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ქუთაისის 100% განახლებად ენერგიაზე გადასვლის სცენარი 2050 წლისთვის.
„პროექტის მეორადი მონახაზი“

ანოტაცია
წინამდებარე პროექტი „ქუთაისის 100% განახლებად ენერგიაზე გადასვლის სცენარი
2050 წლისთვის“ შემუშავდა სამეცნიერო-ინტელექტუალური კლუბ “თაობათა
დიალოგის” დაკვეთით, პროექტი “ნაბიჯი 100% RE” ფარგლებში, რომელიც
ფინანსურად მხარდაჭერილია GreenGrant Fund მიერ, საერთაშორისო კლიმატური
ორგანიზაციის “350.org”-სა და ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის
დადებულ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე. დოკუმენტი
წარმოადგენს ქ. ქუთაისში სახელმწიფო ორგანოებისთვის და ინვესტორებისთვის
ენერგიის განახლებადი წყაროების დანერგვის ეტაპირებულ მოქმედებათა
სახელმძღვანელოს. პროექტი შემუშავებულია საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-
სამართლებრივი აქტების და ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების საფუძველზე,
რომელიც ძალაშია 2020 წლის აგვისტოს მდგომარეობით. პროექტი ინიცირებულია
მთელი რიგი საერთაშორისო პროგრამებით, გამიზნული საქართველოში ენერგიის
განახლებადი წყაროების (ეგწ) და ენერგოეფექტურობის (ეე) მაქსიმალურ
კომერციალიზაციაზე, რენტაბელობაზე, დაბალნახშირბადიანობაზე და მდგრადი
ეკონომიკის განვითარებაზე.

შესავალი

პროექტში „ქუთაისის 100% განახლებად ენერგიაზე გადასვლის სცენარი 2050
წლისთვის“, ჩვენს თავს დატეხილმა პანდემიამ რასაკვირველია გარკვეული
კორექტივები შეიტანა. აქედან გამომდინარე „პროექტის მეორად
მონახაზში“ აუცილებლად მიგვაჩნია გავითვალისწინოთ ევროკავშირში მიღებული
დადგენილებები და რეკომენდაციები. კერძოთ, “მერების შეთანხმების” ევროპული
პაქტის საბჭოს ევროკავშირის და ასპირანტ ქვეყნებისადმი ღია წერილით მიმართვა,
სადაც არსებული კრიზისი შემოთავაზებულია როგორც ენერგეტიკული გარდაქმნის
(შემოტრიალების, გადასვლის, გერმ. „Energiewende“) დაჩქარების შესაძლებლობათ.
აღნიშნული საბჭოს გამგეობის ძირითად გზავნილებში მოცემულია წინადადებები
ე.წ. „ევროპული მწვანე გარიგება“-ის (European Green Deal) შესაბამისად,
ევროკავშირის იმ ინსტრუმენტად გამოყენებისა, რომელიც ქალაქებს საშუალებას
მისცემს მოემზადონ გამოწვევებისათვის რომელსაც ქმნის შექმნილი საგანგებო
კლიმატური მდგომარეობა. აგრეთვე ხაზგასმულია, რომ ადგილობრივ დონეზე,
ევროკავშირის საინვესტიციო პაკეტმა ხელი უნდა შეუწყონ ენერგეტიკის და
კლიმატის სფეროში, ზემოთ აღნიშნულ გადასვლას. ამასთან, ევროკავშირს
გათავისებული აქვს ის ფაქტი, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები, ქალაქები და
რეგიონები კრიზისზე რეაგირების წინა ხაზზე დგანან. მათი მხრიდან, შესაბამისი
სოციალური და ეკონომიკური შედეგებით, მოსახლეობის ყოველდღიური ცხოვრების
რეორგანიზაციისათვის, მიღებულია საგანგებო და უპრეცენდენტო ზომები. აქედან
გამომდინარე, „მწვანე აღდგენის“ სტრატეგია მიმართული უნდა იყოს სოციალური
ტრანსფორმაციის მომავალ გამოწვევებზე. ყოველი ლარი და ევრო რომელიც
იხარჯება არსებული კრიზისის გადალახვაზე, გამოყენებულ უნდა იქნეს მომავალში
შესაძლო კრიზისების დახვედრის და გადალახვის მდგრადობაზე. აღნიშნული



2

მდგრადობის ერთ-ერთ მკვეთრ ნაბიჯად გვევლინება ორგანულ საწვავზე ხარჯების
და სუბსიდიების შემცირება ან სრული შეწყვეტა. ყველა მთავრობის მხრიდან
გამონთავისუფლებული ფინანსური ნაკადების გადატანა კლიმატის ცვლილების
საწინააღმდეგოთ, დამატებით ნაბიჯს წარმოადგენდეს ქალაქების
კეთილდღეობისათვის. ამასთან, არ უნდა დაგვავიწყდეს ევროკომისიის 2010 წლის
გადაწყვეტილება (როდესაც ათვლით წერტილად მიჩნეული იყო ეგწ-ს 10% წილი
მთლიან გენერაციაში), ევროკავშირის ქვეყნების ენერგეტიკულ ბალანსში
განახლებადი ენერგიის წყაროების (ქარი, მზე და ა.შ.) წილის ზრდა ყოველ 5
წელიწადში მინიმუმ 5%. გამოდის, რომ 2020 წლისათვის ეს მაჩვენებელი 20%-ს უნდა
შეადგენდეს, რაც სამწუხაროდ ჯერ მიღწეული არ არის. თუ ამ ზღვარის მიღწევა
პრობლემური იყო 10 წლის წინ, რადგან განახლებადი ენერგიის წყაროების
თვითღირებულება აღემატებოდა ნახშირწყალბადების თვითღირებულებას და
შესაბამისად, მას კონკურენციას ვერ უწევდა, დღეს საერთაშორისო ენერგეტიკულ
ბაზარზე, ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარების და მიღწევების საფუძველზე,
ფასების კონიუქტურის ცვალებადობა უკვე ქმნის ხელსაყრელ პირობებს
განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარებისთვის.
მართალია, საქართველოს სათბური გაზების სეკვესტრაციის ვალდებულება კიოტოს
ოქმით აღებული არა აქვს და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ (ენერგოტევადი
დარგების დანგრევის შედეგად) საქართველოს მიერ ატმოსფეროში სათბური გაზების
გამონაბოლქვი მკვეთრად შემცირდა (1990 წელს საქართველო წლიურად
ატმოსფეროში 46 მილიონ ტონა CO2-ის ექვივალენტ ემისიებს აფრქვევდა. 1997 წელს
ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 14 მილიონი ტონა CO2-ის ექვივალენტი იყო, ხოლო 2019
წელს - 34 მილიონი ტ, სადაც ექსპერთთა აზრით ლომის წილი ტრანსპორტის
გამონაბოლქვზე მოდის). ჩვენი ვარაუდით, პანდემიის შემდეგ საქართველო შეძლებს
ეკონომიკის გააქტიურებას რაც გაზრდის გამონაბოლქვის რაოდენობას. გარდა ამისა,
საქართველოს შეუძლია ისარგებლოს კიოტოს ოქმის სუფთა განვითარების
მექანიზმის ამოქმედებით და განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარებით,
მნიშვნელოვანი სარგებელი მიიღოს.

ცნობილია, რომ კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით, საქართველოს არაერთი
ვალდებულება აქვს აღებული როგორც საერთაშორისო აქტების, აგრეთვე ქვეყნის
კანონმდებლობის მიხედვით. ამ ვალდებულებების გარკვეული ნაწილი კი დღემდე
შეუსრულებელია. ამ ფონზე აუცილებლად გასათვალისწინებელია 2020 წლის,
„საქართველოს განახლებული ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილი (NDC)“-
ფინალური დოკუმენტის, მე-3 თავში, უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩანაწერი -
„საქართველოს სათბური აირების ეროვნული ინვენტარიზაციის სისტემის შექმნა.“ ამ
ჩანაწერებიდან გამომდინარე, ნათელი ხდება 2010 წლის „კოპენჰაგენის
შეთანხმებით“ აღებული ვალდებულების ბედი (ვალდებულება - „საქართველო
გადადგამს ნაბიჯებს რათა მიაღწიოს გაზომვად, ანგარიშმგებ და შემოწმებად (MRV)
გადახრას საბაზისო სცენარიდან, რომელიც მხარდაჭერილი და უზრუნველყოფილი
იქნება ფინანსებით, ტექნოლოგიებითა და შესაძლებლობების შექმნით. აღნიშნულ
გამოწვევებს პირდაპირ პასუხობს წინამდებარე პროექტი. ვინაიდან საქართველო
რეალურად მიისწრაფის ევროკავშირისკენ, იმპორტირებულ ენერგორესურსებზე
დამოკიდებულების შემცირების და გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირების
მიზნით, მან უნდა:
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 გაატაროს მკაცრი ენერგოდაზოგვითი და ენერგოეფექტიანობის პოლიტიკა;
 ხელი შეუწყოს ქვეყნისთვის სპეციფიური განახლებადი წყაროების

მაქსიმალურ გამოყენებას;
 არ დაუშვას ატმოსფეროში სათბური გაზების გამონაბოლქვის გაზრდა.

ამისთვის საქართველომ უნდა გაითვალისწინოს მსოფლიოს და ევროკავშირის
ქვეყნების გამოცდილება და შექმნას განახლებადი ენერგეტიკის წყაროების
განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო გარემო.

თავი 1
ენერგოეფექტურობის ღონისძიებები

„პროექტის პირველად მონახაზში“ აუცილებლად შესასრულებელ სამუშაობების და
ქმედებების ჩამონათვალში, პირველ ადგილზე ენერგოეფექტურობის საკითხები
დავაყენეთ. უფრო დეტალურად განვმარტავთ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. პირველ
რიგში ხაზს გავუსვამთ 21 საუკუნეში, წინა საუკუნესთან შედარებით,
ელექტროენერგეტიკის პარადიგმების შეცვლას, ცხრ.1:

ცხრილი 1

XX საუკუნე XXI საუკუნე

ნახშირბადის შემცვლელი ენერგიის
წყაროების დომინირება

ენერგოეფექტურობა, ენერგოდაზოგვა
და ენერგიის განახლებადი წყაროების
ტექნოლოგიების განვითარება

მაღალი კუთრი სიმძლავრის
ენერგობლოკების მფლობელი,
ვერტიკალურად ინტეგრირებული
ენერგეტიკული კომპანიები

ელექტროენერგეტიკის
დეცენტრალიზაცია

ცენტრალიზებული ენერგოქსელები „ჭკვიანი ქსელების“ ტექნოლოგიების
განვითარება

ენერგიის დაგროვების სისტემების
განვითარება

ახალი მომხმარებლების გამოჩენა, მაგ.
ელექტროტრანსპორტი

აქვე აღვნიშნავთ, რომ ენერგოეფექტურობას დაჟინებული ყურადღება მიაქციეს
პირველი ენერგოკრიზისის დროს, 1975 წელს და ამ მომენტიდან დღემდე
ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების გატარებამ ორჯერ შეამცირა პირველადი
ენერგიის მოხმარება, 28 მილიარდი ნავთობის ეკვივალენტის 14 მილიარდამდე
დღევანდელ პირობებში. აუცილებლად აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2020 წლის 23
ივნის საქართველოში ჩატარდა ენერგოეფექტურობის მე-5 ყოველწლიური
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გლობალური კონფერენცია, რომელიც პანდემიის გამო ონლაინ ფორმატში გაიმართა.
კონფერენციაში, რომელიც ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს (IEA)
ორგანიზებით გაიმართა, მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ქვეყნის მაღალი რანგის
წარმომადგენლებმა, მათ შორის, ენერგეტიკის და გარემოს დაცვის მინისტრებმა,
ევროკომისიის და საერთაშორისო ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა.

კონფერენციაზე ხაზი გაესვა კორონავირუსის პანდემიის კონტექსტში
ენერგოეფექტურობის მნიშვნელობას და იმ ეკონომიკური და ენერგეტიკული
გამოწვევების გადალახვას, რომლებიც შესაძლოა, ენერგოეფექტურობის გზით
განხორციელდეს.

ძალზე მნიშვნელოვანია წინამდებარე პროექტის რეალიზაციისათვის ის საკითხები
რომელიც განხილულ იქნა აღნიშნულ კონფერენციაზე:

ღონისძიება 1: ენერგოეფექტურობის პრიორიტეტი ეკონომიკური აღდგენისთვის;

ღონისძიება 2: ენერგოეფექტურობის გავლენა სამუშაო ადგილების შექმნაზე და
განვითარების ხელშეწყობის მიზნებზე;

ღონისძიება 3: საუკეთესო გლობალური პრაქტიკის შესწავლა;

ღონისძიება 4: ენერგოეფექტურობის პროგრესის დასაჩქარებლად, საზოგადოების
ყველა დონეზე ჩართვა;

ღონისძიება 5: ენერგოეფექტურობაზე გლობალური თანამშრომლობის მნიშვნელობა ;

ღონისძიება 6: ახალი მიდგომები ენერგოეფექტურობის განსახორციელებლად.

იმისათვის, რომ რეალიზებული იქნეს ზემოთ აღნიშნული ღონისძიებები და აგრეთვე
ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება №90, 26.11.2014 და
ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის და საერთაშორისო კლიმატური ორგანიზაციის
“350.org” ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის (08.09.2018) პირობები,
მოსახლეობას და პროექტის უშუალო მონაწილეებს და შემსრულებლებს
დეტალურად უნდა განემარტოს ენერგოეფექტურობის ძირითადი დებულებები და
მნიშვნელობა ქალაქისათვის.
მსოფლიოში ჩატარებული ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების კვლევა და მათი
შედეგები გვიჩვენებს, რომ ენერგოეფექტურობის ამაღლებისათვის, შესაბამისი
ინვესტიციების განხორციელებისას, მუნიციპალური მომსახურების სექტორებში ქ.
ქუთაის ადგილობრივი ბიუჯეტისათვის შეუძლია ყოველწლიურად დაზოგოს
მილიონობით ლარი. ამისათვის საჭიროა კომპლექსური მიდგომა, რომელიც უნდა
აერთიანებდეს რამდენიმე შემადგენელს, მაგალითად, საინვესტიციო გეგმის
ფინანსირება, ცალკეული მიზნობრივი პროგრამები და პროექტები, ფინანსირების და
რეალიზაციის მექანიზმები, რეალიზაციის პოტენციალი და ა.შ. ხაზგასმით
აღვნიშნავთ, რომ წინამდებარე პროექტი არის საქართველოსთვის საპილოტე,
რომლის მონახაზით და შედეგებით შეიძლება ისარგებლოს მაგალითად, იმ 20
ქალაქმა, რომლებიც მონაწილეობენ მერების შეთანხმებაში და ექნებათ სურვილი
გააფორმონ შესაბამისი მემორანდუმი საერთაშორისო კლიმატურ ორგანიზაცია
“350org“-თან. ქვეყნისთვის ასეთი მომავალი ნიშნავს დაზოგილ მილიარდობით კვტ
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ელექტროენერგიას და შესაბამისად მილიონობით დაზოგილ ლარს. ამასთან,
ინვესტიციები მუნიციპალურ ინფრასტრუქტურაში, მაგალითად გარე განათებაში,
საზოგადო ტრანსპორტში და ა.შ. გაზრდის ქალაქის ტურისტულ პოტენციალს,
შეამცირებს ელექტროენერგიის კუთრ მოხმარებას და მისცემს საშუალებას მერიას
უფრო ეფექტიანად გამოიყენოს ადგილობრივი ფინანსური რესურსები. კიდევ
ერთხელ ხაზგასმით გვინდა განვმარტოთ, რატომ გააჩნია ენერგოეფექტურობას
გადამწყვეტი მნიშნელობა? ენერგოეფექტურობა - ენერგეტიკული რესურსების
გამოყენების სასარგებლო ეფექტის შეფარდება მათი გამოყენების ხარჯებთან.
ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებული ევროკავშირშის ძირითადი დირექტივები:

ენერგოეფექტურობის დირექტივა;

შენობების ენერგეტიკული მახასიათებლების შესახებ დირექტივა;

ენერგოეტიკეტირების დირექტივა;

ეკოდიზაინის დირექტივა.

ზემოაღნიშნული დირექტივები ასევე კავშირშია განახლებადი ენერგიის
დირექტივასთან და ასევე, მდგრადი ენერგეტიკის განვითარებისა და სათბური
გაზების ემისიების შემცირების მარეგულირებელ დოკუმენტებთან (მაგ: ემისიებით
ვაჭრობის დირექტივა და სხვა. ნიშანდობლივია ასევე კანონქვემდებარე აქტების
შინაარსი, მაგალითად, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის
ბრძანება: კანონქვემდებარე აქტი №1 ენერგოეფექტურობის პოლიტიკის
ღონისძიებების შესახებ: ბრძანების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ენერგო
დანაზოგების მიღწევის ალტერნატიული პოლიტიკის ღონისძიებებია:

▪ ალტერნატიული ღონისძიება 1: საწარმოო სექტორში ენერგოეფექტურობის
სტიმულირება, ენერგო მენეჯმენტის სისტემებისა და ენერგო აუდიტების
ინვესტიციების დანერგვით.

▪ ალტერნატიული ღონისძიება 2: სატრენინგო და საგანმანათლებლო
პროგრამებისა და ენერგო საკონსულტაციო პროგრამების განხორციელება.

▪ ალტერნატიული ღონისძიება 3: სტანდარტებისა და ნორმების განსაზღვრა
ენერგომომხმარებელი პროდუქტებისთვის.

▪ ალტერნატიული ღონისძიება 4: საჯარო შენობების ფონდის საერთო ფართობის
1%-ზე მეტის ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება.

ჩვენი პლანეტის მოსახლეობის 50% მეტი ცხოვრობს ქალაქებში და 2050 წლისათვის
მათი წილი ლამის 65%-დე გაიზრდება, ამასთან, ასეთი ზრდის თითქმის 95%
განხორციელდება განვითარებათ ქვეყნებში, რომელთა რიცხვს ჩვენი ქვეყანაც
მიეკუთვნება. დღეისათვის ქალაქები აწარმოებენ მსოფლიო მშპ-ს 80%, მოიხმარენ
მსოფლიო ენერგიის 2/3-დს და აწარმოებენ სათბური გაზების გამონაბოლქვის
თითქმის 70%. განვითარებად ქვეყნებში ქალაქების სწრაფი ურბანიზაცია დიდ
პრობლემას წარმოადგენს როგორც ქალაქების მოსახლეობისათვის, ასევე
ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის. ანუ შემოსავლების ზრდასთან ერთად
იზრდება ცხოვრების დონეც, რაც სერიოზულ გამოწვევებს უქმნის ქალაქის
ინფრასტრუქტურას, მაგალითად გარე განათების სისტემებს, საზოგადოებრივ და
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კომერციული შენობების მხრიდან ელექტროენერგიის ხარჯვის ზრდას, ქალაქის
ენერგომომარაგებას, მყარი ნარჩენების შეგროვებას და გატანას, საზოგადოებრივ
ტრანსპორტს, წყალმომარაგებას და კანალიზაციას. ენერგოეფექტურობის
ღონისძიებათა ჩატარება საშუალებას მისცემს ქალაქ ქუთაის:

ადგილობრივ და ქვეყნის ბიუჯეტში მეტი ფინანსური სახსრების
აკუმულირების საშუალებას;

- ხელს შეუწყობს ქალაქის ეკონომიურ ზრდას და ენერგიაზე დანახარჯების
ეკონომიას;

- ახალი სამრეწველო და სასერვისე დარგების განვითარებას და სამუშაო
ადგილების შექმნას;

- ქალაქის ხელისუფლებას საშუალება მიეცემა გააუმჯობესოს კომუნალური
მომსახურება და ამასთან, შეამციროს მასზე გამოყოფილი თანხები;

- ენერგორესურსების ეკონომიით, მაგალითად ბუნებრივი აირის,
გაუმჯობესდება ქალაქის ბუნებრივი ფონი, რაც გავლენას იქონიებს
ატმოსფეროს დაბინძურების და შესაბამისად კლიმატის ცვლილების
შედეგების შემცირებაზე;

- გარემოს და ატმოსფეროს დასუფთავება დადებით გავლენას მოახდენს ქ.
ქუთაისის მოსახლეობის ჯამრთელობაზე;

- ქ. ქუთაის, ქსელების სიმძლავრის გაზრდის საფუძველზე, მიეცემა საშუალება
ენერგიის ახალი მომხმარებლების ქსელში უფრო გარანტირებულად ჩართვა.

ქუთაისი – ქალაქი საქართველოში, იმერეთის მხარის ადმინისტრაციული ცენტრი.
მდებარეობს მდინარე რიონზე. ოფიციალურად ქალაქად გამოცხადდა 1811 წელს,
თუმცა უფრო ადრინდელ პერიოდში (730 წ., 980-1072 წწ.) იგი მოიხსენიება
საქართველოს მნიშვნელოვან ქალაქთა რიცხვში. ქუთაისი მნიშვნელობით
საქართველოს მეორე სამრეწველო და კულტურული ქალაქია. აქ მდებარეობდა მძიმე,
მსუბუქი და კვების მრეწველობის მრავალი საწარმო, კულტურის ობიექტები:
უნივერსიტეტი, ინსტიტუტები, თეატრები, გალერეები. ქუთაისის დოკუმენტური
ისტორია იწყება ძვ. წ. III სა-დან, თუმცა ანტიკური ავტორები მას თვლიან ძველი
კოლხეთის სამეფოს (ძვ. წ. VIII ს.) დედაქალაქად. ქუთაისის ძველი სახელებია: აია,
ქუთაია, ქუთათისიუმი.

ქუთაისი, რომელიც მდებარეობს მდინარე რიონის ორივე ნაპირზე. მოსახლეობის
რაოდენობით (196 ათასი, 2012 წ.) და განლაგების ფართობით (70კმ2) საქართველოში
მეორე ქალაქია თბილისის შემდეგ. ქალაქი განლაგებულია 80-120 მეტრზე ზღვის
დონიდან და სტრატეგიული განლაგება გააჩნია, ვინაიდან აერთიანებს ქვეყნის
დასავლეთს და აღმოსავლეთს....
2014 წელს ქ. ქუთაისისთვის შემუშავებულ „მდგრადი ენერგიის სამოქმედო
გეგმაში“ (SEAP) აღნიშნულია, რომ 2013 წელს ქალაქში მოხმარებულია 254 272 808.18
კვტსთ ელ. ენერგია, მათ შორის: საყოფაცხოვრებო სფეროში - 98 064 267.63 კვტსთ/წ;
არასაყოფაცხოვრებო სფეროში - 156 208 540.55 კვტსთ/წ. 2013 წელს მთლიანად ქალაქ
ქუთაისში მოხმარებულია 38 443 386 მ3 ბუნებრივი აირი, მათ შორის: მრეწველობაში -
10 669 161 მ3. მოსახლეობაში - 27 774 225 მ3. 2013 წელს ქალაქ ქუთაისში საბიუჯეტო
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სფეროში მოხმარებულია 2 765 მ3 შეშა. ექსპერტული შეფასებით შეშის მოხმარება
კერძო სექტორში შეადგენს 30 000– 40 000 მ3.
აგრეთვე ხაზგასმულია, რომ 2011 წელს, მერების პაქტის ხელმოწერით, ქუთაისის
მერია შეუერთდა ინიციატივას, რომლის თანახმად, „ქუთაისს უნდა მიეღწია
სათბური გაზების გამონაბოლქვის შემცირების 20% -მდე 2020 წლისთვის - მიზანი,
რომელიც მიღწეული უნდა ყოფილიყო ქალაქის სოციალურ და ეკონომიკურ
განვითარებასთან ერთად (BAU). გვინდა აღვნიშნოთ, რომ სცენარი BAU ("business-as-
usual" - "ბიზნეს-ჩვეულებრივსამებრ") ორი განახლებული სცენარიდან შედგება:
ჩვეულებრივი (საყოველდღეო), როდესაც ვარაუდობენ, რომ დასახული პერიოდის
განმავლობაში, ემისიების წილი დარგობრივი სექტორებს შორის, დარჩება
სტატიკური (უცვლელი) და მეორე - ენერგოდამზოგი სცენარი (S). “საქართველოს
ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმაში (NSEAP)”, 2021, 2025 და 2030
წლებისათვის მითითებულია ეროვნული ინდიკატორები, რომლებიც მოცემულია
ცხრილში (იხ. ცხრ.2). ქვეყანა აპირებს გამოიყენოს 2021 და 2025 წლები, როგორც
შუალედური მიზნობრივი ვადები, ხოლო 2030 წელი, როგორც მიზნის დამატებითი
ინდიკატორული ვადა გრძელვადიანი პროგნოზებისთვის.

ცხრილი 2

საქართველოს ენერგოეფექტურობის მიზნების ინდიკატორები 2021, 2025 და
2030 წლებისათვის, BAU სცენარით:

წელი 2014 2021 2025 2030

კატეგორია პირველ
ადი
მოთხოვ
ნილი
ენერგია

საბო
ლოო
მიწო
დება

პირველ
ადი
მოთხოვ
ნილი
ენერგია

საბო
ლოო
მიწო
დება

პირველ
ადი
მოთხოვ
ნილი
ენერგია

საბო
ლოო
მიწო
დება

პირველ
ადი
მოთხოვ
ნილი
ენერგია

საბო
ლოო
მიწო
დება

BAU 54.894 46.758 63.185 57.426 85.542 70.201 101.810 83.710

ეკონომია ეე
ღონისძიებე
ბისაგან

5.436 2.568 10.856 6.167 14.584 9.253

ეე ზომების
შემდეგ

54.894 46.758 57.748 54.857 74.687 64.034 87.226 74.457

ენერგიის %
შემცირება
BAU -ს
მიხედვით

0 0 9 4 13 9 14 11

რასაკვირველია აქ არ არის გათვალისწინებული პანდემიით გამოწვეული სტაგნაცია
და ინფლაცია, რომელიც თვალნათლივ ჩანს დღევანდელი საქართველოს
ეკონომიკაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ამის გამო, ეკონომიკის სამინისტრომ განაახლა
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ელექტროენერგიის საპროგნოზო ბალანსი, სადაც ელექტორენერგიის მოხმარების
ზრდის ტემპი, 2019 წლისთვის, შემცირებულია 5.7%-მდე, თავდაპირველად
პროგნოზირებული 13.2%-იანი წლიური ზრდის ტემპიდან. ექსპერტული
მონაცემებით 2020 წლის 1 კვარტალში ელენერგიის მოხმარება 19% შემცირდა.

ქუთაისში კლიმატი ნოტიო სუბტროპიკულია. ზაფხული ჩვეულებრივ ცხელია,
ზამთარი ძირითადად მშრალი და თბილი. საშუალო წლიური ტემპერატურა ქალაქში
არის 14.5˚C. საშუალო წლიური ნალექების რაოდენობა დაახლოებით 1730 მმ-ია.

ქუთაისი დაყოფილია 12 მუნიციპალიტეტად: ქალაქი-მუზეუმი, ავტოქარხანა,
უქიმერიონი, ძელქვიანი, კახიანური, ვაკისუბანი, საფიჩხია, სულხან-საბა, ნიკია.
მუხნარი, გუმათი და გამარჯვება.

გასული საუკუნის 40-50 წწ, შეიმჩნეოდა მოსახლეობის რაოდენობის მუდმივი ზრდა
(საშუალოდ 2.28% წელიწადში), მაგრამ 1989 წლიდან დაიწყო შემცირება (საშუალოდ
1,73% წელიწადში). 2005 წლიდან, ამ მონაცემებმა კვლავ აჩვენა აღმავალი ტენდენცია,
თუმცა უფრო დაბალი ტემპით (საშუალოდ 0.86%). მოსახლეობა გაიზარდა 6.2% -ით.
შესაბამისად, ქალაქში მნიშვნელოვნად გაიზარდა მოსახლეობის სიმჭიდროვე და
კვადრატულ კილომეტრზე საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელს - 2.800 ადამიანს მიაღწია.
ამასთან, ცალკე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საქართველოში მშპ ენერგომოცულობა
2,5- ჯერ აღემატება მსოფლიოს საშუალო დონეს, ხოლო ქვეყნის ენერგოდაზოგვის
საერთო პოტენციალი დაახლოებით 40-45%-ათ ფასდება. წარმოიდგინეთ რა ციფრზეა
საუბარი, როდესაც ქვეყანაში ელენერგიის გენერაცია თითქმის 12 მილიარდ კვტს
აღწევს, ხოლო ბუნებრივი აირის მოხმარება 4-6 მილიარდ მ3.

ქ. ქუთაისის ზემოთ მოცემული სტატისტიკური მონაცემები წარმოადგენენ იმ ბაზას,
რომელსაც უნდა დაეყრდნოს ქალაქში ჩასატარებული ენერგოეფექტურობის
ღონისძიებები. უნდა აღინიშნოს, რომ პროექტში წარმოდგენილი სხვადასხვა
პროგრამები ეფუძნება ე.წ. „პინჩ-ანალიზს“ (ინგლ. Pinch - შეკუმშვა, შევიწროება)
რომელიც ენერგიის მოხმარების მინიმიზაციის მეთოდოლოგიას წარმოადგენს. პინჩ-
ანალიზი ასევე ცნობილია როგორც ინტეგრაციის პროცესი, მაგალითად: თბური
ინტეგრაცია; ენერგეტიკული ინტეგრაცია, ზოგადად - პინჩ-ტექნოლოგია და
მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ინტეგრაციის პროცესი წარმოდგენილია როგორც
ენერგეტიკული ნაკადების ნაერთი ან დამოკიდებულება, მაგალითად თბური
დატვირთვა (კვტ) გარე ტემპერატურისაგან (°С). აქედან გამომდინარე ეე
ღონისძიებები ჩატარდება როგორც ზოგადად ქალაქის მაშტაბით, აგრეთვე
ცალკეული მუნიციპალიტეტის სპეციფიკური მოთხოვნების მიხედვით. ჩვენს მიერ
შემუშავებული და ქვემოთ წარმოდგენილი პროგრამა ეფუძნება მოდელირების
გენერატორს „TIMES“, რომელიც შემუშავებულ იქნა, როგორც მეთოდოლოგია „IEA-
ETSAP“ - ენერგეტიკული სცენარების ნაწილი, გარემოს დაცვის და მასზე ენერგიის
გავლენის ანალიზით. მოდელირების გენერატორი „TIMES“ აერთიანებს ენერგიის
მოხმარების მოდელირების ორ განსხვავებულ და ამავე დროს ურთიერთშემვსებ
მიმართულებას: საინჟინრო-ტექნიკური და ეკონომიური მიდგომები. ამასთან,
„TIMES“ გამოიყენება ენერგეტიკული ფიუჩერსების (მომავლის) დაგეგმვაზე,
რისთვისაც გამოიყენება ე/წ კონტრასტული სცენარები. დასახული მიზნების მიღწევა
შესაძლებელია მხოლოდ ინოვაციური გარდაქმნებით ეკონომიკაში, ტექნოლოგიური
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განვითარებით, ენერგეტიკული რესურსების რაციონალური და ეკოლოგიურად
პასუხისმგებელი მოხმარებით. ენერგოეფექტურობის შეფასების ამოცანასთან
მიმართებაში, მაგალითად ელექტროენერგიის გენერაციის საიმიტაციო მოდელის
პრინციპულ სქემაში ჩადებულ უნდა იყოს საწარმოო პროცესის და ენერგიის
ტრანსპოტირების ტიპიური თანმიმდევრობა (სურ. 1)

ინფორმაცია

გამონაბოლქვი

რესურსები

სურ. 1 ენერგორესურსების წარმოების სქემა

უნდა აღინიშნოს, რომ მოდელირების გენერატორი „TIMES“ შემუშავებულია 2005
წელს, ხოლო განვლილ პერიოდში ასპარეზზე გამოსულია კიდევ რამოდენიმე
მოდერნიზირებული ამდაგვარი მოდელირების სისტემა. მაგალითის სახით
გთავაზობთ (სურ.2) სტრუქტურული მოდელირების, კომპანია «High Performance
Systems, Inc.» მიერ შემუშავებული საიმიტაციო მოდელის ნიმუშს „ I Think Analyst v
9.1.3“, რომელიც ორიენტირებულია დინამიური პროცესების მოდელირებაზე და
იდეალურად უდგება ენერგოეფექტურობის კვლევისათვის დასმულ ამოცანას.

მოხმარებადი
ენერგორესურსები

ინფორმაცია

ელექტრო
(თბო)
გენერაციის
წყარო
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სურ. 2 იმიტაციური მოდელის სქემა

აღნიშნულ სქემაზე (სურ.2) მოდელის ძირითად ბლოკს წარმოადგენს «Generator
Tecnical Cycle». მომხმარებლამდე ენერგიის მიწოდების სქემა მოცემულია სურ.3.
თბური ენერგიის წარმოების შემთხვევაში ის აღწერს თბური ენერგიის წარმოების და
მომხმარებლამდე ტრანსპორტირების პროცეს. თბური ენერგია იწარმოება ნაკადში
«Production Flow», (სურ.3), მისი აკუმულირება ხდება შემგროვებელში «Production
Storage». წარმოების პროცესისათვის აუცილებელია წყალი «Water Abs», საწვავი «Fuel
Abs», ელექტროენერგია «Electricity Abs», პერსონალი «People», და გამონაბოლქვი და
უტილიზაციისათვის განკუთვნილი ნარჩენები - «Emissions». ყველა აღნიშნული
მაჩვენებლების გაანგარიშება ხდება კუთრი სიდიდეების შეფარდებით წარმოებულ
(რეალიზებულ) ერთეულზე (მაგალითად, კვტსთ ან გკალ). მაგალითად წყლის
მაჩვენებლები მოცემულია «Water per 1 Product»; საწვავის — «Fuel Per 1 Product»;
ელექტროენერგიის — «Electricity Per 1 Product»; პერსონალის — «Level of Automation»;
გამონაბოლქვის აღრიცხვა — «Percent Emissions».
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სურ.3. ენერგიის წარმოება და მომხმარებლამდე ტრანპორტირების სქემა

სქემაში მოცემული ყველა პოზიცია შეესაბამება ცალკეულ ევროსტანდარტების
ჯგუფს - EN. მაგალითად, გათბობის სისტემების ეფექტიანობის ნორმირება - EN
15316-2-1:2007;

EN 15217:2007 – უზრუნველყოფს შენობების ენერგეტიკული შემცველობის
წარმოდგენის მეთოდებს;

EN 15232:2007 - განსაზღვრავს შენობების საინჟინრო სისტემების და მათი
ენერგოეფექტურობის კლასების მოთხოვნებს;

EN 12831:2003 - წყლით გათბობის სისტემების თბური სიმძლავრის
გაანგარიშების წყობას;

EN 13829, EN 14501, EN 13779 – წარმოადგენენ შენობების ენერგოეფექტურობის
მაჩვენებლების ადეკვატური შედარების საშუალებას შენობის ენერგეტიკულ
პასპორტთან;

EN 7730 - შენობაში მიკროკლიმატის და თბური კომფორტული პარამეტრების
ნორმირება;

EN 15603:2008 - შენობის საერთო ენერგომოხმარების შეფასების
მეთოდოლოგია და შენობების ენერგოეფექტურობის შესაფასებლად, სხვადასხვა
ტიპის რეიტინგები;

EN ISO 13790:2005 – გაციებისას და გათბობისას ენერგიის ხარჯის
გაანგარიშების მეთოდოლოგია.
ამასთან, დავძენთ, იმისათვის, რომ მივაღწიოთ მშპ-ს ენერგომოცულობაში
მსოფლიოს ან ჩვენი მსგავსი ქვეყნების (ცხრ.3) სტანდარტებს

ცხრილი 3

ქვეყნის
დასახელება

გამონაბოლქვის
რაოდენობა
საერთო
რაოდენობასთან,
%

მოსახლეობის %
საერთო
რაოდენობასთან

ენერგიის
მოხმარება 1
სულ
მოსახლეზე,
ენერგ. 1000ტ
1სულზე

CO2
გამონაბოლქვი,
ტ/მშპ $1000

მსოფლიო 100 (33000 მგტ) 100( 7000 მლნ) 0.4 0.76
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გერმანია 2.9 1.26 0.17 0.41
ყირგიძეთი 0.019 0.08 1.65 3.09
უზბეკეთი 0.40 0.41 2.62 5.87
ტაჯიკეთი 0.022 0.01 0.55 3.75
საქართველო 0.1 0.05 0.87 2.06

აუცილებელია რადიკალური ზომები, მაგალითად შევამციროთ ან ამოვიღოთ
მოხმარებიდან დრომოჭმული სამშენებლო მასალების გამოყენება (იხ. დანართი1).
აგრეთვე აუცილებელია მოქმედი ჰეს-ის 90% გადაიარაღება ახალი მოწყობილება-
დანადგარებით, რასაც წინ უნდა უსწრებდეს ჰიდროგენერაციის ობიექტების
რეალური მდგომარეობის შესწავლა. ამ მხრივ უკვე გადადგმულია საწყისი ნაბიჯები
და რეალიზებულია პროექტი „25 -ზე მეტი წლის მანძილზე ექსპლოატაციაში მყოფი
ჰეს-ის მუშაობის ეფექტიანობის შესახებ“, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა
მსოფლიო ბანკის ექსპერტების მხრიდან.
წარმოგიდგენთ ენერგოდაზოგვის და ენერგოეფექტურობის პროგრამას, რომლის
მიხედვით ქ. ქუთაისის მერიაში და ქალაქის ცალკეული მუნიციპალიტეტებში
ჩატარდება შესაბამისი ღონისძიებები. ავღნიშნავთ, რომ ქალაქისათვის თვალსაჩინო
მაგალითის ჩვენების მიზნით, აღნიშნული პროგრამის რეალიზაცია მიზანშეწონილი
იქნება განხორციელდეს საბიუჯეტო ორგანიზაციებში და პირველ რიგში ქ.ქუთაისის
მერიის შენობა-ნაგებობებში.

ენერგოდაზოგვის და ენერგოეფექტურობის
პროგრამა, 2021-2025 წწ

_______________________________________________
(საბიუჯეტო დაწესებულების (სტრუქტურის) სრული დასახელება)

ნაწილი 1. ენერგოდაზოგვისა და ენერგოეფექტურობის პროგრამის (ეეპ)
განხორციელება 2021-2025 წლებისთვის

ცხრილი 4

პროგრამის
ღონისძიებების
დასახელება

ენერგოდაზოგვის და ენერგოეფექტურობის
პროგრამა (ეეპ), 2021-2025 წწ

პროგრამის
შემუშავების და
რეალიზაციის
საფუძველი

სამართლებლივი საფუძვლები:

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საერთაშორისო
კლიმატური ორგანიზაცია „350.org” და ქუთაისის
მუნიციპალიტეტის მერიას შორის 2050 წლისთვის. ქუთაისის 100%
განახლებად ენერგიაზე გადასვლის მიღწევის თაობაზე;
ორგანიზაცია „350.org” მიერ პროექტის რეალიზაციის
დამტკიცებული გეგმა; საქართველოს კანონი ენერგოეფექტურობის
შესახებ; საქართველოს კანონი „შენობების ენერგოეფექტიანობის
შესახებ ; საქართველოს კანონი
განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების
წახალისების შესახებ; ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის
შემუშავებული „ქ. ქუთაისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია“ 2020-
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2025“

პროგრამის
დამკვეთი

ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის
შემმუშავებელი

„350.org”

პროგრამის
რეალიზაციის
ვადები

2025 წლამდე, შემდგომი პროლონგაციით

პროგრამის მიზანი საქართველოს კანონი ენერგოეფექტურობის შესახებ; საქართველოს
კანონი „შენობების ენერგოეფექტიანობის შესახებ ; საქართველოს
კანონი
განახლებადი წყაროებიდან ენერგიის წარმოებისა და გამოყენების
წახალისების შესახებ; ქ. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის
შემუსავებული „ქ. ქუთაისის გარემოსდაცვითი სტრატეგია“ 2020-
2025“

დადგენილი წესით, ენერგოდაზოგვის და
ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნობრივი
ინდიკატორების მიღწევა. ენერგიის დაზოგვის ზომების
განხორციელებისას თანმიმდევრულობისა და სრულყოფის
უზრუნველყოფა.

პროგრამის
ძირითადი
ამოცანები

ენერგიის დაზოგვისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის
ორგანიზაციული ღონისძიებების განხორციელება;
- სითბოს მიწოდების სისტემის ეფექტურობის გაუმჯობესება;
- ელექტრომომარაგების სისტემის ეფექტურობის გაუმჯობესება;
- წყალმომარაგებისა და სანიტარული სისტემის ეფექტურობის
გაუმჯობესება;
- საბიუჯეტო სფეროს შენობა-ნაგებობებში ენერგიის დაზოგვის
ინოვაციური ტექნოლოგიების, აღჭურვილობისა და მასალების
დანერგვა;
- ელექტროენერგიის, სითბოს და წყლის ქსელებში დანაკარგების
შემცირება;
- ენერგოდაზოგვის ტექნოლოგიების დანერგვის მიზნით,
ინვესტიციების მოზიდვის პირობების შექმნა; -
- ძირითადი საწარმოო ფონდების განახლება ინოვაციური ენერგო
და რესურს დამზოგავი ტექნოლოგიებით და აღჭურვილობით,
ავტომატიზირებული სისტემების და კომ. პროგრამების
გამოყენებით.

ძირითადი
მიზნობრივი
ინდიკატორები

ენერგიის და წყლის მოხმარების ეფექტურობის შესაფასებლად
შემუშავებული მიზნობრივი მაჩვენებლები:
- ელექტროენერგიის მოხმარება, კვტ * სთ;
- თბური ენერგიის მოხმარების მოცულობა, გკალ;
- ბუნებრივი გაზის მოხმარების მოცულობა, მ 3;
- მყარი და თხევადი საღუმელე საწვავის მოხმარების მოცულობა,
ტონა;
- წყლის მოხმარების მოცულობა, მ 3;
- ტრანსპორტის საწვავის მოხმარების მოცულობა, ლ;
- დასაქმებულთა საშტატო რაოდენობა, ადამ.;
- დაწესებულების საერთო ფართი, მ 2.

ძირითადი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ენერგოდაზოგვისა და
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მიზნობრივი
მაჩვენებლები

ენერგოეფექტურობის სამიზნე მაჩვენებლებს უნდა ახასიათებდეს
შესადარებელ პირობებში, რესურსის მოხმარების მოცულობის
შემცირება ნატურალურ გამოსახულებაში:
1. ელექტროენერგიის მოხმარების შემცირება (ათასი კვტსთ);
2. სითბოს ენერგიის მოხმარების შემცირება (გკალ);
3. ბუნებრივი გაზის მოხმარების შემცირება (მ3);
4. მყარი და თხევადი საღუმელე საწვავის მოხმარების შემცირება
(ტონა);
5. წყლის მოხმარების შემცირება (მ3);
6. ტრანსპორტის ძრავის საწვავის მოხმარების შემცირება (ლ);
7. ცალკეული მოხმარებული ენერგორესურსის აღჭურვილობა
გამრიცხველიანების მოწყობილობით.
2021 წლის 1 იანვრიდან დაწყებული, საბიუჯეტო (სახელმწიფო)
დაწესებულებამ უნდა უზრუნველყოს ენერგორესურსის შემცირება),
მინიმუმ 3% წელიწადში, იმ საწყის მაჩვენებელთან შედარებით,
რომელიც დაფიქსირდება 2021 წლის 1 იანვრიდან.
ამასთან, საქართველოს მარეგულირებელი აქტების თანახმად,
ენერგოეფექტურობის მიზნობრივი მაჩვენებლებია:
- ცივი წყლის კუთრი მოხმარება, ერთ საშტატო ერთეულზე, მ3/
ადამიანი * წელი;
- ელექტროენერგიის კუთრი მოხმარება ერთ საშტატო ერთეულზე,
კვტსთ/ წელი;
- სითბოს ენერგიის კუთრი მოხმარება გათბობის პერიოდში შენობის
გათბობისთვის და ვენტილაციისთვის, გკალ / კვ.მ.

პროგრამის
ძირითადი თავების
ჩამონათვალი

ნაწილი 1. ენერგორესურსებისა და ენერგოეფექტურობის პროგრამის
პასპორტის პროექტი 2021-2025 წლებისთვის.
ნაწილი 2. ობიექტის მოკლე აღწერა. წინა პერიოდის ენერგიის
მოხმარების ანალიზი.
ნაწილი 3. საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების
შესაბამისად, მიზნობრივი მაჩვენებლების მნიშვნელობები,
რომელთა მიღწევა სავალდებულოა საბიუჯეტო
დაწესებულებისთვის.
ნაწილი 4. ენერგოდაზოგვისა და ენერგოეფექტურობის
ღონისძიებების გეგმა, რომელიც მიმართულია მიზნობრივი
მაჩვენებლების მიღწევაზე.
ნაწილი 5. ენერგორესურსების და ენერგოეფექტურობის მიზნობრივი
მაჩვენებლების და ინდიკატორების მნიშვნელობები (საბიუჯეტო
ორგანიზაციის დასახელება) ამ პროგრამის განხორციელების
შედეგების საფუძველზე.
ნაწილი 6. პროგრამის მიმდინარეობის ზედამხედველობა, მართვა და
მონიტორინგის სისტემა.

ნაწილი 2. საბიუჯეტო ორგანიზაციის მოკლე აღწერა. საბაზო პერიოდის
ენერგორესურსების მოხმარების (ხარჯის) ანალიზი.

2.1. დაწესებულების მოკლე აღწერა

ამ ნაწილში მოცემულ უნდა იქნეს დაწესებულების ზოგადი აღწერა, საქმიანობის
სფერო, საქმიანობის დაწყების წელი. აუცილებელია აღინიშნოს დაწესებულების
საქმიანობის შედეგები: მაგალითად, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებისთვის,
სკოლებისთვის - ბავშვების, მოსწავლეების რაოდენობა დღიური მუშაობის
პერიოდში და წლის ბოლოს; საავადმყოფოები - საწოლი ადგილები,
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ადმინისტრაციული შენობები - შენობაში დასაქმებულთა რაოდენობა,
დაწესებულების ფუნქციონირების მიმდინარე ხარჯების და წლიური დაფინანსების
თანხა; დაწესებულების ბალანსზე არსებული შენობის ტექნიკური პასპორტის
თანახმად (არსებობის შემთხვევაში), შენობა-ნაგებობების აღწერა (ნახაზი)
ექსპლუატაციის დაწყების თარიღი, საერთო ფართი, მშენებლობის მოცულობა და ა.შ.
ინფორმაცია დაწესებულების გეგმებში სამუშაო პროცესის მოდერნიზაციის შესახებ,
დაკავებული შენობა- ნაგებობების გაზრდის ან შემცირების შესახებ, აგრეთვე
კაპიტალური რემონტის გეგმის შესახებ, სადაც გათვალისწინებულია სამუშაოები
ენერგოდაზოგვის და ენერგოეფექტურობის სფეროში.

2.2. ორგანიზაციის საბაზო პერიოდის საქმიანობის მაჩვენებლები

საკანონმდებლო და მარეგულირებელი აქტების თანახმად, შედარებითი პირობებით,
საბაზო წლის ენერგორესურსების მოხმარების მოცულობის გამოსაანგარიშებლად
უნდა იქნას მიღებული 2020 წელს დახარჯული რესურსები (ცხრ.4). შესაძლოა
გამოყენებულ იქნეს SEAP -ში მოცემული ვარაუდები და ა.შ.

საბიუჯეტო ორგანიზაციის საქმიანობის მაჩვენებლები:

ცხრილი 5

დასახელება საზომი
ერთეული

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7

1 ძირითადი პროდუქცია
(სამუშაოები, მომსახურება)

2 წლიური დაფინანსების მოცულობა
ძირითად პროდუქციაზე

ათასი ლარი

3 პროდუქცია ნატურალურ
გამოსახულებაში, სულ

ცალი ან სხვა
შესაბამისი
ერთეული

4 დამატებითი პროდუქციის
მოცულობა

ათასი ლარი

5 ენერგეტიკული რესურსების ხარჯი ათასი ტონა
პირ. საწვავი

6. ენერგომოხმარება ძირითადი
პროდუქციის წარმოებისას

ათასი ტონა
პირ. საწვავი

7 ენერგომატარებლების ღირებულება
ძირითადი პროდუქციის
წარმოებისას

ათასი ლარი
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8 წყლის ხარჯი, სულ ათასი მ3

9 მათ შორის ძირითადი
პროდუქციის წარმოებისას

ათასი მ3

10 პროდუქციის წარმოების
ენერგომოცულობა, სულ

ათასი ტ პ.ს.;
ატასი ლარი

11 მატ შორის ძირითადი პროდუქციის
(სამუშაოები, მომსახურების)
წარმოების ენერგომოცულობა

12 წარმოებული პროდუქციის
(სამუშაოები, მომსახურების)
ღირებულებაში ენერგორესურსების
გადასახადის წილი

%

13 წარმოების (დაწესებულების)
დადგმული სიმძლავრე

14 დასაქმებულთა საშუალო წლიური
რაოდენობა

შენობა-ნაგებობის პარამეტრები:

ცხრილი 6

პარამეტრი შენობა 1 … შენობა N
შენობა ნაგებობის შიდა და გარე ზომები და ფართი,
მ2

მათ შორის, მ2:
კედლები
ფანჯრები და ბალკონის კარები
შემინული დერეფანი
შესასვლელი კარები
სახურავის საფარი
სხვენის ფართობი, მათ შორის :
სხვენს და სართულს შორისი გადახურვა
გადახურვა სართულს და სარდაფშორის
იატაკს და გრუნტს შორის

შენობის სართულიანობა
საერთო ფართი, მ2

გასათბობი ფართი,
სახურავი
სახურავის ტიპი

ფართი, მ2

მათ შორის სარემონტო, მ2

შემინვის ფართობი, მ2

მათ შორის:
სარემონტ, მ2

დასათბუნებელი, მ2

ინდივიდუალური თბოაგრეგატი:
ტიპი, ექსპლოატაციაში შესვლის თარიღი



17

სარემონტო, დიახ/არა

შენობებში მიკრო კლიმატის უზრუნველყოფის სისტემები:

ცხრილი 7

პარამეტრი შენობა 1 … შენობა N
ვენტილაცია:

ტიპი
ესაჭიროება რემონტი/მოდერნიზაცია,
დიახ/არა)

გათბობის ბატარეა
ტიპი/რ-ნა, მასალა, ც.
სარემონტოა, ც.
მათ შორის თბური ეკრანით.

საინჟინრო კომუნიკაციები:

ცხრილი 8

სიგრძე, მ,(კმ) ცვეთა, %
დანაკარგები,

%

ტარდება თუ
არა მილების
გაწმენდა,

პერიოდულობა
თბომომარაგება
ცხელი წყლის მომარაგება
ცივი წყლის მომამარაგება
კანალიზაცია

პროგრამით გათვალისწინებული საბაზო წელიწადის ენერგორესურსების
მოხმარების სტრუქტურა:

ცხრილი 9

№ ენერგორესურსის
დასახელება

საზომი
ერთეული

მოცულობის
ნატურალური
გამოსახულება

მოცულობის
ფულადი
გამოსახულება,
ლარი

პირობითი
საწვავის
ერთეულებში,
კგპ.ს.

1 2 3 4 5

1 ელექტროენერგია

2 მატ შორის
გათბობისტვის

3 ცხელი წლის ხარჯი
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4 ცივი წყლის ხარჯი

5 ბუნებრივი გაზის
ხარჯი

6 ტრასპოტის საწვავის
ხარჯი

7 სხვა მყარი ან
თხევადი საწვავი

8 სულ

2.3. ენერგეტიკული სექტორის მახასიათებლები

ელექტრომომარაგების სისტემა.
აღწერილ უნდა იქნეს ელექტრომომარაგების სისტემის ძირითადი მახასიათებლები.
ჩანაწერების თარიღები და რაოდენობა. აღრიცხვის მოწყობილობების აღჭურვილობა.
გამრიცხველიანობის ინსტალაციის ვადები. ბალანსის ზღვრული საზღვრები.
ენერგორესურსების მომწოდებელი კომპანია.
ენერგომომარაგების ხელშეკრულებების ძირითადი დებულებები.
ენერგორესურსების ტარიფები.
ენერგიის გარდაქმვნელი ტექნოლოგიური სისტემების აღწერა (ვენტილაცია,
გათბობის სისტემები და ა.შ., თუ ეს შესაძლებელია). საბაზო წელს ენერგიის
მოხმარება (ენერგიის დაზოგვის ამ პროგრამის დაწყების წლის წინა წელს).
განათების სისტემის ექსკლუზიული აღწერა. განათების მოწყობილობების საერთო
რაოდენობა. ენერგიის დაზოგვის ნათურების რაოდენობა, ინკანდესენტური
(ვარვარების) ნათურების რაოდენობა.

გაზმომარაგების სისტემა.
აღწერილ უნდა იქნეს გაზმომარაგების სისტემის ძირითადი მახასიათებლები.
ჩანაწერების რაოდენობა. აღრიცხვის მოწყობილობებით აღჭურვილობა.
გამრიცხველიანობის ინსტალაციის ვადები. ბალანსის ზღვრული საზღვრები.
ენერგორესურსის მომწოდებელი კომპანია. ენერგომომარაგების ხელშეკრულებების
ძირითადი დებულებები. ენერგორესურსის ტარიფები. ენერგიის გარდამქნელი
ტექნოლოგიური სისტემების აღწერა (ვენტილაცია, გათბობის სისტემები და ა.შ., თუ
ეს შესაძლებელია). ენერგიის მოხმარება საბაზო წელს (ენერგიის დაზოგვის ამ
პროგრამის დაწყების წლის წინა წელს).

გათბობის სისტემა
აღწერილია უნდა იქნეს სითბოს მიწოდების სისტემის ძირითადი მახასიათებლები.
ჩანაწერების რაოდენობა. აღრიცხვის მოწყობილობებით აღჭურვილობა.
გამრიცხველიანობის ინსტალაციის ვადები. ბალანსის ზღვრული საზღვრები.
ენერგორესურსის გარდაქმნის ტექნოლოგიური სისტემის აღწერა.
ენერგიის მოხმარება საბაზო წელს (ენერგიის დაზოგვის ამ პროგრამის დაწყების
წლის წინა წელს).
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გათბობის ტექნიკის აღწერა. სითბოს დანაკარგების შემზღუდავი ღონისძიებები და
საშუალებები. დეფექტები. ობიექტის გამინების დახასიათება.

საავტომობილო საწვავის მომხმარებლების მახასიათებლები.
აღწერილ უნდა იქნეს საავტომობილო საწვავის მომხმარებლები. რეალურთან
შედარებული, საწვავის სპეციფიკური მოხმარება პასპორტის მონაცემების მიხედვით.
ენერგიის მოხმარება საბაზო წელს (ენერგიის დაზოგვის ამ პროგრამის დაწყების
წლის წინა წელს).

2.4. ტარიფები ენერგორესურსებისთვის N წელს
შემაჯამებელ ცხრილში მოცემულია ენერგორესურსების საშუალო ტარიფები,
რომლებიც მოქმედებდნენ ამ ორგანიზაციისათვის N წელს.
პროგრამის საქმიანობის ეკონომიკური ეფექტის გამოსათვლელად, ჩვენ ვიღებთ
საფუძველს N წლის შემდეგ შეწონილ საშუალო ტარიფს.

ცხრილი 10

№ ენერგორესურსის დასახელება გაზომვის ერთეული ტარიფის წლიური
საშუალო მონაცემი

1 2 3
1 ელექტროენერგია
2 თბური ენერგია
3 საავტომობილო საწვავი
4 ბუნებრივი გაზი

თითოეული ენერგორესურსის მოხმარების პროგნოზირება შედარების პირობებში
2021-2025 პერიოდისათვის:

ცხრილი 11

ნაწილი 3. მიზნობრივი მონაცემების მაჩვენებლები, რომლის მიღწევა საჭიროა
საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის თანახმად წინამდებარე პროგრამის
მოთხოვნების შესაბამისად:

ცხრილი 12

№ ენერგორესურს

ის სახეობა

გაზომვის

ერთეულ

ი

საბაზო წელს

განხორციელ

ებული

მოხმარების

რაოდენობა

შესადარებელ პერიოდში

მოხმარების პროგნოზი ,

წელი

შენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2021 2022 2023 2024 2025

№ მისაღწევი

მიზნობრივი

მონაცემების

დასახელება

გაზომვის

ერთეული

მიზნობრივი მონაცემების

მაჩვენებლები

შენიშვნები

2021 2022 2023 2024 2025
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ნაწილი 4. ენერგორესურსების დაზოგვისა და ენერგოეფექტურობის გაძლიერების
სამოქმედო გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს მიზნობრივი მაჩვენებლების
მნიშვნელობების მიღწევას.
4.1. ენერგორესურსების დაზოგვისა და ენერგოეფექტურობის ძირითადი
მიმართულებები
ეს ნაწილი აღწერს ცალკეული საბიუჯეტო ორგანიზაციის საქმიანობის კონკრეტულ
სფეროს, სადაც აუცილებელია ენერგოდაზოგვის პოლიტიკის გატარება.
წარმოდგენილ უნდა იქნეს ენერგოდაზოგვის ღონისძიებების შეჯამებული ხარჯები
და სავარაუდო შედეგები. გამოითვლება ამოგების ვადები.
4.2. ღონისძიებები მოხმარებული ენერგორესურსის ცალკეული ტიპის შესაბამისად
მონაცემები ჩატარებული ღონისძიებების, ხარჯების და შედეგების შესახებ, რომელიც
მოცემულია ამ ორგანიზაციის ენერგეტიკულ პასპორტში.
მე -7 სვეტში (ცხრ.12) „დაფინანსების წყარო“ უნდა მიუთითდეს დაფინანსების ის
ვარიანტები, რომლებიც დაწესებულების დამტკიცებულ დებულებაში არის
მოცემული: საბიუჯეტო სახსრები, საკუთარი სახსრები, ენერგორესურსების
მომსახურების შესახებ დადებული ხელშეკრულებები.

ცხრილი 13

1

2

3

4

5

6

7

8
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№ ღონისძიე

ბის

დასახელე

ბა

ენერგო

რესურსი

ს

სახეობა

გაზომვი

ს

ერთეულ

ი

დაგეგმილი

წელიწადი

დანერგვისა

თვის

დაფინანსე

ბის

მოცულობ

ა, ატასი

ლარი

დაფინანსე

ბის წყარო

ღონისძიების დანერგვის

მოსალაოდნელი შედეგი

ნატურალ

ური

გამოსახუ

ლებაში

ღირებულება

ათას. ლარი

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ენერგოდა

ზოგვის

გეგმის

დანერგვი

ს

ბრძანები

თ

დანიშნუ

ლი

პასუხისმგ

ებელი

პირი

2 ენერგორე

სურსის

ცალკეულ

ი

სახეობისა

თვის

ამღვრიცხ

ველი

მოცყობი

ლობის

მონთაჟი

3 თბური

ენერგიის

გამზომ.

ხელ-ის

მონტაჟი
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4 ყველა

ენერგორე

სურსის

დანაკარგე

ბის

გამოვლენ

ა და

აღმოფხვრ

ა

5 ენერგოდა

ზოგვის

და

ენეროეფე

ქტურობის

პასუხისმგ

ებელი

პირების

ტრეინინგ

ები

6 თანამედრ

ოვე

ენერგოდა

მზოგავი

საშუალებ

ებით

აღწურვი

ლი

მოწყობილ

ობის

შეძენა

ენერგორე

სურსების

აღრიცხვი

ს ხელ-ის

დროული

მონიტორ

ინგი
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საორგანიზაციო და აუცილებლად ჩასატარებელი ღონისძიებები:
თბური ენერგიის დაზოგვის ღონისძიებები:
ცხრილი 14
№ ღონისძ

იების

დასახე

ლება

ენერგორე

სურსის

სახეობა

გაზო

მვის

ერთე

ული

დაგეგმილ

ი

წელიწად

ი

დანერგვი

სათვის

დაფინან

სების

მოცულ

ობა,

ატასი

ლარი

დაფინან

სების

წყარო

ღონისძიების

დანერგვის

მოსალაოდნელი

შედეგი

ნატურალ

ური

გამოსახუ

ლებაში

ღირებუ

ლება

ათას.

ლარი

1 2 3 4 5 6 7 8

ელექტროენერგიის დაზოგვის ღონისძიებები:
ცხრილი 15
№ ღონისძიებ

ის

დასახელე

ბა

ენერგო

რესურ

სის

სახეობ

ა

გაზომ

ვის

ერთეუ

ლი

დაგეგმილი

წელიწადი

დანერგვისა

თვის

დაფინან

სების

მოცულო

ბა, ათასი

ლარი

დაფინ

ანსები

ს

წყარო

ღონისძიების დანერგვის

მოსალაოდნელი შედეგი

ნატურა

ლური

გამოსახ

ულებაშ

ი

ღირებულება

ათას. ლარი

ენერგორე

სურსების

მოხმარება

ში ხელ-ის

დაგეგმილ

ი

რეჟიმების

ავტომატუ

რი

რეგულირ

ება



24

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ვარვარების

ნათურების

შეცვლა

უახლესი

ელეენერგ

დამზოგი

ნათურებით

2 განათების

და სხვა

ელენერგიი

ს სისტემის

გადაყვანა

რეგულირებ

ის

ავტომატიზ

აციაზე

ბუნებრივი გაზის დაზოგვის ღონისძიებები:
ცხრილი 16

№ ღონისძ

იების

დასახე

ლება

ენერგორე

სურსის

სახეობა

გაზო

მვის

ერთე

ული

დაგეგმილ

ი

წელიწად

ი

დანერგვი

სათვის

დაფინან

სების

მოცულ

ობა,

ატასი

ლარი

დაფინან

სების

წყარო

ღონისძიების

დანერგვის

მოსალაოდნელი

შედეგი

ნატურალ

ური

გამოსახუ

ლებაში

ღირებუ

ლება

ათას.

ლარი

1 2 3 4 5 6 7 8

ძრავის საწვავის დაზოგვის ღონიძიებები:
ცხრილი 17
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№ ღონისძ

იების

დასახე

ლება

ენერგორე

სურსის

სახეობა

გაზო

მვის

ერთე

ული

დაგეგმილ

ი

წელიწად

ი

დანერგვი

სათვის

დაფინან

სების

მოცულ

ობა,

ატასი

ლარი

დაფინან

სების

წყარო

ღონისძიების

დანერგვის

მოსალაოდნელი

შედეგი

ნატურალ

ური

გამოსახუ

ლებაში

ღირებუ

ლება

ათას.

ლარი

1 2 3 4 5 6 7 8

სხვა მყარი თუ თხევადი საწვავის დაზოგვის ღონისძიებები:
ცხრილი 18

№ ღონისძ

იების

დასახე

ლება

ენერგორე

სურსის

სახეობა

გაზო

მვის

ერთე

ული

დაგეგმილ

ი

წელიწად

ი

დანერგვი

სათვის

დაფინან

სების

მოცულ

ობა,

ატასი

ლარი

დაფინან

სების

წყარო

ღონისძიების

დანერგვის

მოსალაოდნელი

შედეგი

ნატურალ

ური

გამოსახუ

ლებაში

ღირებუ

ლება

ათას.

ლარი

1 2 3 4 5 6 7 8

4.3. მიზნობრივი მნიშვნელობების მისაღწევად ენერგოდაზოგვისა და
ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განხორციელების მთლიანი ხარჯები, მათი
სტრუქტურა. დაფინანსების წყაროები

ცხრილი 19
წლები პროგრამის

განხორციელებისატვის გაწეული

ხარჯები, ათასი ლარი

პროგრამის

განხორციელების

ეკონომიური ეფექტი, ათასი

ლარი

1 2 3

2021

2022
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2023

2024

2025

პროგრამის

განხორციელების მთლიან

პერიოდში

ცხრილი 20

ფინანსირების წყარო 2021 2022 2023 2024 2025 სულ

პროგრამის

რეალიზაციის

პერიოდში

1 2 3 4 5 6 7

საბიუჯეტო სახსრები

საკუთარი სახსრები

ენერგომომსახურების

ხელ-ბი

სულ

ნაწილი 5. პროგრამის განხორციელების მსვლელობაში ენერგოდაზოგვისა და
ენერგოეფექტურობის გაძლიერების მიზნით მიზნობრივი მაჩვენებლებისა და
ინდიკატორების მნიშვნელობები. მიზნობრივი ინდიკატორების მნიშვნელობები:

ცხრილი 21
№ მაჩვენებლების

დასახელება

გაზომ,

ერთ

საბაზო

წლის

მაჩვენ.

მიზნობრივი მაჩვენებლების

მნიშვნელობები

შენიშვნა

2021 2022 2023 2024 2025

1 ელენერგიის

მოხმარ. მოცულ.

კვტს

2 თბური ენერგიის

მოხ. მოც.

გკალ

3 ბუნებრ გაზის მოხ.

მოც.

მ3

4 თხევადი ან მყარი

საწვ. გამოყენება

ტ
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5 ძრავის საწ. მოხ.

მოც.

ლ

6 გამრიცხლიანობა ცალი

7 თანამსრომელთა

რაოდენობა

ადამიან

ი

8 დაწესებულების

საერთო ფართი

მ2

მიზნობრივი

მაჩვენებლების

მნიშვნელობა:

მაჩვენებლის დასახელება გაზ.

ერთ.

საბაზო წლის

მონაცემები

მიზნობრივი

მაჩვენებლების

1 ელექტროენერგიის

მოხმარების შემცირება

ნატურალურ

გამოსახულებაში

2 თბური

ენერგიისმოხმარების

შემცირება ნატურალურ

გამოსახულებაში

3 ბუნებრივი

გაზისმოხმარების

შემცირება ნატურალურ

გამოსახულებაში

4 მყარი და თხევადი

საწვავის მოხმარების

შემცირება ნატურალურ

გამოსახულებაში

5 ძძრავების საწვავის

მოხმარების შემცირება

ნატურალურ

გამოსახულებაში

6 გამრიცხვლიანობის ხელ-

ის არსებობა

7 ელენერგიის კუთრი

მოხმარება თანშრომელთა

საშტატო რაოდენობასთან

8 ბუნებრივი გაზის კუთრი

მოხმარება

თანamშრომელთა

საშტატო რაოდენობასთან

9 თბური ენერგიის კუთრი
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ხარჯი შენობების

გათბობაზე და

ვენტილაცია

/კონდენცირებაზე

გათბობის სეზონის

პერიოდში

ნაწილი 6. პროგრამის მონიტორინგი და მართვა
ენერგოდაზოგვის ღონისძიებების პროგრამის ეფექტურად განხორციელებისთვის
მნიშვნელოვანია კომპეტენტურად შემუშავებული და რეალიზებული მონიტორინგის
პროგრამა, ღონისძიებების განხორციელების გეგმიდან გადახრის რეაგირების
სისტემით. ამ ნაწილში მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემის
განხორციელებისთვის აუცილებელი ძირითადი მოქმედებები და საქმიანობა უნდა
იქნეს აღწერილი, რაც უზრუნველყოფს პროგრამის სისტემატიზებულ
განხორციელებას და გეგმიდან გადახრაზე დროულ რეაგირებას. იმის
გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფო (საბიუჯეტო) დაწესებულების ბიუჯეტის
ხარჯვის დაგეგმვის ვადა არის კვარტალი, ენერგოდაზოგვის ღონისძიებების
განსახორციელებლად და საშუალედო შედეგების აღრიცხვა/დამუშავებისათვის
უნდა იყოს აღებული აღნიშნული პერიოდი. აუცილებელია ენერგოდაზოგვის
პროგრამის განსახორციელებლად მონიტორინგისა და კონტროლის სისტემის შექმნის
ეტაპების აღწერა და ამ ეტაპების განხორციელების სავარაუდო ვადები დაგეგმვა.
ასევე, უნდა შემუშავდეს ენერგოდაზოგვის პროგრამის განხორციელების შესახებ
კვარტალური დაგეგმვისა და ანგარიშგების შაბლონები.

6.1 მიზნობრრივი ინდიკატორების მიღწევა
(ყოველ კვარტალში მზარდი მონაცემების აღრიცხვა/გაანგარიშებით).
პერიოდი:
ცხრილი 22
№ მიზნობრივი

მაჩვენებლის

დასახელება

გაზ-

ვის

ერთ-ი

მიზნობრივი მაჩვენებლის მნიშვნელობა

მიმ დინარე

წელიწადზე დაგემილი

ფაქტიური

საანგარიშო

პერიოდისათვის

შესრულების

%

1 2 3 4 5

6.2 ღონისძიებათა გეგმის შესრულება
პერიოდი:
ცხრილი 23
№ დაგეგმილი

ღონისძიებათა

დასახელება

ღონისძიებათა დაფინანსება დაგეგმილი

ღონისძიებათა

ფაქტიური

შესრულება

საანგარიშო

დაგეგმილი

მიმდინარე

წელიწადზე

ფაქტიური საანგარიშო

პერიოდისატვის
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პერიოდში

1 2 3 4

ელექტროენერგიის ნახშირბათ შემცველობამ მსოფლიოში 2019 წელს 450გ/კვტსთ-დე
ჩამოვიდა, თუმცა მსოფლიოს ელექტროენერგიის გენერაციას CO2 გამონაბოლქვის
ეკვივალენტში მაინც 42% იკავებს. ფაქტიურად ამ მაჩვენებელს კლიმატის
ცვლილების საკითხებში საკვანძო ადგილი უჭირავს. CO2 პროცენტული
მაჩვენებელი პირდაპირ დამოკიდებულებაშია ელექტროენერგიის
გამოსამუშავებლად ამათუ თუ იმ ქვეყანაში რა წყაროს იყენებენ. სხვადასხვა
გამოკვლევები გვაძლევს ინფორმაციას, რომ მაგალითად ატომური ელსადგურებში
1კვტსთ ელენერგიის გამომუშავებისას გამონაბოლქვი შეადგენს 4გ; ქარის
ენერგეტიკას იგივე მაჩვენებელი აქვს, ხოლო მზისას - 6გ CO2 1კვტსთ-ზე. აქ
„რეკორდსმენია“ ნახშირის გამოყენებადი გენერაცია - 109გ/კვტსთ, ხოლო ბუნებრივ
გაზს - 78გ/კვტსთ. როგორც მოგეხსენებათ, კლიმატის ცვლილების და გლობალური
დათბობის შემცირების მიზნის მისაღწევად ექსპერტებმა დაადგინეს, რომ
ენერგეტიკული გამონაბოლქვები არ უნდა აღემატებოდეს 15გ/კვტსთ-ზე. აქედან
გამომდინარე ეს არის ის ინდიკატორი რომლის მიღწევა უნდა იყოს
გათვალისწინებული ქ.ქუთაისის მერიის გადაწყვეტილებაში 2050 წლისათვის
ქუთაისის გადაყვანა განახლებადი ენერგიის წყაროებზე.

პროგრამის დასრულების შემდეგ ენერგომატარებლების მოხმარებისას მავნე
გამონაბოლქვის რაოდენობის გაანგარიშება CO2 ეკვივალენტში
ცხრილი 24

ენერგომა
ტარაბელ
ი

ხარჯი გაზო
მვის
ერთე
ული

საშუალ
ო
კალორ
იულობ
ა

კალორი
ულობის
ერთეუ
ლი

ენერ
გიის
მისა
ღება
დ
საჭი
რო
საწვა
ვის
რაო
დენ1

CO2

გამონაბოლქვ
ი, კგ

CO2 წლიური
გამონაბოლქვ
ი, კგ (ტ)

არსე
ბულ
ი

პროგ
რამი
ს
შემდ
ეგ

არსე
ბულ
ი

პროგ
რამი
ს
შემდ
ეგ

არსე
ბულ
ი

პროგ
რამი
ს
შემდ
ეგ

1 ელ.ენერგ
ია

კვტს 3.6 მგჯ/კგ

2 ბუნებრივ
ი აირი

მ3 34 მგჯ/მ3

3 შეშა მ3 15 მგჯ/კგ
4 დიზ,

საწვავი
ლიტ
რი

11 მგჯ/კგ

5 ბენზინი ლიტ 10.5 მგჯ/კგ
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რი

1.-ენერგომატარებლის ხარჯი მრავლდება კალორიულობაზე

წყლის გაცხელება:
წყლის საწყისი T0 =100C;
გაცხელებული წყლის T0 =600C
წყლის რაოდენობა 100 ლ
ელ. ენერგიის ხარჯი =5.82 კვტსთ
გაცხელების დრო 2 საათი 55 წუთი (გამაცხელებლის სიმძლავრე 2კვტ)

თუ შესწავლის ობიექტად შერჩეულ შენობას გააჩნია „ენერგეტიკული პასპორტი“,
წარმოდგენილი პროგრამის შედეგი შეიტანს მასში მკვეთრ კორექტივებს, ვინაიდან
ეფექტური მმართველობითი გადაწყვეტილებების შემუშავებისათვის, აუცილებელია
განახლებადი ინფორმაცია ობიექტის ენერგოდაზოგვის მართვისათვის. ასეთი
მიდგომა მთლიანად პასუხობს კომპიუტერული პროგრამა „TIMES“ დებულებებს და
შეესამება კიბერნეტიკის ერთერთ ფუძემდებლურ დებულებას, რომ მართვის
საფუძველში უნდა იყოს ის აუცილებელი ინფორმაციის რაოდენობა, რომელიც
უძრუნველყოფს რეალური დასკვნების გამოტანას. წარმოდგენილმა პროგრამამ,
შენობების განსხვავებული ტიპების და ფუნქციების გათვალისწინებით, უნდა
ჩამოაყალიბოს ენერდაზოგვის და ენერგოეფექტუროპბის მართვის შემდეგი
დასკვნები:

1. შენობა-ნაგებობების ენერგოდაზოგვის და ენერგოეფექტურობის პრობლემების
გადაწყვეტა შეესაბამება სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკის
სტრატეგიულ მიზნებს, ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარების,
გაძლიერების და მსოფლიო სტანდარტების მიღწევას.

2. შენობა-ნაგებობების ფუნქციონირების მაღალი ენერგოეფექტიანობა, რომელიც
განიხილება მათი სასიცოცხლი ციკლის პროცესის ერთერთ მიზნათ,
უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს თვისებების მრავალფეროვნებით, რომლებიც
ითვალისწინება შენობის აშენების პროექტიდან მის ექსპლოატაციამდე.

3. ენერგოდაზოგვა, შენობა-ნაგებობის სასიცოცხლო ციკლის შემადგენლობაში,
განხილულ უნდა იქნეს არა როგორც გამოცალკევებული პროცესი, არამედ
როგორც სისტემაშემქნელი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს შენობა-
ნაგებობის სასიცოცხლო ციკლის ვექტორს მაღალი ენერგოეფექტიანი
ფუნქციონირების აქტუალური მიზნის ასპექტში.

4. შენობა-ნაგებობის ენერგოდაზოგვითი მართვის მიზნების მისაღწევად,
აუცილებელია მართვის ის ინფორმაცია, რომელიც ყალიბდება შენობა-
ნაგებობის აღჭურვილობით, შესაბამისი აღრიცხვის ხელსაწყოებით და
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ენერგეტიკული პასპორტის შედგენით (განახლებით). ანუ იმ მონაცემებით,
რომელიც გამომდინარეობს ენერგეტიკული გამოკვლევებიდან.

5. შენობა-ნაგებობის სასიცოცხლო ციკლის ენერგოდაზოგვითი მართვა
უზრუნველყოფილი იქნება მართვის თეორიის თანამედროვე მიღწევებზე
დაყრდნობით.

აღნიშნული დასკვნების მართებულობას განამტკიცებს აუცილებელი
ღონისძიებების ჩატარების გამოცდილება და მიღებული ემპირიული შედეგები,
რომელიც საბიუჯეტო ორგანიზაციაში დაზოგავს, მაგალითად ელენერგიას:

1. შენობა-ნაგებობებში გააუმჯობესეთ ფართის ბუნებრივი განათება:
კედლების და ჭერის ღია ფერებში შეღებვა, იძლევა განათებისთვის საჭირო
ელენერგიის დაზოგვას 1-3%; ფარდების მოშორება და ფანჯრის შუშების
სისუფთავე ასევე იძლევა ელენერგიის 3% -ან ეკონომიას.

2. ხელოვნური განათების ეფექტიანობის ხარისხის გაზრდა: პლაფონების და
სხვა გამნათებლების სისუფთავე იძლევა 5-20% ელ ენერგიის ეკონომიას;
გამოიყენეთ ადგილობრივი ლოკალური განათება: მაგიდის ნათურები,
ტორშერები, ბრა და ა.შ. ასეთი მიდგომა 30-50% ელ ენერგიის ეკონომიას
იძლევა; საერთო განათება გადაანაწილეთ ჯგუფებათ და გამოიყენეთ ის
ნაწილი რომელიც დროს გარკვეულ პერიოდში გჭირდებათ. ასეთი
მიდგომა 20-50% იმ ელენერგიის ეკონომიას იძლევა, რომელიც განათებაზე
იხარჯება.

3. ელექტროენერგიის ეფექტური გამოყენება გულისხმობს მისი მოხმარების
მკაცრ კონტროლს თანამედროვე აღრიცხვის საშუალებებით: შენობა-
ნაგებობების გამრიცხვლიანება სიზუსტის მაღალი კლასის ხელსაწყოებით;
ელექტროენერგიის ხარჯის აღრიცხვის ავტომატიზაცია; ექსპლოატაციაში
არსებული მანქანა-დანადგარების და ტექნიკური საშუალებების
დადგმული სიმძლავრის შემცირება.

4. ენერგოდაზოგვის საწყისი საორგანიზაციო ღონისძიებების განხორციელება:
ენერგოდამზოგავი და ენერგოეფექტური განათების და მოწყობილების
გამოყენება; ინოვაციური განათება მაგალითად, სურ.4: ასეთი ნათურების
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გამოყენებისას შეიძლება დაიზოგოს ელენერგიის 80%-დე, რომელიც
განათებაზე იხარჯება.

სურ. 4. ნატრიუმის ნათურების ნაირსახეობები
ძოგადად ცნობილია 12 სახეობის ხელოვნური განათება, სადაც შესაძლებელია
ენერგოდაზოგვის ღონისძიებების გატარება, სურ.5

სურ. 5 ხელოვნური განათების სახეობები

თითქმის 30% დაზოგვის შედეგს იძლევა გამშვებ-მარეგულირებელი ხელსაწყოების
(სურ.6), განათების მოწყობილების ეფექტური არეკვლის არმატურის, ელდენის
სტაბილიზაციის საშუალებების გამოყენება; მოძრაობის, განათების სენსორების,
გამოყენებისას, რელეების დამონტაჟება, რომლებიც განათების ავტომატური მართვის
სისტემაში ერთიანდებიან, იძლევა 30-80% ელენერგიის დაზოგვას.
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სურ.6 ელექტრონული გამშვებმარაგულირებელი აპარატი:
ახალი შენობა-ნაგებობების პროექტირებისას მაქსიმალურად უნდა იქნეს
გამოყენებული ბუნებრივი განათების გადაწყვეტილებები, რაც მნიშვნელოვნად
მოქმედებს ელენერგიის ეკონომიაზე. ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იქნეს
გამოყენებული „BREEAM In-Use International“- საერთაშორისო სტანდარტი. ამ
სტანდარტს გააჩნია ექსპლოატაციაში მყოფი შენობა-ნაგებობების შეფასების სამი
კატეგორია: Part 1, Asset - შენობის ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება, ანუ
საინჟინრო სისტემების მდგომარეობა, შენობის კომფორტულობა, ტრანსპორტის
მიდგომადობა, ენერგოეფექტურობა, დანაგვიანების და დაბინძურების მართვის
სისტემა. Part 2, Building Management = შენობა-ნაგებობის ექპლოატაციის პრაქტიკის
შეფასება: შენობის ტექნიკური მომსახურების პრაქტიკის განხილვა, აქტივების
მართვის ეკოლოგიური პოლიტიკა, ენერგომენეჯმენტის პრაქტიკა, ეკონომიური
ენერგო და წყალ ხარჯვა. Part 3, Organization -ენერგორესურსების მომწოდებლებთან
ურთიერთობის და CO2 გამონაბოლქვის შემცირების ოპერაციული გამოცდილება.
უნდა აღინიშნოს, რომ შეფასებები აღნიშნული კატეგორიების მიხედვით შესაძლოა
ჩატარდეს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლათ, ავტონომიურად. ამასთან, შენობის
ტექნიკური მდგომარეობის შეფასებისას და შენობების ერთმანეთთან შედარებისას,
გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ახალი შენობის და უკვე აშენებულის შეფასების
კრიტერიუმები. საქმე იმაშია, რომ ახალი შენობისათვის მოთხოვნათა რაოდენობა
ბევრად ნაკლებია. ცალკე აღსანიშნავია საერთაშორისო მწვანე სტანდარტები:
BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), შემუშავებული დიდი ბრიტანეთის
ორგანიზაციის „BRE Global“ -ის მიერ. ეს სტანდარტი განაპირობებს მდგრადი
პროექტირების და მშენებლობის პარამეტრებს და იძლევა საშუალებას შევადაროთ
სხვადასხვა შენობები მათი გარემოზე ზემოქმედების დონის მიხედვით, ანუ
მიმართულია ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტის ფართო სპექტრზე. LEED
(Leadership in Energy & Environmental Design) - ამერიკული, მკაცრად
რეგლამენტრებული, უფრო კომერციული სტანდარტი, რომელიც მიმართულია
ენერგოდაზოგვაზე და ეკოლოგიურობაზე. ეს სტანდარტი განიხილავს საშენი
მასალების სერტიფიცირებასაც.

ცხრილი 25
სერტიფიკაციის ობიექტები BREEM და LEED სისტემებში
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BREEM LEED
1. საოფისე ცენტრები ახალი მშენებლობა
2. სავაჭრო ფართობები (retail) ექსპლოატაციაში მყოფი შენობა-ნაგებობები
3. სამრეწველო ობიექტები კომერციული ფართობები
4. ზოგადსაგანმანატებლო დაწესებულები ინტერიერის დიზაინი
5. ჯანდაცვის ობიექტები შენობების მოპირკეთება (shell & core)
6. ეკოსახლები (code for sustainable homes)x სკოლები
7. მრავალ ბინიანი სახლები სავაჭრო ფართობები (retail)
8. სასამართლოები ჯანდაცვის ობიექტები
9. ციხეები საცხოვრებელი უზრავი ცონება
10. შენობა ნაგებობების არსებული ფონდი

(მოდერნიზაცია და ენერგოეფექტურობის
ამაღლება, ln-USE)

დაჩების და კოტეჯების მშენებლობა

11. სოციალური თანაარსებობის კავშირებიxx

12. სხვა შენობა-ნაგებობებიxxx

ამ სტანდარტების გამოყენება განპირობებულია იმით, რომ მთელი მსოფლიოს
შენობა-ნაგებობები მოიხმარენ მთლიანი მოხმარებული პირველადი ენერგიის (PES-
Primary Energy Savings) 40%, მთლიანი გენერირებული ელენერგიის 67%, მთლიანი
ნედლეულის 40%, სასმელი წყლის მარაგების 14%. ამასთან, აფრქვევენ CO2

გამონაბოლქვის 35% და წარმოქმნიან ქალაქების ნარჩენების მთლიანი რაოდენობის
თითქმის ნახევარს. შუალედური დასკვნისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ შენობის
„სიმწვანე“ სამი ძირითადი შემადგენლისგან ჯამდება: 1. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ -
საშენი მასალების წარმოების ეკოლოგიურობა: ნედლეული, წარმოება, მიწოდება. 2.
შენობის ელემენტების დადებითი, სასიკეთო გავლენა ადამიანზე ან უკიდურეს
შემთხვევაში ზიანის არ მიყენება. 3. შენობის (სახლის) მშენებლობის შემდეგ და მისი
ექსპლოატაციის ვადის გასვლის შემდეგ, ნარჩენების უტილიზაციის უვნებლობა.

ცხრილი 26

მოგება, რომელიც შეიძლება მოგვცეს „მწვანე“ შენობამ
კატეგორია სუფთა ღირებულება 20

წელიწადში, $/მ2

1. ენერგიის ეკონომია 60.7
2. გამონაბოლქვების შემცირება 12.9
3. წყლის ეკონომია 5.4
4. ექსპლოატაციის და ტექმომსახურების ხარჯების ეკონომია 91.5
5. საცხოვრებლის წარმადობის და შრომის ჰიგიენის გაზრდა 397.0-595.0
6. მშენებლობის საშუალო გაძვირება -32.3- 52.8
7. სულ 532.2 – 711.7

მწვანე მშენებლობა, მწვანე შენობა-ნაგებობები, მდგრადი შენობები (Green Building,
Green Construction ან Sustainable Building) მდგრადი განვითარების მოდელის
პრაქტიკული განხორციელებაა, რომელსაც თანამედროვე ცივილიზაცია შემდგომი
განვითარების საფუძვლათ ამკვიდრებს. პროექტის პირველ მონახაზში ხაზი გაუსვით
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შენობა-ნაგებობების ენერგოეფექტურობის შესაბამისი კლასის მინიჭებას. გთავაზობთ
ცხრილს სადაც დეტალურად არის განხილული ამა თუ იმ კლასის მონაცემები,
მაგალითად თბური ენერგიის მიწოდებისას (ცხრ. 27)

ცხრილი 27

რაც შეეხება თბომოდერნიზაციას (მაგალითად კედლების, სხვენის და
სართულშორისი გადახურვების დათბუნებას) გამოყენებული მასალები უნდა
აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

1. წყლის საწინააღმდეგო მედეგობა;
2. მაღალი მედეგობა ორთქლის გატარების მიმართ, ამასთან კედლებს

„სუნთქვის“ საშუალება უნდა გააჩნდეს;
3. გამოყენებულ მასალას უნდა ახასიათებდეს საკმარისი გამძლეობა მექანიკური

ზემოქმედების მიმართ;
4. მონტაჟდებოდეს მარტივად და სწრაფად;
5. მასალის თბო და ბგერ საიზოლაციო თვისებების მდგრადობა დროში.
6. აკმაყოფილებდეს ცეცხლგამძლების პირობებს;
7. ეკოლოგიური უვნებლობლობა და ადამიანის ჯამრთელობაზე ზემოქმედების

არ არსებობა..

შენობა-ნაგებობების ენერგოეფექტურობის კლასი
კლასის

ამღვნიშვნელი
კლასის დონე თბური ენერგიის გაანგარიშებული ან

გაზომილი კუთრი მნიშვნელობის q
h
des გადახრა ISO 6242/2-92

სტანდარტისგან, %

ორგანიზაციის
ხელმძღვანელობის
რეკომენდირებული

ღონისძიებები
ექპლოატაციაში არსებული და ახალი შენობების პროექტირების და ექსპლოატაციის შემთხვევისას

A მაღალი - 50 ნაკლები

რეკომინდირებულია
ეკონომიკური
სტიმულირება

(საწვავის, თანხა)

B ნაკლებად
მარალი

-10 - 50 იგივე

C ნორმალური 0 - 9 -
ახალი და რეკონსტრუქცია გავლილი შენობა- ნაგებობები

D დაქვეითებული + 1 –( +25) საჯარიმო სანქციები

არსებული შენობების ექსპლოატაციისას

E დაბალი +26 –(+ 75) სასურველია შენობის
რეკონსტრუქცია

F ძალიან დაბალი + 76 - (+ 120)
შენობის

რეკონსტრუქციის
პერსპექტიული

განხილვა

G განსაკუთრებით
დაბალი

120 მეტი
შენობის

რეკონსტრუქციის
აუცილებლობა
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ჩამოთვლილ თვისებებს პასუხობს მაგალითად, ბაზალტის ბოჩკოსგან წარმოებული
ნაკეთობები (იხილე დანართი 2).

ერთ ნიშანდობლივ მაგალითს მოვიყვანთ: ფინეთში, 2012 წელს მიიღეს კანონი,
რომლის მიხედვით აიკრძალა ელენერგიის უშუალო გამოყენება გათბობისათვის.
ელენერგიის მოხმარება დაშვებულია მხოლოდ ცხელი ჰაერის ტუმბოების
მუშაობისათვის, ხოლო გათბობის დიდ წილს იღებს თავის თავზე მზის
კოლექტორები. მათ “თურმე” ფინეთში შეუძლიად უზრუნველყონ გათბობა (ცხელი
წყლის მიწოდება) აპრილიდან ოქტომბრამდე. წარმოიდგინეთ ფინეთის
ადგილმდებარეობა რუქაზე, მისი გეოგრაფიულ - ბუნებრივი მონაცემები, რის
საფუძველზე მარტივად შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი განკარგულების მიღება
საქართველოს ნებისმიერ მუნიციპალურ გაერთიანებაში მკვეთრად შეამცირებს
გამონაბოლქვის რაოდენობას.
ხელოვნური განათების წყაროს ახასიათებს შუქის შებრუნებული კვადრატების
კანონი. რაიმე განათების წყაროდან წამოსული სინათლის ინტენსივობა
უკუპროპორციულია ამ ობიექტამდე მანძილის კვადრატისა. განათების დონე
იზომება ლუქსებში (ლათ. lux - სინათლე), ანუ 1 Lux = 1 Lm (ლუმენი, lumen - შუქის
ნაკადის ერთეული) 1მ2-ზე. ამ ემპირიული განტოლებიდან გამომდინარე, ცხრილში
საერთაშორისო ნორმების მიხედვით (ცხრ.28), მოცემულია სხვადასხვა
დანიშნულების ფართობებში, შუქის ნაკადების ერთეულების მაჩვენებლები:
ცხრილი 28

დაწესებულებები საცხოვრებელი შენობები

№ სამუშაო ფართობები განათების
ნორმა, ლუქსი

საცხოვრებელი
ფართი

განათების
ნორმა, ლუქსი

1 საგანმანათ. დაწეს. საკლასო
ოთახი

500 მისაღები და საერთო
საც. ოთახები

150

2 საპროექტო და კვლევ ინსტ.
სამუშაო ოთახი

200 სამზარეულო 150

3 სამედ. და ქიმიურ. ლაბორ. 400 ბავშვების ოთახი 200

4 ოსტატების ოთახები
წარმოებაში

300 ბინის შიდა
დერეფნები, ჰოლები

50

5 სპორტული დარბაზები 200 აბაზანა-ტუალეტები 50

6 ინვენტარის შესანახი ოთახები 50 კიბის უჯრედები 20

7 სააქტო დარბაზი,
კინოაუდტორია

300 სართ დერეფ, ვესტიბ.
ლიფტის მისადგ.

30

8 ინჟ. ტექ. პერსონ და მასწავლ
კაბინეტები

400 გატ. ელმომარ. და
წყალგაყვ . ფარები

20
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9 საკონფერენციო დარბაზი 300 მიწის. ქვეშა სართ.,
სარდაფ., სხვენები

20

10 ტექნიკური უჯრედები 100 ლიფტის მაღარო. 5

11 სასადილო დარბაზები 300

12 ტუალეტები 50

სურ. 7. ეე გამოყენებით ემპირიულად მიღებული ელენერგიის ჯამური მოხმარების
მაჩვენებელი

ხაზგასმით ავღნიშნავთ, რომ ნებისმიერი მუნიციპალური გაერთიანების მიზანს
უნდა წარმოადგენდეს უწყვეტი ენერგომომარაგება, სათბური გამონაბოლქვის
შემცირება და ენერგოეფექტური და ეკოლოგიურად სუფთა ენერგოტექნოლოგიების
გამოყენება. თუ ქ. ქუთაისის მერია იღებს აღნიშნულ ვალდებულებებს, შესაბამისად
ის ეთანხმება ქალაქის ენერგომომარაგების სისტემის ოპტიმიზაციას. ასეთ
შემთხვევაში წინამდებარე პროექტში მოყვანილია რამოდენიმე კომპიუტერული
პროგრამის ძირითადი დებულებები, ხოლო ზემოთ მოყვანილი ეე ღონისძიებების
შედეგი (სურ.7) მიღწეულია „MARKAL model-based“ კომპიუტერული პროგრამის
გამოყენებით.
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განათების პარამეტრები:

ცხრილი 29

შენობის ფართობების განათება

განათების
წერტილებ

ის
რაოდენობა

, ც.
.

მათ შორის:

განათების
მართვის

ავტომატიზირებ
ული სისტემა2,

ტიპი

ენერგოდამზოგავი
ნათურები

(მანათობლები)
მოზრაობის
სენსორი, ც

ელექტრონული გამშვებ-
მარეგულირებელი
ხელსაწყო1, (ეგმხ), ც
(ლუმინესცენციური

ნათურების გამოყენების
შემთხვევაში)

ტიპი რაოდენობა,ც.

შენობა
1
…
შენობა
N

გარეგანათება

განათების
წერტილებ

ის
რაოდენობა

,

მათ შორის:

განათების
მართვის

ავტომატიზირებ
ული სისტემა,

ენერგოდამზოგავი
ნატურები

(მანათობლები) მოძრაობის
სენსორი, ც.

მოძრაობის სენსორი ეგმხ
გამოყენებით, ც

ტიპი რაოდენობა,ც.
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უახლესი, ინოვაციური LED ნათურები Ceramic And Crystal LED Lights AC/ DC ...

წარმოდგენილია სურ.8

სურ.8 უახლესი ინოვაციური LED ნათურები.

პროექტის ფარგლებში სახელმძღვანელოთ, გთავაზობთ ინოვაციური გარე
განათების ენერგოეფექტურ საშუალებებს, რომლებიც იკვებება მზის ენერგიით და
სადაც გამოიყენება LED ნათურები. ეს სანათები ელექტროენერგიის 60-70%-ით
დაზოგვის შესაძლებლობას იძლევა (სურ. 9).

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.indiamart.com%2Fproddetail%2Fled-lights-ac-dc-14399528055.html&psig=AOvVaw2q9vrAUlnOpz05D3nzZdmT&ust=1592823026325000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj_9tSm3pLqAhXBxqQKHd4lBFYQr4kDegQIARBL
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.indiamart.com%2Fproddetail%2Fled-lights-ac-dc-14399528055.html&psig=AOvVaw2q9vrAUlnOpz05D3nzZdmT&ust=1592823026325000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj_9tSm3pLqAhXBxqQKHd4lBFYQr4kDegQIARBL
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.indiamart.com%2Fproddetail%2Fled-lights-ac-dc-14399528055.html&psig=AOvVaw2q9vrAUlnOpz05D3nzZdmT&ust=1592823026325000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj_9tSm3pLqAhXBxqQKHd4lBFYQr4kDegQIARBL
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,

Pictures

Model DUS032 DUS033 DUS034 DUS034
Total
Hight (M)

6 6 6 6

Lamp
Color
Temp.
Available

2700K~6400K 2700K~6400K 2700K~6400K 2700K~6400K

Lighting
source

Energy saving
lamp 2x15W
12V DC

LVD Lamp
35W 12V DC

Energy saving
lamp 2x15W
12V DC

Energy saving
lamp 2x15W
12V DC

Rechargea
ble battery

Solar Gel
Battery(12V/60
AH)

Solar Gel
Battery(12V/60
AH)

Solar Gel
Battery(12V/60
AH)

Solar Gel
Battery(12V/60
AH)

Solar
panel

Poly
Crystalline
(50W/18V)

Poly
Crystalline
(50W/18V)

Poly
Crystalline
(50W/18V)

Poly
Crystalline
(50W/18V)

Lighting
duration

Sunny day: 6-
10 hrs, dark
cloudy

day: keep
working for
3days

Sunny day: 6-
10 hrs, dark
cloudy

day: keep
working for
3days

Sunny day: 6-
10 hrs, dark
cloudy

day: keep
working for
3days

Sunny day: 6-
10 hrs, dark
cloudy

day: keep
working for
3days

Luminous Energy saving Energy saving Energy saving Energy saving
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სურ.9 მზის ფოტოპანელებიანი გარე განათების საშუალებები

წინამდებარე პროექტში ჩვენ დავასახელეთ მთელი რიგი საერთაშორისო და
ადგილობრივი ორგანიზაციების კვლევები და გადაწყვეწტილებები რომლებსაც
მთლიანად პასუხობს ქ.ქუთაისის და ორგანიზაცია „350org“ დადებული
მემორანდუმი. ამასთან, გვინდა გაგაცნოთ გაეროს ევროპული ეკონომიკური
კომისიის მოხსენების „ ენერგოეფექტურობაში ინვესტიციების ხელშეწყობის
მიზნით ეროვნული პოლიტიკის რეფორმირების მაგალითების
ანალიზი“ ამონარიდი, რომელიც საქართლოსთვის არის მიძღვნილი და
დასათაურებულია „საქართველო: ენერგოეფექტურობის სფეროში მუნიციპალური
პოლიტიკის რეფორმირება“. ამ დოკუმენტის გამოქვეყნების შემდეგ შემუშავდა
გრძელვადიანი (15 წელი) ენერგოეფექტური ღონისძიებების დაგეგმვის,
ევროგაერთიანების მოთხოვნებთან შესაბამიშობაში მოყვანის და ქვეყანაში
გრძელვადიანი აქტიურობის საპროგრამო დოკუმენტის ჩარჩო პირობების
განსაზღვრის მიზნით: „საქართველოს სამშენებლო სექტორში ჩასატარებელი
გრძელვადიანი (2030 წლამდე) ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების შემუშავება
ევროგაერთიანების მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით“. აქედან
გამომდინარე, კიდევ ერთხელ დასტურდება წინამდებარე პროექტის აქტუალობა
და რეალიზაციის აუცილებლობა. სათანადო დონეზე პროექტის
რეალიზაციისათვის აუცილებლია უშუალო შემსრულებლებისათვის ჩატარდეს
შესაბამისი ტრეინინგები, რომელიც ჩვენ შემდეგი ფორმით გვესახება (იხ. ცხრ.30):

flux lamp 1800 Lm lamp 2500 Lm lamp 1800 Lm lamp 1800 Lm
Ambient
Temp.

-25 ℃ +60 ℃ -25 ℃ +60 ℃ -25 ℃ +60 ℃ -25 ℃ +60 ℃

Lighting
Pole
Material

Powder Coated
on galvanized
pole,

die-casting
aluminum lamp
head

Powder Coated
on galvanized
pole,

die-casting
aluminum lamp
head

Powder Coated
on galvanized
pole,

die-casting
aluminum lamp
head

Powder Coated
on galvanized
pole,

die-casting
aluminum lamp
head

Grade of
Protection

IP55 IP55 IP55 IP55

Wind
Resistibilit
y

ore
than100km/h

ore
than100km/h

ore
than100km/h

ore
than100km/h

Total
Gross
Weight

98kg 75kg 98kg 98kg

FOB
Kutaisi in
USD

1798.00 1735.00 1798.00 1815.00
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ცხრილი 30

№ თემის დასახელება აკადემიური

საათების რაო-ბა

1 ენერგოეფექტურობის და ენერგოდაზოგვის სფეროში

სახელმწიფო რეგულირების სამართლებრივი საკითხები

4

2 ენერგეტიკული აუდიტის მეთოდოლოგია 8

3 ენერგეტიკული აუდიტის ინსტრუმენტალური უზრუნველყოფა.

პრაქტიკული მუშაობა ხელსაწყოებთან

10

4 ენერგოეფექტურობის და ენერგოდაზოგვის ტექნიკური

საფუძვლები

2

5 ენერგოეფექტურობის და ენერგოდაზოგვის ინფორმაციული

უზრუნველყოფა

2

6 ენერგორესურსების აღრიცხვა ხელსაწყოებით. პრაქტიკული

უნარჩვევების ათვისება

8

7 ატესტაცია 2

თავი 2

ბიოსფეროს ფართობების და ნარგავების მაქსიმალური ფართობრივი და
რაოდენობრივი გაზრდა.

პროექტის „ქუთაისის 100% განახლებად ენერგიაზე გადასვლის სცენარი 2050
წლისთვის“, პირველად მონახაზში ავღნიშნეთ ქ. ქუთაისის ბიოსფეროს ფართობების
და ნარგავების მაქსიმალური ფართობრივი და რაოდენობრივი გაზრდის
აუცილებლობა. ჩამოვაყალიბეთ ნარგავების განლაგების და გამოსაყენებადი ჯიშების
კონცეფცია. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ ქ. ქუთაისის SEAP-ში, მოცემულია
შესაბამისი მონაცემები მწვანე ნარგავების გამონაბოლქვის ემისიების შემცირებაში
მონაწილეობის სავარაუდო წვლილი და პერსპექტიული განლაგების ადგილები.
აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ქალაქში 2014
წლისათვის არსებული მწვანე ნარგავების და მათი ციფრობრივი ფართობ-
რაოდენობრივი დოკუმენტური შედარება საბაზისო - 2020 წელთან (თუ
შესაძლებელია ხის და ნარგავების ჯიშების და მათი წლოვანების მითითებით,
(იხილე ცხრილი 31).

ცხრილი 31

ხის ჯიშის
დასახელე

რაოდენობა, ც დიამეტრ ასაკ
ი,

სიმაღლ მწვანე
ნარგავების

დასკვ საკომპ.
ღირებულე
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ბა ი, სმ წლ ე, მ მდგომარეობ
ის
დახასიათება

ნა ბახ
ე

ბუჩქნა
რი

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

სულ

განახლება: მოჭრა, დარგვა

ამასთან, იმ ცოდნას, რომ მწვანე ნარგავები კაცობრიობის მოკავშირეები არიან
ატმოსფეროს დაბინძურების და კლიმატის ცვლილებასთან ბრძოლაში, დაემატა
კიდევ ერთი დანიშნულება: კორონავირუსის კარანტინის პირობებში, პარკების და
სკვერების რაოდენობის და ფართობების გაზრდა, დადებითად მოქმედებს
საშუალებაზე არ ვიყოთ გამოკეტილი 4 კედელში და მათში დროს გატარებისას,
დავიცვათ სოციალური დისტანცირება. ამასთან, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ერთ
ზრდასრულ ხეს წელიწადში შეუძლია შთანთქას 150 კგ CO2. აქედან გამომდინარე,
ხეები ქალაქში არბილებენ ბევრ ნეგატიურ გავლენას და ურბანიზაციის სოციალურ
შედეგებს. აქვე გთავაზობთ ქალაქში ხეების განლაგების დადებითი მხარეების
ჩამონათვალს, რომელსაც შეუძლია გახადოს ქუთაისი ეკოლოგიურად და სოციალურ
-ეკონომიკურად მდგრადი:

1. ზრდასრული ხე წელიწადში შთანთქავს 150 კგ CO2, რითიც გადამწყვეტი
მნიშვნელობა უჭირავს კლიმატის ცვლილების საკითხებში.

2. მნიშვნელოვანი როლი გააჩნიათ ქალაქის ბიომრავალფეროვნების გაზრდაში.
3. ქ. ქუთაისში ხეების სტრატეგიული განლაგება ხელს შეუწყობს ჰაერის

ტემპერატურის 2-5 C შემცირებას.
4. ზრდასრული ნარგავები ქალაქის ჰაერის დამაბინძურებლების და მცირე მყარი

ნაწილაკების შესანიშნავ ფილტრს წარმოადგენენ (არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ
ერთი ავტომობილი წელიწადში საშუალოთ 1 კგ ლითონის ნაწილაკებს
აფრქვევს). ისინი შთანთქავენ როგორც ნახშირორჟანგს, აზოტის და გოგირდის
ოქსიდებს, ასევე მტვერს, ჭვარტლს და ბოლს.

5. მსოფლიო ჯამრთელობის ორგანიზაციის (მჯო) კვლევები გვიჩვენებს, რომ
ქალაქის მწვანე ზონებთან მცხოვრები მოსახლეობა ნაკლებათ განიცდის
სისხლის წნევებს და უფრო მედეგია ნებისმიერი სტრესის მიმართ.
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6. ზრდასრული ხეები არეგულირებენ წყლის ნაკადებს და საკვანძო ადგილი
უჭირავთ ბუნებრივი კატაკლიზმების პრევენციაში. მაგალითად, მარად მწვანე
ხემ წელიწადში შეიძლებაშთანთქას 15 ათასი ლიტრა წყალი.

7. ხეების ნაყოფის და მერქანის გამოყენებაზე აღარ ვლაპარაკობთ.
8. მწვანე ნარგავები გავლენას ახდენს ქარის მიმათულებაზე და მის სიჩქარეზე.

პარკების და ბაღების გრილი ჰაერი ენაცვლება უფრო თბილ და მსუბუქ
ქალაქის კვარტლების ჰაერს. წარმოიშვება ჰაერის ჰორიზონტალური ნაკადები,
რომელიც ხელს უწყობს ტერიტორიების განიავებას და მავნე ნივთიერებების
გაფანტვას.

9. მწვანე ნარგავები არიან ქალაქის ხმაურის ჩამხჩობნი. ამ ეფექტის სრულად
გამოყენებისათვის სასურველია ხეების ჭადრაკული განლაგებით დარგვა.
ძალიან კარგ ეფექტს იძლევა ხეების და ბუჩქნარის რიგითობითი განლაგება.
ასეთ შემთხვევაში ქალაქის ხმაური 15-18 დბ-დე მცირდება. საეთაშორისო
სტანდარტით ხმაურის დონე დღის პერიოდში 50დბ შეადგენს, ხოლო ღამე -
40დბ. მგრამ ეს მაჩვენებლაბი დიდ ქალაქებში ხშირად ირღვევა.შენობა-
ნაგებობებში ხმაურის შესამცირებლად კარგია კედლების ვერტიკალური
„გამწვანება“(სურ.10)

. სურ.10 შენობების ვერტიკალური გამწვანება

მწვანე ნარგავები ქალაქში არა მარტო არ გვავიწყებენ ბუნების სილამაზეს, არამედ
წარმოადგენს ქალაქის არქიტექტურის ელემენტს, რომელიც აყალიბებს, ცვლის და
ავსებს ქალაქის იერსახეს. გვინდა წარმოგიდგინოთ ხეების ის 4 ჯიში, რომელიც
ყველაზე კარგათ „წმენდს“ ატმოსფეროს და ამავე დროს კარგად ხარობს დასავლეთ
საქართველოში: 1. ალვის ხე (ჩინარი) - გარემოსთვის სარგებლიანობით
რეკორდსმენია. ამ ხის ფართო და წებოვანი ფურცლები წარმატებით „იჭერენ“ მტვერს
და ფილტრავენ ჰაერს. ამასთან, ალვის ხე სწრაფად იზრდება, იკრეფს მწვანე მასას და
თავის ირგვლივ ატენიანებს ჰაერს. ჟანგბადი, რომელსაც ზრდასრული ალვის ხე
დღე-ღამეში გამოყოფს, ამავე დროში 3 ადამიანს ეყოფა. ამ ხის მთავარი ღირსება არის
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მოუთხოვნელობა განსაკუთრებული პირობებისადმი და შეუფერხებელი ზრდა
ავტომაგისტრალების და წარმოებების ტერიტორიაზე. რაც მთავარია, ალვის ხის
ღინღლიც აკავებს მტვერს; 2. წაბლი - თითქმის ისეთივე მოუთხოვნელია როგორც
ალვის ხე. ზრდასრულ ხეს წელიწადში შეუძლია გაასუფთაოს გამონაბოლქვისგან
ჰაერის 20 მ3 მეტი; 3. თელა - თავისი ფართო ფოთლებით 6-ჯერ მეტ მტვერს
„იჭერს“ ვიდრე ალვის ხე; 4 - აკაცია (ეკლის ხე) ამ მცენარეს არ ეშინია ქალაქის
მტვრისა. მისი დარგვა შეიძლება ავტომაგისტრალების გასწვრივ, როგორც მწვანე
„ფარი“. რაც შეეხება ბუჩქნარს, ქალაქისთვის ყველაზე სასარგებლოა იასამანი და
ასკილი. მაგალითისათვის შეიძლება ვთქვათ, რომ მწვანე ნარგავების ერთი ჰა, 1
საათში შთანთქავს 8ლ CO2, იგივე დროში ამდენივე CO2 გამოყოფს 200 ადამიანი. 1
ადამიანს წელიწადში ესაჭიროება 400კგ ჟანგბადი. ასეთ რაოდენობას გამოყოფს
ზაფხულში ნარგავების 0.1-0.3 ჰა. ელემენტარული მათემატიკური ანგარიში
გვიჩვენებს თუ რა მნიშვნელობა გააჩნია მჭიდროთ დასახლებულ ქალაქში მწვანე
ნარგავრბის რაოდენობას, მაგალითად: თუ ქ. ქუთაისში 1კმ2 ცხოვრობს საშუალოთ
2800 ადამიანი, მათი CO2 ის გამონაბოლქვი 1 საათში უდრის 112ლ, ხოლო ამ
რაოდენობის CO2 შთანთქვისთვის საჭიროა 14 ჰა ზრდასრული ხეების „მწვანე ფარი“.
აღწერილი ხეების ოთხივე ჯიშს შეუძლიათ შთანთქან სხვადასხვა ტოქსიკური
ნივთიერებებიც, მაგალითად, საშუალოთ ფოთლების 1 კგ-მი აგროვებს 100გ
გოგირდის დიოქსიდს, 254გ წყალბადის ქლორიდს, 5-6 გ ფტორიდებს. მჯო-ს მიერ
ჩატარებული კვლევები ცყადყოფს, რომ მცენარეულობა „იჭერს“ ჰაერში ტოქსიკური
ნივთიერებების 50-60%, მათ შორის რადიოაქტიური იოდის 50%. განსაკუთრებით
გამოირჩევა ის ნარგავები, რომელიც განლაგებულია ქალაქების მრავალმანქანიან
ქუჩების გასწვრივ. დარწმუნებულნი ვართ, რომ ქუთაისის, ადმინისტრაციას,
გამწვანების სამსახურს დიდი გამოცდილება აქვს აღნიშნულ საკითხსი, ჩვენ კი
გვინდა ხაზგასმით გამოვყოთ ქალაქის გამწვანების და შესაბამისად გამონაბოლქვის
შემცირების ძირითადი ასპექტები:

1. ქ. ქუთაისის მოქალაქეებისათვის ბუნებასთან კონტაქტირების ადეკვატური
შესაძლებლობების შექმნა, მაგალითად ჩინეთის „ტყის ქალაქის“ მსგავსი, ამ
პროექტით ხელისუფლება აშენებს ახალ ქალაქს, სადაც ყველა შენობა,:
სკოლები, ოფისები, სახლები, სასტუმროები დაფარული იქნება 40 ათასი ხით
და მილიონი მცენარით, სურ. 11.
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სურ.11 ქალაქი სამხრეთ ჩინეთში, გუანში-ჯუანში შენდება და მისი დასრულება
წელს იგეგმება.

2. ქალაქის პირობებში ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და მხარდაჭერა,
მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის „მეგობრული“ სახლები (სურ.12). დიდმა
ბრიტანეთმა $107 მილიონი დახარჯა 2 450 „მეგობრული“ სახლის
ასაშენებლად. სამხრეთ ინგლისში, საბინაო განვითარების ამ მოდელის
მიზანია, რეგიონში არ გადაშენდეს ფრინველების და მწერების ადგილობრივი
სახეობები. ფრინველთა დასაცავად შექმნილმა ორგანიზაციამ, RSPB-მ კი,
ფრინველების თავშესაფრები შექმნა, რომელიც თითქმის
ყველა სახლზეა დამაგრებული.

სურ.12 ამ პროექტის მიხედვით სახლებს აქვთ ღამურების
და ბეღურების თავშესაფარი.

3. ეკოლოგიური ხიფათის, მაგალითად, ჰაერის დაბინძურება და ხმაურის შემცირება.
4. ამინდის ექსტრემალური მოვლენების შედეგების შერბილება (სიცხის, წვიმის,
წყალდიდობის და ა.შ. )
5. ქალაქში ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესობა და მოქალაქეთა ჯამრთელობის დონის
ამაღლება.

ქ. ქუთაისის გამწვანების დონის გაზრდა, მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან, იქნება
მნიშვნელოვანი ინვესტიცია, რომელიც ადგილობრივ ხელისუფლებას შეუძლია გააკეთოს
მოქალაქეების სახელით და მათი კეთილდღეობისათვის.
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თავი 3

ენერგიის განახლებადი წყაროების (ეგწ) ფართომაშტაბური
დანერგვა.

გაეროს, 1978 წლის, №33/148 რეზოლუციის თანახმად არატრადიციულ და
განახლებადი ენერგიის წყაროებს განეკუთნება: მზის, ქარის, გეო-ტერმული, ზღვების
და ოკეანების ტალღების და წყლის მოქცევის, მერქანის და მერქნული ნახშირის,
გამწევი პირუტყვის, ფიქალების, ბითუმური ქვიშაქვის და ჰიდროენერგიის
მრავალსახეობა, ცხრ.32. თუმცა, რამოდენიმე წყარო მიუთითებს იმაზე, რომ წყალი,
როგორც ელდენის გენერატორი, ამოღებულ უნდა იქნეს განახლებადი წყაროების
ჩამონათვალიდან.

უკანასკმელ წლებში მსოფლიო ენერგეტიკაში ცდილობენ მაქსიმალურად ფართოდ
გამოიყენონ ზემოთ ჩამოთვლილი ენერგიის წყაროები, რომლის წილი მსოფლიოს
ჯამურ ენერგო გენერაციის ბალანსში, სხვადასხვა წყაროს მიხედვით, უკვე 22-30%
შეადგენს.

ცხრილი 32

არატრადიციული და განახლებადი წყაროების ენერგიის სახეობები

№ ენერგიის პირველადი

წყაროები

ენერგიის
ბუნებრივი
გარდაქმნა

ენერგიის
ტექნიკური
გარდაქმნა

მოხმარებული
მეორადი ენერგია

1
დედამიწა

დედამიწის
გეოტერმული
სითბო

გეოტერმული
ელექტრო
სადგურები

2

მზე

1.ატმოსფერული
ნალექების
აორთქლება.

2.ატმოსფეროს
ნაკადების
მოძრაობა.

3. ოკეანების და
ზღვების
დინებები.

4. ტალღების
მოძრაობა.

5. ყინულის
დნობა.

6.
ფოტოსინთეზი

1.ჰიდროელექტრო
სადგურები.

2. ქარის
ელსადგურები.

3.ზღვის
ელსადგურები.

4. ტალღური
ელსადგურები.

5.ყინულოვანი
ელ.სადგურები

6. ელსადგურები
ბიომასაზე და

ელექტროდენი
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ფოტოვოლტაიკები.

3 პლანეტები ოკეანების
მიქცევა -
მოქცევები

მოქცევის
ელსადგურები

განახლებადი ენერგიის, განსაკუთრებით ადგილობრივი რესურსების წყაროების
გამოყენების სტრატეგიულ მიზანს წარმოადგენს:

1. არაგანახლებადი საწვავ-ენერგეტიკული რესურსის ხარჯვის შემცირება.

2. საწვავ-ენერგეტიკული კომპლექსის მუშაობისას ეკოლოგიური დატვირთვის
შემცირება.

3. მომხმარებლის დეცენტრალიზებული მომარაგება ენერგიის სხვადასხვა
სახეობებით და რაოდენობით.

4.ენერგეტიკული უსაფრთხოების გაზრდა და ხარჯების შემცირება
ენერგომატარებლების იმპორტზე.

წინამდებარე პროექტში შემოთავაზებული განახლებადი ენერგიის ცალკეული
წყაროების დანერგვა-დამონტაჟების წინ, აუცილებელია დადგინდეს ლოკალური
(რაიონის (სახლის, ობიექტის და ა.შ.) მომხმარებლის ენერგომომარაგების
(მაგალითად ელექტროენერგიის) მოთხოვნა. ქ. ქუთაისის ცალკეულ რაიონში,
ენერგომოხმარების სიდიდის პროგნოზირებისათვის და სათბობ-ენერგეტიკული
ბალანსის შემდგომი დაგეგმისთვის, აუცილებელია ცალკეული ადამიანის, ოჯახის,
კერძო სახლის თუ ცალკეული ბინის ან კორპუსის ენერგო მოხმარების ოდენობის
ცოდნა. ამ სიდიდის დადგენის საფუძვლად, პროექტის იდეის განხორციელების
პერიოდში, უნდა ავიღოთ საარსებო ენერგეტიკული მინიმუმის მნიშვნელობები.
ამასთან, გასათვალისწინებელია ენერგეტიკული სამომხმარებლო კალათის
სიდიდეები ქალაქის ერთ მოსახლეზე. ესეთი სინთეზური მიდგომა მოგვცემს
საშუალებას დავადგინოთ ერთ საშუალო მოსახლეზე აუცილებელი პირობითი
საწვავის რაოდენობა და განვიხილოთ თუ რა გავლენა აქვს ამ სიდიდეზე:

1. მოსახლეობის სოციალურ-დემოგრაფიულ სტრუქტურას;

2. მოსახლეობის შემოსავლების სიდიდეში ენერგომომარაგების (მაგალითად
ელექტროენერგიის) მოთხოვნის წილს, ცხრ 33.

ცხრილი 33

ოთახების რა-ბა
ბინაში (კერძო
სახლში)

ადამიანების
რაოდენობა
ბინაში(კერძო
სახლში)

ელექტროენერგის მოხმარების ნორმატივი (კვტს 1 სულ
მოსახლეზე თვეში)

ბუნებრ. გაზის
პლიტების
არსებობის
შემთხვევაში

ელექტროპლიტებისარსებობის
შემთხვევაში

ერთი 1 78 111

2 48 69
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3 37 53

4 30 43

5 და მეტი 26 38

ორი 1 100 131

2 62 81

3 48 63

4 39 51

5 და მეტი 34 44

სამი 1 114 143

2 70 89

3 55 69

4 44 56

5 და მეტი 39 49

ოთხი და მეტი 1 123 152

2 76 94

3 59 73

4 48 59

5 და მეტი 42 52

ადამიანის მიკუთნებაზე გარკვეულ სოციალურ-დემოგრაფიულ ჯგუფისადმი
(შრომის უნარიანი მოსახლეობა (ქალები, მამაკაცები, პენსიონერები, ინვალიდები,
ბავშვები 15 წლამდე) პირველ რიგში მოქმედებს სურსათის და არასასუსართო
საქონლის ჯგუფის ნივთების მოხმარება. შესაბამისად, ერთი ადამიანის ენერგიის
მოხმარების გაანგარიშებით, შეიძლება დავიანგარიშოთ ცალკეული სოციალურ-
დემოგრაფიული ჯგუფის ენერგომოხმარების კალათა. აქედან გამომდინარე, სხვაობა
ენერგომოხმარებაში გამოარკვევს შედარებით სოციალურ კუთვნილებას.
დაახლოებით ასეთივე მეთოდით დადგინდება ენერგომოხმარების
გასაშუალოებული სიდიდე მოსახლეობის შემოსავლების მიხედვით. მოსახლეობის
ენერგომოხმარების გარემოს ცვლილების შეფასება საშუალებას მოგვცემს შევქმნათ
უახლოესი პერსპექტივის საპროგნოზო მოდელი, რომელიც გაითვალისწინებს ქ.
ქუთაისის როგორც დემოგრაფიულ, ასევე ეკონომიკურ პოტენციალს. აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ საქართველოს თითქმის ყველა რაიონს გააჩნია ქარის, ჰიდრო და
მზის ენერგიის უხვი მარაგი. ასე, მაგალითად, მდინარეთა რაოდენობა სადაც
შეიძლება განლაგდეს მიკროელექტროსადგურები, 26000 აღწევს. წინამდებარე
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პროექტში დაგეგმილი განახლებადი რესურსების კომპლექსური ათვისება,
ითვალისწინებს მათი პოტენციალის შეფასებას კონკრეტულ ადგილას და, ამის
საფუძველზე, ტექნიკური რეალიზაციის ვარიანტის შერჩევას.

მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს და ევროკავშირის მაგალითი რა საკვირველია
გასათვალისწინებელია, პირველყოვლისა მეზობელი ქვეყნების გამოცდილება და
მაგალითები განვიხილოთ.

ამ ქვეყნების ენერგეტიკის განვითარების პროგრამები მიზნად ისახავს ეგწ წილის
გაზრდას საკუთარ ენერგეტიკულ ბალანსში. ამასთან, ისტორიას ჩაბარდა საობარი
ეგწ დანერგვის შედარებით სიძვირეზე, გაერთიანებულ ენერგოსისტემებში ეგწ
ინტეგრაციის სირთულეებზე და ა.შ.

მაგალითად, ყაზახეთმა მიზნად დაისახა 2030 წლისათვის გაზარდოს ეგწ-ს
გამომუშავებული ელენერგია 22 მილიარდ კვტ-დე, რაც საერთო მოხმარების 15%
შეადგენს.

აზერბაიჯანში, 2020 წლისათვის ენერგო ბალანსის ხარჯვით ნაწილში
გათვალისწინებულია ეგწ გენერაციის ზრდა 20%-მდე. კიდევ რამოდენიმე ქვეყანას
ამდაგვარი პროგრამები აქვს შემუშავებული. მაგრამ აქ აუცილებლად განსახილველია
ის საკანონმდებლო ბაზა, რომლის საფუძველზე უნდა განხორციელდეს ეს
პროგრამები და ამ სფეროში ჩვენ უდავოთ აუტსაიდერები ვართ. იგივე ყაზახეთში,
2009 წელს მიღებულია კანონი: „ეგწ გამოყენების და მხარდაჭერის შესახებ“,
აზერბაიჯანში შექმნილია ეგწ და ალტერნატიული ენერგიის სახელმწიფო სააგენტო,
რომელმაც 2012 წელს შეიმუშავა: „ეგწ და ალტერნატიული ენერგიის გამოყენების
სახელმწიფო სტრატეგია.“ ბელორუსიაში, 2010 წელს მიღებულია კანონი „ეგწ
შესახებ“. რუსეთში 2014 წელს შეიმუშავეს ეგწ 2035 წლამდე განვითერების „საგზაო
რუქა“. მიუხედავათ იმისა, რომ ჯერ კიდევ 2009 წლის 23 აპრილის
ევროპარლამენტისა და საბჭოს, 2009/28/EC დირექტივამ განახლებადი ენერგიის
წყაროების გამოყენების ხელშეწყობა დაგვავალდებულა, საქართველოში, კანონი
„განახლებადი ენერგიის წახალისების შესახებ“ (ტერმინი „წახალისება“ კანონში
აბსოლუტურად გაუგებარია), მხოლოდ 2020 წელს მიიღეს. ევროკავშირის
სამეზობლო პოლიტიკა ამ პროცესში მონაწილე ქვეყნებს და მათ შორის საქართველოს,
პირდაპირ ავალდებულებს, ენერგოპოლიტიკის და ენერგეტიკის სფეროს
მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტების ევროკავშირის ქვეყნების შესაბამის
საკანომდებლო აქტებთან და ენერგოპოლიტიკის ძირითად დებულებებთან
ჰარმონიზაციას. ევროკავშირის ენერგეტიკული უსაფრთხოების პოლიტიკა ოთხ
ძირითად მიმართულებას მოიცავს. ესენია: (1)- იმპორტირებულ რესურსებზე
დამოკიდებულების შემცირება, (2) - ენერგოეფექტიანობის ამაღლება, (3) -
ადგილობრივი განახლებადი წყაროების მაქსიმალური გამოყენება და (4) -
ატმოსფეროში სათბური გაზების (რომლებსაც ძირითადად ნახშირწყალბადების
გამოყენება წარმოშობს) გამონაბოლქვის შემცირება. საქართველოს და კერძოთ
იმერეთის რეგიონს გააჩნია ეგწ მნიშვნელოვანი რესურსები ჰიდროენერგიის, მზის
და ქარის ენერგიის სახით. თუმცა, ჰიდრორესურსების გარდა დანარჩენმა სახეობებმა
სათანადო განვითარება ჯერჯერობით ვერ ჰპოვა. საქართველოს ბუნებრივ
სიმდიდრეთა შორის პირველი ადგილი ჰიდროენერგორესურსებს უჭირავს, თუმცა
ჯერჯერობით მოიპოვება და მოიხმარება არაგანახლებადი ენერგიის წყაროების
(თერმული წყლების გარდა) შემდეგი ნაირსახეობები (სურ.13).
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სურ. 13, არაგანახლებადი რესურსები

საქართველოს ტერიტორიაზე ზემოთ აღნიშნული 26 ათასი მდინარეთა საერთო
რაოდენობიდან, მსხვილი სამრეწველო ენერგეტიკული მნიშვნელობით გამოირჩევა
300-მდე მდინარე, წლიური ჯამური პოტენციურის სიმძლავრით 15 000 მეგავატის
ექვივალენტით, ხოლო საშუალო წლიური ენერგია 50 მილიარდი კვტსთ
ექვივალენტურია. დღეს საქართველოში მუშაობს 87 ჰეს-ი, ჯამური სიმძლავრით
3261მგვტ. ზოგიერთი საექსპერტო მონაცემებით რეგიონში ხელსაყრელი ბუნებრივი
პირობებია მძლავრი ენერგეტიკული ბაზის ჩამოსაყალიბებლად. იმერეთში ამჟამად 5
ჰეს-ია განლაგებული: რიონჰესი, გუმათჰესი, ვარციხჰესი, ძევრულჰესი, შაორჰესი.
მათ მიერ ელექტროენერგიის წლიური გამომუშავება 1400-1500 მლნ. კვტსთ-ია.
ჰიდრორესურსების სიუხვე, იმავდროულად, მრავალი მცირე (მინი) ჰესის აგების და
ფუნქციონირების პირობებსაც ქმნის. უნდა აღინიშნოს, რომ 2019 წლის ბოლოს,
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, წარმოდგენილია ქარის 85 და
15 მგვტ-ანი სიმძლავრის ელექტროსადგურების, „იმერეთი-1“ და „იმერეთი-2“,
მშენებლობის და ექსპლუატაციის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში,
კანონით გათვალისწინებული თანდართული დოკუმენტაციით. ეს ფაქტი იმედს
გვაძლევს, რომ ეგწ განვითარების პერსპექტივები დადებით პოტენციალს ატარებს.
წინამდებარე პროექტის სათაურიდან გამომდინარე, აუცილებლად მიგვაჩნია
დეტალურად განვიხილოთ ენერგიის მოხმარების ის ალტერნატივები, რომელმაც
საფუძველი უნდა ჩაუყაროს ამ პროექტის რეალიზაციას. საქართველოში მზის
მაქსიმალური გამოსხივება ზაფხულში დღის განმავლობაში 10კვტსთ/მ2 შეადგენს,
ხოლო ზამთარში 4-4.5კვტსთ/მ2 (იხ. ცხრ. 33).

ცხრილი 33

მზის წლიური რადიაციული ჯამები საქართველოს ზოგიერთი ქალაქისათვის:

ქალაქი სიმაღლე
ზრვის
დონიდან, მ

პერპენდიკულარულ
ზედაპირზე, კვტსთ/მ2

ჰორიზონტალურ
ზედაპირზე, კვტსთ/მ2
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თბილისი 428 1861 1402

ქუთაისი 100 1340 1369

თელავი 568 1350 1408

სენაკი 40 1317 1329

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე მზის ნათების წლიური ხანგძლივობა 255-285
დღეს უდრის (სურ.14)

სურ.14, საქართველოს ტერიტორიაზე მზის ინსოლაციის განაწილება

და დღის ხანგრძლივობის მიხედვით 2000-2200 საათს შეადგენს. „NASA”-ს
მონაცემებით, საქართველოში, მაისიდან ოქტომბრამდე, შესაძლებელია
წყლის გასაცხელებლად საჭირო ენერგიის 100%-ით უზრუნველყოფა; მარტში,
აპრილსა და ოქტომბერში მზე გვაძლევს საჭირო სითბოს ნახევარს; ნოემბრიდან
თებერვლამდე კი 20-30%-ს. მარგი ენერგია, რომელიც შეიძლება მივიღოთ მზისგან,
მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული (სურ.15)
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სურ.15 მზის ენერგიის დედამიწაზე დაცემის პროცესი

დიდი მნიშვნელობა აქვს მზის ენერგიის საერთო შემოსვლას: ყოველწლიური
ინსოლაცია საქართველოს კონკრეტული რეგიონების მიხედვით ყოველ კვადრატულ
მეტრზე, 900-დან 1800კვტსთ/მ2 შორის მერყეობს, საშუალოდ წელიწადში 1300
კვტსთ/მ2 მზის ენერგია მოდის, რაც დაახლოებით 120 ლიტრ დიზელის საწვავს ან
130მ3 ბუნებრივ აირს უტოლდება. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არსებობს
მზის ინსოლაციის მნიშვნელობების საკმაოდ ბევრი მონაცემი, საჭიროების
შემთხვევაში ისინი შეიძლება გადამოწმდეს ქ. ქუთაისის ცალკეული რაიონისათვის
შემდეგი მეთოდოლოგიით: ქალაქის ყველა რაიონში გამოკვლეული იქნება
რადიაციული ბალანსი, რათა შეფასდეს მზის ენერგიის ათვისების ეფექტურობა.
ცნობილია, რომ რადიაციული ბალანსი განისაზღვრება ფორმულით

ღ = Q.(1 - ) - ჟ

სადაც: Q ღ – მზის მოკლეტალღოვანი ჯამური რადიაცია, კვტ/მ2;

– ქვეფენილი ზედაპირის ალბედო;

ჟ – ეფექტური გამოსხივება.

ჩატარებული იქნება მზის რადიაციის ინსტრუმენტალური გაზომვები და, არსებული
მეტეომონაცემების გამოყენებით, შესწავლილი იქნება ღრუბლიანობის,
ტემპერატურის და ტენიანობის რეჟიმი. ამის საფუძველზე მიღებული იქნება მზის
ენერგიის გამოყენების რაოდენობრივი შეფასება და შერჩეული იქნება საჭირო
ტექნიკური საშუალებები.

საყოფაცხოვრებო საჭიროებისათვის (ცხრ.34), მაგალითად ცხელი წყლის მისაღებად
და მისი ტემპერატურის შესანარჩუნებლად, მზის კოლექტორებს იყენებენ (სურ15).
კოლექტორული სისტემა მზის ენერგიას თბურ ენერგიად გარდაქმნის. მზის
კოლექტორების ძირითადი კონსტრუქციები ბრტყელი და ვაკუუმურია. ბრტყელ
კოლექტორებს უფრო ხშირად იყენებენ დაბალი საცალო ფასის გამო. მილოვანი
ვაკუმური კოლექტორები კი უფრო

სურ. 16 წყლის გამაცხელებელი კოლექტორებიდა მათი მონტაჟი სახურავზე
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ცხრილი 34

ენერგო
რესურსი

გათბობა ცხელი წყალი საკვების
დამზადება

განათება,საოჯახო
ტექნიკა

ნებისმიერი
(ელენერგია,
გაზი, შეშა)

პირობითი
საწვავი ( პს)
რაოდენ. კგ

პს რაოდენ. კგ პს რაოდენ. კგ პს რაოდენ. კგ

670 145 200 135
1590კვტსთ

ძვირია და მაღალმწარმოებლური. მათ, რამოდენიმე ათწლეულია, ფართოდ იყენებენ
მსოფლიოში. მზის სხივები ძლიერი ღრუბლიანობისას და ჰაერის დაბალი
ტემპერატურის პირობებშიც აღწევს კოლექტორამდე (სურ. 17),

სურ. 17 მზის ენერგიის % განაწილება თვეების მიხედვით

სპეციალური საფარი შთანთქავს მათ დაგაუყინავი სითხით გავსებული მილების
მეშვეობით სითბო გადაეცემა სისტემას. კვლევებით დადგენილია, რომ
საქართველოში წხელი წყლის მოხმარებისათვის საშუალო დახარჯული ელენერგიის
12-15% იხარჯება. აქედან გამომდინარე, ზაფხულობით შესაძლებელია არა მარტო
სისტემური ელენერგიის, არამედ ბუნებრივი გაზის მოხმარეზე ნაწილობრივი უარის
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თქმა, რაც პირდაპირ პასუხობს საქარველოს ენერგეტიკის ნახშირბადობის
შემცირებას. წლის დანარჩენ დროსა და უმეტესად, ზამთარში, მაგალითად შენობების
გასათბობად, ჰელიოდანადგარი თავსდება ენერგიის მეორე დამოუკიდებელ
წყაროსთან ერთად (ჰიბრიდული სისტემები). ჩვეულებრივ, ეს არის ბუნებრივ გაზზე
ან ნახშირზე მომუშავე გამათბობელი. ვაკუუმურ კოლექტორებს ამონტაჟებენ მაღალი
ტემპერატურის მისაღწევად ან კომპლექსურ სისტემებში წყლის გასაცხელებლად და
შენობათა გასათბობად. შთანთქმის მაღალი კოეფიციენტის (95%-ზე მეტი) და
იდეალური საიზოლაციო თვისებების წყალობით, ვაკუუმური კოლექტორი
ეფექტურად მუშაობს მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა მქკ-ით.

დარტყმამედეგი მინის მეშვეობით უზრუნველყოფილია სეტყვისადმი მდგრადობა.
უყინავი სითხე (გლიკოლის ხსნარი) უზრუნველყოფს კოლექტორების მუშაობას -
50°C-მდე ჰაერის ტემპერატურის პირობებში.

იმ შემთხვევაში, თუ მზის თბომომარაგების სისტემები სწორად არის
გაანგარიშებული და ხარისხიანად დამონტაჟებული, მათ ყველაზე საიმედო
და ხანგრძლივად მომუშავე სისტემებად მიიჩნევენ.

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჰელიოსისტემის სწორ დაპროექტებას, კოლექტორის და
ფოტოპანელის ტიპს, დახრის კუთხეს და გეოგრაფიულ ორიენტაციას.

ჰელიოდანადგარის ექსპლუატაციის ეკონომიური რეჟიმის უზრუნველსაყოფად,
საჭიროა გამართვის (მონტაჟის) ყველა ნიუანსის გათვალისწინება. ნებისმიერი
შეცდომა შეიძლება გახდეს იმის მიზეზი, რომ სისტემამ ვერ უზრუნველყოს თბური
ენერგიის საჭირო რაოდენობა ან მალე გამოვიდეს მწყობრიდან.

მზის კოლექტორები წარმატებით გამოიყენება როგორც კერძო სექტორის საკუთარ
სახლებში, ასევე მრავალსართულიან კორპუსებში ავტონომიური ცხელი წყლით
მომარაგებისა და გათბობის სისტემებში.

გამოსადეგია, როგორც დაბალწნევიანი მარტივი კოლექტორები,
ასევე ყველაზე თანამედროვე აქტიური მაღალწნევიანი სპლიტ სისტემები,
რომელთაც პარალელურად უერთებენ სახლის გათბობის ძირითად სისტემას. ეს არის
მზის მიერ გამოსხივებული ენერგია, რომელიც შეიძლება გარდაიქმნას სხვა ფორმის
ენერგიებში, როგორიცაა მაგალითად, თბური და ელექტო ენერგიები. მდინარის
ჩამონადენის პოტენციალური ენერგიის ის ნაწილი, რომელიც პრაქტიკულად
გამოიყენება ელექტროენერგიის მისაღებად, მოიაზრება მდინარის ან მისი
ცალკეული უბნის ჰიდროენერგეტიკულ ტექკნიკურ რესურსად, ხოლო რესურსი,
რომლის სიმძლავრე არ აღემატება 10 მგვტ-ს, მიეკუთვნება მცირე (ეს ტერმინი
შეიცავს ცნებებს "მინი" და "მიკრო" - არატრადიციული დანადგარები სიმძლავრით
100 კვტ-დე) ჰიდროენერგეტიკულ ტექკნიკურ პოტენციალს, რომლის გამოყენებას
წინამდებარე პროექტში ქვემოთ შემოქთავაზებთ. მდინარის (ცალკეული უბნის)
ტექნიკური პოტენციალი, როდესაც არსებობს მათი ენერგეტიკული გამოყენების,
თუნდაც, მხოლოდ სქემები, გამოითვლება სქემით გათვალისწინებული
ჰიდროენერგეტიკული დანადგარების სიმძლავრეებისა და გამომუშავების
სიდიდეების უბრალო შეჯამების წესით. თუ არ არსებობს მდინარის გამოყენების
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ენერგეტიკული სქემა (შეუსწავლელი მდინარეები ან მათი უბნები), ტექნიკური
პოტენციალი გამოითვლება არაპირდაპირი გზით, ე.წ. "პოტენციალური რესურსების
გამოყენების კოეფიციენტით", რომელიც წარმოადგენს შესწავლილი მდინარის
ტექნიკური პოტენციალის შეფარდებას ამავე მდინარის პოტენციალურ ენერგიასთან.
ასეთი გამოკვლევების შედეგად შეფასებული იქნება ქ. ქუთაისის ის რაიონები,
რომლებიც უშუალოდ მდ. რიონის ნაპირებზე არიან განლაგებული და
გამოვლინდება მათთვის დამახასიათებელი ქარის, მზის და მდინარის
ენერგეტიკული რესურსები. ამის შემდეგ, წინამდებარე პროექტის
განსახორციელებლად, დამონტაჟდება ეგწ კომპლექსური გენერაციის დანადგარი,
(სურ.18,19) აღჭურვილი შესაბამისი ტექნიკური საშუალებებით. გამოკვლევა
ჩასატარებელია ყველა იმ რაიონში, სადაც ქალაქის მერია მოსახლეობის აზრის
გათვალისწინებით, გადაწყვეტს ეწ კომპლექსური გენერაციის დანადგარის დაყენებას.
შესაბამისად გამოყენებული იქნება ლოკალური მოედნის არსებული ქარის, მზის და
მდინარის ენერგეტიკული პოტენციალის ბაზა.

სურ.18 ეგწ სამი სახეობის ერთდროული კომბინირებული გენერაცია ერთ
დანადგარზე
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სურ. 19. რა ელექტროდანადგარების ამუშავება შეუძლია ეგწ ერთობლივი
გენერაციის ელსადგურს.

მზის ენერგიის გამოყენების დადებითი მხარეები:

• ენერგიის განახლებადი წყარო;

• მზის ენერგიის სხვა ფორმის ენერგიად გარდაქმნისას ადგილი არა აქვს გარემოს
დაბინძურებას;

• მზის კოლექტორების და ფოტოპანელების დაინსტალირების შემდეგ მიღებული
ენერგია უფასოა.

მზის ენერგიის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემები:

• მზის პანელების შედარებითი მაღალი თვითღირებულება და შესაბამისად მაღალი
ფასი;

• თუ არ გამოვიყენეთ ინოვაციური სიახლეები, ელექტროენერგიის წარმოება
მხოლოდდღის სინათლეზეა შესაძლებელი;

• მზის ენერგიიდან სხვადასხვა ფორმის ენერგიის მიღების ეფექტურობა
დამოკიდებულია ამინდზე.

მზის ენერგიის პოტენციალი ქ. ქუთაისისთვის განსაკუთრებულ ინტერესს
წარმოადგენს. მზის ენერგიის გამოყენება გათბობისა და
ცხელწყალმომარაგებისათვის ჰელიო (ან ჰიბრიდული) სისტემების გამოყენებით,
მთლიანად ემსახურება წინამდებარე პროექტის რეალიზაციას. წინასწარი შეფასებით
საქართველოში ერთი 3-5 სულიანი ოჯახის (იხ. დანართი) ცხელწყალმომარაგების
სიმძლავრე შეადგენს საშუალოდ 1,5 კვტ-ს, ხოლო უწვეტი მუშაობის ხანგრძლივობა
1300-2500 სთ/წელიწადში. მზის დანადგარების სიმძლავრის გამოყენების
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კოეფიციენტი შეადგენს 35-60%, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში მზის
ენერგიის პოტენციალი ცხელწყალმომარაგებისათვის შესაძლებელია გამოყენებულ
იქნას მთელი წლის განმავლობაში. ცხელწყალმომარაგების მიზნით საქართველოში
შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს სტანდარტული ჰელიოსისტემები 200-300
ლიტრი ტევადობის ავზებით და 2,8-5,6 მ2 ზედაპირის მქონე კოლექტორებით,
რომელთა ფასებია შესაბამისად 3000-4000 ლარი. რაც შეეხება გათბობას,
საქართველოში გათბობის სეზონის საშუალო ხანგრძლივობის -130 დღის
გათვალისწინებით (ნოემბრის მეორე ნახევარი, დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი,
მარტი) ჰელიოსისტემის კოლექტორების

სურ. 20 ცხელი წყლის გამომუშავების და განაწილების სქემა.

ზედაპირის ფართობი უნდა შეადგენდეს 16-25 მ2 საშუალო ოჯახისთვის (სურ.21).
ასეთი პირობების დასაკმაყოფილებლად საჭიროა 2-3 სტანდარტული
ჰელიოსისტემის ერთდროული გამოყენება, რაც მათი საგარანტიო მუშაობის
პერიოდის გათვალისწინებით (25 წელი), თბური ენერგიის ღირებულება
დაახლოებით 20 თეთრი/კვტსთ-ს შეადგენს. ჰელიოსისტემების სიცოცხლის
ხანგრძლივობის გათვალისწინებით (სურ.).

სურ. 21 გათბობის რეალური სისტემა, დამონტაჟებული თბილისში, მაღლივი
კორპუსის სახურავზე.
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როგორც ზემოთ მოყვანილი შეფასებებიდან ჩანს, საქარველოში ელექტროენერგიაზე
ამჟამად არსებული ტარიფებისა და სითბური ენერგიის მიღების შესაძლო ფასების
პირობებში, ჰელიოსისტემის კონკურენტუნარიანობა სწრაფად მაღლდება გენერაციის
სხვა საშუალებებთან შედარებით. თუმცა, სავარაუდოა, რომ ქვეყანაში ტურიზმის
განვითარებასთან ერთად, ორგანულ სათბობზე ფასების მუდმივი ზრდის პირობებში
მზის ენერგიის გამოყენების პოტენციალი მკვეთრად გაიზრდოს (სურ.22).

სურ.22, მზის ენერგიის გამოყენების პოტენციალი

საქმიანობა მზის ენერგეტიკის გამოყენების მიმართულებით, გულისხმობს მზის
ელექტროსადგურების აშენებას, რომლებიც იძლევიან ელექტროენერგიას. მზის
ელექტროსადგურები სხვადასხვა ტიპის არსებობს, სადაც შემადგენელი ნაწილი ან
მზის ფოტოპანელებია, რომლებიც მზის სხივს გარდაქმნიან ელექტროენერგიად (სურ.
23, 24)
საქართველოში რამოდენიმე ორგანიზაცია გთავაზობთ ასევე მზის ელ-სადგურების
პროექტირებას ან არსებული სადგურების ტექნიკურ აუდიტს. არსებობს რამდენიმე
სახის მზის ელექტროსადგური. ესენია ძირითადად ქსელზე დაერთებული,
ქსელისგან დამოუკიდებელი (კუნძულოვანი) და ჰიბრიდული. ყველა მათგანს
თავისი დანიშნულება აქვს. შესაბამისად, აუცილებელია ვიცოდეთ მათი მუშაობის
პრინციპები და შემდეგ შეირჩეს სასურველი ვარიანტი. ქსელზე დაერთებული მზის
ელექტროსადგური - დღის განმავლობაში, მზის შუქის პირობებში, გამოიმუშავებს
ელექტროენერგიას, რაც გულისხმობს ქსელთან ერთად ერთობლივ რეჟიმში
ელექტროენერგიის მიწოდებას. ქსელის გათიშვის შემთხვევაში მზის
ელექტროსადგურიც ითიშება (ტექნიკური პირობების გამო). ქსელისგან
დამოუკიდებელი (კუნძულოვანი) მზის ელექტროსადგური დღის განმავლობაში,
მზის შუქის პირობებში გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას და ამასთანავე ინახავს
აკუმულატორებში. მზის ჩასვლის შემდგომ დამკვეთის ობიექტის მომარაგება
ხორციელდება აკუმულატორების სისტემიდან. სადგურს არ აქვს კავშირი
ცენტრალურ ქსელთან. გაცნობებთ, რომ ქსელისგან დამოუკიდებელი სისტემის
პროექტირება და მონტაჟი შედარებით რთულია, ვინაიდან სწორად უნდა შეირჩეს
პანელების, აკუმულატორის და ინვერტორის (გარდამქმნელის) სიმძლავრე.
ჰიბრიდული სისტემის ექსპლოატაციისას დღის განმავლობაში, მზის შუქის
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პირობებში მზის ელექტროსადგური გვაწვდის გამომუშავებულ ელექტროენერგიას.
ასეთი მზის სადგურის როგორც ქსელზეა დაერთებული, ასევე აკუმულატორების
სარეზერვო რესურსიც გააჩნია, რაც გულისხმობს ქსელთან ერთად, ერთობლივ
რეჟიმში ელექტროენერგიის მიწოდებას. ქსელის გათიშვის შემთხვევაში ობიექტს
მოამარაგებს აკუმულატორების სარეზერვო სისტემა.
სადგურის ტიპის შერჩევა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ფუნქცია აკისრია მას, რომ
შეასრულოს თავისი დანისნულება, იყოს მხოლოდ ელექტროენერგიის დაზოგვის
მიზნით (ქსელური სადგური), მოგამარაგოთ იქ, სადაც არ არსებობს ცენტრალური
ქსელი, თუ ორივე ფუნქცია შეასრულოს? აქვე მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ისიც, რომ
ქსელური სადგურის მუშაობის პრინციპისთვის მნიშვნელოვანია აღრიცხვის
სისტემის შეცვლა. იგულისხმება, რომ შეიცვლება მრიცხველი და ახალი მრიცხველის
საშუალებით შესაძლებელი იქნება აღირიცხოს თქვენს მიერ ქსელისთვის
მიწოდებული ელექტროენერგია და ქსელიდან თქვენს მიერ დახარჯული. დადებითი
ბალანსის შემთხვევაში თქვენ არ მოგიწევთ ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა,
არამედ პირიქით, ქსელის ოპერატორი (მაგ. ენერგოპრო) იქნება ვალდებული წლის
ბოლოს გადაგიხადოთ ჭარბად მიწოდებული ელენერგიის საფასური.

2. როგორი ტიპის მზის ელექტროსადგური უნდა დავამონტაჟოთ?
პრაქტიკიდან გამომდინარე, სასტუმროები და სხვა ტურისტული საცხოვრებლები
ერთერთი ყველაზე ხელსაყრელი ობიექტებია მზის სითბოს გამოსაყენებლად.
ვინაიდან სწორედ ზაფხულში, როცა ყველაზე მეტია მზის სითბო, დგება ცხელი
წყლის და შესაბამისად ელექტროენერგიის დიდი ოდენობით მოხმარების საჭიროება.
როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ მზის კოლექტორის და ფოტოპანელის სწორი კუთხით
დამონტაჟება იძლევა მაქსიმალურ ეფექტს, სურ. 23,24 და ცხრილი 34

სურ.23 ელექტროენერგიის და ცხელი წყლის გამომუშავება მზის ფოტოპანელებით
და კოლექტორებით

ყოველმა კერძო მფლობელმა იცის, თუ რა ხარჯების გაწევა უწევს ცხელი წყლით მომარაგებაზე,
გათბობასა და განათებაზე. ელექტრო ენერგიისა და გაზის ღირებულება მუდმივად იზრდება,
ამრიგად, დანახარჯებიც ცხელი წყლით მომარაგებაზე მატულობს. წარმოდგენილ ვაკუუმურ მზის
კოლექტორებს შეუძლიათ ცხელი წყლით უზრუნველყოფა და მიმდინარე ხარჯები 15%–ით
შეამციროს. ამასთან, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნილია ისეთი პანელები
სადაც მოქცეული ფოტოვოლტაიკური ელემენტი, რაც ელ-ენერგიას იძლევა და ასევე
მზის ენერგიით წყალსაც აცხელებს, სურ.25
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სურ. 24. მზის ფოტოვოლაიკ პანელების და კოლექტორების დახრა გეოგრაფიული
კოორდინატების მიხედვით.

ცხრილი 34
წყლისთვის და შუშისთვის შუქის არეკვლის კოეფიციენტი (ρ, %), ვარდნის

სხვადასხვა კუთხის მიხედვით

ზედაპირი
ვარდნის კუთხე, გრად

0 20 30 40 50 60 70 80 89 90
შუშა 4,7 4,7 4,9 5,3 6,6 9,8 18 39 81 100
წყალი 2,0 2,1 2,2 2,5 3,4 6,0 13,5 34,5 90,0 100
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სურ.25, ფოტოპანელები, თავის ინვერტორთან ერთად - ავტონომიური
ელექტროუზრუნველყოფის და თბომომარაგების საშუალება.

ავტონომიური ენერგოუზრუნველყოფა ფოტოპანელებით ახალი თაობის ელიტური
საცხოვრებლების ერთერთი განმასხვავებელი ნიშანია. თანამედროვე
ბინათმშენებლობის ტენდენციებში უფრო და უფრო იკვეთება ინტერესი ენერგიის
ავტონომიური წყაროებისადმი (სურ.26,27). მზის ენერგია არა მხოლოდ ინარჩუნებს
საცხოვრებლის ენერგო დამოუკიდებლობას, არამედ მნიშვნელოვნად
ამცირებს ელექტროენერგიის მოხმარების ხარჯებს.

სურ. 26. საცხოვრებელი კორპუსების ელექტროენერგიით და ცხელი წყლით
მომარაგება.
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სურ. 27 მაღლივი კორპუსების ელმომარაგება მზის გამჭირვალე ფირების
მოპირკეთების მეშვეობით.

ეს ერთერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც მოითხოვს
პროფესიონალის დახმარებას ჰელიოსისტემის შერჩევისას. სისტემის წარმადობა
დამოკიდებულია ქ. ქუთაისის კონკრეტული რაიონის მზის გამოსხივების
პარამეტრებსა და სისტემის მოხმარების ინტენსივობაზე. გასათვალისწინებელია ის
ფაქტიც, რომ მზის კოლექტორის სისტემის მოწყობის ღირებულება თბომომარაგების
ტრადიციულ სისტემებთან შედარებით პრაქტიკულად აღარ განსხვავდება.
ფაქტობრივად, არჩეული მოწყობილობის ტიპისა და მახასიათებლის შესაბამისად,
კაპიტალდაბანდების ამოგება 2-5 წლის ვადაში ხდება. სისტემის შემდგომი
გამოყენება შესაძლებელს ხდის მზის დანადგარის მიერ გამომუშავებული ენერგიის
უფასოდ მიღებას! ყოველივე ამის გათვალისწინებით, დღეს, უკვე რეალურია
შესაძლებლობა, რომ ცხოვრება უფრო კომფორტული გავხადოთ და დავიწყოთ
ენერგოდანახარჯების შემცირება (სურ.28).

სურ. 28 რა გაზი, რის შეშა და დენი!!! მწვადის შეწვა მზესაც შეუძლია - პროფესორ
დევიდ ვილსონის გრილი.
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ტრანსპორტი და საწვავი: ქ. ქუთაისის გარემოს სისუფთავეზე პირველ რიგში
გარემოს დამბინძურებელმა უნდა იზრუნოს

ქ. ქუთაისში, 2014 -2017 წლებისათვის დაგეგმილ პრიორიტეტულ პროექტებს
შორის, საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაციასა და
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარებას მნიშვნელოვანი ადგილი
მიუძღვნეს. T1-T7 (SEAP-ის მიხედვით) ღონისძიებები კარგად ასახავენ მათი
განხორციელების მეთოდოლოგიას და სამოქმედო გეგმებს. აქცენტი გაკეთებულია იმ
პერიოდზე, როდესაც 1000 სულ მოსახლეზე 230 კერძო სატრანსპორტო საშუალება
მოდიოდა და ეს მაჩვენებელი 2-ჯერ ნაკლები იყო ევროკავშირის ქვეყნებთან
შედარებაში. ამასთან, ქუთაისის SEAP-ის მიხედვით, 2020 წლისათვის
გამონაბოლქვის რაოდენობა CO2 ეკვ.-ით, 43 548 ტონამდე უნდა შემცირებულიყო.
ვინაიდან ასეთი სიზუსტით ძალიან ძნელია ამ ციფრების გადამოწმება, ჩვენ
გთავაზობთ დამატებით ღონისძიებათა ციკლს, რომლის შინაარსი ჩადებულია ამ
ქვეთავის სათაურში.
რამოდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის საექსპერტო გამოკვლევებით საწვავის
მოხმარებისას და ავტომობილების გამონაბოლქვში ნახშიროჟანგის შემადგენლობის
გაზომვისას, იდენტური მონაცემები მიიღეს. გამოკვლევების პერიოდი შეადგენდა
2006-2019 წლებს და მიღებული მონაცემების საფუძველზე 2030-2050 წწ. გაკეთდა
სამწუხარო პროგნოზი. დღეისათვის წიაღისეული საწვავის მოხმარებით
გამოყოფილი CO2-ის 23-25% ტრანსპორტის სექტორზე მოდის და მაგალითად 2017
წელს თითქმის 5 მლრდ ტ შეადგინა (ЕCМТ, "World Energy Outlook, 2018", IEA), ეს
მონაცემი, მისი ზრდის მიხედვით, შესაძლოა 2050 წლისათვის 1/3-ით გაიზარდოს.
ყველა სხვა სექტორთან შედარებით, თბოსადგურებში ელექტროენერგიის
გამომუშავების შემდეგ, სატრანსპორტო სექტორს ყველაზე მაღალი CO2-ის გამოყოფა
ახასიათებს. მიუხედავად იმისა, რომ ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა
შედარებით ამცირებს CO2 შემადგენლობას ტრანსპორტის გამონაბოლქვში, ზოგადად
სატრანსპორტო სექტორის განვითარების ტემპები ბევრად აჭარბებს ახალი
ტექნოლოგიების იმპლემენტაციის ტემპს, რაც წარმოების გადაიარაღებაზეა
დამოკიდებული და რთულ და ხანგრძლივ პროცეს წარმოადგენს. საერთოდ უნდა
აღინიშნოს, რომ CO2 შემცირების ზომები მიმართულია უპირველეს ყოვლისა
მომხმარებლის კომფორტული გარემოს გაუარესებაზე და მასზე გარკვეული
ვალდებულებების დაკისრებაზე. მაგალითად, საწვავის ეკონომიის ღონისძიებები
შეიცავს შიდა წვის ძრავის სიმძლავრის და ავტომანქანის გაბარიტების და მასის
შემცირებას. საწვავის პირდაპირი მიწოდება, ჰიბრიდული გადაცემების გამოყენება,
ელექტრომობილების გავრცელება, ავტომანქანის მართვის უნარჩვევების შეცვლას
იწვევს, აქვეითებს სატრანსპორტო საშუალების კომფორტს და ა.შ. საქართველოს
რეალობიდან გამომდინარე სატრანსპორტო საშუალება ხშირად შემოსავლის ერთად
ერთ წყაროს წარმოადგენს, ხოლო ნებისმიერი შეზღუდვა სატრანსპორტო
საშუალების მფლობელის ჯიბეს ურტყავს. გამოდის, რომ გარემოს გამონაბოლქვით
დაბინძურების საწინააღმდეგო ზომები აღარ უნდა ჩავატაროთ? პასუხი ცალსახა არის
- რასაკვირველია უნდა ჩავატაროთ და უფრო ქმედითიც უნდა გავხადოთ, მაგრამ
ღონისძიებათა აქცენტირება პასუხისმგებლობის მხრივ უფრო მისამართობრივი
უნდა გახდეს. ნებსით თუ უნებლიეთ ნავთობპროდუქტების შემომტანნი 5 კომპანია
(სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია” („ვისოლი”); შპს „სან პეტროლიუმ ჯორჯია”
(„გალფი”); შპს „რომპეტროლ საქართველო” („რომპეტროლი”); შპს „სოკარ ჯორჯია
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პეტროლიუმი” („სოკარი”); შპს „ლუკოილ ჯორჯია” („ლუკოილი”) CO2-ის
“გაყიდვაში“ ძალიან დიდ შემოსავალს იღებენ, ამასთან, 1ტ საწვავზე (მაგალითად
ბენზინზე) იხდიან მხოლოდ აქციზის 500 ლარს, ხოლო დანარჩენ გადასახადებს
იხდიან იგივე საპროცენტო განაკვეთით, როგორც სიტყვაზე პატარა მაღაზია ან თონე.
საქართველოს მასშტაბით, ეს ხუთი კომპანია 542 ავტოგასამართ სადგურს ფლობს,
საიდანაც 30 (5.5%) ქუთაისში მდებარეობს. ყველაზე ფართო ქსელი „ვისოლს“ და
„გალფს“ აქვს. მაგალითად „„ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია”-ს დღეის მონაცემებით,
ექსპლუატაციაში 150 ავტოგასამართი სადგური გააჩნია. 2019 წელს „ვისოლმა“ 215
ათას ტონაზე მეტი საწვავის რეალიზება მოახდინა (გაზის და დიზელის საწვავის
გარდა) და წლიურმა ზრდამ 15% შეადგინა. ბენზინგასამართი სადგურების და გაზის
დასატუმბი სადგურების ელექტროსიმძლავრეები ერთმანეთს არ შეედრება, ვინაიდან
გაზის დატუმბვას მძლავრი კომპრესორები (შესაბამისად მძლავრი ელექტროძრავები)
ესაჭიროება. ავტობენზინ და გაზგასამართი სადგურების დადგმული სიმძლავრეების
მიხედვით ძნელი არ არის გამოიანგარიშო ამ სექტორში მაგალითად
„ვისოლის“ ელექტროენერგიის დაახლოებითი ხარჟი წელიწადში: ბენზინ გასამართ
სადგურში 24 – 30 ათასი კვტსთ (150 სადგურში -3,6 მლნ კვტსთ), ხოლო გაზის
დასატუმბში - 300-500 ათასი კვტსთ (5 სადგურში-2.5მლნ კვტსთ). თუ
გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში თბოელექტროსადგურებით ელენერგიის
გამომუშავება მთლიანი გამომუშავების 25% შეადგენს, მაგალითად
“ვისოლის“ ბენზინ და გაზგასამართ სადგურების ფუნქციონირებისათვის საჭიროა
წელიწადში დაახლოებით 500 ათასი მ3 ბუნებრივი გაზი (3,5კვტსთ/მ3). იმის გარდა,
რომ „ვისოლის“ მიერ გაყიდული საწვავის რაოდენობა წელიწადში გარემოში
აფრქვევს 615 ათასი ტონა CO2 (1ტ ბენზინის დაწვისას გამოიყოფა 3ტ-ზე მეტი CO2), ამ
რაოდენობის საწვავის გაყიდვისას, საჭირო ელექტროენერგიის გამომუშავებისათვის,
გარემოში იფრქვევა დამატებით 480 ტ CO2 (1000მ3 ბუნებრ. აირის დაწვა 1.600ტ CO2

გამოყოფს). საქართველოში მარტო „ვისოლის“ მიერ გაყიდული ბენზინი გარემოში
აფრქვევს 650 ათას ტ-ზე მეტ CO2 სადაც ქ. ქუთაისზე 32500ტ მოდის. წარმოიდგინეთ
ნავთობპროდუქტების დანარჩენი შემომტანების მონაცემები რომ დაემატება და
დაზუსტდება, CO2 გარემოში გაფრქვევის რა სიდიდეებზე გავალთ (მაგალითად, 2018
წელს 5-მა იმპორტიორმა 1მლნ 111ათასი ტონა საავტომობილო საწვავი შემოიტანა).
აქედან გამომდინარე, ჩასატარებელი პირველი რიგის ღონისძიებებისას, უნდა
მოვთხოვოთ საწვავის შემომტანებს თვითონ დაიწყონ იმ ზომების განხორციელება,
რომლებიც მიმართული იქნება CO2 პერმანენტურ შემცირებაზე. მაგალითად, პირველ
ეტაპზე, ბენზინ და გაზგასამართ სადგურებზე განათება და რეკლამა მთლიანად
გადავიდეს მზის ფოტოელექტროპანელებისაგან გამომუშავებულ ელენერგიაზე,
რომლებიც განლაგდება სადგურების სახურავებზე (სურ.29) ან ახლომდებარე
ტერიტორიაზე. შემდგომში ნავთობპროდუქტების შემომტანი კომპანიის სათაო (და
სხვა ოფისების) ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა განხორციელდეს მხოლოდ
განახლებადი წყაროებიდან მიღებული ელექტროენერგიით, ხოლო თანამშრომლების
გამოყენებაში არსებული საფირმო ავტოტრანსპორტი – მხოლოდ ელექტრომობილები.
მესამე ეტაპი – ქალაქში მოძრავი ბენზინმზიდები უნდა მუშაობდნენ მხოლოდ
ელ.ძრავებზე და ავტოგასამართი სადგურებში საწვავის ჩამომსხმელი მოწყობილობის
თლიანი გადაყვანა ალტერნატიულ განახლებად წყაროებზე გამომუშავებელ
ელექტროენერგიაზე. კვლევები, გაანგარიშებები და შემდგომი ღონისძიებები უნდა
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განხორციელდეს ყველა ნავთობპროდუქტების შემომტან კომპანიებში და ეს
გამოცდილება უნდა გავრცელდესმთელს საქართველოში.

სურ. 29 წინამდებარე პროექტისათვის მზის ფოტოპანელების განლაგების
ფოტოშოპით შექმნილი თვალსაჩინო სურათი.

კომპანია „სოკარ” - ი ეგწ დანერგვის ავანგარდში აღმოჩნდა, თბილისში,
აღმაშენებლის ხეივანში მდებარე ავტოგასამართი სადგურის სახურავზე დაამონტაჟა
მზის პანელები, სიმძლავრით 30 KW(სურ.30).

სურ. 30 კომპანია „ სოკარის“ ინიციატივა.
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ზემოთ რამოდენიმე ჯერ ავღნიშნეთ, რომ ქ. ქუთაისის ყველა საბიუჯეტო
ორგანიზაციამ მაქსიმალური ძალისხმევა უნდა გაიღოს და ელექტროენერგიის
საკუთარი მოხმარების მოცულობა ეგწ გამომუშავებულზე უნდა გადაიყვანოს.
მაგალითად, როგორც ავღნიშნეთ ქ. ქუთაის ელექტროენერგიას აწვდის იმერეთში
განლაგებული 5 მძლავრი ჰეს-ი, რომლებიც საკუთარ მოხმარებაზე გამომუშავებული
ელენერგიას 1-5% ხარჯავენ. ჩვენის მხრივ გთავაზობთ, აიპ „საწარმოთა ინოვაციური
განვითარების ცენტრის“ დირექტორის, ტ.მ.დ, თამაზ ვაშაკიძის დაპატენტებულ
იდეას აღნიშნული ჰეს-ბის მხრიდან უფრო მეტი “მწვანე“ ენერგიის სისტემაში
მიწოდებისა, ხოლო საკუთარი ელენერგიის ხარჯების მზით გენერირებულით
ანაზღაურებისა (სურ. 31)

სურ. 31. იდეის შინაარსი წარმოსახული ფოტოშოპით.

საქართველოს გააჩნია მნიშვნელოვანი ქარის ენერგიის პოტენციალი, რომლის
საშუალო წლიური რაოდენობა 4 მლრდ კვტ.სთ-მდე არის შეფასებული. ცნობილია,
რომ კლიმატური რეჟიმი, ქარის რეჟიმის ჩათვლით, საკმაოდ ერთგვაროვანია
იმერეთის რეგიონალურ მასშტაბში და განიცდის სწრაფ ცვალებადობას მცირე
მანძილებზე ადგილობრივი ოროგრაფული (ბერძ. Óროს- მთა, გრაფო- ვწერ, აღვწერ,
შეიძლება ვიხმაროთ ტერმინი - მორფომეტრია) თავისებურობების გავლენის გამო.
როგორც ზევით აღვნიშნეთ ქ.ქუთაისი განლაგებულია ზღვის დონიდან 80-120-
მეტრზე, მაგრამ კერძო სექტორის და მრავალ სართულიანი კორპუსების შენაცვლება
ძალზე აძნელებს ქარის ნაკადის კუთრი სიმძლავრის ლოკალური შეფასების მიღებას.
ამრიგად, ქარის ენერგეტიკული პოტენციალის რეგიონალური შეფასების დონეზე,
რომელიც ახასიათებს საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მთლიანობაში, ქ. ქუთაისის
პირობებში აუცილებელია მიკრომასშტაბური გამოკვლევების ჩატარება ქალაქის
ცალკეული რაიონებისათვის, პლატოებისა და სხვა რელიეფური თუ ურბანული
სტრუქტურების ფარგლებში. მხედველობაში მისაღებია ვაკის პირობებში ქარის
ენერგეტიკული პოტენციალის შეფასების გაცილებით უფრო მარტივი ამოცანების
გადაწყვეტა, მნიშვნელოვანწილად ემპირიული გზით. ამ შემთხვევაში გასაგები
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ხდება, რატომაა მნიშვნელოვანი ქალაქის კონკრეტულ რაიონში ქარის რეჟიმის
შესახებ ექსპერიმენტული მონაცემების დაგროვება-დადგენა. ექსპერიმენტული
მონაცემების სისტემატიზაცია და განზოგადოება შექმნის საფუძველს თეორიული
განზოგადოებისათვის. იმ პრაქტიკული ამოცანების ჩარჩოებში, რომლებიც
დასმულია წინამდებარე პროექტში, აუცილებლად უნდა ვივარაუდოდ ქარის
ენერგეტიკული პოტენციალის სიდიდის და განაწილების მიკრომასშტაბური
გამოკვლევების ჩატარება, რაც ახასიათებს ქ. ქუთაისის თითქმის მთელ ტერიტორიას
და წინამდებარე პროექტში დაგეგმილია ქარის რეჟიმის შესწავლა ქალაქის
პირობებში. მთლიანად ქალაქის ან რომელიმე რაიონის ტერიტორიის თავზე ქარის
სიჩქარე ერთ სიმაღლეზე შეიძლება განვიხილოთ როგორც ორგანზომილებიანი
შემთხვევითი ვექტორული ველი. ამოსავალი მონაცემების მისაღებად ამ ველის
მახასიათებლების შემდგომი გაანგარიშებისათვის არჩეული ტერიტორია დაფარული
იქნება საკოორდინატო ბადით, ხოლო კოორდინატთა სათავე იქნება საბაზო
მეტეოანძის დაყენების წერტილი. ბადის კვანძებში ჩატარდება ქარის სიჩქარის
მოკლევადიანი ექსპრეს-გაზომვები. შესაძლებელია ამ გაზომვების შედეგების
ინტერპრეტირება როგორც ქარის სიჩქარისა და მიმართულების შემთხვევითი
ველების კვეთებისა. ბადის კვანძებში გაზომვების ჩასატარებლად გამოყენებული
იქნება 12 მ სიმაღლის გადასატანი ანძები. ეს ანძები აღჭურვილი იქნება ისეთივე
ხელსაწყოებით, როგორც საბაზო მეტეოანძაზეა. რეგისტრატორების ტაიმერები
იქნება სინქრონიზებული. აქვე აღვნიშნავთ, რომ თუ ასეთი კვლევები უკვე
ჩატარებულია და ქუთაისის მერიას აქვს ეს მონაცემები ქარის გენერატორების
მონტაჟი ბევრად გაადვილდება. გაზომვების საკმარისი რაოდენობის დაგროვების
შემდეგ ჩატარდება მონაცემთა მთელი ერთობლიობის სივრცულ-დროითი
სტატისტიკური დამუშავება. არჩეულ კოორდინატთა სისტემაში ქარის სიჩქარეების
შემთხვევითი ველი შეიძლება მოცემული იყოს (გამოისახოს) შემთხვევითი
ფუნქციით. თუ აღვნიშნავთ X(ვ)-თი და Y(ვ)-თი ფუნქციის გეგმილებს
საკოორდინატო ღერძებზე, მაშინ შემთხვევითი ვექტორული ველი შეიძლება
განვიხილოთ როგორც ორი სკალარული ველის სისტემა. ამ შემთხვევაში ველის
განაწილების კანონები იქნება ორი სკალარული შემთხვევითი ველის განაწილების 2-
განზომილებიანი ფუნქციები. ქარის რეალური ტურბულენტური ველი, პროექტის
მიხედვით გამოსაკვლევი ტერიტორიების ზომების ფარგლებში, შეიძლება
განვიხილოთ როგორც ერთგვაროვანი და იზოტროპული. ამ შემთხვევაში ქარის
სიჩქარის პულსაციის სტრუქტურული ფუნქცია უ(ლ) ემორჩილება "2/3-ის კანონს"

Bუ(ლ)=A.ლ 2/3,

სადაც: A – პროპორციულობის კოეფიციენტია;

ლ – შესასწავლი ტერიტორიის მახასიათებელი ზომა.

გარდა ამისა, ერთგვაროვანი იზოტროპული შემთხვევითი ველი შეიძლება
დავახასიათოთ გრძივი და განივი კორელაციური ფუნქციების მეშვეობით და
შემოვიღოთ გრძივი და განივი სტრუქტურული ფუნქციების ცნება. საკოორდინატო
ბადის კვანძებში გაზომვების გამოსავალი მონაცემები წარმოადგენენ განსახილველი
შემთხვევითი ვექტორული ველის რეალიზაციებს. შემოვიფარგლოთ პირველი და
მეორე რიგის მომენტებით, მაშინ გაზომვის ყოველ წერტილს შეიძლება შევუსაბამოთ
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ქარის სიჩქარის მოდული და მიმართულება (ცხრ.35,36), დისპერსიის ტენზორის ორი
ინვარიანტი და დისპერსიის ელიფსის დიდი ღერძის მიმართულება. ეს
გამოკვლევები ჩატარდება წლის სხვადასხვა სეზონში, რაც საშუალებას მოგვცემს
გავითვალისწინოთ ქარის სიჩქარისა და მიმართულების სეზონური სვლა. მიღებული
შედეგები გარდაქმნილი იქნება "ქარის გაზომილი კლიმატის ფაილად"
კომპიუტერული პროგრამისათვის. გარდა ქარის სიჩქარის მონაცემებისა (სურ.33), ეს
ფაილი შეიცავს ციფრულ ტოპოგრაფიულ რუკას, ქვენაფენი ზედაპირის სიმქისისა და
დამჩრდილველი დაბრკოლებების მახასიათებლებს. ამრიგად, ამ მონაცემების
დამუშავების შემდეგ პროგრამის მეშვეობით მიღებული იქნება ქარის ენერგეტიკული
პოტენციალისა და მისი სივრცული ცვლილებების შეფასება არჩეული ქუთაისის
რაიონებისათვის. ეს გამოკვლევა შეიტანს გარკვეულ წვლილს ქ ქუთაისის
განახლებადი და, კერძოდ ქარის ენერგეტიკის განვითარებაში და შექმნის ქალაქის
ენერგეტიკის სფეროში ინვესტიციების მოზიდვის საფუძველს. რამოდენიმე ათეული
წლის წინ ჩატარებული კვლევების შედეგების საფუძველზე შემუშავებულ იქნა ქარის
ენერგეტიკული პოტენციალის რეგიონალური შეფასებების ბაზა (სურ. 32),
გაანგარიშებული იყო ტექნიკურად რეალიზებადი ქარის ენერგიის რესურსები და
იქნა გამოვლენილი ქარის ელექტროსადგურების მშენებლობისათვის ხელსაყრელი
ადგილები. შეფასებული რესურსები შეადგენენ 5 ტერავატსაათს წელიწადში
(საქართველოს დღევანდელი ელექტროენერგიის მოხმარების 50 %)

სურ.32 საქართველოს ტერიტორიაზე ქარის მაქსიმალური სიმძლავრეები და ქარის
ელსადგურების პერპექტიული განლაგების ადგილები
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ცხრილი 35
ქარის პროპელერის ღერძზე სიმძლავრის დამოკიდებულება პროპელერის

დიამეტრისგან და ქარის სიჩქარიდან.
პროპელერის
დიამეტრი, მ

სიმძლავრე,კვტ ქარის შესაბამის სიჩქარეზე,მ/წ
4 5 6 7 8 9 10

2
4
8
12
18
30

0,042
0,17
0,69
1,55
3,48
9,6

0,083
0,33
1,34
3,03
6,6
18,9

0,145
0,58
2,32
5,25
11,8
32,6

0,23
0,92
3,7
8,25
18,6
51,6

0,345
1,38
5,5
12,4
27,8
77,3

0,345
1,38
5,5
12,4
39,5
110,0

0,345
1,38
5,5
12,4
54,6
151,1

ცხრილი 36– სხვადასხვა მწარმოებლის, 4 - 30 კვტ ქარის დანადფგარების
სიმძლავრის მახასიათებლები (Р) და მქკ (ηо)

ქარის
სიჩქარე,
მ/წ

ВТН8-10,
ჩინეთი

ВЭУ-30

შვედეთი

GEV10-25
საფრანგეთი

АВЭУ6-4

ჩეხეთი

Р,
კვტ

ηо Р, კვტ ηо Р,
კვტ

ηо Р,
კვტ

ηо

5 1,4 0,36 4,7 0,4 1 0,16 0,6 0,28
6 3,0 0,45 8,2 0,4 3 0,29 1,2 0,32
7 4,7 0,45 13,0 0,4 6 0,36 1,8 0,30
8 7,0 0,44 18,5 0,38 9 0,36 2,7 0,30
9 9,4 0,42 24 0,35 12 0,34 3,6 0,29
10 10 0,32 30 0,32 15 0,31 4,0 0,28
11 10 0,24 30 0,24 19 0,29 4,0 0,17
12 10 0,15 30 0,18 22,5 0,27 4,0 0,13
13 10 0,14 30 0,14 27,5 0,26 4,0 0,10
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სურ.33 ქარის სიჩქარეები სიმაღლის მიხედვით.

ქარის ენერგიით მდიდარმა დანიამ, დიდმა ბრიტანეთმა და გერმანიამ –
დაფინანსების 43% ქარის ენერგიის განვითარებას დაუთმო. ქარი ტრადიციული
განახლებადი ენერგიაა მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ ის საუკუნეების წინაც
გამოიყენებოდა. ამავე დროს, ქარის ენერგიის დღეს არსებული ტექნოლოგიები
სრულიად ახალი და არაფერი აქვს საერთო წარსულთან. საზოგადოებრივი
მიზანშეწონილობა: განვითარებულ ქვეყნებში ქარის წისქვილები ისტორიულ და
რელიგიურ ძეგლებთან, ასევე, სპეციფიური არქიტექტურული ღირებულებების
მქონე ტრადიციულ (მრავალსაუკუნიან) ობიექტებათ არის მიჩნეული. ვინაიდან
საქართველომ განვითარების სტრატეგიულ მიმართულებად ტურიზმი აირჩია, ამ
ასპექტს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს და გათვალისწინებულ იქნას
ის ფაქტი თუ რა ინტერესით ათვალიერებენ ტურისტები ქ. გორთან არსებულ ქარის
ელექტროსადგურს. ცალკე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ უკანაკნელ 10 წელიწადში
საქართველოში აშენებული ელექტროგენერაციის ობიექტებს შორის, თავისი
წარმადობით გორის ქარის ელექტრო სადგური კონკურენციის გარეშე არის.
ამ საკითხების გათვალისწინებით, ადვილია წინასწარ იმის განსაზღვრა, რომ ქარის
ენერგიის დადგენილი 10 არეალიდან ყველა დააკმაყოფილებს ზემოთ განხილულ
პარამეტრს, რომლებიც ქარის ენერგიის განვითარებისათვის არის სპეციფიური.

სურ.34 კეძო სახლების და კემპინგების სახურავზე სხვადასხვა ქარის დანადგარების
მონტაჟი.
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სურ. 35. მაღლივი კორპუსის სახურავზე ქარის დანადგარების მონტაჟის ვარიანტები.

ერთი რამ ცხადია, განახლებადი ენერგიის წყაროებს შორის ხმელეთზე ქარის ენერგია
ყველაზე იაფია. თან ქარის ენერგიის შესწავლილი არეალები საქართველოსათვის
განსაკუთრებით ხელსაყრელია, რადგან ამ ლოკაციებში ქარის ენრგიის წარმოება
შესაძლებელია ზამთრის თვეებშიც და ადრე გაზაფხულზე, როდესაც საქართველოს
ენერგეტიკაში ყველაზე მეტი დეფიციტია. როგორც ვხედავთ, ქ.ქუთაისისათვის,
განახლებადი ენერგიის წყაროების ფართო ათვისებისათის რეალური საფუძვლები
არსებობს (სურ.33.34,35), ვინაიდან ე.გ.წ. ცალკეული სახეობისათვის რეგიონალურ
მასშტაბში შესწავლილია (ან აპრობირებულ მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობთ,
ადვილად განსახორციელებელია კვლევა ) მათი პარამეტრები:

- ქარის ენერგეტიკული პოტენციალის სიდიდე და სივრცული განაწილება;

- მდინარეების ენერგეტიკული პოტენციალი ;

- ჰელიო ენერგეტიკული რესურსები.

აქედან გამომდინარე, პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ქ. ქუთაისში ე.გ.წ.
კომპლექსურ ათვისებას და მათი ცენტრალური ენერგომომარაგების მაქსიმალურ
ჩანაცვლებას, უდავოდ დროულია, აქტუალური და რეალიზებადი. არსებული
მონაცემების ბაზაზე და ქალაქის კონკრეტული გეოგრაფიული მდებარეობის
მახასიათებლების გათვალისწინებით, შესაძლებელია შეირჩეს ოპტიმალური
ტექნიკური საშუალებები. იმის გათვალისწინებით, რომ ერთის მხრივ, ქ. ქუთაისის
უმეტეს რაიონს გააჩნია განახლებადი ენერგიის მარაგი და, მეორეს მხრივ,
მოთხოვნილება ენერგომომარაგებაზე ძალზე დიდია, ე.გ.წ. ათვისებისათვის საჭიროა
აღნიშნულ ტექნიკურ საშუალებაზე – ქარის ტურბინებზე, მზის ფოტოპანელებზე და
წყალმათბობელ კოლექტორებზე და ჰიდროენერგოგამომუშავებაზე მზარდი
მოთხოვნილების დაკმაყოფილება. საზღვარგარეთის ბევრი ფირმა მასიურად
აწარმოებს ყველა ჩამოთვლილ ტექნიკურ საშუალებებს, მაგრამ, მაღალი
ღირებულების გამო, განახლებადი ენერგიის წყაროების ფართო ათვისება ქ.
ქუთაისში უნდა განხორციელდეს ადგილობრივ მწარმოებელზე დაყრდნობით.
ვითვალისწინებთ რა ქ. ქუთაისში და იმერეთის რეგიონში, არსებულ სამეცნიერო,
საკონსტრუქტორო და საწარმოო პოტენციალს, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია
ხსენებული ტექნიკური საშუალების პროექტირების და წარმოების
შესაძლებლობების გამოკვლევა და ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასება. ამ
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მიმართულებით ქ. ქუთაისში გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგმულია.
მხედველობაში გვაქვს ფოტოპანელების და ელექტროავტომობილების ქარხნების
მშენებლობა და უახლოეს დროში ექსპლოატაციაში გაშვება. დაპატენტებულია
"წყლის, ქარისა და მზის ენერგიის გარდაქმნის კომბინირებული სისტემა" და ბევრი
სხვა ქართული ინტელექტუალური საკუთრება (იხილე დანართი 5), რომელიც
კომერციალიზაციის შემთხვევაში (დანართი 6), წინამდებარე პროექტს ინოვაციურს
ხდის. პროექტის განხორციელების ადგილის კვლევა-შერჩევისთვის ჩატარდება:

- ლოკალური ობიექტის წყლის ნაკადის მიკრომაშტაბური აუცილებელი
კრიტერიუმების შესწავლა;

- ენერგიის გამომუშავებელი მოწყობილების შერჩევა;

- დამატებითი მოწყობილების შერჩევა რომელიც დამონტაჟდება დანადგარის ღერძის
გენერატორისაგან თავისუფალ მხარეს;

- დანადგარის კონსტრუქციის კვლევა-შერჩევა ლოკალური ობიექტისათვის;

- დანადგარით ელექტროენერგიის გამომუშავების მბრუნავი მომენტის ერთიანი
მექანიკურ-გენერაციული სისტემის სხვადასხვა ვარიანტების კვლევა;

- ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავება;

- სადემონსტრაციო დანადგარის დამზადება და მისი პარამეტრების კვლევა;

- სავარაუდო ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების დადგენა და მათი ანალიზი;

ამასთან, ქ. ქუტაისში არსებულმა ქარხნებმა უნდა აითვისოს უკაშხლო მცირე
ჰიდროტურბინების, ქალაქის სარწყავი სისტემებისათვის, ქარის წყალსაქაჩი და
მაღლივი კორპუსების სახურავებზე დასამონტაჟებელი დანადგარის წარმოება.
წინამდებარე პროექტი, რომლის მიზანი აგრეთვე უნდა იყოს ქ. ქუთაისში ე.გ.წ.
კომპლექსური ასათვისებელი ტექნიკური საშუალებების წარმოების განვითარება,
აქტუალურია, ვინაიდან:

- შექმნილი იქნება ტექნიკური ბაზა ე.გ.წ. ფართომასშტაბიანი ათვისებისათვის,
რაც ხელს შეუწყობს ქ.ქუთაისის და რეგიონალურ განვითარებას და
მაცხოვრებლების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას;

- არსებული წარმოებების დატვირთვა დადებითად იმოქმედებს დასაქმების
პრობლემის გადაწყვეტაზე.

პროექტის სიახლე მდგომარეობს ე.გ.წ. კომპლექსურ და მოქნილ გამოყენებაში ერთი
ქალაქის ენერგომომარაგებისათვის, რაც უზრუნველყოფს ენერგომომარაგების
ავტონომიურობას, საიმედოობას და დროში სტაბილურობას. ე.გ.წ. ფართო ათვისება
განაპირობებს ტექნიკური საშუალებების (მზის ფოტოპანელების და კოლექტორების,
ქარის და წყლის მცირე სიმძლავრის ტურბინების, ელექტროავტომობილების)
ადგილობრივი წარმოების საჭიროებას და ქ. ქუთაისის მრეწველობა აითვისებს
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საქართველოში აქამდე არარსებულ თანამედროვე ტექნოლოგიურ პროცესებს და
პროდუქციას

დანართი1 - საკედელე ბლოკების და აგურის დამზადება

ქ. ქუთაისის თბომოდერნიზაციის მიზნით, ქალაქის ირგვლივ- თიხების
საბადოებიდან მოპოვებული თიხის ნედლეულად გამოყენება მსუბუქი ბგერ და

თბოსაიზოლაციო სამშენებლო მასალების წარმოებისათვის.

პროექტის მიზანს წარმოადგენს იმერეთში არსებული თიხის საბადოებიდან
ამოღებული თიხიდან მსუბუქი თბო და ბგერსაიზოლაციო სამშენებლო მასალის -
კერამზიტის აგურის და საკედლე ბლოკების წარმოება.
იმერეთის რეგიონი მდიდარია სამშენებლო ინდუსტრიისათვის საჭირო რესურსული
პოტენციალით. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს მიერ
მოწოდებული 2009–2010 მონაცემების მიხედვით, იმერეთში ბურებრივი რესურსების
შემდეგი მარაგებია: - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი: არგვეთის სააგურე თიხის
საბადო მარაგი – 160 ათასი მ3 და ბოსლევის სააგურე თიხის საბადო მარაგი – 870
ათასი მ3; შროშის ცეცხლგამძლე თიხების დიდი მოცულობის გამოვლინება - მარაგი
პროგნოზით 1 მლნ. ტ.;  თერჯოლის მუნიციპალიტეტი: ჩხარის სააგურე (150 მარკის)
თიხის საბადო - 405 ათასი მ3;  საჩხერის მუნიციპალიტეტი: პერევის კერამიკული
თიხის და ლაშურის სააგურე (175 მარკის) თიხის საბადო. მარაგი 6,9 მლნ. მ3; 
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი: ბარძგნარის თიხის III საბადო (სააგურე) მარაგი – 420
ათასი მ3; ბუკნარის თიხის II საბადო (სააგურე) მარაგი – 1,9 მლნ. მ3;  წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტი: უკანეთის თიხის საბადო (სადგურ
„ბროწეულას“ სამხრეთდასავლეთით 1,5 კმ-ზე) – 343 ათასი მ3;  ხონის
მუნიციპალიტეტი: ხონის თიხის საბადო – 128 ათასი მ3; „დედალაურის“ კირქვის
(საკედლე ბლოკი) საბადო – 496 ათასი მ3; ჩვენს მიერ რამოდენიმე წლის
განმავლობაში, იქნა შესწავლილი აღნიშნული საბადოები და დადგინდა, რომ მისგან,
შესაბამისი დამატებითი კვლევების ჩატარების შემდეგ ეკოეფექტური ინოვაციური
ტექნოლოგიებით, მივიღებთ: ცემენტ - ბეტონის სიმტკიცისა და სულფატმედეგობის
გამზრდელი მამოდიფიცირებელი დანამატს, აგრეთვე ენერგოეფექტური საშენ
მასალას - კერამზიტს. საქართველოში შექმნილი არასახარბიელო ეკონომიკური
მდგომარეობიდან გამომდინარე (მთლიანი შიდა პროდუქტი 2019წ = 15,0 მილიარდ $,
რაც ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია რეგიონში), მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს
მდიდარი წიაღისეული რესურსი, რომლის შორისაა იმერეთის თიხის საბადოები.
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აუცილებელია არსებული ბუნებრივი რესურსების სწორად, ოპტიმალურად და
დროულად გამოყენება, მეცნიერულად დასაბუთებული ტექნოლოგიებით,
მიდგომებითა და გადაწყვეტილებებით მოქმედება. თიხის მასები უნდა გადაიქცეს
გადამუშავების პროდუქციად. იმავდროულად დამზადდება მაგალითად, 1,5
მილიარდი $ ღირებულების, კავკასიის რეგიონულ ბაზარზე მოთხოვნადი,
ენერგოეფექტური საშენი მასალა კერამზიტი, და საცემენტე მინერალური დანამატი.
პროექტის „ქუთაისის 100% განახლებად ენერგიაზე გადასვლის სცენარი 2050
წლისთვის“ შესაბამისი სამთავრობო და მიზანმიმართული და გაანგარიშებული
მოცულობის ინვესტიციების მოზიდვით, ქ. ქუთაისი გადაიქცევა ინოვაციური
სამშენებლო პროდუქციის წარმოების ცენტრად, ბიზნესის და ეკონომიკის
განვითარების, უმუშევრობის შემცირების წყაროდ. დროული და ქმედითი
მოქმედები, იძლევა საშუალებას სამშენებლო სფეროში, ენერგო და ეკოეფექტური
ტექნოლოგიებით, შედარებით იაფი ადგილობრივი ნედლეულით
საქართველოსთვის ინოვაციური პროდუქტის წარმოების განვითარებას, აქვე
აღსანიშნავია, რომ ბოლო მონაცემებით, იმერეტის რეგიონსი არსებული თიხის
საბადოები და მათგან წარმოებული სამშენებლო მასალები ანტირადიაციული
თვისებებით გამოირჩევა, რაც მეტად მნიშვნელოვანია საერთო რადიაციული ფონის
აწევის პირობებში და მიღებული პროდუქციის ექსპორტისათვის.

პროექტის პირველი მიმართულებაა ქ ქუთაისთან უახლოესი საბადოების
გამოვლენა, რომლებსაც გააჩნიათ თიხის შესაბამისი საწარმოო რესურსი.
ამისათვის აუცილებელია შემდეგი კვლევების და სამუშაოების ჩატარება: 1.საბადოს
დახასიათება. 2. ამორცეული საბადოს თიხის კონკრეტული ქიმიურ-ფიზიკური
თვისებების დადგენა. 3. კლასიფიკაცია. 4. საბადოს არეალის დადგენა. 5. ბუნებრივი
სტიქიური მოვლენების საწინააღმდეგო სამუშაოების დაპროექტება და პროექტის
რეალიზაცია. ყველა მოქმედებები უნდა განხორციელდეს მსოფლიოში არსებული
პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე.

პროექტის მეორე მიმართულება თიხებიდან მსუბუქი თბოსაიზოლაციო მასალების
წარმოება.
საქართველოში, სამშენებლო ბიზნესის განვითარებისა და ენერგომატარებლებზე
ფასების ზრდასთან ერთად და იმ პირობებში, როცა ადგილობრივი ბაზარი განიცდის
უწვადი თბო და ბგერსაიზილაციო მასალების დეფიციტს, თიხებიდან
თბოსაიზოლაციო მასალების წარმოება, სულ უფრო აქტუალური ხდება. ბაზარზე
წარმოდგენილი მასალები ძირითადად ორგანული წარმოშობისაა, ამიტომ მაღალ
ტემპერატურას ვერ უძლებენ, დროთა განმავლობაში განიცდიან დაძველებას და
ლპობას, და საკმაოდ მაღალია მათი ღირებულებაც.
თანამედროვე პირობებში სათბობი რესურსების დაზოგვის აუცილებლობამ მთელ
მსოფლიოში ხელი შეუწყო ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების განვითარებას, მათ
შორის თბოსაიზოლაციო მასალების წარმოებას, რომელთა ძირითადი დანიშნულებაა
ნაგებობების და ცხელი ზედაპირების თბური იზოლაცია თბოდანაკარგების თავიდან
აცილების მიზნით.
სამშენებლო თბოსაიზოლაციო მასალების გამოყენება ხელს უწყობს ნაგებობების და
კონსტრუქციების საერთო მასის სიმსუბუქეს, იზოგება საშენი მასალები – ლითონი,
აგური, ბეტონი და, რაც მთავარია, სათბობი რესურსები.
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თბოსაიზოლაციო მასალის ხარისხი განპირობებულია ფუნქციონალური და
სამშენებლო–საექსპლუატაციო მაჩვენებლების ერთობლიობით, როგორიცაა
თბოგამტარობა, ფორიანობა, მოცულობითი მასა, გამოყენების ტემპერატურა, ასევე,
მექანიკური სიმტკიცე, ქიმიური მდგრადობა, მდგრადობა, წყლის ბიოლოგიური
ზემოქმედების მიმართ, ცეცხლმედეგობა.
მსოფლიოში ამჟამად მრავალფეროვანი ტექნოლოგიებით იწარმოება ორგანული თუ
არაორგანული წარმოშობის სხვადასხვა სტრუქტურის თბოსაიზოლაციო მასალა,
როგორც დაყალიბებული ნაკეთობების (ფილები, ბლოკები), ასევე ნაყარის (ხრეში,
მინერალური ბამბა, აფუებული პერლიტი) სახით. არაორგანული თბოსაიზოლაციო
მასალების უპირატესობაა უფრო მაღალი მექანიკური სიმტკიცე, ცეცხლმედეგობა და
მდგრადობა მიკროორგანიზმების, მღრღნელების და ქიმიური რეაგენტების მიმართ.
კვლევებით დადგენილია, რომ თბოსაიზოლაციო მასალის დაბალ თბოგამტარობას
და სიმსუბუქეს განაპირობებს მისი ფოროვანი სტრუქტურა. მაღალფორიანი
მასალების მისაღებად სხვადასხვა ტექნოლოგიური ხერხი გამოიყენება: სპეციალური
ამაფუებელი ან წვადი დანამატების გამოყენება, ბოჭკოვანი კარკასის მიღება,
მექანიკური დისპერგირების მეთოდი და სხვ.
ფოროვანი სტრუქტურის არაორგანული თბოსაიზოლაციო მასალებისგან
განსაკუთრებით მაღალი საექსპლუატაციო თვისებებით გამოირჩევა ქაფმინა. ამჟამად
ის წარმატებით იწარმოება ძირითადად აშშ–ში, ჩეხეთში, რუსეთსა და ბელორუსიაში
ფილებისა და ბლოკების სახით და გამოიყენება როგორც მზა კონსტრუქციულ–
თბოსაიზოლაციო სამშენებლო მასალა იქ, სადაც მაღალი მექანიკური სიმტკიცე და
სტაბილურობაა საჭირო.
ტექნოლოგიური პროცესის სირთულე, ენერგოტევადი თბური აგრეგატების
გამოყენების აუცილებლობა, ტიპიური მოწყობილობების და იაფი, არადეფიციტური
ნედლეულის ნაკლებობა გარკვეულწილად ზღუდავს ქაფმინის ფართოდ გამოყენებას.
საქართველოში უგულვებელყოფილია საცხოვრებელი თუ სხვა დანიშნულების
შენობა–ნაგებობების თბოიზოლაცია, რაც, თავის მხრივ, გათბობა–კონდიცირებაზე
ენერგომატარებლების მაღალი ხარჯის წინაპირობაა. ენერგოდანაკარგების
შემცირების ხელშემწყობი ფაქტორი შეიძლება გახდეს ეფექტური და ეკოლოგიურად
სუფთა თბოსაიზოლაციო მასალების დანერგვა, მითუმეტეს, რომ საქართველოში,
ასეთი მასალების საწარმოებლად მრავლად მოიპოვება ბუნებრივი მინერალური
ნედლეული. საქართველო-EU ასოცირების ხელშეკრულებაში პირდაპირ არის
მითითებული ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების დანერგვის დირექტივები.
კვლევისა და ინოვაციების სფეროში ისეთი მიმართულებების შემუშავება არის
შემოთავაზებული, რომელიც შეესაბამება საქართველოს მიზანს, უზრუნველყოს
მდგრადი და თანაბარი ეკონომიკური განვითარება. ქ. ქუთაისის მერიამ 2011 წელს
ხელი მოაწერა „მერების შეთანხმებას“, სადაც კონკრეტულად აღნიშნულია, რომ
2020-ცი წლისათვის ქუთაისსიი 20%-ით უნდა შემცირდეს CO2 გამონაბოლქვი. ამ
ხელშეკრულებას მიუერთდა საქართველოს კიდევ 20 ქალაქი. ამასთან, ქუთაისის
მერი მიუთითებს ქალაქში საბინაო საცხოვრებელი კომპლექსის დაძველებაზე და
მუნიციპალური მშენებლობის აღდგენაზე. CO2 გამონაბოლქვის შემცირება
დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, სადაც ერთერთი მნიშვნელოვანი გათბობაზე
დახარჯული ენერგომატარებლების რაოდენობის შემცირებაა. ანუ შენობა-ნაგებობის
ფართობის 1მ2-ის გათბობისათვის დახარჯული საწვავის მაქსიმალურად
რაციონალური ხარჯი. ამ ღონისძიების განსახორციელებლად აუცილებელია ისეთი
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საშენი და დასათბუნებელი მასალის გამოყენება, რომლის თბოსაიზოლაციო
თვისებები შეესაბამება ევროპის ენერგოეფექტურობის სტანდარტებს EN 15603 და EN
15217. ქუთაისში და ზოგადად საქართველოში, ამ სტანდარტების მიღწევით მინიმუმ
4-ჯერ შემცირდება 1მ2-ზე დახარჯული ენერგომატარებლების რაოდენობა.
ამ თვალსაზრისით აქტუალური ხდება მსუბუქი არაორგანული თბოსაიზოლაციო
მასალის მიღების გამარტივებული ტექნოლოგიური პროცესების და ახალი
შემადგენლობების შემუშავება, რომელიც დაფუძნებული იქნება იაფი ადგილობრივი
ნედლეულის გამოყენებაზე.
პროექტის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივი იაფი ნედლეულის
საფუძველზე ახალი თბოსაიზოლაციო მასალის მიღება ნედლეულის ნარევის
თვითაფუების შედეგად, რაც გამორიცხავს ნედლეულის მასის ძვირადღირებულ
წინასწარ მაღალტემპერატურულ ხარშვას, ამაფუებელი დანამატების და
ცეცხლგამძლე ფორმების გამოყენებას.
იმერეთის თიხების წინასწარი კვლევით გამოვლინდა მაღალტემპერატურულ
ინტერვალში თერმული დამუშავებისას მისი თვითაფუების უნარი ყოველგვარი
ამაფუებელი დანამატის გარეშე და მოცულობის მკვეთრი ზრდა.
სურათზე (სურ. 36) წარმოდგენილია ლაბორატორიაში წინასწარი კვლევის შედეგად
მიღებული აფუებული ფოროვანი მასალის ნიმუში თიხის საფუძველზე.

სურ. 36 თიხიდან მიღებული ფორიანი თბო და ბგერ საიზოლაციო სამშენებლო
მასალა
ეს ტექნიკური მიგნება საწინდარი გახდა იმ კონკრეტული კვლევებისა, რომელსაც
წარმოდგენილი პროექტი ითვალისწინებს:

თიხის საბადოებში თიხების სხვადასხვა სახეობების შესწავლას აფუების
ოპტიმალური პირობების დადგენის მიზნით;

-ნედლეულის დისპერსულობის გავლენის კვლევას შეცხობა–აფუების პროცესების
მიმდინარეობაზე;

_ სხვადასხვა მალღობელი ოქსიდების გავლენის დადგენას აფუების პროცესზე;
_ მაკორექტირებელი ბუნებრივი დანამატების შერჩევას;
_ ნარევის შემადგენელი ინგრედიენტების ურთიერთგავლენის კვლევას აფუების

პროცესი კინეტიკაზე;
_ თიხების და მაკორექტირებელი დანამატის საფუძველზე შემადგენლობების

დამუშავებას;
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_ ნარევის შეცხობის ტემპერატურული რეჟიმის და აფუების ინტერვალის
დადგენას;

_ კვლევებს, შეცხობის და აფუების ტემპერატურის შემცირების მიზნით;
_ მიღებული ლაბორატორიული ნიმუშების პარამეტრების განსაზღვრას;
_ ოპტიმალური შედგენილობების და მასალის წარმოების ტექნოლოგიის შერჩევას;
_ ნაკეთობის გაბარიტული ზომების ცვლილების გავლენის კვლევას აფუების

ერთგვაროვნებაზე.
აღნიშნული პროექტის განხორციელებით შემუშავებული იქნება ახალი

ხანძარმედეგი, ულპობადი, ხანმედეგი სილიკატური ფოროვანი თბოსაიზოლაციო
მასალის შემადგენლობები და წარმოების ტექნოლოგია, ძირითად ნედლეულად
იმერეთის თიხის საბადოების რესურსის გამოყენებით. შემუშავებული უნარჩენო
ტექნოლოგია საშუალებას მოგვცემს თბოსაიზოლაციო მასალა მიღებულ იქნას
ერთდროულად როგორც ერთეული ნაკეთობის, ასევე ნაყარის სახით.
პროექტის მესამე მიმართულება ითვალისწინებს ენერგოეფექტური საშენი მასალის -
კერამზიტის წარმოებას. es saamSeneblo masala ara marto Cvens qveyanaSi,

aramed regionSi ar iwarmoeba, Sesabamisad misi warmoebis implementacia

inovacias warmoadgens. igi miiReba mbrunav RumelebSi Tixე ბ ი ს
gamowvisas 10500 – 13000C temperaturul intervalSi. msoflioSi arsebuli

teqnologiebi iZleva saSualebas mkacrad gakontroldes am produqciis

xarisxi da vinaidan samxreT kavkasiaSi da sxva mezobel qveynebSi igi ar

iwarmoeba, mas saeqsporto produqtis mniSvneloba eniWeba. evropis

centralur da aRmosavleT qveynebSi am masalas ”keramzits” uwodeben,

amerikuli dasaxeleba – “xaiditi”. გავრცელებულია აგრეთვე ამ მასალის ასეთი
დასახელება - “Expended clay shale”. saboloo produqcia granulirebul

masas warmoadgens. evropaSi arsebuli sawarmoo simZlavreebi weliwadSi

10-12 mln m3 keramzitis warmoebis saSualebas iZleva, rac moTxovnis

mxolod 80%-s akmayofilebs, xolo msxilpaneliani saxlebis gare

kedlebis 70% erTfenovani keramzitobetonis filebidan Seნ დე ბ ა . Cven

Segnebulad SevCerdiT keramzitis granulebis zomaze 5-10mm, romlis

diversificirebuli gamoyeneba SegviZlia (dasaSvebia 40mm - de). masalis

simkvrive 0.15-017kg/dm3, xolo Tbogamtarianoba 0.07-0.18vt/m2 0C. amasTan,

keramzits SesaniSnavi Tbo da bgersaizolacio Tvisebebi gaaCnia, ramac

dadebiTi gavlena unda moaxdinos energoefeqturobis Tanamedrove

moTxovnebis realizaciaze. vinaidan cnobilia, rom energomatareblebis

xarji, gansakuTrebiT zamTris sezonSi, sabinao-komunalur seqtorze

modis, keramzitis gamoyeneba, rogorc sxven da sarTulSorisi

Tbosaizolacio nayari masalaდ am xarjs minimum 20% Seamcirebs

(evrostandarti EVNEN13166 -EN13177). aRvniSnavT, rom Tbogamtarianobis

mniSvneloba ver gansazRvravs imas Tu calkeul SemTxvevaSi Senoba-

nagebobis TboizolaciisaTvis ra sisqis keramzitis fenis dayra aris

saWiro. am SemTxvevaSi aucileblad gasaTvaliswinebelia ara marto

gadaxurvis an iatakis, aramed TviTon Senobis konstruqcia, risTvisac

aucilebelia Tbogadacemis winaRobis koeficientis codna

(Tbogamtarianobis ukuproporciuli ganzomileba – m2 0C/vt), romelic ama
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Tu im konstruqciam unda uzrunvelyos. Cvens mier SemuSavebulia am

koeficientis gaTvlis da praqtikuli gamoyenebis meTodika.. winamdebare

dokumentSi mocemuli kvlevebis da gazomvebis Sedegebi miRebulia stu -

Si, evrostandartebisN 13055-1 daEN13055-2 meTodikis mixedviT. keramzitis

miRebisas zemoT xsenebul temperaturebze თი ხ ი ს moculobaSi 2-3

ჯ ე რ afuebis xarjze, კ ე რ ა მ ზ ი ტ ი ს warmoebuli betonis

konstruqciebi msubuqia, rac dadebiTad moqmedebs seismomedegobaze.

gamorCeuli filtraciuli da sadrenaJo Semvsebia.

gamoiyeneba tradiciul hidrosaizolacio sistemebSi filtraciuli

dazvinvis dros. საქართველოში warmoebuli cementis mTliani

raodenobidan - 2 mln. t, 30%-ი sakedle blokebis da sxva nakeTobebis

warmoebaze midis. Tu gaviTvaliswinebT, rom erT sakedle bloks

saSualod 2 kg cementi Wirdeba, gamodis, rom saqarTveloSi daaxloebiT

250-300 mln cali bloki iwarmoeba. zogadad aseTi bloki 18-25 kg iwonis.

Semvsebis da kedlis sisqis Sesabamisad იმერეთის თიხებიდან warmoebuli

keramzitis gamoyeneba საკედლე ბლოკებისთვის (სურ. 37), Semdeg

upiratesobebs mogvcems (ცხრ. 37,38): magaliTad, aguris naSenTan

SedarebiT kedlis sisqe saSualod 1.9-jer mcirdeba; nakeTobis caloba –

8-jer; kedlis wona - 2.35-jer; duRabis xarji – 9-jer; naSenis samuSaoebis

xangrZlivoba – 3.5-jer, xolo galesvis samuSaoebis – 4-jer.

keramzitobetonisagan damzadebuli sakedle blokebi jamur warmoebaSi

uzrunvelyofs: kedlis 1m2 Rirebulebis Semcirebas 25%, mogvcems

saSualebas minimum 40%-დე Sevamcirod maTi wona.

Kkeramzit
blokis

nairsaxeoba

erTi
bloki
s wona

(kg)

Kkeramzit
blokis

zomebi (mm)

14,7 390х190х188

12,2 390х190х188

5,1 390х90х188
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9,7 390х90х188

5,1 390х80х188

8,4 390х80х188

სურ. 37keramzitblokebis wona, MmaTi zomebis da konstruqciis mixedviT

ფასი ზომების მიხედვით: 50-70$/მ3 ერთ ქვეშზე (პოდონი),ზომებიდან გამომდინარე
ეტევა 72-110 ცალი (1მ3 ამ ზომის 390х190х188 72 ბლოკი შედის). კერამზიტის
ფიზიკური და მექანიკური მაჩვენებლები და საწარმოო მარკირება მოცემულია
ქვემოთ (ცხრ. 37,38)

ცხრილი 37

№ maCvenebeli 1 2 3

1. moculobiTi masa, kg/m
3 500 700 900

2. simtkicis zRvari

kumSvaze, mpa

>>3.3>>4 >>4,5>>5.3 >>5.7>>7.8

3. forianoba, % 60-65 50-55 45-50

4. wyalSTanTqmadoba, % 25 20 15

5. afuebis temperatura, 0C 1220 1240 1270

ცხრილი 38

№ კერამზიტის მარკირება კუთრი წონა, გ/სმ3 1მ3 მასა, კგ
1. M1000 0.9 - 1.00 901 - 1000
2. M900 0.8 – 0.9 801 - 900
3. M800 0.7 – 0.8 701 - 800
4. M700 0.6 – 0.7 601 - 700
5. M600 0.5 - 06 501 - 600
6. M500 0.45 – 0.5 451 - 500
7. M450 0.4 – 0.45 401 - 450
8. M400 0.35 – 0.4 351 - 400
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9. M350 0.3 – 0.35 301 - 350
10. M300 0.25 – 0.3 251 - 300
11. მ250 0.2 – 0.25 200 - 250

შემოთავაზებული ინოვაციური ტექნოლოგიის უპირატესობები
ციფრებში

გამომწვარ თიხაზე (მეტაკაოლინზე) დამზადებულ ცემენტებს, როგორც წესი, 500 –
800 (სიმტკიცე 500-800 კგ/სმ2) მარკა ახასიათებს, ხოლო ბეტონებს 200-400 (სიმკვრივე
1000 – 1800კგ/მ3).

ინოვაციურობა - (5 ქართ. პატენტი) მაღალი ხარისხი და უნარჩენობა.

სამხრეთ კავკასიაში, რეგიონალურ სამეზობლოში, ჩრდილოეთის გარდა, თიხებიდან
საშენი მასალები არ მზადდება. ზოგადი რადიაციული ანალიზის საფუძველზე
იმერეთის თიხები მიეკუთნებიან პირველ კლას (შეუზღუდავი გამოყენება).
საქართველოში ცემენტის წლიური წარმოება - 2 მლნ ტონა (იმპორტის ჩათვლით 3
მლნ ტ მეტია). მინერალურ დანამატად თიხების 6%-ს გამოყენება, გვაძლევს
საშუალებას გამოვიტანოთ და გადავამუშაოთ 120 ათასი ტ თიხა. EU მოთხოვნა
კერამზიტზე 20% მეტია მიწოდებაზე.

პესიმისტური გათვლებით ჩვენი პროდუქციის ფასი არსებულთან და იმპორტთან
შედარებით 20% ნაკლები იქნება, რაც საგრძნობლად გაიაფებს მშენებლობის და
თბომოდერნიზაციის ღირებულაბას.

ტექნოლოგიური ციკლი: ნედლეული, ექსკავატორი, ბულდოზერი, დამტვირთავი,
თვითმცლელი, შემრევი, კონვეირი, პირველადი გრანულატორი, სფერული ფორმის
გრანულატორი, მბრუნავი ღუმელი, მაცივარი, დამხარისხებელი საცერი, მზა
პროდუქცია. წარმოებისათვის მინიმალური მიწის ფართობი 0.5 ჰა. დასაქმებულთა
რაოდენობა 50-60 ადამ.

კერამზიტის წლიური და საათობრივი წარმადობა: 100 ათასი მ3; 14 – 20 მ3/ს;

ელენერგიის ხარჯი: 217 კვტ/ს; წყლის ხარჯი 2ტ/ს; ბუნებრივი აირის ხარჯი: 65 მ3 1
მ3 კერამზიტზე; ნახშირით გამოწვის შემთხვევაში: 60კგ/მ3.

კარიერის საშტატო ერთეული, 3-მ ცვლაში: 24მუშა + 4 ინჟინერი

დანართი 2 - ბაზალტის ქვის ნაწარმიდან თბომოდერნიზაციის
ჩატარება:

ბოჭკოვანი მასალებისა და პოლიმერულ ფისების ერთობლიობით შექმნილი
კომპოზიციური მასალების გამოყენება დაიწყო რაკეტების წარმოების
ტექნოლოგიებში. ეს განპირობებული იყო ბოჭკოვან პოლიმერული კომპოზიტების
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თვისებებით, ფოლადების სადარი სიმტკიცითა და მათთან შედარებით რამდენჯერმე
დაბალი მასით. პარალელურად ვითარდებოდა და ვითარდება შედარებით იაფასიანი
ბოჭკოების წარმოების ტექნოლოგიები, ისეთების როგორიცაა ასბესტის, მინის,
სილიკატური, კერამიკული და ბოლოს ბაზალტის ბოჭკოები, რომელთა სიმკვრივე
3_3,5-ჯერ ნაკლებია ფოლადების სიმკვრივეზე.

B ცხრილი 39
bazaltis nakeTobaTa damzadeba

№ წიაღისეულის
გავრცელების
რაიონები

საბადოები გამოვლინებები განზ.
ერთეული

maragebi

1 წყალტუბოს სატაფლიას ათ. მ3 1255 2090
2 ჭიათურა პერევის ათ. მ3 8637

სურ.38 ბაზალტის ბოჩკოდან თბოსაიზოლაციო მასელების მისაღები
ტექნოლოგიური მოდული

აღნიშნულ ბოჭკოებს შორის ტექნოლიგიური თვალსაზრისით ყველაზე საინტერესოა
ბაზალტის ბოჭკო. ეს განპირობებულია საქართველოში და კერძოთ იმერეთში
ბაზალტის ქანების სიმრავლით (ცხრ. 39) და მისგან ბოჭკოს მიღებისთვის საჭირო
საწყისი ნელეულის სიიაფით. ამასთან, ბოლო ათწლეულების გამოკვლევებმა
ცხადჰყო, რომ ბაზალტისგან გადნობისა და ჩამოსხმის შემდეგ პირდაპირ მიიღება
(სურ.38) სხვადასხვა დიამეტრის ბოჩკო, რომლისგან შეიძლება დამზადდეს
ნაკეთობათა ფართო სპექტრი. დადგიმდა, რომ ბაზალტის ნაკეთობის დამზადებით
შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ ფოლადი და სხვა ლითონები. შესაბამისად
ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის პირობებში, ქვეყანაში ბაზალტის არსებობა
ლითონის საბადოს არსებობის სადარი ხდება. ამჟამად საქართველოში, კერძოდ ქ.
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რუსთავში არსებობს საწარმო “ბაზალტი”, სადაც წარმატებით არის ათვისებული
ბაზალტისგან ბოჭკოძაფის წარმოების ტექნოლოგია. ნათქვამიდან გამომდინარე
შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საქართველოში ეს ტექნოლოგიები აპრობირებულია და
ქუთაისში ბაზალტის ბოჩკოს საწარმოს შექმნა ტექნოლოგიურ პრობლემას არ
წარმოადგენს. ამასთან, აღნიშნული საწარმო ამზადებს ბაზალტის ე.წ. “ბოჭკოვან
ბამბას” და ბაზალტის ძაფით ნაქსოვ ატლას. აღნიშნული ნაწარმის გაყიდვასთან
ერთად საწარმო ითვისებს მათგან სხვა პროდუქციის დამზადების ტექნოლოგიებსაც,
მაგალითად საგზაო ხუფების წარმოებას და სხვა. ბოლო პერიოდის განმავლობაში
მიმდინარეობს კვლევითი სამუშაოები, ბაზალტისა და ბაზალტის ძაფის გამოყენებით
ნაკეთობა დამზადების ტექნოლოგიების შექმნის მიზნით. კერძოდ შექმნილია
ტექნოლოგია და სპეციალური საცდელი დანადგარები პოლიმერული
საავტომობილო გაზის ბალონების დასამზადებლად (სურ.39). მიუხედავათ იმისა,
რომ ქ. ქუთაისში შენდება ელექტრომობილების ქარხანა, მსოფლიოს მაგალითი
გვიჩვენებს, რომ მათი რაოდენობის გაზრდა, ტრანსპორტის მთლიან რიცხოვნობაში,
დაკავშირებულია მთელ რიგ პრობლემებთან და ისეთმა „მწვანე“ ქვეყანამ,
როგორიცაა მაგალითად ნორვეგია, ელექტრომობილების რაოდენობა 20% ზევით ვერ
აიყვანა. აქედან გამომდინარე, ქ. ქუთაისის მერიამ, წინამდებარე პროექტის
რეალიზაციისათვის, უნდა განახორციელოს ეტაპობრივი ნაბიჯები ქალაქში CO2
გამონაბოლქვის შემცირებისათვის და არსებულ ეტაპზე განახორციელოს რაც
შეიძლება მეტი სატრანსპორტო საშუალების ბუნებრივ ან თხევად გაზზე გადაყვანა.
ასეთ ღონისძიებას ძალზე გამოადგება ტრანსპოტისათვის გაზის ბალონების
წარმოება. აქვე ავღნიშნავთ, რომ (ცხრ. 40)

ცხრილი 40
ნივთიერების
დასახელება

კუთრი წონა, კგ/მ3 1ლ გაზის წონა,
კგ

1მ3 წონა, კგ СО2
გამონაბოქვი
1მ3, ტ,

ბუნებრივი აირი 0.62 0.62 0.620 1.85
თხევადი გაზი 2.12 1.5

ცხრილის მონაცების საფუზველზე: ბუნებრივი აირის 1000მ3 წონა არის 620კგ და
მისი დაწვის სედეგად გამონაბოლქვის რაოდენობა 1.85ტСО2. თხევადი გაზის 1000მ3
იწონის 2120 კგ და მისი დაწვისას გამოიყოფა 1.5ტ СО2. დასკვნები ქ. ქუთაისის
მერიის სატრანსპორტო განყოფილებისთვის მიგვინდია.



84

nax.39. ბაზალტის ბოჩკოსგან დამზადებული balonebi.
ამასთან ერთად, ანალოგიური ტექნოლოგიით, შეიძლება განხორციელდეს ბაზალტის
ფრაქციის გადნობა და ცენტრიდანული მანქანით მცირე ზომის უნაკერო მილების
ჩამოსხმა. უწყვეტი ჩამოსხმით წნელოვანი მასალის მიღება და სამშენებლო
არმატურის დამზადება, სურ.40. ბაზალტპლასტიკური არმატურა 4ჯერ მსუბუქია
ფოლადისაზე; სიმტკიცე გაჭიმვაზე 3 ჯერ მეტი აქვს. ბაზალტისაგან მიღებული
არმaტურის 1ტ ცვლის ფოლადის არმატურის 7-8 ტ. შენობა-ნაგებობების
თერმომოდერნიზაციის მიზნით აუცილელია დასათბუნებელი მატების წარმოება,
სურ. 40

სურ.40 ბაზალტის არმატურა.

ზოგადად, რომ ავხსნათ თბოდანაკარგები ჩვენს სახლებში (ბინებშi) და შესაბამისად
მაგალითად ბუნებრივი გაზის დანაკარგები, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ ძირითადი
დანაკარგები დაუთბუნებელ კარებებზე და ფანჯრებზე მოდის -40%;
ფანჯრის შუშები - 15-200%;
კედლები - 20-30%
განიავება(სარკმლის მუდმივი ღიაობა) – 30-40%;
ჭერი და იატაკი - 3-6%;
ბაზალტის მატების თვისებების ასახსნელად მოვიყვანთ მაგალითს. 10 სმ სისქის
მატების გამოყენება, რომლის სიმკვრივეა 100კგ/მ3 საკმარისია, რომ მივაღწიოთ
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თბოიზოლაციურ ეფექტს. აქედან გამომდინარე, ასეთი თვისებების თბო და
ბგერსაიზოლაციო მასალა შეცვლის :
• კერამიკული აგურით აშენებულ კედელს, სისქით 117 სმ;
• თიხის აგურისგან აშენებულ კედელს, სისქით 160 სმ;
• ხის კედელს, სისქით 26 სმ;
• სილიკატური აგურით აშენებულ კედელს, სისქით 200 სმ.

სურ 41. მატერიალური დანაზოგი გათბობაზე ბაზალტის დამათბობელის სხვადასხვა
სისქის გამოყენებისას.

სურ. 41 მიხედვით აშკარად ჩანს, რომ 100-150მ2 სახლში, 100 მმ სისქის ბაზალტის
მატების გამოყენებისას (სურ.42), წელიწადში იზოგება 3500 მ3 ბუნებრივი აირი, რაც
მოსახლეობისათვის ტარიფის მიხედვით - 0..57 ლარის მიხედვით, წელიწადში 2000
ლარი იზოგება.

.
სურ.42 ბაზალტის ძამით მოქსოვილიშენობა -ნაგებობების კედლების

დამათბუნებელი მატები
ცალკე აღნიშვნის ღირსია შემუშავებული დაბალტემპერატურული ხეხვის
ინოვაციური ტექნოლოგიური პროცესი რომელიც საშუალებას იძლევა ბაზალტის



86

ფილებზე მივიღოთ მაღალხარისხოვანი გაპრიალებული სახოვანი ზედაპირები.
აღნიშნული ფილები კონკურენტუნარიანი არქიტექტორული მასალაა და ისინი,
შენობების ბაზალტის მატებით დათბუნების შემდეგ, წარმატებით შეიძლება
გამოვიყენოთ კედლების ინტერიერების მოსაპირკეთებლად.
ჩვენს მიერ მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ
ბაზალტის გამოყენებით ქ. ქუთაისში შექმნილ საწარმოს შეეძლება გამოიყენოს
შემდეგი საწარმოო ტექნოლოგიები:

1. ბაზალტის ძაფის, ბოჭკოვანი ბამბის და ნაქსოვი ატლასის წარმოება;
2. ბაზალტის ბამბის ან ნაქსოვი ატლასის პოლიმერულ ფისებთან

კომპოზიციით კორპუსული დეტალების წარმოება;
3. პოლიმერული და მეტალოპლასტიკური, ბაზალტის ძაფით

არმირებული მაღალი წნევის გაზის ბალონების წარმოება;
4. ბაზალტის ძაფის დახვევით მილების წარმოება;
5. გამდნარი ბაზალტის ცენტრიდანული ჩამოსხმით მილების წარმოება;
6. გამდნარი ბაზალტის უწყვეტი ჩამოსხმით წნელების და შესაბამისად

სამშენებლო არმატურის წარმოება;
7. დეკორატიული მასაპირკეთებელი სახოვანი ფილების წარმოება;
8. ბაზალტის ქეჩა თბო და მგერ იზოლაციისთვის, რომელსაც საწარმო

დააამზადებს ყოველგვარი შემკვრელების გარეშე და წარმოადგენს ეკოლოგიურად
აბსოლუტურად სუფთა პროდუქტს; 8

9. ბაზალტის დაჭრილი ბოჭკო, აჩქარებს ბეტონის გამყარებას, სპობს
ბზარების წარმოქმნის პროცესს ბეტონის ზედაპირზე, საშუალებას იძლევა ბეტონში
შემცირდეს არმატურის გამოყენების მოცულობა.

სურ.43
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სურ.44 ბაზალტის ბოჩკოვან-პოლიმერული კომპზიტიდან დამზადებული
ფრთის ხედები.

სურ.45 ბაზალტის ბოჩკოვან-პოლიმერული კომპზიტიდან დამზადებული
პროპელერი.
წარმოებულმა პროდუქციამ უნდა გაიაროს ტესტირება შესაბამისი სტანდარტების
მოთხოვნაა მიხედვით. წინასწარი კვლევები ცყადყოფს, რომ ბაზალტის წარმოება ქ.
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ქუთაისში უზრუნველყოფილი იქნება ტექნოლოგიური ბაზით და პროდუქციის
პრეისკურანტი ჩამოყალიბდება ქალაქის მოთხოვნების სამებრ. ქვემოთ გთავაზობთ
ბაზალტის ბოჩკოს საწარმოო ქარხნის კონცეპტუალურ ბიზნეს-გეგმას

კონცეპტუალური ბიზნეს-გეგმა: ბაზალტის ბოჩკოს წარმოება

პროექტის შესახებ
პროექტის დასახელება: ბაზალტის ბოჩკოს საწარმოო ქარხანა
დარგი მაღალი ინოვაციური ტექნოლოგიები
ქვეყაბა საქართველო, იმერეთი, ქ.ქუთაისი

პროექტის მოკლე
აღწერა

წარმოდგენილი კონცეპტუალური ბიზნეს-გეგმა შეიცავს
ბაზალტის ბოჩკოს ქარხნის პროექტირების, მშენებლობის და ქ.
ქუთაისის ტერიტორიაზე ეკსპლოატაციაში 2022 წლის 1.09
შეყვანის მიზანშეწონილობის დასაბუთებას. ქარხნის წლიური
წარმადობა 2000 ტ შეადგენს, რისთვისაც საჭიროა 2 ღუმელი.
შემოთავაზებულმა წლიურმა წარმადობამ უნდა უზრუნველყოს
1000ტ დაგრეხილი ბოჩკოს და 1000ტ როვინგის წლიური
წარმოება. ქარხნისთვის საჭიროა საწარმოო ფართობები არა
ნაკლებ 3000 მ2. გამოშვებული პროდუქცია ჰპოვებს რეალიზაციას
პრაქტიკულად ყველა დარგშიო, მათ შორის მშენებლობაში,
საავტომობილო ინდუსტრიაში, საავიაციო და
რადიოელექტრონიკის დარგებში, მაგრამ აქცენტი პირველ რიგში
უნდა გაკეთდეს ქ. ქუთაისის ახალი და ძველი შენობების
თბომოდერნიზაციაზე, რაც მკვეთრად შეამცირებს
ენერგომატარებლების ხარჯს და შესაბამისად გამონაბოლქვის
რაოდენობას.

პროექტის
მოსალოდნელი
შედეგები

პროექტში ინვესტიციების ეფექტიანობის მაჩვენებლები შემდეგია:
1.) PI – მომგებიანობის ინდექსი – 1; 2.) NPV – დაყვანილი
შემოსავალი – ($180000). ბიზნეს გეგმა გათვლილია 5 წელიწადზე,
ამასთან, პროექტის პროგნოზირებადი ამოგების ვადა 7 წელია.
საანგარიშო პერიოდში NPV მიისწრაფის ნულისკენ. პროექტის
დღევანდელი ღირებულება პრაქტიკულად უდრის პირველადი
ინვესტიციის აბსოლუტურ სიდიდეს (-1,34%), შესაბამისად
ამოგება რეალურია. ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანალიზი
მიუთითებს ოპერაციული საქმიანობიდან ნაღდი ფულის
დადებით სალდოზე უკვე 2023 წლის, მე4-ხე კვარტალში, რაც
სავარაუდოთ $110 ათასზე მეტს შეადგენს. აქედან გამომდინარე
პროგნოზირდება მისი გაზრდა 2024 წლისათვის $2.3 მლნ-დე.
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კრედიტის შემთხვევაში მისი გასტუმრება დაიწყება 2024 წლიდან.
ქარხნის მთლიან დადგმულ სიმძლავრეზე გასვლის შემდეგ
პროდუქციის რეალიზაციის წლიური მოცულობა $4 მლნ-ა 2027 წ.
და დაახლოებით $5 მლნ 2028 წელს, ამასთან, პროდუქციის
თვითრირებულება 2028 წელს ცოტათი აღემატება $1 მლნ-ს,
ხოლო მთლიანი მოგება $3.5 მეტია. 2028 წლისთვის
ინვესტიციების (ან კრედიტის) დავალიანება $5 მლნ-ზე ოდნავ
მეტია. წარმოების მოცულობის შენარჩუნებისას პროექტის
მთლიანი ამოგება 2029 წლითვის მოხდება. წინამდებარე ბიზნეს
გეგმის გაანგარიშებების ანალიზის შემდეგ, შეგვიძლია ვთქვათ,
რომ პროექტი ფინანსურად მყარია და მიზანშეწონილია მისი
ინვესტირება.

აკტუალურობა

ვინაიდან საქართველომ ხელი მოაწერა ასოცირების
ხელსეკრულებას, ხოლო ქ.ქუთაისის ადმინისტრაციამ „მერების
შეთანხმებას“ და მემორანდუმს ორგანიზაცია „350 org”-ან
«ქუთაისის 100% განახლებად ენერგიაზე გადასვლის სცენარი
2050 წლისთვის“, ქ. ქუთაისი ენერგოეფექტური სამშენებლო
მასალების მოხმარების და ექსპორტის ბაზრის ფორმირების
სტადიაზე უნდა გადავიდეს. ბაზალტის ბოჩკოდან ნაწარმი
პროდუქცია კი ყოველ წელიწადს უფრო მეტად მოთხოვნადია
როგორც შიდა ასევე გარე ბაზრებზე. მაგალითად, მარტო
ბაზალტის ბოჩკოდან წარმოებული პროდუქცია მსოფლიო
ბაზარზე შეფასებულია $ 56 მლრდ-ათ.

პროექტს ესაჭიროება

ინვესტიციები, ბაზრის ხელმისაწვდომობა; მოწყობილობის და
მანქანა-დანადგარების შესყიდვა; ინოვაციური ტექნოლოგიები;
ანოლოგიური პროდუქციის რომელიმე მსხვილი მწარმოებელის
ფრანჩიზა.

კონკურენტული
უპირატესობანი

საბინაო სექტორში ენერგოეფექტურობის 100მ2 გათვლების
მიხედვით მარტო თბომოდერნიზაციისათვის, ქ. ქუთაის
ესაჭიროება 300 მ3 ბაზალტის ბოჩკოს მატები. 2019 წელს
მსოფლიოში დამათბუნელებზე მოთხოვნა იყო 60 მლნ მ3,
რომელიც დაკმაყოფილდა მხოლოდ 37%. პროგნოზების
მიხედვით 2020-2023 წწ ბაზრის მოცულობა $1,5 მლრდ-ს
შეადგენს. აქედან გამომდინარე უკვე დღეს ბაზალტის ბოჩკოდან
წარმოებული პროდუქცია საექსპორტო პროდუქტს წარმოადგენს,
რომლის შეძენით მთელი მსოფლიო არის დაინტერესებული.

პროექტის შესაბამისი
დოკუმენტაციის
არსებობა

ბაზრის მარკეტინგული კვლევები; გზშ პროექტის კონცეფცია;
კონცეპტუალური ბიზნეს გეგმა

ფინანსური შემადგენელი
საინვესტიციო
პროექტის საერთო
მოცულობაм,ათ.$

$14 360 000
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საწარმოს საკუთარი
სახსრები, ათ.$

ინტელექტუალური საკუთრება; ინვესტიციის და კრედიტის
შემთხვევაში, ქ.ქუთაისის მერიის გარანტიები.

NPV $ -180000
ამოგების ვადები,
(წელი)

7

მოგების
მოსალოდნელი
მოცულობა

ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანალიზი მიუთითებს
ოპერაციული საქმიანობიდან ნაღდი ფულის დადებით სალდოზე
უკვე 2023 წლის, მე4-ხე კვარტალში, რაც სავარაუდოთ $110
ათასზე მეტს შეადგენს. აქედან გამომდინარე პროგნოზირდება
მისი გაზრდა 2024 წლისათვის $2.3 მლნ-დე.

მომგებიანობის
ინდექსი (Profitability
Index, PI)

PI > 1

პროექტის შიდა
რენტაბელობის ნორმა,
IRR

პროექტის დღევანდელი ღირებულება პრაქტიკულად უდრის
პირველადი ინვესტიციის აბსოლუტურ სიდიდეს (-1,34%),
შესაბამისად ამოგება რეალურია..

ინვესტორთან
თანამშრომლობის
უპირატესი პირობები

პარტნიორობა, ერთობლივი საწარმო

განმარტებები
აგრეთვე შესაძლებელია ინვესტორის სახსრების ნდობითი
მართვა ან სხვა.

რეკონენდაციები სახელმწიფო(მერია, სადაზღვეო კომპანია

ინფორმაცია ინვესტიციის განმცხადებელზე
ორგანიზაციის
დასახელება

ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

ორგანიზაციულ-
სამართლებრივი
ფორმა

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

საქმიანობის სფერო ქ.ქუთაისის აღმშენებლობა და კეთილდღეობა .
საკონტაკტო პირი ქ.ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი
საკონტაკტო
ტელეფონი
E-mail
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დანართი 3.

მზის კოლექტორით, მზის ფოტოპანელებით და ეგწ კომპლექსური
გამოყენების დანადგარებით ცხელი წყლის და ელექტროენერგიის

მიღება.

ადგილი: საქართველო, ქ. ქუთაისი. მზის კოლექტორის შთანთქმის ფართობი –
2,00მ2 (ქუთაისში მშენებარე მზის ფოტოპანელების წარმოების მონაცემების
საფუძველზე):

1. ქ. ქუთაისში წლიური ინსოლაციის საშუალო სიდიდე,– 1533 კვტსთ/მ2

2. მაგალითად ქ. ხონში არსებული საწარმოს პროდუქციის - მზის
კოლექტორების მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ) 65% (კოლექტორის
აწყობისას გამოყენებული ყველაზე ხელმისაწვდომი მასალების
შესაბამისად).

3. მზის კოლექტორის ან მზის ფოტოპანელების დახრის კუთხე,
აღნიშნული ინსოლაციის პირობებში, ემპირიული მონაცემების
საფუზვეზე უნდა იყოს 35 - 500 ინტერვალში (სურ.43, 44), თუმცა გვაქვს
წინადადება დახრის კუთხის დაჭერის მარტივი, მაგრამ ქმედითი და
ზუსტი კონსტრუქციის დანერგვა შემოგთავაზოდ.

სურ. 46 სხვადასხვა ორიენტაციის შედარებითი დახასიათება ინსოლაციის
თბური დატვირთვების, ხანგრძლივობის და ხასიათის მიხედვით



92

1. ინსოლაციის დღიური სურათი ზაფხულში; 2. ინსოლაციის დღიური
სურათი ზამთარში.

სურ. 47 ტერიტორიის დაჩრდილვის სქემის აგება .

სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ ერთი ადამიანი დღეში ცხელი წყლის გამოყენებისათვის
ხარჯავს ენერგიის 2-4კვტ. ამ მონაცემების შესამოწმებლად დავიანგარიშოდ ერთი
მილაკის შთანთქვის ფართობი:

9 მილაკი = 2,00მ2; 1 მილაკი = 2,00/9 = 0,22მ2.

კოლექტორის 1 მილაკის თბური სიმძლავრის გაანგარიშება, მოგვცემს საშუალებას
გავიგოთ რამდენად საკმარისია მიღებული თბური ენერგია 1 წელიწადში: 0.22 x 1533
x 0.65=219კვტსთ/მ2, აქედან 9 მილაკი - 1971 კვტსთ/მ2,
მ ქ კ - ს ზრდა (მასალის ხარისხის ამაღლება და ა.შ.) ყოველვის გაზრდის მიღებული
თბური ენერგიის სიდიდეს. დღე-ღამეში 1 მილაკი გამოიმიმუშავებს 0.6კვტსთ. რა



93

საკვირველია ყველა წარმოდგენილი მონაცემი გამოყენებულ უნდა იყოს დღის შუქის
ხანგრძლივობის მიხედვით. ალბათ საინტერესოა თუ რა რაოდენობის ელენერგიის
ეკონომია არის შესაძლებელი მზის კოლექტორის 1 მ2 გამოყენებისას. ელენერგიის
წლიური ეკონომია შეადგენს: 219კვტსთ/მ2 x 4,5 = 985.5კვტსთ/მ2. ზემოთ აღნიშნული
სტატისტიკის მონაცემების მიხედვით რომ ვიმსჯელოთ და 3 კაციან ოჯახზე წყლის
გაცხელებისათვის 9 კვტ დღიური ხარჯი გავითვალისწინოთ, წელიწადში ეს ხარჯი
3285 კვტ აღწევს, ხოლო მზის კოლექტორის გამოყენებით ელენერგიის ხარჯი
შეგვიძლია 60% და მეტით შევამციროთ. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია
დავიანგარიშოდ თუ CO2 გამონაბოლქვის რა რაოდენობის შემცირება შეგვიძლია
მზის კოლექტორების გამოყენებით. როგორც ავღნიშნეთ საქართველოში ელენერგიის
გენერაციის 75% მოდის ჰიდროელექტროსადგურებზე, ხოლო 25 % -
თბოსადგურებზე. შესაბამისად 3 კაციანი ოჯახის მიერ წელიწადში წყლის
გაცხელებაზე დახარჯული 3285კვტ ნაწილდება შემდეგნაირად: 75% -2464 კვტ -ის
გენერაციისას გამოიყოფა 2.46ტ CO2, ხოლო 25% - 3.69ტ, ჯამი 6.15ტ. მზის
კოლექტორის გამოყენებით CO2 ჯამური ციფრი შეადგენს 60%-ზე ნაკლებს ანუ 3.69ტ.
ვინაიდან წინა მდებარე პროექტში გათვალისწინებულია ქ. ქუთაისის მთლიანად ეგწ
გადაყვანაზე პირველ 5 წელიწადში თუ დავამონტაჟებთ 10000 კოლექტორს (ანუ
10000 ოჯახში) CO2 გამონაბოლქვი შემცირდება 24600ტ. წინამდებარე პროექტის
ფარგლებში, მაგალითად ქ. ქუთაისის კერძო სექტორისათვის, ვისი სახლებიც
განლაგებულია მდ. რიონის ნაპირის გასწვრივ, გთავაზობთ ეგწ კომპლექსური
მიღების დანადგარს (სურ. 45)

ideis mokle aRwera
შემუშავებულია ე გ წ კომპლექსური გამოყენების ტექნოლოგია და დანადგარი,
რომელსაც ერთდროულად შეუძლია ქარის, მზის და წყლის მეშვეობით გამოიმუშაოს
ელექტროენერგია. იდეა დაცულია საქართველოს პატენტებით 1295 და 1345.
საქართველოში არსებული მდგომარეობა.
საქართველოში ენერგომატარებლების საკმაოდ ძვირი ფასები, განსაკთრებით
რეგიონებში, პრობლემას წარმოადგენს მოსახლეობისათვის, რაც ხელს უშლის
როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებას, ასევე ბიზნეს და შესაბამისად სოციალურ-
ეკონომიკურ განვითარებას. საქართველოში, არავინ არ აწარმოებს ტივტივა
ბორბლიან მიკროელსადგურებს, რომლებიც ჩვენს მიერ შემოთავაზებული
კონსტრუქციის ბაზას წარმოადგენს (სურ.48). მიკრო ჰიდროტურბინებს აწარმოებს
რამოდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის სს “თბილავიამშენი”. ქარის ენერგიის
გამოყენებაზე მუშაობს შპს “ქარენერგო”, მზის ენერგიის გამოყენებაზე ასოციაცია
“მდგრადი ენერგეტიკის ცენტრი – მზის სახლი” და კიდევ რამოდენიმე ორგანიზაცია..
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სურ. 48 ეგწ კომპლექსური გამომუშავების საბაზო მოდელი

ღირებულება
გამოკვლევის საფუძველზე დადგინდა, რომ ელექტროენერგიის აუცილებელი
მინიმუმი სამ კაციანი ოჯახისათვის მინიმუმ 1.5-2 კვტსთ შეადგენს.
წარმოდგენილი კონსტრუქცია საშუალებას გვაძლევს მინიმუმ სამი ოჯახის
ელექტრომომარაგებას (რაც დამოკიდებულია ეგწ ცალკეული დანადგარების და
გენერატორის სიმძლავრეზე). მომხმარებლისათვის მომგებიანია მოდულურად
დასამონტაჟებელი დანადგარი. პირველ რიგში (სამი ოჯახისთვის) იყიდება ტივტივა
დანადგარი მარტო წყლის ბორბლით (შესაძლოა დაბალპროცენტიანი კრედიტის
გაცემა ან სუბვენცია მერიის მხრიდან.), სიმძლავრე – 5კვტსთ. შემდგომ
მომხმარებლის ენერგომოთხოვნის ზრდასთან შესაბამისად, ემატება მოდულები:
ქარის დანადგარი; ჰიდროტურბინები და მზის ფოტოპანელები ან კოლექტორები.
ტივტივა დანადგარის პირველადი ფასი შეიცვლება აგრეგატების რაოდენობის
ზრდასთან და მომხმარებელთან გაფორმრბული ხელშეკრულების პირობების
მიხედვით. დამატებითი მოდულების შეძენისას დაემატება მონტაჟის ფასი. აქ
აუცილებელია ხაზი გაუსვათ მზის ფოტოპანელის შერჩევის რამოდენიმე პრინციპს
(ცხრ. 41): მზის ფოტოპანელის ძაბვა დამოკიდებულია მასში შემავალი მზის
ელემენტაბის რაოდენობისგან (სურ.49). მზის ცალკეული ელემენტის მუშა ძაბვა 0.5
ვოლტია. დღეისათვის ბაზარზე წარმოდგენილია 36, 48, 54, 60, 72 და 96 ელემენტების
რაოდენობის მზის ფოტოპანელები. უფრო გავრცელებულია 36, 60 და 72 -ანი
ვარიანტები. ცხრილში (ცხრ.41) მოყვანილია აღნიშნული მზის ფოტოპანელების
ძაბვის ძირითადი პარამეტრები: მსწ - მაქსიმალური სიმძლავრის წერტილი
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ცხრილი 41

პარამეტრი მზის ელემენტების რაოდენობა ფოტოპანელში

36 48 60 72 96

ნომინალური ძაბვა,v 12 16 20 24 32
ძაბვა მსწ, v 17-19 23-25 29-31 33-36 47-50
უქმი სვლის ძაბვა, v 21-22 29-30 37-39 42-45 57-60
დასატენი აკუმულატორების
ძაბვა, v

12 24

სურ. 49 მზის ელემენტების განლაგების პრინციპი ფოტოპანელებში

მზის ფოტოპანელების შერჩევისას, ცხრილში მოყვანილ პარამეტრებთან ერთად,
ყურადღება უნდა მიექცეს დამზადების ხარისხს, მზის ელემენტებს, დამცავ ფირზე
და ჩარჩოზე ვიზუალური დეფექტების არსებობას. მზის ელემენტების რაოდენობა და
ნაირსახეობა განსაზღვრავს ფოტოპანელის გაბარიტულ ზომებს. ამის
გათვალისწინებით, პროექტირებისას პირველ რიგში ვადგენთ საჭირო სიმძლავრის
ოდენობას, შემდეგ ვითვალისწინებთ გამოყოფილი ფართობის ზომებს. ზოგ
შემთხვევაში უმჯობესია შევარჩიოდ უფრო ძვირი, მაგრამ უფრო მძლავრი ვარიანტი,
ნაკლები გაბარიტული ზომებით (სურ.50).
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სურ. 50 მზის ფოტოპანელების კონსტრუქციული ნაირსახეობები.

ყველა ფოტოპანელის პიკური სიმძლავრე გაზომილია ტესტურ რეჟიმში: ჰაერის მასა
- AM=1.5; ინსოლაცია(რადიაცია) E= 1000ვტ/მ2 და ფოტოელემენტის ტემპერატურა,
T= +25C. იმერეთში, რეალურ პირობებში, ფოტოპანელები ცხელდება +40-70C, ხოლო
საშუალო ინსოლაცია, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 1300ვტ/მ2. შეილება ითქვას, რომ
მწარმოებელი ფოტოპანელების მახასიათლებს იძლევა NOCT (normal operation
conditions) პირობებისათვის. აქვე დავძენთ, რომ მონოკრისტალური ფოტოპანელების
ექსპლოატაციის პრაქტიკამ (განსაკუთრებით PERC (Passated Emitter Rear Cell)
ტექნოლოგიით დამზადებულებმა) ცხადყო, რომ მათი მქკ10-15% მეტია ანუ
სტანდარტული სიმძლავრე თუ 250-260 ვტ-ა, აღნიშნული ფოტოპანელებიდან
შეგვიძლია მივიღოთ 320ვტ-დე.
მომხმარებელი:
შემოთავაზებული დანადგარის სერიული წარმოება და დანერგვა შესაძლებელს
გახდის ლოკალური მომხმარებლის (მოსახლე, ფერმერული მეურნეობა, მონადირეთა
სახლი, სამხედრო ნაწილი და ა.შ.) ან მდინარესთან კომპაქტურად მცხოვრები
მომხმარებელთა ჯგუფის ეგწ გამომუშავებული ელენერგიით მომარაგებას. ასეთი
მიდგომა ენერგომატარებლების მიწოდებას უფრო სტაბილურს გახდის.
დანადგარები შეამცირებენ ცენტრალიზებული მიწოდების ელექტროენერგიის
მოხმარებას, რომლის დანერგვა მკვეთრად შეამცირებს ზემოთ აღნიშნული 25%
თბოსადგურებში გენერირებული ელენერგიის გამონაბოლქვს. კომუნალური
პირობების გაუმჯობესება და CO2 გამონაბოლქვის შემცირება უზრუნველყოფს
მდგრად სოციალურ-ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ გარემოს. ამასთან, ბორბლის
ღერძის მეორე მხარეს (სურ. 50) წარმოებული მბრუნავი მომენტი შესაძლოა
გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა მექანიკური ხელსაწყოების ასამუშავებლათ,
მაგალითად წყლის ტუმბოს. კონსტრუქციაში გათვალისწინებულია წარმოებული
ჭარბი ელენერგიის გამოყენება წყლის გათბობისათვის, რომელიც შესაძლოა
გამოყენებულ იქნას გათბობის სისტემის ასამოქმედებლად, რაც საშუალებას იძლევა
საგრძნობლად დაზოგოს ქ. ქუთაისში ბუნებრივი გაზის მოხმარება გათბობის
მიზნით (სურ.51,52,53)
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სურ. 51 წყლის ბორბლის აპრობაცია რეალურ პირობებში.

სურ.52. ტივტივა; 2. ბორბალი; 3. წყლის ტურბინა;
4. მესერი; 5. გენერატორი; 6. ბორბლის საფარი; 7. შკივი; 8. ქურო; 9. მზის

ელემენტი (ფოტოპანელი ან კოლექტორი); 10. ქარის დანადგარი.

შ
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სურ.53 დანადგარის კინემატიკური სქემა

პერსპექტივები.

ქ. ქუთაისში მდ. რიონის პირას შეიძლება თანმიმდევრობით განლაგდეს
რამოდენიმე ათეული დანადგარი. ერთი წლის განმავლობაში, საშუალოდ 280 დღე
მზიანია. მდ. რიონის ხეობაში მუდმივად უბერავს ქარი 4მ/წ არანაკლები
სიმძლავრით, რაც აგრეთვე იძლევა ელექტროენერგიის მიღების დიდ პოტენციალს.
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დანართი 4. ქ. ქუთაისის გამწვანების ბიზნეს-გეგმის კონცეფცია

გთავაზობთ ქ.ქუთაისის გამწვანების (დაწესებულებების, კერძო სექტორის და
კორპუსების ) მიმდებარე ტერიტორიების გამწვანების ბიზნეს-გეგმის კონცეფციას
(ცხრ.), სადაც განვიხილავთ პრიორიტეტული მიზნების მიღწევის ტაქტიკურ
მიდგომებს, რომელიც წარმოადგენს ქ. ქუთაისის სტრატეგიული განვითარების
გეგმის ნაწილს. კონცეფცია განიხილავს აქტივობებს, მოსალოდნელ შედეგებს, მათი
გაზომვის ერთეულებს და აუცილებელ რესურსებს. კონცეფცია გამიზნულად
შევიმუშავეთ ცხრილის ფორმატში, რათა გაადვილდეს დასახული მიზნების
მიღწევის აღთქმა და სამუშაოთა მონიტორინგი.

ცხრილი 42

ძირითად

ი

შედეგები

მიზანი აქტივობები,

რამდენათ

შეესაბამება ისინი

დასახულ მიზანს?

მიღებული

შედეგები. რისი

მიღწევას

ვცდილობთ? რა

სარგებელია აქვს

ქალაქს

ღონისძიებათა

ეფექტიანობის

მაჩვენებლები

მიზანი 1

არსებული

ობიექტების

გაუმჯობესება

არსებული მწვანე

ნარგავების

ობიექტების მოვლა

პატრონობა.

საჭიროების სამებრ

საშტატო

ერთეულების

შევსება

მოხალისეების და

საზოგადოებრივი

სამუშაოების

მინიმუმ 10%

გაზრდა.

მწვანე ობიექტების

მომსახურების

საერთაშორისო

სტანდარტების

მწვანე ნარგავები

წარმოადგენენ

ქალაქის

საკუთრებას და

ემსახურებიან

მოსახლეობის

კეთილდღეობას

ცალკეულ

სამუშაოზე

დახარჯული

საათების

რაოდენობა.

შემსრულებლის

კმაყოფილება

შესრულებული

სამუშაოთი
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დანერგვა.

ქ. ქუთაისის

მოსახლეობის

რაოდ-ბის

შესაბამისი, მწვანე

ნარგავების

ობიექტების

რაოდენობის

უზრუნველყოფის

თარიღი.

მწვანე ნარგავების

ობიექტების წყლით

უზრუნველყოფა,

მაგალითად,

ავზების მონტაჟი.

სკვერებში და

პარკებში

კომპოსტის

გაუმჯობესება

მიზანი 2

მწვანე

ობიექტების

რაოდენობის

და მოვლითი

სამუშაოების

გაზრდა

მართვის

სტრატეგიის

გაუმჯობესება და

შესაბამისად

მიზნების

რეალიზაციის

დაჩქარება.

სახელობითი

პარკების და

სკვერების

ორგანიზება-გახსნა.

კონფერენციის

მოწყობა ქალაქის

გამწვანებაში

დაინტერესებული

საზოგადოების

საზოგადობრიო

კუთვნილების

უსაფრთხო და

ეფექტიანი ობ

იექტი.

მწვანე ობიექტების

% სადაც არის

პასუხისმგებელი

პირი
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ყველა ფენის

წარმომადგენლობი

თ.

განათლების

ობიექტეფთან,

მწვანე ნარგავების

გაშენების

აუცილებლობა,

ახალი თაობის

შესაბამისი

სოცმხედველობის

გაზრდის მიზნით.

შესაბამისი

ადგილობრივი თუ

მოზიდული

ინვესტიციების

არსებობის

დაგეგმვა.

საჭიროების სამებრ

განაახლეთ

ქონებრივი

დოკუმენტაციის.

ერთობლივ

მუშაობაში

საშტატო

ერთეულების და

მოხალისეების

კავშირი

საშტატო

ერთეულების მიერ

ჩატარებული

არაანაზღაურებადი

სამუშაოები,

მოხალისეების

მონაწილეობა

მომსახურების

არეალი.

განსაზღვრულია,

გარკვეულია დრო

და ტექნიკური

მომსახურების

სამუშაო არეალი

ალეები,

ბილიკები, მათში

მწვანე ნარგავები

არიან უსაფრთხო

ობიექტების % ,

სადაც მუშაკებს

აქვთ საშუალება

შეინახონ
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და მოვლილი.

მუშაკებს აქვთ

საშუალება

შეინახონ

ინვენტარი

ინვენტარი.

წყლის ავზების

არსებობა

უზრუნველყოფს

წყლის ეკონომიას

სისტემიდან

წყლის ავზების

არსებობა

ობიექტი მზადაა

მიიღოს მოსეირნე

და დამსვენებელი

სამუშაოები

დასრულებულია

უფრო მეტ

ადამიანს ეძლევა

საშუალება მეტი

დრო გაატაროს

მწვანე ნარგავების

გარემოცვაში

სავარაუდოდ

რამდენი ადამიანი

ისარგებლებს ამ

ობიექტით

უფრო მეტ

ადამიანს

შეეძლება

ისარგებლოს

ბაღებით და

პარკებით.

საშტატო განრიგის

მიხედვით.

ბაღების და

სკვერების რაო-ბა.

მომსახურე

პერსონალის რაო-ბა

საზოგადოებრივი

მწვანე ობიექტების

განვითარება

შედის ქ. ქუთაისის

სტრატეგიული

განვითარების

გეგმაში და

დაფინანსებულია.

მწვანე ნარგავების

ობიექტების რაო-ბა

მიწების შეძენა

ახალი

ობიექტებისათვის,

ახალი ქონებრივი

დოკუმენტაცია

მწვანე ნარგავების

განვითარების

ძველი ქონებრივი

დოკუმენტაცია

მიზანი 3 გაზარდეთ

მებაღეების და ტექ.

მებაღეების და

ტექ. პერსონალის

მებაღეების და ტექ.

პერსონალისათვის
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საექპლოატაცი

ო პრაქტიკის

განახლება

პერსონალის

რაოდენობა მათი

შესაბამისი

გამოცდილების

მიხედვით.

ტესტირებაში

ჩართეთ

საზოგადოებიდან

შემოსული

კითხვები და

სურვილები.

მიაქციეთ

ყურადღება

გაცემული

პასუხების

განხორციელების

რეალობაზე

პასუხისმგებლობას.

განიხილეთ

შესაბამისი

საერთაშორისო

სტანდარტები,

როგორც ობიექტის

ექსპლოატაციის

ასევე კადრების

დაქირავების. უფრო

მეტად ჩართეთ

ახალგაზრდობა და

დაიცავით

გენდერული

თანაფარდობა.

% რომელსაც

შეუძლია მიიღოს

ინფორმაცია

კომპიუტერით.

თანამშრომლერბი

ს და

მოხალისეების %

ვინც კმაყოფილია

შემოთავაზებული

სამუშაო

პირობებით.

შესაბამისი სამუსაო

ადგილის დაკავების

ხელმისაწვდომობა

ტრეინინგების

გავლის შემდეგ

მიზანი 4

სწავლა და

უნარჩვევების

ათვისება

გამწვანების

სამუშაოების

რეკლამირება

როგორც მათი

ფართობების

გაზრდით, ასევე

საზოგადოიების

ჩართვის

მეშვეობით.

საზოგადოების

ინფორმირება

პარტნიორების და

პარტნიო-თვის,

ინვესტო-თვის ,

მოქალაქეებისათვ

ის და

მოხალისეები-ის

ხშირად მოაწყეთ

წვულებებები,

ბაზრობები,

კონკურსები და

ნერგების მწვანე

აუქციონები, რაც

გაზრდის

მერიამ უნდა

მოითხოვოს

დამატებითი

დაფინანსება

ცენტრალური

ბიუჯეტიდან.

განხილულ უნდა

იქნეს მწვანე

ობიექტების

შეფასება და

შესაბამისი

ნომინალის
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ინვესტორების,

მენეჯერების,

დამგეგმავების და

მერიის

წარმომადგენლეთა

ჩართულობის

შესახებ. ამით მეტი

მოხალისის

მოზიდვა და

რესურსების

გაზრდა.

მერიის

ჩინოვნიკების

მხრიდან

საზოგადოებისათვი

ს აღსნა -

განმარტების მიცემა

ქალაქის

სტრატეგიულ

გეგმაში გამწვანების

ადგილის შესახებ

და წერილობითი

ვალდებულებების

აღება დაგეგმილი

პროექტების

რეალიზაციაზე.

პარკებში და

სკვერებში მერიის

ემბლემით

კიოსკების მონტაჟი,

ნერგების,

ინვენტარის და

შესაბამისი

ლიტერატურის

შემოთავაზებით,

სადაც მოქალაქეებს

შეეძლებათ

მებაღეებთან

გაიარონ

კონსულტაციები ამა

თუ იმ მცენარის

დარგვის წესების

გრანტების და

შემოწირულობები

ს რაოდენობას.

აქციების

შეთავაზება

საზოგადოებისათვი

ს.
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შესახებ. სკოლების

და მოსწავლე-

მასწავლებლების

ჩართვა ამ

პროცესში.

გამწვანების

პროცესში

შემოიღეთ

შემოწირულობების

პრაქტიკა და

მათთვის გამოყავით

პარკებში წალკე

უბნები.

მიზნები 1,2: სავარაუდო შედეგები.
რისი მიღწევა გვსურდა? რა სარგებელი მოაქვთ მათ ქალაქისათვის?
მწვანე ნარგავების ობიექტები (პარკები, სკვერები და ა.შ.) როგორც ქალაქის ქონება-
საკუტრება არის მხარდაჭერილი და მოვლილი. უფრო მარალ დონეზეა და
წარმოადგენსე იმ სივრცეებსა, სადაც საზოგადოების წარმომადგენლები
სიამოვნებით ატარებენ დროს. ანუ საზოგადოებრივი კუთვნილება არის უსაფრთხო
და სარგებელს იზლევა. ქალაქის ხელმძღვანელობის და მოსახლეთა სორის
გამწვანების საკითხსი მიღწეულია კონცენსუსი. მწვანე ნარგავების ობიექტების
მომსახურების მოლოდინები განსაზრვრულია, რაც მომსახურე პერსონალს
არწმუნებს საკუთარ მოთხოვნადობაში. მომსახურების გაადვილების მიძნით
პერსონალს აქვს შასუალება შეინახოს ინვენტარი და საჭიროების
სემთხვევასიგამოიყენოს და არ ატრიოს სორი მანძილიდან. ალეები , ბილიკები
წესრიგშია მოყვანილი. ავზების მონტაჟი საშუალებას იძლევა არამარტო წყლის,
არამედ ბენზინის ეკონომიის საშუალბას (სარწყავი მანქანების ექსპლოატაცია). უფრო
მეტი ადამიანი ისარგებლებს მწვანე ნარგავების ობიექტებით, ვინაიდან ქალაქის
სტრატეგიული განვითარების გეგმაში გათვალისწინებულია ახალი მიწის
ნაკვეთების შეძენა - დაპროექტება მწვანე ნარგავების ობიექტებათ, რისტვისაც
ფინანსირებაც არის გათვალისწინებული.

მიზნები 3,4: სავარაუდო შედეგები.
რისი მიღწევა გვსურდა? რა სარგებელი მოაქვთ მათ ქალაქისათვის?
წარმოდგენილი აქტივობები საშუალებას მოგვცემს სწრაფად და მარტივად
განვახორციელოდ ქ. ქუთაისის გამწვანების პროცესი გავაფართოდ ნარგავების
ფართობები, ხელმისაწვდომი გავხადოტ ისინი მოსახლეობისათვის. უპრობლემო
გავზადოდ მწვანე ობიექტების მართვა და მოვლა-პატრონობა. გამწვანების პროცეს
გააცნია მჭიდრო ორმხრივი კავშირები საზოგადოებასთან რაც დიდ როლს თამაშობს
მის გაჯანსაღებასი. გარკვეულია მოლოდინები და საპარტნიორო როლები,
უზრუნველყოფილია ორმხრივი უფლება-მოვალეობების გაზრდა. მებაღეები და ტექ.
პერსონალი საქმის კურსშია თუ რა მიზნები არის მისაღწევი დროს გარკვეულ
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პერიოდში და უზრუნველყოფილნი არიან ინვენტარით. ქ. ქუთაისის გამწვანების
კონცეფციის რეალიზაცია პროექტსი კიდევ უფრო აამარლებს ქალაქის მდგრად
განვიტარებას და თვალსაჩინო მაგალიტი იქნება საქართველოს სხვა ქალაქებისათვის.
იმ შემთხვევაში თუ ქუთაის დაჭირდა სანერგე კომპლექსი უნდა გვახსოვდეს, რომ
სანერგის ძირიტადი ამოცანაა ზემოთ მოცემული ხეების და ბუჩქნარის ჯიშების
მაღალ ხარისხიანი ნერგების გაზრდა და შეთავაზება ქალაქის მერისატვის. ნერგების
ხარისხზეა დამოკიდებული ქუთაისის გამწვანების პროგრამის სწრაფი შესრულება.
ამასთან, განიხილება მოსახლეობის მოთხოვნის დაკმაყოფილება მწვანე სივრცეების
გამრავლებაში, რაც ტავისთავად სოციალური ამოცანის გადაწყვეტას წარმოადგენს.

დანართი 5
ქართული საინოვაციო წინადადებები ენერგოეფექტურობაში და

განახლებადი ენერგიის სფეროში

ცხრილი 43

# dasaxeleba avtori wyaro
1 Tboenergetikuli danadgarebi

wvrilfraqciuli qvanaxSirisTvis
Tengiz jiSkariani
proeqtis xelmZRvaneli
misamarTi: iamaniZis q. 4
telefoni: +995 32 2 34-43-
27 593 79-00-84
E-mail:
tengish@yahoo.com
kiRuraZe omari
misamarTi: fanaskertelis
q.19, b.152
telefoni: +995 32 236-20-
33
E-mail:
Omar.Kigurade@mail. ru
CxaiZe Bbaaduri
misamarTi: q.Tbilisi.
qurdianis q. #6, bina 9
telefoni: + 995 32 234
18 54
E-mail:
bchkhaidze@yahoo.com
nacvliSvili Tamazi
misamarTi: Tbilisi,
ioselianis q. #2, b.30
telefoni: +995 32 236-
31-33

599 54- 68-46
E-mail:

tnatsvlishvili@yahoo.com
qevxiSvili nodari
misamarTi: Tbilisi,
ioselianis q. #2, b. 15
telefoni: +995 322 36-42-
60,
599 22-24-57
E-mail:
nodar_ke@yahoo.com

mecnierebisa da
teqnologiis
samewarmeo
programa (STEP)
biznes-
partniorobis
grantebi (BPG) 2008

mailto:nodar_ke@yahoo.com
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stu-s koleqtivi

2 qaris energetikuli
potencialis Sefaseba rTul
reliefebSi

kavSiri „ganaxlebadi
energetikis samecniero-
kvleviTi centri“
zedginiZe arCili,
direqtori
misamarTi: wereTlis gamz.
63-2-57
telefoni: 35-15-51
E-mail: karenergo@gol.ge,
karenergo@yahoo.com,
karenergo@mail.ru
lobJaniZe nikolozi
misamarTi: nucubiZes
plato, IV m/r, korp. 12, b.
13
telefoni: 53-72-05
E-mail: karenergo@gol.ge,
karenergo@yahoo.com,
karenergo@mail.ru
rogava soso
misamarTi: c. dadianis
gamz., 2 m/r, korp. 2, b. 125
telefoni: 69-08-88
E-mail: karenergo@gol.ge,
karenergo@yahoo.com,
karenergo@mail.ru

mecnierebisa da
teqnologiis
samewarmeo
programa (STEP)
biznes-
partniorobis
grantebi (BPG) 2007

3 energiis ganaxlebadi wyaroebis – wylis,

mzis da qaris kompleqsuri gamoyeneba erT

danadgarze

saqarTvelos damsaqmebelTa
asociacia: inovaciebis
departamentis menejeri, Tamaz
vaSakiZe; proeqtis xel-li
nanobaSvili konstantine
tel. saxli (995-32) 69 18 60

mob: (995-99) 490 410

zedginiZe arCili,
misamarTi: wereTlis gamz. 63-2-
57
telefoni: 35-15-51
E-mail: karenergo@gol.ge,
karenergo@yahoo.com,
karenergo@mail.ru

mecnierebisa da
teqnologiis
samewarmeo programa
(STEP)
biznes-partniorobis
grantebi (BPG) 2007

4 sxvadasxva klimatur pirobebSi efeqturad
momuSave linzebiani mzis gamaTbobeli
sistema

Tsu
masuraSvili iosebi
proeqtis xelmZRvaneli
misamarTi: vaJa fSavelas 27 bina
19
telefoni: +995 32 231 47 77
E-mail: masios@gmail.com
muCiaSvili Tamazi
misamarTi: Tbilisi, galavnis 18

mecnierebisa da
teqnologiis
samewarmeo programa
(STEP)
biznes-partniorobis
grantebi (BPG) 2009
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telefoni: 555-432-301
E-mail:
muchiasvilitamazi@gmail.com
jorjiaSvili ramazi
misamarTi: vaJa-fSavelas me-2
kv. 30-e korp. bina-28.
telefoni: 5855-738-999

5 ……… zRvis talRebis energiis
pnevmatikuri da hidravlikuri
pirveladi
gardamqmnelebis damuSaveba

ssip rafiel dvalis manqanaTa
meqanikis instituti
natriaSvili Tamazi, xel-li
misamarTi: saqarTvelo, Tbilisi,
fanaskertelis q, me-17 korpusi,
bina 45
tel: ( +995 32) 232 39 56 ,362917
E-mail:rdimmg@yanoo.com,
rdimmg@gmail.com
kenkiSvili romani
misamarTi: saqarTvelo, Tbilisi,
didi diRomi,ioane petriwis 9a,
bina 10
tel: ( +995 32) 232 11 65, 253 31
07
E-mail:rdimmg@yanoo.com,
rdimmg@gmail.com

mecnierebisa da
teqnologiis
samewarmeo programa
(STEP)
biznes-partniorobis
grantebi (BPG) 2009

6 tvirTebiani eleqtrosadguri
მარიანა წიკლაური,
aleqsandre wiklauri, ivane
wiklauri, თბილისი,
0102, სანკტ-
პეტერბურგის ქ. 9

saqarTvelos patenti P
5100

7 ქარენერგეტიკული დანადგარი არჩილ გეგუჩაძე, ქუთაისი,
4618, ჩეხოვის ქ. 25mob.
555ß308ß308
e-mail.archogon@ymail.com
ელისო ლეკვეიშვილი,
ქუთაისი, 4600, თბილისის ქ. I
ჩიხ. 4

saqarTvelos patenti P
5043

8 ქარის დანადგარი შოთა კაპანაძე, თბილისი,
0179, ფასანაურის ქ. 14, ბ. 47

saqarTvelos patenti P
4641

9
უკაშხალო ელექტროსადგური იროდიონ ტაბატაძე, მარინე

ტაბატაძე 599-30-57-88,
გიორგი ტაბატაძე,
ალექსანდრე ონიაშვილი
al.oniashvili@yahoo.com
თინათინ ონიაშვილი, გორი,
1400, შინდისის გზატკ. 4ა, ბ.4

saqarTvelos patenti P
4794

10 ტალღური ენერგეტიკული დანადგარი ოთარ ბარბაქაძე
თბილისი, მოსკოვის გამზ., V
კვარტ., კორპ.7, ბ.26

საქართველოს
პატენტი P 5015

mailto:e-mail.archogon@ymail.com
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ინალ გოგიჩაიშვილი,
თბილისი, ცოტნე დადიანის ქ.47

12 ჰიდროელექტროსადგური იროდიონ ტაბატაძე, მარინე
ტაბატაძე 599-30-57-88,
გიორგი ტაბატაძე,
ალექსანდრე ონიაშვილი
al.oniashvili@yahoo.com
თინათინ ონიაშვილი, გორი,
1400, შინდისის გზატკ. 4ა, ბ.4

საქართველოს
პატენტი P 5151

13 სამდინარო მიკროელექტროსადგური გელა ჯავახიშვილი, თბილისი,
ბუხაიძის ქ.18
ვლადიმერ მირუაშვილი,
თბილისი,
დოლიძის ქ.132

საქართველოს
პატენტი P 5080

14 ჰიდროაგრეგატი ნუკრი
ყანდინაშვილი,თბილისი,
გლდანის მას., IIIა მკრ., კორპ. 22,
ბ.121
შოთა კაპანაძე, თბილისი
ფასანაურის ქ. 14, ბ. 47
სოსო წინწკალაძე, თბილისი
მოსკოვის გამზ. კორპ.48ბ, ბ.40

საქართველოს
პატენტი P 4987

15 ჰაერის ელექტროსადგური იროდიონ ტაბატაძე, მარინე
ტაბატაძე 599-30-57-88,
გიორგი ტაბატაძე,
ალექსანდრე ონიაშვილი
al.oniashvili@yahoo.com
თინათინ ონიაშვილი, გორი,
1400, შინდისის გზატკ. 4ა,
ბ.4

საქართველოს
პატენტი P 4812

16 კომბინირებული ელექტროსადგური იროდიონ ტაბატაძე, მარინე
ტაბატაძე 599-30-57-88,
გიორგი ტაბატაძე,
ალექსანდრე ონიაშვილი
al.oniashvili@yahoo.com
თინათინ ონიაშვილი, გორი,
1400, შინდისის გზატკ. 4ა,
ბ.4

საქართველოს
პატენტი P 4792

17 ქარის ელექტროსადგური იროდიონ ტაბატაძე, მარინე
ტაბატაძე 599-30-57-88,
გიორგი ტაბატაძე,
ალექსანდრე ონიაშვილი
al.oniashvili@yahoo.com
თინათინ ონიაშვილი, გორი,
1400, შინდისის გზატკ. 4ა,
ბ.4

საქართველოს
პატენტი
P 4422

18 qaris Yძrava nugzar sulamaniZe
WavWavaZis gamz.51, korp.2,
b.26,
0179, Tbilisi
giorgi sulamaniZe
besikis q.7, b.21, 0121, Tbilisi

საქართველოს
პატენტი
P 4006
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19 ქარის აგრეგატი vladimer CxaiZe (GE)
axmetelis q. 5, b. 41,
6000, baTumi (GE);
gaioz farcxalaZe,
lermontovis q. 2, b. 32, 6000,
baTumi

საქართველოს
პატენტი
P 4008

20 ქარენერგეტიკული დანადგარი omar kinwuraSvili (GE)
Tavisuflebis q.7, 4607, quTaisi
(GE

საქართველოს
პატენტი
P 3740

გამოგონებები ენერგეტიკის დარგში (hidro da qaris energia)

# dasaxeleba avtori wyaro
21 ქარენერგეტიკული დანადგარი ელგუჯა ფხაკაძე

4600, ქუთაისი, თამარ
მეფის 8
ომარ ზივზივაძე

საართველოს პატენტი
P 3207

22
qaris eleqtrosadguri anzor dundua (GE)

380061, Tbilisi, III mas., VII
kvart., b. 24;
SoTa kapanaZe
380079, Tbilisi, fasanauris
q. 14, b. 47;
emzar xaCiZe
380054, Tbilisi, quTaisis q.
14

საქართველოს
პატენტი P 3033

23 qaris eleqtrosadguri zurab maisuraZe (GE)
konstantine maisuraZe
(GE)
Tengiz kalatoziSvili (GE)
380059, Tbilisi,
megobrobis gamz.3/5,
b.37 (GE)

საქართველოს
პატენტი P 2770

24
energetikuli danadgari განმცხადებელი

elguja fxakaZe (GE)
384043, wyaltubos r-ni,
sof. farcxanayanevi

ავტორები: ავთო ბარდაველიძე
ლაშა ჭელიძე
ზაზა გამეზარდაშვილი
ელგუჯა ფხაკაძე
ზვიად ყიფშიძე
დავით ჩიკაშუა
შოთა ჩიკაშუა
რეზო მგელაძე
ზაზა ხელაძე

საქართველოს
პატენტი P 2722

25 ქარის ენერგეტიკული დანადგარი რამაზ კიკვიძე,
თბილისი, დიღმის მასივი,

საქართველოს
პატენტი
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კორპ.4, ბ.8
ვაჟა ბუჩუკური
თბილისი, ფალიაშვილის ქ.62ა,
ბ.22

P 2280

26 ქარის ენერგეტიკული დანადგარი daviT TavxeliZe
0179, Tbilisi, abaSiZis
q.21, b.20
sergo tefnaZe (GE)
0180, Tbilisi, cotne
dadianis q., 2 mkr., korp.
2, b.100
uSangi roiniSvili
0190, Tbilisi, VIII leg.
dasax. korp. 7, b.23
givi sanaZe
0183, Tbilisi, nucubiZis
IV
mkr., korp. 12, b. 59

საქართველოს
პატენტი
P 2282

27 ელექტროსადგური giorgi iosava
384500, baTumi, luka
asaTianis
q.8

საქართველოს
პატენტი
P 2051

28 ქარის ენერგიის მიმღები მოწყობილობა
``შიო-12``

თამაზ შიოშვილი,
თბილისი, ირ.აბაშიძის ქ.46, ბ.23

ტელ. 222–26–22

საქართველოს
პატენტი
P 1437

29 ქარენერგეტიკული დანადგარი ენერგიის
აკუმულირებით

არჩილ კოსტავა
ქუთაისი,
ახალგაზრდობის
გამზ.98

საქართველოს
პატენტი
P 1438

30 ენერგეტიკული კომპლექსი ვაჟა ბუჩუკური
თბილისი, ფალიაშვილის ქ.62ა,
ბ.22
oTar asaTiani,
0144,^Tbilisi, qeTevan
wamebulis gamz. 65. b. 13
gogoTur aglaZe
0102, Tbilisi,
marjaniSvilis q. 18

საქართველოს
პატენტი
P 1368

31 ქარის ურედუქტორო ძრავა თამაზ შიოშვილი,
თბილისი, ირ.აბაშიძის ქ.46, ბ.23

ტელ. 222–26–22

საქართველოს
პატენტი
P 1128

32
დიფუზორული გამაძლიერებელი
ქარის ენერგიის მიმღები

თამაზ შიოშვილი,
თბილისი, ირ.აბაშიძის ქ.46, ბ.23

საქართველოს
პატენტი



112

მოწყობილობა შიო-10 ტელ. 222–26–22
P 1998 979 B

33 ქარის ენერგეტიკული დანადგარი იროდიონ ტაბატაძე, მარინე
ტაბატაძე 599-30-57-88,
გიორგი ტაბატაძე,
ალექსანდრე ონიაშვილი
al.oniashvili@yahoo.com
თინათინ ონიაშვილი,
გორი, 1400, შინდისის
გზატკ. 4ა, ბ.4

საქართველოს
პატენტი
P 869

34 ქარის ენერგიის ელექტრულ ენერგიად
გარდამქმნელი სისტემა

განმცხად. ენერგეტიკისა
და ჰიდროტექნიკურ
ნაგებობათა
საქართველოს
სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი
ავტორები:

ვაჟა ჯამარჯაშვილი
ზურაბ დაბრუნდაშვილი

საქართველოს
პატენტი
P 749

35 ქარის ენერგეტიკული მოწყობილობა ელგუჯა მეგრელიშვილი
თბილისი, დიდი
ჯიხაიშის ქ. 29

საქართველოს
პატენტი
P 591

36 ქარის ენერგიის მიმღები
მოწყობილობა შიო-6

თამაზ შიოშვილი,
თბილისი, ირ.აბაშიძის ქ.46, ბ.23

ტელ. 222–26–22
საქართველოს
პატენტი

P 1996 285
37 ქარის ენერგეტიკული დანადგარი ზურაბ ბაბუნაშვილი

ქუთაისი, ერევნის ქ.28
საქართველოს
პატენტი
P 1996 325(1692306) B

38 ქარმიმღები მოწყობილობა შიო-3 თამაზ შიოშვილი,
თბილისი, ირ.აბაშიძის ქ.46, ბ.23

ტელ. 222–26–22

საქართველოს
პატენტი

P 1995 181 B
39 ქარენერგეტიკული დანადგარი ენერგიის

აკუმულაციით
ავთანდილ ხიდაშელი
1 სვირი, ზესტაფონი

საქართველოს
პატენტი
P 1995 104 B

40 კომბინირებული ელექტროსადგური იროდიონ ტაბატაძე, მარინე
ტაბატაძე 599-30-57-88,
გიორგი ტაბატაძე,
ალექსანდრე ონიაშვილი
al.oniashvili@yahoo.com
თინათინ ონიაშვილი,
გორი, 1400, შინდისის
გზატკ. 4ა, ბ.4

საქართველოს
პატენტი
P 4167

41 ჰიდროენერგეტიკული დანადგარი იროდიონ ტაბატაძე, მარინე
ტაბატაძე 599-30-57-88,
გიორგი ტაბატაძე,
ალექსანდრე ონიაშვილი

საქართველოს
პატენტი
P 3664
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al.oniashvili@yahoo.com
თინათინ ონიაშვილი,
გორი, 1400, შინდისის
გზატკ. 4ა, ბ.

42 ვაკუუმურ-სატუმბი
ჰიდროელექტროსადგური

იროდიონ ტაბატაძე, მარინე
ტაბატაძე 599-30-57-88,
გიორგი ტაბატაძე,
ალექსანდრე ონიაშვილი
al.oniashvili@yahoo.com
თინათინ ონიაშვილი,
გორი, 1400, შინდისის
გზატკ. 4ა, ბ.

საქართველოს
პატენტი
P 2608

43 ზვირთცემის ჰიდროელექტროსადგური იროდიონ ტაბატაძე, მარინე
ტაბატაძე 599-30-57-88,
გიორგი ტაბატაძე,
ალექსანდრე ონიაშვილი
al.oniashvili@yahoo.com
თინათინ ონიაშვილი,
გორი, 1400, შინდისის
გზატკ. 4ა, ბ.

საქართველოს
პატენტი
P 1995

44 ვაკუუმური ჰიდროელექტროსადგური იროდიონ ტაბატაძე, მარინე
ტაბატაძე 599-30-57-88,
გიორგი ტაბატაძე,
ალექსანდრე ონიაშვილი
al.oniashvili@yahoo.com
თინათინ ონიაშვილი,
გორი, 1400, შინდისის
გზატკ. 4ა, ბ.

საქართველოს
პატენტი
P 1992

45 ტალღური ჰიდროელექტროსადგური იროდიონ ტაბატაძე, მარინე
ტაბატაძე 599-30-57-88,
გიორგი ტაბატაძე,
ალექსანდრე ონიაშვილი
al.oniashvili@yahoo.com
თინათინ ონიაშვილი, გორი,
1400, შინდისის გზატკ. 4ა, ბ.

საქართველოს
პატენტი
P 1994

46 ვაკუუმური ჰიდროელექტროსადგური იროდიონ ტაბატაძე, მარინე
ტაბატაძე 599-30-57-88,
გიორგი ტაბატაძე,
ალექსანდრე ონიაშვილი
al.oniashvili@yahoo.com
თინათინ ონიაშვილი, გორი,
1400, შინდისის გზატკ. 4ა, ბ.

საქართველოს
პატენტი
P 1660
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ბიოგაზის დანადგარები, ბიომასა

47 ბიოგაზის გენერატორი განმცხადებელი ფირმა
"სოდანი"
ავტორები:
იოსებ ნარჩემაშვილი
გელა ტყეშელაშვილი
მიხეილ ჭიჭაყუა
გენადი ფარცხალაძე
ნიკოლოზ ზაზაშვილი

საქართველოს პატენტი
P 26

48 ბიოგაზის დანადგარი როლანდ ჯაფარიძე,
თბილისი
0102, ბუხაიძის ქ.21
ლევან გორთამაშვილი,
0131
თბილისი, დიდი დიღმის
დას., IV მკრ., კორპ. 9, ბ. 73
ივანე აფციაური,
თბილისი,
0180, ც. დადიანის II მკრ.,
კორპ. 2, ბ. 19

საქართველოს პატენტი
P 4872

49 ბიომასის ორსაფეხურიანი ანაერობული
ფერმენტაციით წყალბადისა და მეთანის
მიღების ხერხი

Tamar dudauri
nucubiZis q.20, b.10, 0177,
Tbilisi;
medea CaCxiani
yazbegis q.8a, b.15, 0179,
Tbilisi
genadi fircxalaZe gldanis II
mkr., korp.38, b.16, 0167,
Tbilisi
gulnara wiklauri
Temqis dasax. III mkr., IV
kvart., korp.58, b.43,
0197, Tbilisi;
nino zaqariaSvili
nucubiZis I mkr., korp.9,
b.1, 0183, Tbilisi
vaxtang ugrexeliZe
vaJa-fSavelas III kvart.,
korp.23, b.22,
0186, Tbilisi
malxaz bereJiani
cotne dadianis q.105, b.39,
0101, Tbilisi

საქართველოს პატენტი
P 4369

50 ბიოგაზის დანადგარი avTandil biwaZe (GE)
0172, Tbilisi, muxianis das., I
mkr.,
korp. 10, b.140

საქართველოს პატენტი
P 3178

51 ბიოგაზის დანადგარი განმცხად.ებელი: nugzar
sulamaniZe
0162, Tbilisi, WavWavaZis
gamz.51, k. 2, b.26

საქართველოს პატენტი
P 3023
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ავტორები:
nugzar sulamaniZe, Temur
vekua, vaxtang gvaxaria

52 ბიოგაზის დანადგარი irakli TolomaSvili
0177, Tbilisi, vaJa-fSavelas I
Ses.3, b.21
avTandil TolomaSvili,
giorgi salayaia

საქართველოს პატენტი
P 2893

53 ბიოგაზის დანადგარი avTandil biwaZe (GE)
0172, Tbilisi, muxianis das., I
mkr.,
korp. 10, b.140
იუზა მგალობლიშვილი
Tbilisi, ნუცუბიძის ფერდ.,
II მკრ., II კვარტ., კორპ.5,
ბ.10

საქართველოს პატენტი
P 375

54 ბიოდანადგარი zaur cixelaSvili,
diRmis mas., V kvart.,
korp.20, b.42, 0159, Tbilisi;
darejan garuCava,
didi diRomi, demetre
Tavdadebulis q. 12, b. 8,
0131, Tbilisi;
arCil frangiSvili, pasteris q.
1a, b. 20

saqarTvelos patenti U
1481

ჰელიოდანადგარები

55 მზის კოლექტორი განმცხადებელი:
სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი "ოპტიკა",
თბილისი, მ.ალექსიძის ქ.1
ავტორები:
ჯემალ ავალიანი
ირაკლი კორძახია
მარტინ ჩხეიძე
დავით შალამბერიძე
ზაქარია ავალიანი

საქართველოს პატენტი P
3308

56 ხაზოვანი ფოკუსის მქონე მზის
ენერგიის გარდამქმნელი სისტემა

ჯემალ ავალიანი,
თბილისი, კრწანისის ქ.16,
კორპ.1, ბ.8
ირაკლი კორძახია
თბილისი, ღრმაღელის
დას., კორპ.13, ბ.16
დავით შალამბერიძე
თბილისი, გლდანის მას.,
VI მკრ., კორპ. 30, ბ.86
მარტინ ჩხეიძე
თბილისი, გრიბოედოვის

საქართველოს პატენტი P
2843
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შესახ.6
57 ჰელიოოპტიკური მოწყობილობა კარლენ კარაკოზოვი

თბილისი, 0102, ბუხაიძის
ქ.14
თემურ ჩიხლაძე
თბილისი, 01102, უზნაძის
ქ.4,

საქართველოს პატენტი P
2721

58 მზის სხივების კონცენტრატორი
aleqsandre moseSvili (GE)
380086, Tbilisi,
qavTaraZis q.28, b

saqarTvelos patenti
P 1947

59 მზის ენერგიის კოლექტორი სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი "ოპტიკა"
თბილისი, 0193,
მ.ალექსიძის ქ.1
ავტორები:
შოთა ჭიპაშვილი
ოთარ გვახარია
ჯემალ ავალიანი
მერაბ ავალიანი

საქართველოს პატენტი
P 184

60 მზის ენერგიის ოპტიკური კოლექტორი ჯემალ ავალიანი,
ზაქრო ავალიანი,
კრწანისის ქ.16, კორპ.1,
ბ.8, 0114, თბილისი;
ნიკოლოზ პარფიონოვი,
ვაზისუბნის დას., IV
მკრ., I კვარტ. 6, ბ.68,
0152, თბილისი);
სერგო კიბლერი,
გლდანის მას., III მკრ.,
კორპ 23., ბ.17, 0167,
თბილისი;
ირაკლი კორძახია, სან-
ზონა, კორპ.13, ბ.16,
0192, თბილისი

saqarTvelos patenti P 4713

დანართი 6. ეგწ რენტაბელობა ციფრებში და ეგწ ელექტროსადგურის
ბიზნეს-გეგმის კონცეფცია.

პრეამბულაში ცალსახად გვინდა ავღნიშნოთ, რომ ეგწ დღევანდელი განვითარება-
გავრცელების დონე პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ენერგეტიკა მთლიანად
დაფუძნებული ეგწ-ზე არა მარტო შესაძლებელია, არამედ ეკონომიკურად
რენტაბელურია.

მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ეგწ-ზე გადასვლის კვლევა 2015-2050 წლებში მომზადდა
ლაპერანტის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის (ფინეთი) სპეციალისტების და
საერთაშორისო მკვლევარების Energy Watch (EWG) ჯგუფის მიერ. ეს დოკუმენტი
უალტერნატივოთ მიიღო ევროკავშირის ყველა ქვეყანამ.
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კვლევის ავტორების დასკვნები ცხადყოფენ, რომ 2050 წლისათვის მთლიანი
გადასვლა ეგწ არა მარტო ტექნოლოგიურად შესაძლებელია, არამედ დიდ ეკონომიურ
შეღავათებს იძლევა, განსაკუთრებით ნახშირბადიან და ატომურ გენერაციასთან
შედარებით. მათი გათვლებით 2050 წლისათვის ეგწ ნორმირებული ღირებულება 1
მგვტსთ-ზე 52 ევრომდე ჩამოვა, ანუ დღევანდელ ღირებულებასთან შედარებით 22%
ნაკლები იქნება. აღნიშნული გადასვლა ენერგეტიკულ სექტორში 2050 წლისათვის
დაახლოებით 35 მლნ სამუშაო ადგილს შექმნის, რაც 17 მლნ-ით მეტია ვიდრე დღეს.
განვითარების ტემპების მიხედვით, 2030 წლამდე 1 ადგილზე ქარის ენერგეტიკა
იქნება, რომელიც მსოფლიო მოხმარებაში ელენერგიის 32 % უზრუნველყოფს.
შემდგომ პერიოდში მზის ენერგეტიკა დაწინაურდება და 2050 წლისათვის მისი
ადგილი ენერგობალანსში 69%-დე ავა. ამასთან, დანაკარგების პროცენტი, რომელიც
დღეს 58% შეადგენს, 28%-დე შემცირდება. მსოფლიო ენერგეტიკა ამ პერიოდისათვის
მინიმუმამდე დაიყვანს სათბური გაზების გამონაბოლქვს, რომელიც დღეს CO2
ეკვივალენტში 11გიგატონას შეადგენს. მნიშნელოვანია აგრეთვე აშშ-ს კომპანია
„LAZARD“-ის ინფორმაცია, რომ 2015 წელთან შედარებიოთ, ელექტროენერგიის
გენერაციის თვითღირებულება აშშ-ს ქარის და მზის ელსადგურებში 6% შემცირდა.

ვინაიდან წინამდებარე პროექტი იდეის სტადიის დონეზეა, ინვესტორის
(სახელმწიფოს) დასარწმუნებლად, გაიღოს ამ პროექტისტვის მატერიალური
სახსრები, ქვემოთ მოყვანილი კონცეფტუალური საკითხების განხილვით,
აუცილებელია შემუშავდეს ბიზნეს-გეგმა. ეგწ საფუძველზე ელექტროგენერაციის
ბიზნეს-გეგმის თავისებურებას წარმოადგენს მისი შემადგენლების სრული
ნორმატიული რეგულირება, მათ შორის: სადგურის პირდაპირი და საერთო
დანახარჯები; ფასები და გაყიდვების მოცულობა; ინვესტიციების მოცულობა და
ვადები. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან რისკების ნაწილი გათვალისწინებულია ეგწ-
ს ობიექტების სიმძლავრის ფასებში, ასეთ პროექტებისათვის იყენებენ
დისკონტირების განაკვეთს (კუმულაციური მეთოდით გაანგარიშებისას) წლიური
8%-ს დონეზე. ასეთი მიდგომა ერთის მხრივ ინვესტორის რისკებს ამცირებს, ხოლო
მეორეს მხრივ ბაზრის მონაწილეებს აიძულებს მაქსიმალურად შეამცირონ
დანახარჯები. ასე მაგალითად, თუ 5 მგვტ-ანი მზის ელექტროსადგურის ვადებში
ასაშენებლად საჭიროა თვეში ათვისებულ იქნას $12 ათასი + ინფლაცია, ბიზნეს-
გეგმაში გამოყენებულ უნდა იქნეს მხოლოდ ეს მნიშვნელობა, წინააღმდეგ
შემთხვევაში ობიექტი წავა წაგებაზე, ვინაიდან ფასის მომატების საშუალებას არ
მოგცემენ. ჩადებული კაპიტალის ამოგების პროცესში, წლიდან წლამდე სიმძლავრის
ფასი იკლებს. თავისთავად გამომუშავებული ელენერგიის შემოსავლები დაიწყებს
ზრდას. ბიზნეს-გეგმაში გათვალისწინებული შემოსავლების ფარდობა რა
საკვირველია შეიცვლება (სურ. 54, 55)
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სურ.54 მზის ელექტროსადგურის შემოსავალი გაყიდვებიდან

სურ.55 მზის ელექტროსადგურის ამონაგების სტრუქტურა.

მზის ელექტროსადგურის ბიზნეს-გეგმაში (ნებისმიერი სხვა ელექტროენერგიის
გენერაციის ალტერნატიული წყაროის ანალოგად) საერთო ეკონომიკურ საკითხებთან
ერთად, განიხილება სპეციფიური საკითხებიც:

- დაწვრილებითი ინფორმაცია პროექტის ინიციატორის შესახებ;

- დაწვრილებითი ინფორმაცია მზის ელექტროსადგურის პროექტის შესახებ;

- პროექტის რეალიზაციის ღირებულების გაანგარიშება;

- ხარჯების და შემოსავლების პროგნოზირებული დონის განსაზღვრა;

- ნაღდი ფულის რაოდენობის განსაზღვრა“მწვანე ტარიფის“ მოქმედების მთლიან
პერიოდზე;

- მუშა პროცესის სხვადსხვა ვარიანტების გათვალისწინებით, ამოგების გაანგარიშება;

- პროექტის საინვესტიციო და ფინანსური მაჩვენებლების გაანგარიშება;
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- SWOT ანალიზი და სენსიტიურობის ანალიზი;

- რისკების განსაზღვრა და მათი მინიმიზაციის გზები.

პროექტის ინვესტირების ეფექტიანობის შეფასებისათვის აუცილებელია შემდეგი
პარამეტრების განსაზღვრა:

- სუფთა დისკონტირებული შემოსავალი (NPV);
- დღევანდელი ღირებულება (PV);
- მომგებიანობის ინდექსი (PI);
- მომგებიანობის შიდა ნორმა (IRR, %);
- პირველადი დანახარჯების ამოგების პერიოდი (РР);
- ფულადი ნაკადების დისკონტირების განსაზღვრით, პიურველადი

დანახარჯების ამოგების პერიოდის გაანგარიშება (DPP);
- ინვესტიციების მომგებიანობა (ROI);
- საკუთარი კაპიტალის მომგებიანობა (ROE);
- ინვესტირებული კაპიტალის მომგებიანობა (ROIС).

ბიზნეს-გეგმის შემუშავების ჩარჩოებში, აუცილებლად განსახილველია მზის
ელექტროსადგურის მუშაობის ეფექტიანობა და ფინანსური მაჩვენებლების
მგძნობიარობა შემდეგი პარამეტრების ცვლილების მიმართ: ლოკალურ ადგილზე
მზიანი დღეების რაოდენობა; მზის ელექტროსადგურის საექსპლოატაციო
ხარჯები; მზის მოდულების (ფოტოპანელების) დეგრადაცია დროში და ა.შ.
ერთპარამეტრიანი მგძნობიერების მაგალითები მოყვანილია სურ. 52,53.

სურ. 56 ამომავალი პარამეტრი - მზიანი დღეების რაოდენობა
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სურ. 57 ამომავალი პარამეტრი - საექსპლოატაციო ხარჯების დონე

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization – EBITDA

მოგება, ამორტიზაციის, ცვეთის, გადასახადების და პროცენტების გამოკლებამდე

მზის ელექტროსადგურის პროექტის რეალიზაციის დაგეგმვისას
გასათვალისწინებელია ის ფაქტორები როლებიც განსაზღვრავს პროექტის
წარმატებას:

 სადგურის პროექტირების ტექნიკური ასპექტები (მანძილები ფოტოპანელების
(მოდულების) შორის; ქსელების ურთიერთდაკავშირება; ელექტროსქემების
პროექტი და ა.შ.)

 სადგურის ადგილმდებარეობის შერჩევა, მზის ინსოლაციის გათვალისწინებით;
 სადგურის მიერთების საშუალებები გადამცემ ხაზებთან.

ინფორმაციული კვლევის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეთი პროექტების
რეალიზაციის ღირებულება მერყეობს 1000 ევროს ინტერვალში 1 მგვტ-ზე. ამოგება
და პროექტის ეფექტიანობის სხვა საინვესტიციო მაჩვენებლები დამოკიდებულია
კაპიტალური დაბანდებების მოცულობისგან. ოპერაციული დანახარჯები
უმნიშვნელოთ ახდენენ გავლენას პროექტის ეკონომიკაზე, ხოლო მთავარი ხარჯები
გამომდინარეობს ტექნიკური მომსახურების ღირებულების, კვალიფიცირებული
პერსონალის ანაზღაურების, სათადარიგო ნაწილების და რემონტების ხარჯების
გათვალისწინებით.

მზის ელექტროსადგურების მუშაობის ეკონომიური ეფექტიანობის შეფასებისათვის
შექმნილია პროგრამა „PVSyst“. ეს პროგრამა გამოყენებულია 50-ზე მეტ ქვეყანაში ეგწ
ელექტროსადგურების პროექტირებისას და ახდენს სადგურის გენერაციის
მოდელირებას ყველა დანაკარგების აღრიცხვით (თბური დანაკარგები გადახურვის
გამო, ელექტროდანაკარგებს ენერგიის კაბელით გადაცემისას, დანაკარგები
ინვერტორში (გარდაქმნელში) და ა.შ.). სიმულაციები მიუთითებენ კვტსთ-ის
რეალურ გენერაციას წელიწადში.
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ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის რეალიზაციის დაგემვისას,
აუცილებელია მთელი რიგი დამატებითი ფაქტორების გათვალისწინება, მაგალითად:

 ქარის რესურსის გაზომვა და შეფასება (ქარის სიმძლავრის პოტენციალის
დადგენა) და აქედან გამომდინარე ელექტროენერგიის გენერაციის
მაჩვენებლების პროგნოზი;

 სადგურის განლაგების ადგილის გამოსადეგობა და მასთან მიდგომის
საკითხები;

 ობიექტის გარემოზე ზეგავლენის შეფასების დახასიათება;
 მოწყობილობა (იმპორტი, ბაზრის შემოთავაზებები, შემოტანის პირობები და

სხვა);
 მშენებარე ობიექტის მართვა;
 სხვა ფაქტორები, რომელიც განსაზღვრავს სადგურის გაშვების ტექნიკურ და

ეკონომიკურ პირობებს.

ქარის ელექტროსადგურების პროექტის რეალიზაციის ღირებულება 1500 ევროს
ფარგლებშია გამომუშავებელი ენერგიის 1 მგვტ-ზე. ამოგება და პროექტის
ეფექტიანობის სხვა საინვესტიციო მაჩვენებლები დამოკიდებულია კაპიტალური
დანახარჯების მოცულობაზე და ობიექტის განლაგების ლოკალურ ადგილზე,
რომელიც განისაზღვრება ქარის საშუალო სიჩქარით, როგორც ძირითადი
ფაქტორი რომელიც მოახდენს გავლენას ელექტროგენერაციაზე.
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