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ანოტაცია. ღვინის წარმოებაში მნიშვნელოვანი 

ადგილი უჭირავს ყურძნის დაჭყლეტის ოპერაციას, 

რადგან მასზე დიდადაა დამოკიდებული მიღებული 

პროდუქციის ხარისხი. დაჭყლეტის პროცესში ნედ-

ლეულის ხარისხის მაქსიმალური შენარჩუნების 

მიზნით წარმოდგენილია ყურძნის საჭყლეტი ახალი 

მოწყობილობის პრინციპული სქემა, რომელიც უზ-

რუნველყოფს გადამუშავებას გარემომცველ ჰაერთან 

კონტაქტის გარეშე ყურძნის კლერტის მინიმალური 

მექანიკური დაზიანების პირობებში. წარმოდგენი-

ლი მოწყობილობა შეიძლება განლაგდეს ავტომობი-

ლის ძარაზე, რათა ყურძნის დაჭყლეტის ოპერაცია 

განხორციელდეს ვენახიდან ყურძნის გადამამუშავე-

ბელ საწარმოში ტრანსპორტირების პროცესში, რაც 

შეამცირებს ტექნოლოგიური პროცესის ხანგრძ-

ლივობას და ნედლეულის გადამუშავება დაიწყება 

უმოკლეს დროში.  
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საკვანძო სიტყვები: ანტისეპტიკური გარემო; 

კლერტის მექანიკური დაზიანება; ნედლეულის გა-

დაჩეჩვა; ყურძნის დაჭყლეტა; ხარისხის შენარჩუ-

ნება. 

შესავალი 

საქართველოში მეღვინეობა ეროვნულ-ტრადი-

ციული ფასეულობაა. დღევანდელ პირობებში კი ეს 

დარგი გადაიქცა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარე-

ბის უმნიშვნელოვანეს წყაროდ, რადგან საქართვე-

ლოს საექსპორტო პროდუქციის ერთ-ერთ ყველაზე 

მაღალ პოტენციალს სწორედ მეღვინეობის ნაწარმი 

წარმოადგენს. იმის გათვალისწინებით, რომ მეღვი-

ნეობის დარგში საერთაშორისო ბაზარზე ძალზე 

დიდი კონკურენციაა, სულ უფრო მეტი მნიშვნე-

ლობა ენიჭება მის შემდგომ განვითარებას და პრო-

დუქციის ხარისხის გაზრდას. ამ თვალსაზრისით 

მნიშვნელოვანია ახალი საერთაშორისო ბაზრების 

ათვისება, რაც მოითხოვს ღვინის წარმოების ტექნო-

ლოგიური პროცესის შემდგომ სრულყოფას, პრო-

დუქციის ასორტიმენტის თვისებრივ განახლებას 

და ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებით გათ-

ვალისწინებულ დონემდე აყვანას. ტექნოლოგიური 

პროცესების დახვეწასთან ერთად საჭირო ხდება 

ახალი, უფრო ეფექტური და მაღალმწარმოებლური 

მანქანების დამუშავება და დანერგვა, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ გადასამუშავებელი პროდუქტის 

ტექნოლოგიურად ოპტიმალურ რეჟიმში გადამუშა-

ვებას ნედლეულის, ნახევარფაბრიკატებისა და მზა 

პროდუქციის მინიმალური დანაკარგების პირო-

ბებში. 

ღვინის წარმოება მოიცავს მრავალ ტექნოლო-

გიურ ოპერაციას, რომელთა შორის ერთ-ერთი პირ-

ველია ყურძნის გადამუშავება. ამ ტექნოლოგიურ 

პროცესში შეიძლება გამოიყოს სამი ძირითადი ოპე-

რაცია: დაჭყლეტა (კლერტთან ერთად ან მისი მოცი-

ლების პირობებში), დაწრეტა (თვითნადენი, შედა-

რებით მაღალხარისხოვანი ტკბილის მიღების მიზ-

ნით) და ტენიანი ჭაჭის დაწნეხა (წვენის სრული გა-

მოდენის მიზნით). სამივე ტექნოლოგიური ოპერა-

ციისადმი წაყენებული ძირითადი მოთხოვნებია 

ტკბილის მაქსიმალური გამოსავლიანობის მიღწევა 

ყურძნის მტევნის შემადგენელი ელემენტების და-

ზიანების გარეშე ან მინიმალური მექანიკური დაზი-

ანების პირობებში. მაღალხარისხოვანი პროდუქცია 

მიიღება ამ მოთხოვნების მაქსიმალურად შესრულე-

ბის შემთხვევაში. 

ყურძნის დაჭყლეტის პროცესში აუცილებელია 

არა მარტო მარცვლების მექანიკური დაზიანება, არა-

მედ ამ მარცვლებში არსებული რბილობის უჯრე-

დოვანი სტრუქტურის რღვევაცს რაც უნდა მოხდეს 

მაქსიმალურად რბილ რეჟიმში, რომ არ გადაიხეხოს 

(მექანიკურად არ დაზიანდეს) დურდო და მიღებულ 

ტკბილში მინიმალური იყოს შეწონილი ნაწილა-

კების შემცველობა. გარდა ამისა, ტკბილის გამოყოფა 

უნდა მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფად და მინიმა-

ლური აერაციის პირობებში.  

ყურძნის დაჭყლეტის პროცესი არის თხევადი და 

მყარი ფაზების გაყოფა, რისთვისაც სხვადასხვა მე-

თოდი გამოიყენება. ესაა პროდუქტის სიმძიმის ძა-

ლის გავლენით ზედა ფენების მიერ ქვედა ფენებზე 

ზემოქმედება, ყურძნის მასაზე გარე ძალით დაწნევა, 

მტევნებზე დიდი სიჩქარით დარტყმის ეფექტის 

გამოყენება და სხვ. ყურძნის დასაჭყლეტად როგორც 
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საზღვარგარეთ, ისე ჩვენთან გამოიყენება მრავალი 

სხვადასხვა კონსტრუქციის მოწყობილობა.  

ძირითადი ნაწილი 

როგორც ვნახეთ, მაღალხარისხოვანი პროდუქ-

ციის მისაღებად საჭირო პირობებია ნედლეულის 

გადამუშავების შესაძლოდ მოკლე დროში დაწყება, 

გადამუშავების პროცესში ჰაერის ჟანგბადთან კონ-

ტაქტის შეზღუდვა და კლერტების მინიმალური მე-

ქანიკური დაზიანება. ასეთი პირობების გათვალის-

წინებით ყურძნის საჭყლეტი მოწყობილობის პრინ-

ციპული სქემა გამოსახულია 1, 2, 3 სურ-ებზე. 

სურ. 1. ყურძნის საჭყლეტი მოწყობილობის 

პრინციპული სქემა 

ყურძნის საჭყლეტი მოწყობილობა შეიცავს ჰერ-

მეტულ კორპუსს (1), რომლის უკანა მხრიდან გან-

ლაგებულია სახსრულად დაკავშირებული კარი (2). 

კორპუსის შიგნით არის კონვეიერი, რომელიც 

შედგება ვარსკვლავაზე (3), (4), (5), (6), (7) 

გადადებული ორი ურთიერთპარალელური უწყვე-

ტი ჯაჭვისაგან (8), (9) და ამ ჯაჭვებზე დამაგრებუ-

ლი უჟანგავი მასალისაგან დამზადებული უწყვეტი 

პერფორირებული ლენტისაგან (10). ყველა 

ვარსკვლავა (5) წამყვანია. ამ ვარსკვლავათა 

ლილვები კორპუსიდან გამოყვანილია გარეთ და 

ისევ ვარსკვლავათია (11) დაკავშირებული რე-

ვერსულ ამძრავთან. ლენტის (10) მუშა შტოები 

დამატებით დაყრდნობილია ვარსკვლავებზე (12), 

(13), (14), რომლებიც კორპუსის შიგნით და-

ყენებულია თავისუფლად მაბრუნის საშუალებით. 

(6) და (7) ვარსკვლავა ერთმანეთთან დაკავშირებუ-

ლია მატარით (15), რომელიც დამაგრებულია 

კორპუსის კარზე (2). მატარის მდგომარეობის და-

ფიქსირებისათვის იგი აღჭურვილია ფიქსატორე-

ბით (16), რომლებიც მასთან ერთად აფიქსირებენ 

კარის მდებარეობასაც.  

სურ. 2. ყურძნის საჭყლეტი მოწყობილობის 

განივი კვეთი 

კონვეიერის ლენტის (10) შიგა შტოების მიმართ 

მცირე დაშორებებით განლაგებულია უჟანგავი მა-

სალისაგან დამზადებული გვერდითი პერფორირე-

ბული დამჭყლეტი კედლები (17), (18). დამჭყლეტი 

კედლები აღჭურვილია მიმმართველებით (19), (20) 

და ჰორიზონტალური მიმართულებით გადამა-

ადგილებელი მექანიზმებით (21), (22), რომლებიც 
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ვარსკვლავათა (23), (24) საშუალებით დაკავშირე-

ბულია რევერსიულ ამძრავებთან.  

კორპუსის ძირში განლაგებულია დურდოს შემგ-

როვებელი (25), რომლის ქვედა ნაწილში მოთავ-

სებულია ჩამომშვები ვენტილი (26). კორპუსს აქვს 

ორი მილყელი, რომელთაგან ერთი (27) განლაგე-
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ათავისუფლებენ ფიქსატორებს (16) და მატარი (15) 

კართან (2) ერთად შემობრუნდება სახსარის გარშემო. 

ამის შემდეგ ჩაირთვება კონვეიერის ამძრავი. ნედ-

ლეული (ყურძნის მტევნები) მიეწოდება სახსრის 

მიმართ შემობრუნებული კონვეიერის ნაწილზე, 

საიდანაც ლენტი (10) შეიტანს კორპუსში (1) აღ-

ნიშნული კონვეიერის მიერ შექმნილი სივრცის 

შიგნით. მატარის შემობრუნება სახსრის გარშემო 

ამარტივებს მოწყობილობის ჩატვირთვას, რადგან 
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ყურძნის დაჭყლეტისათვის ჩაირთვება ამძრავი 

და დამჭყლეტი პერფორირებული კედლები (17), 

(18) იწყებს ერთმანეთისაკენ გადაადგილებას. ამის
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ლენტის (10) პერფორაციის გავლით ჩამოედინება 

კორპუსის ქვეშ განლაგებულ შემგროვებელში (25). 

დამჭყლეტი გვერდითი კედლები გადაადგილდება 
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ეს თავიდან აგვაცილებს ნედლეულის გადახეხვას 

ჭყლეტის პროცესში და უზრუნველყოფს ხარისხის 

მაქსიმალურად შენარჩუნებას.  
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დასრულებულია, გამოყოფილი დურდო გროვდება 
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ლენტი (10) ისეთი მიმართულებით მოძრაობს, რომ 

მასზე არსებული ჭაჭა გარეთ გამოაქვს. კონვეიერის 

ლენტის დაცლის შემდეგ მოწყობილობა მზადაა 

ყურძნის ახალი მასის ჩასატვირთად.  

წარმოდგენილი მოწყობილობა შეიძლება გან-

ლაგდეს ავტომობილის ძარაზე. ასეთ შემთხვევაში 
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მამუშავებელი საწარმოსაკენ ტრანსპორტირებისას. 

ეს ამცირებს საწარმოში მიმდინარე ტექნოლოგიუ-

რი პროცესის ხანგრძლიობას, რადგან სატრანსპორ-

ტო მოწყობილობიდან უკვე გამზადებული (დაჭყ-

ლეტილი) დურდო ჩაიტვირთება საწარმოს სადუ-
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Abstract. In winemaking, the operation of crushing grapes is of great importance, because the quality of the 
resulting product largely depends on its correct implementation. In order to maximize the preservation of the quality 
of raw materials during crushing, a schematic diagram of a new device is presented, which ensures the processing of 
raw materials in the absence of contact with the surrounding air and minimal mechanical damage. The presented 
device can be installed on a car body to carry out the process of crushing grapes during their transportation from the 
vineyard to the winery. This ensures a reduction in the duration of the technological process of processing at the 
winery and the beginning of processing of raw materials as soon as possible after collection. Resume:  

Keywords: antiseptic conditions; crushing grapes; mechanical damage to ridges; quality preservation; shoveling 
raw materials. 
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