
 
 
 
 

მწვანე ტურბინა 
მომხსენებლები: ელენე ნიკოლაიშვილი 

                               მარიამ ხვიჩია 

                               ანა ნიჟარაძე 



ამოცანის პირობა 

ჩვენი მიზანია შევქმნათ: 
• პორტატული 
• მცირე სიმძლავრის 
• ჰიდროელექტრო 

 



    პრეზენტაციის  გეგმა 

 

• დღევანდელი რეალობა და განახლებადი 
ენერგორესურსები 

• ჰიდრო ენერგიის ათვისება 

• ჰიდროელექტროსადგურები და მათი მუშაობის 
მექანიზმი 

• ეკოლოგიური საფთხეები 

• მასშტაბური ჰესების მიკრო ჰესებით ჩანაცვლება   

• მოტივტივე ტურბინის წარდგენა 

• მოტივტივე ტურბინის გაუმჯობესება 

• დასკვნა 

 

 

 



რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

სხავდასხვა 
სიდიდის 

ჰესები 
დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 

ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

დღევანდელი რეალობა და განახლებადი 
ენერგორესურსები 



კაშხალი 

ტურბინები 

გენერატორი 

ჰიდროელექტრო სადგური 

რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

სხვადასხვა 
სიდიდის 

ჰესები 
დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 

ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

AC 



რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

სხვადასხვა 
სიდიდის 

ჰესები 
დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 

ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

კაშხალი 

გენერატორი 

ტურბინა 

რეზერვუარი 

მილსადენი 

გადამცემი 
სადენები 

ჰიდროელექტროსადგური 



რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

სხვადასხვა 
სიდიდს 
ჰესები 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

ცვლადი დენის მიღება 

N 

S 

მაგნიტური  
ინდუქციის 

წირები 

Φ=BScosα 

α2 

Ε=ΔΦ⁄Δt=BS(cosα1-cosα2) 

B- მაგნიტური ველის ინდუქცია 
S- კონტურის ფართობი 
α- კუთხე ჩარჩოს მართ. და ინდ. 
     წირებს შორის 
t- ნაკადის ცვლილების დრო 
E-ელექტრომამოძრავებელი ძალა  
 



ტურბინის ტიპები 



ტურბინის ტიპები 

კაპლანი ფრენსისი პელტონი 



რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

გავლენა ატმოსფეროზე გავლენა ცხოველებზე 

გავლენა ფლორაზე  



რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

• გარკვეული ცხოველების ბუდეების 
ჩარეცხვა; 

• ხელს უშლის თევზების ცოხველქმედებას; 
• ავარიების საფრთხე; 
• შეცვლილი კლიმატი. 

 
 

ეკოლოგია 



შედარება:  დიდი ჰესები , პატარა ჰესები 

რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 



რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

გამდინარე წყალზე ჰიდროელექტროსადგური 



პიკოჰიდროელექტროსადგურები 

რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

სხვადასხვა 
სიდიდის 

ჰესები 
დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 

ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

ზოგადი პრინციპი 



დაბეჭდილი ტურბინები 



დაბეჭდილი ტურბინები 



დაბეჭდილი ტურბინები 



დაბეჭდილი ტურბინა 



მოტივტივე ტურბინა 

რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

ცვლადი დენის 
გენერატორი 



მოტივტივე ტურბინა 

რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

ცვლადი დენის 
გენერატორი 

• დამაგრებულია მდინარის მხოლოდ ერთ ნაპირზე 

• ირჩევს ბრუნვის სწორ მიმართულებას 

• არის მსუბუქი და იაფი 

• არ არის შეზღუდული მდინარის სიგანით 

• აქვს მაღალი ბრუნვათა რიცხვი 

• შესაძლებელია ფრთების მიმდევრობით დამონტაჟება 



რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

მიღებული სიმძლავრე  

წყლის ნაკადის ენერგია       

H/2 W- სიმძლავრე (ვტ) 
S- ნაკადის დაჯახების მუშა ფართი (მ2) 
ρ- წყლის სიმკვრივე  
V- მდინარის სიჩქარე (მ/წმ) 
Cp- სიმძლავრის კოეფიციენტი=16/27 
n- ტურბინების რაოდენობა  
 
 
 
 



რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

მოტივტივე ტურბინის აწყობა  



ტურბინის მოდელები 

• 3 სმ რადიუსის სპირალური 
• 3 სმ რადიუსის კონუსურ-სპირალური 
• 3 სმ რადიუსის სპირალური (გაშლილი) 
• 5 სმ რადიუსის სპირალური 
• 5 სმ რადიუსის კონუსურ-სპირალური 
• 15 სმ რადიუსის კონუსურ-სპირალური 

 
 

რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 



ტურბინის ბრუნვის სიხშირე 



ტურბინის ბრუნვის სიხშირე 

1 სმ 

2 სმ 

რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 



ტურბინის სიმძლავრე 

3 სმ 

5 სმ 

რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 



ტურბინის სიმძლავრე 



ტურბინის ფორმა 



ტურბინის ფორმა 

სპირალური 

კონუსურ-
სპირალური 

რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 



მოტივტივე ტურბინის დიდი მოდელის ვიდეო 



დასკვნა 

რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

• ჰიდროენერგია - ჯანმრთელი ენერგიის წყარო 

• პიკოჰესი - ეკოლოგიურად სუფთა ჰესი 

• მოტივტივე ტურბინა - რენტაბელური და პორტატული პიკოტურბინა 

• ავაწყვეთ ტურბინის პატარა მოდელები ჩავატარეთ მათზე ექსპერიმენტები 

• ფრთის ზომის გაზრდა ზრდის ტურბინის სიმძლავრეს 

• ფრთის სიგანის გაზრდა ამცირებს ტურბინის ბრუნვის სიხშირეს 

• კონუსურ-სპირალური ფორმა - ოპტიმალური პიკოტურბინა 

 
 

 
 



გმადლობთ ყურადღებისათვის 



დამატებითი სლაიდები 



რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

სხვადასხვა 
სიდიდის 

ჰესები 
დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 

ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

ატმოსფეროს შეცვლილი შემადგენლობა და მეთანი 

ეკოლოგია 

ფრენსისი 



ტბები 

რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

სხვადასხვა 
სიდიდის 
ჰესეიბი 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 

მიმღები 

მილსადენი 
ელექტროსადგური 

წყლის გამოსასვლელი 



მოტივტივე ტურბინა 

რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 



რეალობა და 
ენერგორესურსები 

რეზერვუარი 
და 

ეკოლოგია 

ტურბინების 
კვლევა 

დასკვნა გაიდლაინი მოტივტივე 
ტურბინა 

სადგურები 
და დენის 

მიღება 


