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რით, მათში განთავსებული ზოგიერთი ტერმინის

უნდა იყოს ტერმინები: დაარმატურებული ბ; მცი-

შეუსაბამობაზე.

რედ დაარმატურებული ბ; ცენტრიდანული ბ. ნატ-

ამჯერად ხელთ მაქვს ტექნიკური ტერმინოლო-

კეპნი ბ. და ა.შ. ეს ტერმინები თავისი ფუნქციური

გიის რუსულ-ქართული ნაწილი, გამოცემული 1989

შინაარსით განეკუთვნება ბეტონისგან წარმოებულ

წელს, ანუ ქართულ-რუსულ ნაწილთან შედარებით

ბეტონის ქვის ნაკეთობებს. აქვე აღვნიშნავ, რომ

რამდენიმე წლით გვიან, თუმცა ეს ნაწილები სარკი-

დაარმატურება არის მიზანშეუწონელი ტერმინი და

სებურად თითქმის იდენტურია. ბუდეების სისტე-

უნდა იყოს არმირება.

მას ლექსიკონის ავტორები მოცულობის შესამცი-

გვ. 132 Изделие ნაკეთობა ორი ტერმინით არის

რებლად იყენებენ, თუმცა ბუდეები საკმაოდ მოცუ-

წარმოდგენილი: ნაკეთი და ნაკეთობა. ჩემი აზრით,

ლობითია და მათში განთავსებული ტერმინები,

ეს ორი ტერმინი განსხვავებულია ერთმანეთისგან

ხშირ შემთხვევაში, ფუნქციურად ძირითად ტერ-

შინაარსობრივ-ფუნქციურად და უნდა გაიმიჯნოს.

მინს არ უკავშირდება.

ნაკეთი აღნიშნავს საგნის დამზადებისა და შესრუ-
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ლებული სამუშაოს სახეს, მაგ. ხელით ნ; ქარხნული

ბუდეებში განთავსებული ტერმინები საგნობრი-

ნ; აბრეშუმის ნ. და სხვ. ნაკეთობა კი კონკრეტული

ვად ხშირად არ არის კავშირში. მაგალითად, კაბე-

სახისა და დანიშნულების საგანია, მაგ. ბეტონის ფი-

ლამწე არ უნდა იძებნებოდეს კაბელის ბუდეში. აღ-

ლა, კერამიკული ფილა და სხვ.

ნიშნული ბუდეები საკმაოდ მოცულობითია და

ვუბრუნდები ნართანიანი კომპოზიტების სა-

ხშირ შემთხვევაში საჭიროებს გამარტივებას, თუნ-

კითხს. მაგ. გვ. 115 завод ქარხანა, რომლის საკმაოდ

დაც ტერმინთა შემოკლების ხარჯზე და ტერმინთა

მოცულობით ბუდეში ორ ერთნაირკომპონენტიან

განცალკევებას მათი საგნობრივ-ფუნქციური და-

კომპოზიტში ერთი ნართანიანია, მეორე – არა. მაგ.

ნიშნულების და აღქმის შესაბამისად.

ელექტრომავალსარემონტო

ქ.

და

ელექტრომა-

თუ ახალი ტექნიკური ტერმინოლოგია, რომლის

ვალთსაშენი ქ. რაც კომპოზიტების ქაოსურად შედ-

გამოსაცემად მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე

გენის ტენდენციაზე მიუთითებს. ამავე დროს, ტერ-

მიმდინარეობს, ჩაფიქრებულია როგორც განმარტე-

მინთა ბუდეების მოცულობა საკმაოდ გაზრდილია

ბითი ლექსიკონი, მაშინ ე.წ. ბუდეების საჭიროებას

შესაბამისი შეუკვეცელი ქართული ტერმინებით.

მე იქ ვერ ვხედავ. უფრო ყურადსაღებია კომპოზიტი
ტერმინების საკმაო მოჭარბება ქართულ მეტყველე-

საკვანძო სიტყვები: ბეტონი; ბუდე; კაბელი;

ბაში და მათი ქაოსურად წარმოქმნა, რაც არ ექვემდებარება რაიმე კანონზომიერებას და ვისაც როგორ

კომპოზიტი; ნაკეთობა; ტერმინი.

უნდა ისე წერს და კითხულობს. შედეგად, ვღებულობთ არა მარტო ორ-, არამედ სამ- და მეტსიტყვიან

შესავალი
ტექნიკურ

კომპოზიტებს, რაც აუარესებს სამეტყველო ენას და
ტერმინოლოგიურ

უცხო ენაზე სათარგმნადაც საკმაოდ რთულია.

ლექსიკონებში

(ქართულ-რუსული და რუსულ-ქართული ნაწილები) მრავალი ტერმინი ე.წ. ბუდეების სახით არის

ძირითადი ნაწილი

წარმოდგენილი. ისინი, ხშირად, საკმაოდ მოცულო-

განვიხილოთ ტექნიკური ტერმინოლოგიის რუ-

ბითია და, ალბათ, განკუთვნილია ტექნიკური ლი-

სულ-ქართულ ნაწილში მოცემული ბუდეები და

ტერატურის მთარგმნელთათვის. ავტორთა აზრით,

მათში არსებული ხარვეზები.

ბუდეების სისტემა გამოყენებულია ლექსიკონის

გვ.30, ტერმინი бетон ბეტონი. წესით, აქ უნდა

მოცულობის შესამცირებლად: „სალექსიკონო ერ-

ვიგულისხმოთ ბეტონის ნარევი, რომელიც შემად-

თეულად გამოტანილია არსებითი სახელი და ყვე-

გენელი კომპონენტების რაობისა და მათი ნარევში

ლა გამოთქმა ამ სახელთან იყრის თავს“. მე სხვაგვა-

პროცენტული რაოდენობის მიხედვით არის სხვა-

რად შევხედავდი ბუდეების დანიშნულებას და

დასხვა სახის, რაც განაპირობებს ბეტონის ნარევის

მათში განვათავსებდი ფუნქციურად დაკავშირე-

ხარისხს (სიმტკიცე, დენადობა) და გამოყენების

ბულ ტერმინებს, რითაც ბუდეების დანიშნულება

არეს. აქედან გამომდინარე, ბეტონის დასახელებაც

აზრს შეიძენდა.
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არის შესაბამისი. მაგ. მსუბუქი, ხისტი, ჰიდროტექ-

საკმაოდ დიდი მოცულობისაა, გვხვდება უკვე ფო-

ნიკური, ყინვაგამძლე, წიდაბეტონი და სხვ. ბეტო-

ლადისგან დამზადებული ნაკეთობები, როგორები-

ნის ბუდეში კი გვხვდება: არმირებული, ნაკლებარ-

ცაა სხვადასხვა სახის პროფილები, კუთხოვანები,

მირებული, უტკეპნი, წინასწარდაძაბული, ცენტრი-

ნაგლინები, რელსები, არმატურა და სხვ. აქედან გა-

დანული და სხვ. ისინი მხოლოდ დაბეტონების და

მომდინარე, საჭიროა განვაცალკევოთ ფოლადისა

გამყარების შედეგად მიღებული ნაკეთობების მახა-

და მისი ნაკეთობების ბუდეები.

სიათებლებია. მაშასადამე, მათი განთავსება ბეტო-

გვ.65 ტერმინი выемка ამოღება; ამონაღები; ნათ-

ნის ბუდეში მიზანშეუწონელია და უნდა გამოცალ-

ხარი. ამ სამი შემოთავაზებული ტერმინიდან ამო-

კევდეს бетонное изделие-ს ანუ ბეტონის ნაკეთობის

ღება ზმნის საწყისი ფორმაა, ხოლო დანარჩენი ორი-

ბუდეში.

დან უპირატესობას არცერთს არ მივანიჭებდი. მი-

შევნიშნავ, რომ ერთდროულად არის გამოყენე-

მაჩნია, რომ უნდა იყოს თხრილი.

ბული ტერმინები არმირება და დაარმატურება. არ-

გვ.145 ტერმინი кабель კაბელი. მის ბუდეში

მირება არის პროცესი, რომელიც გულისხმობს არ-

კაბელის სახეობების გვერდით, რატომღაც, მოხვდა

მატურის განთავსებას ნაკეთობის შიგნით, ამიტომ

к.-кран კაბელ-ამწე; к.-кран параллельный პარალე-

ტერმინი დაარმატურება სწორად არ მიმაჩნია.

ლური კაბელ-ამწე; к.-кран радиальный რადია-

გვ.132, ტერმინი изделие ნაკეთი; ნაკეთობა. ნაკეთი

ლური კაბელ-ამწე, რაც სრულიად შეუსაბამოა და

უფრო საგნის, ნივთის დამზადების ხერხსა და მასა-

ამწეების ბუდეში უნდა იყოს განთავსებული.

ლაზე მიანიშნებს, მაგალითად: ხელნაკეთი, ქარხნუ-

გვ.129 ტერმინი зона ზონა; არე. ჩემი აზრით,

ლი, კუსტარული, აბრეშუმის, პლასტმასის და სხვ.

ზონა უფრო ლოკალურია, ხოლო არე – მოცულობი-

რაც შეეხება ნაკეთობას, იგი კონკრეტული სახეობის

თი, დიდი. საკმაოდ მოზრდილ ბუდეში მხოლოდ

და დანიშნულების საგანია, მაგ. ბეტონის ფილა, კერა-

რამდენიმე ტერმინია არე-თი მითითებული, მაგა-

მიკული ფილა, საიუველირო ნაწარმი და ა.შ. აღნიშ-

ლითად, з. коксования დაკოქსვის არე და з. нагрева

ნული ბუდე, რატომღაც, ნაკეთით არის წარმოდგენი-

გახურების არე. ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში ზონა უფ-

ლი, რაც არასწორად მიმაჩნია. უპირატესობას ნაკე-

რო მართებულია, ხოლო რაც შეეხება з. критическая

თობას მივანიჭებდი და მას ასე გამოვაცალკევებდი:

კრიზისული არე-ს, უნდა იყოს კრიტიკული ზონა.

Изделие 1 ნაკეთობა და изделие 2 ნაკეთი.

ანალოგიურად, з. прямой видимости უშუალო ხილ-

ანალოგიურად განვიხილავ ტერმინს сталь ფო-

ვადობის ზონა, უმჯობესია – პირდაპირი ხილვა-

ლადი, გვ.415. ფოლადი თავისთავად წარმოადგენს

დობის არე.

მასალას, რომელიც მზადდება სხვადასხვა ქიმიური

გვ.135 изолятор იზოლატორი; მამხოლოებელი

შედგენილობის, რაც განაპირობებს მის თვისებებს

და გვ.136 изоляция იზოლაცია; განმხოლოება. პირ-

და ხარისხს. მაგ. ლეგირებული, დაბალნახშირბა-

ველის ბუდეში მხოლოდ ტერმინი იზოლატორია

დიანი, მაღალნახშირბადიანი, საკონსტრუქციო, მო-

გამოყენებული, ხოლო მეორეში – განმხოლოება.

დიფიცირებული და სხვ. მის ბუდეში, რომელიც

პრაქტიკულად, მამხოლოებელი და განმხოლოება
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იშვიათად, ან სულაც არ გამოიყენება და რუსული

ვებული მნიშვნელობისა და განზომილების სიმძ-

კალკი დომინირებს.

ლავრეები. მაგ. ძრავას სიმძლავრე და საგადასახა-

გვ.138 кривая მრუდი; წირი. ბუდეში გვხვდება

დო სიმძლავრე; სიმძლავრე კავზე და ხმაურთა

ერთიც და მეორეც. თუ ვთანხმდებით, რომ უმჯო-

სიმძლავრე; დადგმული სიმძლავრე და მიწისპირა

ბესია ტერმინს ჰქონდეს ერთი შესატყვისი, მაშინ

სიმძლავრე (?) და სხვ.

უპირატესობა მრუდს უნდა მივანიჭოთ, რადგანაც

გვ.149 канал არხი; ღარი. ამ შემთხვევაშიც საჭი-

მასთან მრავალი წარმონაქმნია დაკავშირებული:

როა გაიმიჯნოს არხი და ღარი, ხოლო არხი წარ-

кривизна სიმრუდე, криво მრუდედ, криволиней-

მოვადგინოთ ორი სახის: არხი 1 – სავენტილაციო,

ный მრუდხაზოვანი, кривошип მრუდმხარა და ა.შ.

სარწყავი, სადერივაციო... და არხი 2 – სატელევი-

გვ.187 крюк კაკვი. კაკვი-ს გამოყენება მძლავრ

ზიო, რადიოკავშირის, სიხშირის და სხვ.

ამწე ტექნიკურ საშუალებებთან მიმართებაში არ

გვ. 336 путь გზა; ლიანდაგი. აქ ცოტა რთულად

არის მიზანშეწონილი. ტვირთამწევი და მისაბმელი

არის საქმე, იგულისხმება რკინიგზა (железная до-

მანქანების კონსტრუქციებში მიღებულია ტერმინი

рога), თუმცა გამოიყენება რუსული კალკი გზათა

კავი და, შესაბამისად, კავური საკიდი (крюковая

მიმოსვლა (пути сообщения), რომელშიც სარკინიგ-

подвеска). ტექნიკური ტერმინოლოგიის პირველი

ზო მიმოსვლა იგულისხმება. შესაბამისად, უნდა

გამოცემა „სიტყვარი“ (1921 წ.) გვთავაზობს ორივე

გვქონდეს სარკინიგზო დეპარტამენტი და არა

ტერმინს კავი, კაკვი, თუმცა შემდგომ გამოცემებში

გზათა მიმოსვლის დეპარტამენტი.

რატომღაც უპირატესობა მინიჭებული აქვს კაკვს,

გვ. 402 соединение შეერთება; ნაერთი. უნდა გან-

რომელიც უფრო არის крючок-ის შესატყვისი.

ვასხვავოთ და გავაცალკევოთ შეერთება (შედუ-

გვ. 195 линия წირი; ხაზი. აქვე შეძლება დაემა-

ღებით, ჭანჭიკებით, სოგმანებით...) და ნაერთი

ტოს წრფე, თუმცა ერთი ტერმინის არჩევის შემთხ-

(იონური, მონოციკლური, მაღალმოლეკულური...).

ვევაში უპირატესობას მივანიჭებ ხაზ-ს, ოღონდ მას

გვ.408 состав შედგენილობა; შემადგენლობა.

განვაცალკევებდი შემდეგნაირად:

აქაც, ჩემი აზრით, მიზანშეწონილი იქნება გავაცალ-

линия 1 ხაზი 1. იგულისხმება წარმოსახვითი ხა-

კევოთ შედგენილობა (ნივთიერების, მადნის, ქი-

ზები, როგორებიცაა საჰაერო, სააბონენტო, რადიო-

მიური...) და შემადგენლობა (მატარებლის, სამანევ-

კავშირის, მაღალი ძაბვის და სხვ.

რო, დატვირთული...).

линия 2 ხაზი 2. ჩვეულებრივი, გეომეტრიული

რამდენიმე შენიშვნა ტერმინ კოეფიციენტის ბუ-

ხაზები, როგორებიცაა პარალელური, კბილების

დის მიმართ:

წვეროთა, ძალთა და სხვ.

К. армирования დაარმატურების კოეფიციენტი.

линия 3 წრფე. მაგალითად, წრფივი განტოლება,

უნდა იყოს არმირების კ;

წერტილთა განლაგება წრფეზე და სხვ.

К. использования сцепного веса ჩაჭიდებათა წო-

გვ. 227 мощность სიმძლავრე. მის საკმაოდ მოცუ-

ნის გამოყენების კოეფიციენტი. უნდა იყოს ჩაჭი-

ლობით ბუდეში მოხვედრილია სრულიად განსხვა-

დების ძალის გამოყენების კ;
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К. однородности ერთგვარობის კოეფიციენტი.

ხერხთსალესი; კომპლექსთწარმოქმნა და სხვ. გარ-

უნდა იყოს ერთგვაროვნების კ;

და იმისა, რომ საქმე გვაქვს არასაჭირო მრავლობი-

К. перегрузки გადამეტტვირთვის კოეფიციენტი.

თობასთან, ამავე დროს სამეტყველოდაც მოუხერხე-

უნდა იყოს გადატვირთვის კ;

ბელია, თუმცა ვეთანხმები შემდეგ გამონაკლისებს:

К. температуропроводности ტემპერატურის გამ-

მანქანათმშენებლობა, ენათმეცნიერება, მიწათსარ-

ტარობის კოეფიციენტი. უნდა იყოს ტემპერატურუ-

გებლობა, ხუროთმოძღვრება და სხვ.

ლი გამტარობის კ.

მეტყველებამ მიიღო და მშვენივრად გამოითქ-

ტერმინს прочность სამი სინონიმი აქვს მითითე-

მის კომპოზიტები მაკავშირებელი თ-ს გარეშე: გემ-

ბული: სიმტკიცე; სიმკვიდრე; გამძლეობა. მის ბუ-

საშენი, შპალსაჟღენთი, ვაგონშემკეთებელი, ქალაქ-

დეში კი მხოლოდ სიმტკიცეა გამოყენებული. მაშა-

მშენებლობა. მადანსადნობი, ნავთობსახდელი, ნავ-

სადამე, დანარჩენი ორი უნდა გამოვრიცხოთ.

თობსადენი, წყალსადენი და სხვ.

ლექსიკონში ტერმინი платформа ორი ტერმინით არის წარმოდგენილი: ბაქანი და პლატფორმა.

დასკვნა

ჩემი აზრით, უმჯობესია ბაქანი გამოვიყენოთ ტექ-

კიდევ მრავალი ხარვეზის შემცველი მაგალითის

ნიკური საშუალებების მიმართ (ექსკავატორის საბ-

მოტანა არის შესაძლებელი, თუმცა წარმოდგენი-

რუნი ბაქანი, რკინიგზის ბაქანი...) ხოლო პლატ-

ლიც საკმარისია აღნიშნულ ლექსიკონში არსებული

ფორმა დავტოვოთ სოციალურ-ეკონომიკურ და

ხარვეზების წარმოსაჩენად.

პოლიტიკურ სფეროში.

არსებულ ტექნიკურ ტერმინოლოგიურ ლექსი-

კვლავ ვუბრუნდები ნართანიანი ტერმინ-კომპო-

კონებში განთავსებული ტერმინთა ბუდეები გადა-

ზიტების საკითხს. გვ.115 завод ქარხანა. მის ბუდეში

ხედვას მოითხოვს.

ერთი და იგივე კომპოზიტი თ მაკავშირებლით და

რაც შეეხება ნართანიან სიტყვა-კომპოზიტებს, აქ

მის გარეშეა წარმოდგენილი. მაგ. ელექტრომავალ-

მეტი სიფრთხილეა საჭირო, რათა ხელოვნურად არ

სარემონტო ქარხანა და ელექტრომავალთსაშენი

წარმოიქმნას ძნელად წარმოსათქმელი და რთულად

ქარხანა; ელექტრომავალთმშენებლობა და ელმა-

დასაწერ-გასაგები ტერმინები, მაგალითად, რო-

ვალმშენებლობა; სწორად არ მიმაჩნია ტერმინთშე-

გორიც არის „სიტყვათშემოკლებათა ლექსიკონი“.

მოქმედება; კომბაინთმშენებლობა; ბგერათმაყუჩი;

ლიტერატურა
1. Technical terminology (Russian-Georgian part). (1989). Tbilisi: Metsniereba.
2. Sutidze, L., Iakobashvili, G. (2012). Explanatory dictionary of hoist transport, road construction machines and
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3. TSU Press. (2020). The first Georgian Terminology Dictionary, 1920. Tbilisi: TSU Press.

ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

_____________________________________
13

სტუ-ის შრომები – Works of GTU

№2 (524), 2022

ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებები – Arts and Humanities

UDC 001.4
SCOPUS CODE 1203
https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-2-9-14

About Some Oversite in Technical Terminology

Liana Sutidze

Departament of Building Machines, Georgian Technical University, Georgia, 0160,
Tbilisi, 68b, M. Kostava str.
E-mail: l.sutidze@gtu.ge

Reviewers:
V. Papaskiri, Professor, Faculty of Engineering Economic, Media Technology and Social Sciences, GTU
E-mail: papaskiri@pisem.net
M. Barbakadze, Associate Professor, Faculty of Construction, GTU
E-mail: mblk2@mail.ru

Abstract. The struggle against the oversight in some technical terms translated in dictionaries still continues.
Russian-Georgian part of the Technical Terminology was published in 1989, several years later after the GeorgianRussian part. Despite the difference in time, both parts seem identical with only few exceptions.
The so-called nests are designated to fully show the practical usage of the given term in the technical sphere,
with its correct grammatical and meaningful (functional) forms. However, the terms placed in the nests are often
not substantively related.
It should also be mentioned that these nests are quite voluminous and often require simplification, even at the
expense of abbreviating terms and separating terms according to their subject-functional purpose and perception.
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ანოტაცია. შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდო-

ლობით, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო

ლოგია ადგენს უნივერსიტეტში სამუშაო ძალის

პროგრამის

განვითარების

მიზნით

შეისწავლა

კვლევის მიმდინარე და სამომავლო მოთხოვნის

შრომის ბაზარი. შესწავლის საფუძველზე მივიღეთ

განსაზღვრის, დაგეგმვის, განხორციელების, ანა-

ინფორმაცია შრომის ბაზარზე არსებული კადრების

ლიზისა და დასკვნის პროცედურებს.

სახეობის, დეფიციტის და მისთვის საჭირო ახალი
კადრის მახასიათებლების (უნარ-ჩვევები, პროფე-

სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის

სიული აქტივობა) მოთხოვნის შესახებ.

ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიურ დეპარტამენტში შემუშავებული შრომის ბაზრის მოთხოვნე-

აკადემიური დეპარტამენტების სხდომებისა და

ბის კვლევის მეთოდოლოგიის საფუძველზე აკადე-

განხორციელებული კვლევის შედეგებიდან იკვე-

მიურმა პერსონალმა (სტატიის ავტორებმა) ხარის-

თება, რომ მთლიანობაში, საგანმანათლებლო პროგ-
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რამა თავისი სტრუქტურითა და სასწავლო კურსე-

1. ის უნივერსიტეტისთვის იძლევა ინფორმა-

ბის შინაარსით თანხვედრაშია ციფრული ეპოქის

ციას შრომის ბაზარზე არსებული კადრის სახეობის,

გამოწვევებთან და უზრუნველყოფს კვალიფიკაცი-

დეფიციტის და მისთვის საჭირო ახალი კადრის

ით გათვალისწინებული იმ პრაქტიკული უნარების

მახასიათებლების (უნარ-ჩვევები, პროფესიული აქ-

გამომუშავებასა და თეორიული ცოდნის მიღებას,

ტივობა) მოთხოვნის შესახებ; ეს ინფორმაცია უნი-

რომლებსაც ითვალისწინებს შრომის ბაზრის მოთ-

ვერსიტეტს აძლევს საშუალებას: შეიმუშაოს ახალი

ხოვნები და ჩვენი რესპონდენტი დამსაქმებლები.

პროგრამები; არსებულ პროგრამებში დაგეგმოს
სტუდენტთა კონტინგენტი და განსაზღვროს არსე-

საკვანძო სიტყვები: აკრედიტაციის სტანდარ-

ბული პროგრამების განვითარების სამიზნეები; განსაზღვროს მათი (მოთხოვნილი უნარ-ჩვევების) მი-

ტები; სამუშაო ძალა; შრომის ბაზარი.

წოდების მაქსიმალურად ეფექტიანი, საგანმანათლებლო ხერხები და საშუალებები;

შესავალი

2. უნივერსიტეტი დასაქმებისთვის ახალ ადგი-

უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკ-

ლებს „ქმნის“. ამ ტიპის (ისევე როგორც ბევრ სხვა

რედიტაციის სტანდარტების 1.1. „პროგრამის მიზ-

შემთხვევაში) კვლევების კონტექსტში ასევე მნიშვ-

ნების“ და 1.2. „პროგრამის სწავლის შედეგების“ შე-

ნელოვანია, რომ თანამედროვე გლობალიზაციის,

ფასების კრიტერიუმს წარმოადგენს „ადგილობრი-

უმაღლესი განათლების დემოკრატიზაციისა და

ვი შრომის ბაზრის მოთხოვნები და საერთაშორისო

ინტერნაციონალიზაციის პირობებში დასაქმების

ბაზრის ტენდენციები, ასევე, მეცნიერების/სფეროს

ბაზრად მოიაზრებოდეს როგორც ადგილობრივი,

სპეციფიკა, სახელმწიფოს ან/და საზოგადოების გან-

ასევე საერთაშორისო შრომის ბაზარი, კონკრეტუ-

ვითარების მოთხოვნები“, ხოლო მტკიცებულებას –

ლი რეგიონი და გარემო (სოფელი, ქალაქი).
შრომის ბაზრის კვლევის მეთოდოლოგია ად-

შრომის ბაზრისა და დამსაქმებელთა მოთხოვნების

გენს უნივერსიტეტში სამუშაო ძალაზე მიმდინარე

ანალიზი.
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის

და პერსპექტიული მოთხოვნის კვლევის მიზნებისა

აკადემიური დეპარტამენტების ბაზაზე დაიგეგმა

და ამოცანების განსაზღვრის, დაგეგმვის განხორ-

შრომის ბაზრის მოთხოვნების კვლევა, რის საფუძ-

ციელების, ანალიზის და დასკვნის მომზადების

ველზეც სტატიის ავტორებმა შეიმუშავეს კვლევის

პროცედურებს.

მეთოდოლოგია, რომლის ანალიზის შედეგების ასა-

კვლევის ჰიპოთეზა. რეალური მთლიანი შიგა

ხვა საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების

პროდუქტის ზრდის კვალობაზე, მოსალოდნელია

მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია.

დასაქმების მაჩვენებლის ზრდა მომავალი წლების
განმავლობაში. შესაბამისად, დარგის მიმართულების უმაღლესი განათლების მქონე პირებზე მოთ-

ძირითადი ნაწილი

ხოვნა მზარდი ტენდენციით განისაზღვრება, რასაც

პროგრამების განვითარების ფარგლებში შრომის

დაადასტურებს ბაზრის მოთხოვნებთან შესაბამისო-

ბაზრის კვლევას ორი მთავარი დანიშნულება აქვს:
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ბაში მყოფი საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდა-

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამ-

მთავრებულების დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი.

სახური კოორდინაციას უწევს კვლევის ჩატარების

კვლევის მიზანი. თანამედროვე საერთაშორი-

პროცედურების თანამიმდევრობას, ამუშავებს ანა-

სო/ადგილობრივი შრომის ბაზრის ანალიზი და შე-

ლიზის შედეგებს, ამზადებს დასკვნებს ანგარი-

ფასება, საერთაშორისო/ადგილობრივ შრომის ბა-

შისათვის.

ზარზე სამუშაო ძალაზე პერსპექტიული მოთხოვნე-

კვლევის მეთოდოლოგია მოიცავს როგორც თვი-

ბის მიგნება.

სებრივი, ასევე რაოდენობრივი კვლევის მეთოდს.

კვლევის ამოცანები:

კვლევის პირველ ეტაპზე შეირჩევა საკვლევი

 კომპანიებსა და საჯარო დაწესებულებებში

ობიექტების სია. სამუშაო ჯგუფის მიერ შემუშავე-

სამუშაო ძალაზე პროფესიული ცოდნისა და

ბული ანკეტა-კითხვარი შედგება სტრუქტურიზე-

უნარ-ჩვევებისადმი დამსაქმებელთა მოთ-

ბული კითხვებისგან. მონაცემების შესაგროვებლად

ხოვნის შესწავლა

ინტერვიუ შესაძლებელია განხორციელდეს ზეპირი,

 სამუშაო ძალით უზრუნველყოფის გამოწვე-

წერილობითი ან ონლაინგამოკითხვის მეთოდით.

ვების შესწავლა

გამოკითხვა ხორცილდება რამდენიმე მიმართუ-

 დამსაქმებელთა დამოკიდებულება უმაღლე-

ლებით: ინტერვიუ ტარდება აკადემიურ პერსო-

სი განათლების სისტემასთან

ნალთან, სტუდენტებთან, კურსდამთავრებულებ-

 იმ პროფესიების გამოვლენა, რომლებზეც მი-

თან, დამსაქმებლებთან და სხვა დაინტერესებულ

მდინარე პერიოდში მოთხოვნა არ არის დაკ-

მხარესთან.

მაყოფილებული ან/და უახლოეს პერსპექ-

რესპონდენტებს ურიგდებათ რამდენიმე ტიპის

ტივაში მოსალოდნელია მოთხოვნის ზრდა

კითხვარი, მათ შორის სამუშაო ძალის ბაზრის შე-

 სამუშაო ძალის პროფესიული ცოდნითა და

სასწავლად მიეწოდებათ შემდეგი შინაარსის კითხ-

უნარ-ჩვევებით დამსაქმებელთა კმაყოფილე-

ვარი:

ბის დონის შეფასება

1. ეთანხმებით, რომ საქართველოში არსებული

 დამსაქმებელთა ხედვა შესაბამის სფეროში

უნივერსიტეტები უზრუნველყოფენ კადრებს

პროფესიებზე მოსალოდნელ მოთხოვნასთან

საჭირო ცოდნით და დარგობრივი უნარებით?

დაკავშირებით.

 სრულად ვეთანხმები

კვლევის არეალი – სამუშაო ძალის ბაზარი.

 ნაწილობრივ ვეთანხმები

ფაკულტეტის ის აკადემიური დეპარტამენტი

 არ ვეთანხმები

წარმართავს კვლევის პროცესს, სადაც უნდა გან-

2. ჩამოთვლილი პროგრამებიდან რომელი ასა-

ხორციელდეს საგანმანათლებლო პროგრამის შემუ-

ხავს თქვენთვის მისაღებ პრაქტიკულ უნა-

შავება. ასევე, უნდა განისაზღვროს მისი პერიოდუ-

რებს:

ლობა, სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა.

 ბიზნესის ადმინისტრირება (ქართულენოვა-

შეგროვებულ მონაცემებს სამუშაო ჯგუფი წა-

ნი)

რადგენს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის

 ბიზნესის ადმინისტრირება (რუსულენოვა-

სამსახურში შემდგომი დამუშავებისათვის.
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 ბიზნესის ადმინისტრირება (ინგლისურენო-

 დარგის შესაბამისი სპეციფიკური თეორიუ-

ვანი)

ლი ცოდნა

 საბანკო და საფინანსო ტექნოლოგიები

 დარგის შესაბამისი სპეციფიკური პრაქტიკუ-

 საბანკო პროცესების მართვა

ლი მეთოდების ცოდნა

 საჯარო მმართველობა

 ინტერდისციპლინური აზროვნება/ცოდნა

 სასტუმრო მომსახურება

 უცხო ენის ცოდნის დონე

3. სწავლების რომელ დონეს ანიჭებთ უპირატე-

 კომპიუტერის გამოყენების უნარები

სობას:

 კომპლექსური სოციალური, ორგანიზაციუ-

 ბაკალავრიატს

ლი და ტექნიკური სისტემების ცოდნა

 მაგისტრატურას

 დაგეგმვა, კოორდინაცია და ორგანიზება

 დოქტორანტურას

 წესებისა და კანონების გამოყენება

4. რამდენად შეესაბამება თქვენს ორგანიზაციაში

 ეკონომიკური დასაბუთება

დასაქმებული ადამიანების სპეციალობა მათ

 მოსაზრებებისა და ინფორმაციის დოკუმენ-

მიერ შესასრულებელ ფუნქციებს?

ტირება

 სრულად შეესაბამება

 პრობლემის გადაწყვეტის უნარი

 ნაწილობრივ შეესაბამება

 ანალიტიკური უნარი

 არ შეესაბამება

 კრეატიულობა

 სხვა _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 მუშაობა სტრესულ გარემოში

5. თქვენი მოსაზრებით, რამდენად უზრუნველ-

 აკურატულობა, დეტალზე კონცენტრირება

ყოფს საგანმანათლებლო პროგრამა კომპე-

 დროის მენეჯმენტი

ტენტური და კონკურენტუნარიანი კადრის

 კომუნიკაციის უნარი

მომზადებას?

 დამოუკიდებელი მუშაობა

 სრულად უზრუნველყოფს

 გუნდური მუშაობა

 ნაწილობრივ უზრუნველყოფს

 ინიციატივა

 არ უზრუნველყოფს

 ადაპტაციის უნარი

 სხვა _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 ერთგულება, პატიოსნება

6. თუ დაგჭირდათ ახალი თანამშრომლების

 კრიტიკული აზროვნება

გადამზადება (მათთვის დამატებით ცოდნის

 ტოლერანტობა, განსხვავებული აზრის პატი-

ან/და უნარის გადაცემა) სად და რა ფორმით

ვისცემა

მოხდა ეს და რა დრო და ფინანსები დასჭირ-

 ლიდერობა

და გადამზადებას?

 პასუხისმგებლობის აღება გადაწყვეტილებაზე

_____________________________

8. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ რეკომენდაციები, თუ

7. ჩამოთვლილთაგან რომელ უნარსა და ცოდნის

როგორ შეიძლება გაიზარდოს თქვენს სფე-

დონეზე გაქვთ მოთხოვნა:

როში, შრომის ბაზარზე, კურსდამთავრებუ-

 ფართო ზოგადი განათლება

ლების კონკურენტუნარიანობა (ცვლილებები
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საგანმანათლებლო პროგრამებში, სტაჟირება,

მესამე ბლოკი:

პრაქტიკა და სხვ.)

o ძირითადი ინფორმაცია საწარმოში/ორგანი-

_____________________________

ზაციაში სამუშაო ძალის შესახებ

კვლევის ინსტრუმენტი. მონაცემების დამუშა-

კვლევის ტექნიკური მხარე.

ვებისა და სტატისტიკური ანალიზის კომპიუტე-

კვლევის დაწყებამდე კითხვარმა უნდა გაიაროს

რული პროგრამა SPSS-ის მეშვეობით, სასურველია

პრე-ტესტი (5 საპილოტე ინტერვიუ).

მიღებული შედეგების სტატისტიკური შეფასება.

ინტერვიუს ხანგრძლივობას განსაზღვრავს კი-

საჭიროებიდან გამომდინარე, შესწავლილ უნდა

თხვარის მოცულობა და შინაარსი.

იქნეს შემდეგი საკითხები:

ინტერვიუს კითხვარების დამუშავება. კითხვა-

 დარგში კადრების აყვანა-გათავისუფლებას-

რებს ამუშავებს ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნ-

თან დაკავშირებული პრობლემები

ველყოფის სამსახური.

 კადრების პროფესიონალიზმის, კვალიფიკა-

დასკვნის მომზადება. კითხვარების დამუშავე-

ციის შეფასების კრიტერიუმები

ბის შემდეგ დასკვნას ამზადებს ხარისხის უზრუნ-

 შრომის ბაზარზე პროფესიებზე მოსალოდ-

ველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი და წარუდ-

ნელ და მიმდინარე მოთხოვნასთან დაკავში-

გენს აკადემიურ დეპარტამენტს.

რებული საკითხები

წარმოდგენილი მეთოდოლოგიის საფუძველზე

 დასაქმების კლასიფიკატორის (პროფესიების

ბიზნესტექნოლოგიების

კლასიფიკატორის) განხილვა.

ფაკულტეტზე

განხორ-

ციელდა შრომის ბაზრისა და დამსაქმებლების მოთ-

შესაბამისი კითხვარი მოიცავს 3 ბლოკს:

ხოვნების შესწავლა, მათი თვალით დანახული და

პირველი ბლოკი:

პრაქტიკული გამოცდილებით შეფასებული თანა-

o ინფორმაცია საწარმოს/ორგანიზაციის შესახებ;

მედროვე კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადე-

o დამსაქმებლების მოთხოვნები კვალიფიკაციის

ბისა და ჩამოყალიბების მნიშვნელოვანი კრიტე-

ფარგლებში მიღებული თეორიული ცოდნისა

რიუმების გამოსავლენად.

და პრაქტიკული უნარის მიმართ

შეგროვებული მონაცემების დამუშავების სა-

o თანამშრომლის შერჩევისას გასათვალისიწინე-

ფუძველზე, კომპიუტერული პროგრამა SPSS-ის

ბელი ფაქტორები.

მეშვეობით, მოხდა მიღებული შედეგების სტატის-

მეორე ბლოკი:

ტიკური შეფასება.

o ინფორმაცია რესპონდენტის შესახებ

გამოკითხულთა უმრავლესობის (94.1%) მოსაზ-

o დამსაქმებლების მიერ უმაღლესი განათლების

რებით „საქართველოში არსებული უნივერსიტე-

ხარისხის შეფასება საქართველოში

ტები უზრუნველყოფენ კადრებს საჭირო ცოდნითა

o საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

და უნარით“:

იმიჯი დამსაქმებლებში.
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საქართველოში არსებული უნივერსიტეტები უზრუნველყოფენ
კადრებს საჭირო ცოდნითა და უნარით

როგორც აღმოჩნდა, დამსაქმებლებისათვის არსე-

ტეტის მიერ იქნება გაცემული, თუმცა ისინი უპირა-

ბითი მნიშვნელობა არ აქვს მომავალი თანამშრომ-

ტესობას ანიჭებენ ბიზნესის ადმინისტრირების სა-

ლის დიპლომი სახელმწიფო თუ კერძო უნივერსი-

განმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს:

კადრების შერჩევა (აგებულია ავტორთა მიერ)

ამასთან ერთად, დამსაქმებლები აღნიშნავენ, რომ კადრის შერჩევისას პრიორიტეტულია მაგისტრატურის საფეხურის დიპლომი:
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დამსაქმებელთა მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტული სწავლების საფეხური (აგებულია ავტორთა მიერ)

დამსაქმებლების

უმეტესი

ნაწილი

(70.6%)

ისინი თვლიან, რომ საჭიროების შემთხვევაში, შე-

თვლის, რომ ორგანიზაციაში დასაქმებულთა სპე-

საძლებელი უნდა იყოს ტრენინგების ჩატარება ად-

ციალობა შეესაბამება მათ მიერ შესასრულებელ

გილზე ან საზღვარგარეთ 10-15 დღის განმავლობა-

ფუნქციებს და უზრუნველყოფს კომპეტენტური და

ში თითოეულ თანამშრომელზე.

კონკურენტუნარიანი კადრის მომზადებას (94.1%).
უნივერსიტეტების მიერ კადრების უზრუნველყოფა საჭირო ცოდნითა და უნარით

სიხშირე
ვალიდური

სტაჟირება წამყვან საწარმოებში,
პრაქტიკული უნარ-ჩვევები

სიხშირე,
%

ვალიდური,
%

დაგროვილი,
%

3

17.6

17.6

17.6

1

5.9

5.9

23.5

1

5.9

5.9

7

41.2

41.2

70.6

1

5.9

5.9

76.5

1

5.9

5.9

82.4

უწყვეტი განათლება

1

5.9

5.9

88.2

„თანამედროვე ცოდნა“

1

5.9

5.9

94.1

უარი პასუხზე

1

5.9

5.9

100.0

17

100.0

100.0

სტუდენტთა
ლექცია/სემინარებზე
დასწრების იძულება
უცხოური გამოცდილება, ენების
ცოდნის გაღრმავება,
სტაჟირება და პრაქტიკა
საგანმანათლებლო
პრგრამებში პრაქტიკული
სამუშაოების ჩართვა
უფრო მეტად
ორგანიზაციაში მუშაობის
უნარების
მაქსიმალურად განვითარება
არ მაქვს რეკომენდაციები

ჯამი
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დამსაქმებლების ნაწილი (41.2%) მიიჩნევს, რომ

 დამოუკიდებელი მუშაობა – 58.8%

საგანმანათლებლო პროგრამის სასწავლო გეგმის

 გუნდური მუშაობა – 64.7%

შემუშავებისას პრაქტიკულ სწავლებას უფრო მეტი

 ინიციატივა – 64.7%

ყურადღება უნდა ეთმობოდეს:

 ადაპტაციის უნარი – 64.7%

მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ, გამოგვერკვია, თუ

 ერთგულება, პატიოსნება – 64.7%

ძირითადად, რომელ უნარსა და ცოდნის დონეზე

 კრიტიკული აზროვნება – 58.8%

ჰქონდათ მოთხოვნა დამსაქმებლებს. შედეგები შემ-

 ტოლერანტობა, განსხვავებული აზრის პატი-

დეგი სახით გადანაწილდა:

ვისცემა – 64.7%

 ფართო ზოგადი განათლება – 94.1%%

 ლიდერობა – 29.4%

 დარგის შესაბამისი სპეციფიკური თეორიუ-

 პასუხისმგებლობის აღება გადაწყვეტილება-

ლი ცოდნა – 64.7%

ზე – 64.7%

 დარგის შესაბამისი სპეციფიკური პრაქტიკუ-

აკადემიური დეპარტამენტის სხდომებზე, პროგ-

ლი მეთოდების ცოდნა – 82.4%

რამების განვითარებისა და დამსაქმებლების ჩარ-

 ინტერდისციპლინური აზროვნება/ცოდნა –

თულობის უზრუნველყოფის მიზნით, მოწვეულნი

82.4%

იყვნენ დამსაქმებელთა ასოციაციის წევრები, რომ-

 უცხოური ენის ცოდნის დონე – 100%

ლებმაც შეაფასეს საგანმანათლებლო პროგრამის

 კომპიუტერის გამოყენების უნარები –

კურიკულუმი, პროგრამის შესაბამისობა შრომის

კომპლექსური სოციალური, ორგანიზაციუ-

ბაზრის თანამედროვე მოთხოვნებთან და გამოწვე-

ლი და ტექნიკური სისტემების ცოდნა – 88.2%

ვებთან, რის შედეგადაც შეჯამდა მათი მოსაზრებე-

 დაგეგმვა, კოორდინაცია და ორგანიზება –

ბი, სურვილები, რაც პროგრამის განვითარების

52.9%

პროცესშიც იქნა გათვალისიწინებული.

 წესებისა და კანონების გამოყენება – 100%
 მოსაზრებებისა და ინფორმაციის დოკუმენ-

დასკვნა

ტირება – 88.2%

სტუ ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის

 პრობლემის გადაწყვეტის უნარი – 52.9%

აკადემიურ დეპარტამენტში შემუშავებული შრო-

 ანალიტიკური უნარი – 52.9%

მის ბაზრის მოთხოვნების კვლევის მეთოდოლო-

 რაოდენობრივი უნარები – 52.9%

გიის საფუძველზე ბიზნესის ადმინისტრირების სა-

 კრეატიულობა – 70.6%

მაგისტრო პროგრამის განვითარების მიზნით აკა-

 მუშაობა დაძაბულობის პირობებში – 100%

დემიურმა პერსონალმა ხარისხის უზრუნველყო-

 აკურატულობა, დეტალზე კონცენტრირება –

ფის სამსახურის ხელმძღვანელობით

100%

შეისწავლა

შრომის ბაზარი შედეგად მივიღეთ ინფორმაცია

 დროის განაწილება – 58.8%

შრომის ბაზარზე არსებული კადრის სახეობის

 მოლაპარაკებები – 58.8%
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და ან დეფიციტის და ან მისთვის საჭირო ახალი

შინაარსით თანხვედრაშია ციფრული ეპოქის გამო-

კადრის მახასიათებლების

წვევებთან და უზრუნველყოფს კვალიფიკაციით გა-

უნარ ჩვევები პროფე-

სიული აქტივობა მოთხოვნის შესახებ

თვალისწინებული იმ პრაქტიკული უნარების გამო-

აკადემიური დეპარტამენტების სხდომებისა და

მუშავებასა და თეორიული ცოდნის მიღებას, რომ-

განხორციელებული კვლევის შედეგებიდან იკვე-

ლებსაც ითვალისწინებს შრომის ბაზრის მოთხოვ-

თება, რომ მთლიანობაში, საგანმანათლებლო პროგ-

ნები და ჩვენი რესპონდენტი დამსაქმებლები.

რამა თავისი სტრუქტურითა და სასწავლო კურსების
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impact on the growth of the country's macroeconomic
performance and what challenges the country may face as

Abstract. The main purpose of the tax system is to

a result of these reforms.

provide the state with financial resources. Both in previous years and in 2021, most of Georgia's planned budget

Keywords: distributed profit; profit tax; taxation; tax

revenues (approximately 62%) came from tax revenues.

revenues of the budget.

Therefore, proper determining tax policy and good tax
administration is important for the budgetary process and
the development of the country.
In general, the most reliable and popular indicator of

Introduction

the economic progress in the country is the Gross Domestic

Estonian Model of Profit Tax
Today Estonian Model of profit tax operates in three

Product growth rate. In recent years, a number of tax re-

countries: Estonia, Latvia and Georgia. First it was

forms have been implemented in Georgia to accelerate it.
Such changes are always accompanied by several im-

introduced in Estonia in 2000 and is known in academia

portant issues, including whether they have an adequate

as the Cash Flow Taxation Model. In Estonia, according
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to the tax regulations, the profit distributed in 2000-2004

and redistributes it to the founding individuals in two

was taxed at 26%, then until 2018 – at a rate of 20%, and

possible ways:

from January 1, 2018 – at a rate of 14%. At the same time,

a) At the end of the year receives the net profit and

the dividend tax rate is 7%. It should be called Regularly

distributes it in the form of dividends. In this case, the

Distributed Profit. Regularly distributed profit means

enterprise first pays the profit tax and withholds the

the arithmetic average of the profits distributed by the

income tax at the time of issuing the dividend;

enterprise during the last (previous) three years. If the

b) The enterprise does not expect to receive a net

profit tax base for the current year exceeds the above

profit at the end of the year and regularly issues divi-

arithmetic mean, then the distributed profit will be

dends (so-called interim dividends) during this reporting

taxed not at 14% but at 20%.

year. In this case, when paying the dividend, it

The Estonian model of profit tax has been introduced

withholds only the income tax, and at the end of the year

by Latvia on January 1, 2018. The tax rate is 20%, while

pays the profit tax in the prescribed manner. In both

the tax base is divided by 0.8 and multiplied by 20%. 25%

cases, there is a distribution of profits.

interest rate is actually accepted. (For comparison: in

The peculiarity of the Estonian model is that it does

Georgia there is a 15% interest rate, while the tax base is

not tax ‘income’ but ‘expenses’. These terms are empha-

divided by 0.85 and multiplied by 15%. In fact, a 17.65%

sized because ‘revenue refers to profit and expenditure

interest rate is accepted).

refers not to all costs associated with economic activity

It should be noted that the term profit itself is

but to non-deductions in ordinary taxation and some

considered in many academic and practical terms. We

other costs.’ (Uridia, 2018).

are interested in the profit of the enterprise in terms of

Profit taxable under normal income tax terms may

taxation. Thus, the mechanisms of profit distribution

not coincide with financial income (accounting profit).

and redistribution are interesting.

It is known that this is caused by the difference between

When an enterprise sells goods and/or services, it

the principles of accounting and tax accounting. It

first distributes the received revenue. In particular, it

should be noted that costs that are not deductible under

pays salaries to employees, dividends to founders,

normal taxation are usually taxed under the Estonian

interest to creditors, and so on. This results in the initial

model. However, it is interesting that in the case of

distribution of revenue and profit, accordingly, the

ordinary taxation the non-deductible amount is taxed at

payment of salaries, the payment of dividends, etc. This

15 percent, and in the case of the Estonian model – the

is followed by (sometimes preceded by) further distri-

‘grossed’ amount of the non-deductible amount. For

bution or redistribution of the enterprise income in the

example, an expense that is not documented is not

form of income and profit taxes. For example, if an

normally deductible under the terms and conditions and

enterprise operating under the Estonian model distri-

therefore does not reduce the gross income, which

butes the profit to the founders of the individual

means it is included in taxable profit. In the Estonian

(primary distribution), it is obliged to pay the profit tax

model, undocumented expenses must be ‘grossed’

and the income tax of these persons at the same time. In

(divided by 0.85) and taxed, which results in different

this way, the enterprise distributes the already distri-

tax burdens. (Uridia, 2018).
The Estonian model is a model of costs. Excluding

buted profit to the budget. An enterprise that operates
on a non-Estonian model and makes a profit distributes

dividends, such expenses are generally
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classified into three groups:

Preliminary results of the Estonian model profit tax

1. Non-economic costs;

regime in Georgia were predicted within the framework

2. Gratuitous expenses;

of the USAID-funded Governance for Development

3. Representative expenses.

(G4G) project. With this, the possible macroeconomic

According to the Estonian model, the following are

consequences of the Estonian model tax regime were

subject to profit tax: resident enterprise; permanent

assessed. The neo-classical general equilibrium growth

establishment of a non-resident enterprise; organization

model was developed by economists. According to the

that carries out economic activities (from January 1,

study, the reform will have an investment incentive

2019); Commercial Bank, Credit Union, Insurance Orga-

effect: “The steady state of capital stock according to the

nization, Microfinance Organization and Pawnshop

model would increase by 3.23%. The output will

(from January 1, 2023).

increase in the steady state by 1.44%. This growth effect

The object of taxation of profit tax for a resident

took place at the cost of allocating resources from con-

enterprise is: distributed profit; non-economic costs; gra-

sumption to investment. The share of the consumption

tuitous expenses; representative expenses.

in the economy would decrease approximately by 0.37

Profit distributed under the Tax Code of Georgia is a

percent, while the investment share to output will

profit that is distributed by the enterprise to its partner

increase by the same percent in a closed economy case.

in the form of dividends, in cash or in kind. According

In the open economy case, the share of consumption in

to this norm, the distributed profit can only be a

the economy decreases by 0.36 percent, and the share of

dividend. This does not mean that profit can be

investment to output will increase by 0.37 percent. The

distributed in a way other than dividends, although the

extra increase in investment share comes from the

term distributed profit as the object of income taxation

decrease in current account deficit. The favoring effect

means only dividends. However, the TCG allows cases

of retained earnings taxation would decrease the current

where any other event that is not a direct distribution of

account deficit, but the change will not be pivotal as the

profits is still considered a distribution of profits. In this

share of firms owned by foreigners is small in the Geor-

case, such a distribution of profits does not constitute a

gian economy. Even though the share of consumption to

dividend (for example, prices different from the market

total output decreases, the amount of household con-

price established between interdependent persons,

sumption increases by 0.83% in the closed economy

controlled transaction prices, etc.).

scenario and by 0.84% in the open economy scenario
after the tax reform. (USAID Governing for Growth
(G4g) in Georgia, 2016, pp. 22-23)

Main Part

Whether this reform has had an expected positive

The Effect of the Estonian Model

impact on the growth of economic indicators, we can

The Estonian economy itself can be considered uni-

assess on the basis of statistical data analysis.

quely positive, as it became a rapidly developing country

First of all, let's consider the dynamics of profit tax

very soon after the declaration of independence. Estonia

and budget taxes in 2010-2020:

is today rated by the World Bank as one of the highestincome countries in terms of GDP (Gross Domestic
Product) per capital.
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2010

2012

2014

2016

13271,25
1001

10964,41
919,44

11417,8

2018

866,2

736,6

756,6

1055,9

6985,7

7730,2

9022,3

profit tax

1025,2

6412,7
828,9

5852,8
806,5

5820,1
850,9

5302,5
832,3

575,9

4291,6

taxes

10506,3
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2020

(Ministry of Finance of Georgia, 2022)

Figure 1. Tax dynamics 2010-2020 (million GEL)1

As can be seen from the figure, the highest rate of

highest actual rate was recorded in 2019, 11417.8 million

profit tax was recorded in 2016, 1055.9 million GEL. As

GEL. If we do not take into account the 2010 figure, the

for the taxes included in the budget as a whole, there has

lowest rate of profit tax in the budget in 2018 was

been a trend of continuous growth since 2013, and the

recorded at 736.6 million GEL.

140
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2021*

97,3
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(Ministry of Finance of Georgia, 2022) [4]
(Ministry of Finance of Georgia, 2021) [5]

Figure 2. Profit Tax Trend Analysis (%) (Chain)

To analyze how the share of profit tax in budgeted

data for 2016 and 2018, when the highest and lowest

taxes has changed as a result of the reform, we took the

1

profit tax rates were recorded:

The data marked out by * are Preliminary

____________________________________
სტუ-ის შრომები – Work of GTU
№2 (524), 2022

28

ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

ბიზნესი მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა – Business, Management and Accounting

Ministry of Finance of Georgia [4]
Figure 3. Structure of tax revenues in the budget

As can be seen from the diagrams, the share of profit

to previous years. The figures for 2021 in the figures

tax in total taxes has been significantly reduced,

brought by Chen are forecast. This year’s actual figures

although total taxes increased by almost 65% in 2018

are only available for 9 months. In the first 9 months of

compared to 2016. But In 2020 the share of profit tax in

2021, the forecasted revenue from consolidated budget

total taxes was reduced to 3%.

taxes was set at GEL 9,406 million, with GEL 9,504.7

Along with profit tax reforms, the COVID 19

million mobilized during the reporting period, represen-

pandemic is noteworthy. With COVID-19 emergencies

ting 101 percent of the forecast.

affecting the lives of many people, governments around

GEL 2,717.4 million was mobilized as income tax,

the world are taking many-sided actions to provide

which is 102 percent of the forecast (GEL 2,664.8

services to their citizens, businesses and vital public ser-

million). 90 790.9 million GEL was mobilized as profit

vices. In particular, to alleviate the tax burden on tax-

tax, which is 103.4 percent of the forecast (764.7 million

payers, to support businesses that have cash flow prob-

GEL). 4 GEL 4,337.9 million was mobilized as value

lems or difficulties in their tax obligations. The Govern-

added tax, which is 102.4 percent of the forecast (GEL

ment of Georgia has taken a number of measures like

4,236.4 million). 1,277.6 million GEL is mobilized as

other countries, to impose point restrictions, which have

excise, which is 103.4 percent of the forecast (1,235.3

led to the deferral of property and income taxes, in

million GEL). 60 60.8 million GEL was mobilized in the

particular, the introduction of income and property

form of import tax, which is 102.8 percent of the forecast

deferrals to alleviate taxpayers’ tax burden. In 2020,

(59.2 million GEL). 39 394.5 million GEL is mobilized in

income and property taxes were deferred to a total of

the form of property tax, which is 101.9 percent of the

6,545 taxpayers, for a total of GEL 219,810,061. (Ministry

forecast (387 million GEL).

of Finance, 2020, p. 9).

In the third quarter of 2021, compared to the same

According to our G4G survey above, it was expected

period of the previous year, consolidated budget

that the reform would result in a reduction in profit tax

revenues increased by 33.9 percent, while expenditures

on total revenues and an increase in income and VAT

increased by 6.9 percent. At the same time, the conso-

taxes. The authors of the study suggested that in order to

lidated operating budget, which represents government

achieve the new budget balance, the government should

savings, amounted to GEL 152.9 million, while the total

maintain a sfigure rate of spending. Our analysis of the

balance was set at GEL -745.6 million. A significant

actual figures for budget expenditures shows that the

share of budget revenues is accounted for by tax reve-

government has failed to increase this figure compared

nues, accounting for 90.4 percent in the third quarter of
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2021. The consolidated budget received GEL 3,496.2

percent of total expenditures, while the annual growth

million from taxes, which is 32.4 percent more than the

rate is equal to 0.6 percent. Expenditures in the form of

previous year. Revenue from income tax increased by

subsidies also increased significantly, with an annual

64.2 percent year on year and amounted to GEL 1,039.5

growth rate of 39.7 percent, amounting to GEL 443.8

million. High growth is observed in the form of value

million, accounting for 12 percent of total expenditures.

added tax revenue, which increased by 22.7 percent year

As for other items of expenditure, wages (12.9 percent of

on year compared to the previous year and amounted to

total costs), goods and services (15 percent of total costs),

GEL 1,651.5 million, accounting for 47.2 percent of tax

interest (4.9 percent of total costs) and other costs (13.3

revenues. At the same time, there is a significant increase

percent of total costs), respectively, compared to the

in tax revenue from profit and import taxes. In

corresponding period of 2020, respectively. 4.4 per cent,

particular, revenue from profit tax increased by 30.3

13.7 per cent, -6.3 per cent and 8.7 per cent more were

percent, while revenue from import tax increased by 18

targeted at them. Ministry of Finance of Georgia, 2021,

percent. Revenue from excise tax increased relatively

pp. 18,19).

slightly, accounting for 15 percent, while the growth

As for the change in other economic indicators,

rate was 5 percent. Expenditures in the third quarter of

which has been recorded in the official statistical data,

2021 increased by 6.9 percent year-on-year to GEL

we have done a correlation analysis of some of them and

3,713.5 million. The largest share of budget expenditures

profit tax changes over the last five years:

is in social security expenditures, which account for 41.8
Table 4.
Correlation analysis (million GEL)
profit tax

GDP at market prices (at
constant 2015 prices)

Investments in fixed
assets

Final
consumption

2015

1025.2

30197.1

4333.6

30795.9

2016

1055.9

31138.7

4665.4

30487.2

32614.5

5586.1

34115.4

2017

756.6

2018

736.6

34198.7

4967.8

36801.3

2019

866.2

35947.5

4877.3

41206.5

2020

919.4

33578.7

4350.1

47018.3

-0.469136056

-0.743783999

-0.30471367

CORREL

National Statistics Office of Georgia. [8]

As it can be seen from the table, there is a negative

fortunately is not confirmed by the above data. Con-

correlation between profit tax and all three macroeco-

versely, investing in fixed assets has been on a downward

nomic indicators. In particular, there is a rather weak in-

trend since 2018. Are these changes caused only by the

verse relationship between profit tax and final consump-

‘Estonian model of profit tax’? To answer this question a

tion. As already mentioned, this refrain was aimed at

more detailed and in-depth study is required. Because

increasing the share of reinvested earnings from the

their change is influenced by other environmental fac-

profits generated by companies. This in itself would lead

tors. According to experts, the economically justified

to an increase in investment in fixed assets, which un-

‘Estonian model’ in Estonia could not have achieved
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similar results without a stable macroeconomic environ-

reinvestment to business entities, if the representatives

ment. (Kharkhelauri, 2021, p. 115).

of the local business sector or foreign investors are

Conclusion

warned about the instability of the national currency,

According to the Estonian model, the distributed

comprehensive political fluctuations or protectionism.

profit is object of profit taxation, which is paid by the

Therefore, let us not have the illusion that the Estonian

enterprise to its partner in the form of a dividend in cash

model will be able to significantly stimulate economic

or non-cash form. It is very important that reinvested

growth independently. The success of this tax model

earnings are not taxed in this case.

depends on the creation of the environmental conditions

In Georgia, a reduced profit tax alone will not attract

that are, in itself, necessary for economic development.

foreign investment, will not give a strong signal of
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ქარხანა გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას.
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მინი. კონვერტირებული აირის ნახშირორჟანგისაგან

კონტაქტური აირებიდან იკავშირებდა ნარჩენ ამი-

გაწმენდის მიზანია ამიაკის სინთეზის კატალიზა-

აკს. წარმოებაში არსებული ტექნოლოგიური რეჟიმე-
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ორთქლის ნაკლები დანახარჯის გამო. გამოთავი-

ფუძიანი მჟავა. მოგვიანებით ორთოფოსფორმჟავას

სუფლებული ორთქლის ხარჯზე დაინერგა კონდენ-

ჩანაცვლება მოხდა უფრო მაღალტექნოლოგიური
აბსორბენტით – ძმარმჟავათი. ძმარმჟავა ერთფუძია-

ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

_____________________________________
33

სტუ-ის შრომები – Works of GTU

№2 (524), 2022

ქიმიური ინჟინერია – Chemical Engineering
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ფაზაში და ამიაკთან წარმოქმნას სტაბილური ნაერ-

კონვერტირებულ აირში გროვდება მნიშვნელოვანი

თი ამონიუმის აცეტატი. ახალი ინჰიბიტორის და-

რაოდენობის ნახშირორჟანგი. ამიტომ კონვერტი-

ნერგვამ წარმოება გახადა უფრო სტაბილური და

რებული აირი საჭიროებს მისგან გაწმენდას.

უსაფრთხო.

ციანმჟავას წარმოებისთვის აბსორბციის სტადია
გამოიყენება კონტაქტური აირებიდან ამიაკის შთან-

საკვანძო სიტყვები: აბსორბცია-რექტიფიკაცი-

თქმისათვის. პლატინის კატალიზატორის ზედა-

ის სტადია; აბსორბენტი; აბსორბციის სტადია; აბ-

პირზე წარმოიქმნება ციანმჟავა და ციანმჟავასთან

სორბციის ხარისხი; აქტივაცია; მეთილდიეთანო-

ერთად კონტაქტურ აირებში ასევე გვაქვს ამიაკი,

ლამინი; ნახშირორჟანგის მიმართ ტევადობა; ორ-

რომელიც არის ციანჟავას პოლიმერიზაციის ინი-

თოფოსფორმჟავა; პიპერაზინი; ციანმჟავას პოლიმე-

ციატორი. სწორედ ამიტომ უნდა იქნეს ის მოცილე-

რიზაცია; ძმარმჟავა.

ბული კონტაქტური აირებისგან.

ძირითადი ნაწილი
შესავალი

ზოგადად ამიაკის წარმოებებში კონვერტირებუ-

სს „რუსთავის აზოტში“ ამიაკისა და ციანმჟავას

ლი აირის გასაწმენდად გამოიყენება სხვადასხვა აბ-

წარმოებები მუშაობს დაახლოებით 7 ათეული

სორბენტი. მათ შორის არის პოტაში, მონოეთანო-

წლის განმავლობაში და ამ წარმოებებში ერთ-ერთი

ლამინი, მეთილდიეთანოლამინი, აქტივირებული

ტექნოლოგიური სტადია არის აბსორბციის სტადია.

მეთილდიეთანოლამინი და სხვ.

ამიაკის წარმოებისათვის ბუნებრივი აირი პირ-

სს „რუსთავის აზოტის“ ამიაკის წარმოებაში

ველ ეტაპზე გადის პირველადი და მეორადი რი-

წლების განმავლობაში იყენებდნენ მონოეთანოლა-

ფორმინგის სტადიებს. პირველადი რიფორმინგის

მინს, რომლის საშუალებითაც კონვერტირებული

სტადიაზე ბუნებრივი აირისა და წყლის ორთქლის

აირი ნახშირორჟანგისგან იწმინდებოდა. მონოეთა-

ურთიერთქმედების შედეგად მიღებული წყალბა-

ნოლამინი, როგორც აბსორბენტი, ხასიათდება უარ-

დი და ნახშირჟანგი გადის მეორადი რიფორმინგის

ყოფითი ტექნოლოგიური თვისებებით, რაც იმით

სტადიას. მეორადი რიფორმინგის სტადიაზე, პირ-

გამოიხატება, რომ გარკვეული დროის ექსპლუატა-

ველადი რიფორმინგის მიღმა გასული, გარდაქმნე-

ციის შემდეგ მონოეთანოლამინი ხდება კოროზიუ-

ბის გარეშე არსებული, მეთანი განიცდის კონვერ-

ლი, როგორც უჟანგავი, ისე ჩვეულებრივი ფოლა-

სიას, რის შედეგადაც მიიღება დამატებითი წყალბა-

დის მიმართ, რაც იწვევს სისტემაზე აბსორბენტის

დი და ნახშირორჟანგი. ნახშირჟანგი შემდეგ და-

გაშვებების წარმოქმნას.

ბალტემპერატურული და მაღალტემპერატურული
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თანოლამინს ნახშირორჟანგის მიმართ დიდი ტევადობა ახასიათებს, საჭიროებს ხსნარის ნაკლებ ცირკულაციას და, შესაბამისად, ორთქლის ნაკლები რაოდენობის ხარჯვას რეგენერაციის სტადიაზე. გარდა
ამისა, მეთილდიეთანოლამინის ხსნარი არ არის
კოროზიული და მის უსაფრთხო და ხანგრძლივ გამოყენებას უწყობს ხელს. ცალკე მეთილდიეთანოლამინი აბსორბციის მაღალეფექტურობას არ განაპირობებს, თუ ის არ იქნება აქტივირებული.
ჩვენს შემთხვევაში მეთილდიეთანოლამინი აქგარდა ამისა, მონოეთანოლამინის ხსნარი შეზ-

ტივირებულია პიპერაზინით. პიპერაზინი არის ორ-

ღუდულია კონცენტრაციით. კონვერტირებული აი-

ფუძიანი ამინი, უფრო მეტი რეაქციისუნარიანობით,

რის ნახშირორჟანგისაგან გასაწმენდად საჭიროა მო-

ვიდრე მეთილდიეთანოლამინი. მეთილდიეთანო-

ნოეთანოლამინის ხსნარის მაღალი ცირკულაცია.

ლამინის აქტივაციის არსი სწორედ ის არის, რომ

თვითონ სისტემაზე მონოეთანოლამინი ცირკული-

კონვერტირებულ აირში ნახშირორჟანგთან, უპირვე-

რებს აბსორბერსა და რეგენერატორს შორის და, შე-

ლეს ყოვლისა, რეაქციაში შედის პიპერაზინი, პიპე-

საბამისად, ხსნარის დაბალი კონცენტრაციის გამო,

რაზინი შემდგომ ნახშირორჟანგის მოლეკულას ,,გა-

ცირკულაციაზე მაღალი ხარჯია, ხოლო შესაბამი-

დასცემს“ მეთილდიეთანოლამინის მოლეკულას. პი-

სად რეგენერაციაზე საჭიროა დიდი რაოდენობის

პერაზინით აქტივირებული მეთილდიეთანოლამი-

ორთქლის მიწოდება. ეს კი განპირობებულია იმით,

ნი არის შედარებით მაღალი კონცენტრაციის. ჩვენს

რომ მონოეთანოლამინის ხსნარს არ შეუძლია ნახ-

შემთხვევაში ის 45±5 %-ის ფარგლებში ცვალებადობს

შირორჟანგის დიდი რაოდენობის ათვისება. ზოგა-

და ნახშირორჟანგის მიმართ მაღალი ტევადობა აქვს.

დად აბსორბენტებს ამიაკის წარმოებაში აქვს გარკ-

მონოეთანოლამინის ჩანაცვლებამ მეთილდიეთანო-

ვეული ტევადობა ნახშირორჟანგის მიმართ და მო-

ლამინით განაპირობა ამიაკის საწარმოში ორთქლის

ნოეთანოლამინი ამ მხრივ ხასიათდება ნახშირორ-

მოხმარების შემცირება. გამოთავისუფლებული ორ-

ჟანგის დაბალი ტევადობით.

თქლის ხარჯზე რუსთავის აზოტში დაინერგა კონ-

ჩამოთვლილი

უარყოფითი

ტექნოლოგიური

დენსაციური ელექტროსადგური, რაც გულისხმობს

თვისებებიდან გამომდინარე, მონოეთანოლამინის

ჭარბი ორთქლის გამოყენების საშუალებით ორთქ-

ხსნარი საჭიროებდა უფრო მაღალტექნოლოგიური

ლის ტურბინისა და, შესაბამისად, ელექტროენერ-

აბსორბენტით ჩანაცვლებას. მოძიებული და შესწავ-

გიის გამომუშავებას.

ლილ იქნა მსოფლიოს წამყვანი წარმოებებისა და მე-

ამჟამად დანერგილი კონდენსაციური ელექტრო-

ცნიერების მიერ აღმოჩენილი ახალი აბსორბენტის

სადგურის საპროექტო სიმძლავრე 8 მეგავატია. ამია-

მეთილდიეთანოლამინის გამოყენება. მეთილდიე-

კის წარმოებაში მონოეთანოლამინის ჩანაცვლებამ
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მეთილდიეთანოლამინით

წარმოქმნა

საჭიროება,

ბას მოლეკულიდანაც, რაც განაპირობებს პოლიმე-

დამუშავებულიყო ახალი აბსორბენტის და, შე-

რიზაციას. ამიტომ სისტემაზე რომ არ მოხდეს ციან-

საბამისად, მისი აქტივატორის ანალიზის მეთოდე-

მჟავას პოლიმერიზაცია, რაც, თავის მხრივ, ფეთქე-

ბი, რაც უკვე განხორციელებული და დანერგილია.

ბადსაშიშ გარემოს წარმოქმნას განაპირობებს, სა-

სს „რუსთავის აზოტში“ ციანმჟავას წარმოებაში

ჭირო იყო მისი ჩანაცვლება უფრო მაღალტექნოლო-

აბსორბციის პროცესი ხორციელდება გოგირდმჟავას

გიური აბსორბენტით. ჩვენს შემთხვევაში იგი ჩავა-

მეშვეობით, რის შედეგადაც მიიღება ამონიუმის

ნაცვლეთ ძმარმჟავათი, რომელიც ერთფუძიანი, აქ-

სულფატი. აღნიშნული პროცესი ხორციელდება

როლადი მჟავაა და ამიაკთან იძლევა სტაბილურად

სულფატის სკრუბერში და სკრუბერის მიღმა ადგი-

მდგრად ნაერთს – ამონიუმის აცეტატს, რომელიც

ლი აქვს კონტაქტურ აირებში ამიაკის მინიმალური

შემდგომი ექსპლუატაციის პირობებში არ იშლება.

რაოდენობით გაპარვას, რომელიც შემდგომ ტექნო-

ამიტომ ციანმჟავას წარმოებაში დაინერგა ციანმჟავას

ლოგიურ

პოლიმერიზაციის ინჰიბიტორად ძმარმჟავას გამო-

სტადიაზე,

აბსორბცია-რექტიფიკაციის

სტადიაზე წარმოქმნის ციანმჟავას პოლიმერიზაციის

ყენება.

საშიშროებას.

დასკვნა

იმისათვის, რომ არ მოხდეს ამიაკით ციანმჟავას
პოლიმერიზაცია, აბსორბცია-რექტიფიკაციის სტა-

ძმარმჟავას გამოყენებამ მოგვცა შესაძლებლობა,

დიაზე გამოყენებულია ისეთი აბსორბენტი, რომელ-

რომ ციანმჟავას წარმოებას ემუშავა სტაბილურად

შიც არის მჟავური ბუნების ნივთიერება. სისტემაზე

პოლიმერიზაციის გარეშე და შეექმნა წარმოებისათ-

ძმარმჟავას დანერგვამდე იყენებდნენ ორთოფოს-

ვის უსაფრთხო გარემო. ისევე როგორც ამიაკის სინ-

ფორმჟავას. ორთოფოსფორმჟავას რამდენიმე ნაკლი

თეზის შემთხვევაში, ციანმჟავას შემთხვევაშიც სა-

აქვს, კერძოდ, მართალია, ორთოფოსფორმჟავა სამ-

ჭირო გახდა აბსორბენტის ანალიზის მეთოდების

ფუძიანი მჟავაა, მაგრამ მისი მხოლოდ ერთი წყალბა-

დამუშავების აუცილებლობა. ჩვენ განვახორციე-

დია გამოყენებული, რადგან მეორე და მესამე ჩანაცვ-

ლეთ და დავნერგეთ ახალი აქტივირებული აბსორ-

ლებული უკვე ქმნის ამიაკის გამოყოფის საშიშროე-

ბენტის ანალიზის მეთოდები.
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Replacement of Absorbents Used in Ammonia and Cyanic Industries with
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Nino Merebashvili

Department of Chemistry, Georgian Technical University, Tbilisi, 0160, Georgia, 69,
M. Kostava str.
E-mail: nmerebashvili@rustaviazot.ge

Reviewers:
T. Mamagulishvili, Head of JSC Rustavi Azot Centralized Technical Control Division Laboratory, Academic
Doctor of Chemistry and Biological Engineering
E-mail: tamuna.mamagulishvili@gmail.com
M. Mshvildadze, Professor, Faculty of Chemical Technology and Metallurgy, GTU
E-mail: maia_mshvildadze@gtu.ge

Abstract. Piperazine-activated methyldiethanolamine was selected from various absorbers to purify the
converted gas CO2 in the production of ammonia in Rustavi Azot. Purification of converted gas from carbon dioxide
is intended to protect the ammonia synthesis catalyst from poisoning and deactivation. The absorbent was selected
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due to its high capacity with respect to carbon dioxide as well as its lower steam consumption compared to other
absorbents during the circulation and regeneration stages. At the expense of the released steam, a condensing power
plant was introduced, through which the plant will generate electricity.
In the production of cyanic acid, orthophosphoric acid was used for years to bind the residual ammonia from the
contact gases to prevent the polymerization process. Due to the technological modes of production, only one third
of the total amount of orthophosphoric acid has the ability to form a stable substituent phosphate with ammonia,
hence it worked as a monounsaturated acid on the system. Later orthophosphoric acid was replaced by a more hightech absorbent — acetic acid. Acetic acid is a single-base volatile acid which, unlike orthophosphoric acid, has the
ability to stabilize cyanic acid in both the liquid and gaseous phases and to form a stable compound, ammonium
acetate, with ammonia. The introduction of a new inhibitor has made production more stable and safer.
Resume:

Keywords: absorption; absorption-rectification stage; absorption stage; acetic acid; activation; carbon dioxide
capacity; degree of absorption; Methyldiethanolamine; orthophosphoric acid; piperazine; polymerization of cyanic
acid.
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ამ თვალსაზრისით საინტერესოა მდინარე დუ-

ანოტაცია. ცნობილია, რომ სპირტშემცველი

რუჯის დანალექი ლამის შესწავლა და გამოყენება

(ალკოჰოლური) სასმელები, გამოირჩევა მეტი აგ-

დაბალტემპერატურული შემცხვარკეციანი, წყლისა

რესიულობით, ვიდრე წყლის შემცველი სითხეები,

და ალკოჰოლური სასმელების მიმართ მდგრადი

რაც ძალიან მნიშვნელოვანია გამომწვარ კერამი-

კერამიკული ნაკეთობების მისაღებად. ბუნებრივი

კულ ნაწარმში (ჭურჭელი, ტარა) მათი შენახვისას.

ნედლეულის, მდინარე დურუჯის ლამის საფუძ-

ვინაიდან ჭურჭელი არ უნდა ატარებდეს სითხეს და

ველზე ახალი შედგენილობის მასებს ვიღებდით

აუცილებელია უზრუნველყოს სასმელის შენახვა

თაბაშირის ფორმებში ჩამოსხმით, შრობით, გამოწ-

ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ფერისა და

ვით ელექტროღუმლებში და წყალშთანთქმის გან-

გემოს შეცვლის გარეშე.

საზღვრით. მდ. დურუჯის ლამის და უკრაინული
დაბალი ხარისხის (III, IV) კაოლინების და ცეცხლ-
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გამძლე თიხების ბაზაზე, მივიღეთ დაბალტემპერა-

უფრო ხარისხიანი შემცხვარკეციანი კერამიკული

ტურიანი, შემცხვარკეციანი მხატვრული კერამი-

წყალგაუმტარი ნაწარმი. ამ მიზნით გამოვიყენეთ

კული ნაკეთობები, რომლებიც ხასიათდება დაბა-

ყვარლის მდინარე დურუჯის დანალექი ლამი, უკ-

ლი წყალშთანთქმით და ალკოჰოლური სასმელების

რაინის დაბალი ხარისხის (III, IV) და ცეცხლგამძლე

მიმართ მდგრადობით. მდინარე დურუჯის დანა-

თიხები, რომელთა გამოყენება ძირითადად ხდება

ლექი ლამის და დაბალხარისხიანი უკრაინული

სამშენებლო კერამიკაში [1,2].

კაოლინების და ცეცხლგამძლე თიხების ბაზაზე შე-

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მდინარე დურუ-

საძლებელია, მუქი ყავისფერი კეცის მქონე მხატვ-

ჯის დანალექმა ქანმა ჩვენი ყურადღება მიიპყრო იმ

რული კერამიკული ნაწარმის მიღება, რომელიც

მიზეზის გამო, რომ აღნიშნული ლამი არის ფიქლის

გაუმტარია სითხეების და სპირტშემცველი სასმე-

დაშლის პროდუქტი, რომელიც დიდი რაოდენო-

ლების მიმართ.

ბით ჩაედინება მდინარის კალაპოტში და გადმოდინების შემთხვევაში სერიოზულ საფრთხეს უქმ-

საკვანძო სიტყვები: გამოწვა; თიხა; კაოლინი;

ნის ირგვლივ მდებარე სოფლის მოსახლეობას. ამავე
დროს ლამი, როგორც ბუნებრივი ნედლეული თა-

ლამი; შეცხობა; წყალგაუმტარი.

ვისი შედგენილობით წარმოადგენს ძლიერ მალღობელს კერამიკაში და, რაც მთავარია, იგი არ არის

შესავალი

ძვირი ნედლეული. მას იყენებენ მშენებლობასა და

საქართველო არ არის მდიდარი ისეთი ცეცხლ-

ფერად კერამიკულ მასებში.

გამძლე თიხებით და კაოლინებით, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელი იქნებოდა ფართო ასორტი-

ძირითადი ნაწილი

მენტის შემცხვარკეციანი, წყალგაუმტარი კერამი-

კვლევის ჩატარება განაპირობა იმ გარემოებამ,

კული ნაწარმის მისაღებად. აღსანიშნავია, რომ ამ

რომ ჩხარის და დურუჯის მდინარის ლამზე მიღე-

შემთხვევაში არა აქვს მნიშვნელობა კეცის ფერს, პი-

ბული იყო შემცხვარკეციანი მოწითალო ფერის კე-

რიქით ფერადკეციანი კერამიკული ნაწარმი ერთ-

რამიკული ნაწარმი, ხოლო უკრაინული დაბალი ხა-

გვარ ელფერს აძლევს და უხდება კიდეც სპირტიან

რისხის თიხების გამოყენებით აღნიშნული ცდები

სასმელებს, კერძოდ ღვინოს.

საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა პირველად.

საქართველოში შემცხვარკეციანი კერამიკული

ლამს ძირითადად ხმარობენ ბეტონის დასამზადებ-

ჭურჭლის მისაღებად ძირითადად გამოსადეგია

ლად, როგორც პუცოლანურ დანამატს (3–6). მდი-

თერჯოლის რაიონის ჩხარის წითელი ცეცხლგამძ-

ნარე დურუჯის ლამის და უკრაინული ცეცხლგამძ-

ლე თიხები, რომელთა შესაცხობად იყენებენ სხვა-

ლე თიხების ქიმიური შედგენილობები მოცემულია

დასხვა მალღობელ ნედლეულს.

მას.%–ებით 1-ელ და მე-2 ცხრილებში.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ჩვენი მიზანი იყო
გაგვეფართოებინა ნედლეულის ბაზა და მიგვეღო
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ცხრილი 1
მდინარე დურუჯის ლამის შედგენილობა
ოქსიდების შემცველობა, მას. %
დასახელება

SiO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

CaO

MgO

SO3

Na2O

K2O

ხ.დ.

ჯამი

მდინარე

60,76

18,2

7,4

0,35

1,3

0,51

0,8

2,38

2,30

6,0

100

დურუჯის ლამი

ცხრილი 2
უკრაინული ცეცხლგამძლე თიხების ქიმიური შედგენილობა
ოქსიდების შემცველობა, მას. %
დასახელება

SiO2

TiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

ხ.დ.

SO3

ჯამი

ნიკოლაევის

60,4

0,7

26,4

2,1

1,4

0,3

–

0,2

8,5

–

100

პროსიანოვის

50,39

1,0

32,5

1,5

0,3

0,08

0,6

0,3

13,2

0,13

100

გლუხოვეცკის III

79,12

1,38

32,5

2,0
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კაოლინი

ხარისხი
ჩასოვიარი IV
ხარისხი

ექსპერიმენტები ჩატარდა დურუჯის ლამის, უკრაინის დაბალი ხარისხის ცეცხლგამძლე თიხებისა და
კაოლინების გამოყენებით. საკვლევი მასების შედგენილობები მოცემულია მე-3 ცხრილში.
ცხრილი 3
საკვლევი მასების შედგენილობები
ნედლეულის დასახელება

საკვლევი მასის კაზმის შედგენილობა, წონითი %
I

II

III

IV

V

დურუჯის ლამი

10

20
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ცეცხლგამძლე თიხა

90

80

70

60

50

საკვლევი კერამიკული მასის მოსამზადებლად

მდე ინტერვალში. დაყოვნება გამოწვის ტემპე-

აღნიშნული კაზმის შედგენილობები იფქვებოდა

რატურაზე იყო 1–2 სთ, გამოწვის ხანგრძლივობა – 6–

ფაიფურის ბურთულებიან წისქვილში სველი წესით,

8 საათი.

დაყალიბება ხორციელდებოდა ჩამოსხმის მეთო-

საუკეთესო შედეგით და მისაღები პარამეტრე-

დით თაბაშირის ფორმებში, ხოლო 110 0C შრობის

ბით ხასიათდებოდა III ნიმუში, მისი ტექნიკურ-ფი-

შემდეგ ექვემდებარებოდა გამოწვას 1160–11800C-

ზიკური პარამეტრები მოცემულია მე-4 ცხრილში.
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ცხრილი 4
III ნიმუშის ტექნიკურ-ფიზიკური პარამეტრები
მასის
ნომერი

შლიკერის
სინესტე, %

გამოწვის
ხანგრძლივობა, სთ

გამოწვის
ტემპერატურა,
0C

III

42–44

6–8

1160–
1180

დაყოვნება
გამოწვის
ტემპერატურაზე, 0C
1–2

გამოწვითი
ჩაჯდომა, %

წყალშთანთქმა,
%

ნაკეთობის
ფერი

10–12

<5

მუქი
ყავისფერი

დურუჯის ლამისა და უკრაინული ცეცხლგამძლე თიხის ბაზაზე დამზადებული
შემცხვარკეციანი კერამიკული ნაწარმის ნიმუშები

დასკვნა

ვიღოთ შემცხვარკეციანი, წყალ- და ღვინოგაუმტა-

ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დადგინ-

რი ფერადი მხატვრული კერამიკული მასები. გამო-

და, რომ მდინარე დურუჯის ლამის და უკრაინული

წვის ტემპერატურით 1160–11800C, დაყოვნება მაქ-

ცეცხლგამძლე დაბალი ხარისხის კაოლინებისა და

სიმალურ ტემპერატურაზე 1–2 სთ, გამოწვის ხანგრ-

ცეცხლგამძლე თიხების ბაზაზე შესაძლებელია მი-

ძლივობა 6–8 სთ, წყალშთანთქმა < 5%-ზე.
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Receipt of Ceramic Wares with Sintered Body (Vitreous China) on the Basis of Duruji River
Deposited Silt

Givi Loladze

Department of Chemical Technology and Biotechnology, Georgian Technical
University, Georgia, 0160, Tbilisi, 69, M. Kostava str.
E-mail: g.loladze@gtu.ge

Rajden Skhvitaridze

Department of Chemical Technology and Biotechnology, Georgian Technical
University, Georgia, 0160, Tbilisi, 69, M. Kostava str.
E-mail: rajden.skhvitaridze@gmail.com

Manana Kekelidze

Department of Chemical Technology and Biotechnology, Georgian Technical
University, Georgia, 0160, Tbilisi, 69, M. Kostava str.
E-mail: m.kekelidze@gtu.ge

Reviewers:
G. Tabatadze, Associate Professor, Faculty of Chemical Technology and Metallurgy, GTU
E-mail: g.tabatadze@yahoo.com
V. Gordeladze, Associate Professor, Faculty of Chemical Technology and Metallurgy, GTU
E-mail: b.gordeladze@gtu.ge

Abstract. It is known that alcohol-containing (alcoholic) drinks are more aggressive than water-containing
liquids, which is very important to consider when storing them in fired ceramics (dishes, containers), since such
dishes should not let liquid through and should ensure long-term storage of the drink without changing its color and
taste. Therefore, it is interesting to study the sedimentary silt of the Duruji River and use it to obtain lowtemperature, sintered pottery products that are resistant to water and alcoholic beverages. Obtaining masses of a new
composition based on natural raw materials, silt from the Duruji River, was carried out by pouring into plaster molds,
drying, firing in electric furnaces and determining water absorption. Based on the sludge of the Durudzhi River, lowquality (III, IV) kaolins of Ukrainian origin and refractory clays, low-temperature, artistic ceramic products with a
sintered shard were obtained, characterized by low water absorption and resistance to alcoholic beverages. Resume:
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ალისხევის კალაპოტისა და მოსალოდნელი ღვარცო-

მოვლენები, გახშირდა ინტენსიური წვიმები და

ფული ნაკადის პარამეტრების მიხედვით. გაანგარი-

მისგან გამოწვეული წყალმოვარდნები და წყალ-

შებულია კონსტრუქციის თითოეული რიგის ელე-

დიდობები, ეროზიული პროცესები. აღნიშნული

მენტებზე მოქმედი ღვარცოფის დამრტყმელი ძალე-

ეკოლოგიური დისბალანსი უფრო თვალსაჩინოა

ბი და რადგან კონსტრუქცია არის გამჭოლი, დადგე-

მთისა და მთისწინა რაიონებში. ყოველივე ზემო-

ნილია შესაბამისად გამავლობის კოეფიციენტები.

აღნიშნული საფრთხეს უქმნის ეკოლოგიური რის-
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კის ზონებში მცხოვრები მოსახლეობის სიცოცხ-

ყველაზე უფრო დამაკმაყოფილებელ შედეგებს იძ-

ლესა და ჯანმრთელობას, სასოფლო-სამეურნეო სა-

ლევა წყალსადინართა აღდგენა იმ პერიოდის დო-

ვარგულების სრულფასოვან გამოყენებას, რისკის

ნემდე, რომელიც მოცემული რეგიონის ინდუსტრი-

ქვეშ დგება სამეურნეო საქმიანობის მრავალი დარ-

ული ათვისების წინმსწრებია. ასეთი პროგრამები

გის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ფერხდება

მოიცავს არა მარტო იმ ღონისძიებებს, რომლებიც

საერთაშორისო და ადგილობრივი დანიშნულების

მიმართულია მდინარეთა წყლის ხარისხის გაუმჯო-

სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და ეკოლოგიური

ბესებისაკენ, არამედ მათზე არსებულ, ამავე პერიო-

დერეფნების უწყვეტი ფუნქციონირება, რის გამოც

დისათვის დამახასიათებელ და ტრადიციულ ჰიდ-

მნიშვნელოვნად ზარალდება ქვეყნის ეკონომიკა.

როტექნიკურ ნაგებობათა რეკონსტრუქციასაც [1].

ანალოგიური სიტუაციაა საქართველოში და მის
დედაქალაქ თბილისშიც, რომლის ადმინისტრა-

ძირითადი ნაწილი

ციულ ფარგლებშიც გაედინება 30-მდე მცირე მდი-

ჩვენი კვლევის ობიექტია მდინარე ლოჭინი,

ნარე, რომლებიც წარმოადგენს საქართველოს დე-

რომელიც, მდინარე მტკვრის მარცხენა შენაკადია.

დამდინარის – მტკვრის მიკროშენაკადებს. ზო-

ლოჭინი სათავეს იღებს იალნოს ქედის სამხრეთ

გადად, ქალაქ თბილისის შემოგარენში არსებული

კალთაზე, 1085 მ სიმაღლეზე და მიედინება ივრის

მცირე მდინარეთა ხეობები და კალაპოტები დღეი-

ზეგანზე. მდ. მტკვარს იგი ერთვის ფონიჭალასთან.

სათვის ძლიერ ტრანსფორმირებულია, მიდრეკი-

მისი მთლიანი სიგრძეა დაახლოებით 30 კმ, აუზის

ლია ამ ბოლო პერიოდში მეტად გააქტიურებული

ფართობი კი – 307 კმ2. ლოჭინის ძირითადი მიკრო-

მეწყრული და ეროზიული გამოვლინებებისადმი.

შენაკადებია მდინარეები: ნორიოსხევი, ალისხევი,

მცირე მდინარეთა წყალდამცავი ზონების ზოგიერ-

საცხენისი, ლილოსხევი. იგი საზრდოობს წვიმის,

თი მონაკვეთი კი ჩახერგილია, ადგილზე არის უკა-

თოვლისა და მიწისქვეშა წყლებით. წყალდიდობა

ნონოდ განთავსებული შენობა-ნაგებობები, მდი-

იცის გაზაფხულზე, წყალმცირობა – ზამთარში,

ნარეთა კალაპოტების ზოგიერთ მონაკვეთში კი

წყალმოვარდნები – ზაფხულსა და შემოდგომაზე.

მრავლადაა მცენარეები, სამრეწველო, სამშენებლო

ლოჭინი გამოიყენება სარწყავად. მის მარჯვენა

და საყოფაცხოვრებო ნაგავი. ყველა ზემოჩამოთვ-

მხარეს გაშენებულია ქ. თბილისის უბანი ლილო [2].

ლილი პრობლემის გადაჭრა მნიშვნელოვანი ფაქ-

მდ. ლოჭინის კალაპოტში, ისევე როგორც ზოგა-

ტორია ქ. თბილისის როგორც ცენტრალურ, ისე პე-

დად დიდ ქალაქებში გამავალი მცირე მდინარეების

რიფერიულ ნაწილში დასახლებული პუნქტების

კალაპოტების შემთხვევაში, მნიშვნელოვნად არის

ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის, რისთვისაც

დარღვეული ეკოლოგიური წონასწორობა, რაც გა-

საჭიროა მდინარეთა ხეობებში ბუნებრივი და ანთ-

მოწვეულია

როპოგენური მიზეზებით გამოწვეული ეკოლოგი-

ფაქტორებითა და, ასევე, ბოლო პერიოდში მეტად

ური წონასწორობის აღდგენა. როგორც საზღვარგა-

გააქტიურებული ეკოლოგიური კატასტროფებით.

რეთის ქვეყნების მოწინავე გამოცდილებამ აჩვენა,

ამიტომ, ევროპული ქვეყნების რეკომენდაციების
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გათვალისწინებით, მიზანად დავისახეთ ჩვენი სა-

15 სმ და როგორც წესი, მათი ზომები მდინარის

კვლევი მდინარეებისათვის ფრაგმენტული რევიტა-

სათავისკენ იზრდება (ფოტო 1,ბ). ასევე გვხვდება

ლიზაციის განხორციელება და მათ კალაპოტებში

თიხნარი კონგლომერატებიც (ფოტო 1,გ), რაც იმაზე

ეკოლოგიური წონასწორობის აღდგენა [3].

მიუთითებს, რომ კალაპოტში აქტიურად მიმდინა-

მხედველობაში აუცილებლადაა მისაღები საკვ-

რეობს ნიადაგის ეროზიული პროცესები და კალა-

ლევ მდინარეთა წყალშემკრებ აუზებში ბუნებრივი

პოტის ნაპირების წარეცხვა, ჩამონგრევა-ჩამოშვავე-

კატასტროფების მიერ გამოწვეული საფრთხეების

ბა (ფოტო 2). გამოტანის კონუსის დასაწყისში და

მინიმუმამდე დაყვანა, რომ არ მოხდეს ბუნებრივად

თვითონ სატრანზიტო უბანზე გვხვდება დიდი

მიმდინარე აღდგენითი პროცესების შეფერხება

ზომის ლოდებიც, რომელთა დიამეტრი ხშირად 2,5

ან/და მათი განადგურება [4]. ამ მიზნით ჩვენ გა-

მ-ზე მეტია, რაც იმის მანიშნებელია, რომ ღვარცო-

მოვიკვლიეთ მდ. ლოჭინის ძირითადი შენაკადები,

ფულ ნაკადს დიდი ენერგია აქვს (ფოტო 3).

რომელთაგანაც საყურადღებოდ მივიჩნიეთ მისი

იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი მიზანი იყო

ერთ-ერთი შენაკადის, მდ. ალისხევის ღვარცო-

მდ. ლოჭინის დარღვეული ეკოლოგიური ბალანსის

ფული ხასიათი (სურ. 1).

აღდგენა და მის კალაპოტში ფრაგმენტული რევი-

მდ. ალისხევი, ისევე როგორც მდ. ლოჭინი, სა-

ტალიზაციის განხორციელება, აუცილებელი გახდა

თავეს იღებს იალნოს ქედიდან 1575 მ-ზე და სოფელ

მისი შენაკადის – მდ. ალისხევის სტაბილურობის

მარტყოფის სამხრეთით უერთდება მდინარე ლო-

შენარჩუნება. ამ მიზნის მისაღწევად, ჩვენ მიერ

ჭინს მარცხნიდან [5].

შემოთავაზებულია ინოვაციური ღვარცოფსაწინა-

ჩვენ მიერ 2022 წლის 19 იანვარს განხორციელე-

აღმდეგო ნაგებობა, რომლის პრიორიტეტულობა

ბულმა საველე-საექსპედიციო კვლევებმა გვიჩვენა,

დამოწმებულია საქართველოს ეროვნული პატენ-

რომ მდ. ალისხევის კალაპოტი მნიშვნელოვნად

ტის (P-6808) მოწმობით. ჩვენ მიერ საველე-საექს-

არის შევსებული ღვარცოფული ნატანით, რაც იმის

პედიციო კვლევების პერიოდში მდ. ალისხევის კა-

მანიშნებელია, რომ ამ თვალსაზრისით იგი აქტიუ-

ლაპოტში შეირჩა ადგილი (ფოტო 3.ბ.) კოორდი-

რი ხევია. მისი სიგრძე სატრანზიტო უბნის ბოლო-

ნატებით – X=41.824109; Y=45.019779, სადაც წაკვე-

დან სოფელ მარტყოფში არსებულ პირველ ხიდამ-

თილი ნახევარკონუსის ფორმის ელემენტებისგან

დე არის დაახლოებით 2,7 კმ და მთელ ამ სიგრძეზე

შედგენილი ღვარცოფსაწინააღმდეგო საფეხუროვა-

კალაპოტი შევსებულია ღვარცოფული ნატანით,

ნი ბარაჟის (საგუბრის) განთავსება ყველაზე ეფექ-

რომლის სიმაღლე ზოგიერთ ადგილებში 0,5-1,5

ტური იქნებოდა. დადგინდა ამ ადგილის განივი

მეტრსაც აღწევს (ფოტო 1,ა).

პროფილის გეომეტრიული ზომები, რის მიხედვი-

ღვარცოფული

მასა

ძირითადად

შედგება

თაც განისაზღვრა აღნიშნული ნაგებობის კალაპოტ-

მსხვილ- და საშუალომარცვლოვანი ნატეხოვანი

ში განთავსება (სურ. 2).

ქვებისაგან, რომელთა დიამეტრია დაახლოებით 5–
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სურ. 1. საკვლევ მდინარეთა ადგილმდებარეობის სატელიტური რუკა – სქემა

ფოტო 1. მდ. ალისხევის კალაპოტში განთავსებული ღვარცოფული ნატანის ფრაგმენტაცია:
ა. ნატანის სიმაღლე; ბ. ნატანის გეომეტრიული ზომები; გ. ნატანის შედგენილობა.
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ფოტო 2. მდ. ალისხევის კალაპოტის დეფორმირებული ნაპირები: ა. მარცხენა ნაპირი;
ბ. მარჯვენა ნაპირი.

ფოტო 3. გამოტანის კონუსზე ღვარცოფის მიერ ტრანსპორტირებული
ლოდები სატრანზიტო უბანზე

მდ. ალისხევის კალაპოტში მოსალოდნელი ღვარ-

საწინააღმდეგო საფეხუროვანი ბარაჟის (საგუბრის)

ცოფული მოვლენების ეფექტური მართვის მიზ-

ელემენტების ზომები (სურ. 3) და მასზე ღვარცოფის

ნით, კალაპოტში შერჩეული ადგილის გეომეტრიუ-

ზემოქმედების შესაფასებლად განხორციელდა სა-

ლი ზომების მიხედვით განისაზღვრა ღვარცოფ-

თანადო თეორიული კვლევები.
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თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ ნაგებობის წაკვეთილი ნახევარკონუსის ფორმის ელემენტები ჩვენს შემთხვევაში განლაგებულია სამ რიგად.
რიგებს შორის დაცილება მცირეა L=10 მ, რის გამოც
ანგარიშში არ არის გათვალისწინებული ღვარცოფის
ენერგიის სიგრძეზე დანაკარგი ნაგებობის წაკვეთილი
ნახევარკონუსის ფორმის ელემენტების პირველი
რიგიდან მესამე რიგამდე ღვარცოფის გავლისას.
ნაგებობაზე ღვარცოფის დამრტყმელი ძალის
საანგარიშო ფორმულას აქვს შემდეგი სახე [7]:


1,5      V
g

სადაც

სურ 2. მდინარე ალისხევის კალაპოტში

2


h  1  sin   , (1)

 cos   tg  0 
2
 H  cos  


 არის ღვარცოფის მოცულობითი წონა

(კგ/მ3);

ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობის განთავსების სქემა

V – ღვარცოფის ტალღის მოძრაობის სიჩქარე (მ/წმ);
g – სიმძიმის ძალის აჩქარება (მ/წმ2);
ω – კალაპოტის ცოცხალი კვეთის ფართობი მ2;
h0 – ბმულობის შესაბამისი ეკვივალენტური სიმაღლე;



– შიგა ხახუნის კუთხე;

H – ღვარცოფული ნაკადის სიმაღლე;

 – კალაპოტის ქანობი.
ნაგებობაზე მოქმედი ბმული ღვარცოფის დამრტყმელი ძალის საანგარიშოდ ვიღებთ ღვარცოფული ნაკადისა და კალაპოტის შემდეგ მახასიათებლებს:

სურ. 3. ღვარცოფსაწინააღმდეგო საფეხუროვანი ბარაჟის

ღვარცოფსადინრის კალაპოტის სიგანე B=19,3 მ,

(საგუბრის) ელემენტების ზომები

ღვარცოფული ნაკადის სიმაღლე H=3 მ, მოსალოდნელი ღვარცოფის ტალღის მოძრაობის საანგარიშო

ქვემოთ მოყვანილია მათემატიკური ანგარიში
ღვარცოფსაწინააღმდეგო

საფეხუროვან

სიჩქარე V=5 მ/წმ და მოცულობითი წონა γ=2000 კგ/მ3,

ბარაჟზე

შინაგანი ხახუნის კუთხე ამ ტიპის გრუნტებისათვის

(საგუბარზე) ბმული ღვარცოფის ზემოქმედების

ავიღეთ φ=300-ის ტოლი და სადინრის ქანობი საკვლევ

შესაფასებლად [6].

მონაკვეთში: i = 0,174 (α = 100).

_____________________________________
სტუ-ის შრომები – Works of GTU
№2 (524), 2022

50

ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და პლანეტოლოგია – Earth and Planetary Sciences

ზემოაღნიშნული პირობების გათვალისწინე-

ωყრუ I რიგი=S1+S2=8.75+8.75=17.5 მ2,

ბით, ნაგებობაზე მოქმედი ბმული ღვარცოფის დამ-

სადაც S1 და S2 არის ნაგებობის პირველ რიგში

რტყმელი ძალის მნიშვნელობა ტოლია:

არსებული მარცხენა და მარჯვენა წაკვეთილი ნახე-



ვარკონუსის ფორმის ელემენტის ფრონტალური

h  1  sin   =
1,5      V 2 

 cos  tg  0 
g
2  H  cos 


= 1,5  2000 19.3  3  5
9,81

2

პროექციის ფართობები.

4 1  0,5 

 0,985  0,577 


2  3 0,866 


=4218,6 კნ.
აქ a და b

რადგან ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ნაგებობა

S2=

· ℎ=

.

· 7=17.5 მ2;

.

· 7=17.5 მ2,

არის ნაგებობის პირველი რიგის წაკვე-

ტრაპეციული პროექციის მცირე და დიდი ფუძეები.

რიშება ფორმულით.
გამჭოლი

რიგი

,

ნაგებობის პირველ რიგში არსებული წაკვეთი-

(2)

ლი ნახევარკონუსის ფორმის მქონე ორივე ელე-

სადაც ωგამჭოლი n რიგი არის ნაგებობის რიგში არსებუ-

მენტზე მოქმედი ბმული ღვარცოფის დამრტყმელი

ლი წაკვეთილი ნახევარკონუსის ფორმის ელემენ-

ძალა ტოლია:

ტებზე გადადინებული ღვარცოფის მიერ დაკა-

Pყრუ I რიგი=P ∙ 𝐾 =4218,6 ∙ 0,3=1265,6 კნ,

ვებული ფართობი;

სადაც 𝐾 =

𝑛 – ნაგებობის წაკვეთილი ნახევარკონუსის

ყრუ

რიგი

.

=

.

= 0,3.

ნაგებობის პირველი რიგის გავლის შემდეგ ბმუ-

ფორმის მქონე ელემენტების რიგის ნომერი.

ლი ღვარცოფის ნარჩენი დამრტყმელი ძალა ტო-

ნაგებობის ელემენტების ღვარცოფის დარტყმის

ლია:

შეკავების კოეფიციენტი:
𝐾 =

· ℎ=

თილი ნახევარკონუსის ფორმის მქონე ელემენტის

არის გამჭოლი, გამავლობის კოეფიციენტი იანგა-

𝐾 =

S1=

ყრუ

რიგი

,

Pნარჩენი I რიგი=P - Pყრუ I რიგი=4218,6-1265,6=2953 კნ.

(3)

სადაც ωყრუ n რიგი არის ნაგებობის რიგში არსებული

გაანგარიშებები ნაგებობის მეორე რიგისთვის

წაკვეთილი ნახევარკონუსის ფორმის ორი ელემენ-

გამავლობის კოეფიციენტი

ტის ფრონტალური პროექციის ფართობების ჯამი

K2 =

(ელემენტების პროექციის ფართობი წარმოადგენს

გამჭ.

რიგი

=

.
.

= 0.52 ,

სადაც ωგამჭ. II რიგი = ω - ωყრუ II რიგი = 57.9-28 = 29.9 მ2;

ტრაპეციის ფართობს).

ω =B∙H =19.3·3 = 57.9 მ2. ωყრუ I I რიგი=S1+S2=14+14=28 მ2,
სადაც S1 და S2 არის ნაგებობის მეორე რიგში არსე-

გაანგარიშებები ნაგებობის პირველი რიგისთვის

ბული მარცხენა და მარჯვენა წაკვეთილი ნახევარ-

გამავლობის კოეფიციენტი:
K1=

გამჭ. რიგი

=

.
.

კონუსის ფორმის მქონე ელემენტის ფრონტალური

== 0,7,

პროექციის ფართობები.

სადაც ωგამჭ. I რიგი = ω - ωყრუ I რიგი = 57.9-17.5 = 40.4 მ2;

S1=

ω =B∙H =19.3·3 = 57.9 მ2.
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S2=

· ℎ=

.

Pყრუ I I I რიგი= Pნარჩენი I I რიგი ∙ 𝐾 =

· 8=14 მ2,

=1536,6∙ 0,78=1198,5 კნ.

აქ a და b არის ნაგებობის მეორე რიგის წაკვესადაც 𝐾 =

თილი ნახევარკონუსის ფორმის მქონე ელემენტის

ყრუ

რიგი

=

,

= 0,78.

ტრაპეციული პროექციის მცირე და დიდი ფუძეები.

ნაგებობის პირველი რიგის გავლის შემდეგ

ნაგებობის მეორე რიგში არსებული წაკვეთილი

ბმული ღვარცოფის ნარჩენი დამრტყმელი ძალა

ნახევარკონუსის ფორმის მქონე ორივე ელემენტზე

ტოლია:

მოქმედი ბმული ღვარცოფის ნარჩენი ძალა ტოლია:

Pნარჩენი I I I რიგი= Pნარჩენი I I რიგი- Pყრუ I I I რიგი=

Pყრუ I I რიგი= Pნარჩენი I I რიგი ∙ 𝐾 =2953 ∙ 0,48=1417.4 კნ;

=1536,6-1198,5 = 338,1 კნ,

სადაც 𝐾 =

ყრუ

რიგი

=

.

ღვარცოფსაწინააღმდეგო საფეხუროვანი ბარაჟის

=0,48.

(საგუბრის) ელემენტებზე

ნაგებობის პირველი რიგის გავლის შემდეგ ბმუ-

მოქმედი ღვარცოფის

ლი ღვარცოფის ნარჩენი დამრტყმელი ძალა ტოლია:

დარტყმის შეკავების კოეფიციენტსა და ღვარცოფის

Pნარჩენი I I რიგი= Pნარჩენი I რიგი- Pყრუ I I რიგი=

მიერ ნაგებობის საფეხუროვანი ელემენტების გავ-

=2953-1417.4 = 1535.6 კნ.

ლის შემდეგ მიღებულ ნარჩენ დამრტყმელ ძალას

გაანგარიშებები ნაგებობის მესამე რიგისთვის

შორის კავშირი მოცემულია შემდეგი ფუნქციური

გამავლობის კოეფიციენტი:

დამოკიდებულების სახით 𝐾 =f(Pნარჩენი n რიგი) [8]:

გამჭ.

K3=
სადაც ωგამჭ.

რიგი

რიგი

=

= ω - ωყრუ

.
.

𝐾 =0,3 შემთხვევაში Pნარჩენი I რიგი =2953 კნ.;

= 0,22,

რიგი =57.9-45=12.9

𝐾 =0,48 შემთხვევაში Pნარჩენი II რიგი =1535,6 კნ.;

მ2;

𝐾 =0,78 შემთხვევაში Pნარჩენი III რიგი =338,1 კნ.

ω =B∙H =19.3·3 = 57.9 მ2.
ωყრუ

რიგი =S1+S2=22.5+22.5=45

მ2,

დასკვნა

სადაც S1 და S2 არის ნაგებობის მესამე რიგში არ-

1. განხორციელებულმა

სებული მარცხენა და მარჯვენა წაკვეთილი ნახე-

კვლევებმა აჩვენა, რომ მდ. ალისხევი ნამდვილად

ვარკონუსის ფორმის მქონე ელემენტის ფრონტა-

არის ღვარცოფული ხასიათის წყალსადინარი,

ლური პროექციის ფართობები.
S1=
S2=

· ℎ=

· 9=22.5 მ2;

· ℎ=

· 9=22.5 მ ,

საველე-საექსპედიციო

სადაც ღვარცოფის წარმოქმნისათვის ხელსაყრელი მეტეოროლოგიური პირობების შემთხვე-

2

ვაში მის კალაპოტში შესაძლებელია განვითარ-

აქ a და b არის ნაგებობის მესამე რიგის წაკვე-

დეს ღვარცოფული მოვლენები;

თილი ნახევარკონუსის ფორმის მქონე ელემენტის

2. განხორციელებულმა თეორიულმა და კარტოგრა-

ტრაპეციული პროექციის მცირე და დიდი ფუძეები.

ფიულმა გამოთვლებმა გვიჩვენა, რომ მდ. ალის-

ნაგებობის მესამე რიგში არსებული წაკვეთილი

ხევში შესაძლოა წარმოიქმნას დიდი სიმძლავრის

ნახევარკონუსის ფორმის მქონე ორივე ელემენტზე

ღვარცოფი, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის პირ-

მოქმედი ბმული ღვარცოფის დამრტყმელი ძალა

ველ რიგში სოფელ მარტყოფის მოსახლეობასა და

ტოლია:
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მის ინფრასტრუქტურას, ხოლო შემდეგ მდ.

ფის ფრონტის საწყისი P=4218.6 კნ ძალა, ნაგებო-

ალისხევისა და, შესაბამისად, მდ. ლოჭინის ეკო-

ბის გავლის შემდეგ შემცირდა დაახლოებით

ლოგიურ სტაბილურობასაც;

4218.6÷ 338.1 ≈12-ჯერ, რაც მიუთითებს ნაგებო-

3. თეორიულმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ შემოთა-

ბის ეფექტურობაზე;

ვაზებული ღვარცოფსაწინააღმდეგო საინჟინრო-

4. აღსანიშნავია, რომ ღვარცოფსაწინააღმდეგო სა-

ეკოლოგიური ღონისძიება ეფექტურია და შე-

ფეხუროვანი ბარაჟის (საგუბრის) ტექნიკურ-ეკო-

საძლებელია განხორციელდეს მდ. ალისხევის კა-

ნომიკური მაჩვენებლები მაღალია, რადგან ბარა-

ლაპოტში მოსალოდნელი ღვარცოფული მოვ-

ჟის გამოყენება შესაძლებელია უავარიოდ და ხან-

ლენების ნეგატიური შედეგების შესარბილებ-

გრძლივად, რაც გამორიცხავს დამატებით ხარ-

ლად, რადგან ნაგებობაზე ზემოქმედი ღვარცო-

ჯებს მისი რემონტისათვის.
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Abstract. Global climate change on our planet has significantly intensified natural disasters, such as floods, flash
floods, erosions, glaciers, landslides, and more. The situation is similar in Georgia, particularly in its mountainous
and foothill regions, where floods, mudflows and downpours are intensifying. Therefore, special attention should be
paid to populated areas where the population and infrastructure facilities are at risk.
The ecological state of the Lochini riverbeds within the city of Tbilisi is discussed and ways to improve it are
suggested. An analysis of the advanced experience of foreign countries is presented, including the restoration of
environmental sustainability in their valleys with the help of fragmentary revitalization in riverbeds.
To achieve this goal, those field studies that were carried out in the gorge of the Aliskhevi River, in turn, the
having mudflow character and representing the tributary of the Lochini River, are analyzed. The results of a study
that determine the current state of the Aliskhevi riverbed are presented. The results of the study showed that this is
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an active mudflow, which poses a threat both to the population of the village of Martkophi and its infrastructure, as
well as to the channel of the Lochini River, in particular, its environmental safety due to the transport of debris flow.
The article proposes an anti-mudflow structure, the geometric dimensions of the elements of which are calculated
specifically for the channel of the Aliskhevi River and according to the parameters of the expected mudflow. The
effectiveness of this structure is calculated by further mathematical calculations. The corresponding scientific
conclusions are given on the basis of field reconnaissance studies and office processing of aerial photographs. Resume:

Keywords: anti-mudflow; expenditure mudflow; force; mudflow impact; revitalization; structure small rivers.
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აუზის კინემატიკური ევოლუცია გვიან ალპურ

ანოტაცია. სტატიაში წარმოდგენილია რიონის

დროში დაკავშირებულია სამხრეთის მიმართულე-

ფორლანდის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის სტრუქ-

ბით გადაადგილებულ კავკასიონის ფუნდამენტის

ტურული აგებულების მიმოხილვა. სტრუქტურები

სტრუქტურულ სოლთან (ან დუპლექსებთან) და

ძირითადად წარმოდგენილია სამხრეთ-ვერგენტულ

მისი თანამედროვე სტრუქტურა წარმოდგენილია

რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭებით და დუპ-

თხელ-ზეწრული ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლით.

ლექსებით. სინკლინები ამოვსებულია შუა მიოცენიპლეისტოცენური ასაკის სინ-ტექტონიკური ნალექე-

საკვანძო სიტყვები: რიონის ფორლანდის ნაო-

ბით და წარმოდგენილია შეცოცებებთან დაკავშირე-

ჭა-შეცოცებითი სარტყელი; რღვევებთან დაკავში-

ბული აუზებით. რღვევებთან დაკავშირებული ნაო-

რებული ნაოჭი; სტრუქტურული მოდელი; შეცოცე-

ჭები ძირითადად წარმოდგენილია მზარდი რღვევა-

ბებთან დაკავშირებული აუზი.

გავრცელებადი ნაოჭებით. რიონის ფორლანდური
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შესავალი

ლოგების მრავალი გამოკვლევა მიეძღვნა, მათ შო-

რიონის აუზი მოქცეულია დასავლეთ კავკა-

რის ალ. ჯანელიძის (1942), პ. გამყრელიძის (1966), ე.

სიონსა და მცირე კავკასიონს შორის და განლაგებუ-

ვახანიას (1973), ე. მილანოვსკისა და ვ. ხაინის (1963)

ლია არაბეთ-ევრაზიის კოლიზიური ზონის უკი-

და სხვათა [1,2,3,4]. ბოლო წლებში ეს პრობლემა

დურეს ჩრდილოეთ ნაწილში (სურ. 1). რიონის აუ-

განხილულია ახლებურად ფილაქნების ტექტონი-

ზის აგებულების შესწავლას ავტორიტეტული გეო-

კის თეორიის საფუძველზე [5-10].

სურ. 1. არაბეთ-ევრაზიის კოლიზიური ზონის ტექტონიკური რუკა (Alania et al., 2021). აბრევიატურა: CR-ყირიმი; GC-კავკასიონი;
LC-მცირე კავკასიონი; R-რიონი; IUZ-იმერეთის აზევების ზონა; Dz-ძირულა; KFB-მტკვრის ფორლანდის აუზი; ATFTB-აჭარათრიალეთის ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყელი; MB-მუსის აუზი; EP-აღმოსავლეთ პონტიდები; KM-კირშეხირის მასივი; EAF-სამხრეთ
ანატოლიის რღვევა; NAF-ჩრდილოეთ ანატოლიის რღვევა; IAES-იზმირი-ანკარა-ერზიჯანის სუტურული ზონა;
MM-მენდერესის მასივი.
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სტატიაში განხილულია რიონის ფორლანდის

იმერეთის აზევების ზონით (სურ. 2) და ზედაპირზე

ნაოჭა-შეცოცებითი სარტყლის (ფნშს) აგებულების

ძირითადად წარმოდგენილია ცარცული და მესა-

შესახებ არსებული კვლევების მიმოხილვა. რიონის

მეული ასაკის ქანებით (სურ. 3).

აუზი მტკვრის აუზისგან გამოყოფილია ძირულა-

სურ. 2. რიონის ფორლანდური აუზის და მოსაზღვრე ტერიტორიების
გამარტივებული სტრუქტურების ბლოკ-დიაგრამა
კ. ტრექსლერის და სხვათა მიხედვით (2020) [20].

ძირითადი ნაწილი

ლი ნაოჭების (ჭალადიდი, ხობი, ქვალონი) ჩრდი-

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში რიონის

ლოეთით განვითარებულია მრუდე ფორმის სამხ-

ფნშს ფორმირების შესახებ ადრე არსებულ წარმოდგე-

რეთ-ვერგენტული შეცოცებები [11-15] ა. ტიბალდის

ნებთან შედარებით სრულიად განსხვავებული მოდე-

და სხვ. (2018) მიხედვით რიონის ფნშს ფარგლებში

ლები იყო შემოთავაზებული. აღსანიშნავია კ. ბენკსი-

არსებული რკალისებური შეცოცებების სისტემის

სა და სხვათა (1997) მიერ წარმოდგენილი მოდელი,

სტრუქტურული ფორმირება დაკავშირებული უნდა

რომელმაც სრულიად შეცვალა ჩვენი წარმოდგენები

ყოფილიყო ფუნდამენტის ასიმეტრიულ გადაადგი-

რიონის აუზის აგებულების შესახებ და სხვადასხვა

ლებასთან სსდ მიმართულებით. რიონის აუზში და-

ავტორის მიერ დღემდე წარმოდგენილ მოდელებში

ნალექი საფარის სისქე 7 კმ-ზე მეტია და წარმოდგე-

გათვალისწინებულია მათი შეხედულება [12, 14, 20].

ნილია იურული, ცარცული, პალეოგენური, ნეოგე-

კ. ბენკსისა და სხვ. (1997) მიხედვით რიონის ფნშს

ნური და მეოთხეული ასაკის ღრმა ზღვის, მარჩხი

სტრუქტურები წარმოდგენილია რამპ-ანტიკლინე-

ზღვის და კონტინენტური ნალექებით [16,18,19]

ბით. რიონის ფნშს ფარგლებში, კერძოდ კი ფრონტუ-
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სურ. 3. რიონის ფორლანდის და მისი მოსაზღვრე ტერიტორიების გეოლოგიური რუკა
[6, 9, 10]. შავი ფერით აღნიშნულია
სეისმური პროფილების განლაგების ხაზები

რიონის ფნშს კავკასიონის ოროგენის შემადგე-

კი დასავლეთ კავკასიონი, ისევე როგორც მისი აღ-

ნელი ნაწილია. ამჟამად არსებობს დასავლეთ კავკა-

მოსავლეთი და ცენტრალური ნაწილები წარმოდგე-

სიონის აგებულების შესახებ ორი, ერთმანეთისგან

ნილია ბივერგენტული (ან ორმაგი სოლის ოროგე-

განსხვავებული მოსაზრება. პირველის მიხედვით

ნი) სტრუქტურით [10]. მე-4 და მე-5 სურ-ებზე ნაჩ-

დასავლეთ კავკასიონი განსხვავებით აღმოსავლეთ

ვენებია დასავლეთ კავკასიონის ოროგენის სტრუქ-

და ცენტრალური ნაწილებისგან მონოვერგენტული

ტურული მოდელები.

ოროგენია [12, 13, 20]. მეორე მოსაზრების მიხედვით
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სურ. 4. ქერქული მასშტაბის სტრუქტურული ჭრილი დასავლეთ
კავკასიონის ოროგენის გასწვრივ [12]

სურ. 5. ლითოსფერული მასშტაბის სტრუქტურული ჭრილი დასავლეთ
კავკასიონის ოროგენის გასწვრივ [10]

ორმაგი სოლის ოროგენის მოდელიდან გამომ-

ინტერპრეტირებული სეისმური პროფილიდან

დინარე რიონის ფნშს დასავლეთ კავკასიონის ორო-

ჩანს, რომ რიონის ფნშს დამახასიათებელია რთული

გენის პრო-სოლის შემადგენელი ნაწილია (სურ. 5)

აგებულება (სურ. 6). რიონის ფნშს დაიკვირვება მო-

[10]. რიონის ფნშს რღვევებთან დაკავშირებული

წყვეტის ზედაპირების ორი დონე. ზედა მოწყვეტის

ნაოჭების ტიპების და კინემატიკის გათვალისწინე-

ზედაპირი განვითარებულია ზედა იურულ ევაპო-

ბით შეიძლება ორ ნაწილად დაიყოს: (1) რამპ-ანტი-

რიტებში, ხოლო ქვედა მოწყვეტის ზედაპირი, ქვედა

კლინები და (2) მოწყვეტის ნაოჭები [16].
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იურულ თიხაფიქლებში [10,17, 18]. რიონის ფნშს გამოიყოფა ორი სტრუქტურული კომპლექსი (სურ. 7).

სურ. 6. (a) არაინტერპრეტირებული და (b) ინტერპრეტირებული სეისმური პროფილები (R-15).
სეისმური პროფილის განლაგების ხაზი ნაჩვენებია მე-3 სურათზე [17]

ზედა სტრუქტურული კომპლექსი წარმოდგენი-

აუზებით, რომლებიც ამოვსებულია მიოცენური

ლია ზედაპირული სამხრეთ-ვერგენტული ცაიშის

ასაკის მარჩხი ზღვის და კონტინენტური სინ-

რღვევა-გავრცელებადი ნაოჭით. ნაოჭის აგებულე-

ტექტონიკური ნალექებით. მზარდი ანტიკლინები

ბაში მონაწილეობს ცარცული, პალეოგენური და

რიონის ფნშს ფარგლებში ძირითადად წარმოდ-

ნეოგენური ასაკის ქანები. ცაიშის ანტიკლინის

გენილია სამხრეთ-ვერგენტული რღვევა-გავრცე-

ზურგის ფრთაში განვითარებულია სამი ზურგის

ლებადი ნაოჭებით (სურ. 7) [10,22]. რიონის აუზი,

შეცოცება [21-23]. ქვედა სტრუქტურული კომპლექ-

ისევე როგორც მტკვრის აუზი, ოლიგოცენ-ად-

სი კი წარმოდგენილია სამხრეთ-ვერგენტული დუ-

რემიოცენურ დროში ვითარდებოდა როგორც ფორ-

პლექსებით და აგებულია იურული ასაკის ქანებით

ლანდური აუზი და ნაოჭა-შეცოცებით სარტყლად

(სურ. 7). სინკლინები რიონის ფნშს ფარგლებში

ჩამოყალიბდა შუამიოცენ-პლეისტოცენურ დროში

წარმოდგენილია შეცოცებებთან დაკავშირებული

[24-27].
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სურ. 7. სტრუქტურული ჭრილი რიონის ფნშს გასწვრივ [10]

რიონის ფორლანდი აქტიური ნაოჭა-შეცოცე-

 სტრუქტურები ძირითადად წარმოდგენი-

ბითი სარტყელია, რაზეც მიუთითებს თანამედრო-

ლია სამხრეთ-ვერგენტულ რღვევებთან და-

ვე და ისტორიული მიწისძვრების და GPS მონაცე-

კავშირებული ნაოჭებით და სამხრეთ-ვერ-

მები [22, 25, 26, 27]. აღსანიშნავია, რომ საკვლევი

გენტული დუპლექსებით;

ტერიტორია მოიცავს მდ. ტეხურის ხეობას, სადაც

 სინკლინები ამოვსებულია შუა მიოცენი-

დაგეგმილია ჰესების კასკადის მშენებლობა [28], შე-

პლეისტოცენური ასაკის სინ-ტექტონიკური

საბამისად, სტატიაში წარმოდგენილი ინფორმაცი-

ნალექებით და წარმოდგენილია შეცოცებებ-

ის გათვალისწინება მნიშვნელოვნად შეუწყობს

თან დაკავშირებული აუზებით;

ხელს ხეობის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები-

 რღვევებთან დაკავშირებული ნაოჭები ძირი-

სა და თავისებურებების შესწავლას.

თადად წარმოდგენილია მზარდი რღვევაგავრცელებადი ნაოჭებით.

დასკვნა

კვლევა [PHDF-21-087] განხორციელდა შოთა
რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიე-

ამრიგად, თანამედროვე კვლევების მიმოხილვა

რო ფონდის მხარდაჭერით.

გვიჩვენებს, რომ:
 რიონის ფორლანდი თხელ-ზეწრული ნაოჭაშეცოცებითი სარტყელია;
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რებულია გორის ქარის ელექტროსადგურის მაგა-

ზე, პრობლემის გადაწყვეტისადმი კომპლექსური მი-
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ეფექტიანობაზე მოქმედი ყველა შესაძლო ფაქტორი.
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შესავალი

როვებელი სისტემები (ეედს), რომლებიც განახლე-

ელექტრული სისტემების გამართული ფუნქცი-

ბადი წყაროების ენერგიის (გწე) ელექტროსისტემა-

ონირებისათვის აუცილებელი პირობაა ელექტრო-

ში ინტეგრაციის სრულ საშუალებას იძლევა. მსოფ-

ენერგიის წარმოებისა და მოხმარების ერთდროუ-

ლიო პრაქტიკაში [1] გეწ გამოყენებულია არა მხო-

ლობის უზრუნველყოფა. ამ ამოცანის გადასაჭრე-

ლოდ ეფექტიანობის ასამაღლდებლად, არამედ სხვა

ლად უკანასკნელ ათწლეულში ელექტროსისტემე-

მიზნებისთვისაც. ელექტროსისტემაში სიხშირისა

ბის სტრუქტურებსა და შემადგენლობაში ხდება

და ძაბვის რეგულირების, რეზერვირების, დატ-

ფუნდამენტური ცვლილებები. ვითარდება მარეგუ-

ვირთვის უწყვეტი კვების ელექტროენერგიის ხა-

ლირებელი ჰიდროელექტრუსადგურების მშენებ-

რისხის მაჩვენებლების შესანარჩუნებლად და სხვა.

ლობა და ფართოვდება ელექტროენერგიის დამაგ-

დღესდღეობით ელექტროსისტემაში ელექტროე-

როვებელი სისტემები, რაც განაპირობებს ელექ-

ნერგიის დამაგროვებელი სისტემების გამოყენება

ტროენერგიის წარმოების და მოხმარების დროში

ელექტროენერგიის განვითარების ერთ-ერთი საკ-

გაყოფას, უნარს გაიზარდოს ელექტროსისტემის სა-

ვანძო მიმართულებაა. კომპანია BLOOMBERG NEW

იმედოობა და ეფექტიანობა, ელექტრული რეჟიმე-

ENERGY FINANCE-ის [4] კვლევებით დადგენილია,

ბის მართვის ამაღლებას, ელექტრული სისტემების

რომ 2030 წლისთვის მსოფლიოში ელექტროენერ-

ფუნქციონირების ყველა ეტაპზე ეკონომიკური

გიის დამაგროვებლების დადგმული სიმძლავრე

მაჩვენებლების გაუმჯობესებას.

125 გვტ-ს მიაღწევს. ფონდ ფორსპიტის [5] მონაცე-

განახლებადი ენერგიის წყაროების გენერაციის

მებით 55% ხმარდება ელექტროენერგიის სიხშირის

სისტემის ხასიათის გათვალისწინებით, მისი დამო-

რეგულირებას, 13% – ელექტროენერგიის დატ-

კიდებულებით ამინდის ცვალებადობასთან, ელექ-

ვირთვებს, 11% – განახლებადი ენერგიის წყაროებს,

ტრულ სისტემაში სიმძლავრის ბალანსის უზრუნ-

9% – სარეზერვო სიმძლავრეს, 7% – ელექტროენერ-

ველსაყოფად

სარეზერვო

გიის განახლებადი წყაროების მხარდაჭერას, 2% –

სიმძლავრის შესაბამისი მოცულობების არსებობა,

ცივ გაშვებას, 2% – დატვირთვების მართვას, და-

რაც თანამედროვე დროში ძირითადად რეალიზდე-

ნარჩენი სხვა ღონისძიებებს.

აუცილებელი

ხდება

ბა ტრადიციული გენერაციის ხარჯზე. ცხადია, რომ

ელექტროენერგიის დამაგროვებლების დანერგ-

ელექტრული ბალანსის შენარჩუნების ასეთ მე-

ვა ელექტროსისტემებში ერთიანად ართულებს მის

თოდს აქვს ტექნიკური და ეკონომიკური შეზღუდ-

მართვას, თუმცა ამ ამოცანის ყველაზე ეფექტურ გა-

ვები. ასეთ პირობებში ტრადიციული ელექტრული

დაწყვეტას წარმოადგენს. ენერგიის განახლებადი

სისტემების შემადგენლობაში განახლებადი ენერ-

წყროების (ეგწ) და ელექტროენერგიის დამაგროვე-

გიის წყაროების (გეწ) ინტეგრაციის პრობლემა ბო-

ბელი სისტემების (ედწ) ტექნიკური კომპლექსის

ლომდე გადაუწყვეტელი რჩება.

შექმნა და დანერგვა, საშუალებას იძლევა შევინარჩუნოთ ბალანსი ელექტროენერგიის გენერაციასა
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და მოხმარებას შორის, ოპტიმიზაციის გზით ეფექ-

შავება, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება

ტურად იმართოს სიმძლავრის ნაკადები.

ეფექტიანობის მოქმედი ყველა შესაძლო ფაქტორი

საქართველოში, სადაც ელექტროენერგიის წარ-

და დადგენილი იქნება ელექტროენერგიის განახ-

მოება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ამინ-

ლებადი წყაროების მეშვეობით ელექტროენერგიის

დის ცვალებადობასა და სეზონურობაზე, საბაზისო

წარმოების განვითარების ეკონომიკურად დასაბუ-

ელექტროენერგიის წარმოების დაბალი

თებული სტრატეგია და დამაგროვებლების დანერ-

წილის

პირობებში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს
განახლებად

ენერგიაზე

მომუშავე

გვის ეფექტიანობა.

ელექტრო-

დასმული ამოცანის გადაწყვეტის განსაკუთრე-

სადგურებში და მთლიანად ელექტროსისტემაში

ბულ აქტუალობას განაპირობებს ის ფაქტი, რომ ქა-

ელექტროენერგიის დამაგროვებელი სისტემების

რის ენერგეტიკა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე

დანერგვა. ამ მიმართულებით წინა პლანზე იწევს

მზარდი დარგია. ზოგიერთ ქვეყანაში ქარის ენერგი-

მზისა და ქარის ენერგეტიკის განვითარება, ამ დარ-

ის წილი ელექტროენერგიის მთლიან გამომუშა-

გში ელექტროენერგიის დამაგროვებლების საყო-

ვებაში თითქმის 50%-ს შეადგენს. საქართველოს ქა-

ველთაოდ დანერგვის უზრუნველყოფა. ამ პრობ-

რის ენერგიის მნიშვნელოვანი პოტენციალი აქვს

ლემის

უმნიშვნელოვანესია

[15]. პირველ ცხრილში მოყვანილია საქართველოში

ელექტროენერგიის დამაგროვებლების დანერგვის

ქარის ელექტროსადგურების განლაგების გეოგრა-

ეფექტიანობის სწორი შეფასება. ეფექტიანობის შე-

ფია და ელექტროენერგიის წარმოების პოტენციალი.

გადაწყვეტისთვის

ფასების ისეთი ეკონომეტრიკული მოდელის შემუ-

ცხრილი 1
საქართელოში ქარის სადგურების განლაგების გეოგრაფია და
ელექტროერგიის წარმოების პოტენციალი
№
1

ადგილმდებარეობა
ფოთი

სიმძლავრე

წლიური გამომუშავება

(მგვტ)

(მლნ.კვტსთ)

50

110

2

ჭოროხი

50

120

3

ქუთაისი

100

200

4

მთა-საბუეთი I

150

450

5

მთა-საბუეთი II

600

2000

6

გორი-კასპი

200

500

7

ფარავანი

200

500

8

სამგორი

50

130

9

რუსთავი

50

150

ჯამი

1450

4160

_____________________________________
სტუ-ის შრომები – Works of GTU
№2 (524), 2022

68

ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

ენერგია – Energy

ცხრილიში ქარის ელექტროსადგურების მიერ

თებლები სრულად დააკმაყოფილებს ტექნიკურ

ელექტროენერგიის წარმოების პოტენციალის შესა-

მოთხოვნებსა და უზრუნველყოფს ეკონომიკურ

ხებ მოყვანილი მონაცემების გათვალისწინებით წი-

ეფექტიანობას. ამ ამოცანის გადაჭრას სრულყოფი-

ნამდებარე კვლევაში ძირითადი აქცენტები გადა-

ლად პასუხობს [11] დამაგროვებელი სისტემების

ტანილია ქარის ენერგიის გამოყენების ეფექტიანო-

გამოყენების ეფექტიანობის შეფასება წმინდა დის-

ბის შეფასებასა და მისი ამაღლების გზებზე.

კონტირებული შემოსავლის მაქსიმუმის კრიტერიუმით, რომელიც იძლევა საშუალებას ობიექტუ-

ძირითადი ნაწილი

რად შეფასდეს ელექტროენერგიის დამაგროვებელი

საქართველოში ელექტროენერგიის წარმოებაში

სისტემის დანერგვისთვის გაწეული ხარჯები და
მისგან მიღებული ეფექტი.

ქარის ენერგიის გამოყენების პრობლემის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად გადაწყვეტის მიზ-

ზოგადად ელექტროენერგიის დამაგროვებელი

ნით სიღრმისეულად იქნა შესწავლილი და მეცნიე-

სისტემების დანერგვის ეფექტიანობა შეიძლება

რულად გაანალიზებული ქარის ენერგეტიკაში ინ-

შეფასდეს შემდეგი ფორმულით: [12]

წდშ=

ვესტიციების ეფექტიანობის შეფასებაში გამოყენე-

(Pmi – 3mi) * Ami>0  max (1)

სადაც

ბული მეთოდები [3,13]. ჩატარებულმა კვლევებმა

Pm არის შედეგები, m ბიჯზე, ათასი ლარი

აჩვენა, რომ ქარის ელექტროენერგეტიკის განვითა-

წელიწადში;

რებაში განხორციელებული ინვესტიციების ეფექ-

3m – დანახარჯები, m ბიჯზე, ათასი ლარი

ტიანობის შეფასებაში ნაკლებად ან საერთოდ არ

წელიწადში;

არის გამოყენებული კომპლექსური მიდგომა. სრულად არ არის გათვალისწინებული ეფექტიანობაზე

m – ბიჯის ნომერი, წელიწადი;

მოქმედი ფაქტორები, რაც მთავარია, არ არის დად-

αm – დისკონტირების კოეფიციენტი, რომელიც

გენილი ქარის ელექტროსადგურებში ელექტრო-

ტოლია

(

)

;

ენერგიის დამაგროვებლების დანერგვის ეფექტია-

Emi – დისკონტის ნორმა;

ნობა. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია ელექ-

Km – ინვესტიციის მოცულობა, ათასი ლარი

ტროენერგიის დამაგროვებელი სისტემის ეფექტია-

წელიწადში.

ნობის შეფასება განხორციელდეს კომპლექსური მი-

ქარის ელექტროსადგურებში ელექტროენერგიის

დგომით. შემუშავებული უნდა იყოს ეფექტიანობის

დამაგროვებლების დანერგვის ეფექტიანობის შეფა-

შეფასების ისეთი კრიტერიუმები, რომლებშიც გათ-

სების შედარებითი ანალიზი შეიძლება განხორ-

ვალისწინებული იქნება მათზე მოქმედი ყველა შე-

ციელდეს სამი ვარიანტით. I ვარიანიტი, როდესაც

საძლო ფაქტორი და უზრუნველყოფილი იქნება

ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა და მისი

ელექტროენერგიის ისეთი დამაგროვებლების შერ-

ექსპლუატაცია ხორციელდება ელექტროენერგიის

ჩევა, რომელთა ტექნიკურ-ეკონომიკური მახასია-

დამაგროვებელი სისტემების გარეშე. II ვარიანტი,
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როდესაც ქარის ელექტროსადგურებში ხდება დამაგ-

ნერგია სრულად გამოიყენება ოპერატიულ რე-

როვებლის დანერგვა, რაც განაპირობებს გამომუშა-

ზერვში.

ვებული ელექტროენერგიის ზრდასა და ნაზრდი

I ვარიანტისთვის ქარის ენერგიის გამოყენების

ელექტროენერგია გამოყენებულია ოპტიმალურ რე-

ეფექტიანობაზე მოქმედი ყველა შესაძლო ფაქტო-

ზერვად. III ვარიანტი, როდესაც ქარის ელექტრო-

რის გათვალისწინებით ქარის ელექტროსადგურის

სადგურებში ხდება ელექტროენერგიის დამაგრო-

ეკონომიკური ეფექტიანობა შეიძლება შეფასდეს

ვებლის დანერგვა და გამომუშავებული ელექტროე-

შემდეგი ფორმულით:

𝒕
𝒎 𝟏

წდშ=

𝒕
𝒎 𝟏(𝑾𝒊∗𝑻 𝑪𝑲𝒎 𝒁𝒌𝒎 𝑫𝑹𝒎 𝑪𝒎 𝑯𝒎 𝑩𝑲𝒎 𝑫𝒎 𝑱𝒎𝒊)

(𝟏 𝐄𝒎)𝐭

(2)

II ვარიანტისთვის ქარის ელექტროსადგურში დამაგროვებლების დანერგვის ეფექტიანობის შეფასების
გამოსახულებას ექნება სახე:
𝒕
𝒎

წდშ=
𝟏

𝒕
𝒎 𝟏(𝑾𝒊∗𝑻 ∆𝑾∗𝑻რეზ

𝑪𝑲𝒎!𝒊 𝒁𝒌𝒎 𝑫𝑹!𝒎 𝑪!𝒎 𝑯!𝒎 𝑩𝑲!𝒎 𝑫!𝒎 𝑱!𝒎𝒕)
(𝟏 𝐄𝒎)𝐭

(3)

III ვარიანტისთვის ქარის ელექტროენერგიის სადგურებში ელექტროენერგიის დამაგროვებლების
დანერგვის ეფექტიანობა გამოითვლება ფორმულით:
𝒕
𝒎

წდშ=
𝟏

𝒕
𝒎 𝟏(𝑾𝒊 ∆𝑾)∗𝑻რეზ 𝑪𝑲!𝒎𝒊 𝒁𝒌!𝒎 𝑫𝑹!𝒎 𝑪!𝒎 𝑯!𝒎 𝑩𝑲!𝒎 𝑫!𝒎 𝑱!𝒎𝒕)

(𝟏 𝐄𝒎)𝐭

სადაც

(4)

Wim – ქარის ელექტროსადგურის მიერ გამომუ-

Cm არის საექსპლუატაციო ხარჯები, ათასი ლარი

შავებული ელექრტოენერგიის მოცულობა m ბიჯზე

წელიწადში;

(მლნ.კვტ.სთ);

Hm – გადასახადები, სადაც შედის ქონების

T – ელექტროენერგიის ტარიფი (თეთრი/კვტ.სთ);

გადასახადი, მოგების გადასახადი, გარემოს დაცვის

Tრეზ – სარეზერვო ელექტროენერგიის ტარიფი

გადასახადი, ათასი ლარი წელიწადში;

(თეთრი/კვტ.სთ);

BKm – სესხის გადასახადები, ათასი ლარი წელი-

Ami – ქარის ელექტროსადგურის ძირითადი ფონ-

წადში;

დების საამორტიზაციო ანარიცხები, მოცემულია mi

Dm – დივიდენდების მოცულობა, ათასი ლარი

ბიჯზე, ათასი ლარი წელიწადში;

წელიწადში;

Ki – ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობაში

t – დამაგროვებელი სისტემის ექსპლუატაციის

განხორციელებული საინვესტიციო ხარჯები, ათასი

ვადა, წელიწადი;

ლარი;
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CKm – მოზიდული საკუთარი კაპიტალი, ათასი

ლებით მნიშვნელოვანი შედეგებია მიღწეული. შექ-

ლარი წელიწადში;

მნილია მსხვილი სხვადასხვა სიმძლავრის ელექ-

ZKm – მოზიდული ნასესხები კაპიტალი, ათასი

ტროენერგიის დამაგროვებლები, გაუმჯობესებუ-

ლარი წელიწადში;

ლია ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები, გაფარ-

DRm – შემოსავლები არაკომერციული საქმიანო-

თოებულია გამოყენების არეალი. ყოველწლიურად

ბიდან, ათასი ლარი წელიწადში;

კლებით ხასიათდება წარმოების ღირებულება და

Jmi – ინვესტიციების შემოსავლიანობა, რომელიც

იზრდება ეფექტიანობა. განვითარებულ ქვეყნებში

გამოითვლება შემდეგი ფორმულით [12]:

მიღწეული შედეგებისა და საქართველოში ელექ-

Imi=(PHKi-BHKi)* ND +(SHMHi-BH+JOKi)*HDi (5)

ტროენერგიის წარმოების სეზონურობისა და ქარის

სადაც

სიჩქარის გათვალისწინებით, შერჩეულია ელექტრო-

PHKi არის ინვესტირებული კაპიტალი რეგული-

ენერგიის დამაგროვებლების ხუთი სხვადასხვა ტი-

რების გრძელვადიანი პერიოდის დაწყებამდე i

პი. მათი შედარებითი ანალიზისთვის ელექტროე-

წლისთვის (ლარი);

ნერგიის დამაგროვებლების ტექნიკურ-ეკონომიკუ-

BHKi – რეგულირების გრძელვადიანი პერიოდის

რი მაჩვენებლები შეტანილია მე-2 ცხრილში.

დაწყებამდე ინვესტირებული კაპიტალის დაბრუ-

მე-2 ცხრილში მოცემული ელექტროენერგიის

ნება დაგროვებული რეგულირების დაწყებიდან i

დამაგროვებელი ტიპების ტექნიკურ-ეკონომიკური

წლამდე (ლარი) ;

მაჩვენებლების შედარებითი ანალიზით გამოირკვა,

ND – ინვესტირებულ კაპიტალზე შემოსავლიანო-

რომ მოცემული ელექტროენერგიის დამაგროვებე-

ბის ნორმა დადგენილი მარეგულირებელი ორგანოს

ლი ტიპებიდან, როგორც ტექნიკური, ისე ეკონომი-

მიერ გრძელვადიანი რეგულირების i წლისთვის;

კური მაჩვენებლებით ქარის მცირე ელექტროსად-

HDi – რეგულირების პერიოდში ინვესტირებუ-

გურებში დასანერგად ყველაზე ეფექტურია ლი-

ლი კაპიტალის შემოსავლიანობის ნორმა;

თიუმიონის ტიპის ელექტროენერგიის დამაგრო-

SHMHi – დანახარჯების ჯამი, გათვალისწინებუ-

ვებლის გამოყენება. ამ ტიპის დამაგროვებლის საინ-

ლი რეგულირების გრძელვადიანი პერიოდისთვის

ვესტიციო ღირებულება 2020 წელს შეადგენდა

მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დამტკიცებულ

385$-ს და 2030 წლისთვის 270$-მდე შემცირდება [4].

საინვესტიციო პროგრამაში, დაწყებული 1-0 წლი-

ასევე საკმაოდ ეფექტურია მისი სისტემასთან ინ-

დან დამთავრებული 1-1 წლისთვის.

ტეგრაცია და სრული დატვირთვით სისტემისთვის

წმინდა დისკონტირებული შემოსავლის გან-

მიწოდების დრო, რომელიც მერყეობს 1-დან 4 წმ-

საზღვრისთვის აუცილებელია ქარის ელექტრო-

მდე. მცირეა საექსპლუატაციო ხარჯები. 2020 წლის

სადგურში განსათავსებლად, ტექნიკურ-ეკონომი-

მონაცემებით საექსპლუატაციო ფიქსირებული ხარ-

კური მაჩვენებლებით ყველაზე ეფექტური ელექ-

ჯი წელიწადში 1 კვტ-ზე 3.79$-ს შეადგენს, ხოლო

ტროენერგიის დამაგროვებელი ტიპების შერჩევა.

ცვლადი ხარჯი – 0.5125$-ს 1 მგვტსთ-ზე [8].

კვლევამ აჩვენა, რომ ბოლო წლებში ამ მიმართუISSN 1512-0996
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ცხრილი 2
დამაგროვებელი ტიპების ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

პარამეტრი
ექსპლუატაციაში
შესასვლელი
ხარჯები

საოპერაციო
ხარჯები

აღწერა

განზომილება

ნატრიუმგოგირდის
ბატარეა

ლითიუმიონის
ბატარეა

თუთიაჰიბრიდული
კათოდი

2020

2030

2020

2030

2020

203
0

2020

2030

2020

2030

შენახვის ბლოკი

$/კვტსთ

661

465

165

99

260

220

700

482

265

192

სასისტემო
ბალანსი

$/კვტსთ

100

95

38

27

100

95

100

95

150

91

აღჭურვილობა

$/კვტ

133

127

63

54

176

167

115

110

173

164

კონტროლი და
კომუნიკაცია

$/კვტ

7

6

2

1

4

3

5

4

4

3

სისტემასთან
ინტეგრაცია

$/კვტსთ

100

95

44

31

62

54

59

53

55

47

შესყიდვები,
ინჟინერია და
მშენებლობა

$/კვტსთ

64

61

53

43

54

50

53

48

51

46

პროექტის
განვითარება

$/კვტსთ

102

97

63

52

84

81

82

77

81

75

ქსელში
ინტეგრაცია

$/კვტ

48

45

20

16

27

26

26

24

25

23

მთლიანი
ღირებულება
(მშენებლობა და
ექსპლუატაციაში შესვლა)

$/კვტ

3626

2674

1541

1081

2194

185
4

3710

2674

2202

1730

მთლიანი
ღირებულება
(მშენებლობა და
ექსპლუატაციაში შესვლა)

$/კვტსთ

907

669

385

270

549

464

928

669

551

433

ფიქსირებული

$/კვტ წელი

11.5

10.3

3.79

3.1

7.61

6.98

7.87

7.11

6.67

6.31

ცვალებადი

$/მგვტსთ

სასისტემო
დანაკარგი

$/კვტსთ

0.03
2

0.03

0.00
5

0.00
4

0.03

0.02
4

0.031

0.027

0.03

0.026

ეფექტიანობა

%

75%

76%

86%

88%

78%

79%

79%

81%

79%

82%

რეაგირების
დრო

წმ

ციკლის
სიცოცხლის
ხანგრძლივობა

#

ხანგრძლივობა

წელი

საშუალო
ხანგრძლივობა

წელი

1.12

0.5125

11-13
1200

1250

1-4
2000

10
3.5

3.6

5.77
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1.1

0.99

2100

147
0

1350

1390

3.89

8-9

1510

1415

10

10
6.06

0.87

10-11

9-11

10
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ნატრიუმ
ლითონის
ჰალიდი

ტყვიის
მჟავა

4.24

4.01

1550
10

4.356

4.08
2

4.472
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ელექტროენერგიის დამაგროვებელი სისტემის

მისი ოპერატიულ რეზერვში გამოყენების პერსპექ-

გამოყენების ეფექტიანობის შეფასების ოპტიმალუ-

ტივა, სეზონურობის თავისებურება, აღნიშნული

რი ეკონომეტრიკული მოდელი აპრობირებულია

მონაცემები შეტანილია მე-3 ცხრილში.

საქართველოში მოქმედ გორის ქარის ელექტრო-

გორის ქარის ელექტროსადგურში ელექტროე-

სადგურის მაგალითზე. ამ მიზნით შესწავლილია

ნერგიის დამაგროვებლების დანერგვის ეფექტიანო-

მითითებული ელექტროსადგურის ექსპლუატაცი-

ბის შეფასებისთვის აუცილებელი საწყისი ინფორ-

ის

მაცია მოცემულია მე-4 ცხრილში.

რეჟიმები, დადგენილია ელექტროენერგიის

წლიური გამომუშავების მოცულობა, შეფასებულია
ცხრილი 3
გორის ქარის ელექტროსადგურის ტექნიკური მაჩვენებლები
ელექტროენერგიის გამომუშავება მლნ. კვტ.სთ (წლებისა და თვეების

2020

ქარის რესურსის სრულად ათვისების
დროს ელ.ენერგიის დაახლოებით
გამომუშავებული რაოდენობა

I

6,540

7,123

5,828

7,706

855

11.1%

8,561

II

5,818

6,220

7,371

6,622

743

11.2%

7,365

III

8,934

7,048

8,229

5,162

331

6.4%

5,493

IV

9,413

9,365

6,814

9,317

859

9.2%

10,176

V

7,910

5,173

6,069

2,436

182

7.5%

2,618

VI

8,762

5,145

5,472

1,528

197

12.9%

1,725

VII

7,315

8,050

8,946

8,785

587

6.7%

9,372

VIII

8,421

7,568

8,281

6,715

370

5.5%

7,085

IX

6,848

8,099

9,386

9,350

435

4.7%

9,785

X

6,893

7,198

7,475

7,503

950

12.7%

8,453

XI

5,074

6,748

8,685

8,422

690

8.2%

9,112

XII

5,793

6,453

7,093

7,113

976

13.7%

8,089

Σ

87,72

84,19

89,65

80,66

7,377

9.1%

88,036
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წლის სეზონურობა %

2019

სიმძლავრე

2018

მარგი ქმედების კოეფიციენტი

2017

%-ული სხვაობა ფაქტობრივ
გამომუშავებასა და ქარის რესურსის
სრულად ათვისების შემთხვევაში
გამომუშავებას შორის

მიხედვით) და შესაბამისი მახასიათებლები
ქარის რესურსის სრულად ათვისების
დროს დამატებითი ელექტროენერგიის
დაახლოებითი გამომუშავებული
რაოდენობა

გორის ქარის სადგურის ექსპლუატაციის
პერიოდი თვეების მიხევბით

მლნ კვტ.სთ

0.49

20.70

91%
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ცხრილი 4
გორის ქარის ელექტროსადგურში ელექტროენერგიის დამაგროვებლების დანერგვის ეფექტიანობის
შეფასებისთვის აუცილებელი საწყისი ინფორმაცია

საანგარიშო პერიოდი
მაჩვენებლები
2022
ძირითადი ფონდების საწყისი
ღირებულება (მილიონი ლარი)
ძირითადი ფონდების ნარჩენი
ღირებულება (მილიონი ლარი)
საამორტიზაციო ანარიცხები
(მილიონი ლარი წელიწადში)
შემოსავლები არაეკონომიკური
საქმიანობიდან (მილიონი ლარი)
სესხის გადასახადი (მილიონი ლარი)
ქარის ელექტროსადგურის
დადგენილი ტარიფი (თეთრი/კვტ.სთ)
სარეზერვო ელექტროენერგიის
ტარიფი (თეთრი. კვტ/სთ)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

65.58

60.33

55.50

51.06

46.98

43.22

39.76

36.58

33.66

30.96

5.70

5.25

4.83

4.44

4.09

3.76

3.46

3.18

2.93

2.69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.67

20.67

20.67

20.67

20.67

20.67

20.67

20.67

20.67

20.67

22.67

22.67

22.67

22.67

22.67

22.67

22.67

22.67

22.67

22.67

84

84

84

84

84

84

84

84

84

84

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

14.26

11.98

10.06

8.45

7.10

5.96

5.01

4.21

3.53

2.97

16%

16%

16%

16%

16%

16%

16%

16%

16%

16%

71.28

ქარის სადგურის მიერ საშუალო
წლიური გამომუშავება
(მილიონი კვტ.სთ)
დამაგროვებლის დანერგვის შედეგად
ქარის სადგურის მიერ
გამომუშავებული ელექტროენერგიის
ყოველწლიური ზრდა
(მილიონი კვტ.სთ)
ინვესტიციების შემოსავლიანობა
(მილიონი ლარი წელიწადში)
გორის სადგურის ინვესტიციის
შემოსავლიანობის %-ულობა
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გაგრძელება
საოპერაციო ხარჯები (მილიონი ლარი)

0.3564

0.3564

0.3564

0.3564

0.3564

0.3564

0.3564

0.3564

0.3564

0.3564

საკუთარი კაპიტალი (მილიონი ლარი)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ნასესხები კაპიტალი (მილიონი ლარი)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

დივიდენდები (მილიონი ლარი)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.90

0.83

0.77

0.70

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

68.52

63.04

58.00

53.36

49.09

45.16

41.55

38.22

35.17

32.35

5.96

5.48

5.04

4.64

4.27

3.93

3.61

3.32

3.06

2.81

14.77

12.41

10.42

8.75

7.35

6.18

5.19

4.36

3.66

3.07

0.41

0.41

0.41

0.41

0.41

0.41

0.41

0.41

0.41

0.41

0.995

0.916

0.843

0.775

0.713

0.656

0.604

0.555

0.511

გადასახადები (მილიონი ლარი)
ძირითათი ფონდების საწყისი
ღირებულება დამაგროვებლის

74.48

ჩათვლით (მილიონი ლარი)
ძირითადი ფონდის ნარჩენი
ღირებულება დამაგროვებლების
ჩათვლით (მილიონი ლარი)
საამორტიზაციო ანარიცხები
დამაგროვებლის ჩათვლით
(მილიონი ლარი წელიწადში)
ინვესტიციების შემოსავლიანობა
დამაგროვებლების ჩათვლით
(მილიონი ლარი წელიწადში)
საოპერაციო ხარჯები დამაგროვებლის
ჩათვლით
(მილიონი ლარი წელიწადში)
გადასახადები დამაგროვებლის
ჩათვლით
(მილიონი ლარი წელიწადში)

მე-4 ცხრილში მოცემული საწყისი ინფორმაცი-

გარიშის შედეგები ასახულია მე-5 ცხრილში, ხოლო

ითა და მე-2, მე-3, მე-4 ფორმულებით განისაზღვრა

გრაფიკის სახით ნაჩვენებია 1-ელ, მე-2, მე-3 სურ-

გორის ქარის ელექტროსადგურში ელექტროენერგი-

ებზე.

ის დამაგროვებლების დანერგვის ეფექტიანობა. ან-
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ცხრილი 5
გორის ქარის ელექტროსადგურში ელექტროენერგიის დამაგროვებლის დანერგვის
ეფექტიანობის შეფასების შედეგები

პერიოდი

I ვარიანტი:
გორის ქარის
ელექტროსადგურის
წმინდა დისკონტირებული
შემოსავალი წლების
მიხედვით ( დადგენილი
ტარიფის მიხედვით) (მლნ
ლარი)

II ვარიანტი:
გორის ქარის ელექტროსადგურის
წმინდა დისკონტირებული
შემოსავალი წლების მიხედვით
(დამატებულია დამატებით ქარის
პოტენციალის სრულად
ათვისებით გამომუშავებული ელ.
ენერგია და დამატებით
გამომუშავებული
ელექტროენერგიის რეზერვად
გამოყენების პირობებში) (მლნ
ლარი)

III ვარიანტი:
გორის ქარის
ელექტროსადგურის წმინდა
შემოსავალი წლების
მიხედვით (დამატებულია
დამატებით ქარის
პოტენციალის სრულად
ათვისებით
გამომუშავებული ელ.
ენერგია და დათვლილია
სარეზერვო ტარიფის
მიხედვით) (მლნ ლარი)

2022

-2.68

-1.70

-0.18

2023

-0.93

-0.02

1.38

2024

0.99

1.90

3.20

2025

2.39

3.30

4.50

2026

3.41

4.31

5.43

2027

4.15

5.02

6.07

2028

4.67

5.53

6.52

2029

5.04

5.87

6.80

2030

5.28

6.09

6.98

2031

5.44

6.23

7.07

6,00
4,00
2,00
0,00
2021
-2,00

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

-4,00
I ვარიანტი:
გორის ქარის ელექტროსადგურის წმინდა დისკონტირებული შემოსავალი წლების
მიხედვით ( დადგენილი ტარიფის მიხედვით) (მლნ ლარი)
სურ. 1. წდშ-ის ცვალებადობის დინამიკა, I ვარიანტი
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7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2021
-1,00

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

-2,00
-3,00
II ვარიანტი:
გორის ქარის ელექტროსადგურის წმინდა დისკონტირებული შემოსავალი წლების მიხედვით (
დამატებულია დამატებით ქარის პოტენციალის სრულად ათვისებით გამომუშავებული ელ. ენერგია და
დამატებით გამომუშავებული ელექტროენერგია გადაყვანილია რეზერვად) (მლნ ლარი)

სურ. 2. წდშ-ის ცვალებადობის დინამიკა, II ვარიანტი

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2021
-2,00

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

III ვარიანტი:
გორის ქარის ელექტროსადგურის წმინდა შემოსავალი წლების მიხედვით (
დამატებულია დამატებით ქარის პოტენციალის სრულად ათვისებით გამომუშავებული
ელ. ენერგია და დათვლილია სარეზერვო ტარიფის მიხედვით) (მლნ ლარი)
სურ. 3. წდშ-ის ცვალებადობის დინამიკა, III ვარიანტი

პირველ ცხრილში მოყვანილი მონაცემების ანა-

პოტენციალი შეადგენს 1450 მგვტ-ს, ელექტროენერ-

ლიზი გვიჩვენებს, რომ საქართველოში ქარის ენერ-

გიის წარმოება 4160 მლნ კვტ.სთ-ს. მსოფლიოში

გიით ელექტროენერგიის წარმოების სიმძლავრის

ელექტროენერგიის დამაგროვებლების გამოყენების
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არსებული პრაქტიკით [7] დგინდება, რომ 20 მგვტ

ნიერული ანალიზის, პრობლემების გადაწყვე-

სიმძლავრეზე საქართველოს პირობებისთვის საკმა-

ტისადმი კომპლექსური მიდგომისა და ეფექ-

რისია 5 მგვტ სიმძლავრის ელექტროენერგიის და-

ტიანობაზე მოქმედი ყველა შესაძლო ფაქტორის

მაგროვებელი. შესაბამისად, საქართველოში ქარის

გათვალისწინებით შემუშავებულია ქარის ელექ-

ენერგეტიკაში საჭირო იქნება 363 მგვტ სიმძლავრის

ტროსადგურებში ელექტროენერგიის დამაგრო-

ელექტროენერგიის დამაგროვებლების გამოყენება.

ვებლების გამოყენების ეფექტიანობის შეფასების

დამაგროვებლების ფასების კლების გათვალისწი-

ოპტიმალური ეკონომეტრიკული მოდელი. აღ-

ნებით, ქარის ელექტროსადგურებში ელექტროე-

ნიშნული მოდელით დამაგროვებლების და-

ნერგიის დამაგროვებლების სრულად დანერგვას

ნერგვის შეფასება საშუალებას იძლევა მეცნიე-

არსებული დოლარის კურსის გათვალისწინებით

რულად დადგინდეს ეფექტიანობა და ოპტი-

დასჭირდება 293 მლნ ლარი. მარტივი გათვლები-

მალურად განისაზღვროს მათი ქარის ენერგე-

თაც ირკვევა, რომ ამ ღონისძიების გატარებით მნი-

ტიკაში დანერგვის პერსპექტივები.

შვნელოვნად ამაღლდება საქართველოში ელექ-

3. ქარის ელექტროსადგურებში ელექტროენერგი-

ტროენერგიის წარმოებისა და მოხმარების ტექნი-

ის დამაგროვებლების დანერგვის ეფექტიანობის

კურ-ეკონომიკური ეფექტიანობა. მოყვანილი ანა-

შეფასების ეკონომეტრიკული მოდელი აპრობი-

ლიზი მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოში ქა-

რებულია გორის ქარის ელექტროსადგურის მა-

რის ელექტროსადგურებში უპირობოდ უნდა იყოს

გალითზე. ჩატარებული ანგარიშებით დადგენი-

დანერგილი ელექტროენერგიის დამაგროვებლები.

ლია, რომ აღნიშნულ სადგურში ელექტროენერგიის დამაგროვებლის დანერგვა 10%-ით ზრდის
ელექტროენერგიის წარმოებას, ეკონომიკურად

დასკვნა
1. საქართველოში ელექტროენერგიის დამაგრო-

ეფექტიანია, აუმჯობესებს ელექტროენერგიის

ვებლების ქარის ენერგეტიკაში დანერგვის აპრო-

ხარისხს, საშუალებას იძლევა შეფერხების გა-

ბაციის მიზნით გორის ქარის ელექტროსადგუ-

რეშე სისტემას მიაწოდოს ხარისხიანი ელექტრო-

რის მაგალითზე შედარებითი ანალიზით შერ-

ენერგია და გამოყენებული იყოს სისტემის ოპე-

ჩეულია დამაგროვებლის სიმძლავრე, ელექტ-

რატიულ რეზერვში.

როტევადობა და განსაზღვრულია საინვესტი-

4. შეფასებულია საქართველოს ქარის ენერგეტიკა-

ციო კაპიტალის მოცულობა. მოძიებულია ეფექ-

ში ელექტროენერგიის დამაგროვებელი სისტე-

ტიანობაზე მოქმედი ფაქტორების შესახებ სტა-

მების გამოყენების ეფექტიანობა და მისი განვი-

ტისტიკური ინფორმაცია.

თარების პერსპექტივა, რაც თავისთავად განაპი-

2. ელექტროენერგეტიკაში ელექტროენერგიის და-

რობებს ქარის ელექტროენერგეტიკაში ელექ-

მაგროვებლების დანერგვის ეფექტიანობის შეფა-

ტროენერგიის დამაგროვებლების თანამედროვე

სების მსოფლიო პრაქტიკის სიღრმისეული მეც-

სისტემების გამოყენების საყოველთაოდ დანერგვის აუცილებლობას.
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საკვანძო სიტყვები: განტვირთვა; დანადგარი;

რომლებშიც მკვეთრია დატვირთვის სადღეღამისო

ელექტროსისტემა; ენერგობლოკი; თბოსაცავი; კომ-

არათანაბრობა (ცვლილება) და, ამასთანავე, არ არის

ბინირებული; ციკლი.

მანევრული ენერგობლოკების საკმარისი სიმძლავრე. ამოცანა რთულდება სეზონური ჰეს-ებით მდიდარი სისტემებისთვის [1]. მათი მდგომარეობა ზამთარში დეფიციტურია, ზაფხულში – პროფიციტუ-

შესავალი

რი. ასეთია საქართველოს ელექტროსისტემაც, რომ-

საბაზისო თეს-ებით სიმძალვრის რეგულირების

ლის დატვირთვის პირობითი სადღეღამისო გრაფი-

ამოცანა დგება ისეთი ელექტროსისტემებისთვის,

კი ნაჩვენებია 1-ელ სურ-ზე.
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სურ.1. ელექტრული სისტემის დატვირთვის პირობითი
სადღეღამისო გრაფიკი

გამართული სტრუქტურის (საკმარისი სიმძლავ-

დანადგარებითა და სადგურებით: ჰეს-ებით, ჰიდ-

რეებისა და მიზნობრივი დანადგარების) ელექტრო-

როსააკუმულაციო სადგურებით (ჰაეს), საშუალო და

სისტემებში ასეთი გრაფიკის ბაზისურ ნაწილს ფარა-

მცირე სიმძლავრის აირტურბინული ენერგობლოკე-

ვენ მძლავრი ორთქლტურბინული და აირტურ-

ბით, ასევე მაღალი მობილურობის სპეციალური

ბინული დანადგარებით, ასევე ატომური ელექტრო-

ორთქლტურბინული დანადგარებით და სხვა. სად-

სადგურებით (არსებობის შემთხვევაში), ხოლო ნა-

ღეღამისო გრაფიკის ასეთი უზრუნველყოფა განიხი-

ხევრად პიკურ და პიკურ ნაწილებს – მანევრული

ლება როგორც ოპტიმალური. მაგრამ, თუ ელექტრო-
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სისტემაში არ არის ზემოაღნიშნული ტიპის დანად-

გრაფიკისთვის სათბობისა და იმპორტირებული

გარები (არაადეკვატურია გენერაციის სტრუქტურა)

ელექტროენერგიის ფასების გათვალისწინებით.

ან მათი სიმძლავრეებით ვერ ხერხდება სადღეღამისო გრაფიკის სრულყოფილი უზრუნველყოფა, მაშინ

ძირითადი ნაწილი

ელექტროსისტემის

სიმძლავრის რეგულირების ეკონომიკური

სიმძლავრის

რეგულირებაში

რთავენ თბოელექტროსადგურების (თეს) საბაზისო

ამოცანა

ენერგობლოკებს.

სიმძლავრის რეგულირების ეკონომიკური ამო-

დატვირთვის სადღეღამისო რეგულირებისთვის

ცანა ითვალისწინებს იაფი ან ოპტიმალური1 ვარი-

თეს-ების ოპტიმალური გამოყენება ერთდროულად

ანტის ამორჩევას ელექტროსისტემის სიმძლავრის

ტექნიკური და ეკონომიკური ამოცანაა. ამოცანის

სადღეღამისო რეგულირების შესაძლო სცენარები-

ტექნიკური ნაწილია თეს-ების ენერგობლოკების

დან. ამისათვის შესაძლებელია სხვადასხვა ეკონო-

განტვირთვისა და გადატვირთვის შესაძლებლობე-

მეტრული კრიტერიუმის გამოყენება, მაგრამ სანდო

ბის გაფართოება [2] (მანევრულობის გაუმჯობესე-

და სწრაფი გადაწყვეტილების მისაღებად (მაგალი-

ბა), ხოლო ეკონომიკური – ფულადი სახსრების და-

თად, მართვის „ნატურალურ“ დროში) საჭიროა

ზოგვა სათბობის (განსაკუთრებით იმპორტირებუ-

მარტივი, საკმარისი სიზუსტისა და თვალსაჩინო

ლი სათბობის) დაზოგვის ხარჯზე.

კრიტერიუმით მანიპულირება. ასეთის როლში ქვე-

ეკონომიკური ამოცანა განსაკუთრებით საინტე-

მოთ შედგენილი და შემოთავაზებულია ფორმულა,

რესოა დეფიციტური (ან სეზონურად დეფიციტური)

რომლითაც შესაძლებელია სადღეღამისო დანახარ-

ელექტროსისტემებისთვის, რომლებშიც იყენებენ

ჯების შეფასება თეს-ებით ელექტროსისტემის რე-

იმპორტირებულ სათბობსა და/ან ელექტროენერ-

გულირების ამოცანებში. ის საშუალებას იძლევა

გიას. ამ დროს პიკური დატვირთვების დაფარვისთ-

განსახილველ ვარიანტებს შორის შეირჩეს რეგული-

ვის საჭირო ხდება ეკონომიკურად გამართლებული

რების უიაფესი ვარიანტი.

გადაწყვეტილების მიღება იმის შესახებ, თუ რა უფ-

ფორმულის შედგენის ლოგიკა განვიხილოთ

რო იაფია – თეს-ების ენერგობლოკების სიმძლავრის

ელექტროსისტემის რეგულირების სამი სცენარის

ფორსირება (ტექნიკური შესაძლებლობების საზღვ-

მაგალითზე:

რებში), რაც იწვევს სათბობის „გადახარჯვას“, თუ

1. ბაზისური თეს-ები მუშაობს მუდმივი – ნომი-

ელექტროენერგიის პირდაპირი იმპორტი მეზობელი

ნალური სიმძლავრით (𝑁 ) დღე-ღამის განმავ-

ელექტროსისტემებიდან (როდესაც არსებობს ამის

ლობაში; დეფიციტის ზონის ნაწილი იფარება

ტექნიკური შესაძლებლობა). ეს, ერთი შეხედვით

პიკური ჰეს-ებით, რომელთა ზღვრული სად-

მარტივი ამოცანა, უნდა გადაწყდეს კონკრეტული

ღეღამისო გამომუშავება (მიმდინრე სეზონზე,

ელექტროსისტემისა და დატვირთვის კონკრეტული

1

იაფი ვარიანტი ყოველთვის არ არის ოპტიმალური.
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მაგალითად, ზამთარში) შეადგენს 𝐸

კილო-

მასზე ნაკლები სიმძლავრის დროს. სხვა სიტყვებით,

ვატსაათს (სურ. 2, ა);

𝜂 არის 𝑁-ის ფუნქცია – 𝜂( ) , რომლის მაქსიმუმიც

2. ბაზისურ თეს(ებ)-ს განტვირთავენ ღამის გან-

დგება 𝑁 -ზე. ენერგობლოკის მუშაობისას 𝑑𝜏 დროში

მავლობაში (22-დან 06 საათამდე), რითაც ზო-

მოხმარებული სათბობის სითბური ენერგია 𝑑𝑄 =

გავენ იმპორტირებულ სათბობს. სანაცვლო 𝐸

𝑄𝑑𝜏, ხოლო დღე-ღამის განმავლობაში (24 საათში)

ენერგიას იღებენ პიკური ჰეს-ებით, რაც დღის

დახარჯული სითბო: 𝑄 = ∫ 𝑄𝑑𝜏 = ∫

განმავლობაში აკლდება პიკურ ნაწილს (06-დან

დესაც ცნობილია სათბობის 𝑄

14 და 17-დან 22 საათამდე); დღის განმავლობაში

( )

𝑑𝜏. რო-

(კჯ/კგ ან კჯ/მ3)

თბოუნარიანობა და 𝑐 (ლარი/კგ ან ლარი/მ3) ფასი,

(06-დან 22 საათამდე) ბაზისური თეს-ები

მისი სადღეღამისო მარაგის შესაძენად საჭირო დანა-

აგრძელებენ ნომინალური სიმძლავრით მუშაო-

ხარჯია: 𝐸

ბას (სურ. 2, ბ);

=𝑐

=

∫

( )

𝑑𝜏 (ლარი/დღ.-

ღ). თუ ამავე პერიოდში ელექტროსისტემა იღებს 𝐸

3. ბაზისურ თეს-ებს განტვირთავენ ღამის (22-დან
06 საათამდე) განმავლობაში და ორჯერ გადა-

ენერგიას იმპორტის სახით, რომლის ღირებულებაა

ტვირთავენ (გაზრდიან სიმძლავრეს ნომინა-

𝐸

ლურზე მეტ 𝑁 და 𝑁 მნიშვნელობამდე) დღის

ნახარჯი

(ლარი/დღ.-ღ), მაშინ ჯამური დღეღამური და-

𝐸 =𝐸

განმვლობაში – 06-დან 22 საათამდე პერიოდში;
=

14-დან 17 საათამდე თეს-ები მუშაობენ ნომინალურ რეჟიმში (𝑁 ) (სურ. 2, გ).

სადაც 𝑐

სცენარები შევადაროთ სათბობის დანახარჯებისა

∫

( )

+𝐸

=

𝑑𝜏 + 𝐸 𝑐 , ლარი/დღ.-ღ,

არის იმპორტირებული ელექტროენერგი-

ის ფასი, ლარი/(კვტ•სთ).

და იმპორტირებული ელექტროენერგიის ღირებუ-

ბოლო ფორმულა თავისი შინაარსით არის ელექ-

ლების მიხედვით. ამ დროს დავუშვათ, რომ სხვა სა-

ტროსისტემის სადღეღამისო რეგულირების ეკონო-

ოპერაციო დანახარჯი (ცვლადი და ფიქსირებული)

მიკური მიზანშეწონილობის კრიტერიუმი, რომელიც

განსახილველ ვარიანტებში თანაბარია.

შეგვიძლია გამოვიყენოთ განსხვავებული სცენარების

დავიწყოთ დანახარჯების ზოგადი ფორმულით.

შედარებისთვის (ჩვენი დაშვების ფარგლებში).

თეს-ის ენერგობლოკში 𝑁 ელექტრული სიმძლავ-

ზემოთ ჩამოთვლილი ა, ბ და გ სცენარებისთვის

რის მისაღებად საჭიროა სათბობის დაწვის შედეგად

მიზანშეწონილობის ფორმულა შეგვიძლია ჩავწე-

გამოყოფილი 𝑄 სითბური სიმძლავრის მოხმარება.

როთ მე-2 სურ-ზე მითითებული აღნიშვნების გა-

ენერგობლოკის სითბური ეფექტიანობა (სითბური

მოყენებით:

ენერგიის ელექტრულად გარდაქმნის მარგი ქმედე-

𝐸

ბის კოეფიციენტი) განისაზღვრება 𝜂 = 𝑁⁄𝑄 შეფარ-

𝐸

დებით. ცნობილია, რომ 𝜂 მაქსიმალურია ენერგობ-

=

და მცირდება როგორც ნომინალურზე მეტი, ისე

×
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(𝜏 + 𝜏 ) +

∑ 𝜏 +𝐸 𝑐 ,

(𝜏 + 𝜏 ) +
𝐸

ლოკის ნომინალური სიმძლავრით (𝑁 ) მუშაობისას

∑ ჩ𝜏 ,

=

=

𝜏 +

𝑐
𝑄

×

𝜏 +

𝜏 ლარი/დღ.-ღ.
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𝐸1

𝐸2

𝐸1

𝜏1

𝜏3

𝜏2

𝜏1

𝑁𝑛

𝑁1

𝑁𝑛

𝜏3

𝜏2

𝜏4

𝜏5

𝜏5

ა) თეს-ის ენერგობლოკი დღე-ღამის განმავლობაში მუშაობს
ნომინალური (𝑵𝒏 ) სიმძლავრით – საბაზისო რეჟიმი

ბ) თეს-ის ენერგობლოკი ღამით განტვითულია
(𝑵𝟏 < 𝑵𝒏 ); დღე მუშაობს ნომინალური სიმძლავრით;
ღამის დატვირთვა შევსებულია პიკური ჰეს-ების
გამომუშავებით (𝑬𝟏 ); დღის დეფიციტი (𝑬𝟏 ) შევსებულია

ნახევრადპიკური
ჰეს-ები

პიკური ჰეს-ები

ნახევრადპიკური
ნაწილი
ბაზისური
ნაწილი

პიკური ნაწილი
(დეფიციტის ზონა)

იმპორტირებული ელექტროენერგიით

𝑁1

𝜏1

𝐸2

გ) თეს-ის ენერგობლოკი ღამით განტვითულია (𝑵𝟏 < 𝑵𝒏 );
დღე მუშაობს ფორსირებული 𝑵𝟐 > 𝑵𝒏 და 𝑵𝟒 > 𝑵𝒏
სიმძლავრით, ასევე ნომინალური 𝑵𝒏 სიმძლავრით

𝐸1

𝑁2

𝑁𝑛

𝜏2

𝜏3

𝑁4

𝑁1

𝜏4

𝜏5

სურ. 2. ელექტროსისტემის სადღეღამისო დატვირთვის რეგულირება თბოელექტროსადგურის
ენერგობლოკ(ებ)ით (პირობითი სქემა)

მიღებული

რომ

სიმძლავრის რეგულირებაში მისი გამოყენების მი-

ელექტროსისტემის სიმძლავრის რეგულირების ღი-

ზანშეწონილობის თვალსაზრისით და გვკარნა-

რებულება სათბობისა და იმპორტირებული ელექ-

ხობს, რომ საჭიროა ენერგობლოკების განტვირთვი-

ტროენერგიის ფასებთან ერთად მნიშვნელოვნადაა

სა (სიმძლავრის შემცირებისა) და გადატვირთვის

დამოკიდებული დროის 𝜏 ხანგრძლივობებსა და

(სიმძლავრის ფორსირების) ისეთი მეთოდების,

ფარდობებზე. ეს ფაქტი განსაზღვრავს თეს-ების

რეჟიმებისა და სქემების შემუშავება, რომლების-

( )

გამოსახულებებიდან

ჩანს,

თვისაც მინიმალურია 𝑁⁄𝜂(

ენერგობლოკების კვლევის მთავარ მიმართულებას
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ტყვებით, მინიმალურია მარგი ქმედების კოეფი-

მეთოდები გამოიყენება იშვიათად, მხოლოდ აუცი-

ციენტის გაუარესება ნომინალური სიმძლავრიდან

ლებლობის შემთხვევაში, დანადგარების მწარმოებ-

გადახრის პირობებში. მეორე მხრივ, ენერგობლო-

ლისგან მიღებული ოფიციალური ნებართვების სა-

კის მანევრულობა უნდა იძლეოდეს მისი მუშაობის

ფუძველზე.

რეჟიმების ცვლილების შესაძლებლობას დროის 𝜏

მაგრამ, ბოლო პერიოდში მზის თბოელექტრო-

შუალედებთან შესაბამისობაში.

სადგურების ტექნოლოგიაში მიღწეულმა პროგრესმა გააჩინა ახალი შესაძლებლობა ტრადიციული

სიმძლავრის რეგულირების ტექნიკური ამოცანა

თეს-ების

ელექტროსისტემების რეგულირებაში თეს-ების

მანევრულობის

გაუმჯობესებისთვის.

ესაა მაღალტემპერატურული თბოსაცავების გამო-

გამოყენების ამოცანის ტექნიკური ნაწილი, რო-

ყენება, რაც მრავალმხრივ უნდა იქნეს მოსინჯული

გორც აღვნიშნეთ, ითვალისწინებს ბაზისური ენერ-

და გამოკვლეული ტრადიციული ენერგობლოკების

გობლოკების მანევრულობის გაუმჯობესებას (დატ-

სქემებში მათი ჩართვისა და მუშაობის რეჟიმების

ვირთვის ცვლილების დიაპაზონისა და სიჩქარის

კლასის გაფართოების მიმართულებით.

გაზრდას). თუმცა საჭიროა და, ხშირად აუცილებელიც, რომ ეს იმავდროულად თავსებადი იყოს რე-

დასკვნა

გულირების ეკონომიკურ მიზანშეწონილობასთან.

საბაზისო თეს-ებით ელექტროსისტემის სიმძ-

დღეისათვის ბაზისური ენერგობლოკების (ძირითადად

ორთქლტურბინულის)

ლავრის რეგულირებისთვის საჭიროა ენერგობლო-

მონაწილეობა

კების გადატვირთვის და განტვირთვის ისეთი მე-

ელექტროსისტემის რეგულირებაში იფარგლება სი-

თოდების, რეჟიმებისა და სქემების შემუშავება,

მძლავრის ფორსირებით მაღალი წნევის რეგენერა-

რომლებისთვისაც მინიმალურია მქ კოეფიციენტის

ციული შემთბობების ამორთვის ხარჯზე [3] (როდე-

გაუარესება ნომინალური სიმძლავრისგან გადახ-

საც ართმევებიდან გამოთავისუფლებული ორთქ-

რილ პირობებში. ამასთანავე, ეკონომიკურად ოპ-

ლი გადამისამართდება ტურბინის სადენ ნაწილში)

ტიმალური გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა

და სიმძლავრის შემცირებით ენერგობლოკის სინ-

ელექტროენერგიის იმპორტირების ღირებულების

ქრონული განტვირთვის (ორთქლგენერატორისა

შედარება ადგილობრივი თეს-ებით მიღებული

და ტურბინის ერთდროული განტვირთვა) ან, კი-

ელექტროენერგიის ღირებულებასთან სიმძლავრის

დევ, ტურბინის ბაიპასირების (რედუქციული გამა-

ფორსირების რეჟიმებში.

ცივებელი მოწყობილობის გამოყენება) გზით. სხვა
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Abstract. In the electricity systems, which have a large share of seasonal hydropower plants in the total
production of electricity and do not have a developed structure of maneuvering power units running on organic
fuels, it is necessary to use basic power plants to regulate the system capacity (load) on a daily basis.
For the optimal solution of this task, the authors of the article have proposed a formula by which it is possible to
estimate the monetary costs in different scenarios of power system management. It takes into account the pricing of
electricity generated by imported and locally generated thermal power plants and sets out the main requirements
for the efficiency and regulation range of thermal power plants, the satisfaction of which saves funds at the expense
of reducing electricity imports. Resume:
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მომდინარე, მიეკუთვნება ძნელად გასამდიდრე-

ანოტაცია. ბოლო პერიოდში მსოფლიოში ინ-

ბელი წიაღისეულის კატეგორიას. გამდიდრების

ტენსიურად მიმდინარეობს ენერგიის განახლებადი

ტექნოლოგიური პროცესის სირთულის გამო სასა-

წყაროების ათვისება. მიუხედავად ამისა, ნახშირი

ქონლო პროდუქტის გაუწყლოების პროცესში წარ-

კვლავ რჩება ძირითად ნედლეულად ენერგეტიკის,

მოიქმნება დიდი რაოდონობით (20–25 %) წვრილ-

შავი და ფერადი მეტალურგიების, ქიმიური დარ-

მარცვლოვანი (-0,5 მმ) ფრაქცია – ე.წ. შლამები. ეს

გების მრეწველობისათვის. საქართველოში ამჟამად

პროდუქტები, იმის გამო, რომ პრობლემაა მისი გაუ-

ნახშირის მოქმედი ძირითადი საბადოა ტყიბულ-

წყლოება და, შესაბამისად, ცალკე პროდუქტის სა-

შაორის საბადო. ტყიბულის საბადოს ნახშირები,

ხით გამოყოფა, დღესდღეობით წარმოადგენს დანა-

რთული ფიზიკურ-ქიმიური შედგენილობიდან გა-

კარგებს. წვრილმარცვლოვანი ფრაქციის (-15+0 მკმ)
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თიხაშემცველი პროდუქტის გაუწყლოების პროცე-

ნობის 20–25%-ს აღწევს [4, 5, 6]. კვლევის ობიექტია

სის ინტენსიფიკაცია, გარდა დანაკარგების შემცირე-

ტყიბულ-შაორის საბადოს, ტყიბულის მამადიდრე-

ბისა, საშუალებას იძლევა გამდიდრების ძირითად

ბელი ფაბრიკის ტექნოლოგიური პროცესები და ამ

პროცესში გამოყენებულ იქნეს შებრუნებული წყა-

პროცესების შედეგად წარმოქმნილი შლამები.

ლი. ჩატარებული ექსპერიმენტებით დადგენილია,
რომ ჩამდინარე წყლის მაგნიტურ ველში დამუშავე-

ძირითადი ნაწილი

ბისას სითხეში არსებული მყარი ნაწილაკების დაწ-

ტყიბულ-შაორის საბადო 378 მლნ ტ მარაგის

დომის სიჩქარე მკვეთრად იზრდება, რაც განპირო-

გარდა შეიცავს, 1 მილიარდ ტონაზე მეტ პროგნო-

ბებულია ნაწილაკების კოაგულაციის პროცესის გა-

ზულ რესურსს. იგი მუშავდება 1947 წლიდან. ამჟა-

უმჯობესებით. შესაბამისად 60–65%-ით მცირდება

მად, ქვანახშირის ძირითადი მომხმარებელია ცე-

წვრილი ფრაქციის დანაკარგების რაოდენობა გადა-

მენტის მრეწველობა, ტყიბულისა და გარდაბნის

ნადენში.

თბოელექტროსადგურები.
ტყიბულ-შაორის საბადოსათვის დამახასიათე-

საკვანძო სიტყვები: გაუწყლოება; ინტენსიფი-

ბელია შემდეგი ტიპის ნახშირი [1, 2, 3, 4]:

კაცია; კოაგულაცია; შესქელება; წვრილმარცვლო-

ა) კლარენული — ნახევრად მოელვარე ნახშირი.

ვანი ფრაქცია.

აქვს ინტენსიური შავი ფერი, მონატეხი — არასწორი. ზედმეტად მყიფეა. სიმაგრის კოეფიციენტია 0,8
— 1,2, შრის სისქე 1—1,5 მ-ს შეადგენს საბადოს
ფენისა — 15—20 %-ს.

შესავალი
ნახშირმამდიდრებელ ფაბრიკებში შლამის წარ-

ბ) დიურენ-კლარენული — ნახევრად მოელვარე,

მოქმნის ძირითადი წყაროებია: ფაბრიკაში მიწოდე-

შავი, მონატეხი არასწორი, კუთხოვანია, სიმაგრის

ბულ რიგით ნახშირებში მტვრის არსებობა (სისხო-

კოეფიციენტია 1—1,5, შრის სისქე — 1—2,5 მ,

თი 0–0,5 მმ); შიგასაფაბრიკო ტრანსპორტირებისას

დასავლეთის და აღმოსავლეთის უბნებზე შეადგენს

ნახშირის დაქუცმაცება; მამდიდრებელ აპარატებში

საწარმოო ფენების 35–40 %-ს.
გ)

გამდიდრებისას ნახშირის ცვეთა; წყალში თიხოვა-

ქსილოვიტრენ-ვიტრენული

–

ნახევრად

ნი ნაწილაკების გახსნა. შლამის წარმოქმნა დამოკი-

მქრქალი, ხლეჩადი. მონატეხზე შეიმჩნევა თიხო-

დებულია ნახშირის ფიზიკურ თვისებებზე, გამდი-

ვანი მასალის თხევადი ზოლი. შავი ფერის, მკვრი-

დრების გამოყენებულ სქემებზე და შლამების და-

ვი, მაგარი აღნაგობის. დაკავშირებულია ფისოვანი

მუშავების მეთოდებზე. სხვადასხვა მარკის ნახში-

ლიპტობიოლიტების ფენებთან და ქმნის 0.1—1.0 მ

რების გამდიდრების პროცესში წარმოქმნილი შლა-

სიმძლავრის დამოუკიდებელ ფენას. იგი შეადგენს

მის რაოდენობა განსხვავებულია და მისი საერთო

ნახშიროვანი ფენების 8—10%-ს.

გამოსავალი რიგითი ნახშირის საერთო რაოდე-
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დ) კლარენ-დიურენული — ნახევრად მქრქალი

ტყიბულის ნახშირის ხარისხი ფენებისა და უბ-

მურა, აქვს აბრეშუმისებრი ელვარება, მონატეხი

ნების მიხედვით სხვადასხვაა, ნაცრიანობის ზედა

კუთხოვანი. სიმაგრის კოეფიციენტი 10,5—1,7 ქმნის

ზღვარია 40%, ტყიბულის საბადოს ნახშირის ნაც-

ცალკეულ ფენებს სიმძლავრით 1—1,5მ. დასავლეთ

რიანობა ძალიან მკვეთრად, არაკანონზომიერად

და აღმოსავლეთ უბნებზე იგი შეადგენს ნახშირო-

იცვლება, რის გამოც შეუძლებელია ნახშირის ხა-

ვანი ფენების 18—20 %-ს.

რისხების რუკის შედგენა. მიუხედავად ამისა, მაინც

ე) დიურენული მქრქალი, მურა ფერის, სიმაგრის

შეიმჩნევა, რომ ნაკლები ნაცრიანობით ხასიათდება

კოეფიციენტი 1,5—2, დიურენული ნახშირი ქმნის

აღმოსავლეთის უბნის ნახშირი, ხოლო ჭარბი ნაც-

0,2—1 მ სიმძლავრის ფენებს.

რიანობით — სამხრეთ-აღმოსავლეთის უბნის. ამას-

ვ) ფისოვანი-ლიპტობიოლიტები — მქრქალი,

თანავე, ნახშირის ტენიანობა 12%-ია, ტყიბულის სა-

მურა-მოყავისფრო, სიმაგრის კოეფიციენტი 4—5,

ბადოს ნახშირში გოგირდის შემცველობა მცირეა და

შავი ლიპტობიოლიტები შედარებით მსხვრევადია.

აღწევს 1—1,6 %-ს. თბოუნარიანობა მერყეობს 3000-

ლიპტობიოლიტური

7000

ნახშირის

ფისოვანი

ნივ-

კკალ/კგ-ის

ფარგლებში

და

ძირითადად

თიერება ორგანული მასის 70—75%-ს შეიცავს. ქმნი-

დამოკიდებულია ნაცრიანობაზე, საშუალოდ შეიძ-

ან 0,1-0,5 მ სიმძლავრის ფენებს. საერთო რაოდენობა

ლება ჩაითვალოს 5000 კკალ/კგ.

ნახშიროვანი ფენების 10—12%-ია.

ელემენტური ანალიზის საფუძველზე დადგენი-

ზ) ჰუმუსური ნახშირიანი ფიქალი — წააგავს

ლია ნახშირის ორგანული მასის ქიმიური შედგენი-

კლარენს ოღონდ შედარებით უფრო მუქია.

ლობა:

თ) ლიპტობიოლიტური ნახშირიანი ფიქალი —

ნახშირბადი C1=71÷82% საშ. 77%;

მურა-მოყავისფრო, სიმაგრის კოეფიციენტი 4—5,

წყალბადი H1=5.01÷7.85% საშ. 5.7%;

დაკავშირებულია ფისოვან ლიპტობიოლიტებთან.

აზოტი N1=1.11÷2.30% საშ. 1.5%;

ტყიბულ-შაორის საბადოს ნახშირის შემადგენელი

(O+N)R=14÷18% საშ. 16%.

ინგრედიენტების ხვედრითი წონა და ნაცრიანობა

დასავლეთისა და აღმოსავლეთის უბნების ნახ-

მოცემულია 1-ელ ცხრილში.

შირთან შედარებით სამხრეთ-აღმოსავლეთის ნახცხრილი 1

შირი შეიცავს ნაკლებ ნახშირბადს და მეტ წყალ-

ტყიბულის ნახშირის ხვედრითი წონა და

ბადს.

ნაცრიანობა
ნახშირის ტიპი

ხვედრითი

აქროლადი ნივთიერებების გამოსავალი მაღა-

ნაცრიანობა, %

ლია და მერყეობს დიდ ფარგლებში (35—50%). ლიპ-

წონა
კლარენი

1.19

9.46

ტობიოლიტურ ნახშირში კი აქროლადი ნივთიერე-

დიურენი

1.22

16.0

ბების გამოსავალი 65—70%-ია.

ვიტრენი

1.19

1.7

ფისოვანი

1.22

16.8

ტყიბულის საბადოს ნახშირი ქიმიური თვისებებისა და პლასტიკური გამოკვლევების საფუძველზე

ლიპტობიოლითი
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ნახშირების კლასიფიკაციის მიხედვით მიეკუთვ-

გამოყენებული წყლის სისტემის მაგნიტური ვე-

ნება გაზიანი და გრძელალიანი მარკის ნახშირს.

ლით დამუშავების მეთოდის პრაქტიკის გათვა-

ტყიბულის შახტიდან მოპოვებული ნახშირი მი-

ლისწინებით, რომელიც პირველად გამოიცადა

ეწოდება მამდიდრებელ ფაბრიკას ნატეხების მაქ-

ტყიბულის მამდიდრებელი ფაბრიკის პირობებში.

სიმალური ზომით 200 მმ. 80 მმ-მდე დამსხვრევის

უკანასკნელ წლებში, როგორც აღვნიშნეთ, ბუ-

შემდეგ მასალა განიცდის კლასიფიკაციას და კლასი

ნებრივი ან ტექნიკური წყლების, დამაგნიტება ანუ

+25 მმ მიეწოდება გრავიტაციულ ველში მომუშავე

წყლის სისტემის მაგნიტური ველით დამუშავება

სეპარატორს. +1—25 მმ მდიდრდება ცენტრიდანულ

ფართოდ გამოიყენება მრავალი ტექნოლოგიური და

ველში მომუშავე ჰიდროციკლონებში, წვრილი

ბიოლოგიური პროცესის სრულყოფისათვის. ემპი-

შლამები (0.5—0 მმ) მდიდრდება ხრახნულ სეპარა-

რიულად დადგენილია წყლის სისტემის მნიშვნე-

ტორებზე, პროცესში წარმოქმნილი წვრილმარცვ-

ლოვანი აქტივაციის შესაძლებლობა სხვადასხვა ფი-

ლოვანი მასალა განიცდის შესქელებას. შესქელებუ-

ზიკური ზემოქმედებით: მაგნიტური, აკუსტიკური,

ლი მასალა იფილტრება პრესფილტრებზე და შუა-

ელექტრონული, თერმული, დეგაზური და სხვა.

ლედი პროდუქტის სახით მიეწოდება მომხმარე-

წყლის სისტემები და წყალი კვლევების რთული

ბელს. შემსქელებლის გადანადენი მიეწოდება მე-

ობიექტებია. ისინი მიეკუთვნება ეგრეთ წოდებულ

ქანიკურ ფილტრებს შემდგომი შესქელებისათვის.

ღია სისტემებს, გარე არესთან ცვლიან არა მარტო

გაუწყლოების პროცესში წარმოქმნილი ნახშირის

ენერგიას, არამედ ნივთიერებებსაც. აღსანიშნავია,

შლამები წარმოადგენს სისტემას, რომლის 30–40%

რომ წყალში, განსაკუთრებით ბუნებრივსა და ტექ-

თიხოვანი ნივთერებებია და ძირითადად წარმოდ-

ნოლოგიურში, ყოველთვის გვხვდება ულტრაწმინ-

გენილია კაოლინიტებისა და ჰიდროქარსიანი თი-

და მყარი ნაწილაკები და აირის ბუშტულაკები. ეს

ხებისაგან. ესენი ბუნებრივად ფენოვანი ალუმინ-

სისტემა მოკროჰეტეროგენურია (კოლოიდური). მი-

სილიკატებია, რომლებიც წყალში წარმოქმნიან

სი ეს მიკროჰეტეროგენურობა მის ზოგიერთ თვი-

მდგრად კოლოიდურ ხსნარებს, რაც ხელს უშლის

სებაზე გავლენას ვერ ახდენს, მაგრამ ფაზათაშორის

ნახშირების გამოლექვის პროცესს და განაპირობებს

ზედაპირების გაყოფაზე, განვითარებაზე მოქმედებს.

გადანადენში წმინდა ფრაქციის (-20 მკმ) დიდი

ცნობილია, რომ წყალბადური კავშირი განპირო-

რაოდენობის გადასვლას და კარგვას. ჩვენ კვლევები

ბებულია იონური ძალებით და წარმოქმნილია ელე-

ჩავატარეთ წვრილმარცვლოვანი ფრაქციის გამო-

ქტროუარყოფითი ატომებით. გრძელ წყალბადურ

ლექვის (დაწდომის) სიჩქარის გაზრდის მიზნით,

კავშირს წყალში ძირითადად აქვს ელექტროსტატი-

რაც ხელს შეუწყობს გადანადენში წვრილმარცვლო-

კური ბუნება, კოვალენტური კავშირი გვხვდება იშ-

ვანი ფრაქციის დანაკარგების შემცირებას. კვლე-

ვიათად. ამის გამო, გრძელი წყალბადური კავშირი

ვები წვრილმარცვლოვანი ფრაქციის დაწდომის ინ-

შედარებით სუსტია და მისი ენერგია შეადგენს 14,2

ტენსიფიკაციის მიზნით ჩატარებულ იქნა უკანასკ-

კჯოული/მოლ. წყალბადური კავშირი ხასიათდება

ნელ წლებში სხვადასხვა ტექნოლოგიურ პროცესში

გაჯერების თვისებით თითოეულ კავშირში.
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წყლის სტრუქტურა შეგვიძლია წარმოვიდგი-

რომელიც განაპირობებს მის ქიმიურ აქტივობასა და

ნოთ როგორც ელემენტარული დიპოლი უარყო-

დენადობას, ამის გამო აუცილებელია განვსაზღვ-

ფითი და დადებითი პოლუსებით. ურთიერთმიზი-

როთ ახდენს თუ არა გავლენას წყლის სისტემის

დულობის და განზიდულობის ძალების გავლენით

მაგნიტური დამუშავება იონების ჰიდრატაციაზე.

დიპოლები ქმნიან კლასტერებს. მიზიდულობის

ექსპერიმენტულად

დამტკიცებულია,

რომ

ძალების მცირე სიდიდის გამო დიპოლები ადვი-

წყლის ელექტრომაგნიტური დამუშავება მნიშვნე-

ლად წყდება ერთი კლასტერიდან და ეკვრის სხვა

ლოვან გავლენას ახდენს იონების ჰიდრატაციაზე.

კლასტერს და ა.შ. ზუსტად ასევე კლასტერები შეიძ-

ამავე დროს დიამაგნიტური იონების ჰიდრატაცია

ლება წარმოიქმნას წყალში არსებულ მინარევებთან.

მცირდება, რაც შეეხება პარამაგნიტურ იონებს, მათი

მიუხედავად იმისა, რომ წყლის მოლეკულებს აქვს

ჰიდრატაცია იზრდება. ჰიდრატაციის ცვალებადო-

უნარი თავისთავად დატოვონ ერთი კლასტერი და

ბა განსაკუთრებით შეიმჩნევა განზავებულ ხსნა-

გადავიდნენ მეორეში, სტრუქტურა სტაბილურია.

რებში, რომლებშიც გვხვდება სტაბილური სტრუქ-

ამრიგად, წყალში გახსნილი მარილები ყოველთვის

ტურის იონები: Li +; Mg2+; Ca2+ და იონები, რომ-

გარშემორტყმულია წყლის მოლეკულებით.

ლებიც წყალთან წარმოქმნიან კომპლექსურ ნაერ-

წყალი კოოპერაციული სისტემაა, მასში არსე-

თებს (Fe3+ ; Ni2+ ; Cu2+).

ბობს წყალბადური კავშირის ჯაჭვური წარმონაქმ-

ექსპერიმენტებით დადგენილია, რომ წყლის სის-

ნები. შედეგად წყალზე ნებისმიერი ზემოქმედება

ტემის მაგნიტური დამუშავება გავლენას ახდენს:

ვრცელდება რამდენიმე ათასეულ ატომთაშორის

წყალში არსებული იონების ჰიდრატაციაზე, მაგ-

სივრცეზე.

ნიტურ ამთვისებლობაზე, წყლის სიბლანტეზე, ქი-

წყალში ყოველთვის გვხვდება მასში გახსნილი

მიური რეაქციების კინეტიკაზე, ზედაპირულ და-

და მიკროჰეტეროგენური მინარევები. წყალში არსე-

ჭიმულობასა და ადსორბციაზე, პოლიმერიზაციაზე,

ბული მინარევები ძლიერად და სხვადასხვანაირად

კოაგულაციაზე, აორთქლებასა და გაყინვაზე, ელე-

ახდენს გავლენას მის სტრუქტურაზე და, შესაბამი-

ქტროქიმიურ ეფექტზე, ბიოლოგიურ თვისებებზე.

სად, ფიზიკურ-ქიმიურ თვისებებზე. წყალში არსე-

წყლის დამაგნიტების აუცილებელი პირობაა:

ბული მინარევები იყოფა სამ ძირითად ჯგუფად:

მაგნიტური ნაკადისა და წყლის სისტემის ურთი-

ელექტროლიტები, რომლებიც წყალში გვხვდება

ერთგადაადგილება. ამავე დროს, დამაგნიტების

იონების სახით; არაელექტროლიტები, რომლებიც

ეფექტზე გავლენას ახდენს მაგნიტური ველის ისე-

გვხვდება მოლეკულური სახით და წმინდა დისპერ-

თი მახასიათებლები, როგორიცაა: დაძაბულობის

სიული მყარი ნაწილაკებით და ჰაერის ბუშტულა-

გრადიენტი და სიხშირე. წყალზე მაგნიტური ველის

კებით.

მოქმედება გამოვლინდება შემდეგნაირად: როდე-

იონების გავლენა წყლის სტრუქტურაზე განპი-

საც წყლის დიპოლები მოძრაობს მაგნიტურ ველში,

რობებულია მათი ჰიდრატაციით. იონების ჰიდრა-

მასზე მოქმედებს ე.წ. ლორენცის ძალა. ლორენცის

ტაციის ხარისხი ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია,

ძალის ზემოქმედება გამოისახება შემდეგი სახით
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𝐹 = 𝑞(𝑉 + 𝐵), (1)

შემთხვევაში განისაზღვრა წვრილმარცვლოვანი მა-

სადაც F არის ძალა (ნიუტონი);

სალის

დაწდომის

ხარისხი.

ლაბორატორიულ

q – ნაწილაკის მუხტი (კულონი);

კვლევებში შესქელების პროცესის იმიტაციის მიზ-

V – ნაკადის სიჩქარე (მ/წმ);

ნით ერთი და იმავე დროის (320 წმ) განმავლობაში

B – მაგნიტური ინდუქცია (ტესლა).

განსაზღვრული მოცულობის ჭურჭელს (7 ლ) მიე-

როდესაც წყალი მოძრაობს მოწყობილობაში,

წოდებოდა პულპა 30 ლ რაოდენობით, მყარის შემც-

ლორენცის ძალის გავლენით წყლის მოლეკულები

ველობით 66.7 გ/ლიტრზე. ცდები ჩატარდა პულპის

იწყებენ რხევით მოძრაობას. შესაბამისად, წარმოქმ-

მაგნიტური ველით დამუშავების გარეშე და სხვა-

ნილი

დასხვა დაძაბულობის მაგნიტური ველით დამუშა-

რეზონანსი

იწვევს

მიკროჩანართებიდან

წყლის მოლეკულის მოწყვეტას.

ვებით. თითოეულ შემთხვევაში განისაზღვრა გადა-

ბოლო წლებში დამაგნიტებული წყალი გამოიყე-

ნადენში გადასული მყარი მასალის რაოდენობა.

ნება თბოელექტროსადგურებში, რათა თავიდან

ცდების ოპტიმალური შედეგები მოცემულია მე-2

ავიცილოთ მინადუღი მილსადენში. ასევე ცნობი-

ცხრილში.

ლია, რომ დამაგნიტებული წყლის გაცხელება 20-

ცხრილი 2

25% -ით ამცირებს ენერგიის ხარჯს.

შლამის დამუშავების შედეგები

წყლიდან დისპერსიული მყარი ნაწილაკების
გამოყოფა, მათი კოაგულაცია და ფილტრაცია
ფართოდ

გამოიყენება

არაერთ

მაჩვენებლები

ტექნოლოგიურ

პროცესში — ქიმიურ და მეტალურგიულ წარმოება-

მაგნიტური

მაგნიტური

დამუშავების

დამუშავების

გარეშე

შემდეგ

66,67

66,67

16

4,2

66,1

94

მყარის

ში, წიაღისეულის გამდიდრების პროცესში, ჩამდი-

შემცველობა

ნარე და შებრუნებული წყლების დასუფთავებაში,

გ/ლიტრზე
ა) კვება

ამ მხრივ საინტერესოა მისი გამოყენება გამდიდრე-

ბ) გადანადენი

ბის პროდუქტების შესქელებისა და ფილტრაციის

დალექვის

პროცესში. დამაგნიტებული წყლის საშუალებით

ეფექტურობა, %

შესქელებისა და ფილტრაციის პროცესის ინტენსიფიკაცია დამყარებულია კოაგულაციის ხარისხის
გაუმჯობესებასა და ინკრუსტაციის წარმოქმნის

როგორც ცხრილიდან ჩანს, დალექვის ეფექტუ-

შემცირებაზე. აღსანიშნავია, რომ დამაგნიტებული

რობა გაზრდილია. შესაბამისად, ფაბრიკაში მიღე-

წყლის შესქელების პროცესში გამოყენება არ ეწი-

ბული შლამების გაუწყლოებაზე მიწოდებულ ყო-

ნააღმდეგება ამ მიზნებისათვის კოაგულანტებისა

ველ 1 ტონა პროდუქციაზე დანაკარგები შემცირ-

და ფლოკულანტების გამოყენებას.

დება 27–28%-ით. ცდების შედეგები მაგნიტური ველის სიდიდის ოპტიმალური მნიშვნელობის და-

კვლევები ჩატარდა მაგნიტური ველის სხვადა-

სადგენად მოცემულია სურათზე.

სხვა (20—50 კა/მ) დაძაბულობის დროს. თოთოეულ
ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

_____________________________________
93

სტუ-ის შრომები – Works of GTU

№2 (524), 2022

მყარი ნაწილაკების შემცველობა , გ/ლ

ენერგია – Energy

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

10

20

30

40

50

60

მაგნიტური ველის დაძაბულობა, კა/მ
მაგნიტური ველის დაძაბულობის გავლენა გადანადენში
მყარის შემცველობაზე

დასკვნა

ლობის მაგნიტურ ველში, რაც მნიშვნელოვნად უწ-

ჩატარებული კვლევებიდან გამომდინარე, ნახ-

ყობს ხელს პროცესის ინტენსიფიკაციას. მაგნიტუ-

შირის წვრილმარცვლოვანი ფრაქციის გაუწყლოე-

რი ველის დაძაბულობის შემდგომი გაზრდა პრო-

ბის პროცესის ინტენსიფიკაციის მიზნით რეკომენ-

ცესის გაუმჯობესებაზე ზეგავლენას არ ახდენს.

დებულია პულპის დამუშავება 28–30 კა/მ დაძაბუ-
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Abstract. Recently, the world is intensively exploiting renewable energy sources, yet coal still remains the main
raw material for the energy, ferrous and non-ferrous metallurgy, chemical industries. The main coalfield currently
operating in Georgia is the Tkibuli-Shaori minefield. Coals of Tkibuli minefield belongs to the category of difficultto-enrich minerals due to its complex physico-chemical composition. Due to the complexity of the technological
process of enrichment, in the process of dehydration of the commodity product, a large amount (20-25%) of finegrained (-0.5 mm) fraction is formed - the so-called silts. These products, which due to the problem of its dehydration
and consequently its separation as a separate product, now represent losses. Intensification of the dehydration process
of the fine-grained fraction (1515 + 0 μm) clay product, in addition to reducing losses, allows circulating water to be
used in the main enrichment process. Experiments have shown that during the treatment of wastewater in a
magnetic field, the sedimentation rate of solid particles in the liquid increases dramatically, which is conditioned by
the improvement of the particle coagulation process. Accordingly, the number of fine fraction losses in the runoff is
reduced by 60-65%.
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სტატიაში განხილულია ზედა საფეხურის წყალ-

ანოტაცია. ენერგიის განახლებადი სახეობების,

საცავში მდინარის ბუნებრივი ჩამონადენის იმგვა-

მათ შორის წყლის რესურსების ეფექტური მართვა,

რი რეგულირება, რაც უზრუნველყოფს ქვედა ბიეფ-

გლობალური დათბობის და გამკაცრებული გარე-

ში განლაგებული ჰიდროელექტროსადგურების მა-

მოსდაცვითი მოთხოვნების პირობებში, თანამედ-

ღალი ენერგეტიკული მაჩვენებლებით მუშაობას.

როვეობის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა. წყალ-

კერძოდ, წარმოდგენილია ლაჯანურის წყალსაცა-

შემკრები აუზის ფარგლებში სამდინარო ჩამონადე-

ვის (ზედა საფეხური) სამუშაო რეჟიმების შერჩევა,

ნის ტერიტორიულ და დროით გადანაწილებას და

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

რაციონალურ მართვას არსებითი მნიშვნელობა

რიონჰესი) ეფექტური ფუნქციონირების გათვალის-

აქვს ენერგეტიკული დანიშნულების წყალსაცავე-

წინებით.
გაანგარიშებები

ბისათვის.

ჩატარებულია

ლაჯანურის

წყალსაცავის დღეღამური რეგულირების შემთხ-
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ბის ერთსაფეხურიანი (პიკური რეჟიმი) და ორსა-

მომარაგების, წყალდიდობების და წყალმოვარ-

ფეხურიანი (პიკური და ბაზისური რეჟიმები) ვარი-

დნებისგან დაცვის, რეკრეაციულ და თევზის აღ-

ანტი. საანგარიშოდ გამოყენებულია წყალსაცავის

წარმოების ფუნქციებს. წყალსაცავის ეფექტური მუ-

წყლის ბალანსის განტოლება.

შაობისათვის აუცილებელია არსებული წყლის რე-

გაანგარიშებების საფუძველზე მიღებულ შედე-

სურსების გამოყენების სწორად დაგეგმარება, რაც

გებზე დაყრდნობით, მიზანშეწონილია ლაჯანურ-

გულისხმობს მდინარის ბუნებრივი ჩამონადენის

ჰესის წყალსაცავის მუშაობა ორსაფეხურიანი რეჟი-

დროში ხელოვნურად გადანაწილებას მისი გამოყე-

მით, რაც ზრდის ჰესების პიკურ სიმძლავრეს წყალ-

ნების პირობებთან მაქსიმალურად მისადაგების მი-

მცირობის პერიოდში, გაზრდილი ელექტრომოთ-

ზნით. აღნიშნული მოიცავს მდინარის ჩამონადენის

ხოვნილების პირობებში.

გაზრდას წყალმცირობის პერიოდში წყლით მოსარგებლეთა და წყლის მომხმარებელთა უზრუნველ-

საკვანძო სიტყვები: მდინარის ბუნებრივი ჩამო-

ყოფისათვის, ხოლო წყალდიდობის და წყალმო-

ნადენის რეგულირება; პიკური სიმძლავრე; წყალსა-

ვარდნისას – მაქსიმალური ხარჯების შემცირებას

ცავის ბალანსი; წყალსაცავის დღეღამური რეგული-

ჩამონადენის ნაწილის წყალსაცავში აკუმულირე-

რება; წყალსაცავის სამუშაო რეჟიმები; წყლის რე-

ბით, რის შედეგადაც უმჯობესდება ქვედა ბიეფში

სურსების ეფექტური მართვა.

წყალდიდობის წყლების

გატარების პირობები.

ენერგეტიკული დანიშნულების წყალსაცავის რეგულირების ამოცანაა მდინარის ჩამონადენის დროში უთანაბრო განაწილების პირობებში წყლის იმ

შესავალი

ხარჯისა და დაწნევის უზრუნველყოფა, რომელიც

ენერგეტიკული დანიშნულების წყალსაცავები

გარანტირებული იქნება ჰიდროკვანძის ექსპლუა-

მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მრავალი ქვეყნის

ტაციის პერიოდის უმეტეს ნაწილში.

ენერგეტიკულ ბაზარზე, მათ შორის საქართველოში, რადგან ენერგიის მიღების მაღალმანევრული
წყაროა. კლიმატის მიმდინარე ცვლილების და გამ-

ძირითადი ნაწილი

კაცრებული გარემოსდაცვითი მოთხოვნების ფონ-

ენერგეტიკული დანიშნულების წყალსაცავში აკუ-

ზე განახლებადი ენერგიის სახეობების მზარდი გა-

მულირებული წყალი განიხილება როგორც ენერგე-

მოყენების აუცილებლობა მოითხოვს ჰიდროენერ-

ტიკული მარაგი. ელექტროენერგიის წარმოებისა და

გეტიკული რესურსების უფრო მოქნილ მართვას.

მოხმარების მომენტალური ცვლილებები კომპენსირ-

საქართველოში არსებული წყალსაცავები, ძირითა-

დება ენერგეტიკული დანიშნულების წყალსაცავების

დად, კომპლექსური დანიშნულების წყალსამეურ-

საშუალებით. ექსპლუატაციაში არსებული ჰესების

ნეო ობიექტებია, რომლებიც ითავსებს ელექტროე-

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

ტობრივი სასარგებლო მოცულობა 8.0 მლნ. მ3 იძლე-

ვეულ პერიოდში მდინარის ბუნებრივი ჩამონადენის

ვა კვირეული და დღეღამური რეგულირებით მუ-

გადანაწილება მომხმარებლების მოთხოვნილებათა

შაობის შესაძლებლობას.

შესაბამისად. ცნობილია, რომ ჩამონადენის განა-

აღსანიშნავია, რომ ლაჯანურჰესი მუშაობს მდინა-

წილების პერიოდის ხანგრძლივობის მიხედვით არ-

რეების ლაჯანურისა და რიონის აუზებში გადმოგდე-

სებობს დღეღამური, კვირეული, წლიური (სეზონუ-

ბული მდ. ცხენისწყლის ჩამონადენზე, ხოლო გუმათ-

რი) და მრავალწლიური რეგულირების წყალსაცავები

ჰესების კასკადის შემადგენელი ჰიდროელექტრო-

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

სადგურები გუმათჰესი-1 და გუმათჰესი-2 იყენებს

მით უფრო დიდი მოცულობის წყალსაცავია საჭირო.

მდინარე რიონის შუა წელის ჰიდროენერგეტიკულ

აქედან გამომდინარე, მრავალწლიური რეგულირე-

პოტენციალს 12 კმ-იან მონაკვეთზე სოფელ ჟონეთი-

ბის წყალსაცავები საჭიროების შემთხვევაში გამოიყე-

დან რიონჰესის წყალსაცავამდე. ქ. ქუთაისში მდებარე

ნება წლიური, კვირეული და დღეღამური რეგული-

რიონჰესზე, გუმათჰესების მსგავსად მარეგულირე-

რებისათვის, ხოლო წლიური რეგულირების წყალსა-

ბელი მოცულობის არარსებობის გამო [8], მდინარე

ცავები – კვირეული და დღეღამური რეგულირები-

რიონის წყალმცირობის პერიოდში, როცა მდინარის

სათვის [4,5].

წყლის ხარჯი ნაკლებია ჰესის საანგარიშო წყლის

მიღებულია, რომ მცირე წყალსაცავებზე (სრული

ხარჯზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ზედა საფეხურის,

მოცულობა 0.01 კმ3-მდე) [6] ფართოდ გამოიყენება

ლაჯანურჰესის წყალსაცავის ისეთი სამუშაო რეჟიმე-

წყალსაცავის ყოველკვირეული ან დღეღამური რე-

ბის შერჩევა, რაც დადებითად აისახება ქვედა ბიეფის

გულირება. დღე-ღამის ან კვირის განმავლობაში

ჰესების ელექტროენერგიის წარმოებაზე.

წყლის ხარჯის ასეთი გადანაწილების მიზანია

წყალსაცავი, გეოგრაფიული გარემოს ხელოვნური

ენერგეტიკული სისტემების პიკური დატვირთვე-

ელემენტი, ძირფესვიანად ცვლის მდინარეთა ჰიდ-

ბის დაფარვა [7].

როლოგიურ რეჟიმს და მდინარეთა წყალშემკრებების

ზედა

საფეხურის

წყალსაცავის

(ლაჯანურის

წყლის ბალანსს. წყლის ბალანსის მეთოდის საშუა-

წყალსაცავი) გავლენა მის ქვედა ბიეფში არსებულ

ლებით შესაძლებელია წყალსაცავში წყლის შემოდი-

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

ნების, გადინებისა და აკუმულაციის განსაზღვრა.

დამოკიდებულია ლაჯანურჰესის მუშაობის რეჟიმ-

წყალსაცავის დანიშნულებიდან გამომდინარე, ყო-

ზე. ლაჯანურის საპროექტო სრული მოცულობის

ველდღიურად, წყლის ბალანსის ელემენტების გამო-

(24.6 მლნ. მ3) ნაწილში აკუმულირებული მყარი

ყენებით, კერძოდ, მდინარის ბუნებრივი მოდინების

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

შესაბამისად და წყალსაცავში არსებული მარაგიდან

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

დამატებული წყლის მოცულობით, ლაჯანურჰესს

მლნ. მ3 [6]. დღეის მდგომარეობით ლაჯანურის

შეუძლია გარკვეულ საათებში პიკურ რეჟიმში მუშაო-

წყალსაცავის სისტემატური ჰიდრავლიკური გა-

ბა, შემდეგ კი, ისევ მდინარის ბუნებრივი მოდინებით

რეცხვითი სამუშაოების ჩატარების შედეგად ფაქ-

ხორციელდება წყალსაცავის შევსება. დღეღამური
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რეგულირების პარამეტრების განსაზღვრისთვის n-

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

საათიანი ხანგრძლივობის ზონაში გამოყენებულია

დრო − 1800; ხანგრძლივობა t პიკური = 3 სთ. წყალ-

წყლის ბალანსის განტოლება [9,10]:

საცავის ავსების/ჩამოცლის დღეღამური სასარგებლო
მოცულობა განისაზღვრა შემდეგის სახის ბალანსით :

𝐐ბაზისი × 𝟐𝟒 × 𝟑𝟔𝟎𝟎 =
= 𝐭 პიკური × 𝐐პიკური × 𝟑𝟔𝟎𝟎,

(1)

Wდღ = Q პიკური − Qსასარგებლო მოდინება × 3600 ×

სადაც

× t პიკური = (100 − 13.5) × 3600 × 3 =

𝐐ბაზისი არის დღეღამური წყლის ხარჯი, რომლი-

= 1,006,412 მლნ მ3,

თაც განისაზღვრება ჰესის მუშაობა ბაზისურ რე-

როგორც წესი, დღეღამური რეგულირების პრინ-

ჟიმში, მ3/წმ;

ციპის საფუძველზე წყალსაცავის ჩამოცლის და ავსე-

𝐐პიკური – ჰესის მაქსიმალური (პიკური) წყლის

ბის მოცულობები ერთმანეთის ტოლია, ამიტომ რო-

ხარჯი, მ /წმ – განისაზღვრება წყალსაცავის ნიშ3

დესაც წყალმცირობის დროს მოდინების შესაბამისი

ნულით;

სასარგებლო მოცულობა ვერ უზრუნველყოფს პიკუ-

𝐭 პიკური – ჰესის მუშაობის ხანგრძლივობა პიკურ

რი სიმძლავრეების მიღებას, მისთვის საჭირო შესაბა-

რეჟიმში, სთ.

მისი მოცულობის მისაღებად გამოიყენება წყალსა𝐭 პიკური =

𝟐𝟒𝐐მოდინება
𝐐პიკური

(2)

.

ცავის ენერგეტიკული მარაგის გარკვეული ოდენობა,
რომლის კომპენსირება დღის განმავლობაში განხორ-

როცა დღეღამური მოდინება Qმოდინება=14.5 მ3/წმ,

ციელდება წყალსაცავის შევსების ხარჯზე.

რომლითაც განისაზღვრება ჰესის მუშაობის რეჟიმი,
ნაკლებია ტურბინის მინიმალურ წყლის ხარჯზე

ზ) Эპიკური პიკური რეჟიმის დღეღამური გამომუშა-

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

ვება მიიღება პიკური სიმძლავრის გამრავლებით პი-

საფეხურიანია (პიკური) n-საათიან პერიოდში. ანგა-

კურ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობაზე:

რიშის შედეგები მოყვანილია 1-ელ ცხრილში, სადაც

Эპიკური = 𝑁პიკური × 𝑡პიკური = 113.7 × 3 =

გამოყენებულია შემდეგი სახის მონაცემები: ა) რიონის

= 367.3მგვტ.სთ.

კასკადის ჰესების მცირეწყლიანი წლის დეკემბრის

აღსანიშნავია, რომ ლაჯანურჰესი წყალსაცავის რე-

საშუალო მრავაწლიური წყლის ხარჯი Q მოდინება =

გულირების გარეშეც იგივე ელექტროენერგიას გამოი-

14.5 მ3/წმ, რომელიც ანგარიშებში შესულია აღნიშნუ-

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

ლი ჰესების ეკოლოგიური წყლის ხარჯის გათვალის-

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

მ

წინებით – Q სასარგებლო მოდინება = 13.5 ; ბ) შესაძლო
წმ

სადაც q არის ხვედრითი ხარჯი. იგი წარმოადგენს

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

წყლის ხარჯს მ3/წმ, რომელიც საჭიროა ერთი მეგა-

დადგმული სიმძლავრე 𝑁დადგმული = 113.7 მგვტ; დ)

ვატი სიმძლავრის მისაღებად და განსაზღვრულია

პიკური სიმძლავრე 𝑁პიკური = 113.7 მგვტ; ე) ჰიდრო-

Q ჰესის ხარჯი -ს და Nდადგმული -ს ფარდობით.

ტურბინის მინიმალური ხარჯი, მ3/წმ – მინიმალური
წყლის ხარჯი, რომელიც მიღებულია საანგარიშოს
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ცხრილი 1
დასახელება

განზომლება

ლაჯანურჰესი

სასარგებლო მოდინება (დეკემბრის წყლის ხარჯი, P=90%)

მ /წმ

13.5

ჰესის წყლის ხარჯი

მ /წმ

100

შესაძლო მაქს. პიკური წყლის ხარჯი

მ3/წმ

100

დადგმული (ქონებული) სიმძლავრე

მგვტ

113.7

პიკური სიმძლავრე

მგვტ

113.7

ტურბინის მინიმალური წყლის ხარჯი

მ3/წმ

16.7

წყლის ხარჯი ბაზისურ რეჟიმში

მ /წმ

0

3
3

3

სიმძლავრე ბაზისურ რეჟიმში

მ /წმ

0

პიკური წყლის ხარჯი

მ3/წმ

100

ბაზისურ რეჟიმში მუშაობის დრო

სთ

0

3

პიკურ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა

სთ

3

მლნ მ3

1,006,412

სთ

18

გამომუშავება წყალსაცავის რეგულირების გარეშე

მგვტ.სთ

367.3

გამომუშავება წყალსაცავის რეგულირებით

მგვტ.სთ

367.3

წყალსაცავის ავსებისა და ჩამოცლის სასარგებლო მოცულობა
პიკურ რეჟიმში მუშაობის დაწყების დრო

მე-2 ცხრილში მოყვანილი გაანგარიშების შედეგებიდან ჩანს ლაჯანურჰესის გავლენა რიონის ჰესე-

ჟიმი განისაზღვრება დღეღამური რეგულირების
ერთი საფეხურით – პიკური რეჟიმით.

ბის გამომუშავებაზე, როდესაც მისი მუშაობის რეცხრილი 2
განზომლება

გუმათჰესი

გუმათჰესი

I

II

მ3/წმ

19.00

19.00

19.00

ჰესის წყლის ხარჯი

მ3/წმ

214.0

214.0

75.00

დადგმული (ქონებული)სიმძლავრე

მგვტ

48.40

22.8

39.00

ტურბინის მინიმალური წყლის ხარჯი

მ /წმ

16.05

21.4

12.50

ბაზისური წყლის ხარჯი

მ /წმ

19.00

19.0

19.00

სიმძლავრე ლაჯანურის რეგულირების გარეშე

მგვტ

7.34

3.5

16.88

ბაზისური სიმძლავრე

მგვტ

4.30

2.0

9.88

პიკური წყლის ხარჯი

მ /წმ

119.00

119.0

75.00

პიკური სიმძლავრე

მგვტ

26.91

12.7

39.00

ბაზისურ რეჟიმში მუშაობის დრო

სთ

24.00

24.0

24.00

პიკურ რეჟიმში მუშაობის დრო

სთ

3.23

3.23

3.23

პიკის დაწყების საათი

სთ

22.

22.

24.00

დასახელება
სასარგებლო მოდინება (დეკემბრის წყლის ხარჯი,
P=90%)

3
3

3

00

50

რიონჰესი

გამომუშავება ლაჯანურის რეგულირების გარეშე

მგვტ.სთ

176.19

83.0

405.10

გამომუშავება ლაჯანურის რეგულირებით

მგვტ.სთ

176.19

83.0

331.19
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ცნობილია, რომ როდესაც დღეღამური სასარგებ-

განმავლობაში და განისაზღვრება შემდეგი საბა-

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

ლანსო განტოლების საშუალებით:

ნისაზღვრება ჰესის მუშაობა ბაზისურ რეჟიმში,

𝐐სასარგებლო მოდინება × 𝟐𝟒 =

მეტია ტურბინის მინიმალურ წყლის ხარჯზე

= 𝑸ბაზისი (𝟐𝟒 − 𝐭 პიკური ) × 𝐐პიკურ 𝒕პიკური

(Qტურბინა=16.67 მ3/წმ) შესაძლებელია ჰესის გადასვლა

ლაჯანურჰესის ორსაფეხურიან რეჟიმში მუშაო-

ორსაფეხურიან მუშაობის გრაფიკზე n-საათიან

ბის შესაბამისი ანგარიშის შედეგები მოყვანილია

პერიოდში, მაქსიმალური დატვირთვით n საათის

მე-3 ცხრილში.

ცხრილი 3
დასახელება

განზომლება

ლაჯანურჰესი

სასარგებლო მოდინება (დეკემბრის წყლის ხარჯი, P=50%)

მ3/წმ

25.8

ჰესის წყლის ხარჯი

მ3/წმ

100

შესაძლო მაქს. პიკური წყლის ხარჯი

მ3/წმ

100

დადგმული (ქონებული) სიმძლავრე

მგვტ

114

პიკური სიმძლავრე

მგვტ

114

ტურბინის მინიმალური წყლის ხარჯი

მ3/წმ

16.7

წყლის ხარჯი ბაზისურ რეჟიმში

მ3/წმ

17

სიმძლავრე ბაზისურ რეჟიმში

მ3/წმ

19

პიკური წყლის ხარჯი

მ3/წმ

100

ბაზისურ რეჟიმში მუშაობის დრო

სთ

24

პიკურ რეჟიმში მუშაობის ხანგრძლივობა

სთ

3

მლნ მ3

677,664

სთ

1800

გამომუშავება წყალსაცავის რეგულირების გარეშე

მგვტ.სთ

703.2

გამომუშავება წყალსაცავის რეგულირებით

მგვტ.სთ

703.2

გამოყენებული წყალსაცავის სასარგებლო მოცულობა
პიკურ რეჟიმში მუშაობის დაწყების დრო

მე-4 ცხრილში წარმოდგენილი გაანგარიშების

ანგარიშების შედეგებიდან ჩანს, რომ ლაჯანურ-

შედეგები შეესაბამება ლაჯანურჰესის დღეღამური

ჰესის მუშაობა გაზრდის მის სიმძლავრეს პიკური

რეგულირების ორი საფეხურით – პიკური და

დატვირთვის დროს, ამასთანავე, გუმათჰესებისგან

ბაზისური რეჟიმებით მუშაობისას მის გავლენას

განსხვავებით, რიონჰესზე გამოიწვევს ელექტრო-

რიონის ჰესების გამომუშავებაზე.

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

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

ფაქტორებით:

ღამური რეგულირებით, ერთსაფეხურიან (მხო-

პირველი ფაქტორი: როდესაც ლაჯანურჰესის

ლოდ პიკურ) რეჟიმში ქვედა ბიეფის ჰესების

პიკური წყლის ხარჯი (ჰესის საანგარიშო წყლის

ელექტროენერგიის ჯამური გამომუშავება არ

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

მცირდება და ენერგეტიკულ-ეკონომიკური მახა-

და გუმათჰეს II-ის პიკური წყლის ხარჯზე (ჰესის

სიათებლები არ უარესდება.
ცხრილი 4

დასახელება

განზომლება

გუმათჰესი I

გუმათჰესი II

რიონჰესი

წყლის ხარჯი, P=50%)

მ3/წმ

39.82

39.82

39.82

სასარგებლო მოდინება (დეკემბრის
ჰესის წყლის ხარჯი

მ /წმ

214.0

214.0

75.00

დადგმული (ქონებული) სიმძლავრე

მგვტ

48.40

22.8

39.00

ტურბინის მინიმალური წყლის ხარჯი

მ3/წმ

16.05

21.4

12.50

ბაზისური წყლის ხარჯი

მ /წმ

56.82

56.8

56.82

მგვტ

14.83

7.0

34.11

სიმძლავრე ლაჯანურის
რეგულირების გარეშე

3

3

ბაზისური სიმძლავრე

მგვტ

12.85

6.1

29.55

პიკური წყლის ხარჯი

მ3/წმ

139.82

139.8

75.00

პიკური სიმძლავრე

მგვტ

31.62

14.9

39.00

ბაზისურ რეჟიმში მუშაობის დრო

სთ

24.00

24.0

24.00

პიკურ რეჟიმში მუშაობის დრო

სთ

2.54

2.54

2.54

პიკის დაწყების საათი

სთ

2200

2350

2400

მგვტ.სთ

356.04

167.7

818.59

მგვტ.სთ

356.04

167.7

733.11

გამომუშავება ლაჯანურის
რეგულირების გარეშე
გამომუშავება ლაჯანურის
რეგულირებით

მეორე ფაქტორი: როდესაც ლაჯანურჰესის პიკური წყლის ხარჯი (ჰესის საანგარიშო წყლის ხარ-

ლავრეს, მაგრამ დაუფიქსირდება წყლის გადაღვრა
ჭარბი რესურსის სახით.

ჯი 100 მ3/წმ) მეტია რიონჰესის პიკური წყლის

წყლის რესურსის ეფექტურად გამოყენების მიზ-

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

ნით, უწყვეტი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, მიგ-

მაშინ მისი დღეღამური რეგულირებით, ერთსაფე-

ვაჩნია, რომ ლაჯანურჰესის ექსპლუატაცია უნდა

ხურიან (მხოლოდ პიკური), წყლის აკუმულირების

განხორციელდეს დღეღამური რეგულირების ორსა-

პერიოდში რიონჰესს დააკლდება ჩამონადენის რა-

ფეხურიან რეჟიმში. მითითებული ითვალისწინებს

ოდენობა, რაც აისახება სიმძლავრის შემცირებით

ზედა საფეხურის – ლაჯანურჰესის ერთი ჰიდრო-

(ან აღნიშნულ პერიოდში რიონჰესის გაჩერებით),

აგრეგატის მუდმივად მუშაობას ბაზისურ რეჟიმში,

ხოლო ლაჯანურის წყალსაცავის დამუშავების პე-

რათა შენარჩუნებულ იქნეს ქვედა ბიეფში არსებუ-

რიოდში რიონჰესი მიაღწევს მაქსიმალურ სიმძ-

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

გამოყენების მიზნით მიზანშეწონილად მიგვაჩნია

სიმალური დატვირთვების დაფარვაში.

ზემოაღნიშნული რეგულირების ტიპებიდან ლაჯანურის წყალსაცავში რეგულირების ორსაფეხურიანი რეჟიმის გამოყენება, რომელიც უზრუნველყოფს

დასკვნა
ლაჯანურის

წყლის რესურსით უზრუნველოფას მასზე ნაკლები

წყალსაცავის დღეღამური რეგულირების შემთხვე-

საანგარიშო წყლის ხარჯის მქონე რიონჰესისთვის

ვისთვის, ამასთანავე განხილულია რეგულირების

24 საათის განმავლობაში და ელექტროენერგიის და-

ერთსაფეხურიანი (პიკური რეჟიმი) და ორსაფეხუ-

ნაკარგებს შეამცირებს მინიმალურ მნიშვნელობამ-

რიანი (პიკური და ბაზისური რეჟიმები) ვარიანტები.

დე, თანაც გუმათჰესების გამომუშავებაზე გავლენას

გაანგარიშებები

ჩატარებულია

შესრულებული გაანგარიშებების შედეგების ანა-

არ მოახდენს.

ლიზის საფუძველზე წყლის რესურსის ეფექტურად

ლიტერატურა
1. Svanidze, G. G. (1987). Renewable Energy of Georgia. Leningrad: Hydrometeoizdat. (In Russian);
2. World Meteorological Organization. (2015). Integrated Flood Management Tools: Reservoir Operations and

Managed Flows, Series No.5. (In English);
3. Votruba, L., BroZa, V. (1989). Water management in reservoir. Czechoslovakia, Prague: Technical University
(In English);
4. Arsenyev, G. (1989). Water management and water management calculations. Leningrad: Hydrometeorological Institute. (In Russian);
5. Trapaidze, V. (2012). Water resources. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. (In Georgian).
6. Ioradishvili, I., Iordanishvili, K. (2012). Issues of eco evolution of Georgian mountain reservoirs. Tbilisi,
Georgian Technical University: Institute of Water Management. (In Russian ).
7. Arsenyev, G. S. (2005). Fundamentals of hydrological processes management water resource. Russia: Russian State
Hydrometeorological University (In Russian);
8. Georgian Research Institute of Energy and Hydraulic Structures. (1992). Methodology of flushing the cascade of

hydropower plants on the river Rioni. (In Georgian).
9. Kartvelishvili, N.(1970). Regulation of river flow. Russia: Leningrad. (In Russian);
10. Kodua, N., Khazalia, K. (2017). Methodological reference for practical and term papers for hydropower

calculations. Tbilisi: Georgian Technical University. (In Georgian).
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Operation of Lower Stream Hydropower Plants, on the Example of Rioni HPPs
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Abstract. Efficient management of renewable energy sources, including water resources in the context of global
warming and tightening environmental requirements, is the most important challenge of our time. Territorial and
temporal redistribution of river runoff within the catchment area is essential for energy reservoirs.
The regulation of the river runoff by the reservoir which ensures the operation of hydroelectric power plants
located in the downstream with high energy performance is discussed. In particular, the selection of the operating
modes of the Lajanuri reservoir (upper stage) is presented taking into account the efficient operation of the
downstream HPPs (Gumati HPP I, Gumati HPP II, Rioni HPP).
The calculations were made for the case of daily regulation of Lajanuri reservoir. At the same time, the one-stage
(peak regime) and the two-stage (peak and base regimes) regulation types are discussed. The water balance equation
was used for calculations.
Based on the results of calculations, it is advisable to operate the Lajanur reservoir in a two-stage mode, which
will increase the peak power of the HPP in a dry watery period at the increased power consumption. Resume:

Keywords: daily regulation reservoir; efficient management of water resources; energy purpose reservoir; peak
power of HPP; regulation of river runoff; reservoir operating modes; river runoff; water inflow; water balance
reservoir.
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რომელიც ეფუძნება მიწისძვრების რეალურ ჩანაწე-

ანოტაცია. თანამედროვე სეისმომედეგობის სპე-

რებს (აქსელეროგრამებს).
აქსელეროგრამების

ქტრული თეორია ეფუძნება წრფივი ოსცილატორის

შერჩევის

მეთოდოლოგია

ძალზე გამარტივებულ საანგარიშო მოდელს, რის

ეფუძნება კრიტერიუმს, რომ შეირჩეს ისეთი აქსელე-

საფუძველზეც მიღებულია სპქტრული მრუდები,

როგრამა (ან მათი ჯგუფი), რომელიც განაპირობებს

რაც გამარტივებული მოდელია. თანამედროვე საან-

მალის ნაშენში მაქსიმალური ძალვების განვითარებას.

გარიშო კომპლექსების გამოყენებით შესაძლებელი

განსაზღვრულია ფოლადრკინაბეტონის მალის

ხდება ზუსტი საანგარიშო მოდელით (რეალური აქ-

ნაშენის საკუთარი რხევის პერიოდები და სიხშირეები, რის საფუძველზეც მოხდა შესაბამისი მიწისძვ-

სელეროგრამების გამოყენებით) ნაგებობათა გაანგა-

რის საანგარიშო აქსელეროგრამების ვერტიკალური

რიშება, რაც უფრო რეალურ შედეგებს იძლევა, ვიდ-

მდგენელის გაანგარიშება და შერჩევა.

რე დამკვიდრებული სეისმომედებობის თეორია.
სტატიაში განხილულია ჭრილ-კოჭური სისტემის
ფოლადრკინაბეტონის (სიგრძით L=42.6 მ) მალის
ნაშენის დინამიკური (სეისმური) რეაქციის ვერტიკალური სპექტრების განსაზღვრის მეთოდოლოგია,
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შედეგები შევადარეთ და გავაანალიზეთ, რის საფუძ-

ბისა i=f(Ti) მრუდები ყოველთვის უცვლელი და

ველზეც განისაზღვრა EN-ის (ევროკოდის) ნორმა-

უნივერსალურია ანუ გამოსადეგია ყველა შემთხვე-

ტიული დოკუმენტის ეროვნული დანართისათვის

ვისათვის, რაც ჩვენი აზრით შორსაა რეალობისაგან.
აქედან გამომდინარე, აუცილებლობას წარმოად-

სარეკომენდაციო დებულებები.

გენს სეისმური დინამიკური რეაქციის ვერტიკალუ-

საკვანძო სიტყვები: დინამიკური რეაქციის

რი სპექტრების განსაზღვრა კონკრეტული სისტემე-

ვერტიკალური სპექტრები; მიწისძვრის საანგარიშო

ბისათვის, მათ შორის სხვადასხვა სისტემის მალის

აქსელეროგრამა; რხევის პერიოდი; ფოლადრკინა-

ნაშენებისათვის.

ბეტონის მალის ნაშენი; წრიული სიხშირე.

ძირითადი ნაწილი
ჭრილ-კოჭური სისტემის ფოლადრკინაბეტონის
(სიგრძე L=42.6 მ) მალის ნაშენი (ტიპობრივი კონსტ-

შესავალი

რუქციები, სერია 3.503.9-110.93) შედგება ორი მთა-

დღესდღეისობით სეისმომედეგობის სპექტრუ-

ვარი კოჭისაგან, გრძივი და განივი კავშირებისაგან,

ლი თეორია ერთადერთი და ჯერაც შეუცვლელი

სავალ ნაწილში კი გამოყენებულია რკინაბეტონის

თეორიაა, რომელმაც ასახვა პოვა მრავალი ქვეყნის

ფილა, რომელიც მთავარ კოჭებთან საბჯენებით

და მათ შორის საქართველოს ნორმებშიც. ამ თეორი-

არის დაკავშირებული. მალის ნაშენის გაბარიტი

ის საფუძველზეა დამუშავებული ყოფილ საბჭოთა

არის Г=11.5 მ, აქედან სავალი ნაწილის ზოლის

კავშირში მოქმედი ნორმები СНиП, ამერიკული

სიგანეა 7.5 მ, უსაფრთხოების ზოლებისა – 2.0 მ,

AASHTO და ევროპული ნორმები, EN – ევროკოდი.

ტროტუარების სიგანე კი – 1.50 მ-ია და, შესაბამი-

ყველა ნორმატიულ დოკუმენტში დინამიკური

სად, მალის ნაშენის განივი კვეთის მთლიანი სიგანე

რეაქციის სპექტრების განსაზღვრა ეფუძნება ვერ-

შეადგენს 15.90 მ-ს. მთავარი კოჭის ქვედა და ზედა

ტიკალური ერთმასიანი კონსოლური სისტემის (ოს-

სარტყლების სისქეები სხვადასხვა კვეთში ცვალე-

ცილატორის) გამოცდის ან თეორიული გაანგარი-

ბადია და, შესაბამისად, ცვალებადია სიხისტეებიც

შებებით მიღებულ შედეგებს და არ ითვალისწინებს

(სურ. 1).
ფოლადრკინაბეტონის მალის ნაშენისათვის გა-

სხვადასხვა კონსტრუქციის ძალზე მრავალფეროვან
საანგარიშო სქემებს.

ნისაზღვრა საკუთარი რხევის სიხშირეები და პე-

მარტივი შედარებისათვის – მაგალითად, ჭრილი

რიოდები რხევის პირველი სამი ფორმისთვის

და უჭრი კოჭური სისტემის ხიდების მალის ნაშე-

(ცხრილი 1), რისთვისაც გამოყენებული იყო საან-

ნებისათვის, თაღური სისტემის მალის ნაშენებისათ-

გარიშო კომპლექსი MIDAS Civil 2019, რომელიც

ვის, კიდული და ვანტური სისტემებისათვის, ყველა

დამუშავებულია სასრული ელემენტების მეთოდის

სხვა ნაგებობისათვის, განურჩევლად სისტემისა, მა-

საფუძველზე.

სებისა და სიხისტეების კონკრეტული გადანაწილე-
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სურ. 1. L=42.6 მ სიგრძის ფოლადრკინაბეტონის მალის ნაშენის განივი კვეთი

ცხრილი 1
რხევის ფორმა

წრიული სიხშირე რად/წმ

სიხშირე 1/წმ

პერიოდი წმ

1

10.799

1.719

0.582

2

30.984

4.931

0.203

3

71.703

11.411

0.088

ფოლადრკინაბეტონის მალის ნაშენების საკუთა-

დიდისაა. ვინაიდან მალის ნაშენებისათვის განსა-

რი რხევის პერიოდებისა და სიხშირეების განსაზღვ-

კუთრებით სახიფათოა ვერტიკალური მდგენელი,

რის შემდეგ აქსელეროგრამების მონაცემთა ბანკიდან

ამიტომ შერჩეული იყო ვერტიკალური რხევის ისე-

შერჩეული იყო შვიდი აქსელეროგრამა გრუნტის თი-

თი ჩანაწერები, რომლის რხევის პერიოდი მაქსი-

თოეული კატეგორიისათვის, რომლის დომინანტუ-

მალურად უახლოვდება კონსტრუქციის რხევის პე-

რი პერიოდები ახლოსაა ჩვენ მიერ განხილულ მა-

რიოდებს.

ლის ნაშენის საკუთარ (ჰარმონიულ) რხევის პერიოდებთან.

ამ მიზნით აქსელეროგრამების მონაცემთა ბანკიდან შეირჩა სხვადასხვა აქსელეროგრამა (კლასი-

მიწისძვრის პიკური აჩქარებები ურთიერთორ-

ფიცირებული სეისმურობის მიხედვით სხვადასხვა

თოგონალური მიმართულებებით სხვადასხვა სი-

გრუნტის კატეგორიებისათვის), რომელთა ძირი-
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თადი ფაზები დაიშალა ჰარმონიკებად (ფურიეს

აჩქარების სპექტრის დასადგენად გამოყენებუ-

მწკრივის საფუძველზე), და რამაც მოგვცა შესაძ-

ლი იყო მონტენეგროს სამკომპონენტიანი მიწისძვ-

ლებლობა შეგვერჩია საჭირო აქსელეროგრამა.

რის რეალური ჩანაწერი – აქსელეროგრამა (სურ. 3),

საანგარიშო კომპლექსური პროგრამა MIDAS

რომლის ვერტიკალური მდგენელი ცალკე გამოიყო

Civil-ში დამუშავდა ფოლადრკინაბეტონის მალის

(სურ. 4) და მოხდა მისი ნორმალიზება (ორდინა-

ნაშენის საანგარიშო მოდელი (სურ. 2) და პირდაპირი

ტები გაიყო მაქსიმალურ ორდინატაზე), რათა

დინამიკური მეთოდის გამოყენებით განისაზღვრა

გამორიცხულიყო მაგნიტუდის ფაქტორი (შერჩეულ

ფოლადრკინაბეტონის მალის ნაშენის აჩქარებები,

აქსელეროგრამებს აქვს სხვადასხვა მაგნიტუდა).

რომლის საფუძველზეც პროგრამა SeismoSignal 2021ის საფუძველზე აიგო აჩქარებების სპექტრები.

სურ. 2. L=42.6 მ სიგრძის ფოლადრკინაბეტონის მალის
ნაშენის საანგარიშო მოდელი
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ნახ. 3. მონტენეგროს მიწისძვრის ჩანაწერი (კოდი:000198)
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სურ. 4. მონტენეგროს მიწისძვრის ვერტიკალური
აქსელეროგრამა (კოდი:000198)

სურ. 5. მონტენეგროს მიწისძვრის ვერტიკალური
ნორმალიზებული აქსელეროგრამა (კოდი:000198)

ფოლადრკინაბეტონის მალის ნაშენზე მონტე-

ლებიც შეუდარდა ნორმალიზებულ აჩქარებებს და

ნეგროს 1979 წლის 6,9 მაგნიტუდის მიწისძვრის

დადგინდა, თუ რეალური კონსტრუქციის შემთხ-

(შერჩეული შვიდი აქსელეროგრამიდან ერთ-ერ-

ვევაში რამდენჯერ გაიზარდა ნორმალიზებული

თის, რომელიც მაგალითის სახით მოგვყავს ამო-

აჩქარებები (სურ. 6).

ცანის ვიზუალიზაციისათვის) ვერტიკალური ნორ-

მოცემული კონკრეტული შემთხვევისათვის მა-

მალიზებული აქსელეროგრამის ზემოქმედების შე-

ლის ნაშენის რეაქციის მაქსიმალური აჩქარება იყო

დეგად მივიღეთ მალის ნაშენის აჩქარებები, რომ-

1.88 მ/წმ2. შესაბამისად ააგეს მათი სპექტრები (სურ. 7).
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სურ. 6. მონტენეგროს მიწისძვრის ზემოქმედებისას ვერტიკალური ნორმალიზებული აქსელეროგრამა
(კოდი:000198) და L=42.60 მალის ნაშენის რეაქცია (აჩქარებების სახით)

სპექტრი

სურ. 7. მონტენეგროს მიწისძვრის ვერტიკალური ნორმალიზებული სპექტრი
(კოდი:000198) და L=42.6 მალის ნაშენის რეაქციის სპექტრი

იგივე მიდგომა გავრცელდა დანარჩენ შერჩეულ

ლეროგრამის გამოყენებით) მოცემულია მე-8 სურ-

აქსელეროგრამებზეც, რამაც მოგვცა საშუალება

ზე რომელზეც მოცემულია ნორმატიული დოკუ-

დაგვემუშავებინა აჩქარებების სპექტრები (სურ. 8).

მენტაციით გათვალისწინებული სპექტრებიც (GEO,

სეისმურობის კუთხით I კატეგორიის გრუნტე-

СНиП, EN და AASHTO).

ბისათვის აჩქარებების სპექტრები (შვიდივე აქსეISSN 1512-0996
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იგივე მიდგომა განხორციელდა II და III კატე-

ვე სხვადასხვა ნორმატიული დოკუმენტაციით გათ-

გორიის გრუნტებისათვის ფოლადრკინაბეტონის

ვალისწინებული სპექტრები (GEO, СНиП, EN და

L=42.60 მ სიგრძის მალის ნაშენისას. შეირჩა შვიდ-

AASHTO) მოცემულია შესაბამისად მე-9 და მე-10

შვიდი აქსელეროგრამა და მათი ზემოქმედების შე-

სურ-ზე.

დეგად მიღებული აჩქარებების სპექტრები, აგრეთ-

სურ. 8. L=42.6 მალის ნაშენის რეაქციის სპექტრები I კატეგორიის გრუნტებისათვის
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სურ. 9. L=42.6 მალის ნაშენის რეაქციის სპექტრები
II კატეგორიის გრუნტებისათვის
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სურ. 10. L=42.6 მალის ნაშენის რეაქციის სპექტრები
III კატეგორიის გრუნტებისათვის

ჩვენ მიერ სხვადასხა კატეგორიის გრუნტისათ-

ფოლადრკინაბეტონის L=42.60 მ სიგრძის მალის

ვის მიღებული სპექტრებით, აგრეთვე სხვადასხვა

ნაშენისათვის სამივე გრუნტის კატეგორიისათვის

ნორმატიული დოკუმენტის (GEO, СНиП, EN და

სხვადასხვა ბალიანობისას მოხდა გაანგარიშება და

AASHTO) მიხედვით გათვალისწინებული მეთო-

სეისმური ძალვების შედეგები მოცემულია მე-2

დოლოგიით ჩატარდა შერჩეული მალის ნაშენის

ცხრილში.

გაანგარიშება.
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ცხრილი 2
№

7 ბალი

8 ბალი

9 ბალი

M, ტ·მ

M, ტ·მ

M, ტ·მ

დასახელება

1

L=42.0 - I

286.91

688.57

1491.91

2

L=42.0 - II

286.91

573.81

1147.62

3

L=42.0 - III

286.91

459.05

860.72

4

GEO-I

93.16

223.58

484.43

5

GEO-II

119.55

239.09

478.18

6

GEO-III

119.55

191.27

358.64

7

RUS-2011

99.14

198.28

396.56

8

RUS-2014

104.8

209.61

419.22

9

RUS-2016-I

87.49

174.98

349.95

10

RUS-2016-II

145.55

291.1

582.19

11

RUS-2016-III

169.32

338.65

677.3

12

EN ELASTIC

269.49

538.98

1077.95

13

EN DESIGN

149.72

299.43

598.87

14

AASHTO-A

251.99

503.97

1007.94

15

AASHTO-B

314.98

629.96

1259.93

16

AASHTO-C

534.86

1006.94

1761.95

17

AASHTO-D

732.12

1258.48

2013.37

სხვადასხვა ნორმატიული დოკუმენტის (GEO,
СНиП, EN და AASHTO), აგრეთვე ჩვენ მიერ მიღე-

დეგების ვიზუალიზაციისათვის დამუშავდა გრაფიკი, რომელიც წარმოდგენილია მე-11 სურ-ზე.

ბული სპექტრების საფუძველზე გამოთვლილი შე-
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სურ. 11. სხვადასხვა ნორმატიული დოკუმენტისა და ახალი სპექტრების მიხედვით
L=42.6 მ მალის ნაშენში განვითარებული ძალვების მნიშვნელობები

დასკვნა

გრუნტის კატეგორიაზე არ არის დამოკიდებული და

1. ჭრილ-კოჭური სისტემის ფოლადრკინაბეტონის

წარმოდგენილია ვიწრო სპექტრის სახით.

მალის ნაშენის საკუთარი რხევის პერიოდების საფუძ-

კვლევებმა აჩვენა, რომ მოცემულ შემთხვევაში,

ველზე შერჩეული აქსელეროგრამებით მიღებული

როდესაც კონსტრუქციას აქვს რხევის დიდი პერიო-

რეაქციის სპექტრებით ვღებულობთ გაცილებით

დები აჩქარებების სპექტრი მოცემული უნდა იყოს

დიდ ძალვებს, ვიდრე საკუთარი რხევის პერიოდების

ფართო დიაპაზონში.
3. სხვადასხვა ნორმატიული დოკუმენტით (GEO,

გაუთვალისწინებლად მიღებული სპექტრებით.
2. სხვადასხვა ნორმატიულ დოკუმენტში (GEO,
СНиП და AASHTO) მოცემული ვერტიკალური სპექ-

СНиП და AASHTO მიხედვით, გარდა EN) გათვალისწინებულია გრუნტის კატეგორიის კოეფიციენტები.

ტრები ითვალისწინებს გრუნტის კატეგორიებს, რომ-

ჩატარებული კვლევების საფუძველზე, გრუნტე-

ლებიც მიიღება ჰორიზონტალური სპექტრის გარ-

ბის გავლენა კონსტრუქციაზე შესაძლებელია აისა-

დაქმნით, ხოლო EN-ის (ევროკოდის) ნორმატიული

ხოს აჩქარებების სპექტრების ფართო დიაპაზონის

დოკუმენტების მიხედვით ვერტიკალური სპექტრი

სახით.
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Abstract. Modern seismic resistance theory is based on a highly simplified linear oscillator calculation model
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established seismic reliability theory.
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The methodology for determination of reaction spectrum for simple span composite steel and concrete beam
superstructure with a length L = 42.6 m on real earthquake records (accelerograms) is discussed.
The methodology for selecting accelerometers is based on the criterion of selecting an accelerogram (or group of
them) that determines the development of maximum forces in superstructure.
The periods and frequencies of the own oscillation of the simple span composite steel and concrete beam
superstructure were determined, on the basis of which the vertical compiler of the relevant earthquake
accelerometers was calculated and selected.
For the construction of steel-reinforced concrete slabs with different spectra obtained for different categories of
soil and also according to various normative documents (GEO, SNiP, EN and AASHTO) we calculated the slab
construction, compared the results and analyzed them. Based on them, the recommendations for the national annex
to the Eurocode normative document were defined. Resume:

Keywords: circular frequency; earthquake calculation accelerogram; oscillation period; steel and concrete beam
superstructure; vertical spectra of dynamic reaction.
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ექსპერიმენტული კვლევის პირველადი შედეგები

გიორგი ნოსელიძე

ჰიდროინჟინერიის დეპარტამენტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
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საშვისა და სწრაფდენის შემაუღლებელი ნაგებობის

ანოტაცია. კაშხლების დაპროექტების დროს კა-

მეშვეობით უნდა განხორციელდეს. წინასწარი კვლე-

ტასტროფული ხარჯების ქვემო ბიეფში უსაფრთხო -

ვით დადგენილია შემაუღლებელი ნაგებობის სავა-

მდგრადი გატარების საკითხი აქტუალურია. დღეი-

რაუდო ზომები და ჩატარებულია მისი ჰიდრავლი-

სათვის არსებული სხვადასხვა კონსტრუქციით ხდე-

კური გაანგარიშება. ავტორის მიერ შემუშავებული

ბა კატასტროფული ხარჯების ქვემო ბიეფში გატარე-

მოდელის გამოცდა ექსპერიმენტულად უნდა ჩატარ-

ბა ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით.

დეს აკადემიკოს ცოტნე მირცხულავას სახელობის

ნაშრომში განხილულია წყალდიდობის პერიოდ-

წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის ლაბორატორია-

ში წყალსაცავისათვის ნამატი ხარჯის ქვემო ბიეფში

ში, რათა დაზუსტდეს გამოსაკვლევად შერჩეული

უსაფრთხო გატარების კვლევა რეალური პროექტის

ვარიანტის უპირატესობა არსებულ წყალსაგდებ ნა-

მაგალითზე. საკვლევი ობიექტისათვის დადგენი-

გებობასთან შედარებით და შეირჩეს ახალი ტიპის

ლია ქვემო ბიეფში გასატარებელი ნამატი წყლის

წყალსაგდები ნაგებობის ოპტიმალური ზომები. ჩა-

ხარჯის (𝑄 = 135 მ3/წმ) მაქსიმალური რაოდენობა,

ტარებული ცდის შედეგად მიღებულ მონაცემებზე

რომელიც ახალი ტიპის ფართოზღურბლიანი წყალ-

დაყრდნობით შესაძლებელი იქნება ნატურაში განი-
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საზღვროს ფართოზღურბლიანი წყალსაშვიდან გა-

რეშე შეუძლებელია ექსპერიმენტის დაგეგმვა, ჩატა-

დადინებული წყლის თავისუფალი ზედაპირის ნიშ-

რება და მიღებული შედეგების დამუშავება.

ნულები შემაუღლებელ ნაგებობაში.

მოცემული ნაშრომი წარმოადგენს ახალი ტიპის
კონსტრუქციული წყალსაგდები ნაგებობის ექსპე-

საკვანძო სიტყვები: კატასტროფული ხარჯი;
სწრაფდენი; ფართოზღურბლიანი წყალსაშვი; შე-

რიმენტულ კვლევას რეალური დაპროექტების მაგალითზე.
ფართოზღურბლიანი წყალსაშვის წყალსაგდებ

მაუღლებელი ნაგებობა.

ნაგებობასთან შეუღლების ჰიდრავლიკური კვლევა
საშუალებას მოგვცემს შევარჩიოთ ისეთი შემაუღლებელი ნაგებობის (ფართოზღურბლიან წყალსაშვსა

შესავალი

და წყალსაგდებ არხს შორის) ოპტიმალური კონსტ-

მეცნიერებისა და ტექნიკის ამა თუ იმ სფეროში,

რუქციული ზომები, რომელიც შეამსუბუქებს და გა-

კვლევის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია ექს-

ამარტივებს ჰიდროკვანძის შემადგენლობაში წყალ-

პერიმენტული კვლევა. საკვლევი სამუშაოები შეიძ-

საგდები ნაგებობის კონსტრუქციას მთლიანობაში,

ლება დაიყოს სამ ეტაპად: ექსპერიმენტი, დაგეგმვა

ხოლო არსებულ საინვესტიციო (არხაშენის ჰიდრო-

და ანალიზი. ექსპერიმენტი ან ექსპერიმენტის მომ-

კვანძი არხაშენიხევზე, თეძმის ჰიდროკვანძი მდ. თე-

ზადება ითვალისწინებს საკითხის დასმას, ოპტიმი-

ძამზე და ა.შ.) მიღებული შედეგების დანერგვა

ზაციის პარამეტრების შერჩევას, ექსპერიმენტში

მოგვცემს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ ეფექტს.

ფაქტორების დონეების სათანადო შეხამებას. დაგეგმვა ითვალისწინებს დაკვირვებათა საჭირო რაო-

ძირითადი ნაწილი

დენობას, ექსპერიმენტის ჩატარების წესის, რანდო-

სამეცნიერო-კვლევითი თემა საშუალებას მოგვ-

მიზაციის მეთოდის განსაზღვრას და მათემატიკუ-

ცემს დავადგინოთ კონსტრუქციის ან ჰიდროკვანძის

რი მოდელის დამუშავებას.

შემადგენელი კონსტრუქციების ის ოპტიმალური

რთული ექსპერიმენტის ორგანიზაციის მნიშვ-

ზომები, რომელიც შესაძლებელს გახდის ექსპერი-

ნელოვანი პრინციპია სისტემური მიდგომა, რომე-

მენტული კვლევების საფუძველზე წყალსაცავის ნა-

ლიც ითვალისწინებს ექსპერიმენტში მონაწილე

მატი ხარჯი უსაფრთხოდ გატარდეს ქვემო ბიეფში.

ყველა დანადგარის ერთ სისტემაში განხილვას და

პროექტით დადგენილია ხარჯის რაოდენობა, რომე-

შესაბამისი მათემატიკური მოდელის შექმნას. მათე-

ლიც უნდა გატარდეს ქვემო ბიეფში, 𝑄 = 135 მ3/წმ.

მატიკური მოდელი მიგვანიშნებს თუ რა აუცილე-

წყლის ხარჯის აღნიშნული რაოდენობის გასატარებ-

ბელი გაზომვები და რა თანამიმდევრობით უნდა

ლად, არსებული პროექტით გათვალისწინებულია

იქნეს ჩატარებული. მათემატიკური მოდელის გა-

თვით კაშხლის თხემზე 3 მ სიმაღლის პრაქტიკული
პროფილის კაშხლის მოწყობა საერთო სიგანით
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𝐵 =40 მ. პროექტი შესრულებულია ბელარუსის

𝑉ნ
=
𝑉მ

რესპუბლიკის „Белгипроводхоз“-ის საპროექტო ინ-

ℎნ
=𝑚
ℎმ

.

=𝑚

.

,

სტიტუტის მიერ 2014 წელს (ინსტიტუტის მთავარი
სადაც 𝑚 მოდელირების მასშტაბია.

ინჟინერი ი. კოპუსტინსკი).
მეცნიერული კვლევის საფუძველზე შემუშავებუ-

ნატურასა და მოდელზე ნაკადის ხარჯების ფარ-

ლია ფართოზღურბლიანი წყალსაშვის წყალსაგდებ

დობა გამოითვლება შემდეგი დამოკიდებულებით:

ნაგებობასთან შეუღლების ჰიდრავლიკური გაანგა𝑄ნ 𝑉ნ 𝜔ნ
=
=𝑚
𝑄მ 𝑉მ 𝜔მ

რიშების მეთოდი, რომელიც პრინციპულად განსხვავებულია რეალურად დაპროექტებული პრაქტიკული პროფილის წყალსაშვის გაანგარიშების მეთოდისგან, რომელიც არ ცვლის პროექტში არსებულ
ძირითად პარამეტრებს (𝑄საანგ. = 135 მ3/წმ; 𝐵 = 40 მ.

ტული კვლევის პარამეტრები, სადაც 𝑚 = 𝑙ნ ⁄𝑙მ ; 𝑙ნ
და 𝑙მ ნაგებობის შესაბამისი ზომებია ნატურასა და
მოდელზე ხოლო 𝑙 ⁄𝑚 = 115 არის მოდელირების
გეომეტრიული

მასშტაბი

ლაბორატორიაში

არსებული სამოდელო არხის ზომების გათვალისწინებით.

𝑚 =𝑚

.

ზემოთ აღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით დამზადდა ლაბორატორიულად გამოსაცდელი მოდელი (იხ. სურ. 1).

ზღურბლის სიგანეს; ნ.შ.დ. ∇ 492 მ. დ. და ა.შ.)
მოცემულ ნაშრომში გადმოცემულია ექსპერიმენ-

.

ექსპერიმენტული კვლევისთვის ჰიდრავლიკური მოდელი შედგება ფართოზღურბლიანი წყალსაშვისაგან 1; არაცილინდრული, არაპრიზმული არხისაგან 2, რომელიც სახსროვან-მოძრავი დამჭერებით მიერთებულია ფართოზღურბლიან წყალსაშვზე, რაც საშუალებას იძლევა ცდის მიმდინარეობისას არაპრიზმული, არაცილინდრული ფორმის შემაუღლებელ არხს შევურჩიოთ სხვადასხვა ქანობი

ჰიდრავლიკური პროცესების მოდელირება შესრულებულია ფრუდის კრიტერიუმით. კერძოდ:

და სხვადასხვა ქანობის შემთხვევაში შერჩეულ მახასიათებელ კვეთებში განისაზღვროს წყლის სიღრმე [4-5]. ასევე არაპრიზმულ დამაწყნარებელ არხზე

𝑉მ
𝑉ნ
=
𝑔მ ℎმ 𝑔ნ ℎნ

სახსროვან-მოძრავი დამჭერებით მიმაგრებულია

სადაც ℎნ , ℎმ არის შესაბამისად ნატურასა და მო-

რეგულირება სხვადასხვა ქანობის შესარჩევად შე-

დელზე ნაკადის სიღრმე, ცხადია 𝑔მ = 𝑔ნ , მაშინ

საძლებელია ქანობის რეგულირებადი დამჭერით 4.
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სურ. 1. ფართოზღურბლიანი წყალსაშვის წყალსაგდებ ნაგებობასთან შეუღლების
ექსპერიმენტული კვლევის მოდელი

_____________________________________
სტუ-ის შრომები – Works of GTU
№2 (524), 2022

122

ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

საინჟინრო საქმე – Engineering

ების განსაზღვრა მოდელის და ჰიდრავლიკური
ღარის სხვადასხვა კვეთში. ცდის ჩასატარებლად და
მოდელის განსათავსებლად ჰიდრავლიკურ ღარში
ოპტიმალურ კვეთს წარმოადგენს პკ. 0+5.0-ზე, ასევე
ჰიდრავლიკურ ღარში ცდის მიმდინარეობისას
წყლის ხარჯის ტარირება შესაძლებელია სამკუთხა
კვეთის წყალსაშვის საშუალებით, რომლის განთავსება შესაძლებელია პკ. 0+1-ზე.
წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის ბაზაზე არსებულ ჰიდრავლიკურ ლაბორატორიაში განთავსებულ ჰიდრავლიკურ ღარზე დამონტაჟებული მოძრავი მზომი ტესტერის გამოყენებით შესაძლებელი
გახდა, როგორც სამკუთხა წყალსაშვზე, ისე ჰიდრავლიკური მოდელის ნებისმიერ კვეთში განსასურ. 2. ჰიდრავლიკურ ღარში განთავსებული
ფართოზღურბლიანი წყალსაშვის წყალსაგდებ ნაგებობასთან
შეუღლების ექსპერიმენტული კვლევის მოდელი

ზღვრულიყო ნაკადის, წყლის თავისუფალი ზედაპირის ნიშნულები და მიღებული მონაცემები აღგვერიცხა შესაბამის ლაბორატორიული კვლევის

ფართოზღურბლიანი წყალსაშვის წყალსაგდებ

ჟურნალში.

ნაგებობასთან შეუღლების ექსპერიმენტული კვლე-

ფართოზღურბლიანი წყალსაშვის წყალსაგდებ

ვა შესაძლებელია ჩატარდეს საქართველოს ტექნი-

ნაგებობასთან შეუღლების ექსპერიმენტული კვლე-

კური უნივერსიტეტის ცოტნე მირცხულავას სახე-

ვის დაგეგმვის შემდგომ, უშუალოდ განხორციელ-

ლობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის ბაზაზე

და ექსპერიმენტი. მიღებული შედეგები მოცემუ-

არსებულ ჰიდრავლიკის ლაბორატორიაში. ლაბო-

ლია ცხრილში.

რატორიაში განთავსებულია წყლის რეზერვუარი.

მიღებული მონაცემების საფუძველზე შესაძლე-

მისი მკვებავი წყაროა ცენტრალიზებული წყალ-

ბელია ნაკადის სიმაღლისა და 𝑙 მანძილის დამოკი-

მომარაგების სისტემა, რომელიც სახსროვან-მოძრა-

დებულების გრაფიკის აგება, რათა გრაფიკულად

ვი შეერთებით დაკავშირებულია 11.5 გრძივი მეტ-

გამოისახოს ნაკადის გეომეტრიული მდგომარეობა

რის მართკუთხა კვეთის (35 𝑋 28 სმ), ფოლადის

ფართოზღურბლიანი წყალსაშვის წყალსაგდებ ნა-

საყრდენებზე განთავსებულ ჰიდრავლიკურ ღარ-

გებობასთან შეუღლების ექსპერიმენტული კვლე-

თან. ლაბორატორიაში არსებული ჰიდრავლიკური

ვის პროცესში შემაუღლებელი ნაგებობის მოცემულ

ღარი აღჭურვილია სანიველირე ბაფთითა და მზო-

კვეთებში და შემდგომ, მოდელზე მიღებული მონა-

მი ტესტერით, რომელთა მეშვეობით ცდის მიმდი-

ცემები სათანადო ფორმულების გამოყენებით გადა-

ნარეობის პროცესში შესაძლებელია წყლის დონე-

ანგარიშებულ იქნეს ნატურაში.
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ცხრილი
პიკეტი

0+05.00

0+05.10

0+05.20

0+05.28

0+05.348

წყლის ზედაპირის
ნიშული h მმ

84.84

63.67

47.00

35.24

32.53

შემაუღლებელი
ნაგებობის ნიშნულები

75.71

58.47

41.22

27.42

15.69

ნაკადის შრის სისქე

9.13

5.20

5.78

7.82

16.84

სურ. 3. ფართოზღურბლიანი წყალსაშვის წყალსაგდებ ნაგებობასთან შეუღლების ექსპერიმენტული
კვლევით მიღებული შედეგებით აგებული წყლის თავისუფალი ზედაპირის წირი

დასკვნა

მე-3 სურ-ზე მოცემულია ერთი და იმავე 135 მ3/წმ
წყლის ხარჯის შესაბამისი სამოდელო 0.00095 მ3/წმ

1.

ფართოზღურბლიანი წყალსაშვის წყალსაგდებ

წყლის ხარჯისას სხვადასხვა ქანობისას მიღებული

ნაგებობასთან შეუღლების ექსპერიმენტული

წყლის ნაკადის შრის სიმაღლეები წყალსაგდები ნა-

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ არაპრიზ-

გებობის შემაუღლებელი მონაკვეთის სხვადასხვა

მულ, არაცილინდრული მოხაზულობის მქონე

კვეთში და ნაჩვენებია არაპრიზმული, არაცილინდ-

შემაუღლებელ ღარში, არხის მოხაზულობა და,

რული შემაუღლებელი ნაგებობის კალაპოტის გეო-

შესაბამისად, კედლები გავლენას ახდენს ნაკა-

მეტრიული ფორმის ზემოქმედებით ნაკადთა გაშ-

დის მოძრაობაზე. საწყის კვეთში ნაკადის შრე

ლისა და შეუღლების კვეთები.

თანაბარადაა განაწილებული და არხის განივი
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კვეთის შევიწროებისას რადიალური მოძრაო-

ზულობა, წყლის სიღრმეები სწრაფდენთან შე-

ბით სიმეტრიის ღერძის გასწვრივაა, რაც წარ-

უღლების კვეთში და ა.შ.), რომელიც არსებული

მოქმნის ნაკადთა შეუღლების კვეთში, ნაკადის

პროექტით იცვლება 0 < 𝑖 < 40 ფარგლებში.

აზვირთებას. ნაკადთა შეუღლების კვეთის მდე-

ექსპერიმენტულად დადგინდა 𝑏⁄𝐵 ფარდობის

ბარეობას მნიშვნელოვნად განაპირობებს შე-

გავლენა შემაუღლებელი მოდელის ღარში კედ-

მაუღლებელი ნაგებობის ქანობი და სხვა ჰიდ-

ლის გასწვრივ წყლის რადიალურ მოძრაობაზე.

რავლიკური მახასიათებლები.
2.

3.

4.

გამოვლენილი კვლევების საფუძველზე პირვე-

ექსპერიმენტული კვლევით დგინდება შემაუღ-

ლადი შედეგების მიხედვით უნდა შემუშავდეს

ლებელი მოდელის ღარში 𝑖 ქანობის გავლენა გა-

ახალი მოდელი, რომლის ექსპერიმენტული

სატარებელი წყლის ხარჯის პარამეტრებზე

კვლევა მოგვცემს ოპტიმალურ შედეგებს დას-

(წყლის თავისუფალი ზედაპირის წირის მოხა-

მული ამოცანის გადასაწყვეტად.
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Abstract. The issue of safe-sustainable handling of catastrophic costs in the downstream of catastrophic dams is
urgent. With the various constructions available today, catastrophic costs are incurred in the lower stream according
to local conditions. The article discusses research which must spend from upstream to downstream emergency
discharge water for real project, when we have period of flood. There are determined emergency discharge water
for research object (135 m3/sec), which must be implemented through a new type of broad threshold and chute
coupling facility. Preliminary research has determined the approximate dimensions of jointing building and its
hydraulic calculation has been carried out. The test of the model developed by the author should be conducted
experimentally in the laboratory of Academician Tsotne Mirtskhulava Institute of Water Management to determine
the advantages of the selected option compared to the existing water spillway and to select the optimal dimensions
of the new type spillway. Based on the data obtained from the experiment, it will be possible to determine the
construction of a free surface mark for runoff.
Resume:

Keywords: emergency water; chute; broad threshold; jointing building.
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შესავალი

მების კორექტირების საკითხები. დადგენილია, რომ
კოდის ფორმირების ალგორითმი უზრუნველყოფს
შეცდომების კორექტირებას 0,5 ალბათობით. გაანალიზებულია კოდისთვის ამ ალბათობის გაზრდის
ცნობილი მეთოდის გამოყენების შესაძლებლობები.
ნაჩვენებია, რომ ეს მეთოდი უზრუნველყოფს ხაზში

„მანჩესტერის“ კოდი ფართოდ გამოიყენება სახაზო სიგნალის სახით ბოჭკოვან-ოპტიკურ ტექნოლოგიებში – Token Ring, Ethernet (IEEE 802.3 და
10BASE-T სტანდარტები), MIL-STD და სხვ. ეს კოდი
განეკუთვნება სახაზო კოდების mBnB კლასს [1].
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კოდის ფორმირების ალგორითმი მდგომარეობს

ბული კოდი ხასიათდება სიჭარბით, რომელიც იძ-

იმაში, რომ საწყისი იკმ სიგნალის (სურ. 1,ა) სიმ-

ლევა სახაზო შეცდომების აღმოჩენის და მათი

ბოლო 1 გამოისახება ბლოკით 10, ხოლო სიმბოლო

გასწორების (კორექტირების) საშუალებას.

0 - ბლოკით 01 (სურ. 1, ბ). შესაბამისად, ფორმირე-

T
ა

t

ბ

t

სურ. 1. „მანჩესტერის“ კოდის ფორმირების ალგორითმი

ჯერ კიდევ ორი-სამი ათეული წლის წინ, რო-

ლებოდა, რადგან კოდური კომბინაციები არ შეი-

დესაც ძირითადად აქცენტი გაკეთებული იყო ხმო-

ცავს მაკორექტირებელი კოდებისთვის დამახასია-

ვანი ინფორმაციის გადაცემაზე, გადაცემის ხაზში

თებელ დამხმარე (შემმოწმებელ) თანრიგებს. მიუ-

შეცდომების ალბათობის დასაშვები სიდიდე იყო

ხედავად ამისა, აღნიშნულ კოდებში, საკუთარი სი-

10-5-10-6. დღეისათვის, როდესაც გადასაცემი ინ-

ჭარბის არსებობის გამო, ჯერ კიდევ წლების წინ

ფორმაციის სახეობები გაცილებით მრავალფეროვა-

ჩვენ გამოვთქვით ვარაუდი, რომ მათ გარკვეულ-

ნია და მათი დაუმახინჯებლად მიღებისადმი წაყე-

წილად შესწევს შეცდომების კორექტირების უნარი

ნებულია მკაცრი მოთხოვნები, ეს სიდიდე შეადგენს

დამოუკიდებლად, დამხმარე თანრიგების გარეშე.

10-12-10-13. ასეთი ალბათობის მისაღწევად კი საჭი-

ამ მიმართულებით ჩატარებული კვლევების შედე-

როა ტელეკომუნიკაციის სისტემების ხარისხობრი-

გები ასახულია არაერთ ნაშრომში, რომლებიც გამო-

ვი მაჩვენებლების და, მათ შორის, შეცდომების აღ-

ქვეყნებულია როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე საზ-

მოჩენისა და კორექტირების ალბათობების, ზრდის

ღვარგარეთ [2,3,4 და სხვ ].

შესაძლებლობების მუდმივი კვლევა.

მოცემული ნაშრომის მიზანია „მანჩესტერის“

ისტორიულად mBnB კლასის კოდებისთვის ყუ-

კოდის მაკორექტირებელი თვისებების ანალიზი და

რადღება გამახვილებული იყო შეცდომების აღმო-

კორექტირების ალბათობის გაზრდის შესაძლებ-

ჩენაზე, რაც ხორციელდებოდა ხაზში გადაცემის

ლობების კვლევა.

ხარისხის კონტროლის მიზნით. შეცდომების კორექტირების ოპერაცია აქ ფაქტობრივად არ განიხი-
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ძირითადი ნაწილი
„მანჩესტერის“ კოდის ფორმირების ზემოთ მოყ-

მართლაც, განვიხილოთ მე-2 ა სურ-ზე ნაჩვენები
„მანჩესტერის“

კოდის

ფრაგმენტი,

რომელშიც

ვანილი ალგორითმიდან გამომდინარეობს, რომ

შეცდომის ზეგავლენით დაზიანებულია სიმბოლო

ორთანრიგა კომბინაციების შესაძლო ოთხი ვარიან-

1 (სურ-ზე დაშტრიხულია). შედეგად მიმღებზე და-

ტიდან კომბინაციები 10 და 01 დასაშვებია, 00 და 11

ფიქსირებულ ფრაგმენტს ექნება მე-2 ბ სურ-ზე ნაჩ-

კი – აკრძალული. სწორედ ეს უკანასკნელები გამოი-

ვენები სახე.

ყენება სახაზო კოდში შეცდომების აღმოსაჩენად.

სურ. 2. „მანჩესტერის“ კოდის ფრაგმენტის დამახინჯება შეცდომის ზეგავლენით

როგორც ვხედავთ, მიღებულ ფრაგმენტში და-

საშვები 01 კომბინაციის მეორე თანრიგის (როგორც

ზიანებულ ტაქტურ ინტერვალზე ჩნდება აკრძალუ-

ეს მე-2 სურ-ზეა ნაჩვენები), ისე მეორე დასაშვები

ლი კომბინაცია 00, რაც მიუთითებს ხაზში შეც-

(10) კომბინაციის პირველი თანრიგის დაზიანე-

დომის არსებობაზე, ე.ი. აღმოჩენილია შეცდომა.

ბისას. ამრიგად, ჭეშმარიტი კომბინაციის აღდგენის

უნდა ითქვას, რომ, mBnB კლასის ბევრი კოდისგან

ალბათობა 0,5-ის ტოლია.

განსხვავებით, „მანჩესტერის“ კოდში შეცდომის არ-

განვიხილოთ შეცდომის კორექტირების ალბა-

სებობა ყოველთვის იწვევს აკრძალული კომბინა-

თობის გაზრდის შესაძლებლობები ჩვენ მიერ [5]-ში

ციის გაჩენას, თანაც იმ ტაქტურ ინტერვალზე, რომ-

შემოთავაზებული მეთოდის გამოყენებით. დეტა-

ლის სიმბოლოც ზიანდება. ასეთ შემთხვევაში ამბო-

ლებში ჩაუწვდომლად მოკლედ აღვწეროთ ამ მე-

ბენ, რომ მოხდა შეცდომის ლოკალიზებული აღ-

თოდის არსი.

მოჩენა.
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, შეცდომის აღმოჩენის ალბათობა „მანჩესტერის“ კოდში 1-ის ტოლია.

გადამცემ მხარეს ციფრული ნაკადი გამოისახება
ფრაგმენტების სახით, რომლებიც შეიცავს ტაქტური
ინტერვალების გარკვეულ i რაოდენობას. ფრაგმენტე-

რაც შეეხება შეცდომის კორექტირებას, იგი ასე-

ბის საზღვრების დასაფიქსირებლად გამოიყენება სინ-

თი ალბათობით არ ხდება. მართლაც, აკრძალული

ქრონიზების სიგნალები, რომლებიც ორი აკრძალუ-

00 კომბინაცია შეიძლება წარმოიქმნას როგორც და-

ლი კომბინაციისგან შემდგარ ბლოკს წარმოადგენს.
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ამის შემდგომ ხდება ფრაგმენტების ანალიზი

ციის საერთო რაოდენობა მცირდება ერთით. მაშა-

იმის დასადგენად, ლუწია თუ კენტი მათში თითო-

სადამე, თუ გადამცემ მხარეს ეს რაოდენობა იყო

ეული დასაშვები კომბინაციის რაოდენობა. ფრაგ-

ლუწი, მიმღებში იქნება კენტი და პირიქით. ამრი-

მენტების ბოლოს სპეციალურად გამოყოფილ და-

გად, ერთ-ერთ დამატებით ტაქტურ ინტერვალზე

მატებით ტაქტურ ინტერვალებზე, რომელთა რაო-

გადამცემსა და მიმღებში წარმოქმნილი კომბინა-

დენობა დასაშვები კომბინაციების რაოდენობის

ციები ერთმანეთისგან განსხვავებული იქნება, რაც

ტოლია, განთავსდება წინასწარ შერჩეული კომბი-

მიუთითებს, რომ შესაბამისი აკრძალული კომბი-

ნაციები, რომელთაგან ერთი მიუთითებს დასაშვე-

ნაცია უნდა შეიცვალოს იმ დასაშვებით, რომლის

ბი კომბინაციების რაოდენობის ლუწობაზე, მეორე

რაოდენობის ლუწობის ან კენტობის შესახებ ინ-

კი – კენტობაზე (თითოეული ტაქტური ინტერვალი

ფორმაცია განთავსებულია ამ ინტერვალზე.

განსაზღვრულია ამ ინფორმაციის გადასაცემად
კონკრეტული დასაშვები კომბინაციის შესახებ).

განვიხილოთ მეთოდის გამოყენების შესაძლებლობები „მანჩესტერის“ კოდთან მიმართებაში.

მიმღებ მხარეს წარმოებს სინქრონიზების სიგ-

i ტაქტური ინტერვალის შემცველი ფრაგმენტე-

ნალის აღმოჩენა, შემდეგ კი ხდება იგივე ოპერაციე-

ბის საზღვრების დასაფიქსირებლად გამოვიყენოთ

ბი, რაც გადამცემ მხარეს, კერძოდ, ფრაგმენტებში

აკრძალული კომბინაციებისგან შედგენილი ბლოკი

თითოეული დასაშვები კომბინაციის რაოდენობის

0011. რადგან დასაშვები კომბინაციების რაოდენობა

ლუწობის ან კენტობის განსაზღვრა და შესაბამისი

2-ია, ამიტომ დამხმარე ინფორმაციის განთავსე-

კომბინაციების ფორმირება დამხმარე დროით ინ-

ბისთვის გამოვყოთ ფრაგმენტის ბოლო ორი ტაქტუ-

ტერვალებზე. პარალელურად, მეხსიერების მოწყო-

რი ინტერვალი: პირველი – 01 დასაშვები კომ-

ბილობაში იწერება მიღებული სიგნალის დამხმარე

ბინაციის რაოდენობის ლუწობის ან კენტობის თაო-

დროით ინტერვალებზე განთავსებული ინფორმა-

ბაზე ინფორმაციის განსათავსებლად, მეორე – იმავე

ცია. ამის შემდეგ ხდება გადამცემისა და მიმღების

დანიშნულებით 10 კომბინაციისთვის. კომბინაცია-

ცალსახა დამხმარე დროით ინტერვალებზე განთავ-

თა ლუწი რაოდენობის დროს შესაბამის დამხმარე

სებული კომბინაციების შედარება.

ინტერვალზე ვაფორმიროთ 10 კომბინაცია, კენტი

თუ ხაზში შეცდომა არ არის, მაშინ გადაცემული

რაოდენობის დროს კი – 01. ასეთი სახით წარმოდ-

და მიღებული მიმდევრობები იდენტურია, შესაბა-

გენილი გადამცემზე ფორმირებული ფრაგმენტი

მისად, ორივე მიმდევრობის ცალსახა დამატებით

ნაჩვენებია მე-3 ა სურ-ზე. აქ იგულისხმება, რომ თი-

დროით ინტერვალებზე განლაგებული კომბინა-

თოეული დასაშვები კომბინაციის რაოდენობა ფრაგ-

ციები ერთმანეთს ემთხვევა.

მენტში კენტია – როგორც (i-1)-ე, ისე i-ურ სატაქტო

თუ მოხდა შეცდომა, მაშინ ერთ-ერთი დასაშვები

ინტერვალზე ფორმირებულია კომბინაცია 01.

კომბინაცია იქცევა აკრძალულად, ე.ი. ამ კომბინა-
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სურ. 3. კორექტირების ალბათობის გაზრდის მეთოდის გამოყენება „მანჩესტერის“ კოდისთვის

ხაზში შეცდომის არსებობის პირობებში (სურ. 3,
ა) მიმღებში 01 კომბინაციის რაოდენობა ერთით

რომ აკრძალული კომბინაცია წარმოიქმნა 01 კომბინაციის დაზიანების შედეგად.

მცირდება, ე.ი. ლუწი ხდება. შესაბამისად, მიმღებში
(i-1)-ე დამხმარე ინტერვალზე ფორმირდება 10 კომ-

დასკვნა

ბინაცია (სურ. 3,ბ) და ამ ინტერვალზე გადამცემსა და

ამრიგად, ზემოთ აღწერილი მეთოდის გამოყენე-

მიმღებზე ფორმირებული კომბინაციები ერთმა-

ბისას „მანჩესტერის“ კოდში ხდება ყველა შეცდომის

ნეთისგან განსხვავებული იქნება. ეს კი მიანიშნებს,

კორექტირება, ე.ი. კორექტირების ალბათობა 1-ის
ტოლია.
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Abstract. During the transmission of digital telecommunication signals, great attention is paid to the correction
of line errors, which significantly increases the quality of information receiving. Issues of error correction in the
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ანოტაცია. ცნობილია, რომ სარკინიგზო მაგისტ-

მვასა და გატარებას.
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განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სარკინიგზო

პრობლემის არსი მსოფლიოს და საქართველოს რკი-

მაგისტრალების კაპიტალდაბანდებისას წინასწარ

ნიგზებზე.
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ოებში ჩადებული კაპიტალდაბანდების ნაზღაურე-

პლუატაციო მონაცემების გაუარესების ძირითადი

ბის ვადას. რადგან სარკინიგზო ხაზების ექსპლუა-

მიზეზები.

ტაცია დაკავშირებულია მნიშვნელოვან დანახარ-

გამოყოფილია საქართველოს რკინიგზის მასშტა-

ჯებთან, ამიტომ მისი სიდიდის დასაშვები ზღვრე-

ბით დაბალი ტვირთდაძაბულობის სარკინიგზო ხა-

ბის ფარგლებში არსებობა საჭიროებს პერიოდულ
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პროცენტული შემადგენლობა ქვეყნის საერთო სარ-

ნიშნული პრობლების მოგვარებისადმი სხვადასხვა

კინიგზო ქსელში.

ქვეყნის გამოცდილება და შესაძლო სტრატეგიული

სტატიაში ჩამოყალიბებულია უცხოური გა-

გადაწყვეტილებები.

მოცდილების ანალიზის შედეგად გამოკვეთილი
დაბალი ტვირთდაძაბულობის სარკინიგზო მო-

ძირითადი ნაწილი

ნაკვეთების ექსპლუატაციის ძირითადი ტენდენ-

რკინიგზის ისტორიაში გარკვეული პერიოდის

ციები და მათ საფუძველზე წარმოდგენილია ოთ-

განმავლობაში გაბატონებული იყო აზრი, რომ კონკ-

ხი სტრატეგია, რომელსაც შესაძლებელია და-

რეტული სარკინიგზო მაგისტრალის ფუნქციონი-

ეყრდნოს საქართველოში დტრხ-ის ინფრასტრუ-

რებისთვის საკმარისი იყო ერთჯერადად, მშენებ-

ქტურის გამოყენებისადმი სახელმწიფო მიდგომა,

ლობამდე ჩატარებული საფუძვლიანი ტექნიკურ-

რომელიც დღემდე არაა ჩამოყალიბებული.

ეკონომიკური დასაბუთება და შემდგომში მისი რე-

სტატიაში აღნიშნულია, რომ თითოეულ შე-

სურსი და სიცოცხლისუნარიანობა იქნებოდა ,,განუ-

მოთავაზებულ სტრატეგიას აქვს განსხვავებული

საზღვრელი“ ვადის იმ პირობით, თუ დადგენილი

ეფექტურობა და შერჩევის პირობები, ამიტომ

წესის მიხედვით მოხდებოდა მათი მოვლა-შენახვა,

მისი განხილვა უნდა მოხდეს თითოეული და-

რემონტი და ექსპლუატაცია.

ბალი ტვირთდაძაბულობის სარკინიგზო მონაკ-

მე-20 საუკუნის 90-იანი წლებიდან ამ შეხედუ-

ვეთის პრობლემების შესაბამისად ინოვაციური

ლებას საფუძველი შეერყა და სარკინიგზო მაგისტ-

და/ან ტრადიციული მიდგომებით დაბალი აქ-

რალების სხვადასხვა მიზეზით დატვირთვის შემცი-

ტივობის რკინიგზის ხაზების მოქმედების ადაპ-

რებამ არაერთი მიმართულება აქცია დაბალი ტვირთ-

ტური მექანიზმების შემუშავებისთვის.

დაძაბულობის, უფრო სწორად კი არასაკმარისი
ტვირთდაძაბულობის სარკინიგზო მონაკვეთებად.

საკვანძო სიტყვები: დაბალი ტვირთდაძაბუ-

ცხადია, სარკინიგზო ინდუსტრიაში საჭირო გახ-

ლობის სარკინიგზო მონაკვეთი; დტრხ-ის პრობ-

და მრავალი შეხედულების და თეორიის გადახედვა

ლემის გადაჭრის კონცეფციები; სარკინიგზო მონაკ-

და მსოფლიოს მეცნიერთა შრომებში გამოჩნდა შე-

ვეთის საექსპლუატაციო მაჩვენებლები.

საბამისი კვლევები, რომლებიც ეძღვნება გატარებული ღონისძიებების ანალიზსა თუ შესაძლო საინჟინრო ღონისძიებათა ეფექტიანობის დასაბუთებას.

შესავალი
21-ე საუკუნეში უკვე ნათელი გახდა, რომ არაერთი სარკინიგზო ხაზის ფუნქციონირება საექსპლუატაციო ხარჯების დასაშვებ სიდიდეებს არ
შეესაბამება, რამაც გააუარესა იმ საერთო სარკინიგზო ქსელის ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომელსაც
იგი მიეკუთვნებოდა. სტატიაში განხილულია აღ-

დაბალი ტვირთდაძაბულობის სარკინიგზო ხაზების ეფექტურად გამოყენების პრობლემა, რომელშიც იგულისხმება საერთო სარგებლობის რკინიგზები უმნიშვნელო როლითა და დაბალი ტვირთდაძაბულობით, დღეისათვის ძალზე აქტუალური
საკითხია.

_____________________________________
სტუ-ის შრომები – Works of GTU
№2 (524), 2022

134

ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

საინჟინრო საქმე – Engineering

საქართველოს რკინიგზის მასშტაბით თუ გან-

გადასაზიდი ტვირთის სტრუქტურის, დანიშნუ-

ვიხილავთ, დაბალი ტვირთდაძაბულობის სარკი-

ლებისა და მოცულობების ცვლილებამ 21-ე საუ-

ნიგზო ხაზების სიგრძე დაახლოებით 600 კმ-ია, რაც

კუნის დასაწყისისთვის, ასევე ქვეყნებში წარმოე-

მთლიანი სარკინიგზო ქსელის დაახლოებით 45%-

ბების სახეებისა და კონცენტრაციის ცვლილებამ გა-

ია (ცხრ. 1) და ეს ძირითადად ერთლიანდაგიანი

მოიწვია რკინიგზის არაერთ მონაკვეთზე ტვირთ-

რკინიგზებია [1].

ბრუნვის შემცირება და ისინი მცირედ მოქმედნი
გახადა.

ცხრილი 1
საქართველოს რკინიგზის ლიანდაგების სიგრძე, კმ
#

სადგურების დასახელება

მანძილი, კმ

მთავარი მაგისტრალები
1.

თბილისი - სამტრედია

240

2.

სამტრედია - ბათუმი

104

3.

სამტრედია - ფოთი

67

4.

სენაკი - განთიადი

228

5.

თბილისი - გარდაბანი (ბეიუკ კიასიკი)

40

6.

თბილისი - სადახლო (აირუმი)

59

ჯამი

738
დაბალი ტვირთდაძაბულობის რკინიგზის ხაზები

1.

ოჩამჩირე - აკარმარა

36

2.

ინგირი - ჯვარი

35

3.

ნატანები - ოზურგეთი

19

4.

ბროწეულა - წყალტუბო

23

5.

რიონი - ტყიბული

48

6.

ზესტაფონი - საჩხერე

49

7.

ხაშური - ვალე

90

8.

ბორჯომი - ბაკურიანი

38

9.

გორი - ცხინვალი

33

10.

მარნეული - კაზრეთი

42

11.

თბილისი - თელავი

149

12.

პოსტი 89კმ - დედოფლისწყარო

38

ჯამი

600

სულ

1338
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ერთი შეხედვით ასეთი რკინიგზის ხაზების ფუნ-

ჩვენ გავაანალიზეთ დაბალი ტვირთდაძაბულო-

ქციონირების შეჩერება პრობლემის გადაწყვეტის

ბის სარკინიგზო მონაკვეთების ექსპლუატაციის

გზას უნდა წარმოადგენდეს, თუმცა, თუ გავაანა-

უცხოური გამოცდილება, რომლის საფუძველზე შე-

ლიზებთ სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარების

საძლებელი გახდა მეტნაკლებად გაეზარდათ დაბა-

ტენდენციებს, იკვეთება, რომ დაბალი ტვირთ-

ლი ტვირთდაძაბულობის სარკინიგზო მონაკვე-

დაძაბულობის რკინიგზების მონაკვეთების არსე-

თების ეფექტურობა [4], რაც მოყვანილია მე-2

ბობა გარდაუვალი პროცესია, ამიტომ კიდევ უფრო

ცხრილში.

აქტუალური ხდება მათი გამოყენების ეფექტურობის ზრდის კვლევა [2,3].
ცხრილი 2
დაბალი ტვირთდაძაბულობის რკინიგზის ხაზების ეფექტურობის
გაუმჯობესების გზები
#

ქვეყანა

დაბალი ტვირთდაძაბულობის რკინიგზის ხაზების უბნების ეფექტურობის
გაუმჯობესების გზები
საკუთრების ფორმის შეცვლა; გადაზიდვების რეორგანიზაციის სახელმწიფო

1

აშშ

პროგრამები; მონაკვეთების იჯარით გადაცემა; მესამე პირებზე გაყიდვა; ცალკეულ
შემთხვევებში დახურვა.
დისპეტჩერული

ცენტრალიზაციის

გამარტივება;

სპეციალური

მოძრავი

შემადგენლობის გამოყენება; სატელიტურ ნავიგაციაზე დაფუძნებული სისტემების
2

გერმანია

გამოყენება; ტარიფების ფორმულირების დიფერენცირებული მიდგომა, ზოგიერთ
შემთხვევაში გარკვეული მონაკვეთების დახურვა და ტრანსპორტის სხვა სახეობაზე
გადასვლა.
ლიანდაგის

3

შვედეთი

ხარისხის

გაუმჯობესება

და

მონაკვეთების

ელექტრიფიკაცია;

გადაზიდვების ტარიფების ფორმირებისადმი დიფერენცირებული მიდგომა;
სპეციალური მოძრავი შემადგენლობის გამოყენება; სატელიტურ ნავიგაციაზე
დაფუძნებული სისტემების გამოყენება; საავტომობილო გზებად გადაკეთება.
კერძო სექტორისთვის გადაცემა საკონკურსო საფუძველზე ისეთ ინტერმოდალურ

4

ნიდერლანდები

კომპანიებზე,

რომლებიც

ასრულებენ

საავტომობილო

და

სარკინიგზო

გადაზიდვებს.
სპეციალური მოძრავი შემადგენლობის გამოყენება; გამტარუნარიანობის და
5

ფინეთი

მატარებლის მოძრაობის უსაფრთხოების გაზრდა, მომსახურე პერსონალის
საჭიროების შემცირება.
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უცხოური გამოცდილების ანალიზის შედეგად
გამოიკვეთა, რომ დაბალი ტვირთდაძაბულობის

ფუძველზე გამოკვეთილი ოთხი სტრატეგიიდან
ერთ-ერთს:

სარკინიგზო მონაკვეთების ექსპლუატაციის ძირითადი ტენდენციებია:

სტრატეგია 1. დტრხ-ის ინფრასტრუქტურის მიმდინარე მოვლა-შენახვის ხარჯის შემცირება ან

 მატარებლების მოძრაობის სამართავად სა-

მოდერნიზაცია.

ტელიტური ნავიგაციის გამოყენება, რაც სიგ-

სტრატეგია 2. დტრხ-ის ინფრასტრუქტურის სა-

ნალიზაციის, კავშირგაბმულობის და ბლო-

კუთრების ფორმის ცვლილება მათი პრივატიზების

კირების აღჭურვილობის გარკვეულ ნაწილ-

გზით ან იჯარით გადაცემა სუბსიდირებით დაინ-

ზე უარის თქმის საშუალებას იძლევა, ამით

ტერესებული მხარეებისთვის, მათ შორის ამ ინფრა-

მცირდება საექსპლუატაციო ხარჯი, ვინაი-

სტრუქტურის ექსპლუატაციის პროფილის ცვლი-

დან მათი ექსპლუატაციისათვის საჭიროა

ლების უფლებით. ეს უკანასკნელი შესაძლებელია

ძვირად ღირებული მასალები და ტექნოლო-

ან ცალკე სტრატეგიის სახით იქნეს განხილული ან

გიები;

– ქვესტრატეგიის სახით.

 ცენტრალიზაციის სისტემებში ავტომატიზაციისა და ტელემართვის დანერგვა;

სტრატეგია 3. დტრხ-ის ინფრასტრუქტურის
კონსერვაცია.

 ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვა (მაგალითად, სიგნალიზაციის, კავშირგაბმუ-

სტრატეგია 4. დტრხ-ის ინფრასტრუქტურის
დახურვა სრული დემონტაჟით.

ლობის და ბლოკირების ჩანაცვლება მიკროპროცესორული ტექნოლოგიებით);

აღნიშნული საკითხის კვლევებმა გვიჩვენა, რომ
ზემოთ აღწერილ სტრატეგიებს აქვს განსხვავებუ-

 რკინიგზის ლიანდაგისა და დამხმარე ნაგებო-

ლი ეფექტურობა და შერჩევის პირობები, ამიტომ

ბების ელემენტების ხანმედეგობის გაზრდა;

მისი განხილვა უნდა მოხდეს თითოეული დაბალი

 ენერგეტიკული ხარჯის შემცირება;

ტვირთდაძაბულობის

სარკინიგზო

 სხვა ღონისძიებები, რომლებიც მიმართულია

პრობლემებთან შესაბამისად.

მონაკვეთის

საექსპლუატაციო ხარჯის შემცირებისკენ.
ამ მსოფლიო გამოცდილების გამოყენება შესაძლებელია

საქართველოს

რკინიგზაზე

დასკვნა

დაბალი

სტატიაში დადგენილია, რომ დაბალი ტვირთ-

ტვირთდაძაბულობის რკინიგზის ხაზების მუშაო-

დაძაბულობის რკინიგზის პრობლემატიკა მსოფ-

ბის გასაუმჯობესებლად.

ლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის რკინიგზისთვის

დტრხ-ის ინფრასტრუქტურის გამოყენებისადმი

რეალურად არსებობს და ძალზე აქტუალურია.

სახელმწიფო მიდგომა საქართველოში დღემდე

დღეისათვის მსოფლიოში არსებული განსხვავე-

არაა ჩამოყალიბებული და შესაძლებელია მისი

ბული მიდგომების ანალიზით გამოკვეთილია, რომ

განსაზღვრა დაეყრდნოს ჩვენ მიერ ანალიზის სა-

მათი პრიორიტეტული ორიენტირია არსებული
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ინფრასტრუქტურის შენარჩუნება ფუნქციური და-

პრობლემაა და პრობლემათა მოგვარების მიზნით

ტვირთვის სახეცვლით ან მათი საექსპლუატაციო

წარმოდგენილია ოთხი ძირითადი სტრატეგია ინო-

პარამეტრების გაუმჯობესებით.

ვაციური და/ან ტრადიციული მიდგომებით და-

დადგინდა, რომ დაბალი ტვირთდაძაბულობის
სარკინიგზო მონაკვეთების ექსპლუატაცია საქართველოს

რკინიგზისთვისაც

ძალზე

ბალი აქტივობის რკინიგზის ხაზების მოქმედების
ადაპტური მექანიზმების შემუშავებისთვის.

აქტუალური
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Mothballing and Reactivation of Track Facilities. (In Russian);
3. Russian Railways JSC. (2013, March 5). Order No. 581r - On preparation for the transfer of work on the current
maintenance of low-intensity sections of railway tracks and turnouts to contractors. (In Russian);
4. Smorodintseva, T. A. (2021, September, 6). Solving the problems of operation of railway lines with low-intensity
traffic at the world level. Digitalization: Russia and the CIS in the Context of Global Transformation: Collection
of Articles of the II All-Russian Scientific and Practical Conference, Petrozavodsk, Russia. (In Russian).
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Approaches to Solving the Problems of Operation of Low Load Tension Railway Lines (LLRL) and
Concepts of Key Strategies
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Abstract. It is known that the effective functioning of the railways depends on their load-bearing capacity, and
therefore, special attention is paid to the pre-feasibility study and the payback period of the capital investments
invested in the works during the capital investments of the railways. Because the operation of railway lines is
associated with significant costs, its existence within the allowable limits of its size requires periodic evaluation and
planning and implementation of engineering measures. The essence of the problem created by the operation of lowload railways of the world and Georgian railways are discussed.
The main reasons for the deterioration of the operating data of these railways are reviewed.
Low load railway lines are separated throughout the Georgian Railway and their total length and percentage
composition in the overall railway network of the country are determined.
The article outlines the main trends in the operation of low-load railways identified as a result of the analysis of
foreign experience and presents four strategies based on this trends. Not yet established state approach to the use of
LLRL infrastructure in Georgia can be based on the above mentioned stratages.
It is noted that each of the proposed strategies has different efficiencies and selection conditions, so it should be
considered according to the problems of each low-load rail section with innovative and / or traditional approaches
to develop adaptive mechanisms for the operation of low-activity railway lines.
Resume:
Keywords: LLRL problem solving concepts; low load tension rail section; problem solving concepts; rail section
operation indicators.
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სიმძლავრის რეგულირების სასურველ დინამიკას

ანოტაცია. ცნობილია, რომ წარმოებაში გამოყენებული ელექტრომოწყობილობების ეფექტურობა

და, შესაბამისად, გამოშვებული პროდუქციის მაღალ
ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებლებს.

მნიშვნელოვანწილად ზრდის გამოშვებული პრო-

დღემდე არსებული რკალის სიმძლავრის რეგუ-

დუქციის ხარისხს და რაოდენობას. ტექნოლოგიური

ლირების სისტემები სრულად ვერ აკმაყოფილებს

პროცესების სწორად წარმართვას განსაკუთრებით

ისეთ ძირითად მოთხოვნილებებს, როგორიცაა სა-

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მძიმე მრეწველობის

რეგულირებელი პარამეტრის საკმარისი მგრძნო-

ისეთი დარგისათვის, როგორიცაა მეტალურგიული

ბიარობა, ელექტროდების გადაადგილების ძრავას

წარმოება, სადაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკით-

მართვის სისტემის სწრაფმოქმედება და საიმედო-

ხია მოძრავი ელექტროდების გადაადგილების ელე-

ობა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ელექტრული

ქტრული ძრავების მართვის სისტემის ოპტიმალუ-

ძრავას მართვის სისტემების კვლევა მნიშვნელო-

რობა, რაც, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს რკალის

ვანი სამეცნიერო-ტექნიკური ამოცანაა.
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მოცემულ სტატიაში განხილულია რკალური ღუ-

ნებლების დაბალმა დონემ და მწყობრიდან უეცარმა

მლის ელექტროდების გადაადგილების ელექტრუ-

გამოსვლამ შეიძლება გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი

ლი ძრავას მართვის სისტემის ოპტიმიზაციის საკით-

ფინანსური დანაკარგები.

ხები, რომელიც ეფუძნება მართვაში ლოგიკის გამოყენებას.

მუდმივი დენის ძრავას მართვის არსებული სისტემებისაგან განსახვავებით ძრავას ბრუნთა სიხშირის რეგულირების სისტემაში მისი მკვებავი ტირის-

საკვანძო სიტყვები: განცალკევებული მართვა;

ტორული გარდამსახის განცალკევებული მართვის

ელექტრული ძრავა; რეგულირება; რკალური ღუმე-

და შესაბამისი ლოგიკის გამოყენება უზრუნველ-

ლი; სწრაფმოქმედება და სიზუსტე.

ყოფს მაღალ სიზუსტეს და სწრაფმოქმედებას.
ზემოთ აღნიშნულთან დაკავშირებით ნაშრომში
განხილულია ელექტრული ძრავას მართვის სისტემაში ტირისტორების განცალკევებული მართვის შე-

შესავალი
ელექტრომეტალურგიაში

დარებით მოქნილი სისტემა, რომელიც ეფუძნება
გამოშვებული

პრო-

დუქციის ხარისხი მნიშვნელოვანწილადაა დამოკიდებული გამოყენებული ელექტრული მანქანების

ძრავას ბრუნვის სიხშირის მართვის სისტემაში ოპტიმალური რეგულირების ბლოკის და მოქნილი
ლოგიკის გამოყენებას.

ეფექტურობაზე, რაც, თავის მხრივ, დაკავშირებულია შესაბამისი მართვის სისტემის მაღალ მაჩვენე-

ძირითადი ნაწილი

ბელზე. რკალურ ღუმელში მუშა ელექტროდების გადაადგილების მუდმივი დენის ძრავას მართვის
სისტემებისადმი ძირითადი მოთხოვნებია სწრაფმოქმედება, სიზუსტე და არაავარიულობა, რამაც, თავის
მხრივ, უნდა უზრუნველყოს რკალის სიმძლავრის
რეგულირების სასურველი დინამიკა.
აღნიშნულთან დაკავშირებით, მუდმივი დენის
მართვის სისტემის ოპტიმალურობა არის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო-ტექნიკური ამოცანა.
სტატიაში მოცემულია მუდმივი დენის ძრავას
მართვის სისტემების პრინციპის თეორიული კვლევა
და დამუშავება. აღნიშნული მოწყობილობის ოპტიმალური და საიმედო მუშაობით ნაწილობრივ მიიღწევა გამოშვებული პროდუქციის მაღალი ხარისხი
და რაოდენობა. მათი მუშაობის დინამიკური მაჩვეISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

რკალური ფოლადსადნობი ღუმლის ენერგეტიკულ პარამეტრებზე გავლენის ერთ-ერთი ძირითადი პარამეტრია რკალის დენის დისპერსია, რაც განსაზღვრავს როგორც ელექტროენერგიის ხარჯს, ისე
გამოშვებული პროდუქციის ხარისხს. დენის რხევების არსებობა შეიძლება განპირობებული იყოს როგორც რკალის სიგრძის შემთხვევითი ცვლილებით,
ისე ელექტროდების გადაადგილების მართვის სისტემის სტრუქტურით და ალგორითმით. ელექტროდების გადაადგილების მართვის სისტემაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება რკალის სიმძლავრის ისეთი რეგულირების სისტემების გამოყენებას, რომლებიც უზრუნველყოფს მაქსიმალურ სიზუსტეს, სწრაფმოქმედებას და მართვის მოთხოვ-
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ნილ დინამიკას, რაც, თავის მხრივ მიიღწევა ელექტ-

1-ელ სურათზე ნაჩვენებია მუდმივი დენის ძრა-

როდების გადაადგილების ელექტრული ძრავას

ვას ბრუნვის სიხშირის რეგულირების სისტემის

რეგულირების ოპტიმიზაციით [1].

სტრუქტურული სქემა.

სურ.1 მუდმივი დენის ძრავას მართვის სტრუქტურული სქემა
I არის ძრავას ბრუნვის სიხშირის რეგულირების ბლოკი;
1-გამაძლიერებელი; 2-ტირისტორების მართვის ბლოკი; 3,4-ტირისტორების კათოდური და ანოდური ჯგუფი;
5-მუდმივი დენის ძრავა; 6-ტაქოგენერატორი; 7-დენის შეზღუდვის ბლოკი.

პირველ სურ-ზე ნაჩვენები ძრავას სიხშირის

ზოგიერთ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ძრავას

რეგულირების ბლოკის დანიშნულება არის ბრუნ-

სიჩქარის რეგულირების დიაპაზონის ქვედა ნაწილ-

ვის სიხშირის მოცემულ და ფაქტობრივ მნიშვნე-

ში, ზემოაღნიშნული მუდმივი დენის ძრავას ბრუნ-

ლობებს შორის შედარების სიგნალის გაძლიერება.

ვის სიხშირის რეგულირების სისტემა ვერ აკმაყო-

სიგნალის მოცემული მნიშვნელობა მიეწოდება

ფილებს ტექნოლოგიით მოთხოვნილ დინამიკურ

ძრავას სიჩქარის დავალებიდან, ხოლო ფაქტობრივი

მახასიათებლებს [4].

სიგნალის მნიშვნელობა, რომელიც ძრავას ბრუნვის

აღნიშნული ნაკლოვანების გათვალისწინებით

სიხშირის პროპორციულია – ტაქოგენერატორიდან

შემუშავებულ და გამოცდილ იქნა მუდმივი დენის

[2]. ტირისტორების მართვის ბლოკის დანიშნულე-

ძრავას ბრუნვის სიხშირის რეგულირების სისტემა

ბაა კათოდური და ანოდური ჯგუფებისათვის მარ-

ტირისტორების განცალკავებული მართვით შესაბა-

თვის იმპულსების ფორმირება. გამათანაბრებელი

მისი ლოგიკის გამოყენებით, რომელსაც მე-2 სურ-

დენების შემცირების მიზნით გამოყენებულია L

ზე ნაჩვენები სახე აქვს.

დროსელი [3].
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სურ. 2 მუდმივი დენის ძრავას ტირისტორების განცალკევებული მართვის ლოგიკური სისტემა
I არის ტირისტორების იმპულსურ-ფაზური მართვის ლოგიკური ბლოკი;
1-ძრავას ბრუნვის სიხშირის რეგულირების ბლოკი; 2-ძრავას ბრუნვის სიხშირის მოცემული და ფაქტობრივი სიდიდეების
შედარების სიგნალის გამაძლიერებელი; 3-ელექტრული ძრავა; 4-ტაქოგენერატორი; R-შუნტის წინაღობა.

ძრავას ბრუნვის სიხშირის რეგულირების ბლოკ-

კათოდურ ჯგუფზე გასცემს იმპულსების მიწოდე-

ში რეგულირების სწრაფმოქმედების გაზრდის მიზ-

ბის ბრძანებას და ერთდროულად აკრძალავს იმ-

ნით გამოყენებულია კომპარატორი, რომელიც შეს-

პულსების მიწოდებას ანოდურ ჯგუფზე. R შუნტის

რულებულია К553УД2 ტიპის მიკროსქემის ბაზაზე.

წინაღობიდან მოხსნილი სიგნალის პოლარობის მი-

ტირისტორების იმპულსურ-ფაზური მართვის ლო-

ხედვით დენური ლოგიკური მართვა იძლევა ორ

გიკური ბლოკის დანიშნულებაა დროის განსაზღვ-

ბრძანებას, „ნებართვა“ და „აკრძალვა“. შუნტის წი-

რულ მომენტში გამოიმუშაოს და გასცეს მართვადი

ნაღობიდან მოხსნილი სიგნალი იძლევა დენის არ-

იმპულსები. ბლოკი აწყობილია მართვის ვერტიკა-

სებობის ინფორმაციას როგორც ძალოვან, ისე მართ-

ლურ პრინციპზე და შედგება ფაზის დამძვრელი

ვის წრედში. როდესაც მუშაობს ტირისტორების კა-

R–C წრედისაგან, ტრანზისტორული გასაღებიანი

თოდური ჯგუფი, მაშინ შუნტის წინაღობიდან მო-

სიგნალის მაფორმირებლისაგან, დადებითი უკუ-

ხსნილ სიგნალს აქვს დადებითი პოლარობა, ხოლო

კავშირიანი ინტეგრატორისა და ლოგიკური მოწყო-

ტირისტორების

ბილობისაგან. ლოგიკური მოწყობილობის დანიშ-

დროს – უარყოფითი. დენური ლოგიკა დენის არარ-

ნულებაა ძრავას ბრუნვის სიხშირის რეგულირების

სებობის დროს იძლევა ნებართვას ტირისტორების

ბლოკიდან გამომავალი სიგნალის პოლარობის მი-

ნებისმიერი ჯგუფის ჩართვაზე. ამ დროს განსაზღვ-

ხედვით ერთდროულად გასცეს ორი ბრძანება,

რული ჯგუფის ტირისტორების ამუშავება უზრუნ-

„თანხმობა“ და „აკრძალვა“. დადებითი სიგნალის

ველყოფილია ლოგიკური მოწყობილობით გან-

დროს ლოგიკური მოწყობილობა ტირისტორების

საზღვრული ჯგუფის ტირისტორების ჩართვისას,
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რასაც თან ახლავს ძალოვან წრედში დენის არსებო-

მართვით, რომელშიც რეალიზებულია ლოგიკური

ბა. დენური ლოგიკა ერთდროულად გასცემს მეორე

ბლოკის გამოყენება. ელექტრული ძრავას მართვის

ჯგუფის ტირისტორების ჩართვაზე აკრძალვის და

სისტემა, ტირისტორების განცალკევებული მართვა

მომუშავე ჯგუფის ტირისტორებზე ნებართვის

შესაბამისი ლოგიკური ელემენტების გამოყენებით,

ბრძანებას.

უზრუნველყოფს ძრავას სიხშირის რეგულირების
მაღალ სისწრაფეს, ძრავას ბრუნვის სიხშირის ოპტი-

დასკვნა

მალურ მართვას რეგულირების ქვედა ნაწილში და

რკალური ღუმლის რკალის სიმძლავრის ოპტი-

ძალოვანი ვენტილური ბლოკის არაავარიულ რე-

მალური მართვის სისტემის მისაღებად გამოკვლე-

ჟიმებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ელექტრული

ულ იქნა ელექტროდების გადაადგილების ელექტ-

ძრავას ბრუნვის სიხშირის რეგულირების ლო-

რული ძრავას მართვის სისტემა და მიღწეულია

გიკური მართვის სისტემა შეიძლება გამოყენებული

ძრავას ბრუნვის სიხშირის რეგულირების ოპტიმა-

იყოს რკალური ღუმლის მუშა ელექტროდების

ლურობა, რაც განპირობებულია ძრავას მკვებავი

გადაადგილების მართვისთვის.

ტირისტორული გარდამსახის განცალკევებული
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Abstract. It’s known that the efficient operation of electrical appliances used in production significantly
improves the quality and quantity of products. Competent control of technological processes is especially important
for such a heavy industry as metallurgical production, where one of the most important issues is the optimal control
system for electric motors of moving electrodes, which in turn ensures the required dynamics of arc power control
and high productivity.
The existing arc power control systems do not fully meet the basic requirements, such as insufficient sensitivity
of the regulating parameter, speed and reliability of the electrode movement motor control system. The study of
electric motor control systems is an important scientific and technical task in this regard.
The optimization of the electric motor control system for moving the electrodes of an electric arc furnace based
on the use of logic in control is discussed. Resume:
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აუთსორსინგის გამოყენება ძალიან ეფექტურია

ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობას, განსაკუთრებით

ჯანდაცვაში. მისი აქტუალობა უპირველეს ყოვლისა

რეგიონებში. ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულე-

განპირობებულია იმით, რომ უშუალოდ სამედიცი-

ბაში, სტაციონარულ თუ ამბულატორიულ ნაწილში,

ნო დახმარების გაწევა შეუძლებელია მასთან დაკავ-

გარდა სამედიცინო აქტივობისა, არის უამრავი სხვა
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თი მხრივ, აღსანიშნავია არასამედიცინო მიმართუ-

რეცხაოს სერვისები, დაცვის, იურიდიული თუ სა-

ლებების აუთსორსინგის ფინანსური და ხარისხობ-

რეკლამო მომსახურება, რომელთა შესასრულებლად

რივი უპირატესობა, მეორე მხრივ, ყურადღებას იპყ-

ეფექტურია სხვა კონტრაქტორი კომპანიის გამოყე-

რობს სამედიცინო მიმართულებების აუთსორსინგი,

ნება. როგორც პრაქტიკოსი ექიმის, ისე ადმინისტრა-
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ციის თანამშრომლის სამუშაო დროის მნიშვნელოვა-

მოსახლეობის მოთხოვნილება ხარისხიან, დროულ

ნი ნაწილი იხარჯება ისეთი ფუნქციების შესრულე-

და მოქნილ სამედიცინო სერვისებზე, სამედიცინო

ბაზე, რომლებიც არ არის დაკავშირებული სამედი-

მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, რასაც,

ცინო მომსახურების გაწევასთან. აუთსორსინგი არის

თავის მხრივ, მოსდევს ჯანდაცვის სექტორის მიერ

საშუალება, ნაკლები ფინანსური დანახარჯით მივი-

სერვისების დანერგვა, გაფართოება, ხელმისაწვდო-

ღოთ უფრო ხარისხიანი, მოქნილი და ეფექტური

მობის გაზრდა, აუცილებელ საჭიროებებს, ფუნდა-

მომსახურება სხვადასხვა სფეროში.

მენტურ მედიცინას ემატება სერვისული ფუნქციები,

აუთსორსინგის უპირატესობას, პირველ რიგში,

რასაც მოსდევს ხარჯის მუდმივი მატება. მედიცინა

წარმოადგენს ეკონომიკური სარგებელი. მნიშვნე-

სწრაფად განვითარებადი ცვალებადი დარგია, ახა-

ლოვნად ნაკლები ფინანსური დანახარჯით, შესაძ-

ლი ტექნოლოგიების, უწყვეტი სამედიცინო განათ-

ლებელია ხარისხობრივად უკეთესი სერვისის მიღე-

ლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების, თანამედრო-

ბა. იმავდროულად აუთსორსინგი გვაძლევს საშუა-

ვე მიდგომების იმპლემენტაციის გარეშე წარმოუდ-

ლებას, ადმინისტრაციის, მენეჯმენტის გუნდის მთე-

გენელია გამოწვევებთან გამკლავება.

ლი ყურადღება აქცენტირებული იყოს დაწესებულე-

ტერმინი „აუთსორსინგი“ (outer-source-using), ნიშ-

ბის ძირითად საქმიანობაზე და არა მეორადი სამსა-

ნავს გარე წყაროს და/ან რესურსის გამოყენებას. მისი

ხურის ფუნქციების მართვაზე.

გამოყენების მთავარი არსია ფინანსურად მომგებიანი

ორგანიზაციის არაძირითადი ფუნქციები შესაძ-

ხარისხობრივად უკეთესი მომსახურების მიღება.

ლებელია გადაეცეს მესამე მხარეს, რაც სერვისის მი-

სამედიცინო აუთსორსინგი წარმოადგენს ჯან-

წოდებასთან დაკავშირებულ ბევრ საკითხს გადაჭ-

დაცვის ორგანიზაციების მიერ, ხელშეკრულების სა-

რის, თუმცა, ამ ამოცანის განსახორციელებლად საჭი-

ფუძველზე გარკვეული ფუნქციების და სამუშაოს

როა სერიოზული ანალიზი და კონკრეტული ორგა-

გადაცემას კონტრაქტორი კომპანიის, პროფესიო-

ნიზაციის ხარჯებისა და შემოსავლების კომპლექ-

ნალთა გუნდისათვის, რის შედეგადაც ესა თუ ის სა-

სური აუდიტი.

მედიცინო დაწესებულება, ორგანიზაცია, იღებს სამედიცინო სერვისების ხარისხიანად მიწოდების და

საკვანძო სიტყვები: აუთსორსინგი ჯანდაცვაში;
აუთსორსინგის უპირატესობა; სამედიცინო აუთ-

პერსონალის მუშაობის უწყვეტობისთვის საჭირო
სხვადასხვა მომსახურებას.

სორსინგი.

აუთსორსინგი განიხილება როგორც რაღაც ახალი
და პროგრესული ჯანდაცვის სისტემაში. თუმცა
ცხადია, რომ აუთსორსინგის პრინციპი არახალია

შესავალი

სამედიცინო სისტემაში, მაგრამ მუდმივად მზარდი

ჯანდაცვა სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი სო-

და პროგრესირებადია სხვადასხვა მიმართულებით.

ციალური ფუნქციაა, სადაც ძალიან ეფექტურია აუ-

აუთსორსინგის პრინციპი გამარტივებული სა-

თსორსინგის გამოყენება. ყოველდღიურად იმატებს

ხით, შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ფრაზით: „ჩემ-
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თვის ვტოვებ მხოლოდ იმას, რისი გაკეთებაც შე-

 შენობებისა და აღჭურვილობის მოვლა-პატ-

მიძლია სხვებზე უკეთ, გარე შემსრულებელს გადავ-

რონობა (მიმდინარე რემონტის ჩატარება, გათ-

ცემ იმას, რასაც ის სხვებზე უკეთ აკეთებს.“ ამ მი-

ბობის სისტემის მომსახურება, სანტექნიკის

მართებით აუთსორსინგი, ცხადია, არ არის ახალი

მომსახურება და ა.შ.);

ფენომენი. აუთსორსინგი ეფუძნება შრომის დანაწი-

 სხვა ორგანიზაციების მანქანების გამოყენება

ლებისა და სპეციალიზაციის ცნობილ პრინციპებს,

და პერსონალის – მძღოლების დაქირავება;

რაც იწვევს ვიწრო პროფესიული საქმიანობის მაღალ

 ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება;

პროდუქტიულობას.

 დროებითი პერსონალი სეზონური სამუშაოებისთვის (ფოთლებისა და თოვლისაგან ტერი-

ძირითადი ნაწილი

ტორიის დასუფთავება, გარდერობის მომსა-

დღეს ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში

ხურება და ა.შ.);
 ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება ცენტ-

სამუშაო დროის მნიშვნელოვანი ნაწილი იხარჯება

რალიზებულ ლაბორატორიებში;

ისეთი ფუნქციების შესრულებაზე, რომლებიც არ
არის დაკავშირებული უშუალოდ სამედიცინო მომ-

 ობიექტის დაცვის ორგანიზება;

სახურებასთან, და ეს ეხება არა მხოლოდ ადმინის-

 შტატგარეშე სპეციალისტების მოზიდვა პო-

ტრაციულ-სამეურნეო პერსონალს, არამედ სამედი-

ზიციებზე, სადაც არ ხდება სრულ განაკვეთზე

ცინოსაც.

დასაქმება.

სამედიცინო აუთსორსინგი პირველად გამოიყე-

აუთსორსინგის უპირატესობა, პირველ რიგში,

ნეს ეკონომიკურად განვითარებულმა ქვეყნებმა. ის

არის ეკონომიკური სარგებელი, რაც განპირობებუ-

ამჟამად მოიცავს ჯანდაცვის ობიექტების მომსახუ-

ლია სპეციალიზებული ფუნქციების შესრულებისას

რების ფართო სპექტრს აღჭურვილობის მიწოდები-

შრომის მაღალი ნაყოფიერებით, თუნდაც აუთსორ-

დან ტერიტორიების მოვლა-პატრონობამდე.

სინგის დაწესებულების შესაძლებლობით შეიძინოს

ჯანდაცვის სფეროში აუთსორსინგი შესაძლებე-

მასალები იაფად დიდ საბითუმო ორგანიზაციებთან.

ლია გამოყენებული იყოს სრულიად სხვადასხვა მი-

ამასთანავე აუთსორსინგის გამოყენება საშუალებას

მართულებით, მათ შორის, როგორც მსოფლიო გა-

აძლევს ხელმძღვანელობას მთელი ყურადღება და-

მოცდილება გვიჩვენებს, აუთსორსინგის ხელშეკრუ-

უთმოს დაწესებულების ძირითად საქმიანობას,

ლებით, დაწესებულებას შეუძლია რამდენიმე ძირი-

მიანდოს კონკრეტული საკითხი პროფესიონალებს

თადი ფუნქცია გადასცეს სპეციალიზებულ ორგანი-

და არ გადაიტანოს ყურადღება მეორადი სამსახურის

ზაციებს. დღეისათვის ჯანდაცვის სფეროში აუთ-

ფუნქციების მართვაზე.
მნიშვნელოვანია, რომ სამედიცინო აუთსორსინ-

სორსინგი ფართოდ გამოიყენება შემდეგი მიმართულებებით:

გი აკმაყოფილებდეს რამდენიმე ასპექტს:
 აუთსორსს უმეტესწილად ექვემდებარება ის

 საყოფაცხოვრებო მომსახურება (თეთრეულის

ფუნქციები, რომლებიც უშუალოდ არ არის

რეცხვა სპეციალიზებულ სამრეცხაოებში);

დაკავშირებული სამედიცინო მომსახურების
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გაწევასთან (დაცვა, დასუფთავება, იურიდიული მომსახურება);

 ტრანსპორტირება. სამკურნალოდ სხვა ქვეყანაში ჩასულ პაციენტს მნიშვნელოვნად ეხმარება

 სამედიცინო მომსახურების აუთსორსინგი შე-

ტრანსპორტირების ეს სერვისი, რაც შეიძლება მალე

დარებით ახალი თემაა, თუმცა მნიშვნელოვანი

მოხვდეს სამედიცინო დაწესებულებაში. აქტუალუ-

რგოლია ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობისა და

რია როგორც სპეციალიზებული სამედიცინო ტრანს-

ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით;

პორტის გამოყენება, რომელიც ადაპტირებულია პა-

 მომსახურების განმახორციელებელი ორგანი-

ციენტის საჭიროებებთან, ასევე ჩვეულებრივი სამგ-

ზაცია ვალდებულია საიდუმლოდ შეინახოს

ზავრო ტაქსის გამოყენება.

თანამშრომლობის დეტალები, რადგან საქმე

 რეაბილიტაცია. რთული ოპერაციის ან ხანგრ-

ეხება პაციენტის პერსონალური მონაცემების,

ძლივი მკურნალობის შემდეგ, სპეციალიზებული სა-

მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახ-

მედიცინო ცენტრები ახორციელებენ პაციენტის რეა-

ველი ინფორმაციის კონფიდენციალურობას;

ბილიტაციის პროცესს. საავადმყოფოში ასეთი დრო-

 აუთსორსის განმახორციელებელი კომპანია

ებითი პერსონალი ხელს შეუწყობს შემოსავლების

სასურველია შეირჩეს ტენდერის საფუძველ-

გაზრდას და გაწეული მომსახურების ხარისხის გა-

ზე, რაც შეამცირებს შესრულებული სამუშაოს

უმჯობესებას. მეორე მხრივ, კლინიკისთვის სერიო-

ღირებულებას.

ზული ფინანსური თუ მატერიალური რესურსია სა-

განვითარებულ ქვეყნებში, მათ შორის ისრაელში,

ჭირო რეაბილიტაციის ცენტრის მოსაწყობად, პერ-

გერმანიაში, აშშ-ში, გარდა უშუალოდ სამედიცინო

სონალის დასაქირავებლად, სპეციალური აღჭურვი-

აუთსორსინგისა გავრცელებულია სამედიცინო სფე-

ლობის შესაძენად. ამიტომ სარეაბილიტაციო ცენტ-

როსთან დაკავშირებული საქმიანობის აუთსორსინგი,

რები, სამედიცინო პრაქტიკაში, იშვიათად გვხვდება

რომელიც ათვისებულია კერძო სექტორის მიერ, მაგა-

სტრუქტურულად კლინიკის შემადგენლობაში.

ლითად:

 სპეციალური კვება. ჰოსპიტალიზებულ პა-

 სასტუმროს ბიზნესი. პაციენტს მუდმივად

ციენტს სჭირდება სპეციალური დიეტის ხელმისაწვ-

სტუმრობენ მეგობრები და ახლობლები, რომლებსაც

დომობა კლინიკაში. მზარეულებისა და დიეტოლო-

სჭირდებათ საავადმყოფოსთან ახლოს ყოფნა. აუთ-

გების დაქირავებით სამედიცინო დაწესებულებები

სორსინგის ხელშეკრულება ითვალისწინებს ვიზი-

შეძლებენ უზრუნველყონ პაციენტის კვება სპეციფი-

ტიორებისთვის კომპლექსურ მომსახურებას, მათ

კის გათვალისწინებით, მაგალითად, ქირურგიული

შორის კვებას, დასვენებისა და ცხოვრების კომფორ-

მაგიდა, დიაბეტური მენიუ, დაბლენდერებული კვე-

ტული პირობების შექმნას. პოპულარულია სხვა ქვე-

ბა და ა.შ. კლინიკის ხარჯზე ამ სერვისის სრულად

ყანაში სამედიცინო ტურიზმით მოსარგებლეთათვის

გამართვა პრაქტიკულად წარმოუდგენელია, საჭი-

ან ქვეყნის შიგნით, სხვადასხვა რეგიონიდან მაგალი-

როა ძალიან დიდი ადამიანური რესურსის მობილი-

თად დედაქალაქში სამკურნალოდ ჩამოსული პა-

ზება მომმარაგებელი რგოლით დაწყებული, შეს-

ციენტებისთვის.

ყიდვების, ხარისხის კონტროლის, მზარეულების,
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მათი დამხმარეების, მრეცხავების, მიმწოდებლების

 პერსონალის შერჩევა. პერსპექტიული სპეცია-

ჩათვლით, სამზარეულოს, სამაცივრე სისტემების,

ლისტების მოძიება შეუძლია არა მხოლოდ საავადმ-

შემნახველი სივრცის გამოყოფა, აღჭურვა და ამ ყვე-

ყოფოს მთავარ ექიმს, არამედ პროფესიონალ კომპა-

ლაფრის მართვა კლინიკის ადმინისტრაციის გუნ-

ნიებსაც. მათ ასევე შეუძლიათ განახორციელონ პერ-

დის მხრიდან მაშინ, როცა ამ სცენარის ალტერნატი-

სონალის ერთგვარი ლიზინგი რთული ოპერაციე-

ვაა აუთსორსინგით დაკონტრაქტებული საკვები და-

ბისთვის და სხვა შემთხვევებში.

წესებულება, რომელიც თავად უზრუნველყოფს რო-

 საინფორმაციო მხარდაჭერა და რეკლამა. და-

გორც შერჩეული მენიუს მომზადებას, ისე შენახვა-

წესებულების ვებგვერდის შექმნა და მართვა, კომერ-

ტრასპორტირება-მიწოდებას პაციენტებამდე. ექიმის

ციული სერვისების გაყიდვა, მარკეტინგული პოლი-

ჩართულობა მხოლოდ შესაფერისი მენიუს შერჩე-

ტიკის დაცვა – ამ აქტივობებით უნდა დაკავდეს შესა-

ვისთვისაა საჭირო, ადმინისტრაციაც ფაქტობრივად

ბამისი სფეროს პროფესიონალთა გუნდი. ძალიან

ერთჯერადად, კონტრაქტით აგვარებს ვალდებულე-

ხშირად, სამედიცინო ცენტრის მცირე დატვირთვა

ბებსა თუ ფინანსურ საკითხებს აუთსორსინგის კომ-

სწორედ იმით არის განპირობებული, რომ პოტენ-

პანიასთან.

ციურ მომხმარებლებს არა აქვთ ინფორმაცია მათ

მედიცინაში რეფორმების გატარებამდე აუცილე-

შესახებ.

ბელია განვსაზღვროთ, პირველ რიგში, რა საქმიანო-

 იურიდიული მხარდაჭერა. ნებისმიერ ჯანდა-

ბით უნდა დაკავდნენ ექიმები, სამედიცინო პერსო-

ცვის დაწესებულებაში მიმდინარეობს რუტინული

ნალი და მეორე მხრივ – ადმინისტაცია. ცხადია, ექი-

დოკუმენტაციის წარმოება. თუმცა საკუთარი 4–5-კა-

მის მთავარი ამოცანაა პაციენტის მკურნალობა, პრო-

ციანი იურიდიული განყოფილება დიდი სამედი-

ფესიული უნარების გაუმჯობესება, უწყვეტი პროფე-

ცინო დაწესებულებისთვისაც კი ძვირად ღირებული

სიული განვითარება. ადმინისტრაცია ეხმარება ექიმს

სიამოვნებაა. ამ შემთხვევაში პერსონალის იჯარა შე-

ამ საკითხების მოგვარებაში, ასევე ქმნის შესაფერის

ამცირებს ფინანსურ ხარჯებს და გააუმჯობესებს იუ-

პირობებს ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების

რიდიული დახმარების ხარისხს.

მიწოდებისთვის. მნიშვნელოვანია ასევე დაწესებუ-

ამრიგად, მედიცინაში აუთსორსინგი ძალიან

ლების ტექნიკური აღჭურვილობის გაზრდა, ეფექტუ-

პერსპექტიულია, რამდენადაც ბევრი დავალება და

რი სივრცითი გეგმარება. შესაბამისად, ჯანდაცვის

ფუნქცია შეიძლება გადაეცეს მესამე მხარის ორგა-

სფეროში პერსონალის აუთსორსინგი შეიძლება გან-

ნიზაციებს. მოვალეობების გადანაწილება სერვისის

ხორციელდეს სხვა მიმართულებებითაც:

მიწოდებასთან დაკავშირებულ ბევრ საკითხს გადაჭ-

 აუდიტი და კონსალტინგი. ცხადია, რომ კონკ-

რის. გაიზრდება მათი ხარისხი, ამასთანავე, მომხმა-

რეტულ სამედიცინო ცენტრში ყველა განყოფილება

რებლებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება დამატები-

სრული დატვირთვით არ მუშაობს. კომპეტენტური

თი სერვისების ფართო სპექტრი, თუმცა ამ ამოცანის

აუდიტი ხელს შეუწყობს შრომითი რესურსების რა-

განსახორციელებლად საჭიროა სერიოზული ანალი-

ციონალურ გამოყენებას.

_____________________________________
სტუ-ის შრომები – Works of GTU
№2 (524), 2022

150

ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

მედიცინა – Medicine

ზი და კონკრეტული ორგანიზაციის ხარჯებისა და

ვრცელებას, მაგალითად, სამედიცინო დაწესებულე-

შემოსავლების კომპლექსური აუდიტი.

ბების ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, ადმინისტრაციული ბარიერები, შესყიდვების სისტემა,

დასკვნა

ჯანმრთელობის საყოველთაო დაზღვევის არას-

ჩატარებული მიმოხილვის საფუძველზე შეიძლე-

რულყოფილი სისტემა, სამედიცინო ორგანიზაციე-

ბა გაკეთდეს შემდეგი დასკვნები:

ბის საბიუჯეტო დაფინანსების არასაკმარისი დონე,

1. სამედიცინო ორგანიზაციებში აუთსორსინგი

მაღალპროფესიული სამედიცინო პერსონალის დე-

არის პროგრესული და საკმაოდ გავრცელებული მე-

ფიციტი და სწავლების დაბალი დონე უმაღლეს და

ნეჯერული ტექნოლოგია. თუმცა, დღეისთვის საქარ-

საშუალო სპეციალიზებულ საგანმანათლებლო და-

თველოს ჯანდაცვის მომსახურების აუთსორსინგის

წესებულებებში და სხვ.;

სეგმენტი ჯერ კიდევ ფორმირების საწყის ეტაპზეა

4. კერძო ბიზნესს ნაკლებად სურს ინვესტირება

და მის განვითარებას სერიოზული საგანმანათლებ-

ჯანდაცვაში, ვინაიდან მოსახლეობის დაბალი გადახ-

ლო მუშაობა სჭირდება.

დისუნარიანობის გამო, შემოსავლებიც დაბალია;
5. ქვეყანაში არსებული ბიზნესკლიმატი არ არის

2. საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში აუთსორსინგი ძირითადად გამოიყენება შედარებით დაბალ-

ხელსაყრელი მცირე ბიზნესის განვითარებისთვის.

კვალიფიციური ფუნქციების შესასრულებლად (კვე-

6. მიუხედავად ზემოთ აღნიშნულისა, ანალიზმა

ბა, სამრეცხაო, დასუფთავება და ა.შ.). მაღალტექნო-

აჩვენა ჯანდაცვის სფეროში აუთსორსინგის დადები-

ლოგიური სამედიცინო ბიზნესი მოითხოვს დიდ ინ-

თი დინამიკა როგორც რაოდენობრივი, ისე ხარის-

ვესტიციებს, რომელთა გამოსყიდვაც დღევანდელ

ხობრივი თვალსაზრისით. აუთსორსინგი არის ჯან-

პირობებში არარეალურია.

დაცვის ორგანიზაციების ერთ-ერთი ყველაზე ოპტი-

3. ჯანდაცვის სფეროში აუთსორსინგის შემდგო-

მალური მექანიზმი, რომელიც ხელს უწყობს მართ-

მი განვითარებისათვის უნდა გამოიკვეთოს ის ობი-

ვის ეფექტურობას და გაწეული სამედიცინო მომსა-

ექტური მიზეზები, რომლებიც ხელს უშლის მის გა-

ხურების ხარისხის გაუმჯობესებას.
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Abstract. Outsourcing is an increasingly popular business practice of hiring a party outside a company to perform
services and control the rising costs of providing different services. Outsourcing is a practice usually undertaken by
companies as a cost-cutting measure. Companies use outsourcing to cut labor costs, including salaries for their
personnel, overhead, equipment and technology. Outsourcing is associated to high quality lower cost services. The
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use of outsourcing is highly effective in healthcare. When properly managed, outsourcing helps improve patient care
and maximize staff efficiency. But it is relatively new field, with some specific considerations; for example, security
threats can amp up when multiple parties can access sensitive data as patients’ personal information.
Outsourcing in the field of healthcare can be used in completely different directions, including the possibility of
delegating certain key functions to specialized organizations.
The advantage of outsourcing is primarily the economic benefits. At the same time, outsourcing services
peripheral to the organization’s primary operations may also enable healthcare administrators and staff to
concentrate more efficiently on their organization’s core business. The most significant reasons for outsourcing are
to improve customer service, to reduce costs, to enable healthcare organizations to focus on core activities and to
increase flexibility to configure resources to meet rapidly changing medical market needs.
However, the most significant risks of outsourcing lie in the need to develop new management competencies,
capabilities and decision-making processes. this task requires serious analysis and a comprehensive audit of the costs
and revenues of a particular organization.
Outsourcing laundry services, security, healthcare food service and nutrition, medical tourism accommodation
and transportation are the most popular and well-developed in healthcare system, while clinical service outsourcing
is relatively new field with specific considerations including high-quality patient care as well as many unintended
results, such as, inconsistencies in standards of care. Resume:

Keywords: clinical outsourcing; outsourcing in health care; the benefits of outsourcing.
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ანოტაცია. ნაშრომში გაანალიზებულია თავდა-

ჰეზბოლას დაპირისპირება.

ცვისა და შეკავების ტრადიციული (სამხედრო შე-

ამასთანავე, საქართველოს თავდაცვისა და შეკა-

საძლებლობები) და თანამედროვე (საზოგადოებ-

ვების მექანიზმების გაძლიერების ხელშეწყობის

რივი მედეგობა და წინააღმდეგობა) მექანიზმები,

მიზნით, ნაშრომში წარმოდგენილია რეკომენდა-

საქართველოს თავდაცვისუნარიანობის არსებული

ციები, რომელიც ეფუძნება ადგილობრივი უწყე-

რეალობა და განვითარების პერსპექტივები.

ბების და საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანი-

შესწავლილია უცხოეთის მოწინავე გამოცდილე-

ზაციების სამეცნიერო-ანალიტიკურ დოკუმენტებს.

ბა, განხორციელებული რეფორმები და თანამედ-

საკვანძო სიტყვები: არაკონვენციური ბრძო-

როვე საფრთხეებთან გამკლავების პრაქტიკა.
შეფასებულია როგორც რუსეთ-საქართველოს

ლის მეთოდი; ასიმეტრიული ბრძოლის მეთოდი;

2008 წლის აგვისტოს ომის მოვლენები, ისე 1994

თავდაცვა; თავდაცვისუნარიანობა; საზოგადოებ-

წლის რუსეთ-ჩეჩნეთის და 2006 წლის, ლიბანის

რივი მედეგობა და წინააღმდეგობა; შეკავება.
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შესავალი

ციის ან სხვა მოწინააღმდეგის მხრიდან სამხედრო

საქართველო მდებარეობს სამხრეთ კავკასიის

აგრესიის შემთხვევაში [4, 5].

დამახასიათებელია

ნატო-საქართველოს მჭიდრო და წარმატებული

ეროვნული უსაფრთხოებისათვის მაღალი რისკე-

პარტნიორობის მიუხედავად, საქართველო არ არის

ბის შემცველი გარემო და ხშირი სამხედრო კონფ-

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი და, შესა-

ლიქტები. მას ჩრდილოეთით ესაზღვრება რუსეთის

ბამისად, მასზე არ ვრცელდება ნატოს ხელშეკრუ-

ფედერაცია, რომელსაც ოკუპირებული აქვს სა-

ლების მეხუთე მუხლი1 [6].

რეგიონში,

რომლისთვისაც

ზემოაღნიშნული რეგიონული და სამხედრო-

ქართველოს ტერიტორიის 20%, ხოლო სამხრეთით
– თურქეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანი [1].

პოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით, სა-

აღსანიშნავია, რომ სამხედრო-პოლიტიკური კუ-

ქართველოს უწევს ეროვნულ უსაფრთხოებასთან

თხით, რეგიონში არსებული სიტუაცია საქართვე-

დაკავშირებული ურთულესი ამოცანების გადაჭრა,

ლოსთვის მეტად არასახარბიელოა. კერძოდ, რუსე-

რაც კრიტიკულ მნიშვნელობას სძენს საქართველოს

თის ფედერაცია და სომხეთი დაკავშირებული

მხრიდან თანამედროვე და ეფექტიანი უსაფრთხოე-

არიან ხელშეკრულებით, რომელიც მათ სამხედრო

ბის პოლიტიკის და მექანიზმების განვითარებას.

პარტნიორობას გულისხმობს. ამასთანავე, თურქე-

ამ მხრივ უმნიშვნელოვანესია შეკავების მექა-

თი და აზერბაიჯანი სამხედრო მოკავშირეებად გვე-

ნიზმი, რომელიც ემსახურება მოწინააღმდეგის გა-

ვლინებიან, რაც ნათლად გამოჩნდა 2020 წლის

დაწყვეტილების მიღების პროცესზე ზეგავლენის

აზერბაიჯანისა და სომხეთის ომის დროს [2, 3].

მოხდენას, რათა მან ხელი აიღოს სამხედრო აგრე-

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს აკავ-

სიაზე.

შირებს სტრატეგიული პარტნიორობა აშშ-სთან, ეს

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წარმომადგე-

პარტნიორობა არ გულისხმობს საქართველოსათვის

ნელმა დიდმა სახელმწიფოებმა, როგორებიც არიან

სამხედრო ძალით დახმარებას რუსეთის ფედერა-

აშშ, კანადა, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია და საფრანგეთი, ათწლეულების განმავლობაში ჩამოაყა-

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულება, მუხლი 5 - მხარეები თანხმდებიან, რომ ევროპისა და ჩრდილოეთ

1

ამერიკის ტერიტორიაზე ერთ ან ერთზე მეტ მხარეზე განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმა აღიქმება ყველას
წინააღმდეგ თავდასხმად. არსებულ შემთხვევაში, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წესდების 51-ე მუხლით
გათვალისწინებული ინდივიდუალური თუ კოლექტიური თავდაცვის უფლების საფუძველზე, მხარეები დახმარებას
გაუწევენ საფრთხის ქვეშ მყოფ მხარეს ან მხარეებს და განახორციელებენ ყველა საჭირო ქმედებას, მათ შორის სამხედრო
ძალის გამოყენებას, ჩრდილოატლანტიკური რეგიონის უსაფრთხოების აღდგენისა და შენარჩუნების მიზნით.
ნებისმიერი მსგავსი შეიარაღებული თავდასხმისა და მის საპასუხოდ განხორციელებული ქმედებების შესახებ
დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს უშიშროების საბჭოს. შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება დასრულდება
უშიშროების საბჭოს მიერ საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების აღდგენისა და შენარჩუნების მიზნით
შესაბამისი ზომების მიღებისთანავე.
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ლიბეს ეფექტიანი შეკავების სისტემა სამხედრო შე-

ამავე დოკუმენტში განმარტებულია, თუ რა მი-

საძლებლობებზე დაყრდნობით, თუმცა თანამედ-

ზანს ემსახურება შეკავების მექანიზმი. „შეკავების

როვე სამყარო დგას ისეთი გამოწვევის წინაშე, რო-

მიზანია

გორიც არის ჰიბრიდული ომი. იგი წარმოადგენს

აგრესიის თავიდან აცილება ბრძოლისუნარიანი,

პირდაპირ საფრთხეს თავდასხმის ობიექტი სახელ-

ადეკვატურად დაკომპლექტებული, აღჭურვილი და

მწიფოს კერძო და სამოქალაქო სექტორისათვის.

გაწვრთნილი შეიარაღებული ძალების განვითარე-

მსგავს ვითარებაში ტრადიციული, სამხედრო პა-

ბის გზით. ეფექტიანი შეკავება აიძულებს პოტენ-

სუხზე დაფუძნებული, შეკავების მექანიზმის ეფექ-

ციურ მოწინააღმდეგეს, უარი თქვას შეიარაღებულ

ტიანობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და საჭიროა

თავდასხმაზე, სამხედრო ოპერაციის წარუმატებლო-

თანამედროვე მიდგომების განვითარება, სადაც

ბის ან მიზნის მისაღწევად შეუსაბამო დანაკარგების

სახელმწიფო, კერძო და სამოქალაქო სექტორები

გამო. შეკავება მოითხოვს შეიარაღებული ძალების

ერთობლივი ძალისხმევით ქმნიან შერეულ შეკავე-

გამართული რეზერვისა და მობილიზაციის სის-

ბის სისტემას. კერძოდ, სამხედრო შესაძლებლობე-

ტემის არსებობას და, ასევე, ხელისუფლების უნარს,

ბის განვითარებასთან ერთად, უნდა განვითარდეს

კრიზისის ან ომის დროს, მოახდინოს ეროვნული

საზოგადოებრივი მედეგობის და წინააღმდეგობის

რესურსების მობილიზება. შეკავება ასევე მოიცავს

მექანიზმი, რომელიც შესაბამის პასუხს გასცემს

დიპლომატიის გამოყენებას კონფლიქტების თავი-

ჰიბრიდული ომიდან მომდინარე საფრთხეებს.

დან აცილებისა და შესაძლო ესკალაციის აღკვეთის

მოწინააღმდეგის

შესაძლო

სამხედრო

მიზნით“ [7].
მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე სამყაროში

ძირითადი ნაწილი
1. სამხედრო პასუხი – თავდაცვის და შეკავების

ჰიბრიდული ომის წარმოებამ წინა პლანზე გადმოი-

ტრადიციული მექანიზმი, საქართველოს რეალობა

წია, სახელმწიფო მუდმივად უნდა ავითარებდეს

და პერსპექტივა

ტრადიციულ სამხედრო შესაძლებლობებს, რათა

ვინაიდან სხვა სახელმწიფოების მსგავსად, სა-

მისი ტერიტორიული მთლიანობა და მოქალაქეთა

ქართველო მსოფლიო საზოგადოების შემადგენელი

უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იყოს სამხედრო

ნაწილია, მის წინაშეც დგას ზემოაღნიშნული გამოწ-

აგრესიის შემთხვევაში. საქართველოს თავდაცვის

ვევები. შესაბამისად, აუცილებელია თავდაცვისა და

სამინისტრო აქტიურად ავითარებს თავდაცვის ძა-

შეკავების თანამედროვე და ადეკვატური მექანიზმე-

ლების საბრძოლო მზადყოფნას და ტექნოლოგიურ

ბის განვითარება.

შესაძლებლობებს [8].

საქართველოს ეროვნულ სამხედრო სტრატეგიის

პარტნიორებთან ერთად პერმანენტულად ხორ-

დოკუმენტში განსაზღვრულია შეიარაღებული ძა-

ციელდება მასშტაბური წვრთნები, როგორც საბრ-

ლების სამხედრო მიზნები, რომელთაგან გამოვყოფ-

ძოლო მზადყოფნის, ისე ნატოს სტანდარტებთან

დით თადაცვისა და შეკავების უზრუნველყოფის

თავსებადობის ამაღლების მიზნით [9].

საკითხს.
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აღნიშნული მიზნების მიღწევის კუთხით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საქართველოს თავდაც-

მიერ ასიმეტრიული ბრძოლის პრინციპების არგამოყენება გვევლინება2 [11].

ვის ძალების მონაწილეობამ სამშვიდობო მისიებში,

აღნიშნული მოცემულობა ეწინააღმდეგება ისეთ

რამაც დიდი გამოცდილება შესძინა ჩვენს სამხედრო

შემთხვევებს, სადაც მცირე ზომის კარგად ორგანი-

მოსამსახურეებს.

ზებულმა საბრძოლო შენაერთებმა, სწორედ ზემოაღ-

თუ გავაანალიზებთ 2008 წლის რუსეთ-საქართ-

ნიშნული მეთოდების გამოყენებით (ასიმეტრიული

ველოს ომის მოვლენებს, რუსეთის ფედერაციის შეი-

ბრძოლის მეთოდი), ისეთი სერიოზული ზიანი მია-

არაღებული ძალების რაოდენობრივი მაჩვენებლები

ყენეს მსოფლიოს ძლევამოსილ არმიებს, რომ ამ უკა-

გაცილებით აღემატებოდა საქართველოს შეიარაღე-

ნასკნელთა პოლიტიკურ ხელმძღვანელობებს უკან

ბული ძალებისას. რუსეთის ფედერაციის სახმელე-

დახევა და დამარცხების აღიარება ან მოლაპარაკების

თო ძალების შემადგენლობა 35000–40000 ჯარისკაცს

მაგიდასთან მისხდომა მოუწიათ. განვიხილოთ ორი

ითვლიდა, ხოლო საქართველოს შეიარაღებული

ასეთი შემთხვევა, 1994 წლის რუსეთ-ჩეჩნეთის ომი

ძალების მხრიდან ბრძოლაში 12000–15000 სამხედრო

და 2006 წლის ე.წ. ლიბანის ომი, სადაც ისრაელის

მოსამსახურე მონაწილეობდა. მიუხედავად აღნიშ-

თავდაცვის ძალები და ჰეზბოლა (ლიბანელ შიიტთა

ნული ძალთა თანაფარდობისა, ქართული სამხედრო

შეიარაღებული დაჯგუფება)

შენაერთები უპირატესობას ფლობდნენ ტაქტიკური

ერთმანეთს.

დაუპირისპირდნენ

დონის შეტაკებებში, ისინი მეტ ზიანს აყენებდნენ
მოწინააღმდეგეს, ვიდრე თავად იღებდნენ [10, 11].



1994 წლის რუსეთ-ჩეჩნეთის ომი

ქართული ქვედანაყოფების აღნიშნული უპირა-

რუსეთ-ჩეჩნეთის პირველი ომის დროს 1994

ტესობა, განპირობებული იყო საქართველოს შეიარა-

წლის დეკემბერში, რუსული არმიის სახმელეთო ძა-

ღებული ძალების აღჭურვილობითა და საბრძოლო

ლები შეიჭრნენ ჩეჩნეთში და მის დედაქალაქ გროზ-

მომზადებით, რომელიც მათ მიღებული ჰქონდათ

ნოში. ქალაქი გროზნო და მისი მიმდებარე დასახ-

აშშ-ის და ნატოს სხვა წევრი ქვეყნების დახმარებით,

ლებები თითქმის მიწასთან გაასწორეს საჰაერო და

რაც სწორედ წლების განმავლობაში წარმატებული

საარტილერიო დაბომბვებით, რომლის მასშტაბიც

პარტნიორობის დამსახურებაა.

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ უდიდესი იყო იმ პე-

2008 წლის ომის საბრძოლო მოქმედებებში წარუ-

რიოდისათვის. ალყაში მოქცეული ჩეჩნეთის დედა-

მატებლობის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად არათანა-

ქალაქი და მისი მიმდებარე ტერიტორიები, თითქმის

ბარი რესურსებისა და სამხედრო შესაძლებლობების

ორთვე-ნახევარი მუშავდებოდა საარტილერიო და

პირობებში, საქართველოს შეიარაღებული ძალების

საავიაციო ცეცხლით, რამაც მათი ნანგრევებად ქცევა

2ასიმეტრიული

ომი – არაკონვენციური სტრატეგიებისა და ტაქტიკების გამოყენება მაშინ, როდესაც დაპირისპირე-

ბული მხარეების შესაძლებლობები არა მხოლოდ არათანაბარია, არამედ – იმდენად განსხვავებული, რომ შეუძლებელი
ხდება მოწინააღმდეგეების მხრიდან იდენტური შეტევების განხორციელება ერთმანეთზე.
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განაპირობა. რუსმა მეთაურებმა ჩათვალეს, რომ

ლეთარგია, ჰიპოქონდრია, უძილობა და პანიკური

მზად იყვნენ ქალაქის ასაღებად და დაძრეს მათ

შეტევები [12].

დაქვემდებარებაში მყოფი ქვედანაყოფები. თავიდანვე ცხადი იყო, რომ რუსეთ-ჩეჩნეთის ომი ასიმეტ-

 2006 წლის „ლიბანის ომი“

რიული სახის იქნებოდა. რუსული არმია, როგორც

2006 წლის 12 ივლისს, ჰეზბოლამ თავდასხმა

რაოდენობრივად, ისე ტექნიკის მხრივ სერიოზულ

მოაწყო ისრაელის თავდაცვის ძალების წარმომად-

უპირატესობას ფლობდა ჩეჩნურ სამხედრო დაჯგუ-

გენლებზე, რომლებიც პატრულირებდნენ ისრაელი-

ფებებთან შედარებით. გროზნოს ურბანული ცენტ-

ლიბანის საზღვრის გასწვრივ. თავდამსხმელებმა

რის მიმართულებით მოძრავ რუსულ კოლონას ტან-

მძევლად აიყვანეს ისრაელის თავდაცვის ძალების

კები მიუძღოდნენ, მათ ჯავშანტრანსპორტიორები

ორი სამხედრო მოსამსახურე. აღნიშნულმა ინცი-

და სამხედრო მანქანები მიჰვებოდნენ. აღსანიშნავია,

დენტმა განაპირობა ისრაელის მიერ სამხედრო ოპე-

რომ ჯავშანტექნიკაზე შემომსხდარი იყვნენ ქვეითე-

რაციის დაწყება ლიბანის ტერიტორიაზე.

ბი, რაც წარმოადგენს პირადი შემადგენილობის უსა-

სამხრეთ ლიბანის ტერიტორია გადამწყვეტ უპი-

ფრთხოების წესების უგულებელყოფის ფაქტს და

რატესობას ანიჭებს თავდაცვით პოზიციაში მდგომ

მიუთითებს რუსული შენაერთების სამეთაურო

მხარეს, მისი რელიეფი ხელს უწყობს ჩასაფრებების

რგოლის წინდაუხედაობაზე. კერძოდ, ისინი დარ-

და მოულოდნელი თავდასხმების ორგანიზებას. აღ-

წმუნებული იყვნენ, რომ საარტილერიო/საავიაციო

ნიშნული სამხედრო დაპირისპირების დაწყებამდე,

დაბომბვების და რიცხობრივი უპირატესობის მეშ-

წლების

ვეობით სამხედრო ოპერაცია გეგმის მიხედვით ჩაივ-

წვრთნებს გადიოდნენ ლიბანში, სირიასა და ირანში.

ლიდა, მაგრამ შედეგი საპირისპირო დადგა – ჩეჩენმა

მათ კარგად შეისწავლეს პარტიზანული ტაქტიკის

მებრძოლებმა მცირე შეიარაღების ტაქტიკითა და

შერწყმა კონვენციური ბრძოლის ტაქტიკასთან. შექმ-

რაზმების მობილურობის გამოყენებით მძიმე მდგო-

ნეს ინოვაციური კონცეფცია, ისრაელის სამხრეთ

მარეობაში ჩააყენეს რუსული შენაერთები.

ლიბანში შემოჭრისგან თავის დასაცავად. ჰეზბოლამ

განმავლობაში

ჰეზბოლას

მებრძოლები

ჩეჩნების კარგად გამართულმა საკომუნიკაციო

მოახდინა თავისი შეიარაღებული დაჯგუფებების

სისტემამ, მობილურობამ, საბრძოლო მომზადებამ

ორგანიზება ისე, რომ მათ შეძლებოდათ ოპერაციე-

(ბევრი მათგანი ყოფილ საბჭოთა ჯარში ნამსახურე-

ბის დეცენტრალიზებულად განხორციელება. მთე-

ბი და ავღანეთის ომის ვეტერანი იყო) და ტერიტო-

ლი სამხრეთ ლიბანის ტერიტორიაზე ააშენეს გამაგ-

რიის კარგმა ცოდნამ გადამწყვეტი უპირატესობა

რებული ბუნკერები.

მოუტანა მათ მიმდინარე შეტაკებებში.

ისრაელის თავდაცვის ძალების ხელმძღვანელობა

კვლევები გვიჩვენებს, რომ ამ ბრძოლებში მონა-

იმედოვნებდა, რომ საავიაციო, საარტილერიო და

წილე 1312 რუსი სამხედროდან 72%-ს აღენიშნებოდა

შეზღუდული სამხედრო ოპერაციებით ზემოქმედე-

სხვადასხვა ფსიქოლოგიური დარღვევა, დეპრესია,

ბას მოახდენდნენ ლიბანზე, რათა აეძულებინათ ჰეზბოლა, დაებრუნებინა გატაცებული სამხედრო მო-
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სამსახურეები. მას შემდეგ, რაც ზემოაღნიშნულმა

ნიშნავია ეკონომიკური ზარალი, რომელმაც 4.8 მი-

მიდგომამ არ გაჭრა, ისრაელის პოლიტიკური და სამ-

ლიარდი დოლარი შეადგინა და, რა თქმა უნდა, რე-

ხედრო ხელმძღვანელობა იძულებული გახდა, დაეწ-

პუტაციული ზიანი, რომელმაც ეჭვქვეშ დააყენა ის-

ყო ფართომასშტაბიანი სახმელეთო ოპერაცია, რასაც

რაელის და მისი არმიის ძლევამოსილების მითი [14].

ისინი თავდაპირველად ეწინააღმდეგებოდნენ.

ზემოაღნიშნული მაგალითები ნათლად გვიჩვე-

ისრაელის სახმელეთო ძალები სერიოზულ სირ-

ნებს, რომ მიუხედავად მოცულობის და რესურსების

თულეებს გადააწყდნენ ჰეზბოლასთან დაპირისპი-

მხრივ წამგებიან მდგომარეობაში ყოფნისა, ასიმეტ-

რებისას, მათ დიდი ფასის გადახდა მოუწიათ[13].

რიული ბრძოლის მეთოდის გამოყენებით, შესაძლე-

ისრაელმა წამოიწყო სახმელეთო შეტევა რეგუ-

ბელია ასეთი ტიპის უპირატესობის მქონე მოწინა-

ლარული არმიის ნაწილებით, რომლებსაც წინ სპეც-

აღმდეგისთვის სათანადო წინააღმდეგობის გაწევა,

დანიშნულების რაზმები მიუძღოდნენ. მათი მიზანი

როგორც მინიმუმ მისი სტრატეგიული მიზნების

იყო, სტრატეგიული სიმაღლეების დაკავება და მო-

ჩაშლა და წარმოებული სამხედრო კამპანიის დაუძ-

წინააღმდეგის სამხედრო სამეთაურო პუნქტების გა-

ლეველ ტვირთად გადაქცევა და მაქსიმუმ მისთვის

ნეიტრალება. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ჰეზბოლას

ისეთი ზიანის მიყენება, რომ ბრძოლიდან დამარც-

სამხედრო შენაერთები კარგად იყვნენ ორგანიზე-

ხებული და რეპუტაციაშელახულ მდგომარეობაში

ბულნი და ეფექტიანად ახერხებდნენ მცირე ჯგუ-

გავიდეს.

ფებით მოულოდნელი თავდასხმების და ჩასაფრე-

იმედის საფუძველს გვაძლევს ის გარემოებაც, რომ

ბების მოწყობას. ისინი ახერხებდნენ ძლიერი წინა-

საქართველო მუდმივად ცდილობს განავითაროს

აღმდეგობის გაწევას, სხვადასხვა რელიეფზე. მიუხე-

ტერიტორიული თავდაცვის სისტემა და ამ პრინ-

დავად ისრაელის მხრიდან დამატებით 20 000-კაცია-

ციპზე მოწყობილი რეზერვი, რაც ასახულია 2017–

ნი რეზერვისტთა შენაერთების ბრძოლაში ჩართ-

2020 წლის თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის

ვისა, ჰეზბოლას თავდაცვითი სისტემის გარღვევა და

დოკუმენტში. კერძოდ, ეროვნული გვარდიის რეორ-

მათი ნეიტრალიზება ვერ მოხერხდა. საბოლოოდ

განიზების აუცილებლობის და რეზერვის კონცეფ-

შეიარაღებული კონფლიქტი 34 დღე გაგრძელდა,

ციის შემუშავების მნიშვნელობის შესახებ [15].

რამაც ისრაელის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა

2018 წელს დაიწყო საპილოტე პროექტი, რო-

აიძულა დათანხმებულიყო ცეცხლის შეწყვეტის შე-

მელსაც ახორციელებს ეროვნული გვარდია და ის

თანხმებაზე.

მოიცავს ტერიტორიული რეზერვის ასეულების ჩა-

ისრაელმა აღნიშნულ ომში სერიოზული ზიანი

მოყალიბებას სხვადასხვა რეგიონში. თავდაპირვე-

მიიღო, დაიღუპა 119 სამხედრო მოსამსახურე, ამას

ლად შეიქმნა ორი ასეული, ბათუმსა და თელავში.

ემატება ორი სამხედრო მოსამსახურე, რომლებიც

პროექტით გათვალისწინებულია ასეთივე ასეულე-

2006 წლის 12 ივლისს გაიტაცეს სამხედრო პატრულ-

ბის შექმნა სხვა რეგიონებშიც, რამაც საბოლოოდ უნ-

ზე თავდასხმის დროს ჰეზბოლას მებრძოლებმა. მა-

და მიგვიყვანოს ტერიტორიული რეზერვის სისტე-

თი გვამები 2008 წელს გადაეცა ისრაელს. ასევე აღსა-

მის ჩამოყალიბებამდე [16].
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მოცემული სისტემა შესაძლებლობას იძლევა

გაზრდის ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობას და აგრე-

მტერს მასირებული სამხედრო წინააღმდეგობა გა-

სორისთვის სამხედრო ოპერაციას

ვუწიოთ ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე. აღნიშნული

ტვირთად გადააქცევს. აღნიშნული, თავის მხრივ

მნიშვნელოვნად

მოწინააღმდეგის

გავლენას მოახდენს მოწინააღმდეგის გადაწყვე-

სამხედრო ამოცანებს, გაზრდის დროის, ადამიანური

ტილებაზე, რაც მნიშვნელოვნად გააძლიერებს შე-

და ფინანსური რესურსების დანახარჯებს და, რაც

კავების მექანიზმს.

გაართულებს

დაუძლეველ

ყველაზე მნიშვნელოვანია, გააძლიერებს პოლიტიკურ წნეხს აგრესორ სახელმწიფოზე. ტერიტორიუ-

2. საზოგადოებრივი მედეგობა და წინააღმდეგობა

ლი სამხედრო რეზერვის ერთ-ერთი საყურადღებო

– თავდაცვის და შეკავების თანამედროვე მექანიზმი,

ფაქტორია, კონკრეტულ ტერიტორიულ ერთეულზე

საქართველოს რეალობა და პერსპექტივა

არსებული შენაერთების მიერ მათი საბრძოლო არეა-

ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად

ლის კარგი ცოდნა. არსებული პრაქტიკიდან გამომ-

მრავალი მიმართულება და ინსტრუმენტია ჩართუ-

დინარე, ტერიტორიული სარეზერვო შენაერთები

ლი, ხოლო მათი ეფექტიანი ფუნქციონირების მთა-

კომპლექტდება ადგილობრივი მცხოვრებლებისა-

ვარი საყრდენი და გარანტორი საზოგადოებაა. თანა-

გან, რომელთათვის იოლდება მათ ქვედანაყოფზე

მედროვე შეკავების მექანიზმიც, სწორედ საზოგა-

განსაზღვრული ძირითადი საბრძოლო არეალის

დოებრივი მედეგობის განვითარებას ეფუძნება.

რელიეფური თუ ურბანული მახასიათებლების და

სამხედრო მზადყოფნასთან ერთად წინა პლანზე

თავისებურებების შესწავლა. აღნიშნული კი ერთიო-

საზოგადოებრივი მედეგობის წამოწევა სწორედ ჰიბ-

რად ზრდის ქვედანაყოფის ეფექტიანობას საბრძო-

რიდული ომისგან მომდინარე საფრთხეებმა გა-

ლო ამოცანების გადაჭრის კუთხით. ასევე გასათვა-

მოიწვია.

ლისწინებელია საქართველოს რელიეფური მახასია-

ჰიბრიდული ომი გამოიყენება ომსა და მშვიდო-

თებლები, რაც ხშირ შემთხვევაში მნიშნელოვან პრო-

ბას შორის არსებული ზღვარის მოსაშლელად, ის

ბლემებს უქმნის მოწინააღმდეგეს დიდი შენაერთე-

მიმართულია ინსტიტუციებისა და მოსახლეობის

ბით გადაადგილებისა ან მანევრირებისას.

წინააღმდეგ, რათა მათ ვერ შეძლონ სტრატეგიული

ზემოთ მოყვანილ მაგალითებში მონაწილე ჩეჩ-

მიზნების მიღწევა. იგი მოიცავს როგორც სამხედრო,

ნეთის სამხედრო დაჯგუფებებისა და ჰეზბოლასგან

ისე არასამხედრო, ფარულ და ხილულ საშუალებებს,

განსხვავებით, საქართველოს თავდაცვის ძალები

როგორიცაა, კონვენციური და არაკონვენციური

წარმოადგენს სახელმწიფო სამხედრო ძალას, რომე-

ძალები, კიბერშეტევები, დეზინფორმაცია, კორუფ-

ლიც შედგება რეგულარული სამხედრო შენაერთე-

ცია, ეკონომიკური იძულება. აღნიშნული საფრთხე-

ბისგან, რაც მის კიდევ მეტ სამხედრო შესაძლებლო-

ები სიახლეს არ წარმოადგენს, მაგრამ ტექნოლოგი-

ბებს უსვამს ხაზს [17].

ურმა პროგრესმა და მზარდმა გლობალურმა კავ-

საქართველოს აქვს პოტენციალი განავითაროს
ისეთი სახის სამხედრო შესაძლებლობები, რომელიც

შირებმა ბოლო წლებში გააფართოვა მათი არეალი
და გაზრდა ინტენსივობა, სიჩქარე და მასშტაბი [18].
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2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს

საინტერესოა საქართველოს მსგავსი მცირე რე-

რუსეთის მხრიდან საქართველოზე განხორციელდა

სურსების მქონე სახელმწიფოების მიდგომები საზო-

ფართომასშტაბიანი კიბერ- და საინფორმაციო შეტე-

გადოებრივი მედეგობის განვითარებისადმი. ბალ-

ვები, რომლის მიზანი იყო როგორც საერთაშორისო,

ტიისპირეთის სამივე ქვეყანა, ესტონეთი, ლიეტუვა

ისე ადგილობრივი მოსახლეობის დეზორიენტაცია

და ლატვია 90-იანი წლებიდან აქტიურად შეუდგა

პანიკის დანერგვისა და ცრუ ინფორმაციის გავრცე-

ტოტალური თავდაცვის მოდელის დანერგვას [20].

ლების მეშვეობით. ამასთანავე, სამხედრო კონფლიქ-

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჰიბრიდული ომით

ტის მიმდინარეობის პარალელურად, მაღაზიებსა და

გამოწვეულმა საფრთხეებმა სახელმწიფოები ახალი

ავტოგასამართ სადგურებზე დაუსრულებელი რიგე-

რეალობის წინაშე დააყენა ამ მხრივ არც ბალტიისპი-

ბი და დაძაბულობა შეინიშნებოდა. შეტევები განხორ-

რეთის ქვეყნებია გამონაკლისი, შესაბამისად, მათაც

ციელდა როგორც სამთავრობო ვებგვერდებზე, ისე

დაიწყეს ადაპტირება აღნიშნულ გამოწვევებთან. მა-

სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებზე; ხდებოდა

გალითად, ლატვიის 2020 წლის სახელმწიფო თავ-

ქართული მხარის მიერ გავრცელებული ინფორმა-

დაცვის კონცეფციაში დიდი ყურადღება ეთმობა

ციის ბლოკირება და პარალელურ რეჟიმში, რუსული

საზოგადოებრივ მედეგობას და წინააღმდეგობას,

მედია სინქრონულად მუშაობდა „ფეიკ ნიუსების“

ახალგაზრდა თაობის განათლებას და მომზადებას.

გავრცელებაზე. იუწყებოდნენ, თუ როგორ დაბომბა

თავდაცვისა და წინააღმდეგობის მიმართულებით

ქართულმა მხარემ მძინარე ცხინვალი, რომ დიდძალი

სკოლებში დაინერგა ახალი საგანმანათლებლო კურ-

მსხვერპლია ოსურ მშვიდობიან მოსახლეობაში და

სი „ეროვნული თავდაცვა“, რომლის მიზანია მოსწავ-

თითქოს ქართული შენაერთები ეწეოდნენ ეთნიკურ

ლეებს

წმენდას, რომლის შესაჩერებლადაც რუსეთის ფედე-

კრიზისის ან საომარი მდგომარეობის დროს და

რაცია იძულებული გახდა დაეწყო სამხედრო ოპე-

როგორ გაუწიონ მხარდაჭერა ეროვნულ თავდაცვას

რაცია „მშვიდობის“ დასამყარებლად [19].

[21, 22].

მისცეს

ცოდნა

როგორ

დაიცვან

თავი

აღნიშნულმა გარემოებებმა გამოავლინა, რომ სა-

ბალტიისპირეთის ქვეყნების მუშაობა შეიძლება

ზოგადოება არ იყო მზად ამგვარი ოპერაციისათვის

წარმატებულად ჩაითვალოს სამოქალაქო ცნობიერე-

ორგანიზებული წინააღმდეგობის გასაწევად. ძნე-

ბის ამაღლების მიმართულებით, თუ მხედველობაში

ლად წარმოსადგენი არ არის, რა მასშტაბის კრიზისს

მივიღებთ ამ ქვეყნების თავდაცვის უწყებების მიერ

მივიღებდით, თუ პანიკა და ქაოსი რამდენიმე დღის

ჩატარებული კვლევების შედეგებს. ესტონეთის მო-

ნაცვლად კვირები ან თვეები გაგრძელდებოდა. აღ-

სახლეობის 56%-ს სურს აქტიური მონაწილეობა

ნიშნული პრობლემა პირდაპირ კავშირშია საზოგა-

მიიღოს ქვეყნის თავდაცვაში. ლიეტუვასა და ლატ-

დოების ცნობიერებისა და განათლების ნაკლებობას-

ვიაში, თავდაცვაში აქტიურად ჩართვის მსურველთა

თან თავდაცვისა და ეროვნული უსაფრთხოების

რიცხვი შესაბამისად 39%-ს და 33%-ს შეადგენს. ამ

მიმართულებით.

სამი ქვეყნის პოპულაციური მაჩვენებლების მიხედვით აღნიშნული მონაცემები დაახლოებით 2.5 მი-
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ლიონ ადამიანს შეადგენს, რომლებიც მზადყოფნას

თუ გავაანალიზებთ თანამედროვე სამყაროში

გამოთქვამენ, აქტიურად ჩაერთონ საკუთარი ქვეყ-

წამოჭრილ საფრთხეებს, რომლის სამიზნე არის კერ-

ნის თავდაცვაში, რაც საკმაოდ შთამბეჭდავი მონა-

ძო და სამოქალაქო სექტორი, კრიტიკულად მნიშვ-

ცემია [23, 24].

ნელოვანია მათი მონაწილეობა „დიდგორი 2021-ის“

ჰიბრიდული ომით წამოჭრილი გამოწვევების

მსგავს სწავლებებსა და წვრთნებში, რათა ზემოთ

უმრავლესობას შეუძლებელია დაუპირისპირდე სამ-

მოყვანილი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს

ხედრო საშუალებებით. ნათელია, რომ აღნიშნული

ხედვა 2030-ის დოკუმენტში მიმოხილული საფრთ-

გამოწვევებით მომდინარე საფრთხეების სამიზნე

ხეების ნეიტრალიზაციის მექანიზმები რეალურად

ინფრასტრუქტურის უდიდესი ნაწილი კერძო და

ეფექტიანი გახდეს.

სამოქალაქო სექტორზე მოდის. აღნიშნული რეალო-

სამომავლოდ სამოქალაქო მედეგობის გაძლიერე-

ბა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის სახელმწიფო,

ბისა და განვითარებისათვის, მნიშვნელოვანი ხელ-

კერძო და სამოქალაქო სექტორების მჭიდრო თა-

შემწყობი ფაქტორია ეროვნულ სასწავლო გეგმაში

ნამშრომლობას აღნიშნული საფრთხეების განეიტ-

შეტანილი საგნები, „სამოქალაქო თავდაცვა და უსა-

რალებისა და უკუგდების მიმართულებით.

ფრთხოება“ და „სამხედრო ისტორია და ეროვნული

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხედვის

თავდაცვა“. პირველი მოიცავს სამ მიმართულებას:

2030-ის დოკუმენტში ხაზგასმულია თანამედროვე

პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; საგანგებო

უსაფრთხოების გამოწვევები და ჰიბრიდული ომის-

ვითარებაში უსაფრთხოების საფუძვლები; გადაუ-

გან მომდინარე საფრთხეებთან გამკლავების მიდ-

დებელი ექიმამდელი დახმარება. მეორე – ისტორიუ-

გომები. იმედისმომცემია დოკუმენტში შეტანილი

ლი ინტერპრეტაცია და კვლევა; სამხედრო საქმის

თავდაცვის თანამედროვე ასპექტები, როგორიცაა სა-

ორგანიზება; სამხედრო საქმის წარმოება; სამოქალა-

მოქალაქო მედეგობის განვითარება ტოტალური

ქო თავდაცვა. აღნიშნული ჩამონათვალიდან ნათ-

თავდაცვის ქოლგის ქვეშ. აღნიშნულ დოკუმენტში

ლად ჩანს, რომ მოსწავლეს ეძლევა საშუალება, გაეც-

ასევე ხაზგასმულია სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის

ნოს, თუ რას წარმოადგენს კრიზისული, საომარი

უსაფრთხოებისა

ფუნქციონირების

მდგომარეობა და როგორ მოიქცეს მის პირობებში

მნიშვნელობა, ამ მიმართულებით სახელმწიფო, კერ-

საკუთარი თავის და გარშემომყოფთა უსაფრთხოე-

ძო და სამოქალაქო სექტორების მჭიდრო თანამშრომ-

ბის უზრუნველსაყოფად.

და

უწყვეტი

ლობა [25].

ერთი შეხედვით შეიძლება ითქვას, რომ სახელმ-

ასევე ნიშანდობლივია, რომ თავდაცვის სამი-

წიფოს გააზრებული აქვს თუ რა მნიშვნელობის მატა-

ნისტროს ხელმძღვანელობით უკვე მერვედ ჩატარდა

რებელია ქვეყნის თავდაცვისა და უსაფრთხოების

ყოველწლიური წვრთნა, სახელწოდებით „დიდგორი

უზრუნველსაყოფად საჯარო, კერძო და სამოქალაქო

2021“, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს სახელმწიფო

სექტორებს შორის თანამშრომლობა, მაგრამ სასურვე-

უწყებებსშორისი კოორდინაციის დახვეწას კრიზი-

ლია მეტი აქტიურობა საზოგადოებასთან მუშაობის

სული და საომარი ვითარების დროს [26].

კუთხით, ვინაიდან, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სწო-
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რედ საზოგადოებაა საფუძველი, რომელზეც ეროვ-

პლაცდარმი, მისთვის დიდ სირთულეს არ წარმოად-

ნული თავდაცვა და უსაფრთხოება უნდა დაშენდეს.

გენს სამხედრო ოპერაციის სხვადასხვა მიმართულებით გაშლა, რაც მათ რიცხობრივ უპირატესობას

დასკვნა

კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას შესძენს. ასეთ

მნიშვნელოვანია გავაანალიზოთ ზემოთ განხი-

სამხედრო ვითარებასთან გამკლავება შესაძლებელია

ლული ყველა კომპონენტი. დავიწყოთ შეკავების

საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, მათ შორის

ტრადიციული

კერძოდ,

მტრის მიერ კონტროლირებად ან პოტენციური

თავდაცვის ძალების გაძლიერების მიმართულებით.

საომარი მოქმედებების დროს მის მიერ დაკავებულ

ნაშრომის

ტერიტორიებზე წინააღმდეგობის გაწევის გზით.

მექანიზმის საკითხით.

შესავალში

მოცემული

ინფორმაცია

ნათლად გვიჩვენებს, რომ რეგიონში არსებული

ისმის კითხვა, როგორ უნდა მოვახერხოთ ასეთი

სამხედრო-პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდი-

სამხედრო წინააღმდეგობის შექმნა? აღნიშნული

ნარე, საქართველოს პოზიციები მყიფეა. თუ გავი-

საკითხის გადასაჭრელად მნიშვნელოვანია:
•

თვალისწინებთ საქართველოს მწირ რესურსებს და

ტერიტორიული სამხედრო სარეზერვო შე-

მის წინაშე არსებულ სამხედრო საფრთხეებს, ნათე-

ნაერთების ჩამოყალიბება, რომელთაც შეეძ-

ლია, რომ საქართველოს ამ ეტაპისათვის არ შესწევს

ლებათ ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე მო-

ძალა, რომ ჰყავდეს იმ მოცულობის და შესაძლებ-

წინააღმდეგისთვის სამხედრო წინააღმდე-

ლობების რეგულარული არმია, რომელიც შეძლებს

გობის გაწევა და რეგულარული შენაერთე-

აღნიშნულ სამხედრო საფრთხეებთან გამკლავებას ან

ბის მხარდაჭერის უზრუნველყოფა;
•

პოტენციური სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში,

ასიმეტერიული და არაკონვენციური ბრძო-

მოწინააღმდეგისთვის ხანგრძლივი წინააღმდეგო-

ლის მეთოდების დანერგვა, როგორც რეგუ-

ბის გაწევას. აღნიშული ნათლად დაგვანახა 2008

ლარულ, ისე სარეზერვო შენაერთებში, რა-

წლის რუსეთ-საქართველოს ომმაც. საქართველოს

თა მოწინააღმდეგეს მის მიერ დაკავებულ

გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, მო-

ტერიტორიებზეც მუდმივად შეექმნას პრო-

წინააღმდეგეს შესაძლებლობა აქვს სამხედრო აგრე-

ბლემები და ასევე ნიველირებულ იქნეს მი-

სია განახორციელოს მრავალი მიმართულებიდან.

სი უპირატესობა რესურსებისა და რიცხოვ-

ნიშანდობლივია, როდესაც მას უკვე ოკუპირებული

ნობის მხრივ;
•

აქვს დასავლეთ საქართველოში აფხაზეთი, ხოლო

დეცენტრალიზაცია და ავტონომიურობა,

აღმოსავლეთ საქართველოში – სამხრეთ ოსეთის

რომ კრიტიკულ სიტუაციებში ცალკეულმა

ტერიტორიები, სადაც დისლოცირებული ჰყავს სამ-

შენაერთებმა შეძლონ მათ წინაშე არსებული

ხედრო შენაერთები. მოცემული გარემოება კიდევ

ამოცანების დამოუკიდებლად გადაჭრა.

უფრო ართულებს საქართველოს თავდაცვის ძალე-

რაც შეეხება თავდაცვისა და შეკავების თანამედ-

ბის წინაშე მდგარ ამოცანებს. აღნიშნულ სიტუა-

როვე მექანიზმების საკითხს, ჩრდილოატლანტიკური

ციაში, სადაც მოწინააღმდეგეს უკვე აქვს სამხედრო

ალიანსის და, ასევე, მოწინავე ქვეყნების ლიდერებიც
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მკაფიოდ აფიქსირებენ, რომ ეროვნული თავდაცვის

• ტოტალური თავდაცვის პრინციპების რეა-

დაგეგმვის პროცესის ქვაკუთხედი სწორედ საზო-

ლური და ქმედითი განხორციელებისათვის

გადოებრივი მედეგობა და წინააღმდეგობაა [27].

აუცილებელია შესაბამის წვრთნებსა და სწავ-

თუ გავაანალიზებთ ჰიბრიდული ომით წარ-

ლებებში უზრუნველყოფილ იქნეს კერძო და

მოქმნილ საფრთხეებს, მათი უმრავლესობა სწორედ

სამოქალაქო სექტორის მონაწილეობა.

არასამხედრო ხასიათისაა. მეტიც, როდესაც ვსაუბ-

• შეიქმნას ეროვნული წინააღმდეგობის კონ-

რობთ სამხედრო შესაძლებლობების განვითარება-

ცეფცია, რასაც უნდა მოჰყვეს შესაბამისი კონ-

ზე, სამხედრო ტერიტორიული სარეზერვო ძალე-

ცეფციების შემუშავება უწყებრივ დონეზე,

ბის შექმნის და, ასევე, ასიმეტრიული ბრძოლის მე-

ხოლო თავდაცვის სამინსტრო იტვირთავს

თოდების დანერგვაზე, როგორც რეგულარულ შე-

ლიდერის როლს.

ნაერთებში, ისე სარეზერვო ერთეულებში, ორივე

• ეროვნული

წინააღმდეგობის

კონცეფციის

მიმართულებით უმნიშვნელოვანესია ინფორმირე-

ეფექტიანი განხორციელების უზრუნველყო-

ბული, თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში

ფის მიზნით, სასურველია, ყოველმა უწყებამ

გათვითცნობიერებული საზოგადოების როლი. ამ

შეიმუშაოს როგორც დეტალური ოპერატიუ-

მიმართულებით წარმატების მისაღწევად მნიშვნე-

ლი, ისე განვითარების გეგმები.

ლოვანია გადაიდგას შემდეგი ნაბიჯები:

• დაბოლოს, როდესაც ვსაუბრობთ თავდაცვის

• თავდაცვის დაგეგმვის პროცესი უნდა დაე-

და შეკავების თანამედროვე და ტრადიციულ

ფუძნოს საზოგადოების მედეგობას და წინა-

მექანიზმებზე, არ შეიძლება უგულებელ-

აღმდეგობას;

ვყოთ შესაძლებლობებისა და რესურსების

• თავდაცვის ბიუჯეტი არ უნდა იხარჯებოდეს

თანამიმდევრული დაგეგმვისა და მისი დრო-

მხოლოდ სისტემის შიგნით, არამედ უნდა

სა და სივრცესთან შესაბამისობის საკითხი.

ხდებოდეს აკადემიური წრეების ჩართულო-

სახელმწიფო

ბის სტიმულირება თავდაცვის უზრუნველ-

რომელსაც უნდა შეესაბამებოდეს უსაფრთ-

ყოფის პროცესებში;

ხოების პოლიტიკის ყველა დონის (ეროვ-

უსაფრთხოების

კონცეფცია,

• უნდა შემუშავდეს რელევანტური საკომუნი-

ნული, თუ უწყებრივი) დოკუმენტი, შემუ-

კაციო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომე-

შავებულია 2011 წელს, რომელიც არ პასუ-

ლიც უზრუნველყოფს საზოგადოებაში მსჯე-

ხობს თანამედროვე გამოწვევებს. შესაბამი-

ლობის სტიმულირებას და ინფორმაციის გავ-

სად, კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება უსაფრთ-

რცელებას ეროვნული თავდაცვის შესახებ;

ხოების პოლიტიკის უწყებრივი დოკუმენ-

• თავდაცვის უწყებამ პერმანენტულად უნდა

ტების რელევანტურობა და კრიტიკულად

შეისწავლოს საზოგადოებრივი აზრი, თავ-

მნიშვნელოვანია შემუშავდეს დღევანდელო-

დაცვის დაგეგმვის პროცესის რელევანტუ-

ბის შესაბამისი ეროვნული უსაფრთხოების

რობის უზრუნველყოფის მიზნით;

კონცეფცია [28] .
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ანოტაცია. ხშირად ტერმინებს „კიბერუსაფრთ-

შიშროების უზრუნველყოფაში ამოსავალი პოლიტი-

ხოება“ და „კიბერუშიშროება“ იყენებენ შეუსაბამო

კური მიზანია, ხოლო შედეგი – მათი მიღწევა. კიბერ-

კონტექსტში. ტერმინი „კიბერუშიშროება“ გამოიყე-

უსაფრთხოება კი არის კიბერუშიშროების შემადგე-

ნება, როდესაც მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან

ნელი კომპონენტი, განსხვავებული შინაარსისა და

არიდება მოითხოვს სოციალურ-პოლიტიკურ ღო-

დატვირთვის

ნისძიებათა დასახვასა და განხორციელებას (დოქ-

არის კომპიუტერული და საინფორმაციო-სატელე-

ტრინის, კანონების, სამართლებრივი აქტების შემუ-

კომუნიკაციო სფეროში შემავალი კომპონენტების

შავება და მიღება, კიბერუშიშროების და კიბერუ-

(ქსელები, კომპიუტერები, პროგრამები, მონაცემები,

საფრთხოების უზრუნველყოფის მართვის პროცესის

მოწყობილობები) კიბერშეტევებისგან ტექნიკურად

სრულყოფა), რადგან კიბერსივრცეში ეროვნული ინ-

დაცვის ტექნოლოგიების, მეთოდიკისა და პროცესე-

ტერესების დაცულობის მდგომარეობა მიიღწევა კვა-

ბის ერთობლიობა. იგი უფრო „ტექნიკური“ საფრთ-

ლიფიციური კიბერპოლიტიკის შედეგად ეფექტური

ხისგან დაცვასთან (მიღებულ იქნეს ორგანიზაციულ-

კიბერუსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბებით,

ტექნიკური ზომები: განისაზღვროს კომპიუტერულ-

კიბერსივრცის მდგრადობით, არასასურველი შიგა

საინფორმაციო-სატელეკომუნიკაციო სფეროს ექსპ-
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ლუატაციის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პი-

მიხედვით, იგი განიხილება როგორც წარმოსახვი-

რები და დაინერგოს შესაბამისი ტექნიკური ინფრა-

თი სივრცე ფიზიკური ადგილმდებარეობის გარეშე,

სტრუქტურა და უსაფრთხოების სისტემა) ანუ მეტად

რომელშიც ურთიერთობენ კომპიუტერული ქსე-

„შრომის უსაფრთხოების დაცვასთან“ ასოცირდება

ლების მეშვეობით [1]. იგივე ოქსფორდის ინგლი-

ვიდრე სოციალურ-პოლიტიკური მიზნების დასახ-

სური ენის ლექსიკონი განსხვავებულ განმარტებას

ვა-განხორციელებასთან. კიბერუსაფრთხოების მი-

იძლევა: კიბერსივრცე არის საინფორმაციო-ტექნო-

ზანია მათი დაცვა, თვითონ მთლიანობაში ამ დაცუ-

ლოგიური ინფრასტრუქტურის ურთიერთკავშირის

ლობის მიღწევა კი არის კიბერუშიშროების პოლი-

კომპლექსი, რომელიც მოიცავს ინტერნეტის გლო-

ტიკური მიზნის მოთხოვნების შესაბამისი შედეგის

ბალურ ქსელს, კომპიუტერულ სისტემებს, ტელესა-

მიღწევის უზრუნველყოფა.

კომუნიკაციო ქსელებსა და პროცესორებს [2]. კემბრიჯის ლექსიკონი გვამცნობს, რომ ეს არის „ელექტ-

საკვანძო სიტყვები: ეროვნული უშიშროება;
ინფორმაციული ეპოქა; ინფორმაციული ტექნოლოგიები; კიბერსივრცე; კიბერუსაფრთხოება; კიბერუშიშროება; პოლიტიკა.

რონული სისტემა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს კომპიუტერის მომხმარებლებს მთელ მსოფლიოში იურთიერთონ ერთმანეთთან და ნებისმიერი მიზნისთვის მიიღონ წვდომა ინფორმაციასთან“
[3]. აშშ-ის მთავრობის ოფიციალური საიტის, „კომპიუტერული უსაფრთხოების რესურსების ცენტრის“ (COMPUTER SECURITY RESOURCE CENTER –

შესავალი
თანამედროვე

მსოფლიოში

ინფორმაციული

ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ დიდი გავლენა მოახდინა განსაკუთრებული სოციალურ-პოლიტიკური სივრცის განზომილების ჩამოყალიბებაზე, რომელიც სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს
ასრულებს საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში. ეს
ახალი განზომილებაა ვირტუალური კიბერსივრცე
(Cyberspace), რომელიც წარმოადგენს სოციალური
ურთიერთქმედების გამორჩეულ სფეროს, განსაზღვრულია პროცესების ერთობლიობით, არსებობს
მსოფლიოს კომპიუტერულ ქსელებში და გადაიქცა
ადამიანის საქმიანობისა და არსებობის კიდევ ერთ
განუყოფელ გარემოდ. დღეისათვის არ არსებობს
მისი შეთანხმებული ოფიციალური განმარტება.
მაგალითად, ოქსფორდის სასწავლო ლექსიკონის

CSRC) ლექსიკონის [4] მიხედვით, კიბერსივრცე
არის გლობალური ზონა საინფორმაციო გარემოში,
რომელიც შედგება საინფორმაციო სისტემის ინფრასტრუქტურების ურთიერთდამოკიდებული ქსელისგან, მათ შორის ინტერნეტის, ტელეკომუნიკაციის ქსელების, კომპიუტერული სისტემებისა და
ჩაშენებული პროცესორებისა და კონტროლერების
ჩათვლით. კიბერსივრცის 30-ზე მეტი განმარტება
შეიძლება მოიძებნოს როგორც სამეცნიერო ლიტერატურაში, ისე ოფიციალურ სამთავრობო წყაროებში, აზრიც არ აქვს ყველას ჩამოთვლას. ამიტომ ყველასათვის გასაგებად, შეიძლება უფრო მარტივად
ითქვას – კიბერსივრცე არის პირობითი გარემო, რომელშიც კომუნიკაცია ხდება კომპიუტერული ქსელების მეშვეობით.
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ძირითადი ნაწილი

[6]. ხოლო, 2016 წლის 8 ივლისს, ნატოს სამიტმა

ახალმა რეალობამ გააჩინა ახალი საფრთხეები და

ვარშავაში, კიბერსივრცე ოფიციალურად აღიარა

შექმნა უშიშროების უზრუნველყოფის თანამდევი

თავდაცვის თანაბარუფლებიან სფეროდ. ნატოს

პრობლემებიც. ახლად მოვლენილი კიბერუშიშროე-

გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა (Jens

ბის პრობლემის აქტუალურობა განპირობებულია

Stoltenberg) აღნიშნა: თანამედროვე გამოწვევები ით-

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო და კიბერტექნოლო-

ხოვს ვაღიაროთ, რომ კიბერშეტევები და მათგან

გიების წარმოუდგენლად არნახული განვითარების

დაცვა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც თავდაცვა

ფონზე კიბერთავდასხმების განუსაზღვრელი მასშ-

ხმელეთზე, ზღვასა და ჰაერში [7].

ტაბების შეუქცევადი პროცესებით, რომელიც მთე-

როგორც აღინიშნა, კიბერსივრცე არ არსებობს

ლი მსოფლიოს წინაშე აყენებს უშიშროების უზრუნ-

რაიმე ფიზიკური ფორმით, იგი ურთულესი გარე-

ველყოფის ზომების გაძლიერების აუცილებლობას

მოა, რომელიც წარმოიქმნება ადამიანებს, პროგრა-

[5]. მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარიდან დაწყებული

მულ უზრუნველყოფას, ინტერნეტმომსახურებას,

სამხედრო კონფლიქტების კლასიკურ სახეებს თან-

ტექნოლოგიური მოწყობილობების, ქსელებსა და

დათან ენაცვლება სახელმწიფოთა დაპირისპირების

ქსელური კავშირების საშუალებებს შორის ურთი-

ახალი ფორმები, მათ შორის, განსაკუთრებით გამო-

ერთქმედების შედეგად.

ირჩა კიბერომი, რომლის საომარი მოქმედებისა და

სახელმწიფო საზღვრების არმქონე ეს ვირტუალუ-

დაპირისპირების არეალია კიბერსივრცე. ომის ამ

რი სივრცე გვევლინება პოლიტიკური, ეკონომიკური,

სახემ, 21-ე საუკუნეში ტექნოლოგიური უპირატე-

ინფორმაციული და კულტურული კონკურენციის

სობის მოპოვების მცდელობები სულ უფრო სასტიკი

მნიშვნელოვან ასპარეზად. არსებითად, საინფორ-

გახადა, სადაც უკვე საერთოდ არ არსებობს საზღვ-

მაციო-სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების არნა-

რები და აკრძალვები. სახელმწიფოები ცდილობენ

ხული განვითარების ფონზე კონკურენციის ეს ველი

მოიპოვონ კონკურენტული უპირატესობა ციფრულ

წარმოადგენს ახალი (ვირტუალური) ტიპის პოლიტი-

სამყაროში. წარმოშობისთანავე კიბერსივრცე გადა-

კურ სივრცეს, რომელშიც ეჯახება სხვადასხვა პოლი-

იქცა სხვადასხვა პოლიტიკური და სამხედრო ძალე-

ტიკური სუბიექტის, სახელმწიფოებისა და პოლიტი-

ბის ბრძოლის მეხუთე (ხმელეთის, ზღვის, ჰაერისა

კური ძალის ცენტრების ინტერესები. ინფორმაციუ-

და კოსმოსის შემდეგ) ველად. მრავლისმეტყველია

ლი სივრცე პოლიტიკოსებისთვის, ფაქტობრივად,

ის ფაქტი, რომ ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის

სამხედრო მოქმედებათა თეატრად იქცა, სადაც თი-

წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების ბრიუსე-

თოეული მოწინააღმდეგე მხარე უპირატესობის მიღ-

ლის შეხვედრაზე გაკეთებულ განცხადებაში აღინიშ-

წევას ცდილობს. ინფორმაციული ტექნოლოგიების

ნა, რომ კიბერსივრცე ნატოს გავლენის კიდევ ერთი

განვითარების დონე ინფორმაციულ ომში ქმნის უპ-

სფერო ხდება, თანაბრად ზღვასთან, ჰაერთან და ხმე-

რეცედენტო შესაძლებლობებს, მოწინააღმდეგის და-

ლეთთან, შესაბამისად, საჭირო ხდება კოლექტიური

სამარცხებლად, ტრადიციული ძალადობრივი შემ-

თავდაცვის შესახებ ხელშეკრულების გამოყენებაც

მუსვრელი საშუალებების გამოყენების გარეშე.

ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

_____________________________________
169

სტუ-ის შრომები – Works of GTU

№2 (524), 2022

სოციალური მეცნიერებები – Social Sciences

კიბერომში ინფორმაციულ იარაღს ახასიათებს

იარაღად და სასარგებლო სამიზნედ;

დანახარჯების მინიმალური დონე და გამოყენების

 ინფორმაციული ტექნოლოგიების, როგორც

მაღალი ეფექტურობა. იგი არ ანადგურებს მოწინააღმ-

საშუალებების გამოყენება საბრძოლო ოპერა-

დეგის ცოცხალ ძალას, არ მოითხოვს რთული სტრუქ-

ციების წარმატებით ჩასატარებლად.

ტურების შექმნას და, ამასთანავე, არ არის აუცილებე-

მტრულად განწყობილი სახელმწიფოების მიერ

ლი გადაიკვეთოს ოფიციალური სახელმწიფო საზღ-

ინიცირებული კიბერთავდასხმა ხორციელდება რო-

ვარი. ინფორმაციულმა ერამ განსაკუთრებით გაააქ-

გორც სამთავრობო ქსელებზე, ისე ელექტრომომა-

ტიურა საბრძოლო მოქმედებათა ჩატარების წესი ორი

რაგების, სატრანსპორტო ან ფიჭური სატელეფონო

მიმართულებით, შესაძლებელი გახდა:

კომპანიების კომპიუტერულ სისტემებზე, ფინანსურ

 მოწინააღმდეგის ინფორმაციის პირდაპირი

ინსიტუტებზე, ინდუსტრიული მართვის სისტემებ-

მანიპულირება, ინფორმაცია იქცა პოტენციურ

ზე თუნდაც იმ მიზნით, რომ წარმოქმნან ქაოსი, მოა-
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ხდინონ მოსახლეობის დემორალიზაცია, ან თუნდაც

ლურ გაერთიანებაზე შეზღუდულია. მიუხედავად

კინეტიკური შეტევისთვის მოამზადონ ბრძოლის

მთლიანობაში სახელისუფლებო უფლებამოსილებე-

ველი, ან კიდევ კინეტიკური შეტევის პარალელუ-

ბის ერთობლიობისა, დღეისათვის სახელმწიფო კი-

რად კიბერთავდასხმები განახორციელონ.

ბერსივრცეში წარმოდგენილია, როგორც ვირტუა-

დღეს, კიბერსივრცეში მიმდინარე კიბერომები

ლური აქტორი, რომელსაც აქვს უფრო მეტად განვი-

სხვადასხვა ქვეყნის სადაზვერვო ორგანიზაციებს,

თარებული ინფორმაციული რესურსები და შესაძ-

მათ სამხედრო სტრუქტურებს შორის, აგრეთვე ეკო-

ლებლობა შეზღუდოს სხვა აქტორების დაშვება კი-

ნომიკური და ინფორმაციული ბრძოლები, ეკონო-

ბერსივრცეში (მთლიანად ან მის ცალკეულ სექტორ-

მიკური შპიონაჟისა და ფინანსური დივერსიების

ში). სახელმწიფოს სუვერენიტეტის გავრცელებას

ჩათვლით, განსაზღვრავს კიბერსივრცეში მიმდინა-

ვირტუალურ გაერთიანებაზე აძნელებს ქსელური

რე პროცესების დიდ მნიშვნელობას თანამედროვე

პრინციპით ორგანიზებული კიბერსივრცე. ვირტუა-

პოლიტიკური ანალიზისათვის, საერთაშორისო ურ-

ლურ გაერთიანებაზე სუვერენიტეტის შეზღუდვაში

თიერთობების, პოლიტიკის მეცნიერებების თეორი-

განსაკუთრებულ როლს ასრულებს კიბერსივრცის პა-

ისა და პრაქტიკისათვის.

რამეტრები (ეფემერულობა, ინტერაქტიურობა, პარა-

განვითარების თანამედროვე რეალიებში მნიშვნელოვანი ასპექტი ხდება სუვერენიტეტის უზრუნ-

მეტრების პირობითობა, აქტორების ანონიმურობა,
ვირტუალური იდენტურობის ფორმირება და სხვ.).

ველყოფა. ესაა მბრძანებლობისა და დაქვემდებარე-

21-ე საუკუნის დასაწყისიდანვე საქართველო ჩაბ-

ბის ურთიერთობის სისტემის განვრცობა იმ სოცია-

მულია კიბერსივრცის ჩამოყალიბების პროცესში,

ლურ სივრცეში, რომელსაც არ ახასიათებს ტერიტო-

რაც ბუნებრივად გულისხმობს სათანადო კიბერპო-

რიულობის ნიშანი. საუბარია კიბერსივრცესა და

ლიტიკის (კონცეფციის) შემუშავებას, კიბერსივრცის

ქსელურ სივრცეებზე, როგორც სოციალური ურთი-

დაცვისა და გამოყენების უზრუნველყოფის საიმედო

ერთზემოქმედების სპეციფიკური ფორმის შესახებ.

სისტემის შექმნას, კიბერსივრცეში ქვეყნის ეროვნუ-

იძებნება ამ სფეროში სახელმწიფო სუვერენიტეტის

ლი ინტერესების ეფექტურ დაცვას, ასევე, სახელმ-

ეფექტურად გავრცელების შესაბამისი გზები. საკა-

წიფო საინფორმაციო რესურსების, ქვეყნის საინფორ-

ნონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხე-

მაციო და საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის, სა-

ლისუფლება, როდესაც იღებენ აქტებს, რომლებიც

ტელეკომუნიკაციო და საკომუნიკაციო სისტემებისა

ეხება კიბერსივრცესა და ქსელურ სივრცეებში ურ-

და ობიექტების უსაფრთხოების გარანტიებს, რამაც

თიერთობებს, ფაქტობრივად ამ სფეროზე სახელმ-

საბოლოოდ უნდა უზრუნველყოს საქართველოს კი-

წიფო ხელისუფლების პროეცირებას ახდენენ. სამეც-

ბერუშიშროება და მთლიანობაში ინფორმაციული

ნიერო სივრცეში გაჩნდა სხვადასხვა ტერმინიც, მაგა-

უშიშროება. ამ თვალსაზრისით მისასალმებელია ის

ლითად, „ვირტუალური სუვერენიტეტი“, „ქსელური

ფაქტი, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ მიღე-

სუვერენიტეტი“ და სხვ.

ბულ იქნა საკმაოდ სოლიდური და საჭირო დადგე-

სახელმწიფო ხელისუფლების გავლენა ვირტუა-
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2024 წლების ეროვნული სტრატეგიისა და მისი

როება, რადგანაც 15-საუკუნოვანი ქართული ტრადი-

სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“. დოკუ-

ციიდან გამომდინარე, ტერმინი „უშიშროება“ გამოი-

მენტში გათვალისწინებულია ოქსფორდის უნივერ-

ყენება იმ შემთხვევაში, თუ მოსალოდნელი საფრთ-

სიტეტის კიბერუშიშროების გლობალური ცენტრის

ხის (საშიშროების) თავიდან არიდება (გაუვნებელყო-

(The Global Cyber Security Capacity Centre) მიერ მომ-

ფა) მოითხოვს სოციალურ-პოლიტიკურ საქმიანობას,

ზადებული შეფასების დოკუმენტი, რომელშიაც სა-

სოციალურ-პოლიტიკური ხასიათის ღონისძიებათა

უბარია საქართველოში არსებული კიბერუშიშროე-

დასახვასა და განხორციელებას (პოლიტიკის შემუშა-

ბის გარემოზე და ასახულია კონკრეტული რეკომენ-

ვება, კონცეფცია, დაგეგმვა და სხვ.) ანუ დაკავშირე-

დაციები და ინიციატივები მისი განვითარების მიზ-

ბულია ადამიანის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს

ნით. სტრატეგიაში გაერთიანებულია როგორც კი-

სოციალურ-პოლიტიკურ საქმიანობასთან.

ბერ- და ინფორმაციული უშიშროების გარემოს გა-

ამ დროს, განსხვავებული შინაარსისა და დატ-

უმჯობესების, ისე კიბერდანაშაულთან ბრძოლისა

ვირთვის მატარებელია ტერმინი „კიბერუსაფრთხო-

და კიბერთავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიე-

ება“. ცნობილია, რომ კიბერუსაფრთხოება არის კომ-

რებისკენ მიმართული კონკრეტული კომპონენტები.

პიუტერული და საინფორმაციო-სატელეკომუნიკა-

სტრატეგია მიზნად ისახავს კიბერუშიშროების, კი-

ციო სფეროში შემავალი კომპონენტების (ქსელები,

ბერთავდაცვისა და კიბერდანაშაულის სფეროებში

კომპიუტერები, პროგრამები, მონაცემები, მოწყობი-

კიბერკულტურისა და კიბერგანათლების განვითა-

ლობები) კიბერშეტევებისგან (ციფრული თავდასხ-

რებას, მმართველობითი სისტემის მდგრადობის

მები, დაზიანება, არაავტორიზებული წვდომა და

უზრუნველყოფას, საჯარო-კერძო თანამშრომლობის

სხვ.) დაცვის ტექნოლოგიების, მეთოდიკისა და პრო-

გაძლიერებას, ძლიერი ადამიანური რესურსების შე-

ცესების ერთობლიობა. ე.ი. მისი მიზანია მათი დაც-

ქმნასა და საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს,

ვა, ხოლო თვითონ მთლიანობაში ამ დაცულობის

როგორც უსაფრთხო და დაცული ქვეყნის როლის

მიღწევა კი არის კიბერუშიშროების პოლიტიკური

გაძლიერებას.

მიზნის მოთხოვნების შესაბამისი შედეგის მიღწევის

შინაარსობრივად კვალიფიციურად შედგენილ ამ

უზრუნველყოფა. ნათელია, რომ კიბერუსაფრთხოე-

საჭირო დოკუმენტში, სამწუხაროდ, ტერმინის აღრე-

ბის უზრუნველყოფა უფრო „ტექნიკის“ საქმეა, უფ-

ვასთან გვაქვს საქმე. სათაურში ნაცვლად „კიბერუ-

რო „ტექნიკური“ საფრთხისგან დაცვაა. მაგალითად,

შიშროებისა“ გამოყენებულია ტერმინი „კიბერუსა-

იგი უფრო ცნობილი „შრომის უსაფრთხოების დაც-

ფრთხოება“. მთლიანად დოკუმენტშიც ტერმინი „კი-

ვასთან“ ასოცირდება და არა სოციალურ-პოლიტი-

ბერუშიშროება“ საერთოდ არ გვხვდება, რაც შეეხება

კური მიზნების დასახვასთან. ე. ი. მოცემულ ობი-

ტერმინს „კიბერუსაფრთხოება“, ზოგ ადგილას შინა-

ექტზე კიბერუსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად

არსობრივად სწორად არის ნახმარი, ზოგან – არა).

მიღებული უნდა იქნეს შესაბამისი ორგანიზაციულ-

სათაურში (და დოკუმენტის შესაბამის ადგილებში)

ტექნიკური ზომები: განისაზღვროს კომპიუტერუ-

უნდა იყოს გამოყენებული ტერმინი კიბერუშიშ-

ლი და საინფორმაციო-სატელეკომუნიკაციო სფე-
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როს (ქსელები, კომპიუტერები, მოწყობილობები,

დოკუმენტი, რომელშიაც განსაზღვრულია საქართ-

პროგრამები, მონაცემთა ბაზები) ექსპლუატაციის

ველოს კიბერუშიშროების ეროვნული სტრატეგია,

უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი და დაინერ-

კიბერუშიშროების ეროვნული სტრატეგიის მიზნები

გოს შესაბამისი ტექნიკური ინფრასტრუქტურა და

და ამოცანები, განვითარების პრიორიტეტული ას-

უსაფრთხოების სისტემა.1

პექტები, სტრატეგიის შემუშავებისა და განხორციე-

სულ სხვა შინაარსს მოიცავს საქმიანობა, როდე-

ლების პრინციპები და სხვ. ე.ი. თვითონ დოკუმენ-

საც კიბერუსაფრთხოების ტექნიკური უზრუნველ-

ტის ეს ხაზგასმის შინაარსი მიუთითებს, რომ ამ დო-

ყოფის მისაღწევად ხელისუფლებამ უნდა შეიმუ-

კუმენტში ტერმინი „კიბერუსაფრთხოება“ არასათა-

შაოს სოციალურ-პოლიტიკური ხასიათის ღონის-

ნადოდ არის გამოყენებული.

ძიებები (კანონების, სამართლებრივი აქტების შემუ-

კიბერუშიშროება გულისხმობს კიბერსივრცეში

შავება და მიღება, მათ შორის, ეროვნული ინტერესე-

ქვეყნის

ეროვნული

ინტერესების

დაცულობის

ბის დაცვა, მართვის პროცესის სრულყოფა, სახელმ-

მდგომარეობას, რაც მიიღწევა კვალიფიციური კი-

წიფო უწყებებს შორის ფუნქცია-მოვალეობების გა-

ბერპოლიტიკის შედეგად ეფექტური კიბერუსაფრთ-

მიჯვნა, კოორდინაციის, ურთიერთთანამშრომლო-

ხოების სისტემის ჩამოყალიბებით, კიბერსივრცის

ბისა და ინფორმაციის მიმოცვლის მექანიზმების

მდგრადობით, არასასურველი შიგა და გარე ზემოქ-

დახვეწა, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ჩამონათ-

მედებისაგან დაცულობით.

ვალის დადგენა და სხვ.). ეს საქმიანობა სრულიად

კიბერუშიშროება ეროვნული უშიშროების (სის-

განსხვავებული და ფართოა ვიდრე ტექნიკური ხა-

ტემის) შემადგენელი მნიშვნელოვანი კომპონენტია

სიათის ზომების გატარება. დოკუმენტის სათაური-

(ქვესისტემაა), კიბერუსაფრთხოება კი კიბერუშიშ-

დან ნათლად ჩანს და თვითონ მასშიც ხაზგასმით

როების შემადგენელი კომპონენტია (ანუ ქვესისტე-

არის აღნიშნული, რომ „სტრატეგია, როგორც კიბერ-

მის ქვესისტემაა).

უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის

კიბერუშიშროება, როგორც აღინიშნა, კიბერუ-

განმსაზღვრელი ძირითადი დოკუმენტი, წარმოად-

საფრთხოებასაც მოიცავს და ისინი ერთმანეთს შე-

გენს სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების ერ-

ეფარდება როგორც სისტემა და ქვესისტემა. კიბერ-

თობლიობას და მათ შესასრულებლად ითვალისწი-

უშიშროების უზრუნველყოფაში ამოსავალი, პოლი-

ნებს კონკრეტულ აქტივობებს, რესურსებსა და პასუ-

ტიკური მიზანია, ხოლო შედეგი – მათი მიღწევა.

ხისმგებელ უწყებებს“ [8] ანუ ეს არის პოლიტიკური

სხვათა შორის, ასევე, მკაფიო განსხვავება არსებობს ინფორმაციულ უსაფრთხოებასა და კიბერუსაფრთხოებას შორის.
ინფორმაციის უსაფრთხოება გულისხმობს ფიზიკური და ციფრული მონაცემების დაცვას არაავტორიზებული
გამოყენების, წვდომისა და მოდიფიკაციისგან. კიბერუსაფრთხოება კი გულისხმობს ციფრული მონაცემების დაცვას
არაავტორიზებული გამოყენების, წვდომისა და მოდიფიკაციისგან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ინფორმაციული
უსაფრთხოება იცავს ფიზიკურ და ციფრულ მონაცემებს ნებისმიერი ტიპის უკანონო წვდომისგან, ხოლო
კიბერუსაფრთხოება იცავს ციფრულ მონაცემებს უკანონო ციფრული წვდომისგან.
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ამავე დროს, კიბერუშიშროება და კიბერუსაფრთ-

თვითნებურად გამოაცხადეს არასასურველ ტერ-

ხოება ერთმანეთსაც განაპირობებენ. კიბერუსაფრთ-

მინად და ამოიღეს ხმარებიდან, ხოლო მის ნაცვლად

ხოება აუცილებელია, რადგან მისი განხორციელება

დაიწყეს მასმედიაში დამკვიდრება სრულიად განსხ-

აუცილებლია კიბერუშიშროების პოლიტიკის წარმა-

ვავებული შინაარსის მატარებელი სიტყვის „უსა-

ტებისათვის. ამასთანავე, კიბერუშიშროების პოლი-

ფრთხოება“ ანუ ორი განსხვავებული შინაარსის მქო-

ტიკის მიერ დასახული და განხორციელებული ამო-

ნე მოვლენის აღსანიშნავად დაამკვიდრეს ერთი

ცანების გარეშე, კიბერუსაფრთხოება ქვეყნის ეროვ-

ტერმინი "უსაფრთხოება", ისევე, როგორც ეს არის

ნული ინტერესების დაცვაში ვერ იქნება შესაბამისი

რუსულ ენაში, რომელშიაც, მაგალითად, ინგლისუ-

როლის შემსრულებელი.

რი (Security, Safty) და ქართული (უშიშროება, უსა-

ცხადია, აქ გასათვალისწინებელია კონკრეტუ-

ფრთხოება) ენებისაგან განსხვავებით აქვთ მხოლოდ

ლად საქართველოში ტერმინ ,,უშიშროების“ გამოყე-

ერთი ტერმინი „Безопасность“). მაგალითად, „ეროვ-

ნების ისტორიული და ენათმეცნიერების მიერ დად-

ნული უშიშროება“ შეცვალეს ტერმინით „ეროვნული

გენილი ტრადიციაც. რადგანაც მისი არასწორი ფორ-

უსაფრთხოება“ და შეუსაბამო კონტექსტი დაამკვიდ-

მულირება გარკვეული გაუგებრობის წყარო ხდება.

რეს არა მარტო მასმედიაში, არამედ საკანონმდებლო

მაგალითად, 2004-2006 წლებიდან ხელისუფლებაში

დონეზეც კი მოახდინეს ცვლილებები.

აღზევებულმა მედროვე პოლიტიკოსების, არაკვა-

არადა ქართველების მეტყველებასა და წერი-

ლიფიციური და საქმეში ჩაუხედავი პირების მიკერ-

ლობით სიტყვაკაზმულობაში კარგა ხანია ნათლადაა

ძოებულმა და ვოლუნტარისტულმა ქმედებებმა სა-

გარკვეული და განსაზღვრული ორივე ტერმინის

თავე დაუდო სავალალო ტენდენციას, რის შედეგა-

შინაარსი, მნიშვნელობა და გამოყენების წესი. მაგა-

დაც ძირძველი ქართული სიტყვა „უშიშროება"

ლითად, ტერმინის „უშიშროება“ სოციალურ-პოლი-
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ტიკურ კონტექსტში გამოყენების წესს ადასტურებს

ამ ტერმინების ანალიზის დროს, ასევე არ იქნება

ჩვენამდე მოღწეული წერილობითი წყაროებით და-

ურიგო თუ გათვალისწინებული იქნება საფრთხე-

დასტურებული თხუთმეტსაუკუნოვანი ისტორიუ-

ების წარმოშობის წყაროებიც, რომელთაც აქვთ ბუ-

ლი ტრადიცია. მე-20 საუკუნეში კი ეს კიდევ უფრო

ნებრივი, ტექნოგენური, საწარმოო და სოციალურ-

განამტკიცა ქართულმა ავტორიტეტულმა ენათმეც-

პოლიტიკური ხასიათი:

ნიერებამ, როდესაც მეცნიერულადაც დაადგინა ამ

1. ბუნებრივი ხასიათის საფრთხეებს (საშიშროე-

ტერმინის გამოყენების შინაარსობრივი კონტექსტი

ბას) მიეკუთვნება, პირველ ყოვლისა, ბუნებრივი კა-

და გამოყენების არეალი. ქართველები, როგორც ამას

ტაკლიზმების (მიწისძვრები, ზვავები, მეწყრები,

მე-5 საუკუნიდან დაწყებული წერილობითი წყაროე-

წყალდიდობები, გვალვები და სხვ.) შედეგებით მი-

ბი (საისტორიო, სასულიერო-ჰაგიოგრაფიული, მხა-

ყენებული ზიანის შესაძლებლობა;

ტვრული ლიტერატურა და სხვ.) მოწმობს, ტერმინს

2. ტექნოგენური ხასიათის საფრთხეები (საშიშ-

„უშიშროება“ (უშიშოებაჲ) ტრადიციულად, როგორც

როება) დაკავშირებულია ტექნიკური ობიექტების:

აღინიშნა, იყენებდნენ მხოლოდ სოციალურ-პოლი-

ატომური და ჰიდროელექტროსადგურები, ქიმიური,

ტიკურ კონტექსტში (უშიშროება სახელმწიფოსი,

ნავთობისა და გაზის საწარმოები და მრეწველობის

ქვეყნის, საზოგადოების, ხელისუფლების, ადამიანის

სხვა დარგები – ფუნქციონირების პროცესში წარმო-

და სხვ.). ამ ტერმინს ხმარობდნენ ქართველთა სახე-

შობილ გარკვეულ საფრთხეებთან (საშიშროებასთან);

ლოვანი ჰაგიოგრაფები, მწერლები, მემატიანენი, მე-

3. საწარმოო ხასიათის საფრთხეები (საშიშროება)

ცნიერები, პოლიტიკური, სამხედრო და საზოგადო

არის საწარმოო გარემოსა და სამუშაო პროცესის (მან-

მოღვაწენი. მოკლედ, მე-5 საუკუნიდან 21-ე საუ-

ქანა-დანადგარები, მასალები, ნივთიერებები, სამუ-

კუნის 10-იან წლებამდე მთლიანად, ერი თუ ბერი,

შაო მეთოდები, გარემო პირობები, ტექნიკური საშუ-

იაკობ ცურტაველი თუ ლეონტი მროველი, დავით

ალებები, შრომის ორგანიზება და სხვ.) ფიზიკური,

აღმაშენებელი თუ შოთა რუსთაველი, სოლომონ

ქიმიური, ბიოლოგიური ან ფიზიოლოგიური ფაქ-

დოდაშვილი თუ ილია ჭავჭავაძე, ნოე ჟორდანია თუ

ტორებით გამოწვეული, რომლებითაც საფრთხე (სა-

ქაქუცა ჩოლოყაშვილი, ივანე ჯავახიშვილი თუ

შიშროება) ექმნება ადამიანს, საზოგადოებას;

ამბროსი ხელაია, კონსტანტინე გამსახურდია თუ

4. სოციალურ-პოლიტიკური ხასიათის საფრთხე-

ოთარ ჭილაძე, არნოლდ ჩიქობავა თუ ილია მეორე,

ები (საშიშროება) უშუალოდ დაკავშირებულია ადა-

ზვიად გამსახურდია თუ ედუარდ შევარდნაძე თუ

მიანის, საზოგადოებისა და სახელმწიფოს საქმია-

ჩვეულებრივი მოქალაქე, ამ ტერმინს იყენებდა

ნობასთან. მათგან, როგორც საკუთარი თავისთვის,

მხოლოდ

კონტექსტში.

ისე გარემოსთვისაც, წარმოიშობა მუქარების უდი-

რაც შეეხება ტერმინ „უსაფრთხოებას“, იგი მე-20 საუ-

დესი რაოდენობა, რომელთა წყაროა სხვადასხვა

კუნის 50-იან წლებამდე ქართულ წერილობით წყა-

სოციალური ძალის საქმიანობა [10].

სოციალურ-პოლიტიკურ

როებში საერთოდ არც გვხვდება [9].
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დასკვნა

განვითარების ტენდენციების გათვალისწინებით,

არსებითად კიბერსივრცის დაცულობაზე, მასში

კიბერუშიშროების უზრუნველსაყოფად საქართვე-

მიმდინარე კიბერომების შედეგებზე უკვე მნიშ-

ლოს

ნველოვნადაა დამოკიდებული საქართველოს პო-

გახადოს

ლიტიკური და ეკონომიკური სუვერენიტეტი, ერო-

(დოქტრინის, კანონების, სამართლებრივი აქტების

ვნული ინტერესების დაცვისა და ეროვნული უშიშ-

შემუშავება და მიღება, კიბერუშიშროების უზრუნ-

როების უზრუნველყოფის დონე. გარდა იმისა, რომ

ველყოფისა და კიბერუსაფრთხოების დაცვის მართ-

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწრაფ განვითა-

ვის პროცესის სრულყოფა და სხვ.). წარმართოს კი-

რებასთან ერთად პირდაპირპროპორციულად იზრ-

ბერუშიშროების უზრუნველყოფის პოლიტიკა ისე,

დება მათზე სახელმწიფოს კრიტიკული ინფრა-

რომ არა მხოლოდ მოიგერიოს მტრის შემოტევები

სტრუქტურის დამოკიდებულება და ურთიერთკავ-

კიბერსივრცეში, არამედ შექმნას საკუთარი კიბერ-

შირი, კიბერუშიშროების უზრუნველყოფა უკვე იქ-

სივრცე, სხვა შემთხვევაში იქნება მუდამ სხვა სა-

ცა საგარეო პოლიტიკის განუყოფელ შემადგენელ

ხელმწიფოთა მანიპულირების ობიექტი. ასევე, ტერ-

ნაწილად და სულ უფრო აქტიურ როლს ასრულებს

მინების

საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხშიც.

მეცნიერების მიერ მეცნიერულად დადგენილი ნორ-

აქედან გამომდინარე, ინფორმაციული ეპოქის

სახელმწიფოს

ამოცანაა

პრიორიტეტული

სოციალურ-პოლიტიკური

გამოყენებისას

საქმიანობა

გაითვალისწინოს

ენათ-

მები და გამოიყენოს ისინი შესაბამის კონტექსტში.
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https://gtu.ge/Library/Pdf/El_wignebi/erovnuli_us.pdf (In Georgian);
10. Kuprashvili, H. (2021) National Security and National Interests. Tbilisi: Meridiani.
https://www.researchgate.net/publication/358243831_erovnuli_ushishroeba_da_erovnuli_interesebi
(In
Georgian).
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Abstract. The terms “kiberushishroeba” (cyber security) and “kiberusaprtkhoeba” (computer security) are often
used in inappropriate contexts. The term “kiberushishroeba” is used when the avoidance of an imminent threat
requires the formulation and implementation of socio-political measures (development and adoption of doctrines,
laws, legal acts, improvement of the “kiberushishroeba” and “kiberusaprtkhoeba” assurance management process),
because the state of protection of national interests in cyberspace is achieved through the establishment of an
effective Computer Security system, cyberspace sustainability, protection from unwanted internal and external
influences – as a result of qualified cyber policy. The starting-point in “kiberushishroeba” providing is political aim
and the result – to achieve them. “Kiberusaprtkhoeba” is an integral component of “kiberushishroeba”, a carrier of
different content and weight. “Kiberusaprtkhoeba” is a combination of technologies, methods and processes of
technical protection against cyberattacks of components (networks, computers, programs, data, devices) within the
field of computer and information-telecommunication. It is more associated with protection from "technical" threats
(to be taken organizational-technical measures: to identify those responsible for the operation safety of the computerinformation-telecommunication field and to introduce appropriate technical infrastructure and security system) or
rather to “protection of labor safety” than formulation and implementation of socio-political goals. The goal of
“kiberusaprtkhoeba” is to protect them, and to achieve this protection as a whole is ensuring of the result that meets
the requirements of the political goal of “kiberushishroeba”. Resume:
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Subject ველში (თემა) მიუთითეთ კრებულის დასახელება და ავტორის (ავტორების) გვარი.
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გამოცემა, ჩვენი მეცნიერი თანამშრომლებისა და დოქტორანტებისთვის სტატიის გამოქვეყნება უფასოა.
• საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტის

აკადემიური

საბჭოს

200

დადგენილებით

(22.01.2010წ.), ფიზიკურმა პირმა, რომელიც არ არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომელი, შრომების კრებულში სტატიის გამოქვეყნებისთვის წინასწარ უნდა შეიტანოს ან გადმორიცხოს
საჭირო თანხა (1 გვერდი

10 ლარი) და სტატიის დოკუმენტაციას (ორი რეცენზია და ორგანიზაციის

სამეცნიერო საბჭოს მიმართვა სტატიის სტუ-ის შრომების კრებულში გამოქვეყნების შესახებ) დაურთოს
გადახდის ქვითარი. გრაფაში „გადახდის დანიშნულება“ უნდა ჩაიწეროს „სტატიის გამოქვეყნების
ღირებულება“.

სტუ-ის საბანკო რეკვიზიტებია: სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; საიდენტიფიკაციო
კოდი 211349192; მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა; მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
ბანკის კოდი: TRESGE22; მიმღების ანგარიში: სახაზინო კოდი 708977259.

გთავაზობთ სამეცნიერო სტატიის გაფორმების წესს:
 სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს ნაბეჭდი სახით A4 ფორმატის ფურცელზე, არანაკლებ
5 გვერდისა (არეები

2 სმ, ინტერვალი
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 სტატია შესრულებული უნდა იყოს doc ან docx ფაილის სახით (MS Word) და ჩაწერილი

ნებისმიერ

მაგნიტურ მატარებელზე;

 ქართული ტექსტისთვის გამოიყენეთ შრიფტი Sylfaen, ზომა 12;
 ინგლისური და რუსული ტექსტებისთვის

შრიფტი Times New Roman, ზომა 12;

სტატიას უნდა ერთვოდეს შემდეგი ინფორმაცია:
 უაკ (უნივერსალური ათობითი კლასიფიკაცია) კოდი.
 ცნობები ავტორის (ავტორების) და რეცენზენტების შესახებ ქართულ, ინგლისურ და რუსულ
ენებზე:
 ყველა ავტორის სახელი და გვარი სრულად, E-mail-ი, სამეცნიერო წოდება და საკონტაქტო ტელეფონი;
 დეპარტამენტის დასახელება. ორგანიზაციის სრული სახელწოდება – ყოველი ავტორის მუშაობის
ადგილი, ქვეყანა, ქალაქი.
 რეცენზენტთა გვარები და სახელები სრულად, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სამეცნიერო
წოდება, დეპარტამენტის ან სამუშაო ადგილის დასახელება.
სტატია უნდა შეიცავდეს:
 ანოტაციას ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე (100 150 სიტყვა). უცხოელი მკითხველისათ-

ვის ანოტაცია არის სტატიის შინაარსისა და მასში გადმოცემული კვლევის შედეგების შესახებ ინფორმაციის
ერთადერთი წყარო. სწორედ იგი განსაზღვრავს ინტერესს მეცნიერის ნაშრომის მიმართ და, მაშასადამე,
სურვილს, დაიწყოს დისკუსია ავტორთან, გამოითხოვოს სტატიის სრული ტექსტი და ა.შ.
ანოტაცია უნდა იყოს:
 ინფორმაციული (არ უნდა შეიცავდეს ზოგად სიტყვებსა და ფრაზებს);
 ტექსტი ინგლისურ და რუსულ ენებზე უნდა იყოს ორიგინალური;
 უნდა ასახავდეს სტატიის ძირითად შინაარსსა და კვლევის შედეგებს;
 სტრუქტურირებული (მიჰყვებოდეს სტატიაში შედეგების აღწერის ლოგიკას).

უნდა შეიცავდეს:
 სტატიის საგანს, თემას, მიზანს (რომლებსაც უთითებთ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ არის ცხადი

სტატიის სათაურიდან);
 კვლევის ჩატარების მეთოდს ან მეთოდოლოგიას (სამუშაოს ჩატარების მეთოდის ან მეთოდო-

ლოგიის აღწერა მიზანშეწონილია იმ შემთხვევაში, თუ იგი გამოირჩევა სიახლით, საინტერესოა
მოცემული ნაშრომის თვალსაზრისით);
 კვლევის შედეგებს;
 შედეგების გამოყენების არეალს;
 დასკვნას;
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 საკვანძო სიტყვებს, დალაგებულს ანბანის მიხედვით (ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე);
 სტატიაში ქვესათაურებით გამოკვეთილ შესავალს, ძირითად ნაწილს და დასკვნას;
 სურათების ან ფოტოების კომპიუტერულ ვარიანტს, შესრულებულს ნებისმიერი გრაფიკული
ფორმატით, გარჩევადობა

არანაკლებ 150 dpi-სა.

 ლიტერატურა
 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალების მონაცემთა ბაზების რეკომენდაციით, გამოყენებული
ლიტერატურის რაოდენობა სასურველია იყოს არანაკლებ ათისა.
წარმოგიდგენთ გამოსაქვეყნებელ სტატიაში გამოყენებული ლიტერატურის გაფორმების წესს:
ყველა ავტორის გვარი და ინიციალები მოცემული უნდა იყოს ლათინური ანბანის ასოებით, ე.ი.
ტრანსლიტერაციით, სტატიის სახელწოდება

თარგმნილი ინგლისურად, წყაროს (ჟურნალის, შრომების

კრებულის, კონფერენციის მასალების) სახელწოდება

ტრანსლიტერაციით; გამოსასვლელი მონაცემები

ინგლისურ ენაზე (სტატიის ენა მიეთითება ფრჩხილებში).
ლიტერატურა (ნიმუში)
1. Jacques Sapir. Energy security as a common advantages.
http://www.globalaffairs.ru/rumbler/n_7780 (In Russian).
2. “Official website of the International Energy Agency:
http://www.iea org/topics/energysecurity/” (In English).
3. International Energy Agency “Key World Energy Statistics” 2014 (In English).
4. Energy strategy of France McDoleg_butenko20 May, 2009 (In Russian)
5. G.G. Svanidze, V.P. Gagua, E.V. Sukhishvili “Rene¬wable energy resources of Georgia”, Leningrad, Hydrometizdat,
1987, pp. 75-76 (In Russian).
6. Revaz Arveladze, Tengiz Kereselidze ”The Georgian Full Independence of Electry Power Is Supported By
Hydropower”. Sakartvelos Teqnikuri Universitetis Archil Eliashvilis Saxelobis Martvis sistemebis Institutis
Proceedings. N18 2014. Tbilisi (In Georgian).
გთავაზობთ სტატიის წარმოდგენისთვის საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალს საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და დოქტორანტებისთვის:
• ორი რეცენზია (იხ. ნიმუში)
http://publishhouse.gtu.ge/site_files/recenziis nimushi.docx
• ფაკულტეტის საგამომცემლო საქმის დარგობრივი კომისიის ოქმის ამონაწერი
(იხ. ნიმუში) http://publishhouse.gtu.ge/site_files/aqtis forma.docx
დოკუმენტები დამოწმებული უნდა იყოს ფაკულტეტის ბეჭდით.

ავტორს შეუძლია ნიმუშად გამოიყენოს კრებულის ერთ-ერთი ბოლო ნომერი.
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აქტის ნიმუში
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის __________________________________________ ფაკულტეტის
სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის _______________________________________ დარგობრივი კომისიის
ა ქ ტ ი №________
,,_____,,_________,,
სხდომას ესწრებოდნენ:
დარგობრივი კომისიის წევრები:
(მიუთითეთ კომისიის შემადგენლობა) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
განსახილველი სტატიის ავტორი/ავტორები: (მიუთითეთ სახელი და გვარი სრულად, სამუშაო ადგილი და
სამეცნიერო წოდება, აკადემიური ხარისხი სრულად, ელ. ფოსტა, საკონტაქტო ტელეფონი)
1. ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
რეცენზენტები: (მიუთითეთ სახელი და გვარი სრულად, სამუშაო ადგილი და სამეცნიერო წოდება, აკადემიური
ხარისხი სრულად, ელ. ფოსტა, საკონტაქტო ტელეფონი)
1. ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
დარგის მოწვეული სპეციალისტები:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
1. ნაშრომის განხილვა
________________________________________________________________________________________________
2.

(მიუთითეთ ფაკულტეტის დასახელება)

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივ კომისიაში განსახილველად შემოვიდა
ავტორის/ავტორების მიერ მომზადებული სამეცნიერო სტატია
________________________________________________________________________________________________
(მიუთითეთ სტატიის სრული დასახელება)

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივი კომისიის მიერ გამოყოფილია რეცენზენტები:
1. ______________________________________________________________________________________________

_____________________________________
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2. ______________________________________________________________________________________________
2. ნაშრომის საჯარო განხილვა
1. მოისმინეს: ავტორის/ავტორების (მიუთითეთ) ინფორმაცია განსახილველად წარმოდგენილი სტატიის
შესახებ. ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

ნაშრომის ანოტაცია
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3. მოისმინეს:

რეცენზენტის/რეცენზენტების

(მიუთითეთ) არგუმენტირებული შეფასება სტატიის

აქტუალურობის, სიახლის და გამოცემის მიზანშეწონილობის შესახებ. ________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
4. მოისმინეს: ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დასკვნა-რეკომენდაცია (მიუთითეთ

მომხსენებლის ვინაობა) _____________________________სტატიის გამოცემის შესახებ.
აზრი გამოთქვეს:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
დაადგინეს:
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტის
________________________________________________________________________________________________
(მიუთითეთ ფაკულტეტის დასახელება)

სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის დარგობრივ კომისიაში განსახილველად შემოვიდა
ავტორის/ავტორების მიერ მომზადებული სამეცნიერო სტატია
________________________________________________________________________________________________
(მიუთითეთ სტატიის სრული დასახელება)

რეკომენდაციას უწევს სტატიის გამოქვეყნებას სტუ-ის შრომათა კრებულში.
ფაკულტეტის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარე
კომისიის მდივანი
კომისიის წევრები:

ფაკულტეტის დარგობრივი კომისიის თავმჯდომარის
ხელმოწერის სინამდვილეს ვადასტურებ
ფაკულტეტის დეკანი
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რეცენზიის ნიმუში

1. ნაშრომის დასახელება სრულად
2. ავტორის/ავტორების სამეცნიერო წოდება, სამუშაო ადგილი, საკონტაქტო
ინფორმაცია, ელ. ფოსტა
3. ნაშრომში დასმული ამოცანის მოკლე მიმოხილვა
4. გამოსაქვეყნებლად მომზადებული ნაშრომის აქტუალურობა
5. ძირითადი ასპექტები, რომლებიც განხილულია ავტორის მიერ
6. რეკომენდაცია ნაშრომის გამოქვეყნებისათვის ( იმ შემთხვევაში თუ სარეცენზიო
ნაშრომი სამეცნიერო სტატიაა, აუცილებელია სამეცნიერო ჟურნალის დასახელების
მითითება)
7. რეცენზენტის გვარი და სახელი სრულად, სამუშაო ადგილი, სამეცნიერო წოდება,
საკონტაქტო ინფორმაცია, ელ. ფოსტა (სტატიის რეცენზირების შემთხვევაში
რეცენზენტის მონაცემები გამოქვეყნებული იქნება სტატიასთან ერთად)
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Guidelines for Authors

Collection of Academic Works of Georgian Technical University is a multidisciplinary quarterly refereed
periodical included in Index Copernicus International.


An article (accepted in Georgian, English or Russian) is published in the original language;



The number of authors of an article should not exceed three;



Authors should submit original copies of one or more articles for publication to the publishing house or send
scan versions to sagamomcemlosakhli@yahoo.com along with supporting documentation, but only two articles
from the same author(s) will be published in one edition;

To submit scan versions via email please follow the instructions:





In the Subject line indicate the collection of works and the name(s) of author(s).



Attach the file(s) properly;



Use ZIP or RAR file compressors in case of large files to attach.

The article should be literal, well-structured and apply proper terminology to convey the author’s constructive
arguments relevant to the subject. The authors and reviewers are responsible for the content and quality of an article;



The collection of works of GTU is a non-commercial publication and running the articles of our researchers and
for PhD students is free of charge;



According to the Resolution No.200 of GTU Academic Council (22.01.2010), authors who are not the employees
at the University, should make the preliminary payment by cash or transfer to have their paper published (10
GEL per page). Copy of the payment receipt should be enclosed with the supporting documentation (two reviews
and a reference by the organization’s academic board on publishing the article in GTU collection of scientific
papers). “Cost of article publication” shall appear as subject in the “purpose of payment” field.

GTU bank details: LEPL Georgian Technical University; organization’s identification number 211349192;
beneficiary bank: State Treasury; beneficiary: joint treasury account; bank code: TRESGE22; Account number:
treasury code 708977259.
How to form an academic article:
 The text should be presented in print-out form (A4), no less than 5 pages (margins - 2 cm, line spacing - 1,5);
 Only MS Word versions of texts are accepted (doc or docx) presented electronically on any magnetic carrier;
 For Georgian texts: font - Sylfaen, font size - 12 pt;
 For English and Russian texts: font - Sylfaen, font size - 12 pt.
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The accompanying information to the article should include:
 Universal Decimal Classification (UDC)
 Information about the author(s) and reviewers in Georgian, English and Russian:
 Full name, academic title, email and phone number of each author;
 Department, full name of organization – place of employment of each author, area/town, country;
 Full name, email, academic title, department or place of employment of each reviewer.
The article should include:
 An abstract in Georgian, English and Russian (100-150 words long). For foreign readers an abstract is the only

source of information about the content of an article and results of the research conveyed by it. An abstract
therefore defines the reader’s interest towards the article and possibility of further outreach to the author for
the full text, etc.
An abstract should be:


Informative (free of generalized terms and statements);




Original (with quality translations in English and Russian with the proper application of terminology);
Specific (conveying the core content of an article);



Properly structured (consistent with the research results given in the article).

An abstract should contain:
 The subject, topic and objective of an article (indicated in case if these are not clear from the title);
 Method or methodology of research performed (expected to be described when and if this method or

methodology are new and interesting with reference to the article);
 Research results;
 Area of application of research results;
 Conclusion.
 Key words sorted by alphabet (Georgian, English and Russian);
 Sections should be outlined Introduction, Main Part and Conclusion;
 Digital version of drawings or images in any graphic format, resolution 150 dpi;
 Reference
 By the recommendations of Databases of International Scientific Journals the number of references should
be no less than ten.
How to form the reference section in the article:
Name and surname of each author should be given in Latin letter initials, title of the articles – translated in
English, name of the source (journal, collection of works, conference materials) – with transliteration (original
language of the article should be indicated in brackets).
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References (sample)
1. Jacques Sapir. Energy security as a common advantages.
http://www.globalaffairs.ru/rumbler/n_7780 (In Russian).
2. “Official website of the International Energy Agency:
http://www.iea org/topics/energysecurity/” (In English).
3. International Energy Agency “Key World Energy Statistics” 2014 (In English).
4. Energy strategy of France McDoleg_butenko20 May, 2009 (In Russian).
5. Svanidze G.G., Gagua V.P., Sukhishvili E.V. “Rene¬wable energy resources of Georgia”, Leningrad,
Hydrometizdat, 1987, pp. 75-76 (In Russian).
6. Revaz Arveladze, Tengiz Kereselidze ”The Georgian Full Independence of Electry Power Is Supported By
Hydropower”. Sakartvelos Teqnikuri Universitetis Archil Eliashvilis Saxelobis Martvis sistemebis Institutis
Proceedings. N18 2014. Tbilisi (In Georgian).
Requirements for the submission of articles by the employees and for PhD students of Georgian Technical
University:
 Two reviews (see the sample at)
http://publishhouse.gtu.ge/site_files/recenziis nimushi.docx
 Minutes of the sectoral committee of the faculty publishing (see the sample at)
http://publishhouse.gtu.ge/site_files/aqtis forma.docx
Documents should be verified with the faculty stamp.

Notice to Authors
Authors may consider one of the previous editions of GTU Collection of Academic Works as an example
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