
ბიოგაზი საოჯახობიოგაზი საოჯახო

მეურნეობაშიმეურნეობაში



ბროშურა მომზადებულია ენერგოავტობუსის 
პროექტის ფარგლებში.

პროექტი ინიცირებული და დაფინანსებულია BP-სა და 
მისი პარტნიორების მიერ.
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ბო ლო რამ დე ნი მე ათ წლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში სულ უფ რო მეტ ყუ-

რადღ ე ბას იპყ რობს ენერ გი ის არატ რა დი ცი უ ლი რე სურ სე ბი: მზე, ქა რი, 

ბი ო მა სა, წყა ლი და ა.შ. თი თო ე ულ მათ განს ფარ თოდ იყ   ე ნე ბდნენ წარ-

სულ ში. ტექ ნი კუ რი რე ვო ლუ ცი ის პე რი ოდ ში, რო მე ლიც ენერ გე ტი კის, 

რო გორც მრეწ ვე ლო ბის ერ თ-ერ თი დარ გის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ფაქ ტო რად 

იქ ცა, ძი რი თა დად წი ა ღი სე უ ლი ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სე ბი გა მო ი ყე-

ნე ბო და. ამი ტომ, მათ დღეს არატ რა დი ცი უ ლი რე სურ სე ბი ეწო დე ბათ. 

თუმ ცა კი, დღე ი სათ ვის გლო ბა ლურ მა ეკო ლო გი ურ მა მდგო მა რე ო ბამ 

ამ რე სურ სე ბის ათ ვი სე ბას მე ო რე სი ცოცხ ლე შთა ბე რა.

ბი ო გა ზიც ერ თ-ერ თი ასე თი ენერ გე ტი კუ ლი რე სურ სი ა, რო მე ლიც 

გა მო ი ყე ნე ბო და ჯერ კი დევ ან ტი კურ პე რი ოდ ში და ხე ლახ ლა “აღ მო ჩე-

ნი ლი ა” ჩვენს დრო ში.

რა არის ბი ო გა ზი?

ეს არის გა ზი სებ რი (ა ი რა დი) პრო დუქ ტი, რო მე ლიც წარ მო იქ მნე ბა 

უჟან გბა დო გა რე მო ში სხვა დას ხვა წარ მო შო ბის ორ გა ნუ ლი ნივ თი ე რე-

ბე ბის ფერ მენ ტა ცი ი სას.

ნე ბის მი ერ სასოფ ლო  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 დას ხვა სა ხის ნარ ჩე ნე ბის 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი რა ო დე ნო ბა, რომე ლ საც ჩვე უ ლებ რივ, ფერ მენ ტა ცი ის 

(დაწ ვის) შემ დეგ გა მო ი ყე ნე ბენ რო გორც ორ გა ნულ სა სუქს. ადა მი ა ნე-

ბის მხო ლოდ მ ცი რე ნა წილ მა თუ იცის რა რა ო დე ნო ბის თბუ რი ენერ გია 

და ბი ო გა ზი გა მო ი ყო ფა ფერ მენ ტა ცი ის პრო ცეს ში და რომ ამ ენერ გი ის 

გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია ადა მი ა ნე ბის სა სარ გებ ლოდ. 

ბი ო გა ზი წარ მო ად გენს სხვა დას ხვა აი რე ბის ნა რევს. მი სი ძი რი თა დი 

კომ პო ნენ ტე ბია მე თა ნი (CH
4
) — 55-70% და ნახ ში რორ ჟან გი (CO

2
) — 

28-43%, ასე ვე მცი რე რა ო დე ნო ბით სხვა აი რე ბი, მა გა ლი თად გო გირ-

დწყალ ბა დი (H
2
S). 

1 მ3 ბი ო გა ზი 0,6მ3 ბუ ნებ რი ვი გა ზის, 0,7 ლიტ რი მა ზუ თის, 0,4 ლიტ-

რი ბენ ზი ნის და 3,5 კგ. შე შის ექ ვი ვა ლენ ტუ რი ა.
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მოკ ლე ის ტო რია

ბი ო გა ზის გა მო ყე ნე ბა კა ცობ რი ო ბამ დი დი ხნის წინ ის წავ ლა. ჩვენს 

წელ თაღ რიცხ ვამ დე მე-2 ათას წლე ულ ში თა ნა მედ რო ვე გერ მა ნი ის ტე-

რი ტო რი ა ზე უკ ვე არ სე ბობ და პრი მი ტი უ ლი ბი ო გა ზის და ნად გა რე ბი. 

მდი ნა რე ელ ბის აუ ზის და ჭა ო ბე ბულ მი წა ზე მცხოვ რებმა მომ თა ბა რე 

ტო მებ მა მო ი ფიქ რეს ჭა ო ბის ზე და პი რი დან ამო მა ვა ლი აა ლე ბა დი გა-

ზის გა მო ყე ნე ბა. ისი ნი ფა რავ დნენ ჭა ო ბის ზე და პი რს ტყა ვით, ტყა ვი სა-

ვე მი ლე ბით მი ყავ დათ დაგ რო ვი ლი გა ზი თა ვი ანთ საცხ ოვ რი სამ დე და 

იყე ნებ დენ მას საჭ მლის მო სამ ზა დებ ლად.

მე-17 სა უ კუ ნე ში იან ბაპ ტისტ ვან ჰენ მოლ დმა აღ მო ა ჩი ნა, რომ ბი-

ო ლო გი უ რად დეგ რა დი რე ბა დი ბი ო მა სა გა მო ყოფს აა ლე ბად გა ზებს. 

ალე სან დრო ვოლ ტა კი 1776 წელს მი ვი და იმ დას კვნამ დე, რომ არ სე-

ბობს ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა ბი ო მა სის რა ო დე ნო ბა სა და მი სი 

დეგ რა და ცი ის შემ დეგ გა მო ყო ფილი გა ზის რა ო დე ნო ბას შო რის. 1808 

წელს ჰემ ფრი დე ვიმ კი ბი ო გაზ ში მე თა ნი აღ მო ა ჩი ნა.

პირ ვე ლი თა ნა მედ რო ვე ტი პის ბი ო გა ზის და ნად გა რი აშენ და 1859 

წელს ბომ ბე ი ში (ინ დო ე თი).

1895 წელს მი წის ქვე შა სა კა ნა ლი ზა ციო არ ხე ბი დან მი ღე ბუ ლი ბი ო-

გა ზი გა მო ი ყე ნე ს ქა ლა ქის გა რე გა ნა თე ბის თვის.

1930 წელს მიკ რო ბი ო ლო გი ის გან ვი თა რე ბის შე დე გად აღ მო ა ჩი ნეს 

ის ბაქ ტე რი ე ბი და ბი ო ლო გი უ რი პრო ცე სე ბი, რომ ლე ბიც მო ნა წი ლე ო-

ბენ ბი ო გა ზის წარ მო ე ბის პრო ცეს ში. 

ამ ჟა მად მსოფ ლი ო ში ბი ო გა ზის მი სა ღე ბად და ახ ლო ე ბით 60 სა ხის 

ტექ ნო ლო გია გა მო ი ყე ნე ბა. ყვე ლა ზე ფარ თოდ გავ რცე ლე ბუ ლი მე თო-

დია ორ გა ნუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის და ხუ რულ ავ ზში ანა ე რო ბუ ლი (უ ჰა ე-

რო) ფერ მენ ტა ცი ა. რად გა ნაც ბაქ ტე რი ე ბი, ბი ო მა სის 25-70°С ტემ პე-

რა ტუ რის ფარ გლებ ში გარ დაიქ მნე ბი ან მე თა ნად, ამ ტექ ნო ლო გი ით 

წე ლი წა დის ცივ პე რი ო დებ ში გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ბი ო გა ზის ნა წი ლი (15-

20%) გა მო ი ყე ნე ბა რე ზერ ვუ ა რის შე სათ ბო ბად და ბი ო ლო გი უ რი პრო-

ცე სის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის. ცხე ლი კლი მა ტის მქო ნე ქვეყ ნებ ში აუ ცი-

ლებ ლო ბას არ წარ მო ად გენს მე თა ნის ავ ზის გათ ბო ბა. 
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ზო გი ერ თი ნედ ლე უ ლის ფერ მენ ტა ცი ი სათ ვის სპე ცი ა ლუ რი, ორე-

ტა პი ა ნი ტექ ნო ლო გია გა მო ი ყე ნე ბა. მა გა ლი თად, ფრინ ვე ლის ექ-

სკრე მენ ტე ბი და სპირ ტის წარ მო ე ბის ნარ ჩე ნი ბი ო მა სა ჩვე უ ლებ რივ 

რე აქ ტორ ში ბი ო გა ზად არ გა და მუ შავ დე ბა. ასე თი ნედ ლე უ ლის გა და-

სა მუ შა ვებ ლად და მა ტე ბით სა ჭი როა ჰიდ რო ლი ზის რე აქ ტო რი, რო-

მელ შიც ხდე ბა მჟა ვი ა ნო ბის დო ნის კონ ტრო ლი და ბაქ ტე რი ე ბის სი-

ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა მო მა ტე ბუ ლი მჟა ვი ა ნო ბი სა და 

ტუ ტი ა ნო ბის პი რო ბებ ში. 

ასე თი ტექ ნო ლო გია მო ხერ ხე ბუ ლია იმ ად გი ლებ ში, სა დაც არ სე-

ბობს ნარ ჩე ნე ბის მუდ მი ვი წყა რო, მა გა ლი თად მეცხ ო ვე ლე ო ბის ფერ-

მებ ში ბი ო გა ზის მი სა ღე ბად.

გა მო ყე ნე ბა

ბი ო გა ზი წარ მო ე ბა ში გა მო ი ყე ნე ბა ელექ ტრო ნერ გი ის, სით ბოს ან 

ორ თქლის და მან ქა ნის საწ ვა ვის სა ხით. მა გა ლი თად ინ დო ეთ ში, ვი ეტ-

ნამ ში, ნე პალ ში მცი რე (ერ თი ოჯა ხი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი) ბი ო გა ზის 

მოწყ ო ბი ლო ბებ საც ამონ ტა ჟე ბენ. მი ღე ბუ ლი გა ზი ძი რი თა დად საკ ვე-

ბის მო სამ ზა დებ ლად გა მო ი ყე ნე ბა. 

მეფ რინ ვე ლე ო ბის ფაბ რი კებ ში, სპირ ტის სახ დელ ქარ ხნებ ში, შაქ რის 

გა და მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მო ებ ში და ხორ ცკომ ბი ნა ტებ ში ბი ო გა ზის და-

ნად გა რე ბის მონ ტა ჟი გამ წმენ დი მოწყ ო ბი ლო ბის სა ხით არის შე საძ ლე-

ბე ლი.

1990 წლის ბო ლოს მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, ჩი ნეთ ში 10 

მლნ. ცალი მცი რე ბი ო გა ზის მოწყ ო ბი ლო ბა ა, რომ ელ იც წე ლი წად ში და-

ახ ლო ე ბით 70 მლრდ. მ3 ბი ო გაზს გა მო ი მუ შა ვე ბს და 60 მლნ. გლეხს უზ-

რუნ ველ ყო ფს საწ ვა ვით. 

2006 წლის ბო ლო სათ ვის კი, ჩი ნეთ ში და ახ ლო ე ბით 18 მლნ. ბი ო გა-

ზის და ნად გა რი ფუნ ქცი ო ნი რებ და. მა თი გა მო ყე ნე ბა 10,9 მლნ. ტო ნა 

პი რო ბი თი საწ ვა ვის ჩა ნაც ვლე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.

ინ დუს ტრი უ ლად გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებს შო რის ბი ო გა ზის წარ მო-

ე ბი სა და გა მო ყე ნე ბის მხრივ წამ ყვა ნი ად გი ლი და ნი ას უჭი რავს, სა დაც 

ქვეყ ნის მთლი ან ენერ გო ბა ლან სში ბი ო გაზს 18% უკა ვი ა. არ სე ბუ ლი 
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მაჩ ვე ნებ ლე ბის თა ნახ მად, და სავ ლეთ ევ რო პის მეფ რინ ვე ლე ო ბის ფაბ-

რი კე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი სათ ბო ბად ბი ო გაზს იყე ნებს. 

წამ ყვა ნი ავ ტომ წარ მო ებ ლე ბი, მა გა ლი თად “Volvo” და “Scania” აწარ-

მო ე ბენ ავ ტო ბუ სებს, რო მელ თა ძრა ვე ბი ბი ო გა ზის საწ ვავ ზე მუ შა ო ბს. 

ასე თი ავ ტო ბუ სე ბი აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა შვე ი ცა რი ის ქა ლა ქებ ში.

ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც გავ ლე ნას ახ დენს

ბი ო გა ზის წარ მო ე ბა ზე

ორ გა ნუ ლი ნარ ჩე ნე ბის ფერ მენ ტა ცია (ხრწნა) ხდე ბა გარ კვე უ ლი 

ტი პის ბაქ ტე რი ე ბის მოქ მე დე ბის ხარ ჯზე, ხო ლო მათ არ სე ბო ბა სა და 

გამ რავ ლე ბა ზე არ სე ბით ზე გავ ლე ნას ახ დენს გა რე მო. წარ მო ე ბუ ლი 

გა ზის რა ო დე ნო ბა და მო კი დე ბუ ლია ტემ პე რა ტუ რა ზე. რაც უფ რო 

თბი ლია გა რე მო, მით უფ რო მა ღა ლია ორ გა ნუ ლი ნედ ლე უ ლის ფერ-

მენ ტა ცი ის სიჩ ქა რე და ხა რის ხი. სწო რედ ამი ტომ, ბი ო გა ზის მი ღე ბის 

პირ ვე ლი და ნად გა რე ბი გაჩ ნდა თბი ლი კლი მა ტის ქვეყ ნებ ში.

ბი ოპ რო ცე სი, ანუ მე თა ნუ რი დუ ღი ლი სამ გას ხვა ვე ბულ რე ჟიმ ში 

მიმ დი ნა რე ობს: ფსი ქო ფი ლურ (ბი ო მა სის ტემ პე რა ტუ რაა და ახლ. 20°C); 

მე ზო ფი ლურ (და ახლ. 30° C) და თერ მო ფი ლურ (და ახლ. 55° C) რე ჟი-

მებ ში.

ბი ო გა ზის და ნად გა რე ბი, რომ ლე ბიც ფუნ ქცი ო ნი რე ბენ მე ზო ფი-

ლურ რე ჟიმ ში (ტემ პე რა ტუ რა 25-40° C) გა მო ი მუ შა ვე ბენ 0.2-0.4მ3

ბი ო გაზს. და ნად გა რის დად გმუ ლი მო ცუ ლო ბის ყო ველ მ3-ზე თერ მო ფი-

ლურ რე ჟიმ ში (ტემ პე რა ტუ რა 50-55° C) მი ი ღე ბა უფ რო მე ტი ბი ო გა ზი, 

ვიდ რე 2-6 მ3 და ნად გა რის დად გმუ ლი მო ცუ ლო ბის ყო ველ მ3-ზე. 

არ სე ბობს გარ კვე უ ლი მოთხ ოვ ნე ბი ბი ო მა სის მი მარ თაც. იგი უნ და 

შე ი ცავ დეს ბი ო ლო გი უ რად ხრწნად ორ გა ნულ ნივ თი ე რე ბებს და დი დი 

რა ო დე ნო ბით წყალს (90-94%). სა სურ ვე ლია გა რე მო იყოს ნე იტ რა ლუ-

რი და არ შე ი ცავ დეს ისეთ ნივ თი ე რე ბებს, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლის ბაქ-

ტე რი ე ბის მოქ მე დე ბას. მა გა ლი თად: სა პო ნი, სა რეცხი ფხვნი ლი, ან ტი-

ბი ო ტი კე ბი და სხვ. 

ბი ო გა ზის მი სა ღე ბად შე იძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ მცე ნა რე უ ლი და 
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სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო ნარ ჩე ნე ბი, ასე ვე ნა კე ლი, ჩამ დი ნა რე წყლე ბი 

და ა.შ. 

ფერ მენ ტა ცი ის პრო ცეს ში რე ზერ ვუ არ ში არ სე ბუ ლი სითხე სამ 

ფრაქ ცი ად იყო ფა. ზე და ქერ ქი წარ მო იქ მნე ბა მსხვი ლი ნა წი ლა კე ბის-

გან. იგი მოყ ვე ბა გა ზის ბუშ ტუ კებს და გარ კვე უ ლი დრო ის შემ დეგ შე-

იძ ლე ბა გამ ყარ დეს და ხე ლი შე უ შა ლოს ბი ო გა ზის გა მო ყო ფას. ფერ-

მენ ტა ტო რის შუა ნა წილ ში გროვ დე ბა სითხ ე, ხო ლო ქვე და ნა წილ ში 

ტა ლა ხი სებ რი ფრაქ ცია ილე ქე ბა.

ბაქ ტე რი ე ბი შე და რე ბით აქ ტი ურ დე ბა შუა ზო ნა ში, ამი ტომ რე ზერ-

ვუ ა რის შიგ თავსს პე რი ოდულად უნ და ვუ რი ოთ, დღე ში ერ თხელ მა ინც. 

მო რე ვა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს მე ქა ნი კუ რი ხელ საწყ ო ე ბის მეშ ვე ო ბით, 

ჰიდ რავ ლი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბით, პნევ მა ტუ რი სის ტე მის ნა კა დით, ან 

თვით რე ვის სხვა დას ხვა მე თო დე ბის მეშ ვე ო ბით. 

ბო გა ზის წარ მო ე ბის გავ რცე ლე ბუ ლი კონ სტრუქ ცი ე ბი

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ფსი ქო ფი ლურ რე ჟიმ ში მო მუ შა ვე ბი ო გა ზის და-

ნად გა რე ბის უმე ტე სო ბა მი წის ქვე შა კონ სტრუქ ცი ე ბი ა. მა თი ფორ მე ბი 

ძი რი თა დად სფე რუ ლი, ან ცი ლინ დრუ ლი ა. მე თა ნუ რი დუ ღი ლის ეფექ-

ტუ რი პრო ცე სის წარ მარ თვი სათ ვის ბი ო გა ზის და ნად გა რის კონ სტრუქ-

ცია უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს შემ დეგ პი რო ბებს:

• მკაც რი ანა ე რო ბი ო ზი;

• ტემ პე რა ტუ რუ ლი რე ჟი მის დაც ვა;

• და ნად გარ ში ბიო მა სის ეფექ ტუ რი გა და ად გი ლე ბა, პე რი ო დუ ლი 

არე ვა;

• გა და სა მუ შა ვე ბე ლი ბიო მა სის შე სა ბა მი სი მო ცუ ლო ბა;

• ექ სპლო ა ტა ცი ის სი მარ ტი ვე.

ბი ო გა ზის და ნად გა რე ბის მრა ვა ლი ტი პი 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. შე და რე ბით მარ ტი ვი ტი პის ბი ო და ნად გა რებს 

შო რის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი ა: ჩი ნუ რი ტი პის მტკი ცე გუმ ბა თი ა ნი 

და ინ დუ რი ტი პის მცუ რავ ზარ ხუ ფი ა ნი ბი ო და ნად გა რე ბი.

მარ ტი ვი ტი პის ბი ო გა ზის და ნად გა რის სა მი ძი რი თა დი სა ხე ო ბა არ-
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სე ბობს.

მცურავ
ზარხუფიანი

მტკიცე
გუმბათიანი

ბალონის
ტიპის

მტკი ცე გუმ ბა თი ა ნი:

• მტკი ცე გუმ ბა თი ა ნი ბი ო და ნად გა რე ბი (ცნო ბი ლია რო გორც 

ჩი ნუ რი ტი პი) შედ გე ბი ან სფე რუ ლი კორ პუ სის გან და მას თან 

მი ერ თე ბუ ლი გა მა წო ნას წო რე ბე ლი ავ ზის გან. იგი შენ დე ბა გაზ- 

გა უმ ტა რი აგუ რით, ქვით ან ბე ტო ნით. ში და ზე და პი რი ჰიდ რო 

და თბო ი ზო ლი რე ბუ ლია სამ შე ნებ ლო ხსნა რის მრა ვა ლი თხე ლი 

ფე ნით, რა თა აირ მა არ გა ჟო ნოს. 

• გა მო ყო ფი ლი ბი ო გა ზი სფე რუ ლი კორ პუ სის ზე და ნა წილ ში იწყ-

ებს დაგ რო ვე ბას და ამიტომ თავ სა ხუ რი მჭიდ როდ უნ და იყოს 

და ხუ რუ ლი. გა ზის წნე ვით ხსნა რი შე მა ერ თე ბე ლი მი ლით გა მა-

წო ნას წო რე ბელ ავ ზში გა და დინ დე ბა, ხო ლო გა ზის და ხარ ჯვის 

დროს ისევ უკან ბ რუნ დე ბა.

• ბი ო და ნად გა რი პე რი ო დუ ლად, დღე ში ერ თხელ იტ ვირ თე ბა. 

1

2
910

35
6

7
4 8

1. ამ რე ვი გო ბი და შე მა ვა ლი მი ლი; 

2. ბი ო და ნად გა რი;

3. გა მა წო ნას წო რე ბე ლი ავ ზი;

4. გაზ დამ ჭე რი;

5. გა ზის მი ლი;

6. კარ გად და ლუ ქუ ლი საძ ვრე ნი;

7. დო ნე თა სხვა ო ბა = გა ზის წნე ვა სმ.

8. მო ტივ ტი ვე ქა ფი;

9. ნა ლე ქი;

10. დაგ რო ვი ლი ქვა და ხრე ში.
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მტკი ცე გუმ ბა თი ა ნი ბი ო და ნად გა რის და დე ბი თი თვი სე ბე ბი:

• არ სჭირ დე ბა ამ რე ვი მოწყ ო ბი ლო ბა, ვი ნა ი დან ხსნა რი ერ თი ავ-

ზი დან მე ო რე ში გა და დი ნე ბის დროს კარ გად ირე ვა;

• მი წის ქვე შა მდე ბა რე ო ბა იცავს მას ტემ პე რა ტუ რის ცვა ლე ბა დო-

ბის გან;

• თით ქმის არ შე ი ცავს ლი თო ნის დე ტა ლებს, რაც ახან გრძლი ვებს 

მი სი ექ სპლო ა ტა ცი ის ვა დას 20 წელ ზე მე ტი დრო ით.

მტკი ცე გუმ ბა თი ა ნი ბი ო და ნად გა რის უარ ყო ფი თი თვი სე ბე ბი:

• გა ზის წნე ვა მნიშ ვნე ლოვ ნად მერ ყე ობს;

• ესა ჭი რო ე ბა აირ შე უღ წე ვი შემ ჭიდ რო ე ბე ლი;

• მშე ნებ ლო ბი სას მო ითხ ოვს კვა ლი ფი ცი ურ მუ შა ხელს, რა თა სფე-

რუ ლი კორ პუ სის ზე და ნა წილ ში ჰერ მე ტი ზა ცია იქ ნას უზ რუნ-

ველ ყო ფი ლი.

მცუ რავ ზარ ხუ ფი ა ნი ინ დუ რი ბი ო დან და გა რი

წარ სულ ში მცუ რავ ზარ ხუ ფი ა ნი და ნად გა რი ძი რი თა დად ინ დო ეთ-

ში შენ დე ბო და. ასე თი ბი ო და ნად გა რი შედ გე ბა ფარ თო მი წის ქვე შა ცი-

ლინ დრის ან გუმ ბა თის ფორ მის აგუ რის/ბე ტო ნის ავ ზის გან და მცუ რა-

ვი გაზ დამ ჭე რი სა ან ზარ ხუ ფის გან. ამ ტი პის და ნად გარ ში ზარ ხუ ფი ან 

მოძ რა ობს წყლით სავ სე რგო ლურ ავ ზში ან უშუ ა ლოდ ნა კე ლის ხსნარ-

ზე ცუ რავს. გაზ დამ ჭე რის ში და და გა რე თა მიმ მარ თვე ლე ბი უზ რუნ-

ველ ყო ფენ მის სტა ბი ლუ რო ბას. რო დე საც გა ზი დაგ როვ დე ბა ზარხუფი 

ზე მოთ იწე ვა, გა ზის მოხ მა რე ბის დროს კი ზარხუფი ისევ ქვე მოთ ეშვება. 

გაზ სა დე ნი მიერთებულია ტივ ტი ვა ზარხუფთან. 

9

2

1

5

4
37

6

10

8

11

1. ამ რე ვი გო ბი და შე მა ვა ლი მი ლი;

2. ბი ო და ნად გა რი;

3. გა და მუ შა ვე ბუ ლი ხსნა რის დი ნე ბით 

გა მოს ვლა გა მომ ყვა ნი მი ლი დან;

4. გაზ დამ ჭე რი სა მაგ რე ბი;

5. გა ზის გა მომ ყვა ნი მი ლის მთა ვა რი ონ კა ნი;

6. ზარ ხუ ფის მიმ მარ თვე ლი;

7. დო ნე თა სხვა ო ბა = გა ზის წნე ვა სმ.;

8. მო ტივ ტი ვე ქა ფი;

9. ნა ლე ქი;

10. დაგ რო ვი ლი ქვა და ხრე ში;

11. წყლის პე რან გი.
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მცუ რავ ზარ ხუ ფი ა ნი და ნად გა რის და დე ბი თი თვი სე ბე ბი:

• მა თი აშე ნე ბა ად ვი ლი ა, გან სა კუთ რე ბით კი ცი ლინ დრუ ლი კორ-

პუ სის მქო ნე და ნად გა რე ბის;

• კარ გად შე დუ ღე ბუ ლი ზარ ხუ ფი მთელ გა მო ყო ფილ გაზს იჭერს; 

• გა ზი მუდ მი ვი წნე ვით მი ე წო დე ბა მომ ხმა რე ბელს.

მცუ რავ ზარ ხუ ფი ა ნი და ნად გა რის უარ ყო ფი თი თვი სე ბე ბი:

• ლითონის ზარ ხუ ფი ძვი რადღ ი რე ბუ ლი მასალისგანაა 

დამზადებული და სა ჭი რო ებს მუდ მივ დაც ვას კო რო ზი ის გან. 

მცუ რავ ზარ ხუ ფი ან და ნად გა რე ბის მშე ნებ ლო ბი სას შე საძ ლე ბე-

ლია ლითონის ნაც ვლად მი ნაპ ლას ტი კის ან მა ღა ლი სიმ კვრი ვის 

პო ლი ე თი ლე ნის გა მო ყე ნე ბა, თუმ ცა ამით და ნად გა რის ფა სი არ 

მ ცირ დე ბა. ცივ ამინ დში, გან სა კუთ რე ბით ზამ თარ ში, გა ზის გა-

მო ყო ფა შემცირებულია ან დანადგარი სა ერ თოდ არ მუ შა ობს.

ბა ლო ნის ტი პის და ნად გა რი

ბა ლო ნუ რი ტი პის ბი ო და ნად გა რი შესდგება ულ ტრა ი ის ფე რი სხი ვე-

ბი სად მი გამ ძლე პლას ტმა სის ან რე ზი ნის მა სა ლის საცავისგან, რომ-

ლის ზე და ნა წილ ში გროვ დე ბა გა ზი. შე მა ვა ლი და გამომავალი მი ლე ბი 

და მაგ რე ბუ ლია და ნად გა რის კედ ლებ ზე. ბა ლო ნის გა ზით ავ სე ბი სას და-

ნად გა რი მუ შა ობს რო გორც მტკი ცე გუმ ბა თი ა ნი და ნად გა რი.

ფერ მან ტა ცი ის პრო ცე სის დროს ბა ლო ნის კედ ლე ბის მსუ ბუ ქი მოძ-

რა ო ბა ხელს უწყ ობს ხსნა რის არე ვას, რაც და დე ბი თად მოქ მე დებს გა-

და მუ შა ვე ბის პრო ცეს ზე. ამ ტი პის და ნად გარ ში შე საძ ლე ბე ლია ნე ბის-

მი ე რი სა ხის ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბა.

და დე ბი თი თვი სე ბე ბი:

• და ბა ლი ღი რე ბუ ლე ბა, ად ვი ლი ტრან სპორ ტი რე ბა და ექ სპლო ა-

ტა ცი ა, უძ ლებს მა ღალ ტემ პე რა ტუ რას, ად ვი ლია მი სი გაწ მენ და- 

და სუფ თა ვე ბა და მომ სა ხუ რე ბა.

უარ ყო ფი თი თვი სე ბე ბი:

• ხან მოკ ლე ექ სპლუ ა ტა ცი ის ვა და (და ახ ლო ე ბით 5 წე ლი);

• ად ვი ლად ზი ან დე ბა. 
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• ბა ლო ნის ტი პის და ნად გა რი რე კო მენ დე ბუ ლია თბი ლი და ცხე ლი 

კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი სათ ვის, აგ რეთ ვე იქ სა დაც მი სი და ზი ა ნე-

ბის ნაკ ლე ბი საფ რთხე არ სე ბობს. 

ბი ო გა ზის წარ მო ე ბის პო ტენ ცი ა ლი სა ქარ თვე ლო ში

სა ქარ თვე ლო ში აგ რა რული სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა ქვეყ ნი სათ ვის 

სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხ ი ა. აღ ნიშ ნუ ლი სექ ტო რის გან-

ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბი სათ ვის სხვა დას ხვა დარ გებ თან ერ თად, ერ-

თ-ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლია ბიო ტექ ნო ლო გი ე ბის, კერ ძოდ კი ბიო გა ზის 

და ნად გა რე ბის და ნერ გვა- გავ რცე ლე ბა. მი სი გან ვი თა რე ბის თვის მრა ვა-

ლი ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რი ა, რო მელ თა გან ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნია 

ყო ველ წლი უ რად გა ნახ ლე ბა დი ბიო მა სის რე სურ სი, რომ ლის ათ ვი სე ბი-

თაც შე საძ ლე ბე ლია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ენერ გომოთხ ოვ ნი ლე ბის 14-

17%-ით უზ რუნ ველ ყო ფა. 

სა ქარ თვე ლო ში მარ ცვლო ვა ნი კულ ტუ რე ბის წარ მო ე ბის შე დე გად 

ნარ ჩე ნი ბიო მა სა ყო ველ წლი უ რად და ახ ლო ე ბით 1.6 მლნ.მ3-ი ა. 

დღე ი სათ ვის, მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი პი რუტყ ვის ჯა მუ რი რა ო დე ნო ბა 

შე ად გენს 1048500. ყო ველ წლი უ რად სა ქარ თვე ლოს ფერ მე ბში 2 მლნ. 

ტ-მდე ნარ ჩე ნი ბი ო მა სა გროვ დე ბა, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე სურ სია 

ქვეყ ნის თვის, რო გორც ენერ გე ტი კი სა და ეკო ნო მი კის, ასე ვე გა რე მოს-

დაც ვი თი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის.

მეცხ ო ვე ლე ო ბის და მეფ რინ ვე ლე ო ბის ნარ ჩე ნე ბის სრუ ლი ენერ გე-

ტი კუ ლი პო ტენ ცი ა ლი და ახ ლო ე ბით 6,9 მლრდ.კვტსთ-სა და 734 მლნ.მ3 

ბუ ნებ რი ვი აი რის ექ ვი ვა ლენ ტუ რი ა.

ბიო გა ზის და ნად გა რის გა მო ყე ნე ბის სხვა და დე ბი თი ფაქ ტო რე ბი: 

ბი ო გა ზის და ნად გა რის მეშ ვე ო ბით მი ღე ბუ ლი ბი ო გა ზი შე იძ ლე ბა 

უშუ ა ლოდ გა მო ვი ყე ნოთ, ან მი ვი ღოთ ელექ ტრო ე ნერ გი ა. 

გარ და ამი სა მას შემ დე გი და დე ბი თი თვი სე ბე ბი აქვს:

• ბიო გა ზის და ნად გა რი დან მი ღე ბუ ლი ბი ო მა სა სა უ კე თე სო ორ-

გა ნუ ლი სა სუ ქი ა: სა ქონ ლის ნა კელ თან შე და რე ბით ბიო სა სუ-

ქი 30%-ით მეტ ბუ ნებ რივ აზოტს შე ი ცავს. მი სი გა მო ყე ნე ბით 
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მო სავ ლი ა ნო ბა 10-15%-ით იზ რდე ბა. ეს იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას 

შემ ცირ დეს ქი მი უ რი სა სუ ქე ბის გა მო ყე ნე ბა და გრუნ ტის წყლებ-

ზე ზე წო ლა.

• ბიო გა ზის და ნად გა რე ბის გავ რცე ლე ბით მკვეთ რად მცირ დე ბა 

ტყის კა ფვა, 3-6 სული სა ქო ნ ლის ნა კელ ზე მო მუ შა ვე ბიო გა ზის 

და ნად გა რის ექ სპლუ ა ტა ცი ის პე რი ოდ ში იზო გე ბა და ახ ლო ე ბით 

1 ჰა. ტყის რე სურ სი.

• ნა კე ლის ბი ო და ნად გარ ში გა და მუ შა ვე ბით ის პო ბა მავ ნე მწე რე-

ბის ინ კუ ბა ცი ი სათ ვის ხელ შემ წყო ბი კე რე ბი და გა რე მო ეკო ლო-

გი უ რად სუფ თა და ჯანმ რთე ლო ბი სათ ვის უსაფ რთხო ხდე ბა.

• ბი ო გა ზის წარ მო ე ბა იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას შე ვა ჩე როთ მე თა ნის 

გა მოფ რქვე ვა ატ მოს ფე რო ში. 

• სათ ბურის ეფექ ტზე მე თა ნი ახ დენს 21-ჯერ უფ რო ძლი ე რ ზე-

გავ ლე ნას, ვიდ რე ნახ ში რორ ჟან გი და ჩერ დე ბა ატ მოს ფე რო ში 12 

წლის მან ძილ ზე. მე თა ნის ჩა ჭე რა სა უ კე თე სო ხერ ხია გლო ბა ლუ-

რი დათ ბო ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. 

სა ქარ თვე ლო ში გავ რცე ლე ბუ ლი

ბი ო გა ზის და ნად გა რე ბი

სა ქარ თვე ლო ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მე ქა ნი ზა ცი ის ინ სტი ტუტ ში 

1948-1961 წწ. შე იქ მნა ბი ო გა ზის და ნად გა რე ბის მთე ლი რი გი კონ სტრუქ-

ცი ე ბი. 1959 წელს ამ ინ სტი ტუ ტის მი ერ კრწა ნი სის მე ურ ნე ო ბა ში აშენ-

და 200 სუ ლი მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი სა ქონ ლის ბი ო გა ზის და ნად გა რი.

სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად მოქ მე დი ყვე ლა ბი ო და ნად გა რი აშე ნე ბუ-

ლია სა ერ თა შო რი სო დო ნო რე ბის ხელ შეწყ ო ბით 1994-2007 წწ. სულ 

დღე ი სათ ვის ექ სპლო ა ტა ცი ა შია 400-ზე მე ტი და ნად გა რი.

დღემ დე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე-

ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვია შემ დე გი სა ხის კონ-

სტრუქ ცი ე ბი:

• მტკი ცე გუმ ბა თი ა ნი და ნად გა რი.

• ინ დუ რი — გო ბა რის ტი პის მცუ რავ-

ზარ ხუ ფი ა ნი.

• პო ლი მე რულ -ბოჭ კო ვა ნი მა სა ლი სა-
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გან დამ ზა დე ბულ მა ღა ლე ფექ ტუ რი ბიო გა ზის და ნად გა რი.

• თერ მო ფი ლურ რე ჟიმ ში მო მუ შა ვე მი წის ზე და მე თან ტენ კე ბი.

სა ქარ თვე ლო ში გავ რცე ლე ბუ ლია ჩი ნუ რი მტკი ცე გუმ ბა თი ა ნი და 

ინ დუ რი მცუ რავ ზარ ხუ ფი ა ნი დი ზა ი ნის მცი რე დ სა ხეც ვლი ლი 6 მ3 მო-

ცუ ლო ბის (4-6 ძრო ხი დან მი ღე ბუ ლი ნარ ჩე ნი) და ნად გა რე ბი. 

გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ბი ო გა ზის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად, ბი ო და ნად გა რიც 

და გაზ დამ ჭე რიც და ფა რუ ლია სამ შე ნებ ლო ხსნა რით. გა დი ნე ბის ავ-

ზის გარ და, მთე ლი სის ტე მა და ფა რუ ლია ნი ა და გის თხე ლი (30 სმ. ან 

მე ტი) ფე ნით, რო მე ლიც კარ გი იზო ლა ტო რი ა. 

რკი ნის ტივ ტი ვა გაზ დამ ჭე რი და ფა რუ ლია მა ღა ლი სიმ კვრი ვის პო-

ლი ე თი ლე ნით. 

ბი ო და ნად გა რის შიგ ნით სა თა ნა დო ტემ პე რა ტუ რის შე სა ნარ ჩუ ნებ-

ლად სა ქარ თვე ლოს ცივ რე გი ო ნებ ში ამ ჟა მად ორი ძი რი თა დი სა შუ ა-

ლე ბა გა მო ი ყე ნე ბა: (ა) შე დი ნე ბუ ლი ნა კე ლის ცხე ლი წყლით გათ ბო ბა 

(წყა ლი ცხელ დე ბა ბი ო გა ზის /ე ლექ ტრო ე ნერ გი ის, შე შის, მზის წყალ გა-

მაცხ ე ლებ ლის და სხვა სა შუ ა ლე ბით), და (ბ) თბოიზოლაციის მოწყობა 

(ნი ა და გის, თი ვის, მი ნაქ სო ვი ლის ერ თი ან მე ტი ფე ნით). თავიდან წყა ლი 

ცხელ დე ბა შე შით, შემ დეგ კი – გა მო მუ შა ვე ბუ ლი ბი ო გა ზით. თერ მო ფი-

ლუ რი პი რო ბე ბი სათ ვის, ში და ტემ პე რა ტუ რა უნ და იყოს 45-65ºC. თუმ-

ცა, ცივ კლიმატურ პირობებში გათ ბო ბის გა რე შე ამ ტემ პე რა ტუ რის შე-

ნარ ჩუ ნე ბა ძა ლი ან ძნე ლი ა.

ჩი ნუ რი, ინ დუ რი ან სხვა სა ხეც ვლი ლი დი ზა ი ნის და ნერ გვის გარ და,  

აჭა რა ში 2007 წელს აშენ და სა მი 6 მ3 მო ცუ ლო ბის მი ლო ვა ნი სფე რუ ლი

 

1. ბი ო მა სის მიმ ღე ბი კო ლექ ტო რი;

2. შე მა ვა ლი და გა მო მა ვა ლი პო ლი მე რუ-

ლი მი ლე ბი;

3. სფე რუ ლი ბი ო რე აქ ტო რი (პო ლი მე რუ-

ლი) მას ში ჩა მონ ტა ჟე ბუ ლი შემ რე ვით;

4. გა და მუ შა ვე ბუ ლი ბი ო მა სის სა ცა ვი და 

გაზ შემ კრე ბი;

5. გა ზის მი ლი.

1

22 2233
44

55
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ფორ მის ბი ო და ნად გა რი, რო მელ შიც გა მო ი ყე ნე ბა თურ ქე თი დან იმ პორ-

ტი რე ბუ ლი პო ლი მე რუ ლი მა სა ლა. 

ზამ თრის პე რი ოდ ში ბიო გა ზის და ნად გა რის ეფექ ტუ რი ექ სპლო ა ტა-

ცი ი სათ ვის სა ჭი როა მი სი ხა რის ხი ა ნი თბო ი ზო ლი რე ბა. ბიო გა ზის და-

ნად გა რის ად გილ ზე მონ ტა ჟი შე საძ ლე ბე ლია წლის ნე ბის მი ერ დროს და 

ვადა არ აღე მა ტე ბა სამ სა მუ შაო დღეს.

თერ მო ფი ლურ რე ჟიმ ში მოქ მე დი ლითონის კონ სტრუქ ცი ის ბი ო გა-

ზის და ნად გა რი გა მო ირ ჩე ვა მა ღა ლი ინ ტენ სი უ რო ბით (3-4 მ3 ბი ო გა ზი 

დღე- ღა მე ში 1 მ3 ბი ო რე აქ ტო რის მო ცუ ლო ბი დან).

11
44 33

22

1. სუს პენ ზი ის მო სამ ზა დე ბე ლი ავ ზი;

2. ბი ო რე აქ ტო რი;

3. აირ სა ცა ვი;

4. წყლის გა მაცხ ე ლე ბე ლი.

და ნად გა რი მზად დე ბა სპე ცი ა ლურ სა წარ მო ში და შემ დგომ ხდე-

ბა მი სი ად გილ ზე ტრან სპორ ტი რე ბა და მონ ტა ჟი. ასე თი და ნად გა-

რი (2 მ3 ბი ო რე აქ ტო რის მო ცუ ლო ბით) და მონ ტა ჟე ბუ ლი იქ ნა სოფ. 

ლის ში (2001 წელს) ერ თ-ერ თი გლე ხის ოჯახ ში და ფუნ ქცი ო ნი რებ-

და 5 წლის გან მავ ლო ბა ში. ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ოჯა ხი სტა-

ბი ლუ რად ღე ბუ ლობ და ბი ო გაზს და აღარ მო იხ მარ და თხე ვად გაზს 

და შე შას.

იმის გა მო, რომ ვერ მო ხერ ხდა ასე თი ტი პის და ნად გა რე ბის სე რი უ-

ლი წარ მო ე ბა, მა თი ღი რე ბუ ლე ბა საკ მა ოდ მა ღა ლი ა. 

ბი ო გა ზის და ნად გა რის ღი რე ბუ ლე ბა სხვა დას ხვაა სახეობის, ზო მის, 

ნედ ლე უ ლის გა და მუ შა ვე ბის და ად გილ მდე ბა რე ო ბის მი ხედ ვით სა შუ ა-

ლოდ შე ად გენს 2000-3000 აშშ დო ლარს. მიზან შეწონი ლია ყვე ლა წარ-

მოდ გე ნი ლი და ნად გა რი და მონ ტაჟ დეს კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტე-

ბის მი ერ.
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მცი რე ზო მის სე ზო ნუ რი ბი ო გა ზის 

და ნად გა რე ბის მა გა ლი თე ბი: 

ა) ბი ო გა ზის და ნად გა რის მოწყ ო ბა პო ლი ე თი ლე ნის მა სა ლის გა მო ყე ნე ბით.

ასეთი ბი ო და ნად გა რის მონ ტა ჟის დროს პირ ველ რიგ ში უნ და შე ირ-

ჩეს ამ და ნად გა რის თვის შე სა ფე რი სი ად-

გილ მდე ბა რე ო ბა. სა ერ თოდ ბი ო და ნად გა რი 

უნ და გან ლაგ დეს ცხო ვე ლუ რი ნარ ჩე ნე ბის 

წყა როს თან ახ ლოს. კარ გი იქ ნე ბა თუ ნა კე-

ლის მა სა თვით დი ნე ბით ჩა ვა მიმ ღებ მილ ში.

ზო გა დად, სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბი სათ ვის, 

რო მელ შიც 10 სუ ლი ღო რის ნარ ჩე ნე ბი არის, ბი ო გა ზის მი ღე ბას და ჭირ-

დე ბა 4 მ3 თხე ვა დი მა სის მო ცუ ლო ბის და ნად გა რი.

თხრი ლის მოწყ ო ბის დროს უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ შემ დე გი:

ფსკე რი და ფერ დე ბი რაც შე იძ ლე ბა გლუ ვი უნ და იყოს და არ შე ი ცავ დეს 

წა მოშ ვე რილ ქვებს ან ფეს ვებს, რა მაც შე საძ ლოა და ა ზი ა ნოს ცე ლო ფა ნი;

ფსკე რის ქა ნო ბი მიმ ღებ სა და გა მო სას ვლელს შო რის უნ და შე ად გენ-

დეს და ახ ლო ე ბით 2,5% (ა ნუ 10 მ სიგ რძის თხრი ლის თვის 25 სმ).

ამო ღე ბუ ლი გრუნ ტი უნ და მო ცილ დეს თხრილს, რა თა გა ად ვილ დეს 

და ნად გა რის მონ ტა ჟი და შემ დგომ ში მას თან მის ვლა.

ცე ლოფ ნის მი ლის მომ ზა დე ბა 

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ბი ო და ნად გა რის თხრი ლი 10 მ.-ს შე ად გენს, 

ცე ლოფ ნის მი ლის მო საწყ ო ბად საჭიროა 11,5 მ. ცე ლო ფა ნი, რაც 

ითვალისწინებს შე მა ვალი და გა მომა ვალი მი ლების 75 სმ. სიგრძეზე 

გადაფარვას. 

ბი ო და ნად გა რის სა ი მე დო ო ბის ასა მაღ ლებ ლად სა სურ ვე ლია ორ მა გი 

ცე ლოფ ნის მი ლის გა მო ყე ნე ბა. 

სა ჭი რო მა სა ლე ბი:

• მი ლო ვა ნი ცე ლო ფა ნი. და ნად გა რის მო ცუ ლო ბა გან საზღ ვრავს 

ცე ლოფ ნის სიგ რძეს. სა უ კე თე სო მა სა ლად გა მოდ გე ბა ცე ლო-

ფა ნი, რო მელ საც იყე ნე ბენ სათ ბუ რე ბის მო საწყ ო ბად. ამ ტი პის 

ცე ლო ფა ნი არ ატა რებს ულ ტრა ი ის ფერ სხი ვებს, რაც მას მზის 

სხი ვე ბის მი მართ უფ რო გამ ძლეს ხდის.
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• 2 მი ლი – და ახ ლო ე ბით 75-100 სმ. სიგ რძი სა და მი ნი მუმ 15 სმ. 

ში და დი ა მეტ რით.

• პლას ტი კუ რი (PVC) მი ლი ში და დი ა მეტ რით 12,5 მმ (პლას ტი კუ-

რი მი ლის სიგ რძე გა ნი საზღ ვრე ბა მან ძი ლით ბი ო გა ზის და ნად-

გარს და სამ ზა რე უ ლოს შო რის). 

• წე ბო და სხვა დას ხვა არ მა ტუ რა მი ლე ბის ცე ლოფ ნის ავ ზთან და-

სა კავ ში რებ ლად.

ბი ო და ნად გა რის მონ ტა ჟი

ცე ლოფ ნის მი ლის და ზი ა ნე ბის თა ვი-

დან ასა ცი ლებ ლად მას ქვეშ ეფი ნე ბა ძვე-

ლი ტო მა რა. შემავალი და გამომავალი 

მი ლე ბი მაგ რდე ბა ცე ლოფ ნის ბო ლო ებ ში 

რე ზი ნის სალ ტე ე ბით. 

გა ზის გა მომ ყვა ნი უნ და გან ლაგ დეს პლას ტმა სის მი ლის ბო-

ლო დან 1,5 მეტ რში და ბი ო გა ნად გა რის ზე მო ნა წი ლის ცენ ტრში. 

თხრილ ში ჩა დე ბამ დე ცე ლოფ ნის ავ ზი იბე რე ბა ჰა ე რით. მილ ში ჰა ე-

რის შეშ ვე ბა ხდე ბა ეტა პობ რი ვად (შე იძ ლე ბა ხე ლის მოძ რა ო ბე ბით და 

აგ რეთ ვე შლან გის ავ ტო მან ქა ნის მა ყუჩ თან მი ერ თე ბით). 

ჰა ე რით შევ სე ბუ ლი ავ ზი თავ სდე ბა მომ ზა დე ბულ თხრილ ში. გა ზის 

მი ლი მაგ რდე ბა სპე ცი ა ლუ რად მოწყ ო ბილ საბ რჯენ ზე. 

ჰა ე რით სავ სე ცე ლოფ ნის ავ ზი ივ სე ბა წყლით მა ნამ, სა ნამ შემავალი 

და გამომავალი მი ლე ბი მთლი ა ნად არ შე ივ სე ბა წყლით და მას ში არ სე-

ბუ ლი ჰა ე რი მო ექ ცე ვა ავ ზის ზე და ნა წილ ში.

PVC მი ლე ბი სა გან ეწყ ო ბა “T”- სებ რი კონ სტრუქ ცი ის გა ზის გა ჟონ-

ვის სარ ქვე ლი, რო მე ლიც უერ თდე ბა გა ზის გა მომ ყვან მილ სა და სამ ზა-

რე უ ლო ში მი მა ვალ მი ლებს.

მონ ტა ჟი დან 30 დღის შემ დეგ “T”- სებრ მილს ეხ სნე ბა სა ცო ბი და მი-

სი ერ თი ბო ლო უერ თდე ბა სამ ზა რე უ ლო ში მი მა ვალ მილს.

ყო ველ დღი უ რად ბი ო გა ზის 

და ნად გარ ში უნ და ჩა იტ ვირ თოს 

18 კგ. ახა ლი ნა კე ლი გა ზა ვე ბუ-

ლი წყალ ში, ფარ დო ბით 1:5-თან. 

მზის სხი ვე ბის გან და ცხო-წყლის დონე

სითხე

ბიოგაზის სარქველი სივრცე რომელშიც 

გროვდება ბიოგაზი
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ვე ლე ბი სა გან და სა ცა ვად ამ ტი პის ბი ო და ნა გარ საც უნ და გა უ კეთ დეს 

ფარ დუ ლი.

ბი ო გა ზის და ნად გა რის გა მომ ყვან მილ თან ახ ლოს ითხ რე ბა ორ მო, 

რო მელ შიც გროვ დე ბა ბი ო გა ზის და ნად გა რი დან გა მომ დი ნა რი ნარ ჩე ნე-

ბი. ამ ნარ ჩე ნე ბის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია ბაღ -ბოს ტან ში სა სუ ქად. 

ბ) მარ ტი ვი ბი ო გა ზის და ნად გა რი საკ ვე ბის ნარ ჩე ნე ბი დან

ინ დო ე თის სა სოფ ლო ტექ ნო ლო გი ე ბის ინ სტი ტუ ტის (ARTI) მი ერ შე-

მუ შა ვე ბუ ლი მცი რე მო ცუ ლო ბის ბი ო გა ზის და ნად გა რი გა და ა მუ შა ვებს 

საკ ვე ბი პრო დუქ ტებს ნარ ჩე ნებს და უზ რუნ ველ ყოფს ოჯახს საკ ვე ბის 

მო სამ ზა დებ ლად სა ჭი რო გა ზის რა ო დე ნო ბით.

ინ სტი ტუ ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ბი ო გა ზის და ნად გა რი შედ გე ბა 

ორი სტან დარ ტუ ლი, მა ღა ლი სიმ კვრი ვის პო ლი ე თი ლე ნის წყლის რე-

ზერ ვუ ა რის გან: უფ რო დი დი მო ცუ ლო ბის რე ზერ ვუ ა რი მოქ მე დებს რო-

გორც ბი ო გა ზის და ნად გა რი და შე და რე ბით მცი რე მო ცუ ლო ბის რე ზერ-

ვუ ა რი ას რუ ლებს გაზ დამ ჭე რის როლს. 

და ნად გა რი ეფექ ტუ რად გა და ა მუ შა ვებს საჭ მლის, ხი ლის, ბოს ტნე უ-

ლის, ქა ტოს და სხვა ნარ ჩე ნებს, რი თიც ამ ცი რებს ნარ ჩე ნე ბის მო ცი ლე-

ბის პრობ ლე მას. 1000 ლიტ რი მო ცუ ლო ბის და ნად გა რი გა მო ი მუ შა ვებს 

იმ დენ ბი ო გაზს, რაც ოჯახს უნა ხევ რებს შე კუმ შუ ლი ბუ ნებ რი ვი აი რი სა 

და ნავ თის მოხ მა რე ბას. გარ და ამი სა, და ნად გარ ში მი ი ღე ბა სა სუ ქიც.

ARTI-ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი და ნად გა რი შე საძ ლე ბე ლია და მონ ტაჟ დეს 

ნე ბის მი ერ ად გი ლას, სა დაც მი სი ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სათ ვის საკ მა რი სი 30ºC-

ზე მა ღა ლი ტემ პე რა ტუ რა ა. ამ ჟა მად ინ სტი ტუ ტი მუ შა ობს არ სე ბუ ლი და-

ნად გა რის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე, რაც და ნად გარს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს უფ რო 

და ბალ ტემ პე რა ტუ რა ზე იფუნ ქცი ო ნი როს. 

და ნად გარს სჭირ დე ბა 2 მ2 ფარ თი და 2,5 

მ. სი მაღ ლე. მი სი ავ სე ბა ხდე ბა რამ დე ნი მე 

კვი რის გან მავ ლო ბა ში, რის შემ დე გაც გა-

ზის მი წო დე ბა ხდე ბა უწყ ვე ტად. 250 გრ. გა-

ზის წარ მო ე ბას სჭირ დე ბა სა შუ ა ლოდ 1 კგ. 

საკ ვე ბი დღე ში.
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