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Qqaris energia

2006



MmsoflioSi qaris sadgurebis simZlavre 300 gvt.

10 ლიდერი ქვეყანა

ჩინეთი 75 მგვტ
აშშ–60 მგვტ
გერმანია 31 მგვტ
ესპანეთი 23 მგვტ
ინდოეთი 18 მგვტ
გაერტიანებული სამეფო–9 მგვტ
იტალი–8 მგვტ
საფრანგეთი–7.6 მგვტ
კანადა–6 მგვტ
პორტუგალია 4.5 მგვტ

282,587 MW გამომუშავება 459.9 TWh

2006
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გერმანია 31 მგვტ
ესპანეთი 23 მგვტ
ინდოეთი 18 მგვტ
გაერტიანებული სამეფო–9 მგვტ
იტალი–8 მგვტ
საფრანგეთი–7.6 მგვტ
კანადა–6 მგვტ
პორტუგალია 4.5 მგვტ

282,587 MW გამომუშავება 459.9 TWh



ქარის სადგურების მშენებლობის
პერსპექტიული მოედნები
ადგილმდებარეობა სიმძლავრე (მგვტ) წლიური გამომუშავება

(მლნ.კვტ/საათი)
ფოთი 50 110
ჭოროხი 50 120
ქუთაისი 100 200
მთა-საბუეთი I 150 450

მთა-საბუეთი II 600 2000

გორი-კასპი 200 500
ქარავანი 200 500
სამგორი 50 130
რუსთავი 50 150
ჯამი 1450 4160



Qqaris energiis potenciali
saqarTveloSi

Sefasebuli resursebi

4.5 mlrd.kvtsT/w (saqarTvelos dRevandeli elenergiis
moxmarebis 60%)

simZlavre -1450 mgvt



qarisPperspeqtiuli sadgurebi

2006



Eeleqtroenergiis wliuri balansi
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1700 mgvt Tbosadgurebi
2611 mgvt  hesebi

70 MW- mhesebi (2 % - mhesebis wili)



Q qaris sadgurebis magaliTebi saqarTveloSi

100 vt turbina daviT garejis
monasterSi

200 vt turbina
energoefeqturobis ofisis

Senobaze



qaris sadgurebis magaliTebi saqarTveloSi

goris raionis sofel xidiasTavis sajaro skolas
daumontaJda 400 vt qaris generatori da PV 125 vt
fotogardamqneli gaTbobis sistemis ventilatorisa da
tumbos el.energiis miwodebisaTvis.



ქარისქარის პირველიპირველი ელექტროსადგურიელექტროსადგური ““ქართლიქართლი””

ენერგეტიკის სამინისტრომ „საქართველოს
ენერგეტიკული განვითარების ფონდთან“ ერთად, ქარის
სადგურების მშენებლობა დაიწყო. პირველ ეტაპზე 20
მგვტ, შემდეგ კი 300 მგვტ-ის განვითარების
პერსპექტივით.

გორის მიმდებარედ უკვე დაიდგა ქარის სიმძლავრის
გამზომველი აპარატურა. ქარის ელექტროსადგური
„ქართლი“ პირველი საპილოტე პროექტია, რომელსაც
სახელმწიფო საკუთარი სახსრებით ააშენებს.

პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 30 მლნ დოლარს
შეადგენს

ქარისქარის პირველიპირველი ელექტროსადგურიელექტროსადგური ““ქართლიქართლი””

ენერგეტიკის სამინისტრომ „საქართველოს
ენერგეტიკული განვითარების ფონდთან“ ერთად, ქარის
სადგურების მშენებლობა დაიწყო. პირველ ეტაპზე 20
მგვტ, შემდეგ კი 300 მგვტ-ის განვითარების
პერსპექტივით.

გორის მიმდებარედ უკვე დაიდგა ქარის სიმძლავრის
გამზომველი აპარატურა. ქარის ელექტროსადგური
„ქართლი“ პირველი საპილოტე პროექტია, რომელსაც
სახელმწიფო საკუთარი სახსრებით ააშენებს.

პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 30 მლნ დოლარს
შეადგენს
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