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ინდივიდუალური პიროვნებების ან ინსტიტუტების მიერ ზემოთ 

მოყვანილი დასახელების დისერტაციის გაცნობის მიზნით მოთხოვნის 

შემთხვევაში მისი არაკომერციული მიზნებით კოპირებისა და გავრცელების 

უფლება მინიჭებული აქვს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. 

 

ავტორის ხელმოწერა 
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მთლიანი ნაშრომის და არც მისი ცალკეული კომპონენტების გადაბეჭდვა ან 

სხვა რაიმე მეთოდით რეპროდუქცია დაუშვებელია ავტორის წერილობითი 

ნებართვის გარეშე.  

ავტორი ირწმუნება, რომ ნაშრომში გამოყენებული საავტორო 

უფლებებით დაცულ მასალებზე მიღებულია შესაბამისი ნებართვა (გარდა 

იმ მცირე ზომის ციტატებისა, რომლებიც მოითხოვენ მხოლოდ სპეციფიურ 

მიმართებას ლიტერატურის ციტირებაში, როგორც ეს მიღებულია 

სამეცნიერო ნაშრომების შესრულებისას) და ყველა მათგანზე იღებს 

პასუხისმგებლობას. 
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რეზიუმე 
      

ელექტრული ენერგია არის ენერგიის ერთადერთი სახეობა, რომლის 

გადაადგილებისა და გადაცემისათვის წარმოების ადგილიდან მოხმარების 

ადგილამდე არ გამოიყენება სხვა  რესურსები. ამისათვის იხარჯება 

გადაცემული ელექტროენერგიის ნაწილი, ამიტომ გარდაუვალია მისი 

დანაკარგების არ არსებობა. ამოცანა მდგომარეობს  მისი დონის, სიდიდის 

ეკონომიკური დასაბუთების განსაზვრაში და ელექტრულ ქსელებში 

ელექტრო ენერგიის დანაკარგების შემცირებაში ეკონომიკურად 

დასაბუთებულ დონემდე .  

    ნაშრომში „ელექტრომომარაგების, 6-35კვ. ძაბვის, ქსელში 

წარმოქმნილი ტექნოლოგიური დანაკარგების კვლევა“  განხილულია 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში  სს „თელასის“ 

ქსელისათვის. 

    გაანალიზებულია სს „თელასის“ 110/35/10/6 და 0,4/022 კვძაბვის 

მანაწილებელ ქსელებში ელექტროენეწრგიი დანაკარგების ანალიზი 2005 

წლიდან გაკეთებულია დასკვნები და ჩამოყალიბებულია პრინციპები მათი 

ანგარიშის მეთოდების შერჩევისათვის.  

        წარმოდგენილია  დანაკარგების ანგარიშის არსებული მეთოდები 

(საშუალო დატვირთვების მეთოდი, დღეღამური რეჟიმების 

დამახასიათებელი მეთოდი,  ყველაზე დიდი დანაკარგების დროის 

მეთოდი,ექვივალენტური წინაღობის მეთოდი, ელექტროენერგიის და 

სიმძლავრის დანაკარგების ანგარიშის   სქემოტექნიკური მეთოდი), და 

გაანალიზებულია სს“თელასის“ ქსლისათვის (ქსელის ტექნიკური 

პარამეტრებისა და მგომარეობიდან გამომდინარე) დანაკარგების 

ანგარიშისათვის სასურველი მეთოდის გამოყების შესაძლებლობა. 

გამოიკვეთილია, მნიშვნელოვანია და საგრძნობია ელექტროენერგიის 

უქმი სვლის დანაკარგები ტრანსფორმატორებში. ტრანსფორმატორების 

საკმაოდ მნიშვნელივანი ნაწილი არის დაუტვირთავი. ბოლო წლებში, 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის სისტემების მოწესრიგებამ ძლიერი 

ზემოქმედება მოახდინა ქსელის დატვირთვების დონეზე და 

სატრანსფორმატორო ქვესადგურების  უმრავლესობაში, ზამთრის 

პერიოდში დატვირთვა შეადგენს  45-55%-ით,  ხოლო ზაფხულის პერიოდში 

25-35%-ით. აღნიშნულისა და კიდევ  იმის გათვალისწინებით, რომ დაბალია 

დატვირთვები სს“თელასის“ დძ-ის ქსელებში და იმის გამო, რომ ამ  ქსელს 

გააჩნია თავისებურებები,  ელექტროენერგიის დანაკარგების 

გამოთვლისათვის გამოყენებული იქნა დანაკარგების ანგარიშის სქემური 

მეთოდი- საშუალო დატვირთვების მეთოდი:   

-დასაწყისში შერჩეული იქნას ქსელის ცალკეული-დამოუკიდებელი უბანი 

და ჩატარდა ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში დაბალი ძაბვის ქსელებში; 

-შერჩეული  ლოკალური უბნისათვის, ჩატარდა ძაბვის დანაკარგების 

გაზომვა და შეჯერდა (შედარდეს) იგი საანგარიშო მონაცემების 

მნიშვნელობებთან. 

 



 
 

5 

 

    სს „თელასის“ ელექტრული ქსელებისათვის   შემუშავებულია 

ელექტროენერგიის შემოდინების, სასარგებლო გაცემის და ძაბვის  

დონეების მიხედვით, დანაკარგების სტრუქტურა.  მის შემუშავებას 

საფუძვლად დაედო დანაკარგების თვისებები  (მუდმივი, ცვლადი) ძაბვის 

კლასების მიხედვით, ელემენტების ჯგუფების მიხედვით, საწარმოო 

ქვედანაყოფების და სხვა.  შემუშავებული სტრუქტურა მთლიანად მოიცავს 

სს „თელასის“ გამანაწილებელი ქსელის ელექტროენერგიის ტექნოლოგიურ 

დანაკარგებს   ძაბვების დონეების მიხედვით.  

    ჩამოყალიბებულია ტექნიკური და კომერციული ხასიათის 

პრობლემები, რომეთა გადაწყვეტისათვის შერჩეული იქნა ორი სახის 

პროგრამული კომპლექსი. გაანალიზებულია  შერჩეულია  „დაა“ და „ტდა“ 

პროგრამული კომპლექსების გამოყენების სფერო. ჩატარებულია 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში აღნიშნული 

პროგრამული კომპლექსების  გამოყენებით. სრულფასოვნად არის 

წარმოდგენილი პროგრამული კომპლექსებისათვის გამოყენებული 

მეთოდიკების არსი და სს „ თელასის“ ქსელისა და  საანგარიშო 

სტრუქტურისაგან გამომდინარე შესრულებული საუშაოს პროგრამული 

ფანჯრები. გაანალიზებული მიღებული შედეგები. 

      ელეტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების მიღებული შედეგები 

ახლოსაა „სემეკის“  მიერ დადგენილ ნორმებთან, თუმცა ქსელის ზოგიერთი 

ნაწილისათვის არის განსხვავება. გაკეთებულია დასკვნები და 

შემუშავებულია რეკომენდაციები. 

    განხორციელებულია სს „თელასის“ 0,4-110კვ ქსელის 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის და ბალანსების 

ფორმირების შეფასება „დაა-სტანდარტის“   პროგრამის მიხედვით.  

განსაზღვრულია 6(10) კვ. ფიდერებზე ელექტროენერგიის ტექნიკური  და 

ფაქტიური  დანაკარგების  აუბალანსობა.  განხორციელებულია სს 

„თელასში“  ელექტროენერგიის ბალანსების  ფორმირების  არსებული წესის 

შეფასება,  დროში დაძრული  და სასარგებლო გაცემის ბლოკური 

ფორმირებით,  და  დადგენილია მათი უარყოფითი ზეგავლენა საერთო 

დანაკარგების სიდიდეზე. 

შემუშავებული იქნა ელქტროენერგიის  დანაკარგების  შემცირების 

ღონისძიებები. 

ელენერგიის და სიმძლავრის გაზომვის ნაწილში; ანგარიშების 

შესრულებისდა ანალიზის შესახებ; ელ.ქსელის მუშაობის რეჟიმების 

ოპტიმიზაციის შესახებ; ელ.ქსელის მიმდინარე ექსპლუატაციის შესახე; 

ელ.ქსელის მმშენებლობა და განვითარება. ენერგოდამზოგავი 

მოწყობილობების გამოყენება; სარემონტო სამუშაოების შესრულების 

შესახებ; ელ.ქსელის რეკონსტრუქციის შესახებ; საკუთარი ხარჯების 

შემცირების შესახებ.  

გაკეთებულია საერთო დასკვნები, რომელთაგან აღსანიშნავია, რომ   

2018 წლის 1 კვარტალის მონაცემებით სს ,,თელასი“ შესყიდვამ შეადგინა 838 

819 842 კვტ.სთ, ხოლო ტექნოლოგიურმა დანაკარგმა შეადგინა 44 284 834 

კვტ.სთ, (5,076%). გამომდინარე იქიდან რომ, პროგრამა ითვალისწინებს 
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ელ.ემოწყობილობების ტექნიკური მახასიათებლების იდეალურ 

მაჩვენებლებს, ამიტომ რეალური ტექნიკური დანაკარგები შესაძლებელია 

აღემატებოდეს მიღებულ შედეგებს. ჩვენი აზრით, ქსელის მდგომარეობის 

ანალიზიდან იკვეთება, რომ დღეისათვის სს „თელასის“ არსებული ქსელის 

მდგომარეობა იძლევა საშუალებას გაკეთდეს საორიენტაციო 

(მიახლოებითი) დასკვნა, რომ   წლიური ელ.ენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგები იმყოფება  7-8%-ს ზღვრებში, რაც შეიძლება დადასტურებული 

იქნას აღნიშნული პროგრამული კიმპლექსების და რეკომენდაციების 

სრულყოფილი  დანერგვით, და შემუშავებულია რეკომენდაციები.  
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Abstract 
         

Electrical energy is only kind of energy, have not demend of other facilities 

for his transfer from  generation place to customer.For such transfer consumes part 

of electrical energy and is inevitable the losses.problem concerns to define 

economical acceptebl level of losses and its reduction to  reasonable level. 

This research “The investigation the technological losses electrical energy 

in network of 6-35kV LTD “Telasi”is dedicated to calculate and analize the 

electrical losses. 

Analized of power losses in electrical networck 110/35/10/6 and 

0,4/0,22kVof distribution network “Telasi”.Made calculation and formed principles 

for selection of approach. 

Presented existing methods of calculation,such as: method of average 

load,charactherising daily mode method,method of biggest time of losses,method 

of equivalence rezistanse, method of calculation power and energy losses by 

circuitry principles,end analized possibility of application desirable methods for 

LTD”Telasi” in respect technical parameters and conditions. 

Elaborated the structure of losses in respect of inflow, useful issue, level of 

voltage for “Telasi”electrical network. 

The basis of development are features of losses: constant,variable,in respect 

of voltage clases,group of elements,industrial groups,ets. 

Formulated technical and commercial featured problems.For solotion this 

problems was selected two different software package. 

Analyzed and selected airea of application RAP and RTP software packages. 

Performed calculation of power losses with usageof RAP and RTP.Fully 

presented the essence of methods of software packeges and program windous in 

respect of  “Telasi”network and calculation structures.Rezults waz analyzed. 

Levels of losses correlates with regularity rules, but have some differences 

for certain part of electrical networck. 

Made  calculations  and prodused some   recommendations. 

Performed   assessment   of technical losses and formation balances in 

respect of DAA standart. Determined  disbalance between technical (calculated) 

and actual losses. 

Implemented evalution of rules of formatting balance with formation useful 

issue,in time shifted method and fixed the negative influence in total losses. 

Elaborated the  measures  of  reduction of power losses. 

Made general conclusions and proposed recommendations. 

In the direction of power measurement; About performance of calculation 

and analyses; 

About optimization of electrical regimen of network;about exploitation of 

electrical network; About installation and development; Usage of energy –saving 

devices; Performanse of maintenance works; About reconstruction of electrical 

network; About reduction of own expenses; 
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Expressed, significant and sensible are idle current losses in the 

transformers. The significant parts of existing transformers are not fully loaded. In 

the last years improvement of power counting system has great influence on 

network load level. On most substations during winter, load is about 45-55% and 

during summer about 25-35%. Proceeding from the foregoing and proceeding 

from low load meanings of low voltage power supply system and power network 

have special characteristics, for losses counting scheme method-mean load method 

is used. 

At the beginning stand alone-independent zone was chosen. Also technical loss 

counting was made for low voltage network. For a chosen zone voltage loss 

measurement was made and results were compared with calculated values. 

Made general conclusionof which is sagnificient:according 

“Telasi”data,purchase energy was 44 284 834 kWt hours,and technical losses838 

819 842 kWt hours,and technical losses made 44 284 834 kWt hours(5,076%). 

On this basis program includes ideal characteristics of technical parameters.The 

actual losses may be exciids the finding dates.Im our opinion, as derived from 

analyses of “Telasi” network condition,we can make approximate estimation, that 

losses of energy situated within the boundaries of 7-8%. This estimation may be 

confirmed after implementation of program complex and elaborated 

recommendations. 
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თავი 1. 

 

კაცობრიობის არსებობის სასიცოცხლო აუცილებელი პირობაა 

ჰაერის, წყლის, საკვები პროდუქტების, ენერგიის, კერძოდ, ელექტრული 

ენერგიის მოხმარება. ელექტრული  ენერგია, მისი მთელი რიგი 

თავისებურებების გამო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია; მისი მიწოდების 

თუნდაც ხანმოკლე შეწყვეტა აუტანელი ხდება და საზოგადოების მიერ 

აღიქმება, როგორც სტიქიური უბედურება, ფორსმაჟორული სიტუაცია. 

ზოგჯერ, წყვეტა ელექტრული ენერგიის მიწოდებაში (ქვეყნის მართვა, 

თავდაცვა, ტრანსპორტი და სხა)  საერთოდ დაუშვებელია. 

ენერგიის მოხმარება ყოველთვის იყო და არის ადამიანის 

არსებობისათვის აუცილებელი პირობა. კაცობრიობა თავის არსებობის 

პერიოდში გამუდმებით ქმნიდა ენერგიის გარდაქმნის ახალ-ახალ 

მეთოდებს, ითვისებდა ენერგიის ახალ წყაროებს და შედეგად 

განუწყვეტლივ ზრდიდა ენერგომოხმარებას. თანამედროვე მსოფლიოში 

ენერგეტიკა წარმოადგენს წარმოების ბაზისური დარგების განვითარების 

საფუძველს.  ამავე დროს ენერგეტიკა არის გარემოსა და ადამიანზე არა-

კეთილსასურველი მასშტაბური ზემოქმედების წყარო. იგი მოქმედებს 

ატმოსფეროზე (დიდი რაოდენობით ჟანგბადის მოხმარება, მყარი 

ნაწილაკების, მავნე აირებისა და სინესტის გამოტყორცნა), ჰიდროსფეროზე 

(წყლის მასიური მოხმარება, ხელოვნური წყალსაცავების შექმნა, თხევადი 

ნარჩენების, შემთბარი და დაბინძურებული წყლის გამოტყორცნა), 

ბიოსფეროზე (ტოქსიკური ნივთიერებების გამოტყორცნა) და ლითო-

სფეროზე (წიაღისეული სათბობის მოხმარება, ლანდშაფტის ცვლილება). 

თანამედროვე ენერგეტიკა არის მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგი, 

რომლის საგანია ყველა სახის ენერგეტიკული რესურსების მოპოვება, 

გადამუშავება, ტრანსპორტირება, სითბური და ელექტრული ენერგიის 

გამომუშავება, გადაცემა და განაწილება, აგრეთვე ამ პროცესებთან 

დაკავშირებული გარემოს დაცვითი პრობლემების გადაწყვეტა. მისი 
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მიზანია პირველადი ბუნებრივი ენერგიის მეორეულ, მაგალითად, 

ელექტრულ ან სითბურ ენერგიად გარდაქმნა და მომხმარებელთან მიტანა, 

ენერგეტიკა არის ეკონომიკის ძირითადი დარგების განვითარების 

საფუძველი. მას ფიგურალურად სახალხო მეურნეობის ხერხემალსაც 

უწოდებენ. განვითარებულ ქვეყნებში ენერგეტიკის განვითარების ტემპები 

მუდამ  წინ უსწრებდა და უსწრებს სხვა დარგების განვითარების ტემპებს.  

  ელექტრული ენერგიის გამომუშავება ხდება ელექტროსადგურებში, 

სადაც სხვა სახის ენერგია (სათბობის ქიმიური ენერგია, წყლის, ქარის, 

ატომბირთვული და სხვა ენერგიები) გარდაიქმნება ელექტრულ ენერგიად 

და საჰაერო ან საკაბელო ხაზებით გადაიცემა და ნაწილდება 

მომხმარებლებს შორის (სამრეწველო, სატრანსპორტო, კომუნალური, 

სასოფლო-სამეურნეო, სამშენებლო და სხვა). გამოყენებული ენერგეტიკული 

რესურსების მიხედვით არჩევენ თბოელექტროსადგურებს (თეს), ჰიდრო-

ელექტროსადგურებს (ჰეს), ატომურ ელექტროსადგურებს (აეს), ქარის 

ელექტროსადგურებს (ქეს) და სხვა. 

დღევანდელ პირობებში ენერგიის ცნობილი სახეობებიდან 

ელექტრული ენერგია ყველაზე ოსახერხებელია ეკონომიკის სხვადასხვა 

დარგებსა დასაყოფაცხოვრებონ სფეროში გამოსაყენებლად. 

 

1.1. თემის აქტუალობა 

 

საქართველოს კანონი ელექტროენერგეტიკის შესახებ [1] მოიცავს 

(თავი 7 გვ.27-29) ავალდებულებს მარეგულირებელ ორგანოებს  კანონის 

საფუძველზე და სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების 

საფუძველზე ტარიფის დადგენას ე.ი. ასეთ შემთხვევაში ტარიფის 

რეგულირება ეკისრება სახელმწიფო მარეგულირებელ ორგანოებს. 

ენერგომომმარაგებელმა ორგანიზაციაებმა უნდა დაასაბუთონ 

ელექტროენერგიის დანაკარგები დონე, რომელსაც ისინი თვლიან 

მიზანშეწონილად რათა ჩართული იყოს შესყიდვის ტარიფში. 
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ენერგეტიკული კომისიები ახდენენ  წარდგენილი დასაბუთებების 

ანალიზს, ახდენენ (საჭიროების შემთხვევაში) მის კორექტირებას და 

ჩართვას შესყიდვის ტარიფში.  

ნორმატიული დანაკარგების მეთოდოლოგია  ჯერ-ჯერობით არ არის 

საბოლოოდ ჩამოყალიბებული. მისი ჩამოყალიბების პრინციპებიც კი არ 

არის  ნორმირებული. 

ელექტროენერგიის დანაკარგების ანალიზის ანგარიშის  მეთოდიკის 

შემუშავება  და მისი შემცირებისათვის ეკონომიკურად დასაბუთებული 

ღონისძიებების შემუშავება წარმოადგენს ერთ-ერთ  მნიშვნელოვან და 

აუცილებელ საკითხს. აღნიშნული მიმართულებით 30 წელზე მეტია 

მუშაობს სხვდასხვა ორგანიზაციები და ინსტიტუტები [3]. თუმცა საბოლოო 

გადაწყვეტილებები ჯერ მიღწეული არ არის. ტექნიკური დანაკარგები 

ჩვეულებრივ გაითვალისწინება ტარიფებში. კერძოდ მომხმარებლიდან 

ამოიღება დამატებითი გადასახადი ამ დანაკარგების საკომპენსაციოდ, 

ნორმით გათვალისწინებული ოდენობით, რაც წინასწარ დგინდება 

სპეციალური კომისიის მიერ. კომისია პერიოდულად ახდენს დანაკარგების 

ნორმატივების გადასინჯვას, რათა მომხმარებული დარწმუნდეს, რომ არ 

იხდის ზედმეტს. ამგვარად ტექნიკური დანაკარგების შემცირება მოითხოვს 

ჯარიმების მოქნილი სისტემის დამუშავებას, რომელიც გამოიყენება მასინ, 

როდესაც ფაქტიური ტექნიკური დანაკარგები აღემატება კომისიის მიერ 

წინასწარ დადგენილ დონეს. მეორეს მხრივ, საქმე მოგვარებულია თუ 

ტექნიკური დანაკარგები გათვალისწინებული იქნა ტარიფში იმ ოდენობით, 

რომელიც შეესაბამება  საწარმოს მიერ ამ მხრივ განხორციელებულ 

სამუშაოს, მაგრამ ესსაწარმო ავტომატურად ზარალდება, თუკი 

დანაკარგებმა გადააჭარბეს ამ დონეს.  სხვა თანაბარ პირობებში, თუ 

ელექტრულ ქსელში დანაკარგები არ კორექტირდება, კომისიის მიერ 

დადგენილ დონესთან შედარებით დანაკარგების შემცირებისას, საწარმო 

იღებს უფრო მაღალ  მოგებას  იგივე სატარიფო განაკვეთების დროს. 

როგორც წესი დასაშვები დანაკარგები გაითვალისწინება ყველა 
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მომხმარებლის ტარიფებში, მათ შორის ელექტრო ენერგიია გადამცემი და 

გამანაწილებელი საწარმოებისათვის. 

ჩვეულებრივ მარეგულირებელი კომისია  ადგენს ტექნიკური 

დანაკარგების ნორმატივს იმ დონეზე, რომელსაც ის თვლის 

დასაბუთებულად.   ეს დონე დგინდება წინა პერიოდში 

რეგისტრირებული დანაკარგების გათვალისწინებით, აგრეთვე იმის 

საფუძველზე, რასაც კომისია ტექნიკურად განხორციელებადად თვლის 

ენერგომომარაგების იმ ქსელის თავისებურებების გათვალისქინებით, 

რომელსაც ემსახურება ესა თუ ის საწარმო.  

 

1.2. ნაშრომის მიზნები და ამოცანები 

     

ელექტრული ენერგია არის ენერგიის ერთადერთი სახეობა, რომლის 

გადაადგილებისა და გადაცემისათვის წარმოების ადგილიდან მოხმარების 

ადგილამდე არ გამოიყენება სხვა  რესურსები. ამისათვის იხარჯება 

გადაცემული ელექტროენერგიის ნაწილი, ამიტომ გარდაუვალია მისი 

დანაკარგების არ არსებობა. ამოცანა მდგომარეობს  მისი დონის, სიდიდის 

ეკონომიკური დასაბუთების განსაზვრაში და ელექტრულ ქსელებში 

ელექტრო ენერგიის დანაკარგების შემცირებაში ეკონომიკურად 

დასაბუთებულ დონემდე   

საბაზრო ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად  ელექტროენერგიის 

დანაკარგების პრობლემის საკითხი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი.  

დანაკარგების ღირებულება წარმოადგენს ელექტროენერგიის ტარიფის 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მდგენელს.  მომხმარებლის ელექტრომომარაგება 

ძირითადად ხდება ელექტრომომმარაგებელი (მანაწილებელი) 

ორგანიზაციების მიერ.  მომხმარებელს ნაკლებად აქვს შესაძლებლობა 

მიიღოს ელექტრო ენერგია ალტერნატიული მომწოდებლიდან რადგaნ 

ქსელის მფლობელი ძირითადად თვითონვე მომმარაგებელი ორგანიზაციაა. 

საქართველოს კანონი ელექტროენერგეტიკის შესახებ [1] მოიცავს (თავი 7 
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გვ.27-29) ავალდებულებს მარეგულირებელ ორგანოებს  კანონის 

საფუძველზე და სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების 

საფუძველზე ტარიფის დადგენა ე.ი. ასეთ შემთხვევაში ტარიფის 

რეგულირება ეკისრება სახელმწიფო მარეგულირებელ ორგანოებს. 

ენერგომომმარაგებელმა ორგანიზაციაებმა უნდა დაასაბუთონ 

ელექტროენერგიის დანაკარგები დონე, რომელსაც ისინი თვლიან 

მიზანშეწონილად რათა ჩართული იყოს შესყიდვის ტარიფში. 

ენერგეტიკული კომისიები ახდენენ  წარდგენილი დასაბუთებების 

ანალიზს, ახდენენ (საჭიროების შემთხვევაში) მის კორექტირებას და 

ჩართვას შესყიდვის ტარიფში. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება  

ელექტროენერგიის დანაკარგების  სრულფასოვნად და სწორად დათვლას. 

სრულყოფილი მეთოდიკის და პროგრამის შემუშავებას  და შეთანხნმებას 

(დამტკიცებას) მარეგულირებელ  ორგანოებთან [2]. ნორმატიული 

დანაკარგების მეთოდოლოგია  ჯერ-ჯერობით არ არის საბოლოოდ 

ჩამოყალიბებული. მისი ჩამოყალიბების პრინციპებიც კი არ არის  

ნორმირებული. 

ელექტროენერგიის დანაკარგების ანალიზის ანგარიშის  მეთოდიკის 

შემუშავება და და მისი შემცირებისათვის ეკონომიკურად დასაბუთებული 

ღონისძიებების შემუშავება წარმოადგენს ერთ-ერთ  მნიშვნელოვან და 

აუცილებელ საკითხს. აღნიშნული მიმართულებით 30 წელზე მეტია 

მუშაობს სხვდასხვა ორგანიზაციები და ინსტიტუტები [3] [8] თუმცა 

საბოლოო გადაწყვეტილებები ჯერ მიღწეული არ არის. სს „თელასის“ 

დანაკარგების ანგარიშისა და ანალიზის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს 

დანაკარგების უბნების გამოვლენა, მისი შემცირება  და საანგარიშო 

სტრუქტურის განსაზღვრა. ერთ-ერთ ასეთ დიაგნოსტიკის მეთოდს 

წარმოადგენს  ელექტროენერგიის  უბალანსობის  განსაზღვრა. 

ამდენად   სამუშაოს ძირითად ამოცანას შეადგენს ელექტროენერგიის 

ტექნიკური დანაკარგების ანალიზი, კვლევა, მისი შემცირებისათვის 

ორგანიზაციული და ტექნიკური ღონისძიებების შემუშავება და 
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რეალიზაცია და ასევე დანაკარგების ანგარიშისათვის პროგრამული  

კომპლქსის  შემუშავება და რეალიზება სს „თელასის“ ქსელის მაგალითზე.  

 

1.3.   კვლევის მეთოდოლოგია, მიდგომები 

 

ამ მიმართულებით ერთ-ერთ აუცილებელ ამოცანად ითვლება 

ელექტროენერგიის ზუსტი კონტროლი და აღრიცხვა შესყიდვისა და 

განაწილების დროს.  

ელექტროენერგიის აღრიცხვის ანალიზი შედგება შემდეგი ეტაპებისგან: 

აუცილებელი ინფორმაციის მომზადება; ინფორმაციის დამუშავების 

თანმიმდევრული დამუშავება; ქსელის ელემენტებში ელექტროენერგიის 

გაზომვა; ელექტროენერგიის ბალანსების განსაზღვრა ელექტროენერგიის 

დანაკარგების ანალიზისათვის.  

განხილული იქნა და ჩატარდა კვლევის არსებული მეთოდების 

მიმოხილვა და ანალიზი:  საშუალო დატვირთვების მეთოდი,   დღეღამური 

რეჟიმების დამახასიათებელი მეთოდი,  ყველაზე დიდი დანაკარგების 

დროის მეთოდი,  ალბათური-სტატისტიკური (რეგლამენტური) მეთოდი, 

ექვივალენტური წინაღობის მეთოდი,  ელექტროენერგიისდა სიმძ;ლავრის 

დანაკარგების ანგარიშის   სქემოტექნიკური მეთოდი, სეწმეკის მიერ 

მიღებული ნორმატიული დანაკარგების ანგარიშის წესი არ ახდენს 

ელექტროენერგიის  ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის მეთოდების 

რეგლამენტირებას. 

1) 2015 წელს სს „თელასისათვის“ ელექტროენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგების ანგარიშისას გამოყენებული იქნა: 

2) - 6(10)-110 კვ. ძაბვის ქსელში ელექტროენერგიის დატვირთვის 

დანაკარგების ანგარიშისათვის - საშუალო დატვირთვების  მეთოდი;  

3) - ელექტროენერგიის დატვირთვის დანაკარგების ანგარიშისათვის, 0,4 

კვ ძაბვის ქსელისათვის, გამოყენებული იქნა -განზოგადოებული 

პარამეტრების მეთოდი. 
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1.4. სამუშაოს მეცნიერული სიახლე  

 

სს „თელასის“ გამანაწილებელი ქსელისათვის ელექტროენერგიის 

დანაკარგების ანგარიშისათვის სტრუქტურის განსაზღვრა,  საანგარიშო 

მეთოდოლოგიის  და პროგრამული კომპლექსის შერჩევა 0,4/6/10კვ. 35/110 

კვ. ძაბვების ქსელისათვის. შესაბამისად  ელექტროენერგიის დანაკარგების 

განსაზღვრა. 

 

1.5. სამუშაოს პრაქტიკული ღირებულება 

 

სს „თელასის“ 0,4/6/10კვ. 35/110 კვ. ძაბვების ქსელისათვის 

პროგრამული კომპლექსის გამოყენებით ნორმატიული და მიმდინარე 

ელექტროენერგიის დანაკარგების განსაზღვრა. ბალანსების ფორმირება. 

შემუშავებული რეკომენდაციების შედეგად, დანაკარგების გამოვლენილი 

კერების აღმოფხვრა და საერთო ტექნიკური დანაკარგების შემცირება.   

 

1.6. სამუშაოს აპრობაცია 

 

სადისერტაციო სამუშაოს ძირითადი შედეგები მოხსენებული იქნა მე-4 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე ქ. ქუთაისში 2016 წელს, მე-3 

ქართულ-პოლონურ საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურ კონფერენციაზე 

2017 წელს და   სტუ-ს სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციაზე 2017 წელს. ასევე, ელექტრომოხმარების ტექნოლოგიების 

დეპარტამენტის სხდომაზე I, II და III კოლოქვიუმებზე. სადისერტაციო 

სამუშაოს შედეგები გამოქვეყნებული იქნა სამეცნიერო ჟურნალებში - 3 

სტატია. 
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1.7. პუბლიკაციები 

 

1. შაველაშვილი ი., შაველაშვილი გ.  სს თელასის  ელექტროენერგიის 

დანაკარგების სტრუქტურის შედგენა. „ინტელექტუალი“,  2016, №32,          

გვ. 125-132. 

2. შაველაშვილი ი., შაველაშვილი გ.  ელექტროენერგიის დანაკარგების 

სტრუქტურული სქემის შემუშავება (სს „თელასის“ 110/10/6/0,4 კვ 

ქსელისათვის). IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ”ენერგეტიკა: 

რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. მოხსენებების 

კრებული. ქუთაისი, საქართველო, 2016, გვ. 32-35. 

3. შაველაშვილი ი., შაველაშვილი გ. ელექტროენერგიის ექნიკური 

დანაკარგების ანგარიში სს „თელასის“ ქსელისათვის პროგრამული 

კომპლექსის გამოყენებით.  III ქართულ-პოლონური საერთაშორისო 

სამეცნიერო-ტექნიკური  კონფერენცია - „სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-

აზია“. მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, საქართველო, 2017,  გვ. 287-293. 

4. შაველაშვილი ი. სს თელასის მანაწილებელ ქსელში ელექტროენერგიის 

დანაკარგების ანგარიში პროგრამული კომპლექსის გამოყენებით. სტუ-ს 

სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება. 

2017 წ.  

 

1.8. მოსალოდნელი შედეგი 

 

პროგრამული კომპლექსის გამოყენება საშუალებას მოგვცემს მოხდეს 

ქსელში განხორციელებული ყველა ცვლილების (ტრანსფორმატორები, 

ამომრთველები, გამთიშველები, კაბელები, ქუროები, საჰაერო ხაზები და 

სხვა) შემდეგ დაფიქსირდეს მიღწეული საერთო შედეგები     დანაკარგების 

კერების გამოვლენა და მათი აღმოფხვრის ღონისძიებების განხორციელება 

და საერთო ელექტროენერგიის დანაკარგების შემცირება. 
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1.9. სამუშაოს მოცულობა 

 

    სამუშაო შესრულებული 145 გვერდზე  ტექსტობრივი სახით და 17  

დანართების სახით.   
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თავი 2. ელექტრული ენერგიის დანაკარგები 

 

2.1.  ზოგადი ცნებები 

 

ელექტროენერგიის წყარო, როგორც წესი, ძირითადად 

მნიშვნელოვნად არის დაშორებული ელექტროენერგიის 

მომხმარებლებიდან. ამიტომ აუცილებელი ხდება მოხდეს მისი გადაცემა 

მომხმარებლამდე, წარმოება, კომერციული სტრუქტურები, ქალაქები, 

მოსახლეობა და სხვა.  ელექტროენერგიის გადაცემას (ტრანსპორტირებას) 

თან ახლავს მისი გარკვეული ნაწილის დაკარგვა. რაც უფრო მაღალი ძაბვით 

გადაიცემა ელექტრული ენერგია და რაც ახლოსაა მომხმარებელი მით 

უფრო ნაკლებია  ელექტროენერგიის დანაკარგები. 

ელექტროენერგიის ფაქტიური (საანგარიშო) დანაკარგები 

განისაზღვრება, როგორც ქსელში შემოსული და მომხმარებლებისადმი 

მიწოდებული ენერგიის სხვაობა. ეს დანაკარგები სხვადასხვა ბუნებისაა და 

შედგება: დანაკარგებისაგან ქსელის ელემენტებში, დანაკარგები 

დანადგარების მუშაობაზე, რომლებიც უზრუნველფოფენ ამ 

ელექტროენერგიის გადაცემას.  

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგები იყოფა უქმი სვლისა და 

დატვირთვის დანაკარგებად. პირველი მათგანი განპირობებულია ქსელის 

ელემეტთა განივი აქტიური გამტარობით (ელექტროდანადგარების 

ფოლადის დამაგნიტება-გადამაგნიტება, ფუკოს დენები ამავე ფოლადში, 

საჰაერო ხაზებზე გვირგვინის წარმოქმნა, გაჟონვის დენები იზოლაციის 

არასრულყოფილობის გამო 1ას სვ.), რომელიც დატვირთვის დენზე 

დამოკიდებული არ არის. მეორე სახის დანაკარგები (დატვირთვის 

დანაკარგები) განპირობებულია ქსელის ელემენტების გრძივ აქტიურ 

წინაღობაში გამავალი დატვირთვის დენით, რომელიც ამ დენის კვადრატის 

პროპორციულია. დატვირთვის დანაკარგები იხარჯება ქსელის ელემნტების 

დენგამტარი ნაწილების გახურებაზე.  
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საანგარიშო T პერიოდში, ელექტროენერგიის ბალანსის შედგენისას, 

თავს იჩენს ე.წ. კომერციული დანაკარგები 

 ქს გაშვ = მარგი მოხმ  +   ტექნ     კომერც    კვტ.სთ, 

   ქს გაშვ  – ექსელში გაშვებული ელექტროენერგია საანგარიშო T 

პერიოდში, კვტ.სთ, 

 მარგი მოხმ  – მარგად მოხმარებული ელექტროენერგია, კვტ.სთ, 

  ტექნ  – ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგები, კვტ.სთ, 

    კომერც     – ელექტროენერგიის კომერციული დანაკარგები,  კვტ.სთ, 

 კომერციული დანაკარგები საანგარიშსწორებო დანაკარგებსა და 

გაანგარიშებით მიღებულ ტექნიკურ დანაკარგებს შორის სხვაობას 

წარმოადგენს. ამ სახის დანაკარგების არსებობა განპირობებულია, ერთი 

მხრივ, ელექტროენერგიის აღრიცხვის ხელსაწყოების ცდომილებებითა და 

ამ ხელსაწყოთა ჩვენებების არაერთდროული აღებით, ელექტროენერგიის 

დატაცებით ან აღურიცხავი ელექტროენერგიის არსებობით, ხოლო მეორე 

მხრივ, ტექნიკური დანაკარგების გაანგარიშებაში დაშვებული 

ცდომილებებით. კომერციული დანაკარგები ფიზიკურად არ არსებობს. იგი 

ელექტროენერგიის აღრიცხვაში და ტექნიკური დანაკარგების 

გაანგარიშებაში დაშვებული ცდომილებათა პროდუქტია.  

 როცა ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდასთან ერთად არ იზრდება 

მოცემული ელექტროგადაცემის ქსელის გამტარუნარიანობა გადაცემის 

ახალ საშუალებათა ექსპლუატაციაში შეყვანის გზით, მაშინ ამ ქსელში 

ადგილი აქვს ელექტროენერგიის დანაკარგების ზრდის ტენდენციას, რამაც 

შეიძლება ნორმატიულ (სტანდარტულ) მნიშვნელობას გადააჭარბოს. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქსელში სისტემატურად უნდა 

ხდებოდეს ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების გაანგარიშება, 

რათა ერთი მხრივ, გამოვლენილი იქნეს არანორმატიული დანაკარგების 

კერები და მეორე მხრივ, დაისახოს ეკონომიკურად მიზანშეწონილი 

ღონისძიებები ქსელში დანაკარგების მინიმიზაციის მიმართულებით. 
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2.2.  სიმძლავრისა და ძაბვის დანაკარგები ელექტრულ ქსელში 

 

ელექტრული ენერგიის გადაცემას თან ახლავს სიმძლავრისა და 

ძაბვის დანაკარგები ელექტროგადაცემის ხაზებსა და ტრანსფორმატორებში 

[25, 26, 27] 

R3P I
2     da   ,ZI3U   

სადაც:     

P - აქტიური სიმძლავრის დანაკარგი ელექტროგადაცემაში;  

U -  ძაბვის ვარდნა ამავე გადაცემაში;  

I, I -  დატვირთვის დენის მოდული, კომპლექსური მნიშვნელობა;  

jXRZ  - გადაცემის სრული წინაღობა;  

R, X –  ელექტროგადაცემის აქტიური და რეაქტიული წინაღობა; 

თუ ამ ფორმულებში დატვირთვის დენს შეცვლით დატვირთვის 

სიმძლავრით [25, 26] 

U3

jQP
I


  anu  ,

U3
I

QP
22 

  

მივიღებთ 

RP
U

QP
2

22 
    da   

U

QXPR
U


  

სადაც:  

P - დატვირთვის აქტიური სიმძლავრე; 

Q - დატვირთვის რეაქტიული სიმძლავრე;  

U - ძაბვის დანაკარგი ელექტროგადაცემაში (ძაბვის ვარდნის გრძივი 

შემდგენი);    

U – ელექტროგადაცემის მუშა ძაბვა; 

ანუ პროცენტებში:  

100R
)1(P

%P
U

tg
2

2




  da 100
XtgRP

U

U
2





)(

% , 

აქ: tg  - რეაქტიული დატვირთვის კოეფიციენტი - tg = ;P/Q  

R - აქტიური (ომური) წინაღობა  
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F
R


  , 

X - რეაქტიული წინაღობა  

 0xX , 

სადაც:  - სადენის მასალის ხვედრითი წინაღობა;  

           - ელექტროგადაცემის სიგრძე;  

           F - სადენის განივი სიგრძე;  

          x0 -1კმ სიგრძის ხაზის რეაქტიული წინაღობა; 

მაშასადამე, სიმძლავრისა და ძაბვის დანაკარგების პროცენტული 

მნიშვნელობების საანგარიშო გამოსახულებებს აქვთ შემდეგი სახე: 

100
F

)1(P
%P

tg

U

2

2






 

Dდa                             100tgx
F

P
%U 02

U














   

როგორც ამ გამოსახულებებიდან ჩანს, სხვა ერთნაირ პირობებში 

ელექტროგადაცემაშ სიმძლავრისა და ძაბვის დანაკარგების პროცენტული 

მნიშვნელობები გადასაცემი სიმძლავრისა და ელექტროგადაცემის სიგრძის 

პროპორციულად იზრდება. ძაბვასთან მიმართებაში კი დანაკარგები ძაბვის 

კვადრატულპროპორციულად მცირდება. მისი რიცხვითი მნიშვნელობა 

დამოკიდებულია სადენის მასალასა და განიკვეთზე.  
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თავი 3. სს თელასის საწარმოო აქტივების მახასიათებლები 

 

3.1. საერთო ტექნიკური მონაცემები 

 

ძირითადი მონაცემები ძაბვის კლასების შესაბამისად: 0,4; 6-10; 35 და 

110კვ. საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის საერთო სიგრძე სულ 5092,2 კმ, 

მათ შორის:    

- საჰაერო ეგხ,  სულ  2121,8კმ.; ძაბვის  დონე 110კვ-247კმ;  ძაბვის დონე 

35კვ-86,7კმ; ძაბვის დონე 10კვ-126,7კმ; ძაბვის დონე 6კვ-196,8კმ; ძავცის 

დონე 1000ვ-1464,6კმ.  

- საკაბელო    ეგხ, სულ 2960,3კმ, მათ შორის: ძაბვის დონე : 35კვ-41,2კმ; 

ძაბვის დონე 10კვ-305კმ; ძაბვის დონე 6კვ-1301,8კმ; ძაბვის დონე 1000ვ-

1312,3კმ;  - დამადაბლებელი ქს 35კვ და უფრო მაღალი, სულ 35 ერთეული, 

მათ შორის: დამადაბლებელი ქს 35კვ, 13 ერთეული; დამადაბლებელი ქს 

110კვ, 23 ერთეული;  

- საერთო დადგმული სიმძლავრე 1715,5 მვა, მათ შორის: დამადაბლებელი 

ქს 35კვ-361,3მვა; დამადაბლებელი ქს 110კვ-1343მვა. 

-სატრანსფორმატორო  ქს  6-10კვ -1880 ერთეული. 

- საერთო დადგმული სიმძლავრე 1264,4 მვა, მათ შორის:კომპლექტური-221 

ერთეული, 193,5მვა ; დახურული-1470 ერთეული-1082,9მვა. გრძელდება 

ფიზიკურად და მორალურად დაძველებული საჰაერო და ზეთიანი 

ამომრთველების ექსპლუატაცია, 40%-ზე მეტმა ამომრთველებმა ამოწურეს 

მუშაობის ხანგრძლივობის ნორმატიული ვადები. 

 

3.2. სს „თელასის“ ქსელში არსებული  დანაკარგების  ანალიზი 

 

 შესრულდა სს „თელასის“ 110/35/10/6 და 0,4/0,22 კვ ძაბვის 

მანაწილებელ ქსელებში ელ.ენერგიის დანაკარგების ანალიზი. ანალიზის 

შედეგად გაკეთებული  დასკვნები წარმოდგენილია საერთო დასკვნებში. 6-
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10კვ საჰაერო ეგხ და განსაკუთრებულად მოწისქვეშა საკაბელო ხაზები 

იმყოფება არა დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში. ცვეთა შეადგენს 

დაახლოებით 64%-ს. ცვეთის მაღალი დონე აიხსნება ორიძირითადი 

მიზეზით: ექსპკუატაციის ხანგრძლივი ვადით; მუსაობის რეჟიმების მძიმე 

პირობებით. 

ჩვენი აზრით, დღეისათვის სს „თელასის“ არსებული ქსელის 

მდგომარეობა იძლევა საშუალებას გაკეთდეს საორიენტაციო 

(მიახლოებითი) დასკვნა, რომ  წლიური ელექტროენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგები იმყოფება  8-9% -ის ზღვრებში. 

 

3.3.   სს  „თელასის“  ელექტროენერგიის საანგარიშო 

დანაკარგების სტრუქტურის შედგენა 

 

ზოგადი  ინფორმაცია საქართველოს კანონი ელექტროენერგეტიკის 

შესახებ  [1] მოიცავს (თავი7 გვ.27-29) ავალდებულებს  მარეგულირებელ 

ორგანოებს  კანონის საფუძველზე და სახელმწიფო პოლიტიკის 

ძირითადი მიმართულებების საფუძველზე ტარიფის დადგენა ე.ი. ასეთ   

შემთხვევაში ტარიფის რეგულირება ეკისრება სახელმწიფო 

მარეგულირებელ ორგანოებს,  ენერგომომმარაგებელმა ორგანიზაციაებმა 

უნდა დაასაბუთონ ელექტროენერგიის დანაკარგები დონე, რომელსაც 

ისინი თვლიან მიზანშეწონილად რათა ჩართული იყოს შესყიდვის 

ტარიფში. ენერგეტიკული კომისიები ახდენენ  წარდგენილი 

დასაბუთებების ანალიზს, ახდენენ  (საჭიროების შემთხვევაში) მის 

კორექტირებას და ჩართვას შესყიდვის ტარიფში. 

ამიტომ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება  ელექტროენერგიის 

დანაკარგების  სრულფასოვნად და სწორად დათვლას. სრულყოფილი 

მეთოდიკის და პროგრამის შემუშავებას  და შეთანხმებას (დამტკიცებას) 

მარეგულირებელ  ორგანოებთან. [2] 
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ელექტროენერგიის დანაკარგების ტერმინი სპეციალისტებში იწვევს 

წარმოდგენას, რომ ადგილი გვაქვს ელექტროენერგიის (ტრანსპორტირების) 

გადაცემის ცუდად ორგანიზებულ პროცესს. ამ გარემოების გამო შესაძლოა 

მიზანშეწონილი იყოს „ელ.ენერგიის გადაცემის დახარჯების“  ტერმინი ან 

როგორც ხშირად აღნიშნავენ ეწოდოს „ელექტროენერგიის ტექნოლგიური 

დანაკარგი“.  ამასთანავე ამ ტერმინების გამოყენება სრულად არ ასახავს 

მოვლენის არსს. უნდა აღინიშნოს, რომ ელექტროენერგიის ფაქტიური 

(საანგარიშო) დანაკარგები განისაზღვრება, როგორც ქსელში შემოსული 

და მომხმარებლებისადმი მიწოდებული ენერგიის სხვაობა. ეს 

დანაკარგები სხვადასხვა ბუნებისაა და შედგება: დანაკარგებისაგან 

ქსელის ელემენტებში, დანაკარგები დანადგარების მუშაობაზე, 

რომლებიც უზრუნველფოფენ ამ ელექტროენერგიის გადაცემას.  

სს ,,თელასის“ ელექტრული ქსელისათვის დანაკარგების სტრუქტურა 

შეიძლება შედგეს დანაკარგების თვისებების (მუდმივი, ცვლადი) ძაბვის 

კლასების მიხედვით, ელემენტების ჯგუფების მიხედვით, საწარმოო 

ქვედანაყოფების და სხვა. 

ელექტროენერგიის  დანაკარგები-განპირობებულია: 

- ფიზიკური პროცესებით, რომელიც თან ახლავს ელექტრული 

ქსელებით ელექტრული ენერგიის გადაცემას და გამოისახება 

ელექტროენერგიის ნაწილის სითბოს სახით გამოყოფას ქსელის 

ელემენტებში. მათი გაზომვა პრაქტიკულად შეუძლებელია. მათი 

მნიშვნელობები მიიღება ელექტროტექნიკის ცნობილი კანონების 

საფუძველზე გაანგარიშების გზით.  

- კომერციული ხასიათით - რომელიც განპირობებულია 

ელექტრული ენერგიის დატაცებით, მრიცხველების ჩვენებების 

შეუსაბამისობით რეალურ დანაკარგებთან. კომერციულ 

დანაკარგებს არ გააჩნიათ დამოუკიდებელი მათემატიკური აღწერა 

და ამიტომ შეუძლებელია მათი ანგარიში. მათი მნიშვნელობა 
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განისაზღვრება, როგორც ფაქტიურ დანაკარგებსა და ზემოთ 

აღნიშნულ სამივე სახის დანაკარგებს შორის სხვაობა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ დანაკარგების სახეობის გარკვევა მეტად 

მსშვნელოვანია [4]  ეკონომიკური თვალსაზრისით. ამიტომ 

ელექტროენერგიის დანაკარგების ანალიზისათვის საჭიროა 

გამოყენებული იქნას ეკონომიკური კრიტერიუმები. 

ეკონომიკური თვალსაზრისით  დანაკარგები - არის ენერგიის ის 

ნაწილი, რამდენათაც მომხმარებლებზე გაცემული სასარგებლო 

ელექტროენერგია ნაკლებია შესყიდვის წერტილებში მიღებულ 

ელექტრულ ენერგიაზე.     

ჩვენი აზრით ქვესადგურის საკუთარი მოხმარების ხარჯები უნდა 

მიეკუთვნოს ელექტროენერგიის დანაკარგებს. გარკვეული ღონისძიების 

შემუშავების შედეგად შესაძლებელია მათი შემცირება მინიმალურ 

სიდიდემდე. 

რაც უფრო კარგადაა მოწყობილი ქსელი ე.ი. მასში  რაც მეტი 

კაპიტალდაბანდებაა -მით ნაკლებია ტექნიკური ხარჯები 

ელექტროენერგიის გადაცემაზე.  ნორმალურ პირობებში კაპიტალურ 

დაბანდებასა და დანაკარგების დონეს შორის ხორციელდება ტექნიკო-

ეკონომიკური ანგარიშების საფუძველზე. დანაკარგების დონე, პირველ 

რიგში განისაზღვრება ელექტროენერგიის წარმოების და განაწილების 

პირობიდან. ისეთ ქვეყნებში სადაც მაღალია ელექტროენერგიის წარმოების 

და განაწილების დონე, დანაკარგები მნიშვნელოვნად არ მცირდება და 

თავისი დონით უმნიშვნელოდ განსხვავდება იმ ქვეყნებისგან, სადაც 

ელექტროენერგიის წარმოების და განაწილება შედარებით დაბალია. ამის 

გამო დიდი მნიშვნელობა ენიჭება,  ამა თუ იმ ქსელში, ელექტროენერგიის 

დანაკარგების რეალური  მნიშვნელობის ანგარიშს და განსაძღვრას რაც 

მოგვცემს საშუალებას ვიმსჯელოთ მისი მუშაობის ეფექტურობაზე. 

ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში, როგორც წესი, ხორციელდება ორი 

ძირითადი ამოცანის გადასაწყვეტად, რომლებიც შეიძლება 
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განცალკებებული იქნას, როგორც შიდაობიექტების ტექნიკო-ეკონომიკურ 

და გარეეკონომიკური, რომელიც არის ურთიერთდამოკიდებული გარე 

სახელმწიფოებრივ და საუწყებო ორგანიზაციებთან [3, 29]. 

- შიდა ობიექტების დანაკარგების ანგარიში მოიცავს ობიექტის 

ფუნქციონირების ეკონომიკურობის ამაღლების ამოცანას, რომელთა 

რიცხვშიც შედის დანაკარგების კერების გამოვლენა და მისი შემცირების 

ღონისძიებების შემუშავება. 

- გარე ეკონომიკურს მიეკუთვნება ტექნიკური დანაკარგების 

განსაზღვრა და დასაბუთება, რათა მოხდეს ელექტროენერგიაზე 

სახელმწიფო ენერგეტიკული კომისიების მიერ დადგენილი  ტარიფების 

ფორმირება.  

აქედან გამომდინარე : 

- შიდა ობიექტებისათვის მოითხოვება ანგარიშების მაქსიმალურად 

შესაძლო დეტალური ანგარიშების ჩატარება - ქსელში თითოეულ 

ელემენტში დანაკარგების გაზრდილი ზონების გამოვლენა. ამ მონაცემებში 

შემდგომ, ტექნიკური დანაკარგების შემცირებისათვის,  ამა თუ იმ სამუშაოს 

განხორციელებისას უნდა მოხდეს ტექნიკურ-ეკონომიკური შეფასება. ასეთი 

ანგარიშები შეიძლება ასევე ჩატარდეს ქსელის ცალკეული უბნებისათვის.  

- გარე ეკონომიკური ამოცანებისათვის: უნდა განხორციელდეს 

ელ.ენერგიის დანაკარგების განსაზღვრა (ანგარიში) სს ,,თელასი“-ს მთელი 

ქსელისათვის, რათა ენერგეტიკულმა კომისიამ (სეწმეკი) გამოიყენოს 

ტარიფის დადგენისათვის; 

ანგარიში უნდა უზრუნველყოფდეს დასაბუთების ნათელ ფორმას, გამჭოლ 

სტრუქტურას და დანაკარგების ცვლილების დინამიკას; 

ანგარიში უნდა შეიცავდეს დანაკარგების საერთო დონეს  სტრუქტურის 

მიხედვით, ასევე სტრუქტურის თითიოეულ ელემენტის მიხედვით 

დანაკარგების შემცირების რეზერვებს;  
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ანგარიშს უნდა ჰქონდეს ლეგიტიმური ხასიათი, რომ დაკმაყოფილდეს 

მაკონტროლებელი ორგანოების მოთხოვნები, როგორც შემსრულებლების 

კვალიფიკაციების ისე მიღებული შედეგების სანდოობას (სისწორეს). 

დანაკარგების ანგარიშის ზოგიერთი თანამედროვე მეთოდი 

დაფუძნებულია ინფორმაციის დამუშავების ალბათურ-სტატისტიკურ 

მეთოდებზე. [3] [6] ამ მეთოდებით ანგარიში ხდება იმ შემთხვევებში, როცა 

გაგვაჩნია ქსელის მუშაობის რეჟიმის საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია და 

ერთდროულად ცნობილია [4] განზოგადებული დატვირთვის გრაფიკები. 

სტატისტიკური მახასიათებლების მეთოდის გამოყენებისას ანგარიში ხდება 

ქსელის განზოგადებული პარამეტრების გამოყენებით.  ეს მეთოდები 

განსაზღვრავენ ქსელში ელექტროენერგიის დანაკარგების საერთო დონეს - 

ქსელის ელემენტებში დანაკარგების განსაზღვრის გარეშე.  

 

3.4. ელექტროენერგიის დანაკარგების საანგარიშო სტრუქურა. 

 

სს „თელასის“ ელექტრომომარაგების ქსელის საფუძველზე, ჩვენს მიერ         

შემუშავებული იქნა ელექტროენერგიის შემოდინების, სასარგებლო გაცემის 

და დანაკარგების სტრუქტურა  სტრუქტურა, სურ.1. საიდანაც ნათლად ჩანს 

სრული ტექნოლოგიური პროცესი. ყოველივე აღნიშნულიდან 

გამომდინარე დანაკარგების ანგარიშისა და ანალიზის ძირითად 

ამოცანას წარმოადგენს მისი სტრუქტურის განსაზღვრა-შემუშავება, 

დანაკარგების კონკრეტული უბნების გამოვლენა და მათი შემცირების 

შესაძლებლობის შეფასება ეკონომიკურად გამართლებულ 

მნიშვნელობამდე.  სს „თელასის“ ელ.მომარაგების სქემის და შემუშავებული 

სტრუქტურიდან გამომდინარე საჭიროა შეირჩეს (შემუშავდეს) [5].  

ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშის (დადგნის)  ტექნიკო-

ეკონომიკურად გამართლებული  და დასაბუთებული საპროგრამო 

კომპლექსი, რომელიც სრულყოფილად იანგარიშებს და წარმოსახავს:  
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ნახ.1. თელასის ელექტროენერგიის შემოდინების, სასარგებლო გაცემის და 

ძაბვების საფეხურების მიხედვით დანაკარგების სტრუქტურა 

 

 ტექნიკურ დანაკარგებს 110კვ შეკრულ ქსელში;  

 ტექნიკურ დანაკარგებს 0,4/6/10 კვ ძაბვის ქსელში; 

 დაადგენს ტექნიკური დანაკარგების  ნორმატიული 

მახასიათებლებისათვის საანგარიშო კოეფიციენტებს; 

  იანგარიშებს ტექნიკურ დანაკარგებს დანადგარებში და 

მოწყობილობებში (ძალოვანი და  სააკუთარი მოხმარების 
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ტრანსფორმატორები, კონდენსატორების ბატარეები, მაშუნტებელი 

და დენშემზღ მზომი ტრანსფორმატორები,  პირდაპირი ჩართვის 

მრიცხველები, გაჟონვის დენის დანაკარგები,  და სხვა); 

 დანაკარგებს, რომელიც გაპირობებულია ელექტროენერგიის 

აღრიცხვის ხელსაწყოების ცდომილებით, ასევე  ფაქტიური და 

დასაშვები უბალანსობით (ფიდერი, სატრანსფორმატორო ჯიხური).  

 

3.5. ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშის პროგრამული 

კომპლექსების ლიტერატურული  მიმოხილვა 

 

ელექტროენერგიის დანაკარგების პრობლემა ძალიან  დიდი ხანია 

არსებობს. მიუხედავად ამისა დღეისათვის გამოცემულია წიგნების საკმაოდ 

მცირე რაოდენობა, რომლებიც მიძღვნილია ამ თემისადმი ანუ ძალიან 

მცირე რამ არის შეცვლილი ქსელის მოწყობის პრინციპიალურ 

მოწყობილობებში.  იბეჭდება სხვადასხვა სახის სტატიები სადაც ასახულია 

და არის შეთავაზება აღნიშნული პრობლემის  

ი.ს. ჟელეზკოს [7] წიგნში საკმაოდ სრულყოფილადაა წარმოდგენილი 

ელექტროენერგიის დანაკარგების ანალიზის, ანგარიშის მეთოდები, 

სტრუქტურა პროგრამაული კომპლექსების გამოყენებით. ასევე [8] აქვს 

შემოთავაზება სხვადსხვა ანგარიშის მეთოდების და დანაკარგების 

შემცირების ღონისძიებების განხორციელების შესახებ. 

სტატიაში[10] ვ.ე. ვოროტნიცკი, ც.ვ. ზასლონოვი, მ.ა. კალინკინა 

წვრილებით აღწერილია ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშისათვის 

პროგრამა ტდა-3.1. საიდანაც ჩანს, რომ მნიშვნელოვნად მცირდება, 

მარტივდება და მოსახერხებელია, საბოლოო შედეგების მიღება და 

დასკვნების გაკეთება, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს დანაკარგების 

ანგარიშის დროს. 

განხილულ იქნა აგრეთვე სტატიები  [11,13,14,15 ] და წიგნები [3,8,9 ] , 

რომლებშიც ძირითადად  ხდება დასაბუთება და განხილულია 
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ელექტროენერგიის დანაკარგების პროგრამული გზით ანგარიშის და 

გადმოცემულია მისი შემცირების ხედვები და  გასატარებელი 

ღონისძიებები. 
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თავი 4. დანაკარგების ანგარიშის მეთოდების ანალიზი 

 

4.1. სს ,,თელასის“ გამანაწილებელი ქსელისათვის 

ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშის მეთოდები 

  

ამ მიმართულებით ერთ-ერთ აუცილებელ ამოცანად ითვლება 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის სისტემების სიზუსტე, რადგან მასზეა 

დამოკიდებული ელექტროენერგიის მთლიანი მოხმარება. 

ელექტროენერგიის აღრიცხვისათვის დღეისათვის ძირითადად 

გამოყენებულია 1 სიზუსტის კლასის მრიცხველები, თუმცა დიდი 

რაოდენობით ელექტროენერგიის მომხმარებლებისათვოის უნდა 

გამოყენებული იქნეს 0,5S სიზუსტის კლასის მრიცხველები .ი. 

გამოყენებული მრიცხველების სიზუსტის კლასი უნა იყოს მაღალი. 

ელექტოენერგია არის ის ენერგეტიკული საშუალება რომლის 

გდაცემა ხდება სწრაფად, ადვილად მიეწოდება მომხმარებელს  და არ 

საჭიროებს დამატებითი ღონისძიებების გატარებას, თუმცა მისი გადაცემისა 

და მომხმარებლებისათვის მიწოდებისას განიცდის გარკვეულ დანაკარგებს. 

ეს დანაკარგები გაპირობებულია იმ ტექნოლოგიური პროცესების 

შესრულებით  (ელექტროგადამცემ ხაზებით გადაცემა, ტრანსფორმტორების 

გამოყენება, ელექტროქვესადგურებში დამონტაჟებული დანადგარების და 

მოწყობილობების მუშაობა, ჩართვა, გამორთვა, სასიგნალო სისტემები, 

საკუთარი მოხმარების ხარჯები და სხვა). ეს ყველაფერი არის ე.წ. 

„ტექნოლოგიური დანახარჯები“ , თუმცა იდენტურია და ანალოგიურია 

ტექნიკური დანაკარგებისა. ამდენად ამ ორი ტექმინის გამოყენება 

მისაღებია. თუმცა უფრო მარტივია, ელექტროენერგიის გადაცემისას 

გამოყენებული იქნეს ტერმინი „ელექტრო ენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგები“. ტექნიკური დანაკარგები, ეს ის დანაკარგებია რომელიც 

გაპირობებულია ფიზიკური პროცესებით და ასრულებს სასრგებლო 
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მუშაობას. ელექტროენერგიის დანაკარგები იყოფა ორ მდგენელად, ესაა 

მუდმივი დანაკარგები და ცვალებადი დანაკარგები. მუდმივი დანაკარგები.  

ფაქტიური კარგვების სტრუქტურა წარმოდგენილია სურათზე - 2. 

ცვალებადი კარგვები - გვაქვს საჰაერო ხაზებში, ძალოვან და მეორადი 

კომუტაციის კაბელებში, ძალოვან, დენის, ძაბვის და ავტო 

ტრანსფორმატორებში, ქვესადგურებში დამონტაჟებულ ძალოვან 

დანადგარებში, დენშემზღუდავ რეაქტორებში, სალტეებში ე.ი. ყველა იმ 

დანადგარებსა და მოწყობილობებში რომელთაც გაჩნიათ აქტიური და 

ინდუქტიური წინააღმდეგობა. ეს დანაკარგები დამოკიდებულია 

დატვირთვების ცვლილებების სიდიდეზე და ამიტომაც იწოდებიან 

ცვალებად დანაკარგებად. 

მუდმივი კარგვები ნაკლებადაა დამოკიდებული დატვირთვის სიდედეზე 

და მისი ცვლილებისას განიცდიან უმნიშვნელო ცვალებადობას. 

ეს არის კარგვები მაკომპენსირებელ მოწყობილობებში, 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის სისტემებში, გადაძაბვის შემზღუდველებში, 

მცლელებში,  დანაკარგები გვირგვინზე 110 კვ საჰაერო ელექტროგადამცემ 

ხაზებში და სხვა. 

პირობითად მუდმივი კარგვები 

    ეს არის ელექტროენერგიის უქმი სვლის დანაკარგები, ძალოვან 

ტრანსფორმატორებშიდა ავტოტრანსფორმატორებში [27,38,39] უქმი 

სვლისას და დატვირთვების: 

ძალოვან ტრანსფორმატორებში და ავტოტრანსფორმატორებში კარგვები 

განისაზღვრება  კლასიკური ფორმულების საშუალებით უკვე ცნობილი 

საპასპორტო მონაცემების საფუძველზე. ტრ-რის სიმძლავრის  უქმი სვლის 

კარგვები გამოითვლება ფორმულით: 

               ΔWx=ΔPx ∑    ΔTi(
  

 ნომ
)2 * 10-3                    [კვტ]                  (4.1)            

Ui-არის ძაბვა ტრანსფორმატორის შემყვანებზე i-ს რეჟიმში 

          კარგვები მაკომპენსირებელ მოწყობილობებში, ტირისტორულ 

მოწყობილობებში   და სტატიკურ კონდენსატორების ელემენტებში 
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კარგვები განისაზღვრება უკვე ცნობილი  სიმძლავრის ხვედრითი კარგვების 

ΔPონ ე საფუძველზე და ტოლია :         

ΔWკონ=ΔPკონ ე*WQკონ ე                                               (4.2) 

სადაც WQკონ ე  - არის რეაქტიული ენერგია, რომელსაც საანგარიშო 

პერიოდში გამოიმუშავებს კონდენსატორების ელემენტებშ (გამტარებში)  

ΔPონ ე = 0,003 კვტ/კვარ.                                             

ΔPსტკ=0,006 კვტ/კვარ 

 კარგვების მდგენელი სინქრონულ კომპენსატორებში  მდგენელი 

დამოკიდებულია არა ქსელის დატვირთვაზე არამედ თვითონ სინქრონული 

დამოკიდეებულია კომპენსატორის დატვირთვაზე და გამოითვლება 

ფორმულით:  

                     ΔWსკ = Δ Pნომ * Tსკ [ dx+(1-dx) * K²მაქს   ე    ე
 

 ]                       (4.3) 

სადაც ΔPნომ - არის კარგვები სინქრონულ კომპენსატორებში ნომუნალური 

დატვირთვების დროს;  

Tსკ - საანგარიშო პერიოდში სკ-ის მუშაობის დრო; 

Kმაქს = Qმაქს/Qნომ -     სკ-ის მაქსიმალური ჩართვის დრო; 

dx - უქმი სვლის კარგვების წილი ΔPნომ - ის მნიშვნელობაში.           

        კარგვები დამაშუნტირებელ რეაქტორებში განისაზღვრება 

ანალოგიურად ძალოვანი ტრანსფორმატორისა. 

     გამანაწილებელი მოწყობილობების შემკრებ სალტეებზე და 

შემაერთებელ გამტარებში კარგვები განისაზღვრება გამტარების კვეთების 

და სიგრძეების მიხედვით მათი დენური დატვირთვების შესაბამისად. მათი 

შეფასება მოხერხებულია და ხდებф გასაშუალებული მონაცემებით და 

ანგარიშებში აიღება პირობითად-მუდმივი კარგვები.  

ჩვენს მიერ ჩატარებული  ლიტერატურული მიმოხილვისას 

გაანალიზებული იქნა  დანაკარგების ანგარიშის არსებული მეთოდები: 

საშუალო დატვირთვების მეთოდი,  დღეღამური რეჟიმების 

დამახასიათებელი მეთოდი, ყველაზე დიდი დანაკარგების დროის მეთოდი,  
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ექვივალენტური წინაღობის მეთოდი, ელექტროენერგიის და სიმძლავრის 

დანაკარგების ანგარიშის   სქემოტექნიკური მეთოდი. 

    აღნიშნული მეთოდების გამოყენებით პრაქტიკულად ხორციელდება, სს 

„თელასის“ სტრუტურული სქემის შესაბამისად, ელექტროენერგიის 

ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში. ყოველ ცალკეულ სემთხვევაში 

უპირატესობა ენიჭება იმ მეთოდს, რომელიც მოცემულ ეტაპსე შეესაბამება 

ქსელის პარამეტრებს, დატვირთვებს, ელექტროენერგიის მოხმარებას და 

სხვა. 

   ამ მეთოდებიდან მეტად მნიშვნელოვანია ელექტროენერგიის და 

სიმძლავრის დანაკარგების ანგარიშის   სქემოტექნიკური მეთოდიის 

გამოყენებას სს „თელასის“ ქსელისათვის რადგან ქსელის ცალკეული 

უბნების მეტად მნიშვნელივანი ნაწილი არის ნაკლებად დატვირთული. 

ამ დროს  ჯამური დანაკარგების ანგარიშის უმცირესი ცდომილება აქვს  

დანაკარგები შეიძლება გამოითვალოს ცნობილი  ფორმულით:  

ΔW=
( რმ   ამ)   ფგ

  ეკ    
*Rეკ                                                   (4.27) 

სადაც Wრგ და  Wაგ - არის საანგარიშო T პერიოდში მთავარი უბნის გავლით 

გატარებული პრაქტიკული და აქტიური ენერგია; 

Kფგ-არის მთავარი უბნის დატვირთვის გრაფიკის ფორმის კოეფიციენტი; 

Uეკ-მთავარ უბანზე შეწონილი ძაბვა; 

Rეკ-გამანაწილებელი ქსელის ხაზების და ტრანსფორმატორების 

ექვივალენტური წინაღობა. 0,4-6-10-35კვ გამანაწილებელი ქსელისათვის, 

როგორც წესი ცნობილია, საანგარიშო პერიოდში ქსელის მთავარი 

უბნისათვის აქტიური ენერგია, დანარჩენი სიდიდეები უნდა გამოითვალოს 

ქსელის ექვივალენტური მახასიათებლის ანგარიში, უნდა შესრულდეს 

თითოეული იდერისათვის (ხაზისათვის) და მხედველობაში იქნას 

მიღებული ისეთი მახასიათებლები როგორიცაა: სიგრძე, გამტარის კვეთი, 

სხვადასხვა შეერთების რაოდენობა და სხვა.  

 რადგან ენერგიის ბალანსების ანგარიშგება ხდება ყოველთვიურად, 

ამიტომ დანაკარგების ანგარიშიც უნდა მოხდეს ყოველთვიურად. 
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4.2. დაა და ტდა  პროგრამული კომპლექსებით დანაკარგების 

ანგარიშის ამოცანა 

 

სს ,,თელასის“ ქსელი, როგორც ყველა გამანაწილებელი ქსელი 

ძირითადად შესრულებულია საჰაერო ელექტრო გადამცემი ხაზების, 

საკაბელო ქსელის, ძალოვანი ტრანსფორმატორების და კედევ სხვადასხვა 

დანადგარ-მოწყობილობებისაგან. ამ ქსელის ელემენტებს გააჩნიათ როგორც 

წრფივი ისე არაწრფივი ვოლტამპერული მახასიათებლები. ამქსელის 

დანადგარ-მოწყობილობების აქტიური და ინდუქტიური წინაღობების 

ცვლილება ხდება სიხშირის დამოკიდებულებით. ამ საკითხის 

გათვალისწინება ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშის დროს 

წარმოადგენს მნიშვნელოვან სირთულეს. არ არსებობს ამომწურავი 

ინფორმაცია ქსელის ყველა ელემენის მუშაობის რეჟიმების და 

პარამეტრების შესახებ, რაც აძნელებს შერჩეული  პროგრამული კომპლექსის 

გამოყენებისას ძირითადი ამოცანის სრულყოფილად გადაწყვეტას. 

თუ გვექნება კატალოგები, დანადგარების და მოწყობილობების 

საპასპორტო მონაცემები, ელექტროგადამცემი ხაზების და საკაბელო 

ხაზების  სიგრძეები და კვეთები და მთლიანი ჩანაცვლების სქემა, მაშინ 

დაბალი დატვირთვების შემთხვევაში სასურველია გამოყეებული იქნას 

დანაკარგების ანგარიშის  სქემა-ტექნიკური მეთოდი.  

თანამედროვე გამზომი და აღრიცხვის სისტემების ტექნიკური 

შესაძლებლობები საშუალებას იძლევა  ელექტროენერგიის დანაკარგების  

ანგარიში და შეფასება მოხდეს ბალანსების მეთოდით, რომელიც 

საშუალებას იძლევა დანაკარგების ანგარიში მოხდეს  მრიცხველების და მის 

წრედებში გამოყენებული დენის და ძაბვის ტრანსფორმატორების  

მიხედვით, რომლებიც  ელ.ქსელის შესაბამის ადგილებზე.  (პრობლემას 

წარმოადგენს ყველა აღრიცხვის საშუალებიდან ერთდროულად ჩვენებების 

აღება). ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა, რომ დიდი მოცულობის 

ანგარიშებისდ ჩატარების გარეშე  მოხდეს შედეგების მიღწევა, და 
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შედარებით მეტი ალბათობით გამორიცხული იქნეს ანგარიშით 

გაპირობებული  ცდომილებები. 

ეს პროგრამები საშუალებას იძლევა სს „თელასის“ 

ელექტრომომარაგების და საანგარიშო სტრუქტურული სქემის შესაბამისად,  

დატვირთვის რეჟიმების ცვლილებებისგან დამოკიდებულებით და 

გაზომვების შედეგების მიხედვით მოხდეს რეალურ დროში მდგომარეობის 

შეფასება.  

სს „თელასის“ დანაკარგების ანგარიშის სტრუქტურული 

სქემისათვის, აღნიშნული პროგრამული კომპლექსის გამოყენებით, 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების დადგენა  უნდა მოხდეს 

ანგარიშის განხორციელებით [14,16, 35]. როგორც ყველა მოდელს და 

საანგარიშო სისტემას აქვს განსაზღვრული სიდიდის ცდომილება, 

ყოველთვის არსებობსდა იარსებებს განსხვავება რეალობასა და 

ანგარი\შებით მიღებულ შედეგებს შორის. ამიტომ ელექტროენერგიის 

ტექნიკური დანაკარგების სწორი და ობიექტური შეფასებისათვის  უნდა 

იყოს მცდელობა და მზაობა. ეს ცდომილება დაყვანილი იქნას მინიმუმამდე.  

ელექტროენერგიის დანაკარგები ფიდედების მიხედვით განისაზღვრება 

მთავარი აღრიცხვის უბანზე გატარებული ელექტროენერგიის [35] 

მოცულობის მიხედვით:  

ΔW=(W2ა*K2ფა+W2რ*K2ფრ)*Rე/U2T                                         (4.28) 

სადაც Wა - არის აქტიური ელექტროენერგია 

            Wრ - რეაქტიურლილ ელექტროენერგია  

            Rე - ქსელის გახსნილი უბნის ექვივალენტური წინაღობა, რომელიც 

შედგება ეგხ-სა და ტრანსფორმატორებისაგან. 

 სს ,,თელასის“ ქსელისათვის ელექტროენერგიის დანაკარგების 

ანგარიშისათვის ჩვენს მიერ მიმდინარეობს ტდა-3 პროგრამული 

კომპლექსის მიხედვით ანგარიში და ანალიზი. პრაქტიკულად 

გაანგარიშებული და გაანალიზებული იქნება:  

 ელექტროენერგიის ნორმირებული დანაკარგების ანგარიში; 
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 დასაშვები ფაქტიური უბალანსობა; 

 აღურიცხავი ელექტროენერგიის რაოდენობა 0,4-110 კვ ძაბვის 

ქსელში; 

ტდა-3 პროგრამული [35,36] კომპლექსი საშვალებას იძლევა  

უზრუნველოფილი იქნეს ქვემოთ ჩამოთვლილი ამოცანების რეალიზაცია 

და  შესრულდეს:  

დამყარებული რეჟიმის ანგარიში განშტოებებში  [21,18,35] 

სიმძლავრის, ნაკადების,  დენების, კვანძებში ძაბვების დონეების, ხაზების 

და ტრანსფორმატორების ჩატვირთვის კოეფიციენტების 6(10), 35, 110 კვ სს 

„თელასის“ ელექტრული ქსელისათვის, როგორც ძირითადე  ისე 

არასრულფასოვანისქემების რეალიზაციის დროს; სიმძლავრისა და 

ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიში 6(10), 35, 110 კვ სს „თელასის“  

ელექტრომომარაგების სქემისათვის;    2 ფაზა და 3 ფაზა მოკლედ შერთვის 

დენების ანგარიში და სხვა. 

ანგარიშსათვის ამოსავალ (საწყის) მონაცემებად ითვლება:  

სისტემური პარამეტრები - ქსელის საანგარიშო სტრუქტურული  სქემა:  

ელექტროგადამცემი ხაზების  სიგრძეები, კაბელების და გამტარების 

ტიპები, კვეთები, პარალელური ხაზების რაოდენობა, საბალანსო 

საკუთრება; ტრანსფორმატორების დადგმული სიმძლავრე, გამომყვანების 

მდგომარეობა, დატვირთვები, საბალანსო კუთვნილება. 

პროგრამული კომპლექსის შერწყმის ასეთი ვარიანტი იძლევა 

საშუალებას მოხდეს :  

ტექნიკური ხასიათის ამოცანების:  

- ელექტროენერგიის მრიცხველების ჩვენებების ინფორმაციის პროცესების 

ავტომატიზირებით განხორციელდება, ნებისმიერი საანგარიშო 

პერიოდისათვის და ასეთნაირად გამოირიცხოს პერსონალის მიერ 

დაშვებული შეცდომები (ცდომილება) მრიცხველების ჩვენებების 

წაკითხვის და ამ ჩვენებების  ტდა-3  პროგრამის ბაზაში შეტანის დროს; 

-  შესრულდეს უბალანსობის ანგარიში ნებისმიერი პერიოდისათვის ; 
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- გამოყენებული იქნას ადრეულ ეტაპზე შეტანილი ქსელის ელექტრული 

სქემა და ასეთნაირად შემცირდეს პერსონალის შრომითი დანახარჯები 

ელექტრული სქემის ხელახალ კოდირებაზე;  

- გამოირიცხოს პერსონალის შეცდომები ტდა-3 პროგრამული კომპლექსის 

ბაზაში შეყვანისას იმ პირობით, რომ ინფორმაციის გამოსახვის სისტემაში 

ჩანდეს ფორმულირება სქემის სწორად შეყვანის შესახებ; 

- ინფორმაციის გამოსახვის სისტემაში (სქემაში) გამოყვანილი იქნას 

რეჟიმების ანგარიშების შედეგები, ელექტრო ენერგიის და სიმძლავრის 

დანაკარგების შესახებ; 

კომერციული ხასიათის ამოცანების:  

- გამოყენებული იქნას ელექტროენერგიის მოხმარების მონაცემები და 

ინფორმაციები ქსელზე ახალი აბონენტების მიერთების შესახებ და 

ასეთნაირად მნიშვნელოვნად შემცირდეს პერსონალის შრომითი 

დანახარჯები სასარგებლო გაცემის განმეორებით შეტანაზე; 

- ტდა-3 კომპლექსის ბაზაში, პერსონალის მიერ ელექტროენერგიის 

მომხმარებელი აბონენტების მრიცხველების ჩვენებების ყოველთვიური 

შეტანებისას დაშვებული შეცდომების გამორიცხვა; 

- მოხდეს ენერგოკომპანიის ელექტროენერგიის შიდა ბალანსების 

ფორმირება 

ასევე შეიძლება განხორციელდეს მონაცემების შეყვანა დანადგარების და 

მათი პასპორტიზაციის შედეგად;  

- გამოყენებული იქნას მონაცემები გამოყენებული დანადგარების 

ჩამონათვლის მიხედვით (კვების ცენტრები, სატრანსფორმატორო 

ქვესადგურები, საჰაერო და საკაბელო ხაზები, დენის და ძაბვის 

ტრანსფორმატორები, მრიცხველები); 

-  გამოირიცხოს პერსონალის შეცდომები ხელსაწყოების და მზომი 

მოწყობილობების სიზუსტის კლასების მიხედვით (დენის ტრ-რები, ძაბვის 

ტრ-რები, მრიცხველები); 

 



 
 

44 

 

თავი 5.  ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის 

პროგრამული კომპლექსები 

 

5.1. საერთო მიმოხილვა 

 

         სს „თელასში“ 13 წლის განმავლობაში ხორციელდება მნიშვნელოვანი 

იმვესტიციების ჩადება და ხდება ქსელის და გამანაწილებელი 

მოწყობილობების რეაბილიტაცია, შესაბამისად შეინიშნება 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების შემცირების ტენდენცია. 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების სიდიდე მნიშვნელოვნად 

შემცირდა 2013 წლიდან და პრაქტიკულად მიუახლოვდა, არსებული 

ქსელისათვის, მის ოპტიმალურ მნიშვნელობას. ღეისათვის (ამჟამად) იმის 

მტკიცება, რომ არსებული ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების 

სიდიდე არის ოპტიმალური არ შეიძლება, რადგან სს „თელასში“ 

საბოლოოდ არ არის ორგანიზებული ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის 

სამუშაოები და პროცედურები.  ელექტროენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგების გაანგარიშებული, ამ პროგრამული კომპლექსის საფუძველზე,  

დონე საშუალებას მოგვცემს მოვახდინოთ მისი შედარება ფაქტიურთან და 

დავასაბათოდ ან უარვყოთ მისი სისწორე. 

         ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშის, ანალიზის,  შემცირების, 

და მონიტორინგის გაყოფისათვის (როგორც საანგარიშო ისე ტექნიკურის), 

სს „თელასში“ არსებული კომპეტენციის სრულყოფილად გამოყენების 

მიზნით, რეკომენდირებულია ცენტრის პასუხისმგებლობა და უფლება-

მოვალეობები გადანაწილებული  იქნას, შესაბამისად,  სადისპეჩერო 

მართვის, ქსელის განვითარების და საწარმოო საქმიანობის დაგეგმვისა და 

ანალიზის სამსახურებს შორის. 

         რეკომენდირებულია ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების 

ანგარიშზე პასუხისმგებლად დაინიშნოს სადისპეჩერო მართვის 

სამსახური.თვის სამსახური.  
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         ქსელის განვითარების და საწარმოო საქმიანობის დაგეგმვისა და 

ანალიზის სამსახური  დაინიშნოს  პასუხისმგებლად, საანგარიშო სქემების 

აქტუალიზაციის ნაწილში და ასევე პროგრამისათვის საწყისი მონაცემების 

მომზადებისათვის. 

         რეკომენდირებულია ყოველთვიურად გაფორმებული იქნას 

განმარტებითი ბარათები სადაც აღნიშნული იქნება ელექტროენერგიის 

ტექნიკური დანაკარგებზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი და მიზეზები. 

საქართველოს ტერიტორიაზე, ტექნოლოგიური დანაკარგების ანგარიშის 

განსაზღვრისათვის  დასაშვები  მეთოდები. 

საქართველოს ტერიტორიაზე,ელექტროენერგიის ნორმატიული 

დანაკარგების ანგარიშისათვის მოქმედებს „სემეკის“ 2014 წლის 30 

ივნისის #15 დადგენილება „ელექტროენერგიის ნორმატიული 

დანაკარგების წესი (თანმიმდევრობა)“  შემდგომში -ნორმატიული 

დანაკარგების ანგარიშის წესი-. 

ნორმატიული დანაკარგების ანგარიშის წესი არ ახდენს 

ელექტროენერგიის  ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის მეთოდების 

რეგლამენტირებას. 

2015 წელს სს „თელასისათვის“ ელექტროენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგების ანგარიშისას გამოყენებული იქნა: 

- 6(10)-110 კვ. ძაბვის ქსელში ელექტროენერგიის დატვირთვის 

დანაკარგების ანგარიშისათვის -საშუალო დატვირთვების  მეთოდი;  

- ელექტროენერგიის დატვირთვის დანაკარგების ანგარიშისათვის, 

0,4 კვ ძაბვის ქსელისათვის, გამოყენებული იქნა -განზოგადოებული 

პარამეტრების მეთოდი. 

ყველა მეთოდის გამოყენება არის დასაშვები. 

                სს ,,თელასი“-ს  ქსელის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშისათვის 

პროგრამული კომპლექსის შერჩევა 

შემუშავებული იქნა სს ,,თელასი“-ს  ქსელისათვის ელექტროენერგიის 

შემოდინების, სასარგებლო გაცემის და დანაკარგების  სტრუქტურა, სურ.1. 
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სადაც ნათლად ჩანს სრული ტექნოლოგიური პროცესი.   განხილული იქნა  

პროგრამული კომპლექსები (დაა-95 და ტდა-3) ეს პროგრამული კომპლექსი 

იძლევა საშუალებას განხორციელდეს ელექტროენერგიის დანაკარგების 

ანგარიში ელექტროენერგიის პირდაპირი შემოდინებისას,  ძაბვის 

საფეხურების მიხედვით, სასარგებლო ელექტროენერგიის გაცემის დროს, 

და ასევე სხვადასხვა ძაბვების შესაბამისად.  

 

5.2. პროგრამული კომპლექსი  (დაა-95) 

 

ეს კომპლექსი   შედგება 7 ძირითადი პროგრამისაგან: 

1. დაა-ძს გათვალისწინებულია ტექნოლოგიური დანაკარგების 

ანგარიშისათვის 110 კვ ძაბვის შეკრული ქსელისათვის, ასევე მოიცავს 

კარგვების ანგარიშს გვირგვინზე, ასევე ანხორციელებს დანაკარგების 

ანგარიშის ვარიანტების ავტომატურ შერჩევას, ნორმატიული 

მახასიათებლების კოეფიციენტების შემდგომი ანგარიშისათვის 

2. ნდ-1 - გათვალისწინებულია 110 კვ ძაბვის შეკრული ქსელისათვის, 

ტექნიკური დანაკარგების ნორმატიული მახასიათებლების 

კოეფიციენტების ანგარიშისათვის. დაა-ძს პროგრამით ჩატარებული 

სხვადასხვა ვარიანტების ანგარიშების შედეგად მიღებული შედეგების 

საფუძველზე 

3. დაა-110 -  გათვალისწინებულია 35-110 კვ ძაბვის რადიალურ ქსელში 

ტექნიკური დანაკარგების და მათი ნორმატიული მახასიათებლების 

ანგარიშისათვის 

4. დაა-10 - გათვალისწინებულია 6-10 კვ ძაბვის გამანაწილებელ ქსელში 

ტექნიკური დანაკარგების და მათი ნორმატიული მახასიათებლების 

ანგარიშისათვის 

5. რძქქ- გათვალისწინებულია ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშისათვის 

დანაკარგებში, ქსელებში და ქვესადგურებში - საკუთარი მოხმარების ტრ-

რებში, კონდენსატორების ბატარეებში, მაშუნტირებელ და დენშემზღუდავ 
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რეაქტორებში, პირდაპირი ჩართვის მრიცხველებში, მზომ 

ტრანსფორმატორებში, მაღალი სიხშირის კავშირის მოწყობილობების 

მაერთებლებშ, საჰაერო ხაზების იზოლატორებში გაჟონვის დენებით 

განპირობებული, საკაბელო ხაზების იზოლატორებში, ასევე ქვესადგურების 

საკუთარი მოხმარების ელექტროენერგიის ნორმატიული ხარჯების 

ანგარიშისათვის 

6. დაა-აღ - დანიშნულებაა განხორციელდეს ელექტროენერგიის 

დანაკარგების ანგარიში, რომელიც განპირობებულია ელექტროენერგიის 

აღრიცხვის ხელსაწყოებით (მზომი ტრანსფორმატორების და მიერთების 

წრედების ჩათვლით), ასევე ობიექტებზე ელექტროენერგიის ფაქტიური და 

დასაშვები უბალანსობით გამოწვეული დანაკარგები (ფიდერი, 

ქვესადგური). 

7. სდ - გათვალისწინებულია საანგარიშო ფორმების მაჩვენებლების 

ანგარიშისათვის დაა-1ქ; დაა-2ქ; დაა-3ქ. აღნიშნული პროგრამების 

გამოყენების სფერო წარმოდგენილია სტრუქტურის სახით სურათი 5-ზე.  

ΔWტექ - არის ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგები; 

W სმ - არის ქვესადგურის საკუტარი მოხმარების ელექტროენერგიის ხარჯი; 

δW აღრ - აღურიცხავი ელექტროენერგია, რომელიც განპირობებულია 

აღრიცხვის  ხელსაწყოების ცდომილებით; 

ΔW კომ - ელექტროენერგიის კომერციული დანაკარგები, რომელიც 

განპირობებულია ელექტროენერგიის დატაცებით, მრიცხველების 

ცვენებების შეუსაბამობა გადახდილ თანხებთან და სხვა. 

ΔW კომ - ელექტროენერგიის კომერციული დანაკარგები, რომელიც 

განპირობებულია ელექტროენერგიის დატაცებით, მრიცხველების 

ცვენებების შეუსაბამობა გადახდილ თანხებთან და სხვა.  
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       ცხრილი 1.  დაა-95 - პროგრამული კომპლექსის გამოყენების სფერო 

 

ΔWტექ 

 

W სმ 

 

δ W აღრ 

 

Δ W კომ 

1 2 3 4 5 6 7 

ძირითადი 

ქსელი 

რადიალ

ური 

ქსელები 

35-110 

კვ. 

ქსელები 

6-10 კვ. 

და 

0,4კვ. 

ქსელების და 

ქვესადგურების 

მოწყობილო 

ბები 

ხარჟი 

ქვესადგურე

ბში 

აღრიცხვი

ს 

ცდომილე

ბა 

კომერციუ

ლი 

დანაკაქრგე

ბი 

დაა-ძს 

ნდ-1 

დაა-110 დაა-

10 

დაა - ძსქ დაა -ძსქვ დაა-აღ  

 

დაა-95 –ის პროგრამული კომპლექსი ორიენტირებულია 

ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშის ისეთი პრობლემების 

გადაწყვეტაზე, რომლებიც ითვლებიან ქსელის რეჟიმების ინტეგრალურ 

მახასიათებლებად ხანგრძლივ პერიოდში. მინიმალურ საანგარიშო 

პერიოდში შეიძლება იყოს ერთი თვე, ამიტომ ასეთი რეჟიმების ანგარიშის 

მინიმალური პერიოდულობა არის ანგარიშის ყოველი ერთ თვეში 

შესრულება.  

 როგორც წესი ქსელის სქემა არ რჩება მუდმივი და იგი განიცდის 

ცვლილებას საანგარიშო თვის განმავლობაში, დამოკიდებულია ქსელის 

მუშაობის რეჟიმზე და დისპეჩერიზაციის პერიოდში განიცდის ცვლილებას.  

თუმცა ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშისათვის არა აქვს დიდი 

მნიშვნელობა ამა თუ იმ საკომუტაციო აპარატურის მდგომარეობას, 

ჩართულია თუ გამორთული. დანაკარგების ანგარიში - ეს არის 

დანაკარგების სტრუქტურა ხანგრძლივ პერიოდზე.  

დაა-95 პროგრამულ კომპლექსში გათვალისწინებულია ქსელის 

სქემების გრაფიკული გამოსახულების შეტანა და საერთო მონაცემების 

ბაზის შექმნა, რომელიც საშუალებას იძლევა მოხდეს როგორც 
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ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიში, ისე ჩატარდეს მ.შ. დენების 

ანგარიშ, სარელეო დაცვის დანაყენების შერჩევა და სხვა.  

პროგრამული კომპლექსის ძირითადი ტექნოლოგიური პარამეტრები: 

1. ძირითადად საანგარიშო პერიოდს წარმოადგენს თვე. ყოველთვიური 

ანგარიშების შედეგები ინახება არქივში. პროგრამა საშუალება იძლევა 

ამობეჭდილი იქნას ნებისმიერი თვის ანგარიშის შედეგები, ასევე ჯამური 

(მონაცემები) შედეგები.  

არქივში არ ინახება საწყისი მონაცემები. ამიტომ უკან დაბრუნება და წინა 

თვის მონაცემების კორექტირება არ შეიძლება. ამიტომ პროგრამის 

ამუშავებამდე უნდა შემოწმდეს საწყისი მონაცემების სისწორე, ჩატარდეს 

ანგარიში და მოხდეს შედეგების არქივში შენახვა. შესაძლებელია მიმდინარე 

თვისთვის შეიქმნას კოპირებული დოკუმენტი, თუკი საჭირო გახდება უკან 

დაბრუნება. 

2. წლიური დანაკარგები განისაზღვრება   არქივის  საშუალებით, როგორც 

წინა 12 თვის ანგარიშის ჯამი. ამისათვის  არქივის ფანჯარა   ყენდება 

პერიოდში ,,იანვარი-დეკემბერი“. პროგნოზული ვარიანტისათვის 

შესაძლებელია წლიური ანგარიშის შესრულება. პერიოდი ,,წელი“ არის 

თვის სიაში ,,დეკემბერის“ შემდეგ. წლიური ანგარიშისათვის საჭიროა 

შეტანილი იქნას ელექტროენერგიის გაცემის წლიური მაჩვენებლები და 

წლიური დატვირთვის გრაფიკები. არქივში პერიოდი   ,,წელი“ აღნიშნულია 

#13 ველში ,,поле“. თვის დაყენება ხდება ველში ,,с“.  

3. პროგრამული კომპლექსი ითვალისწინებს დაბეჭდვის რამდენიმე 

ვარიანტს. კერძოდ შეიძლება არ გამოითვალოს პროგრამის სრული ქუდი , 

რომელიც შეიცავს მთელი პროგრამის დასახელებას, შემქმნელების შესახებ 

ინფორმაცის, სერთიფიკატები და სხვა. ოპერატიული ანგარიშისას ამ 

ინფორმაციის მუდმივად ბეჭდვა საჭირო არ არის. ჩაბეჭდილის 

მოცილებისათვის საჭირო ველში მოცილდეს ,,ქუდის დაბეჭდვა“. ამის 

გარდა დაა-ძს, დაა-10, და დაა-110 პროგრამებში გათვალისწინებულია 

ანგარიშის შედეგების სრული და შემცირებული. სრული დაბეჭდვა საჭიროა 
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დანაკარგების ანალიზისათვის. ოპერატიული ანგარიშებისათვის 

საკმარისია შემცირებული ბეჭდვა. შემცირებული ბეჭდვა ხორციელდება 

არქივიდან. შემცირებულ ბეჭდვის ცხრილებში, ნორმატიული 

მახასიათებლის კოეფიციენტების ნაცვლად, მოიყვანება ქსელის 

განზოგადოებული პარამეტრები (ტრანსფორმატორების ჯამური 

სიმძლავრე და ხაზის ჯამური სიგრძე). არქივიდან დაა-10 და დაა-110 

შეიძლება დასაბეჭდად გამოტანილი იქნას სიმძლავრის დანაკარგის 

ცხრილები. რაპ-ძს პროგრამაში სიმძლავრის დანაკარგები გამოიტანება 

ძირითად მენიუში.  

4. პროგრამაში გამოიყენება ხაზის და ტრანსფორმატორების ცნობარები. ეს 

ცნობარები არ ითვლება ბაზად, სადაც იკრიბება დანადგარების და 

მოწყობილობების ძირითადი მახასიათებლები, რომლებიც დამზადებულია 

სხვადასხვა მწარმოებლის მიერ. ბაზისური მონაცემები აიღება 

ელექტროტექნიკური ცნობარებიდან, თუმცა ქსელში გამოყენებულია 

უცხოური მწარმოებლის მიერ დამზადებული დანადგარები და 

მოწყობილობები, ამიტომ მათი შეტანა უნდა მოხდეს საპასპორტო 

მონაცემებიდან 

5. დაა-ძს, დაა-110 და დაა-10 პროგრამებით ხდება დანადგარების ანგარიშის 

რამდენიმე მეთოდი და დამოკიდებულია საწყისი ინფორმაციის 

მოცულობაზე. რაც მეტია სრული ინფორმაცი, მით უკეთესია დანაკარგების 

შესაძლო მნიშვნელობების ინტერვალები.  

6. დანაკარგები რადიალურ ქსელებში 0,4-6-10-35 კვ რომელებიც 

გამოითვლება დაა-10 და დაა-110 პროგრამებით, გამოითვლება 

ნორმატიული კოეფიციენტები. ელექტროენერგიის დანაკარგები 

ძირითადად დამოკიდებულია საერთო გაცემული ელექტროენერგიის 

ხარჯზე და ძირითადად ქსელისათვის ხდება ამ პროგრამული კომპლექსის 

გამოყენება. 

სტქუქტურისათვის შემადგენელი პარამეტრების ანგარიში ჩატარებული 

იქნა ჩვენს მიერ შერჩეული დაა-95 პროგრამული კომპლექსის გამოყენებით. 



 
 

51 

 

პროგრამული კომპლექსის სფეროს შეადგენს სს ,,თელასი“-ს ოპერატიული 

სადისპეჩერო, ენერგოგასაღების და მეტროლოგიური სამსახურები.  

ჩვენს მოერ შემუშავებული იქნა სს ,,თელასი“-ს  ქსელისათვის 

ელექტროენერგიის შემოდინების, სასარგებლო გაცემის და დანაკარგების  

სტრუქტურა, ნახ.2. სადაც ნათლად ჩანს სრული ტექნოლოგიური პროცესი.  

შერჩეული იქნა  პროგრამული კომპლექსი (დაა-95) ეს პროგრამული 

კომპლექსი იძლევა საშუალებას განხორციელდეს ელექტროენერგიის 

დანაკარგების ანგარიში ელექტროენერგიის პირდაპირი შემოდინებისას,  

ძაბვის საფეხურების მიხედვით, სასარგებლო ელექტროენერგიის გაცემის 

დროს, და ასევე სხვადასხვა ძაბვების შესაბამისად.  

 

5.3.       პროგრამული კომპლექსი (ტდა-3) 

 

1-ენერგოსისტემის ელემენტების პარამეტრები 

2-მრიცხველების ჩვენებები, ელექტროენერგიის გაცემა 

3-ელექტროგადამცემი ხაზების სქემები 

4-ენერგოსისტემის ხაზების სქქემები და ელემენტების პარამეტრები 

5-ელექტროენერგიის მრიცხველების მაჩვენებლები 

6-ნორმატიული დანაკარგების სტრუქტურული მდგენელების ანგარიშის 

შედეგები 

7-ელექტროენერგიის ბალანსების ფორმირება. ელექტროენერგიის და 

სიმძლავრის ანგარიშის შედეგები 

8-სქემების და ანგარიშების გამოსახვის შედეგები 

ეს კომპლექსი [35,36,37] მოიცავს 3 პროგრამას. თვითოეულის 

დანიშნულებაა გადაწყვიტოს კონკრეტული ამოცანა, როგორიცაა: 

ტდა-3.1. 

- დამყარებული რეჟიმების ანგარიში, განშტოებებში დენების, 

სიმძლავრეების ნაკადების, კვანძებში ძაბვის დონეების, ხაზის და 
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ტრანსფორმატორების ჩატვირთვის კოეფიციენტების, ანგარიშები,  6(10),35, 

110, 220 კვ ძაბვის გახსნილ ქსელში; 

- ელექტროენერგიის და სიმძლავრის დანაკარგები 6(10),  35, 110, 220 კვ 

ძაბვის გახსნილ ქსელში  (ელექტრულ სქემებში); 

- ელექტროენერგიის  წლიური დანაკარგების ანგარიში, განაწილებული 

თვეების მიხედვით, შეკრული ქსელისათვის დღიური მახასიათებლების 

მიხედვით, პროგრამული კომპლექსის შესრულებული რეჟიმების ანგარიშის 

შედეგების გამოყენებით; 

-   6(10),35, 110, 220 კვ ძაბვის  ქსელში 2 ფაზა და 3 ფაზა მოკლედ შერთვის 

დენების ანგარიში; 

- გამანაწილებელი ქსელისათვის, სარემონტო და ავარიის შემდგომი 

პერიოდისათვის, ოპერატიული გადართვების რეჟიმების შეფასება; 

- ელექტროენერგიის დანაკარგები დამატებით დანადგარებში: აღრიცხვის 

ხელსაწყოებში,  (მზომ ძაბვის და დენის ტრანსფორმატორებში, პირდაპირი 

ჩართვის მრიცხველებში), ვენტილურ მცლელებში,  მაშუნტებელ 

რეაქორებში, სინქრონულ კომპენსატორებში, ძაბვის შემზღუდველებში,  

მაღალი სიხშირის მისაერთებელ [35,36] მოწყობილობებში, შემაერთებელ 

გამტარებში,  ქვესადგურებში სალტეებზე; 

-   დანაკარგები მაკომპენსირებელ მოწყობილობებში; 

-    დანაკარგები გვირგვინზე; 

-    დანაკარგები მაღალი ძაბვის იზოლიატორებზე -გაჟონვის დენების 

დროს; 

-    დანაკარგები საკაბელო ხაზების იზოლიაციაში; 

-   ელექტროენერგიის   ნორმატიული  დანაკარგების ცხრილების, ჯამური 

ცხრილების ფორმირება, ძაბვების დონეების მიხედვით, სტრუქტურულ 

მდგენელებად ტექნოლოგიურ დანაკარგების და ქსელური კომპანიის 

განყოფილებების მიხედვით; 

-  საანგარიშო ცხრილების ფორმირება, არსებული მოქმედი წესის 

მთხოვნების შესაბამისად. 
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ნახ.2. კავშირი ტდა-3 პროგრამასა და ეაკას (АСКУЭ) შორის 

დაა-3.2.  

- დამყარებული რეჟიმების ანგარიში, განშტოებებში დენების, 

სიმძლავრეების ნაკადების განსაზღვრით, კვანძებში ძაბვის დონეების, 

ელექტრული ქსელის  10/0,4 კვ. ხაზებში  ჩატვირთვის კოეფიციენტების 

ანგარიშები (ქსელის ელექტრული სქემის გათვალისწინებით, ფაზების 

მბშ სისტემები 

ელექტროდანადგარების 

მიხედვით  და მათი 

პასპორტიზაცია 

ენერგო  გამსაღებელი 

სისტემები 

გეოსაინფორმაციო 

სისტემები 

ინფორმაციის 

გამოსახვის სისტემები 

ეაკმს (АСКУЭ) 

ტდა-3 ის 

მონაცემთა ბაზა 

ელ.ენერგიის დანაკარგის 

ნორმატივი 

ენერგოგასაღების 

სისტემები 

ინფორმაციის 

გამოსახვის სისტემები 

ტდა 3-

1 

ტდა 3-2 ტდა 3-3 

1 2 3 4 5 

6 7 8 
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არასიმეტრიული დატვირთვისას და უბნების არასრული ფაზებით 

რეალიზაციის დროს); 

- სიმძლავრის და ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიში  10/0,4კვ. 

ძაბვის ქსელებში, ქსელის ელექტრული სქემის გათვალისწინებით, ფაზების 

არასიმეტრიული დატვირთვისას და უბნების არასრული ფაზებით 

რეალიზაციის დროს; 

- სიმძლავრის და ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიში  10/0,4კვ. 

ძაბვის ქსელებში, სქემები შეყვანის გარეშე, განზოგადოებული 

პარამეტრების ან ძაბვის დანაკარგების მიხედვით. 

დაა-3.3. 

- ბაზური მონაცემების შეყვანა აბონენტების მიერ მოხმარებული 

ელექტროენერგიის შესაბამისად მათი აღრიცხვის წერტილების ქსელის 

სქემასთან მიბმით; 

-  ელქტროენერგიის აღურიცხავი დასაშვები, გახსნილი ელექტრული 

სქემისათვი ფაქტიური  უბალანსობის და რაოდენობის, დასაშვები 

სიდიდეების ანგარიში, ქსელის კვანძებთან ფაქტიურად მიერთებულ 

აბონენტების  გათვალისწინებით,. ასევე  ელექტროენერგიის დანაკარგების 

მეტროლოგიური მდგენელების გათვალისწინებით; 

დაა-3. პროგრამული კომპლექსის ძირითად [35,37] ღირსებებად ითვლება: 

1. ელექტროენერგიის   ნორმირებული დანაკარგების  გადაწყვეტის 

ამოცანის  კომპლექსური მიდგომა, როგორიცაა:  

-ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში, ფართო 

დიაპაზონით, 0,4კვოლტიდან   220კვოლტამდე,  ძაბვის დონეების მქონე 

ელექტრულ ქსელებში; 

-საშუალებას იძლევა ელექტროენერგიის ნირმატიული ტექნოლოგიური 

დანაკარგების ანგარიში განხორციელდეს, როგორც ცალკეული 

ელემენტების მიხედვით ისე შეფასებითი მეთოდით; 
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-ელექტრული ქსელის რეჟიმული პარამეტრების ანგარიში 

განხორციელდეს, დატვირთვების გაზომვების მონაცემებით,  დროის  დიდი 

ინტერვალებისათვის  ნახევარი საათიდან-წლამდე; 

-ანგარიშის შედეგების საფუძველზე სათანადო საანგარიშო ფორმების 

მომზადება. 

2. ანგარიშისათვის გამოყენებული   საწყისი მონაცემების და მიღებული 

შედეგების  ხედვა და გამჭვირვალობა. 

3. ქსელის სქემების და დატვირთვების მიხედვით ერთიანი ბაზური 

მონაცემების გამოყენება ქვემოთ ჩამოთვლილი კომპლექსური ამოცანების 

გადასაწყვეტად: 

- ელექტრული ქსელის  რეჟიმული პარამეტრებვბის  შეფასება; 

- ელექტრული ენერგიის ტექნოლოგიური დანაკარგების ნორმირება; 

- მოკლედ ჩართვის დენების ანგარიში; 

- ფიდერების მიხედვით ელექტროენერგიის ბალანსების ანგარიში, 

ფიდერების მიხედვით ელექტროენერგიის ფაქტიური დანაკარგების 

სტრუქტურის ანალიზი; 

პროგრამის ინტერფეისი მოხერხებული და მარტივია , რაც საშუალებას 

იძლევა შემცირებული იქნას შრომის დანხარჯები ელექტრული ქსელის 

მომზადებისა და ანგარიშისათვის. სქემის შეყვანა მნიშვნელოვნად 

მარტივდება და ჩქარდება რედაქტირებული ცნობარების გამოყენებით. 

საანგარიშო სქემის პარამეტრები  ან ნებისმიერი მისი ელემენტის 

თვისება ხელმისაწვდომია დათვალიერდეს ნებისმიერ რეჟიმში. ფიდერის 

ანგარიშის შემდეგ შეიძლება დაემატოს ანგარიშის შედეგები. 

ერთდროულად   შეიძლება განხორციელდეს სიმძლავრის და 

ელექტროენერგის დანაკარგების ანგარიში. თვითოელი ფიდერის მიხედვით 

ანგარიშის შედეგები ინახება ჯამურ ცხრილებში, სადაც ხდება მათი 

შეჯამება კვების ცენტრების მიხედვით, ელექტრული ქსელის რაიონებად 

და მთელი ელექტრული ქსელისათვის, რაც საშუალებას იძლევა მოხდეს 

მიღებული შედეგების დეტალური ანალიზი. 
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სიმძლავრის და ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშის დეტალური 

შედეგები წარდგინდება 2 ცხრილის სახით, სადაც წარმოდგენილია 

დეტალური ინფორმაცია რეჟიმის პარამეტრების  შესახებ და ანგარიშის 

შედეგები ფიდერის  კვანძების და განშტოებების მიხედვით. 

ანგარიშის ყველა შდეგები შეიძლება შენახული იქნას ტექსტურ  ან  Excel-

ის ფორმატში. 

რეჟიმული პარამეტრების, სიმძლავრის  და ელექტროენერგიის 

დანაკარგების ანგარიში  10/0,4კვ ძაბვის ქსელში შეიძლება შესრულდეს 

საწყისი მონაცემებით, რომელიც მიწოდებულია უშუალოდ   10/0,4კვ ძაბვის  

ხაზებისათვის ან სატრანსფორმატორო ქვესადგურის მონაცემებით 

(გამოითვლება პროგრამით ან შეყავს მომხმარებელს). ყველა ანგარიშები 

სრულდება ქსელის ელექტრული სქემის გათვალისწინებით, ფაზების 

არასიმეტრიული დატვირთვისას და  ქსელთან აბონენტების მიბმით. 

ანგარიშის   შედეგები  არის: სიმძლავრის და ელექტროენერგიის 

ფარდობითი და აბსოლუტური  დანაკარგების სახით ხაზის თვითოეული 

უბნისათვის; კვანძებში ძაბვის დონეების მიხედვით; ძაბვის ფარდობითი 

დანაკარგები;  (პროცენტებში ნომინალურიდან და პროცენტებში 

მიწოდწებულიდან ჯვების ცენტრების შესაბამისად),  დამატებითი 

დანაკარგების კოეფიციენტი, რომელიც გამოწვეულია ფაზების 

არასიმეტრიული დატვირთვებით; ძაბვის   დანაკარგების მაქსიმალური 

მნიშვნელობები; შეფასებითი ანგარიშების  შესრულებისათვის  

განისაზღვრება მაგისტრალების სიგრძეები ერთი, ორი და სამი ფაზის 

განშტოებებისათვის. 

ანგარიშის შედეგები და მონაცემების ბაზა  ინახება ანგარიშის მეოდის 

შესაბამისად  ჯამურ ცხრილში ყველა ფიდერისათვის.  ჯამურ ცხრილში 

იჯამება შე3დეგები: სატრანსფორმატორო ქვესადგურების  (სჯ),  6(10) კვ. 

ფიდერების,  კვების ცენტრების, ელექტრული ქსელის  რაიონების და 

მთელი ელექტრული ქსელის მიხედვით. 
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სს „თელასის“ 6(10)-110 კვ. ძაბვის ელეტრულ ქსელში ელექტროენერგიის 

ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშისათვის, 0,38-110კვ ძაბვის ქსელში,  

სურა.1-ზე წარმოდგენილი სქემის მიხედვით,    ძირითადად გამოყენებული 

იქნა  ორი  პროგრამული კომპლექსი „დაა სტანდარტი“  და „დაა-ძს“ 

დატვირთვის დანაკარგების ანგარიში 0,4კვ.ძაბვის ქსელში შესრულებულია 

Excel-ის პროგრამაში.   

ელექტროენერგიის დამატებითი დანაკარგები: გვირგვინზე, გაჟონვის 

დენებისგან დანაკარგები შემართებელ კაბელებში, გამტარებში და შემკრებ 

სალტეებში შესრულებულია  Excel- ის პროგრამაში. 

ელეტრენრგიის ფაქტიური და ტექნიკური დანაკარგების დონის 

ანალიზისათვის  ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში 

„დაა სტანდარტი“ და „დაა ძს“  ჩატარდა საანგარიშო პერიოდისათვის თვე 

(წარმოდგენილია დანართებში 1, 2, 3). 
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თავი  6.  ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების 

ანგარიში, სს „თელასის“ ქსელისათვის,  პროგრამული 

კომპლექსების გამოყენებით 

 

6.1.  ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში, დაა-95, პროგრამული 

კომპლექსის გამოყენებით   110-35 -10-6-0,4კვ  ძაბვის 

ქსელისათვის 

 

სს „თელასის“ ელექტრული ქსელებისათვის (სურათი-4)   

შემუშავებული ელექტროენერგიის შემოდინების, სასარგებლო გაცემის და 

ძაბვის  საფეხურების მიხედვით, დანაკარგების სტრუქტურის (სურათი 2) 

საფუძველზე,   ჩატარებული იქნა ელექტროენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგების ანგარიში დაა-95 პროგრამული კომპლექსის გამოყენებით. 

ჩატარებულუ იქნა  ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში    

პროგრამული კომპლექსის  დაა-95  ის გამოყენებით [4]. პროგრამის 

შემადგენლობაში  შედის 7 მინი პროგრამა რომლებიც ახორციელებენ 

ტექნოლოგიური დანაკარგების ანგარიშსს 110 კვ ძაბვის შეკრული 

ქსელისათვის,  მოიცავს კარგვების ანგარიშს გვირგვინზე, ახორციელებს 

დანაკარგების ანგარიშის ვარიანტების ავტომატურ შერჩევას,  ნორმატიული 

მახასიათებლების კოეფიციენტების შემდგომი ანგარიშისათვის ამ 

პროგრამით ჩატარებული სხვადასხვა ვარიანტების ანგარიშების შედეგად 

მიღებული შედეგების საფუძველზე;  35-110 კვ ძაბვის რადიალურ ქსელში 

ტექნიკური დანაკარგების და მათი ნორმატიული მახასიათებლების 

ანგარიშისათვის;  6-10 კვ ძაბვის გამანაწილებელ ქსელში ტექნიკური 

დანაკარგების და მათი ნორმატიული მახასიათებლების 

ანგარიშისათვის;ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშისათვის დანაკარგებში, 

ქსელებში და ქვესადგურებში - საკუთარი მოხმარების ტრ-რებში, 

კონდენსატორების ბატარეებში, მაშუნტირებელ და დენშემზღუდავ 
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რეაქტორებში, პირდაპირი ჩართვის მრიცხველებში, მზომ 

ტრანსფორმატორებში, მაღალი სიხშირის კავშირის მოწყობილობების 

მაერთებლებშ, საჰაერო ხაზების იზოლატორებში გაჟონვის დენებით 

განპირობებული, საკაბელო ხაზების იზოლატორებში, ასევე ქვესადგურების 

საკუთარი მოხმარების ელექტროენერგიის ნორმატიული ხარჯების 

ანგარიშისათვის;  ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიში, რომელიც 

განპირობებულია ელექტროენერგიის აღრიცხვის ხელსაწყოებით (მზომი 

ტრანსფორმატორების და მიერთების წრედების ჩათვლით), ასევე 

ობიექტებზე ელექტროენერგიის ფაქტიური და დასაშვები უბალანსობით 

გამოწვეული დანაკარგები (ფიდერი, ქვესადგური);  საანგარიშო ფორმების 

მაჩვენებლების ანგარიშისათვის.  

ამ პროგრამულ კომპლექსში გათვალისწინებულია ქსელის სქემების 

გრაფიკული გამოსახულების შეტანა და საერთო მონაცემების ბაზის შექმნა, 

რომელიც საშუალებას იძლევა მოხდეს როგორც ელექტროენერგიის 

დანაკარგების ანგარიში, ისე ჩატარდეს მ.შ. დენების ანგარიში, სარელეო 

დაცვის დანაყენების შერჩევა და სხვა. 

შემუშავებული დეტალური სტრუქტურისათვის შემადგენელი 

პარამეტრების ანგარიში ჩატარებული იქნა ჩვენს მიერ შერჩეული 

პროგრამული კომპლექსის გამოყენებით [5] სს „თელასის“ მთელი 

ქსელისათვის. დანაკარგების ანგარიში მოხდა საშუალო დატვირთვების 

მეთოდით.  
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ნახ.3. დაა პროგრამის ფანჯარა 110კვ ავშნიანის ხაზი 

 

 

ნახ.4. დაა პროგრამის ფანჯარა 110კვ ორთაჭალის ხაზის მონაცემები 
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ნახ.5. დაა პროგრამის ფანჯარა ავიაქარხნის და ორთაჭალის ტრ-ბი 

 

 

ნახ.6. დაა პროგრამის ფანჯარა საშვალო დტვირთვის მეთოდი 
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ნახ.7. დაა პროგრამის ფანჯარა 10/6 კვ ქსელისათვის 

 

 

ნახ.8. დაა პროგრამის ფანჯარა 10/6 კვ  გლდანი220-ის გამავალი ფიდერები 
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ნახ.9. დაა პროგრამის ფანჯარა 10/6 კვ  გლდანი220-ის გამავალი ფიდერი #5 

 

ცხრილი 2-ზე და 3-ზე  წარმოდგენილია ანგარიშის შედეგად მიღებული 

სიდიდეები.   

 

ცხრილი 2.  ელექტროენერგიის ჯამური დანაკარგების  წლიური ცხრილი 35-110კვ 

ძაბვების ქსელისათვის 

 

 

 

 

 

 

 

10414.525 9220.743 19691.335 14908.218 81.585 34742.417 0.79 0.60 1.39

2501584.051 10492.301 9349.227 19841.525 14974.765 90.650 34906.940 0.79 0.60 1.40

10570.077 9477.711 19991.715 15041.312 99.715 35071.463 0.80 0.60 1.40

გატარებული  

ელ.ენერგია 
ხაზებში, 

ათასი, კვ.სთ

 სულ: 

თელასი 

110/35 კვ.

დატვირთვი
ს

 უქმი სვლის ჯამური
  ხაზებში

ტრანსფორ
მატორებში

ჯამური
ტრანსფორ
მატორებში

საკაბელო 

ხაზების  

იზოლაციაში

დატვირთვის    უქმი სვლის

ჯამური

      % გატარებული ხაზებში

მინიმუმი/საშუალო/მაქსიმუმი

     ელ.ენერგიის დანაკარგები, ათასი კვ.სთ

       მინიმუმი/საშუალო/მაქსიმუმი
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ცხრილი 3.  ელექტროენერგიის ჯამური დანაკარგების წლიური ცხრილი 0,4-6-10კვ 

ძაბვების ქსელისათვის 

 

 

 

           სს „თელასში“ 13 წლის განმავლობაში ხორციელდება მნიშვნელოვანი 

იმვესტიციების ჩადება და ხდება ქსელის და გამანაწილებელი 

მოწყობილობების რეაბილიტაცია, შესაბამისად შეინიშნება 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების შემცირების ტენდენცია. 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების სიდიდე მნიშვნელოვნად 

შემცირდა 2013 წლიდან და პრაქტიკულად მიუახლოვდა, არსებული 

ქსელისათვის, მის ოპტიმალურ მნიშვნელობას. დღეისათვის (ამჟამად) იმის 

მტკიცება, რომ არსებული ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების 

სიდიდე არის ოპტიმალური არ შეიძლება, რადგან სს „თელასში“ 

საბოლოოდ არ არის ორგანიზებული ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის 

სამუშაოები და პროცედურები. ელექტროენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგების გაანგარიშება, ამ პროგრამული კომპლექსის საფუძველზე,  

საშუალებას მოგვცემს მოვახდინოთ მისი შედარება ფაქტიურთან და 

დავასაბუთოდ ან უარვყოთ მისი სისწორე. 

 

 

 ფიდერებში 6-20
0,4 კვ. 

ხაზებში

აბონენტის  სულ

 საკუთარი   ტრანზიტი

 სულ 6-60 კვ. ქსელში

0.000 20084.414 6950.475 27136.902 33311.954 1110.346 61820.253 32214.139 101949.112 1.190 1.460 2.717 1.782 4.480

2275524.810 1807996.860 20485.387 7069.895 27555.280 33510.510 1233.718 62299.508 32748.712 102962.940 1.210 1.470 2.738 1.811 4.525

2275524.810 0.000 20886.360 7189.315 27973.658 33709.066 1357.090 62778.763 33283.285 103976.768 1.230 1.480 2.759 1.841 4.569

7914.72

 ელ.ენერგიის დანაკარგები, % ქსელში გატარებულიდან

მინიმუმი/საშუალო/მაქსიმუმი

- პირობითად მუდმივი დანაკარგები 

შემაერთებელ ელემენტებში N17

გატარებული ელ.ენერგია,  ათასი, კვ.სთ ელ.ენერგიის დანაკარგები, ათასი კვ.სთ

მინიმუმი/საშუალო/მაქსიმუმი

  ხაზებში
ტრანსფორ

მატორებში

 უქმი 

სვლის
ჯამური

   სულ 6-

20 კვ.

ქსელი 0,4 

კვ.
ჯამური

ტრანსფორმ

ატორებში

საკაბელო 

ხაზების  

იზოლაციაშ

ი

დატვირთ

ვის
   სულ 6-20 კვ.ქსელი 0,4 კვ. ჯამური

დატვირთვის    უქმი სვლის

სულ: 

თელასი10/

6/0,4 კვ
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6.2.  ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში,   ტდა-3,  პროგრამული   

კომპლექსის გამოყენებით   110-35-10-6-0,4კვ ძაბვის 

ქსელისათვის 

 

1. ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების განსაზღვრის  მეთოდიკა 

1.1 საშუალო დატვირთვების მეთოდი 0,4 კვ 6(10)კვ და მაღალი 

ძაბვების ქსელებში ელექტროენერგიის დატვირთვის 

დანაკარგების ანგარიშისათვის 

1.2 .  6(10)კვ და მაღალ ქსელში ელექტროენერგიის დატვირთვის 

დანაკარგების ანგარიშისათვის ოპერატიული ანგარიშების 

მეთოდის ზოგადი აღწერა 

1.3 . გრაფიკის ფორმის კოეფიციენტის ანგარიშის თანმიმდევრობა, 

დავალებულ საანგარიშო პერიოდში (თვე), დატვირთვის 

გრაფიკების ფორმის ცნობილი მონაცემებიდან გამომდინარე 

ელექტროენერგიის (ეკაას-АСКУЭ) კომერციული აღრიცხვის 

ავტომატიზირებული სისტემის მონაცემების მიხედვით 

2. ამოსავალი (საწყისი) მონაცემების შეტანა ძაბვის ყველა დონის 

მიხედვით დანაკარგების სტრუქტურული მდგენელებისათვის 

2.1 ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშის საერთო წესი 

2.2 საანგარიშო პერიოდის დამატება 

2.3 ამოსავალი მონაცემების შეტანა ელექტროენერგიის დანაკარგების 

ანგარიშისათვის საშუალო დატვირთვების მეთოდით ანგარიშისას 

6(10) კვ და მეტი ძაბვის ქსელში 

2.4 ამოსავალი მონაცემების შეტანა ელექტროენერგიის 

დატვირთვების დანაკარგების ანგარიშისათვის საშუალო 

დატვირთვების მეთოდით ქსელში 

2.5 ამოსავალი მონაცემების შეტანა ცხრილების სახით 

ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშისათვის 
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3. ელექტროენერგიის ტექნოლოგიური დანაკარგების ანგარიში ძაბვის 

დონისათვის 

3.1 ელექტროენერგიის ტექნოლოგიური დანაკარგების ანგარიში 

საშუალო დატვირთვის მეთოდით 110-6 კვ ქსელში 

3.2 ელექტროენერგიის დატვირთვების დანაკარგების ანგარიში 

საშუალო დატვირთვების მეთოდით 0,4 კვ ძაბვის ქსელში 

4. ელექტროენერგიის ტექნოლოგიური დანაკარგების ანგარიშის 

შედეგების შემოწმება, ამოსავალი მონაცემების შეტანა, დანაკარგების 

სტრუქტურული მდგენელის ძაბვის თვითოეული დონისათვის  

4.1 ანგარიშის შედეგების შესაბამისობა ელექტროენერგიის 

ანგარიშსწორების ბალანსებთან 

4.2 ანგარიშში მონაწილე დანადგარების შესაბამისობის ანლიზი 

საანგარიშო მონაცემებთან დანადგარების მოცულობების 

მიხედვით 

4.3 ანგარიშის განზოგადოებული მაჩვენებლების ანალიზი 

4.4 ელექტროენერგიის ტექნოლოგიური დანაკარგების ანლიზი 

4.5 დანადგარების საცნობარო მონაცემების შესაბამისობის ანალიზი 

ფაქტიურ საპასპორტო მონაცემებთან ისობის ანალიზი 

 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშისათვის 

გამოყენებული იქნა შემდეგი მეთოდები:   

 110 კვ ძაბვის ქსელისათვის: საშუალო დატვირთვების მეთოდი ან 

ოპერატიული ანგარიშების მეთოდი; 

 35, 6(10) ძაბვის ქსელისათვის:  საშუალო დატვირთვების მეთოდი; 

 0,4 კვ ძაბვის ქსელისათვის: საშუალო დატვირთვების მეთოდი.  

საშუალო დატვირთვების მეთოდი 0,4კვ 6(10)კვ და მაღალი ძაბვების 

ქსელებში ელექტროენერგიის დატვირთვის დანაკარგების ანგარიშისათვის. 

საშუალო დატვირთვების მეთოდი[16,24]თ [16,24] ანგარიში ხდება 

გამოსახულების მიხედვით: 
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,  კვტ.სთ (6.1) 

სადაც    – კვანძებში დატვირთვების საანგარიშო 

ინტერვალისათვის ქსელში საშუალო სიმძლავრის კარგვები, კვტ; 

 – ქსელის ჯამური დატვირთვის საანგარიშო ინტერვალისათვის, 

ძირითადი ელემენტის, გრაფიკის ფორმის კოეფიციენტის კვადრატი; 

 – ქსელის განცხვავებული შტოების აქტიური და რეაქტიული 

დატვირთვების კოეფიციენტი, რომელიც მხედველობაში ღებულობს 

გრაფიკების კონფიგურაციის განსხვავებას, აიღება ძირითადი ელემენტის 

0,99 -ის ტოლი; 

 – j-რი საანგარიშო ინტერვალის ხანგრძლივობა სთ. 

ქსელის ჯამური დატვირთვის გრაფიკის ფორმის კოეფიციენტი 

საანგარიშო ინტერვალისათვის განისაზღვრება ფორმულით:  

, ძ.ე. 
(6.2) 

სადაც  – i-ურ საფეხურზე დატვირთვის მნიშვნელობა ხანგრძლივობით 

, კვტ; 

m – საანგარიშო ინტერვალში გრაფიკის საფეხურების რიცხვი; 

 – საანგარიშო ინტერვალში ქსელის საშუალო დატვირთვა, კვტ. 

 6-20 კვ ქსელისათვის და 35 კვ რადიალური ხაზებისათვის 

მნიშვნელობების ნაცვლად   და  ფორმულაში (2) შეიძლება 

გამოყენებული იქნას მთავარი უბნის დენის მნიშვნელობა  და . ამ 

შემთხვევაში კოეფიციენტი  ფორმულაში (1) აიღება ტოლი 1,02. 

დატვირთვის გრაფიკის არ არსებობის შემთხვევაში მნიშვნელობა  

განისაზღვრება ფორმულით: 
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, ძ.ე. 
(6.3) 

ქსელის ჯამური დატვირთვის შევსების კოეფიციენტი  

განისაზღვრება ფორმულით: 

, ძ.ე. 
(6.4) 

სადაც  - ქსელში ელექტრეოენეწრგიის გაცემა დროში Т, კვტ.სთ; 

 - ქსელის უდიდესი დატვირთვების გამოყენების საათების 

რიცხვი. 

i-რი კვანძის საშუალო დატვირვა განისაზღვრება ფორმულით: 

, კვტ. 
(6.5) 

სადაც  - i-რ კვანძში Т დრის განმავლობაში, მოხმარებული 

ენერგიაა,  (გენერირებული)  კვტ.სთ. 

       ქსელის ჯამური დატვირთვის გრაფიკის შევსების კოეფიციენტის 

ანგარიშისათვის ინფორმაციის არ არსებობის შემთხვევაში ფორმულის 

აიღება, მიხედვით (4), kз  0,5 -ის ტოლი. 

 გრაფიკის ფორმის კოეფიციენტის ანგარიშის თანმიმდევრობა, 

დავალებულ საანგარიშო (თვე), დატვირთვის გრაფიკების ფორმის 

ცნობილი მონაცემებიდან გამომდინარე ელექტროენერგიის (ეკაას-АСКУЭ) 

კომერციული აღრიცხვის ავტომატიზირებული სისტემის მონაცემების 

მიხედვით 

გრაფიკის ფორმის კოეფიციენტის ანგარიში ხდება აქტიური და 

რეაქტიული სიმძლავრეების გაზომვების საათური მონაცემების მიხედვით, 

ხაზის სათავო უბნისათვის. ანგარიში ხდება ფორმულებით (6.3) და (6.4), 

შემდეგი მდგომარეობის მხედველობაში მიღებით: 

 მუშაობის დროის ანგარიშისას დაუტვირთავი მუშაობის დროს 

(გამორთვა) მხედველობაში არ მიიღება; 

2
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 საანგარიშო პერიოდში, საშუალო სიმძლავრის ანგარიშისას 

ნულოვანი დატვირთვა არ მიიღება მხედველობაში; 

 საანგარიშო პერიოდში, ერთდროულად პირდაპირი და უკუ 

გადადინებესას,  ანგარიში ხდება   ერთი მიმართულებისათვის, 

ელექტროენერგიის კარგვების ანგარიშის დროს არსებული 

შესაბამისი მიმართულებისათვის. 

ამოსავალი (საწყისი) მონაცემების შეტანა ძაბვის ყველა დონის 

მიხედვით დანაკარგების სტრუქტურული მდგენელებისათვის 

ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშის საერთო წესი 

ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიში ხორციელდება შემდეგო 

ზოგადი წესით: 

 საანგარიშო პერიოდის დამატება; 

 ანგარიშისათვის ამოსავალი მონაცემების შეტანა; 

 ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშების შესრულება; 

 მიღებული შედეგების ანალიზი. 

საანგარიშო პერიოდის დამატება 

ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიში ხდება პერიოდით ერთი 

თვე. ყველა ამოსავალი მონაცემები (ელექტროენერგიის და სიმძლავრის 

გაზომვები ინფორმაცია სიმძლავრის კოეფიციენტს შესახებ მუშაობის 

დროები და ა.შ.) და ანგარიშის შედეგები ინახება მონაცემთა ბაზაში ტდა-3, 

რომელიც მიბმულია საანგარიშო პერიოდთან.  

ახალი საანგარიშო პერიოდის შესაქმნელად უნდა ზემოქმედება 

მოვახდინოთ პროგრამის პანელზე განლაგებულ ღილაკზე, ავტომატურად 

ივსება ახალი საანგარიშო პერიოდი (თვე). მექანიკურად შესაძლებელია 

ვიმოქმედოთ მასზე და მივუთითოთ შესაბამისი საანგარიშო პერიოდი, 

რომლისთვისაც იგეგმება ანგარიში. ჰაერის ტემპერატურის მონაცემები 

ჩაიწერება შესაბამის თვის საშუალო ტემპერატურის მიხედვით. 

შესაძლებელია ასევე შემდგომში წაშლა ან რედაქტირება საანგარიშო 

პერიოდის და ტემპერატურის. 
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ანგარიშისათვის ამოსავალი მონაცემების შეტანა ხდება შესაბამის 

ველში. შესაძლებელია ნებისმიერი მონაცემის ცვლილებაც და ახალის 

დამატებაც.  

ანგარიშის ჩასატარებლად უდიდესი დატვირთვის მეთოდით, 

საშუალო დატვირთვის მეთოდით და უმცირესი დატვირთვის მეთოდით, 

პანელზე ვირჩევთ ,,გაზომვების შეტანა საშუალო დატვირთვებით, 6-220კვ.  

ქსელში და იხსნება ახალი ექსელის ფაილი, სადაც აუცილებელია შეივსოს 

აქტიური და რეაქტიული ელექტროენერგიის გაცემა, სათავო უბნის 

სიმძლავრის კოეფიციენტი, საანგარიშო პერიოდი (საათებში), ძაბვა კვების 

ცენტრში, სათავო უბნის მაქსიმალური  დენი, შევსების კოეფიციენტი, 

გრაფიკის ფორმის კოეფიციენტის კვადრატი.  

შენიშვნა 

აუცილებელი არ არის  შეივსოს ყველა ველი, რადგან ზოგი მონაცემი 

კავშირშია ერთმანეთთან. აუცილებლად შესატანია ფიდერების აქტიური ან 

რეაქტიული ელ.ენერგიის გაცემა, უჩუმრად აიღება სიმძლავრის 

კოეფიციენტი   cosφ = 0,85.    

ანგარიში ჩატარება შესაძლებელია როგორც თითოეული 

ფიდერისათვის, ასევე ჯგუფისათვის. ერთი ფიდერის ანგარიშისათვის 

ვნიშნავთ შესაბამის ფიდერს და ვაჭერთ პანელზე ანგარიშის შესრულება. 

ხოლო ჯგუფისათვის ვნიშნავთ ყველა ფიდერს და ვაკეთებთ ყველას 

ანგარიშს. შესაძლებელია რამდენიმე ვარიანტის ანგარიშის შესრულება:  

 აქტიური ელ.ენერგიის გაცემის მიხედვით; 

 აქტიური და რეაქტიული ელექტროენერგიის გაცემის 

მიხედვით; 

ანგარიშების ჩატარებისას ნებისმიერი მონაცემის გადამოწმება ხდება 

პროგრამის მიერ და ცდომილების აღმოჩენის შემთხვევაში გამოდის 

შეტყობინების სახით.  
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ელექტროენერგიის დატვირთვების  დანაკარგების ანგარიში 

საშუალო დატვირთვების მეთოდით 0,4 კვ. ქსელში 

ანგარიშის ჩასატარებლად უდიდესი დატვირთვის მეთოდით, 

საშუალო დატვირთვის მეთოდით და უმცირესი დატვირთვის მეთოდით, 

პანელზე ვირჩევთ გაზომვების შეტანა საშუალო დატვირთვებით 0,4კვ.  

ქსელში და იხსნება ახალი ექსელის ფაილი, სადაც აუცილებელია შეივსოს 

აქტიური და რეაქტიული ელექტროენერგიის გაცემა თითოეული ძალოვანი 

ტრანსფორმატორის ან გამოყენებული იქნას cosφ რომელიც უჩუმრად არის  

0,95.       

ასევე შესაძლებელია 0,4კვ ქსელის განზოგადოებული მეთოდით 

ანგარიში. აუცილებლად შესავსები ველებია: 0,4 კვ  ჯამური მაგისტრალური 

საკაბელო და საჰაერო  ხაზების  სიგრძე, 0,4 კვ  ჯამური სამფაზა და ორფაზა 

საკაბელო და საჰაერო  ხაზების  სიგრძე,  0,4 კვ  ჯამური ერთფაზა საკაბელო 

და საჰაერო  ხაზების  სიგრძე, 0,4კვ ქსელში გაცემული ელ.ენერგიია, 0,4კვ 

პირდაპირი მომხმარებლებზე გაცემული ელ.ენერგია. სიმძლავრის 

კოეფიციენტი უჩუმრად აიღება 0,95. ანგარიშის შედეგად ვირებთ 

ელ.ენერგიას კვტ.სთ-ში შესაბამისი საანგარიშო პერიოდისათვის.        

 

ნახ.10. ტდა პროგრამის ფანჯარა 110კვ მახათას ხაზი 
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ნახ.11. ტდა პროგრამის ფანჯარა 10კვ ფ4 (ქვ დიღომი-2) 

 

 
ნახ.12. ტდა პროგრამის ფანჯარა 10კვ ფ4(ქვ დიღომი-2) 0084-ის ტრ-რი 
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ნახ.13. ტდა პროგრამის ფანჯარა 2017 წლის დეკემბრის თვის მოხმარება (კვტ.სთ) 

 

 

 
ნახ.14. ტდა პროგრამის ფანჯარა დანაკარგები დამატებით მოწყობილობებში 
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ნახ.15. ტდა პროგრამის ფანჯარა საშვალო დატვირთვის მეთოდით დათვლისთვის 

 

 
ნახ.16. ტდა პროგრამის ფანჯარა განზოგადოებული მეთოდით 0,4 კვ ქსელის  

ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში 
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ნახ.17. ტდა პროგრამის ფანჯარა ელ.ენერგიის დანაკარგების სტრუტურა 

 

 

 

 
ნახ.18. ტდა პროგრამის ფანჯარა საბაზისო მონაცემები 
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ნახ.19. ტდა პროგრამის ფანჯარა საბაზისო მონაცემები ორგრაგნილა 

ტრანსფორმატორები 
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თავი  7. სს „თელასის“ 0,4-110კვ ქსელის ელექტროენერგიის 

ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის და ბალანსების 

ფორმირების შეფასება  

 

ჩატარებულია ტექნოლოგიური დანაკარგების ანგარიშების 

ექსპერტიზა-ანალიზი, რომელიც „0,4-110კვ-ზე სს „თელასის“ ქსელისათვის, 

რომელიც განხორციელებულია «რაპ-სტანდარტის»   პროგრამის მიხედვით.  

1. მიზანს წარმოადგენს სს „თელასში“ არსებული წესით - სასარგებლო 

ელექტროენერგიის  გაცემის (ბალანსების ფორმირება, მათ შორის დროში 

წანაცვლებული ბლოკური მეთოდით დადგენილი) წესის  ფორმირების 

მეთოდის ზეგავლენის შეფასება ელექტროენერგიის საერთო დანაკარგებზე. 

2.  სს «თელასის» 0,38-110 კვ ქსელში,  „რაპ-სტანდარტი“-ს პროგრამით 

მიღებული ტექნოლოგიური დანაკარგების ანგარიშის ანალიზი-

ექსპერტიზა. 

3.   6(10) კვ. ფიდერებზე ელექტროენერგიის ტექნიკური  და ფაქტიური  

დანაკარგების ანგარიში. უბალანსობის განსაზღვრა   

სს «თელასში»  ელექტროენერგიის ბალანსების ფორმირების  

არსებული წესის შეფასება ,  დროში დაძრული  და სასარგებლო გაცემის 

ბლოკური ფორმირებით,  და  მათი ზეგავლენა საერთო დანაკარგების 

სიდიდეზე. 

 

7.1. ელექტროენერგიის დანაკარგების დინამიკა 

 

ნახ. 20-ზე წარმოდგენილია, 2003 წლიდან, სს „თელასის“ ქსელში 

ელექტროენერგიის ფარდობითი დანაკარგების დინამიკა   
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ნახ.20.  2003-ათი თვე 2016წ. ფარდობითი კარგვების დინამიკა 

 

გრაფიკიდან ჩანს, რომ ყოველწლიურად შეიმჩნევა ელექტრო 

ენერგიის დანაკარგების მნიშვნელიოვანი შემცირება 2003 წლიდან კარგვები 

შემცირდა თითქმის 6-ჯერ, მათ შორის უკანასკნელ 5 წელიწადში 2,5 ჯერ. 

ასეთი შედეგები მიღწეული იქნა ტექნიკური დანაკრგების 

შემცირების კომპლექსური მიდგომის შედეგად. 

ცხრილში 4 და ნახ.21-ზე წარმოდგენილია ელექტროენერგიის 

ბალანსის სტრუქტურული მდგენელები ცვლილებები  2010 – 2016 წწ. 

პერიოდში.  

 

ცხრილი 4. ელექტროენერგიის ბალანსის სტრუქტურული მდგენელები 

ცვლილებები  2010 – 01-10.2016 წწ. პერიოდში. 

 

მაჩვენებლის  დასახელება 

მაჩვენებლის რიცხვითი მნიშვნელობა, 

წლების მიხედვით 

2010 2011 2012 2013 

ელექტროენერგიის ქსელში 

 გაცემა, მლნ.კვტ.სთ. 

1 947,29 2 025,56 2 022,80 2 062,87 

ელექტროენერგიის  

მოხმარება, მლნ.კვტ.სთ. 

1 645,23 1 749,40 1 819,28 1 907,42 

ელექტროენერგიის 

 საანგარიშო დანაკარგები, მლნ.კვტ.სთ. 

302,06 276,16 203,52 155,46 

ელექტროენერგიის  

საანგარიშო დანაკარგები, % 

15,51 13,63 10,06 7,54 
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მაჩვენებლის  დასახელება 

მაჩვენებლის რიცხვითი მნიშვნელობა, 

წლების მიხედვით 

2014 2015 01.2016-10.2016 

ელექტროენერგიის ქსელში 

 გაცემა, მლნ.კვტ.სთ.. 2 251,58 2 419,35 2 239,31 

ელექტროენერგიის  

მოხმარება, მლნ.კვტ.სთ. 2 114,50 2 273,48 2 134,19 

ელექტროენერგიის 

საანგარიშო დანაკარგები, მლნ.კვტ.სთ. 137,08 145,88 105,12 

ელექტროენერგიის  

საანგარიშო დანაკარგები,, % 
6,09 6,03 

4,69 

 

 

 

 

1-     ელ.ენერგიის გაცემა, მილიარდი კვტ.სთ 

2-     ელ.ენერგიის სასარგებლო გაცემა, მილიარდი კვტ.სთ 

ნახ.21. ელექტროენერგიის ბალანსის სტრუქტურული მდგენელების ცვლილებები  

2010 – 2015 წწ. პერიოდში 

 

როგორც ცხრილიდან და სურათიდან ჩანს ქსელში 

ელექტროენერგიის გაცემის ტემპი და ელექტროენერგიის სასარგებლო 
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ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად განსხვავებულია, უფრო მნიშვნელოვნად  

2011-2013 წწ. პერიოდში. (იხ. სურ.  7.1.3). 

 

ნახ. 22 ქსელში ელექტროენერგის სასარგებლო გაცემის და ზრდის ტემპი  

  

 

ნახ.23. თვეების მიხედვით, ელექტროენერგიის ფარდობითი კარგვების დინამიკა
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განსხვავებების მიზეზების და ფაქტირების გამოვლენა და დადგენა 

საჭიროა, რათა რაოდენობრივად შეფასდეს ელექტროენერგიის 

დანაგარგების ფორმირების სინამდვილე. 

ნახაზზე 23 წარმოდგენილია ელექტროენერგიის  ფარდობითი 

დანაკარგების დინამიკა, თვეების მიხედვით, ზოგიერთ თვეებში 

ელექტროენერგიის დანაკარგები უარყოფითია ან მიისწრაფვის ნულოვანი 

მნიშვნელობისკე. ასეთი მნიშვნელობები გაპირობებულია ქსელში 

ელექტროენერგიის გაცემის და სასარგებლო გაცემის ფორმირების 

თავისებურებით. 

ქსელში ელექტროენერგიის გაცემის ფორმირება ხდება 

კალენდარული თვეების მიხედვით. ამასთან სასარგებლო გაცემა არ 

ფორმირდება კალენდარული თვეების მიხედვით. მისი ფორმირება ხდება 

კომერციული ციკლის მონაცემების მიხედვით, რომლის ხანგძლივობა 

ახლოსაა კალენდარულ თვესთან, მაგრამ არ შეესაბამება მისი დაწყების და 

დამთაბრების ვადებს.  

 

7.2. ელექტროენერგიის დანაკარგების მოცულობის შემცირების 

სტრუქტურის ანალიზი.  ელექტროენერგიის დანაკარგებზე 

მოქმედი  მიზეზების გამოვლენა და ფაქტორების შეფასება. 

 

როგორც ნახ. 20-დან ჩანს  13 წლის განმავლობაში სს „თელასში“   

შეინიშნება ელექტროენერგიის დანაკარგების შემცირება.  დღეისათვის 

ერთმნიშვნელივნად იმის მტკიცება, რომ  ელექტროენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგების მიმდინარე მნიშვნელობა არის ოპტიმალური არ შეიძლება, 

რადგანაც სს „თელასში“ არ არის ორგანიზებული და არ მიმდინარეობს 

სამუშაოები ელექტროენერგიის ტექნოლოგიური დანაკარგების ანგარიშისა. 

ელექტროენერგიის ტექნოლოგიური გაანგარიშებული დანაკარგებისა 

საშუალებას მოგვცემდა შეგვედარებინა იგი ფაქტიურ დანაკარგებთან, 
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დაგვედასტურებინა ან უარგვეყო იგი,  და მოგვეხდინა შესაბამისი 

ღონისძიებების გატარება.    

ელექტროენერგიის შემცირების საშუალებებს წარმოადგენს: 

ქვეყანაში სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის სტაბილიაცია;  

ქვესადგერების, გამანაწლებელ ქსელის, მომხმარებლების აღრიცვის 

კვანძების და სხვ. გადაიარაღებაზე და აღდგენაზე ინვესტიციების ჩადება; 

საქართველოს კანონმდებლობაში აღიარება, რომ ელექტროენერგიის 

დატაცება ითვლება ადმინისტრაცულ სამართალდარღვევად; 

ელექტროენერგიის დანაკარგების შემცირების იმორგანიზაციული 

ღონისძიებების დანერგვა, რომლებიც საშუალებას მოგვცემს 

მომხმარებლების მხრიდან შემცირდეს  ელექტროენერგიის დატაცების 

მცდელობა.  

ელექტროენერგიის დანაკარგების შემცირების გამო მიღებული 

ეფექტი არის კომპლექსური. დანაკარგების შემცირების ღონისიებების 

რეალიზება ერთდროულად იწვევს ელექტროენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგების და  ელექტროენერგიის ფაქტიური დანაკარგების შემცირებას 

და შესაბამისად დარიცული ელექტროენერგიის მატებას და საერთო 

გაცემული  (შესყიდული) ელექტროენერგიის შემცირებას.  

ერთდროულად აუცილებელია მხედველობაში იქნეს მიღებული, 

რომ ელექტრულ ქსელში დატვირთვის ზრდა (სასარგებლო გაცემის 

გაშვება) ერთნიშნად იწვევს ელექტროენერგიის ტექნიკური და ფაქტიური 

კარგვების აბსოლუტური მნიშვნელობის ზრდას. 

ამგვარად, ერთდროულად მოქმედი ფაქტორების არსებობისას  

(მაგალითად დატვირთვის ზრდა და დანაკარგების შემცირების 

ღონისძიებების რეალიზაცია) შედეგი იქნება დადებითი: 

ელექტროენერგიის დანაკარგები დატვირთვის მოცულობის ზრდისგან 

დამოკიდებულებით გაიზრდება, ხოლო კომპენსაციის ღონისძიებების 

განხორციელების შედეგად შემცირდება. 
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6(10)-0,4 კვ  (ქსელში 6(10) კვ «ფიდერი –სქ», ქსელში 0,4 კვ «სქ-

მომხმარებელი) ქსელში ციკლური ბალანსების ფორმირება – არის 

შესაძლებლობა, რათა გამოვლინდეს დანაკარგების კერები, და მოხდეს 

მათი ლოკალიზაცია.  2013 წლიდან არსებული, ფიდერების მკვებავ 

ცენტრებში და სქ-ში, გაზომვის საშუალებების ავტომატიზაცია, და ესევე  

სასარგებლო გაცემის ფორმირების წესი საშუალებას იძლევა, გამოვლენილი 

იქნეს კარგვების ესეთი კერები და ზუსტი მისამართები და მოხდესს მისი 

აღმოფხვრა (შემცირება). 

ცხრილში 5 გამსხვილებულად წარმოდგენილია ელექტროენერგიის 

დანაკარგების მოცულობის შემცირების სტრუქტურა.  

 

ცხრილი 5.  ელექტროენერგიის დანაკარგების მოცულობის შემცირების 

სტრუქტურა 

მაჩვენებლის 

დასახელება 
განზომილება 

რიცხვითი მაჩვენებლები წლების მიხედვით 

2012 2013 2014 2015 

ელექტროენერგიის 

ქსელში გაცემა 
ათასი კვტ.სთ 

2 022 803,87 2 062 872,40 2 251 581,52 2 419 353,78 

ელექტროენერგიის 

სასარგებლო გაცემა 
ათასი კვტ.სთ 

1 819 282,83 1 907 415,57 2 114 502,87 2 273 476,97 

ელექტროენერგიის 

კარგვები 

ათასი კვტ.სთ 203 521,04 155 456,83 137 078,65 145 876,81 

%  10,06 7,54 6,09 6,03 

კარგვების შემცირება 
ათასი კვტ.სთ   52 095,64 32 599,18 1 415,99 

%    2,53 1,45 0,06 

დარიცხვა აქტებით 

ათასი კვტ.სთ   5 366,94 4 112,98 5 536,72 

% საერთო 

შემცირებიდან   10,30 12,62 - 

კარგვების შემცირება 

სქ-ხაზი 0,4 კვ 

კარგვებით  5,5%-ზე 

მეტი 

ათასი კვტ.სთ 
  37 220,83 15 144,57 12 433,92 

% საერთო 

შემცირებიდან   71,45 46,46 - 

სქ-ის რაოდენობა ცალი   5 446 3 075 2 511 

კარგვების შემცირება 

"ფიდერი-სქ" 

ათასი კვტ.სთ 
  1 535,51 18 199,01 29 895,63 

% საერთო 

შემცირებიდან   2,95 55,83 - 

ფიდერების 

რაოდენობა 
ცალი 

  60 875 1 019 

სასრგებლო გაცემის ზრდა 

სას.გაც. ზრდა 6(10) კვ ათასი კვტ.სთ   71 688,07 75 131,64 63 410,32 
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მომხმარებლების 

რაოდენობა 6(10) კვ  

სას.გაც.ზრდით  

ცალი 

  4 988 5 994 5 249 

სასრ.გაცემისზრდა 

 0,4 კვ 
ათასი კვტ.სთ 

  55 283,22 72 206,84 65 339,26 

მომხმარებლების 

რაოდენობა 0,4 კვ  

სას.გაც.ზრდით 

ცალი 

  16 413 21 533 19 437 

სას. გაც.ზრდა  6(10)-

0,4 კვ მიმდნარე წელს 

წინა  წელთან 

შედარებით  

% 

  6,66 6,97 5,66 

 

როგორც წარმოდგენილი ცხრილიდან  ჩანს, ელექტროენერგიის 

დანაკარგების შემცირების ღონისძიებების რეალიზაციის შემდეგ, 

დანაკარგების სიდიდე შემცირდა მნიშვნელოვნად.  

დანაკარგების შემცირების ძირითად ღონისძიებებად გატარებული იყო: 

- ელექტროენერგიის დატაცების ფაქტების გამოვლენა  (ამასთან 

ყოველთვის ხორციელდება გაფორმებული იქნას გამოვლენილი დატაცების 

აქტი) 

- მაღალი ტექნიკური დანაკარგების მქონე დანადგარებისდა 

მოწყობილობების შეცვლა; 

- არასანქცირებული მიერთებების გამორთვა.  

დასკვნა 

«დროის მიხედვით დაძრული», სასარგებლო გაცემის გამოყენება 

კალენდარული თვისათვის ელექტროენერგიის ბალანსების შედგენისას 

კალენდარული თვის მიხედვით იწვევს დაუშვებელ შედეგებს 

დაუშვებლად მაღალი 100% ზე მეტი ფარდობითი ცდომილებით და არ 

შიეძლება რეკომენდირებული იქნეს როგორც მიდგომა ელექტროენერგიის 

დანაკარგების საანგარიშსწორებო მაჩვენებლების ფორმირებისათვის, 

კალენდარული თვის მიხედვით. 

რეკომენდირებულია, საანგარიშსწორებო პერიოდის 

საანგარიშსწორებო მაჩვენებლების განსაზღვრისა და ფორმირების მიზნით 

- ელექტროენერგიის დანაკარგების თვეების მიხედვით ანგარიშისას 

შემუშავებული და დამტკიცებული იქნას სასარგებლო გაცემის ფორმირების 
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მეთოდიკა, რომელიც დაყვანილი იქნება კალენდარულ თვეზე. 0,38-110კვ 

ძაბვის ქსელში   «დაა-სტანდარტი»  პროგრამული კომპლექსის მიხედვით 

განგარიშებული ტექნოლოგიური დანაკარგების შეფასება (ექსპერტიზა). 

 

7.3. ბოლო 3 წლის განმავლობაში ელექტროენერგიის 

საანგარიშო და ნორმატიული  ტექნოლოგიური დანაკარგების 

ანალიზი 

 

2006 წლის 11 მაისიდან 2015 წლის 1 სექტემბრამდე სს „თელასისთვის 

მოქმედებდა „საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის“  2006 წლის 11 მაისის  #17 

დადგენილება,  „საქართველოს ენერგოსისტემის ელექტრულ  ქსელებში 

ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების“ შესახებ. 

დადგენილებაში აღნიშნულია ელექტროენერგიის დანაკარგების 

ნორმატივები: 

სს „თელასის“ ქსელში -12,4%, მათ შორის: 

- 110 კვ. ძაბვის საფეხურისათვის  – 1,17%, 

- 35 კვ. ძაბვის საფეხურისთვის    – 0,50%, 

- 10(6) კვ. ძაბვის ქსელისათვის      – 5,28%, 

-  0,4 კვ. ძაბვის ქსელისთვის           – 5,45%. 

2015 წლის 1 სექტემბრიდან,   დღემდე სს“თელასისთვის“ მოქმედებს 

„საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისიის“  2006 წლის 11 მაისის“  #17 დადგენილებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ,  „საქართველოს ენერგოსისტემის 

ელექტრულ  ქსელებში ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების“ 

გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად დადგინდა ახალი ნორმატიული 

ელექტროენერგიის დანაკარგები:  

სს „თელასის“ ქსელში -5,34%, მათ შორის: 
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- 35-110 კვ. ძაბვის საფეხურისათვის  – 1,14%, 

- 10(6) კვ. ძაბვის ქსელისათვის      – 1,72%, 

-  0,4 კვ. ძაბვის ქსელისთვის           – 2,48%. 

 

ცხრილი 6. საანგარიშო და ნორმატიული დანაკარგების მაჩვენებლების დინამიკა 

2013-2016 წლებში 

მაჩვენებლის დასახელება 

რიცხვითი მონაცემები წლების მიხედვით 

2013 2014 2015 
01.2016-

10.2016 

ელექტროენერგიის  

საანგარიშო დანაკარგები, % 
7,54 6,09 6,03 4,69 

ელექტროენერგიის 

ნორმატიული დანაკარგები, 

% 

12,4 12,4 12,4/5,34 5,34 

 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს  2013-14 წლებში, ელექტროენერგიის 

ნორმატიული დანაკარგები მნიშვნელოვნად აღემატება ფაქტიურ 

ელექტროენერგიის დანაკარგებს. 

ამის გამო „სეწმეკმა“ გადასინჯა ნორმატივები და დაამტკიცა ახალი 

ნორმატიული დანაკარგების სიდიდე 5,34%-ის ტოლი, 2014 წლის 30 

ივნისიდან. 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის შედეგები  

სს „თელასის“ 6(10)-110 კვ. ძაბვის ელეტრულ ქსელში 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშისათვის 

გამოყენებულია ორი  პროგრამული კომპლექსი   «რაპ სტანდარტი» და «რაპ 

ძს». დატვირთვის დანაკარგების ანგარიში 0,4კვ.ძაბვის ქსელში 

შესრულებულია Excel-ის პროგრამაში.   ელექტროენერგიის დამატებითი 

დანაკარგები: გვირგვინზე, გაჟონვის დენებისგან დანაკარგები შემართებელ 

კაბელებში, გამტარებში და შემკრებ სალტეებში შესრულებულია  Excel-ის 

პროგრამაში.  (ყველა ანგარიში წარმოდგენილია დანართში 5). 
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სს „თელასში“ ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში არ ხდებოდა, მისი 

თავისებურებების გამო. ნორმატივის ანგარიშის წესი ადგენს ანგარიშის 

ჩატარებას, რეგულირების პერიოდში, ელექტროენერგიის ფაქტური 

ხარჯების საფუძველზე. ნახ.24-ში წარმოდგენილია 2015 წლის პერიოდში 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების შედეგები.  ძაბვების ყველა 

დონისათვის ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების  შედეგები, 

წარმოდგენილია ქვემოთ. 

 

 

ნახ.24. ძაბვების დონეების მიხედვით ტექნიკური დანაკარგების სტრუქტურა 

 

ნახ.25. ძაბვების დონეების მიხედვით ტექნიკური დანაკარგების სტრუქტურა 



  
 

 

ცხრილი 7. ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების სტრუქტურა, 2015 წ. 

№ 

п/п 
სტრუქტურული მდგენელების დასახელება 

რიცხვითი მნიშვნელობები  

27,5-110 კვ 1-20 კვ 0,4 კვ სულ 

ათასი.კვტ.სთ %* ათასი.კვტ.სთ %* ათასი.კვტ.სთ %* ათასი.კვტ.სთ %* 

1 ელექტროენერგიის ქსელში გაცემა(პ.5ცხრილი2 )*   2 353 093,793      2 376 709,038      1 778 145,447        2 419 353,776    

2 
ელექტროენერგიის  პირობითად-მუდმივი 

დანაკარგები 
       16 551,888  0,70        34 780,687  1,46                                       51 332,575  2,12 

2.1 ტრანსფორმატორების უქმი სვლა        14 535,243  0,62        33 442,150  1,41                                          47 977,393  1,98 

2.2 გვირგვინი საჰაერო ხაზებში             102,985  0,00                                                   102,985  0,00 

2.3 გაჟონვის დენები საჰაერო ხაზებში             440,384  0,02             108,182  0,00                                               548,566  0,02 

2.4 საკაბელო ხაზებისწ იზოლიციაში               75,510  0,00          1 230,355  0,05                   1 305,865  0,05 

2.5 მზომ დენის ტრანსფორმატორებში                                               

2.6 მზომ ძაბვის ტრ-ში                                               

2.7 პირდაპირი ჩართვის მრიცხველებში                                               

2.8 დამაშუნტებელ რეაქტორებში                                               

2.9 
ქვესადგურების შემაერთებელ კაბელებში, 

გამტარებში და შემკრებ სალტეებში 
            362,000  0,02                                                   362,000  0,01 

2.10 ვენტილურ განმმუხტველებში                                                                        

2.11 ძაბვების შემზღუდველებში                                                                        

2.12 
მათღალი სიხჩირის შემაერთებელ 

მოწყობილობებში 
                                                                                                

2.13 მაკომპენსირებელ მოწყობილობებში                                                                                                 

2.14 საკუთარი მოხმარების ელექტროენერგიის ხარჯი          1 035,766  0,04                                                1 035,766  0,04 

2.15 ელექტროენერგიისხარჯი ყინულის დნობაზე                                                                                                                          

3 ელექტროენერგიის დატვირთვის დანაკარგები        20 323,512  0,86        24 532,397  1,03        13 681,489  0,77          58 537,398  2,42 

3.1 ტრანსფორმატორებში          9 135,065  0,39          6 262,685  0,26                                          15 397,750  0,64 

3.2 ხაზებში        11 188,447  0,48        18 269,712  0,77        13 681,489  0,77             43 139,648  1,78 

3.3 დენშემზღუდავი რეაქტორები                                                                        

3.4 სალტე-გამტარებში                                                                                                                          

4 
ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგები 

(პ.2+პ.3) 
       36 875,400  1,57        59 313,084  2,50        13 681,489  0,77        109 869,973  4,54 



  
 

 

საქართველოს ტერიტორიაზე , ტექნოლოგიური დანაკარგების 

ანგარიშის განსაზღვრისათვის  დასაშვები  მეთოდები. 

საქართველოს ტერიტორიაზე,ელექტროენერგიის ნორმატიული 

დანაკარგების ანგარიშისათვის მოქმედებს „სეწმეკის“ 2014 წლის 30 ივნისის 

#15 დადგენილება „ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების წესი 

(თანმიმდევრობა)“ შემდგომში -ნორმატიული დანაკარგების ანგარიშის 

წესი. 

ნორმატიული დანაკარგების ანგარიშის წესი არ ახდენს 

ელექტროენერგიის  ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის მეთოდების 

რეგლამენტირებას. 

2015 წელს სს „თელასისათვის“ ელექტროენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგების ანგარიშისას გამოყენებული იქნა: 

- 6(10)-110 კვ. ძაბვის ქსელში ელექტროენერგიის დატვირთვის 

დანაკარგების ანგარიშისათვის -საშუალო დატვირთვების  მეთოდი;  

- ელექტროენერგიის დატვირთვის დანაკარგების ანგარიშისათვის, 

0,4 კვ ძაბვის ქსელისათვის, გამოყენებული იქნა -განზოგადოებული 

პარამეტრების მეთოდი. 

ყველა მეთოდის გამოყენება არის დასაშვები. 

7.4.   6(10) კვ. ფიდერებზე ელექტროენერგიის ტექნიკური  და 

ფაქტიური  დანაკარგების ანგარიში. უბალანსობის განსაზღვრა 

 

6(10) კვ. ძაბვის ყველა ფიდერების ბალანსების ანალიზის ზღვრებში 

ჩატარებული იქნა ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში, 

განისაზღვრა ფაქტიური დანაკარგები და უბალანსობა:   

-       თეცი, ფიდერი 17,   

 დიღომი-1 10კვ. ფიდერი 11, 

 ავშნიანი, ფიდერი 4, 

 ფონიჭალა, ფიდერი 2, 
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 თეცი, ფიდერი 9, 

 ტაბახმელა, ფიდერი 19, 

 კიკეთი, ფიდერი 7, 

 აეროპორტი, ფიდერი 40. 

    ცხრილში 8-ში წარმოდგენილია ფიდერების მიხედვით ნაჩვენებია, 

კომერციული ციკლის ფარგლებში ფორმირებული ბალანსების 

მაჩვენებლები.  

 

ცხრილი 8. ფაქტიური დანაკარგები 

ქვესადგურის და 

ფიდერის დასახელება 

ქსელში 

გაცემა, 

კვტ.სთ  

საანგარიშო 

პერიოდში 

დღეების 

რაოდენობა, 

დღე. 

ფაქტიური 

დანაკარგები, 

კვტ.სთ 

ფაქტიური 

დანაკარგები,% 

თეცი, ფიდერი 17     218 764,80  31 3 137,84  1,43  

დიღომი-1, 10 კვ. ფ. 11     192 159,60  31 3 068,40  1,60  

ავშნიანი, ფ. 4     433 174,95  31 2 228,84  0,51  

ფონიჭალა, ფ.21       87 831,54  34 7 095,50  8,08  

თეცი, ფ. 9       44 358,72  33 2 956,83  6,67  

ტაბახმელა, ფ. 19         2 454,45  31 654,25  26,66  

კიკეთი, ფ7       96 030,90  31 5 224,72  5,44  

აეროპორტი, ფ. 40       16 961,52  31 2 778,32  16,38  

 

 

ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში შესრულებულია ტდა-3 და დაა 

პროგრამული კომპლექსების მიხედვით 

ტდა პროგრამაში ანგარიში შესრულდა მიწოდებული 

კოეფიციენტების 2 ვარიანტისათვის: 

ვარიანტ 1 (მნიშვნელობები  «უჩუმრად»): 

 გრაფიკის ფორმის კოეფიციენტის კვდრატი  1,33 (დატვირთვის გრაფიკის 

შევსების კოეფიციენტი  0,5); 

 დატვირთვის სიმძლავრის კოეფიციენტი  (cos) 0,85.  

ვარიანტი  2 (მნიშვნელობები გაანგარიშებულია,  АСКУЭ -ს მონაცემების 

მიხედვით, თითოეული ფიდერისათვის): 
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 გრაფიკის ფორმის კოეფიციენტის კვადრატი იმყოფება ზღვრებში 1,05-1,39; 

 დატვირთვის სიმძლავრის კოეფიციენტი (cos) იმყოფება ზღვრებში  0,66-

0,93.   ანგარიშის შედეგები წარმოდგენილია ცხრილებში 9, 10,  11.



  
 

 

ცხრილი 9. ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის შედეგები (დაა) 

Qdasaxeleba 
qvesadguri, fideri 

ქსელში 

გაცემა, 

კვტ.სთ 

Z.e. 
grafikis 
formis 
koef-is 
kvadrati 

Z.e. 
datvirTvis 
simZlavris 
koeficienti 

(cos) 

teqnikuri 

danakargebi
kvt.sT 

teqnikuri 

danakargebi
% 

ubalans
oba, 

kvt.sT 

Uubalan 
soba, % 

თეცი, ფიდერი 17 218 764,80  1,33  0,8500  4124 1,89  -986,16    -0,45 

დიღომი-1, 10 კვ. ფ. 11 192 159,60  1,33  0,8500  3940 2,05  -871,60    -0,45 

ავშნიანი, ფ. 4 433 174,95  1,33  0,8500  4856 1,12  -2 627,16    -0,61 

ფონიჭალა, ფ.21 87 831,54  1,33  0,8500  3852 4,39  3 243,50    3,69 

თეცი, ფ. 9 44 358,72  1,33  0,8500  2657 5,99  299,83    0,68 

ტაბახმელა, ფ. 19 2 454,45  1,33  0,8500  552 22,49  102,25    4,17 

კიკეთი, ფ7 96 030,90  1,33  0,8500  3669 3,82  1 555,72    1,62 

Аэропорт, фидер 40 16 961,52  1,33  0,8500  2452 14,46  326,32    1,92 

 

 

 

ცხრილი 10. ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის შედეგები (ტდა, ვარიანტი 1) 

Qdasaxeleba 
qvesadguri, fideri 

ქსელში 

გაცემა, 

კვტ.სთ 

Z.e. 
grafikis 
formis 
koef-is 
kvadrati 

Z.e. 
datvirTvis 
simZlavris 
koeficienti 

(cos) 

teqnikuri 

danakargebi
kvt.sT 

teqnikuri 

danakargebi
% 

ubalans
oba, 

kvt.sT 

Uubalan 
soba, % 

თეცი, ფიდერი 17 218 764,80  1,33  0,8500  3 025,00  1,38  112,84  0,05  

დიღომი-1, 10 კვ. ფ. 11 192 159,60  1,33  0,8500  3 086,00  1,61  -17,60    -0,01 

ავშნიანი, ფ. 4 433 174,95  1,33  0,8500  4 513,00  1,04  -2 284,16    -0,53 

ფონიჭალა, ფ.21 87 831,54  1,33  0,8500  3 576,00  4,07  3 519,50  4,01  
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თეცი, ფ. 9 44 358,72  1,33  0,8500  1 924,00  4,34  1 032,83  2,33  

ტაბახმელა, ფ. 19 2 454,45  1,33  0,8500  518,00  21,11  136,25  5,55  

კიკეთი, ფ7 96 030,90  1,33  0,8500  3 461,00  3,60  1 763,72  1,84  

აეროპორტი, ფ. 40 16 961,52  1,33  0,8500  2 391,00  14,10  387,32  2,28  

 

 

 

ცხრილი 11. ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის შედეგები (ტდა, ვარიანტი 2) 

Qdasaxeleba 
qvesadguri, fideri 

ქსელში 

გაცემა, 

კვტ.სთ 

Z.e. 
grafikis 
formis 

koeficient
is 

kvadrati 

Z.e. 
datvirTvis 
simZlavris 
koeficienti 

(cos) 

teqnikuri 

danakargebi
kvt.sT 

teqnikuri 

danakargebi
% 

ubalans
oba, 

kvt.sT 

Uubalan 
soba, % 

თეცი, ფიდერი 17 218 764,80  1,1327  0,927  2 884,00  1,32  253,84    0,12 

დიღომი-1, 10 კვ. ფ. 11 192 159,60  1,3916  0,911  2 988,00  1,55  80,40    0,04 

ავშნიანი, ფ. 4 433 174,95  1,1787  0,892  4 223,00  0,97  -1 994,16    -0,46 

ფონიჭალა, ფ.21 87 831,54  1,2579  0,778  3 601,00  4,10  3 494,50    3,98 

თეცი, ფ. 9 44 358,72  1,0532  0,889  1 901,00  4,29  1 055,83    2,38 

ტაბახმელა, ფ. 19 2 454,45  1,0806  0,794  518,00  21,11  136,25    5,55 

კიკეთი, ფ7 96 030,90  1,0561  0,885  3 375,00  3,51  1 849,72    1,93 

აეროპორტი, ფ. 40 16 961,52  1,0523  0,664  2 393,00  14,11  385,32    2,27 
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ნახ.26. ელექტროენერგიის ფაქტიური და ტექნიკური დანაკარგები (ტდა  ვარიანტი 2), უბალასობა  
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ნახ.27. ტექნიკური  (ტდა  ვარიანტი 2) და უბალანსობა 
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ნახ.28. 1 ვარიანტის ტექნიკური დანაკარგების ფარდობითი ცდომილება 2 

ვარიანტთან შედარებით 

 

 

 

 

ნახ.29. უბალანსობა (ფაქტიური დანაკარგები „მინუს“ ტექნიკური დანაკარგები 

რტპ ვარიანტი 2), % 
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ელექტროენერგიის დანაკარგების და უბალანსობის წარმოდგენილი 

ვარაინტების მიხედვით შეიძლება აღინიშნოს:     

1. ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის 

შედეგებში მნიშვნელოვანი განსხვავება  გამომდინარეობს ცქემების დაა -

პროგრამაში მოდელირების გამო (ტრანსფორმატორების ნაწილი, 

ბალანსების მონაცემებიდან არის გამორთული, შემდეგ  დაა- პროგრამაში  

შეყვანილი იქნა ნორმალური სქემა, სადაც ტრანსფორმატორები 

ჩართულია). მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყველა ფიდერზე ფაქტიური 

დანაკარგები დაბალია  8%-მდე, ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშმა 

გვიჩვენა, რომ მათ შორის  3 ფიდერზე (ფონიჭალა - ფიდერი 21, თეცი - 

ფიდერი 9, კიკეთი - ფიდერი 7) არის უბალანსობა 40-50% ფაქტიურ 

დანაკარგებთან  შედარებით. 

2. საწყისი მონაცემების დაზუსტებამ (დატვირთვის გრაფიკების 

ფორმისა და სიმძლავრის კოეფიციენტები საანგარიშო კოეფიციენტების 

გამოყენებამ)  დაბალი დატვირთვების მქონე ფიდერებისთვისაც კი 

შეადგინა საშუალოდ 2,8%  და იმყოფება დიაპაზონში «მინუს» 6,87% - დან 

0,7%- მდე. 

3. ტაბახმელას ფიდერზე 19, მაღალი ფაქტიური კარგვები 26% 

დასაბუთებულია ტექნიკურინ დანაკარგების ანგარიშით  (ფიდერი  «უქმ 

სვალაზე»). 

4. ავშნიანის ფიდერზე 4, საჭიროა ფაქტიური კარგვების ანგარიშის 

შემოწმება, რადგან ტექნიკური კარგვები აღემატება ფაქტიურს მხოლოდ 

უქმი სვლის დანაკარგების ანგარიშის ნაწილში. 

5. ამგვარად,  8 ფიდერის მაგალითის მიხედვით, ჩანს, რომ რომ  

რაპ -პროგრამა საშუალებას იძლევა მოხდეს ელექტროენერგიის ფაქტიური 

დანაკარგების ფორმირება  და გამოავლინოს არატექნიკური დანაკარგების 

კერები, ფაქტიური დანაკარგებიდან მოცულობის 50% -მდე მაშინ, როდესაც 

ფაქტიური კარგვები არ არის მაღალი, და არის ქსელში გაცემული ენერგიის 

4-8% . 
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7.5.   შედეგები და რეკომენდაციები 

7.5.1. ელექტროენერეგიის ბალანსების შედგენის  წესის ნაწილში: 

7.5.1.1 სს «თელასში» ელექტროენერგიის ბალანსების ფორმირებისას, 

მთელი ქსელისათვის მიღებულია შემდეგი მიდგომები: 

ელექტროენერგიის ბალანსის სტრუქტურული მდგრენელები 

ფორმირდება სხვადასხვა დროის ზღრებში. 

ქსელში ელექტრონერგიის გაცემის განმსაზღვრელი ბალანსების 

სტრუქტურული მდგენელები, ფორმირდება დროის დიაპაზონის 

ზღვრებში - კალენდარული თვე (ერთი თვის 1 რიცხვიდან, მომავალი თვის 

1 რიცხვამდე).   

სასარგებლო გაცემის მოცულობის ფორმირება ხდება არა კალედარული 

თვის მიხედვით. ელექტროენერგიის მომხმარებლები გაერთიანებულნი 

არიან ჯგუფებში-ბლოკებად. აღრიცხვის ხელსაწყოებიდან მაჩვენებლების 

აღების დროების (რიცხვი) თითოეული ბლოკის მიხედვით 

წანაცვლებულია კალენდარული თვის თანაფარდობით.  მაგალითად, #1 

ბლოკის აღრიცხვის ხელსაწყოებიდან ჩვენებების აღების რიცხვი, შეიძლება 

იყოს ერთი თვის 05 რიცხვიდან, მეორე თვის 05 რიხვამდე. ჩვენების აღების 

დღე შეიძლება იყოს მხოლოდ სამუშაო დღეები. 

7.5.1.2 ასეთნაირად ელექტროენერგიის გაცემის სტრუქტურული მდგენელი 

პერიოდში (თვე, კვარტალი, ნახევარი წელი,  და წელი) არ შეესაბამება 

სასარგებლო გაცემის სტრუქტურულ მდგენელს იმავე განსახილველ 

პერიოდში. ასეთი მიდგომას მივყევართ ელექტროენერგიის საანგარიში 

(ფაქტიური) დანაკარგების უზუსტობასთან თვეების მიხედვით, 

(უარყოფითი ან ნულთან მიახლოებული ელექტროენერგიის დანაკარგები) 

და სამწუხაროდ მთლიანად წლიური ელექტროენრგიის დანაკარგების 

მნიშვნელობის უზუსტობასთან (გამრუდებასთან, დამახინჯებასთან).  

7.5.1.3. მნიშვნელოვნად ითვლება, რომ ელექტროენერგიის დანაკარგების 

შეფასებისას   მზარდი  უზუსტობის შედეგი (ცდომილება, დამახინჯება) 

შემცირდება მით მეტად, რაც უფრო ახლოსაა განსახილველი ვარიანტი 
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წელთან. ეს შემცირება გაპირობებულია განსახილველი პერიოდის 

გაზრდით. ამასთან არ შეიძლება მტკიცება, რომ ელექტროენერგიის 

კარგვების ცდომილება (უზუსტობა) წელიწადში იქნება მინიმალურად 

დასაშვები ან მიისწრაფის ნულისაკენ.  

7.5.1.4. ზემოთ აღნიშნული პირობებიდან გამომდინარე  ფორმირებული, 

ელექტროენერგიის კარგვების მნიშვნელობის სიზუსტის  (დამახინჯების) 

შეფასება გართულებულია, რადგან შეუძლებელია მოხდეს ქსელში 

გაცემული სასარგებლო ელექტროენერგიის ფორმირება კალენდარული 

თვის მიხედვით. (ერთდროულად ყველა აღრიცხვის ხელსაწყოებიდან 

მაჩვენებლების აღება, მათი სიმრავლის გამო).   

7.5.1.5. ზემოთ აღწერილი  ელექტროენერგიის ბალანსების დამატებით, სს 

„თელასში“ ფორმირდება ციკლური ბალანსები  6(10)-0,4 კვ ძაბვების 

ქსელში.  „ციკლური“ ბალანსების ჩარჩოში (ზღვრებში) ელექტროენერგიის 

გაცემის ფორმირების პერიოდის რიცხვები და მომხმარებლების აღრიცხვის 

ხელსაწყოებიდან აღებული მაჩვენებლები, თითოეული ბლოკისათვის, 

შეესაბამება ეღთმანეთს. (ხდება ერთდროულად). ასეთ ნაირად  შექმნილია 

იდეალური შესაძლებლობა მოხდეს ელექტროენერგიის დანაკარგების 

ფორმირება და ანალიზი, აღრიცხვის ხელსაწყოების მიხედვით, 

განსახილველი პერიოდის განმავლობაში, როგორც ბლოკების, ისე 

თითოეული 6-10კვ. ძაბვის ფიდერისათვის  ცალ-ცალკე.  

7.5.1.6. ფიდერების მიხედვით ელექტროენერგიის ბალანსები, რომლებშიც 

სტრუქტურული მდგენელების ვადები (დროები) რთმანეთს ემთხვევა, და  

რომლებშიც სასარგებლო გაცემა არ იანგარიშება, და ესევე ფორმირდება 

აღრიცხვის ხელსაწყოების საფუძველზე  არის უნიკალური და როცა 

არსებობს ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში, 

საშუალებას იძლევა მაღალი სინამდვილით დადგენილი (შეფასებული) 

იქნას არატექნიკური დანაკარგების მნიშვნელობები, და თითოეული 

შემთხვევისათვის გამოავლენილი იქნას მათი წარმოშობის მიზეზები.  

7.5.1.7. ანალიზის მაგალითიდან ჩანს, რომ: 
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 6(10)-0,4 კვ ელექტრული ქსელის ელექტროენერგიის 

საანგარიშო კარგვები ფორმირებულია ელექტროენერგიის „ციკლური“ 

ბალანსების საზღვრებში  (ამასთან ქსელში გაცემა, და სასარგებლო გაცემა, 

ფორმირებულია არა კალენდარული თვის ზღვრებში); 

 6(10)-0,4 კვ ელექტრული ქსელის ელექტროენერგიის 

საანგარიშო კარგვები ფორმირებულია 6(10)-0,4 კვ ქსელისათვის ზოგადად 

მიღებული ბალანსის მიხედვით, კალენდარული თვის ზღვრებში, 1 დან 1 

რიცხვამდე, ხოლო სასარგებლო გაცემის ფორმირება ხდება ბლოკების 

მიხედვით, არა კალენდარული თვის ზღვრებში.  

   შეფასებული იქნა, წლიური, თვეების მიხედვით, და მზარდი შედეგებით 

(11 დიაპაზონი: იანვარი, იანვარ-თებერვალი, იანვარ-მარტი, იანვარ-

აპრილი და ა.შ.). ელექტროენერტგიის კარგვების ფარდობითი მინიმალური 

და მაქსიმალური მნიშვნელობები. 

 მიღებული იქნა, რომ  6(10)-0,4 კვ ქსელში  კარგვები, რომლებიც 

ფორმირებულია ელექტროენერგიის  «ციკლური» ბალანსების ზღვრებში, 

და კარგვები რომლებიც ფორმირებულია  კალენდარული თვის ზღვრებში 

შეიძლება განსხვავდებოდნენ დაუშვებლად დიდ სიდიდით:  

 

წელი 

ელექტროენერგიის ფაქტიური დანაკარგების ანგარიშის ფარდობითი 

ცდომილების მინიმალური და მაქსიმალური მნიშვნელობები, % 

ფაქტიური კარგვების 

ანგარიშის 

ფარდობითი 

ცდომილება, თვეების 

მიხედვით 

ფაქტიური კარგვების 

ანგარიშის 

ფარდობითი 

ცდომილება მზარდი 

შედეგებით 

ფაქტიური კარგვების 

ანგარიშის 

ფარდობითი 

ცდომილება 

წელიწადში 
მინ მაქს მინ მაქს 

2013 5,66 783,17 16,56 226,01 1,53 

2014 5,73 595,10 5,56 388,03 -10,54 

2015 5,83 336,85 0,17 42,81 5,35 

2016 6,37 695,97 6,37 73,14 -11,83 
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როგორც ცხრილიდან ჩანს, ცდომილების სიდიდე მცირდება, როცა 

კარგვების ფორმირება ხდება უფრო დიდი პერიოდის განმავლობაში 

(მზარდი შედეგით)  და წლის განმავლობაში მთლიანად. 

7.5.1.8. ამგვარად,«დროში დაძრული» სასარგებლო გაცემის მეთოდის 

გამოყენებამ ელექტროენერგიის ბალანსის ფორმირებისას კალენდარულ 

თვეში შეიძლება მიგვიყვანოს დაუშვებულ შედეგებამდე  100% -ზე მეტი 

ცდომილებით. ამიტომ იგი არ შეიძლება რეკომენდებული იყოს, როგორც 

მიდგომა, კალენდარულ თვეში, ელექტროენერგიის დანაკარგების 

საანგარიშო მაჩვენებლად. 

7.5.1.9.  «ციკლური» ბალანსის გამოყენება, როცა სასარგებლო გაცემა და 

ქსელში გაცემა ფორმირდება არა კალენდარული თვის ზღვრებში, მაგრამ 

დროის  ერთიანი დიაპაზონის ზღვრებში, ითვლება ერთადერთ შესაძლო 

იდეალურ გადაწყვეტილებად, რათა გამოვლინდეს დანაკარგების კერები, 

და სათანადო მისამართების დაზუსტება, რათა შემუშავდეს მათი 

აღმოფხვრის ღიონისძიებები, რომლებიც უკვე დამუშავებულია და 

პრაქტიკულად, წარმატებით გამოიყენება სს „თელასში“. 

7.5.1.10. სასარგებლო გაცემის დიდი ნაწილი შეადგენს იმ 

ელექტროენერგიის მოცულობას, რომელსაც მოიხმარენ იურიდიული 

პირები (კომერციული სექტორი), - ყოველთვის 50% -ზე მეტია ჯამური 

მოხმარებიდან, 2011 წლის გამოკლებით. იურიდიული პირების მიერ 

მოხმარებული ელექტროენერგიის ზრდის ტემპი არის სტაბილურად 

მაღალი და მნიშვნელოვნად აღემატება ფიზიკურ პირებზე გაცემული 

სასრგებლო გაცემული ელექტრო ენერგიის ტემპს. 

7.5.2. რეკომენდაციები: 

7.5.2.1. პირველ ეტაპზე, ელექტროენერგიის საანგარიშო დანაკარგების 

დაზუსტების მიზნით მომხმარებლების და მოხმარების მიხედვით, 

რომელთა აღრიცხვა აღჭურვილია ელექტროენერგიის აღრიცხვის და 

კონტროლის ავტომატური სისტემით (АСКУЭ)  (სასარგებლო გაცემის 

მესამედი), თვეების მიხედვით ელექტროენერგიის დანაკარგების 
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ანგარიშისათვის რეკომენდებულია მოხდეს სასარგებლო გაცემის 

ფორმირება კალენდარული თვის ზღვრებში. 

7.5.2.2. მეორე ეტაპზე, კალენდარული თვის მიხედვით საანგარიშო 

კარგვების ფორმირებისათვის:  

 შემუშავდეს სასარგებლო გაცემის ფორმირების მეთოდიკა, 

რომელიც დაყვანილი იქნება კალენდარულ თვეზე. 

  სასარგებლო გაცემის ფორმირებისათვის გამოყენებული 

პროგრამული უზრუნველყოფა   დახვეწილი იქნეს, შემუშავებულ, 

კალენდარულ თვეზე დაყვანილ სასარგებლო გაცემული ენერგიის 

ფორმირების მეთოდიკის მიხედვით.  

7.5.2.3. საბალანსო კუთვნილების გაყოფის წერტილებში სასარგებლო 

გაცემის ფორმირების გამჭვირვალობის მიზნით, რეკომენდებულია 

შეიქმნას  საანგარიშო ფორმები  (ანგარიშები) სასარგებლო გაცემის 

მოცულობების მიხედვით, დაცალკევებით: 

- სასარგებლო გაცემა, რომელიც ფორმირებულია საბალანსო კუთვნილების  

საზღვარზე დამონტაჟებული მრიცხველების მიხედვით; 

- სასარგებლო გაცემა, რომელიც ფორმირებულია არასაბალანსო 

კუთვნილების საზღვარზე დამონტაჟებული მრიცხველების მიხედვით, 

ელექტროენერგიის ხარჯის და  საზღვრამდე დარიცხვის მოცულობის 

ჩვენებით; 

7.5.2.4. ძაბვების დონეების მიხედვით, ელექტროენერგიის კარგვების დონის 

ანალიზის მიზნით და დაკვრვებისათვის რეკომენდებულია 

ელექტროენერგიის ბალანსი  110 კვ და 35 კვ ძაბვების დონეებზე 

შესრულდეს  ცალ-ცალკე.  

7.5.2.5. რეკომენდებულია შემუშავდეს და დამტკიცდეს ძაბვების დონეების 

მიხედვით ელექტროენერგიის ბალანსების საანგარიშო ფორმა,  რომელშიც 

ასახული იქნება ბალანსის ყველა აუცილებელი სტრუქტურული 

მდგენელი, მათ შორის ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგები 
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(წინადადება შეთავაზებული  ბალანსის ფორმის შესახებ წარმოდგენილია 

დანართში - 6). 

7.5.2.6. იმის გამო, რომ 35კვ ქვესადგურიდან ზოგიერთ გამავალ ხაზზე არ 

არის აღრიცხვა, რეკომენდებულია ელექტროენერგიის ბალანსების 

მონიტორინგისა,   ელექტროენერგიის ტექნიკური კარგვების ანგარიშისა და 

ელექტროენერგიის ბალანსების ფორმირებისათვის 35კვ ქსელში, გამავალ 

ხაზებზე მოეწყოს  ტექნიკური აღრიცხა. 

7.5.3. შედეგები ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ნაწილში: 

7.5.3.1. 2015 წელს ტექნიკური დანაკარგების საანგარიშო დონემ შეადგინა 

109 869,97 ათასი კვტ.სთ ანუ 4,54% გაცემული ელექტროენერგიიდან, მათ 

შორის ძაბვების დონეების მიხედვით: 

110-35 კვ - 36 875,40 ათასი 

კვტ.სთ 

ანუ 

1,57 

% 

6(10) კვ - 59 313,08 ათასი 

კვტ.სთ 

ანუ 

2,50 

% 

0,4 კვ - 13 681,49 ათასი 

კვტ.სთ 

ანუ 

0,77 

% 

 

7.5.3.2.  6(10)-110 კვ. ძაბვის ქსელში ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში 

შესრულებულია «დაა სტანდარტი» და «დაა-ძს» პროგრამული კომპლექსის 

გამოყენებით, მთელი წლისათვის ერთიანად, საშუალო დატვირთვების 

მეთოდით. 

7.5.3.3. 0,4 кВ ძაბვის ქსელში ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში 

შესრულებულია Excel -ში განზოგადოებული პარამეტრების მეთოდით 

(შეფასებითი მეთოდი ელექტრული ქსელის სქემის შეყვანის გარეშე). 

7.5.3.4. პირობითად-მუდმივმა დანაკარგებმა შეადგინა 46,72%  

ელექტროენერგიის ჯამური დანაკარგებიდან, დატვირთვისამ – 53,28%. 

7.5.3.5. ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების სტრუქტურის 

ანალიზმა გვიჩვენა, რომ 6(10)კვ. ძაბვის ქსელი სუსტადაა დატვირთული: 

ტრანსფორმატორების უქმი სვლის დანაკარგებმა შეადგინა 33 442,150 ათასი 

კვტ.სთ ანუ 1,41 %  ქსელში გაცემული ელექტროენერგიიდან, ხოლო 
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ელექტროენერგიის დატვირთვის დანაკარგებმა შეადგინა 6 262,685 ათასი 

კვტ.სთ ანუ 0,26 % ქსელში გაცემული ელექტროენერგიიდან, ამასთან  

6(10)/0,4 კვ. ძაბვაზე ტრანსფორმატორების საშუალო დატვირთვის 

შეფასებამ  შეადგინა 16%. 

 დანადგარების მოცულობების დაყვანა საანგარიშო მონაცემებთან  

(ძაბვების ყველა დონეზე): 

U ნომ,კვ 

ტრანსფორმატორების რაოდენობა 

საანგარიშო 

მონაცემები 
ანგარიში 

გადახრა 

ცალი % 

110 48 41 7 14,58 

35 23 21 2 8,70 

6(10) 2 311 2 760 -449 -19,43 

Всего  2 382 2 822 -440 -18,47 

 

U ნომ,კვ 

ტრანსფორმატორების დადგმული სიმძლავრე 

საანგარიშო 

მონაცემები 
ანგარიში 

გადახრა 

კვა % 

110 1 343 000 1 207 000 136 000 10,13 

35 361 300 345 300 16 000 4,43 

6(10) 1 220 500 1 515 276 -294 776 -24,15 

Всего  2 924 800 3 067 576 -142 776 -4,88 

 

U ნომ,კვ 

ხაზების სიგრძე 

საანგარიშო 

მონაცემები 
ანგარიში 

გადახრა 

კმ % 

საჰაერო ხაზები 

110 247,00 182,21 64,79 26,23 

35 86,70 90,32 -3,62 -4,18 

10 126,70 73,33 53,37 42,12 

6 194,20 67,48 126,72 65,25 

საკაბელო ხაზები 

110 0,00 0,00 0,00   

35 41,20 6,95 34,25 83,13 

10 299,00 277,10 21,90 7,32 

6 1 222,10 1 238,06 -15,96 -1,31 

საჰაერო და საკაბელო ხაზები 

0,4 2 608,80 2 713,17 -104,37 -4,00 

საჰაერო და საკაბელო ხაზები 
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 სულ 4 825,70 4 648,62 177,08 3,67 

 

 ქსელში ელექტროენერგიის გაცემის დაყვანა, გაცემული 

ელექტროენერგიის შესაბამისად, რომელიც მონაწილეობს ანგარიშებში,  და 

ქსელში გაცემული ელექტროენერგიის დაყვანა, ბალანსების მაჩვენებლების 

მიხედვით: 

U ნომ, კვ 

ქსელში ელექტროენერგიის გაცემა 

საანგარიშო 

მონაცემები 

ბალანსის 

მონაცემები 

გადახრა 

ათასი კვტ.სთ % 

110-35   2 618 016,821    2 353 093,793     264 923,028    11,26 

6(10)   2 108 743,867    2 377 640,402  -  268 896,535    -11,31 

0,4   1 037 363,597    1 779 220,287  -  741 856,690    -41,70 

 

7.5.3.6. შეფასებითი მეთოდიკის მიხედვით დძ-ის  ქსელში 

ელექტროენერგიის დანაკარგების საანგარიშო დონე (სქემების შეყვანის 

გარეშე) განზოგადოებული პარამეტრების მიხედვით მიღებული იქნა 

დაუშვებლად დაბალი სიდიდე 1,32% ქსელში გაცემული 

ელექტროენერგიიდან (რომელიც მონაწილეობდა ანგარიშებში)  და 0,77%  

ქსელში გაცემულიდან, რომელიც ნაჩვენებია ბალანსში.  

ერთ მიზეზად ითვლება ქსელში გაცემული ელექტროენერგიის 

რაოდენობის მნიშვნელობა, რომელიც გამოყენებული იქნა ანგარიშებში 

(30%-ით ნაკლებია, ვიდრე  დძ-ის ქსელში ტრანსფორმაცია)  

7.5.3.7. #8 ფიდერის მაგალითზე ნაჩვენებია ტექნიკური დანაკარგების 

ანგარიშის აქტუალობა: ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების 

ანგარიშმა საშუალება მოგვცა მოგვეხდინა ელექტროენერგიის ფაქტიური 

დანაკარგების ფორმირების შემოწმება და გამოგვევლინა არატექნიკური 

დანაკარგების კერები მოცულობით, დაახლოებით 50% ფაქტიური 

მნიშვნელობიდან. (შედარებით არა მაღალი (დაბალი) 4-8% ფაქტიური 

დანაკარგები, ქსელში ელექტროენერგიის გაცემიდან გამომდინარე). 
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7.5.3.9. საწყისი მონაცემების დაზუსტებამ (გრაფიკების ფორმის და 

სიმძლავრის საანგარიშო კოეფიციენტების) დაჟე არადიდი სუსტად 

დატვირთული ფიდერებისათვის დანაკარგმა  შეადგინა საშუალოდ 2,8% 

და იმყოფება „უარყოფით“ დიაპაზონში  6,87% დან 0,7%-მდე. 

7.5.4. რეკომენდაციები 

7.5.4.1.  ელეტრენრგიის ფაქტიური და ტექნიკური დანაკარგების დონის 

ანალიზისათვის რეკომენდირებულია ელექტროენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგების ანგარიში „დაა სტანდარტი“ და „დაა-ძს“  ჩატარდეს 

საანგარიშო პერიოდისათვის-თვე. 

7.5.4.2. საწყისი ინფორმაციის პროგრამაში შეტანის ადამიანური-

სუბიექტური ფაქტორის  გამორიცხვის (შეცდომის გამორიცხვა) და ასევე 

პროგრამაში მუშაობის გამარტივების მიზნით  რეკომენდირებულია 

მოხდეს შეთანხმება (სტიკოვკა)  ელექტროენერგიის კომერციული 

აღრიცხვის ავტომატიზირებული სისტემის ბაზური მონაცემებისა „დაა 

სტანდარტის“ და „დაა ძს“ ბაზურ მონაცემებთან.  ეს საშუალებას მოგვცემს 

ავტომატურად განხორციელდეს დატვირთვების ფორმირება მკვებავ 

ცენტრებსა და  ქსელის ძალოვან ტრანსფორმატორებს შორის, ძაბვების 

ყველა დონეებისათვის 110 კვ, 35კვ,  6-10 კვ,  0,4  კვ, და   სჯ-ების  მხარეს. 

7.5.4.3. სასურველია შესაბამისობაში მოყვანილი იყოს სს „თელასის“ 

ელექტრული სქემის მოდელის და დანადგარების მოცულობების  

საანგარიშო პარამეტრები,  რომლებიც წარმოდგენილია დაა -პროგრამაში. 

7.5.4.4. სასურველია (რეკომენდირებულია) ჩატარდეს საბალანსო 

საკუთრების საზღვრების დადგენის ადგილების შეთანხმება, რათა არ 

მოხდეს დანადგარებში დანაკარგების ანგარიშის გაორება, 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების საერთო მოცულობაში.  

7.5.4.5. ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების დონის 

დასაზუსტებლად, აუცილებელია შესრულდეს ელექტროენერგიის 

დანაკარგების დამატებითი ანგარიშები: დენის მზომ ტრანსფორმატორებში; 

ძაბვის მზომ ტრანსფორმატორებში;  პირდაპირი ჩართვის მრიცხველებში; 
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დამაშუნტებელ რეაქტორებში;  ვენტილურ განმმუხტველებში;   გადაძაბვის 

შემზღუდველებში;  მაღალი სიხშირის შემაერთებელ მოწყობილობებში; 

მაკომპენსირებელ მოწყობილობებში. 

7.5.4.6. იმის გათვალისწინებით, რომ დაბალია ელექტროენერგიის 

დანაკარგები დძ-ის ქსელებში და იმის გამო, რომ ამ  ქსელს გააჩნია 

თავისებურებები, სასურველია შემდგომში ელექტროენერგიის 

დანაკარგების ანგარიშისათვის გამოყენებული იყოს დანაკარგების 

ანგარიშის სქემური მეთოდი- საშუალო დატვირთვების მეთოდი:   

-დასაწყისში შერჩეული იქნას ქსელის ცალკეული-დამოუკიდებელი უბანი 

და ჩატარდეს ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში დაბალი ზაბვის 

ქსელებში; 

-შერჩეული ლოკალური უბნისათვის, ჩატარდეს აბვის დანაკარგების 

გაზომვა და შეჯერდეს (შედარდეს) იგი საანგარიშო მონაცემების 

მნიშვნელობებთან; 

-რეკომენდირებულია შემდგომში, ელექტროენერგიის აღრიცხვის 

ავტომატიზაციის საშუალებების გათვალისწინებით, ქსელში სჯ. 6(10)/0,4 

კვ-ზე და  ეკაას-ს (АСКУЭ)-ს ბაზის მონაცემების დაა-ის მონაცემებთან  

შეჯერებით,  შესრულდეს ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების 

ანგარიში, სრული, დაბალი ძაბვის ქსელისათვის-საშუალო დატვირთვების 

მეთოდით. 
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თავი 8 

ელქტროენერგიის  დანაკარგების  შემცირების ღონისძიებები 

 

შემუშავებული იქნა ელექტროენერგიის დანაკარგების შემცირების 

ღონისძიებები, წარმოდგენილია ქვემოთ: 

1. ელექტრულ ქსელში, ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) გაზომვა 

1.1  სს „თელასის“   ქსელური დანადგარების  რეჟიმული პარამეტრების 

გაზომვების შესრულება 

1.2  სხვა მომხმარებლების (მესაკუთრეების) ქსელური დანადგარების  

რეჟიმული პარამეტრების გაზომვების შესრულება  

1.3  მომხმარებლებისათვის ელექტროენერგიის გაცემის  საანგარიშო 

წერტილებში ჩვენებების აღება (თელასის ქსელში): 

1.3.1.  35 კვ  და მაღალ ძაბვის ქვესადგურებში, მორიგე პერსონალით  

1.3.2.  35 კვ  და მაღალ ძაბვის ქვესადგურებში, მორიგე პერსონალის გარეშე  

1.3.3.  გპ და სპ 20-10(6)/0,4 კვ-ზე საანგარიშო მიერთების ადგილებზე 

1.4  ელექტროენერგიის ტექნიკური აღრიცხვის  ჩვენებების ვიზუალური 

აღება: 

1.4.1.  35 კვ  და მაღალ ძაბვის ქვესადგურებში, მორიგე პერსონალით 

1.4.2.  35 კვ  და მაღალ ძაბვის ქვესადგურებში, მორიგე პერსონალის გარეშე  

1.4.3.  გპ და სპ 20-10(6)/0,4 კვ-ზე საანგარიშო მიერთების ადგილებზე 

1.5  ელექტროენერგიის გაცემის   წერტილებში ვიზუალურად  ჩვენებების 

აღება  

ფიზიკური პირებისათვის, საანგარიშო ელექტროენერგიის გაცემის    

წერტილებში,  ვიზუალურად  ჩვენებების აღება  

იურიდიული  პირებისათვის,  ელექტროენერგიის გაცემის    

წერტილებში,  საკონტროლო ჩვენრებების ვიზუალურად   აღება  

1.6                       მონაცემების გამოკითხვა  (აღება) აღრიცხვის ხელსაწყოებიდან, 

რომლებიც ჩართულია  აღრიცხის გაზომვის ავტომატურ სისტემაში: 

საკუთარ ობიექტებზე 
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ელექტროენეწრგიის ტექნიკური აღრიცხვაზე 

ელექტროენერგიის გაცემის  წერტილებში  გამანაწილებელ ქსელში 

ელექტროენერგიის გაცემის  წერტილებში  ფიზიკური პირებისათ ვის   

ელექტროენერგიის გაცემის  წერტილებში  იურიდიული  პირებისათვის  

საკუთარი მოხმარების დენმიმღებების  მუშაობის რეჟიმების შესახებ ინფორმაციის 

ფორმირება  
 

2  ანგარიშების შესრულება და ანალიზი 

2.1  ანგარიშების შესრულება:  ელექტრული ქსელის რეჟიმული 

პარამეტრების, ელექტროენერგიის დანაკარგების და ანგარიშების 

შედეგების ანალიზი შემდეგის გათვალისწინებით:  

2.1.1.  გამანაწილებელი ქსელის მუშაობის სქემების და ფაქტიური 

დატვირთვების 

2.1.2.  მომხმარებლების განაცხადები ტექნოლოგიურ მიერთებებზე 

2.1.3.  ელექტრომომარაგების რეჟიმების შეცვლის განაცხადები, ამასთან 

საკუთარი დანადგარების სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად 

2.1.4.  ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) გეგმიური შესყიდვების განაცხადების 

მიხედვით 

2.1.5.  საკუთარ ობირექტებზე სარემონტო სამუშაოების გეგმები 

2.1.6.  ელექტრული ქსელის ახალი ობიექტების მშენებლობის გეგმები 

2.2  ელექტრული ქსელის  ოპტიმიზებული რეჟიმების ანგარიშის  

შესრულება,    სიმძლავრის დანაკარგების  ანგარიშის ანალიზის  

შედეგები მიერთების კვანძებში,  ძაბვების დონეების  განსაზღვრით    

2.2.1.  კვების ცენტრებში ტრანსფორმატორების ტრანსფორმაციის 

ოპტიმალური კოეფიციენტები (გამომყვანების მდგომარეობა)  

2.2.2.  ქვესადგურებს შორის დატვრთვების ოპტიმალური გადანაწილება   

2.2.3.  შეკრული ელექტრული სქემის გახსნის ოპტიმალური ადგილები   

2.2.4.  სარეზერვო დამატებითი სიმძლავრეების ელექტროენერგიის  კვების 

წყაროების დამონტაჟების ოპტიმალური ადგილების შერჩევა   

2.2.5.  1კვ-მდე ქსელში ფაზების დატვირთვა 
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2.3  ელექტროენერგიის  დასაშვები ფაქტიური  უბალანსობის  ანგარიშების 

შესრულება  

2.3.1.  ქვესადგურებისათვის და სალტეების სექციებზე 

2.3.2.  მაღალი და საშუალო ძაბვის ქსელის უბნების მიხედვითпо (Н1 და ВН) 

2.3.3.  ქსელის უბნისათვის СН2  

2.3.4.  ქსელის უბნისათვის НН 

2.3.5.  მთლიანად გამანაწილებელი ქსელისათვის   

2.4  ქვესადგურების  საკუთარი მოხმარების ელექტროენერგიის ხარჯის 

ნორმატიული  ხარჯის ანგარიშის შესრულება 

2.5  ექსპლოატაციის  ვადა გასული დანადგარების და მოწყობილობების 

ჩამონათვალის ფორმირება 

2.6  დაკონსერვებული კვების ცენტრების დადგენა და  გააქტიურება ახალი 

ობიექტების მიერთებისათვის 

2.7  საინვესტიციო პროექტების ენეგეტიკული ეფექტურობის შეფასება 

3  ელექტრული ქსელების მუშაობის რეჟიმების ოპტიმიზაციის 

ღონისძიებები  

3.1  ტრანსფორმატორების ქვესადგურებს შორის დატვირთვის ოპტიმიზაცია, 

ელექტროგადამცემი ხაზების გადართვით 

3.2  ელექტრული ქსელის ძირითადი  დანადგარების გამორთვა  მცირე 

დატვირთვების რეჟიმში: 

3.2.1.  ელექტროგადამცემი ხაზები 

3.2.2.  ერთ-ერთი ტრანსფორმატორის გამორთვა 2 და მეტ ტრანსფორმატორიან 

ქვესადგურში 

3.2.3.  სეზონური დატვირთვების მქონე ქვესადგურებში ტრანსფორმატორების 

გამორთვა 

3.3  1 კვ-მდე ელექტრულ ქსელებში ფაზების დატვირთვების გათანაბრება 

(გადანაწილება)  

3.3.1.  ელექტროენერგიის მმიმღები მომხმარებლების გადართვების 

განხორციელება, ფაზებში სიმეტრიული დატვირთვების 
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უზრუნველსაყოფად 

3.3.2.  ფაზების სიმეტრიული დატვირთვების მოქმედი მოწყობილობების 

ექსპლუატაცია 

4  ელექტრული ქსელების მიმდინარე ექსპლუატაცია და  ღონისძიებები  

4.1  სარელეო დაცვისა და ავტომატიკის მუშაობის დანაყენების ცვლილებები   

4.1.1.  მუშაობის დროები 

4.1.2.  სექციონირების ადგილები 

4.2  ეგხ-ების მომსახურება (მათ შორის შემოვლები) 

4.2.1.  ხელშეკრულების გარეშე არსებული მიერთებების გამოვლენა 

4.2.2.  ეგხ-ის მიმდინარე მდგომარეობის კონტროლი 

4.2.2.1.  გამტარების მაღალი ტემპერატურების მქონე უბნების გამოვლენა   

4.2.2.2.  საყრდენები და ფუნდამენტები 

4.2.2.3.  იზოლიატორები 

4.2.3.  ტრასების გაწმენდა და გადაბელვა 

4.3  ძალოვანი  ტრანსფორმატორების  მომსახურება 

4.3.1.  უქმი სვლის დანაკარგების კონტროლი (გაზომვების შესრულება) 

4.3.2.  ზეთის მდგომარეობის კონტროლი 

5  ელექტრული ქსელების მშენებლობის  და  განვითარების ღონისძიებები,  

ენერგოდამზოგავი მოწყობილობების ექსპლუატაციაში შეყვანა 

5.1  რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის მოწყობილობების  დამონტაჟება 

და ექსპლუატაციაში შეყვანა: 

5.1.1.  კონდენსატორების ბატარეები 

5.1.2.  მაშუნტირებელი რეაქტორები 

5.1.3.  სტატიკური კომპენსატორები 

5.2  მომხმარებლების ობიექტებზე რე3ქაქტიული სიმძლავრის კომპენსაციის 

მოწყობილობების დამონტაჟება და ექსპლუატაციაში შეყვნა: 

5.2.1.  კონდენსატორების ბატარბი 

5.2.2.  მაშუნტირებელი რეაქტორები 
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5.2.3.  სტატიკური კომპენსატორები 

5.3  მოქმედ ქვესადგურებში დამატებითი სატრანსფორმატოროო 

სიმძლავრეების შეყვანა ექსპლუატაციაში  

5.4  ძაბვის რეგულირების მოწყობილობების დაყენება და ექსპლუატაციაში  

შეყვანა  

5.4.1.  ვოლტდამატებითი ტრანსფორმატორები 

5.4.2.  РПН - ის დაყენება (მათ შორის ავტომატურებიც) 

5.4.3.  ხაზური მარეგულირებელი ტრანსფორმატორები 

6  ღონისძიებები ელექტრული ქსელების რემონტის მიხედვით 

6.1  ელექტრული ქსელების გადატვირთული მოწყობილობების შეცვლა: 

6.1.1.  ელექტრო გადამცემი ხაზების გამტარების შეცვლა მაღალი 

გამტარუნარიანობის მქონე გამტარებით 

6.1.1.1.  1 კვ-მდე ელექტრული ქსელები მათ შორის: 

 საჰაერო ხაზიდან შენობებში შემავალი განშტოებების შეცვლა 

თვითმზიდი იზოლირებული  გამტარებით 

 საჰაერო მაგისტრალური ხაზის შეცვლა თვითმზიდი იზოლირებული 

გამტარებით 

6.1.1.2.  6(10) კვ ძაბვის ელექტრული ქსელი 

6.1.1.3.  35 კვ და მეტი ძაბვის ელექტრული ქსელები  

6.1.2.  მოქმედ ქვესადგურებში ძალოვანი ტრანსფორმატორების შეცვლა 

გაზრდილი ნომინალური სიმძლავრის ტრანსფორმატორებით 

6.2  ელექტრული ქსელების დაუტვირთავი დანადგარების შეცვლა 

6.2.1.  მოქმედ ქვესადგურებში ძალოვანი ტრანსფორმატორების შეცვლა 

შემცირებული ნომინალური სიმძლავრის ტრანსფორმატორებით  

6.2.2.  დაუტვრთავი დენის ტრანსფორმატორების შეცვლა 

6.3  ელექტროენერგიის აღრიცხვის საშუალებების  მოდერნიზაცია 

6.3.1.  ელექტროენერგიის მრიცხველების დაყენება/მოდერნიზაცია 

6.3.2.  ტენის ტრანსფორმატორების დაყენება/მოდერნიზაცია 

6.3.3.   ძაბვის ტრანსფორმატორების დაყენება/მოდერნიზაცია 
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7  ელექტრული ქსელების რეკონსტრუქციის ღონისძიებები 

7.1  ელექტრული ქსელების გადატვირთული დანადგარების შეცვლა 

7.1.1.  ეგხ-ის შეცვლა მაღალი გამტარუნარიანობის გამტარებით 

7.1.1.1.  1კვ-მდე ელექტრულ ქსელებში მათ შორის: 

 საჰაერო ხაზიდან შენობებში შემავალი არაიზოლირებული  

განშტოებების შეცვლა თვითმზიდი იზოლირებული  გამტარებით 

საჰაერო არაიზოლირებული მაგისტრალური ხაზის შეცვლა 

 თვითმზიდი იზოლირებული გამტარებით 
 

7.1.1.2.  6(10) კვ ელექტრული ქსელები 

7.1.1.3.  35 კვ და ნაღალი ელექტრულე ქსელები 

7.1.2.  მოქმედ ქვესადგურებში ძალოვანი ტრანსფორმატორების შეცვლა 

გაზრდილი ნომინალური სიმძლავრის ტრანსფორმატორებით 

7.2  ელექტრული ქსელების დაუტვირთავი დანადგარების შეცვლა 

7.2.1.  მოქმედ ქვესადგურებში ძალოვანი ტრანსფორმატორების შეცვლა შემცირებული 

ნომინალური სიმძლავრის ტრანსფორმატორებით  
 

7.2.2.  დაუტვირთავი დენის ტრანსფორმატორების შეცვლა 

7.3  მორალურად და ფიზიკურად  (მომსახურების ვადის გასვლა) 

ამორტიზირებული ელექტრულე  ქსელების  დანადგარების და 

მოწყობილობების შეცვლა:  

7.3.1.  ეგხ-ის შეცვლა მაღალი გამტარუნარიანობის გამტარებით  

7.3.2.  1კვ-მდე ელექტრულ ქსელებში : 

 მათ შორის: საჰაერო ხაზიდან შენობებში შემავალი არაიზოლირებული 

 განშტოებების შეცვლა თვითმზიდი იზოლირებული  გამტარებით, 

 საჰაერო არაიზოლირებული მაგისტრალური ხაზის შეცვლა   

თვითმზიდი იზოლირებული გამტარებით 

7.3.3.  1კვ-დან 35 კვ-მდე ელექტრული ქსეწლები 

7.3.4.  35 კვ დე მაღალი ელექტრული ქსელები 

7.3.5.  ძალოვანი ტრანსფორმატორები 

7.3.6.  იზოლიატორები 



 
 

114 

 

7.3.7.  დენის ტრანსფორმატორები 

7.3.8.  ძაბვის ტრანსფორმატორები 

  7.4. გაზომვის საშუალებებიდან,  ინფორმაციის დისტანცირად მიღების და 

გადაცემის სისტემების დაყენება/ნმოდერნიზაცია:  

7.4.1. ინფორმაციის დისტანციური მიღებისა და გადაცემის სისტემის 

დაყენება/მოდერნიზაცია 

7.4.2. 

7.4.3. 

7.4.4. 

კავშირის არხების მოდერნიზაცია/დაყენება 

სერვერული დანადგარების მოდერნიზაცია/დაყენება 

პროგრამული უზრუნველყოფის მოდერნიზაცია/დაყენება  
 

    8. 

 

ქვესადგურების საკუთარი მოხმარების  ელექტროენერგიის ხარჯის 

შემცირების ღონისძიებები: 

 8.1. 

 

 8.1.1. 

 8.1.2. 

 

 8.1.3. 

 8.1.4. 

ქვესადგურების საკუთარი მოხმარების  ელექტროენერგიის ხარჯის ემცირება 

მუშაობის ოპტიმიზაციის გზით  

ძალოვანი დანადგარების გაგრილების სისტემები 

ქვესადგურების ძალოვანი დანადგარების ამძრავების საკომუტაციო აპარატურის 

გათბობის  სისტემები 

ქვესადგურების შენობების გათბობის/ვენტილაციის საშუალებები 

ქვესადგურების შენობების და ტერიტორიის განათებების საშუალებები 
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დასკვნები 

I. დანაკარგები პროგრამული კომპლექსით ანგარიშების გამოყენების 

გარეშე. 

1.1. დანაკარგების მნიშვნელოვანი ნაწილი,  მოდის ელექტროენერგიის 

ტრანსპორტირებაზე და განაწილებაზე. ძირითად მიზეზად შეიძლება 

ჩაითვალოს ის რომ ქსელში და განსაკუთებით მთავარ დამწევ 

ქვესადგურებში გამოყენეენებულია ძალოვანი ტრანსფორმატორები, 

რომელთა ასაკი ახლოსაა 40-50 წელთან, რაც იწვევს უქმი სვლის და 

დატვირთვიის დანაკარგების ზრდას. ასევე ქსელში მუშაობს არასრულად 

დატვირთული (დაუტვირთავი) ტრანსფორმატორები, და ასევე ქსელში 

გამოყენებულია ძველი მოდელის ტრანსფორმატორები, რომელთაც მაღალი 

აქვთ ელექტროენერგიის დანაკარგები. 

1.2.   მიუხედავად იმისა, რომ 0,4კვ ძაბვის ელექტროენერგიის დანაკარგების 

მაჩვენებელი (5,81%) და  მისი შემცირების ტენდენცია უკეთესია ვიდრე სხვა 

ძაბვების ქსელში, მაინც იგი  არ შეიძლება ჩაითვალიოს 

დამაკმაყოფილებლად. წინა წლებში სს „თელასში“ შესრულებული იქნა 

დიდი ოდენობით სარეაბილიტაციო სამუშაოები 0,4 კვ ძაბვის საჰაერო და 

საკაბელო ქსელში და ასევე მოწესრიგდა აღრიცხვის მოწყობის სისტემები, 

მაგრამ მიუხედავად ამისა, ქსელში მრავლადაა დარჩენილი მოძველებული 

დანადგარები და მოწყობილობები რაც იწვევს პირობითად მუდმივ 

ტექნიკურ დანაკარგებს. საჭირია ყურადღება მიექცეს იმას, რომ,  

უმრავლესი უმეტესობით, გამოყენებული ძალოვანი ტრანსფორმატორების 

შეერთების ჯგუფებია  У/Ун-0, რაც არასიმეტრიული დატვირთვებისას 

იწვევს ელექტროენერგიის დანაკარგების ზრდას, 

1.3.  მეტად მნიშვნელოვანი და საგრძნობია ელექტროენერგიის უქმი 

სვლის დანაკარგები ტრანსფორმატორებში. ტრანსფორმატორების საკმაოდ 

მნიშვნელივანი ნაწილი არის დაუტვირთავი. ბოლო წლებში, 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის სისტემების მოწესრიგებამ ძლიერი 

ზემოქმედება მოახდინა ქსელის დატვირთვების დონეზე და 

სატრანსფორმატორო ქვესადგურების  უმრავლესობაში, ზამთრის 
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პერიოდში დატვირთვა შეადგენს  45-55%-ით,  ხოლო ზაფხულის 

პერიოდში 25-35%-ით. 

1.4.   ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების მიზნით სს „თელასში“ 

განხორციელებული ქსელის ტექნიკური გადაიარაღების სამუშაოების 

შესრულების და აღრიცხვის სისტემების მოწესრიგების  შედეგად ხდება 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების შემცირება მთელ ქსელში. 

ამასთან შეიმჩნევა, ფიდერების მიხედვით, ელექტროენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგების დონეების სხვაობები. ამის მიზეზად  ითვლება ქსელის 

მდგომარეობა და განსხვავება მუშაობის რეჟიმებში და დატვირთვის 

გრაფიკებში. 

2009წ -2,1 %,   2010წ.-2,05 %, 2011წ. -1,85 %,   2012წ. -1,57 %,1-5.    კ35-110კვ 

ძაბვისაბვის ქვესადგურებში დამონტაჟებულია ევრო-ალფა  მრიცხველები 

(0,5 სიზუსტის კლასის). ამ მრიცხველების ჩვენებების მიხედვით 

ელექტროენერგიის რეალური წლიური დანაკარგები შეადგენს: 

*  6-10 კვ. ძაბვის ქსელში, ქვესადგურების ფიდერების,  ცგპ -ცენტრალური 

გამანაწილებელი პუნქტების და სატრანსფორმატორო ჯიხურების (1 

კლასის საბალანსო მრიცხველები, დასაშვებია ცდომილება -+2%)   და 0,4 კვ. 

ძაბვის ქსელში ძალოვანი ტრანსფორმატორებიდან ელექტროენერგიის 

მომხმარებლებამდე, (1 კლასის საბალანსო მრიცხველები, დასაშვებია 

ცდომილება -+2%). ტექნიკური და კომერციული დანაკარგების გაცალკევება 

ამ ეტაპზე ჯერ-ჯერობით ვერ ხორციელდება.  

1.6. ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგები არის მუდმივად 

ცვალებადი სიდიდე და მისი ზუსტი განსაზღვრისათვის საჭიროა 

(მოითხოვება) მოხდეს მუდმივი კონტროლი გარკვეული ხანგრძლივობის 

დროის განმავლობაში. 

1.7.  საქართველოს ტერიტორიაზე ,ელექტროენერგიის ნორმატიული 

დანაკარგების ანგარიშისათვის მოქმედებს „სეწმეკის“ 2014 წლის 30 ივნისის 

#15 დადგენილება „ელექტროენერგიის ნორმატიული დანაკარგების წესი 
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(თანმიმდევრობა)“  შემდგომში -ნორმატიული დანაკარგების ანგარიშის 

წესი. 

ნორმატიული დანაკარგების ანგარიშის წესი არ ახდენს ელექტროენერგიის  

ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის მეთოდების რეგლამენტირებას.  

ელექტროენერგიის ტექნოლოგიური დანაკარგების ანგარიშის მეთოდიკები 

არის მრავალფეროვანი და ისინი ნაწილობრივ განსხვავებულნი არიან 

ერთმანეთისაგან, ამიტომ  სასურვლია აღწერილი იქნას  

რეგლამენტირებული მეთოდი და  მეთოდიკა, რომელიც   სავალდებულო 

გახდება და რომლის  მიხედვითაც მოხდება ელექტროენერგიის  

დანაკარგების ანგარიში საქართველოს ტერიტორიაზე. 

1.8. სს „თელასში“ 13 წლის განმავლობაში ხორციელდება მნიშვნელოვანი 

იმვესტიციების ჩადება და ხდება ქსელის და გამანაწილებელი 

მოწყობილობების რეაბილიტაცია, შესაბამისად შეინიშნება 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების შემცირების ტენდენცია. 

ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების სიდიდე მნიშვნელოვნად 

შემცირდა 2013 წლიდან და პრაქტიკულად მიუახლოვდა, არსებული 

ქსელისათვის, მის ოპტიმალურ მნიშვნელობას. ღეისათვის (ამჟამად) იმის 

მტკიცება, რომ არსებული ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების 

სიდიდე არის ოპტიმალური არ შეიძლება, რადგან სს „თელასში“ 

საბოლოოდ არ არის ორგანიზებული ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშის 

სამუშაოები და პროცედურები. გაანგარიშებული ელექტროენერგიის 

ტექნიკური დანაკარგების გაანგარიშებული, ამ პროგრამული კომპლექსის 

საფუძველზე,  დონე საშუალებას მოგვცემს მოვახდინოთ მისი შედარება 

ფაქტიურთან და დავასაბათოდ ან უარვყოთ მისი სისწორე. 

1.9. ელექტროენერგიის ფაქტიური დანაკარგების მაჩვენებლები 

პრაქტიკულად ახლოსაა სეწმეკის მიერ დადგენილ  ნორმატიულ 

მნიშვნელობებთან მაგრამ მაინც აუცილებელია განხორციელდეს 

ელექტროენერგიის აღრიცხვის საშუალებების  ქსელის ტექნიკური 

აღჭურვილობის გაუმჯობესება ძაბვების ყველა დონეზე.   
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II. დანაკარგები პრობრამული კომპლექსით ანგარიშების გამოყენებით. 

2.1. პროგრამული კომპლექსების „დაა-95“ და „ტდა-3’ ის საფუძველზე 

ჩატარებული ტექნიკური დანაკარგვების ანგარიშის შედეგად მიღებული 

იქნა ძირითადი შედეგები (2016 წ)   

110-35 კვ - 34 906,94 ათასი 

კვტ.სთ 

ანუ 

1,4 

% 

6(10) კვ - 62 299,50 ათასი 

კვტ.სთ 

ანუ 

2,7 

% 

0,4 კვ - 32 748,71 ათასი 

კვტ.სთ 

ანუ 

1,8 

% 

ასევე            7 914,72 ათასი კვტ.სთ  - პირობითად მუდმივი 

დანაკარგები შემაერთებელ ელემენტებში.  

უფრო დაწვრილებით წარმოდგენილია დანართებში.  

2.2. ჩატარებული ანალიზების შედეგად პროგრამული კომპლექსებით 

დანაკარგების ანგარიშისათვის შეირჩა და გამოყენებული იქნა მეთოდიკა: 

-  110კვ ქსელისათვის - საშუალო დატვირთვის მეთოდი 

-  6-10კვ ქსელისათვის - საშუალო დატვირთვის მეთოდი 

-  0,4 კვ ქსელისათვის - განზოგადოებული მეთოდი 

2.3.  პროგრამაში შეტანილია (საწყისი მონაცემები, მონაცემთა ბაზა), სადაც 

ტექნიკური მონაცემები:  უქმი სვლის დანაკარგები, მ.შ. დანაკარგები და 

სხვა,  როგორც  ახალის, ეს კი იწვევს ცდომილებას.  რეალური ტექნიკური 

დანაკარგები პრაქტიკულად აღემატება გაანგარიშებულს.  

2.4.  აღნიშნული პროგრამის მიხედვით, ელექტროენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგების ანგარიშის შედეგების ანალიზმა გვიჩვენა სუსტი წერტილები. 

ნათლად ჩანს, რომ 6(10)კვ. ძაბვის ქსელი სუსტადაა დატვირთული. 

აუცილებელი ხდება ქსელის მოწესრიგებისათვის მე-8 თავში აღნიშნული 

ღონიძიებების მნიშვნელოვანი ნაწილის განხორციელება. 

2.5.  იკვეთება, რომ ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკრგების 

მნიშვნელოვან ფაქტორებად შეიძლება ჩაითვალოს: 

ელექტრომოწყობილობების და დანადგარების ცვეთა; მორალურად 

დაძველებული ელექტროდანადგარების და მოწყობილობების გამოყენება; 
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გამოყენებული ელექტრო მოწყობილობების შეუსაბამობა არსებულ 

დატვირთვებთან; ძაბვის დონეების მიხედვით არაოპტიმალური 

დამყარებული რეჟიმები და რეაქტიული სიმძლავრეები; არსებული დენის 

ტრ-რების შეუსაბამისობა არსებულ დატვირთვებთან; ელ.ენერგიის 

აღრიცხვის ხელსაწყოების გაუმართაობა; ხელშეკრულების გარეშე და 

აღურიცხავი ელ.ენერგიის მოხმარება (დატაცება) და სხვა.  

2.6. 2018 წლის 1 კვარტალის მონაცემებით სს ,,თელასი“ შესყიდვამ შეადგინა 

838 819 842 კვტ.სთ, ხოლო ტექნოლოგიურმა დანაკარგმა შეადგინა 44 284 

834 კვტ.სთ, (5,076%). გამომდინარე იქიდან რომ, პროგრამა ითვალისწინებს 

ელ.ემოწყობილობების ტექნიკური მახასიათებლების იდეალურ 

მაჩვენებლებს, ამიტომ რეალური ტექნიკური დანაკარგები შესაძლებელია 

აღემატებოდეს მიღებულ შედეგებს. ჩვენი აზრით, ქსელის მდგომარეობის 

ანალიზიდან იკვეთება, რომ დღეისათვის სს „თელასის“ არსებული ქსელის 

მდგომარეობა იძლევა საშუალებას გაკეთდეს საორიენტაციო 

(მიახლოებითი) დასკვნა, რომ   წლიური ელ.ენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგები იმყოფება  7-8%-ს ზღვრებში, რაც შეიძლება დადასტურებული 

იქნას აღნიშნული პროგრამული კიმპლექსების და რეკომენდაციების 

სრულყოფილი  დანერგვით. 

2.6.  სანამ  ბოლომდე არ დამთავრდება (8 თავში) აღნიშნული  

ელექტრორენერგიის დანაკარგების შემცირების ღონისძიებების 

განხორციელება, და ასევე  6-10კვ ქსელებში, ელექტროენერგიის გადამცემ 

საჰაერო ხაზების რეაბილიტაცია და მნიშვნელოვნად  მიწისქვეშა საკაბელო 

ხაზების რეაბილიტაცია, შეუძლებელია  ელექტროენერგიის ტექნიკური  

დანაკარგების შემცირება თეორიულთან მიახლოებულ ფარგლებში.  

2.7.  ელეტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების მიღებული შედეგები 

ნაწილობრივ განსხვავდება „სემეკის“  მიერ დადგენილ ნორმებთან,  ქსელის 

ზოგიერთი ნაწილისათვის არის განსხვავება. გაკეთებულია დასკვნები და 

შემუშავებულია რეკომენდაციები.   
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2.8. პროგრამა ტდა-3-ის უპირატესობა  დაა-95 პროგრამასთან შედარებით:  

დაა-95 პროგრამა ძირითადად გათვლილია ქსელის ტექნიკური 

დანაკარგების ანგარიშისათვის რადიალური ქსელის პირობებში. ასევე 

ქსელის მონაცემების შეტანისას აუცილებელია დამატებითი წერტილების 

გამოყენება, რაც ზრდის დროს და შრომატევადია. იმის გათვალისწინებით, 

რომ სს ,,თელასის“ ქსელის ძირითადი ნაწილი არის მაგისტრალური, მისი 

დანაკარგების ანგარიშისათვის მიზანშეწონილია ტდა-3 პროგრამის 

გამოყენება. აღსანიშნავია, რომ ტდა-3 პროგრამას აქვს საშვალება 

ელექტროენერგიის ყოველთვიური ხარჯების შეტანა მოხდეს 

ავტომატიზირებულად სხვადასხვა უკვე დანერგილი პროგრამებიდან, 

მაგალითად ეკაას (АСКУЭ) და ასე შემდეგ, რაც მაქსიმალურად ამცირებს 

მექანიკური შეცდომის დაშვების ალბათობას და აღნიშნულ სამუშაოზე 

დახარჯულ დროს. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ტდა-3 პროგრამაში 

გაადვილებულია ნებისმიერი მონაცემის ცვლილება საჭიროების 

შემთხვევაში.  
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რეკომენდაციები: 

 

1. ელექტრენრგიის ფაქტიური და ტექნიკური დანაკარგების დონის 

ანალიზისათვის რეკომენდირებულია ელექტროენერგიის ტექნიკური 

დანაკარგების ანგარიში «დაა სტანდარტი» და ტდა-3,   ჩატარდეს 

საანგარიშო პერიოდისათვის-თვე. 

2. საწყისი ინფორმაციის პროგრამაში შეტანის ადამიანური-სუბიექტური 

ფაქტორის  გამორიცხვის (შეცდომის გამორიცხვა) და ასევე პროგრამაში 

მუშაობის გამარტივების მიზნით  რეკომენდირებულია მოხდეს შეთანხმება 

(სტიკოვკა)  ელექტროენერგიის კომერციული აღრიცხვის 

ავტომატიზირებული სისტემის ბაზური მონაცემებისა «რაპ სტანდარტის» 

და «ტდა-3“ ბაზურ მონაცემებთან. ეს საშუალებას მოგვცემს ავტომატურად 

განხორციელდეს დატვირთვების ფორმირება მკვებავ ცენტრებსა და  

ქსელის ძალოვან ტრანსფორმატორებს შორის, ძაბვების ყველა 

დონეებისათვის 110 კვ, 35 კვ, 6(10) კვ,  0,4 კვ და  სჯ-ების  მხარეს. 

3. იმის გათვალისწინებით, რომ დაბალია დატვირთვები დძ-ის ქსელებში 

და იმის გამო, რომ ამ  ქსელს გააჩნია თავისებურებები, სასურველია 

შემდგომში ელექტროენერგიის დანაკარგების ანგარიშისათვის 

გამოყენებული იყოს დანაკარგების ანგარიშის სქემური მეთოდი- საშუალო 

დატვირთვების მეთოდი:   

-დასაწყისში შერჩეული იქნას ქსელის ცალკეული-დამოუკიდებელი უბანი 

და ჩატარდეს ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში დაბალი ძაბვის 

ქსელებში; 

-შერჩეული  ლოკალური უბნისათვის, ჩატარდეს ძაბვის დანაკარგების 

გაზომვა და შეჯერდეს (შედარდეს) იგი საანგარიშო მონაცემების 

მნიშვნელობებთან; 

-რეკომენდირებულია შემდგომში, ელექტროენერგიის აღრიცხვის 

ავტომატიზაციის საშუალებების გათვალისწინებით, ქსელში სჯ. 6(10)/0,4 

კვ-ზე და  ეკაას-ს  ბაზის მონაცემების რაპ-ის მონაცემებთან  შეჯერებით,  



 
 

122 

 

შესრულდეს ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში, 

სრული, დაბალი ძაბვის ქსელისათვის-საშუალო დატვირთვების მეთოდით. 

4. რეკომენდირებულია ყოველთვიურად გაფორმებული იქნას 

განმარტებითი ბარათები სადაც აღნიშნული იქნება ელექტროენერგიის 

ტექნიკური დანაკარგებზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი და მიზეზები. 

5.    ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების დონის დასაზუსტებლად, 

აუცილებელია შესრულდეს ელექტროენერგიის დანაკარგების დამატებითი 

ანგარიშები: დენის მზომ ტრანსფორმატორებში; ძაბვის მზომ 

ტრანსფორმატორებში; პირდაპირი ჩართვის მრიცხველებში; 

დამაშუნტებელ  რეაქტორებში;  ვენტილურ განმმუხტველებში; გადაძაბვის 

შემზღუდველებში; მაღალი სიხშირის შემაერთებელ მოწყობილობებში; 

მაკომპენსირებელ მოწყობილობებში; 

6. იმ უბნებზე  სადაც დამონტაჟებულია ძველი გამოშვების 

ელექტროტექნიკური დანადგარები (ძირითადად ტრანსფორმატორები, 

რეაქტორები და სხვა)  უნდა მოხდეს შესაბამისი გაზომვები (მ.შ და უქმი 

სვლის დანაკარგების) და მიღებული შედეგების მიხედვით მოხდეს 

საბაზისო მონაცემების შესწორება. 

7. ელექტროენერგიის ტექნიკური დანაკარგების ანგარიშიების 

სამუშაოების კორდინირების, ტექნიკური და ფაქტიური დანაკრგების 

მონიტორინგისა და ანალიზის განხორციელების მიზნით 

რეკომენდირებულია სს “თელასში“ გაუკეთდეს ორგანიზება და შეიქმნას 

პასუხისმგებლობის ცენტრი ან ჯგუფი  „ელექტროენერგიის ტენიკური და 

საანგარიშო დანაკარგების ცენტრი“,  რომელიც   განახორციელებს 

სამუშაოების შესრულებას აღნიშნული მიმართულებით. 

8.   ტექნიკური დანაკარგების შემცირებისათვის სასურველია 

განხორციელდეს ღონისძიებები:  ელენერგიის და სიმძლავრის გაზომვის 

ნაწილში; ანგარიშების შესრულების და ანალიზის შესახებ; ელ.ქსელის 

მუშაობის რეჟიმების ოპტიმიზაციის შესახებ; ელ.ქსელის მიმდინარე 

ექსპლუატაციის შესახე; ელ.ქსელის მმშენებლობა და განვუთარება. 
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ენერგოდამზოგავი მოწყობილობების გამოყენება; სარემონტო სამუშაოების 
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დანართი 1. 

 

 

 

სს „თელასის“.  ქ.თბილისის ელექრტრომომარაგების სქემა 

 

 

 

 

 

 

q.T bi l i s i s  35/110 kv qsel i s  sqema

           

  

  

 

  

    

,

 35 kv

 110 kv

 qvesadguri "saqenergo"

ku mi s i

T ec i

gl d ani  220 Mmax aT aA z R vi spi r eT i
var keT i l i

NnavT l u Ri  2 o r x evi navT l u Ri  220

ar s enal i avl abar i
d i namo

avSni ani

mu xi ani

c ent r o l i t i

abr eSu mi R r maR el e
d i d u be 220

d i R o mi  2 d i R o mi  1

z ahes i

s abu r T al o  3

nu c u bi Ze

mT awmi nd a bagebi

l i s i  220

s anapi r o

s abu r T al o  1

s o l o l aki

ko j o r i

ki keT i

t abaxmel a

mar neu l i  2

T el eT i  1

o r T aWal a
hes i

T eT r i Kxevi
hes i  

aer o po r t i

mc i r e

f o ni Wal a

l i l o  1

s ac xeni s i
hes i

mTawminda 2

mTawminda 1

l
i
s
i
 
1

l
i
s
i
 
2

diRomi  102

d
i
R
o
m
i
 
 
1
0
3

diRomi  101

RrmaReleKxevZmara 1KxevZmara 2

kenisi 1 kenisi 2 kenisi 3

elia 2 elia 1 maxaTa 3

maxaTa 2

kenisi 4

no r i o s
mef .

f abr i ka

l u d i s
qar x ana

43 5 6

d
i
n
a
m
o

d
i
d
u
b
e
 
1

d
i
d
u
b
e
 
1
a

d
i
d
u
b
e
 
2

s
a
b
u
r
T
a
l
o
 
2

s
a
b
u
r
T
a
l
o
 
3

s
a
b
u
r
T
a
l
o
 
1

v
e
r
a
 
1
,2

o
r
T
a
W
a
l
a
 
2

3 421

n
a
r
i
y
a
l
a

1 2 4
s
o
l
o
l
a
k
i

o
r
b
e
T
i
 
1

o
r
b
e
T
i
 
2

kumisi

S
i
n
d
i
s
i

g
a
m
a
r
j
v
e
b
a

1

2

r u s T avi  220

s
a
m
g
o
r
i
 
1

s
a
m
g
o
r
i
 
2

s
a
m
g
o
r
i
 
3

r
u
s
T
a
v
i
 
1

avi o

l
i
l
o
 
1

l
i
l
o
 
2

o
r
x
e
v
i
 
1

o
r
x
e
v
i
 
2

o
r
x
e
v
i
 
1
a

m
u
x
i
a
n
i
 
1
,2

a
v
W
a
l
a
 
1
0
2

A
a
v
W
a
l
a
 
1
0
1

a
v
W
a
l
a
 
1
0
3

navT l u Ri
weva

gamw. 
nagebo ba 

s abu r T al o  2

maxaTa 1 maxaTa 

T el eT i  2

o
r
T
a
W
a
l
a
 
3

qar x ana

navT l u Rio
r
T
a
W
a
l
a
 
1

l i l o  2

l i l o  3

5,410,5 11,7

6,4

356,8

9,77

7
,7

1
2
,2

7
,5

11,4

3

4
6
,7

1
0
,7

18

18

7

8,8

12,2

3
,4

23
,3

8
,3

5

7
,6

4

0
,5

1
a

1
3
,7

8

7
,4

a
v
S
n
i
a
n
i
 
1
,2

4

10

3

1
,6

3

1
4
,1

6
,8

3
,5

3

4
,1

4
,1

1
5

1
3

o
r
x
e
v
i
 
2
 
a

5

2
0
,8

8

2
.1

9
,9

9
.9

7 7

7

5,4

6



 
 

129 

 

დანართი 2.  

 

 

სს „თელასის“ ბ/გეგმის მაჩვენებლები 2013 წელი 

 

 

 

 

 

სასარგებლო 

გაცემა
20 ბლოკი

გეგმა ფაქტი % გეგმა ფაქტი % გეგმა ფაქტი % გეგმა ფაქტი % გეგმა ფაქტი % გეგმა ფაქტი გეგმა % ფაქტი %

ლოტკინი 5.590 5.351 96 5.058 4.880 96 0.154 0.150 97.6 778.205 732.713 94 825.571 0 0 532 470 9.51 8.79

სანზონა 9.869 9.305 94 8.903 7.961 89 0.152 0.158 97.2 1352.177 1174.797 87 1356.052 0 0 966 1.345 9.79 14.45

დიდუბე 20.252 18.940 94 18.269 17.589 96 0.154 0.153 99 2818.160 2686.386 95 2834.691 0 0 1.983 1.351 9.79 7.13

გლდანი 18.084 16.707 92 16.380 15.433 94 0.150 0.147 97.6 2464.110 2265.205 92 2476.100 0 0 1.704 1.274 9.42 7.63

ისანი 19.483 18.149 93 17.630 16.472 93 0.152 0.149 98.2 2683.617 2461.735 92 2718.144 0 0 1.853 1.678 9.51 9.24

ვარკეთილი 8.932 8.468 95 8.082 7.860 97 0.149 0.146 97.7 1205.074 1145.339 95 1208.527 0 0 850 608 9.51 7.18

სამგორი 15.870 14.306 90 14.360 13.128 91 0.145 0.146 100.6 2077.678 1910.488 92 2116.875 0 0 1.51 1.179 9.51 8.24

მთაწმინდა-

კრწანისი
19.394 17.547 90 17.495 15.801 90 0.154 0.153 98.9 2702.277 2414.944 89 2737.044 0 0 1.899 1.746 9.79 9.95

ჩუღურეთი 8.130 7.238 89 7.364 6.632 90 0.155 0.153 98.5 1143.489 1014.316 89 1146.766 0 0 766 605 9.42 8.36

ოქროს უბანი 5.932 5.667 96 5.373 5.172 96 0.153 0.151 98.8 819.788 779.871 95 869.685 0 0 559 495 9.42 8.73

ვერა-ვაკე 20.532 18.892 92 18.597 16.653 90 0.158 0.156 98.6 2942.158 2598.516 88 2947.647 0 0 1.935 2.239 9.42 11.85

საბურთალო 37.386 35.363 95 33.863 31.466 93 0.157 0.154 98.5 5308.678 4857.650 92 5329.200 0 0 3.523 3.898 9.42 11.02

დიდი 

დიღომი
8.142 7.365 90 7.344 6.715 91 0.151 0.150 98.8 1112.373 1004.844 90 1115.560 0 0 797 650 9.79 8.83

სულ ჯამში 197.594 183.298 93 178.718 165.762 93 0.153 0.151 98.5 27407.784 25046.804 91 27681.862 0 0 18.876 17.536 9.55 9.57

დანაკარგები 3.213 2.486 3.213 2.486

ჯამში 

თელასი
200.807 185.784 93 178.718 165.762 93 0.151 27407.785 25046.805 27681.863 0 22.089 20.022 11 10.78

ტრანზიტი 0.000 28.809 28.809 812.905 801.285

ჯამური 

თანხა
0.000 214.593 194.571 25859.71 801.285

გეგმა ფაქტი % გეგმა ფაქტი %

ლოტკინი 825.571 817.853 99 106.1 111.6 105

სანზონა 1356.052 0.000 92 100.3 106.0 106

დიდუბე 2834.691 0.000 94 100.6 99.5 99

გლდანი 2476.100 0.000 96 100.5 104.5 104

ისანი 2718.144 0.000 95 101.3 104.8 103

ვარკეთილი 1208.527 0.000 101 100.3 106.3 106

სამგორი 2116.875 0.000 91 101.9 100.9 99

მთაწმინდა-

კრწანისი
2737.044 0.000 90 101.3 102.5 101

ჩუღურეთი 1146.766 0.000 94 100.3 106.0 106

ოქროს უბანი 869.685 0.000 100 106.1 111.9 105

ვერა-ვაკე 2947.647 0.000 90 100.2 101.9 102

საბურთალო 5329.200 0.000 93 100.4 102.6 102

დიდი 

დიღომი
1115.560 0.000 92 100.3 101.9 102

სულ ჯამში 27681.862 25904.208 94 101.0 103.4 102

გაურკვეველი

ჯამში 

თელასი
27681.862 25904.208 94 101.0 103.4 102

ტრანზიტი 780.000 801.285

ჯამური 

თანხა
28461.863 26705.493 94

სს  ,,თელასის" ბიზნეს  გეგმის  მაჩვენებლები  

(მარტი   2013 წ.)

მარტი 2013

გატარებული 

ელ.ენერგია ქსელში 

შემოსავალი 

გაყიდულიდან

საერთო დანაკარგებიგატარებული 

ელ.ენერგია ქსელში 

(ათასი.კვტ.სთ)

სასარგებლო 

გაცემა ქსელში 

(ათასი.კვტ.სთ)

ტარიფი
გაყიდვების მოცულობა 

(ლარი)
რეალიზაცია (ლარი)

(ათასი.კვტ.სთ) %
მარტი 2013
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დანართი 3. 

ელექტროენერგიის ნაკადები და დანაკარგები 2011 წლის სექტემბერი, 2012 წლის 

სექტემბერი 

 

 

 

 
 

 

 
 

       

        
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

       

        

        
 

       

        

       

 

        

        

        

   

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 358 093 854 კვტ.სთ 

ქსელი 

35-110 კვ 

ქსელი 

6-10 კვ 

    ქსელი 

0,4 კვ 

2 060 563 137  კვტ.სთ 

297 530 716  კვტ.სთ  

42 514 256  კვტ.სთ 

2 018 048 881  კვტ.სთ 

111 975 250  კვტ.სთ  

324 181 144   კვტ.სთ 

1 879 423 207  კვტ.სთ 

107 276 159  კვტ.სთ 

1 772 147 048 კვტ.სთ 

4.81 % 

 5.68 % 

2.06 % 
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დანართი 4. 

 

 

 

დანადგარების ცნობარი- ორგრაგნილიანი ტრანსფორმატორები 

 

 

 

 



 
 

132 

 

დანართი 5.   (ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში) 

 

 

დანართი 6.   (ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში) 

 

ათასი.კვტ.ს

თ

% 

გატარე

ბულიდ

ან

% 

დანაკა

რგების

ათასი.კვტ.ს

თ

% 

გატარე

ბულიდ

ან

% 

დანაკა

რგების

ათასი.კვტ.ს

თ

% 

გატარე

ბულიდ

ან

% 

დანაკარ

გების

ათასი.კვტ.ს

თ

% 

გატარებ

ულიდან

% 

დანაკარ

გების

ათასი.კვტ.ს

თ

% 

გატარე

ბულიდ

ან

% 

დანაკარ

გების

ქსელში გატარებული ელ.ენერგია 154,991.430  69,970.607  191,678.954  160,131.484  346,670.384 

პირობითად მუდმივი ელ.ენერგიის 

დანაკარგები 1,139.035  0.73  61.00  343.450  0.49  32.01  4,002.818  2.09  60.58  1,133.104  0.71  25.30  6,618.408  1.91  47.18 

უქმი სვლის დანაკარგები 1,047.366  0.68  56.09  325.758  0.47  30.36  3,727.850  1.94  56.42     5,100.973  1.47  36.37 

გვირგვინი საჰაერო ხაზებში 9.688  0.01  0.52           9.688  0.00  0.07 

გაჟონვის დენების დანაკარგები 17.717  0.01  0.95  5.532  0.01  0.52  3.362  0.00  0.05     26.612  0.01  0.19 

იზოლაცია საკაბელო ხაზებში 3.529  0.01  0.33  45.015  0.02  0.68     48.544  0.01  0.35 

დენის ტრანსფორმატორები 6.477  0.00  0.35  0.170  0.00  0.02  15.044  0.01  0.23  14.026  0.01  0.31  35.718  0.01  0.25 

ძაბვის ტრანსფორმატორები 29.584  0.02  1.58  4.688  0.01  0.44     34.273  0.01  0.24 

მრიცხველები          1,119.078  0.70  24.98  1,119.078  0.32  7.98 

მაშუნტირებელი რეაქტორები    

კარგვები ქსელის მინაერთებში 21.488  0.01  1.15  3.312  0.00  0.31  211.547  0.11  3.20     236.347  0.07  1.68 

ვენტილური მცლელები 6.472  0.00  0.35  0.402  0.00  0.04     6.874  0.00  0.05 

ძაბვის შემზღუდველები 0.243  0.00  0.01  0.059  0.00  0.01     0.301  0.00  0.00 

მაღალი სიხშირის გარდამსახები    

მაკომპენსირებელი მოწყობილობები

საკუთარი მოხმარების ხარჯები    

ცვალებადი ელ.ენერგიის 

დანაკარგები 728.099  0.47  39.00  729.432  1.04  67.99  2,605.037  1.36  39.42  3,346.138  2.09  74.70  7,408.706  2.14  52.82 

ტრანსფორმატორები 256.723  0.17  13.75  159.281  0.23  14.85  861.535  0.45  13.04     1,277.539  0.37  9.11 

ხაზები 471.376  0.30  25.25  570.152  0.81  53.14  1,743.502  0.91  26.39  3,346.138  2.09  74.70  6,131.167  1.77  43.71 

დენშემზღუდავი რეაქტორები    

ელ.ენერგიის ჯამური ტექნიკური 

დანაკარგები 1,867.134  1.20  100.00  1,072.882  1.53  100.00  6,607.856  3.45  100.00  4,479.243  2.80  100.00  14,027.115  4.05  100.00 

დანაკარგების მეტროლოგიური 

მდგენელები     

ელ.ენერგიის ჯამური დანაკარგები 1,867.134  1.20  100.00  1,072.882  1.53  100.00  6,607.856  3.45  100.00  4,479.243  2.80  100.00  14,027.115  4.05  100.00 

ელ.ენერგიის დანაკარგების  სტრუქტურა      თელასი     ანგარიშის პერიოდი ივლისი 2017 წ.                                   დანართი-5  

სტრუქტურული შემადგენელის 

დასახელება

მაჩვენებლები ძაბვის დონეების მიხედვით

110 კვ 35 კვ 10/6 კვ 0,4 კვ სულ

ათასი.კვტ.ს

თ

% 

გატარებ

ულიდან

% 

დანაკარგ

ების

ათასი.კვტ.

სთ

% 

გატარებ

ულიდან

% 

დანაკარგ

ების

ათასი.კვტ.ს

თ

% 

გატარებ

ულიდან

% 

დანაკარგ

ების

ათასი.კვტ.ს

თ

% 

გატარებ

ულიდან

% 

დანაკარგ

ების

ათასი.კვტ.ს

თ

% 

გატარებ

ულიდან

% 

დანაკარგ

ების

ქსელში გატარებული ელ.ენერგია 150,271.110  56,935.885  190,377.687  160,079.655  340,648.797 

პირობითად მუდმივი ელ.ენერგიის 

დანაკარგები 1,071.602  0.71  59.98  354.753  0.62  45.40  3,918.490  2.06  59.29  1,096.553  0.69  23.76  6,441.397  1.89  46.71 

უქმი სვლის დანაკარგები 968.546  0.64  54.21  334.671  0.59  42.83  3,593.202  1.89  54.37     4,896.419  1.44  35.50 

გვირგვინი საჰაერო ხაზებში 14.263  0.01  0.80           14.263  0.00  0.10 

გაჟონვის დენების დანაკარგები 26.603  0.02  1.49  8.307  0.01  1.06  5.048  0.00  0.08     39.958  0.01  0.29 

იზოლაცია საკაბელო ხაზებში 3.423  0.01  0.44  43.372  0.02  0.66     46.795  0.01  0.34 

დენის ტრანსფორმატორები 6.268  0.00  0.35  0.164  0.00  0.02  14.559  0.01  0.22  13.574  0.01  0.29  34.566  0.01  0.25 

ძაბვის ტრანსფორმატორები 28.630  0.02  1.60  4.537  0.01  0.58  57.585  0.03  0.87     90.752  0.03  0.66 

მრიცხველები          1,082.979  0.68  23.47  1,082.979  0.32  7.85 

მაშუნტირებელი რეაქტორები    

კარგვები ქსელის მინაერთებში 20.795  0.01  1.16  3.205  0.01  0.41  204.723  0.11  3.10     228.723  0.07  1.66 

ვენტილური მცლელები 6.263  0.00  0.35  0.389  0.00  0.05     6.652  0.00  0.05 

ძაბვის შემზღუდველები 0.235  0.00  0.01  0.057  0.00  0.01     0.292  0.00  0.00 

მაღალი სიხშირის გარდამსახები    

მაკომპენსირებელი მოწყობილობები

საკუთარი მოხმარების ხარჯები    

ცვალებადი ელ.ენერგიის 

დანაკარგები 715.006  0.48  40.02  426.617  0.75  54.60  2,690.474  1.41  40.71  3,517.748  2.20  76.24  7,349.845  2.16  53.29 

ტრანსფორმატორები 282.037  0.19  15.79  127.785  0.22  16.35  885.192  0.46  13.39     1,295.014  0.38  9.39 

ხაზები 432.970  0.29  24.23  298.831  0.52  38.24  1,805.283  0.95  27.32  3,517.748  2.20  76.24  6,054.832  1.78  43.90 

დენშემზღუდავი რეაქტორები    

ელ.ენერგიის ჯამური ტექნიკური 

დანაკარგები 1,786.609  1.19  100.00  781.369  1.37  100.00  6,608.964  3.47  100.00  4,614.301  2.88  100.00  13,791.243  4.05  100.00 

დანაკარგების მეტროლოგიური 

მდგენელები     

ელ.ენერგიის ჯამური დანაკარგები 1,786.609  1.19  100.00  781.369  1.37  100.00  6,608.964  3.47  100.00  4,614.301  2.88  100.00  13,791.243  4.05  100.00 

ელ.ენერგიის დანაკარგების  სტრუქტურა      თელასი     ანგარიშის პერიოდი ნოემბერი 2017 წ.                                   დანართი-6  

სტრუქტურული შემადგენელის 

დასახელება

მაჩვენებლები ძაბვის დონეების მიხედვით

110 კვ 35 კვ 10/6 კვ 0,4 კვ სულ
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დანართი 7.   (ტექნიკური დანაკარგების ანგარიში) 

 

 

დანართი 8. (დანაკარგების ანგარიში და ანალიზი) 

 

ათასი.კვტ.ს

თ

% 

გატარებ

ულიდან

% 

დანაკარგ

ების

ათასი.კვტ.

სთ

% 

გატარებ

ულიდან

% 

დანაკარგ

ების

ათასი.კვტ.ს

თ

% 

გატარებ

ულიდან

% 

დანაკარგ

ების

ათასი.კვტ.ს

თ

% 

გატარებ

ულიდან

% 

დანაკარგ

ების

ათასი.კვტ.ს

თ

% 

გატარებ

ულიდან

% 

დანაკარგ

ების

ქსელში გატარებული ელ.ენერგია 176,326.980  64,789.420  190,011.183  177,795.569  366,338.163 

პირობითად მუდმივი ელ.ენერგიის 

დანაკარგები 1,152.218  0.65  55.81  366.043  0.56  40.19  4,051.611  2.13  61.40  1,133.104  0.64  21.23  6,702.977  1.83  44.95 

უქმი სვლის დანაკარგები 1,046.322  0.59  50.68  345.571  0.53  37.95  3,715.773  1.96  56.31     5,107.666  1.39  34.25 

გვირგვინი საჰაერო ხაზებში 15.029  0.01  0.73           15.029  0.00  0.10 

გაჟონვის დენების დანაკარგები 26.603  0.02  1.29  8.307  0.01  0.91  5.048  0.00  0.08     39.958  0.01  0.27 

იზოლაცია საკაბელო ხაზებში 3.535  0.01  0.39  44.694  0.02  0.68     48.229  0.01  0.32 

დენის ტრანსფორმატორები 6.477  0.00  0.31  0.170  0.00  0.02  15.044  0.01  0.23  14.026  0.01  0.26  35.718  0.01  0.24 

ძაბვის ტრანსფორმატორები 29.584  0.02  1.43  4.688  0.01  0.51  59.505  0.03  0.90     93.777  0.03  0.63 

მრიცხველები          1,119.078  0.63  20.97  1,119.078  0.31  7.51 

მაშუნტირებელი რეაქტორები    

კარგვები ქსელის მინაერთებში 21.488  0.01  1.04  3.312  0.01  0.36  211.547  0.11  3.21     236.347  0.06  1.59 

ვენტილური მცლელები 6.472  0.00  0.31  0.402  0.00  0.04     6.874  0.00  0.05 

ძაბვის შემზღუდველები 0.243  0.00  0.01  0.059  0.00  0.01     0.301  0.00  0.00 

მაღალი სიხშირის გარდამსახები    

მაკომპენსირებელი მოწყობილობები

საკუთარი მოხმარების ხარჯები    

ცვალებადი ელ.ენერგიის 

დანაკარგები 912.500  0.52  44.19  544.667  0.84  59.81  2,547.330  1.34  38.60  4,203.495  2.36  78.77  8,207.992  2.24  55.05 

ტრანსფორმატორები 359.884  0.20  17.43  166.238  0.26  18.25  729.037  0.38  11.05     1,255.159  0.34  8.42 

ხაზები 552.615  0.31  26.76  378.429  0.58  41.55  1,818.293  0.96  27.55  4,203.495  2.36  78.77  6,952.832  1.90  46.63 

დენშემზღუდავი რეაქტორები    

ელ.ენერგიის ჯამური ტექნიკური 

დანაკარგები 2,064.718  1.17  100.00  910.711  1.41  100.00  6,598.941  3.47  100.00  5,336.599  3.00  100.00  14,910.969  4.07  100.00 

დანაკარგების მეტროლოგიური 

მდგენელები     

ელ.ენერგიის ჯამური დანაკარგები 2,064.718  1.17  100.00  910.711  1.41  100.00  6,598.941  3.47  100.00  5,336.599  3.00  100.00  14,910.969  4.07  100.00 

ელ.ენერგიის დანაკარგების  სტრუქტურა      თელასი     ანგარიშის პერიოდი დეკემბერი 2017 წ.                                   დანართი-7  

სტრუქტურული შემადგენელის 

დასახელება

მაჩვენებლები ძაბვის დონეების მიხედვით

110 კვ 35 კვ 10/6 კვ 0,4 კვ სულ

ანგარიშის პერიოსი: 2016 წ. საშვუალო დატვირთვის  მეთოდით

გაცემული ელ.ენერგია, ათასი კვ.სთ ელ.ენერგიის დანაკარგები, ათასი კვ.სთ ელ.ენერგიის დანაკარგები, % ქსელში გაცემულიდან

მინიმუმი/ საშუალო / მაქსიმუმი მინიმუმი/ საშუალო / მაქსიმუმი

          РЭС ფიდერებში 6-20 კვ 0,4 კვ ხაზებში დატვირთვის უქმი სვლის

 სააბონენტო/ სულ

  საკუთარი/ ტრანზიტი

      სულ/ 6-60კვ ქსელი

0.000 20084.414 6950.475 27136.902 33311.954 1110.346 61820.253 32214.139 101949.112 1.190 1.460 2.717 1.782 4.480

სულ: 10/6/0,4 კვ 2275524.810 1807996.860 20485.387 7069.895 27555.280 33510.510 1233.718 62299.508 32748.712 102962.940 1.210 1.470 2.738 1.811 4.525

2275524.810 0.000 20886.360 7189.315 27973.658 33709.066 1357.090 62778.763 33283.285 103976.768 1.230 1.480 2.759 1.841 4.569

7914.72 პირობითად მუდმივი დანაკარგები შემაერთებელ ელემენტებში

ელ.ენერგიის დანაკარგები, ათასი კვ.სთ       % ხაზებში გატარებულიდან

მინიმუმი/ საშუალო / მაქსიმუმი მინიმუმი/ საშუალო / მაქსიმუმი

     РЭС დატვირთვის უქმი სვლის

10414.525 9220.743 19691.335 14908.218 81.585 34742.417 0.79 0.60 1.39

 Всего: ТЕЛАСИ 110/35 кВ 2501584.051 10492.301 9349.227 19841.525 14974.765 90.650 34906.940 0.79 0.60 1.40

10570.077 9477.711 19991.715 15041.312 99.715 35071.463 0.80 0.60 1.40

ელ.ენერგიის  ტექნიკური დანაკარგები 110-35-10-6-0,4 კვ სს  ,,თელასის"  ქსელში 

ათასი კვ.სთ

2788709.032 136691.529 4.90

სულ : თელასი 2788709.032 137869.880 4.94

2788709.032 139048.231 4.99

დანართი-8

დატვირთვის უქმი სვლის სულ  6-20 კვ 0,4 კვ ქსელში ჯამურიჯამურიხაზებში
ტრანსფორმ

ატორებში
სულ  6-20 კვ 0,4 კვ ქსელში

კაბელის 

იზოლაციებშ

ი

ტრანსფორმატორე

ბში
ჯამური

დატვირთვის უქმი სვლის დატვირთვის
ჯამური

სულ ქსელში 

გატარებული ელ.ენერგია

 ელ.ენერგიის დანაკარგები  

მინიმუმი/ საშუალო / მაქსიმუმი

ჯამური  ათასი 

კვ.სთ
ჯამური, %

კაბელის 

იზოლაციებში

ტრანსფორმატორ

ებში
ჯამური

ტრანსფორმატორ

ებში
ხაზებში

ხაზებში გატარებული 

ელ.ენერგია, ათასი კვ.სთ
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სულ 27,5-110 კვ 1-20 კვ 0,4 კვ

1 2 3 4 5 6 7

1
ელ.ენერგიის  შესყიდვა , სულ, მათ  შორის : კვტ .სთ

838,819,842.732

1.1
ელ.ენერგიის შესყიდვა ადგილობრივ ბაზარზე  

პირდაპირი კონტაქტებით
კვტ.სთ

314,923,629.600

1.2 იმპორტი კვტ.სთ

1.3

სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციული ოპერატორი" (ესკო) 

(ენერგობაზარი) (საბალანსო ენერგია)

კვტ.სთ
523,881,764.192

1.4 მომხმარებელი კვტ.სთ 14,448.940

2 ელ.ენერგიის  ხარჯი კვტ .სთ

2.1
დისპეჩერიზაციის ინფორმაციით (ქსელში 

გაშვება)
კვტ.სთ

824,024,016.800 744,431,559.800 79,592,457.000

2.2 მიღება სსე (ელ.ენერგიის გატარების ხარჯი ) კვტ.სთ 824,024,016.850 744,431,559.800 79,592,457.050

3
ელ.ენერგიის  დანაკარგი, საქართველოს  

ელექტროსისტემის  ქსელში
კვტ .სთ

14,781,376.892

3.1
ელ.ენერგიის დანაკარგი, საქართველოს 

ელექტროსისტემის ქსელში
%

1.750094784215  

4
ელექტროენერგიის  მიწოდება  ქსელში, 

სულ: მათ  შორის :
კვტ .სთ

892,125,150.740 807,491,585.800 84,619,116.000 14,448.940

4.1
მოსაზღვრე  გამანაწილებელი ქსელი 

(გადამცემი ქსელის მეშვეობით)
კვტ.სთ

892,110,701.800 807,491,585.800 84,619,116.000 0.000

4.1.1
სს "საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემა" (სსე)
კვტ.სთ

892,110,701.800 807,491,585.800 84,619,116.000

4.1.2 სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" კვტ.სთ 0.000 0.000

4.2
მოსაზღვრე  გამანაწილებელი ქსელი 

(გადამცემი ქსელის გარეშე)
კვტ.სთ

0.000 0.000 0.000 0.000

4.2.1 სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" კვტ.სთ 0.000 0.000

4.3
შეერთებული გენერაციასთან (გადამცემი 

ქსელის გარეშე)
კვტ.სთ

0.000 0.000 0.000 0.000

4.3.1 სადგურები 13 მვტ-მდე კვტ.სთ 0.000 0.000

4.3.2 სადგურები 13 მვტ და მეტი კვტ.სთ 0.000 0.000 0.000

4.4 მომხმარებელი კვტ.სთ 14,448.940 14,448.940

5
ელექტროენერგიის  მიწოდება  ქსელში  

(არასატარიფო), სულ, მათ  შორის :
კვტ .სთ

19,662,567.000 17,213,098.000 2,449,469.000 0.000

5.1
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა კვტ.სთ

19,662,567.000 17,213,098.000 2,449,469.000

5.2

კვალიფიციური საწარმოების ქსელში გარდა 

ლიცენზირებული გამანაწილებელისა, 

გენერაციის ობიექტებისა თეთრიხევჰესი, 

საცხენჰესი, ზაჰესი)

კვტ.სთ

0.000 0.000

6

ელექტროენერგიის  მიწოდება  

ქსელებიდან  (ტრანზიტი) 

ლიცენზირებული  

გამანაწილებლებისათვის ,სულ, მათ  

შორის :

კვტ.სთ

48,424,118.000 45,846,928.000 2,577,190.000 0.000

6.1 სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" კვტ.სთ 17,170,089.000 14,759,675.000 2,410,414.000

6.2 ჯი-ვი-პი (წყალკანალი) კვტ.სთ 31,254,029.000 31,087,253.000 166,776.000

6.3

საქართველოს რკინიგზა კვტ.სთ

0.000 0.000 0.000

1 ივნისიდან 

2017 წ. გახდა 

თელასის 

აბონენტი

7
მიღებული  ელ.ენერგია  მოსაზღვრე  

ძაბვის  ქსელიდან , სულ, მათ  შორის :
კვტ.სთ

671,958,721.600 519,360,451.420

7.1 27,5-60 კვ ქსელებიდან კვტ.სთ 671,958,721.600 0.000

7.2 1-20 კვ ქსელებიდან კვტ.სთ 519,360,451.420

8
გაცემული  ელ.ენერგია  მოსაზღვრე  

ძაბვის  ქსელიდან , სულ, მათ  შორის :
კვტ.სთ

671,958,721.600 519,360,451.420

8.1 1-20 კვ ქსელში კვტ.სთ 671,958,721.600

8.2 0.4 კვ ქსელში კვტ.სთ 519,360,451.420

9 ელექტროენერგიის  გაცემა  ქსელში კვტ .სთ 872,462,583.740 790,278,487.800 754,128,368.600 519,374,900.360

დანართი 9

#

მაჩვენებლების  დასახელება
განზომ

ილება

რიცხვითი მაჩვენებლები ძაბვის  დონეების  მიხედვით
შენიშვნა

1 კვარტალი 2018 წელი ელ.ენერგიის  გაშლილი ბალანსის  სტრუქტურა ძაბვის  დონეების  მიხედვით
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10

მოცულობა  (რაოდენობა ) გაცემული  

(მოხმარებული) ელექტროენერგიის  სულ:
კვტ .სთ 857,959,525.330 110,604,528.000 214,152,869.530 533,202,127.800

10.1

მათ შორის:       მოცულობა (რაოდენობა) 

გადაცემული (მოხმარებული) ელ.ენერგია 

მომხმარებლებს, ქვესადგურის პირდაპირ 

სალტეებზე  მიერთებული (პირდაპირი 

მომხმარებლები)

კვტ.სთ 231,096,961.000 99,659,604.000 94,354,043.000 37,083,314.000

10.1.1 ქვესადგურის პირველადი ძაბვის დონე  კვტ.სთ 161,184,125.000 99,659,604.000 61,524,521.000

10.1.2 ქვესადგურის პირველადი ძაბვის დონე  მ/ძ კვტ.სთ 21,631,653.000 21,631,653.000

10.1.3 ქვესადგურის პირველადი ძაბვის დონე საშუალო 1 კვტ.სთ
48,281,183.000 11,197,869.000 37,083,314.000

10.2
ქვესადგურის პირველადი ძაბვის დონე საშუალო 

11
კვტ.სთ

0.000

10.3
საყოფაცხოვრებო საჭიროებების 

ელექტროენერგიის მოხმარება
კვტ.სთ

299,033,091.610 0.000 0.000 299,033,091.610

10.3.1
საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები  101 კვტ-

მდე
კვტ.სთ

20,312,828.720 20,312,828.720

10.3.2
საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები  301 კვტ-

მდე
კვტ.სთ

145,901,372.560 145,901,372.560

10.3.3
საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები  301 კვტ-ზე 

მეტი
კვტ.სთ

132,818,890.330 132,818,890.330

10.3.4
მომხმარებლები, საერთო მრიცხველზე  

მიერთებული
კვტ.სთ

0.000

10.4
აღურიცხავი მოხმარება (დადგმული 

სიმძლავრით1 კვტ)
კვტ.სთ

0.000

10.5
არასაცხოვრებელი მომხმარებლები 

(კომერციული და საბიუჯეტო)
კვტ.სთ

510,505,809.720 107,184,892.000 172,344,925.530 230,975,992.190

10.5.1 კომერციული კვტ.სთ 0.000

10.5.2 საბიუჯეტო კვტ.სთ 0.000

10.5.3 სხვა კვტ.სთ 0.000

10.6 ტრანზიტი კვტ.სთ 48,420,624.000 3,419,636.000 41,807,944.000 3,193,044.000

10.6.1
მიმდებარე  ქსელური კომპანია, ლიცენზიანტი კვტ.სთ

17,170,089.000 2,551,835.000 14,618,254.000

სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" კვტ.სთ 17,170,089.000 2,551,835.000 14,618,254.000

10.6.2 პირდაპირი მომხმარებლები კვტ.სთ 31,250,535.000 867,801.000 27,189,690.000 3,193,044.000

ჯი-ვი-პი (წყალკანალი) 0.000

საქართველოს რკინიგზა კვტ.სთ 0.000

11
ფიზიკური  (საანგარიშო) ელ.ენერგიის  

დანაკარგები  ქსელში
კვტ .სთ

14,503,058.410 7,715,238.200 20,615,047.650 -13,827,227.440

11.1

ფიზიკური (საანგარიშო) ელ.ენერგიის 

დანაკარგები პროცენტებში ქსელში 

გატარებულიდან

%
1.662 0.976 2.734 -2.662

12
ტექნოლოგიური  ელ.ენერგიის  

დანაკარგები, სულ, მათ  შორის :
კვტ .სთ

44,284,834.846 8,110,175.537 20,615,047.895 15,559,611.414

12.1 პირობითად მუდმივი კვტ.სთ 19,260,848.934 4,247,325.451 11,723,865.699 3,289,657.784

12.1.1 მათ შორის საკუთარი მოხმარების ხარჯები კვტ.სთ 382,965.250 382,965.250

12.2 დატვირთვის კვტ.სთ 24,641,020.662 3,862,850.086 8,508,216.947 12,269,953.630

12.3
დანაკარგები, განპირობებული აღრიცხვის 

კვანძების დასაშვები უზუსტობით
კვტ.სთ

0.000

12.4
ტექნოლოგიური ელ.ენერგიის დანაკარგები 

პროცენტებში ქსელში გატარებულიდან
%

5.076 1.026 2.734 2.996

13
არატექნიკური  ელ.ენერგიის  

დანაკარგები
კვტ .სთ

-29,781,776.436 -394,937.337 -0.245 -29,386,838.854

13.1
არატექნიკური ელ.ენერგიის დანაკარგები 

პროცენტებში ქსელში გატარებულიდან
%

-3.414 -0.050 0.000 -5.658

14

გაქტიური (საანგარიშო) ელ.ენერგიის 

დანაკარგები პროცენტებში ქსელში 

გატარებულიდან (ტრანზიტის გარეშე)

%
1.760  
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სულ 27,5-110 კვ 1-20 კვ 0,4 კვ

1 2 3 4 5 6 7

1 ელ.ენერგიის  შესყიდვა , სულ, მათ  შორის : კვტ .სთ 2,992,018,312.590

1.1
ელ.ენერგიის შესყიდვა ადგილობრივ ბაზარზე  

პირდაპირი კონტაქტებით
კვტ.სთ 2,502,367,255.164

1.2 იმპორტი კვტ.სთ 0.000

1.3
სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული 

ოპერატორი" (ესკო) (ენერგობაზარი) (საბალანსო 

ენერგია)

კვტ.სთ 489,500,188.296

1.4 მომხმარებელი კვტ.სთ 150,869.130

2 ელ.ენერგიის  ხარჯი კვტ .სთ

2.1 დისპეჩერიზაციის ინფორმაციით (ქსელში გაშვება) კვტ.სთ 2,934,607,328.950 2,668,134,348.500 266,472,980.450

2.2 მიღება სსე (ელ.ენერგიის გატარების ხარჯი ) კვტ.სთ 2,776,816,652.250 2,576,161,139.800 200,655,512.450

3
ელ.ენერგიის  დანაკარგი, საქართველოს  

ელექტროსისტემის  ქსელში
კვტ .სთ 57,260,114.076

3.1
ელ.ენერგიის დანაკარგი, საქართველოს 

ელექტროსისტემის ქსელში
% 1.913858657120   

4
ელექტროენერგიის  მიწოდება  ქსელში, სულ: 

მათ  შორის :
კვტ .სთ 3,200,155,665.380 2,919,329,345.400 280,675,450.850 150,869.130

4.1
მოსაზღვრე  გამანაწილებელი ქსელი (გადამცემი 

ქსელის მეშვეობით)
კვტ.სთ 3,042,210,735.550 2,827,352,752.700 214,857,982.850 0.000

4.1.1
სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" 

(სსე)
კვტ.სთ 3,039,007,546.050 2,824,149,563.200 214,857,982.850

4.1.2 სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" კვტ.სთ 3,203,189.500 3,203,189.500

4.2
მოსაზღვრე  გამანაწილებელი ქსელი (გადამცემი 

ქსელის გარეშე)
კვტ.სთ 19,274,158.600 19,274,158.600 0.000 0.000

4.2.1 სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" კვტ.სთ 19,274,158.600 19,274,158.600

4.3
შეერთებული გენერაციასთან (გადამცემი ქსელის 

გარეშე)
კვტ.სთ 138,519,902.100 72,702,434.100 65,817,468.000 0.000

4.3.1 სადგურები 13 მვტ-მდე კვტ.სთ 11,619,258.300 11,619,258.300

4.3.2 სადგურები 13 მვტ და მეტი კვტ.სთ 126,900,643.800 61,083,175.800 65,817,468.000

4.4 მომხმარებელი კვტ.სთ 150,869.130 150,869.130

5
ელექტროენერგიის  მიწოდება  ქსელში 

(არასატარიფო), სულ, მათ  შორის :
კვტ .სთ 49,041,860.100 47,368,783.200 1,673,076.900 0.000

5.1 საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა კვტ.სთ 4,636,462.900 2,963,386.000 1,673,076.900

5.2
კვალიფიციური საწარმოების ქსელში გარდა 

ლიცენზირებული გამანაწილებელისა, გენერაციის 

ობიექტებისა თეთრიხევჰესი, საცხენჰესი, ზაჰესი)

კვტ.სთ 44,405,397.200 44,405,397.200

6
ელექტროენერგიის  მიწოდება  ქსელებიდან  

(ტრანზიტი) ლიცენზირებული  

გამანაწილებლებისათვის ,სულ, მათ  შორის :

კვტ.სთ 216,355,607.200 203,826,213.700 12,529,393.500 0.000

6.1 სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" კვტ.სთ 60,633,942.200 50,750,458.700 9,883,483.500

6.2 ჯი-ვი-პი (წყალკანალი) კვტ.სთ 151,156,924.000 150,334,543.000 822,381.000

6.3 საქართველოს რკინიგზა კვტ.სთ 4,564,741.000 2,741,212.000 1,823,529.000

1 ივნისიდან 

2017 წ. გახდა 

თელასის 

აბონენტი

7
მიღებული  ელ.ენერგია  მოსაზღვრე  ძაბვის  

ქსელიდან , სულ, მათ  შორის :
კვტ.სთ 2,476,058,418.950 1,883,941,406.572

7.1 27,5-60 კვ ქსელებიდან კვტ.სთ 2,476,058,418.950 0.000

7.2 1-20 კვ ქსელებიდან კვტ.სთ 1,883,941,406.572

8
გაცემული  ელ.ენერგია  მოსაზღვრე  ძაბვის  

ქსელიდან , სულ, მათ  შორის :
კვტ.სთ 2,476,058,418.950 1,883,941,406.572

8.1 1-20 კვ ქსელში კვტ.სთ 2,476,058,418.950

8.2 0.4 კვ ქსელში კვტ.სთ 1,883,941,406.572

9 ელექტროენერგიის  გაცემა  ქსელში კვტ .სთ 3,151,113,805.280 2,871,960,562.200 2,755,060,792.900 1,884,092,275.702

შენიშვნა

2017 წელი ელ.ენერგიის  გაშლილი ბალანსის  სტრუქტურა ძაბვის  დონეების  მიხედვით

დანართი-10

# მაჩვენებლების  დასახელება
განზომ

ილება

რიცხვითი მაჩვენებლები ძაბვის  დონეების  მიხედვით
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10
მოცულობა  (რაოდენობა ) გაცემული  

(მოხმარებული) ელექტროენერგიის  სულ:
კვტ .სთ 2,989,787,097.550 366,071,203.500 791,499,908.940 1,832,215,985.110

10.1

მათ შორის:       მოცულობა (რაოდენობა) გადაცემული 

(მოხმარებული) ელ.ენერგია მომხმარებლებს, 

ქვესადგურის პირდაპირ სალტეებზე  მიერთებული 

(პირდაპირი მომხმარებლები)

კვტ.სთ 840,900,395.000 338,292,722.000 360,625,679.000 141,981,994.000

10.1.1 ქვესადგურის პირველადი ძაბვის დონე  კვტ.სთ 560,756,105.000 338,292,722.000 222,463,383.000

10.1.2 ქვესადგურის პირველადი ძაბვის დონე  მ/ძ კვტ.სთ 93,935,283.000 93,935,283.000

10.1.3 ქვესადგურის პირველადი ძაბვის დონე საშუალო 1 კვტ.სთ 186,209,007.000 44,227,013.000 141,981,994.000

10.2 ქვესადგურის პირველადი ძაბვის დონე საშუალო 11 კვტ.სთ 0.000

10.3
საყოფაცხოვრებო საჭიროებების ელექტროენერგიის 

მოხმარება
კვტ.სთ 995,900,624.100 0.000 0.000 995,900,624.100

10.3.1 საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები  101 კვტ-მდე კვტ.სთ 92,206,019.940 92,206,019.940

10.3.2 საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები  301 კვტ-მდე კვტ.სთ 537,781,707.650 537,781,707.650

10.3.3 საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები  301 კვტ-ზე მეტი კვტ.სთ 365,912,896.510 365,912,896.510

10.3.4 მომხმარებლები, საერთო მრიცხველზე  მიერთებული კვტ.სთ 0.000

10.4
აღურიცხავი მოხმარება (დადგმული სიმძლავრით1 

კვტ)
კვტ.სთ 0.000

10.5
არასაცხოვრებელი მომხმარებლები (კომერციული და 

საბიუჯეტო)
კვტ.სთ 1,777,530,865.250 348,148,874.000 607,002,780.240 822,379,211.010

10.5.1 კომერციული კვტ.სთ 0.000

10.5.2 საბიუჯეტო კვტ.სთ 0.000

10.5.3 სხვა კვტ.სთ 0.000

10.6 ტრანზიტი კვტ.სთ 216,355,608.200 17,922,329.500 184,497,128.700 13,936,150.000

10.6.1 მიმდებარე  ქსელური კომპანია, ლიცენზიანტი კვტ.სთ 60,633,942.200 8,132,310.500 52,501,631.700

სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" კვტ.სთ 60,633,942.200 8,132,310.500 52,501,631.700

10.6.2 პირდაპირი მომხმარებლები კვტ.სთ 155,721,666.000 9,790,019.000 131,995,497.000 13,936,150.000

ჯი-ვი-პი (წყალკანალი) 0.000

საქართველოს რკინიგზა კვტ.სთ 0.000

11
ფიზიკური  (საანგარიშო) ელ.ენერგიის  

დანაკარგები  ქსელში
კვტ .სთ 161,326,707.730 29,830,939.750 79,619,477.388 51,876,290.592

11.1
ფიზიკური (საანგარიშო) ელ.ენერგიის დანაკარგები 

პროცენტებში ქსელში გატარებულიდან
% 5.120 1.039 2.890 2.753

12
ტექნოლოგიური  ელ.ენერგიის  დანაკარგები, 

სულ, მათ  შორის :
კვტ .სთ 153,654,557.809 32,734,552.714 79,619,476.961 41,300,528.134

12.1 პირობითად მუდმივი კვტ.სთ 36,969,266.269 7,329,914.126 23,957,541.911 5,681,810.232

12.1.1 მათ შორის საკუთარი მოხმარების ხარჯები კვტ.სთ 1,300,070.850 1,300,070.850

12.2 დატვირთვის კვტ.სთ 115,385,220.690 25,404,638.587 54,361,864.200 35,618,717.902

12.3
დანაკარგები, განპირობებული აღრიცხვის კვანძების 

დასაშვები უზუსტობით
კვტ.სთ 0.000

12.4
ტექნოლოგიური ელ.ენერგიის დანაკარგები 

პროცენტებში ქსელში გატარებულიდან
% 4.876 1.140 2.890 2.192

13 არატექნიკური  ელ.ენერგიის  დანაკარგები კვტ .სთ 7,672,149.921 -2,903,612.964 0.427 10,575,762.457

13.1
არატექნიკური ელ.ენერგიის დანაკარგები 

პროცენტებში ქსელში გატარებულიდან
% 0.243 -0.101 0.000 0.561

14
გაქტიური (საანგარიშო) ელ.ენერგიის დანაკარგები 

პროცენტებში ქსელში გატარებულიდან (ტრანზიტის 

გარეშე)

% 5.497  
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სულ 27,5-110 კვ 1-20 კვ 0,4 კვ

1 2 3 4 5 6 7

1
ელ.ენერგიის  შესყიდვა , სულ, მათ  შორის : კვტ .სთ

297,085,848.553

1.1
ელ.ენერგიის შესყიდვა ადგილობრივ ბაზარზე  

პირდაპირი კონტაქტებით
კვტ.სთ

283,369,149.600

1.2 იმპორტი კვტ.სთ

1.3

სს "ელექტროენერგეტიკული სისტემის 

კომერციული ოპერატორი" (ესკო) 

(ენერგობაზარი) (საბალანსო ენერგია)

კვტ.სთ
13,711,162.153

1.4 მომხმარებელი კვტ.სთ 5,536.800

2 ელ.ენერგიის  ხარჯი კვტ .სთ

2.1
დისპეჩერიზაციის ინფორმაციით (ქსელში 

გაშვება)
კვტ.სთ

291,499,820.950 265,104,095.300 26,395,725.650

2.2 მიღება სსე  (ელ.ენერგიის გატარების ხარჯი ) კვტ.სთ 274,689,086.150 254,560,744.500 20,128,341.650

3
ელ.ენერგიის  დანაკარგი, საქართველოს  

ელექტროსისტემის  ქსელში
კვტ .სთ

5,580,490.753

3.1
ელ.ენერგიის დანაკარგი, საქართველოს 

ელექტროსისტემის ქსელში
%

1.878445165163  

4
ელექტროენერგიის  მიწოდება  ქსელში, 

სულ: მათ  შორის :
კვტ .სთ

310,130,829.750 282,449,634.300 27,675,658.650 5,536.800

4.1
მოსაზღვრე  გამანაწილებელი ქსელი 

(გადამცემი ქსელის მეშვეობით)
კვტ.სთ

293,314,558.150 271,906,283.500 21,408,274.650 0.000

4.1.1
სს "საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემა" (სსე)
კვტ.სთ

293,081,136.150 271,672,861.500 21,408,274.650

4.1.2 სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" კვტ.სთ 233,422.000 233,422.000

4.2
მოსაზღვრე  გამანაწილებელი ქსელი 

(გადამცემი ქსელის გარეშე)
კვტ.სთ

1,933,889.500 1,933,889.500 0.000 0.000

4.2.1 სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" კვტ.სთ 1,933,889.500 1,933,889.500

4.3
შეერთებული გენერაციასთან (გადამცემი 

ქსელის გარეშე)
კვტ.სთ

14,876,845.300 8,609,461.300 6,267,384.000 0.000

4.3.1 სადგურები 13 მვტ-მდე კვტ.სთ 391,938.000 391,938.000

4.3.2 სადგურები 13 მვტ და მეტი კვტ.სთ 14,484,907.300 8,217,523.300 6,267,384.000

4.4 მომხმარებელი კვტ.სთ 5,536.800 5,536.800

5
ელექტროენერგიის  მიწოდება  ქსელში  

(არასატარიფო), სულ, მათ  შორის :
კვტ .სთ

612,422.000 458,084.000 154,338.000 0.000

5.1
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა კვტ.სთ

611,648.000 457,310.000 154,338.000

5.2

კვალიფიციური საწარმოების ქსელში გარდა 

ლიცენზირებული გამანაწილებელისა, 

გენერაციის ობიექტებისა თეთრიხევჰესი, 

საცხენჰესი, ზაჰესი)

კვტ.სთ

774.000 774.000

6

ელექტროენერგიის  მიწოდება  

ქსელებიდან  (ტრანზიტი) 

ლიცენზირებული  

გამანაწილებლებისათვის ,სულ, მათ  

შორის :

კვტ.სთ

18,013,050.000 16,887,455.000 1,125,595.000 0.000

6.1 სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" კვტ.სთ 6,370,018.000 5,310,674.000 1,059,344.000

6.2 ჯი-ვი-პი (წყალკანალი) კვტ.სთ 11,643,032.000 11,576,781.000 66,251.000

6.3

საქართველოს რკინიგზა კვტ.სთ

0.000

1 ივნისიდან 

2017 წ. გახდა 

თელასის 

აბონენტი

7
მიღებული  ელ.ენერგია  მოსაზღვრე  

ძაბვის  ქსელიდან , სულ, მათ  შორის :
კვტ.სთ

248,730,456.050 177,790,032.319

7.1 27,5-60 კვ ქსელებიდან კვტ.სთ 248,730,456.050 0.000

7.2 1-20 კვ ქსელებიდან კვტ.სთ 177,790,032.319

8
გაცემული  ელ.ენერგია  მოსაზღვრე  

ძაბვის  ქსელიდან , სულ, მათ  შორის :
კვტ.სთ

248,730,456.050 177,790,032.319

8.1 1-20 კვ ქსელში კვტ.სთ 248,730,456.050

8.2 0.4 კვ ქსელში კვტ.სთ 177,790,032.319

9 ელექტროენერგიის  გაცემა  ქსელში კვტ .სთ 309,518,407.750 281,991,550.300 276,251,776.700 177,795,569.119

დანართი 11

#

მაჩვენებლების  დასახელება
განზომ

ილება

რიცხვითი მაჩვენებლები ძაბვის  დონეების  მიხედვით
შენიშვნა

დეკემბერი 2017 წელი ელ.ენერგიის  გაშლილი ბალანსის  სტრუქტურა ძაბვის  დონეების  მიხედვით
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10

მოცულობა  (რაოდენობა ) გაცემული  

(მოხმარებული) ელექტროენერგიის  სულ:
კვტ .სთ 267,609,156.680 30,751,335.000 69,190,242.190 167,667,579.490

10.1

მათ შორის:       მოცულობა (რაოდენობა) 

გადაცემული (მოხმარებული) ელ.ენერგია 

მომხმარებლებს, ქვესადგურის პირდაპირ 

სალტეებზე  მიერთებული (პირდაპირი 

მომხმარებლები)

კვტ.სთ 74,137,433.000 31,902,266.000 30,231,418.000 12,003,749.000

10.1.1 ქვესადგურის პირველადი ძაბვის დონე  კვტ.სთ 50,552,478.000 31,902,266.000 18,650,212.000

10.1.2 ქვესადგურის პირველადი ძაბვის დონე  მ/ძ კვტ.სთ 7,866,017.000 7,866,017.000

10.1.3 ქვესადგურის პირველადი ძაბვის დონე საშუალო 1 კვტ.სთ
15,718,938.000 3,715,189.000 12,003,749.000

10.2
ქვესადგურის პირველადი ძაბვის დონე საშუალო 

11
კვტ.სთ

0.000

10.3
საყოფაცხოვრებო საჭიროებების 

ელექტროენერგიის მოხმარება
კვტ.სთ

93,430,026.120 0.000 0.000 93,430,026.120

10.3.1
საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები  101 კვტ-

მდე
კვტ.სთ

6,722,012.420 6,722,012.420

10.3.2
საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები  301 კვტ-

მდე
კვტ.სთ

46,947,648.740 46,947,648.740

10.3.3
საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები  301 კვტ-ზე 

მეტი
კვტ.სთ

39,760,364.960 39,760,364.960

10.3.4
მომხმარებლები, საერთო მრიცხველზე  

მიერთებული
კვტ.სთ

0.000

10.4
აღურიცხავი მოხმარება (დადგმული 

სიმძლავრით1 კვტ)
კვტ.სთ

0.000

10.5
არასაცხოვრებელი მომხმარებლები 

(კომერციული და საბიუჯეტო)
კვტ.სთ

156,166,080.560 29,653,401.000 53,458,264.190 73,054,415.370

10.5.1 კომერციული კვტ.სთ 0.000

10.5.2 საბიუჯეტო კვტ.სთ 0.000

10.5.3 სხვა კვტ.სთ 0.000

10.6 ტრანზიტი კვტ.სთ 18,013,050.000 1,097,934.000 15,731,978.000 1,183,138.000

10.6.1
მიმდებარე  ქსელური კომპანია, ლიცენზიანტი კვტ.სთ

6,370,018.000 863,278.000 5,506,740.000

სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" კვტ.სთ 6,370,018.000 863,278.000 5,506,740.000

10.6.2 პირდაპირი მომხმარებლები კვტ.სთ 11,643,032.000 234,656.000 10,225,238.000 1,183,138.000

ჯი-ვი-პი (წყალკანალი) 0.000

საქართველოს რკინიგზა კვტ.სთ 0.000

11
ფიზიკური  (საანგარიშო) ელ.ენერგიის  

დანაკარგები  ქსელში
კვტ .სთ

41,909,251.070 2,509,759.250 29,271,502.191 10,127,989.629

11.1

ფიზიკური (საანგარიშო) ელ.ენერგიის 

დანაკარგები პროცენტებში ქსელში 

გატარებულიდან

%
13.540 0.890 10.596 5.696

12
ტექნოლოგიური  ელ.ენერგიის  

დანაკარგები, სულ, მათ  შორის :
კვტ .სთ

15,050,563.153 2,975,428.665 6,738,535.141 5,336,599.348

12.1 პირობითად მუდმივი კვტ.სთ 6,702,976.999 1,518,261.650 4,051,611.001 1,133,104.348

12.1.1 მათ შორის საკუთარი მოხმარების ხარჯები კვტ.სთ 139,594.550 139,594.550

12.2 დატვირთვის კვტ.სთ 8,207,991.605 1,457,167.014 2,547,329.590 4,203,495.000

12.3
დანაკარგები, განპირობებული აღრიცხვის 

კვანძების დასაშვები უზუსტობით
კვტ.სთ

0.000

12.4
ტექნოლოგიური ელ.ენერგიის დანაკარგები 

პროცენტებში ქსელში გატარებულიდან
%

4.863 1.055 2.439 3.002

13
არატექნიკური  ელ.ენერგიის  

დანაკარგები
კვტ .სთ

26,858,687.917 -465,669.415 22,532,967.050 4,791,390.281

13.1
არატექნიკური ელ.ენერგიის დანაკარგები 

პროცენტებში ქსელში გატარებულიდან
%

8.678 -0.165 8.157 2.695

14

გაქტიური (საანგარიშო) ელ.ენერგიის 

დანაკარგები პროცენტებში ქსელში 

გატარებულიდან (ტრანზიტის გარეშე)

%
14.377  
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დანართი 12. 

 

E 

ეleqtroenergiis nakadebi da danakaregebi ss “Telasis” 

qselSi 2009 wlis mesame kvartalSi 
  

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
        

   

Сеть 

35-110 кВ 

Сеть 

6-10 кВ 

Сеть 

0,4 кВ 

382 187 181  кВт.ч 

65 284 160   кВт.ч  

7 694 661  кВт.ч 

374 492 521  кВт.ч 

18 366 926  кВт.ч  

58 683 984   кВт.ч 

357 915 960  кВт.ч 

17 223 348   кВт.ч 

340 692 612   кВт.ч  

4.20 % 

 4.81 % 

2.01 % 

 
 
 

 
 
 

447 471 341  кВт.ч 
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დანართი 13. 

   

  

    

 
 

  
  

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         
          

      

 

eleqtroenergiis nakadebi da danakaregebi ss “Telasis” qselSi 

2005wlis aprili 2006 wlis marti 

 

 

Сеть 

35-110 кВ 

Сеть 

6-10 кВ 

Сеть 

0,4 кВ 

2 002 209 340  кВт.ч 

300 945 142  кВт.ч  

36 535 312  кВт.ч 

1 965 674 029  кВт.ч 

117 497 168  кВт.ч  

317 326 683  кВт.ч 

1 831 795 318  кВт.ч 

127 395 166  кВт.ч 

1 704 400 152  кВт.ч  

5,10 % 

 5,53 % 

1,59 % 

(1,82 %) 

(5,18 %) 

(6,95 %) 

 
 
 

 
 
 

2 303 154 482  кВт.ч 
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დანართი 14. 

 

 

 

დანადგარების ცნობარი- საჰაერო და საკაბელო ხაზები  
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დანართი 15. 

 

დანადგარების ცნობარი- სამგრაგნილიანი ტრანსფორმატორები. 
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დანართი 16. 

 
დანადგარების ცნობარი- საკომუტაციო აპარატები 
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დანართი 17. 

 
 

დანადგარების ცნობარი- დენმშემზღუდი რეაქტორები 


