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მომზადებულია ენერგოავტობუსის 
პროექტის ფარგლებში.

პროექტი ინიცირებული და 
დაფინანსებულია BP-სა და მისი 

პარტნიორების მიერ.

ესეთი და ნად გა რები მოცულობის ყოველ 1 მ3-ზე

გა მო ი მუ შა ვე ბს 0,2-04,მ3 ბიოგაზს.

გარ და ამი სა, და მონ ტა ჟე ბუ ლია რა მო დე-

ნი მე ლითონის კონსტრუქციის მი წის ზე და 

მე თან ტენ კები და დაწყებულია პო ლი მე რულ -

ბოჭ კო ვა ნი მა სა ლის გან დამ ზა დე ბუ ლი ბი ო გა-

ზის და ნად გა რე ბის და ნერ გვა.

ბი ო გა ზის და ნად გა რე ბის გავრცელება 

ხელს შეუწყობს შე შა ზე მოთხ ოვ ნი ლე ბის შემ-

ცირ დე ბას, რითაც არა მარ ტო ტყე გა და ურ-

ჩე ბა გა ჩეხ ვას, არა მედ ნი ა დაგ ში, წყალ ში და 

ატ მოს ფე რო ში არ მოხ ვდე ბა მავ ნე ნივ თი ე რე-

ბე ბი. გარ და ბი ო გა ზი სა ამ და ნად გა რებ ში მი ი-

ღე ბა ორ გა ნუ ლი სა სუ ქი, რომლის გამოყენება 

ხელს შეუწყ ობს მო სავ ლი ა ნო ბის ზრდას.

სა ქარ თვე ლო ში ყო ველ წლი უ რად მა ტუ-

ლობს მეცხ ო ვე ლე ო ბის ფერ მე ბის რიცხ ვი სა-

დაც გროვ დე ბა დი დი რა ო დე ნოთ ნარ ჩე ნი ბი ო-

მა სა, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე სურ სია ქვეყ ნი ს, 

რო გორც ენერ გე ტი კული და ეკო ნო მი კური, 

ასე ვე გა რე მოს დაც ვი თი მდგო მა რეო ბის გასა-

უმ ჯო ბე სე ბლად. 

ბიომასის

ენერ გია

1 მ3 ბი ო გა ზი

0,6 მ3 ბუ ნებ რი ვი გა ზი

0,7 ლიტ რი მა ზუ თი

0,4 ლიტ რი ბენ ზი ნი

3,5 კგ. შე შა

≈



ყო ველ წლი უ რად სა ქარ თვე ლო ში 4,4 მლნ. 

ტო ნამ დე სხვა დას ხვა სა ხის ბი ო მა სა გროვ-

დე ბა, რომ ლის ენერ გე ტი კუ ლი პო ტენ ცი ა ლი 

შე ად გენს 12,5 მლნ კვტ.სთ-ს წე ლი წად ში და 

ამ პო ტენ ცი ა ლის მხო ლოდ უმ ნიშ ვნე ლო ნა-

წი ლი გა მო ი ყე ნე ბა ენერ გი ის მი სა ღე ბად. 

სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი 

ბიო ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სი შე შა ა, რო მე-

ლიც გა სათ ბო ბად და საჭ მლის მო სამ ზა დებ-

ლად გა მო ი ყე ნე ბა. ამ მიზ ნე ბი სათ ვის ყო ველ-

წლი უ რად 8 მლნ. მ3. შე შა იჭ რე ბა, რაც დიდ 

ტვირ თად აწევს ქვეყ ნის სატყეო მე ურ ნე ო ბას. 

შე შა ზე მოთხ ოვ ნი ლე ბის შემ ცი რე ბა შე საძ-

ლე ბე ლია ამ ჟა მად გავ რცე ლე ბუ ლი ნაკ ლე ბად 

ეფექ ტუ რი შე შის ღუ მე ლე ბის უფ რო ეფექ ტუ-

რი ღუ მე ლე ბით ჩა ნაც ვლე ბით. ესე თი ღუ მე-

ლე ბი და ახ ლო ე ბით 1.5 – 2-ჯერ ნაკ ლებ შე შას 

მო იხ მა რენ ვიდ რე ჩვე უ ლებ რი ვი ღუ მე ლე ბი 

იმა ვე რა ო დე ნო ბის სით ბოს მი სა ღე ბად. 

ბო ლო წლებ ში ფერ მე რულ მე ურ ნე ო ბებ ში 

ბი ო გა ზის მი ღე ბის ტექ ნო ლო გი ის და ნერ გვაც 

და იწყო.

ნე ბის მი ერ მე ურ ნე ო ბა ში მთე ლი წლის გან-

მავ ლო ბა ში გროვ დე ბა ცხო ვე ლუ რი, მცე ნა რე-

უ ლი და სხვა  სა ხის ნარ ჩე ნე ბი. ამ ნარ ჩე ნე ბის 

გა და მუ შა ვე ბა უფ რო ეფექ ტუ რად შე საძ ლე-

ბე ლია ბი ო გა ზის და ნად გა რებ ში სა დაც უჟან-

გბა დო გა რე მო ში ორ გა ნუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის 

ფერ მენ ტა ცი ის შე დე გად მი ი ღე ბა ბი ო გა ზი, 

რომლის ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტე ბია მე თა ნი და 

ნახ ში რორ ჟან გი. 

მრა ვა ლი ტი პი ბი ო გა ზის და ნად გა რი არ სე-

ბობს, დაწყ ე ბუ ლი დი დი კო მერ ცი უ ლი და ნად-

გა რე ბით, დას რუ ლე ბუ ლი მცი რე ზო მის ე.წ. 

სა ო ჯა ხო და ნად გა რე ბით. სა ქარ თვე ლო ში გავ-

რცე ლე ბუ ლია ჩი ნუ რი ტიპის მტკი ცე გუმ ბა-

თი ა ნი და ინ დუ რი ტიპის მცუ რავ ზარ ხუ ფი ა ნი 

დი ზა ი ნის 6 მ3 მო ცუ ლო ბის (4-6 ძრო ხი დან მი-

ღე ბუ ლი ნარ ჩე ნი) და ნად გა რე ბი. სა შუ ა ლოდ,  

ბი ო მა სა გა ნახ ლე ბა დი ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სი ა. მი სი გა მო ყე ნე ბა ხელს უწყ ობს ეკო ლო გი უ რი მდო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, 
რად გა ნაც ბი ო მა სა ბი ო დეგ რა და ცი ის პრო ცეს ში ატ მოს ფე რო ში უფ რო მეტ მავ ნე ნივ თი ე რე ბებს გა მო ყოფს, ვიდ რე მი სი ენერ

გე ტი კულ რე სურ სად გა მო ყე ნე ბი სას. 

ბი ო მა სა, რო გორც ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სი, მო ი ცავს ყვე ლა ცოცხ ალ თუ არა ცოცხ ალ ბი ო ლო გი ურ ორ გა ნიზმს, რო მე ლიც შე
იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს საწ ვა ვად. მათ პირ ვე ლა დი ბი ო მა სა ეწო დე ბათ. მე ო რა დი ბი ო მა სა კი პირ ვე ლა დის გა და მუ შა ვე
ბის შე დე გად მი ი ღე ბა და მო ი ცავს ხე ტყი სა და ხის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბი სა, სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო მცე ნა რე უ ლი და 

ცხო ვე ლუ რი, კვე ბის მრეწ ვე ლო ბის, სა ყო ფა ხოვ რე ბო და მუ ნი ცი პა ლურ ნარ ჩე ნებს.
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