ესეთი დანადგარები მოცულობის ყოველ 1 მ3-ზე
გამოიმუშავებს 0,2-04,მ3 ბიოგაზს.
გარდა ამისა, დამონტაჟებულია რამოდე
ნიმე ლითონის კონსტრუქციის მიწისზედა

მომზადებულია ენერგოავტობუსის
პროექტის ფარგლებში.

მეთანტენკები და დაწყებულია პოლიმერულბოჭკოვანი მასალისგან დამზადებული ბიოგა
ზის დანადგარების დანერგვა.
ბიოგაზის

დანადგარების

გავრცელება

ხელს შეუწყობს შეშაზე მოთხოვნილების შემ
ცირდებას, რითაც არა მარტო ტყე გადაურ
ჩება გაჩეხვას, არამედ ნიადაგში, წყალში და
ატმოსფეროში არ მოხვდება მავნე ნივთიერე
ბები. გარდა ბიოგაზისა ამ დანადგარებში მიი
ღება ორგანული სასუქი, რომლის გამოყენება
ხელს შეუწყობს მოსავლიანობის ზრდას.
საქართველოში

ყოველწლიურად

მატუ

ლობს მეცხოველეობის ფერმების რიცხვი სა

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

დაც გროვდება დიდი რაოდენოთ ნარჩენი ბიო
მასა, რაც მნიშვნელოვანი რესურსია ქვეყნის,
როგორც ენერგეტიკული და ეკონომიკური,
ასევე გარემოსდაცვითი მდგომარეობის გასა
უმჯობესებლად.

0,6 მ3 ბუნებრივი გაზი

1 მ3 ბიოგაზი

≈

0,7 ლიტრი მაზუთი
0,4 ლიტრი ბენზინი
3,5 კგ. შეშა

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

ბიომასის
ენერ
გია

ბიომასა, როგორც ენერგეტიკული რესურსი, მოიცავს ყველა ცოცხალ თუ არაცოცხალ ბიოლ
 ოგიურ ორგანიზმს, რომელიც შე
იძლება გამოყენებული იქნეს საწვავად. მათ პირველადი ბიომასა ეწოდებათ. მეორადი ბიომასა კი პირველადის გადამუშავე
ბის შედეგად მიიღება და მოიც
 ავს ხე-ტყისა და ხის გადამამუშავებელი მრეწველობისა, სასოფლო სამეურნეო მცენარეულ
 ი და
ცხოველური, კვების მრეწველობის, საყოფახოვრებო და მუნიციპალურ ნარჩენებს.
ყოველწლიურად საქართველოში 4,4 მლნ.

ლებელია ამჟამად გავრცელებული ნაკლებად

ტონამდე სხვადასხვა სახის ბიომასა გროვ

ეფექტური შეშის ღუმელების უფრო ეფექტუ

დება, რომლის ენერგეტიკული პოტენციალი

რი ღუმელებით ჩანაცვლებით. ესეთი ღუმე

შეადგენს 12,5 მლნ კვტ.სთ-ს წელიწადში და

ლები დაახლოებით 1.5 – 2-ჯერ ნაკლებ შეშას

ამ პოტენციალის მხოლოდ უმნიშვნელო ნა

მოიხმარენ ვიდრე ჩვეულებრივი ღუმელები

წილი გამოიყენება ენერგიის მისაღებად.

იმავე რაოდენობის სითბოს მისაღებად.

საქართველოში

ყველაზე

პოპულარული

ი
რებ
შემკ
გაზ

შემავალი
მილი

ბიო ენერგეტიკული რესურსი შეშაა, რომე

გადამუშავებული
ბიომასის ავზი

გაზის მილი

ლიც გასათბობად და საჭმლის მოსამზადებ

რი

ხსნა

გამომავალი
მილი

ლად გამოიყენება. ამ მიზნებისათვის ყოველ
წლიურად 8 მლნ. მ3. შეშა იჭრება, რაც დიდ
ტვირთად აწევს ქვეყნის სატყეო მეურნეობას.

ბელია ბიოგ
 აზის დანადგარებში სადაც უჟან

შეშაზე მოთხოვნილების შემცირება შესაძ

გბადო გარემოში ორგანული ნივთიერებების
ფერმენტაციის შედეგად მიიღება ბიოგაზი,
რომლის ძირითადი კომპონენტებია მეთანი და
ნახშირორჟანგი.
მრავალი ტიპი ბიოგ
 აზის დანადგარი არსე
ბოლო წლებში ფერმერულ მეურნეობ
 ებში

ბობს, დაწყებ
 ული დიდი კომერციული დანად

ბიოგაზის მიღების ტექნოლოგიის დანერგვაც

გარებით, დასრულებული მცირე ზომის ე.წ.

დაიწყო.

საოჯახო დანადგარებით. საქართველოში გავ

ნებისმიერ მეურნეობაში მთელი წლის გან

რცელებულია ჩინური ტიპის მტკიცე გუმბა

მავლობაში გროვდება ცხოველური, მცენარე

თიანი და ინდური ტიპის მცურავზარხუფიანი

ული და სხვა სახის ნარჩენები. ამ ნარჩენების

დიზაინის 6 მ3 მოცულობის (4-6 ძროხიდან მი

გადამუშავება უფრო ეფექტურად შესაძლე

ღებული ნარჩენი) დანადგარები. საშუალოდ,

ბიომასა განახლებადი ენერგეტიკული რესურსია. მისი გამოყენება ხელს უწყობს ეკოლოგიურ
 ი მდომარეობ
 ის გაუმჯობესებას,
რადგანაც ბიომასა ბიოდეგრადაციის პროცესში ატმოსფეროში უფრო მეტ მავნე ნივთიერებებს გამოყოფს, ვიდრე მისი ენერ
გეტიკულ რესურსად გამოყენებისას.

