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აგლომერაცია 

 

ტექნიკური პროგრესი 

ერთჯერადი ჭურჭლის 

გამოჩენა. 

ძნელად ხრწნადი 

შესაფუთი მასალა 

 

 

კულტურის 

განვითარება და 

ტურიზმი 

  

ქალაქების 

გაფართოვება, 

ურბანიზაცია 



თითოეულ ჩვენგანს 

მაღაზიიდან გამოაქვს 

არა მარტო საჭირო   

პროდუქტი, არამედ 

უზარმაზარი 

რაოდენობის შესაფუთი 

მასალა.   

თითოეული ადამიანი 
ყოველწლიურად  
ნაგავში  აგდებს 

დაახლოებით 600 
პოლიეთილენის 
ტომარას და 200 

პლასტმასის ბოთლს. 

 

ჩვენი ურნებიდან 
შესაფუთი მასალა 

მიდის ნაგავსაყრელზე.   
რამდენიმე წუთიანი 

კომფორტის შედეგად  
ბინძურდება 

ათასობით ჰექტარი 
მიწა.. 

 



მიზანი  
 
 ეკოლოგიურად უსაფრთხო ნაგავსაყრელის ლაინერის შექმნა;  
  ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ჩვენ მიერ შექმნილი ლაინერის ზემოქმედების 

შეფასება;  
  მოხსენების და რეკომენდაციების დაწერა დასაბუთებული არგუმენტებით 

კვლევის შედეგების მიხედვით.  
  გარემოსდაცვითი საკითხების განხილვა 
 
ამოცანები  
 
 საზოგადოების ეკო-ცნობიერების დონის განსაზღვრა და ზრუნვა მის 

ასამაღლებლად;  
 ინფორმაციის მოძიება და ანალიზი;  
 მოდელების შექმნა;  
 კვლევების განხორციელება და შეფასება;  
 დასკვნების საფუძველზე ლაინერის დამზადება;  
 მოხსენებისა და რეკომენდაციების დაწერა.  
 აქცია გარემოს დაცვის შესახებ 

სამუშაოს დელეგირება 
1.მასალების მოძიება 
2. მოსახლეობის გამოკითხვა 
3. ნაგავსაყრელზე 
მდგომარეობის შესწავლა 
4. მოდელების  შექმნა 
5. ექსპერიმენტის  ჩატარება 
6. რეკომენდაციების გაცემა 







რისკების კლასი ნარჩენების დახასიათება   

  პირველი   უკიდურესად სახიფათო 

მეორე მაღალი საშიშროების 

მესამე ზომიერად საშიში 

მეოთხე დაბალი საშიშროების 

უკიდურესად სახიფათო 
შეიცავს ვერცხლისწყალს,კადმიუმს, ციანიდს, 

სამქლორიან სტიბიუმს, ბენზოპირენს, 
დარიშხანის ოქსიდსა და სხვა. 

მაღალი საშიშროების 
შეიცავს  სპილენძისა და ნიკელის ქლორიდებს, 

სტიბიუმის (II) ოქსიდს, ტყვიის ნიტრატს და სხვა. 

ზომიერად საშიში 
შეიცავს   სპილენძის სულფატს, სპილენძის  

ოქსალატს, ნიკელის ქლორიდს, ტყვიის 
ოქსიდს,ოთხქლორიან ნახშირბადსა და სხვა 

დაბალი საშიშროების 
შეიცავს   მანგანუმისა და თუთიის სულფატებს, 

ფოსფატებს, თუთიის ქლორიდს და სხვა 

! უტილიზაცია 
მყარი ნარჩენების  ნაგავსაყრელებზე  შეიძლება 
მოხვდებს მხოლოდ III და IV კლასის   ნარჩენები 

ყველაზე საშიშია თუ ნაერთი შეიცავს                   
ბერილიუმს, კადმიუმს, ვანადიუმს, კობალტს, ნიკელს, ქრომს, 

ტყვიას, ვერცხლისწყალს, მეტალორგანული ნაერთებს, 
ნავთობიპროდუქტებს, გამხსნელებს, კატალიზატორების ნარჩენებს.. 
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კვირის დღეები სურსათის 

ნარჩენები 

ქაღალდი მეტალი პლასტმასი, 

ცელოფანი 

მინა,  

კერამიკა 

სხვა ნარჩენები 

ორშაბათი 0,240 0,077 - 0,070 0,16  0.85 

სამშაბათი 0.160 0,090 - 0.12 0,11  0.267 

ოთხშაბათი 0,190 0,120 0,12 0,09 0,54 - 

ხუთშაბათი 0,64 0.250 - 0,02 - - 

პარასკევი 0,320 0.140 0.18 0.15 - 0,823 

შაბათი 0,42 0,2530 - 0,1 - 0,9 

კვირა 0,45 0,17 0.10 0,12 0,25 0,22 

სულ 3,37 1,10 0,6 0,600 1,06 1,87,06 

მასური წილი 39,65% 12,94% 5,88 % 7,04 % 12% 22 % 

 

ნარჩენების საერთო მასა კვირაში  -  8,5 კგ, 
თვეში – 8,5 .4 = 34კგ ,                                             
წელიწადში – 34 . 12 = 408კგ.    
ნაგვის ურნაში ძირითადი ადგილი 
უკავია  კატეგორიას  «სურსათის 
ნარჩენი».    

№ 1  ოჯახი - 5 სულიანი  



№ 2   ოჯახი  -  6  სულიანი  
კვირის დღეები სურსათის 

ნარჩენები 

ქაღალდი მეტალი პლასტმასი, 

ცელოფანი 

მინა,  

კერამიკა 

სხვა ნარჩენები 

ორშაბათი 0,55  0,087 0,1 0,17 0,26  0.17 

სამშაბათი 0.56 0,085 - 0.12 0,11  0.16 

ოთხშაბათი 0,59 0,058 0,12 0,07 0,2 - 

ხუთშაბათი 0,64 0.25 - 0,12 0,24 - 

პარასკევი 0,52 0.24 - 0.1 - 

შაბათი 0,72 0,153 - 0,1 - 1,5 

კვირა 1,11 0,117 0.14 0,12 0,25 1,22 

სულ 4,69 0,99 0,36 0,8 0,86 3,05 

მასური წილი 43,65% 9,24% 3,88 % 8,04 % 8 % 27,19 % 

ნარჩენების საერთო რაოდენობა კვირაში   -  10,75 კგ, 
თვეში –43კგ , წელიწადში – 516კგ.    
ნაგვის ურნაში ძირითადი ადგილი უკავია  
კატეგორიას  «სურსათის  ნარჩენები».  

 , 







მუდმივი: 
1.ლაინერის დისპერსიულობა 
2.მოდელის მოცულობა 
3.ფილტრატის  მოცულობა 
4.ფილტრაციის დრო 
5.ლაინერის სიმაღლე 
ცვლადი: 
1.ლაინერის სახეობა: 



 





მიკროორგანიზმთა საერთო 
რაოდენობის განსაზღვრისთვის 

გამოიყენება,                                          

საფუარის  ექსტრაქტის აგარი.  



კოლიფორმული ბაქტერიები საკვებ 

ნიადაგზე  ქრომოგენულ აგარზე 
იღებენ მოვარდისფრო-მოწითალო 

შეფერილობას, ხოლო  E.coli მოჩანს 

ლურჯ ფერად. 

ფსეუდომონა აეროგინოზას 
იდენტიფიკაციისთვის 

გამოიყენება  Pseudomonas agar 
base-საკვები ნიადაგი . 

ენტეროკოკების 
იდენტიფიკაციისთვის 
გამოიყენება  Slanetz and bartley 
medium-საკვები ნაიდაგი,. 



პოლიგონის ფილტრატის ტიპი ТБО და 
მთავარი შემცველი ინდიკატორები  

დასახელებული პარამეტრები, 

განზომილების ერთეული 

«ახალგაზრდა 

პოლიგონი» -მჟავა ფაზა  

«ძველი პოლიგონი» - მეთანის 

ფაზა  

рН 6,0-7.2 

 

7,5-8,5 

 

ჟქმ, მგО2 /დმ3 900-40000 450-9000  

ჟბმ მგ О2 /დმ3 600-27000 20-700  

 

ორგანული მჟავები, მგ/დმ3 1400-6900 5-1100 

 

ჰალოგენური ნაერთები, მგ/დმ3 260-6200  195-3200 

 

ამონიუმის აზოტი, მგ/დმ3 27-5000 

 

27- 5000  

Fe3+ , მგ/დმ3 3-500 4-125 

Ca2+ , მგ/დმ3 80-2300 50-1100 

 

Mg2+ , მგ/დმ3 30-600 25-300 

 

SO4 2- ,მგ/დმ3 35-950 25-250 

Cl- , მგ/დმ3 300-12500 300-12500 

 



პარამეტრების 
დასახელება 

საწყისი ნაჟური 
წყალი 

თიხა და სილა ცარცი, თიხა 
და სილა 

ორგანული 
ნახშირბადი, თიხა 
და სილა   

ტრიზო  
პლასტი 

 

ფერი მუქი ყავისფერი ღია 

ჩალისფერი 

ღია 

ჩალისფერი 

ღია  ჩალისფერი 

 
- 

სუნი მძაფრი 
შარდოვანას სუნი 

მძაფრი  
შარდოვანას 

სუნი 

  მძაფრი 
შარდოვანას 

სუნი 

 

  მძაფრი 
შარდოვანას სუნი 

 

- 

 



. პარამეტრების 
დასახელება 

საწყისი ნაჟური 
წყალი 

თიხა და 
სილა 

ცარცი, თიხა და 
სილა 

  

ორგანული 
ნახშირბადი, 
თიხა და სილა   

ტრიზო  
პლასტი 

PH-ის განსაზღვრა სენსორული ხელსაწყოს საშუალებით 

      PH 
 5,51 4,11 4,97 4,85 - 



პარამეტრების 
დასახელება 

საწყისი ნაჟური 
წყალი 

თიხა და 
სილა 

ცარცი, თიხა და 
სილა 

  

ორგანული 
ნახშირბადი , 
თიხა და სილა   

ტრიზო  
პლასტი 

პერმანგანატული დამჟანგველობის განსაზღვრა 

ჟქმ, მგ(02)/დმ3  1 978,95 1 978,95 

 

848  1280  - 

ჰიდროკარბონატ იონის განსაზღვრა 

HCO3 - მგ/დმ3 5551 4637 5355,8 5063 - 

დამჟანგველობა = 0,1 . 17,2 . 8 . 1000/10 = 1376მგ/ლ 
 
ჰიდროკარბონატ იონის განსაზღვრა 
დაიხარჯა 9,1 მლ   0,1 N  მარილმჟავას ხსნარი,  
საწყის ნაჟურში HCO3

-  = 0,1.9,1 .61 . 1000/10 = 5551 მგ/ლ 



. პარამეტრების 
დასახელება 

საწყისი ნაჟური 
წყალი 

თიხა და 
სილა 

ცარცი, თიხა 
და სილა 

  

ორგანული 
ნახშირბადი, 
თიხა და სილა   

ტრიზო  
პლასტი 

Cl- მგ/დმ3  834,25 408,5 548.15  660.3  - 

CI-  + Ag+ -> AgCI   
K2CrO4  + Ag+  -> Ag 2CrO4     + 2K +   წითელი ფერის ხსნარი 
დაიხარჯა 2,55მლ  ვერცხლის ნიტრატის ხსნარი  
c= 0,1 . 2,55 .35,5 . 1000 /10= 834,25 მგ/ლ 



პარამეტრების 
დასახელება 

საწყისი ნაჟური 
წყალი 

თიხა და 
სილა 

ცარცი ,თიხა 
და სილა 

  

ორგანული 
ნახშირბადი, 
თიხა და სილა   

ტრიზო  
პლასტი 

სიხისტე                      
მგ/დმ3 

79,25 98,75 114,5 153,5 - 

დაიხარჯა 15,85 მლ TB -ს ხსნარი 
 
სიხისტე = 0.05  . 15,85 .1000/10 =79,25მგ.ეკვ/ლ 



პარამეტრების 
დასახელება 

საწყისი ნაჟური 
წყალი 

თიხა და 
სილა 

ცარცი ,თიხა 
და სილა 

  

ორგანული 
ნახშირბადი, 
თიხა და სილა   

ტრიზო  
პლასტი 

Ca2+ მგ/დმ3  1 252,5 1 978,95 1 843,68 2 605,2 - 

Mg2+  მგ/დმ3 203,68 240,16 273,6 291.84  - 

დაიხარჯა 12,5 მლ TB -ს ხსნარი,   მაგნიუმი 15,85-12,5 =3,35მგ 
 
Ca2+ = 0,05 .12,5. 20,04 .1000/10 = 1252,5 მგ/ლ 
    Mg2+   = 0,05 .3,35.12,16 .1000/10 =203,68 მგ/ლ 









. 

ბიოგაზის შედგენილობა  

ნივთიერება  % 

მეთანი - CH4 50—75 

ნახშირორჟანგი - CO2 25—50 

აზოტი - N2 0—10 

წყალბადი - H2 0—1 

 გოგირდწყალბადი - H2S 0—3 

ჟანგბადი - O2 0—2 

 

 
 







  

 1. ნაგავსაყრელისათვის უნდა შეირჩეს ისეთი ტერიტორია, რომელიც 
მოშორებული იქნება დასახლებული პუნქტიდან, და აეროპორტიდან, 
რადგან ფრინველებმა, რომლებიც ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე 
დაფრინავენ შეიძლება ხელი შეუშალოს თვითმფრინავების ფრენას. 
ნიადაგი უნდა დავიცვათ დამატებით, ამიტომ იგი უნდა    დაიფაროს 
50 სმ სისქის ტრიზოპლასტის ფენით,  გარე დამცავი ფენა უნდა 
დაიტკეპნოს კარგად და ზემოდან გადაეფაროს  პოლიმერული მასალა 
გეომემბრანა, შემდეგ კი მოხდეს მასზე ნაგავის დაყრა. 

 2. ყოველი დღის ბოლოს ნაგავი უნდა იფარებოდეს მიწის თხელი 
ფენით, რომ არ განიავდეს და არ მიიზიდოს  ფრინველები.    

 3. ფილტრატი უნდა უნდა შეგროვდეს სპეციალურ ავზში, სადაც  
მოხდება მისი გაუვნებელყოფა.  

 4 .გამოყოფილი აირები უნდა შეიკრიბოს გაზშემკრები სისტემით და 
მივიღოთ ელექტროენერგია. 



    ნაგავსაყრელზე არ უნდა მოხვდეს საშიში ნარჩენები, როგორიცაა:  

 1.  ტყვიის აკუმულატორები, რომელიც საშუალოდ   8,5 დან 9,5 კგ - 
მდე ტყვიას შეიცავს.  

 2.განსაკუთრებით საშიშია ნაგავსაყრელის ვერცხლისწყლით 
დაბინძურება.დღესდღეობით ჩვენი ქვეყნის ნაგავსაყრელებზე 
საკმაოდ დიდი რაოდენობის ლუმინესცენციური ნათურები ხვდება. 
თითოეული ნათურა შეიცავს 10 დან 120 მგ - მდე ვერცსხლისწყალს.  
უფრო მეტ ვერცხლისწყალს შეიცავს ასევე ელექტრობატარიები 
დაახლოებით 300 მგ -ს.  

 3.ტოქსიკურ ნაერთებს, შორის არის აგრეთვე  საღებავები, 
პესტიციდები, ვერცხლისწყალის, კადმიუმის,თალიუმისა და 
დარიშხანის ნაერთები, გამხსნელები, ტყვია და მისი მარილები, 
წამლები, ფორმალდეჰიდი და სხვა. 

 4. მყარ საშიშ ნარჩენებს შორის  განსაკუთრებული  ადგილი უკავია  
პლასტმასებსა და სინთეზურ ნივთიერებებს, ისინი არ 
ექვემდებარებიან  ბიოლოგიურ დაშლას და დიდხანს რჩებიან  
გარემომცველ გარემოში (ათწლეულები) . მათი დაწვით კი გარემოში 
გამოიყოფა უამრავი ტოქსიკური ნივთიერებები.  

  








