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ანოტაცია. კავკასიისათვის დამახასიათებელი 

ენდემური მცენარის სახეობა – კავკასიური როდო-

დენდრონი (Rhododendron caucasicum Pall) უნიკა-

ლური ქიმიური შედგენილობის გამო ხასიათდება 

მრავალი სამკურნალო თვისებით, რის გამოც სახალ-

ხო მკურნალები მას უძველესი დროიდან იყენებენ 

სხვადასხვა სახის მძიმე და მსუბუქი დაავადების 

განსაკურნებლად. მეცნიერების განვითარების დღე-

ვანდელ ეტაპზე დგება საკითხი ამ ძალიან ძვირფასი 

მცენარის სამრეწველო მიზნებით გამოყენების შესაძ-

ლებლობის შექმნის შესახებ.  

საინტერესოა კავკასიური როდოდენდრონისაგან 

პარაგვაული „მატეს“ მსგავსი ჩაის წარმოების შესა-

ძლებლობა. განხილულია ამ დანიშნულებით სხვა-

დასხვა მეცნიერის მიერ შემოთავაზებული როდო-

დენდრონის დამუშავების ტექნოლოგიები და ნაჩვე-

ნებია, რომ დღეისათვის ვერც ერთი მათგანით ვერ 

მიიღება მატეს ჩაის მსგავსი გემო და არომატი და, 

ამათანავე, მათი უმეტესობა ჩვეულებრივი ჩაის 
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ტექნოლოგიის მსგავსია. დასაბუთებულია, რომ „მა-

ტეს“ მსგავსი ჩაის მისაღებად აუცილებელია გადა-

მუშავების საწყის ეტაპზე როდოდენდრონისგან მი-

ღებული ნედლეულის ფიქსაცია, შემდეგ მისი დაჭ-

რა-დაქუცმაცება შეფუთვისათვის მისაღები ზომების 

მისაცემად, შემდეგ ფოთოლში არსებული ზედმეტი 

ტენის მოცილება და, გარდა ამისა, ნედლეულისათ-

ვის „მატეს“ მსგავსი ოდნავ მომწარო გემოსა და ბო-

ლის არომატის მიცემა. ასეთი ამოცანების გადასაჭ-

რელად შემოთავაზებულია კავკასიური როდოდენ-

დრონის გადამამუშავებელი ახალი, თანამედროვე 

მოწყობილობის პრინციპული სქემა. 

  

საკვანძო სიტყვები: გადამუშავების ტექნოლო-

გია; გადამამუშავებელი მოწყობილობა; „მატე“; ნედ-

ლეულის ფიქსაცია; როდოდენდრონის ჩაი. 

 

შესავალი 

მატე სამხრეთამერიკული ენდემური მცენარეა 

(Ilex Paraguerinsis St. Hill), რომელიც დღევანდელ 

პირობებში უკვე ვეღარ აკმაყოფილებს „მატეს“ ჩაიზე 

მთელს მსოფლიოში ძალიან გაზრდილ მოთხოვ-

ნილებას, რაც განაპირობებს მის დეფიციტს. ამიტომ 

„მატეს“ მწარმოებელი ფირმები და კომპანიები ცდი-

ლობენ მასში მატესთან თავისი ქიმიური შედ-

გენილობით ახლოს მყოფი სხვადასხვა მცენარის და-

მატებას. ასეთი დანამატის სახით არგენტინაში ხში-

რად იყენებენ, მაგალითად, მცენარეს – Ilex dumosa, 

ამასთანავე, არგენტინელი მეცნიერები ამტკიცებენ, 

რომ „მატეში“ ამ მცენარის (Ilex dumosa-ს) თუნდაც 

30%-ის დამატების შემთხვევაში შემცირებულია 

მიღებულ სასმელში მატეინის შემცველობა, რაც ადა-

მიანთა იმ ჯგუფისათვის, რომელზეც მატეინი უარ-

ყოფითად მოქმედებს, ძალზე სასარგებლოა. ბრაზი-

ლიელი მწარმოებლები (ფირმები და კომპანიები) 

„მატეში“ დასამატებლად იყენებენ მცენარეებს Ilex 

the ezans-სა და Ilex brevicuspis-ს. მცენარეების ეს 

სახეობები იმავე გეოგრაფიულ არეალში იზრდება, 

სადაც პარაგვაის მატე, თუმცა ქიმიური შედგენი-

ლობით და ადამიანზე დადებითი ზემოქმედების 

ეფექტით გარკვეული განსხვავება არსებობს [1]. 

აღნიშნული მცენარეების (Ilex dumosa, Ilex the 

ezans და Ilex brevicuspis) მსგავსად კავკასიური რო-

დოდენდრონიც საკმაოდ მიახლოებულია მატესთან 

თავისი ქიმიური შედგენილობით და ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე დადებით ეფექტს ახდენს, რის 

გამოც დაისვა საკითხი კავკასიური როდოდენდრო-

ნისგან „მატეს“ მსგავსი ჩაის მიღების შესაძლებლო-

ბის შესახებ. აღნიშნული მიმართულებით დამუშა-

ვებულია როდოდენდრონის გადამუშავების სხვა-

დასხვა ტიპის ტექნოლოგია. მიუხედავად ამისა, 

„მატეს“ ტიპის ჩაის მიღების საკითხი ჯერჯერობით 

საბოლოოდ მაინც არაა გადაწყვეტილი, მაგრამ შე-

მოთავაზებული ტექნოლოგიების [2, 3] მიმოხილვა 

უჩვენებს, რომ ვერცერთი მათგანი ვერ უზრუნველ-

ყოფს როდოდენდრონის ჩაისათვის „მატეს“ მსგავსი 

ბოლის არომატისა და ოდნავ მომწარო გემოს მიცემას 

და, რაც უმნიშვნელოვანესია, მათი უმეტესობა ემს-

გავსება ჩაის გადამუშავების ტექნოლოგიასა და 

გადამამუშავებელ მოწყობილობებს. მაგრამ ამავე 

დროს ცნობილია [4], რომ ჩაისა და მატეს გადა-

მუშავების ტექნოლოგიებს შორის განსხვავება ძირი-

თადად სწორედ ისაა, რომ ჩვეულებრივი ჩაის წარ-
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მოების (მიღების) შემთხვევაში ხდება ნედლეულის 

(ჩაის ფოთლის) ფერმენტაცია, „მატეს“ შემთხვევაში 

კი ფერმენტაციის საპირისპირო პროცესი – ფიქსაცია. 

   

ძირითადი ნაწილი 

„მატეს“ კლასიკური ტექნოლოგიის შესაბამისად 

პროდუქციის მიღების მიზნით იკრიფება მცენარის 

ფოთლები და წვრილი (4 მმ-ზე ნაკლები დიამეტრის) 

ღეროები, შემდეგ ხდება მოკრეფილი ნედლეულის 

ფიქსაცია ღია ცეცხლზე, შემდეგ – შრობა 800C ტემპე-

რატურაზე 5-7 % საბოლოო ტენიანობამდე, შემდეგ 

დაქუცმაცება 4-6 მმ ზომის ნაწილებად და შენახვა 

ბნელ და მშრალ ადგილას [5]. ამის მსგავსია კავკა-

სიური როდოდენდრონის დამზადების ტექნოლო-

გიაც [6]. ამ შემთხვევაშიც იკრიფება ფოთლები და 

ყვავილები, აშრობენ ჩრდილში ბუნებრივ პირობებ-

ში ჰაერზე ან ხელოვნურად 50-600C ტემპერატურაზე 

გამთბარი ჰაერით 5-7 % საბოლოო ტენიანობამდე, 

აქუცმაცებენ იმავე 4-6 მმ ზომის ნაწილაკებად და 

ინახავენ ბნელსა და მშრალ ადგილას. 

მცენარეული ნედლეულის გადამუშავებისათვის 

გამოყენებული არსებული ცნობილი ტექნოლოგიე-

ბის, აგრეთვე მატესა და როდოდენდრონის გადამუ-

შავების ცნობილი კლასიკური ტექნოლოგიების გა-

ანალიზების საფუძველზე ჩვენ დავამუშავეთ ორივე 

აღნიშნული მცენარის (მატესა და როდოდენდრო-

ნის) გადამუშავებისათვის მისაღები საერთო ტექნო-

ლოგია, რომელიც ითვალისწინებს ფოთლების კრე-

ფას, მოკრეფილი ფოთლების დაჭრა-დაქუცმაცებას 

4-6 მმ ზომის ნაწილებად, რომელიც მიმდინარეობს 

5-10 % კონცენტრაციის მქონე მურყნის ან ღვიის 

მერქნის ჩიპების ბოლით დამუშავების პირობებში 

მისი ფიქსაციის პარალელურად, შემდეგ დაქუცმა-

ცებული და ფიქსირებული ფოთლების შრობას სა-

ბოლოო მისაღებ 5-7 % ტენიანობამდე და უკვე მიღე-

ბული მზა პროდუქციის შეფუთვას. ამ მეთოდის 

უპირატესობა სხვა ცნობილ მეთოდებთან შედარე-

ბით არის ფოთლების ფიქსაცია გადამუშავების 

საწყისსავე ეტაპზე ანუ მისი დაჭრა-დაქუცმაცების 

პროცესში. ამასთანავე, ფიქსაციისათვის გამოიყენება 

ისეთი მერქნის ბოლი, რომელიც დაქუცმაცებული 

ფოთლის მიღებულ მასას აძლევს სასიამოვნო, ოდნავ 

მომწარო გემოსა და ბოლის ძალიან მცირე არომატს, 

რითაც კავკასიური როდოდენდრონისგან მიღებუ-

ლი პროდუქტი დაემსგავსება პარაგვაის მატესგან მი-

ღებულ საბოლოო პროდუქტს. 

მცენარეული ნედლეულის გადამუშავებისას ერთ-

დროულად დაჭრა-დაქუცმაცების, ფიქსაციისა და ბო-

ლის არომატის მიცემის მიზნით დამუშავებულია 

მოწყობილობა, რომლის პრინციპული სქემა მოცემუ-

ლია სურათზე. 

მანქანის ჰორიზონტალურად განლაგებული ცი-

ლინდრული ფორმის კორპუსის (1) მიმღებ ნაწილში 

განლაგებულია მისი მკვებავი ბუნკერი (2). ცილინდ-

რულ კორპუსში მოთავსებულია მკვებავი შნეკი (3). 

ამ კორპუსს შიგა ზედაპირზე აქვს რიფები შნეკთან 

ერთად ფოთლის ტრიალის შესაძლებლობის გამო-

სარიცხად. შნეკის ბოლოში განლაგებულია ნედ-

ლეულის მჭრელი მექანიზმი, რომელიც შედგება 

შიგა (4) და გარე (5) ბადეებისაგან და მათ შორის 

მდებარე დანისაგან (6). ბადეები დისკოს ფორმისაა. 

შიგა ბადეს აქვს სპირალის ფორმის არხები, გარე 

ბადეს კი არხების ნაცვლად აქვს მრგვალი ნახვრე-

ტები. ეს ნახვრეტები რადიალური მიმართულები-
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თაა წაგრძელებული. ბადეებს შორის განლაგებული 

დანის მჭრელი პირები სხვადასხვა სიგანისაა, რომ-

ლებიც ერთმანეთის მიმართ გარკვეული კუთხითაა 

განლაგებული. დანის მჭრელი პირები და ბადეები 

ერთმანეთთან მჭიდროდაა მიჭერილი, რისთვისაც 

გარე ბადე და დანა დამონტაჟებულია ღერძული 

მიმართულებით გადაადგილების შესაძლებლობით. 

ფოთლის მჭრელი მოწყობილობა აგრეთვე აღჭურ-

ვილია ინდივიდუალური ამძრავით, რომლის მეშ-

ვეობითაც მიმწოდი შნეკი და მჭრელი დანა ერთმა-

ნეთისაგან სრულიად დამოუკიდებლად მოძრაობენ 

მათთვის საჭირო ოპტიმალური სიჩქარეებით. 

 

 

კავკასიური როდოდენდრონის დამქუცმაცებელ-საფიქსაციო მანქანა 

  

მანქანას დამატებით აქვს აირის მიმწოდებელი 

(7), რომელიც ახდენს დაჭრის პროცესში მყოფი 

მცენარეული ნედლეულის ბოლით დამუშავებას. 

აირის მიმწოდებელი დაყენებულია კორპუსის 

ძირში შნეკის ლილვის პარალელურად, მის მთელ 

სიგრძეზე გარე ბადის ჩათვლით. აირის მიმწოდე-

ბელი მასზე დაყენებული მილყელის (8) მეშვეობით 

უკავშირდება ბოლის მიმწოდებელ სისტემას, რომე-

ლიც კორპუსის გარეთაა მოთავსებული. იგივე აირის 

მიმწოდებელი კორპუსის შიგა ზედაპირზე გაკე-

თებული პერფორაციითაა დაკავშირებული ამავე 

კორპუსის შიგა არესთან.  

მოწყობილობა შემდეგნაირად მუშაობს:  

ამძრავის ჩართვა უზრუნველყოფს მიმწოდი შნე-

კისა და მჭრელი დანის ერთმანეთისაგან სრულიად 

დამოუკიდებლად და მათთვის ოპტიმალური სიჩქა-

რეებით ბრუნვით მოძრაობაში მოყვანას. მიმღებ 

ბუნკერში მიწოდებული მცენარეული ნედლეულის 

(როდოდენდრონის) მასა აღმოჩნდება ფოთლის 

მჭრელი მოწყობილობის მქონე კორპუსში, სადაც ამ 

მჭრელი მოწყობილობის ზემოქმედებით დაიჭრება 

სასურველი ზომების (4-6 მმ) მიღებამდე. ამისათვის 

ფოთლის მასას მიმწოდი შნეკი გადაიტანს მჭრელი 

მექანიზმისაკენ. შიგა ბადის სპირალური ღარების 

გავლისას ფოთოლი სპირალურად გადაადგილდება 

დანის მოძრაობის საპირისპირო მიმართულებით. 
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დანისა და ფოთლის მასის ურთიერთსაპირისპირო 

მიმართულებით მოძრაობა უზრუნველყოფს ამ მა-

სის ეფექტურად დაჭრას, რაც წინასწარ დაჭრაა. აღ-

ნიშნული მასა მიმწოდი შნეკით შექმნილი დაწნევის 

ხარჯზე და მბრუნავი დანის მჭრელი პირების სი-

განეთა სხვაობით გამოწვეული გამომგდები ძალის 

ზეგავლენით მიეწოდება დამჭრელ დანასა და გარე 

ბადეს შორის შექმნილ მეორე სივრცეში, სადაც ხდება 

განმეორებითი ჭრა იმავე დანის მეორე მჭრელი პი-

რის ზემოქმედებით. დაჭრილ-დაქუცმაცებული მცე-

ნარეული მასა გარეთა ბადეში არსებული ნახვრე-

ტების გავლით გამოიწნეხება მჭრელი მოწყობილო-

ბიდან და ჩამოიყრება კორპუსის ქვემოთ განლაგე-

ბულ გამომტან ტრანსპორტიორზე (პირობით ნაჩ-

ვენები არაა).  

მანქანაში გადასამუშავებელი ფოთლის მასის 

მიწოდებასთან ერთად აირის მიმწოდებელს მიეწო-

დება მუშა აგენტი (ცხელი ბოლი) მილყელის გავ-

ლით. ეს ბოლი აირის მიმწოდებლის ნახვრეტებიდან 

წნევით შედის დამუშავების პროცესში მყოფი ნედ-

ლეულის მასაში და გამსჭვალავს მას. ცხელი ბოლის 

მიწოდება უშუალოდ მცენარის ფოთლის დაჭრა-

დაქუცმაცების პროცესში განაპირობებს ამ მცენა-

რეულ ნედლეულზე თბური და მექანიკური პრო-

ცესების ერთდროულად ზემოქმედებას, რაც უზ-

რუნველყოფს ფოთოლში არსებულ ფერმენტებზე 

ორთქლის ზემოქმედების ინტენსიფიკაციას. ფოთ-

ლის დაჭრა-დაქუცმაცების შედეგად ყოველთვის 

ხდება მასში არსებული ფერმენტების გააქტიურება. 

ამ ფერმენტების ჰაერთან შეხების შემთხვევაში 

ჰაერში არსებული ჟანგბადის გავლენით დაიწყება 

გააქტიურებული ფერმენტების დაჩქარებული ჟანგ-

ვითი პროცესები. მაგრამ გააქტიურებამდე აღნიშ-

ნულ ფერმენტებს კონტაქტი აქვთ მაღალი ტემპერა-

ტურის (110-1200C) გაცხელებულ მერქნის ბოლთან. 

ეს მინიმუმამდე ამცირებს ფოთოლში ჟანგვითი 

პროცესების დაწყებისა და მიმდინარეობის შესაძ-

ლებლობას. ამის შედეგად ფერმენტები დროულად 

და სრულად ინაქტივირდება ანუ ხდება როდოდენ-

დრონის ფოთლის ფიქსაცია მისი დამუშავების საწ-

ყისსავე ეტაპზე. გარდა ამისა, მერქნის ცხელი ბოლი 

ახდენს ფოთლის ჭრის ზედაპირებიდან გამოსული 

წვენის აორთქლებასა და ტრანსპორტირებას (გამო-

ტანას) მასის გადამამუშავებელი მოწყობილობის გა-

რეთ. ნამუშევარი ბოლი მის მიერ შთანთქმულ სით-

ხესთან ერთად მოწყობილობის მჭრელი ნაწილის 

გავლით გამოდის მანქანის კორპუსიდან. ამავე 

დროს, და რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, 

მერქნის ცხელი ბოლი უშუალო კონტაქტის შედეგად 

დამუშავებული მცენარის ფოთოლს აძლევს დამახა-

სიათებელ ბოლის არომატს და აცხელებს ფოთლის 

მთელ მასას. საბოლოოდ მანქანის კორპუსიდან გა-

მოიტვირთება საჭირო ზომებად (4-6 მმ) დაქუცმაცე-

ბული, ფიქსირებული, გაცხელებული და ბოლის 

არომატით გამდიდრებული როდოდენდრონის 

ფოთლის მასა, რომელსაც უკვე მოცილებული აქვს 

ტენის გარკვეული რაოდენობა. 

  

დასკვნა 

ამრიგად, შეიძლება ითქვას, რომ როდოდენდრო-

ნის დამქუცმაცებელ-საფიქსაციო მანქანის წარმოდ-

გენილი ინოვაციური კონსტრუქცია ერთდროულად 

უზრუნველყოფს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ამოცა-

ნის განხორციელებას. პირველ რიგში აღსანიშნავია 
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როდოდენდრონისათვის პარაგვაის მატეს მსგავსი 

ოდნავ მომწარო გემოსა და ბოლის არომატის მინი-

ჭება, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს მატეს როდო-

დენდრონით ჩანაცვლებისათვის. ამასთანავე, უზ-

რუნველყოფილია ნედლეულის ფოთლის ფიქსაცია 

გადამუშავების საწყისსავე ეტაპზე, რაც ასევე ძალიან 

მნიშვნელოვანია როდოდენდრონის ფოთლებში 

შემავალი ყველა სასარგებლო ელემენტის მაქსიმა-

ლურად შენარჩუნების თვალსაზრისით. როდოდენ-

დრონის ფოთლებისგან (ისევე როგორც მატედან) 

ჭარბი ტენის მოცილება ასევე მნიშვნელოვანი საკით-

ხია, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ ფოთლის 

მასის შემდგომი შრობის აუცილებლობას, რადგან 

წინასწარი შეშრობა აადვილებს და ეფექტურს ხდის 

შემდგომი შრობის პროცესს. შრობის პროცესის 

ეფექტურობის გაზრდას ხელს უწყობს აგრეთვე 

ფოთლის დაქუცმაცების პროცესში მისი წინასწარ 

გაცხელება ბოლის საშუალებით. წარმოდგენილი 

კონსტრუქციის გადამამუშავებელ მოწყობილობას 

შეუძლია ნედლეულის დაჭრა-დაქუცმაცება არა მარ-

ტო 4-6 მმ-ის, არამედ ნებისმიერი სხვა ზომის ნაწი-

ლაკებად, რაც ასევე როდოდენდრონის გადამუშა-

ვების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა. 
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Abstract. An endemic plant species typical for the Caucasus is the Caucasian rhododendron (Rhododendron 

caucasicum Pall), which, due to its unique chemical composition, has many medicinal properties, therefore, folk 
healers have used it since ancient times to treat various severe and mild diseases. At the present stage of the 
development of science, the question arises about the possibility of using this most valuable plant for industrial 
purposes. 

The question is raised of the production of mate tea from the Caucasian rhododendron. The rhododendron 
processing technologies proposed so far are reviewed and it is shown that none of them can provide aromatic and 
taste indicators characteristic of tea mate in the resulting product due to the fact that most of them are based on the 
processing technology of ordinary black tea. It is substantiated that in order to obtain mate tea, it is necessary at the 
initial stage of processing to fix the raw material from rhododendron, cut it and grind it to sizes acceptable for 
packaging, remove excess moisture contained in the sheet and give the final product a light smoke aroma and a 
slightly bitter taste. To solve these problems, a schematic diagram of a new machine for the simultaneous grinding 
and fixing of the Caucasian rhododendron is proposed. Resume:  

 

Keywords: mate tea; processing equipment; processing technology; raw material fixation; rhododendron tea. 
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Аннотация. Эндемичный вид растения, типичный для Кавказа – рододендрон кавказский (Rhododendron 

caucasicum Pall), который благодаря уникальному химическому составу обладает множеством целебных 
свойств, поэтому народные лекари использовали его с древних времен для лечения различных тяжелых и 
легких заболеваний. На современном этапе развития науки возникает вопрос о возможности использования 
этого ценнейшего растения в промышленных целях. 

Поставлен вопрос производства чая типа мате из рододендрона Кавказского. Рассмотрены предложенные 
к настоящему времени технологии переработки рододендрона и показано, что ни одна из них не может 
обеспечить в получаемом продукте характерных для чая мате ароматических и вкусовых показателей ввиду 
того, что большинство из них основывается на технологию переработки обычного черного чая. Обосновано, 
что для получения чая типа мате является необходимым на начальном этапе переработки проведение 
фиксации сырья из рододендрона, ее резка-измельчение до получения приемлемых для упаковки размеров, 
удаление содержащейся в листе излишней влаги и придание конечному продукту легкого аромата дыма и 
чуть горьковатого вкуса. Для решения указанных задач предложена принципиальная схема новой машины 
для одновременного измельчения и фиксации рододендрона Кавказского. 

 

Ключевые слова: перерабатывающее оборудование; технология переработки; фиксация сырья; чай из 
рододендрона; чай мате.  
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