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ენერ გო ე ფექ ტრუ რო ბის ცენ ტრი
სა ქარ თვე ლო

მომზადებულია ენერგოავტობუსის 
პროექტის ფარგლებში.

პროექტი ინიცირებული და 
დაფინანსებულია BP-სა და მისი 

პარტნიორების მიერ.

რე აქ ტი უ ლი ტურ ბი ნა (კაპ ლა ნის და ფრენ
სის ტი პე ბი) გა მო ი ყე ნე ბა სა შუ ა ლო დაწ ნე ვი სა 
და ხარ ჯის დროს. 

აქ ტი უ რი ტი პის (პელ ტო ნი, ბან კი) გა მო ი ყე
ნე ბა დი დი დაწ ნე ვე ბი სა და შე და რე ბით მცი რე 
ხარ ჯე ბი სათ ვის.

მცი რე ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რის 
სიმ ძლავ რის და გა მო მუ შა ვე ბუ ლი 

ენერ გი ის გა ან გა რი შე ბა

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

გა ნი საზღ ვრე ბა ფორ მუ ლით:

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 მნიშ ვნე ლო ბა მცი რე ზო მის აგ
რე გა ტე ბის თვის შე ად გენს 0.60.7 

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)

გა ნი საზღ ვრე ბა ფორ მუ ლით:

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



წყლის ენერ გი ის გა მო ყე ნე ბის ის ტო რია

დე და მი წა ზე წყლის ბრუნ ვის ციკ ლი უწყ ვე
ტი ა, რის გა მოც წყა ლი გა ნახ ლე ბა დი რე სურ სი ა. 

ადა მი ან მა წყლის ენერ გი ის გარ დაქ მნა მე
ქა ნი კურ ენერ გი ად დი დი ხნის წინ და იწყ ო. სა
ქარ თვე ლო ში ძვე ლად თით ქმის ყვე ლა და სახ
ლე ბუ ლ პუნ ქტში წყლის წის ქვი ლი მუ შა ობ და. 

XIX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში კი ჰიდ რო რე სურ
სე ბის გა მო ყე ნე ბის ახა ლი ერა და იწყო – ადა მი ან
მა ელექ ტრო გე ნე რა ტო რი გა მო ი გო ნა და წყლის 
ენერ გია ელექ ტრო ე ნერ გი ად გარ დაქ მნა.

ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რი (ჰე სი) 
შემ დეგ ნა ი რად მუ შა ობს:

წყალ მიმ ღე ბი ნა გე ბო ბი დან წყლის გან
საზღ ვრუ ლი რა ო დე ნო ბა წყალ სა დე ნის მეშ
ვე ო ბით მი ე მარ თე ბა ჰიდ რო ტურ ბი ნი სა კენ და 
ატ რი ა ლებს მას. ბრუნ ვა თა მოძ რა ო ბა გა და ე

ცე მა გე ნე რა ტორს, რო მე ლიც გა მო ი მუ შა ვებს 
ელექ ტრო ე ნერ გი ას. 

სიმ ძლავ რე ე ბის მი ხედ ვით ჰე სე ბი შემ დეგ 
კა ტე გო რი ე ბად იყო ფა:

ჰიდ რო ე ლექ ტრო სად გუ რე ბის 
კლა სი ფი კა ცია

დასახელება სიმძლავრე

პიკო ჰესი < 5.0 კვტ.

მიკრო ჰესი 5.0 – 100 კვტ.

მინი ჰესი 101 – 1000 კვტ. 
(1 მგვტ.)

მცირე ჰესი 101 კვტ. – 13 მგვტ.

საშუალო და დიდი 
ჰესი > 13 მგვტ.

სა ქარ თვე ლო ში მცი რე ჰე სებს (მჰეს ი) 
მი ე კუთ ვნე ბი ან ისე თი სად გუ რე ბი, რო მელ
თა საპროექტო სიმ ძლავ რე არ აღე მა ტე ბა 13 
მგვტს.

მცი რე ჰე სის სქე მა და მო კი დე ბუ ლია წყლის 
ვარ დნის სი მაღ ლე ზე (დაწ ნე ვა ზე).

სა ქარ თვე ლო ში ტი პი უ რია დე რი ვა ცი უ ლი 

სქე მის მჰე სე ბი, ანუ რო დე საც დაწ ნე ვა დე
რი ვა ცი ის (მილ სა დე ნი, არ ხი) მეშ ვე ო ბით მი
ი ღე ბა. 
მჰე სის ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტე ბი ა: 

1.წყალ მიმ ღე ბი, 2.სა დე რი ვა ციო არ ხი, 3.სა
დაწ ნეო ავ ზი, 4.სა დაწ ნეო მილ სა დე ნი, 5.სად
გუ რის შე ნო ბა, 6. ჰიდ რო აგ რე გა ტი (ტურ ბი ნა 
გე ნე რა ტო რი) 7.წყალ გამ ყვა ნი არ ხი.

წყლის ენერ გი ის მი ღე ბის თვალ საზ რი სით 
სა მი სა ხის ჰიდ რო ტურ ბი ნა არ სე ბობს: წყლის 
ბორ ბა ლი, აქ ტი უ რი და რე აქ ტი უ ლი.

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.

1 მეტ რი სი მაღ ლი დან  ყო ველ წამ ში ვარ დნილ 1 ლიტრ წყალს (0.001 მ3/წმ)
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