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2.პროგრამული ანგარიში (saboloo)
განხორციელებული ამოცანების შესრულების
ამსახველი ანგარიშგების მასალების ნუსხა

#

1.

2.

დასახული ამოცანები

განხორციელებული ამოცანების მოკლე
აღწერა

განხორციელებული
ამოცანების
შესრულების
დამადასტურებელი
დოკუმენტი/ანგარიშზე
თანდართული
მასალები

მასალები, რომლებიც
ინახება
ორგანიზაციაში

ფაქტობრივად
შესრულებული
ამოცანების შესაბამოსობა
გეგმიურ ამოცანებთან.
ამოცანების ნაწილობრივ
შესრულების ან
არშესრულების
შემთხვევაში - მიზეზების
განმარტება

sazRvao eqsperimentebis
mosamzadebeli samuSaoebis
Catareba. xelSekrulebis
gaformeba
eqsperimentebisTvis
saWiro “kateris”
mflobelkompaniasTan.

1. განხორციელდა ზღვის სიღრმული
წყლის პარამეტრების: ტემპერატურის,
წნევის და ელექტროწინაღობის გამზომი
აპარატურის რევიზია და ტარირება;
2. მოლაპარაკების შედეგად
ურთიერთხელსაყრელ პირობებზე
გაფორმდა ხელშეკრულება კომპანია
„გეომართან“ ქ.ბათუმი) საზღვაო
ექსპერიმენტების ჩატარებაზე.

xelSekruleba (ix.
programuli
angariSi 1)

xelSekruleba

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

q.lazikas akvatoriaSi
sazRvao eqsperimentebis
Catareba zRvis siRrmeebis
30- 100 m diapazonSi-zRvis
siRrmuli wylis
temperaturis,
marilianobis da wnevis
gazomvebi; baTimetriuli
kvlevebi; miRebuli
Sedegebis analizi;
wyalaRebis da
wyalCabrunebis

ბათიმეტრული კვლევის საფუძველზე
ანაკლიის აკვატორიაში გამოვლენილ იქნა
უბანი სიღრმით 70-90 მ. უმოკლესი
მანძილით დაშორებული ნაპირიდან,
სადაც გაიზომა სიღრმული წყლის
პარამტრები ივლისი-აგვისტო-სექტმბრის
თვეებში. ქსპოზიციის ხანგრძლივობა
შეადგენდა 3-5 საათს. დადგინდა, რომ
ზაფხულის ცხლ თვებში ტემპრატურის
სიდიდე 70 მ სიღრმეზე ფაქტიურად
მუდმივია და 8,2-8,40C ტოლია. დადგინდა
აგრეთვე წყალაღების და ჩაბრუნების
კოორდინატები: 42021’, 35,9’’- N; 41033’,
46,57’ ‘ - E.

Eeqsperimentebis
monacemebi
(ix. danarTi 1).
sruli monacemebi
ixileT CD- ze

Eeqsperimentebis
monacemebi

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

koordinatebis dadgeena.

3.

4

5

6

Savi zRvis siRrmuli
wylis gamoyenebaze
dafuZnebuli TbosiciviT
momaragebis sistemis
principuli sqemebis
SemuSaveba; gamogonebis
gaformeba da misi
saqpatentSi wardgena
logistikuri centrebis
siciviT momaragebis
sistemis principuli
sqemebis SemuSaveba.
gamogonebis Sedgena da
misi saqpatentSi wardgena.
Savi zRvis siRrmuli
wyalaRebis da
wyalCambrunebeli sistemis
(wyalamRebi mili-wylis
tumbo filtrebiTkonturTgamyofi
TbogadamcemiwyalCambrunebeli mili)
hidravlikurigaangariSebis
meTodikis SemuSaveba;
siRrmuli wylis
trasportirebaze
eleqtroenergiis xarjebis
sidideebis gansazRvra
napiramde da
momxmareblebamde
manZilebis L =Var-is
pirobebSi.
proeqtis farglebSi
miRebuli Sedegebis
popularizacia; statiebis
gamoqveyneba.

Ggamogonebis
sqemebi SemuSavebulia gamogonebis teqsti
gancxadebasTan
doneze da wardgenilia
erTad (ix.
saqpatentSi
danarTi 2)

Ggancxadeba da
gamogonebis
teqsti

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

SemuSavebulia logistikuri
centris siciviT momaragebis
sqema, romelic gaerTianda,
saqpatentSi gadasaxadis ekonomiis
mizniT, wina punqtiT
gaTvaliswinebul gadawyvetasTan
SemuSavebulia siRrmuli wylis
mimwodebeli sistemis
hidravlikuri gaangariSebis
meTodikaDda aseve siRrmuli
wylis transportirebaze
eleqtroenergiis xarjis
gansazRvris meTodika

ixileT
programuli
angariSi 2 -is
danarTi 1.

sqemebis speqtri

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

ixileT danarTi 3
da programuli
angariSi 3-is
danarTi 5

sruli teqsti

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

miRebuli Sedegebi asaxulia or
samecniero statiaSi

ixileT
programuli
angariSi 3-is
danarTi 1 da
statiebis
amonaridebi
saboloo
angariSsi

statiebi

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

7

8

9

q.lazikas akvatoriaSi
ganmeorebiTi sazRvao
eqsperimentebis Catareba
zRvis siRrmeebis 30-100 m
diapazonSi-zRvis
siRrmuli wylis
temperaturis,
marilianobis da wnevis
gazomvebi; baTimetriuli
kvlevebi; miRebuli
Sedegebis analizi;
wyalaRebis da
wyalCabrunebis
koordinatebis speqtris
dadgena.
TbosiciviT momaragebis
sistemebis ZiriTadi
mowyobilobebis da
agregatebis (wyalqveSa
milgayvanilobebi,
wyalamRebi tumboebi,
rekuperaciuli
Tbogadamcemebi, Tburi
tumboebi..) tipebis SerCeva,
maTi Rirebulebebis
dadgeniT

Savi zRvis siRrmuli
wyliT TbosiciviT
momaragebis sqemebis
Termoekonomikuri
gaangariSeba; SedarebiTi
analizi tradiciul
TbosiciviT momaragebis
sistemebTan.

ixileT danarTi 4
baTimetriuli kvlevebiT
gamovlenili iqna ubnebi siRrmiT sruli monacemebi
30 – 70 m. gaizoma siRrmuli
ixileT CD- ze
wylis Sesabamisi parametrebi. 60 –
65 m diapazonSi da naklebi
siRrmis pirobebSi. gazomvebi
Catarda wyalaRebis imave
koordinatebSi rac 2013 wels.
Ddadginda sruli identuroba
SarSandel monacemebTan
mimarTebaSi.

zRvis wyliT TbosiciviT
momaragebis obieqtebis saimedo
funqcionirebisTvis dadginda,
rom: 1.wyalaRebis da
wyalCabrunebis milebi unda iyos
plastikuri; 2.orkonturian
sqemaSi upiratesoba unda mieniWos
firfitovani Tbogadamcemis
gamoyenebas; 3. Uupiratesia
centridanuli tipis wyalaRebis
tumbos gamoyeneba. konkretuli
obieqtisTvis, romelzec sicivis
simZlavrea 9,0 mgvt;
Tbomomaragebis 10,2 mgvt,
Turqul kompaniasTan mimoweris
safuZvelze ganisazRvra sistemis
Rirebuleba, mis montaJze
danaxarjebis CaTvliT
შემუშავებულია თბოსიცივით
მომარაგების კოევოლუციური
მეთოდის თერმოეკონომიკური
გაანგარიშების მეთოდიკა და
ჩატარებულია საკუთრივ გაანგარიშება
კონკრეტული ობიექტისთვის,
შედარებითი ანალიზის ჩათვლით

Eeqsperimentebis
monacemebi

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

ixileT
programuli
angariSi 3-is
danarTi 4

sruli teqsti

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

ixileT danarTi 5

sruli teqsti

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

13

Savi zRvis siRrmuli
wylis gamoyenebis
safuZvelze logistikuri
centrebis siciviT
momaragebis
Termoekonomikuri
gaangariSeba; SedarebiTi
analizi tradiciul
samacivro sistemebTan.
q.lazikaSi (mosaxleobis
raodenobis dinamikaSi
gazrdis faqtoris
gaTvaliswinebiT)
eqspluataciaSi Sesayvani
inovaciuri TbosiciviT
momaragebis sistemis
simZlavris im minimaluri
sididis dadgena, romlis
drosac miiRweva
maqsimaluri ekonomikuri
efeqti.
saqarTvelos Savi
zRvispireTis TbosiciviT
momaragebis optimaluri
variantebis speqtris
dadgena
zRvis siRrmuli wylis
tarifis gansazRvris
meTodologiis SemuSaveba

14

miRebuli Sedegebis
analizi. saboloo
angariSis Sedgena.
proeqtis prezentacia

10

11

12

ჩატარებულია ლოგისტიკური
ცენტრების სიცივით მომარაგების
სქემის თერმოეკონომიკური ანალიზი

ixileT
programuli
angariSi 3-is
danarTi 3

sruli teqsti

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

დადგენილია ეკონომიკურად
გამართლებული სიცივით მომარაგების
სიმძლავრის მინიმალური სიდიდe 8000 – 10000 კვტ

ixileT danarTi 5

sruli teqsti

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

დადგeნილია ოპტიმალური სპექტრი

ixileT
programuli
angariSi 4-is
danarTi 3

sruli teqsti

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

შემუშავებულია ზღვის სიღრმული
წყლის ტარიფის განსაზღვრის
მეთოდოლოგია; გამოქვეყნებულია
სამეცნიერო სტატიebi
პრეზენტაცია ჩატარდა saqarTvelos
mecnierebaTa akademiis
“inovaciebisa da maRali
teqnologiebis centris”
sxdomaze. warmodgenilia
საბოლოო ანგარიში.

ixileT danarTi 5
da programuli
angariSi 4-is
danarTi 5

sruli teqsti

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

ix. akademiis
dadgenileba da
daskvna. საბოლოო
ანგარიში.

saboloo
angariSis sruli
teqsti. akademiis
dadgnilebis da
daskvnis aslebi

სრული შესაბამისობა
ფაქტიურ და გეგმიურ
ამოცანებს შორის

კვლევის შემაჯამებელი მოკლე ანგარიში

1. სამეცნიერო პროექტის მიზნები, ამოცანები და მიღწეული შედეგები ( მოცემულ გრაფაში მიუთითეთ განხორციელებული სამეცნიერო
პროექტის მიზნები, ამოცანები და პროექტის განხორციელების შედეგები არაუმეტეს 2 გვერდისა)
Tanamedrove msoflioSi samrewvelo, sayofacxovrebo da sxva obieqtebis tradiciuli meTodebiT TbosiciviT
momaragebis dros, atmosferoSi naxSirorJangis emisia mrewvelobisa da transportis Tanazomadia. amasTan sicivis
warmoeba, romelic iribad axdens mavne zemoqmedebas garemoze, xasiaTdeba elqtroenergiis kuTri moxmarebis didi
sidideebiT, xolo Tbomomarageba (gaTboba + cxelwyalmomarageba), bunebriv gazze fasebis permanentuli zrdis pirobebSi
– didi saeqspluatacio xarjebiT.
aRniSnulis gamo TbosiciviT momaragebis axali, ekologiurad sufTa da energodamzogi meTodebis SemuSaveba da
ganxorcieleba uaRresad mniSvnelovania, gansakuTrebiT rekreaciuli da turistuli regionebisTvis. saqarTveloSi aseTia
misi Savi zRvispireTi.
proeqtis mizans da amocanas saqarTvelos Savi zRvispireTisTvis, kerZod, anakliis (sadac ivaraudeba axali portis da
qalaqis mSenebloba) akvatoriidan q. baTumis akvatoriis CaTvliT, TbosiciviT momaragebis ekologiurad sufTa da amave
dros ekonomikurad efeqtiani, anu koevoluciuri meTodis dasabuTeba warmoadgens
Savi zRvispireTisTvis TbosiciviT momaragebis koevoluciuri meTodi dafuZnebulia Sav zRvaSi wylis temperaturis
siRrmis mixedviT anomaliur ganawilebaze. arsebuli (~100 wliani) monacemebiT, gansxvavebiT sxva zRvebisa da okeaneebisgan,
TermosolSi 30-50 metridan 150-200 m. siRrmemde wylis temperatura Seadgens 6-8 0C da praqtikulad ar icvleba wlis
ganmavlobaSi, maSin rodesac wylis zeda fenebis temperatura nulis toli niSnulidan 30-50 m. siRrmemde ganicdis mkveTr
cvalebadobas sezonis mixedviT, xolo qveda fenebSi 150-200 m. siRrmidan fskeris mimarTulebiT wylis temperaturis
sidide izrdeba. faqtiurad Savi zRvis siRrmuli wylis nakadi TermosolSi erTi mxriv sicivis, xolo meore mxriv
dabalpotenciuri siTbos kolosalur, praqtikulad amouwurav da ganaxlebad wyaros warmoadgens.
TbosiciviT momaragebis inovaciuri proeqti swored aRniSnuli siRrmuli wylis nakadis gamoyenebas iTvaliswinebs.
Pproeqtis Tanaxmad, saporto da samrewvelo daniSnulebis SenobebSi, sacxovrebel, gamajansaRebel da sportul
kompleqsebSi, logistikur centrebSi da sxva obieqtebSi, TbosiciviT momarageba ganxorcieldeba: 1) zafxulis TveebSi
Senobebis oTaxebSi, saofise sivrceebSi, saTavsoebSi...haeri kondicirdeba – gagrildeba maTSi ganTavsebuli “fankoilebiT”
da haeris saventilacio agregatebiT, romelTa samacivro agents warmoadgens Savi zRvis siRrmuli wyliT rekuperaciul
TbogadamcemebSi gacivebuli mtknari wyali. amdenad haeris gagrilebisTvis gamoiyeneba ori konturi (pirvelSi-zRvis wyali
cirkulirebs, meoreSi-mtknari wyali) da konturTgamyofi rekuperaciuli Tbogadamcemebi, romlebsac zRvis siRrmuli
wyali miewodeba Sesabamisi wyalqveSa milgayvanilobiT da napirze ganlagebuli satumbi sadguris wyalaRebis tumboebiT;
2) wlis ganmavlobaSi mudmivad cxelwyalmomaragebis da zamTris TveebSi gaTbobisTvis, zRvis siRrmuli wyali uSualod
miewodeba wyalaRebis tumboebiT Tburi tumboebis saorTqleblebs. Tbur tumboebSi siTbos transformaciis Sedegad maTi

kondensatorebi uzrunvelyofen meore konturis mtknari wylis gacxelebas 50-550C-mde, romelic saWiro TanafardobiT
gamoiyeneba cxelwyalmomaragebis sistemaSi da haeris SesaTbobad "fankoilebSi" (rig SemTxvevaSi dabaltemperaturuli
radiatorebiTac) da saventilacio agregatebSi.
inovaciur proeqts gaaCnia gadamwyveti ekologiuri upiratesoba - Tbomomarageba (gaTboba+cxelwyalmomarageba) moxdeba
naxSiroJangis generirebis gareSe.
2013-2014 wlebSi, sazRvao eqsperimentebis moTxovnebis Tanaxmad, Cven mier Catarda eqsperimentuli kvlevebi anakliis
akvatoriaSi. orwliani eqsperimentuli gamokvlevebiT dadgenil iqna, rom zRvis wylis temperatura 50 m - dan 150 m – mde)
, saSualod tolia 8,4 gradus celsiusis da praqtikulad ar icvleba yvelaze cxel TveebSic ki.
miRebuli Sedegebis gaTvaliswinebiT SemuSavda inovaciuri sistemis efeqtianobis gaangariSebis meTodika. Anakliis da
q. baTumisa bunebrivi da klimaturi pirobebi praqtikulad
identuria. dReisaTvis ver moviZieT anakliis portis Tu
qalaqis konkretuli obieqtebis sawyisi parametrebi. amitom SemuSavebuli meTodika gamoyenebuli iqna q. baTumis
konkretuli obieqtisTvis, romlisTvisac Cven moviZieT sawyisi pirobebi, kerZod: Tbomomaragebis jamuri Tburi simZlavre
tolia 10,2 mgvt; Tburi simZlavre cxelwyalmomaragebaze Seadgens 3147 kvt, xolo sicivis simZlavre Hhaeris kondicirebaze
zafxulis periodSi - 9,0 mgvt. Oobieqtis farTobia 90000 m2. cxadia, rom gaangariSebiT miRebuli Sedegebis dayvana yovel
1000 m3 farTobze, saqarTvelos zRvrispireTis nebismier ubanSi (anaklia – baTumi) ganTavsebuli obieqtebis TbosiciviT
momaragebis efeqtianobis koreqtuli gansazRvis saSualebas iZleva.
Catarebuli gaangariSebiT proeqtisTvis, romelic efeqtiania napiridan 5-10 km-ian zolSi, dadginda, rom:
1) haeris kondicirebaze zafxulSi saWiro eleqtroenergiis xarji inovaciuri proeqtis Tanaxmad 11,5-jer naklebia
tradiciul orTqlkompresiul samacivro meTodTan SedarebiT, anu zRvis siRrmuli wylis cirkulaciaze (amoReba 65 m
siRrmidan, napiridan 700 -1000 m dacilebiT, misi Semdgomi CabrunebiT 30 m siRrmeze, napiridan 250 m), ixarjeba 11,5-jer
naklebi eleqtroenergia orTqlkompresiuli danadgaris funqcionirebisTvis saWiro eleqtroenergiasTan SedarebiT.
2) Tbomomaragebaze inovaciuri proeqti moiTxovs 3,12 - jer naklebi sididis wliur saeqspluatacio danaxarjebs
tradiciul sistemasTan _ "boilerebi" bunebriv gazze – SedarebiT;
3) inovaciur proeqtze damatebiTi kapitaldabandebis amonagebis vada (ukugebis periodi) Seadgens mxolod 3,14
weliwads;
4) Tbomomaragebis (gaTboba + cxelwyalmomarageba) inovaciuri meTodis dros (gaTboba – 2600 sT; cxelwyalmomarageba
- 8400/2 =4200 sT), obieqtebis yovel 1000 m2 farTobze, aRkveeTili iqneba Savi zRvis sahaero sivrceSi naxSirorJangis
emisia 72,6 tonis raodenobiT.

2. მივლინება
2.1 პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მივლინება ქვეყნის შიგნით

№

პერიოდი

მივლინების ადგილი

ამსახველი მასალა

შემსრულებელი

1

15 ivlisi – 20
seqtemberi,
2013 w.
19 ivlisi – 20
seqtemberi,
2014 w.
24 – 29
noemberi, 2014
w.

baTumi -anaklia

Eeqsperimentuli monacemebi

v. jamarjaSvili, g. niniZe, n.
CaxvaSvili, T. vazagaSvili

baTumi - anaklia

Eeqsperimentuli monacemebi

baTumi - anaklia

Ggamzomi xelsawyoebis demontaJi

v. jamarjaSvili, g. niniZe, n.
CaxvaSvili, T. vazagaSvili, e.
TumaniSvili, a. mirianaSvili
v. jamarjaSvili, n. CaxvaSvili

2
3

3. პუბლიკაცია
3.2 პროექტის ფარგლებში ადგილობრივ რეფერირებად, რეცენზირებად სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნებული შრომები
№
1

თარიღი
2015 w.

ნაშრომის სახელწოდება
ჟურნალის სახელწოდება
გამომცემლობა
Оценка
тарифа
на „ენერგია“ №1(73). გვ.29- მეცნიერება და ენერგეტიკა
глубинную воду Черного 32
моря

2

2014 w.

3

2014 წ.

Обоснование эффективности სტუ-ს
შრომათა სტუ
коеволюционного
метода კრებული, №18,2014.
теплохладоснабжения
გვ. 59-64
причерноморя
საზღვაო
ექსპერიმენტული „ენერგია“№2(70). გვ.41- მეცნიერება და ენერგეტიკა
კვლევები
ბათუმისა
და 49
ანაკლიას აკვატორიაში

შემსრულებელი
В.Джамарджашвили,
А.Мирианашвили, М.Лордкипанидзе,
Г.Гигиберия, Н.Чахвашвили.
Э. Туманишвили, В.Свианадзе
П.Мерабишвили,В.Джамарджашвили,
А.Мирианашвили, М.Лордкипанидзе

ვ. ჯამარჯაშვილი, ა. მირიანაშვილი,
მ. ლორთქიფანიძე, დ. დგებუაძე, ე.
თუმანიშვილი, ნ. ჩახვაშვილი, გ.
ნინიძე, თ. ვაზაგაშვილი

4

შავი ზღვის სიღრმული წყლის „ენერგია“№4(72).
ბიოქიმიური
ანალიზის 86
შედეგები

2014 წ.

გვ.85- მეცნიერება და ენერგეტიკა

ვ. ჯამარჯაშვილი, ნ. ნასყიდაშვილი

3.7 პროექტის ფარგლებში მიღებული პატენტი
№
1

თარიღი
2013 w.

პატენტის სახელწოდება
გამოყენების სფერო
Ppatenti #5841. „zRvis siRrmis wyliT haeris Savi zRvispireTis obiqtebis TbosiciviT
saweliwdo kondicirebis sistema“. Aavtorebi: momarageba
i.orjonikiZe, v.jamarjaSvili, a.mirianaSvili

4. კონფერენციები, სემინარები, პრეზენტაციები
4.3 პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სადემონსტრაციო დღე,/პრეზენტაცია

თარიღი

№
1

24.04.2015w.

ჩასატარებელი აქტივობის დასახელება

Pprezentacia proeqtis “saqarTvelos Mmomxsenebeli v. jamarjaSvili
Savi
zRvispireTis
TbosiciviT proeqtis xelmZRvaneli
momaragebis kovoluciuri meTodi”

proექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი - vaJa jamarjaSvili

თარიღი

01.05.2015w.

შემსრულებელი და მისი როლი

ჩატარების ადგილი
– saqarTvelos
mecnierebaTa
erovnuli akademia

წამყვანი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი - arCil frangiSvili

