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პროექტი 1. 

1.პროექტის სათაური და მოკლე აღწერილობა 

ფხვიერი მასალების სივრცითი ვიბრაციული მოძრაობის კომპლექსური 

კვლევა და ვიბრაციული სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური მანქანების ახალი 

კონსტრუქციების დამუშავება (2017_2018 წწ.) 

 

ვიბრაციულ სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური მანქანები გამოიყენება წარმოების თითქმის 

ყველა იმ სფეროში, სადაც საჭიროა ფხვიერი ტვირთების სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური 

ოპერაციები (ტრანსპორტირება, სეპარაცია, დოზირება,  შერევა და ა. შ.); სამხედრო კუთხით 

შეიძლება გამოყენებული იქნეს მაღალი სისალის ფილების დამზადებისას (ჯავშანჟილეტის 

ფილები) ფხვნილების დოზირებული და თანაბარი მიწოდებისათვის; სამხედრო ობიექტების 

მშენებლობაში რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების დამზადების დროს ფხვიერი მასალების 

დოზირებული მიწოდებისა და შერევისათვის. 

პროექტის მიზანია ფხვიერი მასალების ვიბრაციული მოძრაობის პროცესის 

კომპლექსურიგამოკვლევა სხვადასხვა მასალის მარცვლების ზომისა და ძირითადი 

მახასიათებლების, მუშა ორგანოს ფორმის, ფსკერის სიხისტისა და ვიბროამძრავის სხვადასხვა 

რეჟიმების (წრფივი, არაწრფივი, რეზონანსული და აშ.) მიხედვით. 

დაგეგმილია ფხვიერი მასალის სივრცითი ვიბრაციული მოძრაობის დინამიკური და 

მათემატიკური მოდელების დამუშავება; ახალი ან მოდერნიზებული კონსტრუქციების 

დამუშავება.  

პროექტის კოორდინატორიდა სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ვ. ზვიადაური, ტ.მ.დ., 

პროფესორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, მანქანათა დინამიკის განყოფილების 

უფროსი.   

შემსრულებლები:ვ.ზვიადაური; გ.თუმანიშვილი, დოქტორი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი; დოქტორები, უფროსი მეცნიერი თანამშრომლები: მ. თედოშვილი,მ. ჭელიძე,  

თ. ნადირაძე; ს.ჩაგელიშვილი, მეცნიერი თანამშრომელი;  გ. გ. თუმანიშვილი ინჟინერი. 

 

2. კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც მოხდა პროექტის შერჩევა 

 

● კვლევის მეთოდები (სისტემური მიდგომა, მათემატიკური მოდელირება) შეესაბამება 

თანამედროვე (დასავლურ) სტანდარტებს; ფხვიერ მასალებთან დაკავშირებული 

ვიბრაციული ტექნოლოგიური პროცესების ფართო საჭიროება ყველა ახალ მიღწევას ამ 

სფეროებში მოთხოვნადს ხდის. 

● პროექტით დაგეგმილი სავარაუდო კონსტრუქცია და ვიბრაციული რეჟიმები ზრდის 

ფხვიერი მასალების მოძრაობის ინტენსიურობას და ტრანსპორტირების სიჩქარეს, რაც მათ 

უპირატესობას ანიჭებს სხვა ანალოგებთან შედარებით. 
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●პროექტის შესრულებისას განხორციელდება რთული რხევითი სისტემის მათემატიკური 

მოდელის დამუშავება (სამმასიანი არაერთგვაროვანი სისტემის ურთიერთდაკავშირებული 

სივრცითი რხევები) და მისი კომპიუტერული მოდელირება (ციფრული ექსპერიმენტები); 

აღნიშნული მიდგომა  და კვლევის მეთოდოლოგია (ამოხსნის ალგორითმი, მოდელირების 

პროგრამა და ა.შ.) შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ანალოგიური სისტემებისთვის 

მანქანათმშენებლობის სხვა მიმართულებებში. ამიტომ იგი მნიშვნელოვანად დაეხმარება 

მკვლევარებს  მეცნიერული კვლევების უფრო ეფექტურად წარმართვაში. 

 

3. რამდენად პრიორიტეტულია აღნიშნული პროექტი სხვა პროექტებთან შედარებით და რატომ? 

 

პროექტით გათვალისწინებულია ფხვიერი მასალების ტრანსპორტირება-გადამუშავება 

სხვადასხვა გარემოში, სხვადასხვა შემსრულებელი ორგანოსა და ვიბრაციული რეჟიმების 

პირობებში;იგი მრავალკრიტერიუმიანი და მრავალპარამეტრული სამეცნიერო-ტექნიკური 

ამოცანაა და როგორც არსებული წყაროები და საკუთარი გამოცდილება გვიჩვენებს ბევრი 

ნიუანსი გამოუკვლეველია; პროექტით გათვალისწინებული სისტემური მიდგომა და 

„ვიბროამძრავი-მუშაორგანო-ფხვიერი ტვირთი“ სისტემის სივრცითი მოძრაობის 

მათემატიკური მოდელირება ახალია და მისი დამუშვება  შესაძლებლობას მოგვცემს 

შევიმუშვოთ ახალი, ეფექტური მუშა ვიბრაციული რეჟიმები და კონსტრუქციები. 

წარმოდგენილი პროექტი პრიორიტეტულია შემდეგი მოსაზრებებითაც: 

● ფხვიერ მასალებზე ვიბრაციული ზემოქმედებით ხორციელდება ბევრი 

ტექნოლოგიურიპროცესი, რაზედაც ფართო მოთხოვნილებაა წარმოების მრავალ  

სფეროში; 
● კომპლექსური კვლევით (რაც გულისხმობს სისტემური მიდგომით მოდელურ კვლევებს) 

შესაძლებელია ვიბრაციულ-ტექნოლოგიური პროცესის გაუმჯობესება; 
● ამ სფეროში განყოფილების თანამშრომლებს აქვთ პრაქტიკული და ფუნდამენტური 

კვლევის დიდი გამოცდილება და შესაძლებელია დადებითი შედეგების მიღწევა. 

 

4.პროექტის მიზანი 

 

სისტემის „ვიბროამძრავი_მუშა ორგანო_ტექნოლოგიური ტვირთი“ მოძრაობის 

მათემატიკური მოდელის დამუშავება, მოდელირება და ახალი ან მოდერნიზებული 

კონსტრუქციების დამუშავება. 

 

5. მოსალოდნელი შედეგები და სავარაუდოვადები 

 

      პროექტის შესრულებისათვის საჭიროა ორი წელი. 2017 წელს დამუშვდა სისტემის 

„ვიბროამძრავი_მუშა ორგანო_ტექნოლოგიური ტვირთი“ მათემატიკური მოდელი და 

მოდელირების პროგრამა;ჩატარდა რიცხვითი ექსპერიმენტები; მომზადდა   შუალედური  

სამეცნიერო ანგარიში.    
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    2018 წელს_დამუშავდება ვიბრაციული სატრანსპორტო ტექნოლოგიური მანქანის ახალი ან 

მოდერნიზებული კონსტრუქცია, დამზადდება ლაბორატორიული მოდელი და ჩატარდება 

გამოცდები.სამუშაოს დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდება რამდენიმე სამეცნიერო სტატია, 

პატენტი, მომზადდება ერთი მეცნიერებათა დოქტორი და მონოგრაფია. 

 

6. გამოცდილება პროექტის ფარგლებში მონაწილე სუბიექტების მხრიდან (ტექნიკური გამოცდილება - 

დოკუმენტაციის არსებობა, პროექტის ან პროტოტიპის არსებობა, სპეციალისტების არსებობა, საწარმოო მზაობა) 

ინსტიტუტის, კერძოდ კი, მანქანათა დინამიკის გაყოფილებას აქვს დიდი გამოცდილება 

მანქანათა დინამიკის, ვიბრაციული ტექნიკის სფეროსა და მოდელირების საკითხებში; 

გამოქვეყნებულია ათეულობით სტატია, მოხსენებები  საერთაშორისო ჟურნალებსა და 

კონფერენციის მასლებში; კონსტრუქციებზე არსებობს პატენტები გამოგონებებზე, 

დამზადებულია ლაბორატორიული მოდელები. შესრულებულია პროექტები სხვადასხვა 

მიმართულებებით: ვიბრაციული ტრანსპორტი, ხმაური და ვიბრაცია, ვიბროდიაგნოსტიკა. 

ეკონომიკური ეფექტურობის თვალსაზრისით ინსტიტუტში არსებობს მცირე სიმძლავრის 

(ლაბორატორიული ნიმუშის ან საწარმოო დანიშნულების) სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური 

მანქანის (ვიბრომიმწოდებელი, ვიბროსეპარატორი, ვიბროდოზატორი და სხვ.) დამზადების 

ტექნიკური შესაძლებლობები, ვიბრატორის შეძენის, ან შეკვეთის გათვალისწინებით; ერთი 

ერთეულის  დამზადების შემთხვევაში ხარჯები სავარაუდოდ არ აღემატება ინსტიტუტის 

ფინანსურ შესაძლებლობებს. ამ სფეროში განყოფილებას ჰყავს მაღალ-კვალიფიციური 

სპეციალისტები, როგორც მეცნიერული, ისე ტექნიკური პრობლემის გადასაჭრელად 

ვიბროტექნიკის სფეროში, რომელთაც აქვთ პრაქტიკული და ფუნდამენტური კვლევის დიდი 

გამოცდილება. 

 

7. მიღწეული შედეგის-მიზნის გამოყენების სფერო და სარგებელი.  

 

მათემატიკური მოდელისა და კვლევის პროგრამის გამოყენება შეიძლება 

მანქანათმშენებლობის სხვა სფეროებშიც. მოდელირების შედეგად მიღებული კონკრეტული 

შედეგების გამოყენება შეიძლებასამთო წარმოებაში, ვიბრაციულ სატრანსპორტო-

ტექნოლოგიურ მანქანებში მუშა პროცესების გაუმჯობესებისათვის,ქიმიურ, საკონდიტრო, 

სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის დარგებში, რომლებიც დაკავშირებულია ფხვიერი 

ტვირთების სატრანსპორტო-ტექნოლოგიურ პროცესებთან (ტრანსპორტირება, სეპარაცია, 

დოზირება,  შერევა და ა. შ.); მშენებლობაში რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების დამზადების 

დროს ფხვიერი მასალების დოზირებული მიწოდებისა და შერევისათვის.  

ზოგადად, სარგებელი გამოიხატება მანქანის მწარმოებლობისა და მიღებული 

პროდუქტის ხარისხის გაზრდაში, ხოლო ინსტიტუტისთვის_წარმოებებთან კავშირსა და 

სახელშეკრულებო თანამშრომლობაში.  
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სტრატეგიული ბიზნესის მიმართულებით ვიბრომიმწოდებელი-დოზატორი შეიძლება 

გამოყენებული იქნეს მაღალი სისალის ფილების დამზადებისას ფხვნილების დოზირებული 

და თანაბარი მიწოდებისათვის (მაგალითად, ჯავშანჟილეტის ფილების დამზადებისას);  

ზოგადად, ვიბროდოზირებული და მიმართული თანაბარი გადაადგილება (მიწოდება) 

შეიძლება გამოიყენებულ იქნეს ტყვიამფრქვევის, ავტომატის  ვაზნების წარმოების 

ტექნოლოგიურ ხაზებში, ასევე ასაფეთქებელი მოწყობილობების დამზადების 

ტექნოლოგიაში ფხვნილი მასალების მიწოდებისათვის. 

 

8. პროექტის დასრულების ვადა, საკვანძო თარიღები 

დასრულების ვადა - 2018 წ. დეკემბერი. საკვანძო თარიღები:  2017 წ. დეკემბერი და 2018 წ. 

დეკემბერი. 

 

9. ეტაპები დროში გაწერილი2018წწ . 

I. დრეკადფსკერიანი (ბადიანი) ვიბრაციული მანქანის კონსტრუქციის დამუშავება; 

II. დრეკადფსკერიანი (ბადიანი) ვიბრაციული მანქანის კონსტრუქციის შექმნა; 

III. ერთგვაროვანი ფხვიერი მასალის ვიბრაციული მოძრაობის ექსპერიმენტული კვლევა 

დრეკადფსკერიან (ბადიან) ვიბროტრანსპორტიორზე;  

IV. სხვადასხვა გარემოში განსხვავებული სიბლანტის არაერთგვაროვანი  მასალების 

ვიბრაციული მოძრაობისა და სეპარაციის ექსპერიმენტული კვლევა  ვიბრო-

ტრანსპორტიორზე დრეკად-ბადიანი ფსკერით. 

 

10. ბიუჯეტი სრული, დეტალურად ჩაშლილი (შესყიდვები და დამატებითი სპეციალისტები საჭიროების 

შემთხვევაში)  

N 
  

სულ  
I 

კვარტ. 

II 

კვარტ. 

III 

კვარტ. 

IV 

კვარტ. 

  ხარჯები 42807 11310 10675 10619 10203 

1 შრომს ანაზღაურება 26220 6555 6555 6555 6555 

2 საქონელი და მომსახურება 5327 1940 1310 1239 838 

2,1 
მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომლების 

ხელფასები 
780 195 195 195 195 

2,2 
მ.შ. მასალები და მცირეფასიანი 

მოწყობილობები 
2900 780 733 884 404 

2,3 მ.შ. კომუნალური მომსახურებები 1647 965 282 160 240 

2,4 მ.შ. საკონტრაქტო სამუშაოები 0 0 0 0 0 

3 ზედნადები ხარჯები 11260 2815 2810 2825 2810 

4 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 0 

კვარტლები 

დასახელება 
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11. მოსალოდნელი დამატებითი დანახარჯები პროექტის დასასრულებლად  (არსებობის შემთხვევაში 

დასაბუთებული) 

პროექტი დაკავშირებულია მათემატიკურ მოდელირებასთან და კომპიუტერულ კვლევასთან, 

რისთვისაც  საჭირო იქნება მაღალი დონის კომპიუტერის შესყიდვა  (1500 

ლარი);მათემატიკური მოდელის პრაქტიკული იდენტიფიკაციისა და პროექტის მიმ- 

დინარეობის პროცესში თეორიული (მოდელირების) შედეგების პრაქტიკული ექსპერი-

მენტებით შემოწმებისათვის სასურველია 8000 ლარის ღირებულების ორი ან 

სამგანზომილებიანი ვიბრაციული სტედის შეძენა. 

12. თანხების ხარჯვის პერიოდები და მიზნობრიობა  

თანხების ხარჯვის პერიოდები ნაჩვენებია მე-10 და მე-11 პუნქტებში. აქ ნაჩვენები ხარჯები 

აუცილებელია პროექტის სრულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის. 

 

13. ბაზრის კვლევა: ვინ იქნება პოტენციური მომხმარებელი, ვის შესთავაზებთ ?  

სამთო საწარმოები, ქიმიური, საკონდიტრო, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის (მათ 

შორის სამხედრო ობიექტების) სფეროები, სამხედრო წარმოების ტექნოლოგიური ხაზები 

(ვაზნების, ასაფეთქებელი მოწყობილობების წარმოება), რომლებიც დაკავშირებულია 

ფხვიერი ტვირთების ან მცირე ზომის დეტალების ერთობლიობის სატრანსპორტო-

ტექნოლოგიურ პროცესებთან (ტრანსპორტირება, სეპარაცია, დოზირება,  შერევა და ა. შ.). 
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პროექტი 2. 

1.პროექტის სათაური და მოკლე აღწერილობა 

რადიალური ჭედვის პროცესის ექსპერიმენტული კვლევა 

დაგაუმჯობესებული კონსტრუქციის საჭედი მანქანის  შემუშავება(2018-2019 წწ.) 

       რადიალური ჭედვის მეთოდი ფართოდ გამოიყენება მანქანათმშენებლობასა და 

მეტალურგიაში ღერძსიმეტრიული დეტალების დამუშავებისთვის. ამ მეთოდით მიიღება 

ისეთი დეტალები, როგორიცაა: გლუვი და საფეხურებიანი ლილვები და ღერძები, შიგა 

საფეხურებიანი და კონუსური ფორმის მილისები. ზომაგრძელ ღერძსიმეტრიულ დეტალებს 

განეკუთვნება სამხედრო დანიშნულების ცეცხლსასროლი იარაღის ლულები, რომელთა შიგა 

ზედაპირს  აქვს  სპირალური ღარები ანუ ხრახნული დაკუთხვა. ასეთიდეტალების მიღება 

ლითონსაჭრელჩარხებზემექანიკურიდამუშავებითარაეკონომიურია, ვინაიდან ამ 

დანადგარებზე ფოლადისდანაკარგებიბურბუშელაზე 15-20%–ია.რადიალურიჭედვა 

უზრუნველყოფსასეთი ნაკეთობებისზომების მაღალსიზუსტესდაზედაპირის სისუფთავის 

ხარისხს.ცივადდამუშავებას დროს ამზომებისსიზუსტეაღწევსმე-2, მე-3 კლასს, ხოლო  

ზედაპირის სისუფთავეკიშეადგენსმე-9, მე-10 კლასს, რაც უტოლდებალითონსაჭრელ 

ჩარხებზე დამუშავებული დეტალების ხარისხობრივ მაჩვენებლებს. მაშასადამე,რადიალურ–

საჭედმანქანებზეშესაძლებელიაზუსტი ზომების, სუფთა ზედაპირისა და მაღალი 

მექანიკურითვისებებისმქონე მზალითონურინაკეთობების მიღება, მინიმალური 

დანახარჯებით. 

          რადიალური ჭედვის პროცესის რეალიზაცია ხდება სხვადასხვა ტიპისა და 

კონსტრუქციის რადიალურ–საჭედმანქანებზე, რომლებიც  დაყოფილიაგორგოლაჭოვან, 

ბერკეტულ  და ბარბაციან მანქანებად.  

სამეცნიერო ტექნიკური და საპატენტო ლიტერატური სანალიზი გვიჩვენებს, რომ 

რადიალური ჭედვისპროცესი და მოწყობილობა მოითხოვს შემდგომ სრულყოფას. ეს 

შესაძლებელია ექსპერიმენტული კვლევებისა და ანგარიშის რაციონალური მეთოდების 

გამოყენებით და  წარმოადგენსუაღრესადაქტუალურამოცანას. 

პროექტის კოორდინატორი და  სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ს. მებონია,ტ.მ.დ. , პროფესორი; 

შემსრულებლები:მ. იაძე, აკადემიური დოქტორი, ინჟინერი,  ს. ჩაგელიშვილი, მეცნიერი 

თანამშრომელი, ვ. შენგელია, სპეციალისტი. 

 

2. კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც მოხდა პროექტის შერჩევა 

 

      წლების განმავლობაში განყოფილებაში მუშავდებოდა რადიალურ-საჭედი მანქანების  

კონსტრუქციები და რადიალური ჭედვის პროცესისათვის საჭირო მოწყობილობები. 

განყოფილების თანამშრომლების მიერ შექმნილია ახალი ტიპის სოლურ-ბერკეტული  
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რადიალურ-საჭედი მანქანების პროექტები. ამ მანქანების კონსტრუქციებზე მიღებულია                   

4 პატენტი. მიღებული შედეგები გამოქვეყნებულია ადგილობრივ და საზღვარგარეთის  

სამეცნიერო ჟურნალებში (30-მდე სტატია). 

3. რამდენად პრიორიტეტულია აღნიშნული პროექტი სხვა პროექტებთან შედარებით და რატომ? 

 

      დღეისათვის  რადიალური ჭედვის პროცესი და მანქანები ფართოდაა გამოყენებული 

მანქანათმშენებლობის ქარხნების სანამზადო წარმოებაში, ვინაიდან რადიალური ჭედვით 

მიღებული ნაკეთობები გამოირჩევა მაღალი ხარისხობრივი მაჩვენებლებით. მათ გააჩნია 

ზომების მაღალი სიზუსტე და ზედაპირის სისუფთავე. ასევე,რადიალურ-საჭედი მანქანები 

გამოიყენება საიარაღო წარმოებაში, კონკრეტულად ცეცხლსასროლი იარაღის ლულების 

ჭედვისათვის, რაც ეთანადება სსსტც „დელტას“ და თავდაცვის სამინისტროს ინტერესებს.  

 

4.პროექტის მიზანი 

● რადიალური ჭედვის პროცესისექსპერიმენტული კვლევა; 

● რადიალური ჭედვის პროცესში საჭედი მანქანის დეტალებზე მოქმედი დარტყმითი 

ძალების განსაზღვრის მეთოდიკის შემუშავება ფენომენოლოგიური თეორიის 

გამოყენებით; 
● რადიალურ-საჭედი მანქანის ახალი მრუდმხარა-ბარბაცა ტიპის კონსტრუქციის 

დამუშავება და ტექნიკური დოკუმენტაციის შესრულება საამწყობო ნახაზების სახით. 
 

5. მოსალოდნელი შედეგები და სავარაუდო  ვადები 

 

● რადიალურ საჭედ მანქანებში მოქმედი ძალების, ძაბვებისა და დეფორმაციების 

მნიშვნელობების ზუსტი განსაზღვრა; 
● რადიალური ჭედვის ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა; 

● რადიალურ-საჭედი მანქანის მრუდმხარა-ბარბაცა ტიპის კონსტრუქციის დამუშავება და 

ტექნიკური დოკუმენტაციის მომზადება.   
● ჩატარებული ექსპერიმენტებისა და კვლევების შედეგების მიხედვით წლის ბოლოსთვის 

მომზადდება სამეცნიერო ანგარიში, 2 სამეცნიერო სტატია, 2 მოხსენება საერთაშორისო 

კონფერენციისათვის, ერთი განაცხადი გამოგონებაზე. 
 

6. გამოცდილება პროექტის ფარგლებში მონაწილე სუბიექტების მხრიდან  

     ინსტიტუტის მანქანათმშენებლობის განყოფილების თანამშრომლებს გააჩნიათ საკმარისი 

თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილება შერჩეული თემატიკის ძირითად 

მიმართულებაზე. რადიალურ-საჭედი მანქანების კონსტრუქციებისა და მისი 

მოწყობილობების შესახებ  გამოქვეყნებულია ათეულობით სტატია, მომზადებულია 

პროექტები.  
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7. მიღწეული შედეგის-მიზნის გამოყენების სფერო და სარგებელი.  

 

ახალი კონსტრუქციის რადიალურ-საჭდი მანქანის ღირებულება 10-12-ჯერ ნაკლები იქნება 

არსებულ  რადიალურ-საჭედ მანქანებთან შედარებით. რადიალურ-საჭედ მანქანებში 

მოქმედი ძაბვებისა და დეფორმაციების განსაზღვრის მეთოდიკების გამოყენება სასწავლო 

პროცესში ხელს  შეუწყობს მომავალი სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებას.  

      პროექტის  შედეგების დანერგვა მიზანშეწონილია მანქანათმშენებლობისა და 

მეტალურგიის  სფეროს საპროექტო ორგანიზაციებში. 

 

8. პროექტის დასრულების ვადა, საკვანძო თარიღები 

დასრულების საბოლოო ვადაა2019 წლის დეკემბერი. საკვანძო თარიღები ემთხვევა 

კვარტლების დასრულებას. ყოველი კვარტლის ბოლოს მომზადდება კვარტალური ანგარიში 

და წარედგინება სამეცნიერო საბჭოს. 

9. ეტაპები დროში გაწერილი  2018წ. 

I. რადიალური მოჭიმვის ექსპერიმენტული მოწყობილობის დამუშავება, დაპროექტება 

და დამზადება.ექსპერიმენტული კვლევების მეთოდიკის შემუშვება; ექსპერიმენტული 

დანადგარისა და გამზომი ხელსაწყოების გამართვა;   

II. რადიალური მოჭიმვის ექსპერიმენტულ დანადგარზე დეფორმაციის კერაში მოქმედი 

ძალების, ძაბვებისა და დეფორმაციების კვლევა ძირითადი ფაქტორების 

გათვალისწინებით; 

III. რადიალური ჭედვის პროცესში რადიალურ-საჭედი მანქანის ელემენტებზე 

დარტყმითი ძალების გაქნსაზღვრის მეთოდიკის შემუშავება ფენომენოლოგიური 

თეორიის საფუძველზე; 

IV. ღერძსიმეტრიული დეტალების, მათ შორის შიგა სპირალური შლიცების 

მქონედეტალების, მილების რადიალური ჭედვის ოპტიმალური ტექნოლოგიური 

რეჟიმების დადგენა; 
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10. ბიუჯეტი სრული, დეტალურად ჩაშლილი(შესყიდვები და დამატებითი სპეციალისტები საჭიროების 

შემთხვევაში)  

N 

  
სულ  

I 

კვარტ 

II 

კვარტ 

III 

კვარტ  

IV 

კვარტ 

  ხარჯები 60962 13518 15387 17410 14647 

1 შრომს ანაზღაურება 38640 7470 9660 11850 9660 

2 საქონელი და მომსახურება 6325 2045 1733 1554 993 

2,1 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომლების ხელფასები 0 0 0 0 0 

2,2 
მ.შ. მასალები და მცირეფასიანი 

მოწყობილობები 
4150 880 1333 1384 553 

2,3 მ.შ. კომუნალური მომსახურებები 2175 1165 400 170 440 

2,4 მ.შ. საკონტრაქტო სამუშაოები 0 0 0 0 0 

3 ზედნადები ხარჯები 15997 4003 3994 4006 3994 

4 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 0 

 

11. მოსალოდნელი დამატებითი დანახარჯები პროექტის დასასრულებლად  (არსებობის შემთხვევაში 

დასაბუთებული) 

დამატებითი ხარჯები მოსალოდნელი არ არის. 

12. თანხების ხარჯვის პერიოდები და მიზნობრიობა  

თანხების ხარჯვის პერიოდები ნაჩვენებია მე-10 და მე-11 პუნქტებში. აქ ნაჩვენები ხარჯები 

აუცილებელია პროექტის სრულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის. 

 

13. ბაზრის კვლევა: ვინ იქნება პოტენციური მომხმარებელი, ვის შესთავაზებთ?  

კვლევის  შედეგების გამოყენება მოზანშეწონილია მანქანათმშენებლობისა და მეტალურგიის  

სფეროს საპროექტო ორგანიზაციებში. 

 

 

 

 

 

 

 

  

დასახელება დასახელება დასახელება 

კვარტლები 
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პროექტი 3. 

1. პროექტის სათაური და მოკლე აღწერილობა 

მასალებში ბგერის შთანთქმის უნარიანობის  ფუნქციონალური 

დამოკიდებულება მათში მიმდინარე სტრუქტურულ და მექანიკურ 

ცვლილებებზე (2018-2019წწ.) 

შენობა-ნაგებობების, მანქანა-დანადგარების, კვანძებისა და დეტალების  მუშაუნა-რიანობა  

განპირობებულია არამარტო გარეგნული ფორმითა  და ცვეთის ხარისხით, არამედ 

მეტწილად მათი შინაგანი სტრუქტურული მდგომარეობით, (ბზარები, კრისტალური 

მესერების სრუქტურა, მარცვლების ზომები, რომლებიც განიცდიან სხვადასხვა ცვლილებას  

დროში და მათზე მიმდინარე ტემპერატურული და სხვადასხვა სახის  ციკლური 

დეფორმაციული დატვირთვების შედეგად).  

მასალებზე დაცემის შემდეგ ბგერა გარდაიქმნება ვიბრაციადDდა ისე ვრცელდება მათში, 

ხოლო მათ შიგავლის შემდეგ კვლავ გარდაიქმნება ბგერად. მრავალრიცხოვანი 

ექსპერიმენტით დადგენილია, რომ მასალებში ბგერის (უფრო მართებულად ვიბრაციის) 

გავრცელებისა და შთანთქმის სიდიდე მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული მასალის 

სტრუქტურულ გვარობაზე და ფიზიკურ მდგომარეობაზე. ამგვარად, მასალების ბგერის 

აბსორბირების კოეფიციენტისა და ვიბრაციის განვლადობის ცლილება პირდაპირ 

მიუთითებს მასალებში მომხდარ სტრუქტურულ ცვილებებზე და შესაბამისად 

შესაძლებელია განისაზღვროს სხვადასხვა სახის საპასუხისმგებლო დეტალების (კვანძების) 

სტრუქტურული დაზიანებების ხარისხი. 

პროექტის კოორდინატორები: ვ. ზვიადაური, ტ.მ.დ., პროფესორი 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მ. ჭელიძე, დოქტორი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.  

შემსრულებლები: მ. ჭელიძე, მ. თედოშვილი, დოქტორი უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, 

დ. ნიჟარაძე, დოქტორი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ჯ. ჯავახიშვილი, დოქტორი, 

უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 

 

2. კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვით მოხდა პროექტის შერჩვა  

 

ბოლო 8 წლის განმავლობაში მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტში აქტიურად მიმდინარეობს 

ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე დამზადებულიშედარებით იაფი, ბგერა და 

თბოსაიზოლაციომასალების სხვადასხვა კვლევა. მათ შორის მასალებისათვის ბგერის 

ინდექსაციისა და აბსორბირების კოეფიციენტების განსაზღვრის თეორიული და 

ექსპერიმენტული სამუშაოები, რომლის შედეგადაც, თანამედროვე ციფრული ტექნიკის 

გამოყენებით, ინსტიტუტში დამუშვებულია ბგერის აბსორბირების კოეფიციენტის 



13 

 

განსაზღვრის ახალი მეთოდი. აღნიშნულ საკითხებზე გამოქვეყნებულია  სამეცნიერო  

ნაშრომები, გაკეთებულია  მოხსენებები ს აერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენციებზე.  

4. პროექტის მიზანი 

●   სხვადასხვა ნიმუშის მასალების კვლევა ბგერის განვლადობაზე და შთანთქმაზე; 

● ბგერის აბსორბირების კოეფიციენტის განსაზღვრის  ინსტიტუტში  დამუშავებული 

მიდგომის და კვლევების შედეგების გამოყენებით ახალი მეთოდის შემუშვება სხვადასხვა 

დეტალებში (მასალებში)  დაზინებების დასადგენად. წარმოდგენილი მეთოდი 

გამოსაყენებლად იქნება მარტივი და იაფი არსებულ მეთოდებთან შედარებით, 

(როგორიცაა: ინფრაწითელი, რენტგენული, ვიბრაციულ-სიხშირული და ა.შ.) 

 

5. მოსალოდნელი შედეგები და სავარაუდო ვადები 

● ინსტიტუტში დამუშავებული ახალი მიდგომების გამოყენებით მაღალი სიმტკიცის,  

ყინვამედეგობის, ენერგოდამზოგი თვისებებისა და  დაბალი თვითღირებულების მქონე 

ადგილობრივ ბაზარზეკონკურანტიანი სამშენებლო მასალის კვლევა ბგერის შთანთქმით 

უნარიანობაზე; 

● ბგერის აბსორბირების კოეფიციენტის განსაზღვრის ახალი, პირდაპირი, გამარტივებული 

მიდგომის  გამოყენებით სხვადასხვა მასალებში, დეტალებსა და კვანძებში  დაზიანებების 

აღმოსაჩენი მეთოდიკის დამუშავება; 

● წლის ბოლოსათვის  სამეცნიერო ანგარიშის, 2 სამეცნიერო სტატიისა და საერთაშორისო 

კონფერენციისათვის  2 მოხსენების მომზადდება. 

 

6. გამოცდილება პროექტში მონაწილე სუბიექტების მხრიდან  

      პროექტში მონაწილე მეცნერი თანამშრომლებს  აქვთ აღნიშნულ საკითხებზე მუშობის 

დიდი გამოცდილება. დამუშვებულია ბგერის აბსორბირების კოეფიციენტის გაზომვის 

ახალი, პირდაპირი, გამარტივებული მეთოდი. ბოლო წლებში  აღნიშნულ საკითხებზე 

გამოქვეყნებულია 7 სამეცნიერო  ნაშრომი, 2 კი გადაცემულია გამოსაქვეყნებლად. 

გაკეთებულია 5 მოხსენება  ნორვეგიის (ბერგენი), ისრაელის (ნეთანია, ეილატი, იერუსალიმი) 

და იტალიის (რომი) საერთაშორისო კონფერენციებზე. 

7. მიღებული შედეგების გამოყენების სფერო და სარგებელი 

      მიღებული შედეგების გამოყენება შესაძლებელია სამშენებლო ინდუსტრიაში, მანქანათ-

მშენებლობაში, საავიაციო მრეწველობაში. ბგერის აბსორბირების კოეფიციენტის განსაზღვრა 

რევერბირებადი ამპლიტუდების ქრობის ტემპის მიხედვით, წარმოადგენს მეცნიერულ 

სიახლეს და გამოირჩევა სიმარტივითა და სიიაფით. მიღებული შედეგები, კერძოდ, 
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მასალების  ბგერის აბსორბირების კოეფიციენტის გაზომვის წარმოდგენილი 

მეთოდიკა,დღემდე არსებულ სამეცნიერო ლიტერატურაში, კონკრეტულად მასალების 

აკუსტიკური მახასიათებლების გაზომვის სფეროში (კერძოდ, ბგერის ქრობის 

ოსცილოგრამები) არ მოიპოვება. შესაბამისად იძლევა დიდ პერსპექტივას ახალი ცოდნის 

დაგროვებისა მისი შემდგომი გავრცელებისა და გამოყენებისათვის. 

8. პროექტის დასრულების ვადა, საკვანძი თარიღები 

       პროექტის დასრულების ვადაა 2018 წლის დეკემბერი. საკვანძო თარიღები ემთხვევა 

კვარტლის დამთავრებას. ყოველი კვარტლის ბოლოს მომზადდება კვარტლური ანგარიში და 

სამეცნიერო საბჭო მოისმენს ამ ანგარიშებს. 

9.ეტაპები დროში გაწერილი  2018 წ 

I. არსებულიუახლესისამეცნიეროლიტერატურისმიმოხილვა; 

I

I. 

ინსტიტუტში  დამუშავებული ახალი მიდგომის და კვლევების შედეგების გამოყენებით 

ბგერის აბსორბირების კოეფიციენტის განსაზღვრის   მეთოდის შემუშვება სხვადასხვა 

დეტალებში (მასალებში)  დაზინებების დასადგენად; 

IIIმსუბუქი უჯრედოვანი ბეტონის, შიდა არმირების მქონე  სხვადასხვა სიმკვრივის ქაფბეტონის  

საცდელი ნიმუშების კვლევა ბგერის შთანთქმის უნარიანობაზე; 

IV დეტალებისტემპერატურულიდაციკლურიდატვირთებისსტენდისგამართვამათიდაღლი

ლობაზეექსპერიმენტებისჩასატარებლად; 

V მასლებისდაღლილობითი და სტრუქტურულიცვლილებების 

კვლევადამოკიდებულიბგერის სხვადასხვა სპექტრების მიხედვით მასალებშიაბსორბუნა-

რიანობისკოეფიციენტისგანსაზღვრის ახალი მეთოდით. 

 

10. ბიუჯეტი სრული, დეტალურად ჩაშლილი (შესყიდვები და დამატებითი სპეციალისტები საჭიროების 

შემთხვევაში); 

N 

  
სულ  

I 

კვარტ 

II 

კვარტ 

III 

კვარტ 

IV 

კვარტ 

  ხარჯები 38523 10015 9544 9700 9264 

1 შრომს ანაზღაურება 24300 6075 6075 6075 6075 

2 საქონელი და მომსახურება 4061 1395 933 1080 653 

2,1 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომლების ხელფასები 0 0 0 0 0 

2,2 
მ.შ. მასალები და მცირეფასიანი 

მოწყობილობები 
2610 680 633 884 413 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

 

დასახელება 
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2,3 მ.შ. კომუნალური მომსახურებები 1451 715 300 196 240 

2,4 მ.შ. საკონტრაქტო სამუშაოები 0 0 0 0 0 

3 ზედნადები ხარჯები 10162 2545 2536 2545 2536 

4 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 0 

 

11. მოსალოდნელი დამატებითი დანახარჯები პროექტის დასასრულებლად  (არსებობის შემთხვევაში 

დასაბუთებული);  

დამატებითი ხარჯები მოსალოდნელი არ არის. 

12. თანხების ხარჯვის პერიოდები და მიზნობრიობა; 

თანხების ხარჯვის პერიოდები ნაჩვენებია მე-10 პუნქტში.  

13. ბაზრის კვლევა: ვინ იქნება პოტენციური მომხმარებელი, ვის შესთავაზებთ 

პოტენციალური მომხმარებლები სავარაუდოდ  უნდა იყვნენ სამშენებლო ინდუსტრიის 

საწარმოები. 

 

 

 

პროექტი 4. 

1. პროექტის სათაური და მოკლე აღწერილობა  

მექანიკური  დეფორმაციებისა  და ტემპერატურის  მიმართ  

მაღალმგრძნობიარე პოლიმერული კომპოზიტების შემუშავება 

ტექნიკის განვითარება მჭიდროდაა დაკავშირებული ახალი მრავალფუნქციური მასალების 

შექმნასთან. ქვეყნის ეკონომიკური მოთხოვნები აქტუალურს ხდის არამარტო მაღალი 

ხარისხის საექსპლოატაციო მასალების დანერგვას პრაქტიკაში, არამედ მათ შორის 

ხელმისაწვდომი და იაფფასიანი პროდუქტების გამოყენებასაც. გარდა ამისა,  არსებული 

სტანდარტები საკმაოდ მკაცრ მოთხოვნებს უყენებს მასალების მიღების ტექნოლოგიების 

ეკოლოგიურობასაც.დღეისათვის არსებობს მრავალი სხვადასხვა ფიზიკური პარამეტრისადმი 

მგრძნობიარე ელემენტი (ტექნიკური ტერმინოლოგიით, გადამწოდი, ანუ სენსორი), 

რომლებსაც საკმაოდ დიდი გამოყენება აქვთ მანქანათმშენებლობაში, სამშენებლო 

პრაქტიკაში, გემთმშენებლობასა თუ ავიაციაში.  ისინი დიდ როლს ასრულებენ სამედიცინო 

ხელსაწყოთმშენებლობაშიც  და ა.შ. როგორც წესი, ეს ელემენტები მზადდება ძირითადად 

არაორგანული (მეტალები, არაორგანული ნახევარგამტარები, კერამიკა) მასალებისგან. 

მიუხედავად  მთელი რიგი დადებითი მაჩვენებლებისა, მათ გააჩნიათ არაერთი ნაკლი, 

როგორიცაა მიღების რთული ტექნოლოგია, არაეკოლოგიურობა და, რაც მთავარია, მაღალი 



16 

 

თვითღირებულება. ჩვენ მიერ შემოთავაზებული გადამწოდების მასალების შექმნაში 

უსაფრთხო, ეკოლოგიურად სუფთა და შედარებით იაფასიანი ტექნოლოგიების გამოყენება 

დასახული პრობლემის გადაწყვეტაში უფრო მეტად ესადაგება თანამედროვე მოთხოვნებს და 

ამდენად პროექტი თავისი შინაარსით აქტუალურია. 

პროექტის კოორდინატორი: ს.მებონია, ტ.მ.დ. პროფესორი, მანქანათმშნებლობის  

განყოფილების უფროსი; 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ჯ.ანელი, ტ.მ.დ., პროფესორი, მთავარი  მეცნიერი 

თანამშრომელი 

შემსრულებლები: ლ.შამანაური, აკადემიური დოქტორი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი,ს.იაშვილი, დოქტორი, მეცნიერი  თანამშრომელი. 

 

2. კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც მოხდა პროექტის შერჩევა  

ზემოთ აღნიშნულის თანახმად პრობლემა აქტუალურია როგორც ეკონომიური, ასევე 

ეკოლოგიური თვალსაზრისითაც; მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ პრობლემაზე არაერთი 

საზღვარგარეთული კომპანია მუშაობს, ჩვენ მიერ დასახული მიზნის მისაღწევად გარდა 

არსებული სტანდარტული მეთოდებისა პროდუქციის თვისებათა ამაღლებისათვის 

გამოყენებული იქნება ზოგიერთი ორიგინალური მეთოდი, როგორიცაა: 1) პოლიმერული 

კომპოზიტების მიზანმიმართული მოდიფიცირება სხვადასხვა ტიპის მოდიფიკატორებით; 2) 

სინერგიული ეფექტის გამოყენება შერჩეული ფიზიკური პარამეტრების გაძლიერებისათვის; 

3) კომპოზიტების გამყარება გარეშე ფიზიკური ველების (ელექტრული, მაგნიტური, 

მექანიკური და თერმული) პირობებში; 4)კომპოზიტებისგან მიღებული ფირების 

გრადიენტული ორიენტაცია.  

პროექტი ითვალისწინებს ისეთი პროდუქციის მიღებას, რომლის ტექნიკური 

მახასიათებლებიც შესაბამისობაში იქნება დასავლურ სტანდარტებთან. ჩვენი ვარაუდით  

ჩვენი პროდუქცია შესაბამისობაში იქნება აგრეთვე ბაზრის მოთხოვნებთან, რამდენადაც იგი 

დაეყრდნობა საქართველოში არსებულ იაფფასიან მეორად პოლიმერულ მასალებს და 

მინერალურ ფხვნილებს. პროდუქცია მიღებული იქნება ხელმისაწვდომი და შედარებით 

იაფფასიანი ტექნოლოგიით და შესაბამისად დაბალი ღირებულების  იქნება. 

 

3.რამდენად პრიორიტეტულია აღნიშნული პროექტი სხვა პროექტებთან შედარებით  და რატომ? 

პროექტის მიხედვით შესრულებულ სამუშაოთა უმრავლესობა დაკავშირებული იქნება 

შედარებით იაფფასიანი კომპონენტების გამოყენებასთან, რომელთა ასორტიმენტს 

მიეკუთვნება აგრეთვე მეორადი პოლიმერული მასალები. 
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პროექტის ინოვაციურობა გამოიხატება მიღებული კომპოზიტების თვისებათა მოქნილ 

რეგულირებაში ზემოთ მოყვანილი მეთოდებისა და სხვადასხვა მცირე დანამატების 

(მოდიფიკატორების) გამოყენებით. 

 

4. პროექტის მიზანი 

პროექტის მიზანია საწარმოო პოლიმერული და მინერალური ფხვნილებისგან ახალი, მაღალი 

საექსპლოატაციო მახასიათებლების მქონე კომპოზიტების შექმნა შევსებული  

პოლიოლეფინური პოლიმერებისა და სილიკონური რეზინების ბაზაზე და სხვადასხვა 

დანიშნულების მოდელური  ნაკეთობების მიღება. 

5 მოსალოდნელი შედეგები და სავარაუდო ვადები           

● შემუშავდება ახალი მაღალტექნიკური პარამეტრების მქონე სხვადასხვა ფიზიკური 

პარამეტრების (მექანიკური, თერმული, ელექტრული და მაგნიტური ველები) მიმართ 

მაღალმგრძნობიარე პოლიმერული კომპოზიტები და მათ ბაზაზე სამოდელო 

გადამწოდების ნიმუშები; 

● ჩატარებული კვლევების შედეგებზე მომზადდება 3 სამეცნიერო სტატია და 2 მოხსენება 

საერთაშორისო კონფერენციისათვის; 

● პროექტის დასრულების სავარაუდო ვადაა 2018 წლის დეკემბერი. 

 

6. გამოცდილება პროექტის ფარგლებში მონაწილე სუბიექტების მხრიდან: 

 

პროექტის ფარგლებში მონაწილემეცნიერ თანამშრომლებს აქვთ დიდი გამოცდილება 

კომპოზიციური პოლიმერული მასალების შემუშავებასა და მათი ფიზიკური და ქიმიური 

თვისებების კვლევებში. მათ ამ მიმართულებით გამოქვეყნებული აქვთ მრავალი სამეცნიერო 

ნაშრომი და პატენტი. 

  

7. მიღწეული შედეგის-მიზნის გამოყენების სფერო და სარგებელი 

 

ახალი არატრადიციული მასალების გამოყენება გადამწოდებისათვის ჩვენი აზრით 

მნიშვნელოვანია როგორც მეცნიერების, ასევე განათლებისა და ახალი ცოდნის დაგროვება-

გავრცელების პროცესებისთვის, რამდენადაც მიღებული შედეგების რეალიზაციამ შესაძლოა 

საფუძველი ჩაუყაროს ახალი იაფასიანი ტქნოლოგიების ჩამოყალიბება-განვითარებას, 

მეცნიერებისა და ტექნიკის ახალ პერსპექტივებს.  

გადამწოდებს საკმაოდ დიდი გამოყენება აქვთ მანქანათმშენებლობაში, სამშენებლო 

პრაქტიკაში, გემთმშენებლობასა თუ ავიაციაში.  ისინი დიდ როლს ასრულებენ სამედიცინო 

ხელსაწყოთმშენებლობაშიც დაა.შ. 
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8. პროექტის დასრულების ვადა, საკვანძო თარიღები 

 

პროექტის დასრულების ვადაა 2018 წლის 31 დეკემბერი. საკვანძო თარიღები ემთხვევა 

კვარტლების დამთავრების თარიღებს. ყოველი კვარტლის ბოლოს მომზადდება კვარტალური 

ანგარიში, რომელიც წარედგინება სამეცნიერო საბჭოს. 

 

9. ეტაპები დროში გაწერილი 

I. სენსორებზე დღეისათვის არსებული ლიტერატურის და საპატენტო ინფორმაციის 

მოძიება, ექსპერიმენტული სამუშაოების დაგეგმვა და მიღების ტექნოლოგიების 

შემუშავება; 

II. მექანიკური და თერმული ველების მიმართ ახალი მაღალმგრძნობიარე 

პოლიმერული კომპოზიტების მიღება პოლიპროპილენის, პოლიეთილენის, 

სილიკონური რეზინებისა  და ნახშირბად-გრაფიტოვანი მასალების  ბაზაზე და 

მათი ფიზიკურ-ტექნიკური კვლევა. 

III. ელექტრული და მაგნიტური ველების მიმართ მაღალმგრძნობიარე პოლიმერული 

კომპოზიტების მიღება პოლიპროპილენის, პოლიეთილენის, სილიკონური 

რეზინებისა და ფერიტის მიკრო და ნიკელის ნანოფხვნილების ბაზაზე და მათი 

ფიზიკურ-ტექნიკური კვლევა. 

IV. შემუშავებული სენსორული ელემენტების ბაზაზე სამოდელო ნიმუშების შერჩევა 

და რეკომენდაციები დაინტერესუბული ორგანიზაციებისთვის.  

10.  ბიუჯეტი სრული, დეტალურად ჩაშლილი )შესყიდვები და დამატებითი სპეციალისტები საჭიროების 

შმთხვევაში) 

N 

  
სულ  

I 

კვარტ 

II 

კვარტ 

III 

კვარტ 

IV 

კვარტ 

  ხარჯები 51969 13182 12941 12943 12903 

1 შრომის ანაზღაურება 32880 8220 8220 8220 8220 

2 საქონელი და მომსახურება 5436 1545 1313 1303 1275 

2,1 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომლების ხელფასები 0 0 0 0 0 

2,2 
მ.შ. მასალები და მცირეფასიანი 

მოწყობილობები 
3532 580 833 1184 935 

2,3 მ.შ. კომუნალური მომსახურებები 1904 965 480 119 340 

2,4 მ.შ. საკონტრაქტო სამუშაოები 0 0 0 0 0 

3 ზედნადები ხარჯები 13653 3417 3408 3420 3408 

4 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 0 

 

11. მოსალოდნელი დამატებითი დანახარჯები პროექტის დასასრულებლად.  

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 
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პროექტის წარმატებით შესრულებისათვის სასურველია ელექტრონული მულტიმეტრისა 

და ოსცილოგრაფის შეძენა საერთო ღირებულებით 5000 ლარი. 

12. თანხების ხარჯვის პერიოდები და მიზნობრიობა 

თანხების ხარჯვის პერიოდები ნაჩვენებია მე-10 და მე-11 პუნქტებში. აქ ნაჩვენები ხარჯები 

აუცილებელია პროექტის სრულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის. 

13. ბაზრის კვლევა: ვინ იქნება პოტენციური მომხმარებელი, ვის შესთავაზებთ? 

პირველ რიგში ჩვენ მიერ რეკომენდებულ პროდუქციას შევთავაზებთ „დელტას“. გარდა ამისა 

აღნიშნული მასალებისგან დამზადებული საცდელი გადამწოდებით (პირველ რიგში 

ტენზოგადამწოდებით) დავაინტერესებთ ნაგებობათა სეისმომედეგობის სფეროში მომუშავე 

პერსონალს, ხოლო თერმოგადამწოდებით (განსაკუთრებით მიკრომასშტაბიანი 

თერმოგადამწოდებით) თერმოთერაპიაში მომუშავე სამედიცინო პერსონალს. 

 

 

 

პროექტი 5. 

1. პროექტის სათაური და მოკლე აღწერილობა 

კონკურენტუნარიანი მაღალტემპერატურული(10000C) თბოსაიზოლაციო 

მასალების მიღების ტექნოლოგიისა და თბური დანადგარების დამზადების  

მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება 

საზღვარგარეთის მოწინავე ფირმების ახალი ტექნოლოგიების ანალიზისა და ჩვენ მიერ 

განვლილი 3 წლის განმავლობაში დაგროვილი ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე 

შესაძლებელია შემუშავდეს მაღალტემპერატურული თბოსაიზოლაციო მასალების შექმნის 

მეცნიერული საფუძვლები, რაც გამოვლინდება ამ მასალათა გაუმჯობესებულ თბოფიზიკურ 

და მექანიკურ  თვისებებში: დაბალი თბოგამტარობის კოეფიციენტი, სიმსუბუქე, სიმტკიცე 

და სიიაფე. ეს საშუალებას მოგვცემს დაპროექტდეს და დამზადდეს კონკურენტუნარიანი 

თბური დანადგარები. 

პროექტის კოორდინატორი: ს. მებონია, ტ.მ.დ. პროფესორი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი, მანქანათმშენებლობის  განყოფილების უფროსი. 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი:ბ. მაზანიშვილი, დოქტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

შემსრულებლები:ბ. მაზანიშვილი, დ. გვენცაძე, დოქტორი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი;   ლ. რობაქიძე, დოქტორი,  მეცნიერი თანამშრომელი. 
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2. კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც მოხდა პროექტის შერჩევა  

 

საქართველოში წარმოებადი აფუებული პერლიტის საფუძველზე  ინსტიტუტში შემუშავდა 

მაღალტემპერატურული თბოსაიზოლაციო მასალების შექმნის საბაზო 

ტექნოლოგიები.დაპროექტდა და დამზადდა სათანადო ტექნოლოგიური და მზომი 

მოწყობილობები. თეორიული და ექსპერიმენტული შედეგების ანალიზის საფუძველზე 

შეიქმნა და გამოიცადა აღნიშნული მასალების  სანდვიჩური ტიპის  ექსპერიმენტული 

ნიმუშები. დამზადდა და გამოიცადა 3000C-მდე მომუშავე საშრობი-თერმოსტატი. 

დაგროვილი გამოცდილება საშუალებას მოგვცემს დავამუშავოთ ბაზარზე დიდი 

მოთხოვნილების მაღალტემპერატურული (10000C) თბოსაიზოლაციო მასალების მიღების 

ტექნოლოგია, გამოვიკვლიოთ შემუშვებული მასალების თვისებები. 

3. რამდენად პრიორიტეტულია აღნიშნული პროექტი სხვა პროექტებთა შედარებით? 

 

საზღვარგარეთის მოწინავე ფირმების ახალი ტექნოლოგიების ანალიზისა და ჩვენ მიერ 

დაგროვილი გამოცდილებისა და ცოდნის საფუძველზე შემუშავებულია მაღალ-

ტემპერატურული თბოსაიზოლაციო მასალები გაუმჯობესებული თბოფიზიკური და 

მექანიკური  თვისებებით; დაბალი თბოგამტარობის კოეფიციენტი, სიმსუბუქე, სიმტკიცე 

დასიიაფე საშუალებასიძლევა სწრაფად დაპროექტდეს და დამზადდეს მრავალფუნქციური 

კონკურენტუნარიანი თბური დანადგარები, რომლებიც ხელმისაწვდომი იქნება 

ადგილობრივი მომხმარებლისათვის. 

 

4. პროექტის მიზანი 

 

● ადგილობრივი წარმოშობის აფუებული პერლიტის ბაზაზე  მაღალტეპერატურული (10000C-

მდე მუშაობის უნარის მქონე) თბოსაიზოლაციო სანდვიჩური მასალების მიღების 

ინოვაციური მეთოდებისა და ტექნოლოგიის ანალიზის საშუალებით თბური 

დანადგარების დამზადების მეცნიერული საფუძვლების შემუშავება; 

●მაღალტემპერატურული თბური დანადგარების დაპროექტებისა და დამზადების 

რეკომენდაციების დამუშავება. 

 

5. მოსალოდნელი შედეგები და სავარაუდო ვადები 

 

 დამუშავდება10000C ტემპერატურამდე მომუშავე თბოსაიზოლაციო მასალების მიღების 

ტექნოლოგია; 

 დაპროექტება, დამზადდება და გამოიცდება აღნიშნულ დიაპაზონში მომუშავე თბური 

დანადგარის საპილოტე ნიმუში; 
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 მომზადდება მაღალტეპერატურული თბური დანადგარების დაპროექტებისა და 

დამზადების  რეკომენდაციები; 

  ჩატარებული კვლევებისა და ექსპერიმენტების შედეგებზე 2018 წლის ბოლოსათვის 

მომზადდება სამეცნიერო ანგარიში, ერთი სამეცნიერო სტატია და ერთი მოხსენება 

საერთაშორისო კონფერენციისათვის. 

  

6. გამოცდილება პროექტის  ფარგლებში მონაწილე სუბიექტების მხრიდან 

 

      გასული 3 წლის განმავლობაში პროექტში მონაწილე სპეციალისტების მიერ                                        

გამოკვლეული და შექმნილია მაღალტემპარატურული  თბოსაზოლაციო მასალების მრავალი 

ნიმუში, დამუშავებულია მათი მიღების რაციონალური რეცეპტურები და ტექნოლოგია,  

დაპროექტებულია  და დამზადებულია მაღალტემპარატურული  თბოსაზოლაციო მასალების 

მისაღებად საჭირო ტექნოლოგიური დანადგარები და გამზომი  ხელსაწყოები. 

 

7. მიღებული შედეგის გამოყენების სფერო და სარგებელი 

 

ჩვენ მიერ შექმნილი მაღალ ტემპერატურული თბოსაიზოლაციო მასალების ბაზაზე 

დამზადებული თბური დანადგარების მომხმარებლები იქნებიან: ფარმაცევტული 

საწარმოები, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები, კვების პროდუქტების გადამამუშავებელ 

სფეროში დასაქმებული მცირე საწარმოები და მანქანათმშენებლობის  პროფილის ფირმები. 

8. პროექტის დასრულების ვადა, საკვანძო  თარიღები 

 

პროექტის დასრულების ვადაა 2018 წლის დეკემბერი. საკვანძო თარიღები ემთხვევა 

კვარტლის დამთავრებას. ყოველი კვარტლის ბოლოს მომზადდება კვარტალური ანგარიში, 

რომელსაც განიხილავს სამეცნიერო საბჭო. 

9. ეტაპები დროში გაწერილი 

I.მაღალ ტემპერატურული თბოსაიზოლაციო მასალებისკლასიფიკაცია მათდამი 

წაყენებული მოთხოვნების შესაბამისად (ტემპერატურული დიაპაზონის, ღირებულების 

და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით); 

II. 10000C ტემპერატურამდე მომუშავე თბოსაიზოლაციო მასალების მიღების 

ტექნოლოგიის დამუშავება, საცდელი ნიმუშების დამზადება და მათი თვისებების კვლევა. 

III. შემუშავებული ოპტიმალური თვისებების მქონე ნიმუშების ბაზაზე                                              

10000C-მდე ტემპერატურულ დიაპაზონში მომუშავე თბური დანადგარის სანიმუშო 

ეგზემპლარის დაპროექტება, დამზადება და ტესტირება. 

IV.კრიტერიუმით „ხარისხი-ფასი“ მაღლტემპერატურული თბოსაიზოლაციო მასალების 

ტექნიკურ-ეკონომიური გაანგარიშებები და ოპტიმალური თვისებების მქონე მასალების 

დადგენა, შედეგების მეცნიერული ანალიზი და სათანადო რეკომენდაციების გაცემა.  
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10. ბიუჯეტი სრული, დეტალურად ჩაშლილი (შესყიდვები და დამატებითი სპეციალისტები საჭიროების 

შემთხვევაში) 

 

 

 

11. მოსალოდნელი  დამატებითი დანახარჯები პროექტის დასასრულებლად  (არსებობის შემთხვევაში 

დასაბუთებული) 

 

დამატებითი ხარჯები მოსალოდნელი არ არის. 

12. თანხების ხარჯვის პერიოდები და მიზნობრიობა 

თანხების ხარჯვის პერიოდები ნაჩვენებია მე-10 პუნქტში.  

13. ბაზრის კვლევა: ვინ იქნება პოტენციური მომხმარებელი, ვის შესთავაზებთ  

 ფარმაცევტულ საწარმოები; 

 სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტები; 

 კვების პროდუქტების გადამამუშავებელ სფეროში დასაქმებული მცირე და 

მანქანათმშენებლობის სხვადასხვა პროფილის საწარმოები. 

 

 

 

 

 

N 

  
სულ  

I 

კვარტ 

II 

კვარტ 

III 

კვარტ 

IV 

კვარტ 

  ხარჯები 44647 11486 11295 11162 10704 

1 შრომს ანაზღაურება 28200 7050 7050 7050 7050 

2 საქონელი და მომსახურება 4698 1495 1313 1168 722 

2,1 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომლების ხელფასები 0 0 0 0 0 

2,2 
მ.შ. მასალები და მცირეფასიანი 

მოწყობილობები 
3029 580 933 1084 432 

2,3 მ.შ. კომუნალური მომსახურებები 1669 915 380 84 290 

2,4 მ.შ. საკონტრაქტო სამუშაოები 0 0 0 0 0 

3 ზედნადები ხარჯები 11749 2941 2932 2944 2932 

4 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 0 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 
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პროექტი6 .  

1. პროექტის სათაური, მოკლე აღწერილობა, შინაარსი: 

საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით მობილური ტექნიკის 

საგამოცდო პროგრამებისა და მეთოდიკების დამუშავება. 

 

მომზადდებათვლიანი და მუხლუხიანი სატრანსპორტო საშუალებების NATO-ს 

სტანდარტიზირებული პროცედურების ზოგადი საკითხების ქართული ვერსიები, რომლებიც 

შეეხება გამოცდების ხარისხის უზრუნველყოფას, შეფასების ზოგად მეთოდებს, საგამოცდო 

პროცედურების ატესტაციის, გაზომვებისა და გამზომი საშუალებების საკითხებს და სხვ.     

პროექტის კოორდინატორი: რ. კენკიშვილი, დოქტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, 

თბოენერგეტიკული დანადგარების განყოფილების უფროსი.   

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პ. დოლიძე,  დოქტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი. 

შემსრულებლები: პ. დოლიძე; შ. ოგბაიძე, დოქტორი, მეცნიერი თანამშრომელი, გ. ჯაფარიძე-

ბაგრატიონი, ინჟინერი;   

 

2. კრიტერიუმები რის მიხედვით მოხდა პროექტის შერჩევა: 

აღნიშნულ პროექტზე მუშაობა დაიწყო „დელტას“ წინადადებით 2013 წლიდან,  მათ მიერ 

წარმოებული სამხედრო დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებების გამოცდებისთვის 

საგამოცდო პოლიგონის გარკვეული ელემენტების საპროექტო მონაცემებისა და საგამოცდო 

პროგრამებისა და  მეთოდიკების ქართული ვერსიების მომზადების შესახებ. 

3. რამდენად პრიორიტეტულია აღნიშნული პროექტი სხვა პროექტებთან შედარებით და რატომ: 

NATO-ს ფარგლებში შემუშავებულია სტანდარტების ე. წ. NATO-ს პუბლიკაციების(Allied 

Vehicle Testing Publication - AVTP) კრებული სამხედრო დანიშნულების (სატვირთო, 

საბრძოლო და სპეციალური) როგორც თვლიანი, ასევე მუხლუხიანი სატრანსპორტო 

საშუალებების გამოცდებისათვის, რომლებიც სავალდებულოა ჩრდილოატლანტიკური 

ხელშეკრულების ორგანიზაციის ფარგლებში. ვინაიდან ქვეყნის პოლიტიკური ვექტორი 

მიმართულია NATO-ში გაწევრიანებისაკენ, ამიტომ პროდუქციის წარმოებისას აუცილებელია 

მათი მოთხოვნების გათვალისწინებაც. შესაბამისად, აღნიშნული დოკუმენტების ქართული 

ანალოგების დამუშავება პრიორიტეტული საკითხია. 

4. პროექტის მიზანი: 

 

პროექტის მიზანია NATO-ს შემდეგი პუბლიკაციების ქართული ანალოგების შექმნა: 

 AVTP 00-01 “Philosophy of Testing and Evaluation”(გამოცდების და შეფასების არსი). 

 AVTP 00-02 “QualityAssurance of Tests”(გამოცდების ხარისხის უზრუნველყოფა). 
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 AVTP 00-03 “Measurement and Calibration”(გაზომვა და დაკალიბრება). 

 AVTP 00-06 “Glossary and Definitions”(ტერმინები და განმარტებები). 

 AVTP 00-09 “General Evalution Procedures”(შეფასების ზოგადი  მეთოდები). 

 AVTP 00-10 “List of Test Facilities”(საგამოცდო საშუალებების ჩამონათვალი). 

 AVTP 00-11 “Validation of Test procedures”(საგამოცდო პროცედურების ატესტაცია). 

 

5. მოსალოდნელი შედეგი და სავარაუდო ვადები: 

 

2018 წელს მომზადდება 1 სამეცნიერო სტატია სატრანსპორტო საშუალებების 

გამოცდების შესახებ, ხოლო 2018 წლის  წლიური სამეცნიერო ანგარიში. 

6.გამოცდილება პროექტის ფარგლებში პროექტში მონაწილე სუბიექტების მხრიდან: 

 

პროექტში მონაწილე სუბიექტები წარმოადგენენ შესაბამისი დარგის 

მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებს და კონკრეტულად აღნიშნული მიმართულებით 

მუშაობენ 2013 წლიდან. 

7. მიღწეული შედეგის-მიზნის გამოყენების სფერო და სარგებელი: 

 

აღნიშნული დოკუმენტები გამოიყენება სამხედრო დანიშნულების სატრანსპორტო 

საშუალებების გამოცდებისათვის, რის შედეგადაც შესაძლებელი იქნება მათი დაყვანა და 

დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანა. 

8. პროექტის დასრულების ვადა, საკვანძო თარიღები: 

 

პროექტის დასრულების ვადაა 2018წლის დეკემბერი. საკვანძო თარიღები ემთხვევა 

კვარტლის დამთავრებას. ყოველი კვარტლის ბოლოს მომზადდება კვარტალური ანგარიში და 

წარედგინება სამეცნიერო საბჭოს. 

9. ეტაპები დროში გაწერილი: 

I. AVTP 00-01 “Philosophy of Testing and Evaluation”(გამოცდების და შეფასების არსი); 

AVTP 00-02 “QualityAssurance of Tests”(გამოცდების ხარისხის უზრუნველყოფა). 

II. AVTP 00-03 “Measurement and Calibration” (გაზომვა და დაკალიბრება). 

III. AVTP 00-06 “Glossary and Definitions”(ტერმინები და განმარტებები); 

AVTP 00-09 “General Evalution Procedures”(შეფასების ზოგადი  მეთოდები). 

IV. AVTP 00-10 “List of Test Facilities”(საგამოცდო საშუალებების ჩამონათვალი). 

AVTP 00-11 “Validation of Test procedures”(საგამოცდო პროცედურების ატესტაცია) 



25 

 

 

10. ბიუჯეტი სრული, დეტალურად ჩაშლილი (შესყიდვები და დამატებითი სპეციალისტები 

საჭიროების შემთხვევაში): 

 

 

11.მოსალოდნელი დამატებითი დანახარჯები პროექტის დასასრულებლად(არსებობის შემთხვევაში 

დასაბუთებული): 

დამატებითი ხარჯები მოსალოდნელი არ არის. 

12. თანხების ხარჯვის პერიოდი და მიზნობრიობა: 

თანხების ხარჯვის პერიოდი და მიზნობრიობა მოცემულია მე-10 და მე-11 პუნქტებში. აქ 

ნაჩვენები ხარჯები აუცილებელია პროექტის სრულად და ხარისხიანად შესრულებისათვის. 

13. ბაზრის კვლევა: ვინ იქნება პოტენციური მომხმარებელი, ვის შევთავაზებთ: 

სამხედრო დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებების მწარმოებელი და ან საგამოცდო 

ორგანიზაციები. 

 

 

 

 

 

 

N 

  
სულ  

I 

კვარტ 

II 

კვარტ 

III 

კვარტ 

IV 

კვარტ 

  ხარჯები 28146 7293 7272 6669 6912 

1 შრომს ანაზღაურება 16920 4230 4230 4230 4230 

2 საქონელი და მომსახურება 3750 1190 1178 564 818 

2,1 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომლების ხელფასები 780 195 195 195 195 

2,2 
მ.შ. მასალები და მცირეფასიანი 

მოწყობილობები 
1901 380 733 285 503 

2,3 მ.შ. კომუნალური მომსახურებები 1069 615 250 84 120 

2,4 მ.შ. საკონტრაქტო სამუშაოები 0 0 0 0 0 

3 ზედნადები ხარჯები 7476 1873 1864 1875 1864 

4 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 0 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 
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პროექტი 7 

1. პროექტის სათაური და მოკლე აღწერილობა 

ავტომობილ „ფორდ F-550“-ის სავალი ნაწილის მოდერნიზაცია 

პროექტი ითვალისწინებს არსებული ხიდების მოდერნიზაციას ბორტული რედუქტორების 

დამუშავების გზით. 

 სამეცნიერო ხელმძღვანელი:  ვ. მარგველაშვილი, დოქტორი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი,  მობილური მანქანების განყოფილების უფროსი.   

შემსრულებლები: რ. ფარცხალაძე, დოქტორი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,ს. 

შარაშენიძე, დოქტორი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; ი. ზაკუტაშვილი, დოქტორი, 

მეცნიერი თანამშრომელი; ა. შერმაზანაშვილი, მეცნიერი თანამშრომელი; გ. ბაგრატიონი-

ჯაფარიძე, ინჟინერი; გ. ბასილაია, ინჟინერი; ა. სულაძე, ტექნიკოსი.   

 

2. კრიტერიუმები რის მიხედვითაც მოხდა პროექტის შერჩევა 

     პორტალური ხიდებისა და ბორტული რედუქტორების დანიშნულებაა მობილური 

მანქანების გამავლობის გაუმჯობესება და საგზაო კლირენსის გაზრდა. დასამუშავებელი 

მექანიზმებით შესაძლებელი იქნება მანქანის ღერძების აწევა ზედაპირის მიმართ და დიდი 

დიამეტრის თვლების გამოყენება. ამის გარდა, „პორტალების“ გამოყენებით შესაძლებელი 

იქნება ტრანსმისიის საგრძნობი განტვირთვა, რაც გაზრდის მანქანის საიმედოობას. ამავე 

დროს არსებული კონსტრუქციის შემთხვევაში გაძნელებულია და შეიძლება გამორიცხულია 

საბურავების ცენტრალური დაბერვის განხორციელება, რაც განსაკუთრებით საჭიროა 

სპეცდანიშნულების (საბრძოლო) მანქანებისათვის.      

3. რამდენად პრიორიტეტულია აღნიშნული პროექტი სხვა პროექტებთან შედარებით და რატომ? 

     საქართველოში წარმოებული ყველგანმავალი „დიდგორი“ აღჭურვილია „ფორდ 550“-ის 

სავალი ნაწილებით, რომლებშიც არ არის გათვალისწინებული ბორტული რედუქტორები, 

რაც საგრძნობლად ამცირებს მათ გამავლობას. მანქანას არა აქვს ცენტრალური დაბერვის 

სისტემა. 

4.პროექტის მიზანი  

 

     ავტომობილ „ფორდ 550“-ისთვის ბორტული რედუქტორების დამუშავება თვლების 

ცენტრალური დაბერვის სისტემის გამოყენების შესაძლებლობის გათვალისწინებით და 

თვლების დამოუკიდებელი საკიდარის ოპტიმალური სქემის შექმნა. 
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5. მოსალოდნელი შედეგები და სავარაუდო  ვადები  

     დაპროექტდება, აიგება და გამოიცდება საბაზრო ფასებთან  შედარებით იაფი  პორტალური 

რედუქტორებით აღჭურვილი ავტომობილ „ფორდ 550“-ის ტრანსმისია. 2018 წლის IV 

კვარტალში  ჩატარდება მობილური საშუალების გამოცდები, მომზადდება სამუშაოს 

ანგარიში, მობილური საშუალების ტექნიკური დოკუმენტაცია და ერთი სამეცნიერო სტატია. 

 

6. გამოცდილება პროექტის ფარგლებში მონაწილე სუბიექტების მხრიდან 

პროექტის  დამუშავებაში მონაწილეობენ მაღალი კვალიფიკაციის სამეცნიერო და 

ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი. 

9. სამუშაოს ეტაპები დროში გაწერილი 

I. ა) ავტომობილის პორტალური უკანა ხიდის კონსტრუქციის ძირითადი სქემის    

დამუშავება ცენტრალური დაბერვის სისტემის ელემენტების გათვალისწინებით 

დაესკიზური პროექტის მომზადება (იმმ, დელტა); 

 ბ) ავტომობილის პორტალური უკანა ხიდის და მისი შემადგენელი დეტალების           

გაანგარიშება, მუშა დეტალების ნახაზების მომზადება.  ზოგიერთი 

მაკომპლექტებელი დეტალის მოძიება  (იმმ, დელტა); 

II. ა) პორტალური უკანა ხიდის დეტალების დამზადება და ხიდის აწყობა (დელტა); 

 ბ) ავტომობილის პორტალური წინა ხიდის კონსტრუქციული სქემის დამუშავება და 

პროექტის მომზადება (იმმ, დელტა); 

 გ) ავტომობილის პორტალური წინა ხიდის და მისი შემადგენელი დეტალების 

გაანგარიშება, მუშა დეტალების ნახაზების მომზადება ცენტრალური დაბერვის 

სისტემის   ელემენტების გათვალისწინებით და ზოგიერთი მაკომპლექტებელი 

დეტალის მოძიება (იმმ, დელტა); 

III. ა) პორტალური წინა ხიდის დეტალების დამზადება და ხიდის აწყობა.    

მოდერნიზებული სავალი ნაწილის მქონე ავტომობილის საცდელი ნიმუშის აწყობა 

და წინასწარი გამოცდების ჩატარება, დაყვანითი სამუშაოები (იმმ, დელტა);    

 ბ) ცენტრალური დაბერვის სისტემის გამოცდა ჰერმეტულობაზე (იმმ, დელტა);      

IV. ა) ცენტრალური დაბერვის სისტემის გამოცდა ჰერმეტულობაზე (იმმ, დელტა);      

 ბ) ავტომობილის საექსპლუატაციო პირობებში გამოცდა (იმმ, დელტა);      
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10. ბიუჯეტი სრული, დეტალურად ჩაშლილი (შესყიდვები და დამატებითი სპეციალისტები საჭიროების 

შემთხვევაში); 

N 
  

სულ  
I 

კვარტ. 

II 

კვარტ. 

III 

კვარტ. 

IV 

კვარტ. 

  ხარჯები 105994 26736 26893 26080 26285 

1 შრომს ანაზღაურება 67320 16830 16830 16830 16830 

2 საქონელი და მომსახურება 11154 3058 3151 2402 2543 

2,1 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომლების ხელფასები 0 0 0 0 0 

2,2 მ.შ. მასალები და მცირეფასიანი მოწყობილობები 7231 1093 2451 1984 1703 

2,3 მ.შ. კომუნალური მომსახურებები 3923 1965 700 418 840 

2,4 მ.შ. საკონტრაქტო სამუშაოები 0 0 0 0 0 

3 ზედნადები ხარჯები 27520 6848 6912 6848 6912 

4 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 0 

 

11. მოსალოდნელი დამატებითი დანახარჯები პროექტის დასასრულებლად  (არსებობის შემთხვევაში 

დასაბუთებული); 

დამატებითი ხარჯები მოსალოდნელი არ არის. 

12. თანხების არჯვის პერიოდები და მიზნობრიობა; 

თანხების ხარჯვის პერიოდები და მიზნობრიობა მოცემულია მე-10 და მე-11 პუნქტებში.  

13. ბაზრის კვლევა: ვინ იქნება პოტენციური მომხმარებელი, ვის შესთავაზებთ 

პოტენციური მომხმარებლებია „დელტა“, შეიარაღებული ძალები, სამაშველო სამსახურები.  

 

 

 

 

 

 

 

 

კვარტლები 
დასახელება 
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პროექტი 8. 

1. პროექტის სათაური, მოკლე აღწერილობა და შინაარსი 

 

ეფექტური ადაპტოგენის შექმნა ექსტრემალურ პირობებში მყოფ                           

ადამიანებზე  სიტუაციური განგაშის მოხსნისა და გონებრივი მუშაობის 

ამაღლებისათვის (2017-2018 წწ.) 

 

დღევანდელ არასასურველ  ეკოლოგიურ და სხვა არტეფაქტორების პირობებში ადამიანის 

ნორმალური ცხოვრებისა და მოღვაწეობისათვის ერთ- ერთ უმთავრეს პრიორიტეტს 

წარმოადგენს ორგანიზმის ადაპტაციური შესაძლებლობების ამაღლება, რაც ძირითადად 

ხორციელდება ბუნებრივიწარმოშობისბიოლოგიურადაქტიურინივთიერებების –

ადაპტოგენების მეშვეობით.  

       უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს არსებული ადაპტოგენური საშუალებები  არცთუ ისე ბევრია. 

ამდარგშიდაგროვილიგამოცდილებაგვიჩვენებს, 

რომორგანიზმისარასპეციფიკურირეზისტენტობისამაღლებისადასასიცოცხლოტონუსისშენარ

ჩუნებისთვისებებიგააჩნიამრავალნივთიერებასადაპოლიკომპონენტურიშემადგენლობისპრო

დუქტს, თუმცა 

მათიმასიურიმოხმარებისსახითგამოყენებაზერეკომენდაციებიხშირშემთხვევაშიარადამაჯერე

ბელი და საეჭვოა.  

ასეთინატურალურიპროდუქტებისფართოდგამოყენება 

შესაძლებელიაარამარტოცალკესახით, არამედტრადიციული კვების პროდუქტების 

(უალკოჰოლოსასმელები, საკვებიდანამატები, საკონდიტრონაწარმი, პურპროდუქტები, 

საკვებიკონცენტრატებიდასხვა) გამდიდრებისა და ფუნქციური თვისებების მინიჭებისათვის. 

დღესდღეობითთითქმისარარსებობს ისეთი მაღალეფექტური ადაპტოგენურისაშუალებები, 

რომლებიცშეიძლებაგამოყენებულ იქნეს მასიურადდა ხანგრძლივად. ამიტომახალი, 

ეფექტური ადაპტოგენური საშუალებისშექმნის, გამოკვლევისა და წარმოებისსაკითხები 

უაღრესადსაჭირო და მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით, 

ეკოლოგიურადსაშიშიზონებისათვისდა წარმოადგენს ბიოტექნოლოგიური მეცნიერების 

უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტულ მიმართულებას. 

 

პროექტის კოორდინატორი: ს. მებონია,ტ.მ.დ., პროფესორი, მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი, მანქანათმშენებლობის განყოფილების უფროსი. 

სემეცნიერო ხელმძღვანელი: რ. მელქაძე, ტ.მ.დ.,პროფესორი, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომელი;  

შემსრულებლები:რ. მელქაძე; ლ. შამანაური, დოქტორი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; გ. 

ჩაგელიშვილი, დოქტორანტი. 
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2. კრიტერიუმები, რის მიხედვითაც მოხდა პროექტის შერჩევა 

ცნობილია, რომორგანიზმისრეზისტენტობისამაღლებისათვისაშშ-სა და NATO-

სარმიისჯარისკაცთადაოფიცერთაყოველდღიურსაკვებრაციონშიაუცილებელიკომპონენტის 

სახით გამოიყენებაადაპტოგენურითვისებებისმქონემცენარე ეხინაცეას ნაყენი. 

ამკომპონენტისადაპტოგენურიპოტენციალიშეადგენს 15–17%–ს, მაშინ, როცაეს მაჩვენებელი 

ჩვენ მიერ ადრე დამუშავებულ ბალზამში „გრაალი“ შეადგენს 40%–ს, 

ხოლოწარმოდგენილიპროექტისსამიზნეპროდუქტისათვისვვარაუდობთაღნიშნულიმაჩვენებ

ლის 60%–ზემეტადგაზრდას. 

       პროექტის დასრულების შედეგად მიღებული პროდუქტი უპირატესად განკუთვნილი 

იქნება ქვეყნის შეიარაღებული ძალებისათვის (NATO-სა და სხვა განვითარებული ქვეყნების 

არმიების ანალოგიურად). 

 

3. რამდენად პრიორიტეტულია აღნიშნული პროექტი სხვა პროექტებთან შედარებით და რატომ ? 

დღეისათვისორგანიზმისადაპტაციურიშესაძლებლობებისამაღლებისათვისძირითადადიყენე

ბენქიმიურისინთეზითმიღებულსაშუალებებს, რომლებიც, 

ხშირიმოხმარებისასიწვევსსხვადასხვაგვერდითპათოლოგიებს. 

ჩვენიპროდუქტიწარმოადგენსმხოლოდმცენარეულიწარმოშობისბიოლოგიურადაქტიურინივ

თიერებებისკომპლექსსყოველგვარიგვერდითიმოვლენებისგამორიცხვით.          

ჩვენმიერდამუშავებულიბიოდანამატი 

უცხოურანალოგებთანშედარებითმნიშვნელოვნადძლიერია, 

ხოლოთვითღირებულებაგაცილებითნაკლებიიქნება. 

 

4. პროექტის მიზანი 

        პროექტის მიზანს წარმოადგენს ახალი, მაღალეფექტური პოლიფუნქციური 

ადაპტოგენის შექმნა ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე. 

5. მოსალოდნელი შედეგები და სავარაუდო ვადები 

პროექტის მთავარი მოსალოდნელი შედეგი იქნება ახალი, პოლიფუნქციური თვისებების 

ადაპტოგენის  მიღების მეთოდების შემუშავება თანამედროვე მოწინავე ტექნოლოგიური 

ხერხებისა და აპარატურის გამოყენების ბაზაზე. სამუშაო დასრულდება 2018 წლის  

დეკემბერში. 

 

6. გამოცდილება პროექტის ფარგლებში პროექტში მონაწილე სუბიექტების მხრიდან 
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პროექტში მონაწილე სუბიექტს, პროფ. რ. მელქაძეს გააჩნია დიდი სამეცნიერო–პრაქტიკული 

გამოცდილება ტრანსნაციონალურ პროგრამაში „ჩერნობილის დახმარება 1987“ 

მონაწილეობისას. 

ამ სამუშაოების შედეგად შეიქმნა მსოფლიო პრაქტიკაში ანალოგის არმქონე მრავალმხრივი 

ბიოლოგიური მოქმედების საკვები დანამატი – ბალზამი „გრაალი“,რომლის მაღალი 

ბიოლოგიური ღირსება დადასტურებულია სხვადასხვა ქვეყანაში განხორციელებული 

ფართობიოფარმაკოლოგიურიგამოკვლევებით, აგრეთვეუკრაინის შსს ცენტრალურ 

ჰოსპიტალში რადიაციული დასხივებით დაზიანებულდაავადებულებზე კლინიკური 

აპრობაციით. 

უნდა აღინიშნოს, რომ „გრაალის“ ადაპტოგენურმა აქტივობამ შეადგინა 40%, თუმცა მისი 

ფართო მასშტაბით წარმოება შეუძლებელია რეცეპტურაში შემავალი რიგი მეტად 

დეფიციტური კომპონენტებისა (ჟენშენი, როდიოლა, ელეუტეროკოკი, ხალებიანი ირმის რქა, 

მუმიო) და მათი ექსკლუზიური მომწოდებლის–რუსეთის ფედერაციაზე დამოკიდებულების 

გამო.  

      ამიტომ ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ მხოლოდ ქართული ფლორის მცენარეებზე  ხალხური 

მედიცინის გამოცდილების გათვალისწინებით. 

 

7. მიღწეული შედეგის–მიზნის გამოყენების სფერო და სარგებელი 

მიზნობრივი პროდუქტის გამოყენების სფეროს განეკუთვნება  მოსახლეობის ყველა ფენა, 

რომელთა სამუშაო დაკავშირებულია ფიზიკურ და გონებრივ გადატვირთვებთან, 

სტრესებთან, გარემო ფაქტორების არასასურველ ზემოქმედებებთან, საგანგაშო 

სიტუაციებთან და ა.შ.(პირველ რიგში სპეცკონტიგენტი – შეიარაღებულიძალები, 

ძალოვანისტრუქტურები, მაშველთაკორპუსები, გეოლოგიურისამსახურები, ალპინისტები, 

რეინჯერები, ოპერატიულისამსახურის, რადიოსადატელეკომუნიკაციისდარგისმუშაკები, 

კომპიუტერების მომხმარებლები და ოპერატორები, ნავთობმომპოვებელი, ქიმიური და 

მეტალურგიული მრეწველობების მუშაკები, სპორტული ფედერაციები და სხვ., რომელთა 

ყოველდღიური საქმიანობა დაკავშირებულია ფიზიკურ და გონებრივ გადატვირთვებთან, 

სტრესებთან, გარემო ფაქტორების არასასურველ ზემოქმედებებთან, საგანგაშო 

სიტუაციებთან და ა.შ.) 

     ახალი ადაპტოგენის რეცეპტურაში შემავალი სავარაუდო მცენარეების საბაზრო ფასების 

გათვალისწინებით ჩვენი სამიზნე პროდუქტის გასაყიდი ფასი იქნება დაახლოებით 10–12 

დოლარი/ლ,  მაშინ, როცა ანალოგიური უცხოური პროდუქტების ფასი საშუალოდ აღწევს 30–

35 დოლარს/ლ–ს. ამდენად, პროექტი ეკონომიურად მომგებიანი და სარგებლიანია. 

 

8. პროექტის დასრულების ვადა, საკვანძო თარიღები 
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პროექტის 2018 წლის საკვანძო თარიღები ემთხვევა მე-9 პუნქტში გაწერილი ეტაპების დამთავრების 

თარიღებს. 

9. ეტაპები დროში გაწერილი2018 წ. 

I. ადაპტოგენის ანტიოქსიდანტური აქტივობის გამოკვლევა, ბიოლოგიური თვისებების დადგენა; 

II. ადაპტოგენის წარმოების  ნორმატულ-ტექნიკურიდოკუმენტაციის(საწრმოს სტანდარტი, 

რეცეპტურა, ტექნოლოგიური ინსტრუქცია) შემუშავება; 

III. წარმოების ტექნოლოგიური სქემისა და მანქანა-დანადგარების შერჩევა; 

IV. ადაპტოგენის ექსპერიმენტული ნიმუშების გამომუშავება. 

 

10. ბიუჯეტი სრული, დეტალურად ჩაშლილი (შესყიდვები და დამატებითი სპეციალისტების საჭიროების 

შემთხვევაში) 

N 

  
სულ  

I 

კვარტ 

II 

კვარტ 

III 

კვარტ 

IV 

კვარტ 

  ხარჯები 21031 5417 5202 5170 5242 

1 შრომს ანაზღაურება 13080 3270 3270 3270 3270 

2 საქონელი და მომსახურება 2357 745 538 496 578 

2,1 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომლების ხელფასები 0 0 0 0 0 

2,2 მ.შ. მასალები და მცირეფასიანი მოწყობილობები 1405 280 283 384 458 

2,3 მ.შ. კომუნალური მომსახურებები 952 465 255 112 120 

2,4 მ.შ. საკონტრაქტო სამუშაოები 0 0 0 0 0 

3 ზედნადები ხარჯები 5594 1402 1394 1404 1394 

4 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 0 

 

11. მოსალოდნელი დამატებითი დანახარჯები პროექტის დასასრულებლად (არსებობის შემთხვევაში 

დასაბუთებული) 

დამატებითი ხარჯები მოსალოდნელი არ არის. 

12. თანხების ხარჯვის პერიოდები და მიზნობრიობა 

თანხების ხარჯვის პერიოდები ნაჩვენებია მე-10 პუნქტში.  

 

13. ბაზრის კვლევა: ვინ იქნება პოტენციური მომხმარებელი, ვის შევთავაზებთ 

 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 
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●პროექტის შედეგებს პირველ რიგში შევთავაზებთ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს; 

●პროექტის მიმართ დიდ დაინტერესებას იჩენს დარგის ადგილობრივი და უცხოური 

კომპანიები,  კერძოდ:  

ა)საქართველოს ფარმაცევტული კომპანია „GPC”. კომპანიას უახლოეს მომავალში დაგეგმილი 

აქვს საკუთარი წარმოების ორგანიზება, სადაც უპირატეს აქცენტს აკეთებს ადგილობრივი 

ნედლეულიდან მიღებულ პროდუქტებზე, პირველ რიგში პოლიფუნქციურ ბიოაქტიურ 

დანამატებზე (ადაპტოგენებზე) და მის ბაზაზე –გამაჯანსაღებელსასმელებზე. ამ მხრივ ჩვენი 

პროდუქტი პირდაპირ კავშირშია  კომპანიის კომერციულ ინტერესებთან. 

ბ)გერმანული ფირმა Doehler. ფირმის საქმიანობის ძირითად სფეროს წარმოადგენს 

ბიომცენარეებიდან  წარმოებული პროდუქტები და ინგრედიენტები. ფირმასთან ჩვენი 

მრავალწლიანი თანამშრომლობიდან გამომდინარე მას დიდი ინტერესი გააჩნია 

საქართველოს ფლორის ეკოლოგიურად სუფთა მცენარეებიდან მიღებული ბიოლოგიურად 

აქტიური პროდუქტების მიმართ, რაც კარგი საფუძველია სამომავლო მჭიდრო თანამშრომლო 

ბისათვის.  

მიღებული პროდუქტის გამოყენების არეალია შეიარაღებული ძალები (არმია), ძალოვანი 

სტრუქტურები, მაშველთა კორპუსი, გეოლოგიური სამსახურები, ალპინისტები, რეინჯერები, 

ოპერატიული სამსახურები, რადიო და ტელეკომუნიკაციის დარგის მუშაკები, 

კომპიუტერების მომხმარებლები და ოპერატორები, ნავთობ-მომპოვებელი, ქიმიური და 

მეტალურგიული მრეწველობების მუშაკები, სპორტული ფედერაციები და ა.შ. მათ 

ყოველდღიურ საქმიანობასთან დაკავშირებული სიტუაციური განგაშის, სტრესების და 

გარემოს სხვადასხვა უარყოფითი ზემოქმედებით გამოწვეული შედეგების შემცირებისა და 

პროფილაქტიკისათვის.  
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პროექტი 9.       (ერთობლივი პროექტი სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის ინტიტუტთან) 

1.პროექტის სათაური და მოკლე აღწერილობა 

სპეციალური  დანიშნულების მობილური პლატფორმების საპილოტე 

ნიმუშების დამუშავება(2017-2018წწ.) 

ინსტიტუტში დამუშავებულია სხვადასხვა დანიშნულებისა და კონსტრუქციის, მათ შორის 

ჰიბრიდული ტიპის, მობილური მანქანების საპილოტე ნიმუშები, რომელთა სათანადო 

(გარკვეული) კონსტრუქციული ცვლილებებით  შესაძლებელია  მობილური პლატფორმების 

ფართო სპექტრი მიღება, და რომელთა გამოყენება შესაძლებელია როგორც სახალხო 

მეურნეობის სხვადასხვა დარგში, ასევე სამხედრო დანიშნულებით. კერძოდ, პლატფორმის 

გადაკეთებით და მისი სათანადო მოწყობილობით აღჭურვით მობილურ პლატფორმებს 

შესაძლებლობა ექნება შეასრულოს ისეთი ოპერაციები, სადაც ადამიანის უშუალო მოქმედება 

შეზღუდული, სახიფათო, ან შეუძლებელია (მაგ. გაზრდილი რადიაციული ფონი, ქიმიურად 

დაბინძურებული გარემო, ფეთქებადსაშიში ზონები, მთაგორიან და მიუდგომელ ადგილებში 

გაჩენილი ხანძრები), მონაწილეობა მიიღონ უშუალოდ საბრძოლო ოპერაციებში, გადაიტაონ 

გარკვეული სახის ტვირთები, ოპერატორის გარეშე,ან ოპერატორის დახმარებით 

დისტანციურად შეასრულონ სათანადო სამუშოები. 

პროექტის კოორდინატორები და სამეცნიერო ხელმძღვანელები: 

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტიდან: რ. კენკიშვილი, დოქტორი, 

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, თბოენერგეტიკული დანადგარების განყოფილების 

უფროსი. 

სსიპ ილია ვეკუას სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკური ინსტიტუტიდან: 

გ. დგებუაძე დოქტორი, კრიოგენული ტექნიკისა და ტექნოლოგიების ლაბორატორიის 

უფროსი; 

შემსრულებლები:რ. კენკიშვილი,პ. დოლიძე, დოქტორი, მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი; 

რ. დემეტრაშვილი, დოქტორი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი;ჯ. ჯავახიშვილი, 

დოქტორი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი; გ. ჩაგელიშვილი, დოქტორანტი; ა. 

შერმაზანაშვილი, მეცნიერი თანამშრომელი, ზ. მაისურაძე, ინჟინერი; ჯ. მესხი, ინჟინერი; ს. 

საბაშვილი, ტექნიკოსი; გ. ჯავახიშვილი, ტექნიკოსი, გ.  გიორგობიანი, სპეციალისტი.   

2. კრიტერიუმები რის მიხედვითაც მოხდა პროექტის შერჩევა 

● წარმოდგენილი პროექტი დაკავშირებულია შეიარაღებული ძალების როგორც საბრძოლო, 

ასევე ლოჯისტიკურ საქმიანობასთან. კომერციული თვალსაზრისით მობილური 

პლატფორმის გამოყენება შესაძლებელია სახალხო მეურნეობის სხვადასხვა 

მიმართულებითაც, კერძოდ ტვირთების გადაზიდვისათვის, სასოფლო-სამეურნეო და 

სამაშველო ოპერაციების შესასრულებლად;  
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● პროექტის შესრულებით დამუშავდება მობილური პლატფორმების ორიგინალური 

კონსტრუქციები, რომლებიც აღჭურვილი იქნება თანამედროვე არსებული 

ტექნოლოგიების შესაბამისად  დამუშვებული სისტემებით;  

 

3. რამდენად პრიორიტეტულია აღნიშნული პროექტი სხვა პროექტებთან შედარებით და რატომ? 

 

პროექტის უპირატესობა სხვა პროექტებთან შედარებით მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ 

მიერ დამუშავებული მანქანები დღემდე არსებულთან შედარებით იქნება განსხვავებული 

კონსტრუქციის. მანქანები შესრულებული იქნება და აიწყობა თანამედროვე არსებული 

ტექნოლოგიებით, დამუშავდება მანქანების  მართვის თანამედროვე სისტემები.  

 

4.პროექტის მიზანი 

 

დამუშავდება და შეიქმნება მაღალეფექტური, დაბალი თვითღირებულების მობილური 

პლატფორმები, რომელთა გამოყენება შესაძლებელი იქნება როგორ თავდაცვით სფეროში, 

ასევე სახალხო მეურნეობაში. 

 

5. მოსალოდნელი შედეგები და სავარაუდო  ვადები  

პროექტის სრული რეალიზაციისათვის საჭიროა ორი წელი, კერძოდ, 2017 წელს 

დამუშავდა მობილური პლატფორმების ტექნიკური დოკუმენტაცია და დამზადდა 

პლატფორმის საპილოტე ნიმუში. გამოქვეყნდა სამეცნიერო სტატიები. 2018 წელს  ჩატარდება 

მანქანების კომპლექსური გამოცდები, დამუშვდება სოხუმის ფიზიკა-ტექნიკის 

ინსტიტუტთან ერთად პლატფორმის დისტანციური მართვის სისტემა, მოხდება დაყვანითი 

სამუშაოები და მომზადდება რეკომენდაციები. 

6. გამოცდილება პროექტის ფარგლებში მონაწილე სუბიექტების მხრიდან.  

პროექტში მონაწილე სუბიექტები არიან მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები, რომელთაც 

აღნიშნული მიმართულებით გააჩნიათ  სათანადო ცოდნა და გამოცდილება.    

7. მიღწეული შედეგის-მიზნის გამოყენების სფერო და სარგებელი  

გამოყენების სფეროებია თავდაცვა, სამაშველო ოპერაციები, სახალხო მეურნეობა.  

8. პროექტის დასრულების ვადა, საკვანძო თარიღები; 

2018 წელს გამოიცდება პლატფორმის დისტანციური მართვის სისტემა, (სოხუმის ფიზიკა-

ტექნიკის ინსტიტუტთან ერთად), დეკემბრის ბოლოსათვის - დასრულდება  მობილური 

პლატფორმის საცდელი ნიმუშების გამოცდები, დაყვანითი სამუშაოები, 

მომზადდებატექდოკუმენტაცია  და სათანადო რეკომენდაციები. 
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9. ეტაპები  დროში გაწერილი; 2018 წ 

I.  მობილური პლატფორმის საცდელი ნიმუშების გამოცდები გამავლობაზე, მანევრულობასა 

და საიმედოობაზე ; 

II. მობილური პლატფორმების მართვის სისტემის დამუშავება (აღნიშნული სამუშაო 

სრულდება სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტთან თანამშრომლობით. 

იხ.დანართი  1.);                                     

III.   მიღებული შედეგების ანალიზი და საცდელი ნიმუშის დაყვანა-სრულყოფა. 

10. ბიუჯეტი სრული, დეტალურად ჩაშლილი (შესყიდვები და დამატებითი სპეციალისტები საჭიროების 

შემთხვევაში); 

N 

  
სულ  I კვარტ 

II 

კვარტ 

III 

კვარტ 

IV 

კვარტ 

  ხარჯები 125944 30450 31206 32913 31375 

1 შრომს ანაზღაურება 75960 17539 19045 20531 18845 

2 საქონელი და მომსახურება 17191 4745 4004 4215 4227 

2,1 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომლების ხელფასები 3600 900 900 900 900 

2,2 
მ.შ. მასალები და მცირეფასიანი 

მოწყობილობები 
8546 1880 1822 2452 2392 

2,3 მ.შ. კომუნალური მომსახურებები 5045 1965 1282 863 935 

2,4 მ.შ. საკონტრაქტო სამუშაოები 0         

3 ზედნადები ხარჯები 32793 8166 8157 8167 8303 

4 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 0 

 

11. მოსალოდნელი დამატებითი დანახარჯები პროექტის დასასრულებლად  (არსებობის შემთხვევაში 

დასაბუთებული); 

პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების მაღალ დონეზე შესრულება მოითხოვს 

თანამედროვე ტექნოლოგიებით შესრულებულ მაღალფასიან აგრეგატებსა და კვანძებს. მათ 

შესაძენად ინსტიტუტს არაფინანსური აქტივები არ გააჩნია.  

ჩვენს მიერ დამუშავებულ მობილურ პლატფორმებში ამძრავებად გამოყენებული გვაქვს ESM 

ტიპის პლანეტარული და ჭიახრახნიანი მუდმივი დენის 12 ვოლტიანი 0.5 კვტ-იანი 

ძრავარედუქტორები, დაბალი 0.75 მარგი ქმედების კოეფიციენტით (მქკ). 

ამჟამად გაგეგმილი გვაქვს სამი ერთეული სხვადასხვა კონსტრუქციისა და დანიშნულების 

მობილური პლატფორმის დამუშვება, შექმნა. არსებობს და გაყიდვაშია მაღალი მქკ-ისა და 

პარამეტრების მქონე მუდმივი დენის როგორც ძრავა-ბორბლები, ასევე ე. წ. უნახშირო 

ძრავები კონტროლერებით, რომელთა საერთო ღირებულება საშუალოდ არ აღემატება 6000 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 
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დოლარს. ასევე საჭიროა მანქანის მართვის ბლოკი და პროგრამირება. მათი საორიენტაციო 

ფასი დაახლოებით 3000 დოლარია. 

 

12. თანხების ხარჯვის პერიოდები და მიზნობრიობა; 

13. ბაზრის კვლევა: ვინ იქნება პოტენციური მომხმარებელი, ვის შესთავაზებთ 

პოტენციური მომხმარებლებია შეიარაღებული ძალები, სამაშველო სამსახურები და აგრეთვე 

ისეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ახდენენ მცირე მასისა და გაბარიტების  ტვირთების ინტენსიურ 

გადაზიდვებს მოკლე მაძილებზე (საწყობები, საწარმოები, სათბურები და ა.შ. )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროექტი 10. 
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(ერთობლივი პროექტი მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტთან) 

1. პროექტის სათაური, მოკლე აღწერილობა, შინაარსი 

მოხახუნე ლითონური ზედაპირების საექსპლუატაციო მახასიათებლების 

გაუმჯობესება ნანონაწილაკების გამოყენებით(2017-2018 წწ.) 

 

ამჟამად მანქანების სხვადასხვა ელემენტების ხახუნის პირობების, ცვეთამედეგობის, 

ხახუნის ძალების სტაბილურობისა და ზოგადად ტრიბოტექნიკის შესახებ არსებობს 

მრავალი შეხედულება და გადაწყვეტილება, მაგრამ ისინი ხასიათდება შეზღუდული 

ინფორმატიულობითადა ხშირ შემთხვევაში ემყარება სხვადასხვა ევრისტიკულ მოსაზრებას 

ან გარკვეულ პირობებში მიღებული ექსპერიმენტული შედეგებისუსაფუძვლო 

განზოგადებას. ასეთებს მიეკუთვნება ზოგადად ხახუნის ძალების ფორმირების, ცვეთის 

მექანიზმის, შეზეთვის, მოხახუნე ზედაპირების მასალების შერჩევის, მანქანების 

კონსტრუქციული თავისებურებებისა და სხვ. პრობლემები, რომლებიც ართულებენ 

ოპტიმალური გადაწყვეტილების მიღებას, ზღუდავს მანქანების მუშაობის რესურსს და 

ზრდიან პროფილაქტიკა-შეკეთების ხარჯებს. მოხახუნე დეტალების მუშაობის პირობების 

გაუმჯობესებისათვის პროექტში გათვალისწინებულია ზედაპირების მოდიფიცირება და 

მათი სტრუქტურის ცვალებადობის ინტენსივობის შემცირება. 

პროექტი ითვალისწინებს: 

 მოხახუნე ზედაპირების სტრუქტურულ ცვლილებებსა და სხვა სახის დაზიანებებზე 

ძალური და თბური დატვირთვებისა და გარემო პირობების გავლენის ანალიზს; 

 მოხახუნე ზედაპირების მოდიფიცირებისათვის სხვადასხვა სახის ლითონური და 

არალითონური ნანო-კომპოზიტების მიღებასა და მათ ბაზაზე ხახუნის 

მოდიფიკატორების დამზადებას; 

 ნანო-კომპოზიტებისა და ნანო-ნაწილაკების შემცველიფრიქციული და 

ანტიფრიქციული ხახუნის მოდიფიკატორების გავლენის კვლევას მოხახუნე 

ზედაპირებისსტრუქტურულ და  ტრიბოტექნიკურ თვისებებზე; 

 მოხახუნე ზედაპირების ექსპერიმენტული კვლევის შედეგების ანალიზს ზედაპირების 

მიკრორენდგენოსპექტრალური და მიკრისკოპული მეთოდების გამოყენებით. 

პროექტის კოორდინატორი: ვ. ზვიადაური, ტ.მ.დ., პროფესორი,მთავარი მეცნიერი 

თანამშრომელი, მანქანათა დინამიკის განყოფილების უფროსი.   

სამეცნიერო ხელმძღვანელები:  

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტიდან: გ. ი. თუმანიშვილი დოქტორი, 

მთავარი მეცნიერითანამშრომელი;  

სსიპ ფერდინანდთავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტიდან:                 

ა. ოკლეი,  დოქტორი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ლაბორატორიის უფროსი. 
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შემსრულებლები: გ. თუმანიშვილი;ვ. ზვიადაური;დოქტორები, უფროსი მეცნიერი 

თანამშრომლები: თ. ნადირაძე, მ. თედოშვილი; გ. გ. თუმანიშვილი, ინჟინერი. 

 

2. კრიტერიუმები, რის მიხედვით მოხდა პროექტის შერჩევა 

 

პროექტის შედეგებს მომხმარებლის კუთხით დიდი პერსპექტივა აქვს, რადგან მანქანების 

ყველაზე საპასუხისმგებლო და შეზღუდული მუშაობის რესურსის მქონე ელემენტებს 

მოხახუნე ზედაპირები წარმოადგენს.  

პროექტი აკმაყოფილებს სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების სახელმძღვანელო ყველა 

კრიტერიუმს: 

 პროექტის თემატიკით ინსტიტუტის თანამშრომლებს გააჩნიათ მრავალწლიანი ღრმა 

თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილება, რაც ასახულია შესაბამის საერთაშორისო 

ჟურნალებში გამოქვეყნებულ სამეცნიერო ნაშრომებში, კონფერენციების მასალებში,  

პატენტებსა და ტექნიკურ ანგარიშებში; 

 მძიმედ დატვირთულ მოხახუნე წყვილებთან დაკავშირებული პრობლემები 

დამახასიათებელია როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო დანიშნულების მანქანა-

დანადგარებისათვის. მათ შორის სასროლი იარაღის ლულები,სამურუჭე ხუნდები, 

თვლები და რელსები, ტრანსმისიის ელემენტები და სხვ.,რომლებიც ცვეთის მაღალი 

ინტენსივობით ხასიათდება, იწვევს გარემოს დაბინძურებას, მათი მუშაობის 

რესურსსამცირებსდა ზრდის პროფილაქტიკა-შეკეთების ხარჯებს; 

 ეკოლოგიურად უვნებელი, ნანო-კომპონენტების შემცველი, ფრიქციული და 

ანტიფრიქციული ხახუნის მოდიფიკატორები, ხახუნის დროს ზედაპირის 

სტრუქტურის დეგრადაციის ინტენსივობის შემცირების შესაძლებლობით არა მარტო 

მათი მესამე სხეულით განცალკევების, არამედ ნანო-ნაწილაკების ზედაპირზე 

იმპლანტირების მეშვეობით ინოვაციური და აქტუალურია ანალოგიურ სფეროში 

არსებულ სამუშაოებთან მიმართებაში; 

 ჩვენი საქმიანი ურთიერთობა ევროპელ სპეციალისტებთან და ერთობლივ პროექტებში 

მონაწილეობა გვიჩვენებს პროექტის შესაბამისობას დასავლურ სტანდარტებთან, 

სამომხმარებლო ბაზრის მოთხოვნებთან და პრაქტიკაში დანერგვის რეალურ 

შესაძლებლობებთან; 

 მარტო რკინიგზის ეკიპაჟის სავალი ნაწილის ელემენტების ტრიბოტექნიკური 

თვისებების გაუმჯობესებით მიღებული ეკონომიური ეფექტი, ჩვენი წინასწარი 

გათვლებით, 20 მილიონ აშშ დოლარს აღემატება; 

 პროექტის შესრულებით მიღებული შედეგები შეეხებატრიბოტექნიკისსხვადასხვა 

ასპექტების სრულყოფას, რაც მნიშვნელოვანია მეცნიერების, განათლების, ახალი 

ცოდნის დაგროვებისა და გადაცემის (გავრცელების) პროცესისათვის; 

 

3.რამდენად პრიორიტეტულია აღნიშნული პროექტი სხვა პროექტებთან შედარებით და რატომ? 
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მანქანების მოხახუნე ზედაპირების ტრიბოტექნიკური თვისებები მათი მუშაობის 

უნარიანობის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი თვისებაა და მისი გაუმჯობესების მრავალი 

მცდელობაა ცნობილი, მაგრამ კონტაქტის ზონაში მიმდინარე რთული პროცესების გამო მათი 

ზოგიერთი ასპექტი ჯერ კიდევ სათანადოდ შესწავლილი არაა. ამის გამო, ხახუნზე ენერგიის  

დანაკარგების, ცვეთის ინტენსივობის, ვიბრაციებისა და ხმაურის შესამცირებლად სხვადასხვა 

ევრისტიკული ან ინტუიციური გადაწყვეტილების საფუძველზე განხორციელებული 

პროექტები ხშირად დაბალი ეფექტურობით ხასიათდება.  

წინასწარმა ექსპერიმენტულმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ ჩვენ მიერ დამუშავებული ნანო-

ნაწილაკების შემცველი ხახუნის მოდიფიკატორების გამოყენება მაღალი ეფექტურობით 

ხასიათდება. ცნობილია აგრეთვე ნანო-ნაწილაკების თვისება მაღალი ზედაპირული ენერგიის 

შესახებ, რაც დადებით გავლენას ახდენს ხახუნის პროცესში ზედაპირის სტრუქტურული 

ცვლილებების ინტენსივობის შემცირებაზე. ასეთი მასალები შესაძლებელია გამოყენებული 

იქნეს როგორც სრიალის (სრიალის საკისრები, ჭურვის ლულაში მოძრაობა და ა. შ.), ასევე 

ფრიქციული გორვის ან გორვა-სრიალის (გორვის ხახუნის საკისრები, თვალი-რელსი, 

ტრანსმისიის ელემენტები და სხვ.) პირობებში მომუშავე მძიმედ დატვირთული 

კინემატიკური წყვილების მუშაობის პირობების გაუმჯობესებისათვის. ამიტომ ასეთი 

პროექტები სხვა პროექტებთან შედარებით პროირიტეტულადაა მიჩნეული. 

 

4. პროექტის მიზანი  

●ნანო-ნაწილაკების შემცველი ანტიფრიქციული და ფრიქციული ხახუნის მოდიფიკატორების 

დამუშავება, დამზადება და მათი ტრიბოტექნიკური თვისებების შეფასება ლაბორატორიულ 

პირობებში; 

● მოხახუნე ზედაპირების სტრუქტურული ცვლილებების შემცირება, მათზე ნანო-

ნაწილაკების ფორმირება და სტრუქტურული თვისებების შეფასება; 

● ხახუნის პროცესის მართვა. 

5. მოსალოდნელი შედეგები და სავარაუდო ვადები 

ჩატარებული ექსპერიმენტების საფუძველზე დამუშავდება და დამზადდება ოპტიმალური 

შემადგენლობის ნანო-ნაწილაკების შემცველი ანტიფრიქციული და ფრიქციული ხახუნის  

მოდიფიკატორები; მომზადდება სამეცნიერო ანგარიში, სამეცნიერო სტატიები, პატენტი, 

მომზადდება ერთი მაგისტრი და ერთი მეცნიერებათა დოქტორი. 

6. გამოცდილება პროექტის ფარგლებში პროექტში მონაწილე სუბიექტების მხრიდან 

პროექტის თემატიკა მოიცავს მანქანათა მექანიკის, მეტალურგიისა და 

მასალათმცოდნეობის საკითხებს, ამიტომ პროექტი სრულდება ერთობლივად მანქანათა 

მექანიკისა და მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტების თანამშრომელთა 

მიერ.  ორივე ინსტიტუტს აღნიშნულ სფეროში დიდი გამოცდილება აქვს, რაც ასახულია მათ  
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მრავალრიცხოვან სამეცნიერო ნაშრომებში და სამეცნიერო-ტექნიკურ ანგარიშებში. 

აღნიშნული სამუშაოს შესრულებისათვის ორივე ინსტიტუტს გააჩნია სათანადო საწარმოო 

ბაზა და მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები. 

გამოცდილება პროექტში მონაწილე სუბიექტების მხრიდან ათეულობით წლებს შეადგენს. 

ისინი არიან საქართველოში და სხვა ქვეყნებში გამოცემული მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის 

ავტორები, სხვადასხვა საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილეები და 

საქართველოს სამეცნიერო ფონდის, აშშ კვლევისა და განვითარების სამოქალაქო ფონდისა 

(CRDF) და ევროკავშირის ჩარჩო პროექტის (FP7)პროექტების ხელმძღვანელები და  

შემსრულებლები. 

7. მიღწეული შედეგის-მიზნის გამოყენების სფერო და სარგებელი 

 ტრიბოტექნიკის მიღწეული შედეგის-მიზნის გამოყენების სფეროს ნებისმიერი მანქანის 

მოხახუნე ზედაპირები წარმოადგენს. ჩვენი წინასწარი გათვლებით მათი გამოყენება 

შესაძლებელია მიზანშეწონილი აღმოჩნდეს ასევე საბრძოლო იარაღის ლულის 

ცვეთამედეგობის გაზრდისათვის; მისი სარგებელი მარტო რკინიგზის სფეროში ათეულ 

მილიონ ლარს შეადგენს; 

8. პროექტის შესრულების ვადა, საკვანძო თარიღები 

პროექტი გათვალისწინებულია 2 წლის ვადით. პირველ, 2017 წელს დამუშავდა და 

დამზადდა ფრიქციული და ანტიფრიქციული ხახუნის მოდიფიკატორები; მოხდა ხახუნის 

მანქანის გაწყობა და სათანადო გამზომი საშუალებებით აღჭურვა; დამზადდა  

ექსპერიმენტული ნიმუშები და ჩატარებულია კვლევები. 2018 წელს გაგრძელდება კვლევები 

სხვადასხვა ნანონაწილაკების შემცველი მოდიფიკატორების გავლენის შესასწავლად 

მოხახუნე ზედაპირების სტრუქტურაზე, ციკლურ და თერმომექანიკურ მდგრადობაზე, 

ცვეთამედეგობაზემიკრორენტგენოსპექტრალური და მიკროსკოპული მეთოდების გამოყენებით. 

9. ეტაპები დროში გაწერილი 2018წ. 

I. სხვადასხვა სახის ნანო-კომპონენტების შემცველი მოდიფიკატორების გავლენის კვლევა 

მოხახუნე ზედაპირების სტრუქტურაზე მიკრორენტგენოსპექტრალური და მიკროსკოპული 

მეთოდების გამოყენებით; 

II. მოდიფიკატორის გავლენის კვლევა მოხახუნე ზედაპირების ცვეთამედეგობაზე;  

III. მოდიფიკატორის გავლენის კვლევა მოხახუნე ზედაპირების ციკლურ თერმომექანიკურ 

მდგრადობაზე; 

IV. ჩატარებული კვლევების ანალიზი და მოდიფიკატორის შემადგენლობის ოპტიმიზაცია. 

11. ბიუჯეტი სრული, დეტალურად ჩაშლილი (შესყიდვები და დამატებითი სპეციალისტები საჭიროების 

შემთხვევაში) 
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11. მოსალოდნელი დამატებითი დანახარჯები პროექტის დასასრულებლად  (არსებობის შემთხვევაში 

დასაბუთებული) 

დამატებითი დანახარჯები არაა გათვალისწინებული. 

12. თანხების ხარჯვის პერიოდები და მიზნობრიობა 

თანხების ხარჯვის პერიოდები ნაჩვენებია მე-10 პუნქტში.  

13. ბაზრის კვლევა: ვინ იქნება პოტენციური მომხმარებალი, ვის შევთავაზებთ? 

კვლევის შედეგების პოტენციური მომხმარებელი იქნება სამხედრო-სამეცნიერო 

გაერთიანება „დელტა“, საქართველოს რკინიგზა, თბილისის მეტროპოლიტენი და სხვა 

საწარმოები. 

 

 

                                                         სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე:                              ჯ. ანელი 

N 

  
სულ  

I 

კვარტ 

II 

კვარტ 

III 

კვარტ 

IV 

კვარტ 

  ხარჯები 29876 7737 7541 7171 7427 

1 შრომს ანაზღაურება 18780 4695 4695 4695 4695 

2 საქონელი და მომსახურება 3187 1060 874 493 760 

2,1 მ.შ. შტატგარეშე თანამშრომლების ხელფასები 0 0 0 0 0 

2,2 
მ.შ. მასალები და მცირეფასიანი 

მოწყობილობები 
2017 400 763 334 520 

2,3 მ.შ. კომუნალური მომსახურებები 1170 660 111 159 240 

2,4 მ.შ. საკონტრაქტო სამუშაოები 0 0 0 0 0 

3 ზედნადები ხარჯები 7909 1982 1972 1983 1972 

4 არაფინანსური აქტივები 0 0 0 0 0 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 

კვარტლები 

დასახელება 


