1392,0 2,0 5.12E-04 108 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 5.12E-04 100,0  
8 -4070,0 1208,0 2,0 4.67E-04 103 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 4.67E-04 100,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 3.64E-04 0 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 3.64E-04 100,0  
2 -4531,0 1132,0 2,0 3.62E-04 100 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 3.62E-04 100,0  

ნივთიერება: 0330 გოგირდის დიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი) 

N კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,07 15 3,40 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,06 83,5  
0 0 235 0,01 16,5  
0 0 1 9,90E-06 0,0  
0 0 2 8,90E-06 0,0  
0 0 4 7,34E-03 0,0  
4 625,0 -6,0 2,0 0,06 267 5,31 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,05 81,7  
0 0 235 0,01 17,6  
0 0 23 4.26E-04 0,7  
0 0 33 4,61E-06 0,0  
3 -1162,0 1442,0 2,0 0,05 165 8,31 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,04 78,7  
0 0 235 0,01 21,3  
0 0 23 1,27E-06 0,0  
6 -2662,0 164,0 2,0 0,04 97 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,03 75,5  
0 0 235 0,01 24,4  
0 0 23 2.60E-05 0,1  
0 0 33 3.29E-06 0,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 0,03 17 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 
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გამა კონსალტინგი 

0 0 234 0,02 79,4  
0 0 235 5,97E-03 20,0  
0 0 23 7,63E-05 0,3  
0 0 1 3,01E-05 0,1  
0 0 2 2,78E-05 0,1  
7 -3878,0 1392,0 2,0 0,02 115 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,02 79,4  
0 0 235 3.69E-03 18,6  
0 0 23 1.24E-04 0,6  
0 0 1 7,06E-05 0,4  
0 0 2 6,57E-05 0,3  
8 -4070,0 1208,0 2,0 0,02 111 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,02 79,5  
0 0 235 3.52E-03 18,6  
0 0 23 1,55E-04 0,8  
0 0 1 5,45E-05 0,3  
0 0 2 5,05E-05 0,3  
2 -4531,0 1132,0 2,0 0,02 108 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,01 79,0  
0 0 235 2,97E-03 18,4  
0 0 23 2.19E-04 1,4  
0 0 1 5,37E-05 0,3  
0 0 2 5,02E-05 0,3  

ნივთიერება: 0331 გოგირდი ელემენტარული 

N 
კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

5 -1080,0 -1300,0 2,0 8.77E-03 16 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 233 8.77E-03 100,0  
4 625,0 -6,0 2,0 7,44E-03 266 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 233 7,44E-03 100,0  
3 -1162,0 1442,0 2,0 5.53E-03 165 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 233 5.53E-03 100,0  
6 -2662,0 164,0 2,0 4.00E-03 98 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 233 4.00E-03 100,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 2,60E-03 18 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 233 2,60E-03 100,0  
7 -3878,0 1392,0 2,0 1,43E-03 116 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 233 1,43E-03 100,0  
8 -4070,0 1208,0 2,0 1.36E-03 112 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 233 1.36E-03 100,0  
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გამა კონსალტინგი 

2 -4531,0 1132,0 2,0 1,13E-03 108 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 233 1,13E-03 100,0  

ნივთიერება: 0337 ნახშირბადის ოქსიდი 

N 
კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

3 -1162,0 1442,0 2,0 0,04 194 2,62 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 22 0,03 71,7  
0 0 3 2.51E-03 7,0  
0 0 4 2.40E-03 6,7  
0 0 2 2.17E-03 6,1  
0 0 1 2,01E-03 5,6  
5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,03 357 0,59 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 22 8.65E-03 34,1  
0 0 28 8.53E-03 33,5  
0 0 30 3.26E-03 12,8  
0 0 23 9,61E-04 3,8  
0 0 236 8.49E-04 3,3  
6 -2662,0 164,0 2,0 0,02 72 2,62 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 22 0,02 81,6  
0 0 1 9,98E-04 4,5  
0 0 2 9.54E-04 4,3  
0 0 4 8.82E-04 4,0  
0 0 3 8.38E-04 3,8  
4 625,0 -6,0 2,0 0,02 278 0,59 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 22 7.70E-03 38,0  
0 0 28 6,20E-03 30,6  
0 0 30 2,30E-03 11,4  
0 0 236 1,01E-03 5,0  
0 0 128 6,84E-04 3,4  
7 -3878,0 1392,0 2,0 0,02 110 3,91 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 22 6.48E-03 40,8  
0 0 32 3.90E-03 24,5  
0 0 28 2.40E-03 15,1  
0 0 30 6.88E-04 4,3  
0 0 8 4,55E-04 2,9  
8 -4070,0 1208,0 2,0 0,01 106 3,91 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 22 5.75E-03 38,8  
0 0 32 3.81E-03 25,7  
0 0 28 2,38E-03 16,1  
0 0 30 6,75E-04 4,6  
0 0 8 4,73E-04 3,2  
2 -4531,0 1132,0 2,0 0,01 103 3,91 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 
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გამა კონსალტინგი 

0 0 22 4.37E-03 34,6  
0 0 32 3.58E-03 28,4  
0 0 28 2.08E-03 16,5  
0 0 30 5,99E-04 4,7  
0 0 8 4.96E-04 3,9  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 0,01 6 0,50 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 22 5.53E-03 45,3  
0 0 28 2.52E-03 20,7  
0 0 30 1.32E-03 10,8  
0 0 23 4,57E-04 3,7  
0 0 236 4,17E-04 3,4  

ნივთიერება: 0351 ამონიუმის სულფატი 

N 
კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

3 -1162,0 1442,0 2,0 0,14 188 2,44 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 20 0,14 100,0  
6 -2662,0 164,0 2,0 0,12 88 2,44 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 20 0,12 100,0  
5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,10 351 3,71 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 20 0,10 100,0  
4 625,0 -6,0 2,0 0,07 276 8,56 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 20 0,07 100,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 0,05 3 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 20 0,05 100,0  
7 -3878,0 1392,0 2,0 0,04 115 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 20 0,04 100,0  
8 -4070,0 1208,0 2,0 0,04 110 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 20 0,04 100,0  
2 -4531,0 1132,0 2,0 0,03 106 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 20 0,03 100,0  

ნივთიერება: 0902 ტრიქლორეთილენი 

N 
კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

6 -2662,0 164,0 2,0 3.79E-04 101 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 46 3.79E-04 100,0  
5 -1080,0 -1300,0 2,0 1.11E-04 326 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 46 1.11E-04 100,0  
3 -1162,0 1442,0 2,0 1,06E-04 210 13,00 0,00 0,00 3 
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გამა კონსალტინგი 

მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 
 

 
0 0 46 1,06E-04 100,0  
7 -3878,0 1392,0 2,0 5,32E-05 126 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 46 5,32E-05 100,0  
8 -4070,0 1208,0 2,0 5.07E-05 119 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 46 5.07E-05 100,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 4,55E-05 349 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 46 4,55E-05 100,0  
4 625,0 -6,0 2,0 4.44E-05 271 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 46 4.44E-05 100,0  
2 -4531,0 1132,0 2,0 3.87E-05 113 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 46 3.87E-05 100,0  

ნივთიერება: 1042 ბუტან-1-ოლი (ნ-ბუთილის სპირტი) 

N კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

5 -1080,0 -1300,0 2,0 6.70E-03 350 5,64 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 6.70E-03 100,0  
6 -2662,0 164,0 2,0 2.59E-03 116 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 2.59E-03 100,0  
4 625,0 -6,0 2,0 1.98E-03 254 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 1.98E-03 100,0  
3 -1162,0 1442,0 2,0 1.88E-03 182 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 1.88E-03 100,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 1.87E-03 8 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 1.87E-03 100,0  
7 -3878,0 1392,0 2,0 7.54E-04 126 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 7.54E-04 100,0  
8 -4070,0 1208,0 2,0 7.29E-04 121 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 7.29E-04 100,0  
2 -4531,0 1132,0 2,0 5,98E-04 117 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 5,98E-04 100,0  

ნივთიერება: 1051 იზოპროპილის სპირტი 

N კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

5 -1080,0 -1300,0 2,0 4.74E-03 350 5,64 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 
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გამა კონსალტინგი 

0 0 45 4.74E-03 100,0  
6 -2662,0 164,0 2,0 1.83E-03 116 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 1.83E-03 100,0  
4 625,0 -6,0 2,0 1.40E-03 254 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 1.40E-03 100,0  
3 -1162,0 1442,0 2,0 1.33E-03 182 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 1.33E-03 100,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 1.32E-03 8 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 1.32E-03 100,0  
7 -3878,0 1392,0 2,0 5.33E-04 126 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 5.33E-04 100,0  
8 -4070,0 1208,0 2,0 5.15E-04 121 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 5.15E-04 100,0  
2 -4531,0 1132,0 2,0 4,23E-04 117 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 4,23E-04 100,0  

ნივთიერება: 1061  ეთანოლი (ეთილის სპირტი) 

N 
კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

5 -1080,0 -1300,0 2,0 1.31E-03 350 5,64 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 1.31E-03 100,0  
6 -2662,0 164,0 2,0 5,08E-04 116 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 5,08E-04 100,0  
4 625,0 -6,0 2,0 3.87E-04 254 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 3.87E-04 100,0  
3 -1162,0 1442,0 2,0 3,68E-04 182 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 3,68E-04 100,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 3.67E-04 8 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 3.67E-04 100,0  
7 -3878,0 1392,0 2,0 1,48E-04 126 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 1,48E-04 100,0  
8 -4070,0 1208,0 2,0 1,43E-04 121 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 1,43E-04 100,0  
2 -4531,0 1132,0 2,0 1,17E-04 117 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 45 1,17E-04 100,0  
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გამა კონსალტინგი 

ნივთიერება: 1555 ეთანმჟავა (ძმარმჟავა) 

N 
კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,02 355 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 41 7.87E-03 36,2  
0 0 39 5.33E-03 24,5  
0 0 42 4.82E-03 22,1  
0 0 40 3.73E-03 17,2  
6 -2662,0 164,0 2,0 5,66E-03 116 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 41 2,07E-03 36,6  
0 0 39 1.42E-03 25,1  
0 0 42 1.24E-03 22,0  
0 0 40 9.25E-04 16,3  
4 625,0 -6,0 2,0 4.71E-03 252 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 41 1.73E-03 36,8  
0 0 39 1,16E-03 24,5  
0 0 42 1.04E-03 22,1  
0 0 40 7.81E-04 16,6  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 4,30E-03 10 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 41 1,56E-03 36,4  
0 0 39 1,07E-03 24,8  
0 0 42 9,48E-04 22,0  
0 0 40 7.22E-04 16,8  
3 -1162,0 1442,0 2,0 4,07E-03 180 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 41 1,50E-03 36,9  
0 0 39 1,01E-03 24,9  
0 0 42 8.95E-04 22,0  
0 0 40 6,59E-04 16,2  
7 -3878,0 1392,0 2,0 1.63E-03 126 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 41 5,98E-04 36,6  
0 0 39 4.07E-04 24,9  
0 0 42 3,59E-04 22,0  
0 0 40 2,68E-04 16,4  
8 -4070,0 1208,0 2,0 1.59E-03 121 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 41 5,84E-04 36,7  
0 0 39 3.95E-04 24,9  
0 0 42 3.50E-04 22,0  
0 0 40 2,60E-04 16,4  
2 -4531,0 1132,0 2,0 1.36E-03 117 1,70 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 41 4,98E-04 36,7  
0 0 39 3,39E-04 24,9  
0 0 42 2,99E-04 22,0  
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გამა კონსალტინგი 

0 0 40 2,23E-04 16,4  

ნივთიერება: 2902  შეწონილი ნაწილაკები 

N 
კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,03 347 0,50 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 23 0,02 59,1  
0 0 43 3,46E-03 11,3  
0 0 34 2.82E-03 9,2  
0 0 44 2.12E-03 7,0  
0 0 35 1.32E-03 4,3  
6 -2662,0 164,0 2,0 0,02 115 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 23 9.69E-03 55,1  
0 0 34 2.31E-03 13,2  
0 0 43 2,06E-03 11,7  
0 0 44 1.21E-03 6,9  
0 0 37 6.11E-04 3,5  
4 625,0 -6,0 2,0 0,01 255 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 23 4,50E-03 41,1  
0 0 34 2,06E-03 18,8  
0 0 43 1.58E-03 14,5  
0 0 44 9.09E-04 8,3  
0 0 35 5,52E-04 5,0  
3 -1162,0 1442,0 2,0 0,01 184 0,50 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 23 6.68E-03 66,0  
0 0 43 1,13E-03 11,2  
0 0 44 6,71E-04 6,6  
0 0 34 3,78E-04 3,7  
0 0 37 3.28E-04 3,2  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 9,10E-03 7 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 23 4.15E-03 45,6  
0 0 34 1.39E-03 15,3  
0 0 43 1.32E-03 14,5  
0 0 44 7.82E-04 8,6  
0 0 36 3,99E-04 4,4  
7 -3878,0 1392,0 2,0 4,86E-03 126 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 23 2,54E-03 52,2  
0 0 34 7,00E-04 14,4  
0 0 43 5.96E-04 12,3  
0 0 44 3,56E-04 7,3  
0 0 35 1.79E-04 3,7  
8 -4070,0 1208,0 2,0 4.73E-03 121 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 23 2.45E-03 51,8  
0 0 34 6.92E-04 14,6  
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გამა კონსალტინგი 

0 0 43 5.82E-04 12,3  
0 0 44 3,46E-04 7,3  
0 0 35 1,78E-04 3,8  
2 -4531,0 1132,0 2,0 3.91E-03 116 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 23 1.99E-03 50,8  
0 0 34 5.82E-04 14,9  
0 0 43 4.93E-04 12,6  
0 0 44 2.94E-04 7,5  
0 0 35 1.49E-04 3,8  

ნივთიერება: 2907 არაორგანული მტვერი >70% SiO2 

N კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

4 625,0 -6,0 2,0 0,02 273 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 132 0,02 94,8  
0 0 131 9.77E-04 4,0  
0 0 127 2.41E-04 1,0  
0 0 130 6.28E-05 0,3  
0 0 129 1,35E-05 0,1  
5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,02 16 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 132 0,02 94,5  
0 0 131 8.45E-04 3,9  
0 0 127 2,83E-04 1,3  
0 0 130 5.60E-05 0,3  
0 0 129 1,30E-05 0,1  
3 -1162,0 1442,0 2,0 0,02 161 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 132 0,02 93,7  
0 0 131 8.35E-04 4,1  
0 0 127 3.94E-04 1,9  
0 0 130 5.47E-05 0,3  
0 0 129 1.09E-05 0,1  
6 -2662,0 164,0 2,0 0,01 94 0,80 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 132 9.83E-03 77,8  
0 0 127 2.40E-03 19,0  
0 0 131 3.76E-04 3,0  
0 0 130 2,68E-05 0,2  
0 0 129 5.47E-06 0,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 8.35E-03 18 1,27 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 132 6.39E-03 76,6  
0 0 127 1,72E-03 20,6  
0 0 131 2.20E-04 2,6  
0 0 130 1,57E-05 0,2  
0 0 129 3,43E-06 0,0  
7 -3878,0 1392,0 2,0 5.42E-03 113 2,02 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 
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გამა კონსალტინგი 

0 0 132 4,20E-03 77,5  
0 0 127 1,06E-03 19,5  
0 0 131 1,52E-04 2,8  
0 0 130 1,06E-05 0,2  
0 0 129 2,27E-06 0,0  
8 -4070,0 1208,0 2,0 5.21E-03 109 2,02 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 132 4.05E-03 77,7  
0 0 127 1,01E-03 19,3  
0 0 131 1.40E-04 2,7  
0 0 130 9,85E-06 0,2  
0 0 129 2,19E-06 0,0  
2 -4531,0 1132,0 2,0 4.23E-03 106 2,02 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 132 3.26E-03 77,1  
0 0 127 8,53E-04 20,1  
0 0 131 1,08E-04 2,6  
0 0 130 7,58E-06 0,2  
0 0 129 1,93E-06 0,0  

ნივთიერება: 6034 ტყვიის ოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი 

N კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,07 15 3,40 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,06 83,5  
0 0 235 0,01 16,5  
0 0 1 9,90E-06 0,0  
0 0 2 8,90E-06 0,0  
0 0 4 7,34E-06 0,0  
4 625,0 -6,0 2,0 0,06 267 5,31 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,05 81,7  
0 0 235 0,01 17,5  
0 0 23 4.26E-04 0,7  
0 0 33 1,27E-05 0,0  
3 -1162,0 1442,0 2,0 0,05 165 8,31 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,04 78,7  
0 0 235 0,01 21,3  
0 0 23 1,27E-06 0,0  
6 -2662,0 164,0 2,0 0,04 97 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,03 75,5  
0 0 235 0,01 24,4  
0 0 23 2.60E-05 0,1  
0 0 33 9,06E-06 0,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 0,03 17 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,02 79,4  
0 0 235 5,97E-03 20,0  
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გამა კონსალტინგი 

0 0 23 7,63E-05 0,3  
0 0 1 3,01E-05 0,1  
0 0 2 2,78E-05 0,1  
7 -3878,0 1392,0 2,0 0,02 115 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,02 79,4  
0 0 235 3.69E-03 18,6  
0 0 23 1.24E-04 0,6  
0 0 1 7,06E-05 0,4  
0 0 2 6,57E-05 0,3  
8 -4070,0 1208,0 2,0 0,02 111 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,02 79,5  
0 0 235 3.52E-03 18,6  
0 0 23 1,55E-04 0,8  
0 0 1 5,45E-05 0,3  
0 0 2 5,05E-05 0,3  
2 -4531,0 1132,0 2,0 0,02 108 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,01 79,0  
0 0 235 2,97E-03 18,4  
0 0 23 2.19E-04 1,4  
0 0 1 5,37E-05 0,3  
0 0 2 5,02E-05 0,3  

ნივთიერება: 6041 გოგირდის დიოქსიდი და გოგირდმჟავა 

N 
კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,07 15 3,39 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,06 83,5  
0 0 235 0,01 16,5  
0 0 1 1.00E-05 0,0  
0 0 2 9.00E-06 0,0  
0 0 4 7,43E-06 0,0  
4 625,0 -6,0 2,0 0,06 267 5,30 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,05 81,7  
0 0 235 0,01 17,5  
0 0 23 4.26E-04 0,7  
0 0 33 4,63E-06 0,0  
0 0 24 1,49E-06 0,0  
3 -1162,0 1442,0 2,0 0,05 165 8,30 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,04 78,7  
0 0 235 0,01 21,3  
0 0 23 1,27E-06 0,0  
6 -2662,0 164,0 2,0 0,04 97 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,03 75,5  
0 0 235 0,01 24,4  
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0 0 23 2.60E-05 0,1  
0 0 33 3,29E-06 0,0  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 0,03 17 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,02 79,4  
0 0 235 5,97E-03 20,0  
0 0 23 7,63E-05 0,3  
0 0 1 3,01E-05 0,1  
0 0 2 2,78E-05 0,1  
7 -3878,0 1392,0 2,0 0,02 115 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,02 78,4  
0 0 235 3.69E-03 18,4  
0 0 24 2.54E-04 1,3  
0 0 23 1.24E-04 0,6  
0 0 1 7,06E-05 0,4  
8 -4070,0 1208,0 2,0 0,02 111 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,02 78,7  
0 0 235 3.52E-03 18,4  
0 0 24 1,83E-04 1,0  
0 0 23 1,55E-04 0,8  
0 0 1 5,45E-05 0,3  
2 -4531,0 1132,0 2,0 0,02 108 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 234 0,01 78,3  
0 0 235 2,97E-03 18,3  
0 0 23 2.19E-04 1,3  
0 0 24 1.31E-04 0,8  
0 0 1 5,37E-05 0,3  

ნივთიერება: 6045 ძლიერი მინერალური მჟავები (გოგირდმჟავა, მარილმჟავა და აზოტმჟავა) 

N კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

3 -1162,0 1442,0 2,0 3.49E-03 201 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 3.23E-03 92,5  
0 0 25 2.62E-04 7,5  
6 -2662,0 164,0 2,0 2.00E-03 70 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 1,84E-03 92,4  
0 0 25 1,52E-04 7,6  
5 -1080,0 -1300,0 2,0 8,98E-04 348 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 8.29E-04 92,3  
0 0 25 6,93E-05 7,7  
4 625,0 -6,0 2,0 7.20E-04 286 13,00 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 6.64E-04 92,3  
0 0 25 5.56E-05 7,7  
7 -3878,0 1392,0 2,0 5,57E-04 108 13,00 0,00 0,00 4 
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მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 
 

 
0 0 24 5.12E-04 92,0  
0 0 25 4,22E-05 7,6  
0 0 33 2.40E-06 0,4  
8 -4070,0 1208,0 2,0 5,08E-04 103 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 4.67E-04 92,0  
0 0 25 3,85E-05 7,6  
0 0 33 2,03E-06 0,4  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 3.94E-04 0 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 3.64E-04 92,3  
0 0 25 3.03E-05 7,7  
2 -4531,0 1132,0 2,0 3.94E-04 100 13,00 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 24 3.62E-04 91,9  
0 0 25 2.99E-05 7,6  
0 0 33 1,87E-06 0,5  

ნივთიერება: 6204 აზოტის დიოქსიდი, გოგირდის დიოქსიდი 

N კოორდ. 
x (მ) 

კოორდ 
Y(მ) 

სიმაღლე 
მ. 

კონცენტრაცია 
ზდკ-ს წილი 

ქარის 
მიმართ. 

ქარის 
სიჩქ. 

ფონი(ზდკ-
ს წილი) 

ფონი 
გამორიცხვამდე 

წერტილის 
ტიპი 

4 625,0 -6,0 2,0 0,19 266 3,70 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,10 51,7  
0 0 234 0,03 16,3  
0 0 30 0,02 12,3  
0 0 236 7.18E-03 3,8  
0 0 32 6.83E-03 3,6  
5 -1080,0 -1300,0 2,0 0,19 6 2,44 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,09 48,4  
0 0 30 0,03 17,6  
0 0 234 0,02 10,5  
0 0 11 6.37E-03 3,4  
0 0 10 6.27E-03 3,4  
6 -2662,0 164,0 2,0 0,18 98 3,70 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,09 53,1  
0 0 32 0,02 13,3  
0 0 30 0,02 10,9  
0 0 234 0,02 10,1  
0 0 235 4.05E-03 2,3  
3 -1162,0 1442,0 2,0 0,16 173 2,44 0,00 0,00 3 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,09 56,4  
0 0 30 0,02 14,6  
0 0 234 0,02 9,5  
0 0 235 3,64E-03 2,3  
0 0 9 3.59E-03 2,2  
1 -1490,0 -2487,0 2,0 0,13 12 3,70 0,00 0,00 4 
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მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 
 

 
0 0 8 0,08 66,3  
0 0 30 0,01 9,2  
0 0 234 8.41E-03 6,7  
0 0 235 2,30E-03 1,8  
0 0 11 2.17E-03 1,7  
7 -3878,0 1392,0 2,0 0,11 115 3,70 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,06 55,6  
0 0 32 0,02 16,5  
0 0 30 7.02E-03 6,2  
0 0 234 6,13E-03 5,4  
0 0 26 4.24E-03 3,7  
8 -4070,0 1208,0 2,0 0,11 111 3,70 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,06 56,2  
0 0 32 0,02 17,8  
0 0 30 6.71E-03 6,0  
0 0 234 5.80E-03 5,2  
0 0 26 3.24E-03 2,9  
2 -4531,0 1132,0 2,0 0,10 108 3,70 0,00 0,00 4 
მოედანი საამქრო წყარო წვლილი ზდკ-ში წვლილი 

 
 

0 0 8 0,06 57,1  
0 0 32 0,02 19,1  
0 0 30 5.49E-03 5,3  
0 0 234 4.77E-03 4,6  
0 0 26 2.42E-03 2,3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 320 - 379 
 

გამა კონსალტინგი 

12.6 დანართი 6 - ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა 
12.6.1 ზოგადი მიმოხილვა 

სს „რუსთავის აზოტის“ საწარმო წარმოადგენს ქიმიურ საწარმოს სადაც მიმდინარეობს 
სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების სინთეზი. აღსანიშნავია, რომ საწარმოში, ავარიების 
განვითარების თვალსაზრისით, პოტენციური საფრთხეს შეიცავს როგორც საწარმოში 
პროდუქტის სახით მიღებული ქიმიური ნივთიერებები, ასევე, ნედლეულის სახით 
გამოყენებული ნივთიერებები. 

საწარმოში ავარიული სიტუაციების შექმნის და განვითარების ორი ფაქტორი არსებობს, 
ანთროპოგენური და ბუნებრივი. 

ანთროპოგენური ფაქტორებიდან მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიური რეგლამენტით დადგენილი 
პროცედურების და პროცესების დარღვევა, საწარმოში დასაქმებული ადამიანების მიერ 
უსაფრთხოების წესების დარღვევა, საწარმოში არსებული ტექნოლოგიური დანადგარების და 
მოწყობილობების გაუმართაობა და სხვა. 

საწარმოში, როგორც ბუნებრივი, ასევე ანთროპოგენური ფაქტორით გამოწვეული ავარიის 
შედეგად, ადგილი ექნება ხანძრსაშიში და ფეთქებადსაშიში სიტუაციების შექმნას და 
განვითარებას, რასაც ასევე მოყვება ატმოსფერული ჰაერში მავნე ნივთიერებების სწრაფი 
გავრცელება, რაც თავის მხრივ გაზრდის ადამიანების მოწამვლის საშიშროებას. 

ავარიული სიტუაციების განვითარების რისკები, თითოეული საამქროსთვის სპეციფიურია და 
საჭიროებს ცალ-ცალკე იდენტიფიკაციას. 12.6.3 თავში, ცხრილის სახით, საამქროების მიხედვით 
არის წარმოდგენილი საწარმოში ავარიის განვითარების გამომწვევი ფაქტორები, ავარიის 
განვითარების თვალსაზრისით საშიში უბნები და ავარიის გამომწვევ თითოეულ შემთხვევაზე 
რეაგირების ღონისძიებები. 

საწარმოს სრუქტურულ ერთეულებში შედის სახანძრო სამსახური, აირმაშველი რაზმი და 
სამედიცინო სამსახური. 

ავარიული სიტუაციები დროს აირმაშველი რაზმი დაუყოვნელივ აძლევს დასტურს რაციის 
საშუალებით ავარიის შესახებ ინფორმაციის მოღებაზე შემდეგნაირად  `აირმაშველი–წარმოქნის  
შემთხვევაში დავალება მიღებულია!~, და გადის გამოძახებაზე ავარიის ადგილზე. ნაწილის 
ათმეთაური წარუდგება ავარიის ლიკვიდაციის ხელმძღვანელს, მისი მითითებით იკვლევს 
ავარიის ადგილს, აყენებს პოსტებს, ხელმძღვანელობს დაზარებულების გამოყვანას და  
პირველადი დახმარების აღმოჩენას, ხალხის ევაკუაციას ავარიის ზონიდან. ამოწმებს 
დაგაზიანების გავრცელების ზონაში დაზარალებულის არსებობის ფაქტებს და იღებს შესაბამის 
ზომებს. ამარაგებს პერსონალს აირმაშველი რაზმის განკარგულებაში მყოფი ინდივიდუალური 
დაცვის საშუალებებით. აკონტროლებს მაიზოლირებელი და ინდივიდუალური დაცვის 
საშუალებების სწორ მოხმარებას სამუშაოების შესრულების დროს ადგილზე. 

ხანძარსაწინააღმდეგო რაზმი დაუყოვნებლივ აძლევს დასტურს რაციის საშუალებით ავარიის 
შესახებ ინფორმაციის მიღებაზე შემდეგნაირად `სახანძრო~– დავალება მიღებულია!~, და გადის 
გამოძახებაზე.  ყარაულის უფროსი წარუდგება ავარიის ლიკვიდაციის პასუხისმგებელ 
ხელმძღვანელს და მისი მითითებით იღებს ღონისძიებებს, ხანძრის კი – მის ჩასაქრობად. 
საჭიროების შემთხვევაში იყენებს მაიზოლირებელ აირწინაღებს და ინდივიდუალური დაცვის 
კოსტიუმებს. 

სამედიცინო სამსახური დაუყოვნებლივ აძლევს დასტურს რაციის საშუალებით ავარიის შესახებ 
ინფორმაციის მიღებაზე შემდეგნაირად: „სამედიცინო სამსახური – დავალება მიღებულია“ და 
გადის გამოძახებაზე ავარიის ადგილზე. ეხმარება დაზარებულებს, თვალყურს ადევნებს ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე პერსონალის ჯანმრთელობას. 
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12.6.2 ავარიული სიტუაციების სახეები 

საწარმოს ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელია შემდეგი ავარიული სიტუაციები:  
• პერსონალის ტრავმები და მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 

ინციდენტები; 
• სატრანსპორტო შემთხვევები და მძიმე ტექნიკის გამოყენებასთან დაკავშირებული 

ინციდენტები. 
• ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრა; 
• ხანძარი; 
• სამრეწველო ავარიები; 
• ქიმიური ნივთიერებების დაღვრა და გაჟონვა; 

ჩამოთვლილი სახის ავარიული სიტუაციების განვითარების მიზეზი შეიძლება გახდეს 
ტექნიკური დანადგარ-მოწყობილობების დაზიანება და შედეგად ტექნოლოგიური პროცესების 
დარღვევა; ასეთი სიტუაციების დროს არსებობს პერსონალის უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული რისკებიც და ა.შ. 

პერსონალის ტრავმებთან და მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
ინციდენტების; სატრანსპორტო შემთხვევების და მძიმე ტექნიკის გამოყენებასთან 
დაკავშირებული ინციდენტების; ნავთობპროდუქტების ავარიულ დაღვრაზე და ხანძრის 
შემთხვევაში რეაგირების ზოგადი ღონისძიებები მოცემულია 12.6.2 თავში, და შესაბამის 
ქვეთავებში, ხოლო სამრეწველო ავარიებზე და ქიმიური ნივთიერებების დაღვრასა და გაჟონვაზე 
რეაგირების დეტალური გეგმა საამქროების მიხედვით წარმოდგენილია 12.6.3 თავში. 

 

12.6.2.1 პერსონალის ტრავმები და მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
ინციდენტები 

გარდა სხვა ავარიულ სიტუაციებთან დაკავშირებული ინციდენტებისა მუშახელის ტრავმატიზმი 
შესაძლოა უკავშირდებოდეს:  

• გამოყენებულ მძიმე ტექნიკასთან/მანქანებთან, დანადგარ-მექანიზმებთან დაკავშირებულ 
ინციდენტებს;  

• სიმაღლეზე მუშაობას; 
• მოხმარებული ქიმიური ნივთიერებებით მოწამვლას;  
• დენის დარტყმას ძაბვის ქვეშ მყოფი დანადგარების სიახლოვეს მუშაობისას. 

 

12.6.2.2 სატრანსპორტო შემთხვევები  

ტერიტორიაზე იმოძრავებს მძიმე ტექნიკა ავტოცისტერნის სახით, მართალია არ იქნება 
ინტენსიური მოძრაობა თუმცა მოსალოდნელია შემდეგი სახის სატრანსპორტო შემთხვევების 
რისკები: 

• შეჯახება საწარმოს ტერიტორიაზე მომუშავე პერსონალთან; 
• შეჯახება საწარმოს ტერიტორიაზე მოქმედ ტექნიკასთან ან სხვა სატრანსპორტო 

საშუალებებთან; 
• შეჯახება ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის ობიექტებთან. 

 
 
 
 

12.6.2.3 ხანძარი 

საქმიანობის პროცესში ხანძრის აღმოცენება-გავრცელების გამომწვევი ფაქტორი ძირითადად 
შეიძლება იყოს ანთროპოგენური, კერძოდ: მშენებელი ან მომსახურე პერსონალის გულგრილობა 
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და უსაფრთხოების წესების დარღვევა, ადვილად აალებადი მასალების შენახვის და გამოყენების 
წესების დარღვევა და სხვ. თუმცა აფეთქების და ხანძრის გავრცელების პროვოცირება შეიძლება 
სტიქიურმა მოვლენამაც მოახდინოს (მაგ. მიწისძვრა). 

საწარმოს ექსპლუატაციის დროს ხანძრის აღმოცენება-გავრცელების რისკების თვალსაზრისით 
განსაკუთრებით სენსიტიური უბანია საწვავის გასამართი უბანი. 

 
 
12.6.2.4 ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის ძირითადი პრევენციული ღონისძიებები 

ნავთობპროდუქტების დაღვრის პრევენციული ღონისძიებები:  

• პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება ნავთობპროდუქტების დაღვრების 
პრევენციის საკითხებზე და დაღვრის შემთხვევაში გარემოზე შესაძლო ნეგატიური 
ზემოქმედების შედეგების შესახებ; 

• ტუმბოების ტექნიკური გამართულობის კონტროლი. 
ხანძრის პრევენციული ღონისძიებები: 

• პერსონალის პერიოდული და სამუშაოზე აყვანისას სწავლება და ტესტირება ხანძრის 
პრევენციის საკითხებზე; 

• თითოეულ სამუშაო უბანზე სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის 
გამოყოფა და მისთვის სათანადო ტრეინინგის ჩატარება; 

• ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვა და ყველა უბანზე ქმედითუნარიანი სახანძრო 
ინვენტარის არსებობა. სახანძრო სტენდებზე მითითებული უნდა იყოს ამ უბნის სახანძრო 
უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებები პირი და მისი საკონტაქტო ინფორმაცია; 

• ადვილად აალებადი და ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების დასაწყობება უსაფრთხო 
ადგილებში.  მათი განთავსების ადგილებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების 
მოწყობა;  

• ელექტროუსაფრთხოების დაცვა; 
• შესაბამის უბნებზე მეხამრიდების მოწყობა და მათი გამართულობის კონტროლი; 
• ფეთქებადსაშიშ მასალებთან შალის, აბრეშუმის ან სინთეტიკური ქსოვილებისაგან 

დამზადებული ტანსაცმლით მუშაობის აკრძალვა; 
• ფეთქებადსაშიში მასალებით ავსებული ყუთების თრევის, დარტყმის აკრძალვა; 
• მუშაობის დროს უნებლიედ გაფანტული ხანძარსაშიში, აგრეთვე ადვილად აალებადი 

ნივთიერებები უნდა იყოს ფრთხილად მოგროვილი და მოთავსებული ნარჩენების ყუთში. 
ის ადგილები, სადაც იყო დარჩენილი ან გაფანტული ფეთქებად და ხანძარსაშიში 
ნივთიერებები, უნდა იყოს გულმოდგინედ გაწმენდილი ნარჩენების საბოლოოდ 
მოცილებამდე. 

• საშიში ნივთიერებების დაღვრის და ბუნებრივი აირის ავარიული გაფრქვევის 
პრევენციული ღონისძიებების გატარება. 

 

პერსონალის ტრავმატიზმის/დაზიანების პრევენციული ღონისძიებები: 
• პერსონალის პერიოდული სწავლება და ტესტირება შრომის უსაფრთხოების 

საკითხებზე; 
• პერსონალის აღჭურვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით; 
• სახიფათო ზონებში შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების მოწყობა; 
• შენობებში და დახურულ სივრცეებში შესაბამისი საევაკუაციო პლაკატების განთავსება 

კედლებზე; 
• სპეციალური კადრების მომზადება, რომლებიც გააკონტროლებს სამუშაო უბნებზე 

უსაფრთხოების ნორმების შესრულების დონეს და დააფიქსირებს უსაფრთხოების 
ნორმების დარღვევის ფაქტებს. 

სატრანსპორტო შემთხვევების პრევენციული ღონისძიებები: 
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• სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილებისათვის ოპტიმალური მიმართულებების 
შერჩევა; 

• სატრანსპორტო საშუალებების სიჩქარის კონტროლი. 
 

საქმიანობის ფარგლებში ნავთობპროდუქტების ავარიული დაღვრით გამოწვეული მასშტაბი არ 
იქნება დიდი, რადგან ძირითადი ტექნოლოგიური დანადგარები განთავსებულია დახურულ 
შენობაში, სადაც ნაკლებად სავარაუდოა დაღვრა, რაც შეეხება რეზერვუარებიდან ავარიულ 
დაღვრას, ზეთის დაღვრისას არ მოხდება ტერიტორიის დაბინძურება, რადგან რეზერვუარების 
ძირითადი ნაწილი განთავსებულია მიწისქვეშა საცავში, ხოლო მიწისზედა ნაწილში, სადაც 
მიმდინარეობს ზეთების რეგენერაცია, დაგეგმილია დაღვრის საწინააღმდეგო ღონისძიებების 
გატარება. 
 
 

12.6.2.5 ინციდენტის სავარაუდო მასშტაბები 

საწარმოში მოსალოდნელი ავარიის, ინციდენტის სალიკვიდაციო რესურსების და 
საკანონმდებლო მოთხოვნების გათვალისწინებით, ავარიები და ავარიული სიტუაციები 
დაყოფილია რეაგირების 3 ძირითადი დონის მიხედვით. ცხრილში 12.6.2.5.1. მოცემულია 
ავარიული სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით, შესაბამისი რეაგირების მითითებით.



 

 

ცხრილი 12.6.2.5.1.  ავარიული სიტუაციების აღწერა დონეების მიხედვით 
 

ავარიული 
სიტუაცია 

დონე 
I დონე II დონე III დონე 

საერთო ავარიის ლიკვიდაციისთვის საკმარისია შიდა 
რესურსები 

ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა გარეშე 
რესურსები და მუშახელი 

ავარიის ლიკვიდაციისთვის საჭიროა რეგიონული ან 
ქვეყნის რესურსების მოზიდვა 

ნავთობპროდუქტების 
დაღვრა 

შემთხვევა, რომელიც ექვემდებარება 
კონტროლს.  

შემთხვევა, რომლის მოგვარებისთვის საჭიროა 
დრო. ასეთი სიტუაცია შეიძლება განვითარდეს 
რეზერვუარიდან უსაფრთხოების მოედანზე 
დაახლოებით 10 ტონა  ნავთობპროდუქტის 
ჩაღვრით.   

შემთხვა როდესაც მოსალოდენლია ერთი სრული 30 
ტონა ავზის ავარიურლი დაღვრა, თუმცა უსაფრთხოების 
მოედანის მოცულობა გათვალისწინებულია 38 ტონა 
ნავთობპროდუქტის დაღვრისთვის. 

ხანძარი  

ლოკალური ხანძარი, რომელიც არ საჭიროებს 
გარეშე ჩარევას და სწრაფად 
კონტროლირებადია. მეტეოროლოგიური 
პირობები ხელს არ უწყობს ხანძრის სწრაფ 
გავრცელებას. მიმდებარედ არ არსებობს სხვა 
ხანძარსაშიში და ფეთქებადსაშიში 
უბნები/საწყობები და მასალები. 

მოზრდილი ხანძარი, რომელიც 
მეტეოროლოგიური პირობების გამო 
შესაძლოა სწრაფად გავრცელდეს. 
მიმდებარედ არსებობს სხვა ხანძარსაშიში და 
ფეთქებადსაშიში უბნები  და მასალები. 
საჭიროა ადგილობრივი სახანძრო რაზმის 
გამოძახება.   

დიდი ხანძარი, რომელიც სწრაფად ვრცელდება. 
არსებობს მიმდებარე უბნების აალების და სხვა სახის 
ავარიული სიტუაციების პროვოცირების დიდი რისკი. 
გართულებულია ტერიტორიასთან მიდგომა. საჭიროა 
რეგიონალური სახანძრო სამსახურების ჩართვა 
ინციდენტის ლიკვიდაციისთვის. 

პერსონალის დაშავება 
/ ტრავმატიზმი 

• ტრავმატიზმის ერთი შემთხვევა; 
• მსუბუქი მოტეხილობა, დაჟეჟილობა; 
• I  ხარისხის დამწვრობა (კანის ზედაპირული 

შრის დაზიანება); 
• დაშავებული პერსონალისთვის დახმარების 

აღმოჩენა და ინციდენტის ლიკვიდაცია  
შესაძლებელია შიდა სამედიცინო 
ინვენტარით.  

• ტრავმატიზმის ერთეული შემთხვევები; 
• ძლიერი მოტეხილობა - სახსართან ახლო 

მოტეხილობა; 
• II ხარისხის დამწვრობა (კანის ღრმა შრის 

დაზიანება); 
• საჭიროა დაშავებული პერსონალის 

გადაყვანა ადგილობრივ სამედიცინო 
დაწესებულებაში 

• ტრავმატიზმის რამდენიმე შემთხვევა; 
• მომსახურე პერსონალის; 
• ძლიერი მოტეხილობა - სახსარშიდა მოტეხილობა და 

სხვ; 
• III და IV ხარისხის დამწვრობა (კანის, მის ქვეშ მდებარე 

ქსოვილების და კუნთების დაზიანება); 
• საჭიროა დაშავებული პერსონალის გადაყვანა 

რეგიონული ან თბილისის შესაბამისი პროფილის 
მქონე სამედიცინო პუნქტში. 

სატრანსპორტო 
შემთხვევები 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო 
საშუალებების, ინფრასტრუქტურის არა 
ღირებული ობიექტების დაზიანებას. ადამიანთა 
ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო 
საშუალებების, ინფრასტრუქტურის 
ღირებული ობიექტების დაზიანებას. საფრთხე 
ემუქრება ადამიანთა ჯანმრთელობას ან 
ადგილი აქვს ტრავმატიზმის II დონეს. 

ადგილი აქვს ტექნიკის, სატრანსპორტო საშუალებების, 
განსაკუთრებული ღირებულების ინფრასტრუქტურის 
დაზიანებას. არსებობს სხვა სახის ავარიული 
სიტუაციების პროვოცირების დიდი რისკი. საფრთხე 
ემუქრება ადამიანთა ჯანმრთელობას ან ადგილი აქვს 
ტრავმატიზმის III დონეს. 
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12.6.2.6 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; 
• შეძლებისდაგვარად ტექნიკის და სხვა დანადგარ-მოწყობილობების იმ ადგილებიდან 

გაყვანა/გატანა, სადაც შესაძლებელია ხანძრის გავრცელება. ელექტრომოწყობილობები 
უნდა ამორთოს 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 ევაკუირებისას იმოქმედეთ უბნის ევაკუაციის სქემის მიხედვით; 
o თუ თქვენ გიწევთ კვამლიანი დახურული სივრცის გადაკვეთა, დაიხარეთ, რადგან 

ჰაერი ყველაზე სუფთა იატაკთანაა, ცხვირზე და პირზე  აიფარეთ სველი ნაჭერი; 
o თუ ვერ ახერხებთ ევაკუაციას ალმოდებული გასასვლელის გამო ხმამაღლა უხმეთ 

მშველელს;  
o ავარიის შესახებ შეტყობინება გადაეცით უფროს უბნის უფროსს / სახანძრო 

უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ პირს. 
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 უბნის უფროსს / სახანძრო უსაფრთხოებაზე 

პასუხისმგებელ პირს; 
o სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის დახმარებით: 
o მოძებნეთ უახლოესი სახანძრო სტენდი და მოიმარაგეთ საჭირო სახანძრო ინვენტარი 

(ცეცხლმაქრობი, ნაჯახი, ძალაყინი, ვედრო და სხვ); 
o ეცადეთ ხანძრის კერის ლიკვიდაცია მოახდინოთ ცეცხლმაქრობით, ცეცხლმაქრობზე 

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 უფროსის/სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირის  
სტრატეგიული ქმედებებია: 

• დეტალური ინფორმაციის მოგროვება ხანძრის კერის ადგილმდებარეობის, მიმდებარედ 
არსებული/დასაწყობებული დანადგარ-მექანიზმების და ნივთიერებების შესახებ და სხვ; 

• ინციდენტის ადგილზე მისვლა და სიტუაციის დაზვერვა, რისკების გაანალიზება და 
ხანძრის სავარაუდო მასშტაბების (I, II ან III დონე) შეფასება; 

• მთელს პერსონალს ეთხოვოს მანქანებისა და უბანზე არსებული ხანძარსაქრობი 
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აღჭურვილობის გამოყენება; 
• პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და ხელმძღვანელობა. 

 

ხანძრის შემთხვევაში საწარმოს მენეჯერი წარმომადგენლის სტრატეგიული ქმედებებია: 
• ინფორმაციის გადაცემა ავარიის შეტყობინების სქემის შესაბამისად; 
• H&SE ოფიცერთან ერთად შიდა პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება, ადგილობრივი 

ან რეგიონალური სახანძრო რაზმის გამოჩენამდე (ამის შემდეგ შტატს ხელმძღვანელობს 
სახანძრო რაზმის ხელმძღვანელი); 

• სახანძრო რაზმის ქმედებების ხელშეწყობა (შესაძლოა საჭირო გახდეს უბანზე 
არარსებული სპეციალური აღჭურვილობა და სხვ.); 

• ინციდენტის დასრულების შემდგომ H&SE ოფიცერთან და სხვა კომპეტენტურ 
პერსონალთან ერთად ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების გატარება; 

• ანგარიშის მომზადება ადმინისტრაციისთვის გადაცემა / გაცნობა. 
 

საწარმოს შემადგენლობაში შემავალი სახანძრო სამსახურის სტრატეგიული ქმედებებია: 
• ინფორმაციის მიღებისთანავე დროული რეაგირება და ყველა სახის სახანძრო ინვენტარის 

მობილიზება; 
• ინციდენტის ადგილზე გამოცხადება და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების 

განხორციელება ადგილობრივი ან რეგიონალური სახანძრო რაზმის გამოჩენამდე; 
• ადგილობრივი ან რეგიონალური სახანძრო რაზმის გამოჩენის შემდგომ მათთვის 

საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო შიდა რესურსების შესახებ 
დეტალური ინფორმაციის მიწოდება და კოორდინირებულად ხანძარსაწინააღმდეგო 
ღონისძიებების განხორციელება. 

   
 

12.6.2.7 რეაგირება პერსონალის ტრავმატიზმის ან მათი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასთან 
დაკავშირებული ინციდენტების დროს 

ადამიანის დაშავების აღმომჩენი პირის უპირველეს ქმედებას წარმოადგენს ინციდენტის შესახებ 
შეტყობინების სასწრაფო გადაცემა. სამაშველო ჯგუფის გამოჩენამდე დაშავებულს პირველადი 
დახმარება უნდა გაეწიოს შემდგომ ქვეთავებში მოცემული პირველადი დახმარების სტრატეგიის 
მიხედვით. პირველადი დახმარების გაწევამდე აუცილებელია სიტუაციის შეფასება და დადგენა 
ქმნის თუ არა საფრთხეს დაშავებულთა მიახლოვება და მისთვის დახმარების გაწევა. 
 
 

12.6.2.8 პირველადი დახმარება მოტეხილობის დროს 

არჩევენ ძვლის ღია და დახურულ მოტეხილობას:  
• ღია მოტეხილობისათვის დამახასიათებელია კანის საფარველის მთლიანობის დარღვევა. 

ამ დროს დაზიანებულ არეში არის ჭრილობა და სისხლდენა. ღია მოტეხილობის დროს 
მაღალია ინფიცირების რისკი. ღია მოტეხილობის დროს: 
o დროულად მოუხმეთ დამხმარეს, რათა დამხმარემ ჩაატაროს სხეულის დაზიანებული 

ნაწილის მობილიზაცია, სანამ თქვენ დაამუშავებთ ჭრილობას; 
o დაფარეთ ჭრილობა სუფთა საფენით და მოახდინეთ პირდაპირი ზეწოლა 

სისხლდენის შეჩერების მიზნით. არ მოახდინოთ ზეწოლა უშუალოდ მოტეხილი 
ძვლის ფრაგმენტებზე; 

o ჭრილობაზე თითებით შეხების გარეშე, საფენის ზემოდან ფრთხილად შემოფარგლეთ 
დაზიანებული არე სუფთა ქსოვილით და დააფიქსირეთ ის ნახვევით; 

o თუ ჭრილობაში მოჩანს მოტეხილი ძვლის ფრაგმენტები, მოათავსეთ რბილი ქსოვილი 
ძვლის ფრაგმენტების გარშემო ისე, რომ ქსოვილი სცილდებოდეს მათ და ნახვევი არ 
ახდენდეს ზეწოლას ძვლის ფრაგმენტებზე. დაამაგრეთ ნახვევი ისე, რომ არ დაირღვეს 
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სისხლის მიმოქცევა ნახვევის ქვემოთ; 
o ჩაატარეთ მოტეხილი ძვლის იმობილიზაცია, ისევე, როგორც დახურული 

მოტეხილობისას; 
o შეამოწმეთ პულსი, კაპილარული ავსება და მგრძნობელობა ნახვევის ქვემოთ ყოველ 

10 წთ-ში ერთხელ. 
• დახურულ მოტეხილობასთან გვაქვს საქმე, თუ კანის მთლიანობა დაზიანებულ არეში 

დარღვეული არ არის. ამ დროს დაზიანებულ არეში აღინიშნება სისხლჩაქცევა და 
შეშუპება. დახურული მოტეხილობის დროს: 
o სთხოვეთ დაზარალებულს იწვეს მშვიდად და დააფიქსირეთ სხეულის დაზიანებული 

ნაწილი მოტეხილობის ზემოთ და ქვემოთ ხელით, სანამ არ მოხდება მისი 
იმობილიზაცია (ფიქსაცია); 

o კარგი ფიქსაციისათვის დაამაგრეთ სხეულის დაზიანებული ნაწილი 
დაუზიანებელზე. თუ მოტეხილობა არის ხელზე დააფიქსირეთ ის სხეულზე 
სამკუთხა ნახვევის საშუალებით. ფეხზე მოტეხილობის არსებობისას დააფიქსირეთ 
დაზიანებული ფეხი მეორეზე. შეკარით კვანძები დაუზიანებელი ფეხის მხრიდან; 

o შეამოწმეთ პულსი, მგრძნობელობა და კაპილარული ავსება ნახვევის ქვემოთ ყოველ 
10 წთ-ში ერთხელ. თუ სისხლის მიმოქცევა ან მგრძნობელობა დაქვეითებულია, 
დაადეთ ნაკლებ მჭიდრო ნახვევი. 

 
 

12.6.2.9 პირველადი დახმარება ჭრილობების და სისხლდენის დროს 

არსებობს სამი სახის სისხლდენა: 
• სისხლი ცოტაა. ამ დროს ინფექციის საშიშროება მეტია: 

o დაშავებულს მობანეთ ჭრილობა დასალევად ვარგისი ნებისმიერი უფერო სითხით; 
o შეახვიეთ ჭრილობა სუფთა ქსოვილით; 
o სისხლი ბევრია. ამ დროს არსებობს სისხლის დაკარგვის საშიშროება: 
o დააფარეთ ჭრილობას რამდენიმე ფენად გაკეცილი ქსოვილი და გააკეთეთ დამწოლი 

ნახვევი; 
o თუ სისხლი ისევ ჟონავს, ჭრილობაზე ქსოვილი კიდევ დაახვიეთ (სისხლით 

გაჟღენთილი ქსოვილი არ მოხსნათ) და ძლიერად დააწექით სისხლმდინარ არეს; 
• ჭრილობიდან სისხლი შადრევანივით ასხამს. ამ დროს სისხლი ძალიან სწრაფად იკარგება. 

ამის თავიდან ასაცილებლად არტერიის საპროექციო არეს (ჭრილობის ზემოთ) თითით (ან 
თითებით) უნდა დააწვეთ, შემდეგ კი ლახტი დაადოთ. 
არტერიაზე ზეწოლის ადგილებია: მხრის ქვედა მესამედი და ბარძაყის ზედა მესამედი. 
ლახტის დადების წესი ასეთია: 
o ლახტს მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში ადებენ, რადგან ის ხშირად შეუქცევად 

დაზიანებებს იწვევს; 
o ლახტი ედება ჭრილობის ზემოთ; 
o ლახტის დასადები ადგილი ტანსაცმლით უნდა იყოს დაფარული. თუ ჭრილობის 

ადგილი შიშველია, ლახტს ქვეშ სუფთა ქსოვილი უნდა დავუფინოთ; 
o პირველი ნახვევი მჭიდრო უნდა იყოს (შეძლებისდაგვარად უნდა დამაგრდეს), შემდეგ 

ლახტი იჭიმება და ჭრილობის არეს დამატებით ედება 3-4-ჯერ (ლახტის მაგივრად 
შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თოკი, ქამარი და სხვა; 

o ლახტი ზამთარში ერთი, ზაფხულში კი ორი საათით ედება. შემდეგ 5-10 წუთით უნდა 
მოვუშვათ და თავდაპირველი ადგილიდან ოდნავ ზემოთ დავადოთ; 

o შეამოწმეთ, სწორად ადევს თუ არა ლახტი - სწორად დადების შემთხვევაში კიდურზე 
პულსი არ ისინჯება; 

o რა არ უნდა გავაკეთოთ: 
o არ ჩავყოთ ხელი ჭრილობაში;  
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o ჭრილობიდან არაფერი ამოვიღოთ. თუ ჭრილობიდან გამოჩრილია უცხო სხეული, 
ვეცადოთ, ის მაქსიმალურად დავაფიქსიროთ (ნახვევი დავადოთ გამოჩრილი უცხო 
სხეულის ირგვლივ). 

• შინაგანი სისხლდენა ძნელად აღმოსაჩენი დაზიანებაა. ეჭვი მიიტანეთ შინაგან 
სისხლდენაზე, როდესაც ტრავმის მიღების შემდეგ აღინიშნება შოკის ნიშნები, მაგრამ არ 
არის სისხლის თვალსაჩინო დანაკარგი. შინაგანი სისხლდენის დროს: 
o დააწვინეთ დაზარალებული ზურგზე და აუწიეთ ფეხები ზემოთ; 
o შეხსენით მჭიდრო ტანსაცმელი კისერზე, გულმკერდზე, წელზე; 
o არ მისცეთ დაზარალებულს საჭმელი, წამალი და სასმელი. თუ დაზარალებული 

გონზეა და აღენიშნება ძლიერი წყურვილის შეგრძნება, დაუსველეთ მას ტუჩები; 
o დაათბუნეთ დაზარალებული – გადააფარეთ საბანი ან ქსოვილი; 
o ყოველ 10 წთ-ში ერთხელ გადაამოწმეთ პულსი, სუნთქვა და ცნობიერების დონე. თუ 

დაზარალებული კარგავს გონებას, მოათავსეთ უსაფრთხო მდებარეობაში. 
 
 

12.6.2.10 პირველადი დახმარება დამწვრობის დროს 

დამწვრობა შეიძლება განვითარდეს ცხელი საგნების ან ორთქლის ზემოქმედების (თერმული 
დამწვრობა), კანზე ქიმიური ნივთიერების მოხვედრის (ქიმიური დამწვრობა), დენის 
ზემოქმედების (ელექტრული დამწვრობა) შემთხევაში. იმისათვის, რომ შეგვეძლოს დამწვრობის 
დროს პირველი დახმარების სწორად აღმოჩენა, უნდა განვსაზღვროთ დამწვრობის ხარისხი, რაც 
დამოკიდებულია დაზიანების სიღრმეზე და დაზიანების ფართზე (სხეულის ზედაპირის რა 
ნაწილზე ვრცელდება დაზიანება).  

• დამწვრობის დროს პირველადი დახმარების ღონისძიებებია: 
o დამწვრობის დროს საშიშია კვამლის შესუნთქვა, ამიტომ თუ ოთახში კვამლია და მისი 

სწრაფი განიავება შეუძლებელია, გადაიყვანეთ დაზარალებული უსაფრთხო 
ადგილას, სუფთა ჰაერზე; 

o თუ დაზარალებულზე იწვის ტანსაცმელი, არ დაიწყოთ მისი სხეულის გადაგორება, 
გადაასხით სხეულს წყალი (ელექტრული დამწვრობის შემთხვევაში, წრედში ჩართულ 
დანადგარებთან წყლის გამოყენება დაუშვებელია); 

o თუ წყლის გამოყენების საშუალება არ არის, გადააფარეთ სხეულს არასინთეტიკური 
ქსოვილი; 

o აუცილებელია დროულად დაიწყოთ დამწვარი არის გაგრილება ცივი წყლით (I და II 
ხარისხის დამწვრობისას 10-15 წუთით შეუშვირეთ გამდინარე წყალს, III და IV 
ხარისხის დამწვრობისას შეახვიეთ სუფთა სველი ქსოვილით და შემდეგ ასე შეხვეული 
გააცივეთ დამდგარ წყალში); 

o დაზიანებული არედან მოაშორეთ ტანსაცმელი და ნებისმიერი სხვა საგანი, რომელსაც 
შეუძლია სისხლის მიმოქცევის შეფერხება. არ მოაშოროთ ტანსაცმლის ნაწილაკები, 
რომლებიც მიკრულია დაზიანებულ არეზე; 

o დაფარეთ დაზიანებული არე სტერილური ნახვევით. ამით შემცირდება 
დაინფიცირების ალბათობა; 

o დამწვრობის დროს შესაძლებელია ცხელი აირების ჩასუნთქვა, რაც იწვევს სასუნთქი 
გზების დამწვრობას. თუ დაზარალებულს აღენიშნება გაძნელებული ხმაურიანი 
სუნთქვა, დამწვრობა სახის ან კისრის არეში, სახისა და ცხვირის თმიანი საფარველის 
შეტრუსვა, პირის ღრუსა და ტუჩების შეშუპება, ყლაპვის გაძნელება, ხველა, ხრინწიანი 
ხმა - ეჭვი მიიტანეთ სასუნთქი გზების დამწვრობაზე და დაელოდეთ სამედიცინო 
სამსახურს; 

o სამედიცინო სამსახურის მოსვლამდე მუდმივად შეამოწმეთ სუნთქვა და პულსი, მზად 
იყავით სარეანიმაციო ღონისძიებების ჩატარებისათვის. 

o დამწვრობის დროს არ შეიძლება დაზიანებული არიდან ტანსაცმლის ნაწილაკების 
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აშრევება, რადგან ამით შესაძლებელია დაზიანების გაღრმავება; 
o არ შეიძლება ბუშტუკების მთლიანობის დარღვევა, რადგან ზიანდება კანის 

საფარველი და იქმნება ხელსაყრელი პირობები ორგანიზმში ინფექციის შეჭრისათვის; 
o დაზიანებული არის დასამუშავებლად არ გამოიყენოთ მალამოები, ლოსიონები, 

ზეთები; 
o არ შეიძლება ქიმიური დამწვრობის დროს დაზიანებული არის დამუშავება 

მანეიტრალებელი ხსნარებით. მაგ. ტუტით განპირობებული დამწვრობის დამუშავება 
მჟავათი. 

 
 

12.6.2.11 პირველადი დახმარება ელექტროტრავმის შემთხვევაში 

არჩევენ ელექტროტრავმის სამ სახეს: 
• მაღალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. მაღალი ძაბვის დენით 

გამოწვეული ელექტროტრავმის დროს განვითარებული დაზიანება უმრავლეს 
შემთხვევაში სასიკვდილოა. ამ დროს ვითარდება მძიმე დამწვრობა. კუნთთა ძლიერი 
შეკუმშვის გამო, ხშირად დაზარალებული გადაისროლება მნიშვნელოვან მანძილზე, რაც 
იწვევს მძიმე დაზიანებების (მოტეხილობების) განვითარებას. მაღალი ძაბვის დენით 
გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხევაში: 
o არ შეიძლება დაზარალებულთან მიახლოვება, სანამ არ გამოირთვება დენი და 

საჭიროების შემთხვევაში, არ გაკეთდება იზოლაცია. შეინარჩუნეთ 18 მეტრის 
რადიუსის უსაფრთხო დისტანცია. არ მისცეთ სხვა თვითმხილველებს 
დაზარალებულთან მიახლოვების საშუალება; 

o ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ, უგონოდ მყოფ დაზარალებულთან 
მიახლოვებისთანავე გახსენით სასუნთქი გზები თავის უკან გადაწევის გარეშე, ქვედა 
ყბის წინ წამოწევით; 

o შეამოწმეთ სუნთქვა და ცირკულაციის ნიშნები. მზად იყავით რეანიმაციული 
ღონისძიებების ჩატარებისათვის; 

o თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია მაგრამ სუნთქავს, მოათავსეთ იგი 
უსაფრთხო მდებარეობაში; 

o ჩაატარეთ პირველი დახმარება დამწვრობისა და სხვა დაზიანებების შემთხვევაში. 
• დაბალი ძაბვის დენით გამოწვეული ელექტროტრავმა. დაბალი ვოლტაჟის დენით 

განპირობებული ელექტროტრავმა შეიძლება გახდეს სერიოზული დაზიანებისა და 
სიკვდილის მიზეზიც კი. ხშირად ამ ტიპის ელექტროტრავმა განპირობებულია 
დაზიანებული ჩამრთველებით, ელექტროგაყვანილობითა და მოწყობილობით. სველ 
იატაკზე დგომის ან სველი ხელებით დაუზიანებელ ელექტროგაყვანილობაზე შეხებისას 
ელექტროტრავმის მიღების რისკი მკვეთრად მატულობს. დაბალი ძაბვის დენით 
გამოწვეული ელექტროტრავმის შემთხვევაში: 
o არ შეეხოთ დაზარალებულს, თუ ის ეხება ელექტროდენის წყაროს; 
o არ გამოიყენოთ ლითონის საგნები ელექტროდენის წყაროს მოშორების მიზნით; 
o თუ შეგიძლიათ, შეწყვიტეთ დენის მიწოდება (გამორთეთ დენის ჩამრთველი). თუ 

ამის გაკეთება შეუძლებელია, გამორთეთ ელექტრომოწყობილობა დენის წყაროდან; 
o თუ თქვენ არ შეგიძლიათ დენის გამორთვა  დადექით მშრალ მაიზოლირებელ საგანზე 

(მაგალითად, ხის ფიცარზე, რეზინისა ან პლასტმასის საფენზე, წიგნზე ან გაზეთების 
დასტაზე; 

o მოაშორეთ დაზარალებულის სხეული დენის წყაროდან ცოცხის, ხის ჯოხის, სკამის 
საშუალებით. შესაძლებელია გადააადგილოთ დაზარალებულის სხეული დენის 
წყაროდან ან პირიქით, თუ ეს უფრო მოსახერხებელია, გადაადგილოთ თვით დენის 
წყარო; 

o დაზარალებულის სხეულზე შეხების გარეშე, შემოახვიეთ ბაწარი მისი ტერფებისა ან 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 330 - 379 
 

გამა კონსალტინგი 

მხრების გარშემო და მოაშორეთ დენის წყაროს; 
o უკიდურეს შემთხვევაში, მოკიდეთ ხელი დაზარალებულის მშრალ არამჭიდრო 

ტანსაცმელს და მოაშორეთ ის დენის წყაროდან; 
o თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, გახსენით სასუნთქი გზები, შეამოწმეთ 

სუნთქვა და პულსი; 
o თუ დაზარალებული უგონო მდგომარეობაშია, სუნთქვა და პულსი აქვს, მოათავსეთ 

უსაფრთხო მდებარეობაში. გააგრილეთ დამწვარი არეები და დაადეთ ნახვევი; 
o თუ დაზარალებულს ელექტროტრავმის მიღების შემდეგ არ აღენიშნება ხილული 

დაზიანება და კარგად გრძნობს თავს, ურჩიეთ დაისვენოს. 
• ელვის/მეხის ზემოქმედებით გამოწვეული ელექტროტრავმა ელვით განპირობებული 

ელექტროტრავმის დროს ხშირია სხვადასხვა ტრავმის, დამწვრობის, სახისა და თვალების 
დაზიანება. ზოგჯერ ელვამ შეიძლება გამოიწვიოს უეცარი სიკვდილი. სწრაფად 
გადაიყვანეთ დაზარალებული შემთხვევის ადგილიდან და ჩაუტარეთ პირველი 
დახმარება როგორც სხვა სახის ელექტროტრავმის დროს.  

 
 

12.6.2.12 რეაგირება სატრანსპორტო შემთხვევების დროს 

სატრანსპორტო შემთხვევის დროს საჭიროა შემდეგი სტრატეგიული ქმედებების 
განხორციელება: 

• სატრანსპორტო საშუალებების/ტექნიკის გაჩერება; 
• იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე არ ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას და არ არსებობს 

სხვა ავარიული სიტუაციების პროვოცირების რისკები (მაგ. სხვა სატრანსპორტო 
საშუალებების შეჯახება, აფეთქება, ხანძარი, საწვავის დაღვრა და სხვ.), მაშინ: 
o გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან/ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის 

ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია; 
o დაელოდეთ სამაშველო რაზმის გამოჩენას. 

• დამატებითი საფრთხეების შემთხვევაში იმოქმედეთ შემდეგნაირად: 
o გადმოდით სატრანსპორტო საშუალებიდან/ტექნიკიდან ან მოშორდით ინციდენტის 

ადგილს და შეინარჩუნეთ უსაფრთხო დისტანცია; 
o თუ შემთხვევის ადგილზე მარტო იმყოფებით, მაშინ შემთხვევის ადგილიდან 

მოშორებით გზაზე დააყენეთ გამაფრთხილებელი ნიშნები ან მკვეთრი ფერის 
უსაფრთხო საგნები, რომლებიც შესამჩნევი იქნება ინციდენტის ადგილისკენ მოძრავი 
ავტომობილების მძღოლებისთვის; 

o აფეთქების, ხანძრის იმოქმედეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული რეაგირების 
სტრატეგიის მიხედვით; 

o იმ შემთხვევაში თუ საფრთხე ემუქრება ადამიანის ჯანმრთელობას ნუ შეეცდებით 
სხეულის გადაადგილებას; 

o თუ დაშავებული გზის სავალ ნაწილზე წევს, გადააფარეთ რამე და შემოსაზღვრეთ 
საგზაო შემთხვევის ადგილი, რათა იგი შესამჩნევი იყოს შორიდან; 

o მოხსენით ყველაფერი რაც შესაძლოა სულს უხუთავდეს (ქამარი, ყელსახვევი); 
o დაშავებულს პირველადი დახმარება აღმოუჩინეთ შესაბამის ქვეთავებში მოცემული 

პირველადი დახმარების სტრატეგიის მიხედვით (თუმცა გახსოვდეთ, რომ 
დაშავებულის ზედმეტი გადაადგილებით შესაძლოა დამატებითი საფრთხე შეუქმნათ 
მის ჯანმრთელობას). 

o დაელოდეთ სამაშველო რაზმის გამოჩენას. 
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12.6.2.13 ავარიებზე რეაგირებისთვის საჭირო პერსონალი და აღჭურვილობა 

ავარიებზე რეაგირებისთვის საჭირო პერსონალი  

საწარმოს ადმინისტრაციის მიერ გამოყოფილი უნდა იქნეს პერსონალი, რომლებსაც 
დაევალებათ, როგორც ავარიული სიტუაციების წარმოქმნის პრევენციული ღონისძიებების 
გატარებაზე ზედამხედველობა და საჭირო აღჭურვილობის მზადყოფნის მონიტორინგი, ასევე 
ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაში სწრაფი და სათანადო რეაგირების უზრუნველყოფა 
დამხმარე რაზმის გამოჩენამდე. აღსანიშნავია, რომ ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში 
თავდაპირველი რეაგირება ხორციელდება ინციდენტის აღმომჩენი პერსონალის მიერ.  
 

ავარიების პრევენციის და რეაგირებისთვის გამოყოფილი პერსონალის ჩამონათვალი, მათი 
უფლება-მოვალეობების მითითებით, მოყვანილია ქვემოთ: 
 

• ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების ოფიცერი (H&SE ოფიცერი), რომლის უფლება-
მოვალეობებია: 
o სამუშაო უბნებზე უსაფრთხოების ნორმების შესრულების დონის გაკონტროლება 

ყოველდღიურად; 
o უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის ფაქტების დაფიქსირება; 
o ავარიებზე რეაგირებისათვის გამოყოფილი სხვა პერსონალის მზადყოფნის და მათ 

მიერ შესრულებული ავარიული სიტუაციების პრევენციული ღონისძიებების 
შესრულების დონის შემოწმება თვეში ერთჯერ ; 

o ავარიებზე რეაგირებისათვის საჭირო აღჭურვილობის, მათი ვარგისიანობის და 
მზადყოფნის დონის შემოწმება თვეში ერთჯერ; 

o პერსონალის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების შემოწმება. 
ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაში: 
o პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და მათთვის შესაბამისი მითითებების 

მიცემა (უბნის უფროსთან / სახანძრო უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ პირთან 
ერთად); 

o დამხმარე რაზმის გამოჩენისთანავე მისთვის სათანადო დეტალური ინფორმაციის 
მიწოდება; 

ინციდენტის ამოწურვის შემდგომ: 
o ავარიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებებში ჩართული პერსონალის 

ქმედებების გაკონტროლება და მათთვის შესაბამისი მითითებების მიცემა (სახანძრო 
უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ მირთან ერთად); 

o ანგარიშის მომზადება და ზემდგომი პირებისთვის და დაინტერესებული 
მხარეებისთვის გადაცემა. ანგარიშში მოყვანილი უნდა იყოს: ავარიის გამომწვევი 
მიზეზები, მასშტაბი, ავარიის შედეგები და ზარალი, ავარიის შედეგების 
სალიკვიდაციო ღონისძიებები, ინციდენტის გამეორების პრევენციისკენ მიმართული 
რეკომენდაციები და სხვ. 

 

• ხანძრის აღმოცენება-გავრცელების პრევენციაზე და რეაგირებაზე პასუხისმგებელი 
პერსონალი (უბნების მიხედვით), რომელთა უფლება-მოვალეობებია: 
o ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის ვარგისიანობის და მზადყოფნის დონის 

შემოწმება ყველა უბანზე თვეში ერთჯერ; 
o ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის სამუშაო უბნების მიხედვით საჭიროებისამებრ 

განაწილება; 
o განაწილებული ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის  სიის შედგენა 

(აღჭურვილობის სახეობის, რაოდენობის და განლაგების ადგილმდებარეობის 
მიხედვით); 

o საჭიროებისამებრ ზემდგომი პირებისათვის დამატებითი ხანძარსაწინააღმდეგო 
ინვენტარის მოთხოვნა; 
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o ცალკეულ უბნებზე ხანძარსაშიში სამუშაოების დაწყებამდე, დამატებითი 
ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის მობილიზება ამ უბანზე; 

ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაში: 
o ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებში უშუალოდ ჩართვა; 
o პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და მათთვის შესაბამისი მითითებების 

მიცემა (მაგ. თუ რა ტიპის ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის გამოყენება არის 
დაშვებული ან დაუშვებელი წარმოქმნილი ხანძრის ლიკვიდაციის მიზნით); 

o დამხმარე სახანძრო რაზმის გამოჩენისთანავე მისთვის სათანადო ინფორმაციის 
მიწოდება ტერიტორიაზე არსებული ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობის შიდა 
რესურსების შესახებ და საჭიროებისამებრ დამხმარე რაზმისთვის დამატებითი 
აღჭურვილობით მომარაგება. 

• საშიში ნივთიერებების დაღვრის პრევენციაზე და რეაგირებაზე პასუხისმგებელი 
პერსონალი, რომლის უფლება-მოვალეობები იქნება: 
o დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობის შემოწმება ყველა სენსიტიურ უბანზე 

თვეში ერთჯერ; 
o დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობის სამუშაო უბნების მიხედვით 

საჭიროებისამებრ განაწილება; 
o დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობის  სიის შედგენა (აღჭურვილობის სახეობის, 

რაოდენობის და განლაგების ადგილმდებარეობის მიხედვით); 
o საჭიროებისამებრ ზემდგომი პირებისათვის დამატებითი ინვენტარის მოთხოვნა; 
o ცალკეულ უბნებზე საშიში ნივთიერებების დაღვრის თვალსაზრისით მაღალი 

რისკების მქონე სამუშაოების დაწყებამდე, დამატებითი აღჭურვილობის მობილიზება 
ამ უბანზე; 

ინციდენტის რეალიზაციის შემთხვევაში: 
o დაღვრის აღმოსაფხვრელ ღონისძიებებში უშუალოდ ჩართვა; 
o პერსონალის ქმედებების გაკონტროლება და მათთვის შესაბამისი მითითებების 

მიცემა (მაგ. თუ რა ტიპის აღჭურვილობის ან რომელი მეთოდის გამოყენება არის 
დაშვებული ან დაუშვებელი დაღვრილი ნივთიერებების გავრცელების პრევენციის 
მიზნით; 

o პერსონალისთვის ინფორმაციის მიწოდება ტერიტორიაზე არსებული დაღვრის 
აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობის შიდა რესურსების და მათი განლაგების 
ადგილმდებარეობის შესახებ. 

სამუშაოები უნდა შესრულდეს არსებული პერსონალის მიერ მათზე  გადანაწილებული 
ფუნქციების  შესაბამისად. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმით გათვალისწინებული 
ღონისძიებების შესრულებაზე ზედამხედველობას გარემოსდაცვითი მმართველი. 

ავარიებზე რეაგირებისთვის საჭირო აღჭურვილობა 

ავარიების განვითარების თვალსაზრისით მაღალი რისკების მქონე უბნებზე უნდა არსებობდეს 
ავარიაზე რეაგირების სტანდარტული აღჭურვილობა, კერძოდ: 

ავარიებზე რეაგირებისთვის პირადი დაცვის სარეზერვო საშუალებები სპეციალურ ოთახებში. 
პირადი დაცვის საშუალებებია: 

• ჩაფხუტები; 
• დამცავი სათვალეები; 
• სპეცტანსაცმელი; 
• ხელთათმანები; 
• რესპირატორები. 

 

ხანძარსაქრობი აღჭურვილობა:  
• სახანძრო სტენდები ყველა სენსიტიურ უბანზე. სახანძრო სტენდის შემადგენლობაში 

შევა:  
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o სტანდარტული ცეცხლჩამქრობები – განკუთვნილი მყარი, თხევადი და 
გაზისმაგვარი ნივთიერებების აალებისას (A, B, C კლასის). მათი გამოყენება 
შესაძლებელია ელექტრომოწყობილობების ჩასაქრობად, რომელთა ძაბვა 1000 v.-
მდეა; 

o სხვა ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარი – სახანძრო ვედრო, ნიჩაბი, ბარჯი, ძალაყინი, 
ნაჯახი. 

o სახანძრო სტენდებზე აღნიშნული უნდა იყოს უბნის სახანძრო უსაფრთხოებაზე 
პასუხისმგებელი პირის ვინაობა და საკონტაქტო ინფორმაცია; 

• სტანდარტული ცეცხლჩამქრობები; 
• ვედროები, ქვიშა, ნიჩბები და ა.შ.;  
• საჭიროების შემთხვევაში დამატებით გამოყენებული იქნება ქ. რუსთავის სახანძრო 

რაზმის მანქანა. 
გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების აღჭურვილობა:  

• სტანდარტული სამედიცინო ყუთები ჯანმრთელობისათვის სახიფათო უბნებზე; 
• სასწრაფო დახმარების მანქანა - გამოყენებული იქნება ქ. რუსთავის სასწრაფო 

დახმარების მანქანა. 
დაღვრის აღმოსაფხვრელი აღჭურვილობა:  

• ქვიშა დაბინძურებული ადგილების დაფარვისათვის;  
• ვედროები; 
• ნიჩბები, ცოცხები და სხვა;.  

 

12.6.3 სამრეწველო ავარიებზე რეაგირების დეტალური გეგმა საამქროების მიხედვით 

როგორც უკვე აღინიშნა, საწარმოში ავარიული სიტუაციების განვითარების რისკები, 
თითოეული საამქროსთვის სპეციფიურია და საჭიროებს ცალ-ცალკე იდენტიფიკაციას. ქვემოთ, 
ცხრილის სახით, საამქროების მიხედვით არის წარმოდგენილი საწარმოში ავარიის განვითარების 
გამომწვევი ფაქტორები, ავარიის განვითარების თვალსაზრისით საშიში უბნები და ავარიის 
გამომწვევ თითოეულ შემთხვევაზე რეაგირების ღონისძიებები. 

ცხრილი 12.6.3.1. სამრეწველო ავარიებზე რეაგირების დეტალური გეგმა საამქროების მიხედვით 

ავარიული სიტუაციისა და ავარიის ლიკვიდაციის გეგმა ამიაკის სინთეზის საამქროდან 
 

1 ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობის გარღვევა 
- აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი);; 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 

ინსტრუქციის თანახმად; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს; აცნობოს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად. 
აყენებს პოსტებს; 
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- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:- 
აირმაშველი რაზმი; საუწყებო ხაძარსაწინააღმდეგო სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
- აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. მოითხოვოს დაუყოვნებლივ  საცეცხლე და 

სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს ზონიდან ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!” იღებს დავალების მიღების 
დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, სამედ. სამსახური). 
ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს; აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 
რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
აყენებს პოსტებს; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველი რაზმი; საუწყებო ხაძარსაწინააღმდეგო სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
2 ორთქლაირის ნარევის გამოხეთქვა ღუმელის საცეცხლე სივრცეში აალებით და ღუმელის 

დაშლით; 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 
საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი);; 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას; ავარიის 

ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
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- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს; აცნობოს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 
რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად. 
აყენებს პოსტებს; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:- 
აირმაშველი რაზმი; საუწყებო ხაძარსაწინააღმდეგო სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
3 აირის აფეთქება მეორადი რიფორმინგის რეაქტორში  პოზ  ღ-101 ფეთქებადსაშიში ნარევის 

წარმოქმნის შედეგად 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 
საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 

ინსტრუქციის თანახმად; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს; აცნობებსს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად. 
აყენებს პოსტებს; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახურ; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
4 კონვერტირებული აირის გამოხეთქვა ტუმბოების განყოფილებაში P-106 ტუმბოს დაჭირხნის 

ხაზიდან უკუსვლით 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
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გამა კონსალტინგი 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 
საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 

ინსტრუქციის თანახმად; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს; აცნობებსს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად. 
აყენებს პოსტებს; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
5 მაღალი წნევის აწნ-ს გაშვება ლინზური შეერთებიდან ცსკ-ს დაჭირხნის ხაზზე ჩამკეტი 

ურდულების შემდეგ (შესაძლებელია აალება) 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- დაუყოვნებლივ  დაიკეტოს: ჩამკეტი ურდულები ყველა ამაორთქლებელში თხ. ამიაკის 

მიწოდების ხაზზე; ჩამკეტი ურდული თხ. ამიაკის მიწოდების კოლექტორზე 
ამაორთქლებელში; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას სინთეზის აგრეგატის გაჩერების შესახებ საამქროს 
ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად; 

- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს, აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 
რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
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გამა კონსალტინგი 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
6 ამაორთქლებელში თხევადი ამიაკის მიწოდების საერთო კოლექტორის გაგლეჯა ჩამკეტი 

ურდულის შემდეგ 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- დაუყოვნებლივ  დაიკეტოს: ჩამკეტი ურდულები ყველა ამაორთქლებელში თხ. ამიაკის 

მიწოდების ხაზზე; ჩამკეტი ურდული თხ. ამიაკის მიწოდების კოლექტორზე 
ამაორთქლებელში; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას სინთეზის აგრეგატის გაჩერების შესახებ საამქროს 
ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად; 

- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს, .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 
რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
7 თხევადი ამიაკის შემკრებზე პოზ.-210 დამცველი სარქველის ავარიული გაღება თხევადი 

ამიაკის გამოტყორცნით 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
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- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გადაქაჩოს თხევადი ამიაკი შემკრებებიდან ავარიულ საცავში; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას სინთეზის აგრეგატის გაჩერების შესახებ საამქროს 

ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს, .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
8 ბუნებრივი აირის გამოხეთქვა ცენტრიდანული კომპრესორიდანკომპრესორის დაშლის გამო 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გააჩეროს კომპრესორი “ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად” აალების 

შემთხვევაში გაჩერდეს სავენტილაციო სისტემა ხანძრის შეწყვეტამდე; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს, .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 
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- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
9 ბუნებრივი აირის გამოხეთქვა ცენტრიდანული კომპრესორის შეწოვის ან დაჭირხნის საერთო 

კოლექტორიდან 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გააჩეროს კომპრესორი “ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად” აალების 

შემთხვევაში გაჩერდეს სავენტილაციო სისტემა ხანძრის შეწყვეტამდე; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს, .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
10 სინთეზ-აირის გამოხეთქვა დკ შეწოვის ურდულების შემდეგ ჭურჭლების და კომუნიკაციების 

შეერთების სიმჭიდროვის დარღვევის გამო დაჭირხნის ურდულებამდე (შესაძლებელია აალება) 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 



რუსთავის აზოტი - გზშ-ის ანგარიში                                                                                                            გვ 340 - 379 
 

გამა კონსალტინგი 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- გააჩეროს კომპრესორი “ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად” აალების 
შემთხვევაში გაჩერდეს სავენტილაციო სისტემა ხანძრის შეწყვეტამდე; 

- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს, .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 
რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს 
გუშაგები ავარიის ზონის შემოსაღობად; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის;; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
11 თხევადი ამიაკის მიმღები კოლექტორის გარღვევა (გაწყვეტა) ჩამკეტ ელ. ურდულამდე პოზ. 

41-1; 41-2 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გადაირეცხოს წყლით თხ. ამიაკის დაღვრის ადგილი, გაშხეფდეს წყალი დაგაზიანების 

შესამცირებლად; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს, .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს 
გუშაგები ავარიის ზონის შემოსაღობად; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის;; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
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12 თხევადი ამიაკის მიმღები კოლექტორის გაგლეჯა(გაწყვეტა) ჩამკეტ ელ.ურდულის შემდეგ 
პოზ. 41-1; 41-2 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- დაუყოვნებლივ შესრულდეს შემდეგი: დაიკეტოს ელ. ურდული პოზ.41-; თხ. ამიაკი 

მიღებულ იქნას თხ. ამიაკის N2 საწყობში;; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს, .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს 
გუშაგები ავარიის ზონის შემოსაღობად; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის;; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
13 დგუშიანი კომპრესიის სამანქანო დარბაზის ჰაერში წვადი აირების შემცველობის გაზრდის 

დამაფიქსირებელი ავტომატური სიგნალიზატორის ამუშავება 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს; აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- ჩატარდეს დგუშიანი კომპრესიის სამანქანო დარბაზში ჰაერის ლაბორატორიული 

ანალიზი; 
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გამა კონსალტინგი 

- განისაზღვროს წვადი აირების გაჟონვის ადგილი. გამოირთოს დაზიანებული მონაკვეთი 
და დაეცეს წნევა  დაგაზიანების წყაროს აღმოსაფხვრელად; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს 
გუშაგები ავარიის ზონის შემოსაღობად; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის;; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
14 ტურბო კომპრესიის სამანქანო დარბაზის ჰაერში წვადი აირების შემცველობის გაზრდის 

დამაფიქსირებელი ავტომატური სიგნალიზატორის ამუშავება 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- ჩატარდეს ტურბოკომპრესიის სამანქანო დარბაზში ჰაერის ლაბორატორიული ანალიზი; 
- განისაზღვროს წვადი აირების გაჟონვის ადგილი. გამოირთოს დაზიანებული მონაკვეთი 

და დაეცეს წნევა  დაგაზიანების წყაროს აღმოსაფხვრელად; 
- განისაზღვროს წვადი აირების გაჟონვის ადგილი. გამოირთოს დაზიანებული მონაკვეთი 

და დაეცეს წნევა  დაგაზიანების წყაროს აღმოსაფხვრელად 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს 
გუშაგები ავარიის ზონის შემოსაღობად; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
15 სატუმბოე შენობის ჰაერში წვადი აირების შემცველობის გაზრდის დამაფიქსირებე ლი 

ავტომატური სიგნალიზატორის ამუშავება 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
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გამა კონსალტინგი 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს; ჩატარდეს სატუმბოე განყოფილებაში ჰაერის 

ლაბორატორიული ანალიზი; 
- განისაზღვროს წვადი აირების გაჟონვის ადგილი. გამოირთოს დაზიანებული მონაკვეთი 

და დაეცეს წნევა  დაგაზიანების წყაროს აღმოსაფხვრელად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია დაგაზიანებისა და წვადი აირების კონცენტრაციის 

განსაზღვრა, გაჩერდეს საამქრო “საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის” თანახმად; 
- ხანძრის წარმოქმნის შემთხვევაში გააჩეროს სავენტილაციო სისტემა, დაიწყოს ხანძრის 

ჩაქრობა არსებული საშუალებებით; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს 
გუშაგები ავარიის ზონის შემოსაღობად; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
16 საგა-ს ხელსაწყოების გადამწოდების შენობის ჰაერში წვადი აირების შემცველობის გაზრდის 

დამაფიქსირებელი ავტომატური სიგნალიზატორის ამუშავება 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს; ჩატარდეს სატუმბოე განყოფილებაში ჰაერის 

ლაბორატორიული ანალიზი; 
- განისაზღვროს წვადი აირების გაჟონვის ადგილი. გამოირთოს დაზიანებული მონაკვეთი 

და დაეცეს წნევა  დაგაზიანების წყაროს აღმოსაფხვრელად; 
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გამა კონსალტინგი 

- იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია იმპულსური ხაზიდან გაშვების შეწყვეტა, გადაიკეტოს 
ვენტილი აგრეგატიდან აღებულ ადგილზე; 

- ხანძრის წარმოქმნის შემთხვევაში გააჩეროს სავენტილაციო სისტემა, დაიწყოს ხანძრის 
ჩაქრობა არსებული საშუალებებით; 

- აცნობოს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს რაციის ან ტელეფონის საშუალებით 
არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს 
გუშაგები ავარიის ზონის შემოსაღობად; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
17 ამიაკის ძლიერი დაგაზიანების წარმოქმნა ან თხ. ამიაკის საცავის კორპუსის გარღვევა 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს; 
- გამორთოს საცავი ჩამკეტი არმატურის საშუალებით საამქროს კომუნიკაციებიდან და  

დასცეს წნევა; 
- აცნობოს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს რაციის ან ტელეფონის საშუალებით 

არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს 
გუშაგები ავარიის ზონის შემოსაღობად; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
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18 ხანძარი “მონსანტოს” დანადგარზე მილგაყვანილობ ის გარღვევის ან მილტუჩა შეერთებებში 
საგრძნობი გაშვებების გაჩენის დროს 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- აძლევს მონსანტოს მეაპარატეს დავალებას დანადგარის გაჩერების შესახებ ავარიული 

გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს 
გუშაგები ავარიის ზონის შემოსაღობად; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
19 ხანძარი წყალბადის დანადგარზე ელექტრო მოწყობილობების ან ელექროგაყვანოლობაზე 

ცეცხლის გაჩენის გამო 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამიაკის სინთეზის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ინფორმაციის მიღების შემდეგ  აძლევს ავარიულ სიგნალს (ორი გაბმული სიგნალი); 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- აძლევს მეაპარატეს დავალებას დანადგარის გაჩერების შესახებ ავარიული გაჩერების 

ინსტრუქციის თანახმად; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს, აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
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- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს 
გუშაგები ავარიის ზონის შემოსაღობად; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
 

20 ელ. ენერგიის გამორთვა, სსხ და ჰაერის მიწოდების შეწყვეტა “მონსანტოს” დანადგარზე 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- ავარიულად გააჩეროს მონსანტოს დანადგარი სამუშაო ადგილის ინსტრუქციის 
შესაბამისად; 

- მიიღონ ზომები უწესივრობის მოსაძებნად ელ. მომარაგების ნორმალური სქემის 
აღსადგენად; 

ავარიული სიტუაციისა და ავარიის ლიკვიდაციის გეგმა ამონიუმის გვარჯილის საამქროდან. 
 

1 აირადი ამიაკის მილგაყვანილობის გამოხეთქვა, საამქროში შემოსასვლელ 
ელექტროსაკვალთამდე, ან შუასადების გაგლეჯვა ელექტროსაკვალთის წინ. 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამონიუმის გვარჯილის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გააჩერონ საამქრო საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის შესაბამისად. საამქროში 

ამიაკის შემოსასვლელ ხაზზე დაკეტოს ელექტრო საკვალთი; 
- ავარიის შესახებ შეატყობინოს ამიაკის სინთეზისა და სიცივის საამქროს ცვლის უფროსებს 

და მოითხოვოს  აირადი ამიაკის ხაზის გადაკეტვა ამონიუმის გვარჯილის საამქროს მხარეს; 
- ავარიის შესახებ შეატყობინოს აზოტმჟავის საამქროს ცვლის უფროსს და მოითხოვოს 

აზოტმჟავის მიწოდების შეწყვეტა; 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშაგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახური; მედ. პერსონალი; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 
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- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- წყლის საშუალებით ჩარეცხონ ამიაკის ნარჩენი. ამიაკის უკეთ შთანთქმისათვის  
მოახდინონ წყლის გაშხეფება; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
2 აირადი ამიაკის მილგაყვანილობის  გამოხეთქვა, აპარატების (პოზ. X-37 და თ-1) მთლიანობის 

დარღვევა, რომელიც დაკავშირებული იქნება აირადი ამიაკის გამოყოფასთან (ნიშნულებზე 6,0-
12,0მ); 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამონიუმის გვარჯილის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გააჩერონ საამქრო საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის შესაბამისად. საამქროში 

ამიაკის შემოსასვლელ ხაზზე დაკეტოს ელექტრო საკვალთი. ავარიის შესახებ შეატყობინოს 
სიცივის საამქროს და  მოითხოვოს  აირადი ამიაკის ხაზის გადაკეტვა ამონიუმის 
გვარჯილის საამქროს მხარეს. ავარიის შესახებ შეატყობინოს აზოტმჟავის საამქროს ცვლის 
უფროსს და მოითხოვოს აზოტმჟავის მიწოდების შეწყვეტა. 

- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშაგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
აირმაშველ. სამსახური; ხანძარსაწინ. სამსახურi; მედ. პერსონალი. 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- წყლის გაშხეფებით ჩარეცხონ ამიაკის ნარჩენი (დაგაზიანების შესამცირებლად); 
- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 

ხელმძღვანელს; 
- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 

3 აირადი ამიაკის მილგაყვანილობის გაგლეჯა, აპარატების (თ-1 და P-4) მთლიანობის დარღვევა, 
რაც დაკავშირებულია ამიაკის გამოტყორცნასთან (ნიშნულზე 12,0 მ); 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამონიუმის გვარჯილის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
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სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გააჩერონ საამქრო საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის შესაბამისად. საამქროში 

ამიაკის შემოსასვლელ ხაზზე დაკეტოს ელექტრო საკვალთი; 
- ავარიის შესახებ შეატყობინოს სიცივის საამქროსა და  მოითხოვოს  აირადი ამიაკის ხაზის 

გადაკეტვა ამონიუმის გვარჯილის საამქროს მხარეს. 
- ავარიის შესახებ შეატყობინოს აზოტმჟავის საამქროს ცვლის უფროსს და მოითხოვოს 

აზოტმჟავის მიწოდების შეწყვეტა. 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშაგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას; 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- წყლის საშუალებით ჩარეცხონ ამ. გვარჯილის თუთქის ნარჩენი. წყლის გაშხეფებით 
შეამცირონ ამიაკის დაგაზიანება; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
4 აირადი ამიაკის  მილგაყვანილობის გაგლეჯა, ნსგ აპარატის პოზ. (P-3) მთლიანობის დარღვევა, 

რაც დაკავშირებულია ამიაკის  გამოტყორცნასთან (ნიშნულზე 16,0 მ); 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 
საყურადღებოდ! ამონიუმის გვარჯილის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გააჩერონ საამქრო საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის შესაბამისად. საამქროში 

ამიაკის შემოსასვლელ ხაზზე დაკეტოს ელექტრო საკვალთი; 
- ავარიის შესახებ შეატყობინოს სიცივის საამქროსა და  მოითხოვოს  აირადი ამიაკის ხაზის 

გადაკეტვა ამონიუმის გვარჯილის საამქროს მხარეს. 
- ავარიის შესახებ შეატყობინოს აზოტმჟავის საამქროს ცვლის უფროსს და მოითხოვოს 

აზოტმჟავის მიწოდების შეწყვეტა. 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშაგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
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- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას; 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- წყლის საშუალებით ჩარეცხონ ამიაკის ნარჩენი. გაშხეფონ წყალი, რომ მოხდეს 
დაგაზიანების შემცირება; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ; 
5 აზოტმჟავის მილგაყვანილობის გაგლეჯა (აზოტმჟავის გამაცხელებელში პოზ. თ-2  აზოტმჟავის 

მიწოდების ხაზზე,  წამკვეთამდე), რაც დაკავშირებულია აზოტმჟავის დაღვრასთან; 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 
საყურადღებოდ! ამონიუმის გვარჯილის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გააჩერონ საამქრო საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის შესაბამისად. საამქროში 

ამიაკის შემოსასვლელ ხაზზე დაკეტოს ელ. საკვალთი. დაკეტოს წამკვეთი აზოტმჟავის 
გამაცხელებლში აზოტმჟავის მიწოდების ხაზზე. ავარიის შესახებ შეატყობინოს სიცივის 
საამქროსა და  მოითხოვოს  აირადი ამიაკის ხაზის გადაკეტვა ამონიუმის გვარჯილის 
საამქროს მხარეს (ტელეფონის ნომერია: 62-39). ავარიის შესახებ შეატყობინოს აზოტმჟავის 
საამქროს ცვლის უფროსს და მოითხოვოს აზოტმჟავის მიწოდების შეწყვეტა. (ტელეფონის 
ნომერია: 60-28); 

- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშაგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას; 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- წყლის საშუალებით ჩარეცხონ აზოტმჟავის ნარჩენი; 
- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 

ხელმძღვანელს; 
- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 

6 აზოტმჟავის მილგაყვანილობის გაგლეჯა (წამკვეთის შემდეგ) შემთბობის თ-2 და 
ნეიტრალიზაციის აპარატის პოზ. P-3 მთლიანობის დარღვევა, რაც დაკავშირებულია 

აზოტმჟავას დაღვრასთან 
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 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამონიუმის გვარჯილის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გააჩერონ საამქრო საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის შესაბამისად. საამქროში 

ამიაკის შემოსასვლელ ხაზზე დაკეტოს ელ. საკვალთი. --დაკეტოს წამკვეთი აზოტმჟავის 
გამაცხელებლში აზოტმჟავის მიწოდების ხაზზე. ავარიის შესახებ შეატყობინოს სიცივის 
საამქროსა და მოითხოვოს  აირადი ამიაკის ხაზის გადაკეტვა ამონიუმის გვარჯილის 
საამქროს მხარეს. 

- ავარიის შესახებ შეატყობინოს აზოტმჟავის საამქროს ცვლის უფროსს და მოითხოვოს 
აზოტმჟავის მიწოდების შეწყვეტა. (ტელეფონის ნომერია: 60-28); 

- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშაგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას; 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- წყლის საშუალებით ჩარეცხონ აზოტმჟავის ნარჩენი; 
- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 

ხელმძღვანელს; 
- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 

7 ამონიუმის გვარჯილის თუთქის დაშლა ამაორთქლებელ აპარატში პოზ. NТ-10; 
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 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამონიუმის გვარჯილის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გააჩერონ საამქრო საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის შესაბამისად. 

დონნეიტრალიზატორიდან მოახდინონ ამ. გვარჯილის ხსნარის დრენირება საცავში პოზ. 
Е-8;  

- ამაორთქლებელ აპარატში Н-44 ტუმბოთი მიაწოდონ ორთქლის კონდენსატი; დაკეტოს 
ორთქლი ამაორთქლებელ აპარატში და გააჩერონ ვენტილიატორი პოზ. В-12 და ტუმბო 
პოზ. Н-16; ავარიის შესახებ შეატყობინოს სიცივისა და აზოტმჟავის საამქროს ცვლის 
უფროსებს და  მოითხოვოს  აირადი ამიაკისა და აზოტმჟავის მიღების შეწყვეტის შესახებ; 

- ავარიის შესახებ შეატყობინოს აზოტმჟავის საამქროს ცვლის უფროსს და მოითხოვოს 
აზოტმჟავის მიწოდების შეწყვეტა.; 

- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშაგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 

8 თუთქის დაშლა დაწნევის მილგაყვანილობაში ჩაყურსული ტუმბოების  H-16 შემდეგ 
 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამონიუმის გვარჯილის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
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სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გააჩერონ საამქრო საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის შესაბამისად. ავარიის 

შესახებ შეატყობინოს სიცივისა და აზოტმჟავის საამქროს ცვლის უფროსებს და მოითხოვოს  
აირადი ამიაკისა და აზოტმჟავის მიწოდების შეწყვეტა (ტელეფონის ნომრებია: სიცივე - 62-
39; აზოტმჟავის საამქრო 60-28). დაკეტონ წამკვეთი ამ. გვარჯილის ხსნარის მიწოდებაზე Р-
4А-დან ამაორთქლებელ აპარატში. მიაწოდონ ორთქლის კონდენსატი   Е-15 საცავში; 
გააჩერონ Н-16 ტუმბო; გააღონ გადამშვები სარქველი მილგაყვანილობიდან თუთქის 
ჩამოსაცლელად Е-15 საცავში; მოახდინონ ამ. გვარჯილის ხსნარის დრენირება Р-4А-დან Е-
8  საცავში; 

- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშაგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
9 თუთქის დაშლა საცავში პოზ.  E-15 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამონიუმის გვარჯილის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გააჩერონ საამქრო საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის შესაბამისად. მიაწოდონ 

ორთქლის კონდენსატი Е-15 საცავში და მოახდინონ  თუთქის დრენირება Е-8 საცავში; 
მოახდინონ ამ. გვარგილის ხსნარის დრენირება Е-8 საცავში დონნეიტრალიზატორიდან 
პოზ. Р-4; 

- გააჩერონ ამაორთქლებელი აპარატი. ავარიის შესახებ შეატყობინოს სიცივის საამქროსა და  
მოითხოვოს  აირადი ამიაკის ხაზის გადაკეტვა ამონიუმის გვარჯილის საამქროს მხარეს.  

- ავარიის შესახებ შეატყობინოს აზოტმჟავის საამქროს ცვლის უფროსს და მოითხოვოს 
აზოტმჟავის მიწოდების შე); 

- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშAგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
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- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 
ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 

- თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის უფროსის გამოძახებას, 
ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:  

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- ღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
10 ამონიუმის გვარჯილის  აალება შეფუთვის განყოფილებაში,  ტრანსპორტიორის ლენტაზე 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამონიუმის გვარჯილის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი; 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გააჩერის საამქრო საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის შესაბამისად. გამორთონ 

ვენტილაცია; შეწყვიტონ ამონიუმის გვარჯილის ტომრების დალაგება; ავარიის შესახებ 
შეატყობინოს სიცივის საამქროს და შეწყვიტოს აირადი ამიაკის მიღება. ავარიის შესახებ 
შეატყობინოს აზოტმჟავის საამქროს ცვლის უფროსს და მოითხოვოს აზოტმჟავის 
მიწოდების შეწყვეტა. 

- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშAგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის უფროსის გამოძახებას, 

ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:  
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
11 ამონიუმის გვარჯილის აალება რკინიგზის ვაგონებში 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! ამონიუმის გვარჯილის საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური 
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სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების 
დასტურს. მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი 
-  სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- შეწყვიტონ ვაგონების დატვირთვა; მიიღონ ყველა საჭირო ზომა აალებული ვაგონის 

დანარჩენ ვაგონებისაგან მოსაცილებლად; 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშAგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის უფროსის გამოძახებას, 

ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:  
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
ავარიული სიტუაციისა და ავარიის ლიკვიდაციის გეგმა ციანმარილების საამქროდან 

1 აირადი ამიაკის მილგაყვანილობის გარღვევა ან ამაორთქლებელი ბლოკის აპარატებში, ამიაკის 
ძლიერი გაშვების წარმოქმნა, ჩამკეტი და მარეგულირებელი არმატურის დაზიანების გამო 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! აზოტმჟავას საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ 
გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების დასტურს. 
მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად გააჩერონ საამქრო; 
- საკონტაქტო აპარატებში მიმავალი აირადი ამიაკის ხაზზე ჩავკეტოთ წამკვეთი პოზ. 

HCVAS-2 ელ. საკვალთი HCVAS-1, ვენტილები და მარეგულირებელი სარქველი რესივერში 
თხევადი ამიაკის მიწოდების ხაზზე. ჩავცალოთ თხევადი ამიაკის ნარჩენი რესივერიდან და 
ამაორთქლებელი აპარატებიდან ავარიულ საცავში პოზ. E-6. დაზიანებული აპარატი ან 
მილგაყვანილობის მონაკვეთი გამოვრთოთ ჩამკეტი არმატურით; 

- ავარიის შესახებ შეატყობინონ თხევადი ამიაკის საწყობებისპერსონალს და მოითხოვონ 
თხევადი ამიაკის მიწოდების შეწყვეტა აზოტმჟავას საამქროს მხარეს; 

- ორთქლის ხარჯის შეცვლის შესახებ შეატყობინოს გაერთიანების დისპეტჩერს; 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშAგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის უფროსის გამოძახებას, 

ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:  
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- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
2 საქვაბე აგრეგატის ელემენტების გარღვევა, ნიტროზული აირების და გადახურებული 

ორთქლის გამოტყორცნა 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 
საყურადღებოდ! აზოტმჟავას საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ 
გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების დასტურს. 
მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად გააჩერონ საამქრო; 
- გადაკეტონ საკვალთი საამქროში ორთქლის შესასვლელ ხაზებზე; დავშალოთ ელ. სქემები 

ტუმბოებზე პოზ. H-15, H-46, H-20. ჩავრთოთ ავარიული ვენტილაცია სამანქანო დარბაზში; 
- ავარიის შესახებ შეატყობინონ თხევადი ამიაკის საწყობებისპერსონალს და მოითხოვონ 

თხევადი ამიაკის მიწოდების შეწყვეტა აზოტმჟავას საამქროს მხარეს; 
- ორთქლის ხარჯის შეცვლის შესახებ შეატყობინოს გაერთიანების დისპეტჩერს; 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშAგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის უფროსის გამოძახებას, 

ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:  
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
3 აფეთქება საკონტაქტო აპარატში, ამიაკის და აზოტის ჟანგეულების გამოტყორცნით 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! აზოტმჟავას საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ 
გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების დასტურს. 
მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
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- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად გააჩერონ საამქრო; შეამოწმონ 
(ჩართონ) ავარიული ვენტილაცია სამანქანო განყოფილებაში; 

- საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს მაიზოლირებელი აირწინაღები და 
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები; 

- ავარიის შესახებ შეატყობინონ თხევადი ამიაკის საწყობებისპერსონალს და მოითხოვონ 
თხევადი ამიაკის მიწოდების შეწყვეტა აზოტმჟავას საამქროს მხარეს; 

- ორთქლის ხარჯის შეცვლის შესახებ შეატყობინოს გაერთიანების დისპეტჩერს; 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშAგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის უფროსის გამოძახებას, 

ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:  
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
4 ნიტროზული დაჭირხვნის შემდეგ, ნიტროზული აირის მილგაყვანილობის გარღვევა 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! აზოტმჟავას საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ 
გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების დასტურს. 
მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად გააჩერონ საამქრო; 
- საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს მაიზოლირებელი აირწინაღები და 

ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 
- ავარიის შესახებ შეატყობინონ თხევადი ამიაკის საწყობებისპერსონალს და მოითხოვონ 

თხევადი ამიაკის მიწოდების შეწყვეტა აზოტმჟავას საამქროს მხარეს; 
- ორთქლის ხარჯის შეცვლის შესახებ შეატყობინოს გაერთიანების დისპეტჩერს; 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშAგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის უფროსის გამოძახებას, 

ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:  
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 
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- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 

5 ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობის გარღვევა ან ძლიერი გაშვების წარმოქმნა, ჩამკეტი და 
მარეგულირებელი არმატურის დაზიანების გამო 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა პირი გამოვიდეს 

და არ აღმოჩნდეს ბუნებრივი აირის გამოყოფის ზონაში, აირმაშველი რაზმის მოსვლის 
შემდეგ, თუ ბუნებრივი აირის გამოყოფა გაგრძელდა, პირებმა, რომლებსაც აქვთ უფლება 
ისარგებლონ მაიზოლირებელი აირწინაღით ჩაიცვას იგი და იმუშაოს აირმაშველი რაზმის 
კონტროლის ქვეშ. 

- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 
საყურადღებოდ! აზოტმჟავას საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ 
გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების დასტურს. 
მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად გააჩერონ საამქრო; 
- საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს მაიზოლირებელი აირწინაღები და 

ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 
- ავარიის შესახებ შეატყობინონ თხევადი ამიაკის საწყობებისპერსონალს და მოითხოვონ 

თხევადი ამიაკის მიწოდების შეწყვეტა აზოტმჟავას საამქროს მხარეს; 
- ორთქლის ხარჯის შეცვლის შესახებ შეატყობინოს გაერთიანების დისპეტჩერს; 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშAგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის უფროსის გამოძახებას, 

ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:  
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
6 ბუნებრივი აირის ანთება ბუნებრივი აირის შემოსასვლელ მილგაყვანილობაში 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! აზოტმჟავას საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ 
გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების დასტურს. 
მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 
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- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გამორთონ სავენტილაციო სისტემა, დაკეტონ ელ. საკვალთები და მარეგულირებელი 

სარქველები. საამქროში დაბალი და მაღალი წნევის ბუნებრივი აირის შემოსასვლელ ხაზზე  
გამორთონ ჩამკეტი არმატურით დაზიანებული აპარატი ან მილგაყვანილობის ნაწილი. 

- საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად გააჩერონ საამქრო; 
- საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს მაიზოლირებელი აირწინაღები და 

ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 
- ავარიის შესახებ შეატყობინონ თხევადი ამიაკის საწყობებისპერსონალს და მოითხოვონ 

თხევადი ამიაკის მიწოდების შეწყვეტა აზოტმჟავას საამქროს მხარეს; 
- ორთქლის ხარჯის შეცვლის შესახებ შეატყობინოს გაერთიანების დისპეტჩერს; 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშAგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის უფროსის გამოძახებას, 

ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:  
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
7 ზეთის წვა ტურბოკომპრესიის განყოფილებაში; 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  

ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 

საყურადღებოდ! აზოტმჟავას საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ 
გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების დასტურს. 
მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- თუ ზეთის წვა საფრთხეს უქმნის ტექნოლოგიურ მოწყობილობას ან შენობას, საამქრო, 

საამქროს ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის თანახმად; 
- საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს მაიზოლირებელი აირწინაღები და 

ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 
- ავარიის შესახებ შეატყობინონ თხევადი ამიაკის საწყობებისპერსონალს და მოითხოვონ 

თხევადი ამიაკის მიწოდების შეწყვეტა აზოტმჟავას საამქროს მხარეს; 
- ორთქლის ხარჯის შეცვლის შესახებ შეატყობინოს გაერთიანების დისპეტჩერს; 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშAგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
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გამა კონსალტინგი 

- თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის უფროსის გამოძახებას, 
ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:  

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
8 აზოტ-წყალბადის ნარევის გამოხეთქვა მილგაყვანილობის გარღვევის ან ჩამკეტი და 

მარეგულირებელი არმატურის დაზიანების გამო; 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 
საყურადღებოდ! აზოტმჟავას საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ 
გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების დასტურს. 
მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- აირმაშველი სამსახურის მოსვლამდე ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ცვლის ყველა 

გამოვიდეს და არ აღმოჩნდეს აზოტ-წყალბადის გამოყოფის ზონაში, შემდეგში პირებმა, 
რომლებსაც აქვთ უფლება ისარგებლონ მაილოლირებელ-ჟანგბადიანი აირწინაღებით 
ჩაიცვან და იმუშაონ დაგაზიანების ზონაში, აირმაშველი სამსახურის კონტროლის ქვეშ. 

- აზოტ-წყალბადის ხაზზე დაკეტოს ელ. საკვალთი, ჩამკეტი არმატურით გამორთოს 
დაზიანებული უბანი, საჭიროების შემთხვევაში გააჩერონ საამქრო ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის მოსვლამდე საამქროში არსებული ცეცხლმაქრობების 
საშუალებით მიიღოს ზომები ხანძრის ლიკვიდაციისთვის. 

- საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს მაიზოლირებელი აირწინაღები და 
ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 

- ავარიის შესახებ შეატყობინონ თხევადი ამიაკის საწყობებისპერსონალს და მოითხოვონ 
თხევადი ამიაკის მიწოდების შეწყვეტა აზოტმჟავას საამქროს მხარეს; 

- ორთქლის ხარჯის შეცვლის შესახებ შეატყობინოს გაერთიანების დისპეტჩერს; 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშAგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის უფროსის გამოძახებას, 

ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:  
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 
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- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
9 აზოტმჟავას გამოხეთქვა ჩამკეტი და მარეგულირებელი არმატურის მე-4 და მე-5 ბლოკის 

აპარატების მჟავის საწყობის მილგაყვანილობის დაზიანების გამო 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა და გაიყვანოს  
ზონიდან  ყველა მომსახურე პირი; 

- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: “ყველას 
საყურადღებოდ! აზოტმჟავას საამქროში ავარიაა. ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ 
გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად”. – იღებს დავალების მიღების დასტურს. 
მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი,  სამედ. სამსახური); 

- ავარიულ ზონაში მყოფმა ყველა პირმა გაიკეთოს აირწინაღი 
- სამაშველო სამსახურებს აცნობოს ქარის მოძრაობის მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 

მიმართულება და სიჩქარე; 
- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებული იქნას მხოლოდ იმ 

ინფორმაციისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
- გამორთოს ჩამკეტი არმატურით მოლგაყვანილობის დაზიანებული უბანი ან აპარატი, 

აუცილებლობის შემთხვევაში გააჩერონ საამქრო ავარიული გაჩერების ინსტრუქციის 
თანახმად. 

- ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის მოსვლამდე საამქროში არსებული ცეცხლმაქრობების 
საშუალებით მიიღოს ზომები ხანძრის ლიკვიდაციისთვის. 

- საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს მაიზოლირებელი აირწინაღები და 
ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები; 

- ავარიის შესახებ შეატყობინონ თხევადი ამიაკის საწყობებისპერსონალს და მოითხოვონ 
თხევადი ამიაკის მიწოდების შეწყვეტა აზოტმჟავას საამქროს მხარეს; 

- ორთქლის ხარჯის შეცვლის შესახებ შეატყობინოს გაერთიანების დისპეტჩერს; 
- აირმაშველი რაზმის მოსვლამდე დააყენოს საგუშAგოები და შემოსაზღვროს საშიში ზონა; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს. არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად რაციის 

ან ტელეფონის საშუალებით აცნობებს დისპეტჩერს ავარიის ხარისხის შესახებ; 
- თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის უფროსის გამოძახებას, 

ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას:  
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და  

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას;  საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი  აირწინაღები და ინდივიდუალური  დაცვის კოსტიუმები; 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებული იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა და მათთვის 
პირველადი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
ავარიული სიტუაციისა და ავარიის ლიკვიდაციის გეგმა ციანმარილების საამქროდან 

1 ბუნებრივი აირის მილგაყვანილობის გარღვევა; 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- მოითხოვოს დაუყონებლივ შეწყვეტა საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების და გაიყვანოს 
ზონიდან ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფი ყველა პირი იცვამს  » В »   მარკის აირწინაღს; 
- დაკეტოს ვენტილები ბუნებრივი აირის ესტაკადაზე; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას ავარიული სიგნალის მიცემის შესახებ; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 
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- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- განბეროს აზოტით სინთეზის სტადია; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. 

- აცნობოს მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
2 ბუნებრივი აირის  ანთება მილგაყვანილობის გარღვევისას 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- მოითხოვოს დაუყონებლივ შეწყვეტა საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების და გაიყვანოს 

ზონიდან ყველა მომსახურე პირი; 
- ავარიის ზონაში მყოფი ყველა პირი იცვამს  » В »   მარკის აირწინაღს; 
- დაკეტოს ვენტილები ბუნებრივი აირის ესტაკადაზე; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას ავარიული სიგნალის მიცემის შესახებ; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- განბეროს აზოტით სინთეზის სტადია; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად. 
აყენებს პოსტებს; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 
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- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
3 წყალბადის კომუნიკაციის გარღვევა და ანთება 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- მოითხოვოს დაუყონებლივ შეწყვეტა საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების და გაიყვანოს 

ზონიდან ყველა მომსახურე პირი; 
- ავარიის ზონაში მყოფი ყველა პირი იცვამს  » В »   მარკის აირწინაღს; 
- დაკეტოს ესტაკადაზე ვენტილები ბუნებრივი აირის მიწოდების ხაზზე; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას ავარიული სიგნალის მიცემის შესახებ; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- განბეროს აზოტით სინთეზის სტადია; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
4 აფეთქება კონვენტორში პოზ-16 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- მოითხოვოს დაუყონებლივ შეწყვეტა საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების და გაიყვანოს 

ზონიდან ყველა მომსახურე პირი; 
- ავარიის ზონაში მყოფი ყველა პირი იცვამს  » В »   მარკის აირწინაღს; 
- დაკეტოს ესტაკადაზე ვენტილები ბუნებრივი აირის მიწოდების ხაზზე; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას ავარიული სიგნალის მიცემის შესახებ; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
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- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- განბეროს აზოტით სინთეზის სტადია; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ 
5 ხანძარი ან ცეცხლის გაჩენა სინთეზის სტადიაზე 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- მოითხოვოს დაუყონებლივ შეწყვეტა საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების და გაიყვანოს 

ზონიდან ყველა მომსახურე პირი; 
- ავარიის ზონაში მყოფი ყველა პირი იცვამს  » В »   მარკის აირწინაღს; 
- დაკეტოს ესტაკადაზე ვენტილები ბუნებრივი აირის მიწოდების ხაზზე; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას ავარიული სიგნალის მიცემის შესახებ; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- განბეროს აზოტით სინთეზის სტადია; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
6 აირადი ამიაკის მილგაყვანილობის გარღვევა სინთეზის სტადიაზე. ციანმჟავის ხაზის გარღვევა 

მონაკვეთზე 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
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გამა კონსალტინგი 

- მოითხოვოს დაუყონებლივ შეწყვეტა საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების და გაიყვანოს 
ზონიდან ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფი ყველა პირი იცვამს  » В »   მარკის აირწინაღს; 
- დაკეტოს ესტაკადაზე ვენტილები ბუნებრივი აირის მიწოდების ხაზზე; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას ავარიული სიგნალის მიცემის შესახებ; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- განბეროს აზოტით სინთეზის სტადია; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
7 კონდენსატორიდან პოზ-52 შემკრებამდე პოზ-53 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- მოითხოვოს დაუყონებლივ შეწყვეტა საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების და გაიყვანოს 

ზონიდან ყველა მომსახურე პირი; 
- ავარიის ზონაში მყოფი ყველა პირი იცვამს  » В »   მარკის აირწინაღს; 
- დაკეტოს ესტაკადაზე ვენტილები ბუნებრივი აირის მიწოდების ხაზზე; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას ავარიული სიგნალის მიცემის შესახებ; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- განბეროს აზოტით სინთეზის სტადია; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
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გამა კონსალტინგი 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
8 ციანმჟავის პოლიმერიზაცია აბსორბცია რექტიფიკაციის სტადიის აპარატში პოზ.-52 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- საკონტროლო საზომი ხელსაწყოების ფარზე ავარიული ღილაკით გამორთოს სინთეზის 

სტადია; 
- აბსორბცია რექთიფიკაციის სტადია გადაიყვანოს ცირკულაციაზე და. სარექთიფიკაციო 

სვეტს მიაწოდოს ფოსფორმჟავა; 
- შეწყვიტოს ორთქლის მიწოდება აბსორბცია რექთიფიკაციის სტადიაზე; 
- ფოსფორმჟავის შემცველობა მიიყვანოს 0.2-0.4% (მოცულობით) თანახმად ანალიზისა; 
- იმ შემთხვევაში თუ პოლიმერიზაცია გრძელდება და იქმნება აფეთქების საშიშროება უნდა 

იმოქმედონ შემდეგნაირად; აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. .მოითხოვოს 
დაუყონებლივ შეწყვეტა საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების და გაიყვანოს ზონიდან 
ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფი ყველა პირი იცვამს  » В »   მარკის აირწინაღს; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას ავარიული სიგნალის მიცემის შესახებ; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~- 
იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- განბეროს აზოტით სინთეზის სტადია; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
9 თხევადი ამიაკის მილგაყვანილობის გარღვევა სიცივის დანადგარზე 
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გამა კონსალტინგი 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- მოითხოვოს დაუყონებლივ შეწყვეტა საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების და გაიყვანოს 

ზონიდან ყველა მომსახურე პირი; 
- ავარიის ზონაში მყოფი ყველა პირი იცვამს  » В »   მარკის აირწინაღს; 
- დაკეტოს ესტაკადაზე ვენტილები ბუნებრივი აირის მიწოდების ხაზზე; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას ავარიული სიგნალის მიცემის შესახებ; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- განბეროს აზოტით სინთეზის სტადია; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ 
10 ციანმჟავის პოლიმერიზაციის მოვლენა საცავში 
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გამა კონსალტინგი 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- ციანმჟავის პოლიმერიზაციის მოვლენა საცავში პოზ-53 შეიძლება შევამჩნიოთ ციანმჟავის 

ტემპერატურის გაზრდით და თვითჩამწერი დონის მზომი ხელსაწყოს დიაგრამაზე 
მრუდის შეცვლით; 

- აფეთქების თავიდან აცილების მიზნით:  დაუყონებლივ შვწყვიტოს ციანმჟავის მიღება 
საცავში პოზ-53 საკონტროლო საზომი ხელსაწყოების ფარიდან დისტანციურად  მიკეტოს 
სარქველი ციანმჟავის მიღების ხაზზე. მიაწოდოს პოსფორმჟავა საცავში პოზ-53 აბსორბცია 
-  რექთიფიკაციის სტადიაზე სვეტზე პოზ-50, მისი 0.2-0.4% მოცულობით შემცველობაზე. 
ავარიულად გააჩეროს მომუშავე სისტემა ავარიულ ღილაკზე დაჭერით ცენტრალურ 
სამართავ პულტზე. ააკონტროლოს ბლოკირების ამუშავების თანმიმდევრობა. დაკეტოს 
ჩამკეტი არმატურა; 

- მოითხოვოს დაუყონებლივ შეწყვეტა საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების და გაიყვანოს 
ზონიდან ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფი ყველა პირი იცვამს  » В »   მარკის აირწინაღს; 
- დაკეტოს ესტაკადაზე ვენტილები ბუნებრივი აირის მიწოდების ხაზზე; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას ავარიული სიგნალის მიცემის შესახებ; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- განბეროს აზოტით სინთეზის სტადია; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
11 მბრუნავი წყლის ციკლის ცივი წყლის რეზერვუარში დონის დაცემა 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყონებლივ შეუდგეს ცხელი წყლის რეზერვუარის კვებას, გახსნას საკვალთი 

ტექნოლოგიური წყლის ხაზზე; 
- დაუყონებლივ ჩართოს ცხელი წყლის სათადარიგო ტუმბო ცივი წყლის რეზერვუარში 

დონის ასაწევად; 
- თუ მიღებულმა ზომებმა არ მიგვიყვანა წყლის ციკლის ნორმალურ მუშაობამდე უნდა 

გააჩეროს სინთეზის სტადია ავარიული გაჩერების ღილაკით, რათა თავიდან ავიცილოთ 
აფეთქება კონვერტორში პოზ-16 და ქვაბუტილიზატორის პოზ 17 მწყობრიდან გამოსვლა; 

- შევატყობინოთ ცვლის უფროსს ავარიის შესახებ. იმ შემთხვევაში თუ მოხდა აფეთქება 
საკონტაქტო აპარატში ან ქვაბუტილიზატორში გამაცივებელი წყლის შეწყვეტისას უნდა 
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მოვიმოქმედოთ შემდეგნაირად: ითხოვოს დაუყონებლივ შეწყვეტა საცეცხლე და 
სარემონტო სამუშაოების და გაიყვანოს ზონიდან ყველა მომსახურე პირი; 

- ავარიის ზონაში მყოფი ყველა პირი იცვამს  » В »   მარკის აირწინაღს; 
- დაკეტოს ესტაკადაზე ვენტილები ბუნებრივი აირის მიწოდების ხაზზე; 
- აძლევს ოპერატორს დავალებას ავარიული სიგნალის მიცემის შესახებ; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- განბეროს აზოტით სინთეზის სტადია; 
- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 

რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 
- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 

უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 

კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
ავარიული სიტუაციისა და ავარიის ლიკვიდაციის გეგმა ციანმარილების წარმოებისას. 

1 ციანმჟავას დაქცევა მიმღები მილგაყვანილობის გაგლეჯით ან ციანმჟავას საცავის პოზ-20 
გადავსებით 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა. საშიში 

ზონიდან იმ პირების გასვლა, რომელთაც არ აკისრიათ ავარიის ლიკვიდაციის მოვალეობა; 
- ავარიის დროს საამქროში მყოფი ყველა პირი დაუყოვნებლივ იცვამს » В »   მარკის 

აირწინაღს და ტოვებს ავარიის ზონას, გარდა იმ პირებისა, რომელთაც მოცემული გეგმით 
ევალებათ ავარიის ლიკვიდაცია; 

- დაკეტოს პოზ-20 ციანმჟავის მომწოდებელი ტუმბო. ტუმბოს გაჩერების შესახებ ეცნობოს 
ციანმჟავის საამქროს მეაპარატეს; 

- შემჩნეული ავარიაზე პირველმა შეატყობინოს ცვლის უფროსს; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 
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- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 
რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- დაღვრილი ციანმჟავა მოირეცხოს წყლის დიდი რაოდენობით და წყალი ჩაეშვას ავარიულ 
საცავებში; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
2 ციანმჟავის მილგაყვანილობის დარღვევა. ნეიტრალიზატორის პოზ.-#5 შემკრების, პოზ-20 

შემდეგ დაგაზიანება ნეიტრალიზაციის სტადიაზე 
 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 

- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა. საშიში 
ზონიდან იმ პირების გასვლა, რომელთაც არ აკისრიათ ავარიის ლიკვიდაციის მოვალეობა; 

- ავარიის დროს საამქროში მყოფი ყველა პირი დაუყოვნებლივ იცვამს » В »   მარკის 
აირწინაღს და ტოვებს ავარიის ზონას, გარდა იმ პირებისა, რომელთაც მოცემული გეგმით 
ევალებათ ავარიის ლიკვიდაცია; 

- ხსნარის ცირკულაციის შეუჩერევბლად რეაქტორზე დაიკეტოს სარქველები ციანმჟავის 
საცავიდან მჟავის მიწოდების ხაზზე; 

- აირმაშველი და სახანძრო რაზმის მოსვლამდე მოხდეს საგუშაგოების დაყენება საშიში 
ზონის ირგვლივ; 

- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 
`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 
რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- დაღვრილი ციანმჟავა მოირეცხოს წყლის დიდი რაოდენობით და წყალი ჩაეშვას ავარიულ 
საცავებში; 
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- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
3 ციანნატრიუმის ხსნარის დიდი რაოდენობით დაღვრა 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა. საშიში 

ზონიდან იმ პირების გასვლა, რომელთაც არ აკისრიათ ავარიის ლიკვიდაციის მოვალეობა; 
- ავარიის დროს საამქროში მყოფი ყველა პირი დაუყოვნებლივ იცვამს » В »   მარკის 

აირწინაღს და ტოვებს ავარიის ზონას, გარდა იმ პირებისა, რომელთაც მოცემული გეგმით 
ევალებათ ავარიის ლიკვიდაცია; 

- დაიკეტოს სარქველები რეაქტორში ციანმჟავის მიწოდების ხაზზე; 
- გაჩერდეს საცირკულაციო ტუმბო; 
- აირმაშველი და სახანძრო რაზმის მოსვლამდე მოხდეს საგუშაგოების დაყენება საშიში 

ზონის ირგვლივ; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 
რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- დაღვრილი ციანმჟავა მოირეცხოს წყლის დიდი რაოდენობით და წყალი ჩაეშვას ავარიულ 
საცავებში; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
4 ხანძარი ან ცეცხლის გაჩენა ნეიტრალიზაციის სტადიაზე 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა. საშიში 

ზონიდან იმ პირების გასვლა, რომელთაც არ აკისრიათ ავარიის ლიკვიდაციის მოვალეობა; 
- ავარიის დროს საამქროში მყოფი ყველა პირი დაუყოვნებლივ იცვამს » В »   მარკის 

აირწინაღს და ტოვებს ავარიის ზონას, გარდა იმ პირებისა, რომელთაც მოცემული გეგმით 
ევალებათ ავარიის ლიკვიდაცია; 

- რეაქტორზე ციანმჟავის მიწოდების ხაზზე დაიკეტოს სარქველები; 
- წყლით გაირეცხოს რეაქტორში ციანმჟავის მიწოდების ხაზი, ამისათვის გაიღოს სარქველი 

ტექნოლოგიური წყლის ხაზზე; 
- გამოირთოს მომდენ-გამწოვი ვენტილატორები; 
- ხანძრის თაობაზე მოხდეს ცვლის უფროსის შეტყობინება; 
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- გამოძახებულ იქნას აირმაშველი და სახანძრო რაზმები; 
- აირმაშველი და სახანძრო რაზმის მოსვლამდე მოხდეს საგუშაგოების დაყენება საშიში 

ზონის ირგვლივ; 
- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 

`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
5 გამოორთქვლის აპარატის პ-0-2 დაზიანების გამოდაიღვარა დიდი რაოდენობის ხსნარი 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა. საშიში 

ზონიდან იმ პირების გასვლა, რომელთაც არ აკისრიათ ავარიის ლიკვიდაციის მოვალეობა; 
- ავარიის დროს საამქროში მყოფი ყველა პირი დაუყოვნებლივ იცვამს » В »   მარკის 

აირწინაღს და ტოვებს ავარიის ზონას, გარდა იმ პირებისა, რომელთაც მოცემული გეგმით 
ევალებათ ავარიის ლიკვიდაცია; 

- დაუყოვნებლივ მოხდეს სტადიის გაჩერება. ამისათვის გამოირთოს მკვებავი ტუმბო. 
შეწყდეს ხსნარის მიწოდება გამოორთქვლის აპარატში. შეძლებისდაგვარად გადაიქაჩოს 
ხსნარიგამოორთქვდის აპარატიდან კრისტალიზატორში ტუმბოთი. ამის შემდეგ გაჩერდეს 
საცირკულაციო ტუმბო. ორთქლის ეფექტორი განაგრძობს მუშაობას; 

- აირმაშველი და სახანძრო რაზმის მოსვლამდე მოხდეს საგუშაგოების დაყენება საშიში 
ზონის ირგვლივ; 

- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 
`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 
რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 
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- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- დაღვრილი ციანნატრიუმის ხსნარი მოირეცხოს წყლის დიდი რაოდენობით და წყალი 
ჩაეშვას ავარიულ საცავებში; 

- დისტანციურად სამართავ პულტის ფარიდნ დაიკეტოს სარქველი საამქროში ბუნებრივი 
აირის მიწოდების ხაზზე; 

- გაჩერდეს ღუმელი და შრობის სტადია, თანახმად საამქროს ინსტრუქციისა “ავარიის 
გაჩერების” პუნქტისა. ბუნებრივი აირის ხაზი და ღუმელი გაიბეროს აზოტით; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
6 ბუნებრივი აირის გამოხეთქვა ან ბუნებრივი აირის კომუნიკაციის აფეთქება 

 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა. საშიში 

ზონიდან იმ პირების გასვლა, რომელთაც არ აკისრიათ ავარიის ლიკვიდაციის მოვალეობა; 
- ავარიის დროს საამქროში მყოფი ყველა პირი დაუყოვნებლივ იცვამს » В »   მარკის 

აირწინაღს და ტოვებს ავარიის ზონას, გარდა იმ პირებისა, რომელთაც მოცემული გეგმით 
ევალებათ ავარიის ლიკვიდაცია; 

- დისტანციურად სამართავ პულტის ფარიდან დაიკეტოს სარქველი საამქროში ბუნებრივი 
აირის მიწოდების ხაზზე; 

- აირმაშველი და სახანძრო რაზმის მოსვლამდე მოხდეს საგუშაგოების დაყენება საშიში 
ზონის ირგვლივ; 

- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 
`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- სამაშველო სამსახურებს აცნობებს ქარის მოძრაობის მიმართულებას. ავარიის 
ლიკვიდაციაში მონაწილე ყველაა სამსახური ვალდებულია გაითვალისწინოს ქარის 
მიმართულება; 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- აძლევს ოპერატორს დავალებას საამქროს გაჩერების შესახებ საამქროს ავარიული გაჩერების 
ინსტრუქციის თანახმად; 

- ადგილზე აფასებს ავარიის ხარისხს და .აცნობებს ავარიის ხარისხის შესახებ დისპეტჩერს 
რაციის ან ტელეფონის საშუალებით არსებული ავარიული სიტუაციის შესაბამისად; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 
ხელმძღვანელს; 

- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 
7 ბუნებრივი აირის ანთება. ბუნებრივი აირის კომუნიკაციის გაგლეჯვის დროს 
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 - აცნობოს ავარიის შესახებ ცვლის უფროსს. 
- დაუყოვნებლივ მოითხოვოს საცეცხლე და სარემონტო სამუშაოების შეწყვეტა. საშიში 

ზონიდან იმ პირების გასვლა, რომელთაც არ აკისრიათ ავარიის ლიკვიდაციის მოვალეობა; 
- ავარიის დროს საამქროში მყოფი ყველა პირი დაუყოვნებლივ იცვამს » В »   მარკის 

აირწინაღს და ტოვებს ავარიის ზონას, გარდა იმ პირებისა, რომელთაც მოცემული გეგმით 
ევალებათ ავარიის ლიკვიდაცია; 

- ც.ს. პულტიდან დისტანციურად დაიკეტოს სარქველი საამქროში ბუნებრივი აირის 
შემოსასვლელ ხაზზე; 

- გაჩერდეს შრობის განყოფილება საამქროს ინსტრუქციის “ავარიული გაჩერების” პუნქტის 
მიხედვით; 

- აირმაშველი და სახანძრო რაზმის მოსვლამდე მოხდეს საგუშაგოების დაყენება საშიში 
ზონის ირგვლივ; 

- რაციის საშუალებით გადასცემს ინფორმაციას მთელ გაერთიანებას შემდეგნაირად: 
`ყველას საყურადღებოდ! ციანმარილების წარმოების ციანმჟავის განყოფილებაში ავარიაა. 
ყველა მაშველი სამსახური სასწრაფოდ გამოცხადდეს საამქროში დავალების მისაღებად!~; 

- იღებს დავალების მიღების დასტურს მაშველი სამსახურებიდან (სახანძრო, აირმაშველი, 
სამედ. სამსახური); 

- ავარიის შესახებ ინფორმაციის გასვლის შემდეგ ეთერი გამოყენებულ იქნას მხოლოდ იმ 
ინფორმაციებისათვის, რომლებიც დაკავშირებულია  ავარიის ლიკვიდაციასთან; 

- იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მაშველი სამსახური რაციით არ უპასუხებს ცვლის 
უფროსის გამოძახებას, ტელეფონის საშუალებით დამატებით ახდენს გამოძახებას: 

- დახვდეს ავარიის ადგილზე მოსულ მაშველ სამსახურებს, მისცეს მოქმედების დავალება და 
კონტროლი გაუწიოს მათ შესრულებას; საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენოს 
მაიზოლირებელი აირწინაღები ინდივიდუალური დაცვის კოსტიუმები. აცნობოს 
მომიჯნავე საამქროებს შექმნილი ვითარების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში 
მოსთხოვოს მათ შესაბამისი მოქმედება ავარიის ლიკვიდაციისათვის; 

- მიღებულ იქნას ღონისძიებები ავარიული ზონიდან ხალხის ევაკუაციისა  და მათთვის 
პირველი დახმარების აღმოსაჩენად; 

- დაიწყოს ხანძრის ჩაქრობა საამქროში არსებული ხანძრის საქრობი საშუალებებით; 
- ავარიის ლიკვიდაციის შემდეგ მოახსენებენ შედეგებს ავარიის ლიკვიდაციის 

ხელმძღვანელს; 
- იღებს გადაწყვეტილებას ავარიის ლიკვიდაციის დასრულების შესახებ. 

 

12.6.4 მონიტორინგი და ანგარიშგება 

12.6.4.1 მონიტორინგი  

ავარიაზე რეაგირებისთვის განკუთვნილი აღჭურვილობა პერიოდულად უნდა მოწმდებოდეს, 
მ.შ. უნდა შემოწმდეს მედიკამენტების ვარგისიანობის ვადა, ხანძარსაწინააღმდეგო 
აღჭურვილობის მზადყოფნა, დაღვრის საწინააღმდეგო აღჭურვილობის სისუფთავე და სხვა. 
განსაკუთრებული ყურადღებას მოითხოვს პერსონალის ტრეინინგების მონიტორინგი.  
 
 

12.6.4.2 ანგარიშგება  

ყველა ანგარიში უნდა მომზადდეს ზემოთ აღწერილი პროცედურების გათვალისწინებით. 
ანგარიშგება სამ საფეხურად იყოფა:  
 
საფეხური 1: ანგარიშის მომზადება ავარიაზე - ინციდენტისა, მისი მიზეზებისა და შედეგების 
აღწერა. 

საფეხური 2: ანგარიშის მომზადება დასუფთავების სამუშაოების შესახებ იმ ავარიებისათვის, 
რომლის შემდეგაც საჭიროა დასუფთავება. ანგარიშში მოყვანილი უნდა იყოს ის ფაქტები, 
რომლებიც საჭიროებს გათვალისწინებას რეაგირების გეგმაში; 
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საფეხური 3: ანგარიშის მომზადება, რომელშიც აღწერილი იქნება ავარიაზე რეაგირების 
ფარგლებში განხორციელებული ქმედებები, მიღებული გამოცდილება და რეაგირების გეგმაში 
გასათვალისწინებელი წინადადებები. 
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12.7 დანართი 7 - შპს რუსთავის წყალის“ სააბონენტო ქვითარი აბონენტის ნომერით 
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12.8 დანართი 8 – საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიწერილობით გათვალისწინებული ღონისძიებები 
და მათი შესრულების შესახებ ინფორმაცია 

სამინისტროსთან შეთანხმებული გეგმა-გრაფიკებით გათვალისწინებული ღონისძიებები შესრულდება ამავე გეგმა-გრაფიკებში დადგენილ 
ვადებში. 

№ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
მიწერილობით გათვალისწინებული ღონისძიებები და მათი 

შესრულების ვადები (სამინისტროს წერილი N2496/01; 05.03.2020) 

გონივრული ვადებით განსაზღვრული პირობების 
შესრულების შესახებ დეტალური ინფორმაცია 

სს ,,რუსთავის აზოტმა’’: 
1 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან დაუყოვნებლივ დაიწყოს 

სკოპინგის დოკუმენტაციის მომზადება ადგილზე არსებული 
ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით და 2020 წლის 31 
დეკემბრამდე უზრუნველყოს ახალი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების 
მიღება ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით’’ გათვალისწინებული 
პროცედურების შესაბამისად.’’ 

საწარმომ უზრუნველყო სკოპინგის დასკვნის მიღება და 
აღნიშნული დასკვნის საფუძველზე გზშ-ის ანგარიშის 
მომზადება. 

2 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან დაუყოვნებლივ 
აღკვეთოს საწარმოს ტერიტორიაზე ნარჩენებით 
დანაგვიანება/დაბინძურება და მუდმივად უზრუნველყოს წარმოქმნილი 
ნარჩენების მართვა ნარჩენების მართვის კოდექსის მოთხოვნებისა და 
სამინისტროსთან შეთანხმებული ნარჩენების მართვის გეგმის 
შესაბამისად; 
 

ფაქტობრივი მდგომარეობით, საწარმოში მიმდინარეობს 
ტერიტორიის დასუფთავება. გარდა ამისა: 

• დღეისათვის საწარმოში დაწყებულია ნარჩენების 
დახარისხების და სახეობების მიხედვით დროებითი 
დასაწყობების პროცესი,  

• სახიფათო ნარჩენების განთავსებისთვის შემოტანილია 
საჭირო რაოდენობის კონტეინერები. ნარჩენების 
შემდგომი მართვა მოხდება ნარჩენების მართვის 
გეგმის შესაბამისად.      

• სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით 
საწარმომ მიიღო გადაწყვეტილება მოაწყოს ნარჩენების 
ინსინერაციის უბანი.  

• საწარმოში არსებული არანაკლებ 2 ტონა და 
არაუმეტეს 10 ტონა სახიფათო ნარჩენების განთავსების 
ობიექტი, სახიფათო ნარჩენების უსაფრთხო მართვის 
მიზნების გათვალისწინებით, გამოყენებული იქნება 10 
ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებითი 
შენახვის ობიექტად და შესაბამისობაში იქნება 
მოყვანილი ,,სახიფათო ნარჩენების შეგროვებისა და 
დამუშავების სპეციალური მოთხოვნების შესახებ 
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ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე’’ 
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის N145 
დადგენილებასთან. 

• საწარმოს ტერიტორიაზე არსებული ტარა-შესაფუთი 
მასალების დამზადების საამქროში 
შემოტანილი/დაბრუნებული პოლიეთილენის და 
პოლიპროპილენის ნარჩენების განთავსებისთვის 
მოეწყობა 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის 
დროებითი შენახვის ობიექტი. ამავე ობიექტზე 
განხორციელდება შემოტანილი  ნარჩენების წინასწარი 
დამუშავება, კერძოდ პოლიეთილების და 
პოლიპროპილენის ტომრების განცალკევება. 

3 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან 3 თვის ვადაში 
სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენილ იქნეს ,,ნარჩენების 
მართვის კოდექსისა და ,,კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმის 
განხილვისა და შეთანხმების წესის დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 4 
აგვისტოს N211 ბრძანების მოთხოვნების გათვალისწინებით 
შემუშავებული კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა. ნარჩენების 
მართვის გეგმაში ასევე დეტალურად, საამქროების მიხედვით, 
კონკრეტული ვადების მითითებით (არაუგვიანეს 31.12.2020) გაწერილი 
უნდა იქნეს ინსპექტირების პროცესში გამოვლენილი 
დანაგვიანებული/დაბინძურებული ტერიტორიების დასუფთავების და 
ნარჩენების (მათ შორის ისტორიული) მართვასთან დაკავშირებული 
ღონისძიებები. ნარჩენების მართვის გეგმაში ასევე უნდა განისაზღვროს 
ნარჩენების სეპარირებული სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებული 
კონკრეტული ქმედებები, სეპარირების მეთოდის აღწერა და პირობები. 
ნარჩენების მართვის გეგმაში ასევე განსაზღვრული უნდა იყოს რისკ-
ფაქტორები საწარმოში არსებული ნარჩენებიდან გარემოს სავარაუდო 
დაბინძურებასთან დაკავშირებით (მათ შორის ისტორიული ნარჩენებით) 
და მათი შერბილების ღონისძიებები. 

დღეს-დღეობით საწარმო ხელმძღვანელობს სამინისტროსთან 
2020 წლის 5 თებერვალს შეთანხმებული კომპანიის ნარჩენების 
მართვის გეგმით.  

განახლებული ნარჩენების მართვის გეგმა თან ერთვის გზშ-ის 
ანგარიშს. 

4 საწარმოს ტერიტორიაზე წარმოქმნილი შემკრები სისტემის და 
ავარიული დაღვრის შემთხვევისთვის განკუთვნილი არხების 
მოწყობის/მოწესრიგების მიზნით, ადმინისტრაციული მიწერილობის 
ჩაბარებიდან 3 თვის ვადაში, სამინისტროში წარმოადგინოს დეტალური 
გეგმა-გრაფიკი, კონკრეტული ვადების (არაუგვიანეს 2021 წლის 31 

მიწერილობის შესაბამისად, საწარმომ მოამზადა და 
სამინისტროსთან შეათანხმა ავარიული დაღვრის 
შემთხვევისთვის განკუთვნილი არხების 
მოწყობის/მოწესრიგების ღონისძიებების დროში გაწერილი 
პროგრამა, სადაც გათვალისწინებულია: არსებული სადრენაჟე 
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დეკემბრისა) მითითებით და უზრუნველყოს შესაბამისი ღონისძიებების 
განხორციელება სამინისტროსთან შეთანხმებული გეგმა-გრაფიკის 
შესაბამისად. 

არხების რეაბილიტაცია, ახალი არხების მოწყობა (საჭიროების 
მიხედვით), ასევე შემკრები რეზერვუარების მოწყობა და 
დაღვრილი სითხეების შემდგომი მართვის პირობები.  

5 საკანალიზაციო ქსელში ან/და გრუნტში ციან-იონების შემცველი 
საწარმოო ჩამდინარე წყლების აღკვეთის მიზნით, ადმინისტრაციული 
მიწერილობის ჩაბარებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა, სამინისტროში 
წარმოადგინოს დეტალური გეგმა-გრაფიკი, კონკრეტული ვადების 
(არაუგვიანეს 2021 წლის 31 დეკემბრისა) მითითებით. ციან-იონების 
შემცველი საწარმოო ჩამდინარე წყლების მართვასთან დაკავშირებით 
უზრუნველყოს შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება 
სამინისტროსთან შეთანხმებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. 

საკითხის გადაჭრა საჭიროებს სხვა ქვეყნიდან ექპერტების 
მოწვევას, რაც მსოფლიოში შექმნილი პანდემიური 
მდგომარეობიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე ვერ ხორციელდება 
და კომპანია, სამინისტროსთან აწარმოებს მოლაპარაკებას 
მიწერილობით დადგენილი ვადის გადავადებასთან 
დაკავშირებით. 

6 საწარმო ვალდებულია: ,,2008 წლის 11 დეკემბრის N43 ეკოლოგიური 
ექსპერტიზის დასკვნის მე-5 და მე-6 პირობების შესაბამისად, 
ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან დაუყოვნებლივ 
აღკვეთოს ნარჩენების განთავსება საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიაზე 
,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით’’ დადგენილი წესით 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღებამდე.’’ 

საწარმოში აღიკვეთა აღნიშნულ ნაგავსაყრელზე ნარჩენების 
განთავსება, მიწერილობით დადგენილ ვადამდე.  

 

 

7 სამინისტროს N2496/01; 05.03.2020 წერილის თანახმად, საწარმო 
ვალდებულია: ,,ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან 3 თვის 
ვადაში უზრუნველყოს არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობის 
გათვალისწინებით ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა 
ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტის სამინისტროში 
შესათანხმებლად წარმოდგენა და ზდგ ნორმების პროექტით 
სამინისტროსთან შეთანხმებული გამოყოფის და გაფრქვევის წყაროების 
პარამეტრების დაცვა/დადგენილი ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის 
ნორმების შესრულება.’’ 
 

მიწერილობის შესაბამისად, მომზადდა და სამინისტროსთან 
შეთანხმდა ზდგ-ს ნორმების პროექტი. 

8 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან 3 თვის ვადაში 
სამინისტროში წარმოადგინოს კონკრეტული გეგმა-გრაფიკი, რომელშიც 
არაუგვიანეს 2022 წლის 31 დეკემბრამდე, საამქროების მიხედვით, 
გაწერილი იქნება ტექნოლოგიური მილსადენების/აგრეგატების 
კოროზიის და გარსაცმების დაზიანების ფაქტების აღკვეთის და 
ჰერმეტულობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიებები. ამასთან, 
უზრუნველყოს შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება 
სამინისტროსთან შეთანხმებული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.’’ 

მიწერილობის შესაბამისად, საწარმომ, მოამზადა და 
სამინისტროსთან შეათანხმა ტექნოლოგიური 
მილსადენების/აგრეგატების კოროზიის და გარსაცმების 
დაზიანების ფაქტების აღკვეთის და ჰერმეტულობის მიზნით 
განსახორციელებელი ღონისძიებების დროში გაწერილ 
პროგრამა (სამინისტროს წერილი N9302/01; 30.09.2020). 
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გამა კონსალტინგი 

საწარმო 3 თვის ვადაში უზრუნველყოფს  მე-7 პუნქტში ასახული 
დარღვევების გამოსასწორებლად შესაბამისი გეგმა-გრაფიკების შედგენას 
და სამინისტროსთან შეთანხმებას, გეგმა-გრაფიკში გათვალისწინებული 
ღონისძიებები ასახული იქნება გზშ-ს ანგარიშში. 

9 ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან დაუყოვნებლივ 
უზრუნველყოს პერსონალის სპეცტანსაცმლით და პირადი დაცვის 
საშუალებებით, ასევე უზრუნველყოს ხანძარსაწინააღმდეგო სტენდის 
სრული აღჭურვა. 

საწარმოს ადმინისტრაციის მიერ გატარებულია შესაბამისი 
ღონისძიებები პერსონალის სპეციალური ტანსაცმლით  და 
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით უზრუნველყოფის 
მიზნით.  
 
გატარებულია ღონისძიებები სახანძრო სტენდების სრული 
კომპლექტაციის მიზნით.  

№ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
მიწერილობით გათვალისწინებული ღონისძიებები და მათი 

შესრულების ვადები (სამინისტროს წერილი N2495/01; 05.03.2020) 

გონივრული ვადებით განსაზღვრული პირობების 
შესრულების შესახებ დეტალური ინფორმაცია 

1 სს ,,რუსთავის აზოტის’’ ქიმიური ნივთიერებების - ფუნგიციდის 
(სპილენძის შაბიამანი) წარმოებაზე დამტკიცებული 2015 წლის 4 მაისის 
N22 ეკოლოგიური ექპერტიზის დასკვნით განსაზღვრული პირობების 
შესრულებასთან დაკავშირებით, საწარმოს განესაზღვრა ვალდებულება: 
,,ადმინისტრაციული მიწერილობის ჩაბარებიდან 3 თვის ვადაში 
უზრუნველყოს სპილენძის შაბიამნის საწარმოს ექსპლუატაციის 
ხანგრძლივი შეწყვეტის ან კონსერვაციის გეგმის სამინისტროსთან 
შესათანხმებლად წარმოდგენა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების 
ანგარიშის შესაბამისად’’. 

ფუნგიციდების საამქროში, 2015 წლის 4 მაისს გაცემული N22 
ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის ფარგლებში, 
მიმდინარეობდა სპილენძის სულფატის (შაბიამნის) კრისტალ-
ჰიდრატის წარმოება. საამქრო წელიწადში ამზადებდა 300 ტ 
პროდუქციას, საამქროს მუშაობის რეჟიმი დამოკიდებული იყო 
საბაზრო მოთხოვნაზე. ფაქტობრივი მდგომარეობით, 
საწარმოში შაბიამნის წარმოება შეწყვეტილია, თუმცა არ 
იგეგმება საამქროს დემონტაჟი და პროდუქციაზე 
მოთხოვნილების განახლების შემთხვევაში საამქრო შეძლებს 
უპასუხოს საბაზრო მოთხოვნას. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, გზშ-ის ანგარიშში 
განხილული იქნა ფუნგიციდები საამქროს ტექნოლოგიური 
პროცესები. 

რაც შეეხება ექსპლუატაციის ხანგრძლივი შეწყვეტის ან 
კონსერვაციის გეგმას, საწარმომ, მიწერილობით განსაზღვრულ 
ვადაში უზრუნველყო აღნიშნული გეგმის სამინისტროსთან 
შეთანხმება (სამინისტროს წერილი N5823/01; 25.06.2020). 
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