
მცირემცირე

ჰიდროელექტროსადგურიჰიდროელექტროსადგური



ბროშურა მომზადებულია ენერგოავტობუსის 
პროექტის ფარგლებში.

პროექტი ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და 
მისი პარტნიორების მიერ.



შე სა ვა ლი

ეკო ნო მი კუ რი და გა რე მოდაც ვი თი პრობ ლე მე ბით გა მოწ ვე ულ მა 

გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წყა რო ე ბით და ინ ტე რე სე ბამ, სპე ცი ა ლის ტე-

ბის ყუ რადღ ე ბა მცი რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რებისკ ენ (მჰე სი) მი-

აპყ რო.

ინ ჟინ რუ ლი თვალ საზ რი სით მცი რე ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბის და ექ-

სპლო ა ტა ცი ის ას პექ ტე ბი არ არის ახა ლი — ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კის გან-

ვი თა რე ბა და იწყო მცი რე ჰე სე ბი სგან, რომ ლებ მაც შემ დგომ ში ად გი ლი 

მსხვილ სად გუ რებს და უთ მეს. 

მცი რე ჰე სე ბის კლა სი ფი კა ცია სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში და მო კი დე-

ბუ ლია ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბა ზე, გე ოგ რა ფი ულ მდე ბა რე ო ბა ზე, წყლის 

რე სურ სებ ზე, ტე რი ტო რი ის ათ ვი სე ბა ზე და სხვა პი რო ბებ ზე, აგ რეთ ვე 

ისეთ პა რა მეტ რებ ზე, რო გო რი ცა ა: დაწ ნე ვა, სიმ ძლავ რე, მუ შა თვა ლის 

დი ა მეტ რი და აშ. 

სა ქარ თვე ლო ში მცი რე სიმ ძლავ რის ელექ ტრო სად გურს მი ე კუთ ვნე-

ბა ისე თი ელექ ტრო სად გუ რი, რომ ლის საპ რო ექ ტო სიმ ძლავ რე არ აღე-

მა ტე ბა 13 მგვტ.-ს. 

ამ კლა სი ფი კა ცი ის და ყო ფა შე საძ ლე ბე ლია კი დევ ხუთ კა ტე გო რი ად: 

ჰე სე ბის კა ტე გო რი ე ბის გან საზღ ვრა

ცხრი ლი №1

დასახელება სიმძლავრე

პიკო ჰესი < 5.0 კვტ.

მიკრო ჰესი 5.0 – 100 კვტ.

მინი ჰესი 101 – 1000 კვტ. (1 მგვტ.)

მცირე ჰესი 1001 კვტ. – 13 მგვტ.

საშუალო და დიდი ჰესი > 13 მგვტ.
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ქვემოთ მოცემულია სა ჭი რო ცნო ბე ბი ყვე ლა კა ტე გო რი ის ჰიდ რო ე-

ლექ ტრო სად გუ რის შე სა ხე ბ. 

სა ჭი რო ცნო ბე ბი

პიკო ჰესი

სიმძლავრე < 5.0 კვტ

• ოჯახისათვის ელ.ენერგიის ლოკალური 
მომარაგება;

• მოითხოვს წყლის მცირე ხარჯებს, რაც 
ზრდის გამოსაყენებელი ადგილების 
რაოდენობას;

• პოტენციალი დამოკიდებულია 
ჰიდროლოგიურ პირობებზე;

• ადგილზე დამზადების შესაძლებლობა;

• დადგმული სიმძლავრის 1 კვტ.-ის 
ღირებულება დაბალია მზის, ქარის და 
დიზელის სისტემებთან შედარებით.

 მიკრო ჰესი

სიმძლავრე

5.0 – 100 კვტ

• ელ. ენერგიით მომარაგება -100 ოჯახამდე;

• მისაღებია საქართველოს ბევრი 
რეგიონისათვის;

• დამოკიდებულია ჰიდროლოგიურ 
პირობებზე.

მინი ჰესი

სიმძლავრე 101 - 

1000 კვტ (1 მგვტ)

• ელ. ენერგიით მომარაგება - 1000 ოჯახამდე 
(აგრეთვე, მცირე საწარმოები);

• მშენებლობის ღირებულება იზრდება სადგურის 
ჯამური ღირებულების 35%-ით;

• მოითხოვს პროექტის შედგენას და აგებას 
კვალიფიცირებული სპეციალიტების მიერ;

• აშენება შესაძლებელია — მცირე 
მდინარეებზე და საირიგაციო არხებზე.
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მცირე ჰესი

სიმძლავრე 

1001 კვტ - 13000 

კვტ (13 მგვტ) 

• ელ. ენერგიით მომარაგება – 15 000 
ოჯახამდე (ადგილობრივი სამრეწველო 
საწარმოები, პარალელური მუშაობა ერთიან 
ენერგოსისტემასთან);

• მოითხოვს მაღალხარისხოვანი სამუშაოს 
შესრულებას პროექტირების ეტაპზე, 
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს;

• აუცილებელია საპროექტო დოკუმენტაციის 
ექსპერტიზა, შეთანხმებები და სათანადო 
ნებართვების მიღება მშენებლობის 
საწარმოებლად;

• აუცილებელია გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების დოკუმენტაციის დამუშავება;

• აშენება შესაძლებელია - მცირე და საშუალო 
სიდიდის მდინარეებზე და საირიგაციო 
დანიშნულების კაშხლებზე;

საშუალო და 

დიდი ჰესი

სიმძლავრე > 13 მგვტ

სა ქარ თვე ლოს მცი რე ჰიდ რო ე ნერ გი ის

ტექ ნი კუ რი პო ტენ ცი ა ლი

და მი სი გა მო ყებ ნე ბის ის ტო რია

ჩვენს ქვე ყა ნა ში ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი სექ ტო რი ძალ ზე მნიშ ვნე-

ლო ვა ნი ა. პირ ვე ლი ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი აშენ და ბორ ჯომ ში, XIX 

სა უ კუ ნის მი წუ რულს. დღე ი სათ ვის ელექ ტრო ე ნერ გი ის გე ნე რა ცი ის 

85% ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რებ ზე მო დის. ზაფ ხუ ლის პე რი ოდ ში ელექ-

ტრო ე ნერ გი ის წარ მო ე ბის ერ თა დერთ წყა როს სწო რედ ჰე სე ბი წარ მო-

ად გე ნენ. 
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XX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში მცი რე ჰე სე ბის მშე ნებ ლო ბა სწრა ფი 

ტემ პით ვი თარ დე ბო და და 1930-1950-ი ან წლებ ში და ახ ლო ე ბით 400-

ზე მე ტი მცი რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი მუ შა ობ და სა სოფ ლო- სა-

მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბით. დღეს დღე ო ბით მა თი რიცხ ვი შემ ცირ და 

50-დე, რო მელ თა ჯა მუ რი დად გმუ ლი სიმ ძლავ რე 150 მგვტ-ს შე ად-

გენს, ხო ლო წლი უ რი გე ნე რა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი კი 700 მლნ.კვტ.სთ-

ის ტო ლი ა. 

ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბით მდი დარ სა ქარ თვე ლო ში შე-

საძ ლე ბე ლია აშენ დეს 1200-ზე მე ტი მცი რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი, 

3700 მგვტ. ჯა მუ რი სიმ ძლავ რით, რო მელ თა სა შუ ა ლოწ ლი უ რი გა მო მუ-

შა ვე ბა 16 მლრდ. კვტ.სთ-ი ა. 

ცხრილ №2-ში მო თავ სე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს მცი რე ჰიდ რო ტექ ნი-

კუ რი პო ტენ ცი ა ლის რიცხ ვობ რი ვი მო ნა ცე მე ბი. 
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ცხრი ლი №2

და სა ხე ლე ბა მდი ნა რე მჰე სე ბი

ჯა მუ რი დად გმუ-

ლი სიმ ძლავ რე,

მგვტ

წლი უ რი ჯა მუ რი, 

გა მო მუ შა ვე ბა,

მლრდ.კვტ.სთ

და სავ ლეთ

სა ქარ თვე ლოში
204 725 2740 13.6

აღ მო სავ ლეთ

სა ქარ თვე ლო ში 
152 526 989 5.8

ჯამურად

სა ქარ თვე ლოში
356 1251 3730 19.5

ქვე მოთ მო ცე მუ ლია იმ ძი რი თა დი სა კითხ ე ბის ზო გა დი მი მო ხილ ვა, 

რომ ლის ცოდ ნაც აუ ცი ლე ბე ლია და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის მცი-

რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რე ბის მშე ნებ ლო ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბის წი-

ნას წა რი შე ფა სე ბი სათ ვის.

სა ბო ლოო ტე ნი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი სა ღე ბად და მშე ნებ-

ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბის სა ბო ლოო დად გე ნი სათ ვის 

აუ ცი ლე ბე ლია კვა ლი ფი ცი ური სპე ცი ა ლის ტე ბის მი ერ სა თა ნა დო გა ან-

გა რი შე ბე ბის ჩა ტა რე ბა და დას კვნე ბის მომ ზა დე ბა.

მჰე სის სქე მე ბი

მჰე სი არის ნა გე ბო ბა თა და მოწყ ო ბი ლო ბა თა კომ პლექ სი, რო მე ლიც 

ჰიდ რავ ლი კურ ენერ გი ას გარ დაქ მნის ელექ ტრო ე ნერ გი ად.

მჰე სის სქე მის ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტე ბი ა: წყალ მიმ ღე ბი,  სა დე რი ვა-

ციო არ ხი, სა დაწ ნეო აუ ზი, სად აწნეო 

მის ლა დე ნი, სად გუ რის შე ნო ბა, ჰიდ-

რო აგ რე გა ტი და წყლის გამ ყვა ნი არ ხი.

მცი რე ჰე სის სქე მა და მო კი დე ბუ-

ლია იმა ზე, თუ რა სა შუ ა ლე ბი თაა მი-

ღე ბუ ლი კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი წყლის 

დაწ ნე ვა. 

კაშ ხლი ა ნი და კა ლა პო ტუ რი სქე-

მე ბი - რო დე საც მთე ლი დაწ ნე ვა კაშ-
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ხლის აგე ბით მი ი ღე ბა და ჰიდ რო-

ე ლექ ტრო სად გუ რის სა მან ქა ნო 

შე  ნო  ბა გან ლა გე ბუ ლია უშუ ა ლოდ 

კაშ ხალ თან, ქვე და ბი ეფ ში, კაშ-

ხლის ტან ში.

სა ქარ თვე ლოს პი რო ბებ ში ამ 

სქე მე ბით მდი ნა რე ე ბის გა მო ყე ნე-

ბა მცი რე ჰე სე ბის ასა გე ბად იშ ვი-

ა თად ხ დე ბა.

დე რი ვა ცი უ ლი სქე მა — ამ შემ თხვე ვა ში დაწ ნე ვა დე რი ვა ცი ის (მილ-

სა დე ნი, არ ხი) მეშ ვე ო ბით მი ი ღე ბა. სა ქარ თვე ლოს პი რო ბებ ში აღ ნიშ ნუ-

ლი სქე მით მუ შა ობს თით ქმის ყვე ლა მცი რე ჰე სი.

 

ჰიდ რავ ლი კუ რი ძრა ვე ბი

ჰიდ რო ტურ ბი ნა — არის მან ქა ნა, რო მე ლიც ჰიდ რავ ლი კურ ენერ გი-

ას გარ დაქ მნის მექ ანი კურ ენერ გი ად.

წყლის ენერ გი ის მი ღე ბის თვალ საზ რი სით სა მი სა ხის ტურ ბი ნა არ-

სე ბობს:

წყლის ბორ ბა ლი, უმარ ტი ვე სი მე ქა ნიზ მი ა. მი სი დამ-

ზა დე ბა ად ვი ლია კუს ტა რულ პი რო ბებ ში, ხა სი ათ დე ბა 

მომ სა ხუ რე ო ბის სი ი ა ფით და გა მო ი ყე ნე ბა სარ წყავ სის-

ტე მებ ში, წის ქვი ლებ ში და სხვა.

აქ ტი უ რი ტურ ბი ნე ბის ტი პე ბი:

აქ ტი უ რი ტი პის ტურ ნი ნე ბებ ში ხდე ბა წყლის კი ნე ტი-

კუ რი ენერ გი ის გა მო ყე ნე ბა და მათ იყე ნე ბენ ძი რი თა დათ დი დი დაწ ნე-

ვის და შე და რე ბით მცი რე ხარ ჯე ბის შეწ მთხვე ვა ში.

• პელ ტო ნის ტიპი 

• ბან კის ტიპი 

სადერევაციო

არხი
წყალმიმღები

სადაწნეო 

აუზი

სადაწნეო 

მილსადენი

მჰესის შენობაწყალგამყვანი 

არხი
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რე აქ ტი უ რი ტურ ბი ნე ბის ტი პე ბი

ძი რი თა დად გამ დი ნა რე წყლის პო ტენ ცი ურ ენერ გი ას იყე ნე ბენ და 

ნა წი ლობ რი ვად კი ნე ტი კურ საც, რის გა მოც ასე თი ტი პის ტურ ბი ნე ბი 

გა მო ი ყე ნე ბა სა შუ ა ლო დაწ ნე ვის და ხარ ჯის დროს. 

•  რა დი ა ლურ -ღერ ძუ ლი- ფრენ სი სის ტი პი 

• მო საბ რუ ნე ბელ -ფრთი ა ნი, კაპ ლა ნის ტი პი 

• პრო პე ლე რუ ლი ტიპი   

დი აგ რა მა ზე ნაჩ ვე ნე ბია ჰიდ რო ტურ ბი ნის ტი პე ბის მუ შა ო ბის დი ა პა-

ზო ნი.

მა გა ლი თი სათ ვის, ბან კის ტი პის ტურ ბი ნის გა მო ყე ნე ბა მი ზან შე წო-

ნი ლია დი დი დაწ ნე ვის და შე და რე ბით მცი რე ხარ ჯე ბის დროს.

წყლის ვარდნა (დაწნევა), მ

10000 კვტ

5000 კვტ

1000 კვტ500 კვტ

100 კვტ

10 კვტ

50 კვტ

წყლის ხარჯი მ3 /წმ

პელტონი

ფრენსისი

ბანკი

კაპლანი

9



მცი რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რის სიმ ძლავ რის და

გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ენერ გი ის დად გე ნა

1 მეტ რი სი მაღ ლი დან  ყო ველ წამ ში ვარ დნილ 1 ლიტრ წყალს 

(0.001 მ3/წმ) ტი პი ურ მცი რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გურ ში წე ლი წად ში 

შე უძ ლია გა მო ი მუ შა ვოს  20-30კვტ.სთ. ელექ ტრო ე ნერ გია

სიმ ძლავ რის (N ) ერ თე უ ლია ვა ტი (ვტ) (1 მვტ = 1,000 კვტ = 1,000,000 

ვტ) და გა ნი საზღ ვრე ბა ფორ მუ ლით:

N = Q • H • 9.81 • η, კვტ

სა დაც: 

H – დაწ ნე ვა ანუ წყლის დო ნე თა სხვა ო ბა (ვარ დნა), (მ) 

Q – ტურ ბი ნა ში გა სა ტა რე ბე ლი წყლის ხარ ჯი, (მ3/წმ)

η – მარ გი ქმე დე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი (მ.ქ.კ.), რომ ლის მნიშ ვნე ლო ბა 
მცი რე ზო მის აგ რე გა ტე ბის თვის შე ად გენს 0.6-0.7 

ენერ გი ის (E) ერ თე უ ლია კი ლო ვატ სა ა თი E (კვტ.სთ)

(1 გვტ.სთ = 1,000 მვტ.სთ = 1,000,000 კვტ.სთ) და

გა ნი საზღ ვრე ბა ფორ მუ ლით:

E = N სიმ ძლავ რე (კვტ) • დრო (სთ) ( კვსთ)

წყლის Q ხარ ჯის დად გე ნა Q (მ3/წმ)

წყლის ხარ ჯის დად გე ნის მრა ვა ლი სხვა-

დას ხვა მე თო დი და ხერ ხი არ სე ბობს.

მო ცუ ლო ბი თი მე თო დი გა მო ი ყე ნე ბა მცი რე 

ხარ ჯე ბის გა სა ზო მად. გა ზომ ვა ხდე ბა შემ დეგ-

ნა ი რად:

წყლის ნა კა დი უნ და მივ მარ თოთ ცნო ბი ლი 

W მო ცუ ლო ბის რე ზერ ვუ არ ში და დავ თვა ლოთ 

ავ სე ბის T დრო.

ხარ ჯი და ვით ვა ლოთ ფორ მუ ლით: 

Q = W/T, მ3/წმ;
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სა დაც, 

Q - წყლის ხარ ჯი Q, მ3/წმ. 

W -რე ზერ ვუ ა რის მო ცუ ლო ბა ა, მ3. 

T -დრო, წმ.

მა გა ლი თად თუ 200 ლიტ რი (0.2მ3) მო ცუ ლო ბის რე ზერ ვუ ა რი წყლის 

ნა კად მა აავ სო 8 წამ ში. 

ხარ ჯი ტო ლი იქ ნე ბა :

Q= 0.2/8= 0.025 მ3/წმ

 ნე ბის მი ე რი ხარ ჯის გა ზომ-

ვა შე იძ ლე ბა მდი ნა რის ცოცხ ა-

ლი კვე თის ω (მ3) და წყლის სიჩ-

ქა რის ნამ რავ ლით. სუ რათ ზე 

ნაჩ ვე ნე ბია თუ რო გორ ხერ ხდე-

ბა მდი ნა რის კვე თის დად გე-

ნა. მდი ნა რის ვიწ რო ად გი ლას, 

სა დაც უკ ვე არ სე ბობს ხი დი ან 

ად ვი ლად მო ხერ ხდე ბა ხი დის 

მსგავ სი რა მის მოწყ ო ბა, ვყოფთ კა ლა პოტს 1 მეტ რი ან სექ ცი ე ბად და 

თი თო ე უ ლის სიღ რმეს ვზო მავთ ლარ ტყის მეშ ვე ო ბით.. შემ დეგ ვან გა-

რი შობთ თი თო ე უ ლი მო ნაკ ვე თის ფართს და ვა ჯა მებთ. 

მა გა ლი თად: მდი ნა რის კა ლა პო ტის კვე თი გავ ყა ვით 1 მეტ რი ა ნი 

სი გა ნის 6 სექ ცი ად (ი ხი ლე სუ რა თი) ორი სამ კუთხ ე დის და ოთხი მარ-

თკუთხ ე დის ფორ მის. მარ თკუთხ ე დის ფარ თო ბი უდ რის სი მაღ ლის და 

სი გა ნის ნამ რავლს, სამ კუთხ ე დის ფარ თო ბი კი მი სი გვერ დე ბის ნამ რავ-

ლის ნა ხე ვარს. მი ღე ბუ ლი ფარ თო ბე ბის ჯა მი წრმო ად გენს მდი ნა რის ამ 

მო ნაკ ვე თის ცოცხ ალ კვეთს.

მდი ნა რის წყლის სიჩ ქა რის და სად გე ნა დაც ვი ყე ნებთ ად ვილ ხერხს:.

მდი ნა რის ნა პირ ზე ჩანიშნეთ რა ღაც მო ნაკ ვე თი და გა ზო მეთ თუ 

რამ დენ წამ ში გა ივ ლის ამ მო ნაკ ვეთს თქვენს მი ერ ჩაგ დე ბუ ლი ხის ნა-

ფო ტი. მა გა ლი თად: 10 მეტ რი ა ნი მო ნაკ ვე თი ნა ფოტ მა 30 წამ ში გა ი ა რა. 

წყლის სიჩ ქა რე ამ მო ნაკ ვეთ ში 0.3 მ/წმ -ი ა.

სექცია

1 მეტრი
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Q = V • ω მ3/წმ

სა დაც

Q – წყლის ხარ ჯი Q, მ3/წმ 

V – მდი ნა რე ში წყლის სიჩ ქა რე, მ/წმ 

ω – მდი ნა რის ცო ხა ლი კვე თი მ2

დაწ ნე ვის გა ზომ ვა, H (მ)

დაწ ნე ვის (წყლის ვარ დნის 

სი მაღ ლე), ანუ ზე და და ქვე და 

ბი ე ფის შო რის ვერ ტი კა ლუ რი 

მან ძილის დო ნე თა სხვა ო ბის 

გა ზომ ვა რა მ დე ნი მე გზით არის 

შე საძ ლე ბე ლი:

• საკ მა რი სი სი ზუს ტით ტო პოგ რა ფი ულ, მსხვილ მას შტა ბი ან რუ კა ზე;

• ალ ტმეტ რის მეშ ვე ო ბით;

• კუს ტა რულ პი რო ბებ ში თა რა ზო სა და მარ ტი ვი თვით ნა კე თი” ნი ვე-
ლი რის” სა შუ ა ლე ბით;

ქვე მოთ მო ცე მულ დიაგრამის მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლია სად გუ რის 

სიმ ძლავ რის დად გე ნა თუ გვაქვს წყლის ვარ დნის H და ხარ ჯის Q მაჩ-

ვე ნებ ლე ბი.

დაწნევა
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მჰე სის ელექ ტრო სად გუ რის სიმ ძლავ რის დი არ გა მა

ქვე მოთ გან ხი ლუ ლია ისე თი სა კითხ ე ბი, რომელთა 

გათვალისწინება აუ ცი ლე ბე ლია პი კო,

მიკ რო ან მცი რე ჰე სის აშე ნე ბის სურ ვი ლის შემ თხვე ვა ში.

რა მო ნა ცე მე ბია სა ჭი რო მცი რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რის 

საწყ ი სი ტექ ნი კუ რი შე ფა სე ბი სათ ვის?

მცი რე ჰე სე ბის პრო ექ ტის საწყ ი სი ტექ ნი კუ რი შე ფა სე ბი სათ ვის სა-

ჭი როა შემ დე გი ინ ფორ მა ცია და მო ნა ცე მე ბი:

• ხარ ჯი და დაწ ნე ვა; 

• ტო პოგ რა ფი უ ლი რუ კე ბი, წყალ შემ კრე ბი აუ ზის ფარ თო ბის გა ან-
გა რი შე ბი სათ ვის.

• ინ ფორ მა ცია ძი რი თად კლი მა ტურ და ჰიდ რო ლო გი ურ პი რო ბებ ზე

• ინ ფორ მა ცია გე ო ლო გი უ რი პი რო ბე ბის, გრუნ ტის და სამ შე ნებ ლო 
მა სა ლე ბის შე სა ხებ

64 კვტ

32 კვტ

16 კვტ

8 კვტ

4 კვტ

2 კვტ
1 კვტ500 ვტ

125 ვტ

250 ვტ

მილსადენის დიამეტრი

H მ

Q ლ/წმ
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• ელ .ე ნერ გი ის მოთხ ოვ ნა ობი ექ ტის გან ლა გე ბის ად გი ლას (ქსელ-
თან მი ერ თე ბის სა კითხ ი) 

• ობი ექ ტის ხელ მი საწ ვდო მო ბა მი სი ად გილ მდე ბა რე ო ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით;

• მშე ნებ ლო ბის ღი რე ბუ ლე ბა მი სი ად გილ მდე ბა რე ო ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით

პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი პრო ექ ტის

საწყ ი სი შე ფა სე ბი სათ ვის 

1. მო ი პო ვეთ რა ი ო ნის რუ კა და გან საზღ ვრეთ ობი ექ ტის ად გილ მდე ბა-
რე ო ბა.

2. გან საზღ ვრეთ, შე საძ ლე ბე ლია თუ არა მცი რე ჰე სის ქსელ თან მი ერ თე ბა.

3. თუ ქსელ თან მი ერ თე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, გა მო ი ან გა რი შეთ სა მო მავ-
ლო მომ ხმა რებ ლის მოთხ ოვ ნა ელ. ენერ გი ა ზე. 

4. გა მო ი ან გა რი შეთ წყალ შემ კრე ბი აუ ზის ფარ თო ბი, წყალ მიმ ღე ბის 
გან ლა გე ბის ად გი ლამ დე.

5. მო ი პო ვეთ ჰიდ რო ლო გი უ რი მო ნა ცე მე ბი (მაგ. მდი ნა რის ხარ ჯის 
მო ნა ცე მე ბი) და გა მო ი ან გა რი შეთ მი ნი მა ლუ რი და სა შუ ა ლო ხარ ჯი.

6. არ ჩე უ ლი ობი ექ ტი სათ ვის გა მო ი ან გა რი შეთ მი ნი მა ლუ რი და სა შუ ა-
ლო სიმ ძლავ რე.

7. შე ა ფა სეთ ყო ველ წლი უ რი ელ .ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბა.

8. ელ .ე ნერ გი ის მოთხ ოვ ნის მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე ა და რეთ მი ღე ბუ ლი მი ნი-
მა ლუ რი გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელ .ე ნერ გი ის მაჩ ვე ნებ ლებ თან.

9. შე ის წავ ლეთ ალ ტერ ნა ტი უ ლი ენერ გი ის წყა რო ე ბის გა მო ყე ნე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი.

10. გამოიყენეთ წარმატებული მაგალითების გამოცდილება.

11. შე ა ფა სეთ პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბა.

12. გა მო ი ან გა რი შეთ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ენერ გი ის ღი რე ბუ ლე ბა.

13. გა მოკ ვე თეთ პრო ექ ტის მი ზა ნი და კონ ცეფ ცი ა.

14. შეაფასეთ პროექტის მიმზიდველობა.

1. მო ი პო ვეთ ობი ექ ტის ად გილ მდე ბა რე ო ბის ტო პოგ-

რა ფი უ ლი რუკა 

• ად გი ლობ რი ვი ხელ მძღვა ნე ლე ბი სა გან მი ი ღეთ 
რე ა ლუ რი რუ კე ბი. 

• რუკე ბის მას შტა ბი უნ და იყოს მი ნი მუმ 1:50,000, 
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უკე თე სია თუ იქ ნე ბა 1:25,000 ან 1:10,000

• გან საზღ ვრეთ მცი რე ჰე სის პო ტენ ცი უ რი ად გილ მდე ბა რე ო ბა 
რუკა ზე.

2. გან საზღ ვრეთ, შე საძ ლე ბე ლია თუ არა მცი რე ჰე სის სა ერ თო ქსელ-

თან მი ერ თე ბა

• გან საზღ ვრეთ უახ ლო ე სი ელ. გა დამ ცე მი ხა ზის მდე ბა რე ო ბა (და-
ბა ლი და სა შუ ა ლო ძაბ ვით). 

• რუკა ზე გან საზღ ვრეთ მან ძი ლი პო ტენ ცი უ რი მცი რე ჰე სი დან ქსე-
ლამ დე.

• გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რდნო ბით: თუ მან ძი ლი ქსე ლი დან სად გუ-
რამ დე ნაკ ლე ბია 1 კმ-ზე დად გმუ ლი სიმ ძლავ რის თი თო ე ულ 100 
კვტ-ზე, მა შინ ქსელ თან მი ერ თე ბა რენ ტა ბე ლუ რია

3. შე ა ფა სეთ ელ .ე ნერ გი ის მოთხ ოვ ნა  (იმ შემ თხვე ვა ში თუ ქსელ თან მი-

ერ თე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა)

• გან საზღ ვრეთ 200 ვტ. ერ თი ოჯა ხის თვის (გა ნა თე ბი სათ ვის).

• გან საზღ ვრეთ 500 ვტ. ერ თი ოჯა ხის თვის (გა ნა თე ბი სათ ვის, ტე ლე 
და რა დიო არ ხე ბის მი ღე ბი სათ ვის).

• გან საზღ ვრეთ 2,5 კვტ. ერ თი ოჯა ხის თვის (გა ნა თე ბი სათ ვის, ტე-
ლე, რა დიო არ ხე ბის მი ღე ბი სათ ვის და გათ ბო ბი სათ ვის).

• გან საზღ ვრეთ 2,0 კვტ. მა ღა ზი ა ში არ სე ბუ ლი სა მა ცივ რო და ნად-
გა რი სათ ვის.

• გან საზღ ვრეთ 5.0 კვტ. სადურგლო სა ამ ქრო სათ ვის, სა დაც მუ შა-
ობს ხერ ხი, დრე ლი და ა.შ.

4. გა მო ი ან გა რი შეთ წყალ შემ კრე ბი აუ ზის ფარ თო ბი

• გა მო ი ან გა რი შეთ წყალ შემ კრე ბი აუ ზის ფარ თო ბი, წყლალ მიმ ღე-
ბის გან თავ სე ბის ადგილამდე.

• გა მო ი ყე ნეთ ტო პოგ რა ფი უ ლი რუკა და პლა ნი მეტ რი. 

• და ხა ზეთ წყალ შემ კრე ბი აუ ზის მდე ბა რე ო ბა მი ლი მეტ რუ ლა  ზე და 
და ით ვა ლეთ კვად რა ტე ბი.

5. მი ი ღეთ ჰიდ რო ლო გი უ რი მო ნა ცე მე ბი და შე ა ფა სეთ მი ნი მა ლუ რი ხარ ჯი

• შე ა ფა სეთ მი ნი მა ლუ რი ხარ ჯი კო რე ლა ცი ის მე თო დით.

• აირ ჩი ეთ ჰიდ რო მე ტეოსად გუ რი რაც შე იძ ლე ბა ახ ლოს შე რ ჩე ულ 
ად გილ თან. 
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• და ა ფიქ სი რეთ მი ნი მა ლუ რი ხარ ჯი და წყალ შემ კრე ბი აუ ზის ფარ-
თო ბი.

• გა მო ი ან გა რი შეთ მი ნი მა ლუ რი ხარ ჯი არ ჩე ულ ად გილ ზე წყალ შემ-
კრე ბი აუ ზის ფარ თო ბის მარ ტი ვი კო რე ლა ცი ის გზით.

6. გა მო ი ან გა რი შეთ არ ჩე უ ლი სად გუ რის სიმ ძლავ რე 

N = Q * H * 9.81 * η, კვტ.

სა დაც: 

H – არის დაწ ნე ვა ანუ დო ნე თა სხვა ო ბა (ვარ დნა) (მ) 

Q – ტურ ბი ნა ში გა სა ტა რე ბე ლი წყლის ხარ ჯი (მ3 / წმ)

η – მარ გი ქმე დე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი (მ.ქ.კ.), რომ ლის მცი რე 
ზო მის აგ რე გა ტე ბის თვის მ.ქ.კ.-ის მნიშ ვნე ლო ბა შე ად გენს 
0.6-0.7 

7. შე ა ფა სეთ ყო ველ წლი უ რი ელ .ე ნერ გი ის გა მო მუ შა ვე ბა 

E 
წლი უ რი

 = N 
საპ რო ექ ტო

 • PF • 8760 

E 
წლი უ რი

 = გა მო მუ შა ვე ბუ ლი წლი უ რი ენერ გია (კვტ.სთ)

N 
საპ რო ექ ტო

 = სიმ ძლავ რე (კვტ)

8760 = წე ლი წად ში სა ა თე ბის რა ო დე ნო ბა 

PF = ჰეს -ის მუ შა ო ბის ფაქ ტო რი (50 - 75 %), აღ წერს ჰე სის მუ შა ო ბას 

გარ კვე უ ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში, მაგ, და მო კი დე ბუ ლია 

— დატ ვირ თვის ცვლი ლე ბებ ზე:

— მომ სა ხუ რე ო ბა ზე:

— გა უთ ვა ლის წი ნე ბელ გა მორ თვებ ზე.

8. შე ა და რეთ ელ .ე ნერ გი ის მოთხ ოვ ნი ლე ბის (E
მოთხ

) და სად გუ რის მი-

ნი მა ლურ გა მო მუ შა ვე ბის (E
მინ

) მაჩ ვე ნებ ლე ბი (თუ სად გუ რის ჩარ თვა 

ქსელ ში არ ხერ ხდე ბა)

• თუ E
მოთხ

 < E
მინ

, მა შინ არ ჩე ულ ად გილ მდე ბა რე ო ბას საკ მა რი სი 
ჰიდ რო რე სურ სი გა აჩ ნია, რა თა და აკ მა ყო ფი ლოს მომ ხმა რე ბელ თა 
მოთხ ოვ ნა.

• თუ E
მოთხ

 > E
მინ

, მა შინ არ ჩე ულ ად გილ მდე ბა რე ო ბას საკ მა რი სი 
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ჰიდ რო რე სურ სი არ გა აჩ ნი ა, ამ შემ თხვე ვა ში უმ ჯო ბე სია ვე ძე-
ბოთ უფ რო დი დი პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე ად გი ლი, ან ენერ გი ის 
სხვა წყა რო.

9. შე ის წავ ლეთ ალ ტერ ნა ტი უ ლი ენერ გი ის წყა რო ე ბის გა მო ყე ნე ბის შე-

საძ ლებ ლო ბე ბი

• ენერ გი ის ალ ტერ ნა ტი ულ წყა რო ებს წარ მო ად გე ნენ, მაგ:

ქსე ლი დან მი ღე ბუ ლი ელ .ე ნერ გი ა; ქა-

რის, მზის, ბი ო მა სის ენერ გი ა; დი ზელ -გე ნე-

რა ტო რე ბი; კომ ბი ნი რე ბუ-

ლი სის ტე მე ბიც შე იძ ლე ბა 

გა მო ი ყე ნოთ.

ნუ მი აქ ცევთ უფ რო 

დიდ ყუ რადღ ე ბას ტექ ნი კურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, 

ვიდ რე ეკო ნო მი კურს.

10. გამოიყენეთ წარმატებული მაგალითების გამოცდილება

• შეძ ლე ბის დაგ ვა რად გა მო ი ყე ნეთ სტან დარ ტუ ლი მო დე ლე ბი.

• თქვე ნი საპ რო ექ ტო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის არ ჩე ვის დროს და ეყ რდე-
ნით არ სე ბუ ლი ჰე სე ბის სქემე ბის მა გა ლი თებს.

• თა ვი აა რი დეთ გარ თუ ლე ბულ ან ტექ ნი კუ რად გა უ მარ თავ საპ რო-
ექ ტო გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს. 

• ოპტიმალურად შეარჩიეთ მილ სა დე ნის სიგ რძე, ელექ ტრო გა დამ-
ცე მი ხა ზის მანძილი ქვე სად გუ რამ დე, მი სას ვლე ლი გზე ბის არ სე-
ბო ბა და ა.შ.

11. შე ა ფა სეთ პრო ექ ტის რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის სა ჭი რო  და ნა ხარ ჯე ბის 

რა ო დე ნო ბა

• პრო ექ ტის რე ა ლი ზა ცი ი სათ ვის სა ჭი რო და ნა ხარ ჯე ბის რა ო დე ნო-
ბის შე ფა სე ბის პირ ვე ლი ან გა რი შის დროს, სი ზუს ტემ შე იძ ლე ბა არ 
გა და ა ჭარ ბოს ± 30%-ს

• სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბის ერ თე უ ლით გან საზღ ვრეთ სამ შე ნებ ლო სა-
მუ შა ო ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა.

• მოწყ ო ბი ლო ბე ბის ღი რე ბუ ლე ბად აი ღეთ ანა ლო გი ურ ობი ექ ტებ ზე 
გა მო ყე ნე ბუ ლი მოწყ ო ბი ლო ბე ბის ღი რე ბუ ლე ბა. 
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• და ა მა ტეთ გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის ხარ ჯე ბი

12. და ად გი ნეთ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელ .ე ნერ გი ის ღი რე ბუ ლე ბა

• ელ. ენერ გი ის თვით ღი რე ბუ ლე ბა გა მო ი ან გა რი შეთ ქვე მოთ მო ცე-
მუ ლი ფორ მუ ლით:

ენერგიის თვითღირებულება=
საპროცენტო განაკვეთი + წლიური ხარჯები (ე&მ)

ელ.ენერგიის წლიური გამომუშავება

სადაც:

ე&მ — ექ სპლო ა ტა ცია და მომ სა ხუ რე ო ბა

• შე ა და რეთ ენერ გი ის თვით ღი რე ბუ ლე ბა ელ .ე ნერ გი ის გა ყიდ ვის 
ტა რიფს. 

13. პრო ექ ტის ამო ცა ნე ბის გა მოკ ვე თა და კონ ცეფ ცის ჩა მო ყა ლი ბე ბა 

პრო ექ ტის ამო ცა ნის და კონ ცეფ ცი ის ტი პი უ რი კითხ ვე ბი:

• რა არის პრო ექ ტის მი ზა ნი?

• ეს პრო ექ ტი საქ ველ მოქ მე დოა თუ კო მერ ცი უ ლი?

• ვინ იქ ნე ბა პრო ექ ტი დან მო გე ბის ძი რი თა დი მიმ ღე ბი?

• ვინ იქ ნე ბა პრო ექ ტის მფლო ბე ლი?

14. პრო ექ ტის მიმ ზიდ ვე ლო ბის შე ფა სე ბა

რა არის სა ჭი რო, რომ პო ტენ ცი უ რი პრო ექ ტი უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი 

გახ დეს?

მცი რე ჰე სე ბი შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ტექ ნი კუ რად მიმ ზიდ ვე ლად, 

თუ სრულ დე ბა შემ დე გი პი რო ბე ბი:

14.1. დაწ ნე ვა: სა ან გა რი შო დაწ ნე ვა 40 მ-ზე მე ტია

გან მარ ტე ბა:

სქე მე ბი და ბა ლი (< 20მ) და სა შუ ა ლო დაწ ნე ვით (<40მ) ნაკ-

ლე ბად მიმ ზიდ ვე ლი ა, რად გა ნაც ყვე ლა ჰიდ რო ტექ ნი კუ რი ნა-

გე ბო ბე ბი უნ და დაპ რო ექ ტდეს წყლის დიდ მო ცუ ლო ბა ზე, რაც 

მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის მათ გა ბა რი ტებს. ეს ზრდის არა მხო-

ლოდ პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბას, არა მედ სირ თუ ლე ებ საც და 

ასე ვე ტექ ნი კურ რის კებ საც.
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გა მო ნაკ ლისს წარ მო ად გენს სა ი რი გა ციო არ ხებ ზე აგე ბუ-

ლი მცი რე ჰე სე ბი, რომ ლე ბიც ტექ ნი კუ რად გა მარ თლე ბულ ნი 

არი ან 7მ. დაწ ნე ვის დრო საც. 

14.2. ობი ექ ტის სქე მა: დე რი ვა ცი ის ქა ნო ბი ან დაწ ნე ვის შე ფარ დე ბა 

არ ხის სიგ რძეს თან 10%-ია ან უფ რო მე ტი 

გან საზღ ვრა: რაც უფ რო მოკ ლეა სა დე რი ვა ციო არ ხი 

(ან მილ სა დე ნი) სა ჭი რო დაწ ნე ვის შე საქ მნე ლად, მით უფ-

რო მიმ ზიდ ვე ლია პრო ექ ტის და ნა ხარ ჯე ბი და რის კე ბი კი 

და ბა ლია. 

14.3. წყლის ხარ ჯი: გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძლავ რე უფ რო მა ღა ლია 

ვიდ რე მოთხ ოვ ნა

გან საზღ ვრა: გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძლავ რე ესაა სიმ ძლავ-

რე, რომ ლი თაც მუ შა ობს სად გუ რი წყალ მცი რო ბის (გვალ ვის 

ან ზამ თრის) პე რი ოდ ში.

ისე თი ობი ექ ტე ბი, სა დაც გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძლავ რე 

არ აკ მა ყო ფი ლებს ენერ გო მომ ხმა რე ბელ თა მოთხ ოვ ნებს, არ 

არის მიმ ზიდ ვე ლი, რად გა ნაც სა ჭი როა და მა ტე ბი თი ალ ტერ-

ნა ტი უ ლი ენერ გი ის წყა როს მო ძებ ნა.

14.4. ტექ ნი კუ რი რის კე ბი: 

გან მარ ტე ბა: 

• რთუ ლი ტო პოგ რა ფი უ ლი პი რო ბე ბი (ცი ცა ბო ნა პი რე ბი და 
ბორ ცვე ბი, სა დაც არ არის ჰიდ რო ტექ ნი კუ რი ნა გე ბო ბე-
ბის აშე ნე ბი სათ ვის საკ მა რი სი ად გი ლი)

• დიდ მდი ნა რე ებ ზე,

• ისეთ ად გი ლებ ში, სა დაც რთუ ლი გე ო ტექ ნი კუ რი პი რო ბე-
ბია (მეწყ ე რის სა შიშ რო ე ბა)

• არ არის ობი ექ ტთან მი სას ვლე ლი გზე ბი,

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პი რო ბე ბი ით ვლე ბა რის კის ელე მენ ტე-

ბად და პრო ექ ტი ნაკ ლე ბად მიმ ზიდ ვე ლი ხდე ბა. 

14.5. და შო რე ბა: მცი რე ჰე სის და შო რე ბა ენერ გო სის ტე მამ დე არ უნ-

და აღე მა ტე ბო დეს 2-3 კმ.

გან მარ ტე ბა:

პრო ექ ტი სა დაც მცი რე ჰე სი და შო რე ბუ ლია დი დი მან ძი-

ლით ენერ გო სის ტე მას თან ნაკ ლე ბა დაა მიმ ზიდ ვე ლი, ვიდ რე 

ასე თი ვე პრო ექ ტი, სა დაც ჰე სის ად გილ მდე ბა რე ო ბა ახ ლო საა 
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ენერ გო სის ტე მას თან.

ქვე მოთ ჩა მოთ ვლილ და ხა სი ა თე ბე ბი დან, პერ სპექ ტი უ ლი 

პრო ექ ტი მი ნი მუმ ორ პუნქტს უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს:

• ტექ ნი კუ რად არამ დგრა დი ას პექ ტე ბი სა შეზღ უ დუ ლი რა-
ო დე ნო ბა;

• სხვა პრო ექ ტებ თან კომ ბი ნი რე ბა, მა გა ლი თად ირი გა ცი-
ას თან;

• მოწყ ო ბი ლო ბე ბის ად გი ლობ რი ვად დამ ზა დე ბის შე საძ ლე-
ბლობა;

• ელ .ე ნერ გი ის მი ყიდ ვა ისეთი მომ ხმა რე ბლ ისათ ვის, რო მე-
ლიც გა მო ი ყე ნებს მას შე მო სავ ლის გაზ რდი ს მი ზნ ით;

• პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი იფა რე-
ბა სა კუ თა რი კა პი ტა ლით.

15. კრი ტე რი უ მე ბი, რომ ლე ბიც აძ ლი ე რე ბენ პრო ექ ტის მიმ ზიდ ვე ლო ბას:

• პრო ექ ტის ნა წი ლი შე იძ ლე ბა გრან ტით და ფი ნან სდეს.

• პრო ექ ტის ნა წი ლი შე იძ ლე ბა და ბალ პრო ცენ ტი ა ნი სეს ხით და ფი-
ნან სდეს. 

16. მცი რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რე ბის პრი ვი ლე გი ე ბი: 

• არ ესა ჭი რო ე ბა ლი ცენ ზია ენერ გი ის წარ მო ე ბა ზე;

• დე რე გუ ლე ბუ ლია ტა რი ფი, ანუ ელექ ტრო ე ნერ გი ის გა ყიდ ვა შე სა-
ძლე ბელია ნე ბის მე ირ მყიდ ველ ზე კონ ტრაქ ტის სა ფუძ ველ ზე;

• ელექ ტრო ე ნერ გი ის სის ტე მუ რი კო მერ ცი ის ოპე რა ტო რი (ეს კო) 
ვალ დე ბუ ლია იყი დოს მჰე სის მი ერ გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ელექ ტრო-
ე ნერ გი ის გა უ ყი და ვი ნა წი ლი წი ნა თვის სა შუ ა ლო შე წო ნი ლი ტა-
რი ფით. 

გი სურ ვებთ წარ მა ტე ბებს
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გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

• Tong Jiandong, Zhen Naibo, Wang Xianhuan-Mini Hydropower.-

UNESCO Energy Engineering Series,1997.

• შ.დ.კა პა ნა ძე — მიკ რო და მცი რე ჰე სე ბი პრაქ ტი კულ მა გა ლი თებ-

ში, თბი ლი სი,2000.

• ო. სო ლო მო ნი ა, მ.და დი ა ნი, ნ.ცა ბა ძე,რ. პა ტა რა ი ა, ნ. აბ რა მიშ ვი ლი- 

სა ქარ თვე ლოს მდი ნა რე ე ბის მცი რე ჰიდ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი ტექ ნი-

კუ რი პო ტენ ცი ა ლის კა დას ტრი, თბი ლი სი, 2006.

• В.Я.Карелин,В.В.Волшаник – Сооружения и Оборудование 

Малых Гидро-Электростанций,Электроатомиздат, Москва,1986.

• Франгулян-Сельские гидроэлектростанции Грузинской 

ССР,Техника да шрома, Тбилиси,1950.

• ENSI - Energy Saving International AS , materials,  “Financial 

Engineering for Small Hydropower” Programme in Tbilisi, 2007-2008.

• ს.ბახ ტუ რი ძე- მიკ რო ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რის მოწყ ო ბა კუს ტა-

რულ პი რო ბებ ში - TACIS Program ენერ გო მე ნე ჯე რის ბიბ ლკი ო თე-

კა, თბი ლი სი, 2000.

• კა ნო ნი №816-11ს-სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ელექ ტრო ე ნერ გე ტი კი სა 

და ბუ ნებ რი ვი გა ზის შე სა ხებ.

• Layman’s Guidebook on How to develop a Small Hydro Site, 

Commission of the European Communities, European Small 

hydropower Association, 1999.
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სასარგებლო ინტერნეტ ბმულები

http://www.esha.be/  – ევროპის მცირე ჰიდრო ასოციაცია;

http://www.erec.org/renewableenergysources/small-hydropower.html –
განახლებადი ენერგიის ევროპული საბჭო;

http://www.earthscan.co.uk/ – პუბლიკაციები მდგრადი მომავლის 
შესახებ;

http://www.hcipub.com/ – მსოფლიო ჰიდრო ინფორმაციის წამყვანი 
პროვაიდერი;

http://www.hydronews.net/ – ჰიდრო სამყაროს ახალი ამბები;

http://microhydropower.net/index.php – მცირე 
ჰიდროელექტროსადგურების საინფორმაციო პორტალი;

http://www.waterpowermagazine.com/ – წყლის ენერგიის გამოყენების 
და ქაშხლების  მშენებლობის საერთაშორისო ჟურნალი;

http://www.inshp.org/ – მცირე ჰიდროსადგურების საერთაშორისო 
ქსელი;

http://www.small-hydro.com/index.cfm?fuseaction=welcome.home – 
საერთაშორისო მცირე ჰიდრო-ს ატლასი;http://www.doradovista.com/
Home.html – მიკრო და  მცირე ჰესების საინფორმაციო გვერდი;

http://www.ieahydro.org/faq.htm – საერთაშორისო ენერგეტიკული 
სააგენტო;

http://www.retscreen.net/ – განახლებადი პროექტების ანალიზის 
პროგრამული უზრუნველყოფა;

http://www.howtopedia.org/en/How_to_Plan_a_Micro_Hydro-power_
Plant%3F – პრაქტიკული გამოცდილების პლატფორმა;
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თბი ლი სი, 0160, დ.გამ რე კე ლის ქუ ჩა №19,

ოფი სი № 49, VI სარ თუ ლი.

ტელ: +99532 242540, 242541.

ფაქ სი: +99532 242542
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ვებ. გვერ დი: www.eecgeo.org
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