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

ელექ ტრო ე ნერ გი ის მი
სა ღე ბად. XX სა უ კუ ნის 
მი წუ რულს ეკო ნო მი
კუ რი და გა რე მოს დაც
ვი თი მო საზ რე ბე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე ქა რის 
ენერ გი ის გა მო ყე ნე
ბა ყუ რადღ ე ბის ცენ
ტრში მო ექ ცა. ამ ჟა
მად მსოფ ლი ო ში ქა რის 
ელექ ტრო სად გუ რე ბის 

ჯა მუ რი სიმ ძლავ რე უახ ლოვ დე ბა 100,000 
მგვტს, რაც 50ჯერ მე ტია ვიდ რე სა ქარ
თვე ლოს ყვე ლა ელექ ტროსად გუ რის ჯა მუ რი 
 სიმ ძლავ რე.

ქა რის ელექ ტრო სად გუ რი შემ დეგ ნა ი რად 
მუ შა ობს: ქა რის ნა კა დი აბ რუ ნებს ფრთებს 
(რო ტორს), ბრუნ ვი თი მოძ რა ო ბა გა და ე ცე
მა ელექ ტრო გე ნე რა ტორს. გა მო მუ შა ვე ბუ ლი 
ელექ ტრო ე ნერ გია ელექ ტრო გა დამ ცე მი ხა ზის 
სა შუ ა ლე ბით მი ე წო დე ბა მომ ხმა რე ბელს.

ქა რის ტურ ბი
ნის სიმ ძლავ რე 
და მო კი დე ბუ ლია 
რო ტო რის დი ა
მეტ რსა და ქა რის 
სიჩ ქა რე ზე. მი ღე
ბუ ლი ენერ გია მი
სი სიჩ ქა რის კუ ბის და რო ტო რის დი ა მეტ რის 
კვად რა ტის პრო პორ ცი უ ლი ა.

რო ტო რის ფრთე ბის დი ა მეტ რი რამ დე ნი მე 
მეტ რი დან 70 მეტ რამ დე მერ ყე ობს. კოშ კუ რე
ბის სი მაღ ლე 10დან 100 მეტ რის ფარ გლებ
ში ა. ხო ლო თი თო ე უ ლი ტურ ბი ნის სიმ ძლავ რე 
რა მო დე ნი მე ერ თე უ ლი კი ლო ვა ტი დან 3000 
კვტს აღ წევს.

მომზადებულია ენერგოავტობუსის 
პროექტის ფარგლებში.

პროექტი ინიცირებული და 
დაფინანსებულია BP-სა და მისი 

პარტნიორების მიერ.



სა ქარ თვე ლო ში ქა რის 
ენერ გე ტი კუ ლი პო ტენ ცი ა ლი 

სა ქარ თვე ლო ში ქა რის ენერ გი ის გა მო ყე ნე
ბის პო ტენ ცი ა ლი და ახ ლო ე ბით 5 მლრდ.კვტ.
სთს შე ად გენს. რუ კა ზე ნაჩვენებია ქა რის პერ
სპექ ტი უ ლი ელექ ტრო სად გუ რე ბის შე საძ ლო ად
გილ მდე ბა რე ო ბა სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე.
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სა ქარ თვე ლო ში ქა რის 
პერ სპექ ტი უ ლი სად გუ რე ბი

ცხრილში წარ მოდ გე ნი ლია ქა რის პერ სპექ ტი
უ ლი სად გუ რე ბის სიმ ძლავ რის და ენერ გი ის წლი
უ რი გა მო მუ შა ვე ბის რიცხ ობ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბი.

№
სა ქარ თვე ლო ში 
ქა რის პერ სპერ ტი
უ ლი სად გუ რე ბი

სიმ ძლავ რე
მგვტ

ენერ გი ის 
წლი უ რი გა
მო მუ შა ვე ბა
მლნ.კვტ.სთ

1 ფო თი 90 110
2 ჭო რო ხი 90 100
3 ქუ თა ი სი 150 110
4 მთა სა ბუ ე თი I 100 400
5 მთა სა ბუ ე თი II 600 2000
6 ხა შუ რი გო რი 200 500
7 ფა რა ვა ნი 120 110
8 სამ გო რი 150 130
9 რუს თა ვი 60 130

ჯა მი 1560 3590

სამ წუ ხა როდ, დღემ დე ამ პო ტენ ცი ა ლის გა
მო ყე ნე ბა უმ ნიშ ვნე ლოა და სა ქარ თვე ლო ში ქა
რის მხო ლოდ რამ დე ნი მე მცი რე (100 4000 ვტ) 
და ნად გა რი მუ შა ობს.

ქა რის ენერ გი ის გა მო ყე ნე ბა 
წყალ მო მა რა გე ბი სათ ვის

ქა რის ენერ გი ას უხ სო ვა რი დრო ი დან 
წყლის სა ტუმ ბად იყე ნებ დნენ, რიგ ქვეყ ნებ ში 
ეხ ლაც იყე ნე ბენ ქა რის წყალ სა ქაჩ აპა რა ტებს, 
რო მელ საც “გვი რი ლა”ს უწო დე ბენ. მი სი კონ
სტრუქ ცია მუ შა ო ბა ში უსაფ რთხოა და მოხ მა
რე ბა ში მარ ტი ვი. 

“გვი რი ლა”ს გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
რო გორც სტა ცი ო ნა რუ ლად, ასე ვე დრო ე ბი
თი გა მო ყე ნე ბის რე ჟიმ ში (ზაფ ხულ ში სა ძოვ
რებ ზე). 

“გვი რი ლა” შედ გე ბა მი ლო ვა ნი დგა რის, 
საყ რდე ნი ნა წი ლის, ტუმ ბოს, სა ბე ლე ბის, ან კე
რი ს და ქა რის ბორ ბლი სა გან.

ქა რის და ნად გა რის ზო მე ბი და მო კი დე ბუ
ლია დღის გან მავ ლო ბა ში სა ჭი რო წყლის მო
ცუ ლო ბა ზე, ქა რის სა შუ ა ლო სიჩ ქა რე ზე და 
სის ტე მის ეფექ ტუ რო ბა ზე.

და ნად გა რის უპი რა ტე სო ბები ავ ტო ნო მი უ
რო ბა ა; იგი არ მო ითხ ოვს მუდ მივ ყუ რადღ ე ბას 
და და მა ტე ბით სა ექ სპლო ა ტა ციო სა მუ შა ო ებს.

“გვი რი ლა”-ს სქე მა:

გვი რი ლა შედ გე ბა
1. მი ლო ვა ნი დგა რი; 2. საყ რდე ნი ნა წი ლი 

ტუმ ბო თი; 3. სა ბე ლე ბი; 4. ან კე რი; 5. ქა რის 
ბორ ბა ლი.

ქარის გამოყენების ისტორია

ქა რი გა ნახ ლე ბა დი და პე რი ო დუ ლი ენერ
გე ტი კუ ლი რე სურ სი ა, რო მელ საც კა ცობ რი ო
ბა სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე იყე ნებს მე ქა ნი კუ
რი ენერ გი ის, ხო ლო XIX სა უ კუ ნის ბო ლო დან 

ძლიერი ქარი
სუსტი ქარი
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