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energo moxmareba seqtorebis mixedviT

Residential Energy ConsumptionFinal Energy Consumption by Sectors

Senobebi moixmaren jamuri energiis  40%-
s da CO2 emisiis wyaros warmoadgenen;



2030 წ მოთხოვნილება ენერგიაზე გაიზრდება–
53% CO2 ემისიები კი 55 %–ით

გამოსავალი– ენერგოეფექტურობა



energiis moxmareba tipiur sacxovrebel saxlSi



Tbodanakargebi sacxovrebel saxlSi

Tburi foto- TeTri, yviTeli da wiTeli ferebiT naCvenebia
siTbos gadineba, wiTeli-yvelaze mniSvnelovani Tbodanakargi



თბოდანაკარგების % მაჩვენებელი
მრავალსართულიანი შენობაკერძო სახლი

კედლებიკედლები,, სახურავისახურავი 440%0% 26%26%
იატაკიიატაკი 1818%% 6%6%
ფანჯრებიფანჯრები 1818%% 30%30%
სარდაფისარდაფი 1010%% 2%2%
ვენტილაციავენტილაცია 1414%% 36%36%



Tbodanakargebis Semcirebis RonisZiebebi

• dagmanva, daTbuneba;
• fanjrebisa da karebebis rekonstruqcia

(ormagi CarCoebi, xis darabebi);
• tenianobis kontroli;
• Weris Tboizolacia;
• gare kedlebis Tboizolacia;
• sardafis kedlebis, iatakqveSa sivrcisa da

saZirkvlis Tboizolacia;

• dagmanva, daTbuneba;
• fanjrebisa da karebebis rekonstruqcia

(ormagi CarCoebi, xis darabebi);
• tenianobis kontroli;
• Weris Tboizolacia;
• gare kedlebis Tboizolacia;
• sardafis kedlebis, iatakqveSa sivrcisa da

saZirkvlis Tboizolacia;



kedlebi da
saxuravi

kedlebze, saxuravze
Tboizolaciis gakeTeba

rogor aviciloT Tavidan
Tbodanakargebi?

haeris gaJonva haeris gadinebis Semcirebis
mizniT da warmoqmnili nestis
Tavi-dan asacilablad Sida
kedelze mWidrod ikvreba
specialuri orTqlsa-
winaaRmdego plastirebi.



fanjrebi da karebebi ormag an sammag miniani fanjrebis
damontaJeba, arsebul fanjaraze
meore CarCos damateba. gamoviyenoT
kargi saizolacio masalisgan
damzadebuli an ormagi karebebi.
yvela kari da fanjara unda iyos
mWidrod dagmanuli.

rogor aviciloT Tavidan
Tbodanakargebi

ormag an sammag miniani fanjrebis
damontaJeba, arsebul fanjaraze
meore CarCos damateba. gamoviyenoT
kargi saizolacio masalisgan
damzadebuli an ormagi karebebi.
yvela kari da fanjara unda iyos
mWidrod dagmanuli.

saxlis mdebareoba
mzisken

SeZlebisdagavarad mivmarToT saxli
samxreTisken, rom maqsimalurad
iqnas gamoyenebuli mzis energia,
xolo CrdiloeTiT davrgaT xeebi,
raTa davicvaT saxli civi
qarebisgan



ratom vaTbunebT- ekonomia



dagmanva da daTbuneba

• germetiki - gamoiyeneba ara umetes 5mm bzaris
dasagmanvad. igi advilad gamosayenebelia, SedarebiT
iafia (5-6 lari) da xelmisawvdomia adgilobriv
bazarze.

• samontaJo qafi – gamoiyeneba ufro farTe RruebisTvis
da bzarebisTvis, 40mm da zeviT. igi ar aris
rekomendirebuli fanjrebis dasaTbuneblad, radgan ar
aris ten da yinulgamZle. igi SeiZleba daziandes mzis
sxivebisgan.

• paranolis damaTboblebi webovan safuZvelze advilia
gamosayeneblad, magram ver uZlebs yinvas da qars da
gamoiyeneba mxolod erTi sezoni.

• Tboizolaciuri jagrisi – ekonomiuri saSualeba,
romelic uZlebs mzis sxivebs da ar ziandeba qarisgan
da yinvisgan. 1m – 2 lari

• germetiki - gamoiyeneba ara umetes 5mm bzaris
dasagmanvad. igi advilad gamosayenebelia, SedarebiT
iafia (5-6 lari) da xelmisawvdomia adgilobriv
bazarze.

• samontaJo qafi – gamoiyeneba ufro farTe RruebisTvis
da bzarebisTvis, 40mm da zeviT. igi ar aris
rekomendirebuli fanjrebis dasaTbuneblad, radgan ar
aris ten da yinulgamZle. igi SeiZleba daziandes mzis
sxivebisgan.

• paranolis damaTboblebi webovan safuZvelze advilia
gamosayeneblad, magram ver uZlebs yinvas da qars da
gamoiyeneba mxolod erTi sezoni.

• Tboizolaciuri jagrisi – ekonomiuri saSualeba,
romelic uZlebs mzis sxivebs da ar ziandeba qarisgan
da yinvisgan. 1m – 2 lari



dagmanva da daTbuneba



ormagi karebi da fanjrebi agvacilebs
Tbodanakargebs

• ufro iafia, vidre minapaketiani
(ormag miniani) fanjrebi;

• aumjobesebs fanjrebis
Tboizolaicas;

• amcirebs kondensacias fanjrebze;

• amcirebs xmaursa da orpir qars;

• amcirebs energodanaxarjebs;

• ufro iafia, vidre minapaketiani
(ormag miniani) fanjrebi;

• aumjobesebs fanjrebis
Tboizolaicas;

• amcirebs kondensacias fanjrebze;

• amcirebs xmaursa da orpir qars;

• amcirebs energodanaxarjebs;



მეტალოპლასტმასის კარ–ფანჯარა

მაღალტექნოლოგიური სისტემის
პროფილები უზრუნველყოფენ
მაქსიმალური დონის
თბოიზოლაციას და ხმაურისგან
დაცვას, გამოირჩევიან მუშაობის
მრავალწლიანი რესურსით, 10 – 20
%–ით ამცირებენ ხარჯებს ბინაში
სასურველი კლიმატის შექმნისათვის.

მაღალტექნოლოგიური სისტემის
პროფილები უზრუნველყოფენ
მაქსიმალური დონის
თბოიზოლაციას და ხმაურისგან
დაცვას, გამოირჩევიან მუშაობის
მრავალწლიანი რესურსით, 10 – 20
%–ით ამცირებენ ხარჯებს ბინაში
სასურველი კლიმატის შექმნისათვის.



fanjrebis siTbodamcavi Tvisebebi



fanjrebis Tboizolacia gamWvirvale
celofniT

daTbunebisTvis ar aris
aucilebeli rom daamontaJoT
ormagCarCoani fanjrebi,
TboizolaciisaTvis
SesaZlebelia fanjrebSorisi
Rruebi daigmanos

gamWvirvale celofniT.

daTbunebisTvis ar aris
aucilebeli rom daamontaJoT
ormagCarCoani fanjrebi,
TboizolaciisaTvis
SesaZlebelia fanjrebSorisi
Rruebi daigmanos

gamWvirvale celofniT.



Tbosaizolacio masalebi
“R" siTbos gadinebis winaRoba, rac uro didia “R”-is

mniSvneloba miT ufro maRalia Tboizolaciuri
Tvisebebi.

Tbosaizolacio masalebi: qviSa, Cala, naWrebi, gazeTi,
gofrirebuli muyaos qaRaldi, naxerxi, bamba da a.S.).

samrewvelo Tboizolaciuri masala:
 mineraluri bamba
 boWkovani mina
 penoplasti
 perliti & korpi
 Teqis laibebi

d sisqe [m]

lTbogamtarobis koefic. [vt/m оС]
R=

“R" siTbos gadinebis winaRoba, rac uro didia “R”-is
mniSvneloba miT ufro maRalia Tboizolaciuri
Tvisebebi.

Tbosaizolacio masalebi: qviSa, Cala, naWrebi, gazeTi,
gofrirebuli muyaos qaRaldi, naxerxi, bamba da a.S.).

samrewvelo Tboizolaciuri masala:
 mineraluri bamba
 boWkovani mina
 penoplasti
 perliti & korpi
 Teqis laibebi



advilad xelmisawvdomi
Tboizolaciuri masalebi

nafoti - dabalfasiani, advilad xelmisawvdomia mza
saxiT, STanTqavs nests, magram sisvelid dros “R”
maCvenebeli Zalian mcirea.

naxerxi - dabalfasiani, advilad xelmisawvdomia mza
saxiT, STanTqavs nests, magram sisvelis dros “R”
maCvenebeli Zalian mcirea. ver uZlebs vibracias.

Cala - dabalfasiani, advilad xelmisawvdomia mza saxiT,
STanTqavs nests, magram sisvelid dros “R”
maCvenebeli Zalian mcirea. daucvelia mwerebisgan.

haeri – ufasoa. mTlianad unda iyos daxSuli, raTa ar
moxdes haeris cirkulacia, romelic gamoiwvevs siTbos
gadinebas

nafoti - dabalfasiani, advilad xelmisawvdomia mza
saxiT, STanTqavs nests, magram sisvelid dros “R”
maCvenebeli Zalian mcirea.

naxerxi - dabalfasiani, advilad xelmisawvdomia mza
saxiT, STanTqavs nests, magram sisvelis dros “R”
maCvenebeli Zalian mcirea. ver uZlebs vibracias.

Cala - dabalfasiani, advilad xelmisawvdomia mza saxiT,
STanTqavs nests, magram sisvelid dros “R”
maCvenebeli Zalian mcirea. daucvelia mwerebisgan.

haeri – ufasoa. mTlianad unda iyos daxSuli, raTa ar
moxdes haeris cirkulacia, romelic gamoiwvevs siTbos
gadinebas



პერლიტური ბლოკისა და
სხვა სამშენებლო

მასალების მახასიაTებლები

მასალა სიმკვრივე
Kg/m3

თბოგამტარობის
კოეფიციენტი

vt/(m*°C)

კედლის სისქე
თანაბარი

თბოგამტარობისას m

1 m2 კედლის
მასალა, kg

ბეტონი 2400 1,51 1,44 3456

კერამზიტობეტონი 1800 0,43 0,60 1134

სილიკატური აგური 1800 0,87 0,73 1314

პერლიტიობეტონი 500 0,12 0,20 125

მშენებლობაში პერლიტობეტონის გამოყენების მიზანშეწონილობა
თეორიულად და პრაქტიკულად დადასტურებულია.



საკედლე მასალების თბოეფექტურობის
მაჩვენებლები

მასალის
დასახელება

თბოგამტარობის
კოეფიციენტი

Bt/m˚C

კედლის
სისქე

თბოდანაკარგებ
ი

Bt/m2

თბოდანაკარგები 100 მ2
ფართობის

სათავსოსათვის(114,8 მ2
კედლები) kBt

გამომწვარითიხის
სრულტანიანი
აგური

0,810 0,60 54,000 6,200

გამომწვარითიხის
ღრუტანიანი
აგური

0,430 0,60 28,670 3,290

სილიკატური
აგური

0,870 0,60 58,000 6,660

კერამზიტობეტონი 0,400 0,60 26,670 3,060

პერლიტობეტონი 0,125 0,40 17,500 2,010

ხის მასალა 0,150 0,18 33,330 3,830



Kkedlebis Tboteqnikuri maCveneblebi



Tboizolacia perlitiT da korpiT

bunebrivi korpis Tboizolaciuri masala
SeiZleba gamoviyenoT rogorc Senobis gare
konstruqciebisaTvis (kedlebze baTqaSis qveS da
saxuravebze bitumis qveS) aseve gamoiyeneba
rogorc Semavsebeli tixrebSi da iatakis
dasaTbuneblad. 3 sm sisqis korpis fila Tavisi
Tboizolaciuti TvisebebiT utoldeba 150 sm
sisqis betons, 40 sm agurs, 15 sm muxas da 3.5 sm
mineralur bambas.
perliti- vulkanuri warmoebis minerali (egreT
wodebuli vulkanuri mina) — Tboizolaciuri
kuTxiT igi gamoiyeneba qviSis, xreSis saxiT.
agreTve misgan amzadeben blokebs da filebs.

bunebrivi korpis Tboizolaciuri masala
SeiZleba gamoviyenoT rogorc Senobis gare
konstruqciebisaTvis (kedlebze baTqaSis qveS da
saxuravebze bitumis qveS) aseve gamoiyeneba
rogorc Semavsebeli tixrebSi da iatakis
dasaTbuneblad. 3 sm sisqis korpis fila Tavisi
Tboizolaciuti TvisebebiT utoldeba 150 sm
sisqis betons, 40 sm agurs, 15 sm muxas da 3.5 sm
mineralur bambas.
perliti- vulkanuri warmoebis minerali (egreT
wodebuli vulkanuri mina) — Tboizolaciuri
kuTxiT igi gamoiyeneba qviSis, xreSis saxiT.
agreTve misgan amzadeben blokebs da filebs.



Tboizolacia korpiT

23
2007



თბოსაიზოლაციო პერლიტური საშენი მასალების გამოყენების
უპირატესობა მდგომარეობს შემდეგში:

- 80%-დე ამცირებს სითბოს დანაკარგებს კედლებიდან;

- უზრუნველყოფს კედლის სინესტის და ტემპერატურის ოპტიმალურ რეჟიმს;

- იცავს კედლის არსებულ კონსტრუქციებს (არსებული შენობებისათვის) ტემპერატურის
მავნე მერყეობისა და სიცივის ზემოქმედებისგან;

- სინესტის რაოდენობა კედელში იკლებს რამდენჯერმე, რის შედეგადაც შესაბამისად
იზრდება კედლის თბური წინააღმდეგობა და ჩერდება მისი ნგრევის პროცესი.

თბოსაიზოლაციო პერლიტური საშენი მასალების გამოყენების
უპირატესობა მდგომარეობს შემდეგში:

- 80%-დე ამცირებს სითბოს დანაკარგებს კედლებიდან;

- უზრუნველყოფს კედლის სინესტის და ტემპერატურის ოპტიმალურ რეჟიმს;

- იცავს კედლის არსებულ კონსტრუქციებს (არსებული შენობებისათვის) ტემპერატურის
მავნე მერყეობისა და სიცივის ზემოქმედებისგან;

- სინესტის რაოდენობა კედელში იკლებს რამდენჯერმე, რის შედეგადაც შესაბამისად
იზრდება კედლის თბური წინააღმდეგობა და ჩერდება მისი ნგრევის პროცესი.



mineraluri bamba

mineraluri bamba – araCveulebrivi Tbo
da xmauris izolatori. misi
Tbogamtaroba 40 jer mcirea, vidre
betonis da 10 jer naklebia vidre aguris.
amis Sedegad mas uWiravs Tboizolaciuri
nawarmis bazris daaxloebiT 80%.

mineraluri bamba aris mtvrevadi da misi
dagebis dros warmoiqmneba bevri mtveri,
amitom mas aqceven granulebad. mas
gamoiyeneben Rruiani kedlebis
amosavsebad da agreTve gadaxurvebSi.

mineraluri bamba – araCveulebrivi Tbo
da xmauris izolatori. misi
Tbogamtaroba 40 jer mcirea, vidre
betonis da 10 jer naklebia vidre aguris.
amis Sedegad mas uWiravs Tboizolaciuri
nawarmis bazris daaxloebiT 80%.

mineraluri bamba aris mtvrevadi da misi
dagebis dros warmoiqmneba bevri mtveri,
amitom mas aqceven granulebad. mas
gamoiyeneben Rruiani kedlebis
amosavsebad da agreTve gadaxurvebSi.



boWkovani mina

boWkovani minas axasiaTebs maRali Termuli
winaRoba. am masalisgan damzadebuli matebi da
rulonebi aris Termo da xmaur medegebi
energoefeqturi konstruqciebisTvis. igi advilad
gasakravia. igi SeiZleba gamoyenebul iqnas
nebismieri saxis SenobaSi xisa da metalis
CarCoebisTvis. agreTve arsebobs aluminiumis
folgiT dafaruli boCkovani mina.

boWkovani minas axasiaTebs maRali Termuli
winaRoba. am masalisgan damzadebuli matebi da
rulonebi aris Termo da xmaur medegebi
energoefeqturi konstruqciebisTvis. igi advilad
gasakravia. igi SeiZleba gamoyenebul iqnas
nebismieri saxis SenobaSi xisa da metalis
CarCoebisTvis. agreTve arsebobs aluminiumis
folgiT dafaruli boCkovani mina.



celulituri penoplasti

Tvisebebi: usafrTxo,
Tbogaumtari, tenianobis
gaumtari, bgeraSeuRwevadi,
gamZle, mosaxerxebeli
gamosayeneblad, Znelad
aalebadi.

Tvisebebi: usafrTxo,
Tbogaumtari, tenianobis
gaumtari, bgeraSeuRwevadi,
gamZle, mosaxerxebeli
gamosayeneblad, Znelad
aalebadi.

penoplasti warmoebulia sxvadasxva zomebSi:
- sigrZe - 900 dan 5000mm-mde inmtervali yoveli 50mm;
- sigane - 500 dan 1300mm-mde inmtervali yoveli 50mm;

- sisqe - 20 dan 500mm-mde inmtervali yoveli 10mm



Tboizolacia TeqiT

matylis Tboizolaciuri masala
warmodgenilia sxvadasxva zomis
ruxi feris rulonebis an matebis
saxiT.Mmis dasamzadeblad  matyli
iJRinTeba bunebrivi kauCukiT da
boraqsis xsnariT, rac aZlevs mas
saTanado formas da mwrebisadmi
medegobas.

matylis Tboizolaciuri masala
warmodgenilia sxvadasxva zomis
ruxi feris rulonebis an matebis
saxiT.Mmis dasamzadeblad  matyli
iJRinTeba bunebrivi kauCukiT da
boraqsis xsnariT, rac aZlevs mas
saTanado formas da mwrebisadmi
medegobas.



Tboizolacia bazaltis qeCaTi



Tboizolacia bazaltis folgiani qeCaTi



ბაზალტის ქსოვილი 475გ/მ²



ბაზალტის დაჭრილი ბოჭკო



samSeneblo masalebis Sedareba

40 mm sisqis poliuretanis fila Tavisi
Termuli TvisebebiT eqvivalenturia =

134 mm sisqis xis koWis

= 2080 mm sisqis betonis filas



მინამაგნეზიტის ფილა

ტექნიკური მახასიათებლები
გეომეტრიული ზომები: 1220X2440მმ.
სისქე: 4, 6, 8 მმ წონა: 12, 18, 24 კგ.
სიმკვრივე: 800-1400კგ/მ3
ზედაპირის სიმკვრივე: 1,9კტ/მ2
ყინვაგამძლეობა: F35
თბოგამტარობა: 0,21ვტ/(მ C)
ხმაიზოლაცია: 46დბ
ცეცხლგამძლეობა: GB5464-85
ორთქლგამტარობა: 0,11-0,14
ფორმის ცვლილება ტენიან გარემოში, არაუმეტეს: 0,34%
მმფ 100 დღე-ღამის განმავლობაში წყალში ყოფნისას არ იბერება და არ
კარგავს თავის თვისებებს.
თავის შემადგენლობაში არ შეიცავს მავნე ნივთიერებებს, ასბესტს. არ
აქვს სუნი გახურებისას არ გამოყოფს ტოქსიკურ ნივთიერებებს.
სწორხაზოვანი გაპართოების ტემპერატურული კოეფიციენტი
უცვლელია.
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mwvane saxuravi



namjis da miwis saxli



tradiciulTan SedarebiT, Senobis
mdgradi dizaini da energoefeqturi
samSeneblo masalebis gamoyeneba iZleva
saSualebas mniSvnelovnad Semcirdes
energomoxmareba.
SenobaSi energomoxmarebis Semcireba
agreTve SesaZlebelia:
energoefeqturi gaTbobis sistemebis;
energoefeqturi ganaTebis sistemebis da
energoefeqturi sayofacxovrebo
teqnikis gamoyenebiT.

tradiciulTan SedarebiT, Senobis
mdgradi dizaini da energoefeqturi
samSeneblo masalebis gamoyeneba iZleva
saSualebas mniSvnelovnad Semcirdes
energomoxmareba.
SenobaSi energomoxmarebis Semcireba
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energoefeqturi gaTbobis sistemebis;
energoefeqturi ganaTebis sistemebis da
energoefeqturi sayofacxovrebo
teqnikis gamoyenebiT.



energetikuli iarliyi

*mowyobilobis modeli,  tipi,

specifikacia;

• energetikuli klasi;

• energiis moxmareba

mowyobilobis tipis mixedviT

• muSaobis dros

eleqtroxelsawyos mier

gamocemuli xmauri  decibelebSi

eleqtromowyobilobebis

energoefeqturoba dayofilia

klasebis mixedviT A-dan G–mde. A
klasi ufro efeqturia, vidre G
klasi. G klasis mowyobilobebSi

moxmarebuli energiis raodenoba

xSirad 3-jer metia, vidre A
klasis mowyobilobebSi.

Eenergetikuli iarliyi moicavs Semdeg informacias:
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moxmarebuli energiis raodenoba

xSirad 3-jer metia, vidre A
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“Display” კამპანია
ევროპული კამპანია Display® არის

ნებაყოფლობითი სქემა,ამოქმედდა 2003
წელს და თავიდან გამიზნული იყო

ქალაქების ადგილობრივი ხელისუფლების
სტიმულირებისათვის, რათა საჯაროდ
ეჩვენებინათ საზოგადოებრივი შენობების
ენერგეტიკული და ეკოლოგიური

ეფექტურობა, ისეთივე ენერგეტიკული
იარლიყის საშუალებით, რომელიც
გამოიყენება საყოფაცხოვრებო

ტექნიკისთვის.
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ევროპის ქალაქების
13,000 შენობისთვის
მომზადდა Display
პოსტერი.
2010 ეეც მიურთდა ამ
კამპანიას და შეიმუშავა
10 პოსტერი თბილისის
საბავშვო ბაღებისთვის
და სხვა შენობებისთვის
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disfleis plakati gviCvenebs Tu ramdenad

energoefeqturia Senoba. masze

warmodgenilia Tu ra raodenobis el.

energias, bunebriv airs da wyals moixmars

Senoba da aseve am moxmarebis Sedegad

gamofrqveuli emisiebis raodenoba kg/w-Si.

energoresursebis moxmarebis mixedviT xdeba

Senobebis klasifikacia A-dan G-klasis
CaTvliT. A klasis Senoba niSnavs
energoefeqtur Senobas, xolo G klasis ki
araefeqtur Senobas anu G klasis Senobebi.

posterze aseve miTiTebulia teqnikuri

RonisZiebebi da martivi qmedebebi, risi

gaTvaliswinebisa da danergvis Sedegadac

Senoba Seamcirebs energoresursebis

moxmarebas da CO2 gamofrqvevas atmosferoSi.
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Senoba Seamcirebs energoresursebis
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Mmwvane Senoba

-ar axdens mavne
zegavlenas
garemoze;
-Eefeqturad
gamoyenebulia
arsebuli
resursebi;
-Eenergoefeqturia;
- komfortuli da
usafrTxoa
mobinadreebisaTvis
;

-ar axdens mavne
zegavlenas
garemoze;
-Eefeqturad
gamoyenebulia
arsebuli
resursebi;
-Eenergoefeqturia;
- komfortuli da
usafrTxoa
mobinadreebisaTvis
;
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Ddidi madloba
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