ელექტროენერგიის მი
საღებად. XX საუკუნის
მიწურულს ეკონომი
კური და გარემოსდაც
ვითი მოსაზრებებიდან
გამომდინარე
ქარის
ენერგიის
გამოყენე
ბა ყურადღების ცენ
ტრში მოექცა. ამჟა
მად მსოფლიოში ქარის
ელექტროსადგურების
ჯამური სიმძლავრე უახლოვდება 100,000
მგვტ-ს, რაც 50-ჯერ მეტია ვიდრე საქარ
თველოს ყველა ელექტროსადგურის ჯამური
სიმძლავრე.
ქარის ელექტროსადგური შემდეგნაირად
მუშაობს: ქარის ნაკადი აბრუნებს ფრთებს
(როტორს), ბრუნვითი მოძრაობა გადაეცე
მა ელექტროგენერატორს. გამომუშავებული
ელექტროენერგია ელექტროგადამცემი ხაზის
საშუალებით მიეწოდება მომხმარებელს.
ქარის ტურბი
ნის
სიმძლავრე
დამ ოკ იდ ებ ულ ია
როტორის
დია
მეტრსა და ქარის
სიჩქარეზე. მიღე
ბული ენერგია მი
სი სიჩქარის კუბის და როტორის დიამეტრის
კვადრატის პროპორციულია.
როტორის ფრთების დიამეტრი რამდენიმე
მეტრიდან 70 მეტრამდე მერყეობს. კოშკურე
ბის სიმაღლე 10-დან 100 მეტრის ფარგლებ
შია. ხოლო თითოეული ტურბინის სიმძლავრე
რამოდენიმე ერთეული კილოვატიდან 3000
კვტ-ს აღწევს.

მომზადებულია ენერგოავტობუსის
პროექტის ფარგლებში.

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

დეტალური ინფორმაციის მისაღებად
დავგიკავშირდით:
თბილისი, 0160, დ.გამრეკელის ქუჩა №19,
ოფისი № 49, VI სართული.
ტელ: +99532 242540, 242541.
ფაქსი: +99532 242542
ელ.ფოსტა: eecgeo@eecgeo.org
ვებ. გვერდი: www.eecgeo.org
ენერგოეფექტრურობის ცენტრი
საქართველო

ქარის ენერგია

საქართველოში ქარის
ენერგეტიკული პოტენციალი

“გვირილა”-ს სქემა:
სუსტი ქარი

საქართველოში ქარის ენერგიის გამოყენე
ბის პოტენციალი დაახლოებით 5 მლრდ.კვტ.
სთ-ს შეადგენს. რუკაზე ნაჩვენებია ქარის პერ
სპექტიული ელექტროსადგურების შესაძლო ად
გილმდებარეობა საქართველოს ტერიტორიაზე.
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ნის ქედი
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ქარის ენერგიის გამოყენება
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საქართველოში ქარის
პერსპექტიული სადგურები
ცხრილში წარმოდგენილია ქარის პერსპექტი
ული სადგურების სიმძლავრის და ენერგიის წლი
ური გამომუშავების რიცხობრივი მაჩვენებლები.
საქართველოში
№ ქარის პერსპერტი
ული სადგურები
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ფოთი
ჭოროხი
ქუთაისი
მთა -საბუეთი I
მთა-საბუეთი II
ხაშური -გორი
ფარავანი
სამგორი
რუსთავი
ჯამი

5

რუსეთი
იო

3
2

ძლიერი ქარი

სიმძლავრე
მგვტ

ენერგიის
წლიური გა
მომუშავება
მლნ.კვტ.სთ

90
90
150
100
600
200
120
150
60
1560

110
100
110
400
2000
500
110
130
130
3590

სამწუხაროდ, დღემდე ამ პოტენციალის გა
მოყენება უმნიშვნელოა და საქართველოში ქა
რის მხოლოდ რამდენიმე მცირე (100- 4000 ვტ)
დანადგარი მუშაობს.

ქარის ენერგიას უხსოვარი დროიდან
წყლის სატუმბად იყენებდნენ, რიგ ქვეყნებში
ეხლაც იყენებენ ქარის წყალსაქაჩ აპარატებს,
რომელსაც “გვირილა”-ს უწოდებენ. მისი კონ
სტრუქცია მუშაობ
 აში უსაფრთხოა და მოხმა
რებაში მარტივი.
“გვირილა”-ს გამოყენება შესაძლებელია
როგორც სტაციონარულად, ასევე დროები
თი გამოყენების რეჟიმში (ზაფხულში საძოვ
რებზე).
“გვირილა” შედგება მილოვანი დგარის,
საყრდენი ნაწილის, ტუმბოს, საბელების, ანკე
რის და ქარის ბორბლისაგან.
ქარის დანადგარის ზომები დამოკიდებუ
ლია დღის განმავლობაში საჭირო წყლის მო
ცულობაზე, ქარის საშუალო სიჩქარეზე და
სისტემის ეფექტურობაზე.
დანადგარის უპირატესობები ავტონომიუ
რობაა; იგი არ მოითხოვს მუდმივ ყურადღებას
და დამატებით საექსპლოატაციო სამუშაოე
 ბს.

4

1
2

გვირილა შედგება
1. მილოვანი დგარი; 2. საყრდენი ნაწილი
ტუმბოთი; 3. საბელები; 4. ანკერი; 5. ქარის
ბორბალი.

ქარის გამოყენების ისტორია
ქარი განახლებადი და პერიოდ
 ული ენერ
გეტიკული რესურსია, რომელსაც კაცობრიო
ბა საუკუნეების მანძილზე იყენებს მექანიკუ
რი ენერგიის, ხოლო XIX საუკუნის ბოლოდან

