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გარემოს ეროვნული სააგენტო 

 

გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის დეპარტამენტი 
 

ატმოსფერული ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის ანალიზის 

ლაბორატორია 
 

 me-8 სართული – დავით აღმაშენებლის 150, თბილისი, საქართველო 112 

 

აკრედიტაციის მოწმობა  

GAC –TL – 0094 

რეგისტრაციის თარიღი 23 დეკემბერი 2014 წ. 

ძალაშია 23 დეკემბერი 2018 წ. 

 

 

 

 

- გამოცდის ოქმი –  

#79 ა- 2015 
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გამოცდის ოქმი  # 79ა- 2015 

 

რეგისტრირებული სინჯის ნომერი:  #758-#761 

გამოცდის ოქმის გვერდების რიცხვი: 6 

დამკვეთის სახელი: გარემოს ეროვნული სააგენტო  

დამკვეთის მისამართი: ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზ. #150 

ტელ.: 995(32) 243-95-17; 243-95-02;  

ელექტრონული ფოსტა: info@gov.ge 

 

დამკვეთის მიერ მიცემული ეტიკეტი: #1, #2, #3, #4. 

სინჯის აღწერა და იდენტიფიკაცია (მატრიცა, ფორმა):  ზედაპირული წყალი 

გამოყენებული მეთოდი/ხელსაწყო: ICP-OES                                                                   

 

სინჯის მიღების თარიღი:  14.07.2015 

 

გამოცდის ჩატარების თარიღი:  14.07.2015-27.07.2015 

 

გამოცდის ოქმის გაცემის თარიღი:   28.07.2015 
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         #758 (1)             
მაშავერა  

 დიდი დმანისი ქვედა 

 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 
ზდკ 

გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

მგ/ლ 

0,24486 1.0 

ISO 11885:2007 

2 თუთია 0,00459 1.0 

3 ნიკელი 0,06262 0.1 

4 კადმიუმი 0,00055 0.001 

5 ტყვია 0,02204 0.03 

6 მანგანუმი 0,00374 0,1 

7 რკინა 0,59853 0,3 

8 ვერცხლი 0,00737 0,05 

9 კობალტი 0,02106 0,1 

10 დარიშხანი <0,04908 
0,05 

   

 

 

 

 

#759 (2)             
მაშავერა -ზედა 

 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 
ზდკ 

გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

მგ/ლ 

0,34185 1.0 

ISO 11885:2007 

2 თუთია 0,03250 1.0 

3 ნიკელი 0,05598 0.1 

4 კადმიუმი 0.00061 0.001 

5 ტყვია 0,02047 0.03 

6 მანგანუმი 0.11110 0,1 

7 რკინა 0.01249 0,3 

8 ვერცხლი 0,00616 0,05 

9 კობალტი 0,02451 0,1 

10 დარიშხანი <0,01085 
0,05 
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#760 (3)             
კაზრეთულა - კაზრეთი 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 
ზდკ 

გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

მგ/ლ 

0,18510 1.0 

ISO 11885:2007 

2 თუთია 0,21463 1.0 

3 ნიკელი 0.10891 0.1 

4 კადმიუმი 0,00229 0.001 

5 ტყვია 0,03984 0.03 

6 მანგანუმი 1,35141 0,1 

7 რკინა 0,76060 0,3 

8 ვერცხლი 0,04066 0,05 

9 კობალტი 0,02895 0,1 

10 დარიშხანი <0,04785 
0,05 

   

 

 

 

 #761 (4)             
მაშავერა -ქვედა 

 

 

# 
გაზომილი 

პარამეტრები 
ერთეული 

გაზომვის 

შედეგები 
ზდკ 

გამოყენებული

მეთოდი 

1 სპილენძი 

მგ/ლ 

0,23305 1.0 

ISO 11885:2007 

2 თუთია 0,03909 1.0 

3 ნიკელი 0,02702 0.1 

4 კადმიუმი 0,00104 0.001 

5 ტყვია 0,02832 0.03 

6 მანგანუმი 0,16852 0,1 

7 რკინა 0,18238 0,3 

8 ვერცხლი 0,01192 0,05 

9 კობალტი 0,01942 0,1 

10 დარიშხანი <0,03860 
0,05 
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შ ე ფ ა ს ე ბ ა 

 

2015 წლის 14 ივლისს გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოს დაბინძურების 

მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ   ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდან 

ატმოსფერული ჰაერის წყლისა და ნიადაგის ანალიზის ლაბორატორიაში შემოტანილი იქნა 

ზედაპირული წყლის 4 სინჯი. სინჯებს ლაბორატორიაში მიენიჭა უნიკალური ნომრები    

N 758; N 759; N 760;  N 761.    სინჯებში ჩატარდა ქიმიური ანალიზი კერძოდ განსაზღვრული 

იქნა მძიმე მეტალების კონცენტრაციები (სპილენძი, თუთია, ნიკელი, კადმიუმი, ტყვია, 

მანგანუმი, რკინა, ვერცხლი, კობალტი,დარიშხანი) აქსიალური ინდუქციური პლაზმის (ICP-

OES) სპექტრომეტრზე. 

მიღებული კონცენტრაციები შედარდა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს (ზდკ), 

საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის ტექნიკურ რეგლამენტს, 

რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით №425 2013 წლის 31 

დეკემბერი ქ. თბილისი. 

სინჯში  N758 მაშავერა დიდი დმანისი ქვედა  - დაფიქსირდა რკინის კონცენტრაციის 

ნორმაზე გადაჭარბება და შეადგინა 2,0 ზდკ. დანარჩენი განსაზღვრული ინგრედიენტები 

ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა. 

სინჯში  N759 მაშავერა -ზედა  - დაფიქსირდა მანგანუმის კონცენტრაციის ნორმაზე 

გადაჭარბება და შეადგინა 1.1 ზდკ. დანარჩენი განსაზღვრული ინგრედიენტები ნორმის 

ფარგლებში დაფიქსირდა. 

სინჯში N760 კაზრეთულა - კაზრეთი   - დაფიქსირდა შემდეგი მძიმე მეტალების 

კონცენტრაციების  ნორმაზე გადაჭარბება რკინა - 2,5 ზდკ; ნიკელი - 1,1 ზდკ; კადმიუმი- 

2,3 ზდკ; ტყვია 1,3 ზდკ; მანგანუმი 13,5 ზდკ. დანარჩენი განსაზღვრული ინგრედიენტები 

ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა. 

სინჯში  N761 მაშავერა -ქვედა  - დაფიქსირდა კადმიუმის კონცენტრაციის ნორმაზე 

გადაჭარბება და შეადგინა 1,0 ზდკ. ასევე მანგანუმის კონცენტრაციამ შეადგინა 1,7 ზდკ. 

დანარჩენი განსაზღვრული ინგრედიენტები ნორმის ფარგლებში დაფიქსირდა. 
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