გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიში
ივლისი, 2021
სს RMG Copper | შპს RMG Gold

ზედაპირული და მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლების მონიტორინგი
სს RMG Copper-ის და შპს RMG Gold-ის გარემოს დაცვის დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი ლაბორატორიის მიერ, თვის მანძილზე მიმიდნარეობდა
ზედაპირული და მიწისქვეაშა (გრუნტის) წყლის მონიტორინგი (ლაბორატორიული კვლევა) წყალში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა
კონცენტრაციების განსაზღვრის მიზნით.
ზედაპირული წყლის ობიექტების: მდ. კაზრეთულას, მდ.მაშავერას, კვირაცხოვლის ღელეს ,მდ.ფოლადაურის და მდ.ხრამის მონიტორინგის
წერტილებიდან (სულ 15 წერტილი) თვის მანძილზე აღებული იქნა 208 სინჯი.
 მდ. კაზრეთულადან - 52 სინჯი;
 მდ. მაშავერადადან - 118 სინჯი;
 კვირაცხოვლის ღელედან - 26 სინჯი;
 მდ.ფოლადაურიდან - 12 სინჯი;
 მდ.ხრამიდან - 8 სინჯი.
მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლების მონიტორინგის წერტილებიდან (11 სადამკვირვებლო ჭაბურღილი) თვის მაძილზე აღებული იქნა სულ 11 სინჯი,
აქედან,
RMG Gold - საყდრისის მონიტორინგის ზონის ჭაბუღილებიდან - 7 სინჯი: ,,კვირაცხოველი-2’’-დან 2 სინჯი და" ბალიჭიდან" - 2 სინჯი, ასევე ბნელი
ხევის ჭაბურღილებიდან - 3 სინჯი.
RMG Copper-ის მონიტორინგის ზონის ჭაბუღილებიდან 4 სინჯი: " კუდსაცავის ძირიდან" -2 სინჯი და "ჭალიდან" -2 სინჯი. დანარჩენ ოთხ
ჭაბურღილში წყლის შემოდენა არ დაფიქსირებულა.
გარემოსდაცვით ლაბორატორიაში განხორციელდა 197 ნიმუშის პრეპარირება და ინსტრუმენტალური კვლევა: სპილენძის, რკინის, თუთიის და
სულფატ იონის შემცველობაზე.
22 საანალიზო ნიმუში ჩაბარებული იქნა დამოუკიდებელ აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში (შპს ,,გამა) წყალში კადმიუმის, მანგანუმის და ციანიონის (ჭაბურღილის სინჯი) და სხვა შემცველობის განსაზღვრის მიზნით, აქედან, მდ.კაზრეთულადან - 6 სინჯი; მდ.მაშავერადან - 8 სინჯი და
მდ.ფოლადაურიდან - 4 სინჯი და ჭაბურღილებიდან 4 სინჯი.
განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების მიხედვით თვის მანძილზე მდინარეების მონიტორინგის წერტილებზე
წყლის ხარისხის
მდგომარეობა ძირითადად სტაბილური იყო და მიღებულ მაქსიმალურ მაჩვენებლებს არ გადაუჭარბებია ,,საქართველოს ზედაპირული წყლების
დაბინძურებისაგან დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე'' საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბერის №425
დადგენილებით (დანართი 2) განსაზღვრული ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებისთვის. (ცხრილი 1)
შედარებით მაღალი მონაცემი დაფიქსირდა მდ.კაზრეთულაზე 29 ივლისს თუთიის - 0.97, სპილენძი 0,91 და სულფატიონი 479 მგ/ლ, რაც
გამოწვეული იყო მოსული ატმოსფერული ნალექის შედეგად .კომპანიის მეტეო სადგურის მიერ ივლისის თვეში აღრიცხული იქნა 51,3 (!) მმ ნალექი:
აქედან 29 ივლისს 12,9 მმ; 7 ივლისს 3,05 მმ; 10 ივლისს 10,41მმ; 13 ივლისს 3,81მმ, 24 ივლისს 6,10მმ, 28 ივლისს 6,86მმ. რის შედეგადაც კაზრეთულას
ბუნებრივ კალაპოტში წარმოქმნილმა წყლებმა იქონია მცირედი ზეგავლენა მდინარის წყლის ხარისხზე.
რაც შეეხება, მიწისქვეშა (გრუნტის) წყლების შემცველობებს, დინამიკაში წინა თვეებთან შედარებით მნიშვნელოვანი ცვლილება მძიმე მეტალების
კუთხით არ გამოვლენილა და ასევე არ დაფიქსირებულა ციან-იონის კონცენტრაცის მაჩვენებელი.
განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე, მონაცემთა დამუშავებისა და მისი ანალიზით შესაძლებელია განვსაზღვროთ
ზედაპირულ წყლის ობიექტებში წყლის ქიმიურ ინგრედიენტთა საშუალო კონცენტრაციები თვის მაძილზე, რომლის მიხედვით, საწარმოო
ტერიტორიის მიმდებარედ მდინარეების წყლის შემცველობები საკვლევ ინგრედიენტებზე მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებოდა ფონურ
მდგომარეობასთან მიმართებაში. (ცხრილი 2)

მონიტორინგის წერტილებზე წყალში მძიმე მეტალების მაქსიმალური კონცენტრაცია მგ/ლ და PH მაჩვენებელი.
ცხრილი 1

მდინარეებში მძიმე მეტალების საშუალო კონცენტრაცია (მგ/ლ) და PH მაჩვენებელი (ფონურთან შედარებით)
ცხრილი 2

* შენიშვნა: კონცენტრაცია 0,04 წარმოადგენს აპარატურის (სპექტროფოტომეტრის) მგრძნობელობის ზღვრულ დონეს, შესაბამისად აღნიშნული
კონცენტრაცია მოიცავს დიაპაზონს 0-დან 0,04-მდე მილიგრამს ლიტრში.

ატმოსფერული ჰაერის მონიტორინგი
სს RMG Copper-ის და შპს RMG Gold-ის გარემოს დაცვის დეპარტამენტის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის განყოფილების მიერ, თვის მანძილზე
მიმდინარეობდა მონიტორინგი ატმოსფერულ ჰაერში დამაბინძურებელ ნივთიერებეთა კონცენტრაციის და ხმაურის დონის გასაზღვრის მიზნით.
სპეციალურად შერჩეულ პუნქტებზე ინსტრუმენტალური მეთოდით ატმოსფერულ ჰაერში განისაზღვრა მტვრის, ციანწყალბადმჟავის (HCN) და წვის
პროდუქტების (CO, NOx) მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები (მგ/კბმ) და ხმაურის დონე (დეციბელი).
მონაცემები შეტანილი იქნა საველე აქტებში და გაანალიზდა მიღებული მაჩვენებლების საშუალო და მაქსიმალური ერთჯერადი კონცენტრაციები
თითოეული პუნქტის მიხედვით, რომელიც აღრიცხულია შესაბამის ცხრილებში, კერძოდ:
 RMG Gold - კვარციტის ტერიტორიაზე მტვრის და ხმაურის გაზომვა განხორციელდა 5 სამონიტორინგე პუნქტში, ცინაწყალბადმჟავის - 7 პუნქტში,
ხოლო წვის პროდუქტების - 3 პუნქტში. (ცხრილი 1).
 RMG Gold - საყდრისის ტერიტორიაზე მტვრის და ხმაურის გაზომვა განხორციელდა 7 სამონიტორინგე პუნქტში, ხოლო ცინაწყალბადმჟავის და წვის
პროდუქტების - 6 პუნქტში. ასევე გეგმიური მონიტორინგის ფარგლებში მტვრის და ხმაურის მონაცემები გაიზომა ბნელი ხევის სამთო უბნის
ტერიტორიასა და მადნის ზიდვის მარშუტზე 6 სამონიტორინგე პუნქტში. (ცხრილი 2)
 RMG Copper- სპილენძის გამამდირებელი ფაბრიკის ტერიტორიაზე მტვრის და ხმაურის გაზომვა განხორციელდა 7 სამონიტორინგე პუნქტზე, ხოლო
ბექთაქარის საბადოდან მადნის ზიდვის პერიოდში - ერთხელ. (ცხრილი 3)
ინსტრუმენტალურმა გაზომვებმა მოიცვა, როგორც საწარმოს შიდა ტერიტორია სადაც განთავსებულია ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა
გაფრქვევის ორგანიზებული (მათ შორის სტაციონალური) და არაორგანიზებული წყაროები, ასევე მათგან 500 მეტრიან ნორმირებულ ზონის
საზღვარი და ტერიტორიის გარეთ უახლოესი დასახლებულ პუნქტები (უახლოესი მოსახლე), გარდა ამისა მტვრის და ხმაურის კონცენტრაცია
განისაზღვრა მადნის ზიდვის მარშუტებზე.
მტვრის კონცენტრაცია არ გაზომილა ნალექის გამო 15 ივლისს ბნელი ხევის მიმრთულებით, ხოლო ბექთაქარის საბადოდან მადნის ზიდვუსიზდვა არ
განხორციელებულა თვის მანძილზე.
ინსტუმენტალური გაზომვების შედეგად არ აფიქსირებულა მტვრის კონცენტრაციის ზდკ ნორმაზე - 0,5 მგ/კბმ გადაჭარბების ფაქტი, შედარებით
მაღალი კონცენტრაციები დაფიქსირდა კვარციტის სამსხვრევის მიმდებარედ 0,049 მგ/კბმ, საყდრისის სამსხვრევის - 0,06 მგ/კბმ.
მადნის ზიდვის მარშუტზე მტვრის კონცეტრაციას ასევე არ გადაუჭარბებია ნორმირებული ზღვარისთვის და სისტემატიურად მიმდინარეობდა
ძირითადი სატრანსპორტო გზების მორწყვის პროცესი, აქაც შედარებით მაღალი მონაცემი დაფიქსირდა RMG Copper-ის მადნი საზიდ გზაზე - 0,074
მგ/კბმ, რომელიც დაშორებულია დაბა კაზრეთის უახლოეს მოსახლედან 3,5 კმ მანძილით.
RMG Gold-ის საწარმოო ტერიტორიაზე ციანწყალბადმჟავის (HCN) კონცენტრაცია დაფიქსირდა, მხოლოდ დასხურების ზონაში (0,3 მგ/კბმ) რაც სრულ
შესაბამისობაში იყო საწარმოო ტექნოლოგიურ პროცესებთან და არ გადაუჭარბებია დასაშვები ნორმისთვის.
საწარმოს ტერიტორიების 500 მ ნორმირებული ზონის საზღვარზე, ასევე უახლოეს დასახლებულ პუნქტებში მთელი თვის მანძილზე მნიშვნელოვნად
დაბალი კონცენტრაცია იქნა დაფიქსირებული მტვრის და ხამურის, ხოლო ციანწყალბადმჟავის და წვის პროდუქტების მაჩვენებლები არ
გამოვლენილა.
მადნის ზიდვის მარშუტზე მტვრის კონცეტრაციას ასევე არ გადაუჭარბებია ნორმირებული ზღვარისთვის და სისტემატიურად მიმდინარეობდა
ძირითადი სატრანსპორტო გზების მორწყვის პროცესი.

ატმოსფეროში მტვრის, HCN, Co, NOx კონცენტრაცია (მგ/კბმ) და ხმაურის დონე (დბა) RMG Gold - კვარციტის გროვული გამოტუტვის
საწარმო უბნის მონიტორინგის პუნქტების მიხედვით.
ცხრილი 1

ატმოსფეროში მტვრის, HCN, Co, NOx კონცენტრაცია (მგ/კბმ) და ხმაურის დონე (დბა) RMG Gold - საყდრისის გროვული
გამოტუტვის საწარმო უბნის და ბნელი ხევის სამთო უბნის მონიტორინგის პუნქტების მიხედვით.
ცხრილი 2

ატმოსფეროში მტვრის, HCN, Co, NOx კონცენტრაცია (მგ/კბმ) და ხმაურის დონე (დბა) RMG Copper საწარმო ტერიტორიის და მადნის
ზიდვის მარშუტის მონიტორინგის პუნქტების მიხედვით.
ცხრილი 3

ნიადაგის მონიტორინგი
ნიადაგის მონიტორინგი მთელი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა შპს RMG Gold-ის საყდრისის საბადოს გროვული გამოტუტვის უბნის მიმდებარე
ტერიტორიაზე.
შერჩევითი პრინციპით, თანმიმდევრულად PH -ის საველე გაზომვები განხორციელდა სასოფლო-სამეურნეო, არასასოფლო-სამეურნეო (გზის
პერიმეტრები, ტერიტორიის ხრიოკი, მწირი ფართობები) კატეგორიის ნიადაგებში და ტყით დაფარულ ტერიტორიაზე (ტყის კორომებში).
PH - ის საველე გაზომვა განხორციელდა ყველა კატეგორიის ნიადაგებში თვის მანძილზე 4- ჯერ.
ნიადგში მძიმე მეტალების და ციანიდის კონცენტრაციის განსაზღვრის მიზნით, ერთი გაერთიანებული სინჯი აღებული იქნა არასასასოფლო
სამეურნეო კატეგორიის ნიადაგში ცენტრალური საავტომობილო გზის პერიმეტრზე (საყდრისის N1 კარიერის მიმდებარედ) და ლაბორატორიულ
კვლევა განხორციელდა დამოუკიდებელ აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში.
განხორცილებული კვლევის შედეგად საკვლევ ნიმუშში დაფიქსირდა მანგანუმის გადაჭარბების ფაქტი, ხოლო სხვა კომპონენტების გადაჭარბება არ
დაფიქსირებულა, ასევე არ გამოვლენილა ნიადაგში ციანიდის კონცენტრაცია, ხოლო PH -ის მაჩვენებელი ძირითადად მერყეობდა 7,5-8,5 ფარგლებში
(ცხრილი 1)

ერთგვაროვანი კატეგორიის ნიადაგებში PH -ს საველე გაზომვის მონაცემი და საკვლევ ნიმუშში მძიმე მეტალების
კონცენტრაცია (მგ/კგ)
ცხრილი 1

*ზდკ-ს აღმნიშვნელი განსაზღვრულია ,,გარემოს ხარისხობრივი ნორმების დამტკიცების შესახებ’’ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის 2001 წლის 16 აგვისტოს N 297/ნ - ბრძანების XXIV თავის მე-9 დანართის მიხედვით (მძიმე მეტალების ზღვრულად დასაშვები და საორიენტაციო
დასაშვები კონცენტრაციები – სხვადასხვა ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების მქონე ნიადაგებში)

