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ცნობილია X-XI საუკუნეების რაჭის, ორ ათეულამ-

დე ფრაგმენტირებული კანკელის ფაქტობრივ სა-

მეცნიერო ლიტერატურასა და საარქივო მასალებზე 

დაფუძნებული მონაცემები. აღნიშნულთაგან წი-

ნამდებარე სტატიაში განვიხილავთ ბოლო ათ-

წლეულებში შემთხვევით ან ტაძრების რეაბი-

ლიტაციის პროცესში გამოვლენილ ქვის და თაბა-

შირის კანკელების ფრაგმენტებს, რომლებიც სახე-

ლოვნებათმცოდნეო წრეებისთვის ნაკლებად ცნო-

ბილი ან სრულიად უცნობი ნიმუშებია. 

  

ძირითადი ნაწილი 

სტატიაში წარმოდგენილ ქვაზე კვეთის ხელოვნე-

ბის ნიმუშებს შორის, შედარებით ადრეულ საფე-

ხურზე დგას 2018 წელს სოფელ ჩორდში მიკვლეუ-

ლი1 კირქვაში გამოკვეთილი კანკელის ფილის ფრაგ-

მენტები (სურ. 1). ისინი, სავარაუდოდ, მიეკუთვნე-

ბოდა ამავე სოფელში, ,,ციხკისერის“ ტერიტორიაზე 

მდებარე ძველ ეკლესიას, სადაც ამჟამად ფიქსირდე-

ბა ტაძრის გარკვეული ნაშთები, რომელთა შორის 

აღსანიშნავია მოშინდისფრო-ღვინისფერ ქვაში გა-

მოკვეთილი კარნიზის ფრაგმენტები, სადაც გვხვდე-

ბა, X საუკუნით დათარიღებული უწერის ღვთის-

 
1 კანკელის ფრაგმენტებს შემთხვევით მივაკვლიეთ ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის 

თანამშრომლებმა სოფელ ჩორდის მიდამოებში, მთავარანგელოზის სახელობის ახლად აგებული ეკლესიის მიმდებარე 
ტერიტორიაზე.  

მშობლის სახელობის ეკლესიის კარნიზის ლილვე-

ბის და ნახევარსფერული ბურთულების მსგავსი რე-

ლიეფური შემკულობა. ჩორდის კანკელის ფრაგმენ-

ტებზე გამოსახული ჩუქურთმის პარალელები, X 

საუკუნის რაჭის და ქართლის ძეგლებზე, კერძოდ კი, 

პიპილეთის, ირის, ფოთოლეთის, ხაშურის და მცხე-

თის კანკელებზე გვხვდება. დასახელებული ჯგუფის 

კანკელებისთვის, ზოგადად დამახასიათებელია სვე-

ტებს შორის მოქცეული მართკუთხა ფილები, სადაც 

სალტეებიანი ლილვით შემოსაზღვრული ფილების 

ზედაპირზე გამოკვეთილი ფართო ორნამენტული 

არშია, ზოგ შემთხვევაში შემოფარგლავს და ამასთა-

ნავე, ერთმანეთისგან მიჯნავს რამდენიმე მართკუთ-

ხა, მოჩუქურთმებულ მონაკვეთს, ზოგან კი, გარშე-

მოუყვება აყვავებული ჯვრით შედგენილ კომპოზი-

ციას. ჩორდის ნიმუშზე ფრაგმენტულად შემორჩენი-

ლი ორნამენტაციის (სალტეებიანი ლილვი, მცენა-

რეული ორნამენტებით შედგენილი არშია, სიღრმეში 

ჩაკვეთილი თუ რელიეფურად დამუშავებული ჭად-

რაკული უჯრედებით ან რომბისებრი სახეებით 

ფორმირებული მონაკვეთები) ანალოგიური მოტი-

ვები სხვადასხვა ვარიაციით გვხვდება ზემოთ-

ხსენებული კანკელების ფილებსა და სვეტებზე. 
 

 
სურ. 1. ჩორდი, ქვის კანკელის ფილის ფრაგმენტები 
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XI საუკუნის დასაწყისს შეიძლება მივაკუთვნოთ 

ხაზობრივ-დეკორატიულ სტილში გაფორმებული 

ბოყვის თაბაშირის კანკელი (სურ. 2), რომლისგანაც 

შემორჩენილია ოთხი სვეტის და ორი კუბური ფორ-

მის ფრაგმენტი2. 

ბოყვის თაბაშირის კანკელის კუბური ფრაგმენ-

ტების წინა პირზე გამოკვეთილია მრავალღარიანი 

ლენტით შედგენილი მჭიდრო, კალათისებრი წნუ-

ლი. ლენტის გადაკვეთის ადგილები აქცენტირებუ-

ლია ჩაბურღული წრეებით. მსგავსი ორნამენტული 

სახე, გარკვეული ვარიაციებით, არაერთგზის 

გვხვდება X და XI საუკუნეების რაჭის ქვის და თაბა-

შირის კანკელებზე. 

ბოყვის სვეტები განივკვეთში ოვალური მოყვანი-

ლობისაა და მასიური, ჯმუხი პროპორციებით გა-

მოირჩევა. სვეტების ცენტრალურ მონაკვეთს აყვავე-

ბული ჯვრის კომპოზიცია ამკობს, სადაც ჯვრის 

მკლავები აქცენტირებულია გვერდებზე ჩაჭრილი 

კონტურის ხაზით. ჯვრის ზედაპირზე, გარკვეული 

ინტერვალით ჩაბურღულია წერტილები, რომელ-

თაც S-ებრი მოყვანილობის ან კლაკნილი ხაზები 

შემოწერს. ჯვრის მკლავებს გარშემოუყვება გრაფი-

კულად მონიშნული კონცენტრული რკალები, რომ-

ლებიც მკლავებს შორის შოქცეულ მონაკვეთებს ავ-

სებს და ზოგ შემთხვევაში, სტილიზებული ფოთ-

ლოვანი მოტივის სახით ერთიანდება. სვეტების თა0-

ვსა და ბოლოში გამოკვეთილია თითო ქედიანი 

სალტე. ისინი მოქცეულია ჩაბურღული წერტი-

ლებით და S-ებრი მოტივებით გაფორმებულ ქამრებს 

შორის. 

დასახელებული, S-ებრი მოტივი, ბოყვის კანკელს 

აახლოებს X საუკუნის ქვაზე კვეთის ნიმუშებთან. 

მაგალითად, ამგვარი გრაფიკული ორნამენტი გამოყ-

ვანილია, აღნიშნული პერიოდის კაბერის კანკელის 

ფილაზე და სხვა. 

 

 
სურ. 2. ბოყვა, თაბაშირის კანკელის სვეტი (დეტალი) 

 

ბოყვის სვეტების აყვავებული ჯვრის კომპოზი-

ციას მხატვრულ-სტილისტური ნიშნებით ენათე-

სავება სხიერის თაბაშირის კანკელის (სურ. 3) კუბუ-

რი ფრაგმენტის ორნამენტული შემკულობა3. 

 

 
2 კანკელის ფრაგმენტები განთავსებული იყო სოფელ ბოყვის მთავარანგელოზის სახელობის ეკლესიის ინტე-

რიერში, რომელიც 1991 წელს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად სრულად დაინგრა. მოგვიანებით კი, აღნიშნული 
ფრაგმენტები ონის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში იქნა გადატანილი. 

3 თაბაშირის კანკელის ფრაგმენტები განთავსებულია სოფელ სხიერში, წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის 
ნანგრევის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სახელდახელოდ დახურულ სივრცეში.  
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სურ. 3. სხიერი, თაბაშირის კანკელის ფრაგმენტი 

 

ამავე კანკელის ფილის სხვა ფრაგმენტზე შემორ-

ჩენილია, შედარებით გართულებული სახის, ღარე-

ბიანი ლენტის წნულით შედგენილი აყვავებული 

ჯვრის დეტალი, რომელსაც ასეთივე ლენტოვანი 

წნულით შემოსალტული ლილვებით და ბურთუ-

ლებით გაფორმებული მაღალრელიეფური თაღო-

ვანი ჩარჩო საზღვრავს. აღნიშნული კანკელის სხვა 

ფრაგმენტებზეც გვხვდება დაღარული ლენტი, 

რომელიც მცენარეულ მოტივთან ერთად მჭიდრო 

ორნამენტულ კომპოზიციას ქმნის. აქ გამოსახული 

სტილიზებული ფოთლის ზედაპირზე გამოკვეთი-

ლია რელიეფური ძარღვები და ჩაბურღული წრეები, 

მის კიდეებს კი დანაოჭებული არშია დაუყვება, რი-

თაც სტილისტურად ემსგავსება ქედისუბნის, ლეკ-

ნარის, სპეთის და სავანის XI საუკუნის კანკელების 

ჩუქურთმებს. 

სხიერის კანკელის მსგავსად, ლენტის წნულით 

შედგენილი აყვავებული ჯვრის კომპოზიცია გამოკ-

ვეთილია ღუნდის კანკელის ფილებზე (სურ. 4)4. 

ამათგან, ერთი ფილის კომპოზიციას ორღარიანი 

 
4 სოფელ ღუნდის სამების სახელობის ეკლესიის თაბაშირის კანკელის ზოგი ფრაგმენტი გასული საუკუნის 60-იან 

წლებში იქნა ონის მუზეუმში გადატანილი. ხოლო, კანკელის ფრაგმენტების უმეტესობა 2016 წელს, აღნიშნულ 
ეკლესიაზე წარმოებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების დროს გამოვლინდა. ზოგ ფრაგმენტს კი, საარქივო ფო-
ტოებიდან ვიცნობთ, რომელთა ადგილსამყოფელი ამჟამად გაურკვეველია. 

5 ზემო ბარის მთავარანგელოზის ეკლესიის კანკელის ფრაგმენტების უმრავლესობა გამოვლენილია 2009 წელს, ამ 
ტაძარზე განხორციელებული სარესტავრაციო სამუშაოების დროს.  

ლენტით და მცენარეული მოტივით შედგენილი 

ფართო არშია საზღვრავს. მეორე ფილაზე მჭიდ-

როდ ნაქსოვი ლენტის კალათისებრი წნული შე-

მოუყვება. ხოლო შემორჩენილი ფრაგმენტის მი-

ხედვით, სავარაუდოდ, ორივე ფილის გვერდითი 

კიდეები გაფორმებული იქნებოდა ლენტოვანი წნუ-

ლის სალტეებით შეკრული შეწყვილებული ლილ-

ვებით და ბურთულებით. 
 

 
სურ. 4. ღუნდა, თაბაშირის კანკელის  

ფილის ფრაგმენტი 
 

ზემო ბარის ,,ჭბოს“ მთავარანგელოზის ეკლესი-

ის XI საუკუნის თაბაშირის კანკელისგან შემორჩე-

ნილია მრგვალი სვეტების, ფილების და თაღნარის 

ფესტონის ფრაგმენტები5. ბოყვის კანკელის სვე-

ტებისგან განსხვავებით, ზემო ბარის ნიმუში დახვე-

წილი პროპორციებით გამოირჩევა და თავისი ფორ-

მა-მოყვანილობით პატარა ონის, ქედისუბნის, ლეკ-

ნარის, სავანის და სპეთის სვეტებს ენათესავება. ხო-

ლო, მხატვრულ-დეკორატიული გადაწყვეტით, 
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მჭიდრო კალათისებრი წნულით გაფორმებული 

ბოყვისა და ღუნდის კანკელების ორნამენტულ შემ-

კულობას იმეორებს. სხიერის და ღუნდის კანკე-

ლების მსგავსად, აქაც ფილების შემომსაზღვრელი 

შეწყვილებული ლილვები გვხვდება. თუმცა მათ-

თან შედარებით, ზემო ბარის ფილის ლილვებიან-

ბურთულებიანი სეგმენტები გართულებულია წნუ-

ლი ქამრებით შეკრული სტილიზებული ფოთლის 

კონებით (სურ. 5). ამდაგვარი აგებულების, მაგრამ 

განსხვავებული სტილისტური გადაწყვეტის ლილ-

ვებით, ბურთულებით და ქამრებიანი მცენარეული 

მოტივებით შედგენილი კონები გვხვდება XI საუ-

კუნის ძეგლების – ნიკორწმინდის, მანგლისის, სავა-

ნის და სხვა ტაძრების კარიბჭეების მხატვრულ გა-

ფორმებაში. სადაც, ზემო ბარის ირიბად ჩაკვეთილი 

სიბრტყეებით ფორმირებული ფოთლების ხისტი, 

სადა ნახატისგან განსხვავებით, ტაძრების ფოთლო-

ვანი ჩუქურთმის ზედაპირი ხვეული, დენადი ფორ-

მებით ხასიათდება. 

 
სურ. 5. ზემო ბარი, თაბაშირის კანკელის ფრაგმენტი 

 

გარდა ამისა, XI საუკუნის ტაძრების გაფორმე-

ბაში ჩართულ, ქვაზე და ხეზე კვეთის ნიმუშებში 

გარკვეული ვარიაციებით შესრულებული პარალე-

ლები ეძებნება ბოყვის, სხიერის, ღუნდის და ზემო 

ბარის კანკელების აყვავებული ჯვრის კომპოზი-

ციებს. ამათგან, ბარის და ზემო ბარის ქვის ნიმუ-

შებზე აყვავებული ჯვარი ნახევარწრიულ არეზეა 

გამოსახული, რომელიც ფლანკირებულია წარწერე-

ბით, ფოთლოვანი მოტივებით ან გლუვად დატო-

ვებული არეებით და შემოსაზღვრულია ლენტოვა-

ნი წნულით. მარავალძალის მართკუთხა ფილა 

ერთმანეთთან განივი მკლავებით გადაბმული ხუ-

თი ჯვრის ფრიზულ კომპოზიციას წარმოგვიდგენს. 

ხოლო, ლაშეს ეკლესიის ხის კარის აყვავებული 

ჯვრის კომპოზიცია მართკუთხა არეზეა გამოკვე-

თილი და ჯვრის გარშემო არსებული მონაკვეთები 

დამატებით გამშვენებულია დეკორატიული ელე-

მენტებით. ამ კომპოზიციებისთვის ზოგადად დამა-

ხასიათებელია ღრმა და ფართო ღარით აქცენტირე-

ბული ჯვრის კონტური, ორღარიანი ლენტის წნუ-

ლით შედგენილი მკლავები, რომლებიც ბოლოებში 

ორმხრივ იტოტება და დაღარულზედაპირიანი 

ფოთლებით მკლავებსშორის არსებულ მონაკვე-

თებს ავსებს. სტილიზებული ფოთლების ზედა-

პირზე, ლენტებთან შედარებით, უფრო მეტი, ძარღ-

ვების აღმნიშვნელი ღარებია გავლებული, რომლე-

ბიც ბოლოებში ფართოვდება ან ფოთლის კიდეებს 

ჩაკვეთილი წრეების რიგი დაუყვება. 

 
სურ. 6. სამთისი, თაბაშირის კანკელის ფრაგმენტი 
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სოფელ სამთისის დედაღვთისას სახელობის ეკ-

ლესიის თაბაშირის კანკელის თაღნარის ფრაგმენ-

ტის6 წინა პირი გაფორმებულია ორღარიანი ლენ-

ტით და ფოთლოვანი მოტივებით, რომელთაც შე-

მოუყვება მძივების მწკრივი (სურ. 6). ეს ფრაგმენტი 

საერთო აგებულებით და მხატვრული გადაწყვე-

ტით ახლოს დგას XI საუკუნის სავანის და სპეთის 

მსგავს ნიმუშებთან. 

 
სურ. 7. სევა, თაბაშირის კანკელის ფილის ფრაგმენტი 

 

სოფელ სევის სამების ეკლესიის თაბაშირის კან-

კელის ფილის ფრაგმენტზე7 გამოკვეთილია ორღა-

რიანი ლენტის კლაკნილი დინებით შექმნილი სამ-

კუთხა მონაკვეთები, სადაც მოქცეულია ფოთლო-

ვანი მოტივები (სურ. 7). აქ გამოსახული რელიეფუ-

რი შემკულობა დიდ მსგავსებას იჩენს XI საუკუნის 

წებელდის ქვის და ჯრუჭის თაბაშირის კანკელების 

მოჩარჩოების არშიის ჩუქურთმასთან.  

XI საუკუნის რაჭის განსახილველ ნიმუშებს 

შორის, შემორჩენილი ფრაგმენტების სიმრავლით 

ქედისუბნის მთავარანგელოზის ეკლესიის თაბაში-

რის კანკელი გამოირჩევა (სურ. 8). მათ შორის, სა-

მეცნიერო ლიტერატურაში განხილულია ტაძრის 

 
6 კანკელის ფრაგმენტი მიკვლეული იქნა 1990-იან წლებში სამთისის ეკლესიის ნანგრევებზე. იგი, ამჟამად დაცულია 

ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში.  
7 სევის თაბაშირის კანკელის ფრაგმენტი დაფიქსირდა 1995 წელს, სამების ტაძარზე ჩატარებული გაწმენდითი 

სამუშაოების დროს. მოგვიანებით ფრაგმენტი გადატანილ იქნა ონის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის 
მუზეუმში. 

სამხრეთის კარის თავზე ჩასმული მართკუთხა ფი-

ლა. გარდა ამისა, ეკლესიის სამხრეთისა და დასავ-

ლეთის ფასადებზე ჩაშენებულია აღნიშნული კანკე-

ლის არაერთი, სხვადასხვა ზომის და მოყვანილო-

ბის ფრაგმენტი. ხოლო, 2019 წელს ეკლესიის ტრა-

პეზის ქვის დაშლის შედეგად გამოვლენილი რამ-

დენიმე ფრაგმენტი ამჟამად დაცულია ონის მხა-

რეთმცოდნეობის მუზეუმში. 
 

 
სურ. 8. ქედისუბანი, თაბაშირის კანკელის ფრაგმენტი 

 

ქედისუბნის კანკელი საერთო აგებულებით, ორ-

ნამენტული მოტივების, კომპოზიციური განაწილე-

ბის და კვეთის ხასიათის მსგავსების მიხედვით 

ცალკე ჯგუფში შეიძლება გავაერთიანოთ პატარა 

ონის და ლეკნარის კანკელებთან, რომლებიც ზემო 

იმერეთის, კერძოდ, სავანისა და სპეთის მსგავს ნი-

მუშებთან ერთად შესაძლებელია ერთი სახელოს-

ნოს ოსტატების ნამუშევრებად მივიჩნიოთ. 

ამ ჯგუფის კანკელებისთვის, ზოგადად დამა-

ხასიათებელია მართკუთხა ფილებზე აღმართული, 

კუბურ ბაზისებზე შედგმული მრგვალი სვეტები, 

რომლებსაც ეყრდნობა ფესტონებიანი თაღნარი და 

კარნიზი. მათ მხატვრულ გაფორმებაში გამოყენე-

ბულია ღარიანი ლენტი და მცენარეული ორნამენ-
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ტი, სადაც ვიწრო და მუქი კონტურის ხაზით აქცენ-

ტირებული რელიეფური ჩუქურთმა ხალიჩისებრ 

ავსებს კომპოზიციისთვის განკუთვნილ ზედაპირს. 

ქედისუბნის კანკელში, პატარა ონის და სპეთის 

მსგავსად, ფილების ცენტრალურ ნაწილში გლუვი, 

მართკუთხა მონაკვეთებია წარმოდგენილი, რომ-

ლებსაც ფართო ორნამენტული არშია შემოუყვება. 

ქედისუბნის, ზემო ბარის, სავანისა და სპეთის 

კანკელები შემკულია S-ებრი მოტივებით. მათი და-

ღარული ზედაპირი, თანადროული არქიტექტუ-

რული ძეგლების მსგავსი ჩუქურთმისგან განსხვა-

ვებით, დამატებითი ღარების საშუალებით უფრო 

მეტადაა დეტალიზებული. 

ქედისუბნის კანკელის სვეტები, ფორმა-მოყვანი-

ლობის თვალსაზრისით, იმ ჯუფის ნიმუშების სვე-

ტებს ენათესავება, რომელთათვისაც დამახასიათე-

ბელია თავსა და ბოლოში, ცილინდრულ მონაკვე-

თებს შორის მოქცეული სფეროსებრი ან ბალიშისებ-

რი ფორმები და ცენტრალური ნაწილი, რომელიც 

გლუვზედაპირიანია ანდა შემკულია ჩუქურთმით. 

ასევე, ქედისუბნის, სავანისა და სპეთის კანკე-

ლების ორნამენტული კომპოზიციების საერთო დე-

კორატიული ელემენტია მკვეთრად მოხვეული, 

ზიგზაგისებრ განვითარებული ღარიანი ლენტი, რო-

მელიც მასთანვე ლენტით გადახლართული ფოთ-

ლოვანი მოტივით შევსებულ სამკუთხედ არეებს 

შემოწერს. 

ქედისუბნის და სავანის კანკელებში, სხვა ხსე-

ნებული კანკელებისგან განსხვავებით, თაღნარის 

კონტურის და კარნიზის პარალელურად მიუყვება 

მძივების მწკრივით მოჩარჩოებული ფოთლოვანი 

მოტივებით შედგენილი ფართო ორნამენტული 

არშია, რომლებიც რამდენიმე ადგილას ინასკვება. 

 XI საუკუნის თაბაშირის კანკელებზე დაკვირვე-

ბა, მათი კონსტრუქციული გადაწყვეტის ორგვარ 

მიდგომას გვიჩვენებს. ერთი მხრივ განირჩევა ფი-

ლების, სვეტების, თაღნარის და კარნიზის მასიური, 

ჩამოსხმული მოცულობები, რომელთაც ხშირ შემთ-

ხვევაში სიმყარისთვის ჩატანებული აქვთ ხის თხე-

ლი ნაჭრები. მეორე მხრივ გვხვდება დიდი ზომის 

ქვებით შედგენილი დაბალი კედლების ბარიერი, 

სადაც გადაკრულია თაბაშირის თხელი ფენა (სპე-

თის კანკელი). ხოლო, ორივე შემთხვევაში ძირი-

თადი ფორმები და ორნამენტი გამოყვანილია ჭრის 

ტექნიკით. 

 

დასკვნა 

დასასრულს აღვნიშნავთ, რომ ზემოთ განხილუ-

ლი ფრაგმენტირებული ნიმუშების კვლევამ გაამ-

დიდრა რაჭის კანკელების სპექტრი. ხოლო ანალიზ-

მა წინ წამოსწია მათი შესწავლის მნიშვნელობა ამ 

რეგიონის X-XI საუკუნეების ქვაზე კვეთის ხელოვ-

ნების ერთიან კონტექსტში განხილვის პროცესში. 
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Abstract. Stone and plaster templons from various villages of Racha, such as Chordi, Ghunda, Skhieri, Bokwa, 
Zemo Bari, Seva, Samtisi, and Kedisubani have been discovered in recent decades. They date back to the 10th and 11th 
centuries and are less known or completely unknown to the academic circles of art historians. These artifacts have 
analogies among stone carvings of the same period (templons from Potoleti, Khashuri, Mtskheta, Tsebelda, Djruchi, 
Savane, Spety, etc.). Despite the artistic and stylistic similarities with the above-mentioned items, some create a 
separate group or originate from the same workshop. The study of the above specimens has shown a wide range of 
templons from Racha, and their examination has increased the importance of their study within the whole process 
of stone carving of X-XI centuries in the specified region. Resume:  

Keywords: art; fragmented; ornament; stone carving; templon. 
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ანოტაცია. კოვიდ-19-ის პანდემიამ ადამიანურ 

მსხვერპლთან ერთად მნიშვნელოვანი ზიანი 

მიაყენა ეკონომიკის არაერთ დარგს, პირველ რიგში 

ტურიზმს და მის მთავარ სეგმენტს – სასტუმრო 

ინდუსტრიას. პანდემიამდე 2019 წელს, საქართვე-

ლოს ტურიზმმა ქვეყნის დამოუკიდებლობის 

პერიოდში ყველაზე მაღალ მაჩვენებლებს მიაღწია. 

ტურისტული ვიზიტების რეოდენობა 5,1 მლნ. იყო, 

შემოსავლები ტურიზმიდან მშპ-ის  8,4%-ს, ხოლო 

ინდუსტრიაში მომუშავეთა რაოდენობა ქვეყანაში 

დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 11,6%-ს შეა-

დგენდა. პანდემიის პირველი წლის ბოლოს საქარ-

თველოში საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტები 

78,5%-ით (2020 წ.) შემცირდა და საქართველოს 

სასტუმროებისა და კვების სფეროს ობიექტების 

66%-მა საქმიანობა შეაჩერა. პანდემიის პერიოდში 

სასტუმროების ნაწილი მთავრობის გადაწყვეტილე-

ბით საკარანტინო სივრცეებად და კოვიდსასტუმ-

როებად იქნა გამოყენებული. კრიზისის გადასალა-
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ხად შემუშავდა მიზნობრივი ღონისძიებები – 

გათვალისწინებული იყო ტურიზმის ინდუსტრიის 

სუბიექტებისათვის ფინანსური შეღავათები, დახმა-

რებები, სპეციალური აქტივობები, მაგრამ კრი-

ზისის მართვის გეგმა არ იყო გამართული და მასში 

არ იყო გათვალისწინებული პანდემიის შემდეგ 

ცვლილებების აუცილებლობა. პარდემიამ გაამწვავა 

კადრების გადინება და სხვა სფეროებში გადანა-

წილება. ტურიზმის სახეობებიდან პოსტპანდემიურ 

პერიოდში მოსალოდნელია სამკურნალო-გამაჯან-

საღებელ, აგრეთვე, ეკოლოგიურ სათავგადასავლო 

ტურებზე მოთხოვნილებების ზრდა, რაც უზრუნ-

ველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი განთავსების 

საშუალებით.  

საკვანძო სიტყვები: კოვიდ-19; პანდემია; 

სასტუმრო ინდუსტრია; საქართველო; ტურიზმი.

შესავალი 

სასტუმროს ინდუსტრია, როგორც ტურიზმის 

მნიშვნელოვანი სეგმენტი და სოციალურ-ეკონომი-

კური ფენომენი, პირდაპირ და ირიბ გავლენას ახ-

დენს ტურიზმის და მასთან დაკავშირებულ ინფრა-

სტრუქტურის განვითარებაზე. ტურიზმი ეკონომი-

კის დინამიკური სექტორია, რომელიც მნიშვნელო-

ვან როლს ასრულებს ეკონომიკის ფორმირებაში, 

საგარეო სავაჭრო ბალანსის გააქტიურებაში, მოსახ-

ლეობის დასაქმებისა და შემოსავლების უზრუნვე-

ლყოფაში.  

ტურიზმი და მასთან ერთად სასტუმრო მეურ-

ნეობა სენსიტიურია როგორც ქვეყნის გარე, ისე შიგა 

ფაქტორების მიმართ, როგორიცაა სამხედრო კონფ-

ლიქტები, ტერორიზმის საშიშროებები, ბუნებრივი 

კატაკლიზმები, ეკონომიკური კრიზისები და ვირუ-

სული ინფექციების პანდემიური გავრცელება.  

ცხრილი 1 

საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტები მსოფლიოსა და საქართველოში (2018-2021 წწ.) 

რეგიონი/ქვეყანა საერთაშორისო ტურისტული 
ვიზიტების რაოდენობა 

მსოფლიოსა და საქართველოში 
(მლნ.) 

საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობის 
ცვლილება 

2018 2019 2020 2021 2019/2018 2020/2019 2021/2020 2021/2019 

ევროპა 715,8 746,1 283,7 279,8 4,2 -68,0 17,2 -62,5
ამერიკა 216,0 219,3 69,9 81,9 1,5 -68,1 17,2 -62,7
აზია და 
ოკეანეთი 

346,5 360,4 59,4 20,9 4,0 -83,6 -64,9 -94,0

ახლო 
აღმოსავლეთი 

65,5 69,9 19,0 14,5 6,7 -74,0 -23,7 -79,3

აფრიკა 67,2 68,6 15,9 17,9 2,1 -76,8 12,6 -73,9
საქართველო 4,7 5,1 1,1 1,6 8,5 -78,5 45,4 -68,7

*ცხრილი შედგენილია ავტორების მიერ World Tourism Barometer და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის (gnta.ge) 

მონაცემების საფუძველზე. 
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ამის მაგალითია მსოფლიოში ბოლო წლებში 

განვითარებული უპრეცენდენტო მოვლენა, როცა 

მსოფლიოს თითქმის 200 ქვეყანა ერთი და იმავე 

პრობლემის წინაშე დადგა [1]. 2019 წლის ბოლოს 

მსოფლიოში გავრცელებულმა კორონავირუსმა სა-

ქართველოში საერთაშორისო ტურისტული ვიზი-

ტები 78,5%-ით (2020 წ.) შეამცირა (ცხრ. 1) და 

საქართველოს სასტუმროების და კვების სფეროს 

ობიექტების 66%-მა საქმიანობა შეაჩერა [2]. 

  

ძირითადი ნაწილი 

საქართველოს ტურიზმის სექტორი პანდე-

მიამდე 

ბოლო ორი ათეული წლის განმავლობაში ტუ-

რიზმი ჩამოყალიბდა საქართველოს ეკონომიკის 

ერთ-ერთ პრიორიტეტულ დარგად. 2019 წელს 

საქართველოში საერთაშორისო ვიზიტიორების  ვი-

ზიტების რაოდენობა 7,7 მლნ-ს, მათ შორის ტურის-

ტული ვიზიტები 5,1 მლნ-ს, შემოსავლები ტურიზ-

მიდან 3,3 მლრდ. აშშ დოლარს ანუ მშპ-ის 8,4%-ს 

შეადგენდა, ხოლო ინდუსტრიაში დასაქმებულთა 

რაოდენობა 150 ათას ადამიანს აჭარბებდა და ქვეყა-

ნაში დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის 11,6% 

იყო. ამავე პერიოდში ტურიზმის ეროვნული ადმი-

ნისტრაციის ბაზაში დაფიქსირებული იყო 2575 

განთავსების ობიექტი, რომელთა საერთო ტევადო-

ბა 94 438 საწოლს აღწევდა [3]. ეს იყო დამოუკიდე-

ბელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებლები. საქართველოში ჩამოსული საერთა-

შორისო ვიზიტიორების პირველი ოთხეული იყო 

მეზობელი ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი, რუსეთი, 

სომხეთი, თურქეთი [3].  

STR (Smith Travel Research) გლობალის თანახმად 

საქართველოს სასტუმროების დატვირთვის კოეფი-

ციენტი 2019 წელს შეადგენდა 56,7%-ს. მაქსიმალუ-

რი დატვირთვა დაფიქსირდა ზაფხულსა და შემოდ-

გომაზე [3]. 

2019 წელს განთავსების ობიექტების ტევადობის 

ძირითადი ნაწილი თავმოყრილი იყო თბილისსა 

და ბათუმში (საწოლი ადგილის 53,1%), მათ მოჰყვე-

ბოდა სამცხე-ჯავახეთის მხარე და იმერეთი. საერ-

თაშორისო ვიზიტიორების 47,7% ღამის გასათევად 

იყენებს სასტუმროებს და სასტუმროს ტიპის გან-

თავსების საშუალებებს, ხოლო შიგა ვიზიტიორე-

ბიდან სასტუმროებს იყენებდა მხოლოდ 6,6% [3].  

განთავსების ობიექტების ტიპები წლების გან-

მავლობაში იცვლება და მრავალფეროვანი ხდება. 

2019 წლის ბოლოს განთავსების საშუალების საერ-

თო ტევადობის 66,3% მოდიოდა ბრენდულ სას-

ტუმროებზე, 17,9% საოჯახო სასტუმროებზე, 8,2% 

სასტუმრო სახლებზე. დანარჩენი იყო ჰოსტელები, 

კოტეჯები, გლემპინგები. ამ უკანასკნელმა ბოლო 

წლებში პოპულარობა მოიპოვა, როგორც მთიან 

რელიეფზე კარგად მორგებულმა კემპინგის ტიპის 

სასტუმრომ. საქართველოში 41 ბრენდული სასტუმ-

როა, რომელთა საერთო ტევადობა 10 135 საწოლია 

(განთავსების ობიექტების საერთო მოცულობის 

10,7%). ბრენდული სასტუმროების – Radisson, 

Hilton, Marriot, Sheraton, Holiday Inn, Biltmore, Best 

Western, Ramada და სხვ. [4] – ტევადობის თითქმის 

ნახევარი თბილისშია, შემდეგია ბათუმი, ბორჯომი, 

წინანდალი.   
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პანდემიის მიმდინარეობა და ღონისძიებები 

ტურიზმისა და სასტუმრო მეურნეობის 

მხარდასაჭერად 

კოვიდ-19-ის პირველი შემთხვევა საქართვე-

ლოში 2020 წლის 26 თებერვალს გამოვლინდა. 

ხოლო 2022 წლის 23 აპრილისთვის ქვეყანაში 

(ოკუპირებული რეგიონების გამოკლებით) კოვი-

დის 1 654 163 შემთხვევაა დადასტურებული. 

1 635 550 ინფიცირებული უკვე სრულად გამო-

ჯანმრთელდა, 16 797 კი – გარდაიცვალა [5].  

პანდემიის პირველი ტალღით გამოწვეული 

შედეგები საქართველოში სხვა ქვეყნებთან შედარე-

ბით ზომიერი იყო. სწრაფად მიღებულმა საკარან-

ტინო ღონისძიებებმა და რეგიონში გადაადგილე-

ბის შეზღუდვამ შეაჩერა ვირუსის გავრცელება. ტუ-

რიზმის სფეროსთვის, რომელიც პანდემიის შედე-

გად ყველაზე მეტად დაზარალდა, კრიზისის გადა-

სალახად შემუშავდა მიზნობრივი ღონისძიებები, 

რომელშიც განთავსებული იყო ტურიზმის ინ-

დუსტრიის სუბიექტებისათვის ფინანსური შეღა-

ვათები, დახმარებები, სპეციალური აქტივობები.  

ქვეყნის სასტუმრო მეურნეობისა და საერთოდ 

ტურიზმის სექტორისათვის უმნიშვნელოვანესი 

იყო მთავრობის გადაწყვეტილება განთავსების 

ობიექტების თავდაპირველად საკარანტინო სივრ-

ცეებად, შემდეგ კი კოვიდსასტუმროებად  გამოყე-

ნების შესახებ. 

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო ერთადერ-

თი ქვეყანაა, სადაც სასტუმროები ამ მიზნით გა-

მოიყენეს. პროექტის განხორციელებამ ხელი შეუწ-

ყო 200-ზე მეტი სასტუმროს (დაახლოებით 2300 

ოთახზე) ფუნქციონირებას და აქ დასაქმებული 

ადამიანებისათვის სამსახურისა და შემოსავლების 

შენარჩუნებას. ამავე დროს პროექტმა ხელი შეუწყო 

ისეთი სფეროების ფინანსურ მხარდაჭერას, 

როგორიცაა სატრანსპორტო სერვისები, საკვები 

პროდუქტით მომარაგება და სხვ. [6]. 

პირველი კარგად ორგანიზებული და მცირე 

დანაკლისებით ჩავლილი ტალღის შემდეგ მეორე 

ტალღა ძალიან მძიმე აღმოჩნდა. ზაფხულში მოსახ-

ლეობის დიდი რაოდენობის თავმოყრამ შავი ზღვის 

სანაპიროზე, ხოლო შემოდგომაზე ორეტაპიან არ-

ჩევნებთან დაკავშირებულმა მრავალრიცხოვანმა 

მიტინგებმა გამოიწვია დაავადებულთა და გარ-

დაცვლილთა რაოდენობის სწრაფი მატება. 2020 

წელს დაავადებულთა რაოდენობა 228 410 იყო, 

ხოლო 2021 წელს – 708 434. ამასთანავე, 2020 წელს 

კუმულაციური ინციდენტობის მაჩვენებელი, რო-

მელიც დროის მოცემულ პერიოდში ავადობის 

სიხშირეს ზომავს, 2020 წელს 100 000 მოსახლეზე 6 

ათასი, 2021 წელს კი – 19 000 იყო [7]. 2021 წლის  

ბოლოდან კორონავირუსის ახალ შტამს – „ომიკ-

რონს“, რომელიც განსაკუთრებით სწრაფი გავრ-

ცელებით ხასიათდება, 2022 წლის იანვარ-თებერ-

ვალში ყველაზე დიდი რაოდენობის დაინფიცირე-

ბის შემთხვევები მოჰყვა [8].  

2022 წლის გაზაფხულიდან მდგომარეობა დას-

ტაბილურდა, გაუქმდა კოვიდსასტუმროები, მაგრამ 

ზაფხულის სეზონის დაწყებას მოჰყვა ავადმყო-

ფობის შემთხვევების ზრდა. კორონავირუსის მუტა-

ციისადმი მაღალი მიდრეკილებიდან გამომდინარე, 

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია არ გამო-

რიცხავს ახალი ტალღის გაჩენას და მოსახლეობას 

მოუწოდებს სიფრთხილისა და ვაქცინაციისაკენ. 
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სასტუმრო ინდუსტრია პანდემიის დროს და 

მისი განვითარების გზები 

კოვიდ-19-ის გავრცელებამ და მსოფლიოს 

უმეტეს ქვეყანაში მოგზაურობაზე დაწესებულმა 

შეზღუდვებმა დააზარალა მსოფლიო ტურიზმის 

ინდუსტრია. (გლობალურ მშპ-ში ტურიზმის 

შენატანი 22,5%-ით შემცირდა). 2020 წლის ბოლოს 

საქართველოში ტურისტული ვიზიტები შემცირდა 

78,5%-ით და შეადგინა 1,1 მლნ. შემოსავალმა 

საერთაშორისო მოგზაურობიდან შეადგინა 542 

მილიონი დოლარი (კლება -83,4%). საერთაშორისო 

ვიზიტების ძირითადი ნაწილი ისევ მეზობელი 

ქვეყნებიდან შესრულდა. არ გამართლდა მოლო-

დინი, რომ საერთაშორისო ვიზიტების შემცირების 

ფონზე გაიზრდებოდა შიგა ვიზიტების რაოდენობა. 

თუმცა ამ შემთხვევაში კლება ნაკლები იყო -12,5%. 

STR გლობალის თანახმად, 2020 წელს საქართვე-

ლოში სასტუმროების დატვირთვის კოეფიციენტი 

21,2% იყო, კლებამ წინა წელთან შედარებით -62,3% 

შეადგინა [7]. 

2021 წელს მოხდა დადებითი ძვრები – ვიზი-

ტიორთა რაოდენობა მცირედ – 1,7 მლნ-ით გაი-

ზარდა [8]. 2022 წლის მარტში ტურისტული ვი-

ზიტების რაოდენობამ 159 199 შეადგინა, რაც 

ორჯერ მეტია 2021 წლის მარტის მაჩვენებელზე 

(ზრდა +210,6%), 2019 წლის მარტის აღდგენა კი 

48,5%-ია [9]. 2022 წლიდან პანდემიის შემსუბუქებამ 

და უცხოელი ტურისტების ზრდამ წარმოშვა 

ტურისტული სექტორის გააქტიურების იმედი. 

თუმცა თებერვლის ბოლოს უკრაინაში ომის დაწ-

ყებას მოჰყვა სასტუმროების ჯავშნების გაუქმება.  

საქართველოს სასტუმრო ინდუსტრიაში მომუ-

შავე სპეციალისტების აზრით, მიუხედავად სა-

ხელმწიფოს მცდელობისა და არაერთი შეღავათისა, 

კრიზისის მართვის გეგმა არ იყო გამართული და 

მასში არ იყო გათვალისწინებული პანდემიის შემ-

დეგ ცვლილებების აუცილებლობა. პანდემიამ 

მნიშვნელოვნად შეცვალა  სასტუმრო ინდუსტრიის 

მომხმარებლის ქცევის წესები. ისინი პირველ რიგში 

აყენებენ უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის ნორმების 

დაცვას. საქართველოს სასტუმრო ინდუსტრიის 

ობიექტების უმეტესობას არ გააჩნია რესურსები, 

რომ დანერგოს ახალი ტექნოლოგიები (სავენტი-

ლაციო, სადეზინფექციო), რათა უზრუნველყოს 

ტურისტების მოთხოვნები. პერსონალის მოტივა-

ციის, პროფესიონალიზმისა და ცნებიერების ასა-

მაღლებლად კი ჩატარდეს ტრენინგები [10].  

ტურიზმის მკვლევრების აზრით პანდემიის 

შემდეგ, პირველ რიგში, ფუნქციებს პატარა სას-

ტუმროები და აპარტამენტები აღიდგენენ სადაც 

უფრო ადვილია ჰიგიენის ნორმების დაცვა. ამას 

ადასტურებს 2022 წლის პირველი კვარტალის 

მონაცემები, როცა 2019 წელთან შედარებით გაი-

ზარდა მცირე და საშუალო სასტუმროების დატ-

ვირთვა (იხ. სურ.). ნაწილობრივ ეს ფაქტი უკრაი-

ნიდან ლტოლვილთა შემოდინებითაც არის გან-

პირობებული.  

 
 

სურ. სასტუმროების საშუალო დატვირთვა 2019 და 2022 

წლის მარტში [11]. 
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დიდ სასტუმროებს ალბათ მოუწევთ უარის 

თქმა ისეთ მომსახურებაზე, რომელიც გულისხმობს 

სტუმართან ახლო კონტაქტს, მაგ.: მიმღები, პორ-

ტიეები შეიცვლება ონლაინ მომსახურებით. ნაკ-

ლებად მოიხმარენ „შვედურ მაგიდას“ [12].  

მოსალოდნელია სასტუმროებში ფასების შემცი-

რება. უკვე 2020 წლის ზაფხულში, პანდემიის პი-

რობებში, საქართველოს საოჯახო სასტუმროებმა 

გარკვეული ფასდაკლება შესთავაზეს მომხმარებ-

ლებს [13].  

ექსპერტების აზრით მეორე მნიშვნელოვანი 

პრობლემა, რომელიც პანდემიამ გაამწვავა, არის 

მაღალკვალიფიციური კადრების დეფიციტი, გა-

მოწვეული პანდემიის დროს კადრების გადინებით 

და სხვა სფეროებში გადანაწილებით.  

ტურისტული სექტორი, ეკონომიკის სხვა დარ-

გებთან შედარებით, დროის მოთხოვნების მიხედ-

ვით სწრაფად იცვლება. პანდემიამ კიდევ უფრო 

დააჩქარა ცვლილებების ტემპი. ცვლილებები შე-

ეხება როგორც ტურისტულ მოთხოვნებს, ისე შეთა-

ვაზებების სპექტრს. განსაკუთრებით გაიზრდება 

მოთხოვნა სამკურნალო-გამაჯანსაღებელ, ეკოლო-

გიურ, აგრო- და სათავგადასავლო ტურიზმზე. 

შემცირდება მასობრივ ტურიზმში მონაწილეობის 

მიღების მსურველთა რაოდენობა. შესაბამისად, 

შეთავაზებები კონკრეტულ, დამოუკიდებელ, ინ-

დივიდუალურ ტურიზმზე გათვლილი უნდა იყოს. 

დასკვნა 

– კორონავირუსის პანდემიამ დიდ ადამიანურ

მსხვერპლთან ერთად, მნიშვნელოვნად შეცვალა 

მსოფლიო ეკონომიკა, ყოველდღიური ცხოვრება 

და პრიორიტეტები. ადამიანებს მოგზაურობის, 

ხალხმრავალ ადგილებში ყოფნის შიში გაუჩნდათ. 

ამასთანავე, ბევრი შემოსავლის გარეშე დარჩა და 

ამიტომ დანახარჯები ტურიზმზე მათ ბიუჯეტში 

ნაკლებად იქნება გათვალისწინებული.  

– პანდემიის შედეგებს დაემატა პოლიტიკური

ფაქტორი (ომი უკრაინაში), ამიტომ საქართველოს 

ტურიზმის ვექტორი სავარაუდოდ გალფის ქვეყნე-

ბისაგან გადაინაცვლებს.  

– პანდემიამ მნიშვნელოვლად შეცვალა სასტუმ-

რო ინდუსტრიის მომხმარებლების ქცევის წესები 

და მათი პრიორიტეტები, რომელთა გათვალისწი-

ნება აუცილებელია ინდუსტრიის წინსვლისათვის. 

– პანდემიის დროს კიდევ უფრო იჩინა თავი

პრობლემამ, რომელიც პანდემიამდელ პერიოდშიც 

მნიშვნელოვანი იყო სასტუმრო მეურნებისათვის. 

ეს არის კადრების გადინება, კვალიფიკაციის 

ამაღლება. 

– საქართველოს ტურისტული სექტორის აღდგე-

ნა მოხდება თანდათანობით. პირველ რიგში ტუ-

რისტული მოთხოვნა იქნება აპარტამენტებზე. რაც 

შეეხება ბრენდულ სასტუმროებს მათ ნდობა პანდე-

მიის პირობებშიც შეინარჩუნეს.  
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Abstract. The Covid-19 pandemic, along with human casualties, caused significant damage to many sectors of 
the economy, primarily, tourism and its main segment – the hotel industry. Before the pandemic, in 2019, in the 
period of the country's independence, Georgia's tourism reached the highest number. The number of tourist visits 
reached 5,1 million. Revenues from tourism were 8,4% of GDP, and the number of people working in the industry 
was 11,6% of the total number of employees in the country. At the end of the first year of the pandemic, international 
tourist visits to Georgia decreased by 78,5% (in 2020) and 66% of hotels and catering facilities in Georgia stopped 
their activities. During the epidemic period by the government's decision lots of hotels were used as quarantine 
spaces and Covid-rooms. In order to overcome the crisis, targeted measures were developed – financial benefits, 
assistance and special activities were provided for the subjects of the tourism industry, but the crisis management 
plan was deficient and the need for changes after the pandemic was not considered in it. Pandemic has exacerbated 
the outflow of personnel and redeployment to other fields. It is expected that the demand for medical-refreshing, as 
well as ecological adventure travel tours will increase among the other types of tourism in the post-pandemic period, 
consequently, appropriate accommodation should be provided for the guests. Resume:  
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ანოტაცია. დღესდღეობით, პოლიმერული ნარ-

ჩენებით გარემოს დაბინძურება ერთ-ერთი მწვავე 

ეკოლოგიური პრობლემაა. მდგომარეობა მნიშვნე-

ლოვნად გაუარესდა პანდემიის პირობებში. COVID-

19-მა არა მხოლოდ ზიანი მიაყენა ადამიანების ჯან-

მრთელობას და მსოფლიო ეკონომიკას, არამედ სა-

ფრთხე შეუქმნა გარემოს მდგრადობას (დღის განმავ-

ლობაში, დაახლოებით 8 მილიონი პოლიმერული 

ნარჩენი აღწევს ოკეანეებში) [1]; [2]. პოლიმერული 

მასალების გადამუშავება მოითხოვს მნიშვნელვან 

ფინანსებს, ასევე დროსა და ადამიანურ რესურსს. 

პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე, ბოლო 

წლებში განსაკუთრებით გაიზარდა მოთხოვნა ბიო-

დეგრადირებად, ეკომეგობრულ მასალებზე, რომ-

ლებიც ექსპლუატაციის პერიოდის გასვლის შემდეგ 

დაიშლება და არ დააბინძურებს გარემოს. წარმოდგე-

ნილი კვლევა შეეხება ხისტი სტრუქტურის მონო-

მერებისა და მათ საფუძველზე ბიოდეგრადირებადი 

პოლიმერების სინთეზს.  

სტატიაში მოცემულია ექვსი ახალი მონომერის - 

ტოზილ დიამინო-დიესტერების სინთეზი და მათ 

საფუძველზე ზოგიერთი ხისტი სტრუქტურის პო-

ლიესტერშარდოვანას მიღება. მსგავსი ტიპის პოლი-
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მერები აქტიურად გამოიყენება ძირითადად სამე-

დიცინო სფეროში, თუმცა, მათი მექანიკური მახა-

სიათებლებიდან გამომდინარე, მოსალოდნელია გა-

მოყენების სფერო იყოს ინჟინერიის ზოგიერთი 

მიმართულება. 

  

საკვანძო სიტყვები: ბიოდეგრადირებადი პო-

ლიმერები; ფსევდოპროტეინები; პოლიესტერშარ-

დოვანები; ახალი დიამინო-დიესტერები; ციკლური 

დიოლები. 

 

შესავალი 

დღეისათვის შექმნილია და უკვე კომერციულა-

დაც წარმატებულია არაერთი ბიოდეგრადირებადი 

პოლიმერი, რომელთა უმეტესობა განეუთვნება პო-

ლიესტერულ კლასს [3]; [4]. ბიოდეგრადირებადი 

პოლიმერების შედარებით ახალი წარმომადგენლე-

ბია ხელოვნური (სინთეზური) პოლიმერები ბუნებ-

რივი α-ამინომჟავების საფუძველზე – ე. წ. ფსევდო-

პროტეინები [5-9]. ბიოდეგრადირებადი მასალების 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია მექანი-

კური სიმტკიცე, რაც განსაზღვრავს პოლიმერის 

პრაქტიკული გამოყენების სფეროს. მაღალი მექანი-

კური მახასიათებლების მქონე ბიოდეგრადირებადი 

პოლიმერები დღეს წარმატებით გამოიყენება სამე-

დიცინო მიმართულებით – ძვლის ქირურგიაში; 

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ პერსპექტიულია 

ასევე მათი გამოყენება საინჟინრო საქმეში ეკო-მე-

გობრული (eco-friendly), დროებითი დანიშნულების 

მასალების სახით. მექანიკური სიმტკიცის თვალსაზ-

რისით, დღეისათვის რეკორდული მახასიათებლები 

გამოავლინეს ფსევდოპროტეინების უმნიშვნელოვა-

ნესმა წარმომადგენლებმა – პოლიესტერშარდოვა-

ნებმა, რაც უნდა მივაწეროთ ძლიერ ინტერმოლეკუ-

ლურ წყალბადურ ბმებს შარდოვანულ ფრაგმენტებს 

შორის.  

 დღეისათვის სინთეზირებულია სამი ძირითადი 

კლასის ფსევდოპროტეინი – პოლიესტერამიდები, 

პოლიესტერშარდოვანები და პოლიესტერურეთანე-

ბი, რომლებიც მიიღება საკვანძო მონომერების – 

დიამინო-დიესტერების დი-პ-ტოლუოლსულფონა-

ტების ურთიერთქმედებით (პოლიკონდენსაციით) 

სხვადასხვა ბის-ელექტროფილებთან [5-9]. სინთე-

ზის სიმარტივე, α-ამინომჟავების და დიოლების 

მრავალფეროვნება, ხელმისაწვდომობა და სიიაფე, 

დიამინო-დიესტერების დი-პ-ტოლუოლსულფონა-

ტების მაღალი გამოსავლები (90-95 %), გასუფთავება 

უმარტივესი მეთოდით – წყლიდან გადაკრისტალე-

ბით, ეკოლოგიურად არასასურველი ტოქსიკური 

ნარჩენების არარსებობა, განაპირობებს ამ ტიპის ბის-

ნუკლეოფილური მონომერების სიიაფეს და მიღების 

მაღალტექნოლოგიურობას, რაც თავის მხრივ, განა-

პირობებს ფსევდოპროტეინების დაბალ ფასსა და 

ფართო ასორტიმენტს, მათ პერსპექტულობას რო-

გორც სამედიცინო, ისე ტექნიკური მიმართულებით 

– ეკომეგობრული, საინჟინრო დანიშნულების, ბიო-

დეგრადირებადი კომპოზიტების სახით. საინჟინრო 

მასალებად ყურადღებას იპყრობს მაღალმოდუ-

ლიანი ფსევდოპროტეინები – პოლიესტერშარდო-

ვანები, რაც ჩვენი კვლევის საგანია.  

დღეისათვის მიღებულ ბიოდეგრადირებად პო-

ლიმერებს შორის პოლიესტერშარდოვანების კლასის 

ფსევდოპროტეინებმა გამოავლინეს სიმტკიცის რე-

კორდული მახასიათებლები (მაგალითად, არომა-

ტული ამინომჟავა L-ფენილალანინის საფუძველზე 



ქიმია – Chemistry 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU  
www.shromebi.gtu.ge 27  №4 (526), 2022 

მიღებული პოლიესტერშარდოვანას იუნგის მო-

დული ტოლია 6.0±1.1 GPa [10-12]). ეს პოლიესტერ-

შარდოვანა, სინთეზირებული მოქნილჯაჭვიანი სა-

შენი ბლოკის – 1,6-ჰექსანდიოლის საფუძველზე, 

ავლენს მაღალ მექანიკურ სიმტკიცეს, რაც უნდა მი-

ვაწეროთ ძლიერ ინტერმოლეკულურ წყალბადურ 

ბმებს შარდოვანულ ფრაგმენტებს შორის. შესაბამი-

სად, ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ აღნიშნული კლასის ფსევ-

დოპროტეინების მექანიკური მახასიათებლების შემ-

დგომი ზრდა შესაძლებლია მაკრომოლეკულების 

სიხისტის გაზრდით – შეზღუდული შიგამოლეკუ-

ლური ძვრადობის მქონე, კომერციულად ხელმი-

საწვდომი ციკლური დიოლების – 1,4-ციკლოჰექსან-

დიოლის, 1,4-ციკლოჰექსანდიმეთანოლის და 

1,4:3,6-დიანჰიდრო-D-სორბიტოლის გამოყენებით. 

მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული დიოლების გამო-

ყენებით მაღალი მექანიკური სიმტკიცე მიიღწევა, 

ასევე ალიფატური ამინომჟავა L-ლეიცინის გამო-

ყენებით, რომლის საფუძველზეც მიღებული პოლი-

ესტერამიდური კლასის ფსევდოპროტეინები გამო-

ირჩევა უკეთესი ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლო-

გიური პარამეტრებით (ხსნადობა, ლღობა, ბიოთავ-

სებადობა და სხვ.), ნაკეთობის გადამუშავების სი-

მარტივით.  

   

ძირითადი ნაწილი 

წარმოდგენილი სამუშაოს ფარგლებში ჯამში 

მივიღეთ ექვსი მონომერი – ბის-L-ლეიცინ-1,4-ციკ-

ლოჰექსანდიოლ დი-პ-ტოლუოლსულფონატი, L-

CHD; ბის-L-ლეიცინ-1,4-ციკლოჰექსანდიმეთანოლ 

დი-პ-ტოლუოლსულფონატი, L-CDM; ბის-L-ლეი-

ცინ-1,4-დიანჰიდრო-D-სორბიტოლ დი-პარატო-

ლუოლსულფონატის, L-DAS; ბის- L-ფენილალანინ-

1,4-ციკლოჰექსანდიმეთანოლ დი-პ-ტოლუოლსულ-

ფონატი, F-CDM; ბის-L-ფენილალანინ-1,4-ციკლო-

ჰექსანდიოლ დი-პ-ტოლუოლსულფონატი, F-CHD; 

ბის-L-ფენილალანინ-1,4-დიანჰიდრო-D-სორბიტოლ 

დი-პ-ტოლუოლსულფონატი, F-DAS. მათგან ორი 

მონომერი – L-DAS და F-DAS აღწერილია ადრე და 

გამოყენებულია პოლიესტერამიდური კლასი ფსევ-

დოპროტეინის სინთეზში აქტივირებული პოლიკონ-

დენსაციის მეთოდით [13]. 

 

 
სქემა 1. დიამინო-დიესტერების დი-პ-ტოლუოლსულფონატების სინთეზი 

დიოლებისა და ამინომჟავების პირდაპირი კონდენსაციით. 
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საკვანძო მონომერები – დიამინო-დიესტერების 

დი-პ-ტოლუოლსულფონატები დავასინთეზეთ ციკ-

ლური დიოლების უშუალო თერმული კონდენსა-

ციით α-ამინომჟავებთან, მდუღარე ორგანული გამ-

ხსნელის არეში პ-ტოლუოლსულფომჟავას თანაობი-

სას, ადრე აღწერილი პროტოკოლის შესაბამისად [5-

9]. ამინომჟავებად შეირჩა L-ლეიცინი (L) და L-ფე-

ნილალანინი (F) (ორივე ამინომჟავა შევისყიდეთ 

Sigma-სგან. სინთეზში გამოვიყენეთ დამატებითი 

გასუფთავების გარეშე), ხოლო ციკლურ დიოლად 

გამოყენებულ იქნა - 1,4- ციკლოჰექსანდიოლი (CHD) 

და 1,4-ციკლოჰექსანდიმეთანოლი (CDM); კვლევის 

პროგრამაში ჩავრთეთ ასევე 1,4:3,6-დიანჰიდრო-D-

სორბიტოლი (DAS), რომელიც იწარმოება ინდუსტ-

რიულ მასშტაბში განახლებადი რესურსებიდან 

(სახამებლიდან) [14]. სამივე დიოლი შევიძინეთ 

Sigma-Aldrich-სგან და გამოვიყენეთ სინთეზში დამა-

ტებითი გასუფთავების გარეშე. როგორც აღვნიშნეთ, 

მონომერები დასინთეზდა დი-პ-ტოლუოლსულფო-

მჟავას მარილების სახით, ამინომჟავებისა და დიო-

ლების თერმული კონდენსაციით, პირველი სქემის 

შესაბამისად.  

მონომერების სინთეზის პროტოკოლი ასეთია: 

ამინომჟავებისა (2 მოლი) და დიოლების (1 მოლი) 

თერმული კონდენსაცია მდუღარე, ინერტული ორ-

განული გამხსნელის არეში მიმდინარეობს პ-ტოლუ-

ოლსულფომჟავას მონოჰიდრატის (მცირე სიჭარბე - 

2.1 მოლი) თანაობისას. პ-ტოლუოლსულფომჟავა აღ-

ნიშნულ რეაქციებში ასრულებს კონდენსაციის რეაქ-

ციის კატალიზატორის ფუნქციას და უზრუნველ-

ყოფს პირველადი α-ამინოჯგუფების დაცვას (რათა 

ისინი არ შევიდნენ რეაქციაში საკუთარ ესტერულ 

ბმებთან). მოწოდებული პროტოკოლის შესაბამისად 

რეაქცია ჩატარდა მდუღარე ორგანული გამხსნელის 

არეში [5-9]. L-CDM, L-CHD, F-CDM და F-CHD მონო-

მერების სინთეზისათვის ორგანულ გამხსნელად გა-

მოვიყენეთ ციკლოჰექსანი (დუღილის ტემპერატურა 

80.7 oC), რომელიც ნაკლებტოქსიკურია ადრე გამო-

ყენებულ [5-9] ბენზოლთან და ტოლუოლთან შე-

დარებით. სტერილურად უფრო ეკრანირებული 

1,4:3,6-დიანჰიდრო-D-სორბიტოლის (DAS) შემთხვე-

ვაში, L-DAS-ის და F-DAS მონომერების სინთეზი 

განვახორციელეთ უფრო მაღალმდუღარე ტოლუო-

ლის არეში (დუღილის ტემპერატურა 110.6 oC). მო-

ნომერები მივიღეთ მაღალი გამოსავლებით (80-98 %) 

მდგრადი მარილების – დი-პ-ტოლუოლსულფონა-

ტების სახით, რომელთაგან ოთხი (L-CDM, L-CHD, F-

CDM და F-CHD) კრისტალდება წყლიდან (რაც უაღ-

რესად ტექნოლოგიურია) და მოსახერხებელია მანი-

პულიაციებისას. DAS-ის საფუძველზე დამზადე-

ბული მონომერების გასასუფთავებლად გამოვიყენეთ 

მეთანოლი/ტოლუოლის ნარევი[13]. სინთეზის 

შემდეგ (გადაკრისტალებამდე) მონომერების გამო-

სავლიანობა შემდეგია: L-CHD 96 %; L-CDM 97 %;  

L-DAS 80 %; F-CHD 94 %; F-CDM 98 %; F-DAS 89 %. 

მონომერების სტრუქტურის დადასტურების 

მიზნით, გადავიღეთ მათი ინფრაწითელი სპექტრი 

კალიუმის ბრომიდში (Thermo Nicolet Avatar 370 FT-

IR spectrophotometer coupled with EZ OMNIC 

software). ნაერთების ინფრაწითელ სპექტრებში ფიქ-

სირდება შემდეგი შთანთქმის ზოლები:  

L-CHD: 1734 სმ–1 (–C=O ესტერული); 3028სმ–1, 2919 

სმ–1 (-NH3+); 1237სმ–1 (-CO); 814სმ-1 (S-O ტოზილი), 

1037სმ–1, 1013სმ–1 (S=O ტოზილი). 
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L-CDM: 1745სმ–1 (–C=O ესტერული); 3084სმ–1, 

2927სმ–1 3( NH ) ; 1220სმ–1 (-CO); 813სმ-1 (S-O ტოზი-

ლი), 1038სმ–1, 1013სმ–1 (S=O ტოზილი).  

L-DAS: 1755სმ–1 (–C=O ესტერული); 3084სმ–1, 

2927სმ–1 3( NH ) ; 1160სმ–1 (-CO); 816სმ-1 (S-O ტოზი-

ლი), 1126სმ–1 (S=O ტოზილი). 

F-CHD: 1735სმ–1 (–C=O ესტერული); 3080სმ–1, 3100 

სმ–1 3( NH ) ; 1140სმ–1 (-CO); 813სმ–1 (S-O ტოზილი), 

1120სმ–1 (S=O ტოზილი).  

F-CDM: 1743სმ–1 (–C=O ესტერული); 3075სმ–1, 

2980სმ–1 3( NH ) ; 1220სმ–1 (-CO); 813სმ–1 (S-O 

ტოზილი), 1015სმ–1, (S=O ტოზილი). 

F-DAS: 1735სმ–1 (–C=O ესტერული); 2927სმ–1  

3( NH ) ; 1127სმ–1 (-CO); 850სმ–1 (S-O ტოზილი),  

1123სმ–1 (S=O ტოზილი). 

პარალელურად მონომერების სტრუქტურა დავა-

დასტურეთ 1H ბმრ სპექტრული ანალიზით.  

მიღებული მონომერისათვის კაპილარული მე-

თოდით განვსაზღვრეთ ლღობის ტემპერატურა, რო-

მელიც მოცემულია ცხრილში.  

ცხრილი 

მონომერების ლღობის ტემპერატურები 

მონომერები ლღობის ტემპერატურა, m.p. ლიტერატურული m.p. 

L-CDM 219- 220 oC სინთეზირებულია პირველად 

L-CHD 228-230 oC სინთეზირებულია პირველად 

L-DAS 253-255 oC 253-256 oC [13] 

F-CDM 248-249 oC სინთეზირებულია პირველად 

F-CHD 228-229 oC სინთეზირებულია პირველად 

F-DAS 263-265 oC 264-266 oC [13] 

 

პოლიმერების ქიმიიდან ცნობილია, რომ მონომე-

რების აღნაგობის და სისუფთავის უტყუარი დასა-

ბუთებაა მათ საფუძველზე მაღალმოლეკულური პო-

ლიმერის სინთეზი. ამ მიზნით, კვლევის შემდეგ 

ეტაპზე განვახორციელეთ ლეიცინის საფუძველზე 

მიღებული, ახალი დიამინო-დიესტერების დი-პ-ტო-

ლუოლსულფონატების - L-CHD, L-CDM და L-DAS 

წინასწარი ფაზათაშორის პოლიკონდენსაცია ტრი-

ფოსგენთან, როგორც ეს ადრე იყო აღწერილი სხვა 

დიამინო-დიესტერული მონომერებისთვის [11]. 

 პოლიკონდენსაციის რეაქციის ზოგადი სქემა მოყ-

ვანილია ქვემოთ (იხ. სქემა 2). სარეაქციო არედ გამო-

ვიყენეთ ორფაზიანი სისტემა მეთილენქლორი-

დი/წყალი: მონომერი (1 მოლი) და Na2CO3 (HCl-ის 

შემბოჭავი, 4 მოლი) გაიხსნა წყალში ≈ 40-45˚C ტემპე-

რატურაზე. შემდეგ ნელა გავაცივეთ ოთახის ტემპერა-

ტურაზე და მოვათავსეთ ყინულებიან აბაზანაში რათა 

ცალკე მომზადებული ორგანული ფაზა დამატებოდა 

5˚C ტემპერატურაზე. სწრაფი მორევის პირობებში 

დაემატა ტრიფოსგენის (1/3 მოლი) ხსნარი მეთილენქ-

ლორიდში. ნარევის მორევა მიმდინარეობს 20 წთ-ის 

განმავლობაში. ამ დროის გასვლის შემდეგ ჩამოყა-

ლიბდა 3 ფაზა, რომელთაგან შუას წარმოადგენს პო-

ლიმერი, რომელიც განვაცალკევეთ და გავაშრეთ.  



ქიმია – Chemistry 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU ISSN 1512-0996 
№4 (526), 2022 30 www.shromebi.gtu.ge 

 

 
სქემა 2. TDADE-მონომერების პოლიკონდენსაცია ტრიფოსგენთან - PP-PEU პოლიმერების 

სინთეზი (ორფაზიანი სისტემა  CH2Cl2/H2O). 
 

ყველა სინთეზირებული პოლიესტერშარდოვანა 

დიქლორმეთანის ხსნარიდან წარმოქმნის ელასტი-

კურ აფსკს, რაც მეტყველებს მათ მაღალ მოლეკულურ 

მასებზე. პოლიმერების სინთეზი და მათი დახა-

სიათება მოლეკულური მასებით (გელ-ქრომატოგ-

რაფია), თბოფიზიკური პარამეტრებით (მასკანირე-

ბელი კალორიმეტრია), მექანიკური თვისებებით 

(იუნგის მოდული) და ბიოდეგრადაციის უნარით 

(TOC მეთოდი) არის ჩვენი კვლევის შემდგომი ეტაპი.  

შევნიშნავთ, რომ მიღებული ახალი მონომერები 

პერსპექტიულია ასევე სხვა კლასის ფსევდოპროტეი-

ნების, მაგალითად, მაღალმოდულიანი პოლიესტე-

რამიდების სინთეზისათვის. 

 

დასკვნა 

კვლევის მოცემულ ეტაპზე, დავასინთეზეთ 

ექვსი საკვანძო მონომერი. სინთეზისათვის გამოვი-

ყენეთ სამი დიოლი (1,4 - ციკლოჰექსანდიოლი, 1,4-

ციკლოჰექსადიმეთანოლი და დიანჰიდრო-D-სორ-

ბიტოლი) და ორი ამინომჟავა – ლეიცინი და ფენი-

ლალანინი. რეაქცია ჩავატარეთ ციკლოჰექსანისა და 

ტოლუოლის არეში. მონომერების სტრუქტურის 

დადასტურების მიზნით, გადავიღეთ მათი ინფრა-

წითელი სპექტრი კალიუმის ბრომიდში. სტრუქტუ-

რა დავადასტურეთ 1H ბმრ სპექტრული ანალიზით. 

მონომერები დავახასიათეთ ასევე ლღობის ტემპე-

რატურებით (იხ. ცხრილი). კვლევის მოცემულ 

ეტაპზე, ლეიცინისა და ფენილალანინის საფუძ-

ველზე მიღებული მონომერებისაგან დავასინთე-

ზეთ 6 ახალი პოლიმერი (პოლიესტერშარდოვანა). 

თითოეული მათგანი დიქლორმეთანის ხსნარიდან 

წარმოქმნის ელასტიკურ აფსკს, რაც მეტყველებს 

მათ მაღალ მოლეკულურ მასებზე. 

 

კვლევა [PHDF-21-184] განხორციელდა შოთა 

რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეც-

ნიერო ფონდის მხარდაჭერით („მაღალი მექანიკუ-

რი სიმტკიცის, პოლიესტერშარდოვანების კლასის 

ფსევდოპროტეინების სინთეზი და კვლევა“).  
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Bis-p-toluenesulfonates of Diamino-diesters Based on Cyclic Diols – New Key Monomers for 
Obtaining High-modulus Pseudoproteins 
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Abstract. Environmental pollution caused by placing polymer waste into the environment without proper 
recycling is one of the most acute problems existing nowadays in terms of environmental stability. This problem has 
been exacerbated during the Covid-19 period. Covid-19 threatened not only human health but it negatively affected 
environmental stability. (According to credible statistical data every day about 8 million polymer waste is released 
into oceans [1], [2]). Recycling polymer material requires significant financial contribution along with human 
resources and time. According to the fact that demands on biodegradable materials have increased because after their 
exploitation period, they will not pollute the environment. 

This research is about synthesizing inflexible structured monomers and also the synthesis of new polymers based 
on the above-mentioned monomers is discussed. In this research synthesis of six new monomers (Tozyl diamino-
diesters) is provided along with some polymer polyester urea synthesis techniques. It should be noted that these 
kinds of polymers might be used in the field of medicine but after taking into consideration their mechanical 
properties they might be used in specific parts of the engineering field as well. Resume:  

Keywords: biodegradable polymers; characterization; monomers; polyester ureas; synthesis.
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ანოტაცია. სამუშაოს მიზანია ოპტიმალურისა-

გან განსხვავებულ პირობებში, კერძოდ, 20–25 გ/ლ 

NaCl-ის წყალხსნარის ელექტროლიზით NaClO-ს 

მიღების ისეთი მეთოდის შემუშავება, რომელიც უზ-

რუნველყოფს ამ პროდუქტის კონკურენტუნარიანი 

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების შენარჩუ-

ნებას, უპირველეს ყოვლისა, ელექტრული ენერგიის 

კუთრი ხარჯის თვალსაზრისით. დაბალი კონცენტ-

რაციის NaCl-ის წყალხსნარის ელექტროლიზით მი-

ღებული NaClO გამოიყენება არაპირდაპირი ელექტ-

როქიმიური ჟანგვის მეთოდით ცეოლიტის MnO2-ით 

მოდიფიცირების პროცესში, სადაც მედიატორის 

ფუნქციას ასრულებს რედოქს სისტემა NaCl – NaClO. 

დადგენილია 20–25 გ/ლ NaCl-ის წყალხსნარის ელექ-

ტროლიზით NaClO-ს მიღების ოპტიმალური პირო-

ბები: აქტიური ქლორის კონცენტრაცია ელექტრო-

ლიზით მიღებულ ხსნარში 2,0–2,3 გ/ლ; ანოდური 

დენის სიმკვრივე 200–300ა/მ2; ელექტროლიტის ტემ-

პერატურა 20–250C. ამ პირობებში აქტიური ქლორის 

დენით გამოსავალია 74,8–82,5%, ხოლო ელექტრუ-

ლი ენერგიის კუთრი ხარჯი – 5,12–7,61 კვტ.სთ/კგ, 

რაც უტოლდება სამრეწველო ოპტიმალურ პირობებ-

ში მიღებულ სიდიდეს.  

საკვანძო სიტყვები: აქტიური ქლორი; დენით 

გამოსავალი; დენის სიმკვრივე; ელექტროლიზი. 
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შესავალი 

NaClO-ს ძლიერი მჟანგავი თვისება ფართოდ 

გამოიყენება საფეიქრო და ქაღალდის მრეწ-

ველობაში, სხვადასხვა ქიმიურ პროცესში. ასეთი 

ქიმიური პროცესის მაგალითია მანგანუმის, 

რკინისა და დარიშხანის იონებისაგან წყლის 

გამწმენდი მფილტრავი მასალის − MnO2-ით 

მოდიფიცირებული ცეოლიტის მიღების ხერხი [1], 

[2]. ხერხის I სტადია ითვალისწინებს ცეოლიტის 

დამუშავებას Mn(II) მარილის წყალხსნარით, რის 

შედეგადაც იონმიმოცვლითი მექანიზმით მიიღება 

Mn2+ იონებით მოდიფიცირებული ცეოლიტი 

Mn2+Z. II სტადიაზე ცეოლიტის კარკასში ჩამჯდარი 

Mn2+ იონები იჟანგება MnO2-მდე NaCl-ის წყალ-

ხსნარის ელექტროლიზით მიღებული NaClO-ს სა-

შუალებით: 

NaCl + H2O ელექტროლიზი NaClO + H2  (1) 

Mn2+Z+NaClO+H2O     MnO2Z+NaCl +2H  (2) 

პროცესების (1) და (2) ჯამური განტოლება 

შემდეგნაირად გამოისახება: 

Mn2+Z+2H2O ელექტროლიზი MnO2Z + H2+ 2H  (3)  

განტოლების (3) თანახმად MnO2-ით მოდიფი-

ცირებული ცეოლიტის მიღება მიმდინარეობს ცეო-

ლიტის კარკასში ჩამჯდარი Mn2+ იონების არაპირ-

დაპირი ელექტროქიმიური ჟანგვით, სადაც მედია-

ტორის ფუნქციას ასრულებს სისტემა NaCl - NaClO. 

ხერხის გამოყენებით მიიღწევა მჟანგავის NaClO-ს 

მნიშვნელოვანი გაიაფება, რაც განპირობებულია 

იმით, რომ რეაქციის (2) შედეგად მიმდინარეობს 

ელექტროლიზით მისი წარმოებისათვის საჭირო 

ნედლეულის NaCl-ის სრული რეგენერაცია. ასევე 

მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ NaClO მიიღება 

უშუალოდ მისი მოხმარების ადგილზე, რაც გამო-

რიცხავს ამ არამდგრადი ნაერთის ტრანსპორტი-

რებითა და შენახვით განპირობებულ გარდაუვალ 

დანაკარგებს. 

ხერხი იძლევა NaCl-ის ორი დანიშნულებით 

გამოყენების საშუალებას: მისი წყალხსნარის 

ელექტროლიზით მიიღება მჟანგავი NaClO და, ამავე 

დროს, იგი ხელს უწყობს ცეოლიტის ზედაპირზე 

MnO2-ის ქიმიურად ბმული მდგრადი ფენის 

წარმოქმნას. ეს დადებითი ეფექტი აღწერილია სა-

მუშაოებში [3], [4], სადაც მჟანგავად გამოყენებული 

KMnO4-ის ხსნარი შეიცავს დაახლოებით 10–20 გ/ლ 

NaCl. ცეოლიტის კარკასში ჩამჯდარი Mn2+ იონების 

ასეთ პირობებში ჟანგვით მკვეთრად მცირდება 

ცეოლიტის ზედაპირზე სუსტად ბმული MnO2-ის 

რაოდენობა და იზრდება მფილტრავი მასალის 

ეფექტიანობა. 

   

ძირითადი ნაწილი 

არაპირდაპირი ელექტროქიმიური ჟანგვის მე-

თოდით ცეოლიტის მოდიფიცირების პროცესში ამ 

ეფექტის მისაღწევად და NaClO-ს მჟანგავ ხსნარში 

NaCl-ის კონცენტრაციის მითითებულ ზღვრებში 

შესანარჩუნებლად, ელექტროლიზის პროცესში 

NaCl-ის საწყისი კონცენტრაცია არ უნდა აღემა-

ტებოდეს 20-25გ/ლ. ამრიგად, ცეოლიტის MnO2-ით 

მოდიფიცირებისა და ელექტროლიზით NaClO-ს 

მიღების პროცესების ტექნოლოგიური პარამეტრე-

ბის სინქრონიზაციის მიზნით აუცილებელია ჩა-

ტარდეს დაბალი კონცენტრაციის NaCl-ის წყალ-

ხსნარების ელექტროლიზით NaClO-ს მიღების პრო-

ცესის კვლევა. 
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NaClO-ს მიღების ელექტროქიმიური მეთოდის 

თეორია და პრაქტიკა დაწვრილებით არის აღწე-

რილი ლიტერატურაში [5-10]. ლიტერატურული 

წყაროების მონაცემების შედარებითი ანალიზით 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ NaClO-ს დენით გამო-

სავლის გაზრდას ხელს უწყობს NaCl-ის მაღალი 

კონცენტრაცია ელექტროლიტში, მაღალი ანოდური 

დენის სიმკვრივე და ელექტროლიტის დაბალი 

ტემპერატურა. ამ პრინციპებიდან გამომდინარე, 

NaClO-ს მიღების ოპტიმალური პირობებია: ელექტ-

როლიტში NaCl-ის საწყისი კონცენტრაცია – 15–

17%, ანოდური დენის სიმკვრივე – 1400 ა/მ2, ელექ-

ტროლიტის ტემპერატურა − 20–250C. ელექ-

ტროლიზის შედეგად მიღებულ ხსნარში აქტიური 

ქლორის კონცენტრაციაა 12–14გ/ლ. ძაბვა ელექ-

ტროლიზერზე შეადგენს 3,7–4,2 ვოლტს. აქტიურ 

ქლორზე ელექტრული ენერგიის კუთრი ხარჯია 5–

6 კვტ.სთ/კგ. 

ცეოლიტის MnO2-ით მოდიფიცირების პროცეს-

ში მჟანგავ ხსნარში NaCl-ის კონცენტრაციის ოპ-

ტიმალური სიდიდე (10–20 გ/ლ) მკვეთრად გან-

სხვავდება ელექტროლიზისათვის ოპტიმალურად 

მიჩნეული სიდიდისგან (160-180 გ/ლ).ცეოლიტის 

MnO2-ით მოდიფიცირების არაპირდაპირი ელექ-

ტროქიმიური ჟანგვის მეთოდის პრაქტიკული რეა-

ლიზაცია შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ ელექტროლიზით NaClO-ს მისაღებად გა-

მოყენებული იქნება დაბალი კონცენტრაციის 20–

25გ/ლ NaCl-ის ხსნარი. 

NaCl-ის დაბალი კონცენტრაციის წყალხსნარის 

ელექტროლიზი, უპირველეს ყოვლისა, გამოიწვევს 

ელექტროლიტის ელექტრული გამტარობის შემცი-

რებასა და ელექტროლიზერზე ძაბვის გაზრდას. მეო-

რე უარყოფითი მოვლენაა NaClO-ს დენით გამოსავ-

ლის შემცირება, რადგან 𝐶𝑙 იონების დაბალი კონ-

ცენტრაციის პირობებში ანოდზე უპირატესად მიმ-

დინარეობს წყლის მოლეკულის ჟანგვის კონკურენ-

ტული რეაქცია აირადი ჟანგბადის გამოყოფით. 

ელექტრული ენერგიის ხარჯის განმსაზღვრელი 

ორივე ფაქტორი − ძაბვა ელექტროლიზერზე და 

მიზნობრივი პროდუქტის დენით გამოსავალი, 

შედარებით განზავებული NaCl-ის წყალხსნარების 

ელექტროლიზის პირობებში, არასასურველი მი-

მართულებით იცვლება და განაპირობებს ელექტ-

რული ენერგიის კუთრი ხარჯის მკვეთრ ზრდას. 

ამ პრობლემის გადაჭრის ეფექტიან გზად მიგ-

ვაჩნია ელექტროლიზით NaClO-ს დაბალი კონცენ-

ტრაციის ხსნარების მიღება. ეს მოსაზრება ეყრდ-

ნობა ლიტერატურულ მონაცემებს [5–10], რომლის 

თანახმადაც, რაც უფრო დაბალია NaClO-ს კონცენ-

ტრაცია ელექტროლიზის შედეგად მიღებულ 

ხსნარში, მით მეტია მისი დენით გამოსავალი და 

ნაკლებია ელექტრული ენერგიის კუთრი ხარჯი 

(ცხრ. 1). 
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ცხრილი 1 

NaClO-ს მიღება NaCl-ის წყახსნარის ელექტროლიზით [10] 

ელექტროლიზი ტარდება ოპტიმალურ სამრეწველო პირობებში: NaCl-ის საწყისი კონცენტრაციაა  

15–17%, ანოდური დენის სიმკვრივე –1400 ა/მ2, t=20-250C 

 

პირველი ცხრილის მონაცემებიდან გამომდინა-

რე, ოპტიმალურ სამრეწველო პირობებში აქტიური 

ქლორის მაქსიმალური დენით გამოსავალი მიიღწე-

ვა მაშინ, როდესაც მისი კონცენტრაცია ელექტრო-

ლიზის შედეგად მიღებულ ხსნარში მინიმალურია 

და 2,55გ/ლ შეადგენს. ამავე დროს, NaClO-ს გან-

ზავებული ხსნარების ეფექტიანად გამოყენება შეიძ-

ლება ცეოლიტის კარკასში ჩამჯდარი Mn2+ იონების 

დასაჟანგავად. ლიტერატურული მონაცემების თა-

ნახმად, ამ პროცესს ყოველთვის ატარებენ მჟანგავის 

განზავებული ხსნარებით [3; 4]. ხშირად გამო-

ყენებული მჟანგავის KMnO4-ის კონცენტრაცია 

წყალხსნარში არ აღემატება 0%-ს. NaClO-ს გან-

ზავებული წყალხსნარების გამოყენება რეკომენდი-

რებულია პატენტებში [11], [12], სადაც შესწავლი-

ლია 𝛾-მოდიფიკაციის MnO2-ის მიღების პროცესი 

MnCl2-ის ხსნარების სხვადასხვა ლითონის ჰიპოქ-

ლორიტებით დაჟანგვის გზით. 

წარმოდგენილი სამუშაოს მიზანია დაბალი კონ-

ცენტრაციის NaCl-ის წყალხსნარის ელექტროლი-

ზით NaClO-ს მიღების ისეთი ოპტიმალური პი-

რობების შემუშავება, რომლებიც უზრუნველყოფს 

ამ პროდუქტის კონკურენტუნარიანი ტექნიკურ-

ეკონომიკური პარამეტრების შენარჩუნებას, უპირ-

ველეს ყოვლისა, ელექტრული ენერგიის კუთრი 

ხარჯის ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით. 

 

კვლევის მეთოდი 

NaCl-ის წყალხსნარის ელექტროლიზი ტარდე-

ბოდა ორგანული მინისაგან დამზადებულ 1200 სმ3 

მოცულობის მართკუთხედის ფორმის ელექტრო-

ლიზერში. ელექტროლიზერში ხსნარის მოცულობა 

იყო 918 მლ. ანოდი მოთავსებული იყო 2 კათოდს 

შორის, ანოდსა და კათოდებს შორის მანძილი – 3–3 

სმ. ანოდად გამოყენებული იყო რუთენიუმისა და 

ტიტანის ოქსიდებით მოდიფიცირებული ტიტანის 

ელექტროლიზის შედეგად 
მიღებულ ხსნარში 
აქტიური ქლორის 

კონცენტრაცია, გ/ლ 

აქტიური ქლორის 
დენით გამოსავალი, % 

აქტიურ ქლორზე 
ელექტრული ენერგიის 

კუთრი ხარჯი, 
კვტ.სთ/კგ 

აქტიურ ქლორზე NaCl-ის 
კუთრი ხარჯი, კგ/კგ 

2,55 95,0 3,31 68,6 
3,59 82,4 3,82 37,0 
5,90 72,1 4,36 28,8 
7,41 68,2 4,61 22,9 
8,82 64,8 4,85 19,3 
10,5 61,9 5,08 16,2 
12,3 56,7 5,54 13,8 
14,3 52,8 5,96 11,9 
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ფირფიტა (ინგლისური აბრევიატურა ORTA), ხო-

ლო კათოდად − უჟანგავი ფოლადის ფირფიტა. ანო-

დისა და კათოდის ფართობები ტოლია და უდრის 

0,0126 მ2. ელექტროლიტში 20–250C ტემპერატურის 

შენარჩუნების მიზნით ელექტროლიზერში ჩაშვე-

ბული იყო წყლის კლაკნილა მაცივარი. ელექტრო-

ლიზი ტარდებოდა პერიოდულ რეჟიმში. 

აქტიური ქლორის რაოდენობრივი განსაზღვრა 

ტარდებოდა ცნობილი მეთოდით [13]. დენით გამო-

სავლის გასაანგარიშებლად გამოყენებულია ფორ-

მულა: 

 η=  . ,

 . ,
.100 %,  (1) 

სადაც m არის ელექტროლიზის შედეგად წარ-

მოქმნილი აქტიური ქლორის მასა, გ;  

Q – ელექტრობის რაოდენობა, ა.სთ;  

26,8 – ფარადეის რიცხვი, ა.სთ;  

35,45 – აქტიური ქლორის 1 გ-ეკვივალენტი, გ. 

აქტიური ქლორის მიღებაზე ელექტროენერგიის 

კუთრი ხარჯის გასაანგარიშებლად გამოყენებულია 

ფორმულა:  

 W= . ,

, .  
,  (2) 

სადაც W არის ელექტრული ენერგიის კუთრი 

ხარჯი კვტ.სთ/კგ;  

V − ძაბვა ელექტროლიზერზე, ვ. 

 

ექსპერიმენტის შედეგები და მათი განსჯა 

ლიტერატურული მონაცემების ანალიზით და-

დგინდა დაბალი კონცენტრაციის NaCl-ის წყალ-

ხსნარის ელექტროლიზით NaClO-ს განზავებული 

ხსნარების მიღების მიზანშეწონილობა, კერძოდ, 

მისი კონცენტრაცია არ უნდა აღემატებოდეს 2,55 

გ/ლ. ასეთი კონცენტრაციის ხსნარები სავსებით შე-

ესაბამება ცეოლიტში ჩანაცვლებული Mn2+ იონების 

MnO2-მდე ჟანგვის პროცესის ოპტიმალურ პი-

რობებს და, ამავე დროს, ხელს შეუწყობს დენით 

გამოსავლისა და ელექტრული ენერგიის კუთრი 

ხარჯის ტექნიკურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით 

დამაკმაყოფილებელი მნიშვნელობების მიღწევას. 

აქტიური ქლორის დენით გამოსავლის, ძაბვისა 

და ელექტრული ენერგიის კუთრი ხარჯის დამო-

კიდებულება NaCl-ის საწყის კონცენტრაციასა და 

ანოდური დენის სიმკვრივეზე ნაჩვენებია 2–5 ცხრი-

ლებსა და 1-6 სურათებზე. 
 

 ცხრილი 2 

NaCl-ის წყალხსნარის ელექტროლიზით NaClO-ს მიღება 

𝜤=2,52 ა; 𝜏 = 0,75 სთ;Q=1,89 ა.სთ; 𝑖  = 200,0 ა/მ2 

NaCl-ის საწყისი 

კონცენტრცია, გ/ლ 
ძაბვა, ვ 

აქტიური ქლორის 

კონცენტრაცია და 

მასა 
აქტიური ქლორის 

დენით გამოსავალი, % 

ელექტრული ენერგიის 

კუთრი ხარჯი, 

კვტ.სთ/კგ 
გ/ლ გ 

10,1 9,1 1,97 1,81 72,4 9,50 

15,2 7,2 2,02 1,85 74,0 7,36 

20,0 6,0 2,04 1,87 74,8 6,06 

25,1 5,2 2,09 1,92 76,5 5,12 
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ცხრილი 3 

NaCl-ის წყალხსნარის ელექტროლიზით NaClO-ს მიღება 

𝜤=3,8ა; 𝜏 = 0,5სთ; Q=1,9 ა.სთ; 𝑖 =301,6 ა/მ2 

NaCl-ის საწყისი 

კონცენტრცია, გ/ლ 
ძაბვა,ვ 

აქტიური ქლორის 

კონცენტრაცია და მასა 

აქტიური ქლორის 

დენით გამოსავალი, 

% 

ელექტრული 

ენერგიის კუთრი 

ხარჯი, კვტ.სთ/კგ გ/ლ გ 

10,1 13,2 2,11 1,94 77,3 12,91 

15,2 10,3 2,16 1,98 78,8 9,88 

20,0 8,1 2,20 2,02 80,5 7,61 

25,1 6,2 2,25 2,07 82,5 5,68 

 

ცხრილი 4 

NaCl-ის წყალხსნარის ელექტროლიზით NaClO-ს მიღება 

𝜤=5,0ა; 𝜏 = 0,33სთ; Q=1,65 ა.სთ; 𝑖 =396,8 ა/მ2 

NaCl-ის საწყისი 

კონცენტრცია, გ/ლ 
ძაბვა,ვ 

აქტიური ქლორის 

კონცენტრაცია და მასა 

აქტიური ქლორის 

დენით გამოსავალი, 

% 

ელექტრული 

ენერგიის კუთრი 

ხარჯი, კვტ.სთ/კგ გ/ლ გ 

10,1 16,4 1,90 1,75 80,3 15,43 

15,2 12,5 1,96 1,80 82,5 11,45 

20,0 9,8 1,98 1,82 83,4 8,88 

25,1 7,2 2,03 1,86 82,3 6,38 

 

ცხრილი 5 

NaCl-ის წყალხსნარის ელექტროლიზით NaClO-ს მიღება 

𝜤=6,3ა; 𝜏 = 0,25სთ;Q=1,575 ა.სთ; 𝑖 =500.0 ა/მ2 

NaCl-ის საწყისი 

კონცენტრცია, გ/ლ 
ძაბვა,ვ 

აქტიური ქლორის 

კონცენტრაცია და მასა 

აქტიური ქლორის 

დენით გამოსავალი, 

% 

ელექტრული 

ენერგიის კუთრი 

ხარჯი, კვტ.სთ/კგ გ/ლ გ 

10,1 17,5 1,82 1,67 80,3 16,47 

15,2 13,6 1,90 1,74 83,7 12,28 

20,0 10,4 1,93 1,77 85,1 9,24 

25,1 8,3 1,94 1,78 85,6 7,33 

 

 

4
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სურ. 1. აქტიური ქლორის დენით გამოსავლის (η,%) დამოკიდებულება NaCl-ის ხსნარის კონცენტრაციაზე  

(CNaCl, გ/ლ). ანოდური დენის სიმკვრივე, ა/მ2: 1) 200,0; 2) 301,6; 3) 396,8;4) 500,0. 
 

 
სურ. 2. აქტიური ქლორის დენით გამოსავლის (η,%) დამოკიდებულება ანოდური დენის სიმკვრივეზე 

(𝒊𝑨, ა/მ2). NaCl-ის ხსნარის კონცენტრაცია, გ/ლ: 1) 10,1; 2) 15,2; 3) 20,0; 4) 25,1. 
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სურ.3. ელექტროლიზერზე ძაბვის (V,ვ) დამოკიდებულება NaCl-ის ხსნარის კონცენტრაციაზე (CNaCl,გ/ლ).  

ანოდური დენის სიმკვრივე,ა/მ2: 1) 200,0; 2) 309,6; 3)396,8; 4)500,0. 
 

 
სურ. 4. ელექტროლიზერზე ძაბვის (V,ვ) დამოკიდებულება ანოდური დენის სიმკვრივეზე (𝒊𝑨, ა/დმ2). 

NaCl-ის ხსნარის კონცენტრაცია გ/ლ: 1)10,1; 2)15,2; 3)20,0; 4)25,1. 
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სურ. 5. ელექტრული ენერგიის კუთრი ხარჯის (W, კვტ.სთ/კგ) დამოკიდებულება NaCl-ის ხსნარის  

კონცენტრაციაზე (CNaCl, გ/ლ). ანოდური დენის სიმკვრივე, ა/მ2: 1)200,0; 2)301,6; 3)396,8; 4)500,0. 
 
 

 
 

სურ. 6. ელექტრული ენერგიის კუთრი ხარჯის (W, კვტ.სთ/კგ) დამოკიდებულება ანოდური დენის  
სიმკვრივეზე, (𝒊𝑨, ა/მ2). NaCl-ის კონცენტრაცია, გ/ლ1)10,1;2)15,2; 3)20,0; 4)25,1. 
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NaClO-ს კონცენტრაციის გაზრდით 10-დან 25 

გ/ლ-მდე აქტიური ქლორის დენით გამოსავალი 

მცირედ იზრდება − დაახლოებით 1,06–1,07-ჯერ. 

შედარებით უფრო მეტ გავლენას აქტიური ქლორის 

დენით გამოსავალზე ახდენს ანოდური დენის 

სიმკვრივის ცვლილება. 200-დან 500 ა/მ2-მდე ანო-

დური დენის სიმკვრივის მატება იწვევს აქტიური 

ქლორის დენით გამოსავლის 1,11–1,14-ჯერ გაზრ-

დას. მიღებული ექსპერიმენტული შედეგები აიხს-

ნება ქლორიდების ელექტროლიზის თეორიით, 

რომლის თანხმადაც ქლორიდიონების კონცენტ-

რაციის გაზრდა ხელს უშლის ანოდზე კონკურენტ-

ული პროცესის − წყლის მოლეკულის აირად ჟანგბა-

დამდე ჟანგვის რეაქციას და ხელს უწყობს ქლორი-

დიონის აქტიურ ქლორამდე ჟანგვის პროცესს. ასევე 

ცნობილია, რომ ანოდური დენის სიმკვრივის გაზრ-

დით უპირატესად იზრდება ანოდზე ჟანგბადის 

გადაძაბვა. ამრიგად, თეორიულად NaCl-ის კო-

ნცენტრაციისა და ანოდური დენის სიმკვერივის 

გაზრდა დადებით გავლენას ახდენს აქტიური ქლო-

რის დენით გამოსავალზე, რაც ექსპერიმენტულად 

დასტურდება. 

ლიტერატურული მონაცემების თანახმად, სამ-

რეწველო პირობებში მიღებულ მზა პროდუქტში აქ-

ტიური ქლორის კონცენტრაცია შეადგენს 14–15 გ/ლ-

ს, ხოლო აქტიური ქლორის დენით გამოსავალი – 52–

53%-ს. მიუხედავად იმისა, რომ ელექტროლიზის პი-

რობები (NaCl-ის წყალხსნარის დაბალი კონცენტრა-

ცია) მკვეთრად განსხვავდებოდა სამრეწველო ოპტი-

მალური პირობებისაგან, აქტიური ქლორის დენით 

გამოსავლის მიღებული მნიშვნელობები − 72–86% 

აღემატება სამრეწველო მაჩვენებლებს და იგი სავსე-

ბით დამაკმაყოფილებლად შეიძლება მივიჩნიოთ. ეს 

დადებით შედეგი განპირობებულია იმით, რომ შე-

მოთავაზებულ პროცესში აქტიური ქლორის კონ-

ცენტრაცია ხსნარში არ აღემატება 2,0–2,3 გ/ლ-ს, რა-

საც შეესაბამება 2,10–2,42 გ/ლ NaClO. 

NaCl-ის კონცენტრაციის შემცირებამ ხსნარში 

მკვეთრად უარყოფითი გავლენა მოახდინა ელექტ-

როლიზერის ძაბვის მნიშვნელობაზე. NaCl-ის 25,1-

დან 10,1 გ/ლ-მდე შემცირებით ძაბვა ელექტრო-

ლიზერზე 1,75–2,30-ჯერ გაიზარდა. ეს უარყოფითი 

ეფექტი მით უფრო მკვეთრად არის გამოხატული, რაც 

მეტია ანოდური დენის სიმკვრივე. ძაბვის მინიმა-

ლური მნიშვნელობა 5,2 ვ მიიღწევა 25,1 გ/ლ NaCl-ის 

ხსნარში, როდესაც ანოდური დენის სიმკვრივეა 200,0 

ა/მ2, ხოლო ძაბვის მაქსიმალური მნიშვნელობა 17,5 ვ 

დაფიქსირდა 10,1 გ/ლ NaCl-ისა და 500,0 ა/მ2 დენის 

სიმკვრივის პირობებში. ძაბვის გაზრდის უარყოფითი 

ეფექტი, უპირველეს ყოვლისა, განპირობებულია 

NaCl-ის ხსნარის ელექტრული გამტარობის ვარდნით, 

რაც, თავის მხრივ, გამოწვეულია ხსნარში NaCl-ის 

კონცენტრაციის შემცირებით (ცხრ. 6). 



ქიმია – Chemistry 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Works of GTU  
www.shromebi.gtu.ge 43  №4 (526), 2022 

ცხრილი 6 

NaCl-ის ხსნარის კუთრი და ეკვივალენტური ელექტროგამტარობის დამოკიდებულება 

კონცენტრაციაზე [14,15] 

NaCl-ის კონცენტრაცია, 
მას.% 

კუთრი ელექტროგამტარობა, 
ომი-1 მ-2 

ეკვივალენტური 
ელექტროგამტარობა, 

ომი-1მ2გ.ეკვ-1 
1 1,01 0,00824 
5 6,72 0,00760 

10 12,11 0,00662 
15 16,42 0,00578 
20 19,57 0,00499 
25 21,35 0,00420 
26 21,51 0,00404 

 

კუთრი ელექტროგამტარობის ვარდნა განსა-

კუთრებით შესამჩნევია NaCl-ის კონცენტრაციის 

10%-დან შემცირების შემდეგ. 1%-იან ხსნარში 

(დაახლოებით 10 გ/ლ NaCl) ელექტროგამტარობა 

10%-იან ხსნართან შედარებით თითქმის 12-ჯერ 

მცირდება. ეკვივალენტური ელექტროგამტარობის 

უმნიშვნელო (0,00662-დან 0,00824 ომი-1. მ2 გ.ექვ-1) 

ზრდა NaCl-ის კონცენტრაციის შემცირებით განპი-

რობებულია ამ სიდიდის ფიზიკური არსით: ხსნა-

რის განზავებით იზრდება იმ ორი ელექტროდის 

ფართობი, რომელთა შორის მანძილია 1 მ, ხოლო 

მათ შორის მოქცეული ხსნარი შეიცავს 1 გ.ეკვ. NaCl. 

ელექტროლიზერზე ძაბვის მნიშვნელობა გან-

საზღვრავს ელექტროენერგიის კუთრი ხარჯის სი-

დიდეს და ამიტომ ელექტროენერგიის კუთრი ხარ-

ჯის დამოკიდებულება ხსნარში NaCl-ის კონცენტ-

რაციასა და ანოდური დენის სიმკვრივის მნიშვნე-

ლობაზე ანალოგიური დამოკიდებულებით ხასი-

ათდება. ელექტრული ენერგიის მაქსიმალური კუ-

თრი ხარჯი 16,47 კვტ.სთ/კგ დაფიქსირდა 10,1 გ/ლ 

NaCl-ის ხსნარში 500,0 ა/მ2 ანოდური დენის სიმკვ-

რივის პირობებში, ხოლო მინიმალური ხარჯი მიღ-

წეულ იქნა 25,1 გ/ლ NaCl-ის ხსნარში 200,0 ა/მ2 

ანოდური დენის სიმკვრივის პირობებში და იგი 

5,12 კვტ.სთ/კგ-ის ტოლია. 

სამრეწველო ელექტროლიზის დროს, როდესაც 

NaClO-ს მიღება მიმდინარეობს ოპტიმალურ პირო-

ბებში (CNaCl =15–17%; 𝑖 =1400 ა/მ2; აქტიური ქლორის 

კონცენტრაცია 12–14 გ/ლ; დენით გამოსავალი 52–

57%) 1 კგ აქტიურ ქლორზე ელექტრული ენერგიის 

ხარჯი 5–6 კვტ.სთ/კგ შეადგენს. ამრიგად, შემუშავე-

ბული მეთოდი, რომელიც ითვალისწინებს ელექ-

ტროლიზის პროცესის დამთავრებას 2,0–2,3 გ/ლ 

აქტიური ქლორის მიღებით, საშუალებას იძლევა 

შევინარჩუნოთ ელექტრული ენერგიის კუთრი ხარ-

ჯის დაბალი მნიშვნელობა 5,12–7,62 კვტ.სთ/კგ, რო-

მელიც ოპტიმალურ სამრეწველო პირობებში მიღე-

ბული ანალოგიური მახასიათებლის თანაზომადია. 

ექსპერიმენტის მონაცემების შეჯერებით, შეიძ-

ლება დავასკვნათ, რომ არაპირდაპირი ელექტრო-

ქიმიური ჟანგვის მეთოდით ცეოლიტის MnO2-ით 

მოდიფიცირების პროცესში NaCl-ის წყალხსნარის 

ელექტროლიზის ოპტიმალური პირობებია: NaCl-

ის კონცენტრაცია 20–25 გ/ლ; ანოდური დენის სიმ-
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კვრივე 200–300 ა/მ2; აქტიური ქლორის კონ-

ცენტრაცია ელექტროლიზით მიღებულ ხსნარში 

2,0–2,3 გ/ლ; ელექტროლიტის ტემპერატურა 20–

250C, ამ პირობებში აქტიური ქლორის დენით გამო-

სავალია 74,8–82,5%, ხოლო ელექტრული ენერგიის 

კუთრი ხარჯია 5,12–7,61 კვტ.სთ/კგ. 

  

დასკვნა 

შემუშავებულია ოპტიმალურისაგან განსხვავე-

ბულ პირობებში, კერძოდ, 20–25 გ/ლ NaCl-ის 

წყალხსნარის ელექტროლიზით NaClO-ს მიღების 

მეთოდი, რომელიც უზრუნველყოფს პროდუქტის 

კონკურენტუნარიან ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩ-

ვენებლების შენარჩუნებას. მეთოდის სიახლე ისაა, 

რომ ელექტროლიზი მთავრდება NaClO-ს განზავე-

ბული ხსნარების მიღებით. ელექტროლიზით მი-

ღებულ ხსნარში NaClO-ს კონცენტრაციაა 2,1–2,4 

გ/ლ. 200–300 ა/მ2 ანოდური დენის სიმკვრივის 

პირობებში ძაბვა ელექტროლიზერზე 5,2–8,1 ვ-ის 

ზღვრებშია, ხოლო ელექტრული ენერგიის კუთრი 

ხარჯი 5,12–7,61 კვტ.სთ/კგ-ის ტოლია, რაც 

უტოლდება ოპტიმალურ სამრეწველო პირობებში 

მიღებულ სიდიდეს.  
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of a low concentration NaCl aqueous solution is used in the process of modifying zeolite with MnO2 by indirect 

electrochemical oxidation, where the mediator is the redox system NaCl – NaClO. Optimal conditions for producing 

NaClO by electrolysis of aqueous solution of 20–25 g/L NaCl are determined: concentration of available chlorine in 
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მოწყობა მეტად აქტუალური საკითხია. ტრადიციუ-

ლად აღნიშნული საკითხების გადაწყვეტა ხორ-

ციელდება სუბიექტურად შერჩეული მეთოდოლო-

გიით. ასეთ შემთხვევაში არაერთი საკითხი და მონა-

ცემი როგორც წესი, უგულებელყოფილია და მორგე-

ბულია წინასწარ განსაზღვრულ შედეგზე, რასაც 

მივყავართ ურბანული ქსოვილის სტრუქტურული 

ერთიანობის რღვევამდე. წარმოდგენილ ნაშრომში, 

შემუშავებულია ახალი მეთოდი და ალგორითმი, 

რომელიც საშუალებას გვაძლევს დავადგინოთ ურ-

ბანული „შეუსაბამობები“ - როგორც ურბანული დი-

ზაინის, ისე სოციალურ-ეკონომიკური და საერთოდ 

ნებისმიერი საკითხის მიმართ, რომლებიც ბმაშია 

ქალაქგეგმარებასა და მართვასთან. 

საკვანძო სიტყვები: ვორონოის დიაგრამა; მო-

დელირება; ქალაქგეგმარება.
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შესავალი 

ურბანული პროცესების მათემატიკური მოდე-

ლირებისა და დაგეგმვის მეთოდიკა იმთავითვე გან-

საზღვრავს საერთო ამოცანის გადაჭრის სისწორეს. 

საკითხის მნიშვნელობა განსაკუთრებულია, რადგან 

ქალაქგეგმარება კომპლექსური დარგია და მოიცავს 

ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა:  

 საკადასტრო საზღვრები;  

 მიწის ნაკვეთების ფართობები და მათი წვდო-

მა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურასთან;  

 ადგილის ტოპოგრაფიული თავისებურებები – 

რელიეფი და ლანდშაფტის მრავალფეროვნება; 

 ქალაქის ტოპოგრაფია – საქალაქო სტრუქტუ-

რა და სატრანსპორტო დერეფნების თავისებუ-

რებები; 

 განაშენიანების სახეები, მათი პარამეტრები და 

სამომხმარებლო დატვირთები.  

ტრადიციული მეთოდოლოგიით ამ მონაცემების 

დამუშავება ხდება სპეციალისტის მიერ, მის მიერვე 

შერჩეული (ხშირ შემთხვევაში სუბიექტური) მეთო-

დოლოგიით, ასეთ შემთხვევაში არაერთი საკითხი, 

როგორც წესი, ამოღებულია კვლევიდან და მონა-

ცემები მორგებულია წინასწარ განსაზღვრულ შე-

დეგზე. ამრიგად, უბრანული პროექტები ხშირად 

განწირულია და შედეგებს მივყავართ ფასადურო-

ბამდე, ჯენტრიფიკაციის მწვავე გამოვლინებებამდე, 

სტრუქტურული ერთიანობის რღვევამდე, და ა.შ. 

ტრადიციული მეთოდოლოგიით მონაცემების 

დამუშავება ხდება ინტერაქტიულ რუკებზეც, რაც 

ბოლო წლებისთვის ახალია, თუმცა ფართობრივი 

ლაქების, ზონირებისა და მასთან მიმართებით არსე-

ბული ტექნიკური მონაცემების შეყვანა პროგრამაში 

ხდება ხელით.  

შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტობრივად, ასეთი 

ხერხით შედგენილი რუკების ინტერაქციულობა 

მხოლოდ სხვადასხვა თემატიკის ჩართვა-გამორთვაა 

– გარკვეულ ლოკაციაზე სხვადასხვა თემატური 

ზონირების შესახებ ინფორმაციის მიღებაა. ამიტომ 

ასეთი რუკები „მულტითემატური“ უფროა, ვიდრე 

„ინტერაქციული“. მათი ფუნქცია ჩვენთვის საინტე-

რესო ლოკაციაზე იმის ჩვენებაა, თუ რა ზონა და შემ-

ზღუდავი რეჟიმი ვრცელდება მასზე. ასევე მათზე 

დატანილია სხვა საინტერესო ინფორმაციები, ისე-

თი, როგორიცაა სკოლებისა და საბავშვო ბაღების, 

ასევე ბიზნესობიექტების ადგილმდებარეობა, გზე-

ბი, შენობების კონტურები და ა.შ.  

ასეთი სახის რუკის უარყოფითი მხარე ისაა, რომ 

ხელითაა შექმნილი და შემადგენელი ნაწილების პა-

რამეტრები მასში გაწერილი არ არის, რაც ამ ნაწილე-

ბის ურთიერთობების ინტერაქტიული ანალიზის 

საშუალებას არ იძლევა. 

ცხადია, რომ არაერთი ურბანული პარამეტრის 

გაუთვალისწინებლობა (ან მათი გაერთიანება), ობი-

ექტისთვის კლასიფიცირების არარსებობა, უამრავ 

გადაულახავ პრობლემას ქმნის, როგორც წინასაპ-

როექტო ურბანულ კვლევებში, ისე დაგეგმარების 

პროცესებში. პირველ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს ის 

ზუსტი მონაცემები, რომლებიც კვლევისთვის საჭი-

როა, ხოლო მეორე შემთხვევაში დასაგეგმარებელი 

ობიექტის სიმძლავრე/დატვირთვა უაღრესად ძნელი 

გამოსათვლელია. ამიტომ, ერთია, ჩვენ გავაკეთოთ 

ინტერაქციული რუკები, რომლებიც აგვარიდებს 

დაგეგმარების პროცესში შეუსაბამობებს, მაგრამ მეო-

რეა, გვქონდეს გარკვეული დასადარებელი მონაცე-

მების ბაზა, რის მიხედვითაც შევძლებთ არსებული 

ობიექტებისთვის გარკვეული სიმძლავრის/დატ-
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ვირთვის კოეფიციენტის მინიჭებას და ასევე და-

საპროექტებელი ობიექტის საპროექტო სიმძლავ-

რის/დატვირთვის გამოთვლას, იქნება ეს სატრანს-

პორტო, სიმჭიდროვის, მომსახურების თუ სხვა 

სექტორების მიმართ. ობიექტების სიმძლავრეების 

დადგენა განისაზღვრება ობიექტების კლასიფიკა-

ციის, სიდიდის და გამოყენების მიხედვით, მაგალი-

თად, ობიექტი საცხოვრებელია, მომსახურების სფე-

როს განეკუთვნება, საწარმოა, რეკრეაციული ზონაა, 

ინფრასტრუქტურულია თუ სხვა.  

  

ძირითადი ნაწილი 

ინტეგრირებულ ვებპლატფორმაში ჩაშენებული 

ქალაქის მათემატიკური მოდელი აერთიანებს [2] 

ქალაქის ობიექტების ფუნქციურ, სტრუქტურულ, 

ურთიერთმიმართებით კავშირებს და ქალაქში მიმ-

დინარე დინამიკური პროცესების ამსახველ იმიტა-

ციურ მოდელებს, რაც შესაძლებლობას ქმნის ერთ 

სივრცეში მოექცეს ქალაქის მართვის სისტემები, ქა-

ლაქგეგმარების, ქალაქგანვითარების და ქალაქთმშე-

ნებლობის მიმართულებები. იგი ასახავს, ქალაქში 

არსებული ყველა ობიექტის და მიმდინარე პროცესე-

ბის მახასიათებლებს. ქალაქის ობიექტებს (მცხოვ-

რებთა სხვადასხვა სოციალური ჯგუფის სიმრავლე 

(𝑃); ადამიანთა ინტერესების სიმრავლე (A); შენო-

ბათა სიმრავლე (𝐵); ქუჩების სიმრავლე (𝑆) და სხვ.) 

შორის მიმართებების არსებობის თვალსაჩინოდ 

ჩვენებისა და სტრუქტურული მახასიათებლების 

ანალიზისათვის, ვსარგებლობთ ალგებრული ტოპო-

ლოგიის, 𝑞-ანალიზის მეთოდით [1]; [3]; [5]. 

ქალაქის სტრუქტურა, რომელზედაც ვითარდება 

სხვადასხვა დინამიკური პროცესი, არის მათემა-

ტიკურ მიმართებათა 𝛬={𝜆, 𝜇, … } სიმრავლე, რომლე-

ბიც არსებობს ამ 𝐴, 𝐵, 𝑆, 𝑃, … სიმრავლეთა (ობი-

ექტთა) შორის.  

𝜆, 𝜇, … მიმართებების ცოდნა საშუალებას გვაძ-

ლევს აღმოვაჩინოთ სტრუქტურული ბმა მათ შორის 

და თვალი ვადევნოთ სხვადასხვა ფუნქციური და-

ნიშნულების ობიექტებს შორის ბმის გრძელ ჯაჭვში 

განვითარებულ მოვლენებს სივრცე-დროით ჭრილ-

ში. მაგალითად, როგორ იმოქმედებს ქმედებანი მომ-

სახურების სფეროს ობიექტებში ინფრასტრუქტურა-

ზე, სატრანსპორტო ქსელის გამტარუნარიანობაზე, 

დემოგრაფიულ სურათზე, ეკოლოგიურ მდგომა-

რეობაზე და სხვა.  

ურბანული პოტენციალები და მათი დატვირთ-

ვის განსაზღვრის მეთოდოლოგია: ურბანული ქსო-

ვილის დაგეგმარებისას, სივრცის ასახვისა და მისი 

შემდგომი ანალიზის პროცესის წარმართვის მიზნით 

შევიმუშავეთ ობიექტების ურბანული პოტენციალე-

ბი – მათი რესურსი, უპასუხონ სამომხმარებლო მო-

თხოვნებს. რაც უფრო დიდი პოტენციალის მატა-

რებელია ობიექტი, იცვლება მის მიმართ დაგეგმარე-

ბის პირობები. ჩვენი მიზანია, გეგმაზე ამ პოტენცია-

ლების დატანა და დაგეგმარების პროცესში მათი 

გათვალისწინება. ეს საშუალებას მოგვცემს დავად-

გინოთ ურბანული „შეუსაბამობები“ - როგორც ურ-

ბანული დიზაინის, ისე სოციალურ-ეკონომიკური 

და საერთოდ ნებისმიერი საკითხის მიმართ, 

რომლებიც ბმაში არიან ქალაქგეგმარებასთან. 

ჩვენ მიერ შექმნილ მათემატიკურ მოდელში, თი-

თოეული ობიექტის 𝑈  პოტენციალი ვექტორული 

სიდიდეა – 𝑈 (𝑢 , 𝑢 , … , 𝑢 ), რომლის რიცხვითი 

მნიშვნელობა განისაზღვრება აღნიშნული ვექტო-

რის მდგენელების ადიტიური ჯამით. აქედან გა-

მომდინარე, თითოეული ობიექტი წარმოადგენს 
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სიმპლექსს. განსახილველი რეგიონი კი სიმპლიცია-

ლურ კომპლექსს. შესაბამისად, 𝑞-ანალიზის მეთო-

დის საფუძველზე ვადგენთ განსახილველი რეგიო-

ნის ობიექტთა ურთიერთკავშირს, რაც საშუალებას 

გვაძლევს, ოპტიმალურად, ეკონომიკურად განვა-

ხორციელოთ ზონირება და გავიყვანოთ კომუნიკა-

ციები და გზები. 

 ობიექტის პოტენციალის განსაზღვრა შესაძლე-

ბელია ორი გზით – ექსპერტთა მიერ და ანალიზუ-

რად, მოხმარებული გაზის, წყლის, მომუშავეთა რაო-

დენობით, სატრანსპორტო საშუალებების რაოდე-

ნობით და სხვ. ქვემოთ განხილულია ობიექტის 

პოტენციალის განსაზღვრის ორივე მეთოდი, როდე-

საც ობიექტთა პოტენცილები განხილულია ეკს-

პერტთა მიერ. ქვემოთ წარმოდგენილი ცხრილები, 

სადაც განხილულია რამდენიმე ფუნქციური დატ-

ვირთვის ურბანული ობიექტის პოტენციალების გან-

საზღვრება, საშუალებას იძლევა თვალსაჩინო გავხა-

დოთ ამ პარამეტრების შერჩევის მეთოდოლოგია.  

 

ცხრილი 1 
 

მომსახურების ობიექტები 

ობიექტი პოტენციალის განსაზღვრა 

 მოცულობა / დატვირთვა სიმძლავრე 

სავაჭრო 

საცალო ვაჭრობა 
მცირე მარკეტები, ჯიხურები, გარე ვაჭრობის 

ობიექტები 
1 

ქსელური საშუალო მაღაზია და 

სუპერმარკეტი 

ნებისმიერი სავაჭრო ობიექტი, რომლის 

ფართობი > 30 კვ.მ 
2 

მოლები და მსხვილი სავაჭრო 

ცენტრები 

ჯამი, თითო მაღაზიაზე <100 კვ.მ 1 

ჯამი, თითო მაღაზიაზე >100 კვ.მ 2 

საოფისე 

მცირე ცალკეული ოფისები რომლის ფართობი < 40 კვ.მ 1 

დისტანციური მუშაობის რეჟიმის 

ოფისები 
რომლის ფართობი < 100 კვ.მ 1 

საშუალო დატვირთვის ოფისები რომლის ფართობია 40 – 200 კვ.მ 2 

საოფისე შენობები ჯამი, ყოველ 100 კვ. მ-ზე 1 
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გაგრძლება 
საწარმო 

მცირე, დაბალი საფრთხის 

შემცველი საწარმო 
რომლის ფართობი < 200 კვ.მ 1 

დიდი, დაბალი საფრთხის 

შემცველი საწარმო 

რომლის ფართობი > 200 კვ.მ, ჯამი, 

ყოველ 200 კვ.მ-ზე 
1 

მცირე, მაღალი საფრთხის 

შემცველი საწარმო 
რომლის ფართობი < 200 კვ.მ 2 

დიდი, მაღალი საფრთხის 

შემცველი საწარმო 

რომლის ფართობი > 200 კვ.მ, ჯამი, 

ყოველ 200 კვ.მ-ზე 
2 

 

ვორონოის [7] დიაგრამის გამოყენება ქალაქგეგ-

მარებაში ტრადიციულად მხოლოდ იმ მიზნით 

ხდება, რომ დადგინდეს გარკვეული ობიექტების 

განფენილობის შემთხვევაში, რუკაზე, რაიმე ობი-

ექტი (წერტილი), რომელ ანალოგიურ ობიექტთან 

(წერტილთან) უფრო ახლოსაა. მაგალითად, გავი-

გოთ, რომელი გაჩერება არის ჩვენგან ყველაზე ახ-

ლოს ან რომელი ფილიალიდან იქნება ყველაზე მო-

სახერხებელი ჩვენთვის სასურველი პროდუქტის 

შეკვეთა. ობიექტთა შესახებ პოტენციური სიმძლავ-

რის დამატებისას, ტრადიციულ ვორონოის სქემას 

ემატება პოტენციური სქემა, რის შემდეგაც ვორო-

ნოის მოდიფიცირებული მეთოდი, დამატებით 

იძენს ოპტიმალური დაგეგმარების ფუნქციასაც [6]. 

ბუნებრივია, რეალურ სიტუაციებში, განსხვავე-

ბულ წერტილებს შესაძლებელია ჰქონდეთ განსხვა-

ვებული პოტენციალები. ამიტომ, უდავოდ საინტე-

რესოა პასუხი შემდეგ კითხვაზე: როგორ ავაგოთ 

„დაფარვის არეები“ (როგორ ავაგოთ ვორონოის ტი-

პის დიაგრამა) იმ შემთხვევაში, როცა განსხვავებულ 

წერტილებს შესაძლოა ჰქონდეთ განსხვავაებული 

პოტენციალები (წონები). 

ნაშრომში [6] მოცემულია ახალი მეთოდი, რომე-

ლიც საშუალებას გვაძლევს შევქმნათ ქალაქის საკო-

მუნიკაციო ქსელის ოპტიმალური ტოპოლოგია. ნა-

ჩვენებია, რომ ნებისმიერი 𝐴, 𝐵 ობიექტების „დაფარ-

ვის არეები“ განისაზღვრება მათი სიმძლავრეებით 

(იხ. ცხრილი 1, ან გამოითვლება (1) გამოსახულე-

ბით). დაფარვის არეები წარმოადგენს წრის 

ნაწილებს, რომელთა პარამეტრები განისაზღვრება 

𝐴 და 𝐵 ობიექტებს შორის მანძილით – 𝑎 და პარა-

მეტრით 𝑘 = 𝑝  /𝑝  (სადაც 𝑝  /𝑝  – შესაბამისად, 𝐴 

და 𝐵 ობიექტების სიმძლავრეებია) 

 ვთქვათ {𝑆 ; 𝑆 ; … ; 𝑆 } არის განსახილველი რე-

გიონის (ურბანული ქსოვილის) ობიექტთა სიმრავ-

ლე, ხოლო {𝑃 ; 𝑃 ; … ; 𝑃 } განსახილველი ობიექ-

ტების ყველა შესაძლო მახასიათებელი პარამეტ-

რების სიმრავლე. 𝜆  აღნიშნავდეს შესაბამისი ინ-

ციდენტურობის მატრიცის 𝑖-ური სტრიქონისა და 𝑗-

ური სვეტის გადაკვეთაზე მდგომ ელემენტს: 

 

𝜆 =
1, თუ 𝑆  ობიექტის ერთ– ერთი მახასიათებელი პარამეტრია 𝑃 ,

0, თუ 𝑃  არაა 𝑆  ობიექტის მახასიათებელი პარამეტრი.                
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ჩვენ მიერ შექმნილ ალგორითმში, თითოეული 

ობიექტის 𝑈  პოტენციალი ვექტორული სიდიდეა  

𝑈 (𝑢 ; 𝑢; … ; 𝑢 ), რომლის თითოეული კოორ-

დინატის რიცხვითი მნიშვნელობა გამოითვლება 

ფორმულით:  

𝑢 = 𝜆 ∙
∑

,   

სადაც 𝑚  აღნიშნავს 𝑆  ობიექტის სიმძლავრეს 𝑃  

მახასიათებელი პარამეტრის მიმართ. ობიექტის 

ჯამური პოტენციალის რიცხვითი მნიშვნელობა 

(მოდული) განისაზღვრება აღნიშნული ვექტორის 

კოორდინატების საშუალებით, როგორც ვექტორის 

სიგრძე  

 |𝑈 | = 𝑢    

თითოეული ობიექტი წარმოადგენს სიმპლექსს, 

განსახილველი რეგიონი კი – სიმპლიციალურ 

კომპლექსს [1]. შესაბამისად, q-ანალიზის მეთოდის 

საფუძველზე ვადგენთ განსახილველი რეგიონის 

ობიექტთა ურთიერთკავშირს, რაც საშუალებას გვა-

ძლევს, ოპტიმალურად, ეკონომიკურად განვახორ-

ციელოთ ზონირება, გავიყვანოთ კომუნიკაციები 

და გზები. 

მოვიყვანოთ მარტივი მაგალითი. 

ვთქვათ 𝐴 = {𝐴 , 𝐴 , . . . , 𝐴 } აღნიშნავს განსახილ-

ველ რეგიონში ასაგები ობიექტების სიმრავლეს, ხო-

ლო 𝑃 = {𝑃 , 𝑃, . . . , 𝑃 } ამ ობიექტის ფუნქციონი-

რებისათვის მახასიათებელი პარამეტრების (მაგა-

ლითად, წყალი, დენი გაზი, ავტოსადგომები და 

სხვა) სიმრავლეს.  

 განვიხილავთ მაგალითს, როცა 𝐴 და 𝑃 სიმრავ-

ლეების ელემენტებს შორის არსებული მიმართების 

შესაბამის ინციდენტურობის მატრიცას აქვს სახე: 

Λ =

𝑎
𝑎
𝑎
𝑎
𝑎 ⎝

⎜
⎛

1 0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 1 1 0 1
1
0
1

1
1
0

1 0 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 1⎠

⎟
⎞

  

Λ ∙ Λ : მატრიცების ნამარავლისათვის გვექნება 

Λ ∙ Λ =

⎝

⎜
⎛

4
3
3
2
3

3
5
4
3
3

3
4
5
3
3

2
3
3
6
4

3
3
3
4
6⎠

⎟
⎞

 

Λ ∙ Λ  მატრიცის 𝑐  ელემენტი გვიჩვენებს 𝐴 

მატრიცის 𝐴  ელემენტის მახასიათებელი პარამეტ-

რების რიცხვს, 𝑐  (𝑖 ≠ 𝑗) ელემენტი კი გვიჩვენებს 

რამდენი საერთო მახასიათებელი პარამეტრი აქვს 

𝐴  და 𝐴  ელემენტებს. 

განვიხილავთ ΛΛ −  Ω მატრიცას, სადაც Ω არის 

𝑛 × 𝑛 მატრიცა რომლის ყველა ელემენტი 1-ის 

ტოლია. რადგანაც ΛΛ −  Ω სიმეტრიული მატრი-

ცაა, ამიტომ, შეგვიძლია დავწეროთ  

ΛΛ −  Ω =

⎝

⎜
⎛

3
2
2
1
2

2
4
3
2
2

2
3
4
2
2

1
2
2
5
3

2
2
2
3
5⎠

⎟
⎞

 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 𝐴 სიმრავლის ყოვე-

ლი 𝐴  ელემენტი შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც 

სიმპლექსი, რომლის წვეროებია 𝑃 სიმრავლის ის 

ელემენტები, რომლებიც მიმართებაშია 𝐴 -თან. მა-

გალითად, ჩვენ მიერ განხილული მიმართებისათ-

ვის, რომლის შესაბამისი ინციდენტობის მატრიცაა 

Λ, გვექნება: 

𝐴 = {𝑃 ; 𝑃 ; 𝑃 ; 𝑃 } 

𝐴 = {𝑃 ; 𝑃 ; 𝑃 ; 𝑃 ; 𝑃 } 

ΛΛ −  Ω მატრიცის დიაგონალის ელემენტები 

გვიჩვენებს 𝐴 , 𝐴 , . . . , 𝐴  ელემენტების, როგორც 

სიმპლექსების, განზომილებას, ხოლო 𝑖-ური სტრი-

ქონისა და 𝑗-ური სვეტების გადაკვეთაზე მდგომი 
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ელემენტები გვიჩვენებს 𝐴  და 𝐴  სიმპლექსების სა-

ერთო წახნაგის განზომილებას [4]. 

ვთქვათ 𝑞 აღნიშნავს λ მიმართების შესაბამისი 

კომპლექსის განზომილებას – (𝐴 , 𝐴 , . . . , 𝐴 ) სიმპ-

ლექსების განზომილებებს შორის უდიდესს – ყოვე-

ლი 𝑘-თვის, 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑞, განვიხილავთ იმ 𝑎  სიმპ-

ლექსებს, რომელთა განზომილება ≥𝑘. განხილული 

სიმპლექსების სიმრავლეს ვყოფთ ქვესიმრავლე-

ებად (ეკვივალენტობის კლასებად) შემდეგი წესით: 

ორი 𝐴  და 𝐴  სიმპლექსი ეკუთვნის ერთსა და იმავე 

ეკვივალენტობის კლასს მაშინ და მხოლოდ მაშინ, 

როცა მათი საერთო წახნაგის განზომილება არაა 

ნაკლები 𝑘-ზე ან თუ არსებობს სიმპლექსების რაიმე 

მიმდევრობა, რომლის პირველი წევრი არის 𝐴  

სიმპლექსი, ბოლო წევრი 𝐴  სიმპლექსი, ამასთანავე, 

ამ მიმდევრობის ნებისმიერი ორი ერთმანეთის 

მომდევნო წევრის საერთო წახნაგის განზომილება 

არაა ნაკლები 𝑘-ზე. 𝑄  აღნიშნავს ეკვივალენტობის 

კლასების რიცხვს. 

𝑄 = (𝑄 , 𝑄 , . . . , 𝑄 ; 𝑄 ; 𝑄 ) ვექტორს ეწოდება 

მოცემული მიმართების (მოცემული კომპლექსის) 

სტრუქტურის ვექტორი.  

მოცემული მიმართების შესაბამისი სტრუქტუ-

რის ვექტორია 𝑄 = (2,4,3,1,1,1). 

 𝑄 = 2 – 5-განზომილებიან სიმპლექსთა სიმრავ-

ლე იყოფა ორ, {𝐴 } და {𝐴 } ერთელემენტიან ეკვი-

ვალენტობის კლასად; 

𝑄 = 4 – იმ სიმპლექსთა სიმრავლე, რომელთა 

განზომილება ≥4, იყოფა ოთხ, ერთელემენტიანი 

ეკვივალენტობის კლასად – {𝐴 }, {𝐴  }, {𝐴 }, {𝐴 }; 

𝑄 = 3 – იმ სიმპლექსთა სიმრავლე, რომელთა 

განზომილება ≥3 (ჩვენ მიერ განხილულ მაგალითში 

ასეთია ყოველი სიმპლექსი), იყოფა სამ 

ეკვივალენტობის კლასად: {𝐴 }; {𝐴 , 𝐴 }; {𝐴 , 𝐴 }; 

𝑄 = 𝑄 = 𝑄 = 1 – ნებისმიერი ორი სიმპლექსი 

ამ დონეზე არის ბმული და გვაქვს მხოლოდ ერთი 

ეკვივალენტობის კლასი. 

თუ ვაპროექტებთ ახალ რაიონს, სადაც უნდა 

განთავსდეს 𝐴 , 𝐴 , . . . , 𝐴  ობიექტები, მაშინ, 𝑄 ვექ-

ტორის სტრუქტურიდან გამომდინარე, შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ მიზანშეწონილი იქნება 𝐴  და 𝐴  

ობიექტები განთავსდეს ერთმანეთის მეზობლად, 

ასევე ერთმანეთის მეზობლად განთავსდეს 𝐴  და 𝐴  

ობიექტები.  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ვორონოის დიაგრა-

მის გამოყენება ქალაქგეგმარებაში ტრადიციულად 

მხოლოდ იმ მიზნით ხდება, რომ დადგინდეს გარკ-

ვეული ობიექტების განფენილობის შემთხვევაში, 

რუკაზე რაიმე წერტილი რომელ მათგანთან უფრო 

ახლოსაა. აღნიშნული მეთოდით სარგებლობისას 

შესაძლებელია გავიგოთ, რომელი გაჩერება არის 

ჩვენგან ყველაზე ახლოს ან რომელი ფილიალიდან 

იქნება ყველაზე მოსახერხებელი ჩვენთვის სასურ-

ველი პროდუქტის შეკვეთა.  

  

დასკვნა 

ჩვენ მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიით, ქა-

ლაქგეგმარების პროცესში, ახალი ტიპის მეპინგს 

დავუდეთ საფუძველი, რომელიც ნოვატორულია 

და მოითხოვს სპეციფიკურ გაშიფვრას. კერძოდ, 

ურბანული ობიექტების პოტენციალების რუკაზე 

დატანის შემდეგ შექმნილ გამოსახულებაში შევნიშ-

ნავთ დატვირთვების სიმჭიდროვეს და მათი 

მიზიდვისუნარიანობის ველებს, რუკაზე თვალ-

ნათლივ წარმოჩნდება ის ტერიტორიები, რომლებ-
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ზეც სხვადასხვა ტიპის გამოყენებისათვის დატ-

ვირთვა მოჭარბებითაა ან მათი ნაკლებობა გვაქვს. 

ასეთი ტიპის რუკის წარმოქმნაში ჩვენ არა მხოლოდ 

სიბრტყეზე წერტილთა / ობიექტთა გავლენის სფე-

როების წარმოჩენა შეგვიძლია, არამედ – ისეთი 

დეტალების გათვალისწინება, როგორიცაა: ადგი-

ლის ტოპოგრაფიული თავისებურებები, განაშენია-

ნების სახეები და მათი პარამეტრები, საკადასტრო 

საზღვრები. ეს ცვლადები, რასაკვირველია, ცვლი-

ლებას შეიტანს ობიექტთა გავლენის გავრცელების 

არეალების დადგენისას და მოგვცემს რეალურთან 

მაქსიმალურად ახლოს მყოფ სურათს. ამრიგად, 

უფრო რელევანტური იქნება დავადგინოთ ობი-

ექტთა სამომხმარებლო დატვირთვის ველები, მათი 

წვდომის შესაძლებლობა სხვადასხვა ურბანული 

ადგილიდან და გამოვკვეთოთ რომელიმე ფუნქცი-

ის არსებობის საჭიროება დატვირთვების გაანგარი-

შებით ურბანული მოცემულობის მიხედვით. აღ-

ნიშნული საწყისი ინფორმაციის საფუძველზე ხდე-

ბა გათვლილი საპროექტო პარამეტრების, მონაცე-

მების წარმოდგენა როგორც ცხრილების ასევე გეგ-

მარებითი ნახაზის სახით. 

 ამ მეთოდოლოგიის მთავარი დადებითი მხარე 

არის ის, რომ პროგრამულად იქნება გამორიცხული 

ურბანული შეუსაბამობები, ხოლო რეალური, არსე-

ბული სიტუაციის შესწავლისას, მათი იდენტიფი-

კაცია იქნება შესაძლებელი. მაგალითისთვის შესაძ-

ლებელია მოვიყვანოთ სამრეწველო ზონები, რომ-

ლის მავნე ზეგავლენის ასარიდებლად საჭიროა  

სანიტარიული ზონების დატანა მასსა და საცხოვ-

რებელ ტერიტორიებს შორის. პროგრამის საშუალე-

ბით მარტივად დათვლადია მავნე ზეგავლენის 

რაოდენობრივი მხარე და, შესაბამისად, გათვალის-

წინებული იქნება სანიტარიული ზონის მოცულობა 

და დაშორება საცხოვრებელი ტერიტორიებიდან. 

 
 
ლიტერატურა 
1. Atkin, R.H. (1972). From Cohomology in Physics to q-convective Analysis. ; 
2. Akhobadze, M., Shalamberidze, I. (2019). Web platform for “Smart City” data collection and analytics. 

Economia argoalimentare/Food Economy, 21(3)., 847-854 pp.; 
3. Akhobadze, M., Kurtskhalia, E. (2021). Fuzzy Relationships in an Urban System. Bulletin of the Georgian 

National Academy of Sciences, 15(1).; 
4. Akhobadze, M. (2021). Mathematical modeling of macrosystems (based on the principle of entropy 

maximization). p. 206 (In Georgian); 
5. Akhobadze, M., Kurtskhalia, E., Mesablishvili, B. (2020). Complex, structural analysis and management of 

macrosystems. p. 142 (In Georgian); 
6. Akhobadze, M., Kurtskhalia, E. (2022). Mathematical model of urban planning for sustainable development 

and reconstruction of the city; Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 16(1).; 
7. Zakharkin, I., (2016). Voronoi Diagram and Its Applications. Retrieved from: habr.com: 

https://habr.com/ru/post/309252/ (In Russian)



მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ – Decision Sciences 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU ISSN 1512-0996 
№4 (526), 2022 54 www.shromebi.gtu.ge

UDC 71  
SCOPUS CODE 1801 
https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-46-54 

For Optimal Planning and Management of the Urban System 

Nino Imnadze Department of Architectural Planning and Urbanization, Georgian Technical 
University, Georgia, 0160, Tbilisi, 68a, M. Kostava str. 
E-mail: n.imnadze@gtu.ge

Elguja Kurtskhalia Department of Interdisciplinary Informatics, Georgian Technical University, Georgia,
0160, Tbilisi, 77, M. Kostava str.
E-mail: e.kurtskhalia@gtu.ge

Otar Mchedlishvili Department of Architectural Planning and Urbanization, Georgian Technical
University, Georgia, 0160, Tbilisi, 68a, M. Kostava str.
E-mail: otar.mtchedlishvili@gmail.com

Reviewers: 
M. Akhobadze, Professor, Faculty of Informatics and Control Systems, GTU
E-mail: m.akhobadze@gtu.ge
T. Chanturia, Professor, Faculty of Architecture, Urban Planning and Design, GTU
E-mail: chanturiatamar06@gtu.ge

Abstract. Mathematical modeling of urban processes, system planning and land management are very typical 
problems. The solution of these problems according to the traditional method is carried out according to the 
subjectively chosen method. In this case, a number of questions and data are usually ignored or corrected. Which 
leads to the disintegration of the structural unity of the urban system. In this paper, a new method and algorithm 
has been developed to identify urban inconsistencies – both in terms of urban planning and socio-economic issues 
that are associated with urban planning and management. Resume:  

Keywords: modeling; urban planning; Voronoi diagram. 

განხილვის თარიღი 23.05.2022 
შემოსვლის თარიღი 03.06.2022 
ხელმოწერილია დასაბეჭდად 16.12.2022 



მეცნიერება გადაწყვეტილების მიღების შესახებ – Decision Sciences 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Work of GTU 
www.shromebi.gtu.ge 55  №4 (526), 2022 

UDC 004.5

SCOPUS CODE: 1801 

https://doi.org/10.36073/1512-0996-2022-4-55-61 

Version of the Origin of the Term Anglia 

Gela Gvinepadze  Department of Computer Engineering, Georgian Technical University, Georgia, 0160, 
Tbilisi, 77, M. Kostava str. 
E-mail: gvinepadzegela@gmail.com 

Reviewers:  
B. Tskhadadze, Doctor of Philology, Publishing House “Technical University”, GTU 
E-mail: zebede@gtu.ge 
A. Kekenadze, Associate Professor, Faculty of Informatics and Control Systems, GTU 
E-mail: a.kekenadze@gtu.edu.ge 
 
 

 

Abstract.  
The origins of languages go so far into the past that the 

solution of issues related to it becomes a very complex 
problem and usually requires an interdisciplinary ap-
proach – the search and coordination of facts from 
different fields of knowledge. 

This article provides just such an approach to solving 
the questions posed in it. It discusses the issue of the 
etymological origin of a number of interesting words 
based on the new theory of the origin of languages 
developed by its author, including the term Anglia. 

In addition to the fact that issues related to the forma-
tion of languages, in particular, programming languages, 
are already in the field of computer science, one more 
interesting direction emerges from this and previously 
published articles of the author – the creation of an 
interactive system based on the popular Wiktionary site. 

 
Keywords: Angel; Anglia; Anatori; Ankara; Enguri; 

interdisciplinary approach; etymological research; 
archaeoastronomy. 

 

Introduction 
A new version of the origin of the term Anglia is put 

forward. In essence, the article is a supplemented and 
revised excerpt from the monograph written by the same 
author entitled: "At the beginning was …". [1] 

It examines a new view of the origin of the Language 
(languages), presented in the form of a three-stage sche-
me, in which the leading role is given to the so-called 
WATER THEORY. The essence of this theory is the state-
ment that the source of human speech, "the beginning of 
all beginnings" is WATER, but not a specific word in one 
language or another, but as a CONCEPT. 

Proceeding from this, which is fundamental for 
further research of the thesis, the work proposes new 
etymological versions for a number of terms, including 
in this regard “hopeless” or having extremely dubious 
versions connecting them with supposed etymons. 

In our opinion, it is in this circle of words that Anglia 
is included, according to scientists, a term of ancient 
origin. 

Before a detailed consideration of the issue of the 
etymology of this term, from the very beginning, we no-
te the main thing: 
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We believe that the word Anglia has a theonomic-
astronomical origin (“past”). 

We will try to confirm this by the following: 
First, a few words about how religious ideas were 

born and developed. 
The above-mentioned monograph discusses in detail 

the issues related to the origin of theonyms. It is 
emphasized that in a number of cases it was the 
theonyms that determined the names of communities, 
even states. Our studies in this vein made it possible to 
formulate new etymological versions for a number of 
terms: Georgia, Ankara, Anatolia, etc. 

And now let's move “a little” further, in the days 
when primitive man lived! 

 
Main Part 
Using empathy and analyzing a number of factors, 

we came to the assumption that it was Water of our 
ancestors, or rather, its property to reflect everyone and 
everything, could suggest that in addition to the physical 
world, there is another – the world of spirits, mainly evil 
creatures (from the Slavic world: оборотень, леший, 
русалка (werewolf, goblin, mermaids), from Georgian – 
ხიბალ-კუდიანი (“khibal-kudiani” – evil spirits), 
which do not come across in the hands and, besides, all 
(except for mermaids) for some reason have the left side 
"confused" with the right! 

Scientists have different considerations about the 
etymological origin of these terms, and we believe that 
the roots come from the word WATER. 

Note: let's pay tribute to our research and the sacred 
component. Let's ask ourselves the following questions: 

1. Perhaps, it is not for nothing that those initiated in 
this matter (let's say - gently and respectfully) connect 
extraordinary people of the concept of Water and 
Intuition with each other? 

2. Isn’t the well-known expression “As if have second 
sight” (literal translation from Georgian/Russian is “as I 
looked into the water!”) the eligibility of a positive 
answer to the previous question? 

3. The anthology of centuries-old Georgian 
literature, breaking the chronology, is opened by a small 
work of the monk Ioanne-Zosime, a theologian who 
lived in the 10th century, especially revered in Georgia 
and filled with a mystical spirit. The essence of the hymn 
dedicated to the Georgian language is that, according to 
the monk, this language, now buried as the biblical Lazar 
(ლაზარე – Lazare), will resurrect in due time and tell 
all peoples something very important! [2]. 

Well, what shall we say to this? As they say, let's see! 
4. Was it by chance that people with special abilities, 

such as, for example, Blavatsky, Gurdjieff, Dali or the 
researcher Valevsky were looking for answers to some 
questions of interest to them in the Caucasus? 

 

 
 

Salvador Dalí. Geopoliticus Child Watching  
the Birth of the New Man 
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And we started our searches to clarify the etymology 
of the term Anglia (and not only for this term) ... from 
the Caucasus! 

In particular, when they considered the issue of the 
etymology of the Georgia toponym, they noted that 
Georgians are among those peoples who were the first to  
switch to a sedentary lifestyle and began to engage in 
agriculture. And what is the most vital information for 
the farmer? 

The answer is simple – what will be the season, when 
and what kind of work will he do, including the birth of 
offspring, so that there will be enough workers at the 
right times. 

Efforts to get this kind of astronomical information 
plan in the villages of Georgia were entrusted with the 
so-called memarge (მემარგე), a person specially 
allocated and prepared for this activity. Memarge, 
observing the movements of the sun, moon and visible 
planets, received this information and then calculated 
the timing for various agricultural works. (We refer to 
the work carried out by the researcher Giorgi Gigauri). 
[3]. 

In the highlands of Georgia, on the mountains, the 
ruins of astronomical complexes are still preserved. 

Note: in this regard, we draw parallels with the same 
structures in Scotland and the famous disc from Nebra. 

In all corners of Georgia, since ancient times, such 
observatories have been built – part-time pagan chapels, 
the places of which in subsequent times, literally and 
figuratively, were taken by Christian churches! 

Further, as the researcher Avtandil Giorgobiani 
writes, in the countries of ancient civilization Georgia 
was called the country where the sun rises twice and 
explains what was the reason for such "absurdity". 

The fact is that in Georgia pagan monuments-
observatories were erected in those places, from the 
position of which the sunbeam fell into the “crevices” 
between the nearby mountains on the days of the 
equinox. Therefore, in the morning, passing through 
these mountains, the sun rose a second time. 

They also built objects of another type for astrono-
mical purposes – when observing the movements of 

celestial bodies from the "central point", the necessary 
indicators were taken from two idols (idols of an astrono-
mical profile) located in the vicinity on the mountains. 

Thus, in these places, peculiar triangles of two types 
were obtained: narrow and wide bases. 

It is known that in the ancient capital of Georgia, 
Mtskheta, on the mountains, according to a legend, there 
were two opposite-sex idols: Gatsi made of gold (most 
likely in gilded design), personifying the Sun, and Gaim 
made of silver, personifying the Moon. Gatsi, like Gaimi, 
was called "knowing the most intimate." 

Of course, not only Georgians needed and were 
engaged in obtaining astronomical information. Let's pay 
attention to different types of temples, pyramids and the 
configuration of their environment located in different 
countries of the world, for example, Machu Picchu! 

We considered these issues in detail in articles [4, 5, 
6]. We will briefly discuss some of them here: 

1. One of such settlements where “the sun rises 
twice” was ANATORI – a mountain village in Khevsu-
reti. In our opinion, the name of the village is a compo-
site of the following form: ან (AN - moon) + ტორ (TOR 
- sun) (the connection between the term T * R and SKY 
was discussed above). 

2. We adhere to the same opinion regarding the name 
of Anatolia (it used to be part of western Georgia) and 
the state of Andorra, whose territory adjoins the Basque 
Country (scientists do not exclude the existence of links 
between it and the Caucasus). It is believed that there are 
no satisfactory explanations for the etymologies of Ana-
tolia and Andorra. 

The world is expanding and immigrants from Euro-
pean countries have given the name in New Zealand to 
the small settlement of Anatori, located by the Tasman 
Sea, into which the river of the same name (Anatori 
River), formed from two rivers, flows into it. 

In the monograph, we noted that all over the world, 
settlements were mainly built at the intersection of two 
rivers (note that it is in such a place that, for example, the 
above-mentioned Andorra is located). In the triangle at 
the vertices with objects, intended for forecasting the 
weather and determining the timing of a seasonal work, it 
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is natural that the settlement itself was a priori chosen as 
the place of observation, and the other two objects were 
located on hills along the rivers. Thus, it is possible that 
the names of such rivers, which are composites, could 
form both toponyms and theonyms (in a different 
metonymic order). 

Based on this, we consider it possible to associate a 
number of words of ancient origin by one or another 
association with the area of places where rivers cross 
each other: 

• ენ + გურ-ი (Enguri). In our opinion, the hydronym 
Enguri is more likely to consist of two components, 
denoting rivers (and not only in the area of the western 
part of Georgia). 

• ანკარა (“ankara” is an adjective denoting crystal 
purity, it is mainly used to characterize reservoirs with 
the purest water; 

• Ankara, the capital of Turkey, is located in the 
center of Anatolia, at the junction of two rivers, the 
name of one of them is also Ankara; 

• Ankara (Former village in the Onskoy (ონის) 
municipality of Georgia); 

• Angura (Aguna) in western Georgia and in Klarjeti, 
which is now on the territory of Turkey, was considered 
a deity, the keeper of viticulture and winemaking [5]. 

• We assume that the word ანგლობა (“angloba”) is 
associated with the holiday arranged in honor of Angura 

(English-both, translated into Russian as joke). In 
general, the Georgian language is rich in such terms, 
originating in pagan times and after the baptism of the 
country discredited, even anathematized [7]). The deity 
Aguna/Angura is the Georgian analogue of Bacchus-
Dionysus and it can be seen that on the days dedicated 
to them, the citizens, having sorted wine, did not behave 
quite decently! And even worse, the “pernicious 
influence of the WESTERN” spread in a number of 
eastern countries (Indonesia, Java) and even in Sudan, 
where the word “anggur” means WINE! 

• ანკარა (“ankara”) is a kind of snake. We are dealing 
with metonymy – it is known that snakes live in gorges 
with streams and springs, in river valleys. 

Houses of the ERDO type were also entrusted with 
helping residents to understand the issues of astronomy 
in Georgia. This word in Georgian means land, as well as 
the type of an old house and clearly evokes associations 
with the German ERDE (land) and YURTA, the name of 
eastern dwellings. The structure of ERDO and YURTA 
made it possible to obtain the aforementioned 
information by observing the niches located inside 
them. The central place in ERDO was occupied by the 
core pillar DEDABOZI, which was also perceived as a 
cult object. This is evidenced by the fact that the word 
Mother appears in the name DEDA-BOZI as a sign of a 
respect.  
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Erdo

And in the end, let us consider in more detail the 
question of the origin of the word Angel (Latin – angelus; 
Greek – ἄγγελος, messenger). 

Note: in the Greek language for writing the letter 
combination NG, the digraff (γγ) is defined. 

Note that there is an opinion among experts [8] that 
the ancient Greeks borrowed the word Angel from an 
unknown eastern language. 

We have already written that, according to folk 
tradition, in pagan Georgia, sacred information to the 
DEDICATED (they were the servants of local cults: 
Hevisbers and Qadagi) was transmitted from the Dove in 
their perception! [4]. 

We are convinced that it was this vision that paved 
the way for the birth of the term Angel. 

It should be especially noted that Saba-Sulkhan 
Orbeliani, Georgian writer and diplomat, identified the 
word Angel with the pagan cult servant qadagi 
(ქადაგი), who preached and broadcast to people about 
the upcoming events while in a trance. 

We assume that the term Angel is a composite of the 
following kind: 

AN + GUR (HEL, GEL) 
And in this word, the first component denotes the 

MOON, and the second – the SUN. 
We also assume that the tribes who migrated from 

the Caucasus through the Iberian (Iberian) Peninsula to 
Britain (Basques, who became Celts (?) There is an 
opinion that there also were mixed people called 
Celtiberians) who gave their new residence the well-
known name – Anglia. 

Note that the toponym England was recorded in 
Latin. Its etymological origin is considered unclear (we 
hope that it was considered so until now). 

The semantic field created around the terms 
denoting the primitive observatories of our distant 
ancestors, in our opinion, can be expanded even further. 
In any case, it will not be superfluous to investigate the 
following terms for membership of this "trade union": 

• When observing the movements of celestial bodies, 
special importance was attached to fixing the angles 
between the luminaries and specially selected stashes. 

The connections between the terms ANGULUS (angle, 
remote access area) and AN + GUR (HEL, GEL) are seen 
in many languages, for example, according to experts, 
and for the common Slavic term ANGLE, which is 
noticeably distant from the original source. 

• The same can be said about the terms denoting the 
ANCHOR, possibly due to the similarity of its form with 
the most ancient images of astronomical purposes 
(quadrant, astrolabe). 

• In this regard, the Georgian word ანგარიში (angar-
ishi – calculations) is of interest. According to a legend, 
these calculations were carried out by folk astronomers 
after removing the relevant information from the 
landmarks [5]. 

• Persons involved in such calculations and, as a rule, 
often kept secret sacred knowledge, were apparently 
engaged in more than just forecasting the weather. This 
idea is suggested by the Latin word augur (← angur (?) - 
a term of unknown origin) – a fortuneteller. Augur 
predicted future events from the behavior of birds, other 
animals, or from signs received by observing celestial or 
some unusual phenomena. In our opinion, connections 
are not excluded, both etymological and in essence, 
between the concepts denoting this type of activity and 
the Georgian composite words მისანი (mis + an-i - seer) 
and მიზანი (miz + an-i - goal), in which the component 
mis/miz ← * mz₁e- (compare Swan. მიჟ (miž)) denotes 
the sun, and the an-i denotes the moon.  

Today, it is not surprising that many languages use 
Greek terms, for example, in large numbers. There are 
many other examples of borrowing words from other 
languages (I would prefer to say – examples of languages 
enriching each other). 

The location of Georgia in the Caucasus is a relatively 
narrow territory between the two seas, through which, 
according to the scientific world, the Great Migration of 
Nations took place in very distant times. 

By the same token, a lot of good things happened in 
the history of the country (and ... not very good ones 
too)! 

In addition to the fact that issues related to the 
formation of languages, in particular programming 
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languages, are already in the field of computer science, 
one more interesting direction emerges from this and 
previously published articles of the author – the creation 
of an interactive system based on the popular Wiktio-
nary site. 

 
Conclusion 
The article proposes a new version of the etymo-

logical origin of the term Anglia. It is, in fact, a refine-
ment of the current version, which says that this word is 
of Latin origin and has exactly the same spelling, and 

then ... . According to the version proposed in the article, 
the origins of the term England and a number of words 
related to it should be sought ... in the Caucasus. To 
prove this version, some considerations from the theory 
of the origin of languages, proposed by the author of the 
same article, were used. When searching for etymons of 
words, in addition to the above theory, the author used 
an interdisciplinary approach. In particular, the 
necessary information was selected from various spheres 
of human activity. 
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Abstract.  
Our country is located in a seismically active zone of 

the Earth. Accordingly, it is very important for us to 
consider the seismic load in the design of the building. 
The vertical component of the seismic acceleration of the 
base is often the cause of destruction of buildings during 
strong earthquakes. Consideration of the mentioned effect 
for certain types of structural elements of buildings is a 
standard requirement. Large-span steel truss belongs to 
these types of structures. The dynamic characteristics of 
the structure are the main parameters that form the 
seismic load. This paper considers a method for deter-
mining the dynamic characteristics of a large-span steel 
trussed beam, considering the influence of their bearing 
structures. 

 
Keywords: dynamic characteristics; large-span 

trussed beam; seismic load. 
 

Introduction 
The vertical component of the seismic acceleration of 

the base, especially, for the strong earthquake epicenter 
zone, is one of the main factors causing damage and/or 
destruction of the building or its structures. Vertical 
seismic acceleration is especially dangerous for specific 
building structures. The list of these structures, with the 
requirement to take into account vertical seismic 
acceleration during their calculation for aseismic 
strength, is given in almost all applicable standards of 
earthquake engineering [1,2,3,4]. Large-span trussed 
beams of roofs belong to these types of structures. 
According to the noted standards, the same algorithm 
has been proposed for determining the vertical seismic 
load as for the horizontal seismic load, but taking into 
account different values   of parameters that characterize 
the acceleration of the base and the dynamic response of 
the building. One of the main parameters determining 
the value and behavior of both horizontal and vertical 
seismic loads are the dynamic characteristics of the 
structural system. 



საინჟინრო საქმე – Engineering 

 

_____________________________________ 
ISSN 1512-0996  სტუ-ის შრომები – Work of GTU 
www.shromebi.gtu.ge 63  №4 (526), 2022 

Main Part 
In this paper, our goal is to determine dynamic cha-

racteristics for the steel large-span beam truss (they are 
significative for the standard seismic load values) for 
determination of the standard seismic load on it, taking 
into account the factor of influence of the bearing 
structures of the truss. In this case, in the form of 
supports are considered: columns of the same stiffness 
(Fig.1, a) and the column - secondary truss (Fig.1, b), on 
which a large-span truss freely bearing. In this case, give 
consideration to [5,6]: 

 strains from static loads in bearing structures of 
truss influencing on dynamic characteristics of 
the large-span trussed beams; 

 asymmetric oscillations of the examine structure 
towards to the horizontal axis caused by effect 
specified in paragraph above.  

To determine the dynamic characteristics of the 
examined beam truss, with consideration of the above 
listed features of its behavior, we consider the design 
model in the form of an equivocal beam [7]. By this 
model the first period of natural oscillations or the 
period of the fundamental mode is determined. As a rule, 
it has the most important applied meaning. Besides of 
that for the purpose of our task (see above), the 
definition of the first period is sufficient and at the same 
time aligned with the standard requirements [8,9]. 

 

 
 

 

 
Fig. 1 Steel large-span beam truss – a) supports - columns of the same stiffness;  

b) supports - column - secondary truss (1) 

 
By the calculation model shown in Fig.2 it conside-

rate the rigidity of adjoining bearing structures (k1); 
static loading of bearing structures (k2); m-half of the 
total mass devolving to the truss. The standard form of 
the equation for determining deflections of a single-span 
beam on elastic bearings loaded with the concentrated 
mass will be [10] 

 6𝐸𝐼𝑦 = 𝑅 ∙ 𝑎 + (𝐶 + ∆ )𝑎 + ∆     (1) 
where 𝑅 = − 1 − (𝑥 𝑙⁄ ) ; 𝐶 = (− 1 𝑙⁄ )(3𝑥 − 2𝑥𝑙 −

𝑥 ); ∆ = (6𝐸𝐼 𝑙⁄ ) 𝛿 𝑅 + 𝛿 (𝑥 𝑙⁄ ) ;  
 ∆ = −6𝐸𝐼𝛿 𝑅 ; 𝛿 , 𝛿  – deformability of the elastic 

bearings; 𝑎- coordinate of the concentrated mass; 𝑥- 
coordinate of the desired unit displacement (Fig 3). 

 
Fig. 2 Calculation model 
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Taking into consideration that: 
a) for the load-bearing columns with the same 

stiffness 𝛿 = 𝛿 = 𝛿;  𝑎 = 𝑥 for the value of the 
coefficients of equation (1) we have 𝑅 =

− 1 2⁄ ; 𝐶 = (3 8⁄ )𝑙 ;  ∆ = 0; ∆ = 3𝐸𝐼𝛿. 

b) for the load-bearing structures (column – 
secondary truss) with the various stiffness 𝛿 ≠

𝛿 ;  𝑎 = 𝑥 for the value of the coefficients of 
equation (1) we have 𝑅 = − 1 2⁄ ; 𝐶 =

(3 8⁄ )𝑙 ;  ∆ = (3𝐸𝐼 𝑙⁄ )(𝛿 − 𝛿 ); ∆ = 3𝐸𝐼𝛿.  
 

  
 

Fig. 3 Calculation model with equivalent spring constant 
 
 

Accordingly, for the unit displacement of the mass 
concentration point, we have: 

for the case of bearing structures with the same 
stiffness – a): 

  𝛿 / = 𝑙 48𝐸𝐼 + 𝛿 2⁄⁄   (2) 
for the case of bearing structures with the various 

stiffness – b): 
  𝛿 / = 𝑙 48𝐸𝐼 +⁄ (𝛿 + 𝛿 ) 4⁄   (3) 
For the value of the circular frequency of natural 

oscillations, we have: 

 𝜔 =
/

  (4)  

Consider a specific numerical example. Define the 
dynamic characteristics of the steel trussed beam with a 

span 24 m (Fig.1), which is the part of the transverse 
frame. Its pin connection with columns of the equal 
rigidity (Fig.1, a), as well as with a column and a 
secondary truss (Fig.1. b). According to the geometrical 
dimensions of steel elements (Fig.1) we have 𝑃 = 34𝑘𝑁; 
𝑚 = 13,6𝑡. The second moment of area of the equivocal 
beam is determined from condition that the deflection 
of the middle points of the truss and the equivocal beam 
from the design load are equal. Considering that: the 
deflection in the middle of the truss is 30.1 mm (Fig.4), 
columns spacing is 6m, the load on lineal meter is 𝑞 =

11,31 ∙ 10 𝑘𝑁/𝑚, for the value of the second moment of 
area of the equivocal beam: 

𝐼 = (5𝑞𝑙 ) (384𝐸 ∙ 0,031) = 0,775 ∙ 10 м⁄  
 

 
 

Fig 4 Deflection in the middle of the truss 
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Determining the equivalent spring constant [11]: 
 𝑘 = 𝑘 𝑘 (𝑘 + 𝑘 )⁄   (5) 
First case. Both supports have the same stiffness 𝑘 =

24,04 ∙ 10 𝑁/𝑚 considering the strain from the static 
load 𝑘 = 1,75𝑘 . From (5) 𝑘 = 0,64𝑘 = 15,30 ∙

10 𝑁/𝑚; 𝛿 = 0,065 ∙ 10 𝑚/𝑁. From (2) and (4) we 
have 𝛿 / = 180,26 ∙ 10 𝑚/𝑁; 𝜔 = 20,29𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑐; 
𝑇 = 0,310𝑠𝑒𝑐. 

Second case. The truss is supported by the column 
and by the secondary truss (Fig.1 b) - 𝑘 = 0,64𝑘 =

15,30 ∙ 10 𝑁/𝑚; 𝛿 = 0,065 ∙ 10 𝑚/𝑁 . Deformability 
of the secondary truss 𝛿 = 0,79 ∙ 10 м/н. From (3) 
and (4) we have 𝛿 / = 204,26 ∙ 10 𝑚/𝑁; 𝜔 =

18,98𝑟𝑎𝑑/𝑠𝑒𝑐;  𝑇 = 0,331𝑠𝑒𝑐. 
The period corresponding to the fundamental mode 

of the considered truss, accordingly to the standard is 

determined by the formula [9]: 
 𝑇 = 0,177√∆   (6) 
where ∆ is the truss deflection from the design load 

in cm. For our case, we will have 

𝑇 = 0,177 3,01 = 0,307𝑠𝑒𝑐. 
 
 
Conclusion 
The obtained values   of the period corresponding to 

the fundamental mode, with consideration the influence 
of strain in bearing structures, differ from the same value 
determined according to the standard method – in the 
first case by 1%, in the second – 8%. The latter indicates 
the importance of considering the influence of structural 
solutions of the bearing structures of the large-span steel 
beam trusses at determining the vertical seismic load. 
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მათი შემდგომი კორექტირების თვალსაზრისით. 

განხილულია EP-1 სახაზო კოდში შეცდომების 
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კორექტირებას. შემოთავაზებულია შეცდომების 

ლოკალიზების მეთოდიკა, რომელიც დამყარებუ-

ლია რვა მეზობელ ტაქტურ ინტერვალზე აკრძალუ-

ლი კომბინაციების აღმოჩენაზე. ნაჩვენებია, რომ 

ასეთი მიდგომით შესაძლებელია შეცდომების ლო-

კალიზება ≈0,7 ალბათობით, რაც ქმნის გარკვეული 

ალბათობით მათი კორექტირების წინაპირობებს.  
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დასაშვები კომბინაციები; EP-1 სახაზო კოდი; შეც-

დომების აღმოჩენა; შეცდომების კორექტირება.  
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შესავალი 

ტელეკომუნიკაციის ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტე-

მებში სახაზო სიგნალების სახით ფართოდ გამოი-

ყენება სიჭარბის შემცველი mBnB კლასის კოდები, 

რომელთა ერთ-ერთი ნაირსახეობა არის EP-1 კოდი 

[1,2]. მისი ფორმირების ალგორითმი ნაჩვენებია  

1-ელ სურათზე.  

 
სურ. 1. EP-1 კოდის ფორმირების ალგორითმი 

 

1-ელ, ა სურათზე ნაჩვენებია საწყისი იკმ მიმდევ-

რობის ფრაგმენტი, 1-ელ, ბ სურათზე კი – მისგან 

ფორმირებული EP-1 სიგნალი. ამ უკანასკნელის 

მისაღებად საწყისი სიგნალის „1“ სიმბოლოები მო-

ნაცვლეობით კოდირდება 11 და 00 ბლოკებით, „0“ 

სიმბოლოები კი – 01 ან 10 ბლოკებით, ამასთანავე ისე, 

რომ ამ უკანასკნელების პირველი სიმბოლოები ემთხ-

ვევა მათ წინ განთავსებული ბლოკების მეორე სიმ-

ბოლოებს. სურათზე T არის ტაქტური ინტერვალი. 

მიუხედავად იმისა, რომ EP-1 კოდი რეკომენდე-

ბულია ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში გამოსაყე-

ნებლად, მისი ცალკეული მახასიათებლები, კერძოდ, 

შეცდომების აღმოჩენის შესაძლებლობები, საკმარი-

სად არ არის გამოკვლეული. მოცემულ ნაშრომში 

ხორციელდება ამ ნაკლის ნაწილობრივ აღმოფხრის 

მცდელობა.  

  

ძირითადი ნაწილი 

დღეისათვის EP-1 კოდში შეცდომების აღმოჩენა 

ხდება 11 და 00 ბლოკების მონაცვლეობის კანონზო-

მიერების დარღვევის დაფიქსირების გზით [2], რაც 

უზრუნველყოფს შეცდომების აღმოჩენას 1-ის ტო-

ლი ალბათობით. ტელეკომუნიკაციის ხაზის ფუნქ-

ციონირების კონტროლის თვალსაზრისით აღნიშ-

ნული მეთოდი სავსებით მისაღებია, მაგრამ როდე-

საც საუბარია აღმოჩენილი შეცდომების შემდგომი 

კორექტირების შესაძლებლობებზე, აქ იგი არ გა-

მოდგება. საქმე ისაა, რომ შეცდომების კორექტირე-

ბისთვის საჭიროა დაზიანებული ტაქტური ინტერ-

ვალის ადგილმდებარეობის ზუსტად განსაზღვრა 

(შეცდომების ლოკალიზება), რაც ხსენებული 

მეთოდის გამოყენებისას ვერ ხერხდება. 

ამ მხრივ უკეთესი შესაძლებლობები აქვს ე.წ. 

აკრძალული კომბინაციების მეთოდს [3], რომლის 

არსი არის შეცდომების ზეგავლენით ფორმირებუ-

ლი აკრძალული კომბინაციების აღმოჩენა, რის შე-

დეგად, ცხადია, ხდება დაზიანებული ტაქტური 

ინტერვალის დაფიქსირებაც.  

როგორც თვით მეთოდის დასახელებიდან ჩანს, 

მისი გამოყენება შესაძლებელია ისეთი კოდე-

  

t 

T 

t 

                

1 1 0 0 0 0 0 1 1

1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 00 0 

ა 

ბ 
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ბისთვის, რომლებსაც დასაშვებ კომბინაციებთან 

ერთად აქვს აკრძალულიც, ამიტომ, ერთი შეხედ-

ვით, EP-1 კოდისთვის იგი არ გამოდგება, რადგან 

მასში ტაქტურ ინტერვალზე ყველა ორთანრიგა 

კომბინაციის გამოჩენა დასაშვებია. მაგრამ, კოდის 

ფორმირების ალგორითმში არსებული შეზღუდვე-

ბიდან გამომდინარე, ორ მეზობელ ტაქტურ ინ-

ტერვალზე შესაძლებელია ოთხთანრიგა აკრძალუ-

ლი კომბინაციების გამოჩენა. ეს კომბინაციებია 

1111, 0000, 1101, 0010, 1010 და 0101. რომელიმე 

მათგანის ფორმირება მიუთითებს ხაზში შეცდო-

მის არსებობაზე. 

აქვე აღვნიშნოთ, რომ შეცდომის შდეგად ყო-

ველთვის არ წარმოიქმნება აკრძალული ოთხთანრი-

გა კომბინაცია. ხშირად, მისი ზეგავლენით, დასაშვე-

ბი კომბინაცია შეიძლება გარდაიქმნას სხვა დასაშვებ 

კომბინაციად. ასეთ შემთხვევებში მხოლოდ ოთხ-

თანრიგა კომბინაციების ანალიზი შედეგს ვერ იძ-

ლევა: სრული სურათის მისაღებად საჭიროა ოთხ-

თანრიგა კომბინაციის წინ და მის შემდეგ გან-

თავსებული ორთანრიგა ბლოკების სტრუქტურის 

გათვალისწინება. განვიხილოთ ამ პრინციპით ფორ-

მირებული რვათანრიგა კომბინაციების ანალიზის 

უპირატესობები საწყისი დასაშვები ოთხთანრიგა 

1100 კომბინაციის მაგალითზე. 

კოდის ფორმირების ალგორითმიდან გამომდინა-

რე 1100 კომბინაციის წინმსწრები ბლოკები შეიძლება 

იყოს 00, 10 ან 01, მომდევნო კი - 11 ან 01. შესაბამისი 

რვათანრიგა კომბინაციების შესაძლო ვარიანტებია: 

1) 01.1100.01; 2) 01.1100.11; 3) 00.1100.01; 4) 00.1100.11; 

5) 10.1100.01; 6) 10.1100.11. 

ვთქვათ, შეცდომამ დააზიანა 1100 კომბინაციის 

პირველი თანრიგი. მიღებული კომბინაცია 0100 და-

საშვებია, ე.ი. დასკვნის გამოტანა შეცდომის არსე-

ბობის შესახებ შეუძლებელია. რვათანრიგა კომბი-

ნაციების ანალიზის შედეგად კი ვასკვნით, რომ 01 და 

00 ბლოკებით დაწყებული კომბინაციები აკრძალუ-

ლია. მართლაც, პირველ შემთხვევაში ორჯერ ზედი-

ზედ ჩნდება კომბინაცია 01, მეორეში კი ირღვევა 11 

და 00 კომბინაციების მონაცვლეობის კანონზომიე-

რება. 10 ბლოკით დაწყებული კომბინაციები დასაშ-

ვებ კომბინაციებად გარდაიქმნება, ე.ი. შეცდომის 

აღმოჩენა ვერ ხერხდება. 

1100 კომბინაციის მეორე თანრიგის დაზიანები-

სას აგრეთვე წარმოიქმნება დასაშვები 1000 კომბინა-

ცია. რვათანრიგა კომბინაციების ანალიზი გვიჩვე-

ნებს, რომ 01 ბლოკით დაწყებული კომბინაციები 

გარდაიქმნება დასაშვებ, 00 და 10 ბლოკებით დაწყე-

ბული კი – აკრძალულ კომბინაციებად (00-ით დაწყე-

ბულ კომბინაციებში ირღვევა 11 და 00 ბლოკების 

მონაცვლეობის კანონზომიერება, 10-ით დაწყებულ 

კომბინაციებში კი ორჯერ ზედიზედ ჩნდება კომ-

ბინაცია 10). 

1100 კომბინაციის მესამე თანრიგის დაზიანების 

შემთხვევაში კვლავ ფორმირდება დასაშვები კომბი-

ნაცია. რვათანრიგა კომბინაციების ანალიზის შედე-

გად 01 და 00 ბლოკებით დაწყებული და 01 ბლოკით 

დამთავრებული კომბინაციები გარდაიქმნება დასაშ-

ვებ, ხოლო 11 ბლოკით დამთავრებული – აკრძა-

ლულ კომბინაციებად, რადგან ამ უკანასკნელ შემ-

თხვევებში ირღვევა 11 და 00 ბლოკების მონაცვლეო-

ბის კანონზომიერება. 10-ით დაწყებული და 01-ით 

დამთავრებული კომბინაცია გარდაიქმნება დასაშ-

ვებ, 11-ით დამთავრებული კი – აკრძალულ კომ-

ბინაციად მასში 11 და 00 ბლოკების მონაცვლეობის 

კანონზომიერების დარღვევის გამო. 
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1100 კომბინაციის მეოთხე თანრიგის დაზიანე-

ბისას იგი გარდაიქმნება აკრძალულ კომბინაციად, 

ე.ი. რვათანრიგა კომბინაციების ანალიზის საჭიროე-

ბა აქ აღარ არსებობს. 

ამრიგად, 1100 კომბინაციის შეცდომით დაზიანე-

ბისას მხოლოდ ოთხთანრიგა კომბინაციის ანალიზი 

საშუალებას იძლევა აღმოჩენილ იქნეს შეცდომა 0,25 

ალბათობით (ოთხი დაზიანებული თანრიგიდან 

ერთ შემთხვევაში). ასეთივე შედეგი მიიღება 0011, 

0110 და 1001 კომბინაციებისთვის, დანარჩენი 6 და-

საშვები ოთხთანრიგა კომბინაციისთვის კი ეს ალ-

ბათობა 0,5-ია. ზემოთქმულიდან გამომდინარე, 

ოთხთანრიგა კომბინაციების ანალიზის შედეგად 40 

შესაძლო დაზიანებული თანრიგიდან საშუალოდ 

ხდება 16 შეცდომის აღმოჩენა, ე.ი. აღმოჩენის ალ-

ბათობა 16/40=0,4 ტოლია.  

 1100 კომბინაციის შემცველი რვათანრიგა კომბი-

ნაციების რაოდენობა 24-ს შეადგენს. როგორც ამ 

კომბინაციების ანალიზმა აჩვენა, აქ შეცდომის 

აღმოჩენა ხდება 17-ჯერ, ე.ი. აღმოჩენის ალბათობა 

იზრდება 17/24≈0,7-მდე. 

ადვილი საჩვენებელია, რომ დასაშვები ოთხთან-

რიგა კომბინაციების შემცველი რვათანრიგა კომ-

ბინაციების საერთო რიცხვი 46-ის ტოლია. თუ გა-

ვითვალისწინებთ, რომ თითოეულ რვათანრიგა კომ-

ბინაციაში განიხილება მორიგეობით ოთხი თანრი-

გის დაზიანება, მაშინ შეცდომის ზეგავლენით და-

ზიანებული კომბინაციების საერთო რაოდენობა 

იქნება 46x4=184. როგორც ჩატარებულმა ანალიზმა 

აჩვენა, მათგან 53 შემთხვევაში შეცდომა იწვევს 

დასაშვები რვათანრიგა კომბინაციის წარმოქმნას, 

რისი ალბათობაც 53/184≈0,3 ტოლია. შესაბამისად, 

აღმოჩენილი შეცდომების ალბათობა ≈0,7 იქნება.  

  

დასკვნა 

ამრიგად, ზემოთ შემოთავაზებული მეთოდიკის 

გამოყენებისას EP-1 კოდში ხდება ერთეული შეცდო-

მების ლოკალიზებული აღმოჩენა ≈0,7 ალბათობით.  
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დახმარების აღმოჩენა იმ თვალსაზრისით, რომ მათ 

შეეძლოთ სპორტული შეჯიბრების გაგრძელება ას-

პარეზობის დასრულებამდე. როგორც ცნობილია, ამ 

საკითხის გადასაწყვეტად იყენებენ ე. წ. მოყინვის 

მეთოდს. სტატიაში წარმოდგენილია მოყინვის ინო-

ვაციური მეთოდი დრეკადი კაპილარული მილების 

გამოყენებით. ბიოლოგიური ქსოვილის დაზიანე-

ბული უბნების სწრაფი გაცივებისათვის ფართოდ 

იყენებენ მდუღარე აირადი ნარევის თხელი ფენის 

კანზე წასმის პროცედურას 𝑇 = 273– 238 𝐾 ტემპე-

რატურის დიაპაზონში. ეს ტემპერატურა ადვილად 

მიიღწევა მაცივებელი აეროზოლის გამოყენებით. 

ექსპერიმენტული მონაცემები აღებულია გაცივე-

ბულ ზედაპირზე ტემპერატურის განაწილების შემ-

დეგ 0.1 მმ დიამეტრის მქონე საქშენებიდან პროპან-

ბუტანის ნარევის დროსელირებისას (𝑇 =

240– 263 𝐾).  

 კვლევა ჩატარდა დრეკადი კაპილარული მი-

ლების გამოყენებით შემდეგი პარამეტრებით: შიგა
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დიამეტრი მიკრონი, გარე დიამეტრი

მიკრონი და კედლის სისქე მიკრონი. ინოვა-

ციური მეთოდი გამიზნულია კრიოთერაპიასა და

კრიოქირურგიაში გამოსაყენებლად  

 

საკვანძო სიტყვები:  გაცივება თხელი ფენის 

აირის ნარევით; ინფრაწითელი თერმოგრაფი; 

კრიოსაქშენები; მაცივებელი აეროზოლი; მოქნილი 

კაპილარული მილი; პროპან-ბუტანის ნარევი 

სპორტი; სპორტული მედიცინა.

 

შესავალი 

სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის მიღწევები, 

სპორტში ახალი სამედიცინო კრიოტექნოლოგიების 

დანერგვის საშუალებას იძლევა. სიცივის გამოყე-

ნებას ტკივილისა და ანთების შესამსუბუქებლად 

საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს. ჯერ კიდევ ძველად 

იცოდნენ, რომ სისხლჩაქცევის ადგილის გაცივე-

ბისას, მაგალითად, ყინულის, თოვლის, ან წყალში 

დასველებული ქსოვილის მეშვეობით, ტკივილი 

საკმაოდ სწრაფად ქრებოდა და სისხლჩაქცევები 

უფრო უმტკივნეულოდ შუშდება. დღეს კრიოთე-

რაპიის“ კონცეფცია მოიცავს მკურნალობის ფიზი-

კური მეთოდების კომპლექსს – სითბოს არინებით 

ზედაბალ და ულტრადაბალ ტემპერატურებზე თხე-

ვადი, მყარი და აირადი მუშა სხეულების გამო-

ყენებით. ასეთი გზით გაცივება შესაძლებელია 

როგორც ადამიანის სხეულის ცალკეული ნაწილე-

ბის, ისე ადამიანის სრული ორგანიზმის. თანამედ-

როვე სპორტის ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემა 

არის ტრავმების გაზრდილი რისკი. ეს უდავოდ 

აბრკოლებს სპორტსმენთა ფორმის აღდგენის პრო-

ცესს. სპორტულ მედიცინაში ტრავმირებული ადგი-

ლის გაცივებით ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტის 

მისაღწევად გამოიყენება კანზე ცხელი წყლის წასმის 

პროცედურა (𝑇 = 273– 238 𝐾). ფიზიკურ-ბიოლო-

გიური თვალსაზრისით ქსოვილის ტემპერატურის 

კლება ამცირებს ნერვული იმპულსების გადაცემის 

სიჩქარეს და 278𝐾 ტემპერატურაზე ნერვული იმ-

პულსები მთლიანად იბლოკება. კრიომედიცინისთ-

ვის ძალიან მნიშვნელოვანია ისეთი ინსტრუმენტის 

არსებობა, რომელსაც ექნება გარკვეული ელასტი-

კურობა და რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი იქ-

ნება ქსოვილის კრიოდესტრუქციისათვის ყველაზე 

მიუწვდომელ ადგილებში. 

   

ძირითადი ნაწილი 

 სტატიაში კრიოინსტრუმენტი წარმოდგენილია 

დრეკადი კაპილარული მილის (დიამეტრი დაახ-

ლოებით 100 მიკრონი) ან კაპილარული მილების 

სისტემის სახით, საიდანაც მაცივარი აგენტი მიეწო-

დება ტრავმის ზონას. პლასტმასის მრავალ სახეობას 

შორის ასეთი ინსტრუმენტის დასამზადებლად გამ-

ოიყენება პოლივინილქლორიდი (PVCL). იგი ითვ-

ლება იდეალურ მასალად – იაფი, ადვილად დასა-

მუშავებელი, გამძლე, გამჭვირვალეა და ფოლადთან 

შედარებით ხასიათდება დაბალი თბოგამტარობით. 

PVCL უძლებს მაღალ ტემპერატურას და აგრესიულ 

ქიმიკატებს, რომლებიც გამოიყენება სტერილიზა-

ციისათვის. რბილი PVCL კაპილარული მილები 

ინარჩუნებს თავის მოქნილობას თხევადი აზოტის 

ტემპერატურაზეც. 

კვლევის მეთოდები. კრიოინსტრუმენტის – 

დრეკადი კაპილარული მილის კვლევისათვის შე-



საინჟინრო საქმე – Engineering 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU ISSN 1512-0996 
№3 (525), 2022 74 www.shromebi.gtu.ge 

ვიმუშავეთ ექსპერიმენტული სტენდი, რომელიც 

გამოსახულია პირველ სურ-ზე.  

მაცივარ აგენტად გამოყენებული პროპან-ბუტა-

ნის 40/60 % ნარევი გაჯერების მდგომარეობაში 

ისხმება ბალონში პოზ.-1. ექსპერიმენტის ჩატარე-

ბისას ნარევი კაპილარული მილიდან იფრქვეოდა 

სპეციალურ ლატექსის საფარზე, რომელიც განთავ-

სებულია ვერტიკალურად. ვიდეოაპარატურის (5) 

მეშვეობით ფიქსირდებოდა დასველების დაფარვის 

დიამეტრი. ტემპერატურული ველის ანათვალის 

ასაღებად გამოვიყენეთ ინფრაწითელი თერმოგ-

რაფი. ნარევი თერმოგრაფიდან იფრქვეოდა 𝑡 = 8,5 

წამის განმავლობაში სამი სურათისა და ზედაპირზე 

დასველების მაქსიმალური სიდიდის ლაქის გადა-

საღებად. ზედაპირზე გაფრქვევის დაშორება იცვ-

ლებოდა 𝑙 = 0,001– 0,1 მეტრის დიაპაზონში. 8,5 

წამის შემდეგ გაშხეფება წყდება და ვაკვირდებით 

დასველებული ზედაპირის ტემპერატურას. 

ამ ექსპერიმენტმა მოგვცა დასველების მაქსიმა-

ლური D დიამეტრის  განსაზღვრისა და გაშხეფების 

L დაშორების მანძილის განსაზღვრის საშუალება.  

 

 
სურ. 1. ექსპერიმენტული სტენდი. ა - ექსპერიმენტული სტენდის სქემა მაცივებელი აირსითხიანი ნაკადის მახასიათებლების 

კვლევისათვის და ტემპერატურული ველების განსაზღვრისათვის მაცივარი აგენტის გაშხეფებისას. 1 - ბალონი, 2 - კაპილარული 

მილი, 3 - აირსითხიანი ნაკადი, 4 -გასაცივებელი ზედაპირი ლამექსინის დაფარვით, 5 - თერმოგრაფი და ვიდეოაპარატურა,  

6 - ელექტროგამომთვლელი მანქანა, 7 - თერმოგრაფიდან მიღებული ტემპერატურული ველის ხედი, ბ - თერმოგრაფიდან 

მიღებული ტემპერატურული ველის მაგალითი. 

 

კვლევის შედეგები. ექსპერიმენტის დროს შემუ-

შავებული იქნა გრაფიკები, რომლებიც ასახავდა 

გაშხეფების ლაქის შუაში ტემპერატურისა და დრო-

ის დამოკიდებულებას (სურ. 2) და ლაქის შუაში 

მინიმალური ტემპერატურის მიღწევის დროსა 𝑇  

და გაშხეფების დაშორებას შორის დამოკიდებულე-

ბას L (სურ. 3).  
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სურ. 2. გაშხეფების ლაქის ცენტრში ტემპერატურის დროში ცვალებადობის გაშხეფების ურთიერთდაშორების  

დამოკიდებულება 1 – 0,001 მ; 2 – 0,01 მ; 3 – 0,03 მ; 4 – 0,05 მ; 5 – 0,07 მ; 6 – 0,1 მ. 

 

 

სურ. 3. ლაქის შუაში მინიმალური ტემპერატურის მიღწევის დროსა 𝑻𝒎𝒊𝒏 და  

გაშხეფების L დაშორებას შორის დამოკიდებულება 

 

 

დასკვნა 

მოქნილი კაპილარული მილები, რომელთა შიგა 

დიამეტრი 𝒅შიგა = 𝟏𝟐𝟎 მიკრონს, გარე დიამეტრი 

𝑫გარე = 𝟐𝟐𝟎 მიკრონს, კედლის სისქე 𝜹 = 𝟓𝟎 მიკ-

რონს, მოცულობითი ხარჯი 𝑮𝒗 = 𝟏𝟓 მმ3/წმ, გამო-

ირჩეოდა საუკეთესო მახასიათებლებით. მათ მოი-

პოვეს დიდი პერსპექტივა ლოკალურ კრიოთერა-

პიასა და კრიოქირურგიაში გამოყენებისა. ასეთი 

კაპილარული მილები ინარჩუნებს ღუნვადობას 

თხევადი აზოტის დუღილის ტემპერატურაზეც, 

რაც იძლევა იმის საფუძველს, რომ ასეთი კაპილა-

რული მილები გამოყენებულ იქნეს კრიოლაპარას-

კოპიაში, ტრავმატოლოგიაში, სტომატოლოგიასა 

და სხვა რთული მანიპულაციების დროს.  
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ანოტაცია. დამშრობი სისტემების და სანიაღვრე 

წყალარინების ქსელების დაპროექტებისას ატმოსფე-

რული ნალექების ინტენსიურობის საანგარიშო 

უზრუნველყოფა მიიღება ემპირიულად, ასეთი ნაგე-

ბობების მრავალწლიანი ექსპლუატაციის გამოცდი-

ლებაზე დაყრდნობით. სტატიაში განხილულია ნა-

ლექების ინტენსიურობის საანგარიშო უზრუნველ-

ყოფის მნიშვნელობის მიღების საკითხი ობიექტური 

კრიტერიუმის საფუძველზე. ნებისმიერად შერჩეუ-

ლი 6 დასახლებული პუნქტისთვის (3 დამშრობი სის-

ტემით და 3 სანიაღვრე წყალარინების ქსელით), ნა-

ლექების ინტენსიურობის უზრუნველყოფის მრუ-

დის განსხვავებული ხასიათით, ჩატარდა ქსელის 

გაანგარიშება და განისაზღვრა ხვედრითი ღირე-

ბულებები. მიღებული შედეგებით აიგო ატმოსფე-
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რული ნალექების ინტენსიურობის სიდიდის უზ-

რუნველყოფის პროცენტსა და ხვედრითი ღირე-

ბულებების ინტენსიურობის სიდიდეზე დამოკი-

დებულების გრაფიკები. ამ გრაფიკების შეთავსებით 

მიღებულია საანგარიშო უზრუნველყოფის სიდიდე. 

საკვანძო სიტყვები: ატმოსფერული ნალექების 

ინტენისიურობა; დამშრობი სისტემები; ნალექების 

ინტენსიურობის უზრუნველყოფა; სანიაღვრე წყა-

ლარინების ქსელები; ხვედრითი ღირებულება. 

შესავალი 

ატმოსფერული ნალექების საანგარიშო უზრუნ-

ველყოფა განმსაზღვრელია როგორც სასოფლო-სამე-

ურნეო მიწების დამშრობი სისტემების, ისე დასახლე-

ბული პუნქტების სანიაღვრე წყალარინების დაპროექ-

ტებისას. ნალექების გაუმართლებლად მაღალი უზ-

რუნველყოფის მიღება იწვევს დასახლებული პუნქ-

ტების ხშირ დატბორვას და სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულებზე წყლის დასაშვებ ნორმაზე ხანგრძლივ 

დგომას, ხოლო დაბალი უზრუნველყოფის დროს, 

როდესაც საანგარიშო (დიდი ინტენსიურობის) ნა-

ლექები იშვიათია, წყლის გაყვანა ხორციელდება შეუ-

ფერხებლად ნაგებობების ზომების (დიამეტრის) 

გაზრდის, ქსელის გახშირების ხარჯზე, რაც იწვევს 

მისი ღირებულების ზრდას. 

ძირითადი ნაწილი 

დღეისათვის მაქსიმალური ატმოსფერული ნა-

ლექების უზრუნველყოფის საანგარიშო პროცენტი 

მიღებულია ემპირიულად [1,2], დამშრობი და 

წყალარინების სისტემების მუშაობაზე ხანგრძლივი 

დაკვირვებების საფუძველზე. ჩვენ გთავაზობთ 

საანგარიშო უზრუნველყოფის მიღების ობიექტურ 

მეთოდს. კრიტერიუმად მიღებულია ღონისძიებე-

ბის ეკონომიკური ეფექტურობა. 

შესაბამის ლიტერატურაში მოყვანილია საქართ-

ველოს რეგიონებისთვის ნალექების დღეღამური 

მაქსიმუმების (Н მმ) სხვადასხვა უზრუნველყოფის 

[3] და ინტენსიურობის (h მმ/სთ [4]) მონაცემები.

დღეღამური, სხვადასხვა უზრუნველყოფის მონა-

ცემებისთვის გამოთვლილია ნალექების მნიშვნე-

ლობათა ზრდის კოეფიციენტების სიდიდეები,, რო-

მლებიც გავრცობილია ინტენსიურობაზეც. საქართ-

ველოს ზოგიერთი დასახლებული პუნქტისთვის ეს 

მნიშვნელობები მოცემულია პირველ ცხრილში. 

მოყვანილი დასახლებული პუნქტებისთვის გა-

მოთვლილია პარამეტრების მნიშვნელობები – პირ-

ველი სამისთვის – დამშრობი ქსელის, დანარჩენე-

ბისთვის – სანიაღვრე წყალარინების. 

შედეგების შედარების მიზნით მიღებულია ერ-

თნაირი საწყისი პირობები 

დამშრობი ქსელისთვის: 

– დასაშრობი ფართობი – 500 (ჰა) (2000 х 2500 მ2);

– გრუნტის წყლის დონე – 0,3 (მ) მიწის

ზედაპირიდან;

– მიწის ზედაპირის ქანობი 0,002;

– ნიადაგები – საშუალო თიხნარი (Кფ = 0,12

მ/დღ.-ღ.);

– სასოფლო-სამეურნეო ათვისება – სათიბი;

წყალსაბჯენი შრის ჩაღმავება – 1,05 (მ) მიწის 

ზედაპირიდან; 
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ცხრილი 1 

სხვადასხვა უზრუნველყოფის ნალექების დღეღამური მაქსიმუმები და წვიმის ინტენსიურობა 

საქართველოს ზოგიერთი დასახლებული პუნქტისთვის 
 

№ დასახლებული 
პუნქტი 

საშუალო მაქსიმუმი 
მნიშვნელობა р % უზრუნველყოფისთვის 

63 20 10 5 2 1 

1 ფოთი 
107 

Н 90 132 162 195 237 265 

К 0,841 1,234 1,514 1,822 2,215 2,477 

25 h 21 31 38 46 55 62 

2 ჩაქვი 
118 

Н 106 144 162 184 217 245 

К 0,898 1,220 1,373 1,559 1,839 2,076 

25 h 22 31 34 39 46 52 

3 გალი 
91 

Н 70 100 127 165 245 290 

К 0,769 1,099 1,396 1,813 2,692 3,187 

25 h 19 27 35 45 67 80 

4 აბასთუმანი 
37 

Н 30 45 55 64 78 88 

К 0,811 1,216 1,486 1,730 2,108 2,378 

15 h 12 18 22 26 32 36 

5 ლაგოდეხი 
77 

Н 66 92 108 125 146 150 

К 0,857 1,195 1,403 1,623 1,896 1,948 

15 h 13 18 21 24 28 29 

6 ბოლნისი 
41 

Н 31 50 64 86 126 154 

К 0,756 1,220 1,561 2,098 3,073 3,756 

15 h 11 18 23 31 46 56 

– წყლის მოდინება მიმდებარე ტერიტორიები-

დან – 100 (ჰა); 

– საანგარიშო პერიოდი – თბილი (სავეგეტაციო) 

პერიოდი. 

მიღებულია დაშრობის  შემდეგი სქემა  

 მარეგულირებელი ქსელი – ღია (დაშრობის 

ეფექტის გასაზრდელად ღია შემკრებებს 

შორის ეწყობა მილოვანი დრენაჟი); 

 ტერიტორიის სიგანის (2500 მ) გათვალისწინე-

ბით, შემკრებების სიგრძე მიღებულია 1245 მ-

ის ტოლად; 

 წყლის გაყვანა გათვალისწინებულია მოპირ-

კეთებული კოლექტორით, რომელიც ეწყობა 

ტერიტორიის შუაში. კოლექტორი უშუალოდ 

ერთვის წყალმიმღებს, მაგისტრალური არხის 

გარეშე; 
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 დრენაჟი (პლასტმასის პერფორირებული მი-

ლებისაგან d = 50 მმ) ეწყობა უშუალოდ წყალ-

საბჯენზე; 

 დასაშრობი მასივის ზედა საზღვარზე, მიმდე-

ბარე ტერიტორიიდან წყლის მოდინების 

გამოსარიცხად ეწყობა სამთო არხები. 

ღია შემკრებებს შორის მანძილის განსასაზღვ-

რავი მრავალი დამოკიდებულებიდან (ა.ნ. კისტია-

კივის, ა.დ. ბრუდასტოვის, ა.ს. დუბახის, ს.ფ. ავერი-

ანოვის და სხვა ფორმულები) [5,6], მიღებულია ტ.გ. 

ვოინიჩ-სიანოჟენსკის დამოკიდებულება, რომელ-

შიც უშუალოდ ფიგურირებს წვიმის ინტენსიუ-

რობა:  

𝑇 =
𝐿 × 𝑛

24√𝑖
×

(𝜎ℎ) − 1

(𝜎ℎ)
, (1) 

სადაც Т არის დასაშრობი ტერიტორიიდან წყლის 

გაყვანის ნორმატიული დრო (სთ) (მიიღება სასოფ-

ლო-სამეურნეო ათვისების მიხედვით); 

L – მანძილი ღია შემკრებებს შორის, (მ); 

n – მიწის ზედაპირის სიმქისე; 

i – მიწის ზედაპირის ქანობი; 

σ – ჩამონადენის პირობითი კოეფიციენტი (მი-

იღება ნიადაგის სახეობის მიხედვით); 

h – ნალექების ინტესიურობა, (მმ/სთ). 

თუ (1)-ში მივიღებთ აღნიშვნას: 

(𝜎ℎ) − 1

(𝜎ℎ)
= А (2) 

ღია შემკრებებს შორის მანძილი განისაზღვრება 

ფორმულით: 

𝐿 =
24 × 𝑇 × √𝑖

𝐴 × 𝑛
 (3) 

ჩამონადენის მოდულები განისაზღვრება ფორ-

მულებით: 

ზედაპირული ჩამონადენის მოდული: 

𝑞ზედ = 2,8 × 𝜎 × ℎ ×
𝑘

√𝜔
 (4) 

გრუნტის წყლების ჩამონადენის მოდული: 

𝑞გრ =
ℎ ×  × 𝛾

8,64 × 𝛽
, (5) 

სადაც h არის ნალექების ინტესიურობა, მმ/სთ; 

k – კოეფიციენტი, წვიმისმიერი წყალმოვარდნი-

სათვის k = 2,0; 

ω – არხის მომსახურების ფართობი (ჰა); 

x – ხარისხის მაჩვენებელი (საქართველოს პირო-

ბებისთვის x = 6); 

η – ნალექების დაკავების კოეფიციენტი (განი-

საზღვრება როგორც η = 1 – σ); 

γ – დრენებში წყლის მოდინების კოეფიციენტი; 

β – კოეფიციენტი, დამოკიდებული ნიადაგში 

წყლის შეჟონვის სიჩქარეზე. 

წყალსაბჯენზე მდებარე დრენაჟის მილსადენებს 

შორის მანძილი (დრენების დიამეტრის გაუთვალის-

წინებლად) განისაზღვრება ი. როტეს ფორმულით: 

𝐵 = 2ℎ , 
 

(6) 

სადაც h0 არის დეპრესიის მრუდის სიმაღლე (მ) h0 = 

t – N);  

t – დრენების ჩაღრმავება (მ); 

N – დაშრობის ნორმა (მ); 

К – ნიადაგის ფილტრაციის კოეფიციენტი 

(მ/დღ.-ღ.);  

q – დრენებში წყლის მოდინება (მ/დღ.-ღ.) (გა-

ნისაზღვრება გრუნტის წყლის მოდულის მიხედ-

ვით, q = 0,0864 х qგრ). 
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არხების საანგარიშო ხარჯი განისაზღვრება 

ფორმულით: 

𝑄საან =  𝑞ზედ × 𝜔 (7) 

საწყისი მონაცემების გათვალისწინებით მივი-

ღოთ გაანგარიშებისათვის შემდეგი პარამეტრები: N 

= 0,4 მ; Т = 2,5 დღე-ღამე, n = 0,8, σ = 0,25, η = 0,75, γ = 

0,5, β = 1,35, t = 1,0 მ (ე.ი. h0 = 0,6 მ). გაანგარიშების 

შედეგები მოყვანილია მე-2 ცხრილში.

ცხრილი 2 

დამშრობი ქსელის გაანგარიშება სხვადასხვა უზრუნველყოფის ნალექების ინტენსიურობისათვის 

р % h მმ A L მ 
qზედ ლ/წმ ჰა qგრ 

ლ/წმ ჰა 
q მ/დღ B მ 

ხარჯი მ3/წმ 

qсშემ qკოლ 1 qკოლ 2 Qშემ Qკოლ 1 Qკოლ 2 

ფოთი 

63 21 0,67 120 18,72 13,65 10,12 0,68 0,058 1,7 0,28 1,4 5,1 

20 31 0,74 108 28,13 20,14 14,94 1,00 0,086 1,4 0,38 2,0 7,5 

10 38 0,78 104 34,69 24,69 18,32 1,22 0,106 1,3 0,45 2,5 9,2 

5 46 0,80 100 42,27 29,89 22,17 1,48 0,128 1,2 0,53 3,0 11,1 

2 55 0,83 97 50,80 35,74 26,51 1,77 0,153 1,1 0,62 3,6 13,3 

1 62 0,84 96 57,37 40,29 29,89 1,99 0,172 1,0 0,69 4,0 14,9 

ჩაქვი 

63 22 0,68 119 19,64 14,30 10,61 0,71 0,061 1,7 0,29 1,4 5,3 

20 31 0,74 108 28,13 20,14 14,94 1,00 0,086 1,4 0,38 2,0 7,5 

10 34 0,76 106 30,94 22,09 16,39 1,09 0,094 1,4 0,41 2,2 8,2 

5 39 0,78 103 35,66 25,34 18,80 1,25 0,108 1,3 0,46 2,5 9,4 

2 46 0,80 100 42,27 29,89 22,17 1,48 0,128 1,2 0,53 3,0 11,1 

1 52 0,82 98 47,95 33,79 25,07 1,67 0,144 1,1 0,59 3,4 12,5 

გალი 

63 19 0,65 125 16,82 12,35 9,16 0,61 0,053 1,8 0,26 1,2 4,6 

20 27 0,72 112 24,35 17,55 13,02 0,87 0,075 1,5 0,34 1,8 6,5 

10 35 0,76 105 31,90 22,74 16,87 1,13 0,097 1,3 0,42 2,3 8,4 

5 45 0,80 101 41,29 29,24 21,69 1,45 0,125 1,2 0,52 2,9 10,8 

2 67 0,85 95 62,10 43,54 32,30 2,15 0,186 1,0 0,74 4,4 16,2 

1 80 0,86 93 74,41 51,99 38,56 2,57 0,222 0,9 0,87 5,2 19,3 
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მე-2 ცხრილის გათვალისწინებით, შესადარებელ 

სამუშაოთა მოცულობების საანგარიშოდ მიღებუ-

ლია შემდეგი: 

 წყლის დინების სიჩქარე მოუპირკეთებელ 

არხებში უნდა იყოს 1,0 მ/წმ-მდე, მოპირკე-

თებულში –1,4 –1,5 (მ/წმ); 

 დრენაჟის ჩაღრმავება – 1,0 (მ), იგი ეწყობა 

ვიწროტრანშეული მეთოდით, ფსკერის სიგა-

ნე – 0,15 (მ) (w = 0,3 მ3/მ); 

 შემკრებებს შორის მანძილი და, შესაბამისად, 

მათი რაოდენობა მიიღება არა დამრგვალე-

ბული, არამედ ცხრილში მოყვანილი სიდი-

დეების ტოლი; 

 შემკრები არხების სიღრმე, დრენაჟთან შეუღ-

ლების გათვალისწინებით მიღებულია 1,1 მ, 

ფსკერის სიგანე – 0,4 მ, დაფერდება m = 1,0 (w 

= 1,65 მ3/მ); 

 სამთო არხები მიღებულია ფერდების განს-

ხვავებული დახრილობით – ზედა ფერდის 

დაფერდება გაორმაგებულია ქვედა ფერდ-

თან შედარებით. კვეთი დათვლილია გამავა-

ლი ხარჯების მიხედვით: სიღრმე – 1,2 მ-მდე, 

ფსკერის სიგანე – 0,4 ან 0,6 მ ფერდების და-

ფერდება mზ = 2,0, mქ = 1,0; 

 კოლექტორის კვეთი მიღებულია გასაშუა-

ლოებული ზედა და ქვედა კვეთებს შორის 

ცვლადი სიღრმეებითა და ფსკერის სიგანით, 

ფერდების დაფერდებით m=1,0.  

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ნალექების 

სხვადასხვა უზრუნველყოფის ინტენსიურობისთ-

ვის დათვლილია დამშრობი ქსელის მოწყობის 

სამუშაოთა მოცულობები, რომელთა შედარება მოყ-

ვანილია მე-3 ცხრილში. 

ცხრილი 3 

დამშრობი ქსელების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების შედარება  

სამუშაოს დასახელება 
ერთ. 

განზ 

რაოდენობა р % უზრუნველყოფისთვის 

63 20 10 5 2 1 

ფოთი 

შემკრები არხების მოწყობა კმ ათ. მ3 
41,50 

68,475 

46,111 

76,083 

47,885 

79,010 

49,80 

82,170 

51,34 

84,711 

51,875 

85,594 

დრენაჟის მოწყობა:  

მიწის სამუშაოები 

მილსადენის d = 50 მმ 

       

ათ. მ3 3,662 4,94 5,525 6,225 7,0 7,781 

კმ 12,206 16,468 18,417 20,750 23,336 25,938 

სამთო არხების მოწყობა კმ ათ. მ3 2,5 3,20 2,5 4,75 2,5 5,25 2,5 6,60 2,5 6,60 2,5 7,20 

კოლექტორის მოწყობა: 

მიწის სამუშაოები კვეთის 

მოპირკეთება 

       

ათ. მ3 6,16 7,59 9,15 10,85 12,67 15,84 

ათ. მ3 1,44 1,59 1,74 1,89 2,04 2,28 

ჩაქვი 

შემკრები არხების მოწყობა კმ ათ. მ3 
41,849 

69,050 

46,111 

76,083 

46,981 

77,519 

48,35 

79,777 

48,800 

82,170 

50,815 

83,847 
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გაგრძელება 
დრენაჟის მოწყობა:  

მიწის სამუშაოები 

მილსადენის d = 50 მმ 

       

ათ. მ3 3,693 4,94 5,034 5,579 6,225 6,929 

კმ 12,308 16,468 16,779 18,596 20,750 23,098 

სამთო არხების მოწყობა კმ ათ. მ3 2,5 3,20 2,5 4,75 2,5 4,75 2,5 6,60 2,5 6,60 2,5 6,60 

კოლექტორის მოწყობა: 

მიწის სამუშაოები  

კვეთის მოპირკეთება 

       

ათ. მ3 6,16 7,59 8,45 9,35 10,85 12,67 

ათ. მ3 1,44 1,59 1,68 1,77 1,89 2,04 

გალი 

შემკრები არხების მოწყობა კმ ათ. მ3 
39,840 

65,736 

44,464 

73,366 

47,429 

78,257 

49,307 

81,356 

52,421 

86,495 

53,548 

88,355 

დრენაჟის მოწყობა:  

მიწის სამუშაოები 

მილსადენის d = 50 მმ 

       

ათ. მ3 3,32 4,446 5,473 6,163 7,853 8,925x 

კმ 11,067 14,821 18,242 20,545 26,211 29.749 

სამთო არხების მოწყობა კმ ათ. მ3 2,5 3,20 2,5 4,75 2,5 6,60 2,5 6,60 2,5 7,20 2,5 7,20 

კოლექტორის მოწყობა: 

მიწის სამუშაოები  

კვეთის მოპირკეთება 

       

ათ. მ3 5,48 6,93 8,45 11,09 16,46 18,39 

ათ. მ3 1,35 1,53 1,68 1,92 2,34 2,46 

 

სანიაღვრე წყალარინების ქსელისთვის მიღებუ-

ლია შემდეგი საწყისი მონაცემები: 

– შემკრები მილსადენის მონაკვეთის სიგრძე –  

1 000 (მ); 

– წყალშემკრები ფართობის სიგანე – 50 (მ); 

– წყალშემკრები ფართობის დახასიათება – 

კერძო სახლმფლობელობა; 

– მილსადენში წყლის მოძრაობის სიჩქარე – 1,6 

(მ/წმ-მდე) 

– მილსადენში წყლის მოძრაობის ხასიათი – 

შეტბორილი.  

ბოლო კვეთში ნიაღვრის ხარჯი (მ3/წმ) განი-

საზღვრება ფორმულით [7]: 

𝑄 = 𝐶 × ℎ × 𝐹, (8) 

სადაც С არის უგანზომილებო კოეფიციენტი, 

რომელიც ახასიათებს წყალშემკრებ ფართობს 

(მიიღება 0,45 ტოლად); 

h – წვიმის ინტენსიურობა (მ/წმ); 

F – წყალშემკრები ფართობი (მ2). 

წყალმიმღებ ჭაში, შემკრები მილსადენის თავზე 

წყლის დონე, რომელიც უზრუნველყოფს საანგა-

რიშო სიჩქარეს შესასვლელ კვეთში (იგი გან-

საზღვრავს წყალმიმღები ჭის და შემკრები მილ-

სადენის ტრანშეის Н სიღრმეს) გამოითვლება 

ფორმულით: 

ℎ = 0,52𝑉√𝑑 მ, (9) 

სადაც V არის მილსადენში წყლის დინების სიქარე 

(მ/წმ); 

 d – მილსადენის დიამეტრი (მ).  

პლასტმასის მილებისთვის გაანგარიშების შედე-

გები მოყვანილია მე-4 ცხრილში. 
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ცხრილი 4 

სანიაღვრე მილსადენის დიამეტრის განსაზღვრა სხვადასხვა უზრუნველყოფის  

ატმოსფერული ნალექებისთვის 

р % 

ნალექების 

ინტენსიურობა h С F მ2 Q მ3/წმ d მმ V მ/წმ ℎ მ Н მ 

მმ/სთ მ/წმ 

აბასთუმანი 

63 12 3,33 х 10-6 0,45 50000 0,075 300 1,06 0,30 1,1 

20 18 5,00 х 10-6 0,45 50000 0,113 300 1,60 0,46 1,25 

10 22 6,11 х 10-6 0,45 50000 0,138 400 1,10 0,36 1,25 

5 26 7,22 х 10-6 0,45 50000 0,163 400 1,30 0,43 1,35 

2 32 8,89 х 10-6 0,45 50000 0,200 400 1,59 0,52 1,45 

1 36 1,00 х 10-5 0,45 50000 0,225 500 1,15 0,42 1,4 

ლაგოდეხი 

63 13 3,61 х 10-6 0,45 50000 0,081 300 1,15 0,33 1,1 

20 18 5,00 х 10-6 0,45 50000 0,113 300 1,60 0,46 1,25 

10 21 5,83 х 10-6 0,45 50000 0,131 400 1,04 0,34 1,25 

5 24 6,67 х 10-6 0,45 50000 0,150 400 1,19 0,39 1,3 

2 28 7,78 х 10-6 0,45 50000 0,175 400 1,39 0,46 1,35 

1 29 8,06 х 10-6 0,45 50000 0,181 400 1,44 0,47 1,4 

ბოლნისი 

63 11 3,06 х 10-6 0,45 50000 0,068 300 0,96 0,27 1,1 

20 18 5,00 х 10-6 0,45 50000 0,113 300 1,60 0,46 1,25 

10 23 6,39 х 10-6 0,45 50000 0,144 400 1,15 0,38 1,3 

5 31 8,61 х 10-6 0,45 50000 0,184 400 1,46 0,48 1,4 

2 46 1,28 х 10-5 0,45 50000 0,288 500 1,47 0,54 1,55 

1 56 1,56 х 10-5 0,45 50000 0,350 600 1,24 0,50 1,6 

 

სამუშაოთა მოცულობების გამოთვლისას მიღე-

ბულია შემდეგი:  

 გოფრირებული მილების დიამეტრები შერ-

ჩეულია საქართველოში მოქმედი ფასების 

კრებულის [8] მიხედვით; 

 წყალმიმღები ჭების სიღრმე განსაზღვრულია 

როგორც d და h სიდიდეების ჯამი მარაგების 

გათვალისწინებით – ქვევით 0,1 მ (შესაძლო 

ნატანის დასალექად) და ზემოთ –  0,4 მ, 

მილსადენის აუცილებელი ჩაღრმავების 

უზრუნველსაყოფად; 
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 ჭების ზომა გეგმაში მიღებულია е 0,8 х 0,8 მ, 

კედლის სისქით 0,25 მ; 

 წყალმიმღები ჭები ეწყობა ყოველ 250 მ-ში. 

მე-5 ცხრილში მოცემულია სანიაღვრე 

წყალარინების მოწყობის შედარებითი სამუშაოთა 

მოცულობები. 

 

ცხრილი 5 

სანიაღვრე წყალარინების მოწყობის სამუშაოთა მოცულობების შედარებითი ცხრილი 

სამუშაოთა დასახელება 
ერთ. 

განზ 

რაოდენობა р % უზრუნველყოფისთვის 

63 20 10 5 2 1 

აბასთუმანი 

სანიაღვრე მილსადენის 

მოწყობა:  

ტრანშეის მოწყობა 

ხრეშოვანი მომზადება 

მილსადენის მოწყობა 

უკუჩაყრა ბალასტით  

       

მ3 2035 2406 2531 2801 3081 3080 

მ3 130 130 140 140 140 150 

მმ / კმ 300 / 1 300 / 1 400 / 1 400 / 1 400 / 1 500 / 1 

მ3 1905 2276 2391 2661 2941 2930 

წყალმიმღები ჭების 

მოწყობა  
ც / მ3 4 / 6,3 4 / 6,9 4 / 6,9 4 / 7,4 4 / 7,8 4 / 7,6 

ლაგოდეხი 

სანიაღვრე მილსადენის 

მოწყობა:  

ტრანშეის მოწყობა 

ხრეშოვანი მომზადება 

მილსადენის მოწყობა 

უკუჩაყრა ბალასტით  

       

მ3 2035 2406 2531 2665 2801 2940 

მ3 130 130 140 140 140 140 

მმ / კმ 300 / 1 300 / 1 400 / 1 400 / 1 400 / 1 400 / 1 

მ3 1905 2276 2391 2525 2661 2800 

წყალმიმღები ჭების 

მოწყობა  
ც / მ3 4 / 6,3 4 / 6,9 4 / 6,9 4 / 7,2 4 / 7,4 4 / 7,6 

ბოლნისი 

სანიაღვრე მილსადენის 

მოწყობა:  

ტრანშეის მოწყობა 

ხრეშოვანი მომზადება 

მილსადენის მოწყობა 

უკუჩაყრა ბალასტით  

       

მ3 2035 2406 2665 2940 3526 3840 

მ3 130 130 140 140 150 160 

მმ / კმ 300 / 1 300 / 1 400 / 1 400 / 1 500 / 1 600 / 1 

მ3 1905 2276 2525 2800 3576 3680 

წყალმიმღები ჭების 

მოწყობა  
ც / მ3 4 / 6,3 4 / 6,9 4 / 7,2 4 / 7,5 4 / 8,2 4 / 8,4 
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მე-3 და მე-5 ცხრილების მონაცემებით განსაზღვ-

რულია შედარებითი ხვედრითი ღირებულებები [8] 

- 1 ჰა დამშრობი ქსელის და 1 გრძივი მ სანიაღვრე 

წყალარინების ქსელის ღირებულებები, რომლებიც 

მოცემულია მე-6 ცხრილში. 

ცხრილი 6 

დამშრობი და სანიაღვრე წყალარინების ქსელების მოწყობის შედარებითი ხვედრითი  

ღირებულება (ლარი) 

№ 
დასახლებული 

პუნქტი 

მნიშვნელობები р % უზრუნველყოფისთვის 

63 20 10 5 2 1 

დამშრობი სისტემები 

1 ფოთი 
1177,75 1327,94 1436,6 1553,76 1658,95 1815,09 

2 ჩაქვი 
1181,37 1327,94 1385,33 1464,79 1553,76 1656,07 

3 გალი 
1110,35 1272,85 1406,34 1564,09 1853,55 1948,6 

სანიაღვრე წყალარინების ქსელი 

1 აბასთუმანი 96,94 105,89 129,61 136,16 142,89 164,66 

2 ლაგოდეხი 96,94 105,89 129,61 132,88 136,16 139,50 

3 ბოლნისი 96,94 105,89 132,88 139,45 179,48 240,98 

 

გაანგარიშების შედეგებით ყოველი ობიექტი-

სათვის აგებული იყო ორი გრაფიკი: ატმოსფერული 

ნალექების ინტენსიურობის დამოკიდებულების 

გრაფიკი უზრუნველყოფაზე h = f(p) და ხვედრითი 

ღირებულების დამოკიდებულების გრაფიკი ნალე-

ქების ინტენსიურიბის სიდიდეზე C = f(h). ამ გრაფი-

კების შეთავსება ისე, რომ განაპირა ორდინატები 

მდებარეობდეს ერთ ვერტიკალებზე (იხ. სურ.), 

მოგვცემს მრუდების გადაკვეთის წერტილს, 

რომელიც წარმოადგენს საძიებელი საანგარიშო 

უზრუნველყოფის მნიშვნელობას.  
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დამშრობი სისტემები 

ფოთი 

სანიაღვრე წყალარინების ქსელი 

აბასთუმანი 

  

ჩაქვი ლაგოდეხი 

  

გალი ბოლნისი 

  

 

სურ. შეთავსებული გრაფიკები 
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შეთავსებული გრაფიკების ანალიზი ცხადყოფს, 

რომ ატმოსფერული ნალექების საანგარიშო უზრუნ-

ველყოფა დამშრობი სისტემებისთვის იცვლება 16–

20 %-ის, სანიაღვრე წყალარინების ქსელებისთვის კი 

– 12 – 19 %-ის ფარგლებში. წყალარინების ქსელე-

ბისთვის მნიშვნელობათა უფრო დიდი დიაპაზონი, 

ისევე როგორც C = f(h) მრუდის ხასიათის ცვლილება 

ნალექების მნიშვნელობათა 20-30 მმ ინტერვალში 

განპირობებულია საქართველოში შემოტანილი 

პლასტმასის მილსადენის დიამეტრების მიღებით. 

დასკვნა 

შეთავსებული გრაფიკების მსგავსება ისევე, 

როგორც საანგარიშო უზრუნველყოფის დაახლოე-

ბით ერთნაირი სიდიდეები, ადასტურებს შემოთა-

ვაზებული მეთოდის მართებულობას. ამასთანავე 

აღსანიშნავია, რომ ატმოსფერული ნალექების საან-

გარიშო უზრუნველყოფის სიდიდე მით ნაკლებია, 

რაც უფრო ციცაბოა უზრუნველყოფის მრუდი. 
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ანოტაცია. ღვინის წარმოებაში მნიშვნელოვანი 

ადგილი უჭირავს ყურძნის დაჭყლეტის ოპერაციას, 

რადგან მასზე დიდადაა დამოკიდებული მიღებული 

პროდუქციის ხარისხი. დაჭყლეტის პროცესში ნედ-

ლეულის ხარისხის მაქსიმალური შენარჩუნების 

მიზნით წარმოდგენილია ყურძნის საჭყლეტი ახალი 

მოწყობილობის პრინციპული სქემა, რომელიც უზ-

რუნველყოფს გადამუშავებას გარემომცველ ჰაერთან 

კონტაქტის გარეშე ყურძნის კლერტის მინიმალური 

მექანიკური დაზიანების პირობებში. წარმოდგენი-

ლი მოწყობილობა შეიძლება განლაგდეს ავტომობი-

ლის ძარაზე, რათა ყურძნის დაჭყლეტის ოპერაცია 

განხორციელდეს ვენახიდან ყურძნის გადამამუშავე-

ბელ საწარმოში ტრანსპორტირების პროცესში, რაც 

შეამცირებს ტექნოლოგიური პროცესის ხანგრძ-

ლივობას და ნედლეულის გადამუშავება დაიწყება 

უმოკლეს დროში.  
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საკვანძო სიტყვები: ანტისეპტიკური გარემო; 

კლერტის მექანიკური დაზიანება; ნედლეულის გა-

დაჩეჩვა; ყურძნის დაჭყლეტა; ხარისხის შენარჩუ-

ნება. 

შესავალი 

საქართველოში მეღვინეობა ეროვნულ-ტრადი-

ციული ფასეულობაა. დღევანდელ პირობებში კი ეს 

დარგი გადაიქცა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარე-

ბის უმნიშვნელოვანეს წყაროდ, რადგან საქართვე-

ლოს საექსპორტო პროდუქციის ერთ-ერთ ყველაზე 

მაღალ პოტენციალს სწორედ მეღვინეობის ნაწარმი 

წარმოადგენს. იმის გათვალისწინებით, რომ მეღვი-

ნეობის დარგში საერთაშორისო ბაზარზე ძალზე 

დიდი კონკურენციაა, სულ უფრო მეტი მნიშვნე-

ლობა ენიჭება მის შემდგომ განვითარებას და პრო-

დუქციის ხარისხის გაზრდას. ამ თვალსაზრისით 

მნიშვნელოვანია ახალი საერთაშორისო ბაზრების 

ათვისება, რაც მოითხოვს ღვინის წარმოების ტექნო-

ლოგიური პროცესის შემდგომ სრულყოფას, პრო-

დუქციის ასორტიმენტის თვისებრივ განახლებას 

და ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებით გათ-

ვალისწინებულ დონემდე აყვანას. ტექნოლოგიური 

პროცესების დახვეწასთან ერთად საჭირო ხდება 

ახალი, უფრო ეფექტური და მაღალმწარმოებლური 

მანქანების დამუშავება და დანერგვა, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ გადასამუშავებელი პროდუქტის 

ტექნოლოგიურად ოპტიმალურ რეჟიმში გადამუშა-

ვებას ნედლეულის, ნახევარფაბრიკატებისა და მზა 

პროდუქციის მინიმალური დანაკარგების პირო-

ბებში. 

ღვინის წარმოება მოიცავს მრავალ ტექნოლო-

გიურ ოპერაციას, რომელთა შორის ერთ-ერთი პირ-

ველია ყურძნის გადამუშავება. ამ ტექნოლოგიურ 

პროცესში შეიძლება გამოიყოს სამი ძირითადი ოპე-

რაცია: დაჭყლეტა (კლერტთან ერთად ან მისი მოცი-

ლების პირობებში), დაწრეტა (თვითნადენი, შედა-

რებით მაღალხარისხოვანი ტკბილის მიღების მიზ-

ნით) და ტენიანი ჭაჭის დაწნეხა (წვენის სრული გა-

მოდენის მიზნით). სამივე ტექნოლოგიური ოპერა-

ციისადმი წაყენებული ძირითადი მოთხოვნებია 

ტკბილის მაქსიმალური გამოსავლიანობის მიღწევა 

ყურძნის მტევნის შემადგენელი ელემენტების და-

ზიანების გარეშე ან მინიმალური მექანიკური დაზი-

ანების პირობებში. მაღალხარისხოვანი პროდუქცია 

მიიღება ამ მოთხოვნების მაქსიმალურად შესრულე-

ბის შემთხვევაში. 

ყურძნის დაჭყლეტის პროცესში აუცილებელია 

არა მარტო მარცვლების მექანიკური დაზიანება, არა-

მედ ამ მარცვლებში არსებული რბილობის უჯრე-

დოვანი სტრუქტურის რღვევაცს რაც უნდა მოხდეს 

მაქსიმალურად რბილ რეჟიმში, რომ არ გადაიხეხოს 

(მექანიკურად არ დაზიანდეს) დურდო და მიღებულ 

ტკბილში მინიმალური იყოს შეწონილი ნაწილა-

კების შემცველობა. გარდა ამისა, ტკბილის გამოყოფა 

უნდა მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფად და მინიმა-

ლური აერაციის პირობებში.  

ყურძნის დაჭყლეტის პროცესი არის თხევადი და 

მყარი ფაზების გაყოფა, რისთვისაც სხვადასხვა მე-

თოდი გამოიყენება. ესაა პროდუქტის სიმძიმის ძა-

ლის გავლენით ზედა ფენების მიერ ქვედა ფენებზე 

ზემოქმედება, ყურძნის მასაზე გარე ძალით დაწნევა, 

მტევნებზე დიდი სიჩქარით დარტყმის ეფექტის 

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

სხვადასხვა კონსტრუქციის მოწყობილობა.  

ძირითადი ნაწილი 

როგორც ვნახეთ, მაღალხარისხოვანი პროდუქ-

ციის მისაღებად საჭირო პირობებია ნედლეულის 

გადამუშავების შესაძლოდ მოკლე დროში დაწყება, 

გადამუშავების პროცესში ჰაერის ჟანგბადთან კონ-

ტაქტის შეზღუდვა და კლერტების მინიმალური მე-

ქანიკური დაზიანება. ასეთი პირობების გათვალის-

წინებით ყურძნის საჭყლეტი მოწყობილობის პრინ-

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

სურ. 1. ყურძნის საჭყლეტი მოწყობილობის 

პრინციპული სქემა 

ყურძნის საჭყლეტი მოწყობილობა შეიცავს ჰერ-

მეტულ კორპუსს (1), რომლის უკანა მხრიდან გან-

ლაგებულია სახსრულად დაკავშირებული კარი (2). 

კორპუსის შიგნით არის კონვეიერი, რომელიც 

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

გადადებული ორი ურთიერთპარალელური უწყვე-

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

ლი უჟანგავი მასალისაგან დამზადებული უწყვეტი 

პერფორირებული ლენტისაგან (10). ყველა 

ვარსკვლავა (5) წამყვანია. ამ ვარსკვლავათა 

ლილვები კორპუსიდან გამოყვანილია გარეთ და 

ისევ ვარსკვლავათია (11) დაკავშირებული რე-

ვერსულ ამძრავთან. ლენტის (10) მუშა შტოები 

დამატებით დაყრდნობილია ვარსკვლავებზე (12), 

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

ყენებულია თავისუფლად მაბრუნის საშუალებით. 

(6) და (7) ვარსკვლავა ერთმანეთთან დაკავშირებუ-

ლია მატარით (15), რომელიც დამაგრებულია 

კორპუსის კარზე (2). მატარის მდგომარეობის და-

ფიქსირებისათვის იგი აღჭურვილია ფიქსატორე-

ბით (16), რომლებიც მასთან ერთად აფიქსირებენ 

კარის მდებარეობასაც.  

სურ. 2. ყურძნის საჭყლეტი მოწყობილობის 

განივი კვეთი 

კონვეიერის ლენტის (10) შიგა შტოების მიმართ 

მცირე დაშორებებით განლაგებულია უჟანგავი მა-

სალისაგან დამზადებული გვერდითი პერფორირე-

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

კედლები აღჭურვილია მიმმართველებით (19), (20) 

და ჰორიზონტალური მიმართულებით გადამა-

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

ბულია რევერსიულ ამძრავებთან.  

კორპუსის ძირში განლაგებულია დურდოს შემგ-

როვებელი (25), რომლის ქვედა ნაწილში მოთავ-

სებულია ჩამომშვები ვენტილი (26). კორპუსს აქვს 

ორი მილყელი, რომელთაგან ერთი (27) განლაგე-

ბულია მის ზედა, ხოლო მეორე (28) – ქვედა ნაწილში. 

ყურძნის საჭყლეტი მოწყობილობა შემდეგნაი-

რად მუშაობს: 

კამერაში ნედლეულის ჩატვირთვის მიზნით 

ათავისუფლებენ ფიქსატორებს (16) და მატარი (15) 

კართან (2) ერთად შემობრუნდება სახსარის გარშემო. 

ამის შემდეგ ჩაირთვება კონვეიერის ამძრავი. ნედ-

ლეული (ყურძნის მტევნები) მიეწოდება სახსრის 

მიმართ შემობრუნებული კონვეიერის ნაწილზე, 

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

ნიშნული კონვეიერის მიერ შექმნილი სივრცის 

შიგნით. მატარის შემობრუნება სახსრის გარშემო 

ამარტივებს მოწყობილობის ჩატვირთვას, რადგან 

ნედლეული მიეწოდება მცირე სიმაღლიდან. 

სურ. 3. ყურძნის საჭყლეტი მოწყობილობის 

მატარის კვეთი 

როდესაც ჩატვირთვა დასრულდება, კონვეიე-

რის ამძრავი გამოირთვება, მატარი (15) კართან ერ-

თად სახსრის გარშემო შემობრუნებით დაუბრუნ-

დება საწყის მდებარეობას და კარი ჰერმეტულად 

დაიხურება. ამ პირობებში ნედლეული გვერდითი 

ზედაპირებიდან აღმოჩნდება გვერდით დამჭყლეტ 

კედლებს (17), (18) შორის, ხოლო ყველა დანარჩენი 

მხრიდან – კონვეიერის პერფორირებული ლენტის 

შიგა შტოებს შორის.  

ნედლეულის დაჭყლეტის დაწყებამდე კორპუს-

ში (1) მილყელიდან (28) შეჰყავთ აირადი ნახშირ-

ბადის დიოქსიდი ან გოგირდოვანი ანჰიდრიდი, 

რომლებიც გამორიცხავს დაჭყლეტის პროცესში 

დურდოს ჰაერის ჟანგბადთან კონტაქტის შესაძ-

ლებლობას. ანტისეპტიკური აირის შეყვანის პრო-

ცესში კორპუსიდან მასში არსებული ჰაერი გამო-

დის მილყელის (27) მეშვეობით. ამის შემდეგ ორივე 

მილყელი ჰერმეტულად იკეტება. 

ყურძნის დაჭყლეტისათვის ჩაირთვება ამძრავი 

და დამჭყლეტი პერფორირებული კედლები (17), 

(18) იწყებს ერთმანეთისაკენ გადაადგილებას. ამის

შედეგად ნედლეულის მასაზე ორივე გვერდითი 

მხრიდან იწყება მექანიკური დაწოლა. გამოყოფილი 

ყურძნის წვენი გვერდითი კედლების (17), (18) და 

ლენტის (10) პერფორაციის გავლით ჩამოედინება 

კორპუსის ქვეშ განლაგებულ შემგროვებელში (25). 

დამჭყლეტი გვერდითი კედლები გადაადგილდება 

ნედლეულის მართობულად, რაც გამორიცხავს 

დაჭყლეტის დროს მათ შორის ხახუნის არსებობას. 

ეს თავიდან აგვაცილებს ნედლეულის გადახეხვას 

ჭყლეტის პროცესში და უზრუნველყოფს ხარისხის 

მაქსიმალურად შენარჩუნებას.  
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კედლების (17), (18) გარკვეულ მანძილზე გადა-

ადგილების შემდეგ მათი ამძრავი გადაირთვება 

რევერსზე, რაც განაპირობებს ამ კედლების საწყის 

მდებარეობაში დაბრუნებას. შემდეგ ჩაირთვება 

კონვეიერის ამძრავი და პერფორირებული ლენტი 

(10) იწყებს მოძრაობას. ეს განაპირობებს კონვეიე-

რის შტოებს შორის მოქცეული უკვე ნაწილობრივ 

დაჭყლეტილი მასის ინტენსიურ არჩევას რის შემ-

დეგაც კონვეიერის ამძრავი გამოირთვება და კვლავ 

ჩაირთვება გვერდითი დამჭყლეტი კედლების (17), 

(18) ამძრავი, რომელიც უზრუნველყოფს აჩეჩილი

მასის ხელახალ დაჭყლეტას და წვენის ინტენსიურ 

გამოყოფას. ამის შემდეგ პროცესი კვლავ მეორდება 

ნედლეულის მასის სრულ დაჭყლეტამდე. 

როდესაც ყურძნის მასის დაჭყლეტის პროცესი 

დასრულებულია, გამოყოფილი დურდო გროვდება 

კორპუსის ძირში განლაგებულ შემგროვებელში 

(25), საიდანაც ჩამომშვები ვენტილის (26) გავლით 

ის მოწყობილობიდან გამოიტვირთება, რისთვისაც 

დამჭყლეტი კედლები (17), (18) უბრუნდება საწყის 

მდებარეობას. ფიქსატორები (16) თავისუფლდება 

და მატარი (15) კართან (2) ერთად შემობრუნდება 

სახსრის გარშემო, რის გამოც კონვეიერის ნაწილი 

კვლავ გამოვა კორპუსის გარეთ. კონვეიერის 

ამძრავი რევერსზე ჩაირთვება და პერფორირებული 

ლენტი (10) ისეთი მიმართულებით მოძრაობს, რომ 

მასზე არსებული ჭაჭა გარეთ გამოაქვს. კონვეიერის 

ლენტის დაცლის შემდეგ მოწყობილობა მზადაა 

ყურძნის ახალი მასის ჩასატვირთად.  

წარმოდგენილი მოწყობილობა შეიძლება გან-

ლაგდეს ავტომობილის ძარაზე. ასეთ შემთხვევაში 

კონვეიერისა და დამჭყლეტი კედლების რევერსუ-

ლი ამძრავების ამოქმედება ხორციელდება ავტომო-

ბილის გამანაწილებელი კოლოფიდან, ხოლო მა-

რთვა – ავტომობილის კაბინიდან მძღოლის მიერ. 

ასეთი კონსტრუქციული გადაწყვეტა საშუალებას 

იძლევა ყურძნის დაჭყლეტის პროცესი დაიწყოს 

მოკრეფიდან უმოკლეს ვადაში – ვენახიდან გადა-

მამუშავებელი საწარმოსაკენ ტრანსპორტირებისას. 

ეს ამცირებს საწარმოში მიმდინარე ტექნოლოგიუ-

რი პროცესის ხანგრძლიობას, რადგან სატრანსპორ-

ტო მოწყობილობიდან უკვე გამზადებული (დაჭყ-

ლეტილი) დურდო ჩაიტვირთება საწარმოს სადუ-

ღარ ავზებში. 

დასკვნა 

წარმოდგენილი კონსტრუქცია უზრუნველყოფს 

ყურძნის ჭყლეტას პრაქტიკულად სტერილურ პი-

რობებში, რადგან მუშაობის პროცესში ჰერმეტული 

კორპუსი შევსებულია ანტისეპტიკური აირით. 

ამასთანავე, ჭყლეტის პროცესში დამჭყლეტი კედ-

ლები გადაადგილდება დასამუშავებელი მასის 

მართობულად, რაც გამორიცხავს ამ მასის ნაწილა-

კების გადახეხვას. ორივე აღნიშნული ტექნიკური 

გადაწყვეტა განაპირობებს მაღალი ხარისხის 

ნაწნეხი მასის მიღების შესაძლებლობას. არსებულ 

მოწყობილობებთან შედარებით ახალი კონსტრუქ-

ცია გარკვეულწილად გართულებულია, მაგრამ ამ 

გართულებას ანაზღაურებს მოწყობილობის ნედ-

ლეულით (ყურძნით) ჩატვირთვისა და მზა ნახე-

ვარფაბრიკატების (დურდოსა და წვენის) გამოტ-

ვირთვის გამარტივებული სქემა. ახალი მოწყობი-

ლობა ავტომობილის ძარაზე განლაგების შემთხვე-

ვაში უზრუნველყოფს ნედლეულის გადამუშავებას 

ვენახიდან საწარმოში ტრანსპორტირების პროცეს-

ში. ასეთ შემთხვევაში მიიღწევა ნედლეულის გადა-
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მუშავება მოკრეფიდან უმოკლეს ვადაში და საწარ-

მოში მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესის ხანგრ-

ძლივობა შემცირდება. ტრანსპორტირების პროცეს-

ში ან დაჭყლეტილი მასის გამოტვირთვის შეყოვნე-

ბის შემთხვევაში ნედლეულის ხარისხის გაუარესე-

ბას გამორიცხავს მოწყობილობაში ყურძნის გადა-

მუშავება ჰერმეტული კორპუსის შიგნით შექმნილ 

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

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

ქალაქ ფოთსა და მის საზღვაო რეგიონში რამ-

დენიმე ათეული წელია არსებობს გარემოსდაცვითი 

და გეომორფოლოგიური ხასიათის დღემდე გადაუჭ-

რელი პრობლემები, რაც განაპირობა ამ რეგიონში ან-

თროპოგენურმა ჩარევებმა [1]. 

ნაშრომში1 განხილულია ქალაქ ფოთის პორტის 

ახალი მოლოს გავლენა სანაპირო ზოლში მიმდინარე 

 
1 *კვლევა განხორციელდა  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით   YS 

21_108  საგრანტო პროექტის ფარგლებში. 

ლითოდინამიკურ პროცესებზე. ნატანის სანაპირო 

ზოლში ტრანსპორტირების სიჩქარეების შესასწავ-

ლად გამოყენებულია ნატანის მასის მუდმივობის 

განტოლება, რომლის ამოსახსნელად ვიყენებთ სას-

რულ ელემენტთა მეთოდს და კრანკლ-ნიკოლსონის 

სქემებს. ჩატარებულია რიცხვითი ექსპერიმენტები 

და განსაზღვრულია ნატანის ნაპირგასწვრივი და 

ნაპირის მართობული ტრანსპორტირების სიჩქარე-

ები. გაანგარიშებები გვიჩვენებს, რომ 1,5 მლნ მ3 მო-
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ცულობის ნატანი ნაპირგასწვრივ მიგრირებს ნაბა-

დის დელტის მიდამოებში, აქედან 0,065 მლნ მ3 - 

დელტის ჩრდილოეთით ხობისწყლამდე, ხოლო 

0,8325 მლნ მ3 – დელტის სამხრეთით ნავსად-

გურამდე. დარჩენილი 0,25მლნ მ3, ტრანსპორტირ-

დება დასავლეთის მიმართულებით ნაპირის მართო-

ბულად და ილექება ზღვის წყალქვეშა ფერდზე.  

პორტის ახალი მოლოს აშენების შემდეგ სამხ-

რეთის მიმართულებით სრულად გადაიკეტება ნა-

ტანის ნაპიგასწვრივი მოძრაობა და მყარი ნატანი 

დაიწყებს დალექვას მოლოს ჩრდილოეთით. ეს 

დროთა განმავლობაში გამოიწვევს ნაბადის არხის 

სამხრეთი ტოტის გადაკეტვას. ნაბადის არხის წყლის 

მთლიანი ხარჯი გადაინაცვლებს ჩრდილოეთ ტოტ-

ში და იქ დაიწყება ახალი დელტის ფორმირება. 

საკვანძო სიტყვები: მოლო; ნატანი; ნაპირი; 

ტალღა.

 

 

შესავალი 

ქალაქის ხშირი დატბორვისგან დაცვის მიზნით, 

მდინარე რიონის ძირითად ნაკადს 1939 წელს შეუც-

ვალეს კალაპოტი ჩრდილოეთის მიმართულებით, 

რის შემდგომაც იგი ზღვაში ჩაედინება ნაბადის 

არხით. ამ ღონისძიებამ ზღვის ნაპირზე, რიონის 

ძველ შესართავთან შექმნა პლაჟწარმომქმნელი ნატა-

ნის აუნაზღაურებელი დეფიციტი. ფოთის სამხრეთ 

ნაწილში კატასტროფულად წაირეცხა სანაპირო ზო-

ლი. ნაბადის არხის ზღვასთან შესართავში კი შეიქმნა 

მზარდი დელტა (სურ. 1). 

 
 

 
სურ. 1. ქალაქ ფოთის სანაპირო ზოლის სქემა. 
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დღეს ქალაქ ფოთის სანაპირო ზოლზე ახალი 

რეალობა შეიქმნა. დაიწყო ფოთის ახალი ნავსადგუ-

რის მშენებლობა, რომლის მოლო სათავეს იღებს ნაბა-

დის დელტის სამხრეთ ტოტთან და ზღვაში შედის 

დაახლოებით 1კმ მანძილზე [2] (სურ. 1).  

ახალი მოლოს აშენება გამოიწვევს ფოთის სანაპი-

რო ზოლში ზღვის ჰიდროლოგიური და ჰიდრო-

მეტრიული რეჟიმების ცვლილებას. რაც უშუალოდ 

აისახება მდინარე რიონის ნაბადის არხის სამხრეთი 

ტოტის მიერ შემოტანილი ნატანის ტრანსპორტირე-

ბის არსებული რეჟიმების ცვლილებებში. 

გარდა ამისა, ახალი პორტის 1640 მეტრი სიგრძის 

მოლო, რომელიც ზღვაში შედის 1კმ მანძილზე 12 

მეტრი სიღრმის იზობატამდე, თითქმის მთლიანად 

გადაკეტავს პლაჟშემქმნელი ნატანის მოძრაობას 

სამხრეთის მიმართულებით [2]. შესაბამისად შემ-

ცირდება მდინარე რიონის ნაბადის არხიდან 

არსებული პორტის სამხრეთ დასავლეთით მდებარე 

კანიონში (სურ.1) შეტანილი ნატანის მოცულობა. 

ამჟამად კანიონი წონასწორობაშია, მაგრამ ნატანის 

მიწოდების შემცირების გამო შეიძლება დაიწყოს 

მოძრაობა ნაპირისკენ და საფრთხე შეუქმნას არ-

სებული ნავსადგურის ფუნქციონირებას. 

ნაშრომის მიზანია მდინარე რიონისა და ზღვის 

სანაპირო ზოლის არსებული ჰიდროლოგიური და 

ჰიდრომეტრიული პარამეტრების გათვალისწინე-

ბით ქალაქ ფოთის მშენებარე ახალი პორტის მო-

ლოს გავლენის შესწავლა ნაბადის დელტის კონფი-

გურაციის ცვლილებებზე და სანაპირო ზოლში მიმ-

დინარე ლითოდინამიკურ პროცესებზე. 

 

 

ძირითადი ნაწილი 

ნაპირის ცვლილებას იწვევს როგორც ტალღის 

მოძრაობა, ისე სანაპირო დინებები. ნაბადის დელ-

ტის მიმდებარე სანაპირო ზოლში ნატანის ტრანს-

პორტირებისა და ზღვის ფსკერის ტოპოგრაფიის 

ცვლილებების შესასწავლად ვისარგებლოთ ნატანის 

მასის მუდმივობის კანონით, საიდანაც მიიღება 

წყლის სიღრმის ცვლილების განტოლება [1], [5], [6]:  

 ,yx
qqh

t x y


 

  
  (1) 

სადაც x  და y  არის ჰორიზონტალური კოორდი-

ნატები, xq  და yq  კი – ელემენტის საზღვრებში ნატა-

ნის მოძრაობის სიჩქარე x  და y  მიმართულებებით. 

მოძრაობის მოცულობითი სიჩქარეები ( , )x yq q  გამო-

ისახება ელემენტის ვერტიკალური განივი კვეთის 

მიერ დროის ერთეულში გატარებული ეფექტური 

ნატანის მოცულობით. ნატანის მოძრაობის სიჩქარის 

განსასაზღვრავად მიღებულია ფორმულა: 

       , , ,x y cx cy wx wyq q q q q q  ,  (2) 

სადაც ( , )cx cyq q  გასაშუალოებული დინებებით გამო-

წვეული ნატანის მოძრაობის სიჩქარეებია, ( , )wx wyq q
 

კი – ტალღებით გამოწვეული ნატანის გადაადგილე-

ბის სიჩქარეები. დინებებით გამოწვეული სიჩქარე 

გამოითვლება ფორმულით: 

 cx cq QU , cy cq QV ,  

  (3)  

 ( ) /c c m crQ A g    , 

 

სადაც U  და V  არის გასაშუალოებული დინებების 

სიჩქარეები x  და y  მიმართულებებით, cA =0,1-1 
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რიგის უგანზომილებო კოეფიციენტი, m  – ტალ-

ღებისა და დინებების ერთობლივი მოქმედებით 

გამოწვეული ფსკერული ძვრის ძაბვის მაქსიმუმი. 

21
ˆ

2m CW bf u  , ˆbu  – ფსკერული ორბიტული სიჩქა-

რის ამპლიტუდა, cwf  – ფსკერის ხახუნის კოეფი-

ციენტი, cr  – ფსკერის კრიტიკული ძვრის ძაბვა, 

რომლის დროსაც ნატანის ამოძრავება ხდება (თუკი 

cr   , მაშინ 0cQ  ). 

ტალღების მიერ ნატანის მოძრაობას უმეტესად 

იწვევს ფსკერული ტალღური სიჩქარის ასიმეტრია 

და უფრო რთულია. ამ დროს გასათვალისწინებელია 

ტალღათა დიფრაქცია, რეფრაქცია, დამსხვრევა, 

არეკვლა და ფსკერის დახრილობა. ტალღებით 

გამოწვეული ნატანის გადაადგილების სიჩქარე გა-

მოითვლება ფორმულით [1], [4], [5]: 

  ˆ coswx d w bq F Q u  ,  

 ˆ sinwy d w bq FQ u  ,  (4) 

   /w w m crQ A g    , 

სადაც wA  არის კოეფიციენტი განზომილების გარე-

შე, ˆbu  – ფსკერული ორბიტული სიჩქარის ამპლიტუ-

და,  – კუთხე ტალღების გავრცელების მიმართუ-

ლებასა და x  ღერძს შორის. wA  კოეფიციენტი 

ტოლია: 

  
 

0

21
w

w w

w f
A B

s sgd



,  

   / ,ss      

m  არის ტალღებითა და დინებებით გამოწვეული 

ძვრის მაქსიმალური ძაბვა, v  – ფსკერის ფორიანობა, 

wf  კი – ხახუნის ტალღური კოეფიციენტი. wf -ს 

მნიშვნელობა დამოკიდებულია ორბიტული სიჩქა-

რის ამპლიტუდასა და პერიოდზე, აგრეთვე ფსკერის 

მახასიათებლებზე. მაგალითად, თუ ფსკერი შედგება 

ქვიშისაგან 0,2d  მმ, 0 2,4w  სმ/წმ, 0, 4  , 

1, 65s   და 7wB   და 0,01 ~ 0, 2wf  , მაშინ 
wA -ს 

მნიშვნელობა იცვლება 0,1 ~ 1wA   დიაპაზონში. 

გამოთვლების დროს wA მუდმივია. (4) ფორმუ-

ლებში: 
 

 tanh c
d d

c

F k
  

   
, 

2
'

0 0

ˆbuh h

L sgd L
   ,  (5) 

 

სადაც c  არის ნულოვან წერტილში П-ს კრი-

ტიკული მნიშვნელობა (სადაც ნატანის განივი მოძ-

რაობა ნულის ტოლია), c – ერთეული რიგის სიდი-

დე და ზუსტდება გამოთვლების პროცესში.  

(4) ტოლობები დამოკიდებულია ფსკერულ ხა-

ხუნზე (ძვრის კრიტიკულ ძაბვებზე), რომლის მნიშვ-

ნელობა უნდა განისაზღვროს ტალღებისა და დინე-

ბების გავლენით. ნატანის მოძრაობის კრიტიკული 

პირობა განისაზღვრება შილდსის პარამეტრის კრი-

ტიკული მნიშვნელობით, რომელიც ტოლია 

  /c cr s gd     . 

ქვიშის მცირე ზომის ნაწილაკისთვის 

( 0,1 ~ 0,4)d   შილდსის კრიტიკული პარამეტრის 

მნიშვნელობა უდრის 0,11, მსხვილი ქვიშისთვის კი – 

0,06 -ს.  

ფორმულებს, რომლებითაც განისაზღვრება 

 , ,x yq q  ფსკერის დახრის ფაქტორის გათვალისწი-

ნებით ექნება შემდეგი სახე:  

  '
x x s x

h
q q q

x



 


, '

y y s y

h
q q q

y
 

 


  (6) 

და (1)-ის ნაცვლად მივიღებთ: 
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''
yx

qqh

t x y


 

  
.  (7) 

ამოხსნის ალგორითმი. მე-6 განტოლებაში შემო-

ვიღოთ აღნიშვნები:  
 

 xA q , xB q , yC q , yD q  
  

და (7) გადავწეროთ შემდეგი სახით: 
 

 
h h h

A B C D
t x x y y

                  
 

  
(8) 

 

 თუ განვაზოგადებთ ამოცანას, (8) განტოლების 

განზოგადებული ამოხსნა ვუწოდოთ  1
2h W   ფუნქ-

ციას (  1
2W  – სობოლევის ფუნქცია), რომელიც აკმა-

ყოფილებს [1, 3] განტოლებას: 

 
, ,i j i j

S S

h h
dS A B dS

t x x
             

 ,i j

S

h
C D dS

y y


  
    
 .  (9) 

ნებისმიერი  
0

1
, 2i j W  , აქ  

0
1

2W  თავის პირველი 

რიგის წარმოებულთან ერთად კვადრატულად შეჯა-

მებადი ფუნქციების სივრცეა, რომელიც ნულს 

უტოლდება საზღვარზე და S  არის შიგნით ნების-

მიერ ფიქსირებულ მნიშვნელობას იღებს. 

გრინის ფორმულის გამოყენებთ (9)-ში მივიღებთ: 

 ,
,

i j
i j

S S

h h
dS A B dS

t x x




            

 ,i j

S

h
C D dS

y y

 
    
 .  (10) 

შევადგინოთ აპროქსიმაციის სქემა; ავაგოთ ბა-

დურ-მართკუთხოვანი არე ∆𝑥 = 𝑎 და ∆𝑦 = 𝑏 ბიჯით 

და პროექციულ-სხვაობიანი სქემის ასაგებად ამ არე-

ზე ბადის თითოეულ კვანძს შევუთავსოთ კურანტის 

ფუნქცია, რომელიც ბადის მოცემულ კვანძში ტოლია 

ერთის, დანარჩენ კვანძებში კი – ნულის [3, 5]. 

      
   ,

1, , ,
,

0, , ,
m n i j

i j m n
x y

i j m n


 


. 

ფუნქციებს  , ,m n i jx y
 
მატარებლად აქვს ექვს-

კუთხედი და ყოველი  , ni j S -სთვის (10) ტოლო-

ბას ექნება შემდეგი სახე: 

  
,

1 , 2 1, 3 , 1
i j

i j i j i j

dh
E h E h E h

dt
       

 4 1, 5 , 1i j i jE h E h F    ,   (11)  

მე-(11) ფორმულაში შემავალ კოეფიციენტებს 

ვსაზღვრავთ იმავე არეზე ტალღური და სანაპირო 

დინებების განტოლებების ამონახსნების საშუალე-

ბით[4]. 

მე-(11) განტოლების ამოხსნისას დროში მეორე 

რიგის აპროქსიმაციას უზრუნველყოფს კრანკ-ნი-

კოლსონის სქემა და საბოლოოდ მივიღებთ: 

1 1 1 131 2 4
, 1, , 1 1,

1 5 1
, 1 ,

3 52 4
1, , 1 1, , 1

2 2 2 2

2 2

.
2 2 2 2

m m m m
i j i j i j i j

m m
i j i j

m m m m
i j i j i j i j

EE E Eab
h h h h

t

E Eab
h h

t

E EE E
h h h h F

   
  




   

       
      

    

(12) 

მე-(12) განტოლება ეფექტურად იხსნება ზედა 

რელაქსაციის მეთოდით შესაბამისი საწყისი და სა-

საზღვრო პირობების დროს.  

 

რიცხვითი ამოხსნები. მდინარე რიონის ნატანის 

ნაპირგასწვრივი მოძრაობის სქემა და ინტეგრების 

არე ნაჩვენებია მე-2 სურ-ზე. 
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სურ. 2. ნატანის ნაპირგასწვრივი მოძრაობის სქემა  

და ინტეგრების არე 

ინტეგრების არის ზომებია: ნაპირის გასწვრივ 

4000 მეტრი (ბიჯი 50y b   მ), ნაპირის მართობუ-

ლად 980 მეტრი (ბიჯი 7x a   მ) (სურ. 3). ტალ-

ღების მახასიათებლებია: 2,5sH  მ, 7pT  წმ. რიცხ-

ვითი ექსპერიმენტების შედეგები ნაჩვენებია 3-5 

სურ-ებზე. 

სურ. 3. ნატანის ტრანსპორტრების სიჩქარე yq  მ2/წმ, როცა i=1,…,141; j=10
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სურ. 4. ნატანის ტრანსპორტრების სიჩქარე yq  მ2/წმ, როცა i=1,…,141; j=70

სურ. 5. ნატანის ტრანსპორტრების სიჩქარე xq მ2/წმ, როცა i=1,…,141; j=40 

შედეგების ანალიზი. რიცხვითი ამოხსნების დროს 

აღებულია დასავლეთის მიმართულებების ტალღები, 

კერძოდ დასავლეთის, ჩრდილო-დასავლეთისა და 

სამხრეთ-დასავლეთის. მე-3 სურ-ზე ნაჩვენებია 

ნატანის ნაბადის დელტის სამხრეთის მიმარ-

თულებით ტრანსპორტირების სიჩქარეები სხვა-

დასხვა წერტილში. ნაჩვენებია, რომ ნატანის სამხრეთ 

მიმართულებით ტრანსპორტირების სიჩქარეები 

მნიშვნელოვანია ნაპირიდან 100 მეტრის დაშორებით 

800-მეტრიან ზოლში  15,  . . . , 130i  და მისი მაქსი-

მალური მნიშვნელობა 5
ymax 6.2 10q   მ2/წმ. საშუა-

ლოდ დელტის სამხრეთით ნატანის ტრანსპორტი-

რების მოცულობითი სიჩქარეა 0,027მ3/წმ, ხოლო 

სამხრეთ მიმართულებით წელიწადში ტრანსპორტი-

რებული ნატანის მოცულობა არის 850000 მ3.  

მე-4 სურ-ზე ნაჩვენებია ნატანის ჩრდილოეთის 

მიმართულებით ტრანსპორტირების სიჩქარეები 

სხვადასხვა წერტილში. მე-4 სურ-დან გამომდინა-

რეობს, რომ ნატანის ჩრდილოეთის მიმართულებით 

ტრანსპორტირების სიჩქარეები მნიშვნელოვანია 

ნაპირიდან 100 მეტრის დაშორებით 800-მეტრიან 

ზოლში (𝑖 = 15, … ,130) და მისი მაქსიმალური 

მნიშვნელობა ტოლია 5
ymax 106.5 q მ2/წმ. საშუა-

ლოდ დელტის სამხრეთით ნატანის ტრანსპორტი-

რების მოცულობითი სიჩქარეა 0,021მ3/წმ, ხოლო 

წელიწადში ტრანსპორტირებული ნატანის მოცუ-

ლობა არის 650000 მ3. 

მე-5 სურ-ზე ნაჩვენებია ნაპირის მართობულად 

(დასავლეთით) ნატანის ტრანსპორტირების სიჩქა-

რეები სხვადასხვა წერტილში. აქედან გამომდინა-

რეობს, რომ ნატანის დასავლეთის მიმართულებით 
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ტრანსპორტირების სიჩქარეები მნიშვნელოვანია 

ნაპირიდან 70 მეტრიდან 1000 მეტრ მანძილამდე. თუ 

ავიღებთ, რომ წყალქვეშა ფერდის საშუალო ქანობია

0.011,   მაშინ წყლის სიღრმე ნაპირიდან 1000მ 

დაშორებით იქნება 11მ. ე.ი. მყარი ნატანის ძირითა-

დი მასა ნაბადის დელტის მიდამოებში ნაპირის მარ-

თობულად გადაადგილდება 11 მეტრ სიღრმემდე. 

ნატანის ტრანსპორტირების მაქსიმალური სიჩქარე 

ტოლია 4
ymax 6.7 10q    მ2/წმ. მდინარე რიონის ნაბა-

დის არხის მიერ შემოტანილი პლაჟშემქმნელი ნატა-

ნის მოცულობა შეადგენს დაახლოებით 4 მლნ. მ3 

წელიწადში [2]. გაანგარიშებები გვიჩვენებს, რომ 1,5 

მლნ. მ3 მოცულობის ნატანი განიცდის ნაპირგასწვ-

რივ მიგრაციას ახალი დელტის მიდამოებში, 0,65 

მლნ. მ3 დელტის ჩრდილოეთით ხობისწყლამდე, 

ხოლო 0,85 მლნ.მ3 დელტის სამხრეთით ნავსად-

გურამდე. ამიტომ დარჩენილი 2,5∙104 მ3, რომელიც 

ტრანსპორტირდება დასავლეთის მიმართულებით 

დაილექება ზღვის წყალქვეშა ფერდზე და ზღვის 

ფსკერი საშუალოდ აიწევს 11 სმ-ით წელიწადში. ამ 

მონაცემებით ნაბადის დელტა 10 წელიწადში წაი-

წევს წინ ზღვაში დაახლოებით 100-110 მეტრით. 

დასკვნა 

ახალი მოლოს აშენების შემდეგ მის ჩრდილოე-

თით შესუსტდება სამხრეთ-დასავლეთის ტალღების 

ზემოქმედება, სრულად გადაიკეტება ნატანის ნაპირ-

გასწვრივი მოძრაობა სამხრეთის მიმართულებით და 

0,85 მლნ. მ3 მოცულობის მყარი ნატანი დამატებით 

დაიწყებს დალექვას ახალი მოლოს ჩრდილოეთით. 

მდინარე რიონის ამჟამად არსებული ჰიდროლოგიუ-

რი და ჰიდრომეტრიული მონაცემების შემთხვევაში 

დიდი რაოდენობის ნატანის აკუმულაცია დროთა 

განმავლობაში (დაახლოებით 5-6 წელი) გამოიწვევს 

ნაბადის არხის სამხრეთი ტოტის გადაკეტვას. შესა-

ბამისად, მდინარე რიონის ნაბადის არხის წყლის 

მთლიანი ხარჯი გადაინაცვლებს ჩრდილოეთ ტოტში 

და იქ დაიწყება ახალი დელტის ფორმირება. 
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Abstract. In the city of Poti and its maritime region, for several decades there have been of environmental and 
geomorphological problems, which have been caused by anthropogenic interventions in this region. The impact of 
the breakwater of the new port of Poti on lithodynamic processes in the coastal zone is discussed in the paper. 

The sediment mass constancy equation is used in numerical experiments to determine the velocities of overbank 
and bank-driven sediment transport. To solve this equation, we use the finite element method and Crank–Nicolson 
schemes. According to calculations, 1,500,000 m3 of sediment migrates along the Nabada delta's banks, 850,000 m3 
south of the delta to the harbor, and 65,000 m3 north of the delta to Khobiskal. The remaining 2,500,000 m3 is moved 
along the shore in a westerly direction before being dumped on the sea's underwater slope. 

After the new breakwater is built, all fine sediment movement in that direction will be stopped, and solid 
sediment will start to settle to the north of the new breakwater. Eventually, this will cause the southern branch of 
the Nabada Canal to become blocked. 

The total flow of water from the Nabada canal will be transferred to the northern branch, and the formation of a 
new delta will begin there. 
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ანოტაცია. ცემენტისფუძიანი კომპოზიციური 

მასალების რეოლოგიური თვისებების კვლევა დატ-

ვირთვისა და ზემოქმედების სხვადასხვა პირობებ-

ში აუცილებელია კონსტრუქციების გაანგარიშების 

სრულყოფილი თეორიის და შესაბამისი გაუმჯობე-

სებული საანგარიშო მეთოდების შესამუშავებლად. 

სტატიაში გამოკვლეულია ბეტონების რეოლო-

გიური მახასიათებლების დამოკიდებულება მასა-

ლათა ტენშემცველობასა და ასაკზე. ჩატარებულია 

ტრადიციული (ბეტონი, წვრილმარცვლოვანი ბეტო-

ნი) და ახალი (ფოლადფიბრობეტონი, ბაზალტფიბ-

რობეტონი) კომპოზიტების ნიმუშების ხანმოკლე და 

ხანგრძლივი (ცოცვადობა) გამოცდები გაჭიმვაზე. 

ექსპერიმენტებს (როგორც ხანმოკლე, ისე ცოცვა-

დობაზე) ვატარებდით 0 3,7,14,28,60t   და 180 

დღის ასაკის ნიმუშებზე. ცოცვადობაზე ცდების 

ხანგრძლივობა იყო 180 დღე. 

მიღებული მონაცემებიდან ვსაზღვრავდით სხვა-

დასხვა ტენშემცველობისა და ასაკის კომპოზიტების 

კუმშვა-გაჭიმვის ცოცვადობის ბირთვებს. 

ცოცვადობაზე ცდების შედეგების ანალიზით 

ნაჩვენებია, რომ კომპოზიტების ცოცვადობის ბირთ-

ვების დამოკიდებულება მასალათა ტენშემცველო-

ბაზე წრფივია. შემუშავებულია მასალათა კუმშვა-

გაჭიმვის ცოცვადობის ბირთვის ტენშემცველობაზე 

დამოკიდებულების ამსახველი გამოსახულება.  

 დადგინდა, რომ ცოცვადობის ბირთვების დამო-

კიდებულება მასალის ასაკზე კარგად აისახება ხა-

რისხობრივი ფუნქციით. შემუშავებულია ფუნქციის 

გამოსახულება და განსაზღვრულია ხარისხის მაჩ-

ვენებლების სიდიდე კომპოზიტებისთვის. შექმნი-
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ლია კომპოზიტების კუმშვა-გაჭიმვის ცოცვადობის 

ბირთვის ასაკზე დამოკიდებულების ამსახველი გა-

მოსახულება. 

ჩატარებული კველევის შედეგად შექმნილია ცე-

მენტისფუძიანი კომპოზიტების კუმშვა-გაჭიმვის 

ცოცვადობის ბირთვების ახალი სახის უნივერსალუ-

რი მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს მასალის 

ასაკს და ტენშემცველობას. 

 

საკვანძო სიტყვები: ასაკი; ბეტონი; გამოსახუ-

ლება; კომპოზიტი; კუმშვა-გაჭიმვა; მოდელი; ტენ-

შემცველობა; ფუნქცია; ცოცვადობის ბირთვი; ხა-

რისხი.

 

შესავალი 

ჩატარებულია ცემენტისფუძიანი კომპოზიტების 

(ბეტონი, წვრილმარცვლოვანი ბეტონი, ფოლადფიბ-

რობეტონი, ბაზალტფიბრობეტონი) ნიმუშების ხან-

მოკლე და ხანგრძლივი გამოცდები გაჭიმვის დროს. 

გამოცდებისთვის მზადდებოდა სხვადასხვა ნი-

მუში – 50 მმ სისქის ბრტყელი „რვიანი“, რომლის 

საერთო სიგრძე იყო 530 მმ, სიგანე მუშა ნაწილში კი 

– 70 მმ. 

ხანმოკლე გამოცდები გაჭიმვაზე ჩატარებულია 

გამოსაცდელ მანქანაზე „Instron 5” სპეციალური 

დამხმარე ხელსაწყოს გამოყენებით [1]. 

გამოცდები ცოცვადობაზე ჩატარებულია სპეცია-

ლურ გამოსაცდელ დანადგარებზე (რაოდენობა 12 

ცალი). რომლებიც ცნობილი და აპრობირებულია [1]. 

ყველა ნიმუში დამზადების შემდეგ ინახებოდა 

და იცდებოდა „სტანდარტულ“ პირობებში – ჰაერის 

ფარდობითი ტენიანობა 100%  , ტემპერატურა 

T 20 1 C   . ასეთ პირობებში 28 დღის ასაკის ნი-

მუშები მიღებულია „სტანდარტულად“ 0 CT 28.t t   

ექსპერიმენტებში (როგორც ხანმოკლე ასევე ხანგრძ-

ლივი) იცდებოდა 0 3,7,14,28,60t   და 180 დღის ასა-

კის ნიმუშები. 

ცოცვადობაზე გამოცდების ხანგრძლივობა იყო 

0 180t t   დღე. ცოცვადობაზე ცდებში სხვადასხვა 

ასაკის ნიმუშის დატვირთვის დონე იყო შესაბამისი 

მრღვევი ძაბვების 0.5. 

ცოცვადობის მახასიათებლების მასალების ტენ-

შემცველობაზე დამოკიდებულება განისაზღვრებო-

და მუდმივი ასაკის ( 0 28t  ) და ტემპერატურის  

( T 20 1 C   ) დროს სხვადასხვა ტენშემცველობის 

ნიმუშების გამოცდების შედეგებით. გამოცდები 

ცოცვადობაზე ჩატარებულია კომპოზიტების შემდე-

გი მუდმივი ტენშემცველობის დროს: mW W   

4.7%  („სტანდარტული“ ნიმუშები), W=2.7; 2.2 და 

1% მასის მიხედვით. ტენშემცველობის სხვადასხვა 

დონის მიღწევა ხდებოდა „სტანდარტული“ ნიმუ-

შების გამოშრობით საშრობ კარადაში, 0T 105 C -ის 

დროს. ცოცვადობის ექსპერიმენტის განმავლობაში 

ნომუშებში შესაბამისი მუდმივი ტენშემცველობის 

დონის შენარჩუნება ხდებოდა მათი ზედაპირის 

იზოლაციით პარაფინისა და პოლიეთილენის აპკის 

მეშვეობით. 

ცოცვადობის მახასიათებლების მასალის ასაკზე 

დამოკიდებულება განისაზღვრებოდა მუდმივი ტენ-

შემცველობის ( W=4.7% ) და ტემპერატურის (T 

20 1 )C    დროს სხვადასხვა ასაკის ( 0t 

3, 7,14, 28, 60 ,180 დღე) ნიმუშების გამოცდების შე-

დეგებით. 
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ძირითადი ნაწილი 

ხანმოკლე გამოცდებით გაჭიმვაზე დადგენილია 

სხვადასხვა ტენშემცველობისა და ასაკის კომპოზი-

ტის სიმტკიცის მაჩვენებლები [2]; [3]; [4].  

ცოცვადობის დეფორმაციების მნიშვნელობები-

დან (4 ტყუპისცალი ნიმუშის საშუალო) განისაზღვ-

რებოდა კუმშვა-გაჭიმვის ცოცვადობის ბირთვები. 

დადგენილია, რომ მუდმივი 0t  ასაკისა და T ტემ-

პერატურის დროს ტენშემცველობის გამოკვლეულ 

დიაპაზონზე (1 W 4.7%  ) ცოცვადობის ბირთ-

ვები 0 1t t t  -თვის გამოიხატება შემდეგი სახის 

ლოგარითმული ფუნქციით:  

0 0( , , ) A ( , )p pt t W t W    

 0
0

1

B ( , ) lgp
t t

t W
t


  ,  (1) 

სადაც p  არის კუმშვა-გაჭიმვის ცოცვადობის 

ბირთვი; t  – დრო; 0t  – ნიმუშის ასაკი ცდის დასაწ-

ყისში; W – ნიმუშის ტენშემცველობა; 0t t  ცდის 

ხანგრძლივობა; 1 0 2t t t    დღე; p  და p  კონ-

სტანტები განისაზღვრება უმცირეს კვადრატთა 

მეთოდით პირველი ცხრილის მონაცემებით და (1) 

ფორმულით ნიმუშების ტენშემცველობის სხვადა-

სხვა მნიშვნელობის დროს. 

 

ცხრილი 1 

სხვადასხვა ტენშემცველობის კომპოზოტის კუმშვა-გაჭიმვის ცოცვადობის  
ბირთვები დროის მიხედვით 

W% 
610p   მგპა, დროში, 0t t  დღე 

1 2 10 20 30 60 120 180 
წვრილმარცვლოვანი ბეტონი 

4.7 44.9 66.0 75.0 82.0 90.0 98.0 104.0 
2.7 39.5 52.8 56.7 60.0 64.6 69.7 73.0 
2.2 36.0 46.1 51.0 54.0 59.0 63.0 65.7 
1.0 33.1 37.6 40.0 41.6 43.8 46.1 46.6 

ფოლადფიბრობეტონი 
4.7 37.1 52.0 57.0 60.0 66.0 71.5 74.0 
2.7 36.8 44.4 48.1 50.0 52.9 56.6 58.0 
2.2 35.4 42.0 44.4 45.9 48.5 51.0 52.0 
1.0 34.9 40.5 41.1 41.6 42.5 43.9 44.4 

ბეტონი 
4.7 42.5 62.5 71.4 77.8 85.6 93.1 98.5 
2.7 37.3 50.0 53.6 56.8 62.0 66.4 69.4 
2.2 33.9 43.8 48.6 50.8 55.3 58.7 61.6 
1.0 31.3 35.5 37.5 39.5 41.5 43.6 44.1 

ბაზალტფიბრობეტონი 
4.7 39.2 54.6 60.0 63.0 73.5 76.3 78.5 
2.7 38.8 46.9 50.2 52.5 55.7 59.6 60.8 
2.2 37.3 44.5 47.1 48.5 51.4 54.0 55.1 
1.0 36.8 42.7 43.2 43.8 44.7 46.0 46.8 
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კონსტანტების სიდიდეები ნიმუშების ტენშემ-

ცველობაზე დამოკიდებულებით მუდმივი ასაკის  

( 0 28t   დღე) და ტემპერატურის ( T 20 1 C   ) 

დროს მოცემულია მე-2 ცხრილში. 

p , p -ს მნიშვნელობების აგებით კოორდინა-

ტებში ( p , p ) ∞ W დავრწმუნდებით, რომ კონს-

ტანტების დამოკიდებულება ტენშემცველობაზე საკ-

მარისი სიზუსტით არის წრფივი. ტენშემცველობის 

მიღებულ დიაპაზონში m1 W W 4.7%    p  და 

p  კონსტანტების დამოკიდებულებას ტენშემცვე-

ლობაზე გამოვხატავთ (2) გამოსახულებებით:  

 

ცხრილი 2 

6(A ,B ) 10p p
 მგპა 1  მნიშვნელობები ტენშემცველობაზე დამოკიდებულებით 

 
W% 

წვრილმარცვლოვანი 
ბეტონი 

ბეტონი 
ფოლადფიბრო-

ბეტონი 
ბაზალტფიბრო-

ბეტონი 

p  p  p  p  p  p  p  p  

4.7 45.7 29.8 44.5 28.5 39.2 17.9 41.0 18.1 
2.7 41.2 16.2 40.4 16.0 37.4 10.8 37.9 11.1 
2.2 35.2 15.7 35.0 15.6 37.2 8.1 36.8 8.6 
1.0 32.9 7.3 32.1 7.0 36.7 3.7 36.5 3.6 
0 30.0 0 31.0 0 36.5 0 36.0 0 

 

A (28,W)=A (28,0)+p p  

m
m

W
+ A (28,W ) A (28,0)

W p p    

(2) 

B (28,W)=B (28,0)+p p  

m
m

W
+ B (28,W ) B (28,0)

W p p    

სადაც p  (28, 0) და p  (28, 0) იძებნება კონსტანტე-

ბის მნიშვნელობების ტენშემცველობაზე დამოკი-

დებულებების ექსტრაპოლაციის გზით W=0 - ზე 

კონსტანტების აგება  ( p , p ) ∞ W 

კოორდინატებში გვიჩვენებს რომ B(20, 0) = 0-ს. 

(2)-ის შეტანით (1)-ში მივიღებთ ცოცვადობის 

ბირთვის ახალი სახის გამოსახულებას, რომელიც 

ითვალისწინებს მასალების ტენშემცვლობას მუდ-

მივი ასაკისა და ტემპერატურის დროს: 

0 m
m

W
( , ,W)=A (28,0)+ A (28,W ) A (28,0)

Wp p p pt t        

 0
m

m 1

W
B (28,W ) lg

Wp
t t

t


    (3) 

მე-3 ფორმულით გამოთვლილი ( , 28, W )p t -ს 

თეორიული მნიშვნელობები კარგი მიახლოებით 

ემთხვევა ექსპერიმენტულ მონაცემებს [5–8]. 

მასალების ასაკზე ცოცვადობის მახასიათებლე-

ბის დასადგენად ჩატარებულია ნიმუშების გამოც-

დები გაჭიმვაზე. 

გამოიცდებოდა 0 3,7,14,28,60t   და 180 დღის 

ასაკის ნიმუშები. დამზადების შემდეგ, გამოცდე-

ბამდე, ნიმუშები ინახებოდა „სტანდარტულ“ პი-

რობებში. შენახვის პროცესში დამზადებიდან ექსპე-

რიმენტის დაწყებამდე ( 00 14t t    დღე) ნიმუ-

შების ტენშემცველობა W( )t  იყო ცვალებადი. 
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0 3,7t   დღის ასაკში ნიმუშების ტენშემცველობა 

იყო შესაბამისად 5,3 და 5,0%, ხოლო 0 14, 28,60t  და 

180 დღე ასაკის ნიმუშებისთვის mW W 4,7% 

მასის მიხედვით. ექსპერიმენტების ბოლოს ნიმუ-

შების ტენშემცველობა იყო ერთნაირი mW 4,7%  

ამრიგად, ცდების განმავლობაში ( 00 180t t    

დღე) ნიმუშებს ჰქონდა მუდმივი ტენშემცველობა – 

4.7%, გარდა 0 3t   და 7 დღის ასაკის ნიმუშებისა, 

რომლებშიც ცდების საწყის პერიოდში შესაბამისად 

0 11t t   და 7 დღე ტენშემცველობა კლებულობდა 

4,7% - მდე. 

 

ცხრილი 3 

სხვადასხვა ასაკის კომპოზიტის კუმშვა-გაჭიმვის ცოცვადობის  
ბირთვები დროის მიხედვით 

ას
აკ

ი,
 t 0

 დ
ღ

ე 610p   მგპა დროში, 0t t  დღე 

2 10 20 30 60 120 180 

1 2 3 4 5 6 7 8 
წვრილმარცვლოვანი ბეტონი 

3 95.5 125.5 144.4 154.4 168.9 180.0 198.0 
7 69.1 95.9 108.1 114.6 127.6 140.6 148.8 
14 52.5 78.1 88.1 92.0 105.0 112.5 116.9 
28 44.9 66.0 75.0 82.0 90.0 98.0 104.0 
60 40.0 58.0 65.0 69.0 77.0 84.1 87.5 

180 36.8 46.1 53.9 55.9 63.2 70.1 72.0 
ფოლადფიბრობეტონი 

3 63.9 83.0 92.6 97.8 107.8 115.7 120.9 
7 49.1 63.5 70.6 74.4 80.9 87.5 91.5 
14 45.1 58.5 64.6 67.4 73.1 80.0 82.6 
28 37.1 52.0 57.0 60.0 66.0 71.5 74.0 
60 36.0 46.1 49.9 52.5 56.9 61.4 64.0 

180 32.1 38.6 42.6 45.1 49.1 53.5 56.1 
ბეტონი 

3 87.8 115.0 132.2 141.2 153.9 172.4 181.0 
7 63.2 87.8 99.2 105.1 116.7 128.4 136.1 
14 48.2 71.1 80.3 85.1 97.0 103.8 107.9 
28 42.5 62.5 71.4 77.8 85.6 93.1 98.5 
60 38.0 55.1 61.5 65.1 72.8 79.3 82.5 

180 33.8 42.3 49.5 51.5 58.2 64.5 66.5 
ბაზალტფიბრობეტონი 

3 67.5 87.8 98.3 104.2 114.6 122.5 127.4 
7 52.0 67.1 74.5 78.2 84.4 91.2 95.8 
14 47.9 62.3 68.5 71.2 77.0 83.9 86.4 
28 39.2 54.6 60.0 63.0 73.5 76.3 78.5 
60 37.2 47.6 51.4 54.0 58.3 63.0 65.5 
0 33.2 39.8 43.8 46.4 50.6 55.2 58.0 
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ცოცვადობის ცდებში სხვადასხვა ასაკის ნიმუშის 

დატვირთვა შეადგენდა შესაბამისი მრღვევი ძაბვე-

ბის 0.5-ს რომლებიც თითოეული 0t - ისთვის განი-

საზღვრებოდა 6 ტყუპისცალი ნიმუშის გამოცდით. 

კომპოზიტების ცოცვადობის დეფორმაციების 

ექსპერიმენტული მონაცემებიდან განვსაზღვრავთ 

მასალების კუმშვა-გაჭიმვის ცოცვადობის ბირთვებს 

0( , )p t t  თითოეული 0t  ასაკისთვის. ცოცვადობის 

ბირთვების გამოთვლილი სიდიდეები დროის მი-

ხედვით მოცემულია მე-3 ცხრილში. 

მე-3 ცხრილის მონაცემების ანალიზით დადგე-

ნილია, რომ ნიმუშების ასაკის მთელ დიაპაზონზე  

( 03 180t  ) კუმშვა-გაჭიმვის ცოცვადობის ბირთ-

ვები კარგად გამოისახება (1) ფორმულის ტიპის 

გამოსახულებით, რომელშიც p  და p  დამოკიდე-

ბულია აგრეთვე 0t -ზე. 

0( , )p t t -ის შედარებები სხვადასხვა 0t  ასაკის 

დროს გვიჩვენებს, რომ ისინი მსგავსია მთელი 0t t  

პერიოდის განმავლობაში, გარდა პერიოდისა 

0 2....4t t   დღე. ამიტომ ცოცვადობის ბირთვების 

გამოსახულებებში წარმოიქმნება დამახასიათებელი 

1t  დრო და საჭიროება რომ (1) და (3) ფორმულებში 

ლოგარითმული წევრები ჩაითვალოს ნულად, როცა 

0 1t t t  , ჩვენს შემთზვევაში 1t =2. p , p  კონსტან-

ტები და მათი დამოკიდებულება 0t -ზე განისაზღვ-

რება უმცირეს კვადრატთა მეთოდის გამოყენებით 

მე-3 ცხრილის მონაცემების საფუძველზე (1) ფორ-

მულით. ამ კონსტანტების სიდიდეები ნიმუშების 

ასაკზე დამოკიდებულებით ( mW W 4.7%  =const.; 

T 20 1 C   =const.) მოცემულია მე-4 ცხრილში.  

 

 

ხრილი 4 

6(A ,B ) 10p p
  მგპა 1  მნიშვნელობები ასაკზე დამოკიდებულებით 

ას
აკ

ი,
 t0

 დ
ღ

ე 
ას

აკ
ი,

 t0
 დ

ღ
ე წვრილმარცვლოვანი 

ბეტონი 
ბეტონი ფოლადფიბრობეტონი ბაზალტფიბრობეტონი 

p
 p  p

 p  p
 p  p

 p  

3 86.0 57.2 82.6 54.9 62.3 30.2 64.8 31.5 

7 66.1 42.2 63.5 40.4 48.2 22.1 50.1 23.0 

14 51.7 36.3 49.6 34.9 45.3 18.9 47.1 19.7 

28 45.7 29.8 43.7 28.5 39.2 17.9 40.8 18.5 

60 41.3 23.9 39.6 22.8 35.7 14.5 37.1 15.2 

180 32.1 20.9 31.0 20.0 28.6 14.0 29.7 14.6 

 

მე-4 ცხრილის მონაცემების აგება ორმაგ ლოგა-

რითმულ სკალაში 0(lg A lg ,....)t  გვიჩვენებს, რომ 

დამოკიდებულებები 0lg A lg ,....t  კარგი სიზუს-

ტით არის წრფივი. p  და p  კონსტანტების 0t -ზე 

შესაბამისი ხარისხობრივი დამოკიდებულებები გა-

მოითვლება გამოსახულებებით: 
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1
ст

0 ст
0

A ( )=A ( )p p
t

t t
t


 
 
 

;    
2

ст
0 ст

0

B ( )=B ( )p p
t

t t
t


 
 
 

 (4) 

(4) ფორმულაში 1  და 2 ხარისხის მაჩვენებლე-

ბია და მოიძებნება უმცირეს კვადრატთა მეთოდით. 

ჩვენს შემთხვევაში ბეტონებისთვის 1 2 0.2   ; 

ფიბრობეტონებისთვის 1 2 0.15   ; CTt  – ნიმუ-

შების ასაკი მიღებულია სტანდარტულად. ჩვენს 

შემთხვევაში CTt =28 დღე. 

(4)-ის შეტანით (3)-ში მივიღებთ ცოცვადობის 

ბირთვის ახალი სახის გამოსახულებას, რომელიც 

ითვალისწინებს კომპოზიტის ასაკს: 

1
ст

0 ст
0

( , ,W)= A ( )p p
t

t t t
t


 

   
 

 

2
ст 0

ст
0 1

B ( ) lgp
t t t

t
t t


  

   
 

 (5) 

 

დასკვნა 

(5) და (3) ფორმულების შედარება გვიჩვენებს, 

რომ ფორმულების ორივე ჯგუფი გამომდინარეობს 

ცოცვადობის ბირთვების განზოგადებული გამო-

სახულებიდან, რომელიც წარმოადგენს ბეტონების 

კუმშვა-გაჭიმვის ცოცვადობის ბირთვების ახალი 

სახის უნივერსალურ მოდელს და ითვალისწინებს 

მასალების ტენშემცველობასა და ასაკს ფიქსირე-

ბული ტემპერატურის დროს: 

1
ст

0 ст ст m ст
0 m

W
( , ,W)= A ( ,0) A ( , W ) A ( ,0)

Wp p p p
t

t t t t t
t


   

        
  

  

2
ст 0

ст m
0 1

B ( , W ) lgp
t t t

t
t t


   

    
  

 (6) 

მე-6 ფორმულით გამოთვლილი კუმშვა-გაჭიმ-

ვის ცოცვადობის ბირთვების 0( , , W)t t  თეორიუ-

ლი მნიშვნელობები კარგად ეთანხმება ექსპერიმენ-

ტის მონაცემებს. 
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Abstract. The study of the rheological properties of cement-based composite materials under different conditions 
of loading and impact is necessary for the development of a complete theory of structural calculation and 
corresponding improved calculation methods. 

The article examines the dependence of the rheological characteristics of concrete on the moisture content and 
age of the materials. Short-term and long-term (creep) tensile tests of samples of traditional (concrete, fine-grained 
concrete) and new (steel-fiber concrete, basalt-fiber concrete) composites have been carried out. 

Specimens were saved and tested in a “standard” environment – air relative humidity 100%  , temperature 
020 1T C  . 

0 3,7,14, 28,60t   and 180-day specimens’ creep were tested. 0 28t  -day specimen were received 

standardly.  
Creep experiments duration 0( )t t  was 180 days. Research data defined creep nucleus of various moisture 

content and age composites.  
It was found that the dependence of the creep cores on the age of the materials is well reflected by the qualitative 

function. An image of the function is developed and the magnitude of quality indicators for composites is determined. 
An image showing the dependence of the core age of the compressive-tensile creep of composites was created. 

As a result of the conducted research, a new type of universal model of compressive-tensile creep cores of cement-
based composites was created, which takes into account the age and moisture content of the materials. Resume: 

Keywords: composites; compression-tension; creep nucleus; model; moisture content; age. 
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Abstract.  
Thin crystalline ErS films have been grown by flash 

evaporation in vacuum using a pre-synthesized bulk 
material on quartz and sapphire substrate. The bulk 
material was synthesized by direct synthesis in sealed 
quartz ampoules at a temperature of 800 K. During the 
film growth process, the vacuum in the deposition 

chamber was maintained at 610  Pa, evaporator 
temperature was  2750 K and the substrate temperature
 900 K. Film thickness was about 0.4-0.6 µm. All 
prepared films had a stoichiometric composition and a 
NaCl crystal lattice with a lattice parameter a = 5.48 Å. 
After deposition of films and cooling to room temperature 
the dependence of electrical resistivity on time was 
investigated by the four-probe method at atmospheric 
pressure. It is shown that the relaxation process on films 
deposited on a quartz substrate proceeds much more 

slowly than on films prepared on a sapphire substrate. A 
possible mechanism for such a difference is given. 

 
Keywords: deposition; electrical resistivity; relaxa-

tion; thermal expansion; thin film; vacuum-thermal 
substrate.  

 

 
 

Introduction 
 Rare-earth element (REE) chalcogenides, especially 

their thin films, are increasingly used in modern techno-
logy [1–3], so the study of their physical properties is an 
urgent task. In addition, of great theoretical interest is 
the study of the formation of structures of thin films 
prepared under nonequilibrium conditions [4, 5]. In that 
work a technology for preparing thin ErS films on 
various substrates was developed and a study of relaxa-
tion processes was carried out by measuring the time 
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dependence of the electrical resistance. As is known, 
thin films are convenient objects for studying relaxation 
processes, since during thermal deposition of a thin film 
on a substrate, a nonequilibrium film-substrate system is 
formed, nonequilibrium arises due to the difference in 
the coefficients of thermal expansion of the film and 
substrate material, in addition, mechanical stresses arise 
at the interfaces nanocrystals that form the structure of 
the films. The combination of these factors causes the 
possibility of thermodynamic equilibrium processes 
occurring, which affects the electrophysical parameters 
of the film, including the electrical resistance. 

 
 
Main Part 
EXPERIMENTAL 
Erbium monosulfide films 0.5 µm thick were pre-

pared by flash evaporation in vacuum using a pre-
synthesized bulk material with the composition ErS. 
The bulk material was synthesized by direct synthesis 
in sealed quartz ampoules at a temperature of 800 K, 
During the deposition process, the vacuum in the wor-
king chamber was ~10  Pa, evaporator temperature 
was ~2750 K and the substrate temperature – ~900 K 
The films were prepared on substrates having the shape 
of a rectangular parallelepiped with dimensions of 12 × 
7 × 0.5 mm made of fused quartz and sapphire. The 
deposition rate was ~ 12 ×  10  𝑚/𝑠. According to 
X-ray and electron diffraction analysis, single-phase 
polycrystalline films of the stoichiometric composition 
ErS with a cubic structure of the NaCl type with a 
crystal lattice parameter a = 5.48 Å are formed on all 
used substrates. X-ray microanalysis showed that the 
films contain 49.8 ± 0.1 at % Er and 50.2 ± 0.1 at % S. 
According to the Auger spectral analysis, the thickness 
composition of the films is constant within the expe-
rimental error of ± 0.05 at %. 

 After the films were deposited and cooled in the 
deposition chamber to room temperature, the electrical 

resistivity was measured by the four-probe method at 
atmospheric pressure. The measurement accuracy was 
3-4%. During repeated measurements, errors may 
occur due to the appearance and growth of an oxide 
film on the surface of the measured film. To minimize 
this process, the measurements were carried out 
without detaching the probes from the surface during 
the entire measurement process. To average the 
measurement result, 5-7 points on the surface of the 
films were used. The measurements were carried out 
on eight films deposited on various substrates. 

 
 

RESULTS AND DISCUSSION 
Fig. 1 shows the dependence of the electrical 

resistivity on the exposure time of ErS film at room 
temperature and normal atmospheric pressure, and in 
Fig. 2 – of ErS film deposited on a sapphire substrate. 
As can be seen from the figures, with increasing 
exposure time, the resistivity of the films deposited on 
both the quartz substrate and on the sapphire substrate 
decreases in almost the same pattern, the difference is 
only in the time to reach the saturated state, so the 
resistance of the film deposited on the quartz substrate 
decreases from ~5.4∙ 10  Ω ∙ m and reaches saturation 
-   4.8 ∙~5.4 ∙ 10  Ohm ∙ m within ~148 min, the re-
sistance of the film on a sapphire substrate decreases 
from   5.3 ∙ 10 Ω ∙ m and reaches saturation -   4.75 
∙ 10  Ω∙ m within ~110 min. As can be seen from the 
data presented, the time to reach the saturated state of 
the films prepared on a quartz substrate is approxi-
mately 35% higher than that for films on a sapphire 
substrate. Additional resistivity measurements were 
carried out 18 hours after the deposition of the films on 
both quartz and sapphire substrates. The measurements 
showed that, within the limits of the measurement 
error, an increase in the exposure time does not affect 
the values of the specific saturation resistance, both for 
films prepared on quartz and sapphire substrates. 
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Fig. 1. Dependence of the electrical resistivity of the ErS film on the exposure time  
(quartz substrate, film thickness 0.5 μm)  

 

 

 
 

Fig. 2. Dependence of the electrical resistivity of the ErS film on time exposure  
(sapphire substrate, film thickness 0.5 µm) 

 
 

The difference in the time to reach the stationary 
state of the electrical resistivity of the ErS films, 
depending on the substrate material, can be associated 
with differences in the thermal expansion coefficients 
(TEC) of the ErS–quartz and ErS–sapphire pairs. In the 
scientific literature, there are no data on the TEC of 
ErS, given that the TEC of many REE monochalco-
genides is in the range 11, 62 ∙  10  К  - 15, 35 ∙

10  К  [6], then we can assume that the TEC of ErS 
will be of the same order. The TEC of quartz is 0.77-1.4 
∙10  К  and that of sapphire is 7-10 ∙ 10  К  [7]. 
As can be seen, the TEC of quartz is almost ten times 

less than the TEC of sapphire; therefore, it can be 
assumed that the crystal lattice of the ErS film 
deposited on a quartz substrate will be in equilibrium 
to a much lesser extent than the film deposited on a 
sapphire substrate, which is the reason for the increase 
in the exposure time to reach an equilibrium state. 

  
Conclusion 
Thin crystalline ErS films have been grown on 

quarts and sapphire substrates by flash evaporation in 
vacuum of presynthesised bulk crystal with com-
position ErS. At room temperature and atmospheric 
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pressure, the dependence of the electrical resistivity on 
the exposure time of films prepared on quartz and 
sapphire substrates was studied. It is shown that the 
relaxation time of the electrical resistance of films 
prepared on a quartz substrate is almost ~35% longer 
than that of films on a sapphire substrate. It has been 
suggested that such a difference is associated with the 

difference in temperatures of thermal expansion of 
pairs of materials ErS – quartz and ErS – sapphire. In 
the first case, the difference is much larger than in the 
second case; accordingly, the mechanical stresses in the 
film are greater and a longer time is required for 
relaxation. 
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 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 და ინგლისურ ენებზე (100_150 სიტყვა). უცხოელი მკითხველისათვის 
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 ენაზე 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 და ინგლისურ 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. Ellison, S.L.R., Williams, A. (2018). Quantifying Uncertainty in Analytical Measurements. p. 159. (In 
Russian); 

2. Alamo-Sanza, M., Nevares, I. (2018). Oak wine barrel as an active vessel: A critical review of past and 
current knowledge. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 58(16), pp. 2711-2726.; 

3. Kvinikadze, L., Shakulashvili, N., Blay, C. (2005). Determination of resveratrol and some other 
polyphenols in wine by high performance liquid chromatography. Georgian Engineering News, 4, pp.210-
213. 

4. Annual Audit Reports of the State Electric System of Georgia. (2011-2020). Retrieved from: 
http://www.gse.com.ge/new/?cat=7 

 

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   
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                                                          ფაკულტეტის დეკანი                      (ხელმოწერა) 

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 or English) 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 text: 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 and English: 
 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 and English(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 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: 
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