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ნავთობი და გაზი 

ბაქო-სუფსის მილსადენით ტრანსპორტირებული ნავთობი ტანკერებს 

ყოველკვირეულად გააქვთ 

სუფსიდან აზერბაიჯანული ნავთობით დატვირთული მეორე ტანკერი მიმდინარე კვირის 

ბოლოს, შაბათ-კვირას გავა, ხოლო პირველმა ტანკერმა სუფსის ტერმინალი წინა შაბათ-

კვირას დატოვა. ინფორმაციას Eurasianet ოპერატორ კომპანია BP-ზე დაყრდნობით 

ავრცელებს. 

BP აცხადებს, რომ კასპიის ზღვაში მდებარე აზერი-ჩირაგ-გიუნეშლის საბადოებიდან ბაქო-

სუფსის მილსადენით საქართველოს შავი ზღვის სანაპირომდე ნავთობის 

ტრანსპორტირება მცირე ხნით განახლდა. BP როგორც აზერი-ჩირაგ-გიუნეშლის 

საბადოების, ისე ბაქო-სუფსის მილსადენის ოპერატორი კომპანიაა. 

ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი 10 თვის შემდეგ პირველად ამოქმედდა. მილსადენში ნაკადი 

ჯერ გასული წლის მარტში დროებით შეჩერდა, ხოლო მაისში მთლიანად შეწყდა. 

მიზეზად დასახელდა შავ ზღვაში ნაოსნობის უსაფრთხოების რისკები, რასაც უკრაინის 

ომის შედეგად თავისუფლად მცურავი ნაღმები იწვევს. ნავთობის მთელი მოცულობა, რაც 

თვეში 3 მილიონ ბარელ ნავთობს შეადგენს და უკრაინის ომამდე ბაქო-სუფსით 

გადაიქაჩებოდა, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის (ბთჯ) მილსადენზე გადამისამართდა. 

BP-ში აცხადებენ, რომ ბაქო-სუფსის მილსადენში ნაკადი ბთჯ-ის საექსპორტო ტერმინალ 

ჯეიჰანის ექვსდღიანი დახურვის გამო განახლდა. ჯეიჰანის ტერმინალი თურქეთის 

ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროს მიმდებარედ 6 თებერვალს მომხდარი ორი დამანგრეველი 

მიწისძვრის შედეგად დაიხურა. 

უკრაინის ომამდე აზერბაიჯანული ნავთობი საერთაშორისო ბაზრებზე სამი ცალკეული 

მილსადენით გადიოდა. ესენია ბაქო-სუფსას, ბთჯ-ის და ბაქო-ნოვოროსიისკის 

მილსადენი. გასულ წელს იმავე მიზეზით, ანუ შავ ზღვაში ნაოსნობის უსაფრთხოების 

რისკების გამო ნაკადი ბაქო-ნოვოროსიისკის მილსადენზეც შეწყდა, საიდანაც ნავთობი 

იმავე ბთჯ-ზე გადამისამართდა. 

ამჟამად ბთჯ-ის მთავარ საექსპორტო ნავთობსადენს დღეში 1,2 მილიონი ბარელი 

ნავთობის გადაქაჩვა შეუძლია. თუმცა ახლახან BP-ის ვიცე-პრეზიდენტმა კასპიის 

რეგიონში, ბახთიარ ასლანბეილმა განაცხადა, რომ ბთჯ-ის ნავთობსადენის 

გამტარუნარიანობა შესაძლოა, დღეში 1,6 მილიონიდან 2,2 მილიონ ბარელამდე 

გაიზარდოს. 

BP-მ მსოფლიო ბაზრებზე ჯეიჰანის ტერმინალიდან ნავთობგადაზიდვა ჩვეულ რეჟიმში 

უკვე აღადგინა. მიწისძვრის შემდეგ ტერმინალმა მუშაობა ნავთობჩასატვირთი 

ნავმისადგომის მცირე დაზიანების გამო შეაჩერა. BP-მ თურქეთში არსებული მთელი 

ინფრასტრუქტურის, მათ შორის ბთჯ-ის მილსადენისა და ჯეიჰანის ნავთობტერმინალის 

ინსპექტირება ჩაატარა. შემოწმების შედეგად არანაირი სერიოზული დაზიანება არ 

გამოვლენილა. 

წყარო:  bpn.ge  -  https://cutt.ly/K8Um5ZS  
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აზიის ყველაზე ღრმა ვერტიკალური ჭაბურღილის სიღრმემ 9,026 მეტრს 

მიაღწია 

ჩინეთის ნავთობისა და ბუნებრივი აირის უმსხვილესი მწარმოებლის, PetroChina-ის 

ინფორმაციით, მისი Pengshen-6-ის ნავთობის ჭაბურღილის სიღრმემ 5.6 მილს (9,026 

მეტრი) მიაღწია, რაც მას აზიაში ყველაზე ღრმა ვერტიკალურ ჭაბურღილად აქცევს. 

რეკორდული სიღრმის ჭაბურღილი ჩინეთის სამხრეთ-დასავლეთით, სიჩუანის 

პროვინციაში მდებარეობს. 

გართულებული გეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე, სტრუქტურის მშენებლობა 

მრავალი გამოწვევის წინაშე დადგა. მშენებლობაში მონაწილე მუშებს მაღალ 

ტემპერატურასთან, წნევასა და გოგირდის შემცველობასთან გამკლავება უწევდათ. 

ჭაბურღილი 2021 წლის ივლისში, ჩინეთის ეროვნული ნავთობის კორპორაციის 

განყოფილების მიერ გაიბურღა. დიზაინის თავდაპირველი გეგმის თანახმად, 

ჭაბურღილის სიღრმე მხოლოდ 7,990 მეტრი უნდა ყოფილიყო, თუმცა ნავთობისა და 

ბუნებრივი აირის აღმოჩენის მიზნით, საბოლოოდ სიღრმე 9,026 მეტრამდე გაიზარდა. 

Petrochina Southwest Oil and Gasfield Company-ის საინჟინრო ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის, მა იონგის განცხადებით, ახალი ჭაბურღილი 

უფრო მეტ სიღრმეზე, ნავთობისა და ბუნებრივი აირის აღმოჩენის საშუალებას იძლევა, 

გარდა ამისა ის 6.2 მილის სიღრმის (10,000 მეტრი) სამეცნიერო საძიებო ჭაბურღილის 

გაყვანის დაწყების საფუძველი გახდა. პროექტის განხორციელება წელს არის დაგეგმილი. 

აღსანიშნავია, რომ ინდუსტრიის ინსაიდერები, კონსტრუქციას ევერესტს, უფრო 

კონკრეტულად კი, „მიწისქვეშა მთა ჯომოლუნგმას“ უწოდებენ. „ჭაბურღილის სიღრმე 

რეკორდულია, რაც მას აზიაში ყველაზე ღრმა ვერტიკალურ ჭაბურღილად აქცევს, 

ამავდროულად კი უზრუნველყოფს საინჟინრო და ტექნიკურ გარანტიას ჩინეთში 

ნავთობისა და ბუნებრივი აირის მიმართულებით კვლევებისთვის“, – აცხადებს იონგი. 

ცნობისთვის, 2011 წლიდან მოყოლებული, PetroChina-მ 8,000 მეტრის სიღრმის რვა, ხოლო 

9,000 მეტრის სიღრმის ორი ჭაბურღილი გაბურღა. 

წყარო:  forbes.ge  -  https://cutt.ly/e8UQtey  

 

 

ელექტროენერგეტიკა 

2022 წელს საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება 3.3%-ით 

გაიზარდა - „გალთ ენდ თაგარტი“ 

2022 წელს ელექტროენერგიის ექსპორტიდან მიღებულმა შემოსავალმა 84.3 მლნ აშშ 

დოლარი შეადგინა. ამის შესახებ „გალთ ენდ თაგარტის“ კვლევაშია აღნიშნული. 

მათივე ცნობით, საანგარიშო პერიოდში ელექტროენერგიის იმპორტის ღირებულება 41.2 

მლნ აშშ დოლარი იყო. შედეგად, დადებითი სავაჭრო ბალანსი 43.2 მლნ აშშ დოლარს 

გაუტოლდა, თუმცა რაოდენობრივად საქართველო კვლავ წმინდა იმპორტიორია - 0.6 

ტვტ.სთ წმინდა იმპორტით. 

„2022 წელს ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 3.3%-ით გაიზარდა და 14.2 ტვტ.სთ 

შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ მოხმარება გაიზარდა წლის პირველ ნახევარში 9.8%-ით, 
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ხოლო მეორე ნახევარში შემცირდა 2.7%-ით. ეს უკანასკნელი უკავშირდება ჯორჯიან 

მანგანეზის, მეტალურგიული და მაინინგ კომპანიების წარმოების კლებას. 

ელექტროენერგიაზე მოთხოვნა ძირითადად დაკმაყოფილდა ჰიდრო გენერაციით, რამაც 

ჯამური მიწოდების 68.3% შეადგინა. თბოსადგურების გენერაციით მოხმარების 21.5%, 

ხოლო იმპორტით მოხმარების 9.7% დააკმაყოფილა,“- ნათქვამია კვლევაში. 

წყარო:  bpn.ge  -  https://cutt.ly/I8UQpts  

 

შემეცნებითი ტური "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"-ში 

ახალი თაობის ენერგეტიკით დაინტერესების მიზნით, „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემა“ შემეცნებით ტურს აგრძელებს. ამჯერად კომპანიამ თბილისის 

კლასიკურ გიმნაზიასთან არსებულ ახალგაზრდა მკვლევართა კლუბის მოსწავლეებს 

უმასპინძლა. 

მოსწავლეები თავდაპირველად სსე-ის სათავო ოფისს ესტუმრნენ, მოინახულეს 

ცენტრალური სადისპეტჩერო ცენტრი და უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 

მართვის ფარი, რომელიც პასუხისმგებელია ენერგოსისტემის ოპერატიულ მართვაზე. 

გაეცნენ სადისპეტჩეროს ფუნქციონირების ძირითად პრინციპებს, სსე-ის დირექტორთა 

საბჭოს წევრმა ზვიად გაჩეჩილაძემ მოსწავლეებს ჩაუტარა ლექცია ზოგადად 

ენერგეტიკასა და „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ როლზე ქვეყნის 

ენერგეტიკის განვითარების საქმეში. 

ეროვნული სადისპეტჩეროს შემდეგ, მოსწავლეები ნავთლუღის ქვესადგურსა და სსე-ის 

სასწავლო ცენტრის პოლიგონს ესტუმრნენ, სადაც უშუალო მონაწილეობა მიიღეს 

სხვადასხვა ელექტრომოწყობილობის ტესტირების პროცესში. ტურის ფარგლებში, მათ 

ასევე დაათვალიერეს ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგური (ზაჰესი), მოისმინეს ჰესის 

ისტორია და გაეცნენ ელექტროენერგიის გამომუშავების პროცესს. 

შემეცნებით ტურს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ 2016 წლიდან 

ახორციელებს. ტურის ფარგლებში, სსე შესაძლებლობას აძლევს მოსწავლეებს, გაეცნონ 

ქვეყნის ენერგომომარაგების საკვანძო ობიექტის ფუნქციონირებას, მიიღონ მეტი 

ინფორმაცია კომპანიის მიერ განხორციელებული თუ სამომავლო პროექტების შესახებ, 

დაინტერესდნენ ენერგეტიკის დარგით, რაც შეიძლება მათთვის პროფესიის შერჩევაში 

გადამწყვეტი აღმოჩნდეს. 

წყარო: business-partner.ge  -  https://cutt.ly/H8UQfhw  

 

განახლებადი ენერგია და ენერგოეფექტურობა 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტი მზის ენერგიით 

მომარაგდება 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მერვე კორპუსისის სახურავზე მზის 

ელექტროსადგური დამონტაჟდა, რომლის სიმძლავრე 200 კვტ-ია, - ინფორმაციას HELIOS 

ENERGY ავრცელებს. 



 

5 

 

კომპანიის ცნობით, გამომუშავებული ელექტროენერგია სრულად დაფარავს მე-8 

კორპუსის მოხმარებას, რომელშიც ენერგეტიკის ფაკულტეტია განთავსებული. 

მათივე ინფორმაციით, ჭარბი გამომუშავება გადადინდება და მოხმარდება 

უნივერსიტეტის სხვა კორპუსებსაც, რაც ყოველწლიურად 65 000 ლარამდე დანაზოგს 

მისცემს უნივერსიტეტს, ხოლო ბუნებაში 103 ტონით ნაკლებ CO-ს გამოფრქვევა მოხდება. 

პროექტი ლიეტუვის გარემოს დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის დაფინანსებით,ასევე საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის 

მხარდაჭერით განხორციელდა. 

წყარო: business-partner.ge  -  https://cutt.ly/08UQk2e  

 

ლონდონის სტადიონი მზის პანელებით დაიფარება ელექტროენერგიის 

გამომუშავებისთვის 

ცნობილი გახდა, რომ 2012 წლის ოლიმპიური თამაშების სტადიონი - სადაც ახლა "ვესტ 

ჰემ იუნაიტედი" თამაშობს - მზის მებრანით დაიფარება, რათა შემცირდეს ნახშირბადის 

ემისიები. 

სავარაუდოდ პროექტი 4 მილიონი ფუნტი დაჯდება პირველი ორი წლის განმავლობაში, 

ხოლო გადაფარავს ამ ხარჯს ხუთი წლის შემდეგ. 

საპროექტო დოკუმენტების მიხედვით, სამუშაოები აღმოსავლეთ ლონდონში მიმდინარე 

წლის ბოლოს შეიძლება დაიწყოს. 

სტადიონის მფლობელის, London Legacy Development Corporation-ის (LLDC) თანახმად, 

შენობამ შესაძლოა ენერგიის გამომუშავება დაიწყოს 2024 წლის ბოლოს.  

პროექტის მონტაჟის კონტრაქტში ნათქვამია, რომ სქემა გთავაზობთ "ფანტასტიკურ 

შესაძლებლობას წარმოაჩინოს უახლესი ტექნოლოგიები". 

ასევე ნათქვამია რომ პროექტის "ძირითადი მამოძრავებელი" იყო ნახშირბადის ემისების 

მნიშვნელოვნად შემცირება, რაც შეესაბამება ლონდონის მერის ვალდებულებას, აქციოს 

ლონდონი "ნულოვანი ნახშირბადის" ქალაქად 2030 წლისთვის. 

წყარო:  bbc.com  -  https://www.bbc.com/news/uk-england-london-64758344  

 

 

კლიმატის ცვლილება 

კლიმატური „სპირალი“ ემუქრება ნახშირბადის მარაგებს ხმელეთზე 

მსოფლიოს ტყეები კარგავენ ნახშირბადის შთანთქმის უნარს ადამიანების მიერ 

გამოწვეული სულ უფრო „არასტაბილური“ პირობების გამო, აჩვენა საეტაპო კვლევამ. 

მეცნიერთა აზრით, დრამატული ცვლილებები ტყეებში და სხვა ჰაბიტატებში, რომლებიც 

ნახშირბადს ინახავენ მცენარეებსა და ნიადაგებში, უფრო სავარაუდოა დედამიწის 

ზოგიერთ რეგიონში, ამასთან ნაკლები ნახშირბადი მუდმივად შთაინთქმება „ხმელეთზე 
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არსებული ნახშირბადის შთანმთქმელების“ მიერ, რასაც ბუნებაში უზრუბველყოფენ 

ხეები, ნიადაგი და მცენარეები. 

მეცნიერები ამბობენ, რომ ტემპერატურის მატების მოკლევადიანი ზემოქმედება, ტყეების 

გაჩეხვა და მიწათმოქმედება ბევრ მოწყვლად ლანდშაფტზე ნიშნავს, რომ ნახშირბადის 

მარაგი ხმელეთზე უფრო გრძელვადიან პერიოდში აღდგება. ეს ამცირებს მიწის მთლიან 

შესაძლებლობებს ნახშირბადის შთანთქმაში და ძირს უთხრის გლობალურ ძალისხმევას 

ატმოსფეროში სათბურის გაზების დონის შეზღუდვის ან შემცირების მიზნით. 

დოქტორი პატრიკ მაგუაირი, კლიმატოლოგი, რომელიც პარალელურად მუშაობს 

მეტეოროლოგიის დეპარტამენტსა და ატმოსფერული მეცნიერების ეროვნული ცენტრის 

ფილიალში, დიდი ბრიტანეთის რიდინგის უნივერსიტეტში, იყო ახალი კვლევის 

თანაავტორი, რომელსაც ხელმძღვანელობდნენ CREAF-ის კოლეგები ბარსელონის და 

ანტვერპენის უნივერსიტეტებიდან. 

დოქტორმა მაგუაირმა განაცხადა: ”ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ მსოფლიოს დიდი რეგიონები 

დაუცველია მათი ლანდშაფტის უეცარი და მკვეთრი ცვლილებების მიმართ, რადგან მათი 

ეკოსისტემების უნარი - შთანთქას ნახშირბადი - დესტაბილიზაციას იწყებს. 

"მაგალითად, კალიფორნიაში ტყის ხანძრების ალბათობა დიდია უფრო ცხელი 

ატმოსფეროთი გამოწვეული უკიდურესად მშრალი და ცხელი პირობების გამო. მეტი 

ხანძარი ნიშნავს ტყის ბუჩქნარად გადაქცევას, ზოგჯერ სამუდამოდ. ეს ამცირებს მიწის 

საერთო უნარს ატმოსფეროდან ნახშირბადის შთანთქმისა, როგორც ეს ადრე ხდებოდა. 

”ეს ქმნის მანკიერ ციკლს, რადგან ასეთი რაიონები უფრო დაუცველი ხდება კლიმატის 

ცვლილების შედეგების მიმართ მომავალში.” 

წყარო:  sciencedaily.com -  https://cutt.ly/x8UEG5k  

 

ინოვაციური გეოთერმული დანადგარი გახდება პლანეტის 

„გამაგრილებელი“ 

კომპანია Fervo Energy იმედოვნებს, რომ გაუმკლავდება ნახშირბადის ჩაჭერის მაღალ 

ენერგოდანახარჯებს გეოთერმული სადგურის საშუალებით, რომელიც უზრუნველყოფს 

საჭირო ენერგიას უნახშირბადო გეოთერმული ენერგიის გამოყენებით. 

ნახშირბადის ჩაჭერის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, რომ იგი მოითხოვს ენერგიას, 

რამაც ასევე შეიძლება ხელი შეუწყოს ნახშირბადის ემისიების გაზრდას და, შესაბამისად, 

ეწინააღმდეგება თვით ნახშირბადის ჩაჭერის მიზანს. 

„გეოთერმულ ენერგიას შეუძლია უზრუნველყოს უნახშირბადო ელექტროენერგია და 

სითბო, რომელიც საჭიროა აქციოდ DAC-ი სიცოცხლისუნარიან საშუალებად 

ატმოსფეროდან ნახშირორჟანგის მოსაშორებლად“ - თქვა ტიმ ლატიმერმა, Fervo Energy-ის 

აღმასრულებელმა დირექტორმა. „ფართო მეცნიერული გამოცდილების და ჩან-

ცუკერბერგის ინიციატივის ახალი მხარდაჭერით, Fervo-ს აქვს კარგი შესაძლებლობა 

ნახშირბადის მოცილების სფეროში ინოვაციისთვის და გეოთერმული და DAC-ის 

ბუნებრივი შერწყმის დემონსტრირებისთვის. 

ახალ ობიექტს მხარს დაუჭერს Chan Zuckerberg Initiative, საქველმოქმედო ორგანიზაცია, 

რომელიც დაარსდა პრისცილა ჩანის და მისი მეუღლის მარკ ცუკერბერგის მიერ, რათა 
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ებრძოლოს სხვადასხვა გლობალურ პრობლემას, დაწყებული კლიმატის ცვლილებით და 

დამთავრებული დაავადებების აღმოფხვრამდე. 

"ნახშირბადის მოცილების ტექნოლოგიები მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია კლიმატის 

ცვლილების პრობლემის მოსაგვარებლად", - თქვა კეიტლინ ფოქსმა, სტრატეგიული 

ინიციატივების ვიცე-პრეზიდენტმა Chan Zuckerberg Initiative-დან. „იმისთვის, რომ 

გავაძლიეროთ ნახშირბადის მოცილება, მკვეთრად უნდა შევამციროთ ხარჯები. Fervo-ს 

შემდეგი თაობის გეოთერმული ტექნოლოგიის უნიკალური ინტეგრაცია ჰაერის 

პირდაპირი დაჭერით ქმნის საინტერესო შესაძლებლობებს ნახშირბადის საფუძვლიანი 

მოცილების უფრო იაფი მეთოდის განსავითარებლად, ამავდროულად უზრუნველყოფს 

ენერგიისა და სითბოს საიმედო, უხვ, უნახშირბადო წყაროს“. 

წყარო:  hightech.fm  -  https://cutt.ly/28UEDsv   

 

პუბლიკაციები  

წარმოგიდგენთ პროფ. თეიმურაზ გოჩიტაშვილის ინგლისურენოვან მონოგრაფიას 

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის სექტორი გარდამავალ პერიოდში“ 

 

 

ღონისძიებები 

მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია - განახლებადი ენერგია, რესურსები და მდგრადი 

ტექნოლოგიები  

თარიღი: 13-14 ნოემბერი, 2023 

ადგილი: სასტუმრო მილენიუმი, პარიზი, საფრანგეთი  

https://energytechconference.com/  


