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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება
ტერმინი „მცირე ჰესი“ ფართოდ გამოიყენება ენერგეტიკაში. მცირე
სადგურების სიმძლავრის ერთიანი განსაზღვრა

არ არსებობს. სხადასხვა

ქვეყანაში, წყლის რესურსებიდან გამომდინარე, ის იცვლება 5-30 მვტ-ის
ფარგლებში, საქართველოში მცირე ჰესების კატეგორიაში გადის ჰესები 13
მვტ სიმძლავრემდე. წინამდებარე ნაშრომში მცირე ჰესები და 50 მვტ-მდე
სიმძლავრის

ბუნებრივ

ჩამონადენზე

მომუშავე

ჰესები,

(ბმჰესი)

განხილულია ერთ კონტექსტში.
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ დამუშავებულმა
მდინარეების

ენერგეტიკული

სქემების

შესწავლამ

გამოავლინა

195

პოტენციური ბმჰესი. მათი დადგმული სიმძლავრეები მერყეობს 1-დან 20
მეგავატამდე.
ბაზისურ სიმძლავრეებსა და ელექტროენერგიაზემოთხოვნილება
საქართველოში
სიმძლავრეების

ყოველწლიურად
განვითარება

კი

იზრდება,
შესაბამისი

მაგენერირებელი

ტემპებით

არ

ხდება.

ენერგოსისტემა ხშირად იძულებული ხდება, პიკური სიმძლავრეები
ამუშაოს არაეფექტურ ბაზისურ რეჟიმში და დამატებით იმპორტით
შემოიტანოს ძვირადღირებული ელექტროენერგია.
აღნიშნული
ნაშრომი,

პრობლემის

რომლის

მიზანია

გადაწყვეტას
მცირე

და

ეძღვნება

წინამდებარე

საშუალო

მდინარეების

ენერგეტიკული პოტენციალის ეფექტიანად ათვისების ხარჯზე ბაზისურ
სიმძლავრეებზე და ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილების მნიშვნელოვანი
ნაწილის დაფარვა. ამით კი შესაძლებელი იქნება ქვეყნის ენერგეტიკული
უსაფრთხოების

ამაღლება

და

სხვა

ქვეყნებზე

ენერგეტიკული

დამოკიდებულების შემცირება. წამოჭრილი პრობლემების გადაწყვეტა
საშუალებას

მისცემს

საქართველოს,

საგრძნობლად

შეამციროს

ელექტროენერგიის ან/და ბუნებრივი გაზის იმპორტი.
თემის აქტუალობა.
ოპტიმალურ

გზას

საქართველოს ენერგოსისტემის განვითარების

წარმოადგენს
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საკუთარი

ჰიდროენერგეტიკული

რესურსების პრიორიტეტული და რაციონალური გამოყენება. საბაზრო
ეკონომიკის პრინციპებმა გამოიწვია მცირე ენერგოობიექტების ადრე
არსებული ღირებულებების გადაფასება. მცირე ჰესი მესაკუთრემ შეიძლება
განიხილოს, როგორც სამეწარმეო ტექნოლოგიური პროცესის შემადგენელი
ნაწილი და მისი აშენებისათვის გაწეული ხარჯები გაითვალისწინოს
თავისთვის მომგებიან პროდუქციის თვითღირებულებაში. ამ შემთხვევაში
მცირე ჰესი გვევლინება არა როგორც მხოლოდ ენერგეტიკული ბაზის
განვითარების

საფუძველი,

არამედ

როგორც

დამოუკიდებელი

ეკონომიკური ფუნქციის მატარებელი.
ბმჰესების მშენებლობის დასასაბუთებლად საჭირო ხდება მათი
ეკონომიკური, ენერგეტიკული და გარემოს დაცვის მახასიათებლების
შესწავლა, რომლებიც საფუძვლად

დაედება მცირე ჰიდროენერგეტიკის

ბაზის შემდგომ განვითარებას. სწორედ ეს საკითხებია გაშუქებული
დისერტაციაში, რაც განსაზღვრავს დისერტაციის თემის აქტუალობას.
ნაშრომის
ათვისების

მიზანიამცირე

გავლენის

მდინარეების

შესწავლა

ქვეყნის

ჰიდროპოტენციალის

მთლიან

ენერგეტიკულ

ბალანსზე.ბმჰესების ენერგეტიკული და ეკონომიკური მაჩვენებლების
გამოვლენა და მათი განზოგადოება საქართველოს ამ ტიპისჰესების
ტექნიკურ- ეკონომიკური მაჩვენებლების დასადგენად;
კვლევის შედეგების სამეცნიერო სიახლე.მოცემულია საქართველოს
ბმჰესების ადმინისტრაციულ-გეოგრაფიული განაწილება და შეფასებულია
მათი წილი ქვეყნის ჯამურ ჰიდროენერგეტიკულ პოტენციალში.
შემოთავაზებულია

ბმჰესების

ენერგეტიკული-ეკონომიკური

მაჩვენებლების განსაზღვრის მეთოდიკა და მის საფძველზე მოყვანილია
რამდენიმე მაგალითი.
შედარებით შორეული პერსპექტივებისათვის ელექტროენერგიის
მოთხოვნილების დონეების განსაზღვრისათვის გამოყენებულია მეთოდი,
რომელიც

დამყარებულია

მთლიანი

შიდა

პროდუქტისა

ელექტროენერგიის მოხმარების სიდიდეების შეფარდებაზე.
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და

შემოღებულია

წყლის

ჩამონადენის

სეზონურობის

ინდექსი,

რომლის საფუძველზე შეასაძლებელია პირველი რიგის ასაშენებელი
ჰდროელექტროსადგურების შერჩევის განხორციელება.
ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა.
დისერტაციაში მოყვანილი ბმჰესებ-ის ენერგეტიკულ-ეკონომიკური
მაჩვენებლები საშუალებას მისცემს:


სახელწიფოს,

მიიღოს

გამართლებული

ენერგეტიკულად

გადაწყვეტილებები,

და

ეკონომიკურად

კონკრეტული

ბმჰესის

მშენებლობის საჭიროებასთან დაკავშირებით;


დამპროექტებლებს და ინვესტორებს, გადაწყვეტილების მიღების
საწყის ეტაპზე იმსჯელონ ამა თუ იმ ჰესის ტექნიკურ-ეკონომიკურ
ეფექტიანობაზე და სარგებლიანობაზე.
ნაშრომის რეალიზაცია. შესრულებული სამუშაობის შედეგები და

შესაბამისი მეთოდოლოგიური რეკომენდაციები გადაეცემა ენერგეტიკული
პროფილის

საპროექტო-სამეცნიერო

ორგანიზაციებს,

ენერგეტიკის

სამინისტროს და ხელმისაწვდომი იქნება ინვესტორებისათვის.
სამუშაოს

აპრობაცია.

სამუშაოს

შესრულებისას

მიღებული

ძირითადი შედეგები მოხსენებული და განხილული იყო: საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებულ ვ.გომელაურისა და ა.
ელიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ საიუბილეო სესიაზე მოხსენება
(თბილისი,

2014

წ.)

საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის მეოთხე სამეცნიერო
კონფერენციაზე (თბილისი, 2015 წ.)
პუბლიკაცია. სადისერტაციო თემაზე გამოქვეყნებულია 4 ნაშრომი.
დისერტაციის მოცულობა-და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი
შეიცავს ოთხ თავს, საერთო დასკვნებს გამოყენებული ლიტერატურის სიას
და დანართს. სამუშაოს საერთო მოცულობა შეადგენს 134 ნაბეჭდ გვერდს,
40 ნახაზს, 13 ცხრილს და დანართს 12 გვერდზე.
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ნაშრომის ძირითადი შინაარსი
პირველ თავში განხილულია ენერგეტიკული პოლიტიკა, რომელიც
სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
შემადგენელი ნაწილია. ენერგეტიკული პოლიტიკის მიზანია სათბობენერგეტიკული

რესურსების

მაქსიმალურად

ეფექტიანი

გამოყენებით

ეკონომიკის ყველა სფეროს და მოსახლეობის ენერგეტიკული რესურსებით
დაკმაყოფილების

ღონისძიებების

დაგეგმვა

და

განხორციელება,

ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და შესაძლო დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. შედეგად უზრუნველყოფილი უნდა იქნას ეკონომიკის მდგრადი
განვითარება, ამაღლდეს მოსახლეობის ცხოვრების დონე და მიღწეულ იქნას
საერთაშორისო ენერგეტიკულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
ენერგეტიკულიპოლიტიკა არის პოლიტიკური და ეკონომიკური
ხასიათის ღონისძიებათა კომპლექსი ქვეყნის ეროვნული მეურნეობისა და
მოსახლეობის

ენერგეტიკულ

რესურსებზე

მოთხოვნის

დასაკმაყოფი-

ლებლად.
ენერგეტიკულ

უსაფრთხოებაში

ენერგეტიკული

პოლიტიკის

რამდენიმე მიმართულება შეიძლება გამოიყოს, რომლებიც ქვეყნისათვის
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია:
საინვესტიციო პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს ინვესტიციების
მოცულობის ზრდისათვის სახელმწიფოს მხრიდან ხელის შეწყობას, რაც
შესაბამისი

საკანონმდებლო

ბაზით

უნდა

იყოს

მოწესრიგებული.

სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს განსაკუთრებული მნიშვნელობის
ენერგეტიკული

ობიექტების

მნიშვნელობის

მხარდაჭერა

როგორც

ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი ბიუჯების სახსრებით.
პოლიტიკა ეკოლოგიური უსაფრთხოების მიმართულებით.
სათბობ - ენერგეტიკული კომპლექსის გავლენა გარემოზე საკმაოდ
მნიშვნელოვანია.

განსაკუთრებით

ეს

ეხება

თბოელექტროსადგურებს,

რომელთა ნამწვი აირების შემადგენლობაში მაღალი კონცენტრაციითაა
მავნე ნივთიერებები, რის გამოც ხდება ატმოსფეროს დაბინძურება.
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ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ცალკე განხილვის საგანი უნდა
იყოს

ჰიდროელექტროსადგურების

გავლენა

გარემოზე.

გარემოზე

გარკვეულ უარყოფით გავლენას ახდენენ როგორც მარეგულირებელი
(წყალსაცავიანი), ასევე სეზონური ჰიდროელექტროსადგურები.
აღნიშნული პოლიტიკის მიზანი უნდა იყოს გარემოზე ენერგეტიკის
ტექნოგენური გავლენის მინიმიზაცია.
საგარეო

ენერგეტიკულმა

პოლიტიკამ,

პირველ

რიგში,

უნდა

უზრუნველყოს საქართველოს ინტეგრაცია საერთაშორისო ენერგეტიკულ
სივრცეში.
იმის გამო, რომ საქართველოს არ გააჩნია საკუთარი ენერგეტიკული
რესურსების საექსპორტო მოცულობები (გარდა პიკური ელექტრული
სიმძლავრეებისა) მან მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს ნავთობის, გაზის და
ელექტროენერგიის სატრანზიტო პოტენციალი, როგორც აღმოსავლეთ დასავლეთის, ასევე ჩრდილოეთ-სამხრეთის მიმართულებით.
რეგიონალური პოლიტიკა
რეგიონალური პოლიტიკის ძირითადი მიზანია ადგილებზე სათბობ
- ენერგეტიკული რესურსებისა

და

მაგენერირებელი სიმძლავრეების

სპეციალური რეზერვების შექმნა, რათა სხვადასხვა სახით საგანგებო
ენერგეტიკული

მდგომარეობის

დროს

რეგიონების

მოთხოვნილება

ენერგეტიკულ რესურსებზე მინიმალურად აუცილებელი მოცულობით
დაკმაყოფილდეს.
ენერგოეფქტურობის

პოლიტიკა

ითვალისწინებს

ისეთი

თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ხელსაწყოების დანერგვას, რომლებიც
უზრუნველყოფენ, ერთი მხრივ, ენერგეტიკული რესურსების ეკონომიას,
ხოლო მეორე მხრივ, მომხმარებლის ფინანსური ბიუჯეტის ეფექტურ
გამოყენებას.
ენერგიის განახლებად წყაროებს საერთაშორისო კლასიფიკაციით
განეკუთვნებიან მცირე ჰესები, მზის ენერგია, ქარის ენერგია, ბიომასის
ენერგია, გეოთერმალური წყლების ენერგია, ტალღების ენერგია და სხვა. ამ
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მიმართულებით

ენერგეტიკულმა

სტრატეგიამ

უნდა

განსაზღვროს,

პერსპექტივის რომელ ეტაპზე განახლებადი ენერგიის რომელი წყაროები რა
დონით უნდა იქნან ჩართული ქვეყნის სათბობ - ენერგეტიკულ ბალანსში.
ენერგეტიკული უსაფრთხოების ძირითადი პრინციპები და მიზნები
შემდეგნაირად შეიძლება ჩამოყალიბდეს:
ენერგეტიკული უსაფრთხოების ძირითადი პრინციპებია ქვეყნის
ეკონომიკისა და მოსახლეობის მოთხოვნილების ნორმალურ პირობებში
სრული მოცულობით, ხოლო სხვადასხვა ხასიათის საგანგებო სიტუაციების
დროს

მინიმალურად

ხარისხიანი

აუცილებელი

ენერგეტიკული

ამავდროულად

ენერგეტიკული

მოცულობით

რესურსებით,
რესურსების

დაკმაყოფილება

ხელმისაწვდომი
ეკონომიკური

და

ხარჯვის

მასტიმულეირებელი ფასებით.
ამავე თავში მოცემულია საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული
რესურსების

მიმოხილვა. საქართველოს გააჩნია თითქმის ყველა სახის

ენერგიაშემცველები.

ერთ-ერთადგილობრივ

ენერგეტიკულ

რესურსს,

რომელსაც ჰიდროენერგეტიკულ რესურსებთან ერთად შეუძლია საკმაოდ
მნიშვნელოვანი

წვლილი

შეიტანოს

პერსპექტიული

ელექტროენერ-

გეტიკული ბალანსის დაფარვაში, წარმოადგენს ქვანახშირი.
სათბობ-ენერგეტიკული

რესურსების

დეფიციტი,

რომლითაც

საქართველო ხასიათდება, მიზანშეწონილს ხდის ქვანახშირის მოპოვების
მოცულობების მკვეთრ ზრდას. ამასთან, მიგვაჩნია, რომ მოპოვებული
ქვანახშირი გამოყენებული უნდა იქნას ელექტროენერგიის საწარმოებლად.
შაორი-ტყიბულის საბადოზე ქვანახშირის სამრეწველო მარაგები, ყოფილი
„საქშახტპროექტის“ მონაცემებით, 400 მილიონ ტონას აღწევს.
საქართველოს ტერიტორიის მესამედი პერსპექტიულია ნავთობისა
და გაზის საბადოების არსებობის შესაძლებლობით. სულ დღეისათვის
საქართველოში მოპოვებულია 27 მილიონი ტონა ნავთობი და 3 მილიარდ
კუბურ მეტრამდე გაზი.
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ნავთობის პოტენციური ამოსაღები რესურსები 850 მილიონ ტონადაა
შეფასებული, ხოლო გაზისა 180 მილიარდ კუბურ მეტრად.
სხვადასხვა

მეცნიერთა

აზრით უკვე 2025

წლამდე ნავთობის

მოპოვებამ წლიურად შიძლება შეადგინოს 500 ათასი ტონა, ხოლო 2030
წლისათვის 1 მლნ ტონა. გაზის მოპოვება იგივე დროისათვის სავარაუდოდ
შეადგენს 1 მლნ. და 3 მლნ. კუბურ მეტრს დღეღამეში.
ქარის

ენერგეტიკა

ენერგიის

არარეგულირებად

წყაროებს

განეკუთვნება. მათზე ელექტროენერგიის წარმოება დამოკიდებულია ქარის
სიჩქარეზე.

იგი

კი

ძალზე

ელექტროსადგურებიდან

არამდგრადია,

ელექტროენერგიის

შესაბამისად
გაცემა

ქარის

ენერგეტიკულ

სისტემაში დიდი არათანაბრობით ხასიათდება. ენერგეტიკულ სისტემაში
ასეთი

სადგურების

დიდი

სიმძლავრეებით

ამოქმედება

სისტემის

დესტაბილიზაციას გამოიწვევს. ასეთ პირობებში საჭიროა სარეზერვო
სიმძლავრეების ქონა გაზტურბინიან დანადგარებზე ან ჰესებსა და ჰაესებზე
და ამავდროულად მოხმარების რეგულირების მართვის ძვირადღირებული
სისტემების

განხორციელება.

თავისებურება

ქარის

საგრძნობლად

ენერგეტიკის

აძვირებს

მათზე

აღნიშნული
წარმოებულ

ელექტროენერგიას. ამიტომ საჭირო ხდება საკანონმდებლო აქტების მიღება,
რომლებიც

აიძულებს

ენერგეტიკულ

სისტემებს

მიიერთონ

ასეთი

ელექტროსადგურები.
საქართველოს ქარის, ტექნიკურად განხორციელებადი რესურსების
წლიური პოტენციალი 3-4 მლრდ.კვტსთ შეფასებული, აქედან, ჩვენი
შეხედულებით, ეკონომიკურად ეფექტიანი წილი არ უნდა აჭარბებდეს
1-2მლრდ.კვტს-ს.
მზის ელექტროსადგურების მუშაობის პრინციპი ორგვარია. მზის
კონცენტრატორიანი და ფოტოელექტრული.
მართალია მზის ელექტროსადგურები გამოიყენებენ პრაქტიკულად
უფასო და უშრეტ ენერგიას, არ აბინძურებენ გარემოს და შესაბამისად
მათზე გამომუშავებელი ელექტროენერგიის თვითღირებულება თითქოს
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ძალზე დაბალი უნდა იყოს, მაგრამ ამ სადგურებს გააჩნიათ მნიშვნელოვანი
უარყოფითი მხარეებიც. ეს არის მათი მუშაობის დამოკიდებულება
დღე-ღამის დროსა და ამინდზე, შედეგად

დადგმული სიმძლავრის

გამოყენების ხანგრძლივობა წელიწადში 1000 – 1500 საათის ფარგლებში
მერყეობს,

რაც

ძალზე

დაბალი

მაჩვენებელია.

ელექტროენერგიის

მოთხოვნილების მაქსიმუმის -ზამთრის პერიოდში ელექტროენერგიის
წარმოების პოტენციალი მკვეთრად ეცემა, განსაკუთრებით დეკემბერ იანვარში, როდესაც მზიან დღეებშიც კი სადგურმა შეიძლება 4 – 5 საათზე
მეტი ვერ იმუშაოს. ცხადია სადგური ვერ იმუშავებს, ან მკვეთრად დაეცემა
მისი მწარმოებლობა ღრუბლიან დღეებშიც. დღეისათვის ჯერ კიდევ
მაღალია მზის სადგურების მშენებლობის ღირებულებაც.
ენერგიის

განახლებადი

განხილული

წყაროებიდან

ელექტროენერგიის მიღება დღეისათვის საკმაოდ არარენტაბელურიცაა.
ისინი კონკურენციას ვერ უწევენ ტრადიციულ სათბობზე მომუშავე
თბოელექტროსადგურებს.
ინტერესდებიან
ენერგიის

ასეთი

განახლებად

ამდენად,

ინვესტორები

ელექტროსადგურების
წყაროებზე

მომუშავე

ნაკლებად

მშენებლობით.ამიტომ
ელექტროსადგურების

მშენებლობის წასახალისებლად და შესაბამისად გარემოზე მიყენებული
ზარალის მინიმიზაციის მიზნით, ზოგიერთ ქვეყანაში შემოღებულია ე. წ.
„მწვანე ტარიფი“.
გარდა აღნიშნულისა, საქართველოში შესაძლებელია გამოყენებულ
იქნას

გეოთერმული

წყლების

არსებული

პოტენციალი,

რომელიც

ელექტრული სიდიდით 300 მეგავატის ექვივალენტადაა შეფასებული.
ნიშანდობლივია,

რომ

ყველა

ზემოთმოყვანილი

სათბობ-ენერგეტიკული რესურსის პოტენციალის განმსაზღვრელი ციფრი,
შესაბამისი

სამეცნიერო-კვლევითი

სამუშაოების

ჩატარების

შედეგად

მიღებულია სულ ცოტა 50 წლის წინ და ცხადია საჭიროებს დაზუსტებას.
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ძირითადი რესურსი, რომლის ხარჯზედაც დიდწილად იქნება
დაბალანსებული

მოთხოვნილება

როგორც

ახლო,

ასევე

შორეულ

პერსპექტივაში, ჰიდროენერგეტიკული რესურსია.
ამავე თავში გაანალიზებულია ელექტროენერგიის წარმოების და
მოხმარების

ზრდის

ტენდენციები

და

პროგნოზები.იმისათვის,

რომ

განისაზღვროს, რა როლი შეიძლება შეასრულონ მცირე სიმძლავრის ჰესებმა
საქართველოს პერსპექტიული ელექტროენერგიის ბალანსში,პირველ რიგში,
უნდა

განისაზღვროს

ელექტროენერგია

იქნება

შესაძლო

მიახლოებით,

საჭირო

საქართველოს

რა

რაოდენობის

მოსახლეობისა

და

ეროვნული მეურნეობის მოთხოვნილების დასაფარავად.
2030

წლამდე

პერსპექტივისათვის

ნაშრომში

გამოენებულია

ენერგეტიკის სამინსტროს და სს “სახელმწიფო ელექტროსისტემის” მიერ
დამუშავებული ელექტროენერგიის წარმოების და მოხმარების პროგნოზი
2016-2030 წწ. პერიოდისთვის. პროგნოზი გაკეთებულია ელექტროენერგიის
მოხმარების ყოველწლიურად 3,5%

და 5%

ზრდის შემთხვევიბისთვის

ყველა მიმდინარე პროექტის ვადებში დასრულების გათვალისწინებით.
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ნახ. 1. ელექტროენერგიის წარმოება-მოხმარების პროგნოზი 2016-2030 წწ.

როგორც

ნახაზებიდან

ჩანს,

ჰიდროელექტროსადგურებზე

წარმოებული ელექტროენერგიის ნამატი 2030 წლისთვის შეადგენს 16
მლრდ.კვტსთ წელიწადში. 16 მლრდ.კვტსთ-დან მოდინებაზე

მომუშავე

ჰესების წილი იქნება 10 მლრდ.კვტსთ. იმ შემთხვევაში, თუ მოდინებაზე
მომუშავე

ჰესები

არ

აშენდება,

საჭირო

იქნება

ამ

რაოდენობის

იმპორტირებული ელექტროენერგიის შემოტანა ან 2 მლრდ მ3 ბუნებრივი
გაზის იმპორტი, რათა ავაშენოთ და ვამუშაოთ კომბინირებული ტიპის
თბოელექტროსადგურები. ეს კი თავის მხრივ სერიოზულ ფინანსურ
დანახარჯებთან იქნება დაკავშირებული. კერძოდ, თუ გავითვალისწინებთ,
რომ 1000 მ3 ბუნებრივი გაზის ღირებულება იქნება არანაკლებ 150

$,

საჭირო იქნება დამატებით 300 000 000 $. ამის გარდა 2 მლრდ მ3 ბუნებრივი
გაზის წვის პროცესში მოხდება 4 მლნ ტონა CO2 ემისია, რაც თავის
მხრივ,დიდ ეკოლოგიურ პრობლემებთან არის დაკავშირებული.
თუ 2030 წლამდე პერსპექტივისათვის ნაშრომში გამოყენებულია
ენერგეტიკის სამინსტროს და სს “სახელმწიფო ელექტროსისტემის” მიერ
დამუშავებული ელექტროენერგიის წარმოების და მოხმარების პროგნოზი,
უფრო შორეული პერსპექტივისათვის (2050 წელი) ელექტროენერგიის
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მოხმარების

მოცულობის

განსაზღვრისათვის

გამოყენებულია

ახალი

მეთოდი, რომელიც დამყარებულია მთლიანი შიდა პროდუქტისა და
ელექტროენერგიის მოხმარების შეფარდებაზე.
ამასთან,ანგარიშების

ჩასატარებლად

შემოღებულია

რამდენიმე

დაშვება:


2050

წლისათვის

საქართველოში

მშპ-ის

წლიურმა

ხვედრითმა

მაჩვენებელმა უნდა მიაღწიოს შედარებით ნაკლებგანვითარებული
ქვეყნების

ანალოგიური

მაჩვენებლის

დღევანდელ

დონეს,

ანუ

არანაკლებ 20000 აშშ დოლარს ერთ მოსახლეზე.


საქართველოში 2050 წლისათვის მთლიანი შიდა პროდუქტისა და
ელექტროენერგიის

მოხმარების

შეფარდება

მიახლოებით

3-ის

ფარგლებში იქნება. დღისათვის ეკონომიკის განვითარების დაბალი
დონისა და ენერგოეფექტიანი ტექნოლოგიებისა და ხელსაწყოების
მცირე მასშტაბით დანერგვის გამო აღნიშნული შეფარდება მხოლოდ
1.6-1.7-ის დონეზეა.
ბუნებრივი მატებისა და ეკონომიკის სწრაფი ტემპებით ზრდის
კვალობაზე

მიგრანტების

დაბრუნების,

ასევე

საქართველოს

ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენის შედეგად 2050 წლისათვის
მოსახლეობის რიცხოვნობა 5.5 მილიონის ფარგლებში იქნება.


ჰიდროენერგეტიკა იქნება ელექტროენერგიის წარმოების ძირითად
წყაროდ.
ანგარიშის შედეგები მოცემულია ცხრილში:
ცხრილი 1
საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები 2050 წლისათვის

1

მოსახლეობის რაოდენობა მლნ

5.5

2

1 სულზე მშპ-ის მოცულობა ათ.აშშ $

20

1

2

13

3

4
4

მშპ-ს მოცულობა მლრდ აშშ $

110

ელექტროენერგიის ჯამური მოხმარება
მლრდ კვტ.სთ

35

იმისათვის, რომ განისაზღვროს რამდენად შესაძლებელია საკუთარი
ჰიდროენერგეტიკული რესურსებით ელექტროენერგიაზე მოთხოვნილების
დაკმაყოფილება,
პოტენციალი

საჭიროა

და

მისი

დაზუსტებული
თავისებურებანი.

იქნას

ამ

ნაშრომში

რესურსების
ხაზგასმულია

ჰიდროენერგეტიკული (და სხვა ენერგეტიკული) პოტენციალის დაზუსტების აუცილებლობა, მაგრამ სანამ ეს პოტენციალი მეცნიერულად არ
იქნება დაზუსტებული მიღებულია, რომ

2050 წლისათვის

იქნება

ათვისებული 35 მილიარდი კილოვატსაათის ფარგლებში.
კვლევის მიზანია აღნიშნული პოტენციალის ოპტიმალურად ჩართვა
პერსპექტიულ ელექტროენერგეტიკულ ბალანსში. გასათვალისწინებელია,
რომ საქართველოს მდინარეები ხასიათდებიან მკვეთრი სეზონურობით.
ელექტროენერგიის წარმოების მაქსიმუმი მოდის გაზაფხული-ზაფხულის
პერიოდზე, ხოლო მინიმუმი შემოდგომა-ზამთრისპერიოდზე.
ჰიდროელექტროსადგურებზე ელექტროენერგიის გამომუშავებისა და
მოხმარების

სეზონური

უთანაბრობის

გათვალისწინებით

მივიღებთ

ცხრილში მოცემულ სურათს.

ცხრილი 2

ელექტროენერგიის მოთხოვნილების დაფარვის შესაძლებლობები საკუთარი
ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ხარჯზე 2050 წლისათვის (მლრდ კვტ.სთ)

№

ზამთარი

ზაფხული

წელიწადი

1.

წარმოება ჰესებზე

14

21

35

2.

მოხმარება

21

14

35

3.

სიჭარბე (+)
დეფიციტი (-)

-7

+7

0

14

როგორც

ამ

ტროსადგურების

ცხრილიდან

მიერ

ჩანს,

საქართველოს

გამომუშავებული

ჰიდროელექ-

ელექტროენერგია

ქვეყნის

მოთხოვნილების უდიდეს ნაწილს ფარავს. მხოლოდ ზამთრის პერიოდში
წარმოიშვება დეფიციტი, ხოლო ზაფხულში ელექტროენერგიის საკმაოდ
დიდი სიჭარბეა.
მესამე თავში შესწავლილია საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული
რესურსები, რომელთა გამოყენების დონით საქართველო საგრძნობლად
ჩამორჩება განვითარებულ ქვეყნებს. მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში ეს
მაჩვენებელი

70-90%-ის

პოტენციალიდან

სულ

დონეზეა,
10-12,

ხოლო

შეადგენს.გასათვალისწინებელია,

რომ

საქართველოში
ეკონომიკურიდან
პიკურ

ტექნიკური
20-22%-ს

სიმძლავრეებზე

მოთხოვნილებას მოქმედი და მშენებარე ჰესები შორეულ პერსპექტივაშიც
სრულად დააკმაყოფილებენ.
შესაბამისად,
ბაზისური

ძირითადი

ნაწილის

დაფარვა

პრობლემა

დატვირთვის

იქნება.2030-2050

წლებში

გრაფიკის
ბაზისური

სიმძლავრის მოთხოვნილებასავარაუდოდ 2700-5200 მეგავატს შეადგენს.
განსაზღვრულია,

რომ

იმპორტირებულ

გაზზე

მომუშავე

თბოელექტროსადგურების ჯამური სიმძლავრე არ უნდა აჭარბებდეს 1000
მეგავატს, წლიური გამომუშავება კი 7 მილიარდ კილოვატსაათს.
ასევე

განსაზღვრულია,

რომ

საკუთარ

ნახშირებზე

მომუშავე

თბოელექტროსადგურების სიმძლავრეც ვერ გადააჭარბებს 1000 მეგავატს და
წლიური გამომუშავება 7 მლრდ კვტ-ს.
დაუფარავი რჩება მინიმუმ700-3200 მეგავატი, რაც უნდა შეივსოს
ბმჰესებზე წარმოებული ელექტროენერგიით. საქართველოს მდინარეების
სეზონური ხასიათიდან გამომდინარე ასეთი სიმძლავრეების ზამთარში
დასაფარავად საჭიროა წყლის ჩამონადენზე მომუშავე ჰესების არანაკლებ
გაორმაგებული სიმძლავრე, ანუ 1400-6400 მეგავატი.
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ამჟამად

მშენებლობაშია-500

მეგავატამდე

საერთო

სიმძლავრის

ჰესები.
მოქმედებაშია ჯამური დადგმული 1057 მვტ სიმძლავრის ჰესები, 300
მვტ ზამთრის პოტენციალით მდინარეთა ჩამონადენის შესაბამისად.
დაუფარავი რჩება400-600; 5400-5600 მგვტ.
საქართველოს

მცირე და საშუალო მდინარეებზე შეიძლება აიგოს

1-დან 50 მვტ-მდე სიმძლავრის ბმჰესები. ისინი განლაგდება ქვეყნის 47
რაიონში.

სადგურების

ჯამური

სიმძლავრე

შეადგენს

2100მვტ.

ელექტროენერგის საშუალო წლიური გამომუშავება- 10 მლრდ. კვტ. სთ.
ბაზისური სიმძლავრეების დეფიციტის დაფარვის ერთ-ერთ ვარიანტად
განხილულა
სადგურების

მდინარე
კასკადის

მტკვარზე

სეზონური

მშენებლობა.

ტიპის

კასკადში

ჰიდროელექტრო-

გათვალისწინებულია

შემდეგი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა:

ცხრილი 3
მტკვარის ჰესების კასკადის ენერგეტიკული მაჩვენებლები

#

ჰესის
დასახელება

წყლის

ნიშნულ
ი
მ.

დაწნევ
ა
მ.

ხარჯიმ
3

1

ქვიშხეთი ჰესი

715

17

165

2

ხაშური ჰესი

698

14

165

3

ოსიაური ჰესი

684

14

165

4

გომი ჰესი

668

14

165

5

ახალსოფელი ჰესი

646

14

165

6

ქარელი ჰესი

630

10

192

7

ურბნისი ჰესი

614.6

11

192

8

სკრა ჰესი

603

10

192

9

უფლისციხე ჰესი

568

10.5

192

10

გრაკალი ჰესი

547.5

12

192

11

კასპი ჰესი

502

11

210

12

ქსანი ჰესი

482

18

230

13

ძეგვი ჰესი

460

10.5

230

14

დიღომი ჰესი - 1

423

9

230

15

დიღომი ჰესი - 2

413

9

230

16

ფონიჭალა ჰესი-1

370

9

230

16

დადგმული
სიმძლავრე
მვტ.

გამომუშავებამ
ლნ.კვტ.სთ

25.3
20.8
20.8
20.8
20.8
17.3
19.0
17.3
18.1
20.7
20.8
37.3
21.7
18.6

104.0
104.6
104.9
105.2
96.1
74.7
83.1
75.8
97.3
111.7
108.6
200.9
130.1
136.2

18.6
18.6

136.8
137.9
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ფონიჭალა ჰესი-2

360

9

230

18

ფონიჭალა ჰესი-3

350.5

9

230

19

ფონიჭალა ჰესი-4

341

9

230

20

ნაგები ჰესი

325.5

8.15

230

21

რუსთავი ჰესი

316

9

230

სულ

18.6
18.6
18.6

138.1
138.6
139.3

16.8
18.6

128.3
141.7

427.8

2494

ნახ.2. კასკადში შემავალი ბუნებრივ მოდინებაზე მომუშავე ჰესების სიმძლავრე
და ელ.ენერგიის წლიური გამომუშავება

კასკადი მაღალი ეფექტურობით გამოირჩევა.
საქართველოს

პირობებში

მომუშავეჰესებიმნიშვნელოვან

ბუნებრივ

მოდინებაზე

წვლილსშეიტანენ

“დიდი

ენერგეტიკისათვის” დამახასიათებელი ისეთი პრობლემების მოგვარებაში,
როგორიც არის:


ენერგოდამოუკიდებლობის

და

ენერგოუსაფრთხოების

ამაღლება.


ეკონომიკის განვითარება.



ენერგეტიკული სისტემის დატვირთვის გრაფიკების ბაზისური
ნაწილის დაფარვა.



მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება.



ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სხვა.
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დონის

ბუნებრივ მოდინებაზე მომუშავე ჰესების კომერციული ბაზრის
განვითარების

მიზნით

ნაშრომში

რეკომენდებულია

საკანონმდებლო

ცვლილებები.
ამავე

თავში

გაანალიზებულია

საქართველოს

მდინარეების

ჰიდროლოგიური თავისებურებები, რაც ძირითადად წყლის ჩამონადენის
სეზონურ უთანაბრობაში და მდინარეთა უდიდესი უმრავლესობის მცირე
წყალშემკრები აუზებით გამოიხატება.
მიუხედავად

საქართველოს

მდინარეებისმცირე

სიგრძისა

და

წყალშემკრები აუზებისა, ისინი წარმოადგენენ უხვწყლიან მდინარეებს,
განსაკუთრებით

შავიზღვის

აუზში,

ხასიათდებიან

დიდი

ვარდნით,ჩქარიდინებით და შესაბამისად ენერგიის მაღალი პოტენციალით.
დასავლეთ საქართველოში უხვწყლიანობით გამოირჩევა კავკასიონის
ქედისდასავლეთი ნაწილის მდინარეები: რიონი, ბზიფი, კოდორი, ენგური,
ცხენისწყალი

და

მათი

შენაკადები,

რომლებიც

სათავეს

მუდმივი

თოვლიდან და მყინვარებიდან იღებენ.
აღმოსავლეთ

საქართველოში

უხვწყლიანობით

გამოირჩევა

მდ.

მტკვარი და მისი პირველი რიგის შენაკადები: დიდი ლიახვი, არაგვი,
ალაზანი, იორი, ფარავანი, ქციახრამი და სხვა.
მდინარეთა

ჩამონადენი

წლის

განმავლობაში

არათანაბრადააგანაწილებული, რაც განპირობებულია წყლის ჩამონადენის
კვების წყაროებით (მყინვარები და ნალექები) კლიმატურიფაქტორებით,
(ნალექები,

ჰაერის

წყალშემკრები

ტემპერატურა

აუზის

რელიეფით,

და

აორთქლების

მათიგეოლოგიური

ინტენსივობა).
აგებულებით,

ნიადაგისა და მცენარეული საფარის ხასიათით და სხვ.
მეოთხე თავი ეძღვნება ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშვე ჰესებს
(ბმჰესი).

მათ თავისებურებას,

ენერგოეკონომიკურ მაჩვენებლებს და

საქართველოს ენერგოსისტემისათვის მათი მშენებლობის უპირატესობებს.
თუ გავითვალისწინებთ ჩვენს ქვეყანაში ელექტროენერგიის მოხმარების
გრაფიკის ხასიათს, რომლის მიხედვითაც ბაზისური ენერგია შეადგენს
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მთელი მოხმარებული ელექტროენერგიის დაახლოებით 2/3-ს, ხოლო
პიკური ენერგია კი - 1/3-ს, ცხადი გახდება, რომ ჰიდროენერგეტიკას ქვეყნის
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბაზისური ელექტროენერგიის მისაღებად
თბოელექტროსადგურებთან ერთად მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული
ჰიდროელექტროსადგურები.
აქვე

მოცემულია

მახასიათებლები,

მათი

ბმჰესების

მშნებლობის

უპირატესობები

რაც

მიზანშეწონილობის

ძირითადად

შემდეგი

მაჩვენებლებით გამოიხატება:


გამომუშავებული ელექტროენერგიის სიიაფე;



არ ახდენს ნაყოფიერი მიწები სამოღებას სამეურნეო ბრუნვიდან;



არ ითხოვს მაღლივი კაშხლების მშენებლობას და დატბორვის დიდ
ფართობებს;



მომხმარებელთან სიახლოვე.არ საჭიროებს ძვირადღირებული ეგხ-ე
ბის გაყვანის აუცილებლობას შორ მანძილზე



მშენებლობის მცირე ვადები;



არ ითხოვს დიდი ტვირთამწეობის ტექნიკის გამოყენებას, გზების
აშენებას

ტექნიკის

ტრანსპორტირებისთვის

და

კაშხლების

ასაშენებლად საჭირო მასალებისთვის და ა. შ;


დატბორვის დიდი ზონების არ არსებობა;



ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნება;



ძირითადი

კომუნიკაციებისგან

დაშორებული

დასახლებების

ელექტრიფიკაცია და სხვა.
საქართველოში 26 ათასი მდინარეა

აღწერილი და მათი საერთო

სიგრძე დაახლოებით 60 ათას კმ-ს შეადგენს. აქედან
საქართველოზე მოდის

18 ათასი მდინარე, ხოლო

დასავლეთ

აღმოსავლეთში

- 8

ათასი. მდინარეთა ძირითადი ნაწილი მიეკუთვნება მთის მდინარის ტიპს.
მდინარეების ჯამური პოტენციალის ტექნიკურად შესაძლებელი და
ეკონომიკურად ეფექტიანი ნაწილი 40 მლრდ.კვტსთ-ადაა შეფასებული.
დღევანდელი მდგომარეობით ათვისებულია10 მლრდკვტსთ, მათ შორის 6

19

მლრდკვტსთ დარეგულირებული (წყალსაცავიანი) ჰესებით დანარჩენი კი
ბუნებრივ

ჩამონადენზე

მომუშვე

ჰესებით.დაგეგმილი

ახალიჰესებით

დარეგულირიებული იქნება 4-6 მლრდკვტსთ დანარჩენი კი იქნება
ჩამონადენზე ანუ 40-დან ჩამონადენზე მომუშავე ჰესების წილი იქნება 29
მლრდკვტსთ.
საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს მონაცემებით დაწყებულია
და განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე იმყოფება 163 ჰესის პროექტი
ჯამური დადგმული სიმძლავრით 3000 მვტ და საშუალო წლიური
გამომუშავებით 14 მლრდ.კვტსთ.

მათ შორის მარეგულირებული ჰესების

ჯამური დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 1400 მვტ საშუალო წლიური
გამომუშავები

4,5

მლრდ.კვტსთ.არსებულიდაპერსპექტიულიჰესებისდადგმულისიმძალვრედ
აელექტროენერგიის

საშუალო

წლიური

გამომუშავება

მოცემულია

ცხრილში.
ცხრილი 4
არსებული და პერსპექტიული ჰესების დადგმული სიმძალვრე და
ელექტროენერგიის გამომუშავება2050 წლისთვის.
არსებული
ენერ-გია
სიმძლავრე
მლრდ.
მვტ
კვტსთ
მა
რე
გუ-ლ
ირ
ებ
ე
ლ
ი
მო
დი
ნება
ზე

1990

587

6.5

3.5

დაგეგმილი
ენერგია
სიმძლავე
მლრდ.
მვტ
კვტსთ

2000

3500

20

7

18

სულ
სიმძლავრე
მვტ

3990

4087

ენერგია
მლრდ.
კვტსთ

13.5

21.5

ლი ჰესების
ს გამომუშავება

სულ

2577

როგორც

5500

10

ცხრილიდან

ჩანს,

8077

25

მარეგულირებელ

35

ჰესებზე

მოდის

ტექნიკურ-ეკონომიკურად გამართლებული პოტენციალის დაახლოებით
35%, დანარჩენი კი ბუნებრივ მოდინებაზე აშენებულ ჰესებზე.

ნახ.3. არსებული ჰესების დადგმული
სიმძლავრე

საქართველოში

ნახ.4. დაგეგმილი ჰესების დადგმული
სიმძლავრე

ბუნებრივ

ჩამონადენზე

მომუშავე

ჰესების

მშენებლობის წასახალისებლად დადებით ფაქტორად მიჩნეულია წყლის
რესურსებით

სარგებლობისთვის

ძალზედ

მაგალითად

ჰიდროელექტროსადგურისათვის

მცირე

გადასახადი.

წყლით

ნახ.6. პერსპექტიული ჰესების ელექტროენერგიის

ასე

სარგებლობის

გადასახადი 1 გამომუშავება
კუბ. მეტრზე შეადგენს 0,01 თეთრი.
ამავე თავში გაანალიზებულია ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშვე
ჰესების ენერგეტიკული მახასიათებლები.
ბმჰესების

ერთ-ერთ

ენერგეტიკული

მახასიათებელია

მუშა

სიმძლავრეების უზრუნველყოფის მაჩვენებელი, რომელიც გვიჩვენებს
დროის რომელ მონაკვეთში და რა ხანგრძლიობით უზრუნველყოფსბმჰესი
მომხმარებელს განსაზღვრული სიმძლავრით და გამომუშავებით. სადგურის
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მუშა სიმძლავრეების უზრუნველყოფის მახასიათებლების გამოვლენის წესი
განხილულია

აბულის და

სტორის მცირე ჰესების მაგალითზე.

ამ

სადგურების თვიური სიმძლავრეები მოყვანილია ცხრილში

ცხრილი 5
ბ.მ. ჰესების „აბული“ და „სტორი“-ს მუშა სიმძლავრეების უზრუნველყოფის
მაჩვენებლები თვეების მიხედვით
№

მაჩვენებლები

თვეები
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

მ.ჰესების
დასახელება

2

მუშა სიმძლავრე მვტ

11,8

7,5

7,5

13,2

14,8

14,3

9,9

9,3

8

8,3

11,5

12,8

3

უზრუნველყოფილი
თვეების რა- ბა

5

12

12

3

1

2

7

8

10

10

6

4

4

მ.ჰესების
დასახელება

5

მუშა სიმძლავრე მვტ

1,6

1,6

3

7

8,8

8,5

7,7

4,8

4,4

4,1

2,7

2

6

უზრუნველყოფილი
თვეების რა - ბა

12

12

8

4

1

2

3

5

6

7

9

10

აბული

სტორი

ცხრილი 6
ბ. მ. ჰესების „აბული“ და „სტორი“-ს ყოველი თვის სიმძლავრეთა მაჩვენებლები
კლებადობის მიხედვით
აბულის ბუნებრივ ჩამონადენზე
მომუშავე ჰესი

სტორის ბუნებრივ ჩამონადენზე
მომუშავე ჰესი

სიმ-ძლა
ვრე

განმე-ო
რება

უზრუნველყოფილი
თვეების რიცხვი

სიმ-ძლა
ვრე

განმეო-რ
ება

უზრუნველ-ყოფ
ილი თვეების
რიცხვი

1

2

3

4

5

6

14,8

1

1

8,8

1

1

14,3

1

2

8,5

1

2

13,2

1

3

7,7

1

3
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12,8

1

4

7

1

4

11,8

1

5

4,8

1

5

11,5

1

6

4,4

1

6

9,9

1

7

4,1

1

7

9,3

1

8

3

1

8

8,3

1

10

2,7

1

9

8

1

10

2

1

10

7,5

2

12

1,6

2

12

იმისათვის,
შემოღებულია

რომ

გაგვიმარტივდეს

ტერმინიWFSI.

ინდექსი,რომელიც

წყლის

გვიჩვენებს

დამოკიდებული

მდინარეების

კლასიფიკაცია,

ჩამონადენის

სეზონურობის

პირობითად

ზამთარ(იმპორტზე

თვეებისრაოდენობა)-ზაფხულის(იმპორტისგან

თავისუფალი თვეების რაოდენობა) პროპორციას:
WFSIsum = WFSIsum /Qt
WFSIwin = WFSIwin /Qt
სადაც Qt - მდინარის წლიური ჩამონადენი
WFSIsum - მდინარის ზაფხულის ჩამონადენი (მაისი-აგვისტო)
WFSIwin- მდინარის ზამთრის ჩამონადენი (სექტემბერი-აპრილი)
ჰესების მშენებლობიბისას უპირატესობა უნდამიენიჭოს
ა) WFSIwin >WFSIsum თუ ასეთი იქნება საერთოდ
ბ) WFSIwin <1,5-2,0
გამოკვლევით დადგინდა, რომ წყლის ჩამონადენის სეზონურობის
ინდექსი, WFSI მერყეობს 1,0-4,4 ფარგლებში, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ
წყლის ჩამონადენიზამთრში 4,4 ჯერ ნაკლებია ან ტოლია ზაფხულის
ჩამონადენისა,

რაც

პროპორციულად

აისახება

ელექტროენერგიის

გამომუშავებაში. იმ მდინარეებზე სადაც აღნიშნული ინდექსი აღწევს მაღალ
მაჩვენებლებს რეკომენდებულია მარეგულირებელი ჰესების მშენებლობა,
ხოლო იმ მდინარეებზე სადაც ჩამონადენის სეზონურობის ინდექსი WFSI
აღწევს დაბალ მაჩვენებელს

რეკომენდებულია მოდინებაზე ჰესების
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მშენებლობა.

რაც უფრო დაბალია ჩამონადენის სეზონურობის ინდექსი,

მით მეტი პოტენციალი გააჩნია მდინარეს ზამთრის პერიოდში. საჭიროა
გაკეთდეს

საქართველოს

ჩამონადენის

ენერგეტიკული

სეზონურობის

ინდექსის

მდინარეების

მიხედვით

და

კლასიფიკაცია
მშენებლობაზე

გადაწყვეტილების მიღების და წარმოებული ელექტროენერგიის ფასის
განსაზღვრისას უპირატესობა მიენიჭოს დაბალი WFSI ინდექსის მქონე
ჰესებს. აღნიშნული კლასიფიკაცია მოგვცემს საშუალებას დავადგინოთ
სეზონური მარეგულირებელი ჰესების მშენებლობის შესაძლებლობა იმ
მდინარეებზე

სადაც

უფრო

ოპტიმალურად

და

ეფექტურად

იქნება

გამოიყენებული წყლის რესურსები.
რიგ

შემთვევებშიWFSI

მაქსიმალური

და

მნიშვნელობის
დადგინდესWFSI

ინდექსი

მინიმალური

დროს.
ინდექსი,

მოხმარების

საჭიროა
რაც

შეიძლება

თვეების

თითოეული

ზამთრში

დათვლილი

იყოს

სხვადასხვა

მდინარისთვის
ელექტროენერგიის

მაქსიმალური წარმოების საშუალებას მოგვცემს.
ნახაზზე მოცემულია ზოგიერთი მდინარის მახასიათებლები, რაც
შესაძლებლობას იძლევა განისაზღვროს წყლის ჩამონადენის სეზონური
ინდექსი.

ნახ. 7. მდინარეების ჰდროლოგიის გასაშუალოებული წლიური
მაჩვენებლები, რომლებიც მყინვარისა და თოვლის ნადნობი წყლებით
საზრდოობენ
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ნახ. 8. მდინარეების ჰდროლოგიის გასაშუალოებული წლიური მაჩვენებლები,
რომლებიც წვიმის წყლითა და მიწის ქვეშა გუნტის წყლებით საზრდოობენ

ვინაიდან საქართველოს მდინარეების წყლის ჩამონადენი თვეების
მიხედვით მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისაგან და ეს სხვაობა
გამოისახება მათზე ბმჰესების მიერ გამომუშვებულ ელექტროენერგიაში,
ელექტროენერგიის

რეალიზაცია

ცალკეული

ჰესებიდან

საკმაოდ

პრობლემატური იქნება. ასეთ შემთხვევაში ბაზარზე უპრიანია შემოვიდეს
კერძო კომპანია „კონსოლიდატორი“, რომელიც გააერთიანებს სხვადასხვა
რეგიონში მოქმედ რამდენიმე

მცირე ჰესის მიერ გამომუშავებულ

ელ.ენერგიას და უზრუნველყოფს მის რეალიზაციას, როგორც ქვეყნის
შიგნით, ასევე მის გატანას ექსპორტზე ისეთ ფასად, რომელიც მისაღები
იქნება ნებისმიერი ცალკე აღებული ბმჰესის მეპატრონისათვის.
ქვემოთ ცალცალკე

მოყვანილია იმ მდინარეების მაჩვენებლები,

რომლებიც იკვებებიან ბუნებრივი ნალექით და მყინვარებით. მათი ჯამური
მაჩვენებელი ნათლად მეტყველებს, თუ რამდენად უფრო ეფექტიანად
შეიძლება ჯამური ელექტროენერგიისრეალიზაცია.
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ნახ. 9. სხვადასხვა საზრდოობის მდინარეების პოტენციალის მაჩვენებლები
თვეების მიხედვით
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ნახ. 10. 5 მდინარის გენერაციისჯამური მაჩვენებლები, რომლებიც იკვებება
ბუნებრივი ნალექით:1-„აბული“ (მდ.ფარავანი), 2-„ახალქალაქი“ (მდ.ფარავანი),
3-„ხანწაბლისი 3“ (ხან-წაბლარის წყალი), 4-„ხანი 7“ (მდ.ხანისწყალი), 5-„ბახვი 2“
(მდ.ბახვისწყალი)

ნახ. 11. 5 მდინარის გენერაციის ჯამური მონაცემები, რომლებიც იკვებებიან
კავკასიონის მყინვარებიდან.1-„ლექარდე“ (მდ.მაგანა), 2-„ჯონოული“
(მდ.ჯონოული), 3-„კობი“ (მდ.თერგი), 4-„ჯუთა“ (მდ.ჯუთა), 5-„სტორი“
(მდ.სტორი)
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ნახ. 12.ათივე მდინარის გენერაციის გაერთიანებული მონაცემები

დასკვნები და რეკომენდაციები
1. სათბობ-ენერგეტიკული რესურსების არსებული მდგომარეობის, მათი
მარაგებისა და გამოყენების შესაძლებლობების გათვალისწინებით,
საქართველოს სრული ენერგეტიკული უსაფრთხოება ვერც ახლო და
ვერც შორეულ პერსპექტივაში მიღწეული ვერ იქნება.დღეისათვის
საქართველოში ხორციელდება მოთხოვნილი სათბობ-ენერგეტიკული
რესურსების მოცულობის 70%-ზე მეტის იმპორტი.
2. საქართველოს

ენერგეტიკული

უსაფრთხოების

ამაღლებისათვის

გარემოს დაცვის მოთხოვნების გათვალისწინებით

მაღალეფექტიანი

საჭიროა:


მარეგულირებელიჰიდროელექტროსადგურებისმშენებლობა.
შორის

სადაც

ეს

შესაძლებელია

ჰიდრომააკუმულირებელი

ელექტროსადგურების კომპლექსების მოწყობა;

28

მათ



ზამთარ-ზაფხულის და პიკური ენერგიების ექსპორტის სანაცვლოდ
ბაზისური ენერგიის იმპორტის განხორციელება;



ელექტროენერგეტიკულ

ბალანსში

ქარის,

მზისა

და

ნახშირის

პოტენციალის ჩართვა;


ზოგიერთ

ტექნოლოგიურ

ნახშირწყალბადიანი

და

საყოფაცხოვრებო

ენერგიაშემცველების

პროცესებში

ელექტროენერგიით

ჩანაცვლება;


ნახშირებზე

მომუშვე

თანამედროვე,

ეკოლოგიურად

უსაფრთხო

თბოელექტროსადგურის მშენებლობა;
3. საქართველოს
მკვეთრი

ელექტროენერგიის
სეზონურობიდან

წარმოება-მოხმარების
გამომდინარე

ბალანსის
საკუთარი

ჰიდროენერგეტიკული რესურსებით ელექტროენერგიაზე მოთხოვნის
დაკმაყოფილება შესაძლებელია მხოლოდ გაზაფხული-ზაფხულის 4-5
თვის (აპრილი-აგვისტო) პერიოდში. დანარჩენი 7-8 თვის განმავლობაში
საჭიროა

იმპრტირებულ

გაზზე

მომუშავე

თბოსადგურების

და

ელექტროენერგიის იმპორტის გამოყენება, რის გამოც ენერგეტიკული
დამოკიდებულების სეზონური ინდექსი (EDSI) 20% აჭარბებს.
4. ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის ამაღლების მიზნით საჭიროა
ადგილობრივი ენერგეტიკული რესურსების, მათ შორის პირველ რიგში
ჰიდროპოტენციალის

ათვისება.

დღევანდელი

მდგომარეობით

ათვისებულია ტექნიკურ-ეკონომიკურად დასაბუთებული ჰიდროპოტენციალის მხოლოდ 20-22%.
5. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში აქტიურად მიმდინარეობს
ჰესების მშენებლობა და ამ მომენტისთვის განვითარების სხვადასხვა
სტადიაზე

იმყოფება

განმავლობაში

163

პროექტი,

შემოდგომა-ზამთრის

უახლოესი

10-15

დეფიციტის

ელექტროენერგიის მოხმარების ყოველწლიური

წლის
შევსება,

5%-ზრდის ტემპის

პირობებშიც კი შეუძლებელი იქნება. ამდენად ჰიდრორესურსების
ოპტიმალური ათვისება კვლავაც მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება.
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6. საქართველოს მდინარეების საერთო რაოდენობიდან მხოლოდ 1-1,5%
(300-მდე მდინარე) შეიძლება

იქნას გამოყენებული ენერგეტიკული

მიზნებისთვის დანარჩენი წარმოადგენს მცირე წყლიან მდინარეებს ან
მშრალ ხევებს, რომლებიც მხოლოდ უხვი ნალექებისპერიოდში ივსება.
7. დარჩენილი

ჰიდროპოტენციალის

ათვისების

დროს,

რომელიც

წინასწარი შეფასებით 30 ტვტ.სთ, ფარგლებშია, ყურადღება უნდა
მიექცეს სეზონური ჰესების მშენებლობის შესაძლებლობის დადგენას და
ტექნიკური,

ეკონომიკური,

გარემოს

დაცვითი

და

სოციალური

ასპექტების გათვალისწინებით პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს მათ
მშენებლობას.
8. გასათვალისწინებელია, რომ საქრთველოს მდინარეების აბსოლიტური
უმრავლესობა

მკვეთრად

სეზონურია.

წყლის

ჩამონადენის

სეზონურობის ინდექსი, WFSI= 1,0 -4,4, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ
წყლის ჩამონადენი ზამთრში 4,4 ჯერ ნაკლებია ან ტოლია ზაფხულის
ჩამონადენისა,

რაც

პროპორციულად

აისახება

ელექტროენერგიის

გამომუშავებაში. იმ მდინარეებზე, სადაც აღნიშნული ინდექსი აღწევს
მაღალ

მაჩვენებლებს,

რეკომენდებულია

მარეგულირებელი

(სეზონური,თვიური, დეკადური დღეღამური), ჰესების მშენებლობა.
9. იმ მდინარეებზე, სადაც

ჩამონადენის სეზონურობის ინდექსიWFSI,

აღწევს დაბალ მაჩვენებელს ან წყლის ჩამონადენი ზამთარში ტოლია
ზაფხულის

ჩამონადენისა,

რეკომენდებულია

რეგულირების გარეშე ჰესების მშენებლობა.

მოდინებაზე,

რაც უფრო დაბალია

ჩამონადენის სეზონურობის ინდექსი, მით მეტი პოტენციალი გააჩნია
მდინარეს ზამთრის პერიოდში.
10. რეკომენდებულია

გაკეთდეს

საქართველოს

ე.წ

ენერგეტიკული

მდინარეების კლასიფიკაცია ჩამონადენის სეზონურობის ინდექსის
მიხედვით

და

მშენებლობაზე

გადაწყვეტილების

მიღების

და

წარმოებული ელექტროენერგიის ფასის განსაზღვრისას უპირატესობა
მიენიჭოს დაბალი WFSI ინდექსის მქონე ჰესებს.
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11. რიგ

შემთვევებშიWFSI

მაქსიმალური

და

მნიშვნელობის

ინდექსი

მინიმალური

დროს.

დადგინდესWFSI

შეიძლება
მოხმარების

საჭიროა

ინდექსი,

რაც

დათვლილი
თვეების

თითოეული
ზამთრში

იყოს

სხვადასხვა

მდინარისთვის

ელექტროენერგიის

მაქსიმალური წარმოების საშუალებას მოგვცემს.
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Summary
In the Soviet period proper attention was not given to construction ofsmall
and middle dams,which could work in basic mode. This approach in the age of
powerful countries of that time was absolutely justified, since the low efficiency
power stations couldn’t compete with huge dams, which where under
construction in this period in the Soviet Union. Moreover,up to 400 low power
dams were abandoned in 50-60’s of the past centuryin Georgiaas non-effective
facilities in parallel with construction of hydro power stations of high power.
The only hydropower unit,which construction was started and large volume
of workswas made (KhudoniHPP) according to energy programme, was stopped
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due to well-known reasons. Among thermal electric power stations, only the
expanding works of “Tbilsresi” (Tbilisi regional thermal power station) were done
partly. Namely, 9th and 10th energy unit, each 300 megawatt of capacity, were put
into operation, while 10th energy unit’s boiler plantwas exploded and it is
ineffective up today.
During Abkhazia civil war,newlyreconstructed Tkvarcheli Sresi with 220
megawatt of capacity was totally destroyed,also 3 stepsof Vardnili Sresi cascade
with installed capacity of 120 megawatt were destructed and became useless for
operation. The same story happened with thermal electric power station of Rustavi
metallurgical factory(150 megawatt of capacity), which was turned into scrap
metal.
It should be noted that installed capacity of acting hydro electric power
station and stations, which must be constructed in near future in Georgia, is equal
to nearly 3000 megawatt and inlong perspective they will completely satisfy
Georgia’s demand for peak power.
The demand for basic capacity and electricity is increasing every year,
butdevelopment of generating capacitiesdoesn’t not happen at the appropriate
pace. The power system is often forced to operate peak capacity in the inefficient
basic mode.
The present work is dedicated to finding a solution, which is aimed at
satisfying the important part of demand for basic capacity and electricityat the
expense of effective utilization of power potential of small and medium rivers.
This factwill make possible the increase of national energy security and
weakening the energy dependence from other countries. The solution of problems
encountered will afford to significantly reduce the import of electricity and /or
natural gas.
The work consists of four main chapters, in which the current state of
Georgianpower engineering,as well as the main directions of energy policy and
changes to be made, energy security requirements and ways ofproblem solutions
are described step-by-step. The overview of renewable energy sources in Georgia
is also given inthe thesis.
In this work, for the first time in the Georgian practice with the aim of
determination the long-term prospects is used a new method, which is based on
ratio between gross domestic product and the power consumption. Current state of
the national economy and development prospects are considered. Long-term
forecast analysis of electricity production in Georgia is conducted.
The paper pays special attention to hydropower resourcesof Georgia. The
hydrological characteristics of Georgian rivers, as well as annual internal
distribution of river runoffsare reviewed and analyzed.
The fuel and energy balance of many countries is studied and hydropower
potential of Georgia and Austria,as a more structurally similar, is compared.
The development trends of hydro power stations working on natural runoffs
worldwide are studied and analyzed. A conclusion is made that satisfyingthe major
part of demand for basic capacity and electricity needed for Georgian national
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economy and local population should be covered at the expense of this kind of
hydro power stations.
For the first time in Georgian practice with the aim of determination the
priorities of hydropower engineering is introduced the seasonal index of water
runoffs,consideration of which allowsus to define the construction facilities of
high priority.
Recommendations for enhancement the effectiveness ofhydro power stations
working on natural runoffs and built on the rivers with different hydrology must
be much more interesting for investors.
The conclusions and recommendations obtained as a result of this work will
allow our country to get the energetically and economically feasible solutions
related to the expediency of construction of specific hydro power stations.
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