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biomasa iyo aris da kvlav iqneba energiaze adamianis moTxovnilebis

dakmayofilebis erT-erTi ZiriTadi wyaro.

biomasis zogad terminSi igulisxmeba yvelaferi is risganac Sedgeba

dedamiwaze arsebuli mcenareuli safari da cxovelebis organizmi.

biomasa pirobiTad SeiZleba daiyos pirvelad da meorad biomasad. pirvelad

biomasas warmoadgens mcenareebi, cxovelebi da mikroorganizmebi, xolo meorad

biomasaSi ganixileba pirveladi biomasis gadamuSavebis da moqmedebis Sedegad

miRebul narCenebi.

biomasis safuZveli aris naxSirbadis organuli naerTebi, romlebic

JangbadTan SeerTebis dros an bunebrivi metabolizmis dros gamoyofen energias

(siTbos). garda imisa, rom biomasis calkeuli saxeebi SeiZleba pirdapir iqnas

gamoyenebuli energiis misaRebad, is sxvadasxva qimiuri Tu biologiuri

procesebiT SeiZleba gardaqmnili iqnas sxvadasxva tipis saTbobad (meTani,

meTanoli, xis naxSiri da sxva).

ბიომასის წვა

მშრალი ბიომასა ყველაზე ფართოდ გამოიყენება პირდაპირ საწვავის სახით და
გამოყოფს 10-20 მჯ/კგ სითბოს. მის ფორმებსა და წყაროებში შედის ხის საწვავი,
კომუნალური მყარი ნარჩენების ბიოგენური ნაწილები და გამოუყენებელი საველე
კულტურები.

ბიომასის დაწვა შესაძლებელია ქვაბებში სითბოს, ელექტროობის ან ორივე
პროდუქტის ერთად (კოგენერაცია) მისაღებად. წვა გარდაქმნის მთავარი მეთოდია.
ელექტროობის წარმოქმნის უმეტესი ნაწილი ორთქლტურბინასთან ერთად გამოყენებად
რენკინის ციკლს ეფუძნება სითბოს ტიპიური მოხმარება საშუალო და მსხვილი მასშტაბით
გამოიყენება რაიონული გათბობისა და ტექნოლოგიური პროცესის გათბობისთვის. ბიომასის
წვის სისტემები გამოიყენება კომერციული დანიშნულებით და სხვადასხვა ქვაბ-აგრეგატეტის
ტექნოლოგიებს მოიცავს, რომლებიც ფართო სპექტრის ბიომასის საწვავს წვავენ. ქვაბების
ყველაზე გავრცელებული ტიპებია: მექანიკური შრისებრსაცეცხლებიანი ქვაბები,
შეტივტივებული წვის ქვაბები და ქვაბები ფსევდოგათხევადების ფენით. ქვაბის ამ
უკანასკნელ ტექნოლოგიას უპირატესობას ანიჭებენ ელექტროსადგურები >10 MWe, მათი
სუფთა და ენერგოეფექტური წვის თვისებების გამო. ქარხნები ტიპიურად 100 MWe-ის
ქვემოთ მუშაობენ. ქვაბების გავრცელებული ტიპების ეფექტურობის მაჩვენებლები 20%-ში
მერყეობს მცირე სიმძლავრის ქვაბებისთვის (20-50 MWth), რაც შედარებით დაბალია.
აღნიშნული ხის მასალების გათბობის დაბალი მაჩვენებლებისა და ტენიანობის მაღალი
შემცველობით არის განპირობებული. გამოყოფის უნარი უმეტესწილად დამოკიდებულია
გამოყენებულ ტექნოლოგიაზე, რა დროსაც უპირატესობა თანამედროვე ტექნოლოგიებს
ენიჭებათ.
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ინდუსტრიულ სფეროში ბიომასის წვა ელექტროენერგიისა და სითბოს მისაღებად აგრეთვე
ხდება საყოფაცხოვრებო დონეზე, სივრცის გასათბობად და საკვების მოსამზადებლად. ორივე
შემთხვევაში მთავარი მიზანია სუფთა და ეფექტურ წვის უზრუნველყოფა.

ანაერობული დაშლის პროცესი შეიძლება სხვადასხვა ტემპერატურაზე განვითარდეს
და სამ ტემპერატრულ დიაპაზონად დაიყოს: ფსიქრომეტრული (25oC-ის ქვემოთ),
მეზოფილური (25oC – 45oC) და თერმოფილური (45oC – 70oC). ტექნოლოგიური პროცესის
ტემპერატურასა და დაკავების დროს შორის პირდაპირი ურთიერთკავშირი არსებობს.

ბიოსათბობის კლასიფიკაცია

mcenareuli biosaTbobis saxeebia:

 SeSa;

 satyeo meurneobis eqsploataciis narCenebi;

 xe-tyis industriis narCenebi;

 soflis meurneobis mosavlis narCenebi;

 agrogadamamuSavebeli industriis narCenebi;

 energetikuli plantaciebis mosavali.
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SeSa da misi dasawyobeba სატყეო მეურნეობა

პელეტები სოფლის მოსავლის ნარჩენები

E energetikuli plantacia                  energetikuli plantacia
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cxoveluri biomasis saxeebia:

 mecxoveleobis da mefrinveleobis narCenebi;

 gamwmendi mowyobilobebis narCenebi;

 qalaqebis sayofacxovrebo myari narCenebi.

mecxoveleobis fermis narCenebis gadamamuSavebeli

qarxana

cxadia, rom biosaTbobis am mravalferovan nairsaxeobebs aqvT gansxvavebuli

energetikuli potenciali.

energia, romelic SeiZleba miRebuli iqnas erTeulovani masis biosaTbobis

dawvis (kuTri energia) Sedegad icvleba 10 mgj/kg-dan (teniani merqani anu SeSa)

55 mgj/kg-mde (meTani, romelic miiReba biomasis gadamuSavebiT). Cveulebrivad

mSrali biomasis pirdapir dawvis pirobebSi gamoyofili energia 20 mgj/kg-s

farglebSia.
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biosaTbobis warmoebis procesebi

biomasidan biosaTbobis miRebis procesebis nairsaxeoba naCvenebia

rogorc am sqemidan sCans, biomasidan biosaTbobis warmoebisTvis arsebobs sami

ZiriTadi meTodi, romlebic Tavis mxriv iyofian kidev ramdenime gansxvavebul

procesebad.

Termoqimiur meTodSi Sedis:

 pirdapiri wva, romlis drosac xorcieldeba haerSi arsebuli Jangbadis
saSualebiT da gamoiyeneba uSualod siTbos misaRebad;

 pirolizi, romlis drosac biomasas acxeleben an uhaero sivrceSi an
TviT biomasis garkveuli nawilis wviT haeris SezRudul pirobebSi.
merqnis pirolizis dros miiReba xis naxSiri da sxvadasxva saxis qimiuri
produqti. 1 tona merqnis gadamuSavebis dros SeiZleba miRebuli iqnas 300

saTbobis

gamoyeneba
fotosinTezi

Jangbadi

biomasis warmoeba

narCenebi

Termoqimiuri

meTodebi

bioqimiuri

meTodebi

agroqimiuri

meTodebi

organuli humusisa

da sakvebi

marilebis

ganmeorebiTi

gamoyeneba

pirdapiri wva

pirolizi

Ggazifikacia

sxva procesebi

airebi,

siTxeebi,

zeTebi, SeSis

naxSiri

airebi,

siTxeebi

spirtuli

duRili eTilis spirti

uJangbado

xrwna

biofotolizi

biogazi, meTani

wyalbadi

saTbobis

eqstraqcia

siTxeebi,

zeTebi

mzis

gamosxiveba

Solar
Radiation
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kg xis naxSiri, 140 m3 airi 10 mgj/m3 TbounarianobiT, 14 litri meTanoli,
50 litri ZmarmJava, 3 litri acetoni, 70 litri merqnis zeTi da sxva .
rogorc vxedavT, am SemTxvevaSi xis naxSiris garda SesaZlebelia
miviRoT faseuli qimiuri produqtebi. aqve unda aRiniSnos is garemoeba,
rom xis naxSiris dasawvavi Rumelebi gamoirCeva ufro maRali
efeqturobiT vidre Cveulebrivi SeSis Rumelebi. bunebrivia, rom SeSis
pirdapiri dawvis an pirolizis saSualebiT mxolod xis naxSiris miRebis
procesSi zemod CamoTvlili qimiuri nivTierebebi gaibneva garemoSi da
iwvevs mis dabinZurebas. pirolizis Sedegad miRebuli produqtebis
Semadgenloba damokidebulia pirolizis procesSi gamoyenebuli
nedleulis maxasiaTeblebze, procesis temperaturul pirobebze da misi
warmarTvis xerxze. zogierT SemTxvevebSi miznSewonilia sawyisi
produqti Seicavdes tens;

 gazifikacia warmoadgens pirolizis process im gansxvavebiT, rom am
dros procesis ZiriTadi mizania sawvavi airis miReba. gazifikaciis
procesis efeqturad warmarTvisTvis aucilebelia nedleulis winaswar
datenianeba. gazifikaciis Sedegad miRebuli sawvavi airi SeiZleba
gamoyenebuli iqnas rogorc siTburi energiis agreTve eleqtroenergiis
misaRebad;

 sxva Termoqimiur procesebi. SesaZlebelia biomasis nedleulis winaswari
momzadebis da Semdeg misi biosaTbobad gardaqmnis procesis warmarTvis
sxvadasxva variantebi (hidrogenizacia, hidrolizi da sxva). am
SemTxvevebSi didi mniSvneloba eniWeba teqnologiebs romlis drosac
biomasaSi arsebuli celuloza da kraxmali gardaiqmneba Saqrebad
Semdgomi fermentaciisTvis.

bioqimiuri meTodebi:

 spirtuli duRili (aerobuli fermentacia). spirtuli duRilis
nedleulad Cveulebrivad gamoiyeneba Saqrebi. isini aerobuli (haeris anu
Jangbadis Tanmxlebis) fermentaciis procesSi sxvadasxva
mikroorganizmebis saSualebiT gardaiqmnebian eTilis spirtad. eTilis
spirti warmoadgens aqrolad siTxes, romelic SeiZleba gamoyenebuli
iqnas benzinis nacvlad;

 uJangbado xrwna (anaerobuli fermentacia). zogierT mikrorganizmebs,
uJangbado garemopirobebSi, aqvT unari miiRon energia (ikvebon) biomasaSi
arsebuli naxSirbadSemcveli mdgenelebidan. am dros isini warmoqmnian
naxSirorJangs (CO2) da meTans (CH4). am procesis Sedegad miRebul airs
biogazs uwodeben;

 biofotolizi. fotolizi es aris wylis daSla wyalbadad da Jangbadad
sinaTlis zemoqmedebiT. zogierTi bioorganizmebi garkveul pirobebSi
warmoqmnian wyalbads biofotolizis saSualebiT. msgavsi procesebi
ganxorcielebuli iqna laboratoriul pirobebSi mikroorganizmebis
gareSe, magram sawarmoo gamoyeneba maT jer hpoves.

agroqimiuri meTodebi:

 saTbobis eqstraqcia. zogierT SemTxvevebSi cocxali an axlad moWrili
mcenareebisgan SesaZlebelia saTbobis miReba presis qveS maTSi arsebuli
wvenis gamowurviT. es procesi waagavs kauCukis warmoebis process,
rodesac garkveuli jiSis xeebze keTdeboda Wrilebi, romlidanac droTa
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ganmavlobaSi moedineba siTxe. es siTxe SeiZleba Seicavdes rogorc
maRalmolekulur (kauCukis SemTxveva) ise dabalmolekulur naxSir-
wyalbadebs, romlebic SeiZleba gamoyenebuli iqnas benzinis nacvlad.
arsebobs cnoba imis Sesaxeb, rom meore msoflio omis dros filipinebze,
amerikeli jariskacebi aseTi saxis siTxes iyenebden benzinis nacvlad;

rogorc am mimoxilvidan sCans, biomasidan biosaTbobis warmoebis saSualebebi

da SesaZleblobebi sakmaod farToa. imis mixedviT Tu rogoria am Tu im qveynis

geografiuli da bunebrivi pirobebi mas SeiZleba gaaCndes biomasis da

Sesabamisad biosaTbobis warmoebis gansxvavebuli potenciali. am potencialis

gamoyenebis  mdgomareoba da perspeqtivebi ki damokidebulia qveynis ekonomikur

mdgomareobaze, misi ganviTarebis strategiaze, taqtikaze da sxva.

saqarTvelos biosaTbobis energetikuli potenciali

samwuxarod, saqarTvelos biosaTbobis energetikuli potencialis sruli

fundamentaluri kvleva ar Catarebula. Catarebulia mxolod SefasebiTi

kvlevebi, romelTa safuZvelze SesaZlebelia optimisturi daskvnebis gamotana.

sxvadasxva saxis biomasis narCenebis raodenoba maTi energopotencialis da misi

gamoyenebiT dazogili Tanxebis mniSvnelobebi mocemulia cxr. #1

cxr. #1

Bbiomasis saxeoba raodenoba

(103 tona)

Eenergia

(109 kvtsT)

dazogili wiaRis.

saTbobi

Rirebuleba

(106 aSS

dolari)

marcvlovani da

parkosani

kulturebis

narCenebi

870 1,3 112*103 tne 80

mecxoveleobis da

mefrinve-leobis

narCenebi

1670 6,9 760*106 m3

bun. airi

176

sayofacxovrebo

narCenebi

900 0,6 53*106 m3

bun. airi

14

q. Tbilisis kanal.

wylis gamwmendi

250 1,0 92*106 m3 57
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mowyobilobebidan bun. airi

xe-tye da misi

narCenebi

700 2,7 200*103 tne 125

jami 4390 12,5 452

ცხრილში moyvanili monacemebi gaangariSebuli iyo 2005-07 wlebSi. cxadia, rom

es monacemebi droTa ganmavlobaSi icvleba, magram ara radikalurad. rac

Seexeba cxrilis bolo svets sadac mocemulia Sesabamisi saTbobis Rirebuleba

is gaangariSebuli iyo energoresursebze imdroindeli fasebis mixedviT. Tu

gaviTvaliswinebT im garemoebas, rom saqarTvelo aris saTbobis importiori

qveyana SegviZlia davaskvnaT, rom arsebuli biosaTbobis racionalurad

gamoyenebis pirobebSi energoresursebis Sesyidvaze SeiZleba daizogos TiTqmis

naxevari miliardi aSS dolari.

garda arsebuli potencialisa, saqarTveloSi soflis meurneobaSi gamouyenebel
teritoriebze SesaZlebelia energetikuli plantaciebis gaSeneba.  eqspertebis
gaangariSebiT 6 000 heqtarze gaSenebuli rafsidan SesaZlebelia 5 000 tona
biodizelis, 10 000 tona koptonis da 18 000 tona mSrali masis miReba.
perspeqtiulad SeiZleba CaiTvalos mravalwliani kulturis silfias
plantaciebis gaSenebac. mis mosaSeneblad saWiroa teniani an  naxevrad
daWaobebuli teritoria. erjeradi daTesviT is mosavals iZleva 10 wlis
ganmavlobaSi. mosavlianoba dasavleT saqarTvelos (sadac naxevrad
daWaobebuli teritoriis farTi Seadgens ramdenime aTeul aTass heqtars)
pirobebSi Seadgens 20-25 tona mSral masas 1 heqtarze. 1 tona silfias mSrali
masis dawviT miiReba 12 500 mgj (3 400 kvtsT) siTburi energia. amrigad 1
heqtarze moSenebuli silfias energetikuli potenciali Seadgens
20*3 400=68 000 kvtsT-s. eqspertebis gaangariSebiT silfiadan miRebuli 1 litri
biodizelis fasi ar gadaaWarbebs 0,6 aSS dolars.
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ბიოგაზი

ra aris biogazi

biogazi energiიs alternatiuri wyaroa, ეს არის გაზისებრი airi, როoმელიც

წარმოიქმნება უჟანგბადო გარემოში, სხვადასხვა წარმოშობის ორგანული ნივთიერებების

ფერმენტაციისას. igi არის უსაფრთხო და იაფი გაზი გამოიყენება სამზარეულოში,

სათბურებში, წყლის გასაცხელებლად და სხვა სამეურნეო დანიშნულებით, ასევე

ელექტროენერგიის მისაღებად da manqanebSic კი. igi yovelwliurad ufro

popularumi xdeba sasuflo-sameurneo samuSaoebiT dakavebul pirebs Soris. mis

farTo gavrcelebas ganapirobebs biogazis mravali dadebiTi Tviseba

ekonomikuri Tu ekologiuri TvalsazrisiT. ekologiuri mxriv ბიოგაზის

დანადგარი, რომელიც იყენებს საქონლის ნაკელს, მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს

გარემოზე, სოციალურ-ეკონომიურ სფეროზე, სოფლის მოსახლეობის საცხოვრო

პირობებზე, ამასთანავე ამცირებს სასათბურე აირების გამოყოფისა და შეშის მოხმარების

შემცირებას. მოპოვებული ნაკელის დამუშავება ამცირებს წყლის დაბინნძურებას და

ცხოველებიდან ადამიანზე გადამდები ინფექციური დაავადების გავრცელების

საშიშროებას. შეშის შეცვლა ბიოგაზით აუმჯობესებს ოთახის ჰაერს. ეს ყველაფერი კი

შეამცირებს ტყეების გაჩეხვას და მიწის დეგრადაციას. წელიწადში ერთი ბიოგაზის

დანადგარი აწარმოებს 15-32 ტონა ორგანულ სასუქს, რაც ხელს უწყობს მოსავლიანობის

ზრდას. gარდა ამისა, ბიოგაზის მიღების შემდეგ გადამუშავებული ნარჩენები საუკეთესო

სასუქია ბაღ-ბოსტნისათვის, რომელიც ეკოლოგიურად უაღრესად სუფთაა, რადგან

გაწმენდილია ყოველგვარი მავნე ორგანიზმებისაგან, amrigad ქიმიური სასუქის

გამოყენება შემცირებულია. rac Seexeba ekonomikas, igi didad amcirebs pirovnebis

an pirovnebebis danaxarjs, maT uwevT mxolod danadgaris Sesyidva amis Semdeg

maT SeuZliaT iqonion ufaso gazi yovelwliurad, sanam danadgari ar gamova

mwyobridan. amiT iozogeba   iseTi sawvavis Sesyidvis xarjebi, rogoricaa SeSa

bunebrivi airi Tu sxva. rogorc ukve vaxsene Sesadzlebelia eleqtro energies

migebac ჩვეულებრივი ბენზო-გენერატორის მეშვეობით, rac aseve momxmareblebs

dauzogavs eleqtro-energiis gadasaxads. amasTan erTad გადამუშავებით მიღებული

მასა სასუქად გამოიყენება, რაც თავის მხრივ ასევე ხარჯების ეკონომიაა, და

ეკოლოგიურია როგორც უნიტრატო სასუქი.
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ბიოგაზი წარმოადგენს სხვადასხვა აირების ნარევს. მისი ძირითადი კომპონენტებია

მეთანი (CH4) — 55-70% და ნახშირორჟანგი (CO2) — 28-43%, ასევე მცირე რაოდენობით

სხვა აირები, მაგალითად გოგირდწყალბადი (H2S). 1 მ3 ბიოგაზი 0,6მ3 ბუნებრივი გაზის,

0,7 ლიტრი მაზუთის, 0,4 ლიტრი ბენზინის და 3,5 კგ. შეშის ექვივალენტურია.

ნებისმიერ სოფლის მეურნეობაში მთელი წლის განმავლობაში გროვდება

ცხოველური, მცენარეული და სხვადასხვა სახის ნარჩენების მნიშვნელოვანი რაოდენობა,

რომლებსაც ჩვეულებრივ, dawvis შემდეგ, გამოიყენებენ როგორც ორგანულ სასუქს.

ადამიანების მხოლოდ უმცირესმა ნაწილმა თუ იცის რა რაოდენობის თბური ენერგია

და ბიოგაზი გამოიყოფა ფერმენტაციის პროცესში. ასევე ის, რომ ამ ენერგიის გამოყენება

შესაძლებელია ადამიანების სასარგებლოდ. ბიოგაზი მარტივად იწარმოება არსებული

ნარჩენების სახეობებისგან, როგორიცაა ქაღალდის, შაქრის წარმოება, ჩამდინარე წყლები,

ნაკელი და ა.შ. ასეთი ნარჩენების სახეობები ერთად გროვდება და დუღდება ბუნებრი

სახით, ხოლო შედეგად მეთანის აირს ვიღებთ. ბიოგაზის დანადგარის მიერ მთლიანი

მეთანის გამოყოფის შემდეგ, ნარჩენები შესაძლებელია უფრო სასარგებლო იყოს ვიდრე

საწყისი ბიომასა სასუქის სახით. ბიოგაზის ალტერნატიული წარმოება მოდერნიზებული

დამუშავების სისტემით ხდება, როგორიცაა მექანიკური და ბიოლოგიური გამწმენდი

სისტემები. ამ სისტემების მეშვეობით ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების

რეგენერირებადი ელემენტების აღდგენა და მიკროორგანიზმებით დანაწევრებადი
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ფრაქციების მეთანური დუღილი. ბიოგაზი მეთანის და ნახშირბადის აირის ნარევია და

იწარმოება მცირე რეაქტორებში – მეთანის ავზებში, რომელთა სტრუქტურა და

განლაგება უზრუნველყოფს მეთანის მაქსიმალურ გამოყოფას. ბიოგაზის წვის შედეგად

წარმოებულმა ენერგიამ შეიძლება 60-90%-ს მიღწიოს, ნედლეულ მასალაში. ორგანული

ნარჩენების ფერმენტაცია ხდება გარკვეული ტიპის ბაქტერიების მოქმედების ხარჯზე,

ხოლო მათ არსებობასა და გამრავლებაზე არსებით ზეგავლენას ახდენს გარემო.

წარმოებული გაზის რაოდენობა დამოკიდებულია ტემპერატურაზე. რაც უფრო თბილია

გარემო, მით უფრო მაღალია ორგანული ნედლეულის ფერმენტაციის სიჩქარე და

ხარისხი. სწორედ ამიტომ, სავარაუდოა, რომ ბიოგაზის მიღების პირველი დანადგარები

გაჩნდა თბილი კლიმატის ქვეყნებში. ბიოპროცესი, ანუ მეთანური დუღილი სამ

გასხვავებულ რეჟიმში მიმდინარეობს: ფსიქოფილურ (ბიომასის ტემპერატურაა დაახლ.

20°C); მეზოფილურ (დაახლ. 30° C) და თერმოფილურ (დაახლ. 55° C) რეჟიმებში.

საშუალოდ, ბიოგაზის დანადგარები, რომლებიც ფუნქციონირებენ მეზოფილურ

რეჟიმში (ტემპერატურა 25-40° C) გამოიმუშავებენ 0.2-0.4 მ3 ბიოგაზს. დანადგარის

დადგმული მოცულობის ყოველ მ3-ზე თერმოფილურ რეჟიმში (ტემპერატურა 50-55° C)

მიიღება უფრო მეტი ბიოგაზი, ვიდრე 2-6 მ3 დანადგარის დადგმული მოცულობის

ყოველ მ3-ზე.

არსებობს გარკვეული მოთხოვნები ბიომასის მიმართაც. იგი უნდა შეიცავდეს

ბიოლოგიურად ხრწნად ორგანულ ნივთიერებებს და დიდი რაოდენობით წყალს (90-

94%). სასურველია გარემო იყოს ნეიტრალური და არ შეიცავდეს ისეთ ნივთიერებებს,

რომლებიც ხელს უშლის ბაქტერიების მოქმედებას. მაგალითად: საპონი, სარეცხი

ფხვნილი, ანტიბიოტიკები და სხვa.

ფერმენტაციის პროცესში რეზერვუარში არსებული სითხე სამ ფრაქციად იყოფა.

ზედა ქერქი წარმოიქმნება მხსვილი ნაწილაკებისგან. იგი მოყვება გაზის ბუშტუკებს და

გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება გამყარდეს და ხელი შეუშალოს ბიოგაზის

გამოყოფას. ფერმენტატორის შუა ნაწილში გროვდება სითხე, ხოლო ქვედა ნაწილში

ტალახისებრი ფრაქცია ილექება.

ბაქტერიები შედარებით აქტიურდება შუა ზონაში, ამიტომ რეზერვუარის

შიგთავსს დრო და დრო უნდა ვურიოთ, დღეში რემდენჯერმე თუ არა ერთხელ მაინც.

მორევა უნდა განხორციელდეს მექანიკური ხელსაწყოების მეშვეობით, ჰიდრავლიკური

საშუალებებით, პნევმატური სისტემის ნაკადით, ან თვითრევის სხვადასხვა მეთოდების

მეშვეობით.
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gamoyenebis istoria

ბიოგაზის გამოყენება კაცობრიობამ დიდი ხნის წინ ისწავლა. ჩვენს

წელთაღრიცხვამდე მე-2 ათასწლეულში თანამედროვე გერმანიის ტერიტორიაზე უკვე

არსებობდა პრიმიტიული ბიოგაზის დანადგარები. მდინარე ელბის აუზის დაჭაობებულ

მიწაზე მცხოვრებმა მომთაბარე ტომებმა მოიფიქრეს ჭაობის ზედაპირიდან ამომავალი

აალებადი გაზის გამოყენება. ისინი ფარავდნენ ჭაობის ზედაპირს ტყავით, ტყავისავე

მილებით მიყავდათ დაგროვილი გაზი თავიანთ საცხოვრისამდე და იყენებდენ მას

საჭმლის მოსამზადებლად.

მე-17 საუკუნეში იან ბაპტისტ ვან ჰენმოლდმა აღმოაჩინა, რომ ბიოლოგიურად

დეგრადირებადი ბიომასა გამოყოფს აალებად გაზებს. ალესანდრო ვოლტა კი 1776 წელს

მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ არსებობს ურთიერთდამოკიდებულება ბიომასის

რაოდენობასა და მისი დეგრადაციის შემდეგ გამოყოფილ გაზის რაოდენობას შორის.

1808 წელს ჰემფრი დევიმ კი ბიოგაზში მეთანი აღმოაჩინა.

პირველი თანამედროვე ტიპის ბიოგაზის დანადგარი აშენდა 1859 წელს ბომბეიში

(ინდოეთი).

1895 წელს მიწისქვეშა საკანალიზაციო არხებიდან მიღებული ბიოგაზი,

გამოიყენებოდა ქალაქის გარე განათებისთვის.

1930 წელს მიკრობიოლოგიის განვითარების შედეგად აღმოაჩინეს ის ბაქტერიები

და ბიოლოგიური პროცესები, რომლებიც მონაწილეობენ ბიოგაზის წარმოების პროცესში.

მსოფლიოში, ამჟამად ბიოგაზის მისაღებად დაახლოებით 60 სახის ტექნოლოგია

გამოიყენება. ყველაზე ფართოდ გავრცელებული მეთოდია ორგანული ნივთიერებების

დახურულ ავზში ანაერობული (უჰაერო) ფერმენტაცია. და რადგანაც ბაქტერიები,

ბიომასის 25-70°С ტემპერატურის ფარგლებში გარდაქმნებიან მეთანად, ამ ტექნოლოგიით

წელიწადის ცივ პერიოდებში გამომუშავებული ბიოგაზის ნაწილი (15-20%) გამოიყენება

რეზერვუარის შესათბობად და ბიოლოგიური პროცესის შენარჩუნებისათვის. ხოლო,

ცხელი კლიმატის მქონე ქვეყნებში აუცილებლობას არ წარმოადგენს მეთანის ავზის

გათბობა.

ზოგიერთი ნედლეულის ფერმენტაციისათვის სპეციალური, ორეტაპიანი

ტექნოლოგია გამოიყენება. მაგალითად, ფრინველის ექსკრემენტები და სპირტის

წარმოების ნარჩენი ბიომასა ჩვეულებრივ რეაქტორში ბიოგაზად არ გადამუშავდება.

ასეთი ნედლეულის გადასამუშავებლად დამატებით საჭიროა ჰიდროლიზის რეაქტორი,



ბ ი ო ე ნ ე რ გ ი ა 16

რომელშიც ხდება მჟავიანობის დონის კონტროლი და ბაქტერიების

სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნება მომატებული მჟავიანობისა და ტუტიანობის

პირობებში.

ასეთი ტექნოლოგია მოხერხებულია იმ ადგილებში სადაც არსებობს ნარჩენების

მუდმივი წყარო, მაგალითად მეცხოველეობის ფერმებში ბიოგაზის მისაღებად.

biogazisa da bio-masis danadgarebis analizi

ფსიქოფილურ რეჟიმში მომუშავე ბიოგაზის დანადგარების უმეტესობა მიწისქვეშა

კონსტრუქციებია. მათი ფორმები ძირითადად სფერული ან ცილინდრულია. მეთანური

დუღილის ეფექტური პროცესის წარმართვისათვის ბიოგაზის დანადგარის კონსტრუქცია

უნდა უზრუნველყოფდეს შემდეგ პირობებს: მკაცრი ანაერობიოზი; ტემპერატურული

რეჟიმის დაცვა; დანადგარში ბიომასის ეფექტური გადაადგილება, პერიოდული არევა;

გადასამუშავებელი ბიომასის შესაბამისი მოცულობა; ექსპლოატაციის სიმარტივე.

ბიოგაზის დანადგარების მრავალი ტიპი არსებობს, დაწყებული დიდი კომერციული

დანადგარებით, დასრულებული მცირე ზომის ე.წ. საოჯახო დანადგარებით. შედარებით

მარტივი ტიპის ბიოდანადგარებს შორის ყველაზე გავრცელებულია: ჩინური ტიპის

მტკიცე გუმბათიანი და ინდური ტიპის მცურავ ზარხუფიანი ბიოდანადგარები. მარტივი

ტიპის ბიოგაზის დანადგარის სამი ძირითადი სახეობა არსებობს.

მტკიცე გუმბათიანი ბიოდანადგარები (ცნობილია როგორც ჩინური ტიპი) შედგებიან

სფერული კორპუსისგან და მასთან მიერთებული გამაწონასწორებელი ავზისგან. იგი

შენდება გაზ-გაუმტარი აგურით, ქვით ან ბეტონით. შიდა ზედაპირი ჰიდრო და

თბოიზოლირებულია სამშენებლო ხსნარის მრავალი თხელი ფენით, რათა აირმა არ
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გაჟონოს. გამოყოფილი ბიოგაზი სფერული კორპუსის ზედა ნაწილში იწყებს დაგროვებას

და ამიტომ თავსახური მჭიდროდ უნდა იყოს დახურული. გაზის წნევით ხსნარი

შემაერთებელი მილით გამაწონასწორებელ ავზში გადადინდება, ხოლო გაზის

დახარჯვის დროს ისევ უკან ბრუნდება. ბიოდანადგარი პერიოდულად, დღეში ერთხელ

იტვირთება. am danadgaris dadebiTi Tvisebebia : არ სჭირდება ამრევი მოწყობილობა,

ვინაიდან ხსნარი ერთი ავზიდან მეორეში გადადინების დროს კარგად ირევა; მიწისქვეშა

მდებარეობა იცავს მას ტემპერატურის ცვალებადობისგან; თითქმის არ შეიცავს ლითონის

დეტალებს, რაც ახანგრძლივებს მისი ექსპლოატაციის ვადას 20 წელზე მეტი დროით.

xolo uaryofiTi Tvisebebia: გაზის წნევა მნიშვნელოვნად მერყეობს; ესაჭიროება

აირშეუღწევი შემჭიდროებელი; მშენებლობისას მოითხოვს კვალიფიციურ მუშახელს, რათა

სფერული კორპუსის ზედა ნაწილში ჰერმეტეზაცია იქნას უზრუნველყოფილი.

წარსულში მცურავზარხუფიანი დანადგარი ძირითადად ინდოეთში შენდებოდა.

ასეთი ბიოდანადგარი შედგება ფართო მიწისქვეშა ცილინდრის ან გუმბათის ფორმის

აგურის ან ბეტონის ავზისგან და მცურავი გაზდამჭერისა ან ზარხუფისგან. ამ ტიპის

დანადგარში ზარხუფი ან მოძრაობს წყლით სავსე რგოლურ ავზში ან უშუალოდ ნაკელის

ხსნარზე ცურავს. გაზდამჭერის შიდა და გარეთა მიმმართველები უზრუნველყოფენ მის

სტაბილურობას. როდესაც გაზი დაგროვდება ზარხუფი ზემოთ იწევა, გაზის მოხმარების

დროს კი ზარხუფი ისევ ქვემოთ იწევს. გაზსადენი მიერთებულია ტივტივა ზარხუფთან.

მცურავ ზარხუფიანი დანადგარის დადებითი თვისებები: მათი აშენება ადვილია,

განსაკუთრებით კი ცილინდრული კორპუსის მქონე დანადგარების; კარგად შედუღებული

ზარხუფი მთელ გამოყოფილ გაზს იჭერს; გაზი მუდმივი წნევით მიეწოდება მომხმარებელს.

. მცურავ ზარხუფიანი დანადგარის უარყოფითი თვისებები: ლითონის ზარხუფი

ძვირადღირებული მასალისგანაა დამზადებული და საჭიროებს მუდმივ დაცვას

კოროზიისგან. მცურავზარხუფიან დანადგარების მშენებლობისას შესაძლებელია ლითონის

ნაცვლად მინაპლასტიკის ან მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის გამოყენება, თუმცა ამით

დანადგარის ფასი არ მცირდება. ცივ ამინდში, განსაკუთრებით ზამთარში, გაზის გამოყოფა

შემცირებულია ან დანადგარი საერთოდ არ მუშაობს.

ბალონური ტიპის ბიოდანადგარი შესდგება ულტრაიისფერი სხივებისადმი გამძლე

პლასტმასის ან რეზინის მასალის საცავისგან, რომლის ზედა ნაწილში გროვდება გაზი.

შემავალი და გამომავალი მილები დამაგრებულია დანადგარის კედლებზე. ბალონის გაზით

ავსებისას დანადგარი მუშაობს როგორც მტკიცე გუმბათიანი დანადგარი.
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ფერმანტაციის პროცესის დროს ბალონის კედლების მსუბუქი მოძრაობა ხელს უწყობს

ხსნარის არევას, რაც დადებითად მოქმედებს გადამუშავების პროცესზე. ამ ტიპის

დანადგარში შესაძლებელია ნებისმიერი სახის ნარჩენების გადამუშავება. დადებითი

თვისებები: დაბალი ღირებულება, ადვილი ტრანსპორტირება და ექსპლოატაცია, უძლებს

მაღალ ტემპერატურას, ადვილია მისი გაწმენდა-დასუფთავება და მომსახურება.

უარყოფითი თვისებები: ხანმოკლე ექსპლუატაციის ვადა (დაახლოებით 5 წელი); ადვილად

ზიანდება. ბალონის ტიპის დანადგარი რეკომენდებულია თბილი და ცხელი კლიმატური

პირობებისათვის, აგრეთვე იქ სადაც მისი დაზიანების ნაკლები საფრთხე არსებობს.

saqarTveloSi  biogazis raodenoba da mdgomareoba

საქართველოში სოფლის მეურნეობის მექანიზაციის ინსტიტუტში 1948-1961 წწ. შეიქმნა

ბიოგაზის დანადგარების მთელი რიგი კონსტრუქციები. 1959 წელს ამ ინსტიტუტის მიერ

კრწანისის მეურნეობაში აშენდა 200 სული მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის ბიოგაზის

დანადგარი. საქართველოში ამჟამად მოქმედი ყველა ბიოდანადგარი აშენებულია

საერთაშორისო დონორების ხელშეწყობით 1994-2007 წწ. სულ დღეისათვის ექსპლოატაციაშია

400-ზე მეტი დანადგარი. დღემდე განხორციელებული პროექტებიდან აღსანიშნავია შემდეგი

სახის კონსტრუქციები: მტკიცეგუმბათიანი დანადგარი. ინდური გობარის ტიპის

მცურავზარხუფიანი. პოლიმერულ-ბოჭკოვანი მასალისაგან დამზადებულ მაღალეფექტური

ბიოგაზის დანადგარი. თერმოფილურ რეჟიმში მომუშავე მიწისზედა მეთანტენკები.

საქართველოში გავრცელებულია ჩინური მტკიცე გუმბათიანი და ინდური

მცურავზარხუფიანი დიზაინის მცირედი სახეცვლილების 6 მ3 მოცულობის (4-6 ძროხიდან

მიღებული ნარჩენი) დანადგარები.

გარდა ამისა, გამომუშავებული ბიოგაზის შესანარჩუნებლად, ორივე, ბიოდანადგარიც

და გაზდამჭერიც დაფარულია სამშენებლო ხსნარით. გადინების ავზის გარდა, მთელი

სისტემა დაფარულია ნიადაგის თხელი (30 სმ. ან მეტი) ფენით, რომელიც კარგი

იზოლატორია.

საქართველოს რიგ ადგილებში გამოყენებულია მცურავ ზარხუფიანი დიზაინის

დანადგარი მცირე სახეცვლილებით. რკინის ტივტივა გაზდამჭერი დაფარულია მაღალი

სიმკვრივის პოლიეთილენით.
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ბიოდანადგარის შიგნით სათანადო ტემპერატურის შესანარჩუნებლად საქართველოს

ცივ რეგიონებში ამჟამად ორი ძირითადი საშუალება გამოიყენება: შედინებული ნაკელის

ცხელი წყლით გათბობა (წყალი ცხელდება ბიოგაზის/ელექტროენერგიის, შეშის, მზის

წყალგამაცხელებლის და სხვა საშუალებით) და თბოიზოლაციის მოწყობა (ნიადაგის, თივის,

მინაქსოვილის ერთი ან მეტი ფენით). თავიდან წყალი ცხელდება შეშით, შემდეგ კი –

გამომუშავებული ბიოგაზით. თერმოფილური პირობებისათვის, შიდა ტემპერატურა უნდა

იყოს 45-65ºC. თუმცა, ცივ კლიმატურ პირობებში გათბობის გარეშე ამ ტემპერატურის

შენარჩუნება ძალიან ძნელია.

ჩინური, ინდური ან სხვა სახეცვლილი დიზაინის დანერგვის გარდა, აჭარაში 2007

წელს აშენდა სამი 6 მ3 მოცულობის მილოვანი სფერული ფორმის ბიოდანადგარი,

რომელშიც გამოიყენება თურქეთიდან იმპორტირებული პოლიმერული მასალა.

ზამთრის პერიოდში ბიოგაზის დანადგარის ეფექტური ექსპლოატაციისათვის საჭიროა

მისი ხარისხიანი თბოიზოლირება. ბიოგაზის დანადგარის ადგილზე მონტაჟი

შესაძლებელია წლის ნებისმიერ დროს და არ აღემატება სამ სამუშაო დღეს.

თერმოფილურ რეჟიმში მოქმედი ლითონის კონსტრუქციის ბიოგაზის დანადგარი

გამოირჩევა მაღალი ინტენსიურობით (3-4 მ3 ბიოგაზი დღე-ღამეში 1 მ3 ბიორეაქტორის

მოცულობიდან).

დანადგარი მზადდება სპეციალურ საწარმოში და შემდგომ ხდება მისი ადგილზე

ტრანსპორტირება და მონტაჟი. ასეთი დანადგარი (2 მ3 ბიორეაქტორის მოცულობით)

დამონტაჟებული იქნა სოფ. ლისში (2001 წელს) ერთ-ერთი გლეხის ოჯახში და

ფუნქციონირებდა 5 წლის განმავლობაში. ამ პერიოდის განმავლობაში ოჯახი

სტაბილურად ღებულობდა ბიოგაზს და აღარ მოიხმარდა თხევად გაზს და შეშას.

იმის გამო, რომ ვერ მოხერხდა ასეთი ტიპის დანადგარების სერიული წარმოება, მათი

ღირებულება საკმაოდ მაღალია.

ბიოგაზის დანადგარის ღირებულება სხვადასხვაა სახეობის, ზომის, ნედლეულის

გადამუშავების და ადგილმდებარეობის მიხედვით საშუალოდ შეადგენს 2000-3000 აშშ

დოლარს. გარდა ამისა ყველა წარმოდგენელი დანადგარი უნდა დამონტაჟდეს

კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
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ბიოგაზის წარმოების პოტენციალი საქართველოში

საქართველოში აგრარული სექტორის განვითარება ქვეყნისათვის სტრატეგიული

მნიშვნელობის საკითხია. აღნიშნული სექტორის განვითარების ხელშეწყობისათვის

სხვადასხვა დარგებთან ერთად, ერთ-ერთი პრიორიტეტულია ბიოტექნოლოგიების, კერძოდ

კი ბიოგაზის დანადგარების დანერგვა-გავრცელება. მისი განვითარებისთვის მრავალი

ხელშემწყობი ფაქტორია, რომელთაგან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ყოველწლიურად

განახლებადი ბიომასის რესურსი, რომლის ათვისებითაც შესაძლებელია სოფლის

მეურნეობის ენერგო მოთხოვნილების 14-17%-ით უზრუნველყოფა.

საქართველოში მარცვლოვანი კულტურების წარმოების შედეგად ნარჩენი ბიომასა

ყოველწლიურად დაახლოებით 1.6 მლნ.მ3-ია.

დღეისათვის, მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ჯამური რაოდენობა შეადგენს 1048500.

ყოველწლიურად საქართველოს ფერმებში 2 მლნ. ტ-მდე ნარჩენი ბიომასა გროვდება, რაც

მნიშვნელოვანი რესურსია ქვეყნისთვის, როგორც ენერგეტიკისა და ეკონომიკის, ასევე

გარემოსდაცვითი მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის.

მეცხოველეობის და მეფრინველეობის ნარჩენების სრული ენერგეტიკული პოტენციალი

დაახლოებით 6,9 მლრდ.კვტსთ-სა და 734 მლნ.მ3 ბუნებრივი აირის ექვივალენტურია.

ბიოგაზის დანადგარის გამოყენების სხვა დადებითი ფაქტორები: ბიოგაზის

დანადგარის მეშვეობით მიღებული ბიოგაზი შეიძლება უშუალოდ გამოვიყენოთ, ან

მივიღოთ ელექტროენერგია.

გარდა ამისა მას შემდეგი დადებითი თვისებები აქვს: ბიოგაზის დანადგარიდან

მიღებული ბიომასა საუკეთესო ორგანული სასუქია, საქონლის ნაკელთან შედარებით

ბიოსასუქი 30%-ით მეტ ბუნებრივ აზოტს შეიცავს. მისი გამოყენებით მოსავლიანობა 10-

15%-ით იზრდება. ეს იძლევა საშუალებას შემცირდეს ქიმიური სასუქების გამოყენება და

გრუნტის წყლებზე ზეწოლა.

ბიოგაზის დანადგარების გავრცელებით მკვეთრად მცირდება ტყის ჩეხვა, 3-6 სულ

საქონელის ნაკელზე მომუშავე ბიოგაზის დანადგარის ექსპლუატაციის პერიოდში იზოგება

დაახლოებით 1 ჰა. ტყის რესურსი.

ნაკელის ბიოდანადგარში გადამუშავებით ისპობა მავნე მწერების ინკუბაციისათვის

ხელშემწყობი კერები და გარემო ეკოლოგიურად სუფთა და ჯამნრთელობისათვის

უსაფრთხო ხდება.
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ბიოგაზის წარმოება იძლევა საშუალებას შევაჩეროთ მეთანის გამოფრქვევა

ატმოსფეროში.

მეთანი ახდენს ზეგავლენას სათბურ ეფექტზე 21-ჯერ უფრო ძლიერად ვიდრე

ნახშირორჟანგი და ჩერდება ატმოსფეროში 12 წლის მანძილზე. მეთანის ჩაჭერა საუკეთესო

ხერხია გლობალური დათბობის თავიდან ასაცილებლად.

msoflio gamocdileba

პირველი ბიოგაზის დანადგარი ააშენეს 1859 წელს, ინდოეთში. 1895 წელს დიდ
ბრიტანეთში ბიოგაზის ენერგიას იყენებდნენ ქუჩების გასანათებლად. 1930 წელს,
მიკრობიოლოგიის განვითარებასთან ერთად აღმოჩენილ იქნენ ბაქტერიები, რომლებიც
მონაწილეობას იღებდნენ ბიოგაზის წარმოქმნაში. მთელს მსოფლიოში უკვე
გამოიყენება, ან ჯერ კიდევ მუშავდება ახალი ტექნოლოგიები ბიოგაზის მოსაპოვებლად.

ყველაზე გავრცელებული მეთოდი ბიოგაზის მოსაპოვებლად არის მეთატანკებში
ანაერობული დუღილი ან ანაერობული დუღილი სვეტებში. ბიოგაზის უტილიზაციის
შედეგად მიღებული ენერგიის ნაწილი მიმართულია პროცესის მიმდინარეობის
შესანარჩუნებლად. თბილ ქვეყნებში მეთატანკის შეთბობა არ არის საჭირო. ბაქტერიები
ბიომასას მეთანად გარდაქმნიან 25 გრადუსიდან 200 გრადუსამდე. ბიოგაზის მიღება
ეკონომიურად გამართლებულია, თუკი ნედლეულის მოწოდება მუდმივად. მაგaliTad

მეცხოველეობის ფერმებში. ლენდელფილ-გაზი ბიოგაზის ერთ-ერთი სახეობაა, რომელიც
მიიღება მუნიციპალურ ნაგავსაყრელებზე.



ბ ი ო ე ნ ე რ გ ი ა 22

განმარტებები

მჯ/კგ - მეგა ჯოული /კილოგრამთან სითბო

0C- გრადუს ცელსიუსი

ტონა-მასის ერთეული (1 ტონა=1000კგ )

მ3- მოცულობის ერთეული ( 1მ x 1მ x 1მ )

კვტსთ- კილოვათსაათი (ენერგიის საზომი ერთეული)
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გამოყენებული ლიტერატურა

1. ბიოგაზი საოჯახო მეურნეობაში -ენერგოეფექტურობის ცენტრი-საქართველო
2. Biogas self made -ენერგეფექტურობის ცენტრი-საქართველო
3. http://www.energocredit.ge/ka/biowasteenergy
4. http://region.geo-samyaro.com/topic780236
5. http://bioenergy.ge/?page_id=3
6. http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83

%90%E1%83%96%E1%83%98
7. ბიოგაზის დანადგარის აშენება და ექსპლოატაცია-ავთანდილ ბიწაძე


