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ახალი თ ბოელექტროსადგურის რისკები საქართ ველოში

ნინო კახიშვილი

შექმნის თუ არ ა ეკო ლო გიურ საფრ თხეს ქვანახშირ ზე მო მუშავე ახალი თბო ელექტრ ო სადგურ ი საქარ თველო ში?
დღ ეს, 16 თებერ ვალს, "საქარ თველო ს ინდუსტრ იულმა ჯგუფმა" თურ ქულ კო მპანია "მამსან გრ უპ"-თან გააფო რ მა
ურ თიერ თგაგების მემო რ ანდუმი, რ ო მელიც გარ დაბანში თბო ელექტრ ო სადგურ ის მშენებლო ბას ითვალისწინებს.
დღ ესვე ცნო ბილი გახდა, რ ო მ აღ ნიშნული თბო ელექტრ ო სადგურ ი ტყიბულის ქვანახშირ ზე იმუშავებს, რ აც
გარ ემო სდამცველთა განმარ ტებით, ეკო ლო გიურ საფრ თხეებს გამო იწვევს.
„ქვანახშირ ის წვისას გამო იყო ფა დიდი ატმო სფერ ო ს დამაბინძურ ებელი აირ ები, მათ შო რ ის, ნახშირ ო რ ჟანგი, გო გირ დისა და
სხვადასხვა აზო ტის ო ქსიდები. გარ და ამისა, გამო იყო ფა სხვადსახვა ო დენო ბით ტო ქსიკურ ი ნივთიერ ებები, მძიმე მეტალები,
რ ო მელიც ზრ დის ე.წ. მჟავა წვიმების ალბათო ბას. ამასთან, ნახშირ ბადის წვისას გამო იყო ფა ე.წ. მყარ ი ნაწილაკები, რ აც
განსაკუთრ ებით საშიშია ადამიანის ო რ განიზმისთვის. ამჟამად მსო ფლიო ში მიღ ებულია, რ ო მ უნდა მო ხდეს ქვანახშირ ის
არ სებული სადგურ ების გადაიარ აღ ება, რ ათა მათ გამო ყო ნ ნაკლები სათბურ ი გაზი და ტო ქსიკურ ი ნივთიერ ებები.
დაწესებულია საკმაო დ მკაცრ ი სტანდარ ტები რ ო გო რ ც აშშ-ში, ისე - ევრ ო კავშირ ში. ამასთან, ისეთი ო რ განიზაციები,
რ ო გო რ იცაა გრ ინფისი და ბუნების დაცვის მსო ფლიო ფო ნდი, მო ითხო ვენ მო ხდეს ქვანახშირ ის სადგურ ების გადასვლა
ბუნებრ ივ აირ ზე და არ მო ხდეს ახალი სადგურ ების აშენება. მო ხდეს მათი ჩანაცვლება ქარ ით, მზით და ა.შ."-ამბო ბს
ო რ განიზაცია "მწვანე ალტერ ნატივას" წარ მო მადგენელი მანანა ქო ჩლაძე.
გარ და ამისა, გარ ემო სდამცველთა განმარ ტებებით, ქვანახშირ ის ელექტრ ო სადგურ ები მიიჩნევა ერ თ-ერ თ მთავარ
კო ნტრ იბუტო რ ად გლო ბალურ ი დათბო ბის პრ ო ცესისა.
"ნათელია, რ ო მ თეს-ის მშენებლო ბა, ერ თი მხრ ივ, არ ესადაგება საქარ თველო ს ენერ გო პო ლიტიკის მიმარ თულებებს, ხო ლო
მეო რ ე მხრ ივ, მკვეთრ ად ეწინააღ მდეგება საქარ თველო ს მიერ გაერ ო -ს კლიმატის ცვლილების შესახებ კო ნვენციის მხარ ეთა
წინაშე აღ ებულ ვალდებულებებს და ასევე, საფრ თხეს უქმნის საქარ თველო -ევრ ო კავშირ ის სამო ქმედო გეგმის წარ მატებულ
განხო რ ციელებას," - ნათქვამია ასო ციაცია მწვანე ალტერ ნატივას, საქარ თველო ს სამო ქალაქო საზო გადო ების განვითარ ების
ასო ციაციის და ქუთაისის საინფო რ მაციო ცენტრ ის “ ქ. ტყიბულში 300 მვტ სიმძლავრ ის თბო ელექტრ ო სადგურ ის მშენებლო ბის
და ექსპლუატაციის პრ ო ექტის” შენიშვნებში.
საქარ თველო ს მწვანეთა მო ძრ აო ბის დედამიწის მეგო ბრ ო ბის თანათავმჯდო მარ ე ნინო ჩხო ბაძე ამბო ბს, რ ო მ „ყველაზე დიდი
უპირ ატესო ბა თბო ელექტრ ო სადგურ ებში ენიჭება ბუნებრ ივ აირ ს, ვინაიდან წვიდან გამო მდინარ ე ნაკლებ ემისიას აფრ ქვევს
ჰაერ ში. საერ თო დ კი, უსაფრ თხო ების თვალსაზრ ისით, რ იგითო ბა ასეთია: ჰელიო , ჰიდრ ო , თბო და ატო მურ ი
ელექტრ ო სადგურ ები. რ აც შეეხება თბო ელექტრ ო სადგურ ებს, ბუნებრ ივ აირ ზე და ნავთო ბპრ ო დუქტებზე მო მუშავე
თბო ელექტრ ო სადგურ ი ქვანახშირ ზე მო მუშავე ელექტრ ო სადგურ ზე ნაკლებ უსაფრ თხო ა,"-ამბო ბს ჩხო ბაძე.
გარ და ამისა, ჩხო ბაძე განმარ ტავს, რ ო მ ტყიბულის ქვანახშირ ი დიდი ნაცრ იანო ბით გამო ირ ჩევა.
"დიდი რ აო დენო ბით დარ ჩება ნაცარ ი. რ ა უნდა ვუყო თ ამ დიდი რ აო დენო ბის ნაცარ ს? ნებისმიერ შემთხვევაში აუცილებლად
დათვლილი უნდა იყო ს, სად წავა ნარ ჩენი, რ ა ტიპის გამო ნაბო ლქვს გამო უშვებს, რ ა ფილტრ ები დაიდგმება. ყო ველივე ამის
შემდეგ უფრ ო კო ნკრ ეტულად იქნება შესაძლებელი, საფრ თხეებზე ვისაუბრ ო თ," - ამბო ბს ჩხო ბაძე.
საქარ თველო ს გარ ემო ს დაცვის სამინისტრ ო ს ჰიდრ ო მეტეო რ ო ლო გიურ ი და კლიმატის ცვლილების სამმარ თველო ს უფრ ო სი
http://netgazeti.ge/GE/93/News/8321/?tpl=8&tpid=232&ls-art0=7

1/2

3/10/2014

netgazeti.ge/GE/93/News/8321/?tpl=8&tpid=232&ls-art0=7

გრ იგო ლ ლაზრ იევიც აღ ნიშნავს, რ ო მ მსო ფლიო ს განვითარ ებულ ქვეყნებში თბო ელექტრ ო სადგურ ების შემცირ ების
ტენდენციაა, თუმცა აქვე ამბო ბს, რ ო მ „ქვანახშირ ი არ ის ჩვენი საკუთარ ი ნედლეული, სხვა ნედლეული, სამწუხარ ო დ, არ
გაგვაჩნია, იძულებულები ვარ თ, ენერ გო უსაფრ თხო ების გაზრ დის მიზნით ავაშენო თ საბაზისო ელექტრ ო სადგურ ები,
ვინაიდან ბუნებრ ივი აირ ი და ნავთო ბპრ ო დუქტები არ გაგვაჩნია და მხო ლო დ ნახშირ ი გვაქვს. რ აც შეეხება კო ნკრ ეტულად
ახალი თბო ელექტრ ო სადგურ ის მშენებლო ბას, გარ ემო ზე ზემო ქმედების შეფასება იქნება აუცილებლად, რ ო მელიც აჩვენებს,
იქნება თუ არ ა ეკო ლო გიურ ი საფრ თხეები."
ევრ ო კავშირ ის საბჭო ს გადაწყვეტილებით, 2007 წელს დამტკიცდა ევრ ო კავშირ ის კლიმატის ცვლილებისა და ენერ გეტიკული
პო ლიტიკა, რ ო მლის თანახმად, ევრ ო კავშირ ი იღ ებს ვალდებულებას, შეამცირ ო ს ემისიები 20%-ით 2020 წლამდე. რ აც შეეხება
საქარ თველო ს, 2009 წელს საქარ თველო შეუერ თდა “ კო პენჰაგენის აკო რ დს”, ხო ლო 2010 წლის კლიმატის ცვლილების ჩარ ჩო –
კო ნვენციის მხარ ეთა მე-16 კო ნფერ ენციის მაღ ალი დო ნის შეხვედრ აზე გამო სვლისას საქარ თველო ს პრ ეზიდენტმა განაცხადა,
რ ო მ „საქარ თველო უნდა გახდეს კარ ბო ნ– ნეიტრ ალურ ი ქვეყანა“ , რ აც ეწინააღ მდეგება, ქვეყანაში ახალი
თბო ელექტრ ო სადგურ ების მშენებლო ბებს.
ა მ ა ვ ე თე მ ა ზე :
გ ა რ და ბ ა ნ შ ი თბ ო ე ლ ე ქტრ ო ს ა დგ ურ ი ა შ ე ნ დე ბ ა

07.04.2013
როგორ ვიცავთ იშვიათ ფრინველებს
24.12.2012
ინტერვიუ გარემოს დაცვის მინისტრთან
30.10.2012
ჭოროხზე ჰესის მშენებლობა არ შეჩერებულა
10.10.2012
რა ელის დიდ ჰესებს
25.06.2012
ვის უპირებენ ლაზიკაში გადასახლებას [Video]
12.06.2012
ჩხავერი მეწყერის წინააღმდეგ
16.02.2012
ახალი თბოელექტროსადგურის რისკები საქართველოში
წინა | შემდეგი
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