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ანოტაცია. ენერგიის განახლებადი სახეობების, 

მათ შორის წყლის რესურსების ეფექტური მართვა, 

გლობალური დათბობის და გამკაცრებული გარე-

მოსდაცვითი მოთხოვნების პირობებში, თანამედ-

როვეობის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა. წყალ-

შემკრები აუზის ფარგლებში სამდინარო ჩამონადე-

ნის ტერიტორიულ და დროით გადანაწილებას და 

რაციონალურ მართვას არსებითი მნიშვნელობა 

აქვს ენერგეტიკული დანიშნულების წყალსაცავე-

ბისათვის.  

სტატიაში განხილულია ზედა საფეხურის წყალ-

საცავში მდინარის ბუნებრივი ჩამონადენის იმგვა-

რი რეგულირება, რაც უზრუნველყოფს ქვედა ბიეფ-

ში განლაგებული ჰიდროელექტროსადგურების მა-

ღალი ენერგეტიკული მაჩვენებლებით მუშაობას. 

კერძოდ, წარმოდგენილია ლაჯანურის წყალსაცა-

ვის (ზედა საფეხური) სამუშაო რეჟიმების შერჩევა, 

ქვედა ბიეფის ჰესების (გუმათჰესი-1, გუმათჰესი-2, 

რიონჰესი) ეფექტური ფუნქციონირების გათვალის-

წინებით.  

გაანგარიშებები ჩატარებულია ლაჯანურის 

წყალსაცავის დღეღამური რეგულირების შემთხ-
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ვევისთვის, ამასთანავე განხილულია რეგულირე-

ბის ერთსაფეხურიანი (პიკური რეჟიმი) და ორსა-

ფეხურიანი (პიკური და ბაზისური რეჟიმები) ვარი-

ანტი. საანგარიშოდ გამოყენებულია წყალსაცავის 

წყლის ბალანსის განტოლება.  

გაანგარიშებების საფუძველზე მიღებულ შედე-

გებზე დაყრდნობით, მიზანშეწონილია ლაჯანურ-

ჰესის წყალსაცავის მუშაობა ორსაფეხურიანი რეჟი-

მით, რაც ზრდის ჰესების პიკურ სიმძლავრეს წყალ-

მცირობის პერიოდში, გაზრდილი ელექტრომოთ-

ხოვნილების პირობებში.  

  

საკვანძო სიტყვები: მდინარის ბუნებრივი ჩამო-

ნადენის რეგულირება; პიკური სიმძლავრე; წყალსა-

ცავის ბალანსი; წყალსაცავის დღეღამური რეგული-

რება; წყალსაცავის სამუშაო რეჟიმები; წყლის რე-

სურსების ეფექტური მართვა. 

 

შესავალი 

ენერგეტიკული დანიშნულების წყალსაცავები 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მრავალი ქვეყნის 

ენერგეტიკულ ბაზარზე, მათ შორის საქართველო-

ში, რადგან ენერგიის მიღების მაღალმანევრული 

წყაროა. კლიმატის მიმდინარე ცვლილების და გამ-

კაცრებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების ფონ-

ზე განახლებადი ენერგიის სახეობების მზარდი გა-

მოყენების აუცილებლობა მოითხოვს ჰიდროენერ-

გეტიკული რესურსების უფრო მოქნილ მართვას. 

საქართველოში არსებული წყალსაცავები, ძირითა-

დად, კომპლექსური დანიშნულების წყალსამეურ-

ნეო ობიექტებია, რომლებიც ითავსებს ელექტროე-

ნერგიის გენერაციის, სასმელი და სამეურნეო წყალ-

მომარაგების, წყალდიდობების და წყალმოვარ-

დნებისგან დაცვის, რეკრეაციულ და თევზის აღ-

წარმოების ფუნქციებს. წყალსაცავის ეფექტური მუ-

შაობისათვის აუცილებელია არსებული წყლის რე-

სურსების გამოყენების სწორად დაგეგმარება, რაც 

გულისხმობს მდინარის ბუნებრივი ჩამონადენის 

დროში ხელოვნურად გადანაწილებას მისი გამოყე-

ნების პირობებთან მაქსიმალურად მისადაგების მი-

ზნით. აღნიშნული მოიცავს მდინარის ჩამონადენის 

გაზრდას წყალმცირობის პერიოდში წყლით მოსარ-

გებლეთა და წყლის მომხმარებელთა უზრუნველ-

ყოფისათვის, ხოლო წყალდიდობის და წყალმო-

ვარდნისას – მაქსიმალური ხარჯების შემცირებას 

ჩამონადენის ნაწილის წყალსაცავში აკუმულირე-

ბით, რის შედეგადაც უმჯობესდება ქვედა ბიეფში 

წყალდიდობის წყლების გატარების პირობები. 

ენერგეტიკული დანიშნულების წყალსაცავის რე-

გულირების ამოცანაა მდინარის ჩამონადენის დრო-

ში უთანაბრო განაწილების პირობებში წყლის იმ 

ხარჯისა და დაწნევის უზრუნველყოფა, რომელიც 

გარანტირებული იქნება ჰიდროკვანძის ექსპლუა-

ტაციის პერიოდის უმეტეს ნაწილში. 

  

ძირითადი ნაწილი 

ენერგეტიკული დანიშნულების წყალსაცავში აკუ-

მულირებული წყალი განიხილება როგორც ენერგე-

ტიკული მარაგი. ელექტროენერგიის წარმოებისა და 

მოხმარების მომენტალური ცვლილებები კომპენსირ-

დება ენერგეტიკული დანიშნულების წყალსაცავების 

საშუალებით. ექსპლუატაციაში არსებული ჰესების 

გამომუშავების დაგეგმვის და მიმდინარე კონტრო-
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ლისთვის აუცილებელია წყალსაცავში დროის გარკ-

ვეულ პერიოდში მდინარის ბუნებრივი ჩამონადენის 

გადანაწილება მომხმარებლების მოთხოვნილებათა 

შესაბამისად. ცნობილია, რომ ჩამონადენის განა-

წილების პერიოდის ხანგრძლივობის მიხედვით არ-

სებობს დღეღამური, კვირეული, წლიური (სეზონუ-

რი) და მრავალწლიური რეგულირების წყალსაცავები 

[1,2,3]. რაც უფრო დიდია რეგულირების პერიოდი, 

მით უფრო დიდი მოცულობის წყალსაცავია საჭირო. 

აქედან გამომდინარე, მრავალწლიური რეგულირე-

ბის წყალსაცავები საჭიროების შემთხვევაში გამოიყე-

ნება წლიური, კვირეული და დღეღამური რეგული-

რებისათვის, ხოლო წლიური რეგულირების წყალსა-

ცავები – კვირეული და დღეღამური რეგულირები-

სათვის [4,5]. 

მიღებულია, რომ მცირე წყალსაცავებზე (სრული 

მოცულობა 0.01 კმ3-მდე) [6] ფართოდ გამოიყენება 

წყალსაცავის ყოველკვირეული ან დღეღამური რე-

გულირება. დღე-ღამის ან კვირის განმავლობაში 

წყლის ხარჯის ასეთი გადანაწილების მიზანია 

ენერგეტიკული სისტემების პიკური დატვირთვე-

ბის დაფარვა [7]. 

ზედა საფეხურის წყალსაცავის (ლაჯანურის 

წყალსაცავი) გავლენა მის ქვედა ბიეფში არსებულ 

ჰესებზე (გუმათჰესი-1, გუმათჰესი-2 და რიონჰესი) 

დამოკიდებულია ლაჯანურჰესის მუშაობის რეჟიმ-

ზე. ლაჯანურის საპროექტო სრული მოცულობის 

(24.6 მლნ. მ3) ნაწილში აკუმულირებული მყარი 

ნატანის მოცულობამ 1992 წელს 20,66 მლნ. მ3 შეად-

გინა [8], ხოლო 2011 წლის კვლევის მიხედვით – 20.8 

მლნ. მ3 [6]. დღეის მდგომარეობით ლაჯანურის 

წყალსაცავის სისტემატური ჰიდრავლიკური გა-

რეცხვითი სამუშაოების ჩატარების შედეგად ფაქ-

ტობრივი სასარგებლო მოცულობა 8.0 მლნ. მ3 იძლე-

ვა კვირეული და დღეღამური რეგულირებით მუ-

შაობის შესაძლებლობას.  

აღსანიშნავია, რომ ლაჯანურჰესი მუშაობს მდინა-

რეების ლაჯანურისა და რიონის აუზებში გადმოგდე-

ბული მდ. ცხენისწყლის ჩამონადენზე, ხოლო გუმათ-

ჰესების კასკადის შემადგენელი ჰიდროელექტრო-

სადგურები გუმათჰესი-1 და გუმათჰესი-2 იყენებს 

მდინარე რიონის შუა წელის ჰიდროენერგეტიკულ 

პოტენციალს 12 კმ-იან მონაკვეთზე სოფელ ჟონეთი-

დან რიონჰესის წყალსაცავამდე. ქ. ქუთაისში მდებარე 

რიონჰესზე, გუმათჰესების მსგავსად მარეგულირე-

ბელი მოცულობის არარსებობის გამო [8], მდინარე 

რიონის წყალმცირობის პერიოდში, როცა მდინარის 

წყლის ხარჯი ნაკლებია ჰესის საანგარიშო წყლის 

ხარჯზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ზედა საფეხურის, 

ლაჯანურჰესის წყალსაცავის ისეთი სამუშაო რეჟიმე-

ბის შერჩევა, რაც დადებითად აისახება ქვედა ბიეფის 

ჰესების ელექტროენერგიის წარმოებაზე.  

წყალსაცავი, გეოგრაფიული გარემოს ხელოვნური 

ელემენტი, ძირფესვიანად ცვლის მდინარეთა ჰიდ-

როლოგიურ რეჟიმს და მდინარეთა წყალშემკრებების 

წყლის ბალანსს. წყლის ბალანსის მეთოდის საშუა-

ლებით შესაძლებელია წყალსაცავში წყლის შემოდი-

ნების, გადინებისა და აკუმულაციის განსაზღვრა.  

წყალსაცავის დანიშნულებიდან გამომდინარე, ყო-

ველდღიურად, წყლის ბალანსის ელემენტების გამო-

ყენებით, კერძოდ, მდინარის ბუნებრივი მოდინების 

შესაბამისად და წყალსაცავში არსებული მარაგიდან 

დამატებული წყლის მოცულობით, ლაჯანურჰესს 

შეუძლია გარკვეულ საათებში პიკურ რეჟიმში მუშაო-

ბა, შემდეგ კი, ისევ მდინარის ბუნებრივი მოდინებით 

ხორციელდება წყალსაცავის შევსება. დღეღამური 
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რეგულირების პარამეტრების განსაზღვრისთვის n-

საათიანი ხანგრძლივობის ზონაში გამოყენებულია 

წყლის ბალანსის განტოლება [9,10]: 

 𝐐ბაზისი × 𝟐𝟒 × 𝟑𝟔𝟎𝟎 =  

 = 𝐭პიკური × 𝐐პიკური × 𝟑𝟔𝟎𝟎, (1)  

სადაც 

𝐐ბაზისი არის დღეღამური წყლის ხარჯი, რომლი-

თაც განისაზღვრება ჰესის მუშაობა ბაზისურ რე-

ჟიმში, მ3/წმ; 

𝐐პიკური  – ჰესის მაქსიმალური (პიკური) წყლის 

ხარჯი, მ3/წმ – განისაზღვრება წყალსაცავის ნიშ-

ნულით; 

𝐭პიკური – ჰესის მუშაობის ხანგრძლივობა პიკურ 

რეჟიმში, სთ. 

  𝐭პიკური =
𝟐𝟒𝐐მოდინება

𝐐პიკური
.  (2) 

როცა დღეღამური მოდინება Qმოდინება=14.5 მ3/წმ, 

რომლითაც განისაზღვრება ჰესის მუშაობის რეჟიმი, 

ნაკლებია ტურბინის მინიმალურ წყლის ხარჯზე 

(Qტურბინა= 16.67 მ3/წმ) ჰესის მუშაობის რეჟიმი ერთ-

საფეხურიანია (პიკური) n-საათიან პერიოდში. ანგა-

რიშის შედეგები მოყვანილია 1-ელ ცხრილში, სადაც 

გამოყენებულია შემდეგი სახის მონაცემები: ა) რიონის 

კასკადის ჰესების მცირეწყლიანი წლის დეკემბრის 

საშუალო მრავაწლიური წყლის ხარჯი Qმოდინება =

14.5 მ3/წმ, რომელიც ანგარიშებში შესულია აღნიშნუ-

ლი ჰესების ეკოლოგიური წყლის ხარჯის გათვალის-

წინებით –  Qსასარგებლო მოდინება = 13.5
მ
წმ

; ბ) შესაძლო 

მაქსიმალური პიკური ხარჯი Qპიკური = 100მ3/წმ; გ) 

დადგმული სიმძლავრე  𝑁დადგმული = 113.7 მგვტ; დ) 

პიკური სიმძლავრე 𝑁პიკური = 113.7 მგვტ; ე) ჰიდრო-

ტურბინის მინიმალური ხარჯი, მ3/წმ – მინიმალური 

წყლის ხარჯი, რომელიც მიღებულია საანგარიშოს 

(Qსაანგარიშო) 30–50 % -ის ოდენობით; ვ) პიკის დაწყების 

დრო − 1800; ხანგრძლივობა tპიკური = 3 სთ. წყალ-

საცავის ავსების/ჩამოცლის დღეღამური სასარგებლო 

მოცულობა განისაზღვრა შემდეგის სახის ბალანსით : 

 Wდღ = Qპიკური − Qსასარგებლო მოდინება × 3600 ×  

× tპიკური = (100 − 13.5) × 3600 × 3 =  

= 1,006,412 მლნ მ3, 

როგორც წესი, დღეღამური რეგულირების პრინ-

ციპის საფუძველზე წყალსაცავის ჩამოცლის და ავსე-

ბის მოცულობები ერთმანეთის ტოლია, ამიტომ რო-

დესაც წყალმცირობის დროს მოდინების შესაბამისი 

სასარგებლო მოცულობა ვერ უზრუნველყოფს პიკუ-

რი სიმძლავრეების მიღებას, მისთვის საჭირო შესაბა-

მისი მოცულობის მისაღებად გამოიყენება წყალსა-

ცავის ენერგეტიკული მარაგის გარკვეული ოდენობა, 

რომლის კომპენსირება დღის განმავლობაში განხორ-

ციელდება წყალსაცავის შევსების ხარჯზე. 

ზ) Эპიკური პიკური რეჟიმის დღეღამური გამომუშა-

ვება მიიღება პიკური სიმძლავრის გამრავლებით პი-

კურ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობაზე: 

 Эპიკური = 𝑁პიკური × 𝑡პიკური = 113.7 × 3 = 

= 367.3მგვტ.სთ. 

აღსანიშნავია, რომ ლაჯანურჰესი წყალსაცავის რე-

გულირების გარეშეც იგივე ელექტროენერგიას გამოი-

მუშავებს: 

 Эსასარგ.მოდინებით = (𝑁მოდ ÷ 𝑞) × 24 სთ = 

= (13.46 ÷ 0.879) × 24 = 367.3 მგვტ. სთ. 

სადაც q არის ხვედრითი ხარჯი. იგი წარმოადგენს 

წყლის ხარჯს მ3/წმ, რომელიც საჭიროა ერთი მეგა-

ვატი სიმძლავრის მისაღებად და განსაზღვრულია 

Qჰესის ხარჯი-ს და Nდადგმული -ს ფარდობით.  
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ცხრილი 1 

დასახელება განზომლება ლაჯანურჰესი 
სასარგებლო მოდინება (დეკემბრის წყლის ხარჯი, P=90%)  მ3/წმ 13.5 
ჰესის წყლის ხარჯი  მ3/წმ 100 
შესაძლო მაქს. პიკური წყლის ხარჯი   მ3/წმ 100 
დადგმული (ქონებული) სიმძლავრე მგვტ 113.7 
პიკური სიმძლავრე მგვტ 113.7 
ტურბინის მინიმალური წყლის ხარჯი  მ3/წმ 16.7 
წყლის ხარჯი ბაზისურ რეჟიმში   მ3/წმ 0 
 სიმძლავრე ბაზისურ რეჟიმში   მ3/წმ 0 
პიკური წყლის ხარჯი   მ3/წმ 100 
ბაზისურ რეჟიმში მუშაობის დრო სთ 0 
პიკურ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა სთ 3 
წყალსაცავის ავსებისა და ჩამოცლის სასარგებლო მოცულობა  მლნ მ3 1,006,412 
პიკურ რეჟიმში მუშაობის დაწყების დრო სთ 18 
გამომუშავება წყალსაცავის რეგულირების გარეშე მგვტ.სთ 367.3 
გამომუშავება წყალსაცავის რეგულირებით მგვტ.სთ 367.3 

 

მე-2 ცხრილში მოყვანილი გაანგარიშების შედე-

გებიდან ჩანს ლაჯანურჰესის გავლენა რიონის ჰესე-

ბის გამომუშავებაზე, როდესაც მისი მუშაობის რე-

ჟიმი განისაზღვრება დღეღამური რეგულირების 

ერთი საფეხურით – პიკური რეჟიმით.  

 

ცხრილი 2 

დასახელება 

განზომლება გუმათჰესი 

I 

გუმათჰესი 

II 

რიონჰესი 

სასარგებლო მოდინება (დეკემბრის წყლის ხარჯი, 

P=90%) 
მ3/წმ 19.00 19.00 19.00 

ჰესის წყლის ხარჯი  მ3/წმ 214.0 214.0 75.00 

დადგმული (ქონებული)სიმძლავრე მგვტ 48.40 22.8 39.00 

ტურბინის მინიმალური წყლის ხარჯი  მ3/წმ 16.05 21.4 12.50 

ბაზისური წყლის ხარჯი  მ3/წმ 19.00 19.0 19.00 

სიმძლავრე ლაჯანურის რეგულირების გარეშე მგვტ 7.34 3.5 16.88 

ბაზისური სიმძლავრე მგვტ 4.30 2.0 9.88 

პიკური წყლის ხარჯი   მ3/წმ 119.00 119.0 75.00 

პიკური სიმძლავრე მგვტ 26.91 12.7 39.00 

ბაზისურ რეჟიმში მუშაობის დრო სთ 24.00 24.0 24.00 

პიკურ რეჟიმში მუშაობის დრო სთ 3.23 3.23 3.23 

პიკის დაწყების საათი სთ 22.00 22.50 24.00 

გამომუშავება ლაჯანურის რეგულირების გარეშე მგვტ.სთ 176.19 83.0 405.10 

გამომუშავება ლაჯანურის რეგულირებით მგვტ.სთ 176.19 83.0 331.19 
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ცნობილია, რომ როდესაც დღეღამური სასარგებ-

ლო წყლის მოდინება Q= 25.8 მ3/წმ, რომლითაც გა-

ნისაზღვრება ჰესის მუშაობა ბაზისურ რეჟიმში, 

მეტია ტურბინის მინიმალურ წყლის ხარჯზე 

(Qტურბინა=16.67 მ3/წმ) შესაძლებელია ჰესის გადასვლა 

ორსაფეხურიან მუშაობის გრაფიკზე n-საათიან 

პერიოდში, მაქსიმალური დატვირთვით n საათის 

განმავლობაში და განისაზღვრება შემდეგი საბა-

ლანსო განტოლების საშუალებით: 

𝐐სასარგებლო მოდინება × 𝟐𝟒 = 

= 𝑸ბაზისი(𝟐𝟒 − 𝐭პიკური) × 𝐐პიკურ 𝒕პიკური 

ლაჯანურჰესის ორსაფეხურიან რეჟიმში მუშაო-

ბის შესაბამისი ანგარიშის შედეგები მოყვანილია 

მე-3 ცხრილში. 

  

ცხრილი 3 

დასახელება განზომლება ლაჯანურჰესი 

სასარგებლო მოდინება (დეკემბრის წყლის ხარჯი, P=50%) მ3/წმ 25.8 

ჰესის წყლის ხარჯი  მ3/წმ 100 

შესაძლო მაქს. პიკური წყლის ხარჯი   მ3/წმ 100 

დადგმული (ქონებული) სიმძლავრე მგვტ 114 

პიკური სიმძლავრე მგვტ 114 

ტურბინის მინიმალური წყლის ხარჯი  მ3/წმ 16.7 

წყლის ხარჯი ბაზისურ რეჟიმში   მ3/წმ 17 

 სიმძლავრე ბაზისურ რეჟიმში   მ3/წმ 19 

პიკური წყლის ხარჯი   მ3/წმ 100 

ბაზისურ რეჟიმში მუშაობის დრო სთ 24 

პიკურ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა სთ 3 

გამოყენებული წყალსაცავის სასარგებლო მოცულობა  მლნ მ3 677,664 

პიკურ რეჟიმში მუშაობის დაწყების დრო სთ 1800 

გამომუშავება წყალსაცავის რეგულირების გარეშე მგვტ.სთ 703.2 

გამომუშავება წყალსაცავის რეგულირებით მგვტ.სთ 703.2 

 

მე-4 ცხრილში წარმოდგენილი გაანგარიშების 

შედეგები შეესაბამება ლაჯანურჰესის დღეღამური 

რეგულირების ორი საფეხურით – პიკური და 

ბაზისური რეჟიმებით მუშაობისას მის გავლენას 

რიონის ჰესების გამომუშავებაზე. 

ანგარიშების შედეგებიდან ჩანს, რომ ლაჯანურ-

ჰესის მუშაობა გაზრდის მის სიმძლავრეს პიკური 

დატვირთვის დროს, ამასთანავე, გუმათჰესებისგან 

განსხვავებით, რიონჰესზე გამოიწვევს ელექტრო-

ენერგიის გამომუშავების დანაკარგს და შესაბამი-
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სად წყლის გადაღვრას, რაც გამოწვეულია შემდეგი 

ფაქტორებით: 

პირველი ფაქტორი: როდესაც ლაჯანურჰესის 

პიკური წყლის ხარჯი (ჰესის საანგარიშო წყლის 

ხარჯი 100 მ3/წმ) ნაკლებია/ტოლია გუმათჰეს I-ის 

და გუმათჰეს II-ის პიკური წყლის ხარჯზე (ჰესის 

საანგარიშო წყლის ხარჯი 214 მ3/წმ), მაშინ დღე-

ღამური რეგულირებით, ერთსაფეხურიან (მხო-

ლოდ პიკურ) რეჟიმში ქვედა ბიეფის ჰესების 

ელექტროენერგიის ჯამური გამომუშავება არ 

მცირდება და ენერგეტიკულ-ეკონომიკური მახა-

სიათებლები არ უარესდება. 

 ცხრილი 4  

დასახელება განზომლება გუმათჰესი I გუმათჰესი II რიონჰესი 
სასარგებლო მოდინება (დეკემბრის 

წყლის ხარჯი, P=50%)  მ3/წმ 39.82 39.82 39.82 
ჰესის წყლის ხარჯი  მ3/წმ 214.0 214.0 75.00 

დადგმული (ქონებული) სიმძლავრე მგვტ 48.40 22.8 39.00 
ტურბინის მინიმალური წყლის ხარჯი  მ3/წმ 16.05 21.4 12.50 

ბაზისური წყლის ხარჯი  მ3/წმ 56.82 56.8 56.82 
სიმძლავრე ლაჯანურის 
რეგულირების გარეშე 

მგვტ 14.83 7.0 34.11 

ბაზისური სიმძლავრე მგვტ 12.85 6.1 29.55 
პიკური წყლის ხარჯი  მ3/წმ 139.82 139.8 75.00 

პიკური სიმძლავრე მგვტ 31.62 14.9 39.00 
ბაზისურ რეჟიმში მუშაობის დრო სთ 24.00 24.0 24.00 

პიკურ რეჟიმში მუშაობის დრო სთ 2.54 2.54 2.54 
პიკის დაწყების საათი სთ 2200 2350 2400 

გამომუშავება ლაჯანურის 
რეგულირების გარეშე 

მგვტ.სთ 356.04 167.7 818.59 

გამომუშავება ლაჯანურის 
რეგულირებით 

მგვტ.სთ 356.04 167.7 733.11 

 

მეორე ფაქტორი: როდესაც ლაჯანურჰესის პი-

კური წყლის ხარჯი (ჰესის საანგარიშო წყლის ხარ-

ჯი 100 მ3/წმ) მეტია რიონჰესის პიკური წყლის 

ხარჯზე (ჰესის საანგარიშო წყლის ხარჯი 75.0 მ3/წმ), 

მაშინ მისი დღეღამური რეგულირებით, ერთსაფე-

ხურიან (მხოლოდ პიკური), წყლის აკუმულირების 

პერიოდში რიონჰესს დააკლდება ჩამონადენის რა-

ოდენობა, რაც აისახება სიმძლავრის შემცირებით 

(ან აღნიშნულ პერიოდში რიონჰესის გაჩერებით), 

ხოლო ლაჯანურის წყალსაცავის დამუშავების პე-

რიოდში რიონჰესი მიაღწევს მაქსიმალურ სიმძ-

ლავრეს, მაგრამ დაუფიქსირდება წყლის გადაღვრა 

ჭარბი რესურსის სახით.  

წყლის რესურსის ეფექტურად გამოყენების მიზ-

ნით, უწყვეტი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, მიგ-

ვაჩნია, რომ ლაჯანურჰესის ექსპლუატაცია უნდა 

განხორციელდეს დღეღამური რეგულირების ორსა-

ფეხურიან რეჟიმში. მითითებული ითვალისწინებს 

ზედა საფეხურის – ლაჯანურჰესის ერთი ჰიდრო-

აგრეგატის მუდმივად მუშაობას ბაზისურ რეჟიმში, 

რათა შენარჩუნებულ იქნეს ქვედა ბიეფში არსებუ-

ლი ჰესების ეფექტური ფუნქციონირება, ხოლო პი-
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კური რეჟიმით ჰესი ჩაერთოს ენერგოსისტემის მაქ-

სიმალური დატვირთვების დაფარვაში. 

  

დასკვნა 

გაანგარიშებები ჩატარებულია ლაჯანურის 

წყალსაცავის დღეღამური რეგულირების შემთხვე-

ვისთვის, ამასთანავე განხილულია რეგულირების 

ერთსაფეხურიანი (პიკური რეჟიმი) და ორსაფეხუ-

რიანი (პიკური და ბაზისური რეჟიმები) ვარიანტები.  

შესრულებული გაანგარიშებების შედეგების ანა-

ლიზის საფუძველზე წყლის რესურსის ეფექტურად 

გამოყენების მიზნით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია 

ზემოაღნიშნული რეგულირების ტიპებიდან ლაჯა-

ნურის წყალსაცავში რეგულირების ორსაფეხურია-

ნი რეჟიმის გამოყენება, რომელიც უზრუნველყოფს 

წყლის რესურსით უზრუნველოფას მასზე ნაკლები 

საანგარიშო წყლის ხარჯის მქონე რიონჰესისთვის 

24 საათის განმავლობაში და ელექტროენერგიის და-

ნაკარგებს შეამცირებს მინიმალურ მნიშვნელობამ-

დე, თანაც გუმათჰესების გამომუშავებაზე გავლენას 

არ მოახდენს.  
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Abstract. Efficient management of renewable energy sources, including water resources in the context of global 

warming and tightening environmental requirements, is the most important challenge of our time. Territorial and 
temporal redistribution of river runoff within the catchment area is essential for energy reservoirs. 

The regulation of the river runoff by the reservoir which ensures the operation of hydroelectric power plants 
located in the downstream with high energy performance is discussed. In particular, the selection of the operating 
modes of the Lajanuri reservoir (upper stage) is presented taking into account the efficient operation of the 
downstream HPPs (Gumati HPP I, Gumati HPP II, Rioni HPP). 

The calculations were made for the case of daily regulation of Lajanuri reservoir. At the same time, the one-stage 
(peak regime) and the two-stage (peak and base regimes) regulation types are discussed. The water balance equation 
was used for calculations.  

Based on the results of calculations, it is advisable to operate the Lajanur reservoir in a two-stage mode, which 
will increase the peak power of the HPP in a dry watery period at the increased power consumption. Resume:  

 

Keywords: daily regulation reservoir; efficient management of water resources; energy purpose reservoir; peak 
power of HPP; regulation of river runoff; reservoir operating modes; river runoff; water inflow; water balance 
reservoir. 
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