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iv 

 

                                                       რეზიუმე 
  

              საქართველო მდიდარია სანელებელ-არომატული ნედლეულით, 

თუმცა ეს ეროვნული სიმდიდრე დღემდე სათანადოდ გამოყენებული და 

ათვისებული არ არის. დაბალ დონეზეა ასევე სანელებლების სამრეწველო 

წარმოებაც, რასაც სხვა მიზეზებთან ერთად განაპირობებს სათანადო ტექნო-

ლოგიური მოწყობილობების უქონლობა. მომიჯნავე დარგებისათვის განკუ-

თვნილი დანადგარების გამოყენება კი ხშირად ძვირადღირებული ნედლე-

ულის გაფუჭებას და პროდუქციის ხარისხის გაუარესებას იწვევს. 

         დარგისათვის საჭირო დანადგარების უქონლობის მიზეზი არის ის, 

რომ დღემდე არ არსებობს სრულყოფილი მონაცემები სანელებლების იმ 

ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების შესახებ, რომლებიც აუცილებელია 

ტექნოლოგიური მოწყობილობების შესაქმნელად. 

         საკითხის გადასაწყვეტად ჩავატარეთ საინფორმაციო საძიებო სამუ-

შაოები სანელებლების მოსამზადებელი არსებული ტექნოლოგიური ხაზე-

ბის შესწავლის მიზნით. დავაზუსტეთ ყველა ის ტექნოლოგიური ოპერცია, 

რომელთა ჩატარებაც აუცილებელია ნედლეულის უდანაკარგოდ გადასა-

მუშავებლად და ხარისხიანი პროდუქციის მოსამზადებლად. 

          ჩატარებული სამუშაოების საფუძველზე დავამუშავეთ სანელებლების 

მოსამზადებელი ახალი ტექნოლოგიური ხაზი მანქანა აპარატურული გაფო-

რმებით, რომელიც ითვალისწინებს ადგილობრივი და იმპორტირებული ბა-

ლახოვანი და მარცლოვანი ნედლეულის გადამუშავებას, ფხვნილისებრი 

პროდუქციის მომზადებას და დაფასოებას სათანადო ტარაში.   

           ხაზი დაკომპლექტებულია როგორც სერიული წარმოების ტექნოლოგ-

ური მოწყობილობებით, ასევე სპეციალურად სანელებლების მოსამზადებ-

ლად შექმნილი დანადგარებით. 

           ხაზში შემავალი ისეთი ტექნოლოგიური დანადგარების შესაქმნელად, 

როგორებიცაა ბუნკერები, დოზატორები, მკვებავები, შემრევები და სატრან-

სპორტო საშუალებები, საჭირო გახდა დაფქული სანელებლების შემდეგი 

სტრუქტურული  და ტექნოლოგიური პარამეტრების დადგენა: 

ა)  მოცულობითი მახასიათებლები - ნაწილაკების    სიმკვრივე,    თავისუფ- 

      ლად დაყრილი, აერირებული და სტატიკურად და დინამიკურად შემჭი- 

      დროვებული მასალების მოცულობითი მასები; 

ბ) ფრიქციული მახასიათებლები - თავისუფლად    დაყრილი მასალების გა- 

     რე და  შიგა ხახუნის კოეფიციენტები მოძრაობასა და უძრაობაში; 

გ) ძვრის მახასიათებლები - საწყისი წინაღობა ძვრაზე, დატვირთული მასა- 

     ლის გარე ხახუნის კოეფიციენტები მყარ ზედაპირებზე; 

დ) რეოლოგიური მახასიათებლები - ბუნებრივი დახრის კუთხის მნიშვნე- 

     ლობები სტატიკასა და დინამიკაში, ვერტიკალურად თავისუფლად  

     მდგარი კედლის კრიტიკული სიმაღლე, თაღის    წარმომქმნელი ნახვრე- 

     ტის ზღვრული სიდიდე, ბუნკერების გამოსასვლელებიდან    მასალების  

     ჩამოდინების სიჩქარეები, სტატიკური თაღის პარამეტრები, ნაკადის მო- 

     ძრაობის ფორმები, ბუნკერის ძირის კედლების დახრის გავლენა ჩამოდი- 

     ნების სიჩქარეზე  და ა.შ. 
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 ე)  დაფქული სანელებლების  ტენშემცველობა,  დისპერსული   შემადგენ- 

       ლობა  და გარემოში გაფანტვის უნარი.  

            ამ ამოცანების გადასაწყვეტად გავეცანით სამეცნიერო-ტექნიკურ ლი-

ტერატურაში ფხვნილების შესახებ არსებულ გამოკვლევებს და მოსაზრე-

ბებს, შევისწავლეთ ანალოგიური მასალების ქცევის ხასიათი სხვადასხვა 

დატვირთვების და დეფორმაციების დროს. დავამუშავეთ ფხვიერი მასალე-

ბის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების შესასწავლი რამდენიმე ორი-

გინალური მეთოდი და ხელსაწყო. 

            სპეციალური საწყაოებით დავადგინეთ სანელებლების მოცულო-

ბითი მახასიათებლები, შევისწავლეთ მათი ცვლილების დამოკიდებულება 

სტატიკურ და დინამიკურ დატვირთვებზე. ფორმულებით გავიანგარიშეთ 

ყველა ის პარამეტრი, რომელიც ასახავს ნაწილაკების სიმჭიდროვეს და გან-

ცალკევებას. შევადგინეთ ამ დამოკიდებულების ამსახველი გრაფიკები. 

           რეოლოგიური მახასიათებლების შესასწავლად გამოვიყენეთ ჩვენს 

მიერ შექმნილი ხელსაწყო, რომელიც უზრუნველყოფს ბუნებრივი დახრის 

კუთხის ყველა მახასიათებლის კომპლექსურ განსაზღვრას. ცდების შედე-

გებით დავადგინეთ, რომ სანელებლები განეკუთვნებიან შეჭიდული მასა-

ლების კატეგორიას და გამოირჩევიან ცუდი დენადობით.  

          რეოლოგიური მახასიათებლები განვსაზღვრეთ როგორც თავისულად 

დაყრილი, ასევე აერირებული და ვიბრაციით შემჭიდროებული მასალები-

სთვის. ცდებმა აჩვენა, რომ შემჭიდროებით ბუნებრივი დახრის კუთხის მაჩ-

ვენებლები იზრდება, ხოლო აერირებით მცირდება. 

         ფრიქციული მახასიათებლების შესწავლა მოვახდინეთ დახრილი სი-

ბრტყის მეთოდით, რომელიც უზრუნველყოფს შიგა და გარე ხახუნის კოეფ-

ციენტების განსაზღვრას მოძრაობასა და უძრაობაში. ამავე ხელსაწყოს და-

მარებით დავადგინეთ ხახუნის კოეფიციენტის ცვლილება სხვადასხვა 

სიჩქარით  მოძრაობის დროს მყარ ზედაპირებზე. ავაგეთ შესაბამისი გრა-

ფიკი.   

          სანელებლების სტრუქტურული მახასიათებლების შესწავლის დროს 

განსაკუთრებული ადგილი დავუთმეთ იმ მახასიათებლების განსაზღვრას 

რომლებიც ძირითადად განაპირობებენ მასალების გამოდინებას ბუნკე-

რების გამოსასვლელებიდან. ასეთი მახასიათებლების კატეგორიას მიეკუთ-

ვნება საწყისი წინაღობა ძვრაზე, რომლის დასადგენად გადავამზადეთ 

ძვრის ხელსაწყო, სადაც მხები და ნორმალური ძაბვების შექმნა შესაძლე-

ბელია ტვირთების საშუალებით. ცდების შედეგებით დადგინდა, რომ სანე-

ლებლის ყველა სახეობას გააჩნია საწყისი წინაღობა ძვრაზე, რაც დამახსია-

თებელი თვისებაა ყველა შეჭიდული მასალისათვის. 

           ამავე ხელსაწყოს დახმარებით განვსაზღვრეთ შიგა ხახუნის კოეფი-

ციენტების მნიშვნელობები დატვირთული მასალებისათვის და ავაგეთ 

ზღვრული მხები ძაბვების გრაფიკი. ასევე დავადგინეთ დატვირთვის ქვეშ 

მყოფი რამდენიმე მასალის გარე ხახუნის კოეფიციენტები სხვადასხვა სა-

კონტაქტო სიბრტყეებზე.  

           შედეგებმა აჩვენა, რომ ზოგიერთი სანელებლისათვის ნორმალური 

ძაბვების გავლენით გარე ხახუნის კოეფიციენტი მცირდება, ზოგიერთისა-
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თვის-პირიქით, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ მართალია სა-

ნელებლები განეკუთვნებიან ფხვიერ მასალებს და ზოგადად ემორჩილებიან 

ნაყარი ტვირთებისათვის დამახასიათებელ ძირითად კანონებს, სპეციფი-

კური თვისებების გამო მაინც განსხვავდებიან მათგან. 

           მასალების ხარისხზე და მის სტრუქტურულ თვისებებზე გარკვეულ 

გავლენას ახდენს ნაწილაკების ტენშემცველობა, რომლის დასადგენადაც 

გამოვიყენეთ გამოშრობის მეთოდი. ასევე შევისწავლეთ მასალების გარე-

მოში გაფანტულობის უნარი, რაც საშუალებას იძლევა დადგინდეს ტექნო-

ლოგიური დანადგარების ჰერმეტიზაციის საჭირო დონე. 

          მასალების ნახვრეტებიდან გრავიტაციული ჩამოდინება განპირობებუ-

ლია მასალის დენადობის უნარით. მის შესასწავლად გამოვიყენეთ ხელ-

საწყო, რომელიც უზრუნველყოფს ერთდროულად ვერტიკალურად თავი-

სუფლად მდგარი კედლის კრიტიკული სიმაღლის, ბუნებრივი დახრის კუ-

თხეების და სხვადასხვა გეომეტრიული პარამეტრების მქონე ძაბრებიდან 

მასალების ჩამოდინების სიჩქარეების დადგენას.  

           ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ საკვლევი მასალები განე-

კუთვნებიან ცუდად დენად მასალებს და მათი თავისუფალი ჩამოდინება 

ბუნკერებიდან შეუძლებელია. საჭიროა დამხმარე მოწყობილობების გამო-

ყენება, რათა თავიდან იქნას აცილებული სტატიკური თაღების წარმოქმნა.   

           ჩამოდინების პროცესის შესასწავლად გამოვიყენეთ ვარცლისებური 

ბუნკერის მოდელი, გამჭვირვალე წინა მხარით და მოძრავი გვერდითი კედ-

ლებით, რაც ბუნკერის ძირის დახრის კუთხის შეცვლის და გამოსასვლელის 

ზომების რეგულირების შესაძლებლობას გვაძლევდა. ექსპერიმენტებით 

განვსაზღვრეთ სტატიკური თაღის პარამეტრები, თაღის წარმომქმნელი ნახ-

ვრეტის კრიტიკული ზომა და დავადგინეთ ნაკადის ჩამოდინების ფორმები. 

           მიღებული შედეგების გამოყენებით ჩვენს მიერ დამუშავებული და 

დამზადებული იქნა ტექნოლოგიურ ხაზში შემავალი გადამყირავებელ-დო-

ზატორის ექსპერიმენტული მოდელი, რომელმაც წარმატებით გაიარა საქარ-

ხნო გამოცდა. 
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                                               Summary 

 

Substantiation of optimal parameters of methods of unloading powder 
materials from bunkers. Kakhi Mirazanashvili. Illustration 60 ; Table 22. 

 

Georgia is very rich in spicy-aromatic raw materials but this 

national wealth is not appropriately applied and mastered. The low level 

of industrial production of spices is to be stressed as well which is due to 

the lack of technical devices. The application of the devices designed for 

neighboring fields often results into the damage of expensive raw 

materials and deterioration of quality. 

The lack of the devices is due to the absence of complete data for 

the structural characteristics of the spices which is necessary for the 

creation of technical devices. 

To address the issue a research into existing technological lines 

applied for the production of spices was conducted. All the technologic 

operations which are to be carried out for the lossless processing of raw 

materials and securing high quality production were clarified.   

Based on the study a new technological line complete with 

machine-devices was worked out. The invention includes the processing 

of domestic and imported herbaceous and granular raw materials, as well 

as the production of powder products and packaging.  

The production line includes technological devices for serial 

production as well as the devices specially designed to produce spices. 

    To invent technological devices such as bunkers, batchers, mixers 

and means of transportation the following structural and technical 

parameters of ground spices were to be determined:  

a. Volume characteristics - particle density, volumetric masses of 

freely strewn, aerated and statically and dynamically packed 

materials; 

b. Frictional characteristics - outdoor and internal friction coefficients 

of freely strewn materials in motion and in immobility;   

c. Upheaval  characteristics – initial resistance to shear, outer friction 

coefficients of loaded materials on solid surfaces; 

d. Rheological characteristics – the index of natural angle of slope 

statically and dynamically, critical height of vertically free standing 

wall, maximum size of hole creating the arch, the speed of 

materials flowing from bunker exits, parameters of static arches, 

forms of movement of the flow, the impact of slope of walls of the 

bottom of the bunker on the speed of flow, etc.  

e.  Humidity of ground spices, dispersive composition and an ability to 

be strewn around.  
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To address these issues we got acquainted with existing surveys and 

viewpoints about powders provided in the scientific-technical literature, 

we studied the characteristics of the behavior of similar materials under 

various loading and deformations. We worked out several original 

methods and devices to study physical-mechanical character of powder 

materials.  

Through special batch boxes we determined the volume characteristics 

of spices; we studied the attitude of their changes according to static and 

dynamic loading. Applying formulas we calculated all the diagrams 

reflecting the density and separation of particles. We drew up a schedule 

reflecting this relation.  

To study rheological characteristics we used a self-invented device 

which provides a complex determination of all characteristics of natural 

angle of slope. As a result of testing we determined that spices belong to 

the category of grappled materials and are characterized with bad 

fluctuation. 

Rheological characteristics were determined for the materials being 

freely strewn as well as being aerated and condensed through vibration. 

According to the tests the index of natural angle of slope goes up when 

being condensed and goes down when being aerated.  

The study of frictional characteristics was carried out through the 

method of bent plane which provides the determination of coefficients for 

outdoor and internal friction in motion and in immobility. Through the 

same device we determined the change of friction coefficient when 

moving on a solid surface at a different speed. A suitable diagram was 

drawn.  

When studying structural characteristics of spices a special emphasis 

was placed on the determination of the characteristics which prompt the 

flow of materials out of the bunker exits. The category of the 

characteristics of the kind includes an initial resistance to the upheaval. In 

order to determine the resistance an upheaval device was designed in 

which the creation of tangent and normal tension is possible through 

loading. All kind spices, according to the tests, have a resistance to the 

upheaval which is characteristic to all grappled materials.  

Through the same device we determined the index of coefficients of 

internal friction for loaded materials and drew a diagram for top tangent 

tension. In addition we determined coefficients of outdoor friction of 

several materials under loading on different contact planes.  

According to the tests the coefficients of outdoor friction of some of 

the spices goes down through the influence of normal tensions, in other 

cases they go up which indicates that even though spices are powder 

materials and generally follow main rules characteristic to offal loading 

they are still different due to specific features.  



ix 

 

The quality and structural attributes are affected by the humidity of 

particles which was determined through the method of drying. In addition 

we studied the materials’ ability to be strewn in the air which enables us 

to determine the level of closure needed for technological devices.  

Gravitational flow of materials from the holes is due to the materials’ 

ability to fluctuate. To study it we used a device which secures 

simultaneous determination of a critical height of free standing wall, 

natural angle of slope and the speed of materials flowing from the funnels 

of various geometric parameters.  

According to the experiments conducted the research materials are bad 

flowing and their free flow from bunkers is impossible. Supplementary 

devices should be used to avoid the creation of static arches.  

To study the process of flowing a tub-like bunker with a transparent 

front side and moveable side walls was applied. The device enabled us to 

change natural angle of slope of the bottom of the bunker and adjust the 

size of the exit hole. Through the experiments the parameters of static 

arches, a critical size of the hole creating the arch, and the forms of the 

flow were determined.  

Using the produced results we designed an experimenting model of a 

tipper-batcher to be included in the technological line. The device has 

successfully passed factory testing.   
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S e s a v a l i 
 

         პრობლემის აქტუალობა. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის 

მოპოვების შემდეგ, ჩვენი ქვეყნისათვის სხვა მრავალ  მოსაგვარებელ პოლი-

ტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებთან ერთად ერთ-ერთ გადა-

საჭრელ ამოცანად რჩება მოსახლეობის უზრველყოფა ხარისხიანი, მრავალ-

ფეროვანი და ეკოლოგიურად სუფთა  კვების  პროდუქტებით. 

          პრობლემა აქტუალური გახადა იმანაც, რომ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანა-

ში დღესაც დიდი პოპულარობით სარგებლობს ჩვენს რესპუბლიკაში დამ-

ზადებული სასმელები და კვების პროდუქტები. გარდა ამისა, ბოლო წლებ-

ში საქართველოში ტურისტთა ნაკადის მომატებამ მნიშვნელოვნად გაზარ-

და დაინტერესება ქართული ეროვნული  სამზარეულოს და ნაციონალური 

კერძების მიმართ, რომელთა მომზადებაც მაღალი ხარისხის ძირითადი ნე-

დლეულის და აუცილებელი დამხმარე კომპონენტების გარეშე შეუძლებე-

ლია. 

         გამომდინარე ზემოთქმულიდან, ფერმერული მეურნეობები და კვების 

საწარმოები ვალდებულნი არიან აწარმოონ ისეთი პროდუქცია, რომელიც 

დააკმაყოფილებს როგორც ქვეყნის მოსახლეობის მზარდ მოთხოვნებს, ასე-

ვე იქნება კონკურენტუნარიანი და ღირსეულად მოიპოვებს მსოფლიო ბაზა-

რზე გასვლა-დამკვიდრების უფლებას. 

        კვების პროდუქტების ხარისხის ამაღლებას და მათი ასორტიმენტის 

გაფართოებას მრავალ სხვა ფაქტორთან ერთად დიდად უწყობს ხელს მცე-

ნარეული წარმოშობის ნატურალური სანელებლების გამოყენება, რაც არსე-

ბითად განაპირობებს საკვების გემურ და არომატულ თვისებებს, უზრუნვე-

ლყოფს მის მრავალფეროვნებას და დიდი ხნით შენახვას.  

         საქართველო თავისი ბუნებრივი კლიმატური პირობების წყალობით 

ძალზე მდიდარია სანელებელ-არომატული მცენარეებით და მათი რესურ-

სებით, თუმცა ეს ეროვნული სიმდიდრე დღემდე ბოლომდე არ არის შესწა-

ვლილ-ათვისებული და სათანადოდ გამოყენებული. დაბალ დონეზეა მშრა-

ლი სანელებლების სამრეწველო წარმოებაც, თუ არ ჩავთვლით ცალკეულ 

16 
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ინდივიდუალურ მეწარმეებს, რომლებიც მოსახლეობას და კვების საწარმო-

ებს უზრუნველყოფენ მხოლოდ შეზღუდული ასორტიმენტის და ხშირად 

დაბალი ხარისხის პროდუქციით.  

           ამიტომაც არის, რომ ძვირადღირებულ ტროპიკულ სანელებლებთან 

ერთად უცხოეთიდან შემოგვაქვს ისეთებიც, რომლებზედაც მოსახლეობის 

და წარმოების მზარდი მოთხოვნილება შეიძლება დაკმაყოფილდეს ადგი-

ლობრივი ნედლეულით.  

საქართველოს კვების მრეწველობის  ინსტიტუტში წლების განმავ-

ლობაში მიმდინარეობდა სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები ადგილობრი-

ვი ნედლეულის ბაზაზე მშრალი მონოსანელებლების და მათი კომპოზიცი-

ების ასორტიმენტის გასაფართოებლად, ტროპიკული სანელებლების შემცვ-

ლელების (ანალოგების) შესაქმნელად. 

შედეგად დამუშავდა და დაინერგა მრავალი დასახელების მონოსა-

ნელებლის, მიზნობრივი დანიშნულების ნარევის და ტროპიკული სანელებ-

ლების ანალოგების სამრეწველო წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები.  

            ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ დღემდე მშრალი სანელებლების მო-

სამზადებელი საწარმოო ხაზები ძირითადად დაკომპლექტებულია არა 

უშუალოდ სანელებელ-არომატული პროდუქციის მოსამზადებლად შექმ-

ნილი მანქანა-მოწყობილობებით, არამედ მომიჯნავე დარგებისათვის გან-

კუთვნილი ტექნოლოგიური დანადგარებით, რაც ხშირად ძვირადღირე-

ბული ნედლეულის გაფუჭებას და მზა პროდუქციის ხარისხის გაუარესებას 

იწვევს.  

          დარგისთვის საჭირო დანადგარების უქონლობის მიზეზი ის არის, 

რომ ჯერ კიდევ არ არსებობს მეცნიერულად სრულყოფილად დასაბუთე-

ბული მონაცემები სანელებლების იმ ფიზიკურ-მექანიკური და ტექნოლო-

გიური მახასიათებლების შესახებ, რომლებიც აუცილებელია სათანადო მო-

წყობილობების პროექტირება–გაანგარიშებისათვის.  

         მშრალი სანელებლები მართალია განეკუთვნებიან ფხვნილების კატე-

გორიას და შესაბამისად ემორჩილებიან ნაყარი ტვირთებისათვის დამახა-
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სიათებელ ზოგად კანონზომიერებებს, სპეციფიკური თვისებების გამო 

მაინც არსებითად განსხვავდებიან სხვა ფხვიერი მასალებისგან.  

            ამიტომ, სადღეისოდ  არსებული თეორიული მოსაზრებებით და 

სხვადასხვა სახის ფხვნილებზე ჩატარებული კვლევების ანალიზით, შეუძ-

ლებელია საკმარისი სიზუსტით განისაზღვროს სანელებლების ფიზიკურ–

მექანიკური და ტექნოლოგიური მახასიათებლები, დადგინდეს გადამუშა-

ვების სხვადასხვა პირობებში   მასალების ქცევის ხასიათი განსხვავებული 

სიდიდის და მიმართულების ძალების ზემოქმედების პირობებში. 

          ამის გამო, ერთადერთ საიმედო და უტყუარ საშუალებად რჩება საკი-

თხის გადაჭრა ექსპერიმენტული გზით, სხვადასხვა ხელსაწყოების და მე-

თოდების გამოყენებით.  

         ნაშრომის მიზანი: სანელებელ–არომატული პროდუქციის მოსამზა-

დებელი არსებული საწარმოო ციკლის სრულყოფა, ტექნოლოგიური მოწყო-

ბილობების შესაქმნელად საჭირო  მეცნიერულად დასაბუთებული მონაცე-

მების მიღება, ახალი მანქანა–დანადგარების შექმნა და არსებულის რეკონს-

ტრუირება გადასამუშავებელი მასალების სპეციფიკის გათვალისწინებით.     

კვლევის ამოცანები:  ნაშრომის მიზნებიდან გამომდინარე საჭირო 

იყო შემდეგი ამოცანების გადაჭრა: 

 სანელებელ–არომატული პროდუქციის მოსამზადებელი არსებული სა-

წარმოო ტექნოლოგიური ციკლის შესწავლა და მისი სრულყოფა საბაზ-

რო ეკონომიკის სადღეისო მოთხოვნების შესაბამისად; 

 მცენარეული წარმოშობის დაფქული სანელებლების ზოგიერთი ფიზი-

კურ–მექანიკური და ტექნოლოგიური თვისებების განსაზღვრა; 

 ბუნკერებიდან სანელებლების ჩამოდინების პროცესის და გამოსასვლე–

ლის თავზე თაღის წარმოქმნის მოვლენის შესწავლა და ძირითადი პარა-

მეტრების დადგენა მასალების ფიზიკურ–მექანიკურ მახასიათებლებზე 

და ბუნკერის  გეომეტრიულ პარამეტრებზე დამოკიდებულებით; 

              კვლევის ობიექტი:  1. საქართველოში   ფართოდ   კულტივირებული  

სანელებელ–არომატული მცენარეების გადამუშავებით მიღებული პროდუ-



19 

 

ქცია, რომელიც ფხვნილის სახით მოიხმარება მოსახლეობის და კვების მრე-

წველობის ცალკეული დარგების მიერ როგორც მონოსანელებლებად, ასევე 

მიზნობრივი დანიშნულების ნარევების მოსამზადებლად;  

         2. მონოსანელებლების შესანახი ვარცლისებური ბუნკერის ექსპერიმენ-

ტული მოდელი. 

          მეცნიერული სიახლე: საპატენტო-საინფორმაციო ძიების, რესპუბლი-

კაში არსებული საწარმოების გაცნობის, თეორიული ანალიზის და ექსპერი-

მენტალური კვლევების ჩატარების შედეგად: 

 დამუშავდა  მშრალი სანელებლების მოსამზადებელი  ახალი ტექნოლო-

გიური ხაზი სათანადო მანქანა–აპარატურული გაფორმებით;  

 შესწავლილ იქნა სანელებლების ის ფიზიკურ–მექანიკური მახასიათებ–

ლები, რომლებიც აუცილებელია ისეთი ტექნოლოგიური მოწყობილო-

ბების შესაქმნელად როგორებიცაა: ბუნკერები, დოზატორები, შემრევე-

ბი, სატრანსპორტო და სააკუმულაციო საშუალებები, მკვებავები და ა. შ.;  

 გამოგონების დონეზე შეიქმნა რამდენიმე ტექნოლოგიური დანადგარი,  

ფხვიერი მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების განმსაზღვრელი 

ხელსაწყო და კვლევის ორიგინალური ხერხი;   

 დამუშავდა ვარცლისებური ბუნკერის კონსტრუქციული პარამეტრების 

(მოცულობა, კონფიგურაცია, გამოსასვლელის ფორმა, კედლების და ძი-

რის დახრილობები და სხვა) შერჩევა-გაანგარიშების მეთოდიკა, დადგი-

ნდა გამოსასვლელებიდან მასალის სტაბილური გამოდინების თავისე-

ბურებები და კანონზომიერებები, გამოთვლილ იქნა ნახვრეტებიდან 

გრავიტაციული ჩამოდინების სიჩქარეები, დადგინდა თაღის წარმო-

ქმნის მოვლენის ხასიათი და გეომეტრიული პარამეტრები.  
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Tavi 1. literaturis mimoxilva 

 

1.1. ზოგადი ცნობები მცენარეული წარმოშობის 

სანელებლების შესახებ 
 

სანელებელ-არომატული მცენარეები, როგორც ნედლი, ასევე გამშრა-

ლი გამოიყენება კვების მრეწველობის თითქმის ყველა დარგში ცალკეული 

სანელებლების და მიზნობრივი დანიშნულების ნარევების  სახით. ასევე 

დიდია სანელებლების როლი კერძების მომზადების დროს. უხსოვარი 

დროიდან დღემდე ნებისმიერი ქვეყნის ეროვნული სამზარეულო წარმო-

უდგენელია მათი მოხმარების  გარეშე.  

სანელებლ-არომატული პროდუქციის ფართოდ გამოყენებას კვების 

პროდუქტების დამუშავების და კერძების მომზადების დროს განაპირობებს 

მათი სპეციფიკური გემური და არომატული თავისებურებები.  

სანელებლების შემადგენლობა და თვისებები დამოკიდებულია არა 

მარტო მცენარის სახეობაზე, არამედ ისეთ ფაქტორებზეც როგორიცაა: აღმო-

ცენების რაიონის ბუნებრივი კლიმატი, გამოყენებული აგროტექნიკური 

მეთოდები, მოსავლის აღების ვადები, გადამუშავების ტექნოლოგიური ოპე-

რაციები და რეჟიმები, შენახვის ხანგრძლივობა და პირობები.  

სანელებლების სპეციფიკური თავისებურებები განპირობებულია მა-

თში ეთერზეთების, გლუკოზიდების და ალკალოიდების არსებობით, რომ-

ლებიც საკვებს აძლევენ სასიამოვნო არომატს და გემოს. გარდა ამისა, ხელს 

უწყობენ საჭმლის შეთვისებას და აძლიერებენ ადამიანის ორგანიზმის დამ-

ცავ ფუნქციას.  [1;2] 

          სანელებლებს, ამასთან ერთად, გააჩნიათ ანტისეპტიკური თვისებე-

ბიც, რაც ხელს უშლის მავნე მიკროფლორის წარმოქმნას საკვებში, არასასუ-

რველი მიკროორგანიზმების განვითარებას და უზრუნველყოფს მზა კერ-

ძების და სხვადასხვა საკვები პროდუქტების დიდი ხნით შენახვას. 

          ე.ი. სანელებლები არათუ აუმჯობესებენ და მრავალფეროვანს ხდიან 

საკვებს, ასევე წარმოადგენენ სამკურნალო საშუალებებს. გამომდინარე ზე-
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მოთქმულიდან სანელებლების მოხმარება განპირობებულია შემდეგი 

მიზნებით: 

 საწყისი ნედლეულის ან მომზადებული კერძების ბუნებრივი სპეცი–

ფიკური არასასიამოვნო სუნის მოსაცილებლად; 

 კერძების მიმზიდველობის და არომატის გასაუმჯობესებლად სანე–

ლებლებისათვის დამახასიათებელი ფერის და სუნის მიცემით; 

 კერძების ან სხვა საკვები პროდუქტებისთვის განსაკუთრებული გე-

მოს მისანიჭებლად და გასამრავალფეროვნებლად, ასევე მათი მოხ–

მარების (შენახვის) ვადების გასახანგრძლივებლად.  [1;2] 

  ეთერზეთები, რომლებიც განსაზღვრავენ სანელებლების გემოს და 

არომატს, გამომუშავდება მცენარის გარკვეულ ვეგეტაციურ ორგანოებში  

მდებარე სპეციალურ უჯრედებში, ამიტომ სანელებელ-არომატულ პროდუ-

ქციად შეიძლება გამოყენებულ იქნას მცენარის შემდეგი ნაწილები: 

 თესლები: მდოგვი, ჯავზი, კამა, ქინძი; 

 ნაყოფი: ვანილი, ანისული, ილი, უცხო სუნელი, წიწაკა, ძირა; 

 ღეროები, ყლორტები და ფოთლები: რეჰანი, დაფნა, ქონდარი, კამა, 

ქინძი, ტარხუნა, ოხრახუში, პიტნა; 

 ფესვები: ჯანჯაფილი, პირშუშხა, ძირთეთრა, ნიორი, ნიახური; 

 ყვავილები და კოკრები: მიხაკი, კაპარი, ზაფრანა; 

 ქერქი: დარიჩინი, ცედრა. 

     ეთერზეთები მცენარის უჯრედებში იმყოფებიან თხევად მდგომარე–

ობაში. მათთვის დამახასიათებელია სპეციფიკური სუნი და დაბალ ტემპე–

რატურაზე აქროლადობა. წყალში არ იხსნებიან, კარგად იხსნებიან ცხიმებში 

და სპირტებში. მათ შემადგენლობაში შედის რთული ეთერები, ორგანული 

მჟავები, სპირტები, ალდეგიდები და სხვა.  [1;2;3;4;5]    

   სანელებელ-არომატული მცენარეები გავრცელების არეალის მიხედ-

ვით არის კლასიკური (ეგზოტიკური) და ადგილობრივი.  

 კლასიკური სანელებლები (შავი და სურნელოვანი წიწაკა, მიხაკი, და-

რიჩინი, ჯავზი, ვანილი და სხვა) წარმოადგენენ ტროპიკულ და სუბტროპი- 



22 

 

კულ მცენარეთა ნაწილებს და ძირითადად გავრცელებულია ხმელთაშუა 

ზღვისპირეთში, ცენტრალურ ამერიკაში, ინდოეთსა და ჩინეთში, ანუ იქ სა-

დაც მეტია მზიანი დღეები, არის თბილი და ტენიანი კლიმატი, რაც ხელს 

უწყობს მცენარეების როგორც ინტენსიურ ზრდას, ასევე მათში არომატული 

ნივთიერებების დაგროვებას.  

   კლასიკური სანელებლები, რომელთა გამოყენებას დიდი ხნის ისტო-

რია აქვს, დღესაც წარმოადგენენ აუცილებელ კომპონენტს მსოფლიოს მრა-

ვალი ქვეყნის ეროვნული სამზარეულოსათვის. 

   ადგილობრივ სანელებლებს (რეჰანი, ქინძი, ოხრახუში, კამა, და სხვა) 

როგორც ისტორიულად, ასევე გეოგრაფიულად გამოყენების გაცილებით 

მცირე არეალი აქვთ და ძირითადად მოიხმარებიან გავრცელების რეგიონში.    

   სანელებელ-არომატული მცენარეების მოყვანის სეზონურობა და გეო-

გრაფიული გავრცელების შეზღუდულობა შეუძლებელს ხდის ნედლი სა-

ხით მათ გამოყენებას მთელი წლის განმავლობაში, ამიტომ  მოხმარების ვა-

დის გასახანგრძლივებლად და გამოყენების არეალის გასაფართოვებლად 

მიმართავენ მათ დაკონსერვება-შრობას ტენის მოცილების გზით. 

    აღსანიშნავია, რომ შრობის შედეგად სანელებლების არომატი უფრო 

ძლიერდება და გამოკვეთილი ხდება. გამშრალი მცენარეები შენახვის გარ–

კვეული პირობების დაცვის შემთხვევაში მთელი წლის განმავლობაში ინა-

რჩუნებენ საწყის ხარისხობრივ მაჩვენებლებს.  [1] 

   კვების პროდუქტების დამუშავების ან კერძების მომზადების თავისე–

ბურებიდან გამომდინარე, გამშრალი სანელებელ-არომატული პროდუქტი 

შეიძლება გამოყენებული იქნას ფხვნილის სახით, მთლიანი, დაჭრილი ან 

დაღერღილი. რაც უფრო მეტად არის დაქუცმაცებული სანელებელი, მით 

უფრო სწრაფად და სრულყოფილად ხდება მასში არსებული ბიოლოგი-

ურად აქტიური ნივთიერებების ექსტრაგირება. ამასთან დაქუცმაცებას, ან 

დაფქვას  მიმართავენ უშუალოდ მოხმარების (რეალიზაციის) წინ, რათა არ 

დაიკარგოს ძვირფასი აქროლადი ეთერზეთები და მაქსიმალურად იქნას შე-

ნარჩუნებული სასურველი გემო და  არომატი.  
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    დაფქული სანელებელ-არომატული პროდუქტი გამოიყენება ცალკეუ-

ლი სანელებლების, ან მიზნობრივი დანიშნულების ნარევების სახით, რო-

მლებიც შეიძლება განკუთვნილი იყოს რომელიმე კონკრეტული კერძის მო-

სამზადებლად, ან სხვადასხვა კვების პროდუქტების (მაგ: თევზეული, ძეხ-

ვეული, პურ-ფუნთუშეული, თევზის და ბოსტნეულის კონსერვები და ა.შ.) 

დასამუშავებლად და შესაკმაზად.  

    მიზნობრივი ნარევების გამოყენება საშუალებას იძლევა უფრო გამო–

კვეთილი გახდეს საკვები პროდუქტების გემური და არომატული მახასია–

თებლები, გაფართოვდეს მათი ასორტიმენტი, გაიზარდოს გემოვნებითი შე-

გრძნებების მრავალფეროვნება და მოხმარების ვადები.  [4] 

   ადგილობრივი წარმოების მონოსანელებლებისაგან  სათანადო რეცეპ–

ტურით შეიძლება მომზადდეს ძვირადღირებული კლასიკური სანელებ–

ლების (შავი წიწაკა, მიხაკი, დარიჩინი და სხვა) ანალოგები.  [4] 

   რადგანაც სანელებლების მომზადება ხდება უშუალოდ რეალიზაცია–

მოხმარების წინ, გამშრალი  ნედლეულის დაფქვამდე შენახვის პერიოდი 

გრძელდება რამდენიმე თვე, ხშირად მთელი წელიწადი.  

  სანელებელ-არომატული ნედლეულისთვის დამახასიათებელია მაღა-

ლი ჰიგროსკოპიულობა; მათი შენახვისას აუცილებელია განსაკუთრებული 

ჰიგროთერმული და სანიტარული პირობების დაცვა, რათა თავიდან იქნას 

აცილებული ნედლეულის ხარისხის გაუარესება (დაობება, ზედმეტად გა-

მოშრობა, ძვირფასი არომატული და გემოვნებითი თვისებების დაკარგვა და 

ა. შ.) ან სხვადასხვა მავნებლებით დაავადება. 

  დაფქული სანელებლები სწრაფად კარგავენ არომატს–აქროლად ეთერ-

ზეთს (განსაკუთრებით მაღალი ტემპერატურის დროს), ასევე ადვილად 

იღებენ გარეშე სუნს და გადასცემენ თავისას, ამიტომაც რეალიზაცია-მოხ-

მარებამდე მათ შესანახად გამოყენება ჰერმეტული, მზის სხივებისაგან 

დაცული ჭურჭელი, ხოლო დასაფასოებლად–სპეციალური ქაღალდის პაკე-

ტები და მინის ქილები.  [1;2] 
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1.2.Dდაფქული სანელებლების წარმოების 

ტექნოლოგიური ოპერაციები 
        

       მცენარეული წარმოშობის ნატურალური სანელებელ-არომატული პრო-

დუქციის მისაღებად, ჩვენს რესპუბლიკაში გამოიყენება წარმოების უწყვე-

ტი და წყვეტილი ციკლი.            

       უწყვეტი ციკლით მომზადების დროს ფერმერულ მეურნეობაში მოყვა-

ნილი და გარკვეულ კონდიციამდე გამშრალი ნედლეული დაუყოვნებლივ 

იფქვება და მონოსანელებლების ან მიზნობრივი დანიშნულების ნარევების 

სახით დაფასოებული იგზავნება სარეალიზაციოდ.    

    

ნახ.1. უცხო სუნელის უწყვეტი ციკლით მომზადების 

ტექნოლოგიური სქემა 

 

         მაგალითისთვის ნახ.1.- ე  მოცემულია  უცხო   სუნელის  უწყვეტი ციკ-

ლით მომზადების ტექნოლოგიური ხაზის სქემა: აღებული ნედლეული 

სათავსოდან (1) გადასამუშავებლად  იგზავნება დახარისხების უბანზე (2), 

სადაც ხდება მცენარის მოჭრილი ღეროებიდან მარცვლების  (ნაყოფის) მო-

ცილება და ინსპექტირება. დახარისხებული მარცვალი გარეცხვის (3) შემ-
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დეგ შრება (4) და გროვდება შუალედურ ბუნკერში (5). დამქუცმაცებელ 

მოწყობილობაზე (6)  დაფქვის შემდეგ  ფხვნილი გადის გამცრელ მოწყობი-

ლობას (7), ანაცერი კვლავ ბრუნდება დაფქვაზე, ხოლო განაცერი ფერო 

მინარევებზე ინსპექტირების (8) შემდეგ იგზავნება დაფასოების უბანზე. 

ამავე უბანს საწყობიდან (10) მიეწოდება შესაფუთი ტარა (ფიგურული ქი-

ლები). დოზირების (9) შემდეგ სანელებელი ფასოვდება (11) ტარაში და 

ლაგდება (12) მუყაოს კოლოფებში. კოლოფები იკვრება, უკეთდება ეტიკეტი 

(13) და იგზავნება სარეალიზაციოდ, ან შესანახად საწყობში (14) .   

ნედლეულის აღების და გადამუშავების შემჭიდროვებული ვადები, 

პირველადი საწარმოების მცირე სიმძლავრეები, საჭირო ტექნოლოგიური 

მოწყობილობების უქონლობა, მზა პროდუქციაზე მოთხოვნილების არასტა–

ბილურობა, ასორტიმენტის ხშირი ცვლა და ა.შ., პროდუქციის უწყვეტი ციკ-

ლით მომზადების შესაძლებლობას ხშირად არ იძლევა, ამიტომ ძირითა-

დად იყენებენ წყვეტილ ციკლს, რომელიც ორ ეტაპად ხორციელდება.  

            პირველი ეტაპი ტარდება უშუალოდ მცენარეების მოყვანის ადგილ-

ზე–ფერმერული მეურნეობის ტერიტორიაზე და მოიცავს სქემაზე–ნახ.2. მო-

ცემულ ტექნოლოგიურ ოპერაციებს. ის ითვალისწინებს: 

 ნაკვეთებიდან შემოტანილი ნედლი მასალის შემოწმებას საინსპექციო 

კონვეიერზე ან სეპარატორში შრობისთვის გამოუსადეგარი ნაწილების 

და გარეშე მინარევების მოსაცილებლად;  

 ბალახოვანი ნედლეულის აბაზანებში წინასწარ დალბობას და სარეცხ 

მანქანაში გამდინარე წყლით გარეცხვას;  

 გარეცხვის შემდეგ  ზედაპირული ტენის (წყლის წვეთები) მოსაცილებ–

ლად ხის თაროებზე მოთავსებას, ან სპეციალურ ვიბრო  ბადეებზე თხელ 

ფენად გაშლას;         

 გრძელღეროიანი ბალახოვანი ნედლეულის წინასწარ  დაჭრას გარკვეულ 

ზომებად, შრობის პროცესის ინტენსიფიკაციისა და კონვეიერული საშ-

რობების შეუფერხებელი მუშაობის უზრუნველსაყოფად; 

 როგორც ბალახოვანი, ასევე მარცვლოვანი სანელებელ-არომატული ნე-
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დლეულის გაშრობას მზის ენერგიის, ან სხვადასხვა კონსტრუქციის საშ-

რობი დანადგარების გამოყენებით;  

 დაფქვისთვის აუცილებელ-ოპტიმალურ კონდიციამდე გამშრალი ნახე–

ვარფაბრიკატის შესაფერის ტარაში შეფუთვას;    

 შეფუთული ნახევარფაბრიკატის გარკვეულ დრომდე სათანადო გარემო-

ში შენახვას, ან გაგზავნას დამფასოებელ საწარმოში.            

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ნახ.2.  წყვეტილი ციკლის პირველი ეტაპის 

ტექნოლოგიური ოპერაციების სქემა 

       

       დამფასოებელ საწარმოში ტარდება სანელებელ-არომატული პროდუქ-

ციის მომზადების მეორე ეტაპი. ნახ.3.-ე მოცემულია ძირითადი ტექნოლო-

გიური ოპერაციების სქემა, ხოლო ნახ.4.–ე მისი აპარატურული შესრულე-

ბის ერთ-ერთი ვარიანტი, რომელიც ითვალისწინებს :  [6]      

 რესპუბლიკის სხვადასხვა რეგიონების ფერმერული მეურნეობიდან 

ბალახოვანი ნედლეული 

ინსპექტირება 

გარეცხვა გაშრობა 

შეფუთვა 

შენახვა ან 

ტრანსპორტირება 

შეშრობა 

დაჭრა 

გაშრობა 

მარცვლოვანი ნედლეული 

სეპარირება 
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მშრალი სანელებელ–არომატული ნახევარფაბრიკატის მიღებას და სათა-

ნადო პირობებში გარკვეული ხნით შენახვას; 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.3.  წყვეტილი ციკლის მეორე ეტაპის 

                                          ტექნოლოგიური ოპერაციების სქემა 

 დაფქვის წინ სეპარატორში და საინსპექციო კონვეიერზე გასუფთავება–

შემოწმებას დაზიანებული მარცვლების და შეყვითლებული ბალახოვანი 

მარცვლოვანი ნედლეული 

ნედლეული ნედლეული 

ბალახოვანი ნედლეული 

შენახვა შენახვა 

ინსპექტირება 

დაქუცმაცება 

სეპარირება 

დაღერღვა 

დაფქვა 

ბუნკერებში შენახვა 

დოზირება–აწონვა 

შერევა 

    გაცრა 

დაფასოება 

დაფასოება 



28 

 

ნაწილების მოსაცილებლად; 

 სხვადასხვა კონსტრუქციის თითებიან და ჩაქუჩებიან სამსხვრეველებზე 

დაქუცმაცება–დაღერღვას; 

 ვალცებიან წისქვილზე დაფქვას გარკვეული სიდიდის ფრაქციად, გაც-

რას და მიღებული მონოსანელებლების აკუმულირებას დოზატორებით 

აღჭურვილ ინდივიდუალურ ბუნკერებში.  

მეორე ეტაპის დამამთავრებელ ტექნოლოგიურ ოპერაციებს წარმოადგენს: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

ნახ.4.  მშრალი სანელებლების მოსამზადებელი არსებული 

ტექნოლოგიური ხაზი 

1.-ლენტური კონვეიერი,  2.-სეპარატორი,  3.-სამსხვრეველა,  4.-ვალცებიანი  წი- 

სქვილი,  5.-გამცრელი,  6.-მაგნიტური  დამჭერი,  7.-ვიბროსაცერი, 8.-ბუნკერი, 

9.-ავტომატური სასწორი, 10.-შემრევი, 11.- მინის ქილებში დამფასოებელი  ავ- 

    ტომატი, 12.-ქაღალდის პაკეტებში დამფასოებელი ავტომატი. 

 

 რეცეპტურის მიხედვით ბუნკერებიდან მონო სანელებლების დოზი- 

        რეულად გამოტანა და მრავალკომპონენტიან სასწორში მიწოდება; 

 თითოეული კომპონენტის აწონვა, პერიოდული მოქმედების შემრევში 



29 

 

ჩაყრა და მომზადებული ნარევის ან ცალკეული სანელებლის სათანადო 

ტარაში დაფასოება სარეალიზაციოდ .  

კომპოზიციების მოსამზადებლად განკუთვნილი მარილი ჯერ მუშავდება 

ვიბროსაცერზე კოშტების დასაშლელად, ხოლო შემდეგ მიეწოდება ბუნკერ-

ში. ყველა კომპონენტი ბუნკერში ჩაყრის წინ გადის მაგნიტურ დამჭერს.  

 

 

1.3.  არსებული ტექნოლოგიური ხაზის და სანელებლების         

წარმოება–რეალიზაციის ანალიზი 
 

       მშრალი სანელებლების წყვეტილი ტექნოლოგიური ციკლით მომზადე-

ბას  დადებითთან ერთად გააჩნია უარყოფითი მხარეებიც, კერძოდ:                               

        1. მცენარეების მოყვანის ადგილზე, ანუ ფერმერული მეურნეობების 

ტერიტორიებზე არსებულ საწარმოებში დასაფქვავად გამშრალი 7–8% ტენი-

ანობის მქონე ნედლეულის (ნახევარფაბრიკატის) დამფასოებელ ქარხნამდე 

ტრანსპორტირებისას და ადგილზე დაფქვამდე შენახვის დროს, რომელიც 

შეიძლება რამდენიმე თვეს გაგრძელდეს, მაღალი ჰიგროსკოპიულობის გა-

მო ადგილი აქვს გარემოდან ტენის სორბციას წონასწორული 12-14% ტენი-

ანობის მიღწევამდე. ვინაიდან მეორადი ქარხნები არ არის აღჭურვილი სა-

შრობი დანადგარებით, მომატებული ტენიანობის მქონე ნახევარფაბრიკა-

ტის დაქუცმაცება-დაფქვა იწვევს დამქუცმაცებელი მანქანის დატვიფრული 

საცრების გამოგნესვას,  რის გამოც ხანგძლივდება მუშა კამერაში მასალის 

ყოფნის პერიოდი, ეს კი ზრდის ენერგო დანახარჯებს და აუარესებს მზა 

პროდუქციის ხარისხს, რადგანაც  მასალის გადახურება იწვევს აქროლადი 

ეთერზეთების დაკარგვას. ასევე, ზედმეტად დაფქვა ზრდის სანელებლების 

ნაწილაკების გარემოში გაფანტულობის უნარს და შესაბამისად დანაკარგებს 

გადამუშავების დროს. 

           2. დამფასოებელ ქარხნებში მიღებული ნედლეულის (ნახევარფაბრი-

კატის) შესანახად ძირითადად გამოიყენება ნაჭრის, ორმაგი ფენის ქაღალ-

დის და პოლიეთილენის ტომრები, იშვიათად ხის, ან მუყაოს ყუთები, რაც 



30 

 

მათი დაზიანების შემთხვევაში არ გამორიცხავს ნედლეულის დანაკარგებს, 

მღრღნელების მიერ დაბინძურებას და სათავსოს სანიტარულ–ჰიგიენური 

მდგომარეობის გაუარესებას. ბალახოვანი ნედლეულის შესანახად რბილი 

ტარის გამოყენებისას აუცილებელი ხდება  სტელაჟების დამზადება ტომრე-

ბის დასალაგებლად, რადგანაც მათი ერთმანეთზე დაწყობა დაუშვებელია 

(გამშრალი ბალახოვანი ნედლეული ადვილად იფშვნება). 

        ზემოთ ჩამოთვლილი ტარა ასევე ვერ უზრუნველყოფს ნედლეულის 

სრულფასოვნი შენახვისათვის საჭირო სტაბილურ კლიმატურ გარემოს, რაც 

უარყოფითად აისახება ნედლეულის ხარისხზე. 

          3. თითოეული დაფქული სანელებლისათვის ინდივიდუალური შესა-

ნახი ბუნკერის გამოყენება ზღუდავს  პროდუქციის ასორტიმენტის  და რაო-

დენობის გაზრდას, რადგანაც საჭირო ხდება სხვადასხვა დიაპაზონის მქონე 

მადოზირებელი მოწყობილობებით აღჭურვილი დამატებითი ბუნკერების 

დაყენება, რაც ასევე არსებული საწარმოო ფართის გაზრდას იწვევს;   

         4.  რადგანაც ყოველ სანელებელს მისთვის დამახასიათებელი არომატი 

და ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები აქვს, მიზანშეუწონელია ერთი ბუნკე-

რის გამოყენება სხვა სანელებლებისათვის სათანადო სანიტარული დამუშა-

ვების გარეშე, ეს კი ბუნკერების კონსტრუქციიდან გამომდინარე გარკვეულ 

სირთულეებთან არის დაკავშირებული; 

          5. სქემაში გათვალისწინებული არ არის იმპორტირებული დაფქული 

სანელებლების მისაღები და გადასამუშავებელი მოწყობილობები (საშრობი, 

გამცრელი, შესანახი მოცულობები და ა. შ.); 

          6. ცალკეული სანელებლების დაფასოების შემთხვევაში გართულებუ-

ლია ბუნკერებიდან მათი გამოტანა და დამფასოებელ ავტომატებამდე მიწო-

დება; 

          7. მცენარეული წარმოშობის ნატურალური სანელებლების წარმოე-

ბის  წყვეტილი ციკლის ორივე ეტაპის ტექნოლოგიური ხაზები მთლიანად 

დაკომპლექტებულია მომიჯნავე დარგებისათვის შექმნილი მოწყობილობე-

ბით, რომლებიც გადასამუშავებელი მასალების სპეციფიკიდან გამომდინა-
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რე ვერ უზრუნველყოფენ ტექნოლოგიური ოპერაციების ოპტიმალურ რეჟი-

მებში ჩატარებას, ადგილი აქვს მათი მუშაობის შეფერხებას, ცალკეული ტე-

ქნოლოგიური ოპერაციების შეწყვეტას, ნედლეულის დაზიანებას და საბო-

ლოოდ პროდუქციის ხარისხის დაქვეითებას. 

        8. საბჭოთა კავშირის დაშლის და ჩვენს ქვეყანაში განვითარებული პო-

ლიტიკური მოვლენების გამო დაიკარგა პროდუქციის გასაღების დიდი 

სტაბილური ბაზარი. კვების პროდუქტების ხარისხზე წაყენებული მაღალი 

მოთხოვნების გამო ვერ მოხერხდა ჩვენთან წარმოებული სანელებლების 

მსოფლიო ბაზარზე გატანა, ამან კი გამოიწვია სანელებელ–არომატული 

მცენარეების წარმოების შემცირება, რამაც აქტუალობა დაუკარგა რესპუბ-

ლიკაში დიდი სიმძლავრის  დამფასოებელი ქარხნების არსებობას.      

          გეგმიური წარმოების მოშლამ და საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლამ, 

მასობრივი კვების ობიექტების მომრავლებამ, რესპუბლიკაში უცხოელ ტუ-

რისტთა დაუგეგმავი რაოდენობით შემოსვლამ და მათმა დაინტერესებამ 

ეროვნული კერძების მიმართ, განაპირობა სამომხმარებლო ბაზარზე მონო– 

სანელებლების და მიზნობრივი დანიშნულების ნარევების ასორტიმენტის 

გაფართოება და ხშირი ცვლა, არაპროგნოზირებადი გახადა მათი მოხმარე-

ბის მოცულობაც. ყოველივე ამან გამოიწვია საწარმოებში არსებული ხაზე-

ბის არარითმული მუშაობა, რაც გამოიხატა ცალკეული ტექნოლოგიური 

მოწყობილობების გადატვირთვაში ან დაუტვირთაობაში, ეს კი უარყოფი-

თად აისახა პროდუქციის ხარისხზე, რადგანაც იგი დამოკიდებულია არა 

მარტო საწყისი ნედლეულის ვარგისიანობაზე, ასევე დანადგარების და მოწ-

ყობილობების რაციონალურ ექსპლუატაციაზე, ტექნოლოგიური რეჟიმების 

სწორ წარმართვაზე.  

 მშრალი სანელებლების მომზადების არსებულ ტექნოლოგიურ ხაზში 

ერთ-ერთ საპასუხისმგებლო რგოლს წარმოადგენს მონოსანელებლების შე-

სანახ-გასაცემი ბუნკერები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ტექნოლოგიურ 

ოპერაციათაშორისი მარაგების შექმნას, მასალების წინა ოპერაციებიდან მი-

ღებას და შემდგომისათვის გადაცემას. ამდენად, მათი რითმული მუშაობა 
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დიდად განსაზღვრავს ხაზში შემავალი სხვა მოწყობილობების გამართულ 

და შეუფერხებელ ექსპლუატაციას. 

 გასაღების ბაზრის არასტაბილურობა და მზა პროდუქციის რეალი–

ზაციის შეფერხება, დაფქული სანელებლების ბუნკერებში  დიდი ხნით და-

რჩენის მიზეზი ხდება, რაც ჩახურებას, ტენიანობის მომატებას და ხარისხის 

დაქვეითებას იწვევს, რადგანაც  არსებული ხაზების სპეციფიკიდან გამომ-

დინარე შეუძლებელია დაფქული მასის ერთი ბუნკერიდან მეორეში გადა-

ტანა გაფხვიერების მიზნით. თვითდატკეპვნის გამო ასევე უარესდება მასა-

ლის დენადობა და რთულდება ბუნკერებიდან მათი დოზირებულად გამო-

ტანა. ხშირად ადგილი აქვს მასალის ჩამოდინების სრულ შეწყვეტას გამო-

სასვლელი ნახვრეტის თავზე თაღის წარმოქმნის გამო. 

           აღნიშნულიდან გამომდინარე, აუცილებელი გახდა შექნილიყო სანე-

ლებლების და მათი კომპოზიციების ულუფებად მომზადების პრინციპზე 

მომუშავე ისეთი ტექნოლოგიური ხაზი, რომელშიც გათვალისწინებულია 

დამფასოებელ საწარმოში მიღებული ნახევარფაბრიკატის საჭიროების შემ-

თხვევაში შეშრობა, ხოლო დაფქული სანელებლების შესანახად რთული 

კონსტრუქციის და დიდი ტევადობის ბუნკერების სანაცვლოდ გამოყენებუ-

ლია 120÷150 ლ. ტევადობის ჰერმეტული კონტეინერები.  

                 

 

1.4.  მშრალი სანელებლების მოსამზადებელი ახალი                   

ტექნოლოგიური ხაზი 
 

         ჩვენს მიერ დამუშავდა დაფქული სანელებლების მოსამზადებელი ახა-

ლი ტექნოლოგიური ხაზი, რომელიც წარმოდგენილია ნახ.5.-ე.  [7;8] 

        ფერმერული მეურნეობებიდან მიღებული ან საწყობიდან გამოტანილი 

გადასამუშავებელი გამშრალი ბალახოვანი ნედლეული (ნახევარფაბრიკა-

ტი) გარეშე მინარევების და არაკონდიციური (გაშავებული, დაობებული) 

ნაწილების მოსაცილებლად ინსპექტირებას გადის ტრანსპორტიორზე (1), 

საიდანაც იგზავნება დანებიან საჭრელ მანქანაში (3).  
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        საჭიროების შემთხვევაში ნედლეულს უტარდება შეშრობა კონვეიე-

რულ საშრობზე (2). დაქუცმაცებული ნახევარფაბრიკატი გროვდება შუალე-

დურ ბუნკერში (4), საიდანაც დოზირებულად მიეწოდება ვალცებიან წის-

ქვილს (5).  დაფქვის შემდეგ მასალა იცრება საცერში (6) და იყრება კონტე-

ინერში (7). ანაცერი კვლავ ბრუნდება წისქვილში (5) ხელმეორედ დასა-

ფქვავად. 

        მარცვლოვანი  ნედლეული სეპარატორზე (8) დამუშავების შემდეგ ქუც-

მაცდება დატვიფრული საცრებით აღჭურვილ თითებიან სამსხვრეველაზე 

(10), საიდანაც ბუნკერის (4) გავლით მიეწოდება ვალცებიან წისქვილს (5).   

საჭიროების შემთხვევაში დაქუცმაცების წინ მარცვლებსაც უტარდება შეშ-

რობა ვერტიკალურ საშრობში (9). გაცრილი ნედლეული  შუალედური ბუნ-

კერის გავლით იყრება კონტეინერში (7).  

         ტომრებით  (11) ან სხვა ტარით (12) მიღებული იმპორტული დაფქული 

სანელებლები კონტეინერებში (7) ჩაყრის წინ შრება შნეკური ტიპის საშრო-

ბზე (13) და მუშავდება გამცრელ მანქანაში (14) კოშტების დასაშლელად.  

        კომპოზიციებისთვის საჭირო სუფრის მარილი შნეკური ტიპის საშრო-

ბის (13) გავლის შემდეგ ფხვიერდება ვიბროსაცერზე (15) და იყრება კონტე-

ინერში (7). კონტეინერში ჩაყრის წინ ყველა კომპონენტი გადის მაგნიტურ 

დამჭერს.  მონოსანელებლებით სავსე   კონტეინერები შიგა საქარხნო ტრანს-

პორტით (16) იგზავნება საწყობში და იქ ინახება გახარჯვამდე.  

      კომპოზიციების მომზადებისას სანელებლიანი კონტეინერები რეცეპტუ- 

რის შესაბამისად საწყობიდან გადააქვთ შერევის უბანზე, სადაც გადამ-

ყირავებელ-გამომტვირთი მოწყობილობით (17) ხდება კონტეინერების მი-

ღება, გადაყირავება-გადმობრუნება და პროდუქტის დოზირებულად მიწო-

დება ერთკომპონენტიან სასწორში (18).  

         აწონილი კომპონენტები გროვდება პერიოდული მოქმედების შემრე-

ვში (19), საიდანაც მომზადებული ნარევი გადადის შუალედურ ბუნკერში 

(4). იქიდან კი ნარევი მიეწოდება მინის ფიგურულ ქილებსა    და ქაღალდის 

პაკეტებში დამფასოვებელ ავტომატებს (20) და (21).  
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         ცალკეული სანელებლების დაფასოების შემთხვევაში პროდუქტი კონ-

ტეინერებით პირდაპირ იგზავნება დაფასოების უბანზე, სადაც გათვალის-

წინებულია დამფასოებელი ავტომატი (21) ბუნკერული მოწყობილობით 

(23). ხაზში ჩართულია ასევე მოცულობით პრინციპზე მომუშავე დოზა-

ტორ-შემრევი (22), რომელშიც  საჭიროების  შემთხვევაში  მასობრივი კვების 

საწარმოთათვის მზადდება მიზნობრივი ნარევი.    

            შემოთავაზებული ტექნოლოგიური ხაზი დაკომპლექტებულია რო-

გორც მომიჯნავე დარგებში გამოყენებული სერიული წარმოების მანქანა-

დანადგარებით (საშრობები, საფქვავები, გამცრელები), ასევე სპეციალურად 

სანელებლების მოსამზადებლად დამუშავებული ტექნოლოგიური მოწყო-

ბილობებით: შუალედური და ტექნოლოგიური ბუნკერები, დაფქული 

სანელებლების შესანახი და სატრანსპორტო კონტეინერები, კონტეინერების 

გადამყირავებელ-გამომტვირთი მოწყობილობა,  მიზნობრივი ნარევების 

მოსამზადებელი დოზატორ-შემრევი და დამფასოვებელი ავტომატი, 

რომლებიც დაცულია საავტორო უფლებებით.  [9;10;11;12;13] 

         დაფქული სანელებლების შესანახად ჰერმეტული კონტეინერების   გა-

მოყენება საშუალებას იძლევა: 

1. ტექნოლოგიური ხაზი დაკომპლექტდეს მცირე მოცულობის და მარტი- 

     ვი კონსტრუქციის ტექნოლოგიური და შუალედური ბუნკერებით; 

2. განუსაზღვრელად გაიზარდოს სანელებელ-არომატული პროდუქციის 

როგორც რაოდენობა, ასევე ასორტიმენტი; 

3. შენახვისას გამოირიცხოს მასალების სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომა-

რეობის გაუარესება; 

4. თავიდან იქნეს აცილებული მასალების როგორც დატენიანება, ასევე 

გამოშრობა, რაც თავისთავად გამორიცხავს მათი ფიზიკურ–მექანიკური 

და ტექნოლოგიური მახასიათებლების ცვლილებას; 

5. მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი აქროლადი ეთეროვანი ზეთების დანა-

კარგები და დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნდეს პროდუქციის გე-

მური და არომატული თვისებები; 
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6. როგორც სავსე, ასევე ცარიელი კონტეინერების შესანახად გამოყენებუ-

ლი იქნას მარტივი ტიპის სასაწყობო სათავსო; 

7. გამარტივდეს სანელებლების შესანახი შუალედური ბუნკერების კონს-

ტრუქცია და სანიტარული დამუშავება. 

8. საჭიროების შემთხვევაში, თუ ტექნიკურად ეს შესაძლებელია, გამშრა-

ლი ნახევარფაბრიკატების დაფქვა და აკუმულირება  კონტეინერებში 

ჩატარდეს პირველადი შრობის საწარმოებში, უშუალოდ ფერმერული 

მეურნეობის ტერიტორიაზე. ეს შეამცირებს ხარjებს ნედლეულის დამ-

ფასოებელ ქარხნამდე გადაზიდვაზე და გამორიცხავს დამატებითი შეშ-

რობის აუცილებლობას, ასევე თავიდან იქნება აცილებული ნახევარფა-

ბრიკატის დაზიანება და დაბინძურება ტრანსპორტირების და შემდგო-

მი შენახვის დროს.  

9.  ქარხანში შემოტანილი ნახევარფაბრიკატის დაფქვა ჩატარდეს     მიღე-

ბისთანავე, რაც გამორიცხავს ნედლეულის შემდგომ დანაკარგებს, გა-   

მოათავისუფლებს დიდ საწარმოო ფართს და გამორიცხავს დამატე- 

ბითი შეშრობის აუცილებლობას. 

ტექნოლოგიურ ხაზში ჩართული ახალი ტექნოლოგიური მოწყობილობები 

მასალების გამოტვირთვის და გადამუშავების დროს უზრუნველყოფენ რა 

სათანადო ჰერმეტულობას, გამორიცხავენ საამქროების დამტვერიანებას და 

შესაბამისად პროდუქციის დანაკარგს.  

 

                    1.5. ზოგადი ცნობები ბუნკერების შესახებ 

 

        ბუნკერული მოწყობილობა არის სხვადასხვა ფხვიერი მასალის მოსამ--

ზადებელი და გადასამუშავებელი საწარმოო ხაზის ერთ-ერთი ძირითადი 

რგოლი, რომლის საშუალებითაც უზრუნველყოფილია მთელი ტექნოლო-

გიური კომპლექსის რითმული და სტაბილური მუშაობა. 

          იგი წარმოადგენს დროებით სააკუმულაციო - გასაცემ რეზერვუარს, 

რომელიც მასალის თავისებურებიდან და შენახვის პირობების სპეციფიკი- 
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                ნახ.6. ბუნკერული მოწყობილობების კლასიფიკაციის სქემა        

  

კიდან გამომდინარე შეიძლება მუშაობდეს თავისუფალი (გრავიტაციული) 

ჩამოდინების ან იძულებითი დაცლის რეჟიმში. 

       ბუნკერები და ბუნკერული მოწყობილობები 

კორპუსის სიხისტის მიხედვით 

            ხისტი                                                              ელასტიური 
 

კორპუსის ფორმის მიხედვით 

        მრგვალი              სწორკუთხა      ვარცლისებური 

ცილინდრული 

კონუსური 
პრიზმატული 

პირამიდალური 
 

მრუდხაზოვანი 

შედგენილი 

კორპუსის გადახურვის მიხედვით 

        ღია                                                         დახურული 
  კონუსური ან ბრტყელი სახურავით 

გამოსასვლელი ხვრელის მდებარეობის მიხედვით  

       ძირზე                                                      გვერდით კედელზე 
სიმეტრიული ან ასიმეტრიული 

გამოსასვლელი ხვრელის ფორმის მიხედვით  

    წრიული                        მრავალკუთხა                   ღარისებური 

მასალაზე თაღის ჩამომგრევლის ზემოქმედების მიხედვით 

     მექანიკური                  ვიბრაციული                    პნევმატური 

მასალის გამოტვირთვის პრინციპის მიხედვით 

    გრავიტაციული              იძულებითი            კომბინირებული                     
კომბინირებული 

 

თაღის ჩამომგრევლის მუშაობის რეჟიმის მიხედვით 

      უწყვეტი მოქმედებით                   სელექტორული ჩართვით 
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         ბუნკერული მოწყობილობა შედგება თავად ბუნკერისაგან, ჩასატვირთ 

- გამოსატვირთვი საშუალებისაგან, ჩამოდინების აღმძვრელისაგან (ცუდად 

დენადი მასალის შემთხვევაში), გამოსასვლელის საკეტისაგან, მკვებავ-

დოზატორისაგან და ავტომატიზაციის და კონტროლის ხელსაწყოებისაგან. 

[11;12;13;14] 

       დანიშნულების მიხედვით ბუნკერული მოწყობილობა შეიძლება იყოს: 

მიმღები - უზრუნველყოფს სატრანსპორტო საშუალებებიდან მასალის 

მიღებას და საწყობში ან ტექნოლოგიურ ხაზზე თანაბარ მიწოდებას, 

სააკუმულაციო - განკუთვნილია მასალების ხანგძლივად შესანახად და 

აღჭურვილია ჩასატვირთ - გამოსატვირთი და ასაწონი საშუალებებით, 

მათანაბრებელი (შუალედური) - წარმოადგენს საწარმოო ხაზის შუალედურ 

მოცულობას და უზრუნველყოფს ხაზში შემავალი სხვადასხვა მწარმოებ-

ლობის და განსხვავებული მუშა ციკლის მქონე მოწყობილობების ურთი-

ერთშეთანხმებულ და სტაბილურ მუშაობას, 

ტექნოლოგიური (გამშვები) - გამოიყენება მასალების დასაგროვებლად, 

მცირე ხნით შესანახად და ტარაში ან სატრანსპორტო საშუალებებში მისა-

წოდებლად. 

        სტაციონალური ბუნკერული მოწყობილობების კლასიფიკაცია ხდება 

მრავალი ნიშნის მიხედვით. მათგან ძირითადი წარმოდგენილია  ნახ.6. 

[26;35;36;37] 

 
ნახ.7. კვების მრეწველობაში გავრცელებული 

სხვადასხვა გეომეტრიული ფორმის ბუნკერები 

       

         ნახ.7.-ე წარმოდგენილია კვების მრეწველობაში ყველაზე გავრცელე-

ბული ბუნკერების ტიპები. მათი უმრავლესობის ზედა ნაწილი წარმოად-

       a              b            g              d 
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ნახ.8. მრავალპირამი-

დალური ბუნკერი. 

გენს პრიზმას ან ცილინდრს, ხოლო ქვედა – ძაბრს, რომელსაც კვეთში შეი-

ძლება ჰქონდეს სხვადასხვა გეომეტრიული ფორმა. 

პრაქტიკაში ასევე გამოიყენება ბუნკერები ზედა 

ნაწილის გარეშე, რომლებიც ხასიათდებიან მცი-

რე სიღრმით და მოცულობით. 

      ნახ.7.ა-e მოცემულია კვადრატულ-პირამი-

დალური ბუნკერი ერთი ცენტრალური გამოსა-

შვები ნახვრეტით. ასეთი ფორმის ბუნკერების 

დამზადება მარტივია და სრულდება ბრტყელი 

და სწორხაზოვანი ელემენტებით. მათი გამოყე-

ნება ასევე გამართლებულია სამრეწველო ობიექ-

ტების მოცულობების რაციონალურად გამოყე-

ნების თვალსაზრისითაც.  

      კონსტრუქციის ნაკლს წარმოადგენს ის, რომ კედლების შეერთების 

ადგილებში წარმოიქმნება ე.წ. მკვდარი ზონები, სადაც ხდება მასალის 

დაგროვება. პრაქტიკაში ასევე ფართოდ გამოიყენება მრავალპირამიდა-

ლური ბუნკერები ნახ.8, რაც ცალკეული  ძაბრებიდან მასალის მონაცვლე-

ობით გამოშვების საშუალებას იძლევა და ამით თავიდან არის აცილებული 

ცუდად დენადი ფხვიერი პროდუქტების დაკიდება. 

      მრეწველობის მრავალ დარგში ფართოდ გამოიყენება ცილინდრული 

ბუნკერები კონუსური ძაბრით (ნახ.7.ბ), რომლებსაც სწორკუთხა ბუნკერე-

ბთან  შედარებით მთელი რიგი საექსპლოატაციო უპირატესობები აქვთ. 

     ბუნკერების ასეთი ფორმა ხელს უწყობს მაღალ დისპერსული და 

ტკეპნადი მასალების უკეთ გამოტვირთვას, გამორიცხულია მკვდარი ზო-

ნების არსებობა. რადგან მისი გეომეტრიული ფორმა მიახლოვებულია ნა-

კადის ზონის ფორმასთან, უზრუნველყოფილია მასალის თანაბარი ჩამო-

დინება. ასევე, კონსტრუქციაში დახრილ და ვერტიკალურ წიბოებს შორის 

კუთხეების არ არსებობის გამო შემცირებულია მასალის დაკიდების ალბა-

თობა და თაღის წარმოქმნა.  
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             ნაკლს წარმოადგენს დამზადების სირთულე, ასევე, მრგვალი ბუნკე-

რები სწორკუთხედებთან შედარებით იკავებენ 25%-ით მეტ საწარმოო 

ფართს.  [11;12] 

    ნახ.7.გ-ე ნაჩვენებია ვარცლის ფორმის ბუნკერები ღარისებური გამო-

საშვები ნახვრეტით, რომელსაც ბუნკერის მიმართ შეიძლება ჰქონდეს სიმე-

ტრიული ან ასიმეტრიული მდებარეობა. ასეთი ფორმის ბუნკერების გამო- 

ყენება მიზანშეწონილია ცუდად დენადი მასალების შესანახად. ამ ტიპის 

ბუნკერებში მასალის გამოშვება ხდება მოცულობის მთელ სიგრძეზე. რო-

გორც წესი ვარცლისებური ბუნკერების ძირს უკავია ჰორიზონტალური 

მდებარეობა, ხოლო ტორსული კედლები შესრულებულია ვერტიკალურად 

ან დახრილად.  

           აღნიშნულ ბუნკერებს განივკვეთში შეიძლება  ჰქონდეს ტრაპეციის, 

სამკუთხედის, ან პარაბოლის ფორმა (ნახ.9.დ). ეს უკანასკნელი  გამოირ-

ჩევა დიდი მოცულობით (ერთნაირი გაბარიტების შემთხვევაში), თუმცა ხა-

სიათდება  გამოდინების ცუდი პირობებით. 

         სამეცნიერო ლიტერატურიდან ცნობილია ისეთი ბუნკერებიც, რომე-

ლთა კედლებსაც აქვთ ჰიპერბოლის ფორმა (ნახ.9.ბ). მართალია ასეთი 

ფორმა საშუალებას იძლევა მასალის ჩამოდინებისას მაქსიმალურად იქნას 

გამორიცხული თაღის წარმოქმნა, მაგრამ მათი დამზადება სირთულეებთან 

არის დაკავშირებული და ახასიათებთ ძალზე მცირე მოცულობა.  

          ცნობილია ასევე ბუნკერები, რომელთა ძირებსაც აქვთ რთული გეო-

მეტრიული ფორმა შიგა და გარე ბლაგვი კუთხეებით (ნახ.9.გ,დ). პირველის 

           ა                               ბ                               გ                               დ 

             
ნახ.9. ვარცლისებური ბუნკერის ძირის ფორმები 
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      შემთხვევაში ზედაპირების დამატებითი შეერთებები უარყოფით 

გავლენას ახდენენ ჩამოდინების პროცესზე და სტიმულირებას უწევენ 

თაღის წარმოქმნას, ხოლო მეორე შემთხვევაში მნიშვნელოვნად არის შემ- 

ცირებული ბუნკერის მოცულობა. 

             ა                              ბ                          გ                                       დ 

ნახ.10. ორიგინალური კონსტრუქციის ბუნკერები 

          პრაქტიკაში ფართოდ გამოიყენება ასევე ორიგინალური კონსტრუ-

ქციის ბუნკერები. ზოგიერთ მათგანი წარმოდგენილია ნახ.10. -ზე 

         ბუნკერს, რომელიც ნაჩვენებია ნახ.10.ა-ე აქვს გადაჯვარედინებული 

ძირით. ასეთ ბუნკერში შესაძლებელია ცუდად დენადი მასალების შენახვა 

დიდხანს და სქელ ფენად. ამ დროს ძირის ქვედა ნაწილში მდებარე მასალა 

არ განიცდის ზედა ფენების დაწოლას და გამორიცხულია მასალის დატ-

კეპვნა. ბუნკერის გამტარიანობის რეგულირება შესაძლებელია ჩასადგმელი 

შუალედური ძირების საშუალებით. 

             ნახ.10.ბ-ე ნაჩვენებია ბუნკერი გაფართოვებული ქვედა ნაწილით, 

რაც გამოდინებისას მასალას უცვლის მოძრაობის მიმართულებას, ეს კი 

ასუსტებს დაწოლას ქვედა ფენებზე და შესაბამისად ამცირებს თაღის წარ-

მოქმნის ალბათობას.  

            ცნობილია ბუნკერი გვერდით კედელზე განთავსებული ცილინდ-

რული მილით (ნახ.10.გ), რომელიც ბუნკერთან დაკავშირებულია ვერტი-

კალური ღარით. მკვლევარების აზრით, შეხების ფართის სიმცირის გამო, 

მილში ხახუნი კედლებსა და მასალას შორის ნაკლებია და შესაბამისად 

უზრუნველყოფილია ბუნკერიდან თავისუფალი გამოდინება. 
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      ანალოგიური კონსტრუქცია აქვს ნახ.10.დ.-ე ნაჩვენებ ბუნკერს, თუმ-

ცა ამ შემთხვევაში ბუნკერი აღჭურვილია კონუსური მილით, რაც კიდევ 

უფრო აუმჯობესებს გამოდინების პროცესს. 

     ცნობილია კვადრატული ბუნკერის კონსტრუქცია, რომლის ძირის კუ-

თხეებში გაკეთებულია ოთხი გამოსასვლელი ნახვრეტი. ბუნკერის ცენტრ-

ში, ძირის თავზე კი გათვალისწინებულია ჯვარისებური ტიხარი, რომლის 

საშუალებითაც ხდება მასალის მიწოდება გამომტვირთი ნახვრეტებისაკენ. 

ამ კონსტრუქციის ნაკლია მასალის შემჭიდროვება გამოსასვლელი ნახვრე-

ტების ზონაში.   

          როგორც მოცემული მაგალითებიდან ჩანს, ბუნკერების კონსტრუქცი-

ები  მრავალფეროვანია, თითოეულ მათგანს გააჩნია საკუთარი დადებითი 

და უარყოფითი მხარეები. მათი მრავალფეროვნება განპირობებულია პირ-

ველ ყოვლისა მასალების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებებით და ბუნკერის 

ექსპლოატაციის პირობებით. 

 



43 

 

Tavi 2. Sedegebi da maTi gansja 

 

2.1. ფხვიერი მასალების მახასიათებლები 

 
2.1.1. ფხვიერი მასალები–ზოგადი ცნობები 

 

            საწარმოო ციკლის ოპტიმალურ ტექნოლოგიურ რეჟიმებში ჩასატა-

რებლად, ნედლეულის დანაკარგების და საბოლოო პროდუქციის ხარისხის 

გაუარესების თავიდან ასაცილებლად, მოწყობილობების შეუფერხებლად 

მუშაობის უზრუნველსაყოფად და ენერგორესურსების დასაზოგად, ფხვი-

ერი მასალების მოსამზადებელი და გადამამუშავებელი საწარმოო ხაზები 

აღჭურვილი უნდა იყოს მაღალეფექტური ტექნოლოგიური მოწყობილობე-

ბით, რომელთა შექმნაც დაფუძნებულია კონსტრუირების თანამედროვე 

მეთოდების გამოყენებაზე. რაც მრავალ სხვა ფაქტორთან ერთად გულისხ-

მობს ოპტიმალური ტექნოლოგიური რეჟიმების და ახალი მოწყობილობე-

ბის დამუშავება-შექმნის დროს მასალების როგორც ფიზიკურ-მექანიკური  

და ტექნოლოგიური მახასიათებლების, ასევე მათი ქცევის ხასიათის გათვა-

ლისწინებას გადამუშავების სხვადასხვა გარემო პირობებში და საწარმოო 

ციკლის ცალკეულ ეტაპებზე. 

           უნდა აღინიშნოს, რომ ჯერ კიდევ საბოლოოდ და სრულყოფილად არ 

არის დადგენილი ფხვიერი მასალების ამა თუ იმ სტრუქტურულ-მექანი-

კური და რეოლოგიური მახასიათებლის განსაზღვრის მეთოდი და საშუა-

ლება. ხშირ შემთხვევაში ასეთი მეთოდი საერთოდ არ არსებობს ან გამოიყე-

ნება ისეთი, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს შესასწავლი პარამეტრის სრუ-

ლყოფილ დადგენას. [14] 

             უნივერსალური  მეთოდების და ხელსაწყოების უქონლობის ერთ-

ერთი მიზეზი არის ფხვიერი მასალების მრავალფეროვნება, რომლებიც მარ-

თალია ემორჩილებიან ფხვნილებისათვის არსებულ ზოგად კანონზო-

მიერებებს, მაგრამ დამახასიათებელი სპეციფიკური თვისებების გამო 

ხშირად რადიკალურად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. რის გამოც სხვა-

დასხვა მასალის ერთი და იგივე მახასიათებლის შესწავლა არსებული ან 
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ახალი მეთოდიკით მოითხოვს ინდივიდუალურ შემოქმედებით მიდგომას, 

რათა სრულყოფილად იქნას გამოვლენილი და განსაზღვრული მასალი-

სთვის დამახასიათებელი სპეციფიკური თავისებურებები.  

 

2.1.2.  ფხვიერი მასალა–როგორც ორფაზიანი სისტემა 

         

           ფხვიერი მასალა წარმოადგენს ერთმანეთთან გარკვეული თანაფა-

რდობით დაკავშირებულ ორფაზიან დისპერსულ სისტემას „მყარი სხეული 

+აირი“ . [16] 

          იგი შეიძლება განხილული იქნას როგორც ერთმანეთთან კონტაქტში 

მყოფი სხვადასხვა ფორმისა და სიმსხოს მყარი ნაწილაკების ერთობლიობა, 

რომელთა ორიენტაციას სივრცეში განსაზღვრავენ გრავიტაციული, ფრიქ-

ციული და შეჭიდულობის ძალები. მშრალ ფხვიერ მასალებში ნაწილაკებს 

შორის სივრცე აირით არის შევსებული, ხოლო სველში - ტენით.  

     შეიძლება ითქვას, რომ ფხვიერი მასალა წარმოადგენს მყარი სხეულის 

ნაწილაკების დისკრეტულ სტატიკურ სისტემას, რომლის თვისებებიც გან-

პირობებულია მისი მყარი და აიროვანი ფაზების თვისებებით, მათი  ურ-

თიერთქმედებით  და დამახასიათებელი პარამეტრების  თანაფარდობით.  

      მყარი ფაზისთვის დამახასიათებელია სტრუქტურული, გეომეტრი-

ული (ზომვადი), ფრიქციული, თბოფიზიკური, აეროდინამიკური და ელე-

ქტრო-ფიზიკური პარამეტრები. აიროვანი ფაზის  დამახასიათებელი პარა-

მეტრები შეიძლება იყოს დამოუკიდებელი და წარმოქმნილი მყარი და აი-

როვანი ფაზების ურთიერთქმედების შედეგად.  

      ფხვიერი მასალების თვისებები, რომელთაც პრაქტიკული გამოყენება 

აქვს იყოფა ორ ჯგუფად: პირველ ჯგუფში შემავალ თვისებებს ზოგადად 

მიეკუთვნება სტრუქტურულ-მექანიკური, ძალოვანი (შეჭიდულობის) და 

ფრიქციული, ხოლო მეორე ჯგუფში შემავალს - ელექტროფიზიკური, თბო-

ფიზიკური და აეროდინამიკური. პირველ ჯგუფში შემავალი განკუთვ-

ნილია ფხვიერი მასალების გადამამუშავებელი ტექნოლოგიური მოწყობი-
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ლობების კონსტრუქციული და გეომეტრიული პარამეტრების დასადგენად, 

საწარმოო პროცესების ოპტიმალური რეჟიმების გასაანგარიშებლად, ხოლო 

მეორე ჯგუფში შემავალი თვისებები, ემსახურება თავად მასალაში მიმ-

დინარე პროცესების გასაკონტროლებელი მეთოდების დამუშავებას.  [16] 

      ფხვიერ მასალებს გარდა ძირითადისა, აქვთ ირიბი მახასიათებლე-

ბიც, რომლებიც დამოკიდებულნი არიან ერთდროულად შეჭიდულობის და 

ფრიქციულ მახასიათებლებზე, ნაწილაკების ჩალაგების სიმჭიდროვეზე. 

ასეთ მახასიათებლებს განეკუთვნება მასალების დენადობა და ძვრადობა, 

ადჰეზიის უნარი, ბუნებრივი დახრის კუთხეები, ტკეპნადობა, ჩამონგრევის 

კუთხე და ა.შ.  

        ზემოთ მოყვანილი მახასიათებლებიდან ჩვენ განვიხილავთ მხოლოდ  

იმათ, რომლებიც გარკვეულ გავლენას ახდენენ  მასალების ტრანსპორტირე-

ბის, შენახვის, დოზირების და შერევის  პროცესებზე და აქედან გამომდინა-

რე გასათვალისწინებელია შესაბამისი  მოწყობილობების  დამუშავება-

კონსტრუირების  დროს. 

 

2.1.3. ფხვიერი მასალების ფიზიკურ–მექანიკური 

მახასიათებლები 
 

       მასალაზე გარედან მოდებული ძალების და მისგან გამოწვეული დეფო-

რმაციების ხასიათის მიხედვით ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური მახასია-

თებლები შეიძლება დაიყოს: ძვრით განპირობებული, რომელიც ვლინდება 

მხები ძალების ზემოქმედების შედეგად, კომპრესიული-გამოწვეული ნორ-

მალური ძალებით და ზედაპირული-წარმოქმნილი მყარი ზედაპირებიდან 

მასალის მოწყვეტის ან მის ზედაპირზე გადაადგილების დროს.            

              ნებისმიერი ტექნოლოგიური პროცესი-როგორც მოვლენათა ცვლა 

დროში, უნდა განვიხილით არა მარტო კომპლექსურად, ასევე ცალკეული 

მნიშვნელოვანი თვისობრივი მახასიათებლებითაც. ამიტომ, იმ მოვლენის 

აღწერაში, რომელიც გამოხატავს მასალის შინაგანი ბუნების გარეგან ფორ-

მას, ობიექტურად უნდა იყოს ასახული შინაგანი კავშირებიც.  
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        გამომდინარე აქედან, ზემოთ  ჩამოთვლილ თითოეულ ჯგუფში შეი-

ძლება შედიოდეს სხვა მრავალი ფიზიკურ–მექანიკური მახასიათებელი: 

დრეკადობის მოდული, დენადობის ზღვარი, ხახუნის კოეფიციენტები და 

ა.შ., რომელთა მნიშვნელობების დასადგენათაც  გამოყენებულია სხვადა-

სხვა მეთოდი და ხელსაწყო. 

           განვიხილოთ ფხვიერი მასალების ის  ფიზიკურ-მექანიკური მახასია-

თებლები, რომელთა შესწავლა-დადგენაც მოგვიწევს ექსპერიმენტალური 

გზით.     

2.1.3.1. ტენიანობა - ანუ წყლის შემცველობა არის ფხვიერი საკვები პრო-

დუქტების აუცილებელი მახასიათებელი. იგი წარმოადგენს საკვების ვარ-

გისიანობის და ხარისხის განმსაზღვრელ ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს.  

ტენიანობაზე ასევე დიდად არის დამოკიდებული ტექნოლოგიური მოწყო-

ბილობების შესაქმნელად საჭირო ისეთი საინჟინრო პარამეტრები როგო-

რიცაა გადასამუშავებელი მასალების ფიზიკურ-მექანიკური და რეოლო-

გიური მახასიათებლები.  [17;18;19] 

2.1.3.2. მოცულობითი მასა - ფხვიერი მასალის მიერ დაკავებული ერთე-

ული მოცულობის  მასაა. იგი დამოკიდებულია ნივთიერების სიმკვრივეზე, 

მისი ნაწილაკების ფორმასა და ზომაზე, ტენიანობაზე, მასალის ზედა ფე-

ნებით გამოწვეულ დატვირთვის ხარისხზე, მცენარის ბოტანიკურ თავი-

სებურებებზე და ა.შ. ამავე პარამეტრით ხასიათდება მასალის გრავიტა-

ციული ძალებიც. 

            მოცულობითი მასის ცოდნა აუცილებელია სატრანსპორტო საშუ-

ალებების მწარმოებლობის დასადგენად, შესანახი რეზერვუარების და სა-

თავსოების ტევადობის გასაანგარიშებლად, მოცულობების ძირზე და კედ-

ლებზე მოსული დატვირთვების გამოსათვლელად, ბუნკერების გამტარია-

ნობის, დოზატორების მწარმოებლობის და დოზირების სიზუსტის საან-

გარიშოდ და ა.შ.  [15;20;21;22] 

2.1.3.3.  ბუნებრივი დახრის კუთხე -  ფხვიერი მასალების ერთ-ერთი მნი-

შვნელოვანი რეოლოგიური მახასიათებელია. ეს არის კუთხე, რომელსაც 
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ქმნის თავისუფლად დაყრილი ფხვიერი მასალის გვერდითი ზედაპირი ჰო-

რიზონტალურ სიბრტყესთან.  

           ბუნებრივი დახრის კუთხის მნიშვნელობების ცოდნა აუცილებელია 

თეფშისებური დოზატორების მწარმოებლობის გამოსათვლელად, ბუნკერე-

ბის სასარგებლო მოცულობების და ლენტური მკვებავების საკონსტრუქტო-

რო პარამეტრების გაანგარიშების დროს, ღარებისა და ბუნკერების კედლე-

ბის დახრილობების დასადგენად და ა.შ.  

             ის ასევე  წარმოადგენს ფხვიერი მასალების დენადობის შეფასების  

ერთ-ერთ მთავარ კრიტერიუმს. რაც ნაკლებია კუთხის მნიშვნელობა, მით 

მაღალია დენადობა.  [15;18;19;22;23;31] 

2.1.3.4. ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი კედლის კრიტიკული 

სიმაღლე - არის ის ზღვრული სიმაღლე, რომლის გაზრდის შემდეგ ფხვი-

ერი მასალის ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი კედელი იწყებს ჩამონ-

გრევას.  

              უნარი, შეინარჩუნოს ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი კედე-

ლი გარკვეულ ზღვრამდე დამახასიათებელია მხოლოდ შეჭიდული ფხვი-

ერი მასალებისთვის, რადგანაც ისინი ხასიათდებიან აუტოჰეზიის და შიგა 

ხახუნის მაღალი ძალებით და შესაბამისად გააჩნიათ საკმარისი სიმტკიცე, 

რათა გაუძლონ საკუთარი სიმძიმით გამოწვეულ ნგრევას.  [24;25;15] 

            ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი კედლის კრიტიკული სიმაღ-

ლის მნიშვნელობით შეიძლება გამოითვალოს ბუნკერებში მასალის ჩამო-

დინების შემდეგ დარჩენილი „მკვდარი“ ზონების მოცულობა, დადგინდეს 

თეფშისებური დოზატორის ზოგიერთი კონსტრუქციული პარამეტრი, ასევე 

გამოითვალოს საწყისი წინაღობა ძვრაზე.  [15] 

2.1.3.5. დენადობა - განსაზღვრავს მასალების ნახვრეტებიდან სხვადასხვა 

სიჩქარით ჩამოდინების უნარს. იგი წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად მახა-

სიათებელს, რომლის მნიშვნელობაზეც დიდად არის დამოკიდებული ბუნ-

კერების, შემრევების და მადოზირებელი მოწყობილობების საკონსტრუ-
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ქტორო პარამეტრები. დენადობა ასევე განსაზღვრავს ბუნკერების გრავი-

ტაციული დაცლის პროცესის ხანგრძლივობას.  [21;26;27;28]  

           ფხვიერი მასალების დენადობა რთული მოვლენაა იგი დამო-

კიდებულია მასალების დამახასიათებელ ისეთ ფაქტორებზე როგორიცაა: 

გრანულომეტრული შემადგენლობა, ნაყარი მოცულობა, ნაწილაკების შიგა 

და გარე ხახუნი, ტენიანობა, დატვირთვის სიდიდე და ხასიათი, ნაწილა-

კების ფორმა, აუტოჰეზიის ძალები და სხვა. 

2.1.3.6. მტვერიანობა - ფხვიერი მასალების მოსამზადებელი და გადამამუ-

შავებელი საწარმოო ციკლის თანმხლებ მოვლენას წარმოადგენს. ამ მოვლე-

ნის მიზეზი არის ის, რომ მასალათა უმრავლესობა შეიცავს გარკვეული რა-

ოდენობის მცირე ნაწილაკებს, ე.წ. მტვერს, რომელიც გადამუშავების დროს 

შეიძლება მოწყდეს მთლიან მასას და გაიფანტოს გარემოში, ანუ გადავიდეს 

შეტივტივებულ მდგომარეობაში ან დაილექოს ზედაპირზე.  

             მტვერიანობის დადგენა აუცილებელია რათა განისაზღვროს ფხვიე-

რი მასალების ტრანსპორტირების და გადამუშავების წესები (ღია ან დახუ-

რული), ტექნოლოგიური მოწყობილობების ჰერმეტულობის დონე, გაანგა-

რიშებულ იქნას ბუნებრივი და ხელოვნური ვენტილაცია, საასპირაციო სის-

ტემები, თავიდან იქნას აცილებული ხანძრის გაჩენა საამქროებსა და სათავ-

სოებში, შერჩეული იქნას მომსახურე პერსონალისთვის სათანადო ინდივი-

დუალური დამცავი საშუალებები ა.შ.  [14;28] 

2.1.3.7.  გრანულომეტრული შედგენილობა (დისპერსულობა) - ახასიათებს 

ფხვიერი მასალის შემადგენელი ნაწილაკების რაოდენობრივ დანაწილებას  

სიმსხოს მიხედვით. იგი გვიჩვენებს წონაკში რა ნაწილს, ან რა პროცენტს შე-

ადგენს განსაზღვრული ნაწილაკები ან მათი ჯგუფი მასის, მოცულობის, 

ზედაპირის სიდიდის ან რაოდენობის მიხედვით.  

          ფრაქციული შემადგენლობის განსაზღვრა საშუალებას იძლევა დად-

გინდეს მასალების გამტვერიანობის უნარი და შესაბამისად ტექნოლოგიუ-

რი მოწყობილობების საჭირო ჰერმეტიზაციის დონე, სხვადასხვა სითხეებში 

ხსნადობის ხარისხი, ექსტრაგირების სიჩქარე, შეირჩეს დამფასოებელი და 
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მადოზირებელი მოწყობილობების ტექნოლოგიური პარამეტრები. [20;22;27] 

2.1.3.8.  თაღის წარმომქმნელი ნახვრეტის ზღვრული ზომა - არის ბუნ-

კერების, ძაბრების და ფხვიერი მასალების შესანახი სხვა მოცულობების გა-

მოსასვლელების ის მინიმალური დასაშვები ზომა, რომლის შემცირებაც მა-

სალის თავისუფალი ჩამოდინების შეწყვეტას იწვევს გამოსასვლელი ნახვ-

რეტის თავზე თაღის წარმოქმნის გამო. 

            ზღვრული ზომის სიდიდე დამოკიდებულია მასალის ისეთ  ფიზი-

კურ-მექანიკურ მახასიათებლებზე როგორიცაა დენადობა, მოცულობითი 

მასა, დისპერსულობა, ტკეპნადობის უნარი და ა. შ., ასევე გამოსასვლელის 

გეომეტრიულ ფორმაზე, მასალის შენახვის ხანგძლივობაზე, გარემოს კლი-

მატურ პირობებზე და ჩამოდინების პროცესში მასალის ზედა ფენებზე მო-

სული დატვირთვების სიდიდეზე და ხასიათზე. 

            გამოსასვლელი ნახვრეტის ზღვრული ზომის სიდიდის განსაზღვრა 

აუცილებელია მასალის თავისუფალი-გრავიტაციული ჩამოდინების უზ-

რუნველსაყოფად.  [14;15;25;27] 

2.1.3.9. ძვრის დეფორმაციის მახასიათებლები - ასახავენ მასალის ქცევას 

დეფორმაციის და რღვევის პროცესების დროს. მათ მიეკუთვნებათ საწყისი 

წინაღობა ძვრაზე და შიგა და გარე ხახუნის კოეფიციენტები. 

          ძვრის მახასიათებლების ცოდნა აუცილებელია ბუნკერებიდან მასა-

ლის ჩამოდინების სიჩქარის და ბუნებრივი დახრის კუთხეების მნიშვნელო-

ბების გასაანგარიშებლად, თაღის წარმომქმნელი ნახვრეტის კრიტიკული 

ზომის და ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი კედლის ზღვრული 

სიმაღლის განსასაზღვრავად, ღარების, მიმმართველების და ბუნკერის ძი-

რების დახრილობების დასადგენად, ტექნოლოგიური მოწყობილობების 

საკონსტრუქციო მასალების შესარჩევად და ა. შ.  [14;15;31;32;33] 

2.1.3.10.  ფრიქციული მახასიათებლები - ასახავენ მასალის ნაწილაკების 

კავშირს როგორც ერთმანეთთან და შემომსაზღვრელ ზედაპირებთან, ასევე 

მათ გადაადგილებას ერთიმეორის მიმართ მასალის შიგნით (შიგა ხახუნი) 

და ტექნოლოგიური მოწყობილობების ზედაპირებზე (გარე ხახუნი).  
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            აქედან გამომდინარე, გარე და შიგა ხახუნის კოეფიციენტები ახა-

სიათებენ ხახუნის ძალებით გამოწვეულ წინააღმდეგობას ნაწილაკების 

გადაადგილების დროს, როგორც ტექნოლოგიური მოწყობილობების მუშა 

ზედაპირებზე, ასევე მოსაზღვრე ფენებზე მასალის შიგნით. 

            გარე ხახუნის კოეფიციენტები გამოიყენება ტექნოლოგიური მოწყო-

ბილობების მუშა ორგანოების გეომეტრიული პარამეტრების და ბუნკე-

რების კედლების დახრილობების გასაანგარიშებლად და საკონსტრუქციო 

მასალების შერჩევის დროს.  [14;15;34] 

 

 

2.1.4. კავშირი ფხვიერი მასალის ზოგიერთ 

მექანიკურ მახასიათებელს შორის 
 

            თუკი ფხვიერი მასალის ფენაში, რომელიმე ელემენტარულ ფართზე, 

რომელიც არ ემთხვევა მთავარ სიბრტყეებს, მუდმივი   ნორმალური 

ძაბვების პირობებში მოვდებთ   მხებ ძაბვას და მას თანდათან გავზრდით,  

 

ნახ.11. ზღვრული მხები ძაბვების  ნორმალურ 

ძაბვებზე დამოკიდებულების გრაფიკი 

 - ს გარკვეული მნიშვნელობის დროს ადგილი ექნება ამ სიბრტყეში მასა-

ლის ფენების ძვრას. მხები ძაბვის ამ მნიშვნელობას ეწოდება ზღვრული ან 

ფხვიერი მასალის დენადობის ზღვარი.  [15;17;20;25] 
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           თითოეულ  -ის სიდიდეს შეესაბამება თავისი zRv. - ის მნიშ-

ვნელობა. იდეალური ფხვიერი მასალებისათვის, რომელთა ნაწილაკებს 

შორის შეჭიდულობის ძალები არ არსებობს, როცა 0 , ზღვრული  მხები 

ძაბვაც 0zRv. . 

          ცუდად დენადი ფხვიერი მასალების ნაწილაკებს შორის ყოველთვის 

არსებობს შეჭიდულობის ძალები, ამიტომ მაშინაც კი როცა 0 , ადგილი 

აქვს ზღვრული მხები ძაბვების წარმოქმნას. zRv. - ის იმ სიდიდეს, როცა 

0 , ეწო-დება საწყისი წინაღობა ძვრაზე და აღინიშნება 0 - ით. 

          ფენების ურთიერთძვრის დროს ადგილი აქვს ხახუნს, ამიტომაც 

შეიძლება  ჩაიწეროს: 

იდეალურად ფხვიერი მასალებისათვის: 

                                                           f zRv.                                                          (1)                                          

შეჭიდული ფხვიერი მასალებისათვის: 

                                                           f  0zRv.                                                   (2)                                               

სადაც, f ფხვიერი მასალის შიგა ხახუნის კოეფიციენტია. 

        თუკი გვექნება მოცემული ფხვიერი მასალისათვის zRv.  და   ძაბვების 

რამდენიმე ურთიერთდაკავშირებული წყვილი, მათ მნიშვნელობებს გადა-

ვიტანთ  zRv.  კოორდინატთა სისტემაზე და ამ წერტილებს შევაერთებთ, 

მივიღებთ ხაზს, რომელიც იქნება ზღვრული მხები ძაბვების გეომეტრიული 

ადგილი  (ნახ.11).   [17;20] 

            მიღებული წრფე წარმოადგენს  მხებს მორის ყველა ძაბვათა წრისათ-

ვის, რომლებიც აგებულია zRv. - ის შესაბამისი 1  და 2 მნიშვნელობები-

სათვის.  

        ზღვრული მხები ძაბვების წრფის ქვემოთ მდებარე ყველა წერტილი 

ახასიათებს ფხვიერი მასალის დაძაბულ მდგომარეობას და ამიტომაც 

სითხეებისაგან განსხვავებით, მაშინაც კი როცა ფხვიერი მასალა თავისუ-

ფლად დაყრილ მდგომარეობაშია ადგილი აქვს მხები ძაბვების გავლენას, 

რაც მასალის ნაწილაკებს არ აძლევს სიბრტყეზე გაბნევის საშუალებას.  
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         გრაფიკულ დამოკიდებულებას )( fzRv. ძალზე დიდი მნიშვნელობა 

აქვს ფხვიერი მასალების მექანიკური თვისებების შესაფასებლად. ნახ.11-ე      

წარმოდგენილ გრაფიკზე კოორდინატთა  სათავე (წერტილი 0)  შერჩეულია 

ისე,  რომ ვერტიკალური ძაბვის 
1 -ის მნიშვნელობა ტოლი იყოს h - ის, 

ხოლო ჰორიზონტალურის 02  . აქ h - ვერტიკალურად თავისუფლად 

მდგარი კედლის კრიტიკული სიმაღლეა,  - მასალის მოცულობითი მასა.  

       წერტილში - 0 ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ძაბვები წარმო-

ადგენენ მთავარს და ამიტომაც მათთვის მორი წრის რადიუსი ტოლი 

იქნება: 

                                                           
2

h
r                           (3)                                                   

ნახაზიდან ჩანს, რომ შეჭიდული ფხვიერი მასალებისთვის აგებული 

ზღვრული მხები ძაბვების გრაფიკი შედგება ორი მონაკვეთისაგან: რკალი-

სებური OA  მონაკვეთისაგან, რომელიც მორის წრის ნაწილია და სწორხა-

ზოვანისაგან  AB , რომელზეც   tg 0 . იდეალურ ფხვიერ მასალებს 

მრუდხაზოვანი მონაკვეთ არ აქვს. 

       ზღვრული მხები ძაბვების გრაფიკის ცალკეული ელემენტი წარმოად-

გენს ფხვიერი მასალის მნიშვნელოვან  მექანიკურ მახასიათებელს. AB  

სწორი მონაკვეთის ჰორიზონტალურ ღერძთან დახრის კუთხის ტანგესი 

ტოლია მასალის შიგა ხახუნის f კოეფიციენტის, ხოლო   კუთხეს უწოდე-

ბენ შიგა ხახუნის კუთხეს. 

     ზღვრული მხები ძაბვის zRv.  ფარდობას შესაბამის ნორმალურ   ძაბ-

ვასთან ეწოდება ძვრის წინაღობის (იგივე შიგა ძვრის) კოეფიციენტი Zvr.f  ამ 

კოეფიცი-ენტის მნიშვნელობა გრაფიკის AB  მონაკვეტზე ტოლია: 

                                                      /0 ffZvr.                                                     (4)                                                   

 ამ გამოსახულებაში 0  მონაკვეთია, რომელსაც მორის წრის მხები სწორი 

ხაზი AB მოკვეთს ორდინატთა ღერძზე, და ამ მონაკვეთს ეწოდება საწყისი 

წინაღობა ძვრაზე. მისი მნიშვნელობა მიახლოებით შეიძლება გამოითვა-

ლოს ფორმულით: 
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4

0




h
                         (5)                                               

თუკი  - ს მნიშვნელობა აჭარბებს სიდიდით 0 -ის მნიშვნელობას, მაშინ 

Zvr.f  და f  მნიშვნელობები თითქმის უტოლდება ერთმანეთს. ზღვრული 

მხები ძაბვების გრაფიკის AB მონაკვეთზე შიგა ხახუნის f  კოეფიციენტის 

მნიშვნე-ლობა მუდმივია. მართალია OA  მონაკვეთზე ის იცვლება, მაგრამ 

პრაქტიკუ-ლად იგი მხედველობაში არ მიიღება.  

           იდეალური ფხვიერი მასალებისათვის ბუნებრივი დახრის და შიგა ხა-

ხუნის კუთხეები ტოლია, მაშინ როდესაც შეჭიდული მასალების შემ-

თხვევაში ბუნებრივი დახრის კუთხე ყოველთვის აჭარბებს შიგა ხახუნის 

კუთხეს.  [14;15;17;] 

            სიდიდები   და   შეიძლება ადვილად გამოიხატოს იმ ძალებით, 

რომლებიც მოქმედებენ ფხვიერი მასალიდან  გამოყოფილ ფართზე: 

                                                   FA     და    FA                                                   

სადაც, F ფხვიერი მასალის მასაში გამოყოფილი ელემენტის ფართია და 

იგი ექსპერიმენტების ჩატარების  დროს სიდიდით შეესაბამება ძვრის ხელ-

საწყოს  მოძრავი ნაწილის განიკვეთის ფართს. 

         )(  AfA   დამოკიდებულების გრაფიკს ძაბვათა კოორდინატებში 

იგივე სახე აქვს, როგორიც  )( fzRv.  დამოკიდებულებას. 

 

2.1.5. ფხვიერი მასალების ჩამოდინების ფორმები 

 

          ფხვიერი მასალების ბუნკერებიდან ჩამოდინების პროცესის მეცნიე-

რული შესწავლა დაიწყო ჯერ კიდევ გასული  საუკუნის დასაწყისში. დღე-

მდე არსებული მრავალრიცხოვანი გამოკვლევებით  დადგენილია, რომ 

სხვადასხვა ფხვიერი მასალის ჩამოდინების ხასიათი განსხვავებულია და 

დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორებზე.  [31;38;39;42;43;44;45] 

             როგორც გამოკვლევები ადასტურებენ, ნაწილაკების მოძრაობა ატა-

რებს რთული სტრუქტურული დეფორმაციის ხასიათს. მასალის წონასწო-

რობის რღვევას თან ახლავს მის შიგნით არსებულ ძაბვათა გადანაწილება, 
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ახალი ძაბვების წარმოქმნა და მათი მიმართულების შეცვლა. 

            ამასთან, ბუნკერების გამოსასვლელებიდან მასალის ჩამოდინების 

პროცესის ფიზიკური არსი მეცნიერთა მიერ გაშუქებულია სხვადასხვანა-

ირად. რუს მკვლევარებს - გ. პოკროვსკი, ა. არეფევი, პ. პლატონოვი, ი. ლინ-

ჩევი და სხვები,  წამოყენებული აქვთ ჰიპოთეზა თვითგანმტვირთი თაღის 

შესახებ. [26] 

           მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ბუნკერიდან მასალის გამოდინე-

ბისას, მოცულობის ძირში განთავსებული გამოსასვლელი ნახვრეტის თავზე 

წარმოიქმნება თავისებური სტრუქტურა - სწრაფად რღვევადი დინამიკური 

თაღი. გადიან რა დინამიკურ თაღს, მასალის ნაწილაკები გამოედინებიან 

ნახვრეტიდან თავისუფლად ვარდნილი სხეულის კანონის შესაბამისად. ამ 

თეორიის თანახმად ჩამოდინების სიჩქარე დამოკიდებულია თაღის სიმა-

ღლეზე და არ არის დამოკიდებული მოცულობაში ფხვიერი მასალის ფენის 

სისქეზე. შესაბამისად ხარჯის საანგარიშო განტოლების ძირითად პარა-

მეტრს წარმოადგენს გამოსასვლელი ნახვრეტის ფორმა და ზომა.  

            აღნიშნულ ჰიპოთეზას ჰყავს მოწინააღმდეგენიც, მაგ. ლ. გიაჩევი  

თვლის, რომ დინამიკური თაღის არსებობა ექსპერიმენტებით არ დასტურ-

დება, ხოლო ჰიპოთეზა ატარებს ხელოვნურ ხასიათს და შესაბამისად არ 

იძლევა სათანადო ინფორმაციას ფხვიერი მასალების მოძრაობის რეალური 

კანონზომიერებების შეასხებ.  [42] 

           ფ. კენემანი და ნ. ზალოგინი თავიაანთ ნაშრომებში ამტკიცებენ, რომ 

დინამიკური თაღი წარმოადგენს რეალურად არსებულ სტრუქტურას, თუმ-

ცა უშუალოდ მისი შემჩნევა გართულებულია.  [45;46] 

           სხვა ავტორები - გ. მალახოვი და რ. კვაპილი, ფხვიერი მასალების გა-

მოდინებას მოცულობებიდან ხსნიან გამოსაშვები ნახვრეტის თავზე მოძ-

რაობის ელიფსოიდების წარმოქმნით.  [47;44] 

            რ. ზენკოვი  და კ. ალფიოროვი აღიარებენ, რომ ფხვიერი მასალის ხა-

რჯი დამოკიდებულია მოცულობაში მასალის ფენის სიმაღლეზე, მაგრამ არ 

ივალისწინებენ გამოსასვლელი ნახვრეტის ზომებს. ი. მერზლიაკოვი მიდის 
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იმ დასკვნამდე, რომ ჩამოდინების სიჩქარე არ არის დამოკიდებული მასა-

ლის ფენის სიმაღლეზე, თუკი მოცულობის ფორმა კონუსურია. [25;36;4849]  

             ბევრი მკვლევარი სთვლის,  რომ მასალის ხარჯი მნიშვნელოვნად 

არის დამოკიდებული მასალის ნაკადის ფორმაზე, ზოგს კი მასალის ნაწი-

ლაკების ზომები მიაჩნია ჩამოდინების სიჩქარის განმსაზღვრელ ფაქტო-

რად. შეიძლება ითქვას, რომ ჩამოდინების პროცესი, როგორც ფიზიკური 

მოვლენა ძალზე რთულია და ამ დროს წარმოქმნილი დეფორმაციების და 

ძაბვების ურთიერთქმედება ძნელად ექვემდებრება შესწავლას. 

          ბუნკერებიდან ფხვიერი მასალების 

შეუფერხებელი და თანაბარი ჩამოდინება 

გრავიტაციულად, დამოკიდებულია ისეთ 

ფაქტორებზე როგორიცაა: ბუნკერების 

ფუნქციონირების რეჟიმი, კორპუსის და 

გამომტვირთი ძაბრის კონფიგურაცია და 

გეომეტრიული პარამეტრები, გამოსასვ-

ლელის ზომა, ფორმა და განთავსების 

ადგილი, მასალის ფიზიკურ - მექანიკური 

თვისებები და ა. შ., თუმცა ჩამოდინების 

პროცესზე ცალ-ცალკე თითოეული მათგა-

ნის გავლენის დადგენა საწარმოო პირობე-

ბში პრაქტიკულად შეუძლებელია. 

             გ. როგინსკის აზრით, ფხვიერი მასა-

ლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თვისებას წარმოადგენს წონასწორობის შენა-

რჩუნების უნარი შიგა ხახუნის ძალებით განპირობებულ საზღვრებში.  [26] 

             გამოსასვლელი ნახვრეტის ფარის გახსნის შემდეგ, საყრდენის და-

კარგვის და სიმძიმის ძალების ზემოქმედების გამო, ბუნკერის შიგნით მასა-

ლის წონასწორობა ირღვევა. ნაწილაკები მოდიან მოძრაობაში და იწყება 

ბუნკერიდან მასალის ჩამოდინება, რომელსაც თან ახლავს წნევის ცვლი-

ლება დეფორმირებული მასალის შიგნით: ქვედა ფენების მოძრაობა გადაე-

ნახ.12. ბუნკერიდან ფხვი-

ერი მასალის ჩამოდინების 

ზონები. 
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ცემა მასზე დაყრდნობილ ზედა ფენებს, რაც მათი წონასწორობის რღვევას 

განაპირობებს. ამრიგად, ადგილი აქვს ნაკადის უწყვეტ მოძრაობას გამომ-

ტვირთი ნახვრეტისაკენ. 

            უწყვეტი დეფორმაციის და სტატიკური დაწოლის გავლენით ხდება 

მასალის დაძაბული მდგომარეობის ცვლილება, რაც ბუნკერის სიმაღლეზე 

დამოკიდებულებით იწვევს ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების და ძვრის 

საწყისი წინააღმდეგობის შეცვლას, ეს კი გადამწყვეტ ზემოქმედებას ახდენს 

ნაკადის ხასიათზე. ჩამოდინებისას შეიმჩნევა პულსაციები, ნაწილაკების 

მოძრაობას თან ახლავს შეჯახებები, ხახუნი, რაც საბოლოო ჯამში იწვევს 

სეგრეგაციას და თაღის წარმოქმნას.  [26] 

              ბრტყელძირიანი ბუნკერის მოდელიდან ქვიშის ჩამოდინების პრო-

ცესის შესწავლის შემდეგ გ. როგინსკი გამოჰყოფს რამდენიმე დამახასი-

ათებელ ზონას (ნახ.12). უშუალოდ ნახვრეტის თავზე მდებარეობს D ზონა, 

რომელშიც ხდება ნაწილაკების თავისუფალი ვარდნა. ამ ზონას ესაზღვრება 

მილისებრი ზონა C, რომელშიც ნაწილაკები მოძრაობენ აჩქარებულად.  

              მილისებრ ზონაში ნაწილაკების მოძრაობა იწვევს A ზონის სწრაფ 

გადაადგილებას B ზონის ზედა საზღვრებზე. ორივე B ზონა მოძრაობს 

შედარებით ნელა, უძრავი E ზონის ზედაპირზე. უძრავი E ზონის მოცუ-

ლობა დამოკიდებულია ბუნკერის ფორმაზე და მასალის ფიზიკურ-მექა-

ნიკურ თვისებებზე. 

             აღსანიშნავია, რომ მასალის ქვედა ფენები, რომლებიც პირველად 

შეავსებენ ბუნკერს (ზონა E - ნახვრეტის ნაპირიდან ბუნკერის კიდეებამდე) 

ჩამოედინებიან ყველაზე ბოლოს. ამ ზონის ფენები უძრავნი რჩებიან მანა-

მდე, სანამ მასალის მოძრავი ზედაპირი არ მიაღწევს მის საზღვრებს. მხო-

ლოდ ამის შემდეგ იწყება ქვედა ფენების გადაადგილება უძრავი ზონიდან 

ნახვრეტისაკენ.  ამრიგად, მასალა რომელიც პირველი ხვდება ბუნკერში არ 

გამოიტ-ვირთება მანამდე, სანამ  ბუნკერი სრულად არ ჩამოიცლება. 

           ა. სტეფანოვის აზრით არსებობს განსხვავებული შეჭიდულობის მქო-

ნე ფხვიერი მასალების მოცულობებიდან ჩამოდინების სამი  ფორმა:  [50] 
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          ნახ.13.- ა მცირე შეჭიდულობის მქონე მასალების თავისუფალი ჩამო-

დინება d დიამეტრის მქონე გამოსაშვები ნახვრეტიდან ნაკადის dნ დიამეტ-

რით. ჩამოდინების პროცესისათვის დამახასიათებელია მოცულობაში მყო-

ფი მასალის ზედაპირზე წარმოქმნილი ძაბრის ზედაპირების ჩამონგრევა  

და მცირეოდენი ნარჩენების არსებობა მოცულობის ძირის კედლებზე. ამ 

დროს დაცულია პირობა  d/dნ >1. 

 

                   ნახ.13.  განსხვავებული შეჭიდულობის ფხვიერი მასალების 

ჩამოდინების ფორმები 

 

          ნახ.13.- ბ გაზრდილი შეჭიდულობის მქონე მასალების ჩამოდინება. 

პროცესს თან ახლავს პულსაციები და დინამიკური თაღის წარმოქმნა გამო-

ტვირთვის ზონაში. როცა d/dნ =1,  ჩამოდინება არამდგრადია, dნ - ს გასა-

ზრდელად საჭიროა გარე ზემოქმედება. 

          ნახ.13.- გ მაღალი შეჭიდულობის მასალების გრავიტაციული ჩამო-

დინება. პროცესის მიმდინარეობა შეუძლებელია სტატიკური თაღების 

წარმოქმნის გამო. მოცულობიდან მასალის გამოტვირთვა შესაძლებელია 

მხოლოდ სპეციალური გამოსაშვები მოწყობილობების დახმარებით.  

          მრავალრიცხოვანი გამოკვლევების შედეგად  დადგენილია ნაკადის 

მოძრაობის სამი ძირითადი ფორმა: ნორმალური, მასიური ანუ მთლიანი და 

ჰიდრავლიკური. [15;20;25;26;31;35;36;42]  

    ა                                          ბ                                           გ 
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          ნორმალური ჩამოდინების დროს (ნახ.14.ა) ნაწილაკები მოძრაობენ  იმ 

არხის ზონაში, რომელიც წარმოიქმნება გამოსაშვები ნახვრეტის თავზე. მა-

სალის თავისუფალი ზედაპირი წარმოადგენს ძაბრს, რომლის კედლების 

ზედაპირებზეც ხდება ნაწილაკების გადადგილება პერიფერიებიდან ცენ-

ტრალური ზონისაკენ. 

 

    ნახ.14.  მოცულობებიდან ფხვიერი მასალის ჩამოდინების სახეები 

ა - ნორმალური,  ბ -  მასიური (მთლიანი) 

         

         ბუნკერის კედლებთან განთავსებული მასალა წარმოქმნის დამდგარ 

ზონას, სადაც ნაწილაკების მასა უძრავია მანამდე, სანამ ძაბრი არ მიაღწევს 

ბუნკერის ქვედა ნაწილს. ანუ ბუნკერის ფუნქციონირების დროს ჯერ მოხ-

დება ახლად ჩატვირთული მასალის ჩამოდინება, ხოლო ბოლოს - ბუნკერში 

არსებულის.  

             ა. სტეფანოვის გამოკვლევების თანახმად ვერტიკალური არხის მინი-

მალური დიამეტრი, რომლითაც ნაწილაკები მოძრაობენ ქვემოთ, შესაძლე-

ბელია გამოითვალოს ფორმულით: 

                                                        


 )sin2(0 
d  (6)                                                   

სადაც,   0  - საწყისი წინააღმდეგობაა ძვრაზე,  

                  - ბუნებრივი დახრის კუთხე, 

                  - მასალის მოცულობითი მასა. 

   ა     ბ 
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          ბუნკერში მყოფი მასალის ძაბრის კედლების დახრის კუთხე ჰორიზო-

ნტთან ამ დროს დაახლოებით უტოლდება ბუნებრივი დახრის კუთხეს. 

ჩამოდინების ნორმალური ნაკადი დამახასიათებელია კარგად დენადი 

ტვირთებისათვის, ასევე იმ სტაციონარული ბუნკერებისათვის, რომელთაც 

აქვთ გამოსაშვები ნახვრეტის ახლოს კედლების დახრა 45-550 ფარგლებში. 

            ჩამოდინების მასიური ნაკადის დროს (ნახ.14.ბ) მასალის ყველა ნაწი-

ლაკები იმყოფებიან მოძრაობაში. ბუნკერში მყოფი მასალის თავისუფალ  

ზედაპირს არა აქვს მკვეთრად გამოხატული ძაბრის ფორმა, ზედაპირის ყვე-

ლა წერტილი ერთდროულად გადაადგილდება ქვემოთ, ანუ მასალის ზე-

დაპირი ინარჩუნებს თავის პირვანდელ პროფილს. ამ პირობებში ტვირთი, 

რომელიც თავიდან ჩაიტვირთება ბუნკერში, გამოედინება პირველ რიგში.  

ჩამოდინების ასეთი ფორმის დროს გამორიცხულია დამდგარი ზონების 

არსებობა.  

           გ. ბოუმანსის აზრით მასალის ასეთი ფორმით ჩამოდინება ხდება მა-

შინ, როდესაც: გამოსაშვები ძაბრის კედლები გლუვია და აქვთ დახრილობა 

70-800; ტვირთის ქვედა ფენა განიცდის დაწოლას ზედასაგან და გამოსა-

სვლელ ნახვრეტს აქვს დიდი ფართის კვეთი.  [40]   

           ჰიდრავლიკური ჩამოდინების დროს ფხვიერი მასალის ნაკადის მოძ-

რაობა ემსგავსება სითხეების გამოდინებას მოცულობებიდან. მოძრაობაში 

მოდის მთელი ჩატვირთული მასა. ჩამოდინების ასეთი ფორმა დამახასია-

თებელია ძლიერ აერირებული ფხვიერი მასალებისათვის. ჰიდრავლიკურ 

ჩამოდინებას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს კედლების ჰორიზონტთან ნები-

სმიერი კუთხით  დახრის დროს. 

           ჩამოდინების ჰიდრავლიკური ფორმა ასევე დამახასიათებელია უწ-

ყვეტი მოქმედების ბუნკერებისათვის, როცა მასალის ჩამოდინებასთან 

ერთად ხდება ბუნკერის შევსება. 

           მასიური ფორმით ჩამოდინებისას, გამოსასვლელში მასალის სიჩქარე 

პრაქტიკულად არ არის დამოკიდებული ბუნკერში მასალის ფენის სიმაღ-

ლეზე, ხოლო ჰიდრავლიკური ჩამოდინების დროს მით მეტია ტვირთის 
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სიჩქარე, რაც მაღალია ფენის სისქე.  [15;20;25] 

             ეს აიხსნება იმით, რომ მასიური ჩამოდინების დროს ადგილი აქვს 

დინამიკური თაღის წარმოქმნის და რღვევის მიკრო პროცესებს გამოსა-

სვლელი ნახვრეტის თავზე, ჰიდრავლიკური ჩამოდინების დროს კი მასალა 

ნახვრეტიდან გამოდის სითხესავით, 

დინამიკური თაღის წარმოქმნის 

გარეშე. 

            სიჩქარე მასიური ჩამოდინე-

ბისას დამოკიდებულია გამოსასვ-

ლელი ნახვრეტის ზომაზე, ხოლო 

ჰიდრავლიკურის დროს - ნახვრე-

ტის თავზე მასალის ფენის სიმაღ-

ლეზე.  

           ზემოთ მოყვანილი ფორმების 

გარდა ზოგიერთი ავტორის აზრით 

არსებობს ნაკადის მოძრაობის ე.წ. შუალედური ფორმა, მისთვის დამახასია-

თებელია ის, რომ მოძრაობაში მოდის მასალის ნაწილი, რომელსაც აქვს 

გადაბრუნებული წაკვეთილი კონუსის სახე, რომლის ქვედა ფუძესაც 

წარმოადგენს გამოსასვლელი ნახვრეტის ფართი. კონუსის ზედა ფუძის 

ზომა ანუ მისი გაშლის კუთხე ფ. კენემანის კვლევებით იცვლება ნაწი-

ლაკების გეომეტრიის მიხედვით და არ არის დამოკიდებული გამოსა-

სვლელი ნახვრეტის ზომაზე (ნახ.15). ნაკადის მოძრაობის ასეთი ფორმის 

დროს, მასალით სავსე ბუნკერის გამოსასვლელი ნახვრეტის ფარის 

გახსნისას ჯერ ადგილი აქვს ნორმალური ჩამოდინების პროცესს, შემდეგ 

ზონა მოძრავი ნაწილაკებისა ფართოვდება და წარმოიქმნება ე.წ. ჩამონ-

გრევის სივრცე. როცა მისი საზღვრები მიაღწევს ბუნკერის კედლებს, შემ-

დეგ უკვე ხდება მასალის მასიური  ჩამოდინება. [45;46] 

             სხვადასხვა შეჭიდულობის მქონე ფხვიერი მასალების ჩამოდინების 

პროცესის კვლევების ანალიზიდან სჩანს,  რომ რეალურ პირობებში ადგი-

ნახ.15. მასალის ჩამოდი-

ნების შუალედური ფორმა 
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ლი აქვს მასალის ჩამოდინების ზემოთ აღწერილი ფორმების ურთიერთ 

მონაცვლეობას, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ისეთი გარემოებებით 

როგორიცაა: პაუზები ტექნოლოგიური პროცესების მიმდინარეობის დროს, 

ტვირთის შენახვის ვადები, ბუნკერის კორპუსის და გამოსაშვები ძაბრის 

ფორმები და სხვა. 

             გამოკვლევებით დადგენილია, რომ ნაკადის კვეთს მისი ვერტიკა-

ლური ღერძის პერპენდიკულარულ სიბრტყეში აქვს წრის ფორმა, რად-

განაც გვერდითი ძალები თანაბრად არის განაწილებული ბუნკერის კვეთის 

შიგა პერიმეტრზე. ფხვიერი სხეულის შიგნით ნაკადი წარმოადგენს ბრუნ-

ვით სხეულს და მისი კონტურის ფორმა ნებისმიერ სიმაღლეზე შეესაბამება 

წრეს. [26] 

            წრის დიამეტრი კვეთის ზემოთ გადაადგილებისას, ანუ თავისუ-

ფალი ზედაპირის მიმართულებით იზრდება. მაშინაც კი როდესაც გამოსა-

სვლელის ფორმა დაგრძელებულია, ნახვრეტიდან უკვე გარკვეულ სიმაღ-

ლეზე, ნაკადის კვეთი ღებულობს წრის ფორმას. 

          როგორც გამოკვლევებიდან სჩანს, ფხვიერი მასალების უმრავლესობის 

მოძრავი მასა გამოსასვლელის თავზე წარმოქმნის ცილინდრის ფორმის 

არხს, რომლის დიამეტრიც ტოლია წრიული გამოსასვლელი ნახვრეტის შემ-

თხვევაში გამოსასვლელის დიამეტრის, ხოლო კვადრატული და სწორ-

კუთხა ფორმის გამოსასვლელების დროს - დიაგონალის სიგრძის. 

  

2.1.6. გამოსაშვები ნახვრეტის ფორმისა და ზომის 

გავლენა ჩამოდინების პროცესზე 
 

        მრავალრიცხოვანი გამოკვლევებით დადგენილია, რომ გრავიტაციული 

ძალებით ბუნკერებიდან მასალების თავისუფალი ჩამოდინება შესაძლებე-

ლია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა გამოსაშვებ ნახვრეტს აქვს ოპტიმალუ-

რი ზომა, მდებარეობა და ფორმა. 

          ბუნკერის გამოსაშვები ნახვრეტის მცირე ზომა აუარესებს ჩამოდინე-

ბის პროცესის ნორმალურ მიმდინარეობას, იწვევს მასალის ნაკადის შემჭი-
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დროებას, ნახვრეტის თავზე თაღის წარმოქმნას და ხშირ შემთხვევაში ჩა-

მოდინების სრულ შეწყვეტას. 

             ნახვრეტის დიდი ზომის შემთხვევაში კი  ირღვევა ნაკადის თანაბ-

რობა, ადგილი აქვს ნაკადის პულსირებულ ჩამოდინებას, ხშირია დიდი მა-

სების ჩამონგრევა, რაც ართულებს პროცესის მართვას, ასევე ბუნკერის 

კონსტრუქცია თხოულობს გამოსატვირთი მექანიზმების დამატებას, ეს კი 

მისი მასისა და ზომების გაზრდას იწვევს. 

           თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების საფუძველზე სხვადასხ-

ვა მეცნიერთა მიერ გამოყვანილია გამოსაშვები ნახვრეტის მინიმალური 

დასაშვები ზომის საანგარიშო ფორმულები, რომლებიც წარმოდგენილია 

ცხრილში-1.  

             მოცემულ ფორმულებში საანგარიშო სიდიდეებად გამოყენებულია 

როგორც მასალების ფიზიკურ მექანიკური მახასიათებლები, ასევე ბუნკე-

რის ძირის გეომეტრიული პარამეტრები და მათი ურთიერთფარდობა ნახვ-

რეტის ზომებთან.  

            შეჭიდული წვრილფრაქციული მასალებისათვის მათი ფიზიკურ-

მექანი-კური თვისებებიდან გამომდინარე, გამოსაშვები ნახვრეტის ზომის 

საანგარიშოდ რეკომენდებულია რ. ზენკოვის  და რ. რიჩმონდის ფორმულე-

ბი.   

        რ.ზენკოვის ფორმულა  ექსპერიმენტებით უფრო ამართლებს მცირედ 

შეჭიდული მასალებისათვის, ხოლო რ. რიჩმონდის ფორმულა მისაღებია 

მაშინ, როდესაც ბუნკერების შიგა ზედაპირებს აქვს გარკვეული სიმქისე,  

რადგანაც ფორმულა ითვალისწინებს შეჭიდულობას მასალის ნაწილაკებსა 

და კედლებს შორის.  

         აბსოლუტურად გლუვი შიგა კედლების შემთხვევაში )0(  c , გამო-

სასვლელი ნახვრეტის ზომების დასადგენად შესაძლებელია რ. ზენკოვის 

ფორმულის გამოყენება.    

           კ. ალფიოროვის ფორმულას ახასიათებს უფრო მეტი უნივესალურობა 

და ამიტომაც მას იყენებენ მსხვილი ფრაქციის მქონე ფხვიერი მასალების 
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შესანახი ბუნკერების გამოსასვლელი ნახვრეტის ზომების გასაანგარი-

შებლად.                                                                                                            

                                                                                                                 ცხრილი 1. 

                გამოსასვლელის მინიმალური ზომის საანგარიშო ფორმულები                                                                                                            

        ფორმულის ავტორი 

 

გამოსასვლელი ნახვრეტის 

საანგარიშო ფორმულა 

 

ლიტ. 

ვ. ოლევსკი, ტ. ტანაკა, 

ხ. როზე, ვ. რეიზნერი 
.max)64( dA   51 

რ. კვაპილი 
                 4,1)5( 2

maxdS   

        max*5 dkA    ან  max6dA   
44 

           პ. პლატონოვი                     
d

eD
223,0

83,4  41 

რ. დიურანი, ე.კონდოლისი                  2)5,1(
4

dDS 


 51 

რ. ლანგმეიდი, ხ.როზე 
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.max 038,18,1
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f
dA  

       აქ    
3

ed

S
f

naw
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3

ed

V
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51 

           

 

 

 

           კ. ალფიოროვი 

       tgdk
m

m
A )80(

2

1
max1 


  

აქ  
A

B
m    არის ნახვრეტის დიდი 

და მცირე გვერდების ფარდობა. 

      მრგვალი და კვადრატული  

           ნახვრეტებისთვის: 

                     1
2

1




m

m
  

 

48 

რ. რიჩმონდი 











)sin1(

*cos2
2 10







tgc
A  51 

 

 სადაც,       A - გამოსაშვები ნახვრეტის ზომაა, 

                     maxd - ნაწილაკების მაქსიმალური სიდიდე, 

                    S  - გამოსაშვები ნახვრეტის კვეთის ფართი, 

                    K  - ექსპერიმენტის კოეფიციენტი და  K =1,4, 

                    D - ნახვრეტის დიამეტრი, 
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                      d - ნაწილაკის ზომა, 

                      V  - ნაწილაკების მოცულობა, 

                      ed - ნაწილაკების ფართის ტოლი წრის დიამეტრი, 

                       - შიგა ხახუნის კუთხე, 

                      1k - ექსპერიმენტის კოეფიციენტი  და 1k =2,4 - 2,6, 

                     0 - ძვრის საწყისი წინააღმდეგობა, 

                      e - ნატურალური ლოგარითმის ფუძე, 

                      - მოცულობითი მასა, 

                      c - შეჭიდულობა კედლებსა და ნაწილაკებს შორის, 

                      1 - გარე ხახუნის კოეფიციენტი, 

                       - მოპირდაპირე კედლების  გადაკვეთის კუთხე, 

                      2k - ექსპერიმენტის კოეფიციენტი  2k = 2,8- 3,0. 

 

            ფორმულა შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორც კარგად დენადი, 

ასევე შეჭიდული მასალების შემთხვევაში, რადგანაც იგი ითვალისწინებს 

შიგა ხახუნის კოეფიციენტის მნიშვნელობას. 

           უნდა აღინიშნოს, რომ არაშეჭიდული მასალების გამოსასვლელი ნა-

ხვრეტის ზომების კ. ალფიოროვის ფორმულით გამოთვლისას, მიიღება 

უფრო გაზრდილი მნიშვნელობები, ვიდრე სხვა ავტორების ფორმულებით.  

             ვ. ოლევსკის, ხ. როზეს და ვ. რეიზნერის ფორმულით მიღებული გა-

მოსასვლელი ნახვრეტის ზომა უმეტეს შემთხვევაში უზრუნველყოფს მასა-

ლის თავისუფალ ჩამოდინებას. 

           ამერიკულმა ფირმამ - ”U.S.Steel corporation” შეიმუშავა გამოსაშვები 

ნახვრეტის ზომების შერჩევის მეთოდი, რომლის თანახმად ღარისებური გა-

მოსასვლელის სიგანე იანგარიშება ფორმულით:  /0B , ხოლო კვადრა-

ტული ან წრიული ფორმის ნახვრეტების შემთხვევაში წრის დიამეტრი ან 

კვადრატის დიაგონალი გამოითვლება ტოლობიდან:  /2 0D . ბუნკერის 

კედლებთან მასალის უძრავი ზონების გამოსარიცხად, რომელიც გამოწვე-

ულია ნახვრეტის თავზე წარმოქმნილი მასალის ნაკადით, ნახვრეტის დია-
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გონალი ან დიამეტრი შეიძლება გამოითვალის ფორმულით; KD )/4( 0   

სადაც, K  შიგა ხახუნზე დამოკიდებული კოეფიციენტია. [26] 

          ლ. ბაკშინმა ექსპერიმენტებით დაადგინა, რომ გამოსასვლელი ნახვ-

რეტის კრიტიკულ მნიშვნელობაზე და შესაბამისად ჩამოდინების სტა-

ბილურობაზე გარკვეულ გავლენას ახდენს ნახვრეტის ფორმა და მდე-

ბარეობა.  [38]   

         დღეისათვის გამოსასვლელი ნახვრეტის ყველაზე გავრცელებული 

ფორმებია: წრიული, კვადრატული, სწორკუთხა და ღარისებური. მათი 

განთავსება შეიძლება იყოს ცენტრში, ბუნკერის ერთ რომელიმე ვერტიკა-

ლურ კედელთან, ასევე კუთხეში. 

          პრაქტიკაში ყველაზე გავრცელებულია ბუნკერები ცენტრში განთავსე-

ბული ნახვრეტით, თუმცა ასეთი კონსტრუქცია უფრო კარგ პირობებს ქმნის 

თაღის წარმოსაქმნელად.  

         ბუნკერები ღარისებური გამოსასვლელი ნახვრეტით უზრუნველყოფენ 

მასალების თანაბარ ჩამოდინებას ნახვრეტის მცირე ფართის შემთხვევაშიც 

კი. ამ დროს თაღის სიმაღლე ღარისებური ნახვრეტის თავზე მინიმალურია, 

ხოლო გამოსასვლელი ნახვრეტის კრიტიკული ფართი ტოლია მრგვალი 

ნახვრეტის ფართის ნახევრის, ამიტომაც ასეთი ფორმის ნახვრეტი უფრო 

რაციონალურია. 

          ბუნკერების კონსტრუირების დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს 

კედლების დახრის კუთხის სწორ შერჩევას. ამ დროს მაქსიმალურად უნდა 

იყოს გათვალისწინებული მასალების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებ-

ლები, რათა გამოირიცხოს თაღის გამომწვევი არასასურველი პირობების 

შექმნა.  

           ამ მხრივ აღსანიშნავია ა. ნოვიკოვის მიერ შემოთავაზებული ბუნკე-

რის გამოსასვლელის მაქსიმალური თაღის წარმომქმნელი ნახვრეტის 

საანგარიშო ფორმულები, რომლებშიც მასალის ფიზიკურ-მექანიკური თვი-

სებების გარდა გათვალისწინებულია ბუნკერის კედლების დახრის კუთხე 

და ზედაპირების სისუფთავე. [66] 
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ღარისებური გამოსასვლელისათვის: 

  )sin(cossin1cos
sin2cossin2

1

0 







tgtg

c
B                       (7) 

მრგვალი გამოსასვლელისათვის: 

   )sin(cossin1(cos
)cos1(2)cos1(cos2

1
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tgtgD 





     (8) 

სადაც,  B - ღარისებური გამოსასვლელის თაღის წარმომქმნელი ნახვრეტის 

                      მაქსიმალური სიგანეა, 

       D _ მრგვალი გამოსასვლელის თაღის წარმომქმნელი ნახვრეტის მაქსი-

მალური დიამეტრი, 

       c _ ფხვიერი მასალის შეჭიდულობა ბუნკერის კედლებთან, 

        _ შიგა ხახუნის კუთხე, 

       1 _ გარე ხახუნის კუთხე, 

        _ კედლის დახრის კუთხე ბუნკერის გამოსასვლელის ვერტიკა-

ლური ღერძის მიმართ, 

       0 _ ძვრის საწყისი წინააღმდეგობა. 

          კედლების დახრის კუთხე ასევე გავლენას ახდენს ბუნკერის მოცუ-

ლობაზე. მაგ. ბუნკერის ძაბრის კედლების დახრის ცვლილება 300-დან  600-ე 

იწვევს ბუნკერის მოცულობის შემცირებას 20-25%-ით.  [15] 

          ბუნკერების ექსპლოატაციის გამოცდილებიდან გამომდინარე ძირის 

კედლების დახრის კუთხე გამოითვლება ფორმულით:   010a ,  სადაც  

  მასალის ბუნებრივი დახრის კუთხეა. 

          კ. ალფიოროვის გამოკვლევებით დადგენილია, რომ ბუნკერის კედ-

ლების დახრის კუთხის მნიშვნელობის ოპტიმალური დიაპაზონი დამო-

კიდებულია მასალასა და კედლებს შორის ხახუნის კოეფიციენტზე: [45] 

                                        2

1

4

1 214cos ff           (9)                                              

სადაც,          a - კედლების ჰორიზონტთან დახრის კუთხეა, 

                     1f -  ხახუნის კოეფიციენტი მასალასა და კედელს შორის. 
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          უნდა აღინიშნოს, რომ მასალის შეუფერხებელი ჩამოდინებისათვის 

კედლების დახრის ფაქტიური კუთხე რამდენადმე უნდა აღემატებოდეს გა-

ანგარიშებით მიღებულს. 

 

2.1.7. გამოსაშვები ნახვრეტის გამტარუნარიანობა 

 

           ჩამოდინების პროცესის ერთ-ერთ დამახასიათებელ პარამეტრს წარ-

მოადგენს ხარჯის სიდიდე. მრავალ მკვლევარს თავიაანთ ნაშრომებში  მო-

ცემული აქვს ემპირიული ფორმულები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლე-

ბელია ბუნკერის გამოასვლელი ნახვრეტებიდან მასალის მასური ხარჯის 

განსაზღვრა.  [42;4952;53]   

       ზოგადად ხარჯის განმსაზღვრელ ფორმულას შემდეგი სახე აქვს: [63;64] 

                                                     cbhaDQ                    (10)                                                               

სადაც,   D  - გამოსაშვები ნახვრეტის ზომაა, 

               h - ფხვიერი მასალის ფენის სიმაღლე ბუნკერში, 

               ba,  და c -  კოეფიციენტები, რომელთა მნიშვნელობაც  მიღებლია 

              ემპირიულიად. 

           ი. მერზლიაკოვმა ექსპერიმენტებით დაადგინა, რომ ბუნკერიდან ჩა-

მოსული მასალის რაოდენობა დამოკიდებულია გამოსასვლელის დიამე-

ტრზე: [49] 

                                                     DaDQ 2                                                          (11) 

სადაც,    a - ჩამოდინების კონსტანტაა, 

                D - გამოსასვლელის დიამეტრი. 

       მოცულობითი ხარჯის  დასადგენად რ. ზენკოვი იძლევა უფრო სრუ-

ლყოფილ ფორმულას: [15] 

                                               gRFQ 2                                                            (12) 

სადაც,     - ჩამოდინების კოეფიციენტია, 

               F - გამოსასვლელი ნახვრეტის ფართი, 

                - ხახუნზე დამოკიდებული კოეფიციენტი, 
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               g -  თავისუფლად ვარდნილი სხეულის აჩქარება, 

               R  - ნახვრეტის ჰიდრავლიკური რადიუსი. 

            ავტორები [38;42;52;53;58] იძლევიან მასალის ჩამოდინების ანალი-

ტიკურ დამოკიდებულებას გამოსასვლელი ნახვრეტის ზომაზე და ბუნკე-

რის კედლების დახრაზე. 

           გ. გენიევი აღნიშნავს, რომ ბუნკერიდან მასალის გამოსვლისას ადგი-

ლი აქვს მის ინტენსიურ გაფხვიერებას, რაც განპირობებულია შიგა ხახუნის 

ძალების მკვეთრი დაცემით. იგი იძლევა ფორმულას, სადაც ჩამოდინების 

სიჩქარეს და შესაბამისად ბუნკერის გამტარიანობას განაპირობებს ნახვრე-

ტის თავზე არსებული მასალის ფენის სიმაღლე. [56] 

         ავტორთა უმრავლესობა სთვლის, რომ გამტარიანობა დამოკიდებუ-

ლია ჩამოდინების სიჩქარეზე, რომელიც  მუდმივია და არ არის განპირობე-

ბული ბუნკერში არსებული მასალის ფენის სიმაღლით. ასეთ დამოკიდებუ-

ლებას ისინი ხსნიან  ჩამოდინების პროცესში ნახვრეტის თავზე დინამიური 

თაღის წარმოქმნით.  

          გ. პოკროვსკი და ა. არეფევი სწავლობდნენ რა ჩამოდინების პროცესს, 

მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მასალის ნაწილაკები ცვივიან მხოლოდ 

თაღის ქვედა მხრიდან, ხოლო ახლები იკავებენ მათ ადგილს. ამ ავტორების 

მიერ შე-მოთავაზებულ გამტარიანობის საანგარიშო ფორმულას აქვს 

შემდეგი სახე: 

                                      
0

3

2

94,0

R

gR
Q


                                                                (13) 

სადაც,    R - გამოსასვლელი ნახვრეტის რადიუსია, 

                0R - თაღის პარაბოლის რადიუსი წვეროსთან. 

           მ. პროტოდიაკონოვის აზრით გამტვირთი თაღი პარაბოლურია, თუკი 

გამოსასვლელის ფორმა სწორკუთხა და დაგრძელებულია. აქვე ავტორი 

იძლე-ვა თაღის გაღუნვის ისრის საანგარიშო ფორმულას. 

           პ. პლატონოვი და ე. ბანიტი ამტკიცებენ, რომ თაღის ქვეშა მოცულო-

ბას აქვს პარაბოლოიდის ფორმა, რომლის სიმაღლეც გამოსაშვები ნახვრე-
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ტის ზომის პროპორციულია და დამოკიდებულია მასალის ფიზიკურ-მე-

ქანიკურ თვისებებზე. მათ მიერ შემოთავაზებულ ფორმულას აქვს შემდეგი 

სახე: [53] 

                                                  FRQ 3600                                                         (14)                                                     

სადაც,      - ცდებით მიღებული მუდმივაა, 

                  F - გამოსასვლელი ნახვრეტის ფართი, 

                  R - ნახვრეტის ჰიდრავლიკური რადიუსი. 

          როგორც ლაბორატორიულმა შემოწმებებმა აჩვენა (14) ფორმულა უზ-

რუნველყოფს პრაქტიკისათვის საკმარისი სიზუსტის მონაცემების მიღებას. 

        ი. პეშლის აზრით დინამიკური თაღი შეიძლება წარმოიშვას ჩამოდინე-

ბის ნებისმიერ მომენტში, მას შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა ფორმა და არ-

სებობდეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. [59] 

        ფ. კენემანი მასალის ხარჯის საანგარიშოდ გვთავაზობს ფორმულას:[45]  

                                                  5,2)5,2(21 dDQ                 (15)                                      

სადაც,   D - გამოსასვლელი ნახვრეტის დიამეტრია, 

               d - მასალის ნაწილაკების დიამეტრი. 

          ვ. ფასმანი ითვალისწინებს რა K  კოეფიციენტით გამოსასვლელის 

პარამეტრებს, გამტარიანობის  საანგარიშოდ გვთავაზობს ფორმულას:  [67] 

                                                 gRKFQ 2                                                         (16)                                                            

          ბუნკერის გვერდითი კედლებიდან და დახრილი ძირებიდან მასალის 

გამოდინების ბუნება ისეთივეა, როგორიც ჰორიზონტალურ ძირებზე გან-

თავსებული გამოსასვლელებიდან და ამიტომაც ხარჯის გამოსათვლელად 

შეიძლება შემდეგი ფორმულის გამოყენება: 

                                                    KQQ 1          (17)                                                             

სადაც,   K -  გვერდითი ნახვრეტიდან ხარჯის კოეფიციენტია, 

               Q - ჰორიზონტალურ ძირზე განთავსებული ნახვრეტის გამტარია-  

                     ნობა. 

          კოეფიციენტი K  საკმარისი სიზუსტით შეიძლება გამოთვლილ იქნას 

ფორმულით: 
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                                                2/cos3K                                                            (18)                                                     

სადაც,   გამოსაშვები ნახვრეტის სიბრტყის დახრილობაა ჰორიზონტთან. 

                  

2.1.8. ბუნკერის გამოსაშვები ნახვრეტიდან მასალის 

თავისუფალი ჩამოდინების სიჩქარე 

 

          ბუნკერების გამტარიანობა, ანუ ხარჯის სიდიდე დიდად არის დამო-

კიდებული ნახვრეტიდან მასალის თავისუფალი-გრავიტაციული ჩამოდი-

ნების სიჩქარეზე.  

         ჩამოდინების სიჩქარის ერთ-ერთ განმსაზღვრელ ფაქტორს წარმოად-

გენს მისი დენადობის უნარი, რომელიც დამოკიდებულია მასალების ისეთ 

სტრუქტურულ მახასიათებლებზე როგორიცაა: გრანულომეტრული შემად-

გენლობა, ნაყარი მოცულობა, ნაწილაკების შიგა და გარე ხახუნი და სხვა. 

         ეს მახასიათებლები ერთმანეთთან დაკავშირებულნი არიან ურთიერ-

თგამომრიცხავი დამოკიდებულებით, ერთნი ზრდიან დენადობას და მაშა-

სადამე მასალის მოძრაობის სიჩქარეს, მეორენი კი ამცირებენ.  

          ამიტომაც, ავტორთა უმრავლესობას მიაჩნიათ, რომ ჩამოდინების სიჩ-

ქარეზე არსებით გავლენას ახდენს არა მარტო გამოსასვლელი ნახვრეტის 

ზომები, ასევე ფხვიერი მასალის  მექანიკური მახასიათებლები და ბუნკე-

რის გეომეტრიული პარამეტრები. [25;44;48;55] 

          ფხვიერი მასალების ჩამოდინების სიჩქარის თეორიული კვლევები ძი-

რითადად მოცემულია შრომებში. [15;25;36;42;55;56;57] 

         ფხვიერი მასალებისათვის ი. იოჰანსონი გვთავაზობს მასალის ჩამოდი-

ნების სიჩქარის საანგარიშოდ ფორმულას: [68] 

                                                    
f

gr
V                 (19)                                                      

სადაც,       r  - ნახვრეტის ჰიდრავლიკური რადიუსია, 

                   f - მასალის შიგა ხახუნის კოეფიციენტი. 

          რ. ზენკოვი იძლევა მასალის ჩამოდინების ზღვრული სიჩქარის განმ-

საზღვრელ ფორმულას, რომელშიც გათვალისწინებულია ძირითადი ფიზი-
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კურ-მექანიკური მახასიათებლები:   [25]  

  )
4,3

1,2(2
0

0

y
RgV


  ,                            (20)                                  

სადაც     R -გამოსასვლელი ნახვრეტის რადიუსია,    

             g - თავისუფლად ვარდნილი სხეულის აჩქრება, 

                     0 –საწყისი წინაღობა ძვრაზე, 

              –ჩამოდინების კოეფიციენტი.  კარგად დენადი მასალებისთვის:                   

                     5,03,0  ;  ცუდად დენადისთვის –- 25,02,0  . 

          უნდა აღინიშნოს, რომ კარგად დენადი ფხვიერი მასალები ნახვრეტე-

ბიდან ჩამოედინებიან  თანაბრად, უწყვეტი ნაკადის სახით, ხოლო შეჭი-

დული მასალები მოძრაობენ არათანაბრად, ულუფებად, ეკვრიან ბუნკერის 

კედლებზე, გამოსასვლელი ნახვრეტის თავზე წარმოქმნიან თაღს და ა.შ.  

        მარცვლოვანი მასალებისათვის ექსპერიმენტებთან შესაბამისობაში უფ-

რო არის პ. ლუკიანოვის მიერ შემოთავაზებული ფორმულა:  [69] 

                    )66,19,1(5730 22 ddRRRV  ,                                          (21)                                   

სადაც,   V – მოცულობითი ჩამოდინების სიჩქარეა,   

              R –გამოსასვლელი ნახვრეტის რადიუსი, 

              d –მასალის ნაწილაკების საშუალო დიამეტრი. 

           ავტორები [38;42;52;53;58] იძლევიან მასალის ჩამოდინების ანალი-

ტიკურ დამოკიდებულებას გამოსასვლელი ნახვრეტის ზომაზე და ბუნკე-

რის კედლების დახრაზე. 

            გ. გენიევი აღნიშნავს,  რომ ბუნკერიდან მასალის გამოსვლისას ად-

გილი აქვს მის ინტენსიურ გაფხვიერებას, რაც განპირობებულია შიგა ხახუ-

ნის მკვეთრი დაცემით. იგი იძლევა ფორმულას, სადაც ჩამოდინების სიჩ-

ქარე დამოკიდებულია ნახვრეტის თავზე არსებულ მასალის ფენის სიმა-

ღლეზე. [56] 

          ზოგიერთი ავტორი აღნიშნავს, რომ ჩამოდინების სიჩქარე მუდმივია 

და იგი არ არის განპირობებული ბუნკერში არსებული მასალის ფენის სიმა-

ღლით. ასეთ დამოკიდებულებას ავტორები ხსნიან  ჩამოდინების პროცესში 
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ნახვრეტის თავზე დინამიკური თაღის წარმოქმნით. [41]  

           მათ განხილული აქვთ ნახვრეტის თავზე წარმოქმნილი დინამიკური 

თაღის სქემა (ნახ.16), საიდანაც ფხვიერი მასალის ელემენტარულ ხარჯს  

ანგარიშობენ ტოლობით: 

                                                       gZdFdq 2                                                     (22)                                               

აქ,    drddF   - გამოსაშვები ნახვრეტის ელემენტარული ფართია. 

 

                             ნახ.16. დინამიკური თაღის სქემა  გამოსასვლელის თავზე 

 

დინამიკური თაღის განტოლებას აქვს სახე: 

                                                      )1(
2

0

2

0
r

r
ZZ                                                      (23)                                     

სადაც,          0Z - თაღის სიმაღლეა,  

                       0r - ნახვრეტის რადიუსი, 

                       Z - დინამიური თაღის სიმაღლე ნახვრეტიდან r მანძილზე. 

გამოსახულებაში -  (22)  dF და Z   მნიშვნელობების ჩასმით მიიღება: 

                                          drd
r

rr
rgZdq

2

0

2

0

2

02


                                           (24) 

ამ გამოსახულების ინტეგრირებით r ცვლადით (0-დან 0r - მდე) და   ცვლა-

დით (0-დან 2 -მდე ), მივიღებთ მასალის ხარჯის ფორმულას: 
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 r  ცვლადით                        

                                         
0

2

02

0

2

0

2

0 2
3

1
2

0

gZrdr
r

rr
rgZ

r

r




                                 (25) 

  ცვლადით: 

                                                   




2

0

2

0 2Fdr                                                             (26) 

ხარჯის ფორმულას ექნება შემდეგი სახე: 

                                              02
3

2
gZFVQ                                                      (27) 

სადაც,     V - მასალის ნაწილაკების საშუალო სიჩქარეა გამოსასვლელი 

                         ნახვრეტის კვეთის სიბრტყეში. 

         მასალის მოძრაობის საშუალო სიჩქარის მნიშვნელობა ნაწილაკების 

ურთიერთ დაჯახების შედეგად დაკარგული სიჩქარის გათვალისწინებით 

ტოლი იქნება: 

                                              002
3

2
ZAgZV                                                 (28)    

სადაც,    gA 2
3

2
   - მუდმივაა, 

                   - ნაწილკების დაჯახებით დაკარგული სიჩქარის კოეფიციენტი. 

          დინამიკური თაღის სიმაღლე დამოკიდებულია გამოსასვლელის 

ფორმასა და ზომაზე. პ. პლატონოვის მონაცემებით დინამიკურ თაღსა და 

ნახვრეტის ჰიდრავლიკურ რადიუსს  შორის არსებობს დამოკიდებულება: 

                                                  RcZ 2

0                                                                   (29) 

სადაც,     c - ჩამოდინების პირობებიდან გამომდინარე მუდმივაა, 

                  R - ნახვრეტის ჰიდრავლიკური რადიუსია. 

მაშინ, ჩამოდინების საანგარიშო ფორმულას ექნება სახე: 

                                          RBRAcZAV  0                                             (30) 

ამ ფორმულაში A , B და c  მუდმივებია. 
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2.1.9. თაღის წარმოქმნის მოვლენა 

და მასზე მომქმედი ფაქტორები 
    

         ჩამოდინების პროცესის თანაბრობის დარღვევა ხშირად დაკავშირებუ-

ლია ბუნკერიდან მასალის გამოდინების დროებით ან სრულ შეწყვეტასთან, 

რომლის გამომწვევ მიზეზს წარმოადგენს გამოსასვლელის თავზე წარმოქ-

მნილი სტატიკური თაღი.  

        მრავალრიცხოვანი გამოკვლევებით დადგენილია, რომ სტატიკური თა-

ღის ფორმა და ზომა დამოკიდებულია ფხვიერი მასალის ფიზიკურ-მექანი-

კურ მახასიათებლებზე, ბუნკერის გეომეტრიულ ზომებზე, ბუნკერის მუშა-

ობის ციკლზე და გამოსასვლელი ნახვრეტის ფორმასა და ზომაზე. 

                                 ნახ.17. სტატიკური თაღის წარმოქმნის სქემა 

          

          სტატიკური თაღის წარმოქმნა იმით აიხსნება, რომ თაღის ხაზის გას-

წვრივ მხები მიმართულებით, წარმოიქმნებიან კუმშვის ძალები (საბოლოო 

  მნიშვნელობით), მაშინ როდესაც თაღის ხაზის ნორმალის მიმართულე-

ბით ძაბვები უტოლდება ნულს. 

       სტატიკური თაღის წარმოსაქმნელად აუცილებელია, რომ გამოსაშვები 

ნახვრეტის პერიმეტრზე მომქმედმა ვერტიკალურმა ძალამ გაუძლოს ნა-

ხვრეტის თავზე არსებულ მასალის დაწოლას. თაღის გარშემოწერილობა 

ყოველთვის ემთხვევა მთავარი ძაბვების მიმართულებას. კუმშვის ძალები 

თავის მაქსიმალურ მნიშვნელობას აღწევენ თაღის ძირში. ძაბვა მით მეტია, 
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რაც დიდია გამოსაშვები ნახვრეტის ზომა. ამ ძაბვის მაქსიმალური დასა-

შვები სიდიდე max რომელიც შეესაბამება მასალის წონასწორულ მდგო-

მარეობას, განისაზღვრება ძაბვათა წრეწირით, რომელიც ერთდროულად 

შეხებაშია   ღერძთან და ზღვრული მხები ძაბვების AB სწორ ხაზთან.  

          ასეთი დაძაბული მდგომარეობა წარმოიქმნება მხოლოდ გამოსასვ-

ლელის სიდიდის გარკვეული მნიშვნელობის დროს. თუკი ნახვრეტის ზომა 

აღემატება თაღის წარმომქმნელი ნახვრეტის კრიტიკულ ზომას, კუმშვის 

ძალები გადააჭარბებს MAX  სიდიდეს, მასალის მასაში წარმოიქმნება პლას-

ტიკური დეფორმაციები, თაღის წონასწორობა დაირღვევა და დაიწყება მა-

სალის შეუფერხებელი ჩამოდინება გამოსასვლელიდან. [15] 

         რ. ზენკოვის მიერ გრაფიკულ-ანალიზური მეთოდით დადგენილი იქ-

ნა დამოკიდებულება თაღის წარმოქმნის მოვლენასა და მასალის ფიზიკურ-

მექანიკურ მახასიათებლებს შორის. 

ნახ.18.  ნებისმიერი ფორმის გამოსასვლელზე 

თაღის წარმოქმნის სქემა 

 

            რ. ზენკოვის აზრით ბუნკერის ნებისმიერი ფორმის გამოსასვლელი-

სათვის თაღის წარმომქმნელი ნახვრეტის ზომების დადგენა ზუსტად შეუ-

ძლებელია. იგი პირობითად უშვებს, რომ მხები ძაბვები ნახვრეტის მთელს 

პერიმეტრზე დაახლოებით მუდმივია [20;25]. მაშინ წონასწორობის პირობა 

მდგრადი თაღისათვის გამოიხატება ტოლობით: 

                                                      hLh                                                        (31)  
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სადაც,     -  ნახვრეტის ფართია, 

               h - გამოყოფილი ელემენტის სიმაღლე, 

                - მასალის მოცულობითი მასა, 

               L - ნახვრეტის პერიმეტრი, 

                - მხები ძაბვა. 

ცნობილია რომ ჰიდრავლიკური რადიუსი ტოლია: 

                                                   //  LR                       (32)                                        

თუ დაუშვებთ, რომ ნახვრეტის მთელი პერიმეტრის ყველა წერტილში 

ფხვიერი მასალა იმყოფება ზღვრული წონასწორობის მდგომარეობაში და 

გავითვალისწინებთ, რომ: 

                                              )sin1(0   ,                                                          (33)                                                              

სადაც,    0 -  ძვრის საწყისი წინაღობაა 

                  - შიგა ხახუნის კუთხე 

მივიღებთ: 

                                              


 )sin1(0 
R                                                          (34) 

მიღებული ფორმულა საშუალებას იძლევა მიახლოებით გამოითვალოს ნე-

ბისმიერი ფორმის გამოსასვლელის თაღის წარმომქმნელი ნახვრეტის 

სიდიდე. 

კვადრატული ნახვრეტისათვის a  გვერდით: 

                                             


 )sin1(

4

0

2 


a

a
R                                                         

საიდანაც: 

                                                   


 )sin1(4 0 
a                                                    (35) 

სწორკუთხა ნახვრეტისთვის a და b გვერდებით: 

                                             


 )sin1(

)(2

0 





ba

ab
R                                          

საიდანაც: 
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)sin1(2

)sin1(2

0

0










b

b
a                                                (36) 

        იკვლევდა რა თაღის წარმოქმნის პროცესებს, რ. ზენკოვმა თაღის კონ-

ტური აღწერა დიფერენციალური განტოლებებით, რომლის თანახმად 

თაღის ზომები დამოკიდებულია გამოსასვლელი ნახვრეტის ფორმაზე და 

ზომაზე, მოცულობით მასაზე და მასალის დაძაბულ მდგომარეობაზე. 

თაღის სიმაღლის გამოსათვლელად იგი გვთავაზობს შემდეგ ფორმულას: 

                                                  




cos4

sin1
 ah                                                           (37) 

          ე. ივანოვის აზრით თაღის წარმოქმნის პროცესზე დიდი გავლენას ახ-

დენს საწყისი წინაღობა ძვრაზე. მასალის მიდრეკილება თაღის წარმოქმნი-

საკენ მით უფრო იზრდება, რაც მატულობს სხვადასხვა ფაქტორებით გამო-

წვეული ძვრის საწყისი წინააღმდეგობა. [58] 

          ე. ჯენიკე და ი. პეშლი თავიაანთ ნაშრომებში  აღნიშნავენ, რომ თაღის 

წარმოქმნის მოვლენაზე ძირითად გავლენას ახდენს მასალის შემჭიდროება 

ბუნკერში, მისი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები და გამოსაშვები 

ნახვრეტის ზომა. [31;59] 

            იკვლევდა რა ბუნკერის კედლების დახრის კუთხის ცვლილების გავ-

ლენას თაღის წარმოქმნის მოვლენაზე, ზ. ლურიემ დაადგინა, რომ კედლე-

ბის დახრა რაიმე არსებით გავლენას არ ახდენს თაღის წარმოქმნის პრო-

ცესზე. [62] 

            თაღის მაქსიმალური სიმაღლის გამოსათვლელი ყველა არსებული 

ფორმულიდან აშკარად სჩანს, რომ  გამოსასვლელი ნახვრეტის გაზრდის 

შედეგად თაღის სიმაღლე იზრდება განუსაზღვრელად. ამასთან სტატიკური 

თაღის წარმოქმნა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც გამოსასვლე-

ლის ზომა მიაღწევს თაღის წარმომქმნელი ნახვრეტის ზღვრულ მნიშვნე-

ლობას.  

            ლ. ბაშკინის მიერ შესწავლ იქნა ფქვილის ჩამოდინებისას გამოსასვ-

ლელის თავზე წარმოქმნილი თაღის კონფიგურაცია. ცდებით მან დაადგინა, 

რომ თაღი ამ დროს წარმოადგენს მბრუნავ პარაბოლოიდს და თაღის სიმაღ-
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ლის დასადგენად შეიძლება გამოყენებული იქნას მბრუნავი პარაბოლო-

იდის მოცულობის განტოლება: 

                                                          hrV 22/1                                                      (38) 

თუ V  სიდიდეს გამოვსახავთ მასალის მასით  მივიღებთ:   

                                                        
22

22

r

G

r

V
h


                                               (39) 

სადაც,  r - ნახვრეტის რადიუსია, 

              - მასალის მოცულობითი მასა. 

მრავალრიცხოვანი გამოკვლევებით დადგენილია რომ, თაღის ფაქტიური 

სიმაღლე ყოველთვის მეტია გაანგარიშებით მიღებულზე: Tf hh )20,115,1(  . 

          შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად მრავალრიცხოვანი გამოკვლევე-

ბისა, დღემდე არ არსებობს ერთიანი აზრი თაღის წარმოქმნის მოვლენის 

სრულყოფილი დახასიათებისათვის. 
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2. 2.  სანელებლების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების 

განსაზღვრის მეთოდები და კვლევის შედეგები 
 

2.2.1. დაფქული სანელებლები როგორც კვლევის ობიექტი 

 

      კვლევის ობიექტად შეირჩა საქართველოში ფართოდ კულტივირებული 

სურნელოვან-ეთერზეთოვანი მცენარეების  გადამუშავებით მიღებული  შე-

მდეგი სახის ფხვნილისებური სანელებელ–არომატული პროდუქცია:   

          წითელი წიწაკა,   უცხო სუნელი–ულუმბო,  ქინძის თესლი,    

          იმერული ზაფრანა,  პიტნა, კამის თესლი,  ქონდარი, ძირა–კვლიავი, 

        მათი მოხმარება შესაძლებელია როგორც ცალკეული სანელებლების სა-

ხით, ასევე მოსახლეობაში პოპულარული მიზნობრივი დანიშნულების  

ტრადიციული ეროვნული კომპოზიციების მოსამზადებლად. საკვლევ მასა-

ლად გამოყენებული იყო საქართველოს კვების მრეწველობის სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტის ექსპერიმენტალურ ქარხანაში რესპუბლიკის სხვა–

დასხვა რეგიონების ფერმერული მეურნეობებიდან მიღებული ნედლე-

ულიდან მომზადებული და სარეალიზაციოდ გამზადებული მონოსანე-

ლებლები. 

        ექსპერიმენტების ჩატარების წინ გამოსაკვლევი მასალა, რომლის და-

ფქვის ხარისხიც შეესაბამებოდა ტექნიკური პირობების მოთხოვნებს, მიი-

ყვანებოდა „საჰაერო–მშრალ“ მდგომარეობამდე, ანუ ბუნებრივ ტენიანო-

ბამდე. რისთვისაც ქაღალდის ფურცლებზე თხელ ფენად გაშლილი სანელე-

ბლები ინახებოდა დახურულ სათავსოში 2–3 დღე (გარემოს ტემპერატურა  

t=20-220 C , ხოლო ჰაერის ტენიანობა φ ფარ.=65–70%), ან ღია კარიან საშრობ 

კარადაში t=20-220C  პირობებში 1–2 დღის განმავლობაში.  [15;18;19] 

           კვლევის შედეგების მაღალი სიზუსტის უზრუნველსაყოფად ყოველი 

ცალკეული ფიზიკურ–მექანიკური მახასიათებლის განსაზღვრის დროს გა-

მოიყენებოდა საკვლევი მასალის ახალი ულუფა, რომელიც მომზადებული 

იყო ცნობილი მეთოდიკის მიხედვით.  [15] 
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  2.2.2. წონასწორული ტენიანობის განსაზღვრა. 

          

          სანელებლების გადამუშავება-მომზადება ხდება წელიწადის სხვადა-

სხვა დროს, ჩვეულებრივ გარემო პირობებში, ამიტომ ტექნოლოგიური ოპე-

რაციების ოპტიმალური რეჟიმების დადგენისას ითვალისწინებენ ტენის იმ 

წონასწორულ მნიშვნელობას, რომელიც მასალას აქვს ბუნებრივ გარემოში 

ნორმალური კლიმატური პირობების დროს, ასევე მისი ცვლილებების შესა-

ძლო გავლენას მასალების სხვა მახასიათებლებზე და შესაბამისად ტექნო-

ლოგიური  ოპერაციების მიმდინარეობაზე.  

          ფხვიერ მასალაში არსებული ტენის დასახასიათებლად გამოიყენება 

ორი ცნება: ტენიანობა და ტენშემცველობა, ანუ ფარდობითი და აბსოლუ-

ტური ტენიანობა: 

                                             %100/  ten.mSrten.far. MMMW                            (40) 

                                             %100/  mSr.mSr.ten.abs. MMMW                            (41) 

სადაც,  ten,M  და mSr.M  - შესაბამისად ტენიანი და მშრალი მასალის მასაა.  

        კვლევის მეთოდიკა. სანელებლების წონასწორული (ჰიგროსკოპიული) 

ტენიანობის დასადგენად გამოყენებული იყო ე.წ. „გამოშრობის“ მეთოდი, 

რომელიც ითვალისწინებს საჰაერო-მშრალ მდგომარეობაში მყოფი საკვლე-

ვი მასალის წონაკის გამოშრობას მუდმივ მასამდე და გაცემული ტენის რაო-

დენობის პირდაპირ განსაზღვრას.  [22;27;81] 

         საკვლევი მასალის 1,5–2 გ. მასის წონაკს ვათავსებდით წინასწარ გამო-

მშრალ და აწონილ სამ სხვადასხვა ბიუქსში, რის შემდეგაც 0, 0001გ სიზუ-

სტით აწონილი მასალიანი ბიუქსები იდგმებოდა საშრობ კარადაში +1050c 

ტემპერატურაზე. გამოშრობის დროს, ნახევარსაათიანი ინტერვალით ვახ-

დენდით ნიმუშების აწონვას, რაც გრძელდებოდა მასის მუდმივობის მიღწე-

ვამდე. ბიუქსები საბოლოოდ იწონებოდა გაციების შემდეგ. 

           ცნობილი იყო რა ცარიელი ბიუქსების მასა, ფარდობითი და აბსოლუ-

ტური ტენიანობა განვსაზღვრეთ ფორმულებით (40) და (41). ტენიანობის 

საბოლოო მნიშვნელობად აღებული იქნა სამი პარალელური აწონვის საშუ-
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ალო არითმეტიკული. მიღებული მონაცემები წარმოდგენილია ცხრილში 2.  

                                                                                                                 ცხრილი 2.  

                              სანელებლების ტენიანობა და ტენშემცველობა                                                                                                                                   

  

          კვლევის შედეგები. როგორც ცხრილიდან ჩანს, სანელებლების წონას-

წორული ტენიანობის მნიშვნელობები მკვეთრად არ განსხვავდებიან ერთ-

მანეთისაგან და მერყეობენ  W ფარ.=7–12% საზღვრებში, მხოლოდ წითელი 

წიწაკა გამოირჩევა შედარებით მაღალი მაჩვენებლით, რაც განპირობებუ-

ლია მასში შაქრების მეტი შემცველობით. 

           საწარმოო ციკლის მიმდინარეობის დროს, რომ არ მოხდეს გადასამუ-

შავებელი პროდუქტის წონასწორული ტენიანობის დარღვევა (გამოშრობა 

ან დატენიანება) და შესაბამისად მასალების სხვა ფიზიკურ–მექანიკური 

მახასიათებლების ცვლილება, რაც შეიძლება მიმდინარე ტექნოლოგიური 

ოპერაციების შეფერხების ან შეწყვეტის მიზეზი გახდეს, აუცილებელია 

საამქროებსა და სათავსოებში შენარჩუნებული იქნას გარემოს ოპტიმალური 

ტენიანობა და ტემპერატურა, ასევე დაფქული სანელებლების შესანახად 

გამოყენებულ იყოს ჰერმეტული ბუნკერები, ტარა და შესაფუთი მასალა. 

 

2.2.3.  სანელებლების დისპერსულობის განსაზღვრა 

 

           დაფქული სანელებლები ნაწილაკების სიმსხოს მიხედვით განეკუთ-

ვნებიან ფხვნილების კატეგორიას, ისინი წარმოადგენენ პოლიდისპერსულ 

სისტემას, რომლებიც განსხვავებული ფორმისა და ზომის ნაწილაკებისაგან 

შედგებიან. მათი დისპერსულობის ხარისხის შეფასებისათვის გამოვიყენეთ 

მა
სა

ლ
ი

ს 
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ენ
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ო
ბ
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ლ
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ბ
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ი
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ტ

ნა
 

ქო
ნდ

არ
ი

 

ძი
რ

ა 

Wფარ. 11,96 8.51 8.22 7,54 9.06 10,89 9,38 8.38 

Wაბს. 13,58 9,30 8,97 8,17 9,96 12,22 10,35 9,14 
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ნაწილაკების ხაზოვანი ზომებით განაწილება - ფრაქციონირება. იგი განისა-

ზღვრება როგორც მიღებული საჭირო ფრაქციის მასის ფარდობა წონაკის 

მთლიან მასასთან. [22;27] 

         კვლევის მეთოდიკა. სანელებლების დისპერსულობის დასადგენად 

ჩვენ შევირჩიეთ ე.წ. ხელით გაცრის მეთოდი, როგორც უფრო ზუსტი და 

ლაბორატორიული პირობებისათვის  ყველაზე აპრობირებული.  [21;22;27] 

          ყოველი ცალკეული სანელებლისათვის მისი მოხმარების მიზნებიდან 

გამომდინარე განსაზღვრულია ტექნიკური დოკუმენტაციით გათვალისწი-

ნებული დაფქვის ხარისხი, თუმცა თითეულის ნაწილაკების მაქსიმალური 

ზომა არ აღემატება 1მმ.-ს. ამიტომაც ექსპერიმენტების ჩატარების დროს  

ყველასთვის დაქუცმაცების ხარისხად ავიღეთ 100% -იანი გავლა 1მმ. ზომის 

საცერში. 

             მეთოდის თანახმად გამოსაკვლევი მასალის წონაკი (50 ან 100გ.) 

დახარისხებას გადის სხვადასხვა ნახვრეტების მქონე საცრებზე ცალცალკე; 

ჯერ ყველაზე წმინდაზე, ხოლო შემდეგ სიდიდით მომდევნოებზე. ცალ-

კეულ საცერზე დახარისხების შედეგად მიღებული განაცერი იწონება 0,01 გ. 

სიზუსტით და შეიტანება ცხრილში. თითოეულ საცერზე წონაკის დამუშა-

ვების დრო არის 4-5 წთ. 

  ფრაქციების პროცენტული შედგენილობა გამოითვლება ფორმულით:  

                                         100
M

m
F                                                             (42)                                                                        

სადაც,   m - პირობითი ზომის ფრაქციის მასაა; 

               M  - წონაკის მასა. 

        ამ  მეთოდის უპირატესობა სხვებთან  შედარებით არის ის,  რომ გაცრის 

პროცესში მსხვილი ნაწილაკები ხელს უწყობენ წვრილი ნაწილაკების თავი-

სუფალ გასვლას საცრის ნახვრეტებში. 

          გამოთვლების გასამარტივებლად წონაკის მასად ავიღეთ 100 გ., ხოლო 

ექსპერიმენტების ჩასატარებლად შევირჩიეთ სტანდარტული საცრები: № 

0,063; 0,2; 0,315; 0,4; 0,63; 1, დაწნული მუშა ზედაპირებით. ექსპერიმენტები 

ჩატარდა ორჯერადი განმეორებით სამ–სამ წონაკზე. საბოლოო შედეგად 
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ავიღეთ სამი უახლოესი შედეგის საშუალო არითმეტიკული. წონაკის მასის 

დანაკარგები  გადავანაწილეთ ყველა ფრაქციაზე პროპორციულად.  

                                                                                                                     ცხრილი 3.                                                                                                                                                                                                                                                      

                              სანელებლების ფრაქციული შემადგენლობა 

მა
სა

ლ
ი

ს 

დ
ას

ახ
ელ

ებ
ა 

ფრაქციის ნაწილაკების ზომები,  მმ. 

მა
სა

ლ
ი

ს 

სი
მკ

ვრ
ი

ვე
  

კგ
/მ

3 

0–0,063 0,063– 

–0,2 

0,2– 

–0,315 

0,315– 

–0,4 
0,4-0,63 0,63–1 

ფრაქციების სიდიდე პროცენტებში მასის მიხედვით 

წითელი 

წიწაკა 
0,31 11,85 13,88 12,86 31,85 29,25 1180 

უცხო 

სუნელი 
2,0 19,85 40,23 21,93 12,65 3,34 1424 

ქინძის 

თესლი 
0,2 5,90 18,60 17,65 22,85 34,80 1200 

ზაფრანა 0,1 2,8 13,8 16,52 38,30 28,48 220 

კამის 

თესლი 
0,1 29,64 32,42 12,60 13,81 11,43 485 

ბაღის 

პიტნა 
0,4 10,20 20,60 18,8 32,20 17,80 478 

ქონდარი 1,85 24,80 32,83 22,96 15,75 1,81 780 

ბარი 

ძირა 
3,7 25,16 12,42 9,85 22,85 26,02 1344 

 

            კვლევის შედეგები. ექსპერიმენტების მონაცემები დამუშავების შე-

მდეგ მოცემულია ცხრილში 3, საიდანაც ჩანს, რომ სანელებლების უმეტესო-

ბა გარდა იმერული ზაფრანასი და კამის თესლისა შეიცავენ წმინდა ფრაქცი-
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ფრაქციების პროცენტული შედგენილობა

3,7

25,16

12,42

9,85

22,85

26,02
0-0.063

0.063-0.2

0.2-0.315

0.315-0.4

0.4-0.63

0.63-1

ას  ე.წ. მტვერს, რომელიც მასალის არასწორი გადამუშავების შემთხვევაში 

შეიძლება გაიფანტოს გარემოში, რაც სანიტარულ-ჰიგიენური და ეკონომიუ-

რი თვალსაზრისით დაუშვებელია, იქმნება ასევე გარკვეული პრობლემები 

ქაღალდის პაკეტებში პროდუქტის დაფასოების დროს, რადგანაც მტვერი 

ხელს უშლის პაკეტების ფორმირებისას მტკიცე ნაკერის წარმოქმნას. 

          უნდა ითქვას ისიც, რომ წმინდა ფრაქციის არსებობა პირდაპირ არ გან-

საზღვრავს ფხვნილის გამტვრიანების უნარს, რადგანაც ნაწილაკების გაფან-

ტულობაზე დიდ გავლენას ახდენს ასევე მასალის სიმკვრივე (ρ), ტენიანო-

ბა, აუტოჰეზიის უნარი და სხვა. 

                                             

                                                   

                                                                                         

                                                                                                                        

                                  

                                    

 

 

 

                         

                       ნახ.19. ბარის ძირას დისპერსულობის დიაგრამა 

        სამეცნიერო პრაქტიკაში ფხვიერი მასალების დისპერსულობის წარმო-

სადგენად ტრადიციულად გამოიყენება ცხრილები ან გრაფიკები. [22]  

         ჩვენი აზრით, ექსპერიმენტების შედეგების დასამუშავებლად და წარ-

მოსადგენად  შეიძლება გამოყენებული იქნას Micrsoft Windows XP ოპერა-

ციული სისტემის რომელიმე საოფისე პროგრამის -Word, Excel, PowerPoint 

წრიული  (ნახ.19) ან სხვა სახის დიაგრამა.  

 

 

 

 

  მტვერი 

ნაწილაკების სიმსხო 

მტვერი

ი 
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2.2.4.  სანელებლების მოცულობითი მახასიათებლების   

განსაზღვრა 
      

         მოცულობითი მასა განსაზღვრავს ფხვიერი მასალების ნაწილაკების 

ჩალაგების ხარისხს და მჭიდროდ არის დაკავშირებული აუტოჰეზიასთან 

და შიგა ხახუნთან. რაც მეტია ეს ძალები, მით უფრო ძნელად მიიღწევა ნა-

წილაკების მჭიდროდ ჩალაგება და შესაბამისად ნაკლებია მოცულობის შევ-

სების  ხარისხიც.   

        ფხვიერი მასალებისთვის, როგორც ორფაზიანი დისპერსული სისტემი-

სათვის დამახასიათებელია ნაწილაკების სიმჭიდროვის კოეფიციენტი (Kს), 

რომელიც მუდმივი არ არის და დამოკიდებულია მრავალ გარეშე ფაქტორ–

ზე. მისი ზრდის შემთხვევაში მასალა იტკეპნება, შემცირებისას - ფხვიე–

რდება. აღნიშნული პარამეტრი ახასიათებს ფხვიერი მასალის მყარი და აი–

როვანი ფაზების თანაფარდობას და რიცხობრივად იანგარიშება ფორმუ–

ლით: 

                                    // 0 VVK my.f.s                                                  (43)               

სადაც,    my.f.V -  მყარი ფაზის მოცულობაა,  

            V - ფხვიერი მასალის მთლიანი მოცულობა,  

            0 - თავისუფლად დაყრილი მასალის მოცულობითი მასა,  

             - მასალის სიმკვრივე. 

        სტატიკური და დინამიკური დატვირთვების მოქმედებით ფხვიერი მა-

სალის ნაწილაკების ჩაწყობა-ჩალაგების სიმჭიდროვე იზრდება, რაც სტატი-

კური ( st.K ) და დინამიკური )( din.K  შემჭიდროების კოეფიციენტებით ხასი-

ათდება.  

         საინჟინრო გამოთვლების სრულყოფილად ჩასატარებლად საჭიროდ 

მივიჩნიეთ შემდეგი მოცულობითი მახასიათებლების დადგენა:  [15;21;25] 

1. სიმკვრივე (კუთრი წონა) ρ კგ/მ3 - მასალის შემადგენელი მყარი ნაწილა-

კების მასის ფარდობა მათ მოცულობასთან ; 
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2. მოცულობითი მასა (ნაყარი სიმკვრივე) γ0 კგ/მ3  - რაიმე მოცულობაში თა-

ვისუფლად ჩაყრილი მასალის ერთეული მოცულობის (V ) მასა უშუალოდ 

შევსების შემდეგ (მასში შედის ნაწილაკებს შორის არსებული თავისუფალი 

სივრცის მოცულობა V1 ). იგი იანგარიშება ფორმულით: 

                                                            γ0=M/V ,                                                        (44) 

 სადაც,      M - მოცულობაში ჩაყრილი მასალის მასაა, კგ     

                      V - ჭურჭლის მოცულობა. მ3   

3. მინიმალური მოცულობითი მასა (ნაყარი სიმკვრივე) γmin კგ/მ3 - მოცუ-

ლობაში მყოფი აირით გაჯერებული (აერირებული) მასალის ერთეული მო-

ცულობის მასა; 

4. მოცულობითი მასა დინამიკური შემჭიდროვების დროს γდინ.შემ. კგ/მ3 –        

შენჯღრევით ან ვიბრაციით დატკეპნილი მასალის ერთეული მოცულობის 

მასა; 

5. მოცულობითი მასა სტატიკური შემჭიდროების დროს γსტ.შემ. კგ/მ3– სტატი-

კური დატვირთვით დატკეპნილი მასალის ერთეული მოცულობის მასა; 

6. განცალკევება ε - მაჩვენებელი, რომელიც განსაზღვრავს ნაწილაკებს შო–

რის თავისუფალი სივრცის მოცულობას. მისი სიდიდე დამოკიდებულია 

ტევადობაში მასალის ჩაყრის მეთოდზე, ნაწილაკების ფორმაზე და ზომაზე 

და გარე ფაქტორების ზემოქმედებაზე. განცალკევება იანგარიშება ფორმუ-

ლით:      

                                                            ε=1– γ0  / ρ,                                                     (45) 

7.  ფარდობითი სიმკვრივე:     

                                                          ρ0 = (γ0 / ρ) *100%.                                           (46)  

        კვლევის მეთოდიკა. საკვლევი მასალის )(  სიმკვრივის დასადგენად 

გამოვიყენეთ 100 სმ3 მოცულობის პიკნომეტრები, ხოლო დამასველებელ სი-

თხედ  200 C ტემპერატურის მქონე გამოხდილი წყალი. მეთოდი გულისხ-

მობს იმ სითხის მოცულობის განსაზღვრას, რომელსაც საკვლევი მასალის 

გარკვეული მასის წონაკი გამოაძევებს სითხიან  ჭურჭელში ჩაყრის დროს. 

[18;21;22] 
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         12-15გ. სანელებლები იყრებოდა მშრალ, წინასწარ აწონილ პიკნომეტ–

რებში, რომელიც მასალიანად კვლავ იწონებოდა ანალიზურ სასწორზე წო–

ნაკის ზუსტი მასის დასადგენად. მასალიან პიკნომეტრს მოცულობის ნახე–

ვრამდე ესხმებოდა გამოხდილი წყალი, რომელიც შენჯღრევის შემდეგ ივ–

სებოდა ჭურჭლის ნიშნულამდე და კვლავ იწონებოდა. ნაწილაკების  სიმკვ–

რივე  ვიანგარიშეთ ფორმულით:  

                                        
)( 132

11

MMM

M





  კგ/მ3 ,                                            (47) 

სადაც,    M1 - სანელებლის წონაკის მასაა, კგ 

                M2 - წყლიანი პიკნომეტრის მასა, კგ 

                M3 - სანელებლიანი და წყლიანი პიკნომეტრის მასა, კგ 

                
1 - გამოხდილი წყლის სიმკვრივე, კგ/მ3 

         თავისუფლად დაყრილი მასალის მოცულობითი მასის დასადგენად 

გამოვიყენეთ ხელსაწყო, რომელიც შედგება სადგამისაგან, გასახსნელი ფა-

რით აღჭურვილი მინი ბუნკერისაგან და საწყაოსაგან (ნახ.20.). 

         ბუნკერიდან საწყაოში მასალის გრავიტაციული ჩამოყრის და შევსების  

შემდეგ ხდებოდა სახაზავით ზედაპირის მოსწორება და აწონვა 0,01 კგ. სი–

ზუსტით. მოცულობითი მასა გამოვიანგარიშეთ ფორმულით: 

                                              
V

gG 
0   კგ/მ3,                                                       (48) 

 სადაც,   G  საწყაოს მასაა საკვლევი მასალით, კგ 

                g  საწყაოს საკუთარი მასა, კგ 

                V საწყაოს მოცულობა. მ3 

         სანელებლების მინიმალური მოცულობითი მასის განსაზღვრისათვის 

დავამზადეთ ხელსაწყო, რომელიც წარმოადგენდა სადგამზე დამაგრებულ 

გამჭვირვალე ცილინდრს შიგ მოძრავი ფილტრის ნაჭრით დაფარული პერ-

ფორირებული დისკით (ნახ.21.). ცილინდრის ქვედა ნაწილი შტუცერის სა-

შუალებით უკავშირდებოდა ჰაერის მაგისტრალს. ცილინდრში საჭირო V 

მოცულობის უზრუნველყოფა შესაძლებელი იყო  დისკის ფიქსაციით სათა-

ნადო სიმაღლეზე. 
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      ცილინდრის გამოსაკვლევი მასალით შევსების და ჰაერის შეშვების შემ–

დეგ, ხდებოდა „გაფუებული“ მასალის ზედაპირის მოსწორება და საწყაოში 

დარჩენილი მასის აწონვა. მინიმალური მოცულობითი მასის გასაანგარი-

შებლად ვიყენებდით ფორმულას (48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                    ა                                                                      ბ 

        ნახ.20. თავისუფლად დაყრილი ფხვიერი მასალების მოცულობითი 

მასის განმსაზღვრელი ხელსაწყო 

                           ა–პრინციპული სქემა,   ბ–საერთო ხედი 

                   1–სადგამი, 2–მინი ბუნკერი, 3–საწყაო, 4–ფარი 

 

        დინამიკურად შემჭიდროებული სანელებლების მოცულობითი მასის  

γდინ.შემ. დასადგენად დავამზადეთ ხელსაწყო (ნახ.22.), რომელიც ვიბრაცი-

ით უზრუნველყოფს  საწყაოში  მასალის   ნაწილაკების  სივრცეში გადაად-

გილებას და ოპტიმალურ ურთიერთ განლაგებას. იგი შედგება ცილინდრის 

ფორმის სკალიანი გამჭვირვალე საწყაოსაგან 120( H , 40Ф მმ), რომელიც 

დამაგრებულია პლატფორმაზე.  

         ეს უკანასკნელი მბიძგარას დახმარებით მოძრაობს მიმმართველში 

ვერტიკალურად. მისი გადადგილება უზრუნველყოფილია მეორე ბოლოზე 

დამაგრებული მუშტას   პროფილზე მგორავი გორგოლაჭით. მუშტა ბრუნ-
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ვით მოძრაობაში მოდის ელ.ძრავიდან ღვედური გადაცემით.  მუშტას 

პროფილი უზრუნველყოფს გორგოლაჭის ბრუნვას სიხშირით n =750 ბრ/წთ 

და პლატფორმის რხევას ამპლიტუდით  e =3 მმ.  

 

      

                                   ა                                                                   ბ 

    ნახ.21. ფხვიერი მასალების მინიმალური მოცულობითი მასის 

განმსაზღვრელი ხელსაწყო 

                                          ა–პრინციპული სქემა,   ბ–საერთო ხედი 

1–სადგამი, 2–ცილინდრი, 3–დისკი, 4–შტუცერი 

 

         ცილინდრის შევსების და ძრავის ჩართვის შემდეგ, რხევითი მოძრაო-

ბით მასალის სიმაღლე საწყაოში დაიყვანებოდა მუდმივ მნიშვნელობამდე, 

ანუ სრულ შემჭიდროებამდე, რომლის მოცულობითი მასა იანგარიშებოდა 

ფორმულით (48).  

        ფორმულებით (43),(45) და (46) დავადგინეთ სიმჭიდროვის კოეფიცი–

ენტი (Kს), განცალკევება (ε)  და ფარდობითი სიმკვრივე (  0). ხოლო დინა–

მიკური შემჭიდროების კოეფიციენტი გამოვითვალეთ დამოკიდებულები–

დან:    

                                               Kდინ. შემ.=γდინ. შემ./γ0                                                (49) 
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გამოთვლილი მოცულობითი მახასიათებლების მნიშვნელობები 

შეტანილია ცხრილში 4. 

        სტატიკურად შემჭიდროებული სანელებლების კომპრესიული მაჩვენე–

ბლების დასადგენად გამოყენებული იყო ნახ.21.–ე ნაჩვენები ხელსაწყო. 

ექსპერიმენტების დროს, ცილინდრის მასალით შევსებამდე, დისკი ფიქსირ- 

                         ა                                                                   ბ 

    ნახ.22. დინამიკურად შემჭიდროებული ფხვიერი მასალების     მოცულობითი 

მასის განმსაზღვრელი ხელსაწყო 

                                   ა.–პრინციპული სქემა,   ბ.–საერთო ხედი 

1–საწყაო, 2–პლატფორმა, 3–მბიძგარა, 4–მიმმართველი, 

5–გორგოლაჭი,     6–მუშტა 

 

დებოდა ქვედა კიდურა მდებარეობაში, ხოლო ნორმალური დაწოლა მასა-

ლაზე ხორციელდებოდა ასევე პერფორირებული დგუშით, რომლის მამო-

ძრავებელი ჭოკის ბოლოზე დამაგრებულ პლატფორმაზე ლაგდებოდა 

საფეხურებად მზარდი P ხვედრითი დაწოლის შესაქმნელად საჭირო Q=0,5–

2,5 კგ. მასის ტვირთები. თითოეული საფეხურის დატვირთვა იზრდებოდა 

2კპა–ით.  

          სტატიკური დატვირთვის ყოველი კონკრეტული საფეხურისათვის 

პლატფორმაზე ტვირთის დადებიდან 10 წთ.–ის შემდეგ (ეს დრო აუცი–

ლებელია დეფორმაციის დასრულებისათვის) ფიქსირდებოდა მასალის ფე–

ნის დაწევის სიმაღლე. სტატიკურად შემჭიდროებული მასალის მოცულო-
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ბითი მასა იანგარიშებოდა ცნობილი ფორმულით (50).  

                                                                                                              ცხრილი 4. 

                              სანელებლების მოცულობითი მახასიათებლები 
მო

ც
უ

ლ
ო

ბ
ი

თ
ი

 

მა
ხ

ას
ი

ათ
ებ

ლ
ებ

ი
 მასალის დასახელება 

წი
წა

კა
 

უ
ც

ხ
ო

 

სუ
ნე

ლ
ი

 

ქი
ნძ

ი
ს 

თ
ეს

ლ
ი

 

ზ
აფ

რ
ან

ა 

კა
მი

ს 

თ
ეს

ლ
ი

 

ბ
აღ

ი
ს 

პი
ტ

ნა
 

ქო
ნდ

არ
ი

 

ბ
არ

ი
ს 

ძი
რ

ა 

γ0 კგ/მ3 417 258 385 88 348 220 352 462 

γmin 

კგ/მ3 

400 250 380 78 340 205 340 450 

γდ.შ 

კგ/მ3 
488 352 523 124 435 270 444 615 

ρ კგ/მ3 1180 1424 1200 220 485 478 780 1344 

ε 0,65 0,82 0,68 0,6 0,28 0,54 0,55 0,65 

Kდ.შ 1,17 1,36 1,36 1,41 1,25 1,23 1,26 1,33 

ρ % 37 20 36 44 78 48 47 37 

Kს. 0,37 0,20 0,36 0,44 0,78 0,48 0,47 0,37 

 

                                                    γსტ.შემჭ.= γ0 )( hHH  ,                                   (50)                            

სადაც,   γ0 – თავისულად დაყრილი მასალის  მოცულობითი მასაა, 

              H - გამოსაცდელი მასალის ნიმუშის საწყისი სიმაღლე, 

              h – ნიმუშის აბსოლუტური დეფორმაცია   დატვირთვისას. 

           სტატიკური შემჭიდროების შედეგად მიღებული კომპრესიული მაჩ-

ვენებლების სიდიდეები მოცემულია ცხრილში 5, ხოლო  ნახ.23. წარმოდ-

გენილია ზოგიერთი სანელებლის γ0=F(P) და ε=F(P)  დამოკიდებულების 

კომპრესიული მრუდები.          

           კვლევის შედეგები. როგორც ცხრილი 4-დან    ჩანს, მოცულობითი მა-

სის γ0 მაჩვენებლები მერყეობენ ფართო დიაპაზონში, თუმცა მათი მნიშვ-
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ნელობები არ აღემატება  600კგ/მ3, ამიტომაც დაფქული სანელებლები შეიძ-

ლება მიეკუთვნოს მსუბუქი ტვირთების კატეგორიას.  [15] 

      ყველაზე დიდი მოცულობითი მასა γ0  და სიმკვრივე ρ აქვს ბარის ძირას, 

ხოლო მცირე – ზაფრანას. სიმჭიდროვის კოეფიციენტის  Kს. –ის მაღალი                                                                                                                     

                                                                                                                    

                                                                                                                  ცხრილი 5.                   

                         სანელებლების კომპრესიულობის მაჩვენებლები 

მასალის 

დასახელება 

კომპრესიულობის 

მახასიათებლები 

ხვედრითი დაწოლა P კპა 

2 4 6 8 10 

წიწაკა 
γსტ.შემ. 

Kსტ.შემ 

ε 

476 

1,14 

0,6 

498 

1,19 

0,58 

510 

1,22 

0,57 

521 

1,25 

0,56 

533 

1,28 

0,55 

უცხო 

სუნელი 

γსტ.შემ. 

Kსტ.შემ 

            ε 

384 

1,49 

0,73 

400 

1,55 

0,72 

423 

1,64 

0,71 

435 

1,69 

0,70 

448 

1,74 

0,69 

ქინძის 

თესლი 

γსტ.შემ. 

Kსტ.შემ 

ε 

520 

1,35 

0,57 

535 

1,39 

0,56 

550 

1,43 

0,54 

570 

1,48 

0,53 

586 

1,52 

0,52 

ზაფრანა 
γსტ.შემ. 

Kსტ.შემ 

ε 

120 

1,36 

0,46 

130 

1,48 

0,41 

140 

1,59 

0,37 

145 

1,65 

0,34 

160 

1,82 

0,28 

კამის 

თესლი 

γსტ.შემ. 

Kსტ.შემ 

ε 

427 

1,23 

0,12 

441 

1,27 

0,10 

452 

1,30 

0,07 

463 

1,33 

0,05 

475 

1,36 

0,03 

ბაღის 

პიტნა 

γსტ.შემ. 

Kსტ.შემ 

            ε 

252 

1,14 

0,47 

261 

1,19 

0,45 

267 

1,21 

0,44 

521 

1,25 

0,56 

533 

1,28 

0,55 

ქონდარი 
γსტ.შემ. 

Kსტ.შემ 

ε 

400 

1,14 

0,49 

413 

1,20 

0,48 

422 

1,20 

0,46 

432 

1,23 

0,45 

443 

1,26 

0,44 

ბარის ძირა 
γსტ.შემ. 

Kსტ.შემ 

ε 

564 

1,22 

0,58 

583 

1,26 

0,57 

598 

1,29 

0,56 

612 

1,32 

0,55 

620 

1,34 

0,54 
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მაჩვენებლით ხასიათდება კამის თესლი, თუმცა მისი სხვა მოცულობითი 

მახასიათებლები საშუალოა. 

        სიმკვრივის ρ მაღალი მაჩვენებელი აქვს უცხო სუნელს, მაგრამ დაბალი 

Kს.–ის გამო მისი  γ0   მცირეა, რაც ნაწილაკების გრანულომეტრული შემად-

გენლობით არის განპირობებული. 

 
                     ა                                                                          ბ 

        ნახ.23.  სანელებლების კომპრესიულობის მაჩვენებელი გრაფიკები 

     

       

 

         კომპრესიულობის მაჩვენებელი გრაფიკებიდან ჩანს (ნახ.23.), რომ მო–

ცულობითი მასის შედარებით მკვეთრი ზრდა, ანუ განცალკევების კოეფი-

ციენტის შემცირება ხდება შემჭიდროების დასაწყისში, რომელიც შემდეგში 

მდორედ მიმდინარეობს. როდესაც სტატიკური დატვირთვა P>10კპა–ზე, მა-

სალების შემჭიდროება აღარ შეიმჩნევა, რაც ნაწილაკებს შორის არსებული 

სივრცის მინიმუმამდე შემცირებაზე მიუთითებს. 

      სანელებლებს აქვთ საკმარისი ნარჩენი დეფორმაცია, გამონაკლისია მხო-

ლოდ ზაფრანა, რომლისთვისაც დამახასიათებელია მცირეოდენი დრეკა-

დულობა, რაც ნაწილაკების რთული გეომეტრიული ფორმით და მცენარის 

ბოტანიკური თავისებურებებით აიხსნება.   

ა.  )(PF დამოკიდებულების 

1. ძირა, 2. ქინძის თესლი,  

3. ქონდრი, 4. პიტნა, 5. ზაფრანა. 

ბ.  )(PF დამოკიდებლების 

1. უცხო სუნელი, 2. წიწაკა 

3. ქონდარი, 4. კამის თესლი. 
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2.2.5.  სანელებლების ფრიქციული მახასიათებლების     

განსაზღვრა 
      

       ხახუნის კოეფიციენი წარმოადგენენ პროპორციულობის მაჩვენებელს 

ხახუნის ძალის მაქსიმალურ )( maxF ) მნიშვნელობასა და დატვირთვის ნორ-

მალურ (N) ძაბვას შორის.  

                                                             Fmax  = fN                                                     (51)   

        ანსხვავებენ ხახუნის კოეფიციენტებს მოძრაობასა და უძრაობაში. უძრა-

ობის ხახუნის კოეფიციენტს საზღვრავენ იმ მომენტისათვის, როდესაც 

ფხვიერი სხეული წონასწორული მდგომარეობიდან-უძრაობიდან გადადის 

მოძრაობაში, ანუ მაშინ როდესაც მამოძრავებელი ძალა გადააჭარბებს ხახუ-

ნის Fmax ძალას. მოძრაობის ხახუნის კოეფიციენტი 10 30%-ით ნაკლებია უძ-

რაობის კოეფიციენტზე.  [15] 

         მასალების თხელი ფენების მოძრაობა მყარ ზედაპირებზე ან ერთმანე-

თზე, არსებითად განსხვავდება დიდი მასების მოძრაობისაგან. იმის გამო, 

რომ ამ დროს არ განიცდიან დატვირთვებს, ნაწილაკებს შეუძლიათ როგორც 

გადაგორდნენ ან ისრიალონ, ასევე იბრუნონ ფენების შიგნით. ამიტომაც, 

მოძრაობის განსხვავებული მექანიზმი გავლენას ახდენს ხახუნის კოეფიცი-

ენტის მნიშვნელობაზე.  [14] 

         აქედან გამომდინარე, ძვრის ხელსაწყოებით (ამ დროს მასალა იმყო-

ფება დატვირთვის ქვეშ)  მიღებული ხახუნის კოეფიციენტების მნიშვნელო-

ბა არ შეიძლება დარწმუნებით იქნას გამოყენებული მაშინ, როდესაც მასალა 

დაყრილია, ან გადაადგილდება თხელ ფენად.   

         ი. კრაგელსკი გვთავაზობს ხახუნის კოეფიციენტის საანგარიშო ფორ-

მულას: 

                                        






f.Sa

f ,                                                     (52) 

სადაც,         f.S  _ მოხახუნე სხეულების ფაქტობრივი კონტაქტის ჯამური  

                               ფართობია, 

                       a და  _ ხახუნის პარამეტრები, რომლებიც ახასიათებენ 
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მოხახუნე სხეულების ფიზიკურ-მექანიკურ თვისებებს, 

                 _ ნორმალური წნევა. 

           ამ ფორმულიდან ჩანს, რომ ნორმალური ძაბვის გაზრდით ხახუნის 

კოეფიციენტი მცირდება, მაგრამ რადგანაც ცალკეული ფხვიერი მასალა ხა-

სიათდება ინდივიდუალური თავისებურებებით და ხშირად არ ემორჩილე-

ბა ნაყარი ტვირთებისათვის დამახასიათებელ ზოგად კანონზომიერებებსაც 

კი, მასალის შიგა და გარე ხახუნის კოეფიციენტების განსაზღვრის დროს არ 

შეიძლება შემოვიფარლოთ მხოლოდ მყარი სხეულების ხახუნის თეორიის 

დასკვნებით.            

          კვლევის მეთოდიკა. თავისუფლად დაყრილი (დაუტვირთავი) სანე-

ლებლების უძრაობის გარე და შიგა ხახუნის კოეფიციენტების განსაზღვრი-

სათვის გამოვიყენეთ ე.წ „დახრილი სიბრტყის“ მეთოდი, რომლის თანახმად  

 

ნახ.24. ფხვიერი მასალების უძრაობის გარე და შიგა ხახუნის 

კოეფიციენტების  განმსაზღვრელი ხელსაწყო 

 

 გამოსაკვლევი ფხვიერი მასალის წონაკი თავსდება ჰორიზონტალურად 

მდებარე გამოსაცდელ–საკონტაქტო ზედაპირზე და მისი ჰორიზონტთან 

დახრის შემდეგ ფიქსირდება ის (φ) კუთხე, როდესაც საკვლევი მასალა იწ-

ყებს ჩამოცურებას. ამ კუთხის ტანგენსი წარმოადგენს   ხახუნის კოეფი-

ციენტს. 
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                                                                                                                      ცხრილი 6. 

სანელებლების უძრაობის გარე ხახუნის კუთხის (φ) 

და კოეფიციენტის ( f უ) მნიშვნელობები 

     

 

 

 

 

საკონტაქტო 

ზედაპირი 

                                   მასალის დასახელება 

წი
წა

კა
 

 

უ
ც

ხ
ო

 

სუ
ნე

ლ
ი

 

 
ქი

ნძ
ი

ს 

თ
ეს

ლ
ი

 

ზ
აფ

რ
ან

ა 

კა
მი

ს 

თ
ეს

ლ
ი

 

ბ
აღ

ი
ს 

პი
ტ

ნა
 

ქო
ნდ

არ
ი

 

ბ
არ

ი
ს 

ძი
რ

ა 

დურალუ- 

მინი 

φ 33012’ 29048’ 34042’ 31012’ 30018’ 29036’ 3000’ 29048’ 

f უ 0,65 0,57 0,69 0,60 0,59 0,56 0,58 0,57 

ორგანუ-

ლი 

მინა 

φ 29036’ 30048’ 34054’ 3700’ 30024’ 34024’ 30048’ 27036’ 

f უ 0,56 0,59 0,70 0,75 0,58 0,68 0,59 0,52 

უჟანგავი 

ფოლადი 

(დაუმუშ.) 

φ 35024’ 34012’ 35016’ 36024’ 30036’ 32048’ 31024’ 30024’ 

f უ 0,71 0,68 0,71 0,73 0,59 0,64 0,61 0,58 

პლასტი- 

კატი 

φ 41036’ 31036’ 35048’ 31036’ 3000’ 28036’ 30012’ 29048’ 

f უ 0,89 0,61 0,72 0,61 0,58 0,54 0,58 0,57 

ემალით 

დაფარუ-

ლი 

ზედაპირი 

φ 3500’ 30036’ 34048’ 39048’ 30048’ 29048’ 3000’ 32012’ 

f უ 0,70 0,59 0,69 0,83 0,60 0,57 0,58 0,63 

ემალის 

საღ. 

შეღებილი 

ზედაპირი 

  φ 31036’ 28024’ 3000’ 37012’ 30012 27048’ 31036’ 30024’ 

f უ 0,61 0,54 0,58 0,76 0,58 0,53 0,61 0,58 

უჟანგავი 

ფურც. 

ფოლადი 

φ 31036’ 29048’ 3400’ 3400’ 29048’ 30048’ 30030’ 30048’ 

f უ 0,61 0,57 0,67 0,67 0,57 0,59 0,69 0,59 

 ცელოფ-

ნით ლამი-

ნირებ. 

ზედაპირი 

φ 33036’ 3200’ 3500’ 35048’ 30030’ 32016’ 30036’ 31036’ 

f უ 0,66 0,62 0,70 0,72 0,59 0,63 0,59 0,61 
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         ექსპერიმენტების ჩასატარებლად დავამზადეთ სპეციალური ხელსაწ-

ყო, რომელიც შედგება სადგართან სახსრულად დაკავშირებული მუშა სი-

ბრტყისაგან, რომლის შემობრუნებაც სახსრის ირგვლივ, ანუ დახრა ჰორი-

ზონტთან და ფიქსაცია სათანადო მდებარეობაში შესაძლებელია ხრახნული 

მექანიზმით. დახრის კუთხე ისაზღვრება კუთხის მზომით. საკონტაქტო ზე-

დაპირებად შევირჩიეთ კვების მრეწველობაში ფართოდ გამოყენებული სა-

კონსტრუქციო მასალები, რომლებსაც ცდების დროს მონაცვლეობით ვამა-

გრებდით ხელსაწყოს მუშა სიბრტყეზე. 

          ექსპერიმენტების მსვლელობისას, ჰორიზონტალურ მდებარეობაში 

მყოფ საკონტაქტო ზედაპირზე საკვლევი მასალის 12–15 გ. მასის წონაკის 

მოთავსების შემდეგ, ვახდენდით მის აწევას (შემობრუნებას) და იმ კუთხის 

დაფიქსირებას, როდესაც წონაკის 90% ზედაპირზე დაცურდებოდა. ექსპე-

რიმენტების შედეგები მოცემულია ცხრილში 6. 

         ამავე ხელსაწყოზე ასევე დავადგინეთ უძრაობის შიგა ხახუნის კოეფი-                                                                                                                

ციენტების მნიშვნელობებიც. იმ განსხვავებით, რომ ამ დროს მუშა სიბრტყე- 

ზე ვამაგრებდით გამოსაკვლევი სანელებლების ფენით დაფარულ მუყაოს 

ნაჭრებს  ექსპერიმენტების შედეგები შეტანილია ცხრილში 8.      

           მოძრაობის გარე ხახუნის კოეფიციენტის განსაზღვრისათვის გამოყე-

ნებული იყო კვლავ ზემოთ აღწერილი ხელსაწყო. მისი მუშა სიბრტყეს საცვ-

ლელი–საკონტაქტო ზედაპირით ამწევი ხრახნული მექანიზმის საშუალე-

ბით წინასწარ ვაჩერებდით გარე ხახუნის კუთხეზე მეტი დახრით, ანუ იმ 

მდებარეობაში, საიდანაც წონაკის დაცურება–მოძრაობა უეჭველია. 

           ექსპერიმენტების დროს საკვლევ მასალას ვყრიდით დახრილ საკონ-

ტაქტო ზედაპირზე მოთავსებულ ქაღალდის უძირო რგოლში (ზომებით 

ф=30 მმ, h=3 მმ.) და წამზომით ვაფიქსირებდით იმ t დროს, რასაც დახრილ 

ზედაპირზე მოძრავი მასალიანი რგოლი ანდომებდა რაღაც L მანძილის გავ-

ლას. რადგანაც რგოლის მასა და ჰაერის წინააღმდეგობა უმნიშვნელოა, მოძ-

რაობის ხახუნის კოეფიციენტის საანგარიშოდ გამოვიყენეთ ფორმულა: 

[34;72] 
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cos

2
2gt

L
tgf   ,                                              (53) 

სადაც,     – ზედაპირის დახრის კუთხეა, გრად; 

                L – რგოლის მიერ გავლილი მანძილი, მ; 

                t – მანძილის გავლის დრო, წმ; 

                g – თავისუფლად ვარდნილი სხეულის აჩქარება, მ/წმ2.  

ექსპერიმენტების შედეგები მოცემულია ცხრილში 7.    

          მოძრაობის შიგა ხახუნის კოეფიციენტის განსაზღვრა დახრილ საკონ-

ტაქტო ზედაპირზე ქაღალდის რგოლის მოძრაობით შეუძლებელი აღმოჩნ-

და. საკვლევი მასალის ფენით დაფარულ მუყაოს ნაჭრებზე მასალიანი ქაღა-

ლდის რგოლის დაცურებისას ადგილი ჰქონდა რგოლის შეჩერებას, მოძრა-

ობის ტრაექტორიიდან გადახვევას ან გადაყირავებას, რაც ნაწილაკების 

რთული გეომეტრიული ფორმებით და განსხვავებული ზომებით იყო გამო-

წვეული. უფრო მძიმე რგოლის გამოყენება კი,  ექსპერიმენტის ყოველი გან-

მეორებითი  ჩატარებისას, საჭიროებდა ახალი საკონტაქტო ზედაპირების 

დამზადებას, რადგანაც ერთი დაცურების შემდეგაც კი საკონტაქტო ზედა-

პირი ინტენსიურად „ითელებოდა“ და საწყის სიმქისეს კარგავდა. 

         აქედან გამომდინარე, ექსპერიმენტებისთვის შევირჩიეთ მეთოდი, რო-

მელიც გულისხმობს დახრილი საკონტაქტო ზედაპირის რაღაც მონაკვეთზე 

მოძრავი ფხვიერი მასალის თხელი ფენის გარკვეული სიმაღლიდან თავი-

სუფალი ვარდნის ტრაექტორიის კოორდინატების დადგენას და შემდგომში 

ფორმულით ხახუნის კოეფიციენტის გაანგარიშებას.  [73] 

          დავამზადეთ  ხელსაწყო (ნახ.25.), რომელიც შედგება ორი ერთმანეთ-

თან სახსრულად დაკავშირებული სიბრტყისაგან. ამათგან ერთ–ერთი მაგრ-

დება სადგამზე, რომლის სიმაღლის რეგულირებაც შესაძლებელია. მუშა სი-

ბრტყეზე დამაგრებული იყო კუთხის მზომი და ფარით აღჭურვილი მინი 

ბუნკერი მასალისათვის.          

          ბუნკერის წინ, მუშა სიბრტყეზე, ვამაგრებდით შესაბამისი მასალის 

ფენით დაფარულ მუყაოს ნაჭერს. ფარის აწევის შემდეგ, მასალა გაივლიდა 
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რა დახრილ ზედაპირზე L მანძილს, ეცემოდა ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე.  

ნაწილაკების დაცემის ადგილის კოორდინატებით ხახუნის კოეფიციენტის 

განსაზღვრა ხდებოდა ფორმულით: 

                                  



3

2

cos)(4 tgL

x
tgf


  ,                                          (54) 

სადაც,      მუშა სიბრტყის დახრის კუთხეა, გრად, 

                 L –მასალის ფენის მიერ გავლილი მანძილი, მ 

                   და  –მასალის ნაწილაკების დაცემის ადგილის 

                       კოორდინატები, მ 

         

                                                 ა                                                            ბ   

 ნახ.25. ფხვიერი მასალების მოძრაობის შიგა ხახუნის კოეფიციენტის 

განმსაზღვრელი ხელსაწყო  

ა - პრინციპული სქემა; ბ - საერთო ხედი სადგამის გარეშე 

1–მუშა სიბრტყე, 2–საყრდენი სიბრტყე, 3–სადგამი, 

4–კუთხის მზომი,5–ბუნკერი, 6–ფარი, 7–ფიქსატორი 

 

          ექსპერიმენტები ჩატარებული იყო სადგამის სხვადასხვა სიმაღლის 

პირობებისათვის. უნდა აღინიშნოს ის, რომ ცდები რთულად მიმდინარეო-

ბდა: მასალის ნაწილაკების სხვადასხვა სიდიდის გამო გაძნელებული იყო 

მოძრაობის ტრაექტორიის და დაყრის ადგილის ზუსტად განსაზღვრა, ბუნ-

კერიდან  ზოგიერთი სანელებლის თანაბრად გამოდინება.  

         ასევე, ვარდნისას წმინდა ფრაქციის გარემოში ინტენსიური გაფანტვის 

გამო, სიზუსტის უზრუნველსაყოფად საჭირო იყო დიდი რაოდენობით მა-

სალის გამოყენება.  შედეგები შეტანილია ცხრილში  8.    
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                                                                                                                     ცხრილი 7.                                                          

                                                                                                                                                                                                                                              

სანელებლების მოძრაობის გარე ხახუნის კუთხის (φ1) 

და კოეფიციენტის ( f მ) მნიშვნელობები 

 

საკონტაქტო 

ზედაპირი 

                                  მასალის დასახელება 

წი
წა

კა
 

უ
ც

ხ
ო

 

სუ
ნე

ლ
ი

 

ქი
ნძ

ი
ს 

თ
ეს

ლ
ი

 

ზ
აფ

რ
ან

ა 

კა
მი

ს 

თ
ეს

ლ
ი

 

ბ
აღ

ი
ს 

პი
ტ

ნა
 

ქო
ნდ

არ
ი

 

ბ
არ

ი
ს 

ძი
რ

ა 

დურალუ- 

მინი 

φ1 350 350 350 350 350 350 350 350 

f მ 0,46 0,53 0,53 0,57 0,47 0,46 0,51 0,52 

ორგანული 

მინა 

φ1  350 350 350 400 350 350 350 350 

f მ 0,52 0,56    0,6 0,71   0,46 0,53 0,55 0,46 

უჟანგავი 

ფოლადი 

(დაუმუშ.) 

φ1 400 350 350 400 350 350 350 350 

f მ 0,47 0,58 0,57 0,69 0,48 0,53 0,53 0,54 

პლასტი- 

კატი 

φ1 400 400 350 400 350 350 350 350 

f მ 0,62 0,50 0,58 0,58 0,45 0,48 0,45 0,46 

ემალით 

დაფარუ-

ლი 

ზედაპირი 

φ1 400 350 350 400 350 350 350 350 

f მ 0,51 0,54 0,49 0,70 0,51 0,46 0,41 0,47 

ემალის 

საღ. 

შეღებილი 

ზედაპირი 

 φ1 350 350 350 400 350 350 350 350 

f მ 0,49 0,48 0,50 0,65 0,42 0,48 0,56 0,49 

უჟანგავი 

ფურც. 

ფოლადი 

φ1 350 350 350 400 350 350 350 350 

f მ 0,50 0,53 0,54 0,61 0,45 0,50 0,42 0,45 

ცელოფ 

ნით ლამი-

ნირებ. 

ზედაპირი 

φ1 400 350 350 400 350 350 350 350 

f მ 0,55 0,60 0,57 0,65 0,46 0,49 0,43 0,53 
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          კვლევის შედეგები. როგორც ცხრილიდან ჩანს, სანელებლების უძრაო-

ბის გარე ხახუნის კოეფიციენტების მნიშვნელობები მერყეობს f 0,53–0,89 

ზღვრებში, ხოლო ხახუნის კუთხე შესაბამისად იცვლება  27048’ – 41036’ 

დიაპაზონში. 

           ხახუნის კოეფიციენტების სხვადასხვაობა გამოწვეულია სანელებლე-

ბის ბოტანიკური თავისებურებებით, განსხვავებული დისპერსულობით და 

წონასწორული ტენიანობით; ნაწილაკების ქიმიური შემადგენლობით და 

მექანიკური მახასიათებლებით, რაც ერთობლიობაში განაპირობებს ნაწილა-

კების სხვადასხვა შეჭიდულობას საკონტაქტო ზედაპირთან.                              

                                                                                                                    ცხრილი 8.                                                                                                                     

სანელებლების უძრაობის და მოძრაობის შიგა ხახუნის 

კუთხეების (φ1,φ1
1) და კოეფიციენტების  ( f 1

უ, f 1
მ)  მნიშვნელობები 

შიგა 

ხახუნის 

პარამეტ- 

რები 

                                მასალის დასახელება 

წი
წა

კა
 

უ
ც

ხ
ო

 

სუ
ნე

ლ
ი

 

ქი
ნძ

ი
ს 

თ
ეს

ლ
ი

 

ზ
აფ

რ
ან

ა 

კა
მი

ს 

თ
ეს

ლ
ი

 

ბ
აღ

ი
ს 

პი
ტ

ნა
 

ქო
ნდ

არ
ი

 

ბ
არ

ი
ს 

ძი
რ

ა 

უ
ძრ

აო
ბ

ი
ს 

ხ
ახ

უ
ნი

ს φ1 45060’ 53036’ 52030’ 52048’ 46012’ 4500’ 39042’ 50054’ 

f 1
უ 1,03 1,36 1,30 1,32 1,04 1,0 0,83 1,23 

მო
ძრ

აო
ბ

ი
ს 

ხ
ახ

უ
ნი

ს φ1
1 500 550 550 550 500 500 450 550 

f 1
მ 0,5 0,99 0,81 0,63 0,86 0,88 0,71 0,85 

       

           უძრაობის გარე ხახუნის მაღალი კოეფიციენტები აქვს წითელ წიწაკას 

და ქინძის თესლს, რაც მათ შემადგენლობაში დიდი რაოდენობის სხვადა-

სხვა სახის ზეთების არსებობით აიხსნება. კოეფიციენტების დაბალი მაჩვე-

ნებლები აქვს პიტნას, ქონდარს და კამის თესლს, ეს განპირობებულია იმით,  

რომ აღნიშნული სანელებლები შეიცავენ პროცენტულად მეტ მსხვილ ფრაქ-
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ციას, რაც ამცირებს მოხახუნე ზედაპირთან საკონტაქტო ფართს და შესაბა-

მისად ხახუნის კოეფიციენტის მნიშვნელობას.  

          საკონსტრუქციო მასალებიდან წინააღმდეგობის მაღალი ხახუნის ძა-

ლებით გამოირჩევა უჟანგავი ფოლადის დაუმუშავებელი ზედაპირი, ხოლო 

დაბალით-ემალის საღებავით დაფარული.             

           ცხრილში 8. მოცემული მნიშვნელობები სრულად ასახავენ სანელე-

ბლების სტრუქტურულ–მექანიკურ თვისებებს, კერძოდ: შიგა ხახუნის კოე-

ფიციენტების მაღალი მაჩვენებლები დამახასიათებელია იმ სახეობებისათ-

ვის (ზაფრანა, უცხო სუნელი, ძირა და ა.შ.), რომელთა ნაწილაკებსაც აქვთ 

რთული გეომეტრიული ფორმა, რაც ხელს უწყობს მათ ურთიერთშეჭიდუ-

ლობას და ხახუნის კოეფიციენტის გაზრდას.  

            ხახუნის კოეფიციენტების  და-

ბალი მაჩვენებლები აქვთ ბაღის პი-

ტნას, ქონდარს და კამის თესლს, რაც   

ნაწილაკების მარტივი გეომეტრიული 

ფორმით (სწორხაზოვანი) აიხსნება.  

წიწაკის დაბალი ხახუნის კოეფიცი-

ენტი კი განპირობებულია ნაწილაკე-

ბის სიმრგვალით და ზედაპირებზე 

გორვის უნარით.  

          შესწავლილი იქნა ასევე ზოგიერ-

თი სანელებლის მოძრაობის გარე ხა-

ხუნის კოეფიციენტის ( f მ) დამოკიდე-

ბულება  საკონტაქტო სიბრტყეზე გა-

დაადგილების (V ) სიჩქარესთან. 

           დადგინდა, რომ გადაადგილების სიჩქარის გაზრდით გარე ხახუნის 

კოეფიციენტის მნიშვნელობა მცირდება. აღნიშნულ ხელსაწყოზე მასალის 

მოძრაობის სიჩქარის ცვლილება შესაძლებელია მუშა სიბრტყის დახრის 

კუთხის რეგულირებით, ამიტომ ექსპერიმენტების დროს სიჩქარე იცვლე-

   ნახ.26. f მ =F(V) დამოკიდებუ-

ლობის  გრაფიკი.   1.ქონდარი,  

 2. პიტნა,  3. კამის თესლი. 
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ბოდა მხოლოდ  V 0,3–1,2 მ/წმ. ზღვრებში. ნახ.26.-ე ნაჩვენებია f მ =F(V)  

დამოკიდებულების მრუდები დურალუმინზე მოძრავი ზოგიერთი სანელე-

ბლისათვის.  

 

   2.2.6.  სანელებლების ბუნებრივი დახრის კუთხის განსაზღვრა 

 

          საწარმოო ციკლის მიმდინარეობის დროს ფხვიერი მასალების ყრი-

ლის ზედაპირზე ბუნებრივი დახრის კუთხის ფორმირება შეიძლება მოხდეს 

ნაწილაკების ზემოდან ჩამოყრით -
1 ; ჩამოსრიალებით – 

2  და თავისუფ-

ლად დაყრილი ან მოცულობაში მყოფი მასალის გვერდითი ფენის ჩამონგ-

რევის შედეგად – 3  საყრდენი კედლის მოცილების შემდეგ (ნახ.27). 

ნახ.27.  ბუნებრივი დახრის კუთხის ფორმირების სქემები 

1.–ბუნკერი, 2.–უძირო ცილინდრი, 3.–ყუთი, 4.–მოძრავი გვერდი 

 

        ნაწილაკების ზემოდან ჩამოყრით და ჩამოსრიალებით წარმოქმნილ ბუ-

ნებრივი დახრის კუთხეებს  დინამიკურ კუთხეებს უწოდებენ, ხოლო ჩამონ-

გრევის კუთხეს - სტატიკურს.  

         ამასთან, სტატიკური კუთხე ყოველთვის მეტია დინამიკურებზე, რად-

განაც შეჭიდული ფხვიერი მასალებისათვის უძრაობის შიგა ხახუნი ყოველ-

თვის სჭარბობს მოძრაობის შიგა ხახუნს.  

          კარგად დენადი (არაშეჭიდული) მასალებისთვის შიგა ხახუნის კუთხე    

( ) და ბუნებრივი დახრის კუთხე ( ) ტოლია, ხოლო ცუდად დენადი  მა-

სალებისთვის      [15].  
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          კვლევის მეთოდიკა. ბუნებრივი დახრის სტატიკური (α3) და დინა-

მიკური (α1 და  α2) კუთხეების განსაზღვრისათვის გამოიყენება მრავალი 

ხელსაწყო, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდებიან კუთხის ფორმირე-

ბის ხერხით, კონსტრუქციული შესრულებით, მასალის ჩამოდინების რეჟი-

მით, გამოცდის პირობებით და ა. შ.  რის გამოც ერთი და იმავე მასალის ბუ-

ნებრივი დახრის კუთხეებს სხვადასხვა სამეცნიერო წყაროებში განსხვავე-

ბული მნიშვნელობები აქვთ.  [14]  

            ხელსაწყოების მრავალფეროვნება განპირობებულია ორი ძირითადი 

ფაქტორით: 1. ექსპერიმენტების ჩატარების დროს ყრილის ფორმირების 

პროცესი მაქსიმალურად უნდა იყოს მიახლოვებული საწარმოო პირობებ-

თან; 2. ერთი და იგივე ხელსაწყოზე განსხვავებული დენადობის მქონე 

ფხვიერი მასალების გამოცდის დროს ხშირად ვერ ხერხდება სრულყოფილი 

პროფილის მქონე ყრილის მიღება. 

 
ნახ.28. ფხვიერი მასალების ბუნებრივი დახრის კუთხის განმსაზღვრელი         

ხელსაწყოს პრინციპული სქემა 

                          ა, ბ, გ–მოძრავი ძირის საწყისი და მუშა მდებარეობები. 

1–ყუთი, 2–ზედა კამერა, 3–ქვედა კამერა, 4–მოძრავი ძირი, 

5–უძრავი ძირი, 6–ჭოკი, 7–მიმმართველი, 8–ძირი. 

 

             აღსანიშნავია ისიც, რომ არსებული ხელსაწყოებით შესაძლებელია 

ბუნებრივი დახრის კუთხის მხოლოდ ერთი ან ორი პარამეტრის განსა-

ზღვრა, მაშინ როდესაც კუთხის მნიშვნელობის სიზუსტისათვის და შესა-
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ბამისად საჭირო გათვლების სრულყოფილად ჩატარებისთვის აუცილე-

ბელია სამივე პარამეტრის ცოდნა. მათ დასადგენად რამდენიმე ხელსაწყოს 

პარალელურად გამოყენება კი უარყოფითად მოქმედებს კუთხის მნიშვნე-

ლობის სიზუსტეზე. 

          ავტორის მონაწილეობით დამუშავდა ხელსაწყო, რომელიც უზრუნ-

ველყოფს საკვლევი მასალის ერთი წონაკიდან სამი ყრილის ფორმირებას 

ნაწილაკების თავისუფალი ჩამოყრით, ჩამოსრიალებით და ჩამონგრევით 

და  წარმოქმნილ ყრილებზე  ბუნებრივი დახრის კუთხის სამივე პარამეტ-

რის კომპლექსურ განსაზღვრას.   [70;74;75]   

          ხელსაწყო (ნახ.28. და ნახ.29) წარმოადგენს სწორკუთხა გამჭვირვალე 

ყუთს (1), რომელიც გაყოფილია ზედა (2) და ქვედა (3) მუშა კამერად. ზედა 

კამერის ძირი შედგება ორი თანაბარი ნაწილისაგან, რომელთაგანაც ერთს 

(4) შეუძლია გადადგილდეს მეორის (5) მიმართ ვერტიკალურად ზემოთ და 

ქვემოთ ჭოკის (6) დახმარებით. ჭოკის მიმმართველს (7) აქვს დამჭერი 

(ნახაზზე არ ჩანს) ძირის მოძრავი ნაწილის (4) სათანადო მდებარეობაში 

გასაჩერებლად. ხელსაწყოს წინა და უკანა კედლებზე დატანილია კოორდი-

ნატთა ბადე წარმოქმნილი ყრილის ზომების ასაღებად. 

                  ა                                                        ბ                                                   გ 

ნახ.29. ფხვიერი მასალების ბუნებრივი დახრის კუთხის 

განმსაზღვრელი ხელსაწყოს საერთო ხედი 

ა, ბ, გ–მოძრავი ძირის საწყისი და მუშა მდებარეობები 
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           ზედა კამერის (2) გარკვეულ სიმაღლემდე მასალით შევსების შემდეგ, 

(ა), მოძრავი ძირი (4) ჭოკით (6) გადაადგილდება ზევით, შედეგად როგორც 

ქვედა კამერის (3) ძირზე (8), ასევე ზედა კამერის (2) ძირის მოძრავ (4) და 

უძრავ (5) ნაწილებზე ერთდროულად წარმოიქმნება ყრილები, რომლებზე-

დაც განისაზღვრება ბუნებრივი დახრის კუთხის სამივე მაჩვენებელი (ბ). 

                                                                                                ცხრილი 9. 

                               ბუნებრივი დახრის კუთხის მაჩვენებლები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კუთხეების გაზომვის შემდეგ მოძრავი ძირი (4) ბრუნდება საწყის მდე-

ბარეობაში (ა) და ზედა კამერა (2) კვლავ ივსება მასალით. ამჯერად მოძრავი 

ძირი გადაადგილდება ქვევით; ამ დროს წარმოქმნილ ყრილებსაც აქვთ ბუ-

ნებრივი დახრის კუთხის სათანადო მნიშვნელობები (გ). კუთხეების გაზო-

მვა შესაძლებელია ასევე სხვადასხვა კონსტრუქციის კუთხის საზომებით 

უშუალოდ ხელსაწყოს წინა და უკანა კედლებიდან. კუთხეების საბოლოო 

მნიშვნელობებად აიღება მოძრავი ძირის ორივე მდებარეობაში  მიღებული 

მასალის 

დასახელება 

მასალის 

ტენიანობა 

Wფარ.% 

ბუნებრივი დახრის 

კუთხის პარამეტრები  

გრად. 

α1 α2 α3 

წიწაკა 12 39 35 65 

უცხო 

სუნელი 
8,5 50 45 76 

ქინძის 

თესლი 
8,2 45 38 69 

ზაფრანა 7,5 48 42 66 

კამის 

თესლი 
9.1 38 34 65 

ბაღის 

პიტნა 
11 40 36 60 

ქონდარი 9,4 37 30 54 

ბარის 

ძირა 
8,4 43 35 67 
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სიდიდეების საშუალო არითმეტიკული. შედეგები მოცემულია ცხრილში 9.  

           კვლევის შედეგები. მიღებული მონაცემები სრულად შეესაბამებიან 

დაფქული სანელებლების სტრუქტურულ-მექანიკურ თვისებებს. რეოლო-

გიური მახასიათებლების დაბალი მაჩვენებლები აქვთ ქონდარის, კამის მარ-

ცვლის, პიტნის და წითელი წიწაკის ფხვნილებს, რაც სხვა სანელებლებთან 

შედარებით მათ უკეთეს სიფხვიერეზე მიუთითებს. 

            ბუნებრივი დახრის კუთხეების მაღალი მნიშვნელობები ახასიათებთ 

ხმელი სუნელის, იმერული ზაფრანას, ძირას და ქინძის თესლის ფხვნი-

ლებს. ეს განპირობებულია სანელებლების ზოგიერთ სახეობებში (ძირა, ქი-

ნძის თესლი) აუტოჰეზიის ძალებით, ზოგიერთში კი (უცხო სუნელი, ზაფ-

რანა) - მაღალი შიგა ხახუნით.  

           აუტოჰეზია დასახელებულ სანელებლებში გამოწვეულია მათ შემად-

გენლობაში სხვადასხვა სახის ზეთების არსებობით, ხოლო მაღალი შიგა ხა-

ხუნი - მასალის ნაწილაკების რთული გეომეტრიული ფორმებით. როგორც 

ცხრილში 9. წარმოდგენილი მონაცემებიდან ჩანს, ყველა სახეობის სანელე-

ბლისათვის ჩამონგრევის კუთხე (α3) მეტია ნაწილაკების ჩამოყრით (α1) და 

ჩამოსრიალებით (α2) მიღებულ კუთხეებზე. რაც იმაზე მიუთითებს, რომ სა-

ნელებლების შიგა ხახუნი მოძრაობაში, ნაკლებია შიგა ხახუნზე უძრაობაში.  

           (α2) კუთხის დაბალი მნიშვნელობები  (α1)-თან შედარებით, აიხსნება 

იმით, რომ მასალის საკუთარი სიმძიმით განპირობებული ძვრის ძალები 

უფრო მეტია ვიდრე შეჭიდულობის და შიგა ხახუნის, ამიტომ ნაწილაკების 

ჩამოსრიალებით კუთხის ფორმირების დროს ადგილი აქვს ფენების ინტენ-

სიურ დაცურებას წარმოქმნილი  კონუსური ყრილის  ზედაპირზე, რაც კუ-

თხის დახრის შემცირებას იწვევს. 

        ზემოდან ჩამოყრით (α1) კუთხის ფორმირების დროს, იმის გამო, რომ 

მასალა წარმოქმნილი ყრილის ზედაპირზე ცვივა ცალკეული ნაწილაკების 

ან თხელი ფენის სახით, შეჭიდულობის და ხახუნის ძალები სჭარბობენ 

ძვრის ძალებს, ეს კი ხელს უწყობს ნაწილაკების დამაგრებას ქანობზე და შე-

საბამისად კუთხის გაზრდას.  
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         სანელებლების ბუნებრივი დახრის კუთხის პარამეტრები არ არის მუ-

დმივი, მათი სიდიდე იცვლება მასალის ტენიანობის, დაფქვის ხარისხის და 

ნაწილაკების ჩალაგების სიმჭიდროვის მიხედვით. 

           დატვირთვის ქვეშ მყოფი მასალების ბუნებრივი დახრის კუთხის მნი-

შვნელობის ცვლილების დასადგენად, გამოყენებულ იქნა ნ. პესტოვის ხელ-

საწყო (ნახ.30.), რომელიც უზრუნველყოფს ნაწილაკების ჩამოსრიალებით 

კუთხის ფორმირებას და გაზომვას სხვადასხვა სიდიდის ნორმალური ძა-

ლებით შემჭიდროვებული მასალებისათვის. ამ დამოკიდებულების ცოდნა 

აუცილებელია თეფშისებური და ლენტური  დოზატორების პროექტირება–

გაანგარიშების სრულყოფილად ჩასატარებლად.  [28] 

           ხელსაწყო წარმოადგენს სწორკუთხა პრიზმას, რომლის ერთ-ერთი 

წახნაგის ქვედა ნაწილში გაკეთებულია ვერტიკალურ სიბრტყეში მოძრავი 

ფარით აღჭურვილი ფანჯარა. ფანჯრის წინ გათვალისწინებულია ჰორიზო-

ნტალური სიბრტყე, რომელზედაც დატანილია კოორდინატთა ბადე. ფარის 

აწევის შემდეგ ყუთში მყოფი მასალა გამოიყრება და სიბრტყეზე წარმოქმნის  

 

                                        ა          ბ 
ნახ.30.  შემჭიდროებული ფხვიერი მასალების ნაწილაკების ჩამოსრიალებით 

ფორმირებული ყრილის დახრის (α2) კუთხის განმსაზღვრელი ხელსაწყო 

ა–პრინციპული სქემა,  ბ-საერთო ხედი. 

 

ყრილს დახრის α2 კუთხით. კუთხის გაზომვა შესაძლებელია კუთხის მზო-

მით, ან გაანგარიშება ფორმულით ყრილის პარამეტრების საშუალებით. 

სხვადასხვა სიდიდის Q  ნორმალური დაწოლა მიიღწევა  მასალის ზედა-
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პირზე მოთავსებულ პლატფორმაზე განსხვავებული მასის ტვირთების 

დალაგებით.                             

              წინასწარ ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ სანელებლები, 

რომელთათვისაც დამახასიათებელია მაღალი აუტოგეზია, ნორმალური Q 

ძალებით შემჭიდროების და ფარის აწევის შემდეგ, ჰორიზონტალურ სიბ-

რტყეზე კონუსურ ყრილს ვერ წარმოქმნიან, რადგანაც არსებული სიდიდის 

ფანჯრიდან მასალის გამონგრევა–ჩამოშლა არ ხდება, რაც ნაწილაკების და-

მატებითი შემჭიდროება–დატკეპნით არის გამოწვეული. 

          ამიტომაც, α2 =F(γ) დამოკიდებულების შედარებით სრულყოფილად 

დადგენა მოხერხდა მხოლოდ ქონდარის და ბაღის პიტნას ფხვნილებისა-

თვის, ისიც ნორმალური Q  დატვირთვების გარკვეულ მნიშვნელობამდე. 

დატვირთვების   შემდგომი ზრდის პირობებში   შეუძლებელი  იყო მასალე-

ბის გამონგრევა–ჩამოშლა და ყრილის მიღება. როგორც გრაფიკებიდან ჩანს 

(ნახ.31) დახრის კუთხის 

მნიშვნელობის მატება და-

ტვირთვების მოცემულ ინ-

ტერვალში მიმდინარეობ-

და თითქმის სწორხაზობ-

რივად, მკვეთრი ზრდის 

გარეშე. უნდა აღინიშნოს 

ისიც, რომ ფარის აწევის 

შემდეგაც შემჭიდროე-

ბული მასალის ვერტიკა-

ლურად მდგარი კედელი 

სიმტკიცეს ინარჩუნებდა და მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ იწყებდა 

ჩამოშლას. 

          ფხვიერი მასალების გადამუშავება–მომზადების საწარმოო ციკლის ცა-

ლკეულ ეტაპებზე, გარკვეული მიზნით, ხშირად იყენებენ სხვადასხვა ტექ-

ნოლოგიურ საშუალებებს  მასალების საწყისი ფიზიკურ–მექანიკური მახა-

ნახ.31. α2 =F(γ) დამოკიდებულების 

გრაფიკი 
1–ბაღის პიტნა, 2–ქონდარი 

 

 



110 

 

სიათებლების შესაცვლელად. კერძოდ: ბუნკერებიდან ჩამოდინების   გასაუ-

მჯობესებლად  მიმართავენ  აერაციას, მოცულობითი დოზირების პრინციპ-

ზე მომუშავე დოზატორების და მკვებავების დოზირების სიზუსტის ასა-

მაღლებლად და სატრანსპორტო საშუალებების მწარმოებლობის მუდმი-

ვობის შესანარჩუნებლად მასალების მოცულობითი მასის სტაბილიზაციას 

სტატიკური და ვიბრაციული შემჭიდროებით, მასალების დატენიანებას 

მტვერიანობის შესამცირებლად, გამოშრობას დენადობის გასაზრდელად  

და ა. შ. 

                         ა                                                                         ბ 
           ნახ.32. აერირებული და ვიბრაციით შემჭიდროებული ფხვიერი მასალების 

          ბუნებრივი დახრის (α2) კუთხის განმსაზღვრელი ხელსაწყო 

ა–პრინციპული სქემა, ბ–ხელსაწყო  მაგიდის გარეშე 

1–მაგიდა, 2–ფილტრის ნაჭერი, 3–შტუცერი, 4–უძირო ცილინდრი 

     

          აერირებული და ვიბრაციით შემჭიდროებული მასალების ბუნებრივი 

დახრის კუთხის მნიშვნელობების დასადგენად ჩვენს მიერ გამოყენებული 

იყო სამეცნიერო და საწარმოო პრაქტიკაში აპრობირებული მეთოდი, რომე-

ლიც ითვალისწინებს ნაწილაკების ჩამოსრიალებით წარმოქმნილი ყრილის 

ბუნებრივი დახრის α2  კუთხის განსაზღვრისათვის   ვერტიკალურად მოძ-
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რავი უძირო ცილინდრის გამოყენებას.  [15] 

         დამზადებულ იქნა მაგიდა პერფორირებული ზედაპირით, რომელზე-

დაც დაკრული იყო ფილტრის ნაჭერი, მის ზედაპირზე იდგმებოდა უძირო 

ცილინდრი, რომლის გადაადგილება ვერტიკალურად შესაძლებელი იყო 

ხელსაწყოს ხრახნული მექანიზმით. მაგიდის პერფორირებული ზედაპირის 

ქვემოთ დამაგრებული შტუცერის საშუალებით  მასალით შევსების შემდეგ 

ცილინდრში  მიეწოდებოდა  ჰაერი (ნახ.32).  

          მასალის აერაციის შემდეგ (რაზეც მიუთითებდა მასალის „გაფუება“), 

ჰაერის მიწოდება წყდებოდა და იწყებოდა ცილინდრის ნელ–ნელა გადაად-

გილება ზემოთ ამწევი მექანიზმის საშუალებით. მაგიდის ზედაპირზე დარ-

ჩენილი მასალის ყრილის ბუნებრივი დახრის α2 კუთხე იზომებოდა კუთ-

ხის მზომით.  

         უნდა აღინიშნოს, რომ ხმელი სუნელის და ბარის ძირას ჰაერით 

გაჯერება ძნელად მიმდინარეობდა, რაც გამოწვეული იყო ჰაერის ნაკადის 

მიერ ფხვნილის მასაში  ვერტიკალური სადრენაჟო ბზარების გაჩენით. 

          ვიბრაციით შემჭიდროებული მასალების ბუნებრივი დახრის α2 კუთ-

ხის დასადგენად გამოყენებული იყო იგივე ხელსაწყო. ამ დროს ცილინდრ-

ში ჩაყრილი მასალის შემჭიდროება–დაჯდომა მიიღწეოდა მაგიდის ზედა-

პირზე მყარი საგნის დაკაკუნებით. ყრილის ფორმირება და კუთხის გაზო-

მვა  ხდებოდა ზემოთ აღწერილი თანმიმდევრობით.  

          თვალსაჩინოებისათვის მიღებული შედეგები წარმოდგენილია 

დიაგრამის და ცხრილის სახით, სადაც ასევე მოცემულია ამავე მეთოდით 

განსაზღვრული α2 კუთხის  მნიშვნელობა  თავისუფლად დაყრილი მასალე-

ბისათვის  (ნახ.33.). 

            როგორც მიღებული მონაცემებიდან ჩანს,  აერირებული მასალების 

ბუნებრივი დახრის კუთხის მნიშვნელობები ნაკლებია ჩვეულებრივად დაყ-

რილზე, ხოლო შემჭიდროვებულის–მეტი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ პირ-

ველ შემთხვევაში ნაწილაკებს შორის კონტაქტის ფართის გაზრდით მცირ-

დება აუტოჰეზიის ძალები, ხოლო მეორე შემთხვევაში მცირდება რა ფართი, 
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იზრდება აუტოგეზია. რაც მასალების დენადობის უნარის ცვლილებას განა-

პირობებს. 

                                                                                                                ცხრილი 10. 

ბუნებრივი დახრის α2 კუთხის მნიშვნელობები სანელებლების     

ნაწილაკების განსხვავებული სიმჭიდროვის დროს 
 

 

მასალის 

დასახელება 

მასალის მდგომარეობა 

აერირებული 
თავისუფლად 

დაყრილი 

ვიბრაციით 

შემჭიდროვებული 

ბუნებრივი დახრის α2 კუთხის მნიშვნელობები, გრად. 

წიწაკა 32 35 38 

უცხო სუნელი 40 45 47 

ქინძის თესლი 35 38 40 

ზაფრანა 39 42 44 

კამის თესლი 30 34 37 

ბაღის პიტნა 35 36 38 

ქონდარი 28 30 36 

ბარის ძირა 32 35 40 

 

               აერირებული და ვიბრაციით შემჭიდროვებული მასალებისათვის 

ბუნებრივი დახრის α1 და α3 კუთხეების მნიშვნელობების დადგენა სირთუ-

ლის გამო ვერ მოხერხდა, თუმცა ჩატარებული ექსპერიმენტების საფუძ-

ველზე შეიძლება ითქვას, რომ ფიზიკურ–მექანიკური მახასიათებლებიდან 

ერთ–ერთის ცვლილება განაპირობებს დანარჩენების სხვადასხვა დოზით 

შეცვლას, რის გათვალისწინებაც აუცილებელია მოწყობილობების კონსტ-

რუირების  და ტექნოლოგიური რეჟიმების დადგენის დროს. 

          ცნობილია, რომ ტენიანობის ცვლილებით ფხვიერი მასალებისათვის 

ბუნებრივი დახრის კუთხე იცვლება. იმის დასადგენად თუ რა გავლენას 

ახდენს დაფქული სანელებლების ტენიანობის მომატება დახრის კუთხის 

მნიშვნელობაზე გამოვიყენეთ ნახ.32. ბ.- ე ნაჩვენები ხელსაწყო, რომელიც 

უზრუნველყოფს დახრის კუთხის 2 მაჩვენებლის განსაზღვრას. მასალის 

დატენიანებას ვახდენდით თხელ ფენად გაშლილ მასალის ზედაპირზე 

წყლის გაფრქვევით და შემდგომი ინტენსიური არევით. 
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ნახ.33.  ბუნებრივი დახრის α2 კუთხის მნიშვნელობების დიაგრამა 

სანელებლების ნაწილაკების განსხვავებული სიმჭიდროვის დროს. 

 

            ზოგიერთ სახეობის სანელებელზე ჩატარებული ცდებით დადგენი-

ლია, რომ ტენის მომატებით შესწავლილ ზღვრებში, ბუნებრივი დახრის 

კუთხის მნიშვნელობა იზრდება და ფუნქციონალურ დამოკიდებულებას 

)(2 WF  აქვს სწორხაზოვანი ხასითი (ნახ.34). ეს განპირობებულია იმით, 

რომ ტენის მომატებასთან ერთად, მცენარეული წარმოშობის გამო, მატუ-

ლობს მასალის ნაწილაკების მოცულობა, იზრდება მათი შეხების ფართი, 

ნაწილაკების ურთიერთ  გადახლართვა (განსაკუთრებით ზაფრანას შემთხ-                                                   
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ა 

    დახრის კუთხე,გრად. 
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ვევაში), რაც მათი შეჭიდულო-

ბის ძალების გაზრდას განაპი-

რობებს, ასევე მასალების ნაწი-

ლაკების ზედაპირებზე წარმოი-

ქმნება წყლის აპკი, რაც კაპილა-

რული ძალების მომატებას და 

სიფხვიერის - დენადობის შემ-

ცირებას იწვევს. ყოველივე ეს კი 

განაპირობებს ბუნებრივი დახ-

რის კუთხის გაზრდას. 

 

2.2.7. სანელებლების ძვრის მახასიათებლები    

         

           ფხვიერი მასალების ძვრის იმ მექანიკურ მახასიათებლებს, რომლებიც 

განსაზღვრავენ მასალის ქცევას დეფორმაციის პროცესში, განეკუთვნება 

შიგა ხახუნის კოეფიციენტი   და საწყისი წინაღობა ძვრაზე 0 . 

       ნახ.35. ძვრის ხელსაწყოს პრინციპული სქემა 

1-ყუთი, 2-მიმმართველი, 3-კოლოფი, 4-გორგოლაჭი, 

5-ტვირთი, 6-სადგამი, 7-ტვირთი 

 

            მის დასადგენად გამოიყენება სხვადასხვა კონსტრუქციის ძვრის 

ხელსაწყოები, რომლებშიც ნორმალური და მხები ძაბვები შეიძლება შეიქმ-

ნახ.34. ბუნებრივი დახრის კუთხის 

ტენიანობაზე დამოკიდებულების 

გრაფიკი. 1.წიწაკა, 2.ზაფრანა, 3.ქონდარი.  
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ნეს როგორც მექანიკური დინამომეტრებით, ასევე ტვირთების საშუალე-

ბით.   [14] 

          კვლევის მეთოდიკა.  აღნიშნული პარამეტრის დასადგენად დავამ-

ზადეთ ნახ.35.-ე ნაჩვენები ძვრის ხელსაწყო, რომელშიც ვერტიკალური (ნო-

რმალური  ) და ჰორიზონტალური (მხები ) ძაბვების შექმნა უზრუნვე-

ლყოფილია ტვირთების საშუალებით.  

             იგი წარმოადგენს ყუთს (350×190×50 მმ) ზედა მიმმართველებით. 

მათზე გორგოლაჭების  დახმარებით მოძრაობს უძირო კოლოფი 

(150×150×100 მმ), რომლის გადაადგილება მიმმართველზე ხდება ძაფზე 

ჩამოკიდებული ტვირთით. 

          ყუთი უძრავად მაგრდება 

სადგამზე. ყუთსა და კოლოფს 

შორის გათვალისწინებულია 

მინიმალური S ღრეჩო ხახუნის 

თავიდან ასაცილებლად. გამო-

საცდელ მასალაზე დატვირთვა 

ხორციელდება მის ზედაპირზე 

ტვირთების დალაგებით, რო-

მელთა მასა 2P ტოლია 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 კგ. 

          გამოსაცდელი მასალით ჯერ ივსება ყუთი მიმმართველების პირამდე, 

ხოლო კოლოფის დადგმის შემდეგ ნაწილი მასალისა იყრება კოლოფშიც, 

რომლის ზედაპირზეც იდება პლატფორმა ტვირთებით.  

           ტვირთის დადებიდან 10 15 წთ. გავლის შემდეგ (ეს დრო საჭიროა 

კუმ-შვის დეფორმაციის დასამთავრებლად) თანდათანობით იზრდება 

მხები ძაბვა, რომლის შესაქმნელად გამოვიყენეთ შკალიანი ჭურჭელი, 

სადაც ისხმებოდა წყალი. დატვირთვის მომატებას ვარეგულირებდით 

წყლის დონით ჭურჭელში მანამდე, სანამ არ მოხდებოდა კოლოფის სრული 

დაძვრა, ანუ მასალის ჭრა. მხები ძაბვის სიდიდე ძვრის სიბრტყეში იანგა-

რიშება ფორმულით: 

   ნახ.36. ძვრის ხელსაწყოს საერთო ხედი 

ეედი 
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F

TT 21                                                               (55) 

სადაც,     
1T - ძვრის მხები ძაბვაა, 

                 2T - ცარიელი კოლოფის გადასაადგილებელი ძაბვა, 

                F - ჭრის მუშა ფართი, რომელიც ტოლია კოლოფის კვეთის   

                      ფართის. 

ნორმალური ძაბვის სიდიდე ძვრის სიბრტყეში გამოითვლება დამოკიდებუ-

ლებიდან: 

                                                         
2

1

P

P

F

G
                                                      (56) 

სადაც,    G - ნორმალური დატვირთვაა და ტოლია კოლოფში მოთავსებული 

                    მასალის 1P  და მასზე დალაგებული ტვირთების 2P მასების   

                     ჯამის, 

                                                         hFP 8,91                                                        (57) 

სადაც,    h - მასალის ფენის სიმაღლეა კოლოფში, 

                 - მასალის მოცულობითი მასა, 

                F - კოლოფის ფართი,  

გამოთვლების გასამარტივებლად კოლოფში ჩასაყრელი მასალა შეიძლება 

წინასწარ აიწონოს. 

ექსპერიმენტების შედეგებით აიგება ძვრის სიბრტყეში მომქმედი მხები 

)( ძაბვების ნორმალურ )( ძაბვებზე დამოკიდებულების გრაფიკი (ნახ.37), 

რომელთა შორის დამოკიდებულება როგორც ცნობილია განისაზღვრება 

კულონის კანონით: 

                                                      tg 0                                                        (58) 

სადაც,      0 - ძვრის საწყისი წინაღობაა, 

                  tg - შიგა ხახუნის კოეფიციენტი, 

                    - ნორმალური ძაბვა.                       

         ფრიქციული მახასიათებლების რიცხვითი მნიშვნელობები შეიძლება 

განისაზღვროს როგორც უშუალოდ ნახაზიდან აღებული ზომებით, ასევე 
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ცნობილი ფორმულით (4). 

 

                            ნახ.37. ზღვრული მხები ძაბვების გრაფიკი  

         

         ფორმულა (4)-დან გამომდინარე გრაფიკის 1 და 5 წერტილებისათვის 

შიგა ძვრის კოეფიციენტი ტოლია: 

                                                
1

01



 S.xS.Zv. ff

       
 

                                               S.Zv.f
5

05



 S.x.f                                                      (59) 

რადგანაც შიგა ხახუნის კოეფიციენტი )( S.xf წარმოადგენს  (62) დამოკიდე-

ბულების მუდმივ სიდიდეს, ტოლობიდან (63) ვპოულობთ ძვრის საწყისი 

წინაღობის საშუალო მნიშვნელობას: 

                                          
51

0
/1/1

51









S.Zv.S.Zv. ff
                                                         (60) 

თუ  0 -ის ამ მნიშვნელობას ჩავსვავთ (63) ტოლობის რომელიმე ფორმუ-

ლაში მივიღებთ შიგა ხახუნის კოეფიციენტს: 

                                               
1

0




 S.Zv.S.x ff                                                          (61) 

ექსპერიმენტების შედეგად მიღებული მხები   ძაბვების საშუალო მნი-
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შვნელობები ნორმალურ   ძაბვაზე დამოკიდებულებით 0,3  1,3 კნ/მ2 

ზღვრებში მოცემულია ცხრილში 11.    

      ექსპერიმენტების მონაცემებით და ცნობილი ფორმულებით გამოვითვა-

ლეთ სანელებლების ფრიქციული მახასიათებლები, რომლებიც წარმოდგე-

ნილია ცხრილში 12. 

         როგორც მიღებული მონაცემების ანალიზიდან სჩანს  ფრიქციული მა-

ხასიათებლების მაღალი მაჩვენებლები აქვთ სანელებლების იმ სახეობებს 

რომელთა შეჭიდულობის უნარი მეტია და აქვთ რთული გეომეტრიული 

ფორმები. 

                                                                                                                 ცხრილი 11.  

                                  მხები ძაბვების საშუალო მნიშვნელობები 

                                               

            შესწავლილი სანელებლების ყველა სახეობას ახასიათებს  ძვრის 

საწყისი წინაღობა. ამასთან 0 -ის მაღალი მაჩვენებლები აქვთ უცხო სუნე-

ლის და ქინძის თესლის ფხვნილებს, მინიმალური მაჩვენებლებით ხასიათ-

დებიან პიტნის და ქონდარის ფხვნილები. მათი 0  იმდენად მცირეა, რომ 

ისინი პრაქტიკულად უახლოვდებიან იდეალურ ფხვიერ მასალებს, ანუ მა-

თი ზღვრული მხები ძაბვების გრაფიკი აგების შემთხვევაში გაივლის თით-

მასალის 

დასახელება 

                     ნორმალური დატვირთვა     კნ/მ2 

0,3 0,5 0,75 1,0 1,3 

მხები დატვირთვა    კნ/მ2 

წიწაკა 0,29 0,48 0,71 0,94 1,22 

უცხო სუნელი 0,39 0,63 0,94 1,25 1,62 

ქინძის თესლი 0,38 0,63 0,94 1,25 1,61 

ზაფრანა 0,37 0,61 0,9 1,2 1,56 

კამის თესლი 0,30 0,49 0,73 0,97 1,26 

პიტნა 0,28 0,47 0,70 0,93 1,21 

ქონდარი 0,24 0,40 0,59 0,78 1,02 

ბარის ძირა 0,33 0,54 0,81 1,08 1,40 
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ქმის კოორდინატთა სათავეზე.   

          ამრიგად, ცხრილში 13. წარმოდგენილი მონაცემებით  საჭიროების 

შემთხვევაში კონკრეტული სანელებლისათვის შესაძლებელია აიგოს მხები 

ძაბვების ნორმალურ ძაბვებზე დამოკიდებულების გრაფიკი, რომელსაც 

ნახ.37. -ე ნაჩვენები სახე ექნება. 

                                                                                                                 ცხრილი 12.                                                                                                                                                                                                       

                           სანელებლების ფრიქციული მახასიათებლები 

მასალის 

დასახელება 

საწყისი 

წინაღობა ძვრაზე 

0  კნ/მ2 

შიგა ხახუნის 

კოეფიციენტი 

S.xf  

შიგა ხახუნის 

კუთხე, გრად.  
  

წიწაკა 0,013   0,93  43 

უცხო სუნელი 0,019 1,24 51 

ქინძის თესლი 0,015 1,24 51 

ზაფრანა 0,012 1,19 50 

კამის თესლი 0,007 0,96 44 

პიტნა 0,003 0,93 43 

ქონდარი 0,003 0,78 38 

ბარის ძირა 0,011 1,07 47 

     

        

           ჩვენს მიერ დამუშავებული ძვრის ხელსაწყოს საშუალებით შესაძლე-

ბელია განისაზღვროს დატვირთვის ქვეშ მყოფი დაფქული სანელებლების 

გარე ხახუნის კოეფიციენტი უძრაობაში. 

         ამისათვის ხელსაწყოს ქვედა ყუთში გარკვეულ სიმაღლეზე თავსდება 

გამოსაცდელი საკონტაქტო ზედაპირი ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს 

მასსა და უძირო კოლოფს შორის აუცილებელი s მინიმალური ღრეჩო. შემ-

დგომში ექსპერიმენტის მიმდევრობა ზემოთ აღწერილის ანალოგიურია.  

         ჩვენს მიერ დადგენილ იქნა ქინძის თესლის გარე ხახუნის კოეფი-

ციენტების მნიშვნელობები რამდენიმე საკონტაქტო ზედაპირზე განსხვა-

ვებული   დატვირთვების დროს. ამ შემთხვევაშიც ხახუნის კოეფიციენტი 
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იანგარიშებოდა ფორმულით:  

                                                           /f .                                                       (62) 

 ექსპერიმენტის შედეგები მოცემულია ცხრილში 13. 

             ნახ.38.-ე მოცემულია სხვადასხვა საკონტაქტო ზედაპირზე ქინძის 

თესლის ფხვნილის  გარე ხახუნის კოეფიციენტის ნორმალურ დაწოლაზე                                                                                                                  

                                                                                                        ცხრილი 13. 

                                ქინძის თესლის ძვრის მახასიათებლები   

                                       საკონტაქტო ზედაპირებზე 

საკონტაქტო 

ზედაპირი 

ნორმალური დატვირთვა     კნ/მ2 

0,135 0,435 0,635 0,885 1,135 1,435 

მხები დატვირთვა    კნ/მ2 

დურალუმინი 0,075 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 

უჟანგავი ფოლ. 

დაუმუშავებელი 
0,09 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 

პლასტიკატი 0,06 0,20 0,30 0,42 0,58 0,75 

ემალის საღ. შეღე-

ბილი ზედაპირი 
0,08 0,20 0,28 0,37 0,45 0,55 

           

დამოკიდებულების გრაფიკები. ყველა საკონტაქტო ზედაპირისათვის, გარ-

და პლასტიკატისა, ნორმალური წნევის გაზრდით ხახუნის კოეფიციენტი 

მცირდება.  

          ამასთან, კოეფიციენტების მკვეთრად შემცირება მიმდინარეობს თავი-

დან, ხოლო შემდეგ ნაკლები ინტენსივობით. ეს შეიძლება იმით აიხსნას, 

რომ წნევის გაზრდით ადგილ აქვს ნაწილაკების უფრო მოწესრიგებულად 

განლაგებას საკონტაქტო ზედაპირზე, ანუ მასალის ნაწილაკების მთლიანი 

შეხების ზედაპირი გლუვი ხდება, რაც გადაადგილების ძალის და შესაბამი-

სად ხახუნის კოეფიციენტის შემცირებას განაპირობებს. პლასტიკატზე 

მოძრაობისას კი გაზრდილი დაწოლის გამო ადგილი აქვს ადჰეზიის კულო-

ნის ძალების წარმოქმნას, რაც ხახუნის ძალების და შესაბამისად კოეფიცი-

ენტის გაზრდას უწყობს ხელს.    
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ნახ.38. ქინძის თესლის გარე ხახუნის კოეფიციენტის ნორმალურ 

წნევაზე დამოკიდებულების გრაფიკები. 

1.-დაუმუშავებელი უჟანგავი ფოლადი, 2.- დურალუმინი, 

3.-ემალის საღებავით დაფარული ზედაპირი, 4.- პლასტიკატი. 

 

           ექსპერიმენტებით დადგენილია, რომ ფხვიერი მასალის საწყისი წინა-

ღობა ძვრაზე ( ) მყარ საკონტაქტო ზედაპირებზე იგივე კანონზომიერებებს 

ექვემდებარება რასაც საწყისი წინაღობა ( 0 ) შიგა ძვრაზე. მიღებულია რომ:  

                                                             0 K ,                                                       (63) 

სადაც,        K -ექსპერიმენტული კოეფიციენტია. იმ მასალებისათვის,   

                          რომელთა  შიგა ხახუნის კუთხე 0

0 6050  , 07555,0 K ; 

                          ხოლო მასალებისათვის, რომელთა 0

0 5030  , 5,01.0 K . 

 

2.1.8.  შიგა ხახუნის კუთხის განსაზღვრის 

გრაფიკულ-ანალიზური ხერხი 

 

             ბუნკერების, დოზატორების, მკვებავების და სხვა ტექნოლოგიური 

მოწყობილობების შესაქმნელად საჭირო საინჟინრო გათვლების სრულყო-

ფილად ჩასატარებლად აუცილებელია მასალების ისეთი ფიზიკურ-მექანი-

კური მახასიათებლების ცოდნა როგორიცაა: ბუნებრივი დახრის კუთხე ( ), 

ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი კედლის კრიტიკული სიმაღლე ( )h , 

საწყისი წინაღობა ძვრაზე( 0 ) და შიგა ხახუნის კუთხე ( ) . 
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             თითოეული მათგანის დასადგენად გამოიყენება სხვადასხვა კონს-

ტრუქციის და სირთულის ხელსაწყოები. ამასთან ბუნებრივია უპირატესობა 

ენიჭება ისეთ ხელსაწყოებს, რომელთა გაზომვის სიზუსტე მაღალია, შესაძ-

ლებელია მასზე ერთდროულად რამდენიმე პარამეტრის მოხსნა და ექს-

პერიმენტების ჩატარება არ მოითხოვს განსაკუთრებულ პირობებს. 

         ასე მაგალითად, ზემოთ მოყ-

ვანილი ფიზიკურ-მექანიკური მა-

ხასიათებლებიდან ექსპერიმენტე-

ბით  -ს და h -ის განსაზღვრა 

უფრო მარტივია ვიდრე 0 -ს, რო-

მელიც მოითხოვს შედარებით 

რთულ-ძვრის ხელსაწყოს. 

         სამეცნიერო პრაქტიკაში ფა-

რთოდ გამოიყენება ისეთი გრაფიკულ-ანალიზური მეთოდები, რომლებიც 

საშუალებას იძლევა ექსპერიმენტებით მიღებული ერთი რომელიმე პარა-

მეტრით, საკმარისი სიზუსტით დადგინდეს სხვა მახასიათებლები. 

               ჩვენ განვიხილავთ ჰიპოთეზას, რომლის თანახმად შესაძლებელია 

 - ს დადგენა  -ს და h -ის ცნობილი სიდიდეებით. ჰიპოთეზა ემყარება იმ 

ჭეშ-მარიტებას, რომ შეჭიდული ფხვიერი მასალებისათვის ბუნებრივი 

დახრის კუთხე ყოველთვის მეტია შიგა ხახუნის კუთხეზე, მაშინ როდესაც 

იდეალუ-რი დენადობის მასალებისათვის ეს კუთხეები ტოლია. 

[15;20;63;70] 

           ა - ა სიბრტყის ნებისმიერი a  წერტილიდან ვავლებთ ვერტიკალურ 

მონაკვეთს ac , რომლის სიგრძეც მასშტაბში შეესაბამება ვერტიკალურად 

თავისუფლად მდგარი კედლის კრიტიკულ  h სიმაღლეს. ამავე წერტილი-

დან ვატარებთ დახრილ ხაზს,  რომლის დახრის კუთხეც ბუნებრივი დახ-

რის კუთხის (იგივე ჩამონგრევის კუთხე) ტოლია. ა-ა სიბრტყის პარალე-

ლურად H მანძილზე ვავლებთ ჰორიზონტალურ ბ-ბ ხაზს, რომელიც შეესა-

ბამება მასალის ყრილის შტაბელის  სიმაღლეს. ბ-ბ ჰორიზონტალური ხაზი 

ნახ.39. შიგა ხახუნის კუთხის 

განსაზღვრის სქემა 
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ბუნებრივი დახრის კუთხის მსახველს კვეთს რაღაც d  წერტილში, რომელ-

საც ვაერთებთ c  წერტილთან. cd მონაკვეთის დახრის კუთხე ჰორიზონტა-

ლურ სიბრტყესთან არის სწორედ შიგა ხახუნის  კუთხის საძიებო სიდიდე.  

       ნახ.39-ე  ნაჩვენები სქემის მიხედვით შიგა ხახუნის კუთხის განსაზღვრა 

შესაძლებელია დამოკიდებულებით: 

                                                     
ab

hH
tg


 ,                                                        (64) 

                                                     
tg

H
ab                                                                             

მაშინ ხახუნის კოეფიცინტი: 

                                                   
H

hH
tgatgf


                                             (65)   

         მიღებული პარამეტრებით, ძვრის ხელსაწყოს გამოყენების გარეშე,  

შეგვიძლია ცნობილი ფორმულით დაახლოებით გამოვითვალოთ საწყისი 

წინაღობა ძვრაზე: [15] 

                                                   





sin1

cos

2
0




h
                                                (66) 

სადაც ,  γ - მასალის მოცულობითი მასაა.  

          განხილული მეთოდით და ანალოგიური თანმიმდევრობით ასევე 

შესაძლებელია განვსაზღვროთ ბუნებრივი დახრის კუთხის მნიშვნელობა, 

თუ ცნობილია შიგა ხახუნის კუთხე. 

 

                   2.2.9.  სანელებლების მტვერიანობის განსაზღვრა 

   

          მასალის გაფანტვას განაპირობებს ნაწილაკების ინდივიდუალური 

კონტაქტების სიმტკიცე (შეჭიდულობა), მათი ზომა, ფორმა, სიმჭიდროვის 

ხარისხი, ტენიანობა, ნაწილაკების სიმკვრივე და სხვა.  

          კვლევის მეთოდიკა. ფხვნილების წარმოებაში, დღეისათვის  მტვერი-

ანობის ერთმნიშვნელოვნად განსაზღვრის მეთოდი შემუშავებული არ არის. 

არსებობს  რ. ქარის მიერ შემოთავაზებული მტვერიანობის შეფასების მარ-        
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ტივი ხერხი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ფხვიერი მასალების სტრუქ-

ტურულ–მექანიკური თვისებების შესწავლისას [71].                                                                                

 მისი არსი შემდეგშია: სადგამზე ვერტიკალურად მაგრდება უძირო 

ცილინდრი, მის ქვევით იდება იმავე დიამეტრის დისკი, ხოლო ცილინდ-

რის თავზე მაგრდება გამოსაკვლევი მასალის შესანახი ჯამი, რომელსაც აქვს 

შემობრუნების შესაძლებლობა ჰორიზონტალური ღერძის მიმართ. ხელსა-

წყოს აწყობის დროს დაცულია სამივე დეტალის თანაღერძულობა (ნახ.40.)                

                           ა                                                                 ბ 

         ნახ.40.  ფხვიერი მასალების მტვერიანობის განმსაზღვრელი ხელსაწყო 

ა–პრინციპული სქემა,    ბ–საერთო ხედი 

1–სადგამი, 2–უძირო ცილინდრი, 3–დისკი, 4–ჯამ 

 

          ჯამში თავსდება  0,0001 გ. სიზუსტით აწონილი 10–15 გ. მასალა, რომე-

ლიც ჯამის შემობრუნების შემდეგ ცილინდრის გავლით იყრება დისკზე. ამ 

დროს ნაწილი მასალისა იფანტება გარემოში. ხოლო დისკზე დარჩენილის 

მასის მიხედვით განისაზღვრება მასალის მტვერიანობის მაჩვენებელი M 

შემდეგი ფორმულით: 

                                              
1

21

m

mm
M


  × 100%                                               (67) 
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სადაც,    
1m  და  

2m  წონაკის მასაა ჩამოყრამდე და შემდეგ. 

        კვლევის შედეგები  წარმოდგენილია ცხრილში 14. როგორც მონაცემე-

ბიდან ჩანს, სანელებლები  ზოგადად მაღალი  მტვერიანობით არ გამოირჩე-

ვიან, გარდა ბაღის პიტნას და ქონდარის ფხვნილისა. 

                                                                                                               ცხრილი 14.                

                                სანელებლების მტვერიანობის მაჩვენებლები                                                                                                                 

     

მტვერიანობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს ქინძის თესლის და 

წიწაკის ფხვნილებს, რაც მათი ნაწილაკების მაღალი სიმკვრივით და შეჭი-

დულობის უნარით აიხსნება. 

          უცხო სუნელი, ძირა და ქონდარი სხვებთან შედარებით შეიცავენ პრო-

ცენტულად მეტ წმინდა ფრაქციას, ე.წ. მტვერს (ცხრილი 3.), ამიტომაც მათი 

მტვერიანობა მაღალია, გამონაკლისია ძირას ფხვნილი, რომელსაც მაღალი 

მოცულობითი მახასიათებლების გამო (ცხრილი 4.) დაბალი მტვერიანობა 

(გაფანტულობა) ახასიათებს. 

         ზაფრანას მაღალი მტვერიანობა განპირობებულია დაბალი მოცულო-

ბითი მაჩვენებლებით და ნაწილაკების გეომეტრიული ფორმით, რაც მათ 

გარემოში გაფანტვას უწყობს ხელს. 

         დაფქული სანელებლები სწრაფად კარგავენ გემოსა და არომატის გან-

მსაზღვრელ ეთეროვან ზეთებს, რაც არამარტო ხარისხს აუარესებს, ასევე 

ზრდის მათ გარემოში გაფანტულობის უნარს შეჭიდულების ძალების შემ-

ცირების გამო. ახლად დაფქულ სანელებლებს უფრო ნაკლები აქვს მტვე-
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მტვერიანობა 

M% 
0,16   1,13 0,15 0,68 0,32 1,77 1,65 0,43 

ტენიანობა 

Wფარ.% 
11,96 8,51 8,22 7,54 9,06 10,89 9,38 8,38 
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რიანობა, ვიდრე დიდი ხნით დაფქულს, რაც ვიზუალურადაც ადვილად 

დასტურდება.    

          ზოგიერთ სანელებელზე ჩვენს მიერ ჩატარებულ იქნა ექსპერიმენტები 

იმის დასადგენად, თუ რამდენად ახდენს გავლენას მასალის ტენიანობა მის 

გარემოში გაფანტულობაზე. ექსპერიმენტების შედეგები მოცემულია დიაგ-

რამის სახით ნახ.41.-ე.                        

            სანელებლების ტენიანობის გაზრდით მტვერიანობის მაჩვენებელი 

კლებულობს, რაც ტენის შთანთქმის შემდეგ მასალის გრავიტაციული და 

შეჭიდულობის ძალების  გაზრდით და ნაწილაკების გამსხვილებით აიხსნე-

ბა, ეს კი  მისი გაფანტულობის უნარს ამცირებს. 

          მასალის გამოშრობით მისი მტვერიანობა იზრდება, თუმცა როცა ტენი-

ანობა უახლოვდება 5% - ს იმ მასალებისათვის, რომლებიც შეიცავენ პროცე-

ნტულად მეტ წმინდა ფრაქციას იგი კვლავ მცირდება, რაც ელექტრო ძალე-

ბით არის განპირობებული. საქმე ის არის, რომ ძლიერ გამომშრალი ნაწი-

ლაკების მოძრაობისას ერთმანეთზე ხახუნის შედეგად წარმოიქმნება ელე-

ქტრული მუხტები, რომლებიც მათ ურთერთ მიზიდვა-გამსხვილებას და 

შესაბამისად გარემოში გაფანტულობის შემცირებას იწვევს.   

 

 

 

 

ნახ.41.  მტვერიანობის მაჩვენებლის 

ტენიანობაზე დამოკიდებულების 

გრაფიკები. 1. ბაღის პიტნა, 

2. ქონდარი, 3. ზაფრანა. 
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2.3. სანელებლების ბუნკერებიდან გამოტვირთვის 

პროცესის კვლევა 

 
2.3.1.  სანელებლების დენადობა 

 

           ბუნკერებიდან სანელებლების ჩამოდინების პროცესის შესწავლის და-

წყებამდე აუცილებელი იყო დაგვედგინა მასალების სიფხვიერე ანუ დენა-

დობის უნარი, რომელზედაც მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ბუნკე-

რების გრავიტაციული დაცლის პროცესის ხანგძლივობა. 

            ფხვიერი მასალების დენადობას მრავალი ფაქტორი განსაზღვრავს, 

რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია ურთიერთგამომრიცხავი და-

მოკიდებულებით, ერთნი ზრდიან დენადობას მეორენი - პირიქით.  [28] 

           ამასთან, პროცესის სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ დენადობის 

განმსაზღვრელი ერთი რომელიმე ფაქტორის ცვლილება იწვევს სხვა ფაქ-

ტორების ცვლილებასაც. ამიტომაც, მასალის დენადობის უნარის   ერთ-

მნიშვნელოვნად დადგენის სრულყოფილი მეთოდიკა დღემდე დამუშ-

ავებული არ არის. 

             სამეცნიერო პრაქტიკაში ცნობილია დენადობის შეფასების პირდა-

პირი და ირიბი მეთოდები. ირიბ მეთოდებს მიეკუთვნება სიფხვიერის შე-

ფასება ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი კედლის ზღვრული სიმაღ-

ლით,  თაღის წარმომქმნელი ნახვრეტის ზომით და ბუნებრივი დახრის კუ-

თხის სიდიდით.  [15;24] 

              რაც ნაკლებია სამივე პარამეტრის მაჩვენებელი, მით უკეთესია მასა-

ლის დენადობა. კარგად დენადი ფხვიერი მასალები ვერტიკალურად თავი-

სუფლად მდგარ კედლებს ვერ ქმნიან, ასევე მათი ბუნებრივი დახრის კუთ-

ხე არ აღემატება 300-ს. 

         დენადობის ირიბ მახასიათებელს განეკუთვნება ძვრადობის კოეფიცი-

ენტიც, რომლის დადგენა შესაძლებელია ფორმულით: 

                                                  




Sin

Sin
mi






1

1
,                                                         (68) 

სადაც,   შიგა ხახუნის კუთხეა, 
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           ადვილად დენადი მასალებისათვის ძვრადობის კოეფიციენტი მიახ-

ლოებით შეიძლება განისაზღვროს ფორმულით:   

                                                   /18,0im f ,                                                      (69) 

სადაც, f –  შიგა ხახუნის კოეფიციენტია. 

              დენადობის შესაფასებელი პირდაპირი მეთოდებიდან სამეცნიერო 

პრაქტიკაში გამოიყენება რამდენიმე მახასიათებელი, რომელთა დადგენაც 

ძირითადად დაფუძნებულია გარკვეული გეომეტრიული პარამეტრების 

მქონე მოცულობებიდან და ძაბრებიდან მასალების თავისუფალი ან იძუ-

ლებითი ჩამოდინების პირობებში ისეთი სიდიდეების განსაზღვრაზე რო-

გორიცაა დროის ერთეულში ჩამოყრილი მასალის რაოდენობა-G  და გარ-

კვეული მასის წონაკის ჩამოდინების ხანგძლივობა - t . ეს მახასიათებლებია: 

1. დენადობის მაჩვენებელი Р კგ/მ2წმ - განსაზღვრავს დროის ერთეულში 

ერთეული ფართის მქონე ნახვრეტიდან ჩამოდენილი მასალის რაოდენობას:  

                                                        Р=G / S  t ;                                                          (70) 

2. სიფხვიერის კოეფიციენტი V მ/წმ - ადგენს მასალის ჩამოდინების სიჩ-

ქარეს:  

                                                         V =G / S  t γ0;                                                    (71) 

3. დენადობის კოეფიციენტი K - ახასიათებს ნახვრეტიდან მასალის გარკვე-

ული სიჩქარით ჩამოდინების უნარს:  

                                                          K=t  R2,58 / Q ,                                                  (72) 

სადაც,    G - გამოსაცდელი მასალის რაოდენობაა, კგ 

                   S - გამოსასვლელი ნახვრეტის ფართი, მ2  

                   t - მასალის ჩამოდინების დრო, წმ 

                   γ0  – მასალის მოცულობითი მასა, კგ/მ3 

             R - გამოსასვლელი ნახვრეტის რადიუსი, მმ 

       Q - წონაკის მასა, გ. 

         დენადობის მახასიათებელი პარამეტრების მრავალფეროვნება განპი-

რობებულია ამ პარამეტრებისადმი სხვადასხვა მიდგომით. ტექნოლოგიური 
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მოსაზრებებიდან გამომდინარე ზოგჯერ საჭიროა დადგინდეს დროის ერ-

თეულში ჩამოდინებული მასის რაოდენობა, ზოგჯერ კი მასალის ნაკადის 

ხაზოვანი გადაადგილების სიჩქარე. 

          მეთოდები გამოირჩევა სიმარტივით და თვალსაჩინოებით, მაგრამ 

ზუსტი და უტყუარი შედეგების მისაღებად აუცილებელია ექსპერიმენტე-

ბის დროს ნახვრეტებიდან მასალების ჩამოდინება მიმდინარეობდეს უწ-

ყვეტი ნაკადის სახით, პულსაციისა და შეფერხებების გარეშე, რაც შეჭიდუ-

ლი მასალების გამოცდის დროს ძნელად განსახორციელებელია. 

          მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ შემთხვევაში გამოსასვლელის ზომა აი-

ღება თაღის წარმომქმნელი ნახვრეტის ზომაზე მეტი, ეს გაზომვის სიზუსტ-

ეს მაინც ვერ უზრუნველყოფს, რადგანაც დიდი ზომის ნახვრეტის არსებო-

ბისას მართალია ჩამოდინების სიჩქარე იზრდება, სამაგიეროდ მისი თანაბ-

რობა ირღვევა, ადგილი აქვს დიდი მასების პერიოდულ ჩამოყრას. 

  

2.3.2. ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი კედლის 

ზღვრული სიმაღლის განსაზღვრა 
 

              ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი კედლის ზღვრული სიმა-

ღლის სიდიდე გამოიყენება არა მარტო დენადობის შესაფასებლად, ის ასევე 

წარმოადგენს ძირითად კომპლექსურ მახასიათებელს, რომელიც ასახავს 

ფხვიერი მასალის ქცევას გადამუშავების სხვადასხვა ტექნოლოგიურ ოპე-

რაციაზე. ამიტომაც მის საანგარიშო ფორმულაში შედის ფხვიერი მასალე-

ბის ყველა ძირითადი ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებელი.  მრეწველო-

ბის მრავალ დარგში ამ კომპლექსური მახასიათებლით ხდება ფხვიერი მასა-

ლების დაყოფა კლასებად და ჯგუფებად.  [15;24]  

                კვლევის მეთოდიკა. იმ ზღვრული h1 სიმაღლის დასადგენად, რო-

მლის მომატების შემდეგაც ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი კე-

დელი იწყებს ჩამონგრევა-დაშლას, გამოყენებულ იქნა სწორკუთხა ყუთი, 

(175x175x220 მმ.)  რომლის ერთ გვერდს აქვს  მიმმართველში სრიალის შესა-

ძლებლობა. (ნახ.42. ) 
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                            ა                                ბ                                                   გ 

ნახ.42. ფხვიერი მასალების ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი 

კედლის ზღვრული სიმაღლის განმსაზღვრელი ხელსაწყო 

ა ; ბ – პრინციპული სქემა,   გ – საერთო ხედი 

 

                 ყუთის მასალით შევსების და ზედაპირის მოსწორების შემდეგ, 

მოძრავი გვერდის გადაადგილებისას ქვემოთ, ფიქსირდებოდა ის კრიტი-

კული  სიმაღლე, რომლის მომატების შემდეგაც იწყებოდა ყუთში მყოფი მა-

სალის ვერტიკალურად მდგარი კედლის  ჩამონგრევა-ჩამოშლა. ზედა ფენე-

ბით დატვირთული მასალების ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი კე-

დლის ზღვრული  სიმაღლის   დასადგენად გამოყენებული იყო იგივე ხელ-

საწყო, ოღონდ ამ შემთხვევაში ყუთის მასალით შევსების შემდეგ გვერდი 

მოძრაობდა ზევით და ფიქსირდებოდა ის h2 კრიტიკული სიმაღლე, რომ-

ლის მომატების შემდეგაც იწყებოდა ყუთიდან მასალის გამონგრევა-ჩა-

მოშლა. 

           კვლევის შედეგები. ცხრილში 15.  წარმოდგენილი მონაცემები ნათ-

ლად ადასტურებენ იმ მოსაზრებას, რომ რაც მეტია ფხვიერ მასალაში 

ნაწილაკების შეჭიდულობის და შიგა ხახუნის ძალები, მით მაღალია მასა-

ლის უნარი გაუძლოს საკუთარი სიმძიმით გამოწვეულ ნგრევას, ანუ შეინა-

რჩუნოს ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი კედელი გარკვეულ სიმა-

ღლემდე. 

           როგორც მოსალოდნელი იყო  h1–ის  დაბალი მაჩვენებლები აქვთ იმ 

სანელებლებს, რომლებიც ხასიათდებიან ბუნებრივი დახრის კუთხის სიმც- 
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                                                                                                            ცხრილი 15. 

სანელებლების ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი 

კედლის ზღვრული სიმაღლის მნიშვნელობები 

 

 ირით (ქონდარი, ბაღის პიტნა, კამის თესლი) და შესაბამისად კარგი დენა-

დობით. მაღალი h1 –ით გამოირჩევა უცხო სუნელი, რაც ნაწილაკების  მრა-

ვალფეროვანი გეომეტრიული ფორმებით აიხსნება. ეს განპირობებულია 

იმით, რომ ბუნებრივი სიმწკლარტის გასანეიტრალებლად მარცვლებთან 

ერთად ხშირად ფქვავენ მცენარის ნაზ ღეროებსაც. 

  

     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ჩატარებული იქნა კვლევითი სამუშაოები მასალის ფენაზე მოსულ 

ნორმალურ P დატვირთვასა და ვერტიკალური კედლის ზღვრული სიმაღ-

ლის მნიშვნელობას შორის (ნახ.43).  განხორციელებული  ნორმალური  და-

სი
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ე,
 მ

მ                                 მასალის დასახელება 

წი
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ხ
ო

 

სუ
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ი
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პი
ტ

ნა
 

ქო
ნდ

არ
ი

 

ბ
არ

ი
ს 

ძი
რ

ა 

h1 9–12 26–30 14–16 8–10 6–8 4–6 2–3 10–11 

1.იმერული ზაფრანა, 

2.წითელი წიწაკა, 

3.ქონდარი, 

 4–ბაღის პიტნა 

 

ნახ.43.   h2=F(P)      დამოკიდებუ-

ლობის გრაფიკი.  1.იმერული ზაფ-

რანა, 2.წითელი წიწაკა, 3.ქონდა-

რი,  4.ბაღის პიტნა 
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ტვირთვების P = 2,0 - 7,0კპა. დიაპაზონში 
2h - ის ზრდა საკვლევ მასალებში 

მიმდინარეობს მდორედ. იმერული ზაფრანასთვის ზღვრული სიმაღლის 

მატება აიხსნება მისი დაბალი მოცულობითი მასით და ნაწილაკების რთუ-

ლი გეომეტრიული ფორმით, რაც შემჭიდროებისას მათ ურთიერთ გადახ-

ლართვას განაპირობებს, ეს კი ვერტიკალური კედლის დამანგრეველი 

ძვრის ძალების შემცირებას და აუტოჰეზიის და შიგა ხახუნის ძალების გაზ-

რდას იწვევს.  

 

    

           სანელებლების ტენიაობის ზრდასთან ერთად იზრდება ვერტი-

კალურად თავისუფლად მდგარი კედლის ზღვრული სიმაღლეც.  ნახ.44.- ე  

ნაჩვენები დიაგრამების მიხედვით წიწაკის და ქინძის თესლის h1 სიმაღლე 

მოცემული ტენიანობის ზღვრებში W- ის მომატებასთან ერთად იზრდება 

თითქმის 25-30%-ით.     

            ეს გამოწვეულია იმით, რომ ტენის გაზრდასთან  ერთად იზრდება 

კაპილარული ძალების მნიშვნელობაც, რაც შეჭიდულობის ძალების მომა-

ტებას განაპირობებს, ასევე მასალების მცენარეული წარმოშობის გამო ხდება 

ნაწილაკების გაბერვა-გაჯირჯვება და შესაბამისად მათი  დენადობის 

შემცირება.    

 

 

ნახ.44.  ვერტიკალურად თავისუ-

ფლად მდგარი კედლის სიმაღლის 

დამოკიდებულება ტენიანობაზე 

1. წიწაკა, 2. ქინძის თესლი, 

3. ქონდარი, 4. პიტნა. 
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2.3.3. თაღის  წარმომქმნელი ნახვრეტის 

     კრიტიკული ზომის დადგენა 
    

         ბუნკერების გამართული მუშაობისათვის აუცილებელია დადგენილი 

იქნას გამოსაშვები ხვრელის ის ოპტიმალური ზომა, რომელის დროსაც გა-

რანტირებული იქნება მასალის თავისუფალი ჩამოდინება და თავიდან იქ-

ნება აცილებული თაღის ჩამომგრევი მოწყობილობის გამოყენება. 

                                       ა                                                           ბ 

ნახ.45.  გამოსასვლელის კრიტიკული ზომის განმსაზღვრელი  ხელსაწყო 

ა - პრინციპული სქემა, ბ - საერთო ხედი. 

1 და 2 მოძრავი ფარი. 

 

          კვლევის მეთოდიკა. თაღის წარმომქმნელი ნახვრეტის კრიტიკული 

ზომის დასადგენად ორგანული მინისაგან დავამზადეთ სწორკუთხა კვეთის 

ვერტიკალური უძირო ყუთი (200200400 მმ), რომლის ძირის მოპირდაპი-

რე კედლებზე გათვალისწინებულია მიმმართველები (ნახ.45.).   

          სწორკუთხა ფორმის ხვრელის კრიტიკული ზომის დასადგენად მიმმა-

რთველებში ვათავსებდით ფარებს, ტორსულ მხარეებზე გაკეთებული   900 -

იანი V-ბური ჭრილებით. 

           ფარები ერთმანეთზე დადებისას წარმოქმნიან კვადრატის ფორმის 

ხვრელს, რომლის ზომების რეგულირებაც შესაძლებელია ფარების ურთი-

ერთ გადაადგილებით. კვადრატის ზომის ვიზუალურად დასადგენად ფა-
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რების ზედაპირზე გაკეთებულია ხაზები.  

             ექსპერიმენტის ჩატარების წინ ორივე ფარს ვათავსებდით მიმმარ-

თველში ისე, რომ გადაეფარად ერთმანეთი (გამოსასვლელის დასაკეტად) 

და ყუთში პირამდე ვყრიდით გამოსაკვლევ მასალას. ამის შემდეგ ვახდენ-

დით ორივე ფარის ერთდროულ, თანდათანობით გადაადგილება - გახსნას 

და ნახვრეტის იმ კრიტიკული ზომის დაფიქსირებას, რომლის მომატების  

შემდეგაც იწყებოდა მასალის შეუფერხებელი გამოდინება ყუთიდან. 

           თაღის წარმომქმნელი კვადრატის მაქსიმალური ზომა nB მდებარეობს 

ზღვრებში: 

                                                       11   nnn BBB  

სადაც,    1nB  - იმ ნახვრეტის ზომაა, რომლის დროსაც ხდება მასალის სრუ-

ლი  ჩამოყრა, 

                 1nB -  ნახვრეტის ის წინა ზომაა, რომლის დროსაც არ ხდება მასა-

ლის სრული ჩამოყრა.  

ექსპერიმენტების შედეგები მოცემულია ცხრილში 16.  

                                                                                                                 ცხრილი 16. 

                          გამოსასვლელი ნახვრეტის კრიტიკული ზომები 

 

             

პარამეტრის 

დასახელება 

                            მასალის დასახელება 

წი
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ო
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ქო
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ბ
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ი
ს 

ძი
რ

ა 

ნახვრეტის 

კრიტიკული 

ზომა B მმ. 

35 120 60 45 25 20 10 40 

თაღის სიმაღ-

ლე  H მმ. 
21 86 45 42 15 12 6 26 

თაღის კუთხე 

      , გრად. 
50 85 56 62 50 50 72 52 
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          ხშირად, ექსპერიმენტებით მიიღება ოპტიმალური გამოსასვლელი 

ნახვრეტის დიდი ზომები, რომელთა პრაქტიკაში გამოყენება შეუძლებე-

ლია. ამიტომაც ბუნკერული მოწყობილობის შექმნის დროს ნახვრეტის ზო-

მას იღებენ კრიტიკულზე ნაკლებს და კონსტუქციაში ითვალისწინებენ  თა-

ღის ჩამომგრეველ მოწყობილობებს.  

             აღნიშნული მოწყობილობის ბუნკერის კედლის სათანადო ადილზე 

დასამონტაჟებლად აუცილებელია კრიტიკული ნახვრეტის თავზე წარმოქმ-

ნილი თაღის  H სიმაღლის  დადგენა.  

         რადგანაც კვადრატული ფორმის ნახვრეტის თავზე წარმოქმნილი 

თაღის დანახვა შეუძლებელი იყო, მის სიმაღლეს ვზომავდით ქვემოდან 

სახაზავით. ექსპერიმენტების და გაზომვების შედეგებით გამოვითვალეთ 

ასევე თაღის კუთხე, რომლის სიდიდეც ხშირად გამოიყენება ბუნკერების 

გაანგარიშების დროს. მის გამოსათვლელად გამოვიყენეთ  დამოკიდე-

ბულება:    tgBH 2/        (ნახ.46). 

გამოთვლებით მიღებული შედე-

გები შეტანილია ცხრილში 16. 

         როგორც ცხრილიდან ჩანს 

კრიტიკული ნახვრეტის დაბალი 

მაჩვენებლები აქვთ იმ სანელებ-

ლებს, რომლებიც დაბალი შეჭი-

დულობით  (კარგი დენადობით) 

ხასიათდებიან უნდა აღინიშნოს 

ისიც, რომ ეს მაჩვენებლები შეი-

ძლება შეიცვალოს მასალების 

ფიზიკურ-მექანიკური თვისებე-

ბის ცვლილებებზე დამოკიდებულებით.  

             ფორმულით (68) ყველა დასახელების სანელებლისათვის გამოვით-

ვალეთ ძვრადობის m  მაჩვენებელი. დენადობის ყველა ირიბი მაჩვენებ-

ლების სიდიდეები შეტანილია  ცხრილში 17.                                                                                                                                                                                                                                      

    ნახ.46. თაღის პროფილის სქემა 
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                                                                                                                    ცხრილი 17. 

                      სანელებლების დენადობის ირიბი მაჩვენებლები 

 

            ცხრილიდან აშკარად ჩანს, რომ დენადობის ირიბი მეთოდებით შე-

ფასების  ყველა პარამეტრის  საუკეთესო მაჩვენებლები აქვს პიტნის და ქონ-

დარის ფხვნილებს, ხოლო დაბალი მაჩვენებლებით ანუ ცუდი დენადობით 

გამოირჩევიან უცხო სუნელის, ზაფრანას და ქინძის თესლის ფხვნილები.     

             ექსპერიმენტებით მიღებული დენადობის ირიბი მაჩვენებლები არ 

არის მუდმივი და ისინი შეიძლება შეიცვალოს მასალების ნაწილაკების სიმ-

ჭიდროვის და ტენიანობის შეცვლის შემდეგ.                                                                                   

 

         2.3.4. დენადობის განსაზღვრა პირდაპირი მეთოდებით  

 

              რადგანაც დენადობის განსაზღვრის პირდაპირი მეთოდები ძირი-

თადად დაფუძნებულია გარკვეული გეომეტრიული პარამეტრების მქონე 

მოცულობებიდან და ძაბრებიდან მასალების თავისუფალი ან იძულებითი 

ჩამოდინების პრინციპზე, ამიტომ, დენადობის მაჩვენებლის სიზუსტის ასა-

მახასიათებლის 

დასახელება 

მასალის დასახელება 
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ვერტ. კედლის 

სიმაღლე.  h მმ. 
9-12 26-30 14-16 8-10 6-8 4-6 2-3 10-11 

გამოსასვლელის 

კრიტიკული 

ზომა.        B მმ. 

35 120 60 45 25 20 10 40 

ბუნებრივი დახ-

რის კუთხე.   0

1  
39 50 45 48 38 40 37 43 

ძვრადობის 

კოეფიციენტი. m 
0,19 0,12 0,12 0,13 0,18 0,19 0,23 0,16 
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მაღლებლად, ლაბორატორიულ პირობებში ჩამოდინების სტაბილურობის 

მიზნით მიმართავენ სხვადასხვა დამხმარე მოწყობილობების და მეთო-

დების გამოყენებას.  კერძოდ: გამოსასვლელებზე ვიბრატორების დამაგრე-

ბას, მასალების აერაციას, ბუნკერების მუშაობას ვიბრაციულ რეჟიმში, ამრე-

ვების დაყენებას და ა. შ.  

            თუმცა, იმის გამო, რომ ლაბორატორიულ პირობებში შეუძლებელია 

არსებული საწარმოო პირობების შექმნა და ფხვიერი მასალების მომზადე-

ბის და გადამუშავების რეალური ტექნოლოგიური რეჟიმების დაცვა, ექსპე-

რიმენტებით მიღებული მონაცემების პრაქტიკული გამოყენების დროს, 

ხშირად სასურველი შედეგები ვერ მიიღწევა.     

           ამიტომაც, დენადობის უფრო ზუსტი და სრული შეფასებისათვის მი-

ზანშეწონილია რამდენიმე ისეთი მახასიათებლის გამოყენება, რომლებიც 

ავსებენ და აზუსტებენ ერთმანეთს.  [14] 

           ამასთან, შედეგების სიზუსტისათვის უკეთესია, რომ ეს მახასიათებ-

ლები განსაზღვრული იყოს ერთ ხელსაწყოზე, მასალის ერთი და იმავე წო-

ნაკზე და გამოცდის  ერთნაირ პირობებში.  

          კვლევის მეთოდიკა. ავტორის მონაწილეობით დამუშავდა  ხელსაწყო, 

რომელიც უზრუნველყოფენ დენადობის შეფასების როგორც პირდაპირი 

ასევე ირიბი მახასიათებლების ერთდროულ მიღებას.  [78;79;80]    

           ხელსაწყო შედგება სადგამზე ვერტიკალურად დამაგრებული უძირო 

ცილინდრისაგან, რომელშიც წინსვლა–უკუსვლით მოძრაობას ასრულებს 

დგუში. დგუშის ამძრავი ჭოკი სრიალებს მიმმართველში, ხოლო  ჭოკისა და 

შესაბამისად დგუშის ფიქსაცია სათანადო მდებარეობაში უზრუნველყოფი-

ლია ფიქსატორით.   

           ცილინდრის თავზე მის თანაღერძულად მოთავსებულია ფარით აღ-

ჭურვილი მასალის შესანახი ბუნკერი. ცდების მიმდინარეობისას დგუშის 

ზედაპირზე წარმოქმნილი მასალის ყრილის სიმაღლის გასაზომად, ცილინ-

დრზე მიმაგრებულია სახაზავი. (ნახ.47.) 



138 

 

         როგორც ცილინდრი, ასევე ჭოკის მიმმართველი და ბუნკერი მოძრავი 

სამაგრებით და ფიქსატორით მაგრდება სადგამზე. დამაგრების დროს აუცი-

ლებელია დაცული იყოს მათი თანაღერძულობა. ცილინდრის ქვეშ თავსდე-

ბა მასალის შესაგროვებელი ჯამი. 

 
               ნახ.47.  ფხვიერი მასალების დენადობის განმსაზღვრელი ხელსაწყო 

1-უძირო ცილინდრი, 2-დგუში, 3-ჭოკი, 4 -მიმმართველი, 

5-ფიქსატორი, 6-ფარი, 7-ბუნკერი, 8-სახაზავი, 

9-მიმმართველი, 10-ფიქსატორი, 11-სადგამი. 

                  

             ხელსაწყოთი კუთხეების გაზომვა შემდეგნაირად მიმდინარეობს: 

ექსპერიმენტების დაწყების წინ ბუნკერი ივსება გამოსაცდელი მასალით, 

ხოლო დგუში ჩერდება ცილინდრის ზედა ნაპირის გასწვრივ. შემდეგ იხს-

ნება ფარი, ჩამოყრილი მასალა დგუშის ზედაპირზე დაყრისას წარმოქმნის 

კონუსური ფორმის ყრილს, რომლის ბუნებრივი დახრის კუთხეც არის α1 

(ნახ.48.1.). მასალის ჩამოყრის შეწყვეტის შემდეგ სახაზავით იზომება ყრი-

ლის H1  სიმაღლე. შემდეგ ხელსაწყო სუფთავდება, ბუნკერი ივსება მასა-

ლით, ხოლო დგუში იკავებს მდებარეობას ცილინდრის ქვედა ნაპირის 

გასწვრივ.  

          ფარის გახსნის და ცილინდრის მასალით შევსების შემდეგ, ჭოკის დახ-
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მარებით დგუში ნელ–ნელა ბიძგების გარეშე გადაადგილდება ქვევით, რომ-

ლის ზედაპირზეც ცილინდრიდან გამოსვლის და ცილინდრში არსებული 

მასალის მთლიანად ჩამოყრის შემდეგ მიიღება კონუსის ფორმის ყრილი 

დახრის კუთხით α2. (ნახ.48.2.). ყრილის სიმაღლე H2 იზომება სახაზავით. 

 

                      
ნახ.48. დგუშის უძრაობის და მოძრაობის დროს ყრილის 

ფორმირების სქემები 

 

                შემდეგ დგუში კვლავ იკავებს მდებარეობას ცილინდრის ქვედა ნა-

პირის გასწვრივ, ხოლო ცილინდრი ივსება ბუნკერიდან ფარის გახსნის შემ-

დეგ ჩამოყრილი მასალით. ამჯერად დგუში ჭოკის დახმარებით ნელ–ნელა, 

ბიძგების გარეშე გადაადგილდება ზევით, რომლის ზედაპირზეც ცილინ-

დრიდან ამოსვლის შემდეგ მიიღება კონუსის ფორმის ყრილი დახრის კუ-

თხით  α3. სა-მივე შემთხვევაში (α) დახრის კუთხის მნიშვნელობები გამო-

ითვლება დამოკიდებულებიდან  tgα=H/R, სადაც R დგუშის რადიუსია, H-

მიღებული ყრილის სიმაღლე. 

           ძლიერ შეჭიდული მასალების ჩამონგრევის  (α3) კუთხის ფორმირე-

ბისას დგუშზე წარმოქმნილ ყრილს აქვს წაკვეთილი კონუსის ფორმა. დგუ-

შის ზედაპირზე ფორმირებული ყრილების დახრის კუთხეების გაზომვა 

შესაძლებელია ასევე სხვადასხვა კონსტრუქციის კუთხის საზომებით. 

         შეუმჭიდროებელი მასალების ვერტიკალურად თავისუფლად მდგარი 

კედლის კრიტიკული h1 სიმაღლის დადგენისას, ფიქსირდება მასალით 
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სავსე ცილინდრში დგუშის ზემოთ გადაადგილების დროს (ე.ი. როცა ისა-

ზღვრება  α3 კუთხე) ცილინდრიდან ამოსული ყრილის ვერტიკალურად 

მდგარი კედლის ის ზღვრული სიმაღლე, რომლის მომატების შემდეგაც იწ-

ყება კედლის ჩამონგრევა (ნახ.48.4.). 

                                                                                           ცხრილი 18. 

              თავისუფალი ჩამოდინებით მიღებული შედეგები 

 

 

             

 

 

 

 

 

შემჭიდროებული (დატვირთვის ქვეშ მყოფი) მასალების ვერტიკალურად 

თავისუფლად მდგარი კედლის კრიტიკული h2 სიმაღლის დადგენისას კი, 

ფიქსირდება მასალით სავსე ცილინდრში დგუშის ქვემოთ გადაადგილების 

დროს (ე.ი. როცა ისაზღვრება α2 კუთხე) ცილინდრიდან გამოსულ დგუშზე 

არსებული ყრილის ვერტიკალურად მდგარი კედლის ის ზღვრული 

სიმაღლე, რომლის მომატების შემდეგაც იწყება კედლის გამონგრევა–

ჩამოშლა.   

            საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება დადგინდეს h2 =F(Q) დამოკი-

დებულება.   
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წონაკის მასა G გ 

200 133 200 66 200 100 120 140 

ჩამოდინების დრო    t წმ 

15 22,1 X X X X 25,0 14,2 X 

20 – X X X 6,2   -   - X 

30 – X 2,1 X             -   -   - 1,3 
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მასალების მასური ჩამოდინების სიდიდის და ნაკადის ხაზოვანი გა-

დადგილების სიჩქარის დასადგენად ძაბრში იყრება გარკვეული რაო-

დენობის მასალა (100–200 გ.) და წამზომით ისაზღვრება ის დრო, რომელიც 

საჭიროა მასალის სრულად ჩამოსაყრელად ფარის გახსნის შემდეგ. მიღე-

ბული შედეგებით და ცნობილი ფორმულებით (70), (71), (72) შესაძლებელია 

საჭირო მაჩვენებლის გაანგარიშება. აღნიშნული ექსპერიმენტი შეიძლება 

ჩატარდეს როგორც დამოუკიდებლად, ასევე ბუნებრივი დახრის კუთხეების 

განსაზღვრის პარალელურად. 

                                                                                                              ცხრილი 19. 

                 სანელებლების დენადობის მახასიათებელი პარამეტრები 

დენადობის 

მახასიათებლები 

მასალის დასახელება 

წი
წა

კა
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ძი
რ
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დენადობის 

მაჩვენებელი 

P გ/მმ2წმ 

0,05 – 0,13 – 0,1 0,02 0,05 0,15 

სიფხვიერის 

კოეფიციენტი 

V მ/წმ 

0,12 – 0,35 – 0,29 0,1 0,14 0,33 

დენადობის 

კოეფიციენტი 

k 

20 – 11,4 – 12 45 21,4 10 

 

           კვლევის შედეგები. ექსპერიმენტების ჩატარების დროს თავისუფალი 

ჩამოდინების უზრუნველსაყოფად გამოვიყენეთ სხვადასხვა დიამეტრის 

ნახვრეტის მქონე ძაბრები. შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში 18.  

          ექსპერიმენტების დროს უცხო სუნელი არ ჩამოვიდა არც ერთი ძაბ-

რიდან, ზაფრანას ჩამოდინება  Ф=30 მმ ნახვრეტის მქონე ძაბრიდან შესა-

ძლებელი იყო მხოლოდ მბიძგარას გამოყენებით, ჩამოდინება მიმდი-
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ნარეობდა პულსირებულად და მალევე წყდებოდა. ჩამოდინების სტაბი-

ლურობის მისაღწევად უცხო სუნელის და ზაფრანას გამოცდის დროს  გა-

მოყენებული იყო ასევე  Ф=15 მმ. ნახვრეტის მქონე მინის ძაბრი გამო--

სასვლელზე დამაგრებული ვიბრატორით. სტაბილური ჩამოდინების მიღ-

წევა შეუძლებელი აღმოჩნდა. მიღებული შედეგებით გამოთვლილი დენა-

დობის მახასიათებელი პარამეტრები მოცემულია  ცხრილში 19. 

              მიღებული  მონაცემები  არ  არის საკმარისი  დენადობის   სრულყო-

ფილად დასახასიათებლად, ამიტომ, დამატებით გამოყენებული იქნა რ. 

ქარის მიერ შემოთავაზებული სისტემა, რომლის მიხედვითაც დენადობის  

შეფასებისათვის გამოიყენება ფხვიერი მასალების ოთხი ძირითადი ფიზი-

კურ-მექანიკური მახასიათებელი: [76] 

1. ნაწილაკების ჩამოყრით წარმოქმნილი ყრილის დინამიკური ბუნებრივი 

დახრის (α1)  კუთხე: 

2. თავისუფლად დაყრილი მასალის სტატიკური (ჩამონგრევის)  ბუნებრივი 

დახრის (α3) კუთხე; 

3. ვიბრაციული შემჭიდროების მაჩვენებელი K%, რომელიც იანგარიშება 

ფორმულით: 

                                  K=(γდინ.შემ. – γmin) / γდინ.შემ * 100% ,                         (79)                              

სადაც,   γდინ.შემ –დინამიკურად შემჭიდროებული მასალის 

     მოცულობითი მასაა, კგ/მ 

               γmin – აერირებული მასალის მოცულობითი მასა, კგ/მ3  

4. არაერთგვაროვნების კოეფიციენტი R, რომლის დადგენაც შესაძლებელია 

საცრებით განსაზღვრული ფრაქციული შემადგენლობის მიხედვით:  

                                                          1060 / RRR  ,                                          (80)                                                          

სადაც,  60R –საცრის ნახვრეტის ის ზომაა რომელშიც გავიდა წონაკის 60% –ე; 

             10R –საცრის ნახვრეტის ის ზომაა, რომელშიც გავიდა წონაკის 10%–ე. 
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            პირველი ორი მახასიათებელი α1 და α3 განისაზღვრა ნახ.47.-ე   ნაჩვე-

ნები ხელსაწყოს საშუალებით. (აღსანიშნავია,  რომ ეს მონაცემები სრული-

ად დაემთხვევა  ნახ.29.-ე    ნაჩვენები ხელსაწყოთი მიღებულებს),                                                                                                            

 

                                                                                                                ცხრილი 20. 

                სანელებლების ჩამოდინების მახასიათებელი პარამეტრები 

          ხოლო მესამე და მეოთხე მახასიათებელი დადგინდა ცხრილებში 3 და 

4 წარმოდგენილი მონაცემების მიხედვით. მიღებული შედეგები შეტანილია 

ცხრილში 20, სადაც თითოეულ სანელებელს რ. ქარის მიერ შემუშავებული 

სკალის მიხედვით მიცემული აქვს შესაბამისი შეფასება ქულებით. 

          საბოლოოდ, მიღებული ქულათა ჯამის მიხედვით სანელებლების 
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წიწაკა 39 18 24 16 65 12 10 18 64 

უცხო 

სუნელი 
50 12 29 12 76 9,5 5 22,5 56 

ქინძის 

თესლი 
45 15 27 12 69 12 3,2 23 62 

ზაფრანა 48 12 38 4,5 66 12 3,2 23 51,5 

კამის 

თესლი 
38 18 22 16 65 12 5 22,5 68,5 

ბაღის 

პიტნა 
40 17,5 24 16 60 15 6,3 22 70,5 

ქონდარი 37 18 23 16 64 12 5 22,5 68,5 

ბარის 

ძირა 
43 16 27 12 67 12 6,3 22 62 
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დახასიათება მოცემულია ცხრილში 21: 

               დენადობის შეფასების როგორც ირბი და პირდაპირი მეთოდებით, 

ასევე კომპლექსური მახასიათებლებითაც, აშკარად ჩანს, რომ  სანელებლე-

ბის უმრავლესობას აქვს დენადობის დაბალი უნარი, რაც ბუნკერების გამო-

სასვლელებიდან მათ გრავიტაციულ და თანაბარ ჩამოდინებას ვერ უზრუ-

ნველყოფს. საჭირო იქნება ჩამოდინების აღმძვრელი და თაღის ჩამომ-

გრეველი სხვადსასხვა დამხმარე მოწყობილობების გამოყენება.   

                                                                                                                ცხრილი 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                            სანელებლების დენადობის უნარის შეფასება  

                                               ქულათა ჯამის  მიხედვით 

 

   მასალა 
ქუ–

ლა 

დენადობის 

შეფასება 

მუშა 

დახასიათება 

წიწაკა 64 დასაშვები 
ჩამოდინება შეიძლება შეწყდეს, 

საჭიროა დამხმარე მოწყობილობა 

უცხო 

სუნელი 
56 არა 

დამაკმაყოფ. 

თავისუფლად ჩამოდ. შეუძლებელია 

საჭიროა დამხმარე მოწყობილობა 

ქინძის 

თესლი 
62 დასაშვები 

ჩამოდინება შეიძლება შეწყდეს, 

საჭიროა დამხმარე მოწყობოლობა 

ზაფრანა 51,5 არა 

დამაკმაყოფ. 

თავისუფლად ჩამოდ. შეუძლებელია, 

საჭიროა დამხმარე მოწყობილობა 

კამის 

თესლი 
68,5 დასაშვები 

ჩამოდინება შეიძლება შეწყდეს, 

საჭიროა დამხმარე მოწყობილობა 

ბაღის 

პიტნა 
70,5 დამაკმაყოფ. დამხმარე მოწყობილობა არაა საჭირო 

ქონდარი 68,5 დასაშვები 
ჩამოდინება შეიძლება შეწყდეს, 

საჭიროა დამხმარე მოწყობილობა 

ბარის 

ძირა 
62 დასაშვები 

ჩამოდინება შეიძლება შეწყდეს, 

საჭიროა დამხმარე მოწყობილობა 

           

                ჩამოდინების უნარის დამაკმაყოფილებელი მაჩვენებლები აქვთ 

მხოლოდ პიტნის და ქონდარის ფხვნილებს, თუმცა სხვადასხვა გარემოებე-

ბის ზემოქმედებით  მათი მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს, რაც თა-

ნაბარი ჩამოდინების პროცესის შეწყვეტის მიზეზი გახდეს.   
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2.3.5. ჩამოდინების ფორმის და მისი ძირითადი 

ზონების განსაზღვრა 

 
            სანელებლების ბუკერებიდან ჩამოდინების ფორმა და ხასიათი ძირი-

თადად დამოკიდებულია მათ სიფხვიერეზე ანუ დენადობის უნარზე. რო-

გორც ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა სანელებლები გამოირჩევიან 

მაღალი შეჭიდულობის ძალებით და შესაბამისად გააჩნიათ დაბალი დენა-

დობის უნარი, გარდა ქონდარის და ბაღის პიტნას ფხვნილებისა.   

          ცნობილია, რომ ჩამოდინების ფორმაზე მოცულობის კედლების მცი-

რეოდენი დახრა მნიშვნელოვან გავლენას არ ახდენს, [26] ამიტომ ბუნკერე-

ბიდან სანელებლების ჩამოდინების ფორმის დასადგენად ჩვენ გამოვიყენეთ 

ნახ.45.-ე ნაჩვენები ხელსაწყო - უძირო ბუნკერის ბრტყელი მოდელი, ჰორი-

ზონტალურ სიბრტყეში მოძრავი ორი ფარით.  

          

                   ნახ.49. ჩამოდინების შესასწავლი ხელსაწყო საკვლევი მასალით  

       წინასწარ ჩატარებულმა ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ ბუნკერში მასა-

ლის ჩაყრის და გამოსასვლელის გახსნის შემდეგ,  მხოლოდ პიტნას ფხვნი-

ლი  ქმნიდა ჩამოდინებისას თანაბარ ნაკადს. დანარჩენი სახეობების ფხვნი-

ლების სტაბილური ჩამოდინება შეუძლებელი აღმოჩნდა. გამოსასვლელის 

გახსნის შემდეგ ან წარმოიქმნებოდა სტატიკური თაღი, ან გამოსასვლელის 
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გაზრდის შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა მთლიანი მასის ერთბაშად ჩამოყ-

რას. ამიტომ ჩამოდინების ფორმის დასადგენად შევირჩიეთ მხოლოდ ბაღის 

პიტნას ფხვნილი. 

 

         ბუნკერში მასალის ჩაყრამდე მოძრავ ფარებს წინასწარ ვაყენებდით 

ისე, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო წარმოქმნილი გამოსასვლელიდან მასა-

ლის თავისუფალი ჩამოდინება, ხოლო გამოსასვლელს ვკეტავდით დამატე-

ბითი ფარით. (სურათზე ის არ მოჩანს)         

         ბუნკერში მასალის ჩატვირთვა ხდებოდა ინტერვალებით, გარკვეული 

სიმაღლის ფენებად (50-60 მმ). თითოეულ ფენას მოსწორების შემდეგ ბუნ-

კერის წინა კედელთან ვაყრიდით განსხვავებული ფერის სხვა ფხვიერ მასა-

ლას (ჩვენ გამოვიყენთ ბრინჯი, რომლის მოცილებაც ადვილად ხდებოდა 

გამოკვლეული მასალის საცერში გატარებით ) ანუ ვქმნიდით გამყოფ ფენას.  

          ექსპერიმენტების მსვლელობისას გამოსასვლელს ვაღებდით ყოველი 

სამი წამის შემდეგ. ჩამოდინების პროცესი შემდეგნაირად მიმდინარეობდა: 

           გამოსასვლელის გახსნის და საყრდენის დაკარგვის გამო მასალა იწ-

ყებს ნახვრეტიდან ჩამოდინებას, რასაც თან ახლავს მასალის ქვედა ნაწილში 

ძაბვათა გადანაწილება. 

ნახ.50. მასალის ჩამოდინების 

სქემა ფენების მიხედვით 
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           ჩამოდინების დაწყებიდან ცოტა ხანში ბუნკერის წინა კედელთან უკ-

ვე ჩნდება სანელებელზე დაყრილი ქვედა გამყოფი მასალის დეფორმირე-

ბული-ჩაღუნული ფენა, რომელიც გამოწვეულია დეფორმაციის გამჭიმი ძა-

ბვებით და ჩამოდინების არათანაბრობით ბუნკერის გეომეტრიული ღერძი-

დან გვერდითი კედლებისაკენ.  

                         

ნახ.51. ბაღის პიტნას ფხვნილის ბუნკერიდან ჩამოდინების 

ფორმა დროის სხვადასხვა მონაკვეთში 

 

           მაშასადამე, თავდაპირველად მოძრაობაში მოდიან ზედა ფენებისაგან 

მოწყვეტილი, გამოსასვლელთან მდებარე ფენები. მათ კვალდაკვალ მიყვე-

ბიან მასალის შემდეგი ფენები, რომლებიც იკავებენ წინა ფენების ჩამოყრით 

განთავისუფლებულ სივრცეს. 

            ამრიგად, ჩამოყრის საწყის ეტაპზე გამოსასვლელი ნახვრეტის თავზე 

წარმოქმნება პირველი ჰორიზონტალური ფენის ჩამონგრევის კონტური, 

რომელიც ბუნკერში ქმნის ე. წ. ჩამონგრევის მოცულობას. 

           ჩამონგრევის მოცულობას ვყოფდით თანაბარ მონაკვეთებად (ნახ.50.). 

აბსცისათა ღერძზე ვღებულოდით 1x , 2x , 3x  კოორდნატებს, ხოლო ორდი-

ნატთა ღერძზე 1y , 2y , 3y  კოორდინატებს. მათი საშუალებით ვადგენდით 

ჩამონგრევის მოცულობის შესაბამისი წერტილების გადაადგილებას. ამის 
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შემდეგ ხდებოდა ჩამონგრევის მრუდის დადგენა დროის სხვადასხვა 

მონაკვეთში. პარალელურად ხდებოდა ჩამონგრეული მასის აწონვა.     

            ჩამოდინების მომდევნო სტადიაში მოძრაობაში მოდიან მასის ზედა 

ფენები, რომლებიც ასევე წარმოქმნიან ჩამონგრევის მოცულობებს. პროცესი 

ვითარდება ქვევიდან ზევით მანამდე, სანამ არ მიაღწევს მასალის თავისუ-

ფალ ზედაპირს. ექპერიმენტების მსვლელობისას გამოსასვლელის ყოველი 

დაკეტვის შემდეგ ვახდენდით გამყოფი ფენის გადაადგილების კოორდი-

ნატების დაფიქსირებას ჩამონგრევის მოცულობის კონტურის დასადგენად.   

           უნდა აღინიშნოს, რომ ქვედა ფენების ჩამონგერვის კონტურის სიმაღ-

ლე (ჩაღუნვა) ზედა ფენებთან შედარებით მაღალია და ის ქვევიდან ზევით 

თანდათან მცირდება. ე.ი. ადგილი აქვს ჩამონგრევის მოცულობების შემცი-

რებას ქვევიდან ზევით ბუნკერის სიმეტრიის ღერძის მიმართულებით. 

             გამყოფი ფენების ის მონაკვეთები, რომლებიც (ბუნკერის ღერძის 

ორივე მხარეს) არ არიან მოხვედრილნი ჩამონგრევის მოცულობაში, თითქ-

მის არ კარგავენ ჰორიზონტალურ მდებარეობას და ისე ეშვებიან თანდათან 

ქვევით. 

           ჩამონგრევის ახლი მოცულობების წარმოქმნის პროცესი მასალის ფე-

ნაში სწრაფად მიმდინარეობს, რასაც თან ახლავს მისი ფორმისა და სიდი-

დის ცვლილება, რომელიც დამოკიდებულია მასალის ფიზიკურ-მექანიკურ 

თვისებებზე და გამოსასვლელის ზომაზე. 

            მასალა ჩამონგრევის მოცულობაში, განსხვავებით მეზობელი ფენები-

საგან, იმყოფება განსაკუთრებულ სტრუქტურულ მდგომარეობაში. რად-

განაც საკუთარი მასით გამოწვეული გამჭიმი ძაბვების მოქმედებით ხდება 

ნაწილაკების სწრაფი მოძრაობა ქვემოთ გამოსასვლელისაკენ, ჩამონგრევის 

ზონაში მყოფი მასალა გადადის გაფხვიერებულ მდგომარეობაში, რაც ნაწი-

ლაკებს შორის კონტაქტის და შესაბამისად შეჭიდულობის ძალების შემცი-

რებით აიხსნება.   

            ჩამოდინების გარკვეული პერიოდის შემდეგ ბუნკერში მყოფი მასა-

ლის თავისუფალი ზედაპირი ღებულობს ძაბრის ფორმას, რომლის სიგანე 
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და სიღრმე თანდათან იზრდება. გარკვეული ხნის შემდეგ წარმოქმნილი 

ძაბრის ზედაპირის დახრის კუთხე უტოლდება მასალის ბუნებრივი დახ-

რის კუთხეს, რაც სურათიდანაც ნათლად ჩანს. 

            უნდა აღინიშნოს, რომ გამოდინებისას ჩამონგრევის მოცულობა იზრ-

დება როგორც სიმაღლეში, ასევე სიგანეში, რაც მასალის თავისუფალ ზედა-

პირზე წარმოქმნილი ძაბრის გაფართოებას იწვევს. შემდგომში ჩამოდინების 

პროცესი ხასიათდება ჩამონგრევის მოცულობების გაზრდით მასალის თა-

ვისუფალ ზედაპირზე წარმოქნილი ძაბრის დახრილ ზედაპირებზე მოძრა-

ვი მასალის ფენების ხარჯზე.  

            მაშასადამე, მასალის თავისუფალ ზედაპირზე ძაბრის გაჩენის შემდეგ 

ჩამონგრევის მოცულობების შექმნაში მონაწილეობენ როგორც ვერტიკალუ-

რად მოძრავი, ასევე ძაბრის ზედაპირზე დაცურებული ფენები. 

               

               

          ჩამოდინების პროცესში შეიმჩნევა მასალის ზედაპირზე წარმო-

ქმნილი ძაბრის თანდათანობითი გადადგილება ქვემოთ, რასაც თან ახლავს 

ჩამონგრევის მოცულობის ზედაპირის გაფართოვება და მიახლოვება ბუნ-

კერის გვერდით კედლებთან. ბუნკერში წარმოქმნილი ძაბრის გამოსას-

ვლელ ნახვრეტთან მიახლოვებისას მასალის ჩამოდინების სიჩქარე იზრდე-

ბა, აღწევს მაქსიმუმს და ნახვრეტიდან გამოედინება ინტენსიურად.   

            ამრიგად სანელებლის ჩამოდინების ნაკადის ფორმა უახლოვდება 

   ნახ.53. ჩამოდინების ზონები ნახ.52. სანელებლების მოძრაობის ფორმა 
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ჩამოდინების ნორმალურ ფორმას და მას ზოგადად ნახ.52.-ე  წარმოდგე-

ნილი სახე აქვს. 

             თუკი ჩამონგრევის მოცულობების (ზედა ნაპირას გარდა) გადაღუნ-

ვის წერტილებს ყველა ფენაზე, გაზომვის ყველა ინტერვალებისათვის შევა-

ერთებთ ხაზით ისე, რომ მრუდის წვერი ეხებოდეს ზედა ნაპირა ზოლის ჩა- 

მონგრევის მოცულობის ამსახველი მრუდის ქვედა კიდურა წერტილს, მი-

ვიღებთ ჩამოდინების შემდეგ ძირითად ზონებს: (ნახ.53.) 

 ა - მასალის მასიური, ანუ აქტიური ჩამოდინების, 

პ - მკვდარი, ანუ პასიური, 

კ - მასალის მთლიანი მოძრაობის, ანუ კვების. 

თითოეული ზონის ფართი შეიძლება შეიცვალოს ბუნკერის კედლების და-

ხრაზე დამოკიდებულებით. 

 

2.3.6. ჩამოდინების ზონების მათემატიკური აღწერა 

 

         აქტიური ზონა -ა  XOY სიბრტყის პარალელურ ყველა სიბრტყეზე მი-

იღება გეომეტრიული ფიგურა ლემნისკატის ნაწილის ფორმით.  

ნახ.54. მასალის ჩამოდინების 

ძირითადი ზონები 
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            ლემნისკატური ცილინდრის XOY სიბრტყით მიღებული კვეთი ასევე 

წარმოადგენს ლემნისკატს და მისი აღწერა შესაძლებელია განტოლებით:  

                                              kQhhr 2cos)( 10                                                     (81) 

სადაც,    r  - რადიუს ვექტორია პოლარულ კოორდინატებში, 

               0h - მანძილი გამოსასვლელი ნახვრეტის ჰორიზონტალური სიბრტ- 

                      ყიდან ლემნისკატის წვერომდე, 

               
1h - მანძილი გამოსასვლელი ნახვრეტის ჰორიზონტალური სიბრტ- 

                    ყიდან დეკარტეს სწორკუთხა O  კორდინატამდე და იანგარიშე- 

                    ბა ემპირიულად: 

                                                     kah 68,01                                                             (82) 

სადაც,  k  - კოეფიციენტია, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ფიზიკურ- 

              მექანიკურ თვისებებს და ბუნკერის გეომეტრიულ პარამეტრებს, 

             Q - პოლარული კუთხეა რადიუს ვექტორსა და კორდინატთა OY  

                    ღერძს შორის. 

          ტოლობაში (81) უცნობ სიდიდეს წარმოადგენს 0h . ჩატარებული ცდე-

ბით დადგენილია, რომ ჩამოდინების საწყის პერიოდში ლემნისკატის სიმა-

ღლე იზრდება გამოსაშვები ნახვრეტის სიბრტყიდან ბუნკერში მყოფი მასა-

ლის ზედაპირამდე, რის შემდეგაც სიმაღლე დროის მანძილზე მცირდება 

სწორხაზობრივად.  

                                                        tnmh  110 ; 

                                                        tnmho


22                                                 (83) 

სადაც,      0h - გაზრდილი ლემნისკატის სიმაღლეა, მ. 

                  0h  - შემცირებული ლემნისკატის სიმაღლე, მ. 

                  1m  და 2m , მ.;  1n  და 2n  მ/წმ. - კოეფიციენტებია tდა t   წმ. დროის  

                   შესაბამის ზღვრებში. 

          მასალის ჩამოდინება ძირითადად ხდება გამოსაშვები ნახვრეტის თავ-

ზე არსებულ სივრცეში, ამიტომ ჩამონგრევის მოცულობის სიგანე თითქმის 

უახლოვდება გამოსასვლელი ღარის სიგანეს, ე.ი. XOY  სიბრტყის კვეთში 
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პირობითად ვღებულობთ სწორკუთხედს, რომლის ზედა წვეროებიც მომრ-

გვალებულია. 

          სწორკუთხედის ე.ი. ა ზონის სიმაღლე წარმოადგენს ჩამოდინების 

პროცესის ძირითად დამახასიათებელ პარამეტრს და იცვლება სწორხაზო-

ვანი კანონით. 

            ფართობი, რომელიც მოქცეულია ლემნისკატის ერთ მარყუჟსა და 

1hY   სწორს შორის ტოლია: 

                                                           
111 FFF                                                     (84) 

ლემნისკატის ერთი მარყუჟის ფართი შეიძლება ვიაგარიშოთ ფორმულით: 

                                   2

10

22

10

4

4

1 )(
8

)2(cos)(
2

1
hh

k
khhF

k

k

 












                      (85) 

ანგარიშის გასამარტივებლად 
1F   ფართს ვღებულობთ როგორც ორი ტოლი 

სწორკუთხა სამკუთხედის ფართის ჯამს: 

                                                             
2

11

a
hF                                                         (86) 

თუ ჩავსვავთ (82), (85), (86) ფორმულების მნიშვნელობებს ტოლობაში (84), 

მივიღებთ: 

                                           22

01 34,0)68,0(
8

kakah
k

F 


                                   (87) 

          კვების ზონა -  კ წარმოადგენს ჩამონგრევის კონტურს, რომლის ზემო-

თაც მასალა თავისუფალ ზედაპირამდე მოთავსებულია სწორკუთხედში.  

          ბუნკერის განიკვეთში ჩამონგრევის კონტურის აღწერა შეიძლება ანიე-

ზის კულულით და გამოისახება ფორმულით: 

                                                  
)25( 22

1

3

1
bXn

b
Y


                                                   (88) 

სადაც,    b - ჩამონგრევის სიგანეა, 

                1X  და 1Y  კოორდინატები, რომელთა 1O  დასაწყისი აიღება ლემ-   

                ნისკატის წვეროს ზემოთ დაშორებით: 
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n

B
h 4  

                n - კოეფიციენტია, რომელიც ითვალისწინებს მასალის ფიზიკურ- 

               მექანიკურ თვისებებს და ბუნკერის გეომეტრიულ პარამეტრებს. 

კვების ზონის საერთო ფართი იანგარიშება დამოკიდებულებით: 

                                                        3333 FFFF                                               (89) 

სადაც,   3F   - იმ ჩამონგრევის კონტურის ფართია, რომელიც შემოსაზღვრუ- 

                        ლია ანიეზის კულულის მრუდით და  
11XO  ღერძით,  

                3F  - ფართი 
11XO  ღერძიდან ბუნკერში მყოფი მასალის თავისუფალ 

                       ზედაპირამდე, 

                3F  - ფართი ჩამონგრევის კონტურიდან ბუნკერის ვერტიკალურ  

                       კედლებამდე, რომელიც ზემოდან შემოსაზღვრულია XO1  

                       ღერძით. 

                                                             33 )( hbBF                                                 (90) 

ტოლობის (88) ინტეგრირებით მივიღებთ ჩამონგრევის  3F ფართს: 

                             2
2

2

32

2

22

3

3 304,0
5
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1
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b

nb

X
arctg
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b

bXn
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b

b

b

b
























           (91) 

        პასიური ზონა - პ. ჩამოდინების პასიური ზონის ფართი იანგარიშება 

ტოლობით:  

                                                      312 FFFF                                        (92) 

სადაც,      F - ბუნკერის განიკვეთის ფართია. 

 

2.3.7. გამოსასვლელზე წარმოქმნილი თაღის 

პროფილის დადგენა 

 
          სტატიკური თაღების წარმოქმნის ბუნების შესასწავლად გამოვიყენეთ 

ნახ.49. ნაჩვენები ხელსაწყო, რომელშიც გამოსასვლელი ნახვრეტი ანუ ღარი  

იქმნება ჰირიზონტალურ სიბრტყეში მოძრავი ორი ფარით.  
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          ცდების მიმდინარეობის დროს მასალის ფენის სიმაღლე constH  , 

ხოლო გამოსასვლელის ზომები (სიგანე) ცვლადი. 

            

 

              ექსპერიმენტების დაწყებამდე დავადგინეთ თაღის წარმომქმნელი 

ღარის მაქსიმალურად დასაშვები სიგანე, რომლის ჩატარების მეთოდიკა 

2.3.3. თავში აღწერილის ანალოგიურია. შედეგები წარმოდგენილია ცხრი-

ლში 22., საიდანაც ჩანს, რომ თაღის წარმომქმნელი ღარის კრიტიკული მნი-  

                                                                                                                   ცხრილი 22. 

                                გამოსასვლელი ღარის ზღვრული ზომები 

 

პარამეტრის 

დასახელება 

                            მასალის დასახელება 

წი
წა

კა
 

უ
ც

ხ
ო

 

სუ
ნე

ლ
ი

 

ქი
ნძ

ი
ს 

თ
ეს

ლ
ი
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აფ

რ
ან

ა 

კა
მი
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თ
ეს

ლ
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ბ
აღ

ი
ს 

პი
ტ

ნა
 

ქო
ნდ

არ
ი

 

ბ
არ

ი
ს 

ძი
რ

ა 

ღარის 

კრიტიკული 

ზომა B მმ. 

18-20 70-75 32-36 25-36 14-18 10-12 3-4 22-26 

თაღის სიმაღ-

ლე  H მმ. 
12 54 22 30 12 6 2,5 16 

ნახ.55 . თაღის პროფილი 

ღარისებური ნახვრეტის თავზე 

ნახ.56. თაღის პროფილის  

ასაგები სქემა 
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შვნელობები ნაკლებია თაღის წარმომქმნელი ნახვრეტის ზღვრულ მნი-

შვნელობებზე, (ცხრილი 16.) რაც ჰიდრავლიკური რადიუსის განსხვავებუ-

ლი პროფილით არის განპირობებული.  

             სტატიკური თაღების წამოქნის ხასიათის და მათი პროფილის დასა-

დგენად, საკვლევ მასალად გამოვიყენეთ ის სანელებლები, რომლებიც შე-

დარებით მაღალ თაღს ქმნიან და პარამეტრების აღებაც იოლია.  

              თითოეული სახეობისათვის მაქსიმალურად დასაშვები ღარის na სი-

განის საზღვრებში შევირჩიეთ რამდენიმე ზომის ნახვრეტი 
1a ,

2a , 3a და ყო-

ველი მათგანისათვის განვსაზღვრეთ მის თავზე წარმოქმნილი თაღის მახა-

სიათებლები. 

              რისთვისაც, თაღის წარმოქმნის შემდეგ, კოორდინატთა XOY  სის-

ტემას ვიღებდით ისე, რომ Y ორდინატა დამთხვეოდა ბუნკერის სიმეტრიის 

ღერძს, ხოლო აბსცისათა X  ღერძი - გამოსაშვები ღარის ჰორიზონტალურ 

სიბრტყეს.   

 

ნახ.57. უცხო სუნელის და ქინძის თესლის  ფხვნილების 

ექსპერიმენტალური თაღების პროფილი 

 

 ნახვრეტის ზომას 1a , ე.ი. თაღის ფუძეს ვყოფდით რვა თანაბარ მო-

ნაკვეთად. შემდეგ ვზომავდით ორდინატებს h , 1y , 2y , 3y , რომელთაც აბს-
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ცისათა ღერძზე 
1x ,

2x , 3x ,
4x შეესაბამება. აღებული წერტილებით ვაგებდით 

თაღის პროფილის მრუდს.  

       ასეთივე თანმიმდევრობით ხდებოდა თაღის წარმოქმნის პროცესის 

შესწავლა მაშინაც, როდესაც ღარის სიგანე იყო მუდმივი, ხოლო მასალის 

ფენის სიმაღლე ბუნკერში, ანუ სტატიკური დაწოლა იცვლებოდა. 

           მიღებული შედეგებით აგებული საკვლევი მასალის სტატიკური თა-

ღის მრუდები მოცემულია ნახ.57. საიდანაც აშკარად ჩანს, რომ მათ პარაბო-

ლის ფორმა აქვთ და ისინი შესაძლებელია გამოისახოს ფორმულით:  

                                                      2kxhy                                                             (93) 

სადაც,     y - თაღის პროფილის ორდინატაა, 

                  h - თაღის სიმაღლე, 

                  k - კოეფიციენტი, 

                 x - თაღის პროფილის აბსცისა, რომელიც იცვლება ზღვრებში: 

                                                     
22

aa
   

სადაც,      a -  გამოსასვლელის ზომაა. 

                                  როცა    
2

a
x    და   0y , მაშინ  

                                                        
2

4

a

h
k                                                                 (94) 

 

თუ ჩავსვავთ  k - ს მნიშვნელობას (93) ტოლობაში მივიღებთ: 

                                                  h
a

xa
y

2

22 4
                                                         (95) 

  სტატიკური თაღის სიმაღლის ბუნკერის კედლების დახრაზე და-

მოკიდებულების დასადგენად, გამოვიყენეთ ნახ.58.  ნაჩვენები ხელსაწყო. 

იგი შედგება ბუნკერის ზედა ნაწილისაგან, რომლის გვერდით კედლებზე 

სახსრულად დამაგრებულია მიმმართველი ზედაპირები. ზედაპირების 

დაფიქსირება სათანადო კუთხით შესაძლებელია დამჭერი ფიფიტებით. 

კუთხის კონტროლისათვის გათვალისწინებულია ტრანსპორტირი.  
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         მიმმართველებში მოძრაობენ ფარები, რომელთა გაჩერება სასურველ 

მდგომარეობაში შეიძლება ფიქსატორებით. ამრიდაგ მბრუნავი და  მოძრავი 

ფარები უზრუნველყოფენ გამოსასვლელი ნახვრეტის სასურველი ზომის და 

ბუნკერის კედლების დახრილობების მიღებას. ზომების ასაღებად ბუნკერის 

წინა კედელი გამჭვირვალეა და აქვს კოორდინატთა ბადე. 

          ექსპერიმენტები ჩავატარეთ უცხო სუნელის, ქინძის თესლის და ბაღის 

პიტნას ფხვნილებზე. როგორც მოსალოდნელი იყო, კედლების დახრა წარ-

მოქმნილი სტატიკური თაღის სიმაღლეზე მნიშვნელოვან გავლენას არ ახ-

დენს. სამივე სახეობის მასალისათვის თაღის სიმაღლის მაქსიმალური 

მნიშვნელობები მიიღება მაშინ, როდესაც კედლების დახრის კუთხე 

0200  , მინიმალური - როცა 06050  . კედლების დახრის შემდგომი 

მომატების შემთხვევაში შეიმჩნეოდა თაღის სიმაღლის მართალია უმნი-

შვნელო, მაგრამ მაინც მატება. თაღის კლება შეადგენდა მაქსიმალური 

სიმაღლის 10-13%. 

 

 

 

 

 

 

   ნახ.58.  საცდელი 

         ბუნკერი. 

1. ბუნკერი, 2.ფარი, 

3. მიმმართველი, 

4. ტრანსპორტირი, 

5. მიმმართველის 

დამჭერი, 6. ფარის 

ფიქსატორი, 7.ჩარჩო. 
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2.4. კვლევის შედეგების რეალიზაცია 

2.4.1. გადამყირავებელ - დოზატორი 

        

             დაფქული სანელებლების ფიზიკურ - მექანიკური მახასიათებლების 

განსაზღვრის და ბუნკერებიდან მათი ჩამოდინების პროცესის შესწავლის 

საფუძველზე ჩვენს მიერ დამუშავებული და დამზადებული იქნა გადამ-

ყირავებელ - დოზატორის ექსპერიმენტალური ნიმუში, რომელიც წარმოდ-

გენილია ნახ.59.  

                       

                 ნახ.59. გადამყირავებელ - დოზატორის ექსპერიმენტალური ნიმუში  

            მოწყობილობა შედგება სადგამისაგან (1), რომლის ზედა განივ 

კოჭებზე დამაგრებულია სრიალის საკისრები (2). საკისრებში ჩასმულია ნა-

ხევარღერძები (3), რომლებიც უზრუნველყოფენ სწორკუთხა ჩარჩოს (4) შე-

მობრუნებას ჰორიზონტალურ სიბრტყეში (ნახ.60).  
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          ჩარჩოზე (4) ფირფიტებით (5) მიმაგრებულია ცილინდრული გარსაც-

მი (6) შიგ მბრუნავი ძირითადი გამომტანი შნეკით (7). გარსაცმის კორპუსზე 

მოთავსებულია კონტეინერების (8) მიმღები ძაბრი (9), რომლის ყელიც ემთ-

ხვევა შნეკის (7) გარსაცმში არსებულ ჩამტვირთ ფანჯარას (10).  

         ჰორიზონტალურ ჩარჩოზე (4), მის მართობულად და ძაბრის (9) თანა-

ღერძულად მიმაგრებულია პრიზმას ფორმის კონსტრუქცია (11), რომლის 

ძირიც (12) წარმოადგენს კონტეინერების მიმღებ პლატფორმას ამწევი მექა-

ნიზმით (13), რომლითაც უზრუნველყოფილია პლატფორმაზე დადგმული 

კონტეინერის აწევა და მისი მჭიდროდ დაფიქსირება ძაბრის (9) გაშლილ ნა-

წილში. 

          ძირითადი შნეკის (7) პარალელურად ვერტიკალურ სიბრტყეში, მოთა-

ვსებულია დამატებითი შნეკი (14), რომლის გარსაცმი (15) შნეკის (14) მთელ 

სიგრძეზე ძირითადი შნეკის გარსაცმთან დაკავშირებულია ღარით (16). 

         დამატებითი შნეკით ხდება კონტეინერებიდან ძირითადი შნეკის მიერ 

გამოტანილ მასაზე საჭირო რაოდენობის მასალის ”წაყრა”, ანუ დოზი-

რებული ულუფის მიყვანა საჭირო რაოდენობამდე. ამიტომაც, დოზირების 

საჭირო სიზუსტის უზრუნველსაყოფად მისი გეომეტრიული და კინემა-

ტიკური პარამეტრები ძირითად შნეკთან შედარებით შემცირებულია.  

         ორივე შნეკის ბოლოები ჩასმულია გამოსასვლელი მილყელის (17) კო-

რპუსში, რომელიც კონტეინერიდან მასალის გამოტანის დროს ჰერმე-

ტულად უკავშირდება სასწორის მიმღებ ხვიმირას (18). მადოზირებელი 

შნეკების აძვრა ხორციელდება ძრავ რედუქტორებით (19) და (20), ხოლო 

ჩარჩოს (4) შემობრუნება ამძრავით (21).  

         საწყობიდან მიღებული კონტეინერი სახურავის მოხდის შემდეგ იდება 

მიმღებ პლატფორმაზე, ამწევი მექანიზმით ხდება მისი აწევა და დაფიქსი-

რება ძაბრის გაშლილ ნაწილში 

       ამის შემდეგ, მოსაბრუნი მექანიზმით (21) ჩარჩო (4) ტრიალდება 1800 -

ით და კონტეინერი (8) იკავებს ვერტიკალურ მდგომარეობას გამომტვირთი 

ნაწილით ქვემოთ. რითაც უზრუნველყოფილია კონტეინერში არსებული  
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მასალის გადმოყრა ძაბრში (9) და ფანჯრიდან (10) ძირითადი შნეკის მიმღებ 

ნაწილში მიწოდება. 

           ჩარჩოს და შესაბამისად კონტეინერის ამ მდგომარეობაში დაფიქსი-

რების შემდეგ ირთვება ძირითადი შნეკი,  ანუ იწყება მასალის უხეში დო-

ზირება. მასალა, რომელიც გადაადგილდება ძირითადი შნეკით, ჩამტ-

ვირთი ძაბრიდან (9) გამომტვირთი მილყელისაკენ (17), ღარის საშუალებით 

(16) თავდაპირველად ავსებს დამატებითი (წამყრელი) შნეკის ხვიათა შორის 

სივრცეს და მხოლოდ მათი შევსების შემდეგ მიეწოდება სასწორის მიმღებ 

ხვიმირას (18). როდესაც სასწორის ციცხვში ჩაყრილი მასალის მასა მიაღწევს 

გარკვეულ რაოდენობას, ამწონი მოწყობილობა გამორთავს ძირითად შნეკს 

და ჩართავს დამხმარეს, რომელსაც დოზირებული ულუფის მასა მიყავს 

საჭირო სიდიდემდე.  

          ამის შემდეგ დამატებითი შნეკი ჩერდება და ჩარჩო კვლავ უბრუნდება 

საწყის მდგომარეობას. კონტეინერის ძაბრიდან გამოღებამდე ირთვება ძი-

რითადი შნეკის რევერსიული ბრუნვა, რის შედეგაც როგორც დამატებითი, 

ასევე ძირითადი შნეკის ხვიებში დარჩენილი მასალა კვლავ ბრუნდება კონ-

ტეინერში. შნეკების გარსაცმებიდან დარჩენილი მასალის გამოტანის შემ-

დეგ კონტეინერი ეშვება მიმღებ პლატფორმაზე და იხსნება ჩარჩოდან.  

          ამრიგად, ძირითადი და დამხმარე შნეკების შეთანხმებული მოქმე-

დებით უზრუნველყოფილია კონტეინერებიდან გამოტანილი მასალის დო-

ზირების საჭირო სიზუსტე. 
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ძირითადი დასკვნები 

         

1. რესპუბლიკაში არსებული დაფქული სანელებლების მოსამზადებელი 

ტექნოლოგიური ხაზები ვერ აკმაყოფილებენ საბაზრო ეკონომიკის 

სადღეისო მოთხოვნებს, 

2. ტექნოლოგიური ხაზები დაკომპლექტებულია მომიჯნავე დარგებისა-

თვის განკუთვნილი მანქანა-დანადგარებით, რაც ძვირადღირებული 

ნედლეულის გაფუჭების და მზა პროდუქციის უხარისხობის მიზეზი 

ხდება, 

3. არ არსებობს მეცნიერულად დასაბუთებული მონაცემები სანელებლე-

ბის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლების შესახებ, 

4. შესწავლილი საინფორმაციო ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე  

          დამუშავდა მცენარეული წარმოშობის სანელებელ-არომატული  ნედ-   
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