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შესავალი 

შ.პ.ს. „ემ ინვესტი“ გეგმავს, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში სოფ. ლესიჭინეს მიმდებარე 

ტერიტორიაზე ქვიშა-ხრეშის და ბეტონის წარმოების მოწყობას. 

  დაგეგმილი საქმიანობა წარმოადგენს საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი 

შეფასების კოდექსი“-ს  II  დანართით  გათვალისწინებულ სკოპინგის პროცედურას 

დაქვემდებარებულ საქმიანობას. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროში წარმოდგენილმა  ანგრიშმა გაიარა სკრინინგის პროცედურა და გამოიცა  

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანება #2-643, 

08.07.2019 წ. რომლის შესაბამისად ზემოხსენებიული საქმიანობა დაექვემდებარა  გარემოზე 

ზემოქმედების შეფასებას. 

წარმოდგენილი პროექტი მოიცავს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემდეგ 

მონაცემებს: 

- დაგეგმილი საქმიანობის მოკლე აღწერას, მ.შ:  

ა) ინფორმაცია საქმიანობის განხორციელების ადგილის შესახებ; 

ბ) ობიექტის საპროექტო მახასიათებლები, ოპერირების პროცესის პრინციპები და სხვ; 

გ)  დაგეგმილის საქმიანობის და მისი განხორციელების ადგილის ალტერნატიული 

ვარიანტები;   

დ) ზოგად ინფორმაცია გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების და მისი სახეების შესახებ, 

რომლებიც   შესწავლილი იქნება გზშ-ის პროცესში;  

           ე) ზოგად ინფორმაცი იმ ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც გათვალისწინებული იქნება 

გარემოზე მნიშვნელოვანი უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებისათვის, 

შემცირებისათვის ან/და შერბილებისათვის;  

ვ) ინფორმაცი ჩასატარებელი კვლევებისა და გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო 

მეთოდების შესახებ.  

სკოპინგის ანგარიშის შესწავლის საფუძველზე სამინისტრო გასცემს სკოპინგის დასკვნას, 

რომლითაც განისაზღვრება გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო კვლევების, 

მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი. სკოპინგის დასკვნის 

გათვალისწინება სავალდებულოა გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისას.  

 

 

 

 

 



1. ძირითადი მონაცემები საწარმოს შესახებ  
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1 2 3 

1. ობიექტის დასახელება შპს „ემ ინვესტი“-ს ქვიშა-ხრეშის 

სამსხვრევ დამახარისხებელი  და 

ბეტონის წარმოება 

2. ობიექტის მისამართი: 

ფაქტიური 

იურიდიული 

M 
ჩხოროწყუ, სოფ. ლესიჭინეს მიმდ. 

ტერიტორია. 
 
თბილისი, ბ. კვერნაძის #13, კ-5, ბ-88.  
 

3. საიდენტიფიკაციო კოდი 401 986 909 

4. GPS კოორდინატები X_ 258650 

Y_ 4704500 

5. ობიექტის ხელმძღვანელი: 

გვარი სახელი  

ტელეფონი 

ელ. ფოსტა 

 

უჩა ექიზაშვილი 

5 55 04 00 44 

uskizasvili@yahoo.com 

6. ეკონომიკური საქმიანობის სახე სამშენებლო მასალების წარმოება 

7. გამოშვებული პროდუქციის სახეობა ქვიშა-ღორღი, ბეტონი 

8. საპროექტო წარმადობა ქვიშა-ღორღი- 200 000 მ3 /წელ 

 ბეტონი – 80 000 მ3/წელ. 

   

9. ნედლეულის სახელობა და ხარჯი ქვიშა-ხრეში - 200 000  მ3/წელ 

ცემენტი - 32 000 ტ. წელ 

10. სამუშაო დღეების (საათების) რაოდენობა 

წელიწადში 

300 (10) 

11. საკონსულტაციო ფირმა შ.პ.ს. „სამთავრო“ 

ქ. მცხეთა, დ. აღმაშენებლის 162 

12 დირექტორი ზაალ მოძმანაშვილი 

ტ. 599398533, 

 ელ ფოსტა znzn63@mail.ru 



 

2.  დაგეგმილი საქმიანობის მდებარეობის    აღწერა. 

         შპს „ემ ინვესტი“ ჩხოროწყუს  მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლესიჭინეს მიმდებარედ, მის 

საკუთრებაში არსებულ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს.კ 

46.04.40.101) ახორციელებს ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოსა და 

ბეტონის კვანძის მონტაჟს. მიწა ფირმას შეძენილი აქვს უპირობო აუქციონით (პროგრამა 

„აწარმოე საქართველოში“). კომპანია ამავე მუნიციპალიტეტში, მდ. ხობისწყლის კალაპოტში, 

საწარმოსთვის შერჩეული ტერიტორიიდან  1 კმ-ში ფლობს ქვიშა-ხრეშის მოპოვების 

ლიცენზიას. 

          უახლოესი საცხოვრებელი პუნქტი მდებარეობს ჩრდილო-აღმოსავლეთით, საწარმოს 

ტერიტორიის საზღვრიდან 130 მეტრში, ხოლო დასავლეთით, 100 მეტრში მიედინება მდ. 

ხობისწყალი. საპროექტო ტერიტორიის უშუალო სიახლოვეს, მისგან ჩრდილოეთით გადის 

ხობი-საჯიჯაო-ლესიჭინეს საავტომობილო გზა. რაც ხელსაყრელ პირობებს ქმნის 

ნედლეულისა და მიღებული პოროდუქციის ტრანსპორტირებისთვის. ტერიტორიას 

დასავლეთის მხრიდან ესაზღვრება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი, 

საკაასტრო კოდით 46.04.40.123; ხოლო სამხრეთიდან და აღმოსავლეთიდან ასევე 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ტერიტორია, საკადასტრო კოდით 46.04.40.130.  

საპროექტო ტერიტორიის სიახლოვეს  სახვა სამრეწველო საწარმოები არ არის. სხვადასხვა 

მანძილზე ფიქსირდება სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები.  

         საპროექტო ტერიტორიის ორთოფოტო მანძილების მითითებით, კოორდინატები და 

საკადასტრო   გეგმა  მოცემულია  ამავე  თავში. 

# X Y 

1 258603 4704692 

2 258639 4704741 

3 258706 4704666 

4 258736 4704643 

5 258695 4704507 

6 258681 4704471 

7 258688 4704442 

8 258697 4704416 

9 258699 4704384 

10 258583 4704387 

11 258591 4704404 

12 258604 4704476 

13 258599 4704492 

14 258592 4704499 



ორთოფოტო, ტერიტორიის ჩვენებით 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საპროექტო ტერიტორია 

130 მ 



 



 

K-38-49-B-B 

nomenklaturis 1:25 000 masStabis 

topografiuli rukis nawili 

 

samsxvrev-damaxarisxebeli  

da betonis warmoeba 

 



3.დაგეგმიმლი საქმიანობის მოკლე აღწერა 

საწარმოში დაგეგმილია ქვიშა ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი დანადგარის 

ექსპლუატაცია და ბეტონის ხსნარის წარმოება.  საპროექტოდ წელიწადში გათვალისწინებულია 

200 000 მ3   ქვიშა-ხრეშის გადამუშავება და 80 000 მ3  ბეტონის წარმოება.  

საწარმოში  ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელ დანადგარზე მოხდება 

წიაღისეულის სამჯერადი მსხვრევა სველი მეთოდით. პირველად და მეორად მსხვერევას 

საპროექტო 200 000 მ3 -დან გაივლის 160 000 მ3 ინერტული მასალა, ხოლო 40 000 მ3 ბუნებრივი 

ქვიშა პირველი საცერიდან დამუშავების გარეშე გადადის კლასიფიკატორში, მესამეულ 

მსხვრევას კი გადის 40 000 მ3  სასარგებლო წიაღისეული (ქვიშა-ხრეში). 

ნედლეული (ქვიშა-ხრეში) საწარმოში შემოიზიდება ავტოთვითმცლელებით და 

განთავსდება ნედლეულის საწყობში (1), საიდანაც ბულდოზერით ჩაიტვირთება მიმღებ 

ბუნკერში (2). ბუნკერიდან ინერტული მასალა მიეწოდება საცერს (3), საცერიდან 

დამუშავებული მასალა (ფრაქცია >40 მმ) გადადის ყბებიან სამსხვრევში (4), ხოლო ფრაქცია 5-40 

მმ კონუსურ სამსხვრევში (5). ყბებიანი სამსხვრევიდან დამუშავებული მასალა იტვირთება 

საცერზე (7) და აქ მიღებული მასალა 0-5 მმ კლასიფიკატორის (6) გავლით იყრება ღია საწყობში.   

  კონუსური სამსხვრევიდან დამუშავებული მასალა გადადის საცერზე (7), აქ 

დახარისხებული მასალიდან ფრაქცია 0-5 მმ მიეწოდება კლასიფიკატორს (6), ხოლო ფრაქცია >5 

მმ იტვირთება როტორულ სამსხვრევში (8), აქედან დამუშავებული მასალა გადადის საცერზე 

(9), საიდანაც ფრაქციები 5-12 მმ, 12-16 მმ და 16-20 მმ იყრება ღია საწყობში, ხოლო  ფრაქცია >20 

მმ ბრუნდება კონუსურ სამსხვრევში (5). 

საწარმოს  ტერიტოირიაზე იმუშავებს ბეტონის ხსნარის დამამზადებელი ერთი  კვანძი. 

იგი ინერტული მასალით მომარაგდება საკუთარი  ქვიშა-ღორღის საწყობიდან. ინ. მასალა 

ავტოჩამტვირთველით ჩაიყრება მიმღებ ბუნკერში, აქედან  დოზირებული ფრაქციები 

ლენტური კონვეირით აიზიდება სასწორზე, შემდეგ  კი  ჩაიტვირთება  ბეტონშემრევში. 

ცემნტის მისაღებად ბეტონის კვანძს გააჩნია 4 ერთეული 75 ტ ტევადობის ფოლადის 

სილოსი.  სილოსებიდან ცემენტის  მიწოდება  ბეტონშემრევში ხდება მილსადენის საშუალებით.  

საწარმოს  ტერიტორიაზე  განთავსდება 15.0 მ3 ტევადობის ფოლადის ავზი დიზელის 

საწვავისთვის. დიზელის საწვავი გათვალისწინებულია შიდა მოხმარებისთვის: წარმოებაში 

გამოყენებული ავტოთვითმცლელების, ექსკავატორების, ბულდოზერის და სხვა მძიმე ტექნიის 

გასამართად. 

 

 

 

 



samsxvrev-damaxarisxebeli 

  saamqros gegma 

                          g-2       g-4 

                          g-3                           g-12 

                   1  

                      g-1          g-13 

                                 

16-20 mm                                          6 

                                                  5-20 mm 

12-16 mm                                 g-6 

 

       

 

          5- 12 mm                   გ-5                 0-5 mm       

                        

1. qviSa-xreSi 
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1 

5 

              g-7        



 

                                    4.  ალტერენატიული  ვარიანტები  

 

საწარმოს პროექტირების პროცესში,  ზემოხსენებული ტერიტორიის შეჩევამდე. 

განიხილებოდა ტერიტორიის რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტი, ისეთი კრიტერიუმების 

გათვალისწინებით, როგორიცაა: ავტომაგისტრალთან სიახლოვე, საპროექტო ტერიტორიის 

ფუნქციონალური სტატუსი, მისასვლელი გზების, ელექტრომომარაგების სისტემების 

სიახლოვე, ეკოლოგიურად დაცული ტერიტორიები, საშიში გეოლოგიური პროცესების 

განვითარების რისკი და სხვა. 

საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად გადამწყვეტი აღმოჩნდა  შერჩეული 

ტერიტორიის მიმდებარედ არსებული ავტომაგისტრალის არსებობა და მის სიახლოვეს 

ქვიშა-ხრეშის მოპოვების ლიცენზია, რომელიც ინვესტორი ფირმის საკუთრებაა. საწარმოო 

დანიშნულების  წყლის აღება მოხდება ხელოვნური ტბორიდან (მდ. ხობისწყალის 

ფილტრატი) სიახლოვეს არის მაღალი ძაბვის (10 კ/ვოლტი)   ხაზი. ტერიტორია ბუნებრივად 

არის მოსწორებული და არ საჭიროებს დამატებით მიწის სამუშაოებს, მისასვლელი გზების 

და და სხვა კომუნიკაციების გაყვანას. 

 

                                             5.  გარემოზე   შესაძლო  ზემოქმედების სახეები 

დაგეგმილი საქმიანობის პროფილის გათვალისწინებით, საქმიანობის განხორციელების 

პროცესში გარემოზე ზემოქმედების შესაძლო სახეები იქნება: 

1. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძირება; 

2. ზედაპირული და გრუნტის წყლები შესაძლო დაბინძურება; 

3. ხმაურის და ულტრაბგერების გავრცელება; 

4. წარმოქმნილი  ნარჩენებით დაბინძურება; 

5. ნიადაგის და გრუნტის შესაძლო დაბინძირება; 

6. ზემოქმედება  ბიომრავალფეროვნებაზე; 

7. ზემოქმედება ლანდშაფტზე; 

8. ზემოქმედება ადამიანთა ჯანმრთელობაზე. 

 

 

 

 

 

 



                                               6. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება. 

 

  atmosferul haerze SesaZlo zemoqmedebis dadgenis mizniT Catarda 

atmosferuli haeris dabinZurebis wyaroebis da maT mier gamoyofili mavne 

nivTierebebis inventarizacia, aRiricxa dabinZurebis 13 wyaro. kerZod: 

-  inertuli masalebis  samsxvrevi danadgarebi (g-1); 

- inertuli masalis (qviSa-xreSi) gadmotvirTvis adgili (g-2); 

- inertuli masalis (qviSa-xreSi) CatvirTvis adgili (g-3); 

- inertuli masalis (qviSa-xreSi) dasawyobebis adgili (g-4); 

- miRebuli produqciis (RorRi, QqviSa) dasawyobebis adgili (g-5); 

- inertuli masalis lenturi transportiorebi (g-6); 

- betonis kvanZis qviSa-RorRis Q dasawyobebis adgili (g-7); 

- inertuli masalis (qviSa-xreSi) CatvirTvis adgili betonis kvanZis 

bunkerSi (g-8); 

- inertuli masalis (qviSa-xreSi) da cementis CatvirTvis adgili 

betonSemrevSi (g-9);  

- cementis silosebi (g-10).  

- betonis kvanZis lenturi transportiori (g-11). 

- dizelis sawvavis  avzi (g-12); 

- dizelis sawvavis Camosasxmeli sveti (g-13). 

 

       atmosferul haerSi gafrqveul mavne nivTierebaTa raodenobis angariSi. 

        1). mavne nivTierebis gafrqvevis angariSi samsxvrevi danadgaridan   

(gafrqvevis wyaro g-1). 

sawarmoSi mimdinareobs in. masalis orjeradi msxvreva sveli meTodiT da 

mesameuli msxvreva sveli meTodiT.  

pirvelad da meorad msxvrevas saproeqto 200 000 m3 –dan gaivlis 160000 m3 

(256 000 t) inertuli masala, xolo 40000 m3 bunebrivi qviSa pirveli 

saceridan damuSavebis gareSe gadadis klasifikatorSi. xolo mesameul 

msxvrevas gadis mTliani gadasamuSavebeli masis 25 %, e.i 40 000 m3 (64000 t). 

qviSa-xreSis orjeradi msxvrevisas sveli meTodiT, TiToeul damsxvreul 

tonaze atmosferoSi gamoiyofa 0.009 kg mtveri [7],  



Sesabamisad atmosferul haerSi gafrqveuli mtvris wliuri raodenoba 

iqneba (gadasamuSavebeli masalis moculoba 160 000 m3 (96 000 t): 

G mtv = 256 000 X 0.009 / 103 = 2.304 t/wel. 

xolo wamuri gafrqveva iqneba: 

M mtv = 2.304 X 106 / 3000 X 3600 = 0.213  g/wm. 

qviSa-xreSis mesameuli msxvrevisas sveli meTodiT, TiToeul damsxvreul 

tonaze atmosferoSi gamoiyofa 0.06 kg mtveri [7],  

Sesabamisad atmosferul haerSi gafrqveuli mtvris wliuri raodenoba 

iqneba (gadasamuSavebeli masalis moculoba 40 000 m3 (64 000 t): 

G mtv = 64 000 X 0.06 / 103 = 3.84 t/wel. 

xolo wamuri gafrqveva iqneba: 

M mtv = 3.84 X 106 / 3000 X 3600 = 0.356  g/wm. 

sul samsxvrevi danadgarebidan gamoyofili mtvris raodenoba Seadgens: 

G mtv = 6.144 t/wel. 

xolo wamuri gafrqveva iqneba: 

M mtv =  0.569 g/wm. 

 

2) mtvris gafrqvevis angariSi qviSa-xreSis avtoTviTmclelebidan Camoclis 

adgilidan (gafrqvevis wyaro g-2). 

QQxreSis avtoTviTmclelebidan Camoclis dros gamoyofili mtvris 

raodenoba iangariSeba formuliT: 

M mtv= K1 X K 2 X K3 X K4 X K5 X K7 X G X B X 106/3600  g/wm.  

sadac: 

K1   _ masalaSi mtvris fraqciis wili; 

K2   _ mtvris mTliani masidan aerozolSi gadasuli mtvris wili; 



K3  _ mtvris warmoqmnaze qaris siCqaris gavlenis maxasiaTebeli 

koeficienti; 

K4 _ gareSe zemoqmedebisgan sawyobis dacviTunarianobis maxasiaTebeli 

koeficienti; 

K5   _ mtvris warmoqmnaze masalis sinotivis gavlenis maxasiaTebeli 

koeficienti; 

K7  _ gadasamuSavebeli masalis zomebis maxasiaTebeli koeficienti; 

G   _ samsxvrevi danadgaris warmadoba, t/sT; 

B   _ gadatvirTvis simaRleze damokidebulebis koeficienti. 

zemoxsenebuli koeficientebis mniSvnelobebi sawarmos konkretuli 

pirobebisTvis, mocemulia cxril #2  -Si. 

                                                            cxrili #2 

 

 

Pparametris dasaxeleba 

 

aRniSvna 

Pparametris mniSvneloba 

qviSa RorRi  qviSa-

xreSi 

1 2 3 4 5 

masalaSi mtvris fraqciis wili K1 0.05 0.04 0.01 

mtvris mTliani masidan 

aerozolSi gadasuli mtvris 

wili 

K2 0.03 0.02 0.001 

mtvris warmoqmnaze qaris siCqaris 

gavlenis maxasiaTebeli 

koeficienti 

K3 1.2 1.2 1.2 

gareSe zemoqmedebisgan sawyobis 

dacviTunarianobis maxasiaTebeli 

koeficienti 

K4 1.0 1.0 1.0 

mtvris warmoqmnaze masalis 

sinotivis gavlenis maxasiaTebeli 

koeficienti 

K5 0.01 0.01 0.01 



dasasawyobebeli masalis 

zedapiris profilis 

maxasiaTebeli koeficienti 

K6 1.45 1.45 1.45 

gadasamuSavebeli masalis zomebis 

maxasiaTebeli koeficienti 

K7 0.8 0.6 0.5 

samsxvrevi danadgaris warmadoba, 

t/sT 

G 50.0 56.7 106.7 

gadatvirTvis simaRleze 

damokidebulebis koeficienti 

B 0.5 0.5 0.5 

mtvris watacebis intensivoba  1 

m2 faqtiuri zedapiris 

farTobidan, g/m2 wm 

q 0.002 0.002 0.002 

amtverebis zedapiri, m2  f 500 1500 8000 

 

zemoaRniSnul formulaSi Sesabamisi mniSvnelobebis CasmiT  miviRebT gafrqveuli 

mtvris raodenobas: 

M mtv = 0.01 X 0.001 X 1.2 X 1.0 X 0.01 X 0.5 X 106.7 X 0.5 X 106 / 3600 = 0.0009   g/wm  

G mtv = 0.0009 X 3000 X 3600/106 = 0.01 t/wel 

 

3) mtvris gafrqvevis angariSi qviSa-xreSis samsxvrevis bunkerSi Cayris adgilidan 

(gafrqvevis wyaro g-3). 

QQqviSa-xreSis samsxvrevis bunkerSi Cayris dros gamoyofili mtvris raodenoba 

iangariSeba g-2 wyaros analogiurad:  

M mtv = 0.01 X 0.001 X 1.2 X 1.0 X 0.01 X 0.5 X 106.7 X 0.5 X 106 / 3600 = 0.0009   g/wm  

G mtv = 0.0009 X 3000 X 3600/106 = 0.01 t/wel 

 

4) gafrqvevebis angariSi inertuli masalebis (qviSa-xreSi)  sawyobidan (gafrqvevis 

wyaro g-4). 

inertuli masalis  (qviSa-xreSi) sawyobidan gamoyofili mtveris raodenoba 

iangariSeba formuliT:  

M mtv=  K3 X K5 X K6 X K7 X q X f   g/wm.  



sadac: 

K3  _ aris mtvris warmoqmnaze qaris siCqaris gavlenis maxasiaTebeli koeficienti; 

K5   _ aris mtvris warmoqmnaze masalis sinotivis gavlenis maxasiaTebeli 

koeficienti; 

 K6 _ aris dasasawyobebeli masalis zedapiris profilis maCvenebeli  

koeficienti, meryeobs 1.3 –dan 1.6 –de; 

K7  _ aris  aris gadasamuSavebeli masalis zomebis maxasiaTebeli koeficienti; 

q _ aris mtvris watacebis intensivoba 1 m2 faqtiuri zedapiris farTobidan, g/m2 

wm; 

f   _ aris amtverebis zedapiri, m2. 

zemoTmoyvanili mniSvnelobebi mocemulia cxril # 3 -Si. 

formulaSi Sesabamisi mniSvnelobebis CasmiT miviRebT: 

M mtv = 1.2 X 0.01 X 1.45 X 0.5 X 0.002 X 8000 = 0.139  g/wm  

G mtv = 0.139 X 8760 X 3600/106 =  4.39 t/wel 

 

5) gafrqvevebis angariSi miRebuli produqciis (qviSa, RorRi) sawyobidan 

(gafrqvevis wyaro g-5) 

miRebuli produqciis  (qviSa, RorRi) sawyobidan gamoyofili mtveris raodenoba 

iangariSeba g-3 wyros analogiurad qvisa-RorRis sawyobis Sesabamisi mniSvnelobebis 

CasmiT:  

qviSisTvis 

M mtv = 1.2 X 0.01 X 1.45 X 0.8 X 0.002 X 500 = 0.014 g/wm  

G mtv = 0.014 X 8760 X 3600/106 = 0.439 t/wel 

RorRisTvis 

M mtv = 1.2 X 0.01 X 1.45 X 0.6 X 0.002 X 1500 = 0.031 g/wm  

G mtv = 0.031 X 8760 X 3600/106 = 0.988 t/wel 

 



sul 

M mtv = 0.014 + 0.051 = 0.045 g/wm 

G mtv = 0.439 + 0.658 = 1.427 t/wel 

 

6) mtvris gafrqvevis angariSi inertuli masalebis lenturi transportioriT 

gadaadgilebisas (gafrqvevis wyaro g-6) 

inertuli masalebis lenturi transportioriT gadaadgilebisas mtvris 

gafrqvevebi iangariSeba formuliT: 

M mtv=  WSeb. X Kdaq. X B X L X 103   g/wm.  

sadac: 

WSeb. _ aris haeris SeberviT gamowveuli mtvris xvedriTi gafrqveva da tolia 3 X 

10-5 kg/m2 wm. 

Kdaq. _ aris nedleulis daqucmacebis koeficienti da udris 0.1 -s. 

B  _ aris lentis sigane, m. Cvens SemTxvevaSi udris 0.8 m. 

L   _ aris lentis jamuri sigrZe, m. Cvens SemTxvevaSi udris 130 m. 

formulaSi Sesabamisi mniSvnelobebis CasmiT miviRebT:  

M mtv=  3 X 10-5 X 0.1 X 0.8 X 130 X 103  = 0.312 g/wm. 

G mtv = 0.312 X 2080 X 3600/106 = 3.37 t/wel. 

 

7) gafrqvevebis angariSi betonis kvanZis qviSa-RorRis sawyobidan (gafrqvevis 

wyaro g-7) 

miRebuli produqciis  (qviSa, RorRi) sawyobidan gamoyofili mtveris raodenoba 

iangariSeba g-3 wyros analogiurad qviSa-RorRis sawyobis Sesabamisi mniSvnelobebis 

CasmiT (sawyobis jamuri farTi 200 m2):  

qviSisTvis 

M mtv = 1.2 X 0.01 X 1.45 X 0.8 X 0.002 X 100 = 0.0028 g/wm  

G mtv = 0.0028 X 8760 X 3600/106 = 0.088 t/wel 



RorRisTvis 

M mtv = 1.2 X 0.01 X 1.45 X 0.6 X 0.002 X 100 = 0.002 g/wm  

G mtv = 0.002 X 8760 X 3600/106 = 0.063 t/wel 

sul 

M mtv = 0.0048 g/wm 

G mtv = 0.151 t/wel 

 

8) mtvris gafrqvevis angariSi betonis kvanZis bunkerSi in. masalis Cayrisas 

(gafrqvevis wyaro g-8). 

in. masalis betonis kvanZis bunkerSi Cayris dros gamoyofili mtvris raodenoba 

iangariSeba g-1 wyaros analogiurad #3 cxrilSi moyvanili Sesabamisi mniSvnelobebis 

CasmiT:                                                         

    cxrili #3 

 

Pparametris dasaxeleba 

 

aRniSvna 

Pparametris mniSvneloba 

qviSa RorRi  

1 2 3 4 

masalaSi mtvris fraqciis wili K1 0.05 0.04 

mtvris mTliani masidan 

aerozolSi gadasuli mtvris 

wili 

K2 0.03 0.02 

mtvris warmoqmnaze qaris siCqaris 

gavlenis maxasiaTebeli 

koeficienti 

K3 1.2 1.2 

gareSe zemoqmedebisgan sawyobis 

dacviTunarianobis maxasiaTebeli 

koeficienti 

K4 1.0 1.0 

mtvris warmoqmnaze masalis 

sinotivis gavlenis maxasiaTebeli 

koeficienti 

K5 0.01 0.01 

dasasawyobebeli masalis 

zedapiris profilis 

maxasiaTebeli koeficienti 

K6 1.45 1.45 



gadasamuSavebeli masalis zomebis 

maxasiaTebeli koeficienti 

K7 0.8 0.6 

betonis danadgaris warmadoba, 

t/sT 

G 20.7 20.0 

gadatvirTvis simaRleze 

damokidebulebis koeficienti 

B 0.5 0.5 

mtvris watacebis intensivoba  1 

m2 faqtiuri zedapiris 

farTobidan, g/m2 wm 

q 0.002 0.002 

amtverebis zedapiri, m2  f 100 100 

 

qviSisTvis: 

M mtv = 0.05 X 0.03 X 1.2 X 1.0 X 0.01 X 0.7 X 20.7 X 0.5 X 106/3600 = 0.036 g/wm  

G mtv = 0.036 X 3000 X 3600/106 = 0.391 t/wel 

  RorRisTvis: 

M mtv = 0.04 X 0.02 X 1.2 X 1.0 X 0.01 X 0.6 X 20 X 0.5 X 106/3600 = 0.016 g/wm  

G mtv = 0.016 X 3000 X 3600/106 = 0.173  t/wel 

      sul: 

M mtv =  0.052 g/wm  

G mtv =  0.564 t/wel 

 

9) mtvris gafrqvevis angariSi betonamrevSi cementis da in. masalis Cayrisas 

(gafrqvevis wyaro g-9). 

cementis mtvris gafrqvevis angariSi betonSemrevSi cementis Cayrisas iangariSeba 

gafrqvevis wyaro g-7-s analogiurad  cementis Sesabamisi mniSvnelobebis CasmiT. 

      cementisTvis: К1 = 0,04; К2 = 0,03;  К3 = 1,2;   К4 = 0,1;  К5 = 0,9;  К7 = 1;  B = 0,7;  GG = 

10.67 t/sT.  

Mmtv.= 0.04 х 0.03 х 1.2 х 0.1 х 0.9 х 1.0 x 10.67 x 0.7 х 106 /3600 = 0.269 g/wm 
 



Gmtv.= 0.269 х 3000 х 3600 /106 = 2.905 t/weli 

 
in. masali betonSemrevSi Cayris dros gamoyofili mtvris raodenoba iangariSeba 

g-7 wyaros analogiurad: 

qviSisTvis: 

M mtv = 0.05 X 0.03 X 1.2 X 1.0 X 0.01 X 0.7 X 20.7 X 0.5 X 106/3600 = 0.036 g/wm  

G mtv = 0.036 X 3000 X 3600/106 = 0.391 t/wel 

  RorRisTvis: 

M mtv = 0.04 X 0.02 X 1.2 X 1.0 X 0.01 X 0.6 X 20 X 0.5 X 106/3600 = 0.016 g/wm  

G mtv = 0.016 X 3000 X 3600/106 = 0.173  t/wel 

      sul: 

M mtv =  0.052 g/wm  

G mtv =  0.564 t/wel 

 

 
10) mtvris (cementis) gafrqvevis angariSi avtocementmzididan cementis silosSi 

gadatvirTisas (gafrqvevis wyaro  g-10); 

cementis misaRebad sawarmos gaaCnia 75 m3 tevadobis 4 silosi, romlebic aRWurvilia 

qsoviliani filtriT, mtvris gawmendis 98%-iani efeqturobiT. cementis miwodeba 

silosebSi xdeba monacvleobiT. radgan yoveli 1 tona cementis gadatvirTvisas 

silosebSi gawmendis gareSe gamoiyofa 0,8 kg mtveri [6], amitom mtvris (cementis) wliuri 

gafrqveva gawmendis gareSe toli iqneba: 

Gmtv. = 32000 x 0,8 / 103 = 25.6 t/weli 

xolo 98%-iani gawmendis Semdeg: 

Gmtv. = 25.6 x 0,02 = 0.512  t/weli 

pnevmotransportidan gamosuli airhaermtvernarevis moculoba sawarmos 
pirobebisTvis Seadgens 0,5 m3/wm-s, xolo airhaermtvernarevis nakadSi saSualo 
koncentraciaa 8,2 g/m3, maSin mtvris wamuri gafrqvevis intensivoba gawmendis gareSe 
tolia: 

Mmtv.= 8,2 x 0,5 = 4,1 g/wm 

xolo 98%-iani gawmendis Semdeg: 

Mmtv.= 4,1 x 0,02 = 0,082 g/wm 



11) mtveris  (qviSa, RorRi) gafrqvevis angariSi inertuli masalebis lenturi 

transportioriT gadaadgilebisas (gafrqvevis wyaro g-11). 

inertuli masalebis lenturi transportioriT gadaadgilebisas mtvris 

gafrqvevebi iangariSeba formuliT: 

M mtv=  WSeb. X Kdaq. X B X L X 103   g/wm.  

sadac: 

WSeb. _ aris haeris SeberviT gamowveuli mtvris xvedriTi gafrqveva da tolia 3 X 

10-5 kg/m2 wm. 

Kdaq. _ aris nedleulis daqucmacebis koeficienti da udris 0.1-s. 

B  _ aris lentis sigane, Cvens SemTxvevaSi tolia 1.0 m-is. 

L   _ aris lentis sigrZe, Cvens SemTxvevaSi tolia 25 m-is. 

formulaSi Sesabamisi mniSvnelobebis CasmiT miviRebT:  

 M mtv=  3 X 10-5 X 0.1 X 1.0 X 25 X 103  = 0.075  g/wm. 

G mtv = 0.075 X 3000 X 3600/106 = 0.81 t/wel. 

 

12) naxSirwyalbadebis gafrqvevis angariSi dizelis sawvavis rezervuaridan da 

Camosasxmeli svetidan  (gafrqvevis wyaro g-12, g-13) 

     atmosferoSi gafrqveuli naxSirwyalbadebis raodenoba iangariSeba [6] 

formuliT: 

             G2 = (B2   X  Q2)/1 000 000 

sadac: 

            B2 - 1 litri dizelis sawvavis realizebisas gafrqveuli     

naxSirwyalbadebis raodenoba da tolia 0.0025 gramis.                      

     Q2  -  realizebuli dizelis sawvavis moculobaa da Cvens SemTxvevaSi tolia 

300 000 litris (240  t). 

A    atmosferoSi gafrqveuli naxSirwyalbadebis raodenoba iqneba: 

             G = (0.0025   X  300000)/1 000 000 = 0.0008 t/wel  

     xolo gafrqvevis wamuri intensivoba Seadgens: 



         M = 0.0025 X 300 000 / 365 X 24 X 3600 = 0.00002 g/wm 

    dizelis sawvavisTvis gamoyenebulia erTi avzi da erTi sveti (gafrqvevis erTi 

wertili) TiToeuli maTganisTvis gafrqveuli naxSirwyalbadebis raodenoba iqneba: 

           G1 =  0.0008 : 2 = 0.0004  t/wel. 

xolo gafrqvevis wamuri intensivoba Seadgens: 

         M1 = 0.00002 : 2 = 0.00001 g/wm 

miRebuli Sedegebis analizi 

sawarmos funqcionirebis Sedegad atmosferoSi gamofrqveuli mavne 

nivTierebebis jamuri raodenoba iqneba: 

 araorganuli (in. masalis) mtvri: 

 GGmtv =   17.44 t/wel 

       Mmtv =  1.2506  g/wm.  

araorganuli (cementis) mtvri: 

 GGmtv =   3.417 t/wel 

       Mmtv =  0.351  g/wm.  

       naxSirwyalbadebi: 

. G nax,wy. =  0.0008 t/wel  

           M nax,wy=  0.00002 g/wm 

 

7. xmauri da ultrabgerebi 

xmauri warmoadgens sxvadasxva sixSiris da intensivobis bgerebis 

mouwesrigebel erTobliobas, romelsac SeuZlia gamoiwvios mavne zemoqmedeba 

adamianis organizmze. xmauris wyaro SeiZleba iyos nebismieri procesi, romelsac 

myar, Txevad an airovan garemoSi SeuZlia gamoiwvios bgeriTi wneva an meqanikuri 

rxevebi. xmaurs gaaCnia garkveuli sixSire an speqtri (aiTvleba hercebSi)  



bgeriTi wnevis intensivoba, romelic izomeba decibelebSi. Aadamianis smenas 

SeuZlia gaarCios bgeris sixSire 16 -dan 20 000 hercis farglebSi. 

xmauris intensivoba umetes SemTxvevaSi izomeba logariTmuli skaliT, 

romlis yoveli safexuri 10-jer metia winandelze. xmauris donis aseT 

Tanafardobas ewodeba beli (b),  

sawarmoSi damontaJebulia samsxvrevi danadgari, lenturi konveirebi,  el. 

Zravebi da sxva mowyobilobebi, romlebic warmoadgenen xmauris eleqtromagnitur 

wyaros, xmauris done TiToeuli maTganisTvis ar aRemateba 105 decibels. 

Sesabamisad xmauris jamuri done iqneba: 

Lj = 105 + 10 lg 5 = 112 db. 

xmauri intensivobis mixedviT iyofa sam jgufad: 

a) pirvel jgufs miekuTvneba iseTi xmauri, romlis intensivoba aRwevs 80 

db-s. aseTi intensivobis xmauri adamianis janmrTelobisTvis saSiSi ar aris. 

b) meore jgufs mikuTvneba iseTi xmauri, romlis intensivoba erTi dReRamis 

ganmavlobaSi  icvleba 80 db-dan 135 db-de. aseTi xmauris zemoqmedeba iwvevs 

adamianis smenis daqveiTebas da Sromisunarianobis dawevas 10-30% -iT. 

xmauri, romlis intensivoba metia 135 db-ze, miekuTvneba mesame jgufs da 

yvelaze saxifaToa. 135 db-ze meti xmauris sistematuri zemoqmedeba (8-12 saaTis 

ganmavlobaSi) iwvevs adamianis janmrTelobis gauaresebas, Sromis nayofierebis 

Semcirebas. aseT xmaurs SeuZlia gamoiwvios letaluri SemTxvevebic.  

mudmiv samuSao adgilebSi bgeriTi wnevebis da xmis wnevis dasaSvebi doneebi 

mocemulia cxril # 4 -Si. 

xmauris dasaSvebi doneebi, mimdebare teritoriis sacxovrebeli da 

sazogadoebrivi  SenobebisTvis mocemulia cxril #5-Si. 

 

 



cxrili #4  

 

dasaxeleba 

Ooqtavuri zolebis saSualo geometriuli 

sixSire, hc 

xmauris 

Ddone, 

db 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

bgeriTi wnevebis done, db 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

sawarmoSi warmoqmnili 

xmauri, romelmac 

SeiZleba SeaRwios: 

a) iseT adgilebSi, sadac 

ganTavsebulia marTvis 

organoebi.  

b) laboratoria, sxva 

samsaxurebi. 

g) mudmivi samuSao 

adgilebi   
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   cxrili # 5 

 

# 

teritoriis an landSaftis 

daniSnuleba 

Ggazomvis ferda xmauris 

Ddone, 

db 

xmauris 

maqsim. 

done, 

db 

1 binebis sacxovrebeli oTaxebi, 

dasasvenebeli saxlebis sacxovrebeli 

oTaxebi, saZinebeli saTavsoebi, bavSvTa 

skolamdeli asakis dawesebulebebi 

7-dan 23 

saaTamde 

23-dan 7 

saaTamde 

40 

30 

55 

45 

2 sacxovrebeli saxlebis, ambulatoriebis, 

dasasvenebeli saxlebis, bagabaRebis da 

skolebis mimdebare teritoriebi 

7-dan 23 

saaTamde 

23-dan 7 

saaTamde 

55 

45 

70 

60 

3 sastumroebis da saerTo sacxovrebeli 

Senobebis mimdebare teritoriebi 

7-dan 23 

saaTamde 

23-dan 7 

saaTamde 

60 

50 

75 

60 



sxvadasxva danadgarebis mier warmowmnili bgeriTi wnevis doneebi (L) 

ganisazRvreba formuliT: 

L = Lp _20 lgr _ βα r /1000 _ 8 db   (3) 

sadac:  Lp _ aris sxvadasxva mowyobilobebis mier gamowveuli bgeriTi wnevis    

done, sawarmos pirobebisTvis is Seadgens 112  db-s. 

       r _ manZilia wyarodan mocemul adgilamde 

       βα _ atmosferoSi xmis CaxSobis sididea db/km da mocemulia cxril 6-Si                 

                                   

 cxrili # 6 

oqtanuri zolebis 

saSualo 

geometriuli 

sixSire, hc 

 

63 

 

125 

 

250 

 

500 

 

1000 

 

2000 

 

4000 

 

8000 

xmisdaxSoba, db/km. 0 0.7 1.5 3 6 12 24 48 

Fformula 3-Si mniSvnelobebis CasmiT, r manZilisTvis miiReba bgeriTi simZlavris 

doneebi  romlebic mocemulia cxrili 7-Si.  

cxrili #7  

oqtavuri zolebis 

saSualo 

geometriuli sixSire, 

hc 

bgeriTi wnevis doneebi decibelebSi, sawarmodan r manZilze 

(m) 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

63 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 54.5 53.1 52.0 50.9 50.0 

125 70.0 63.9 60.9 57.8 55.9 54.2 52.9 51.7 50.6 49.7 

250 69.9 63.9 60.3 57.7 55.3 54.0 52.6 51.4 50.3 49.3 

500 69.9 63.7 60.0 57.4 55.3 53.6 52.1 50.8 49.6 48.5 

1000 69.7 63.4 59.6 56.8 54.5 52.7 51.0 49.6 48.2 47.0 

2000 69.4 62.8 58.7 55.6 53.0 50.9 48.9 47.2 45.5 44.0 

4000 68.8 61.2 56.9 53.2 50.0 47.3 44.7 42.4 40.1 38.0 

8000 67.6 59.2 53.3 48.4 44.0 40.1 36.3 32.8 29.3 26.0 

xmauris jamuri done 69.4 62.8 58.8 55.6 53.0 50.9 49.0 47.2 45.6 44.1 

           



unda aRiniSnos, rom bgeris gavrcelebis siCqareze moqmedebs haeris 

temperatura da qaris siCqare, xolo bgeris CaxSoba ganisazRvreba adgilis 

reliefiT da haeris tenianobiT. Tu sawarmos teritoria gamwvebuli iqneba 

mravalwliani nargaobiT, xmis CaxSobis simZlavre gaizrdeba 10-13 decibeliT. 

aRniSnulis gaTvaliswineba saWiroa akustikuri mdgomareobis gaumjobesebisaTvis 

saWiro RonisZiebebis SemuSavebis dros.  

Catarebuli gaTvlebis da warmoebis teqnologiis gaTvaliswinebiT, obieqtidan 

warmoqmnili xmauri ar  aRemateba dasaSveb normebs.  

 

ultrabgerebi  

ultrabgerebi ewodeba drekad rxevebs da talRebs, romelTa bgeriTi sixSiris 

diapazoni ufro metia, vidre adamianis smenis zeda zRvari. ultrabgeris qveda 

zRvari pirobiTia, vinaidan smeniTi aRqmis unari icvleba sakmaod did diapazonSi. 

sawarmos pirobebSi ultrabgerebis wyaro SeiZleba iyos kompresori, el. 

Zravi, svadasxva mowyobilobebi da avtosatransporto saSualebebi. 

biologiur garemoSi ultrabgerebis gavlena damokidebulia mis sixSireze, 

STanTqmis xarisxze, ultrabgeriT velze, intensivobasa da sxva faqtorebze, 

saerTod ultrabgerebi biologiur sistemaze axdenen kompleqsur gavlenas _ 

meqanikur, qimiur da eleqtrofizikurs. 

8. ზედაპირული და გრუნტის წყლების  დაბინძურება 

      sawarmoo daniSnulebis wyali qarxanaSi gamoiyeneba qviSis gasarecxad 

da gacxrilvis procesSi, asevs betonis momzadebisas.  gamoyenebul wyals 

xarisxisadmi gansakuTrebuli moTxovnebi ar waredgineba. sawarmoo 

დაბინძურებაdaniSnulebis wylis asaRebad damuSavebulia zedapiruli wylis 

obieqtidan wylis aRebis teqnikuri reglamentis  proeqti, romelic 

SeTanxmdeba saministrosTan.  



       rac Seexeba sayofacxovrebo daniSnulebis wyals, igi sawarmoSi 

Semoitaneba gadasatani WurWliT garedan, rogorc dasaxlebuli punqtebis 

wyalsadenebidan, aseve sacalo vaWrobis qselidan.  

       sawarmoSi damontaJebuli danadgarebis da sxva sawarmoebis  

praqtikuli gamocdilebidan gamomdinare, 1 m3-i inertuli masalis 

garecxvaze daixarjeba araumetes 1.5 m3 wyali.  wylis aReba xdeba xelovnuri 

tboridan. wylis Sesabamisi saerTo maqsimaluri xarji samsxvrevi 

danadgarisTvis weliwadSi iqneba: 

       1.5 × 200 000 = 300 000 m3/wel,  

  saaTuri xarji 100.0 m3/sT, igive 0.028  m3/wm. 

    betonis kvanZisTvis wylis xarji Seadgens 200 l-s 1 m3 betonis 

warmoebaze 

       Sesabamisad betonis warmoebisTvis wylis wliuri maqsimaluri xarji 

iqneba: 

       0.2 × 80 000 = 16 000 m3/wel,  

      saaTuri xarji 5.33 m3/sT, igive 0.0015  m3/wm. 

      betonis kvanZisTvis wylis aReba SesZlebelia rogorc samsxvrevi 

danadgaris meqanikuri saleqaridan, aseve wyalaRebisTvis gamoyenebuli 

xelovnuri tboridan. 

     sul sawarmoo daniSnilebis wylis saproeqto moculoba Seadgens: 

    316 000m3/wel,  saaTuri xarji 105.33 m3/sT, igive 0.0295  m3/wm. 

sawarmoo Camdinare wylebi dabinZurebulia Sewonili nawilakebiT, 

amitom am wylebis gakamkameba xdeba sawarmos teritoriaze arsebul 

primitiul, horizontalur  or saleqarSi, romlebis warmadoba aris 1200 

m3³/dR. samsxvrev-damaxarisxebeli danadgaris da saniaRvre wylebisTvis da 30 

m3/dR. betonis kvanZisTvis. saleqaris gavlis Semdeg Camdinare wylis CaSveba 

xdeba md. xobiswyalSi. (sawarmodan daSorebulia 100 metriT). inertuli 

masalis garecxvis procesSi wyalis danakargi miRebulia 10-15 %-is 

garglebSi, saSualod 12.5 %.  



samsxvrev-damaxarisxebeli danadgaridan Camdinare wylis moculoba 

iqneba: 

100 X 87.5 = 87.5 m3/sT,  igive 0.024 m3/wm. 

wliuri saproeqto raodenoba 262 500 m3 

tipiuri meqanikuri gawmendis Semdeg koncentracia Camdinare wyalSi unda 

iyos 60  mg/l-de. Sewonili nawilakebis mdinaris wyalSi arsebul faqtiur 

raodenoba ar isinjeba da ar arsebobs Sesabamisi monacemebi. teqnikuri 

reglamentis moTxovnis mixedviT dgindeba zemoT moyvanili Camdinare wylebis 

xarisxis tipiuri maCvenebli: 

      60 × 87.5 =  5250 gr/sT. 

     Sesabamisad Sewonili nawilakebis wliuri CaSvebuli jamuri raodenoba  

samsxvrev-damaxarisxebeli danadgaridan iqneba: 

          Q wl. = 5250 × 3000 = 15 750 000 gr/wel.= 15.75 t/wel. 

  betonis kvanZSi sawarmoo gamoyenebuli wylebi warmoiSoba 

betonis kvanZis danadgarebis garecxvisas da 1 m3 betonze 

gadaangariSebiT Seadgens 0.04 m3-s, sul 3200 m3/wel. igive 

1.067 m3/sT, 0.000001 m3/wm. 

       Sesabamisad Sewonili nawilakebis wliuri CaSvebuli jamuri raodenoba  

iqneba: 

        60 × 1.067 =  64.02 gr/sT. 

             Q wl. = 64.02 × 3000 = 192 060 gr/wel.= 0.192 t/wel. 

      saniaRvre Camdinare wylebis warmoqmna xdeba 

atmosferuli naleqebis (wvima, Tovli) dros. 

    saproeqto teritoriaze warmoqmnili saniaRvre wylebis 

moculoba daiTvleba formuliT:  

V = 10 X F X H X K  m3/wel. 

sadac: 



V  – aris saniaRvre wylebis xarji, m3/wel; 

F   _ saproeqto teritoriis farTi, m2 (Cvens SemTxvevaSi 

Seadgens 3.5 ha-s); 

H  _ naleqebis saSualo wliuri raodenoba, mm, (Cvens 

SemTxvevaSi Seadgens weliwadSi 1904 mm-s); 

K _ teritoriis safaris tipze damokidebulobis koeficienti 

(Cvens SemTxvevaSi xreSis safarisTvis K=0.3). 

FformulaSi Seesabamisi monacemebis CasmiT miviRebT: 

 V = 10 X 3.5 X 1904 X 0.3 = 19992  m3/wel 

    naleqebis maqsimaluri dReRamuri raodenoba saproeqto 

teritoriisaTvis Seadgens 190 mm-s. Sesabamisad saniaRvre 

wylebis maqsimaluri dRe-Ramuri moculoba iqneba: 

 V dR.Ram = 10 X  3.5 X 190 X 0.3  = 1995  m3/dR.Ram 

  saniaRvre wylebis maqsimaluri saaTuri xarji (wvimis 

saSualo xangrZlivobad dRe-RameSi viRebT 5 saaTs) iqneba: 

V saaT.= 1995 /5= 399 m3/saaT. 

    saniaRvre wylebi (sul 19992 m3) meqanikuri saleqaris 

gavlis Semdeg Caedineba md. xobiswyalSi. aRsaniSnavia, rom 

saaTuri CaSveba gaTvlilia drois mcire monakveTSi, mxolod 

wvimis xangrZlivobis gaTvaliswinebiT. 

   Sewonili nawilakebis Semcveloba damuSavebul, saleqaridan 

gamosul saniaRvre wylebSi Seadgens: 

     19 992 X 60 =1 199 520 g/wel, igive 1.2 t/wel 

     saniaRvre Camdinare wylebi dabinZurebulia Sewonili nawilakebiT, 

amitom am wylebis gakamkameba xdeba sawarmos teritoriaze arsebul, or 

horizontalur meqanikur saleqarSi, romelTagan  #1-s warmadoba aris 1200 



m3³/dR da #2-s 30 m3³/dR. (sawarmoo da saniaRvre wylebis gasawmendad) 

saleqaris gavlis Semdeg Camdinare wylis CaSveba xdeba md. xobiswyalSi.  

                                sameurneo – fekaluri kanalizacia. 

  "samSeneblo normebisa da wesebis" 2.04.03-85", 3.9 punqtis Tanaxmad, im 

SemTxvevaSi, roca Camdinare wylebis xarji ar aRemateba dRe-RameSi 1  m3³-s, 

dasaSvebia amosawmendi ormos mowyoba. 

  obieqtis momsaxure personalis raodenoba Sadgens 10 kacs. Txevadi 

narCenebis moculoba 1 kacze Seadgens 7.3 m3/wel. anu 0.02 m3/dR. amdenad Cvens 

SemTxvevaSi Txevadi narCenis saerTo moculoba Seadgens 0.2 m3/dR. 

   Sesabamisad sawarmoSi moewyoba oradgiliani amosawmendi ormo, 

romlidanac gaTvaliswinebulia Txevadi  narCenebis perioduli gatana 

saasenizacio avtomanqaniT. 

   zedapiruli wylis obieqtis da gruntis wylebis dabunZurebis riskebi 

arsebobs: 

  a) gamwmendi nagebobis gaumarTav mdgomareobaSi eqspluataciis 

SemTxvevaSi; 

  b) avariuli CaSvebebisas, sameurneo-fekaluri wylebis araswori marTvis 

SemTxvevaSi; 

  g) navTobproduqtebis avariuli daRvris SemTxvevaSi. 

 

9. ნარჩენებით დაბინძურების შესაძლებლობა. 

საწარმოში მინტაჟის და ექსპლუატაციის პერიოდში წარმოიქმნება საწარმოო და 

საყოფახცოვრები ნარჩენები.  ნარჩენების  მისაღებად და დროებით  განსათავსებლად 

საწარმოს ტერიტორიაზე განთავსდება სპეციალური კონტეინერები. 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენები მოგროვდება და გაიტანება ხელშეკრულების 

საფუძველზე რაიონში მოქმედი კომუნალური სამსახურის მიერ. 

არასახიფათო   სამრეწველო  ნარჩენები: სალექარში არმოქმნილი დაბალი 

კონდისციის ქვისა, სესაფუღი მასალა , ჯართი და   სხვა, ასევე დროებით განთავსდება 

საწარმოს ტერიტორიაზე და შემდეგ მოხდება მათი გატანა ან გამოყენება ფუნქციურად 



(ჯართი ჩაბარდება მიმღებ პუნქტებს, სალეაქარის ქვიშა გამოყენებულ იქნება ქვაბულების 

შესავსებად, მილასდენების მონტაჟის დროს და სხვა). 

საწარმოში წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენები მოგროვდება სპეციალურ დაცულ 

სათავსში და შემდგომი გასატანად და უტილიოზაციისთვი გადაეცემა უფლებამოსილ 

ფირმას, შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე. 

         მონაცემები მოსალოდნელ ნარჩენებზე მოცემულია თანდართულ ცხრილში 

(ცხრილი #9). 

 

10. მოსალოდნელი ზემოქმედება ბიომრავალფეროვნებაზე. 

საწარმო განთავსდება არასასოფლო-სამეურნეო კატეგორიის მიწაზე. სიახლოვეს არ არის 

ტყის ფონდის მიწები. ამ ფართობში იშვიათი, დაცული მცენარეთა სახეობები და ფაუნის 

წარმომადგენლები არ აღრიცხულა. აქ შესაძლებელია გავრცელებული  იყოს  მინდვრის  

მღრნელები და ზოგიერთი სახეობის მწერი. 

მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევის კომპიუტერული გაანგარიშებით მავნე ნივთიერებათა 

კონცენტრაციები  მოქმედი ნორმების ფარგლებში მიღწეულია საწარმოო დანადგარებიდან 

250 მეტრში. ასევე ლოკალურია და მხოლოდ საწარმოს უშუყალო სიახლოვეს იქნება 

ზემოქნედება  ხმაურის გავრცელებით, ულტრაბგერის  გამოუოფის წყაროების წარმოებაში არ 

არის. 

საწარმოო გამოყენებული და სანიაღვრე წყლების  ჩაშვება წყალსადინარში მოხდება 

მხოლოდ მისი დალექვისა და გაკამკამების შემდეგ. 

ბიომრავლფეროვნებაზე გარკვეული ზემოქმედებას ადგილი ექნება უშუალოდ საწარმოს 

მიმდებარე აკვატორიაში. 

11. ზემოქმედება დაცულ ტერიტორიებზე. 

წარმოების  სიახლოვეს (500 მეტრი) არ არის დაცული ტერიტორია, საწარმოს 

სპეციფიკისა და  სიმძლავრის გათავლისწინებით დაცულ ტერიტორიებზე ზემოქმედებას 

ადგილი არ ექნება.   

12.ზემოქმედება ისტორიულ,  არქელოგიურ, კულტურული მემკვიდრეობის 

ძეგლებზე  



წარმოების  სიახლოვეს (500 მეტრი) არ არის აღრიცხული ისტორიულ,  არქელოგიურ, 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, შესაბამისად მათზე  ზემოქმედებას ადგილი არ 

ექნება.   

13.ნიადაგის და გრუნტის დაბინძურების ალბათობა 

საპროექტონტერიტორია წარმოადგენს არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწას. 

გრუნტის დაბინძურების რიკები არსებობს: 

ა) თხევადი საწვავის რეზერვუარიდან დიზელის   ავარიული დაღვრის შემთხვევაში; 

ბ)მძიმე ტექნიკის ან ავტოტრანსპორტის დაზიანების შემთხვევაში; 

გ)ნარჩენების არასწორი შენახვისა და ტრანსპორტირების შემთხვევაში; 

სამეურნეო-ფეკალური წყლების არასწორი მართვის შემთხვევაში. 

ყველა ზემოხსენებული რისკები თავიდან აცილების მიძნით  შემუშავდება შესაბამისი 

ღონისძიებების  გეგმა. 

14. ზემოქმედება ლანდშაფტზე 

ზემოქმედება ადგილობრივ ლანშაფტზე უმნიშვნელოა, საპროექტო ტერიტორიის 

სიახლოვეს სხვა სამრწველო საწარმოები არ არის. შესაბამისად საწარმოს მონტაჟი და მისი 

შემდგომი ექსპლუატაცია გამოიწვევს ლანშაფტის, უმნიშვნელო, ადგილობრივ, ლოკალურ 

ცვლილებას.  

15. ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაბნევის გაანგარიშების და ხმაურის 

გავრცელების მოდელირების შედეგების მიხედვით, უახლოესი საცხოვრებელი ზონების 

ტერიტორიებზე მავნე ნივთიერებათა მიწის ზედაპირზე კონცენტრაციების და ხმაურის 

დონეების გადაჭარბება მოსალოდნელი არ არის. დაწესებული რეგლამენტის დარღვევის 

(მაგალითად, სატრანსპორტო საშუალების ან/და საწარმოს დანადგარების არასწორი მართვა), 

აგრეთვე სხვადასხვა მიზეზის გამო შექმნილი ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში 

შესაძლებელია როგორც არაპირდაპირი, ისე მეორადი უარყოფითი ზემოქმედება. თუმცა 

ზემოქმედება არ განსხვავდება იმ რისკისაგან, რომელიც დამახასიათებელია ნებისმიერი სხვა 

საქმიანობისათვის, სადაც გამოყენებულია მსგავსი სატრანსპორტო საშუალებები და 

დანადგარები. აღსანიშნავია, რომ ტერიტორია სათანადოდ იქნება დაცული გარეშე პირების 

ხელყოფისაგან, (ტერიტორია შემოფარგლულია ღობით) ხოლო მომსახურე პერსონალი 

მკაცრად გაკონტროლდება უსაფრთხოების ნორმების შესრულების საკითხებში. 



16. კუმულიაციური ზემოქმედება 

საპროეტო ტერიტორიის სიახლოვეს სხვა სამრეწველო საწარმოები არ არის, აღირიცხა 

მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სავარგუილები. შესაბამისად 

კუმულიაციური ზემოქმედების რისკები უმნიშვნელოა. 

17.ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების რისკები. 

საქმიანობის სპეციფიკის, მასშტაბების და ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით 

ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

18. ბუნებრივი რესურსების მოხმარება 

ბუნებრივი რესურსებიდან საწარმო მოიხმარს ქვიშა-ხრეშს, რომლის მოპოვებაზეც მას 

გააჩნია სასრგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია #1005559 (04.06.2018 w.). ტექნოლოგიურ 

პროცესებში გამოყენებული იქნება ზედაპირული წყალი ხელოვნური ტბორიდან, მდ. 

ხობისწყალის ფილტრატი. 

                      19. სოციალური და ეკონომიკური გარემო 

ამ თვალსაზრისით საწარმოს საქმიანობა შესაძლებელია შეფასდეს როგორც დადაებითი. 

წარმოებაში ადგილობრივი მოსხლეობიდან შესაძლებელია დასაქმდეს 10-12 ადამიანი, 

წარმოების განვითარება   შესაძლებლობას ქმნის მომავალში გაიზარდოს დასაქმებულთა რიცხვი. 

გასათვალისწინებელია, რომ ქარხანაში წარმოებული პროდუქციის შემდგომ გამოყენებაზე  

დასაქმდება   ადამიანთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა. 

საქარმოს ფუნქციონირება ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის 

შევსებას და თანამშრომელტა ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას (ხელფასის სახით). 

გამოშვებული პროდუქცია, ქვიშა, ღორღი, ბეტონი ხელს შეუწყობს ადგილზე სამშენებლო 

სამუშაოების წარმოებას, განავითარებს  ინფრასტრუქტურას და სტიმულს მისცემს ახალი 

წარმოებების ამოოქნედებას.,     

20. garemoze da adamianis janmrTelobaze uaryofiTi  

zegavlenis Semcirebisa da Tavidan acilebis RonisZiebebi 

 

        sawarmos saqmianobis Sedegad, yvelaze mniSvnelovani zemoqmedeba xdeba 

atmosferul haerze. haerSi gamoiyofa araorganuli mtveri. gafrqvevbis Sesamcireblad 



betonis danadgarSi cementis silosebSi gamoyenebulia samsafexuriani mtverdamWeri 

sistema,  jamuri efeqturobiT 98 %. 

     wyalsadinaris, aseve niadagis dabinZurebis Tavidan acilebis mizniT, sawarmo 

uzrunvelyofs saniaRvre wylebis gawmendas arsebul meqanikur saleqarSi,. saleqarSi 

mogrovili wyalis nawili gamoiyeneba sawarmos wyalmomaragebis sistemaSi. 

     saleqari moewyoba sawarmos teritoriaze da misi gamtarianoba aRwevs 

dR/RameSi 500 m3-s.   

sawarmo valdebulia ise moawyos Tavisi saqmianoba, rom sakuTari teritoriis gareT 

ar moxdes saniaRvre wylebis gadineba, risTvisac saWiroa atmosferuli naleqebis 

Semkrebi sistemis mowyoba. 

Txevadi navTobpoduqtebis saacvis irgvliv teritoria mobetondeba da aRiWurveba 

navTobdamWeriT. 

samrewvelo narCenebis nawili (daWerili cementis mtveri) xelaxla iqneba 

gamoyenebuli teqnologir ciklSi, xolo saniaRvre wylebis saleqarSi daleqili 

inertuli masalis arakondiciuri fraqcia gamoiyeneba mosasworeblad gzebsa da 

gzispirebze, nawili ki SesaZlebelia gatanili iqnas winaswar SerCeul adgilze. 

zemoqmedebis Semcirebis ZiriTad saSualebebs warmoadgens: 

_ mtverdamWeri da wyalgamwmendi mowyobilobebi. 

_ sawarmos teritoriis da misasvleli gzebis morwyva qarian da unaleqo dReebSi. 

_ xmaurdaxSoba da sxva teqnikuri saSualebebi. 

_ teritoriis gamwvaneba. 

_ narCenebis xelaxali gamoyeneba teqnologiur ciklSi. 

sawarmo Sromis dacvis mizniT uzrunvelyofs: 

_ mowyobilobebis ganlagebas intervalebisa da normebis Sesabamisad, danadgarebis 

moxerxebul da usafrTxo momsaxurebas; 

_ agregatebis brunvisa da mamoZravebeli nawilebis SemoRobvas an garsacmSi Casmas; 

_ saremonto da samontaJo miznebisaTvis tvirTamwe mowyobilobebis dadgmas; 



_ ZiriTadi da teqnologiuri mowyobilobebis  momaragebas blokirebisa da signalizaciis 

sistemebiT; 

_ mowyobilobebis muSaobis dros warmoqmnili mtvris hermetizacias da misi 

centralizebul sistemaSi CarTvas; 

_ sawarmos teritoriis poerioduli morwyva, amtverebis Tavidan asacileblad;  

sawarmos mowyobilobebidan da danadgarebidan gamiwveuli xmaurisagan dacvis mizniT, 

samuSao adgilebze da sawarmoo zonebSi gaTvaliswinebuli iqneba: 

_ xmaurTan brZolis teqnikuri saSualebani; 

_ mowyobilobis wyaroSi xmauris Semcireba; 

_ moZravi detalebis zusti statiuri da dinamiuri balansireba; 

_ haeris gamonabolqvze xmaurmayuCis dayeneba; 

_ vibroizolaciis mowyoba; 

_ haersatareblis ventilatorebTan SeerTeba; 

_ eqskavatoris, buldozeristebis, msxvrelebis da cxavis memanqaneebis muSaoba 

sayurisebiT; 

_ samSeneblo akustikuri RonisZiebebis gatareba; 

_ muSaobis organizacia (drois Semcireba xmauris pirobebSi, samkurnalo, 

profilaqtikuri da sxva RonisZiebani); 

_ avtotransportis dabali siCqariT moZraoba. 

saxanZro usafrTxoebis mizniT, tertoriaze ganTavsdeba xanZarsawinaaRmdego 

inventari da daculi iqneba  kanoniT dadgenili xanZarsawinaaRmdego moTxovnebi. 

sawarmom, Tavis mxriv, unda uzrunvelyos mimdebare teritoriis keTilmowyoba. am 

mxriv mwvane nargavebis roli metad mniSvnelovani da mravalferovania, gansakuTrebiT 

aRsaniSnavia mwvane nargavebis higienuri Tvisebebi, radgan isini aregulireben siTbur da 

radiaciul reJims, mikroklimats, garemoSi qmnian komfortul pirobebs. mniSvnelovnad 

asusteben garemos iseTi arasasurveli faqtorebis moqmedebas, rogoricaa qari, mtvriT 

da mavne airebiT dabinZureba, xmauri. Mwvane nargavebi dadebiTad moqmedebs adamianis 

janmrTvelobaze, mis fsiqikaze, aumjobesebs ganwyobilebas, amaRlebs organizmis saerTo 



tonuss da Sromisunarianobas. Aaseve didia mwvane nargavebis  arqiteqturul-

dekoratiuli mniSvneloba. gamwvaneba SeiZleba ise moewyos, rom harmoniulad Seerwyas 

sawarmos arqiteqturul garemos. 

      garemoze da adamianis janmrTelobaze negatiuri zemoqmedebis 

Semcirebis RonisZiebebi detalurad damuSavdeba gzS proeqtSi. 

 

 

 

 

garemoze da adamianis janmrTelobaze negatiuri zemoqmedebis 

Semcirebis RonisZiebebi 

cxrili #8 

negatiuri  

zemoqmedeba 

negatiuri zemoqmedebis 

Semarbilebeli zomebi 

Sesrulebis 

vadebi 

samuSao da 

zemoqmedebis 

gavrcelebis zonebSi 

mtvris koncentraciis 

zrda 

mtverdamWeri danadgarebis 

muSaobis efeqturobis kontroli, 

araorganizebuli mtverwarmoqmnis 

adgilebis (gruntis gzebi, 

sawyobebi) morwyva 

sistematiuri 

mavne nivTierebebis 

koncentraciis zrda. 

maTi miwispira koncentraciebis 

kontroli samuSao da 

zemoqmedebis gavrcelebis zonaSi 

sistematuri 

xmauri da vibracia. stacionaluri danadgarebis 

muSaobis kontroli da 

profilaqtika, mZime satransporto 

saSualebebis (satvirTo 

avtomanqanebi, sagzao teqnika) 

dabal sCqareebze muSaobis 

sistematiuri 



uzrunvelyofa  

 

 

wylis dacva 

sayofacxovrebo-sameurneo wylebis 

mogroveba specialur rzervuarSi 

wyalSemkrebebis, saleqaris 

muSaobis kontroli da 

profilaqtika 

saniaRvre qselis mowyoba, Txevadi 

navTobproduqebis rezervuarebis 

navTobdamWerebiT uzrunvelyofa. 

sistematiuri 

 

narCenebis marTva 

mtverdamWeri sistemebidan 

miRebuli mtveris damruneba 

teqnologiur ciklSi 

saleqarSi dagrovili masis gatana 

SeTanxmebul teritoriaze. 

navTobproduqtebiT dabinZurebuli 

narCenebis, niadagis, gamoyenebuli 

zeTebis da sxva 

navTobproduqtiani narCenebis 

Segroveba specialurad gamoyofil 

da momzadebul adgilze. am 

narCenebis gatana da utilizacia  

Sesabamisi nebarTvis mqone 

kontraqtoris  

mier sayofacxovrebo narCenebis 

gatana Sesabamisi kontraqtoris 

mier 

sistematiuri 

 

 

saWiroebis 

SemTxvevaSi 

 

 

 

sistematiuri 

momsaxure 

personalis 

usafrTxoeba da 

janmrTelobis dacva 

momsaxure personalis 

sayofacxovrebo saTavsebiT 

uzrunvelyofa 

momsaxure personalis 

mudmivad  

 

SemuSavebuli 

grafikis 



uzrunvelyofa spectansacmeliT da 

individualuri dacvis 

saSualebebiT 

momsaxure personalisTvis garemos 

dacviT  da usafrTxoebis 

sakiTxebze swavlebis Catareba 

momsaxure personalisTvis 

samedicino Semowmebis perioduli 

Catareba 

mixedviT 

SemuSavebuli 

grafikis  

mixedviT 

SemuSavebuli 

grafikis 

mixedviT 

 


