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2021 წელს CENNმა ევროკავშირის (EU) დაფინანსებით და გაეროს 
განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით დაიწყო ახალი ინიციატი  ვის 
 ენერგოფექტურობისა და განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების შესა
ხებ კომუნიკაციისა და ცნობიერების ამაღლების კამპანიის განხორციელება 
საქართველოს შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: ხულო, ქედა, ახალქალაქი, 
ბორჯომი, ყაზბეგი, თეთრიწყარო, დედოფლისწყარო და ლაგოდეხი. 

კამპანიის მიზანია თერმული ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიის 
ტექნოლოგიების გაყიდვების გაზრდა სამიზნე 8 მუნიციპალიტეტში 
ცნობიერების ამაღლებისა და სარეკლამო ღონისძიებების განხორციელების 
გზით.

პროექტი მიზნად ისახავს, სოფლად ენერგოეფექტურობის და განახლებადი 
ენერგიის ტექნოლოგიების დანერგვას, რაც, ძირითადად სარგებელს 
მოუტანს 8 სამიზნე მუნიციპალიტეტსა და, ზოგადად, საქართველოს 
რეგიონებს ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით.

პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების 
პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია 
CENN და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და გაეროს 

განვითარების პროგრამის შეხედულებებს.
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რა არის მზის კოლექტორი?

მზის კოლექტორი წარმოადგენს ქვემოდან კარგად იზოლი რებულ, 
მინით დაფარულ შავ ყუთს, რომელშიც წყლის მილე ბია განთავსე
ბული. კოლექტორი მზის რადიაციას შთან თქავს, თბურ ენერგიად 
გარდა ქმნის და ათბობს წყალს, რო მე ლიც თბოიზოლირებულ ავზში 
გროვ დება. ზაფხულის თვეებში, წყლის ტემპერატურა კოლექტორში 
4565  °Cს აღწევს, ზამ თარში კი 1525 °Cს.

რას ნიშნავს მზის ენერგიით წყლის გაცხე ლება და 
რისთვის არის ის საჭირო?

მზის ენერგიით წყლის გამაცხელებლები წარმო ადგენს სის ტემას, 
რომელიც წლის ნების მიერ დროს მზის ენერ გიაზე მუშაობს და ცხელი 
წყლის მოწოდებას 40°C გა რე მო ტემპერატურაზეც უზ რუ ნ ველ ყოფს. 
ამ სისტემის გა  მო ყენება, წლის მა ნ ძილ ზე, ენერგომატარებლის (ელ.
ენერგია, გა ზი, შე შა...) 7580%იანი ეკონომიის საშუალე ბას იძლევა.
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რა უნდა გავითვალისწინოთ მზის კოლექტო  რის 
შერ ჩევისას?

● 1 ადამიანზე ცხელი წყლის მოხმარების საშუალო დღიური 
ნორმა 50 ლიტრია;

● დღიურად, 50 ლიტრი ცხელი წყლის მიღებას 11.5 მ2 ფართო
ბის კოლექტორი უზრუნველყოფს;

● 1 მ2 კოლექტორის ფართობზე 4070 ლიტრიანი ავზია საჭი რო.

● ძირითადად, ტექნოლოგიურად განსხვავებული ორი სახის 
სისტემა გვხვდება ბრტყელი კოლექტურვაკუუმური მი ლე ბი.

 
● მუშაობის პრინციპის მიხედვით, მზის წყლის გამა თბობელი 

სისტემები ორ კლასად შეგვიძლია გავყოთ 1. პასიური 
სისტემა, რომელშიც წყალი ტუმბოს გარეშე ცირკულირებს 
და 2. აქტიური სისტემა, რომელშიც წყლის ცირკულირება 
წნევიანი ტუმბოს საშუალებით ხორციელდება.
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ბრტყელი კოლექტორები

ასეთი ტიპის კოლექტორები ყველაზე გავრცელებულია. მაღალი 
წარმადობის მშთანთქმელები სელექციური დაფარვით სითბოს 
მაქსიმალურ გამოყოფას უზრუნველყოფენ. მონტაჟის დროს, 
კოლექტორები მრავალნაირი არქიტექ ტორული გაფორმების 
შესაძლებლობას იძლევიან, როგორც სახურავში, ისე ბრტყელ ან 
ქანობიან სახურავზე.

კოლექტორები ვაკუუმური მილებით

ვაკუუმური იზოლაციის (მინის მილები ვაკუუმით ორმაგ კედლებში) 
დამსახურებით, ასეთი კოლექტორები სითბოს გამოყოფის მაღალ 
მაჩვე ნებელს უზრუნველყოფენ იმ დანადგარებში, რომლებიც მაღალ 
გამომავალ ტემპერატურას საჭიროებენ. გამოყენების სტანდარტულ 
სქემებში, თანაბარი საშუალო წლიური სითბოს გამომუშავებით, 
ვაკუუმური კოლექტორის მონტაჟისათვის ნაკლები ფართობია 
საჭირო, ვიდრე ბრტყელი კოლექტორის მონტაჟისათვის.

ბრტყელი კოლექტორი კოლექტორი ვაკუუმური
მილებით
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მზის კოლექტორის სისტემის დაყენებით 
მიღებული სარგებელი

როგორია მზის კოლექტორის დაყენების შედეგად 
მიღებული ეკონომია?

1 მ2 ფართობის მზის კოლექტორი, ყოველწლიურად, ელექ ტრო  ენერ
გიის გადასახადს 200 ლარამდე დაზოგავს. თუ გავი თვალისწინებთ, 
რომ 1 მ2 მზის კოლექტორის ღირებულება 6001000 ლარს შეადგენს, 
მასზე გაწეული ხარჯის ამოღების პერიოდი 35 წელიწადია.

ეკონომიური: მზის კოლექტორის სისტემა მნიშვნელოვნად 
დაგიზოგავთ წყლის გაცხელებაზე დახარჯულ ენერგიას და კომუნა
ლური გადასახადების შემცირებას შეუწყობს ხელს.

უძრავი ქონების ღირებულების მომატება: გათბობასა და წყლის 
გაცხელე ბასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირება, თავის მხრივ, 
უძრავი ქონების მიმზიდველობის ზრდას იწვევს.

გარემოზე ზეგავლენის შემცირება: მზის კოლექტორის სისტემის 
გამო ყენებით მიღებული თბური ენერგია (ცხელი წყალი), თითქმის, 
ნულოვან გავლენას ახდენს გარემოზე.
იცოდი, რომ საქართველოს სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის 
დიდი ნაწილი ჯერ ისევ ტყის მერქნულ რესურსს, შეშას იყენებს 
სახლის გასათბობად, საჭმლის მოსამზადებლად და წყლის 
გასაცხელებლადაც კი.
მზის ენერგიის გამოყენებით დაიზოგება შეშა, და, შესაბამისად, 
დაიზოგება ისეთი მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსი, როგორიცაა 
ტყე. ტყეებს შეუფასებელი წვლილი შეაქვს როგორც ჩვენს 
ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის შენარჩუნებაში, ასევე, 
ეკოლოგიური ბალანსის მიღწევასა და ადგილობრივ თუ გლობალურ 
დონეზე კლიმატის რეგულირებაში.

გაზრდილი ენერგოდამოუკიდებლობა: მზის ენერგიის გამო ყენება 
საშუა ლებას გაძლევთ, შეამციროთ დამოკიდებულება კომუნალურ 
მომსახურების კომპანიებსა, თუ უცხოურ წიაღი სეულ საწვავზე.
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კამპანია ხორციელდება ევროკავშირის (EU) მიერ დაფინანსებული 
“სოფლის განვითარების გაუმჯობესება საქართველოში” (IRDG) პროექტის 
ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა 

საქართველოში (UNDP). 


