
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა  "სამთო და გეოინჟინერია" 

magistraturaSi misaRebi sagamocdo testiს საკითხები saganSi _`samTo 

teqnologiebi~ 

25.1. fenis sisqe aris manZili sageb da saxurav gverdebs Soris: 

a) horizontaluri 

b) normaluri 

g) vertikaluri 

d) diagonaluri 

25.2. fenis daxris kuTxe aris: 

a) daqanebis xazis horizontalur sibrtyesTan Sedgenili kuTxe 

b) mimarTebis (ganvrcobis) horizontalur sibtrtyesTan Sedgenili kuTxe 

g) ganvrcobis vertikalur sibrtyesTan Sedgenili kuTxe 

d) daqanebis xazis horizontTan Sedgenili vertkaluri kuTxe 

25.3. gvirabi aris: 

a) miwis qerqSi bunebrivad Seqmnili sivrce 

b) miwis qerqSi samTo samuSaoebis warmoebis Sedegad Seqmnili siRrue 

g) qaris an wylis ier Seqmnili sicariele 

25.4. rogori gvirabia lavi? 

a) mosamzadebeli 

b) gamxsneli 

g) sawmendi 

d) kapitaluri 

25. 5. gvirabi romelic aerTebs horizontalurad fenis sageb da saxurav gverdebs aris: 

a) Wauri 

b) kverSlagi 

g) Surfi 



d) orti 

25.6. sawmendi gvirabi, romlis sigrZe Seadgens 20,0 m-de aris: 

a) lavi 

b) kverSlagi 

g) kaamera-spirajo 

d) Suro 

25.7. didi meTanSemcvelobis fenebis damuSavebisas umjobesia miviRoT 

a) damuSavebis sveturi sistema 

b) damuSavebis mTliani sistema 

g) Sreebad dayofis sistema 

d) mokle sanrevebiT dauSavebis sistema 

25.8. sqeli fenebis Sreebad damuSavebisas umjobesia: 

a) zeda Sris winswrebiT damuSaveba 

b) qveda Sris winswrebiT damuSaveba 

g) Sreebis damuSaveba winswrebis gareSe 

d) Sreebis gancalkavebuli damuSaveba 

 

 

25.9. fenis sisqis 0,8 m-ze zeviT kobainisa da konveieris urTierT ganlagebis sqema 

umjobesia iyos: 

a) kombainis pirvel rigSi ganlagebiT 

b) kombainis meire rigSi ganlagebiT 

g) kombainis konveieris dgarze ganlagebiT 

d) kombainis sangrevis SublSi ganlagebiT 

 

25.10. cicabo fenebis damuSavebisas samagri CarCos uReli unda ganlagdes: 

a) sangrevis mkerdis paralelurad 



b) sangrevis mkerdis marTobulad 

g) sangrevis mkerdis diagonalurad 

d) Weris qanebis daSrevebis paralelurad 

25. 11. rogori fardoba unda iyos uSualo Weris qanebis sisqesa da fenis  sisqes  

Soris qanebis mTliani Camoqcevis Weris marTvisas? 

      a) 4:1 

b) 6÷8:1 

g) 5:1 

d) 6÷8:2 

25.12.  1,0 m-mde sisqis cicabo fenis damuSavebisas umjobesia miviRoT: 

a) damuSavebis cakiburi meTodi xis individualuri samagriT 

b) sworxazobrivi sangreviT damuSavebis meTodi xis samagriT 

g) sworxazobrivi sangreviT damuSavebis meTodi meqanizebuli  

   samagriT. 

25.13. zedapiruli nagebobebis defrmaciis Tavidan acilebis mizniT saWiroa  

    miviRoT Weris marTvis xerxi: 

a) mTliani CamoqceviT 

b) nawilobrivi CamoqceviT 

g) nawilobrivi vsebiT 

d) mTliani amosebiT 

 

25.14. damuSavebis sistemebis klasifikaciisas mTavar maklasificirebel  

    pirobad iTvleba: 

a) fenis sisqe 

b) fenis daxris kuTxe 

g) gverdiTi qanebis Tvisebebi 

d) mosamzadebeli da sawmendi samuSaoebis ganviTarebis Tanafardoba 



25.15. samTo dartymebis mxiv saSiSi fenebis damuSaveba unda moxdes: 

a) damcavi zeda fenis (Sris) winswrebiT damuSaveba Weris qanebis CamoqceviT 

b) damcavi fenis gamomuSavebuli sivrcis vsebiT 

g) daculi fenis winmswrebi gamomuSavebiT 

25. 16. cicabo fenTa wyebis damuSavebisas damxmare gamxsneli gvirabebi  

   SeiZleba iyos: 

a) Streki 

b) Suro 

g) bremsbegi 

d) kverSlagi 

25.17. swori (stepuri) zedapiris SemTxvevaSi Saxtis velis ZiriTadi  

   (kapitaluri) gamxsneli gvirabi SeiZleba iyos: 

a) Stolni 

b) kverSlagi 

g) gezenki 

d) Wauri 

25.18. samTo wneva aris: 

a) uSualo Weris qanebiT gamowveuli wneva 

b) ZiriTadi WeriT gamowveuli wneva 

g) zemdebare qanebis woniT gamowveuli wneva 

25.19. gazSemcveloba aris? 

a) fenis erTeul masaSi (moculobaSi) arsebuli meTanis raodenoba 

b) droiis erTeulSi gamoyofili meTanis raodenoba 

g) dReRameSi mopovebul yovel  erT tonaze gamoyofili meTanis raodenoba 

d) dReRamis ganmavlobaSi gamoyofili eTanis raodenoba 

25.20. degazacia aris: 

a) meTanis Semcirebis aqtiuri xelovnuri xerxi 



b) meTanis Semcirebis bunebrivi xerxi 

g) meTanis Semcirebis winaswari xerxi 

d) mimdinare degazaciis xerxi 

 

25.21. degazaciis yvelaze efeqturi xrxia: 

a) winaswari degazacia 

b) windawini degazacia 

g) mimdinare degazacia 

d) bunebrivi degazacia 

25.22. mtverTan brZolis xerxebidan yvelaze efeqturia: 

a) SpurebSi wylis dawirxvna 

b) WaburRilebSi wylis daWirxvna 

g) mongrevisas wylis dasxureba 

d) mtverdamWeri mowyobilobis gamoyeneba 

25.23. Sromis kanonmdeblobiT lavSi Semavali haeris temperatura ar unda 

aRematebodes: 

a) 150C 

b) 220C 

g) 180C 

d) 100C 

25.24. asafeTebel qanSi gaburRuli xvrelis diametria 35 mm, xolo sigrZe _ 2,5 m; 2. ras 

uwodeben aseT xvrels?  

a) WaburRils 

b) kameras 

g) Spurs 

d) Streks 

 



 

25.25. ras ewodeba damrtymeli vazna 

a) f.n. vaznas 

b) liTonis masraSi moTasebil f.n 

g) qaRaldis masraSi moTavsebil f.n 

d) f.n. vaznas, romelSic detonatoria moTavsebuli 

25.26. cecxlgamtari zonaris wvis siCqarea: 

a) 5 sm/wT 

b) 10 sm/wT 

g) 60 sm/wT 

d) 100 sm/wT 

25.27. ra ewodeba asafeTqebel obieqtSi feTqebadi nivTierebis  

   mosaTavseblad gankuTvnil adgils? 

a) detonatoris kamera 

b) asafetqebeli sivrce 

g) samuxti kamera 

d) f.n. gardaqmnis kamera 

25.28. ras ewodeba damuxtvis simkvrive? 

a) muxtis wonis Sefardebas samuxto kameris moculobasTan 

b) muxtis wonis Sefardebas dacobis moculobasTan 

g) Spuris moculobis Sefardebas muxtis moculobasTan 

d) Spurisa da muxtis saerTo fardobas 

25.29. ras ewodeba Spuris gamoyenebis koeficienti? 

a) Spuris sigrZis fardobas sangrevis gadaadgilebis sirZesTan  

b) Spuris sgrZis fardobas muxtis sididis sigrZesTan 

g) sangrevis gadaadglebis sididis fardobas Spuris sigrZesTan 

d) igivea rac Spuris sirZe 



25.30. sarande danadgari fens amuSavebs: 

a) fenis mTel sisqeze 

b) Txel anaTlebad fenis niadagTan 

g) angrevs fens WerTan Seqmnili siRruviT 

d) axleCs fens Txel anaTlebad fenis mTel sisqeze 

25.31. cicabo fenebis damuSavebisas romeli procesia gamoricxuli sawmend  

   sangrevSi? 

a) Weris marTva 

b) gamagreba 

g) mongreva 

d) transportireba 

25.32. sawmend sangrevis dRe-Ramuri datvirTva ganisazRvreba: 

a) amomRebi manqanis Teoriuli warmoeblurobis mixedviT 

b) amomRebi manqanis teqnikuri mwarmoeblurobis mixedviT 

g) amomRebi manqanis saeqspluatacio mwarmoeblurobis mixedviT 

d) amomRebi manqanis teqnikuri da saeqspluatacio mwarmoeblurobis mixedviT 

25.33. dinamikuri movlenebis mxriv saSiSi fenebis momzadeba unda moxdes: 

a) sasarTule momzadebiT 

b) sapanele momzadebiT 

g) mosamzadebeli gvirabebis safene ganlagebiT 

d) mosamzadebeli gvirabebis savele ganlagebiT 

25.34. samTo sawarmos daproeqteba warmoebs: 

a) kapitaldabadebaTa mixedviT 

b) saeqspluatacio danaxarjebis ixedviT 

g) mopovebuli produqcis TviTRrebulebis mixedviT 

25.35. sawmend sangrevSi haeris moZraobis dasaSvebi siCqarea: 

a) 4,0 m/wm 



b) 6,0 m/wm 

g) 8,0 m/wm 

d) 10,0 m/wm 

25.36. damuSavebis sveturi sistemisas: 

a) mosamzadebeli da sawmendi samuSaoebi mimdinareopbs erTdroulad erTi 

mimarTulebiT 

b) mosamzadebeli da sawmendi samuSaoebi mimdinareobs TanmimdevrobiT erTmaneTis 

sawinaaRmdego mimarTulebiT 

g)  sawmendi samuSaoebi mimdinareobs pirdapiri svliT da ukusvliT 

25.37. sabados gaxsnisas vertikaluri WaurebiT: 

a) ZiriTad gamxsnel gvirabebs aqvT vertikaluri ganlageba sivrceSi 

b) ZiriTad gamxsnel gvirabebs aqvT daxrili ganlageba sivrceSi 

g) ZiriTad gamxsnel gvirabebs aqvT horizontaluri ganlageba 

25.38. sabados gaxsnisas StolnebiT: 

a) ZiriTad gamxsnel gviraabebs aqvT vertikaluri ganlageba  sivrceSi 

b) ZiriTad gamxsnel gvirabebs aqvT daxrili ganlageba sivrceSi 

g) ZiriTad gamxsnel gvirabebs aqvT horizontaluri ganlageba 

25.39. paneluri momzadebisas: 

a) sawmendi sangrevebi gadaadgildeba ganvrcobiT saSaxto velis  

b) naxevar sigrZeze ganvrcobiT 

g) sawmendi sangrevi gadaadgildeba saSaxto velis meoTxed sigZeze ganvrcobiT 

d) sawmendi sangrevi gadaadgildeba daqanebiT an aRmavlobiT 

25.40. gvirabis ganivkveTis zomebi ganisazRvreba: 

a) gvirabSi moZravi xalxis raodenobis mioxedviT 

b) saventilacio danadgaris gabarituli zomebis mixedviT 

g) gvirabSi moZrav SemadgenlobaTa gabarituli zomebiT   

25.41. gvirabis ganivkveTis forma, umTavresad, damokidebulia: 



a. moZravi Semadgenlobis gabaritul zomebze 

b. qanebis fizikur-meqanikur Tvisebebsa da samagris saxeobaze 

g. gvirabSi moZravi xalxis raodenobaze 

d. atmosferuli naleqebis raodenobaze 

25.42. gvirabis ganivkveTis farTobs amowmeben: 

a. haeris Wavlis siCqareze 

b. moZravi Semadgenlobis gadaadgilebis siCqareze 

g. gvirabSi modenili miwisqveSa wylebis siCqareze 

d. gvirabis ganaTebis xarisxze 

 

 

25.43. erTgvarovan magar qanebSi gvirabis gayvanis damaxasiaTebel magaliTs  

   warmoadgens: 

a. Strekis gayvana 

b. kvelSlagis gayvana 

g. ortis gayvana 

d. bremsbegis gayvana 

25..44. araerTgvarovan qanebSi gvirabis gayvanis damaxasiaTebel magaliTs  

   warmoedgens: 

a. Suros gayvana 

b. bremsbegis gayvana naxSiris Txel fenebSi 

g. tunelis gayvana 

d. Stolnis gayvana 

25.45. samTo mrewvelobaSi ZiriTadad gamoiyeneba: 

a. kaliumis gvarjiliani feTqebadi nivTierebebi 

b. fosformJavaze damzadebuli feTqebadi nivTierebebi 

g. gogirdmJavaze damzadebul feTqebadi nivTierebebi 



d. amoniumis gvarjiliani feTqebadi nivTierebebi 

25.46 eleqtruli afeTqebisaTvis gamoiyeneben: 

a. cecxlgamtar zonars 

b. eleqtrodetonators 

g. kafsul-detonators 

d. sadetonacio zonars 

 

25.47. feTqebadi nivTierebis kuTri xarji prof. n. protodiakonovis  

    mixedviT iangariSeba formuliT: 

a. q=1,1⋅e⋅f⋅v 

b. q=2⋅e⋅f⋅v 

g. q=0,5⋅k⋅e⋅v 

d. q=q1⋅k⋅e⋅v 

25.48. Spurebis burRva warmoebs: 

a) hidravlikuri saburRi manqanebiT 

b) meqanikuri saburRi manqanebiT 

g) saburR-gadamzidi mowyobilobebiT 

d) pnevmaturi an eleqtruli saburRi manqanebiT 

25.49. horizontaluri da daxrili gvirabis gayvanis dros gamoyenebuli  damtvirTavi 

manqanis muSa organia 

a. draglaini 

b. CamCa 

g. greiferi 

d. kouSi 

25.50. orliandagiani gvirabebis gayvanisas vagonetebis Secvlis manevrebi  

   xorcieldeba: 

a. damxmare Semomvlebi gvirabis gamoyenebiT 



b. simetruli gadasatani isriT. zesadebi asaqceviT, gorgolaWebiani platformiT. 

amwe-iribulas saSualebiT 

g. Cixuri asaqceviT. gadasarbeni estokadiT. mSrali xidiT 

d. tunelis an Stolnis meSveobiT usafrTxoebis wesebiT,  

  dadgenil  minimalur manZilebiT 

   d) qanebis fizikur-meqanikur TvisebebiTa da samagris saxeobebiT 

 

25.51. naxSiris fenis mimarT fuWi qanis sangrevis mdebareobis mixedviT arCeven Strekis 

gayvanas: 

a) qveda mongreviT; zeda mongreviT. ormxrivi mongreviT 

b) gverdiTi marcxena mongreviT.saxuravis gverdis CamoqceviT 

g) gverdiTi marjvena mongreviT. iatakis ayriT 

d) gverdiTi marjvena da marcxena mongreviT. mewinave sangreviT 

25.52. Strekis viwro sangreviT gayvanisas ar arsebobs aseTi teqnologiuri sqema: 

a) gayvana saerTo sangreviT, fuWi qanisa da sasargeblo namarxis  

   gancalkavebuli gamoRebis gareSe 

b) gayvana sasargeblo namarxisa da fuWi qanis sangrevebSi samuSao  

   operaciebis Tanmimdevruli warmoebiT 

g) gayvana fuWi qanis sangrevis manqanuri mongrevis wesiT 

d) gayvana sasargeblo namarxisa da fuWi qanis sangrevebSi samuSao  

   operaciebis SeTavsebiT. 

25.53. bremsbegis aRmavlobiT gayvanis SemTxvevaSi arasasurvel movlenas warmoadgens: 

a) wylis dagroveba sangrevSi 

b) meTanis dagroveba sangrevSi 

g) samSeneblo nagavis dagroveba sangrevSi 

d) samagri konstruqciebis elementebis Tavmoyra sangrevSi 

25.54. romeli xerxi ar gamoiyeneba tunelebis asagebad mdgrad kldovan qanebSi? 



a) mTliani sangreviT agebis xerxi 

b) farTo sangreviT agebis xerxi 

g) safexuriani sangreviT agebis xerxi 

d) mewinave sangreviT agebis xerxi 

25.55. Wauris ganivkveTis farTobi damokidebulia: 

a) Wauris simaRleze 

b) gadasayvani xalxis raodenobaze 

g) sazidi WurWlebis gabaritebze da RreCoebis sidideze 

d) WaurSi moZravi haeris raodenobaze 

25.56. `Smidtis~ CaquCiT ganisazRvreba: 

a) betonis erTgvarovneba 

b) betonis simtkice 

g) betonis Semavsebelis simtkice 

     d) betonis sisqe 

25.57. `pilodiniT~ ganisazRvreba: 

a) xe-masalis simtkice 

b) xe-masalis simyife 

g) xe-masalis drekadoba 

d) xe-masalis SeRwevadoba 

 

25.58. ra ewodeba daxrili an horizontaluri tipis xidebis msgavs nagebobas, romelic 

maszed samrewvelo tvirTebisa da xalxis moZraobis gadaadgilebisas asrulebs 

damWeri mowyobilobis rols: 

a) estokada 

b) gadasasvleli xidi 

g) viaduki 

d) akveduki 



25.59. ქანები შედგებიან: 

ა).ქვიშის კრისტალური, მყარი მარცვლებისაგან;    

ბ).კრისტალური, ამორფული, თხევადი და აირისებრი მინერალებისაგან;            

გ).არამინერალური ნაერთებისაგან;                                                                                

დ).ქიმიური ნაერთებისაგან.                                                                                             

25.60. წარმოშობის მიხედვით ქანები იყოფიან: 

ა).ფხვიერ, კლდოვან და პლასტიკურ ქანებად;                                                              

ბ).ამორფულ, კრისტალურ და მყიფე ქანებად;                                                              

გ).მაგმატურ, დანალექ და მეტამორფულ ქანებად;                                                       

დ).კლდოვან,რბილ და წყალქანებად.                                                                              

 

25.61. ქვემოთ მოყვანილი განტოლებათაგან რომელია წონასწორობის განტოლება: 

ა)     dσr⁄dr+(σr-σθ)/r=0;         

ბ)      dεΘ/dr-(εΘ-εr)/r=0;                    

გ)       εr=(1/E)[σr-µ(σΘ+σΘ);                     

დ)       σ1-(2λ+1)σ3=σკ. 

 

25.62. ქანების დრეკადობის მახასიათებლებია: 

ა) ხახუნის კუთხე, შეჭიდულობა და სიმტკიცე;                                                          

ბ) იუნგის მოდული და პუასონის კოეფიციენტი ;                                                      

გ) ძვრის მოდული და პლასტიკურობის რიცხვი;                                                        

დ) ფორიანობა და ბზარიანობა.                                                                                       

25.63. ქანები შედგებიან: 

ა).ქვიშის კრისტალური, მყარი მარცვლებისაგან;                                                         

 ბ).კრისტალური, ამორფული, თხევადი და აირისებრი მინერალებისაგან;            

გ).არამინერალური ნაერთებისაგან;                                                                                



        დ).ქიმიური ნაერთებისაგან.                                                                                             

25.64. ქანების პლასტიკურობის მახასიატებლებია: 

ა) სრული დეფორმაციების მოდული,პლასტიკურობის კოეფიციენტი, 

   პლასტიკურობის მოდული;                                                                                            

ბ) ძვრის მოდული,სიმაგრე,პუასონის კოეფიციენტი;                                                 

გ) იუნგის მოდული და ფორიანობის კოეფიციენტი;                                                   

დ) მოცულობიტი კუმშვის კოეფიციენტი და ფორიანობა.                                         

25.65.  ქანების თბური თვისებებია: 

ა) არეკვლის კოეფიციენტი, გარდატეხის კოეფიციენტი და დიელექტრიკული 

     შეღწევადობა;                                                                                                                            

ბ) შთანთქმის კოეფიციენტი, კიურის ტემპერატურა და ტალღური წინააღ- 

     მდეგობა;                                                                                                                                    

გ) ნეიტრონების შენელების დრო და კოერციტიული ძალა;                                           

დ) ფაზური გარდაქმნის კოეფიციენტი, თერმული გაფართოვების კოეფიციენტი 

    და ხვედრითი თბოტევადობა;                                                                                               

25.66. ქანების სიმტკიცის მახასიაTებლებია; 

ა) პლასტიკურობის მოდული, ფორიანობა და ხახუნის კუთხე.                               

ბ) შეჭიდულობის კოეფიციენტი და ხახუნის კუთხე;                                                  

გ) იუნგის მოდული და სიხისტე;                                                                                     

დ) ტენიანობა და ფორიანობა.     

                                                                      

25.67.  პროფ.მ.მ.პროტოდიაკონოვის კლასიფიკაციის მიხედვით მეტად მაგარ 

       ქანებს განეკუთვნებიან: 

ა) თიხაფიქლები,ქვანახშირი და მერგელები;                                                                

ბ) ქვიშაკვები, კირქვები და ლიოსები                                                                              

გ)კონგლომერატები, თიხები და რკინის მადნები;                                                        



დ) კვარცული პორფირები, კაჟოვანი ფიქლები და კვარციტები                    

25.68.  პროფ.მ.მ.პროტოდიაკონოვის კლასიფიკაციის მიხედვით საშუალო სიმაგრის ქანებისათვის 

სიმაგრის კოეფიციენტი -f ტოლია: 

ა) f=1,5;                                                                                                                          

ბ) f=8;                                                                                                                            

გ) f=0,5;                                                                                                                         

 დ) f=4.     

25.69. ცალკეულ შემადგენელ ნაწილაკებს შორის კავშირის ხასიათის მიხედვით ქანები იყოფიან: 

ა).ფხვიერ, შეკავშირებულ და მაგარ ქანებად;                                                              

ბ) პლასტიკურ,დენად და მყარ ქანებად;                                                                       

გ) კრისტალურ, ამორფულ და მყარ ქანებად;                                                               

დ) მარტივ და რთულ ქანებად.                                                                                                                               

25.70 .  ქანების თბოგამტარობა და ელექტროგამტარობა მით უფრო ნაკლებია, რაც 

        მეტია მათი: 

ა)  ფორიანობის კოეფიციენტი;                                                                                  

ბ) იუნგის მოდული;                                                                                                    

გ) შეჭიდულობის კოეფიციენტი;                                                                             

  დ) შინაგანი ხახუნის კუთხე.                                                                                

25.71. ქანების რეოლოგიური თვისებებია: 

ა) ცოცვადობა, რელაქსაცია და ხანქრძლივი სიმტკიცე;                                               

ბ) განივი დეფორმაციების კოეფიციენტი და სიმკვრივე;                                            

გ) ხახუნის კუთხე და სიბლანტე;                                                                                         

დ) ფორიანობა და ბზარიანობა;                                                           

25.72. გაშიშვლებული ქანების მდგრადობისათვის აუცილებელია მის კონტურზე                                  

       დაცული იყოს პირობა: 



ა)   [ σკ]>                                                                                                                                                          

ბ)   [σკ] >  σ1,       [σგ]> σ3 .                                                                                                                                               

გ)   [σკ] <  σ1,                                                                                                                                                                                

დ)  [σკ] <  σ1,       [σგ]< σ3 .                                                                                                      

25.73. ჰიდროსტატიკური დატვირთვების შემთხვევაში წრიული ფორმის გვირაბის 

ირგვლივ ძაბვათა კომპონენტები გამოითვლება ფორმულებით: 

ა)    σr=γΗ(1-R²/r²);      σΘ=γΗ(1+R²/r²);                                     

ბ)    σr=γΗ  ;           σΘ=λγΗ  ;                 

გ)     εr=(1/E)[σr-µ(σΘ+σΘ);       σr= σΘ;       

დ)     εr=(1/E)[σr-µ(σΘ+σΘ);       σr=εE.    

25.74. გაუმაგრებელი გვირაბების კლასიფიკაცია  მდგრადობის მიხედვით 

       შემდეგია: 

ა) მტკიცე, საშუალო სიმკიცის და ნაკლებად მტკიცე;      

ბ) მდგრადი, საშუალო მდგრადობის და არამდგრადი;      

გ) მდგრადი და არამდგრადი;         

დ) მდგრადი,საშუალო მდგრადობის,არამდგრადი და ძალზე არამდგრადი.  

 

25.75. მცირე სიღრმეზე განლაგებული გვირაბებისათვის სამაგრზე განვითარებული 

დატვირთვები ძირითადად ფორმირდება: 

ა) ბუნებრივი წონასწორობის თაღის წარმოქმნის შედეგად;     

ბ) გარემომცველ ქანებში ძვრის დეფორმაციების განვითარებით;    

გ) სამთო დარტყმების შედეგად;         

დ) ნახშირისა და გაზის უეცარი გამოტყორცნით.  

25.76.  ქანთა მასივის საწყისი დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა ძირითადად   

      განპირობებულია:                                    

ა) მზისა და მთვარის მიზიდულობის ძალებით;                                                          



ბ) ქანების შეჩიდულობის ძალებით;                                                                               

გ) გრავიტაციის,ტექტონიკური და სეისმური ძალებით;       

დ) სედაპირზე განლაგებული შენობა-ნაგებობების წონით.    

25.77.  ქვემოთ მოყვანილი გამოსახულებათაგან    რომელია ქანების სიმტკიცის 

        პირობა: 

ა)       dσr⁄dr+(σr-σθ)/r=0;        

ბ)      dεΘ/dr-(εΘ-εr)/r=0;        

გ)      εr=(1/E)[σr-µ(σΘ+σΘ);        

დ)     σ1-(2λ+1)σ3=σკ.        

 

25.78. რგოლურ სამაგრ კონსტრუქციებში აღძრული ძალვებიდან, რომელია განივი        

     განაწილების გრაფიკი?  

 

25.79. or paralelur sibrtyeebs Soris moTavsebuli naleqi qanis   



  dagroveba   aris:  

a) sabado 

b) budobi 

g) fena 

d) minerali 

 

25.80.  fenis sageb da saxurav gverdebs Soris normaluri manZilia 1,20 m;   

   ras uwodeben aseT fens? 

a) Zalze Txeli 

b) Teli 

g) saSualo sisqis 

d) sqeli 

25.81. fenis daxris kuTxea 300, rogori fenia igi? 

a) damreci 

b) cicabo 

g) cicabod daxrili 

      d) daxrili 

25.82. rogori gvirabia gezenki? 

a) horizontaluri 

b) vertikaluri 

      g) daxrili 

d) diagonaluri 

25.83. Streki aris fenis ganvrcobiT (mimarTebiT) gayvanili: 

a) horizontaluri gvirabi 

b) daxrili gvirabi 

g) vertkaluri gvirabi 

d) diagonaluri gvirabi 



25.84. grZeli gvirabi sadac xdeba uSualod wiaRiseulis amoReba aris: 

a) Streki 

b) Stolni 

g) bremsbergi 

d) lavi 

 

25.85. mosamzadebeli gavirabebis Senaxvis TvalsazrisiT umjobesia   

  miviRoT: 

a) damuSavebis mTliani sistema 

b) damuSavebis sveturi sistema 

g) grZeli sangrevebiT damuSavebis sistema 

d) aRmavali (daRmavali) svetebiT damuSavebis sistema 

25.86. cicabo fenis damuSavebisas sawmend sangrevSi kombainis muSaobis sqema 

SeiZleba iyos: 

a) maqosebri sqemiT 

b) ormxrivi sqemiT 

g) calmxrivi sqemiT 

d) zevidan qveviT 

25.87. fenis sisqis 1,2 m-mde sawmend sangrevSi amosaRebi zolis sigane unda  

   iyos: 

a) 1,0 m 

b) 0,8 m 

g) 0,63 m 

d) 0m5 m 

25.88. uSualo WerSi mdgradi qanebis ganlagebisas gamoyenebul unda iqnes? 

a) Semkavebeli tipis meqanizebuli samagri 

b) gadamRobi tipis samagri 



g) liTonis individualuri samagri 

d) agregatuli samagri 

25.89. uSualo WerSi susti magram arafxvieri qanebisas gamoyenebul unda iqnes: 

a) gadamRobi tipis samagri 

b) agregatuli samagri 

g) Semkavebel-gadamRobi tipis samagri 

d) xis individualuri samagri 

25.90. cicabo fenis uSualo WerSi mdgradi qanebis ganlagebisas umjobesia miviRoT 

Weris marTvis xerxi: 

a) mTliani CamoqceviT 

b) nawilobrivi CamoqceviT 

g) mTliani amovsebiT 

d) nawilobrivi amovsebiT  

25.91. cicabo fenis damuSavebisas amosaRebi zolis sigane Seadgens: 

a) 0,5 m 

b) 0,9 m 

g) 0,8 m 

d) 0,63 m 

25.92. Weris mesrul samagrze mTliani Camoqcevisas mesrul samagrSi daqanebiT unda 

daitovos fanjara: 

a) yoveli 2÷3 metris Semdeg 

b) yoveli 5÷6 m-is Semdeg 

g) yoveli 6÷8 m-is Semdeg 

d) ar unda daitovos saerTod 

25.93. daaxloebuli fenebis damuSavebisas pirvel rigSi gamoRebuli unda iqnes: 

a) zeda feni 

b) qveda feni 



g) yvela feni erTdroulad 

25.94. fenTa wyebis 180-mde daxrisas damxmare gamxsnel gvirabad gamoiyeneba: 

a) gezenki 

b) kverSlagi 

g) bremsbegi 

d) qanobi 

25.95. fenTa wyebis 16-180-mde daxrisas momzadeba SeiZleba iyos: 

a) sasarTule 

b) sapanele 

g) sahorizonte 

d) blokuri 

25.96. mTagoriani reliefis SemTxvevaSi Saxtis velis gaxsna unda moxdes: 

a) kverSlagiT 

b) WauriT 

g) StolniT 

d) daxrili WauriT 

25.97. naxSiris mtveriT gamowveuli profesiuli daavadebaa: 

a) silikozi 

b) antrakozi 

g) tuberkulozi 

25.98. fardobiTi gazsiuxvis mixedviT feni 8,0 m3/t miekTvneba: 

a) pirvel kategrias 

b) zekategorias 

g) meore kategorias 

d) kategoriis gareSe 

25.99. naxSiris mtveris CaxSobis efeqturi xaerxia: 

a) morwyva datvirTvis adgilebSi 



b) masivis winaswari datenianeba 

g) mongrevis procesSi wylis Wavlis dasxureba 

d) mtverdamWeri mowyobilobis gamoyeneba 

25.100. WaburRilebis sigrZe calmxrivi sqemiT ganlagebisas unda iyos: 

a) lavis sigrZeze 15,0 m-iT naklebi 

b) lavis sigrZeze 5,0 m-iT naklebi 

g) lavis sigrZis toli 

d) lavis sigrZis naxevari 

25.101. lavis amoamaval WavlSi haeris temperatura unda iyos: 

a) 180C naklebi 

b) 220C naklebi 

g) 280C naklebi 

d) ar unda aRemetebodes Semavali haeris temperaturas 

25.102. ra farglebSi cvalebadobs feTqebadi nivTierebis vaznis wona? 

a) 5-10 g 

b) 30-50 g 

g) 100-300 g 

d) 1000-120 g 

25.103. romeli nivTiereba gamoiyeneba cecxlgamtar zonaris dasamzadeblad? 

a) heqsogeni 

b) amoniti 

g) trotili 

d) denTi 

25.104. asafeTqeblad gamzadebuli feTqebadi nivTierebis garkveul nawils    

   ewodeba? 

a) saalebeli milaki 



b) detonatori 

g) muxti 

d) damrtymeli vazna 

25.105. ras ewodeba damuxtvis koeficienti? 

a) Spuris sigrZis Sefardebas dacobis sigrZesTan 

b) Spuris moculobis sefardebas samuxto kameris moculobasTan 

g) samuxto kameris moculobis Sefardebas muxtis moculobasTan 

d) muxtis moculobis Sefardebas samuxto kameris moculobasTan  

25.106. ra aris ZiriTadi damaxasiaTebeli Tviseba rac garemos ngrevis mizezs 

warmoedgens? 

a) temperaturis mkveTri gazrda 

b) siTburi energis didi raodenobiT gamoyofa 

g) afeTqebis adgilze wnevis mkveTri gazrda 

d) afeTqebis airebis didi raodenobiT warmoqmna 

25.107. sawmendi kombaini fens amuSavebs: 

a) mTlian sisqeze pirmodebis siganeze 

b) axleCs fens Txel anaTlebad 

g) amuSavebs mxolod fenis zeda dastas 

25.108. cicabo fenebis sworxazobrivi samgreviT damuSabis dros sawmendi sangrevi 

ganlagdeba: 

a) marTobulad 

b) garkveuli kuTxiT masivisaken gadaxriT 

g) gamouSavebuli sivrcisken gadaxriT 

d) diagonalurad 

20.109. Weris marTva mdored daSvebiT gamoiyeneba? 

a) WerSi Runvadi qanebis ganlagebisas 

b) niadagis burcvadobisas 



g) Runvadi da burcvadi gverdiTi qanebisas 

d) susti da saSualo simdgradis qanebisas 

 

20.110. lavSi amosaRebi zolis 1,0 m-mde siganisas gvaqvs: 

a) farTopirmodebiani amoReba 

b) viwropirmodebiani amoReba 

g) mcire pirmodebiani amoReba 

d) viwro zolebad amoReba 

25.111. meqanizebuli samagris SerCeva xdeba: 

a) fenis sisqis mixedviT 

b) fenis daxris kuTxis ixedviT 

g) gverdiTi qanebis Tvisebebis mixedviT 

d) yvela am Tvisebebis gaTvaliswinebiT 

25.112. madneul sabadoTa damuSavebis ZiriTadi teqnologiuri sqema aris: 

a) madnis dasawyobebiT 

b) madnis gamoqveSebiT 

g) madnis CamoqceviT 

25.113. endogenur xanZrebTan brZolis efeqturi saSualebaa: 

a) xanZris keris ganiaveba 

b) xanZis keris izolireba 

d) gamomuySavebuli sivrcis profilaqtikuri dalamva 

25.114. damuSavebis mTliani sistemisas: 

a) mosamzadebeli da sawmendi samuSaoebi mimdinareopbs erTdroulad  

   erTi mimarTulebiT 

b) mosamzadebeli da sawmendi samuSaoebi mimdinareobs  

   TanmimdevrobiT erTmaneTis sawinaaRmdego mimarTulebiT 

g) sawmendi samuSaoebi mimdinareobs pirdapiri svliT da ukusvliT 



25.115. damuSavebis kameruli sistemisas 

a) mosamzadebeli da sawmendi samuSaoebi mimdinareopbs erTdroulad  

   erTi mimarTulebiT 

b) mosamzadebeli da sawmendi samuSaoebi mimdinareobs Tanmimdevro-  

   biT erTmaneTis sawinaaRmdego mimarTulebiT 

g) sawmendi samuSaoebi mimdinareobs pirdapiri svliT da ukusvliT 

25.116. sabados gaxsnisas daxrili WaurebiT: 

a) ZiriTad gamxsnel gvirabebs aqvT vertikaluri ganlageba sivrceSi 

b) ZiriTad gamxsnel gvirabebs aqvT daxrili ganlageba sivrceSi 

g) ZiriTad gamxsnel gvirabebs aqvT horizontaluri ganlageba 

25.117. sasarTule momzadebisas: 

a) sawmendi sangrevebi gadaadgildeba ganvrcobiT saSaxto velis  

   naxevar sigrZeze ganvrcobiT 

b) sawmendi sangrevi gadaadgildeba saSaxto velis meoTxed sigZeze   

   ganvrcobiT 

g) sawmendi sangrevi gadaadgildeba daqanebiT an aRmavlobiT 

25.118. erThorizontiani momzadebisas: 

a) sawmendi sangrevebei gadaadgildeba ganvrcobiT saSaxto velis  

   naxevar sigrZeze ganvrcobiT 

b) sawmendi sangrevi gadaadgildeba saSaxto velis meoTxed sigZeze  

   ganvrcobiT 

g) sawmendi sangrevi gadaadgildeba daqanebiT an aRmavlobiT 

25.119. gvirabiebis gayvanis Cveulebrivi xerxi gulisxmobs: 

a) gayvanas qanebis fizikur-meqanikuri Tvisebebis SecvliT 

b) sagamyvano RonisZiebebs gvirabSi wylis modenis likvidaciis  

   uzrunvelsayofad 



g) gvirabis gayvanas qanis mongrevis saSualebaTa mixedviT (burRva-afeTqebiT, 

gvirabgamyvani kombainebiTa da meqanikuri  

   instrumentebiT) 

d) girabis gayvanas qanebis winaswari cementaciiT 

 

25.120. erTgvarovan rbil qanebSi gvirabis gayvanis damaxasiaTebel magaliTs 

warmoadgens: 

a) Strekis gayvana naxSiris sqel fenSi 

b) savele Strekis gayvana 

g) tunelis gayvana 

d) qanobis gayvana naxSiris Txel fenebSi 

25.121. gvirabis sangrevis afeTqebisas saWiroa Semdegi pirobebis Sesruleba: 

a) gvirabis saproeqto kveTis dacva; qanis Tanabari da zomieri damsxvreva. 

Spuris sigrZis maqsimaluri gamoyeneba 

b) ar davazianoT saliandago mowyobiloba, gadamyvani isrebi da  

   saelmavlo depo 

g) ar davazianoT feTqebadi nivTierebis sawyobi 

d) ar davazianoT saventilacio Wauri da saventilacio danadgari 

25.122. cecxluri afeTqebisaTvis iyeneben: 

a) eleqtrodetonatorebs 

b) sadetonacio zonars 

g) kafsul-detonatorebs 

d) miwisqveSa milgayvanilobas 

 

25.123. feTqebadi nivTierebis muxtis sidide iangariSeba formuliT 

a) 
S

Q
V =  

b) VqQ ⋅=  



g) 
V

lN
t 1

1

⋅
=  

d) 
S

f
n 7,2=  

25.124. daniSnulebis mixedviT Spurebi iyofa sam ZiriTad jgufad: 

a) sayelavi, momngrevi da gamtyorcni 

b) sayelavi, momngrevi da sakonturo 

g) gamtyorcni, sakonturo da sakontrolo 

d) sabaziso, sayelavi da gamtyorcni 

25.125. gvirabis sangrevis ganiavebis yvelaze gavrcelebuli meTodia: 

a) ganiaveba difuziis xarjze 

b) ganiaveba adgilobrivi moqmedebis ventilatoriT 

g) ganiaveba kumSuli haeriT 

d) ganiaveba saerTo saSaxto depresiis gamoyenebiT 

25.126. saxvetebian mtvirTav manqanebs miekuTvnebian: 

a) ПМБ-1, 1 ПМБ-2, 2ПМБ-2 

b) ПМЛ-5, ППН-2, ППМ-4м 

g) ЭКГ-5, ЭКГ-5,5 

d) БУ-1, СБУ-2 

25.127. gvirabgamyvani kompleqsi КГ-1Т gankuTvnilia: 

a) mrudxazovani aRmavali gvirabebisaTvis, romelTa kveTi sinaTleSi   15-25 m2-

ia 

b) mrudxazovani daRmavali gvirabebisaTvis, romelTa kveTi  

   sinaTleSi 15-25 m2-ia 

g) sworxazovani Tarazuli gvirabebisaTvis, romelTa kveTi  

   sinaTleSi 8,8-17,0 m2-ia 

d) vertikaluri gvirabebisaTvis 



25.128. trapeciuli da marTkuTxa kveTis gvirabebSi mizanSewonilia gamoyenebul iqnes: 

a) asawyobi rkinabetonis TaRovani konstruqciebi 

b) liTonis TaRuri damTmobi samagri da TaRur saxsrovani samagri 

g) rkina betonis tubinguri samagri. monoliTuri betonis samagri 

d) xis samagri. samagri CarCoebi rkinabetonis ilisebri bigebiTa da aseTive 

uRliT; rkinabetonis milisebri bigebiTa da ortesebuli koWebis uRliT. 

25.129. gvirabebis gayvanisas damxmare samuSaoebs miekuTvneba: 

a. droebiTi samagris dadgma. wyalsarini arxebis mowyoba. liandagis  

  dageba. milsadenebisa da kabelebis gayvana. gvirabebis ganaTeba 

b. xis samagris elementebis damzadeba. bigebis damuSaveba  

  antiseptikuri xsnariT. CarCos SeRebva 

g. betonis momzadeba. deformirebuli yalibis gasworeba.  

d. liTonis samagris deformirebuli elementebis gasworeba.  

   daTmobis kvanZebis dazeTva. samagris amoximva da amoyorva. 

25.130. qanis manqanuri mongreviT gayvanis xerxs miekuTvneba: 

a. gayvana eqskavatorebiT; gayvana buldozerebiT 

b. gayvana sangrevi CaquCebiT. gayvana qanis hidromongreviT. gayvana  

  kombainebis saSualebiT 

g. gayvana Casasobi samagris gamoyenebiT 

d. gayvana koSkuri tipis saburRi urikebiT (ББК-4) 

25.131. sasargeblo namarxisa da fuWi qanis gancalkavebuli gamoRebis dros  

   Strekis gayvana SeiZleba warmoebdes: 

a. viwro WriliT an farTo WriliT 

b. viwro ybiT an farTo ybiT 

g. viwro sangreviT an farTo sangreviT 

d. viwro gvirabiT an farTo gvirabiT 

25.132. farTo sangreviT gayvana SeiZleba: 



a. qveda, zeda an ormxrivi ubiT 

b. farTo ubiT 

g. mSrali ubiT 

d. didganivkveTiani ubiT 

25.133. qanobis daRmavlobiT gayvanis SemTxvevaSi arasasurvel movlenas  

   warmoadgens: 

a. wylis dagroveba sangrevSi 

b. meTanis dagroveba sangrevSi 

g. saamSeneblo nagavis dagroveba sangrevSi 

d. samagri konstruqciebis Tavmoyra sangrevSi 

25.134. qvemoT CamoTvlilTagan romeli sqema ar gamoiyeneba kameris TaRuri nawilis 

agebis dros? 

a. gayvana sruli kveTiT 

b. gayvana naxSirisa da fuWi qanis gancalkavebuli gamoRebiT 

g. gayvana TaRqveSa Wrilis xerxiT 

d. gayvana konturze amonaWris gakeTebiT 

25.135. saskipe Wauris ZiriTadi daniSnulebaa: 

a. Saxtis gasaniavblad saWiro haeris miwodeba 

b. masalebis miwodeba 

g. mopovebuli wiaRiseulis amotana zedapirze 

d. xalxis gadayvana 

25.136. `profometriT~ ganisazRvreba: 

a. armaturis korozia 

b. armaturis sigrZe 

g. armaturaTa SeuRlebis medegoba 

d. armaturis mdebareoba rkinabetonSi 

25.137. `kompaqtiT~ izomeba: 



a. xe-masalis bzarianoba 

b. xe-masalis simtkice kumSvaze 

g. xe-masalis tenianoba 

d. xe-masalis eleqtrogamtaroba 

25.138. ra ewodeba Wauris pirze ganlagebul droebiT nagebobas romlic emsaxureba 

Wauris mSeneblobas? 

a. droebiTi owinari 

b. droebiTi urnali 

g. droebiTi Wamwevi 

d. droebiTi iribula 

25.139. ცალკეულ შემადგენელ ნაწილაკებს შორის კავშირის ხასიათის მიხედვით ქანები იყოფიან: 

ა).ფხვიერ, შეკავშირებულ და მაგარ ქანებად;                                                              

ბ) პლასტიკურ,დენად და მყარ ქანებად;                                                                       

გ) კრისტალურ, ამორფულ და მყარ ქანებად;                                                               

დ) მარტივ და რთულ ქანებად.     

25.140. ქანების დრეკადობის მახასიათებლებია: 

ა) ხახუნის კუთხე, შეჭიდულობა და სიმტკიცე;                                                          

ბ) იუნგის მოდული და პუასონის კოეფიციენტი ;                                                      

გ) ძვრის მოდული და პლასტიკურობის რიცხვი;                                                        

დ) ფორიანობა და ბზარიანობა.                                                                                       

25.141. ქანების პლასტიკურობის მახასიატებლებია: 

ა) სრული დეფორმაციების მოდული,პლასტიკურობის კოეფიციენტი, 

  პლასტიკურობის მოდული;                                                                                            

ბ) ძვრის მოდული,სიმაგრე,პუასონის კოეფიციენტი;                                                 

გ) იუნგის მოდული და ფორიანობის კოეფიციენტი;                                                   

დ) მოცულობიტი კუმშვის კოეფიციენტი და ფორიანობა.                                         

25.142. ქანების სიმტკიცის მახასიაTებლებია; 



ა) პლასტიკურობის მოდული, ფორიანობა და ხახუნის კუთხე.                               

ბ) შეჭიდულობის კოეფიციენტი და ხახუნის კუთხე;                                                  

გ) იუნგის მოდული და სიხისტე;                                                                                     

დ) ტენიანობა და ფორიანობა.                                                                               

25.143.  ქანების რეოლოგიური თვისებებია: 

ა) ცოცვადობა, რელაქსაცია და ხანქრძლივი სიმტკიცე;                                               

ბ) განივი დეფორმაციების კოეფიციენტი და სიმკვრივე;                                            

გ) ხახუნის კუთხე და სიბლანტე;                                                                                         

დ) ფორიანობა და ბზარიანობა;                                                                                   

25.144. პროფ.მ.მ.პროტოდიაკონოვის კლასიფიკაციის მიხედვით მეტად მაგარ 

ქანებს განეკუთვნებიან: 

ა) თიხაფიქლები,ქვანახშირი და მერგელები;                                                                

ბ) ქვიშაკვები, კირქვები და ლიოსები                                                                              

გ)კონგლომერატები, თიხები და რკინის მადნები;                                                        

დ) კვარცული პორფირები, კაჟოვანი ფიქლები და კვარციტები                                 

25.145.  პროფ.მ.მ.პროტოდიაკონოვის კლასიფიკაციის მიხედვით საშუალო სიმაგრის ქანებისათვის 

სიმაგრის კოეფიციენტი -f ტოლია: 

ა) f=1,5;                                                                                                                          

ბ) f=8;                                                                                                                            

გ) f=0,5;                                                                                                                         

 დ) f=4.      

                                                                                                                     

25.146.  ქანების თბური თვისებებია: 

ა) არეკვლის კოეფიციენტი, გარდატეხის კოეფიციენტი და დიელექტრიკული 

     შეღწევადობა;                                                                                                                            



ბ) შთანთქმის კოეფიციენტი, კიურის ტემპერატურა და ტალღური წინააღ- 

     მდეგობა;                                                                                                                                    

გ) ნეიტრონების შენელების დრო და კოერციტიული ძალა;                                           

დ) ფაზური გარდაქმნის კოეფიციენტი, თერმული გაფართოვების კოეფიციენტი 

    და ხვედრითი თბოტევადობა;         

                                                                                       

25.147.  ქანების თბოგამტარობა და ელექტროგამტარობა მით უფრო ნაკლებია, რაც 

        მეტია მათი: 

ა)  ფორიანობის კოეფიციენტი;                                                                                  

ბ) იუნგის მოდული;                                                                                                    

გ) შეჭიდულობის კოეფიციენტი;                                                                             

  დ) შინაგანი ხახუნის კუთხე.                                                                                          

25.148. გაშიშვლებული ქანების მდგრადობისათვის აუცილებელია მის კონტურზე                                  

       დაცული იყოს პირობა: 

ა)   [ σკ]>                                                                                                                                                           

ბ)   [σკ] >  σ1,       [σგ]> σ3 .                                                                                                                                               

გ)   [σკ] <  σ1,                                                                                                                                                                                

დ)  [σკ] <  σ1,       [σგ]< σ3 .                                                                                                      

                                                                                             

25.149.  ქანთა მასივის საწყისი დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა ძირითადად  

განპირობებულია:                                    

ა) მზისა და მთვარის მიზიდულობის ძალებით;                                                          

ბ) ქანების შეჩიდულობის ძალებით;                                                                               

გ) გრავიტაციის,ტექტონიკური და სეისმური ძალებით;        

დ) სედაპირზე განლაგებული შენობა-ნაგებობების წონით.    

25.150. გაუმაგრებელი  გვირაბების კლასიფიკაცია  მდგრადობის  

მიხედვი  შემდეგია: 



ა) მტკიცე, საშუალო სიმკიცის და ნაკლებად მტკიცე;      

ბ) მდგრადი, საშუალო მდგრადობის და არამდგრადი;      

გ) მდგრადი და არამდგრადი;         

დ) მდგრადი,საშუალო მდგრადობის,არამდგრადი და ძალზე არამდგრადი.  

25.151. მცირე სიღრმეზე განლაგებული გვირაბებისათვის სამაგრზე განვითარებული   დატვირთვები 

ძირითადად ფორმირდება: 

ა) ბუნებრივი წონასწორობის თაღის წარმოქმნის შედეგად;     

ბ) გარემომცველ ქანებში ძვრის დეფორმაციების განვითარებით;    

გ) სამთო დარტყმების შედეგად;         

დ) ნახშირისა და გაზის უეცარი გამოტყორცნით.      

25.152. ქვემოთ მოყვანილი განტოლებათაგან რომელია წონასწორობის განტოლება: 

ა)    dσr⁄dr+(σr-σθ)/r=0;         

ბ)   dεΘ/dr-(εΘ-εr)/r=0;                   

გ)   εr=(1/E)[σr-µ(σΘ+σΘ);                     

დ)   σ1-(2λ+1)σ3=σკ.         

25.153. ქვემოთ მოყვანილი გამოსახულებათაგან    რომელია ქანების სიმტკიცის 

     პირობა: 

ა)    dσr⁄dr+(σr-σθ)/r=0;        

ბ)    dεΘ/dr-(εΘ-εr)/r=0;        

გ)     εr=(1/E)[σr-µ(σΘ+σΘ);        

დ)     σ1-(2λ+1)σ3=σკ.  

 

       

25.154. ჰიდროსტატიკური დატვირთვების შემთხვევაში წრიული ფორმის გვირაბის 

ირგვლივ ძაბვათა კომპონენტები გამოითვლება ფორმულებით: 

ა)    σr=γΗ(1-R²/r²);      σΘ=γΗ(1+R²/r²);                                     

ბ)    σr=γΗ  ;         σΘ=λγΗ  ;                 



 გ)     εr=(1/E)[σr-µ(σΘ+σΘ);       σr= σΘ;       

დ)     εr=(1/E)[σr-µ(σΘ+σΘ);       σr=εE.  

118-155. ra aris avtomaturi marTvis sistema? 

a. avtomaturi mmarTveli mowyobiloba 

b. regulatori 

g. gadamwodebisa da marTuli obieqtis erToblioba 

d. avtomaturi mmarTveli mowyobilobisa  da marTuli obieqtis  

   erToblioba 

118-156. daasaxeleT avtomaturi marTvis sistemaSi  Siga  da gare zemoqmedebebi 

a. Siga zemoqmedebaa mmarTveli zemoqmedeba, gare zemoqmedebebia _ mavalebeli da 

SemaSfoTebeli zemoqmedebebi 

b. Siga zemoqmedebaa mavalebeli zemoqmedeba, gare zemoqmedebebia _ mmarTveli da 

SemaSfoTebeli zemoqmedebebi 

g. Siga zemoqmedebaa SemaSfoTebeli zemoqmedeba, gare zemoqmedebebia _ 

mmarTveli da mavalebeli zemoqmedebebi 

d. Siga zemoqmedebebia mmarTveli da mavalebeli zemoqmedebebi, gare zemoqmedeba 

_ SemaSfoTebeli zemoqmedeba 

118-157. ras Seiswavlis avtomaturi marTvis Teiria? 

a. avtomaturi marTvis sistemebis agebis principebs da maTi mdgradobis 

sakiTxebs 

b. avtomaturi marTvis sistemebis diferecialur gantolebebs  da  mdgradobas 

g. avtomaturi marTvis sistemebis agebis principebs da maTSi mimdinare 

procesebis kanonzomierebebs 

d. avtomaturi marTvis sistemebis gantolebebs  da maTi amoxsnis meTodebs 

 

118-159. avtomaturi marTvis sistemis rogori struqtura miiReba misi  

       danawevrebiT elementebis daniSnulebis mixedviT? 

a. konstruqciuli 

b. funqciuri 

g. algoriTmuli 



d. kombinirebuli 

118-160. marTvis romeli fundameturi principi iTvaliswinebs marTuli sididis 

kontrols? 

a. gadaxris mixedviT marTvis principi 

b. davalebis mixedviT marTvis principi 

 g. SeSfoTebis mixedviT marTvis principi 

d. kombinirebuli 

118-161. romeli avtomaturi marTvis sistemis funqcionirebis algoriTmi  

       iTvaliswinebs orkonturian marTvas? 

a. stabilizaciis sistemis 

b. programuli da mimyoli sistemebis 

c.  g. eqstremaluri sistemis 

d. adapturi sistemis 

 

118-162. rogori gantolebiT aRiwereba wrfivi avtomaturi marTvis sistema? 

a. romelic mxolod pirveli xarisxis cvladebs moicavs 

b. romelic mxolod pirveli rigis warmoebulebs moicavs 

g. romelic mxolod pirveli xarisxis cvladebsa da pirveli rigis   

warmoebulebs moicavs 

d. romelic mxolod pirveli xarisxis cvladebsa da pirveli xarisxis 

nebismieri rigis  warmoebulebs moicavs 

118-163. ra aris rgolis gadacemis koeficienti? 

a. rgolis gamosavali da Sesavali sidideebis fardoba damyarebul 

statikur reJimSi 

b. rgolis gamosavali da Sesavali sidideebis fardoba damyarebul 

dinamikur reJimSi 

g. rgolis gamosavali da Sesavali sidideebis fardoba gardamaval 

reJimSi; 

           d. gaZlierebis koeficienti 

 

118-164. ra aris rgolis gadacemis funqcia? 



a. rgolis gamosavali da Sesavali sidideebis laplasis gamosaxulebaTa  

fardoba 

b. rgolis gamosavali da Sesavali sidideebis laplasis gamosaxulebaTa  

fardoba nulovani sawyisi pirobebisaTvis 

g. rgolis gamosavali da Sesavali sidideebis laplasis gamosaxulebaTa  

fardoba nebismieri sawyisi pirobebisaTvis 

d. rgolis Sesavali da gamosavali sidideebis laplasis gamosaxulebaTa  

fardoba 

 

 

118-165. ra aris rgolis gardamavali funqcia? 

a. rgolis gamosavali sididis droSi cvalebadobis kanoni Sesavalze erTeuli 

safexurovani zemoqmedebisas  

b. rgolis gamosavali sididis droSi cvalebadobis kanoni Sesavalze erTeuli 

impulsuri zemoqmedebisas  

g. rgolis gamosavali sididis droSi cvalebadobis kanoni Sesavalze 

sinusoiduri zemoqmedebisas 

d. rgolis gamosavali sididis droSi cvalebadobis kanoni Sesavalze 

erTdrouli erTeuli impulsuri da safexurovani zemoqmedebisas 

 

118-166. ras gamoxatavs rgolis amplitudr-fazuri sixSiruli funqcia? 

a. veqtorul formaSi gamosaxuli gamosavali da Sesavali sinusoiduri 

signalebis fardobas damyarebul reJimSi 

b. gamosavali da Sesavali sinusoiduri signalebis amplitudebis fardobas 

damyarebul reJimSi 

 g. veqtorul formaSi gamosaxuli gamosavali da Sesavali sinusoiduri 

signalebis fazaTa sxvaobas damyarebul reJimSi 

 d. gamosavali da Sesavali sinusoiduri signalebis amplitudebis fardobas 

gardamaval reJimSi 

 

118-167. romeli tipuri rgoli aRiwereba pirveli rigis wrfivi diferencialuri  



       gantolebiT? 

a. uinercio 

b. aperioduli 

g. rxeviTi 

   d. mogviane 

 

118-168. romeli tipuri rgoli aRiwereba meore rigis wrfivi diferencialuri  

       gantolebiT? 

a. aperioduli 

b. rxeviTi  

g. madiferencirebeli 

d. maintegrebeli 

 

118-169. erTtevadobiani rgolis gadacemis funqciis gamosaxulebaSi ra  

       gviCvenebs rgolis inerciulobas? 

a. gadacemis koeficienti 

b. gadacemis koecientisa da drois mudmivas fardoba 

g. gadacemis koecientisa da drois mudmivas namravli 

   d. drois mudmiva 

118-170. rogor sistemas ewodeba mdgradi? 

a. romelic SeSfoTebamde mudmivad wonasworobaSia 

b. romelic SeSfoTebis Sedegad wonasworobidan gamosvlis Semdeg kvlav 

miiswrafis wonasworobisaken 

g. romelic SeSfoTebis Sedegad wonasworobidan gamosvlis Semdeg swrafad 

aRidgens wonasworobas 

d. romelic SeSfoTebis Sedegad wonasworobidan ar gamodis 

118-171. rogori fesvebi aqvs mdgradi sistemis maxasiaTebel gantolebas? 

a. yvela namdvili fesvi da yvela kompleqsuri fesvis namdvili nawili  

dadebiTia 

b. yvela namdvili fesvi da yvela kompleqsuri fesvis namdvili nawili 

uaryofiTia 

g. namdvili fesvebis raodenoba Warbobs kompleqsuri fesvebis  



   raodenobas 

d. mxolod namdvili fesvebi  

118-172. romelia sistemis mdgradobis algebruli kriteriumi? 

a. gurvicis kriteriumi 

b. mixailovis kriteriumi 

g. naikvistis kriteriumi 

d. neimarkis kriteriumi 

118-173. ras iTvaliswinebs naxSiris kombainis mWreli organoebis marTva? 

a. zeda Snekis awev-dawevas `naxSiri _ qanis~ zeda sazRvris 

Sesabamisad 

b. qveda Snekis awev-dawevas `naxSiri _ qanis~ qveda sazRvris  

   Sesabamisad 

g. orive Snekis awev-dawevas `naxSiri _ qanis~ zeda da qveda sazRvris 

Sesabamisad 

        d. orive Snekis brunvis sixSiris regulirebas 

118-174. sakonveiero xazis avtomaturi marTvisas rogori TanamimdevrobiT unda  moxdes 

konveierebis amuSaveba? 

a. tvirTzidvis mimarTulebis Tanxvdenilad 

b. tvirTzidvis mimarTulebis sawinaaRmdegod 

g. yvela konveieris erTad unda CairTos 

d. jer unda CairTos konveierebis erTi naxevari, Semdeg _ meore naxevari 

 

 

118-175. sakonveiero xazis avtomaturi marTvisas rogori wesiT unda moxdes 

konveierebis avariuli gamorTva? 

a. romelime konveieris avariuli gamorTvisas danarCenebi agrZeleben 

muSaobas 

b. romelime konveieris avariuli gamorTvisas unda gamoirTos yvela 

konveieri 



g. romelime konveieris avariuli gamorTvisas unda gamoirTos yvela 

konveieri, romlebsac es konveieri awvdis tvirTs 

d. romelime konveieris avariuli gamorTvisas unda gamoirTos yvela 

konveieri, romlebic am konveiers awvdian tvirTs 

118-176. sakonveiero xazis avtomaturi marTvisas rodis fiqsirdeba konveieris  

amuSaveba? 

a. roca konveieris Zravas denis sidide miaRwevs nominalur mniSvnelobas 

b. roca CarTvis momentidan gava garkveuli dro 

g. roca konveieris sawevi organo ganaviTarebs nominalur siCqares 

d. roca CarTvis momentidan gava garkveuli dro da konveieris sawevi organo 

ganaviTarebs nominalur siCqares 

118-177. ris mixedviT xdeba tumboebis CarTva da gamorTva avtomatizebul saSaxto 

wyalamosaRvrel danadgarebSi? 

a. drois mixedviT 

b. CarTva drois mixedviT, gamorTva _ wyalsakrebSi wylis doni    mixedviT 

   g. CarTva wyalsakrebSi wylis doni mixedviT, gamorTva _ drois mixedviT; 

        d. wyalsakrebSi wylis doni mixedviT 

118-178. rogor moqmedebs sakisrebis gadametxurebisasgan dacva  avtomatizebul saSaxto 

wyalamosaRvrel danadgarebSi? 

a. gamorTavs tumbos, Tu misi an misi Zravas romelime sakisris temperaturam 

gadaaWarba C30
0 -s  

b. gamorTavs tumbos, Tu misi an misi Zravas romelime sakisris temperaturam 

gadaaWarba C05
0 -s  

g. gamorTavs tumbos, Tu misi an misi Zravas romelime sakisris temperaturam 

gadaaWarba C70
0 -s  

d. gamorTavs tumbos, Tu misi an misi Zravas romelime sakisris temperaturam 

gadaaWarba C010
0 -s  

 

118-179. ramdeni done kontroldeba maqsimalurad avtomatizebuli mTavari saSaxto 

wyalamosaRvreli danadgaris wyalsakrebSi? 

a. ori 



b. sami 

   g. oTxi 

   d. xuTi 

118-180. ra daniSnuleba aqvs saSaxto rkinigzaze elmavlis memanqanis kabinidan isrebis 

gadasayvanebis marTvisaTvis gamoyenebul sam sixSires? 

a. erTi sixSire gamoiyeneba isris gadasayvanTan elmavlis miaxlovebis 

dasafiqsireblad, meore _ isris gadasayvanad erTi mdgomareobidan 

meoreSi, mesame _ elmavlis gavlis dasafiqsireblad 

b. erTi sixSire gamoiyeneba isris gadasayvanad erTi mimarTulebiT, meore _ 

isris gadasayvanad meore mimarTulebiT, mesame _ isris gadasayvanad 

elmavlis ukan dabrunebisas  

g. erTi sixSire gamoiyeneba isris gadasayvanad erTi mimarTulebiT, meore _ 

isris gadasayvanad meore mimarTulebiT, mesame _ elmavlis 

adgilmdebareobis dasafiqsireblad 

d. arc erTi pasuxi araa swori 

 

118-181. ra SemTxvevisaTvis iTvaliswinebs Saxtis mTavari ganiavebis  

ventilatoris danadgaris avtomatizaciis sistema haeris nakadis  reversirebas? 

a. Tu xanZari moxda sazid StrekSi 

b. Tu xanZari moxda lavSi 

g. Tu xanZari moxda saventilacio StrekSi 

d. Tu xanZari moxda maRaros ezoSi 

118-182. ra ZiriTad funqcias asrulebs adgilobrivi ganiavebis ventilatoris 

avtomatizaciis sistema? 

a. gamorTavs gvirabgamyvan kombains, Tu yru sangrevSi Sewyda haeris miwodeba 

b. gamorTavs adgilobrivi ganiavebis ventilators, Tu yru sangrevSi Sewyda 

haeris miwodeba 

g. gamorTavs yru sangrevis eleqtromomxmareblebis jgufur  

  amamuSavebels, Tu  sangrevSi Sewyda haeris miwodeba 

d. axdens gvirabis ganiavebis mdgomareobis Sesaxeb signalizacias 



118-183. ra ZiriTad funqcias asrulebs Saxtis atmosferoSi meTanis Semcvelobis 

avtomaturi kontrolis sistema? 

a. gamorTavs eleqtromomxmareblebs sakontrolo adgilas, Tu meTanis 

Semcveloba HSaxtis atmosferoSi miaRwevs 1 %  

b. gamorTavs eleqtromomxmareblebs sakontrolo adgilas, Tu meTanis 

Semcveloba HSaxtis atmosferoSi miaRwevs 2 % 

g. gamorTavs eleqtromomxmareblebs sakontrolo adgilas, Tu meTanis 

Semcveloba HSaxtis atmosferoSi miaRwevs 3 % 

d. gamorTavs eleqtromomxmareblebs sakontrolo adgilas, Tu meTanis 

Semcveloba HSaxtis atmosferoSi miaRwevs 4 % 

 

118-184. romeli fizikuri sididis gasazomad gamoiyeneba diferencialur-

transformatoruli gadamwodi (gardamqmneli)? 

 a. pulpis simkvrivis 

          b. temperaturis 

          g. meqanikuri gadaadgilebis 

          d. siCqaris 

118-185. CamoTvlili gadamwodebidan romeli gamoiyeneba pulpis ionuri  

       Sedgenilobis gasazomad? 

a. potenciometruli gadamwodi 

b. areometri 

g. diferencialuri manometri 

d. radioizotopuri gadamwodi 

118-186. romeli gadamwodiT ar xdeba madnis da pulpis xarjis kontroli? 

a. tenzogadamwodi 

b.  rotametri 

g. konveieruli saswori 

d. eleqtromagnituri gadamwodi 



118-187. riTi gansxvavdeba gadamwodis  signalis gazomvis kompensaciis meTodi  sxva 

meTodebisagan? 

a. Sida ukukavSiriT, riTac xdeba gadamwodis signalis gawonasworeba 

b. imiT, rom gaaCnia cifruli gamzomi sqema 

g. imiT, rom gaaCnia gamosavali, romelic iZleva gasazomi sididis 

proporciul, magram gaZlierebul signals 

d. imiT, rom gaaCnia procesis marTvis sistemasTan kavSiris saSualeba 

118-188. CamoTvlili sidideebidan romeli araa damsxvrevis procesis SemaSfoTebeli 

zemoqmedeba? 

a. dasamsxvrevi madnis simagre 

          b. dasamsxvrevi madnis saSualo simsxo 

          g. samsxvrevelas mwarmoebluroba mza produqtis mixedviT 

          d. dasamsxvrevi madnis raodenoba 

118-189. CamoTvlili sidideebidan romelia damsxvrevis procesis reJimuli sidide? 

a. Zravas brunvis sixSire 

b. madnis maragi samsxvrevelaSi 

g. damsxvreuli madnis saSualo simsxo 

d. Zravas mier ganviTarebuli simZlavre 

118-190. romel tipobriv rgols warmoadgens damsxvrevis procesi? 

a. aperioduls 

b. rxeviTs 

        g. aperiodulisa da mogviane rgolebis erTobliobas 

        d. rxeviTi rgolisa da mogviane rgolebis erTobliobas 

118-191. CamoTvlili marTvis xerxebidan romeli ar gamoiyeneba damsxvrevis  procesis 

marTvis dros? 

a. samsxvrevelas mwarmoeblurobis stabilizacia mkvebavis amZravis brunvis 

sixSiris cvalebadobiT 

b. samsxvrevelas Zravas simZlavris stabilizacia mkvebavis amZravis brunvis 

sixSiris cvalebadobiT 



g. samsxvrevelas mwarmoeblurobisa da Zravas simZlavris jamuri 

signalis stabilizacia mkvebavis amZravis brunvis sixSiris  

cvalebadobiT 

d. samsxvrevelas gamosaSvebi xvrelis siganis regulireba Zravas simZlavris 

mixedviT 

118-192. ra aris dawvrilmaneba-klasifikaciis procesis mza produqti? 

a. klasifikatoris cirkulaciuri datvirTva 

        b. klasifikatoris gadanadenis myar fazaSi 0,074mm simsxos nawilakebis 

Semcveloba 

   g. klasifikatoris gadanadenSi sasurveli simsxos masalis raodenoba 

   d. klasifikatoris gadanadenis moculobiTi xarji 

 

118-193. ra izomeba (fasdeba) wisqvilis mier gamoyofili xmauriT? 

a. wisqvilSi madnis maragi 

b. wisqvilSi burTulebis raodenoba 

   g. wisqvilSi wylis raodenoba 

   d. wisqvilis amonagebis cveTis xarisxi 

 

 

118-194. wisqvilis statikuri maxasiaTeblebi ganicdian dreifs (gadaadgildebian 

garkveul farglebSi). ratom? 

a. imitom rom icvleba wisqvilis mwarmoebluroba sawyisi madnis 

mixedviT 

b. imitom, rom icvleba wisqvilSi miwodebuli wylis raodenoba 

g.  imitom, rom icvlebian SemaSfoTebeli zemoqmedebebi 

   d. imitom, rom icvleba wisqvilis amonagebis cveTis xarisxi 

 

118-195. ra udevs safuZvlad wisqvilSi madnis maragis stabilizaciis sistemas? 

a. wisqvilis mwarmoeblurobasa da masSi madnis marags Soris 

arsebuli wrfivi damokidebuleba 



b. wisqvilSi madnis maragsa da mza produqtis sidides Soris arsebuli 

eqstremaluri damokidebuleba  

g. orive moyvanili damokidebuleba 

d. wisqvilis mwarmoeblurobasa mza produqtis mixedviT da masSi madnis 

marags Soris arsebuli wrfivi damokidebuleba 

118-196. wisqvilSi miwodebuli madnisa da cirkulaciuri datvirTvis jamuri signalis 

stabilizaciis sistemaSi romelia mmarTveli zemoqmedeba? 

a. wisqvilis cirkulaciuri datvirTva; 

b. wisqvilis mwarmoebluroba sawyisi madnis mixedviT; 

g. erTdroulad orive zemoqmedeba. 

   d. damatebiT miwodebuli wylis raodenoba. 

118-197. rogori saxe aqvs gamdidrebis procesis realur separaciul  

   maxasiaTebls? 

a. safexuriseburi funqciis saxe 

b. aRmavali funqciis saxe 

g. eqstremumis mqone funqciis saxe 

   d. daRmavali funqciis saxe 

118-198. gamdidrebis romel meTodzea dafuZnebuli saleqi manqanis muSaoba? 

a. eleqtromagnituri 

b. flotaciuri 

   g. gravitaciuli 

   d. radiometruli 

 

118-199. CamoTvlili zemoqmedebebidan romeli SeiZleba gamoviyenoT daleqvis  procesis 

avtomatizaciis dros mmarTvel zemoqmedebad? 

a. saleqi manqanis mwarmoebluroba sawyisi madnis mixedviT 

b. procesze miwodebuli wylis raodenoba 

g. saleqi manqanis sahaero ganyofilebaSi miwodebuli haeris xarji 

   d. CamoTvlili samive zemoqmedeba 

118-200. ras zomavs CaZirultivtiviani gadamwodi? 

a. sagebis gafxvierebadobas 

         b. sagebis sisqes 



g. koncentratis xarisxs 

d.sagebze gasamdidrebeli masalis gadaadgilebis siCqares 

118-201. rotorulganmtvirTavian saleq manqanaSi sagebis sisqis stabilizaciis  

        sistemaSi ra aris mmarTveli zemoqmedeba? 

a. sagebis sisqis samzomi tivtivagadamwodis kuTri wonis cvalebadoba 

b. rotoruli ganmtvirTvelis brunvis sixSiris cvalebadoba 

g. gadanadenis zRurblis simaRlis cvalebadoba 

d. miwodebuli madnis cvalebadoba 

 

118-202. romeli parametrebiT afaseben flotaciis procesis efeqturobas? 

a. pulpis doniT saflotacio kameraSi 

b. qafis sisqiT pulpis zedapirze 

   g. pulpis tutianobiT 

        d. samive parametriT 

118-203. ras moicavs saflotacio reagentebis avtomaturi dozirebis sistema? 

a. reagentebis avtomatur dozatorebs 

b. reagentebis koncentraciis avtomaturi stabilizaciis sistemas 

g. reagentebis narCeni koncentraciis avtomaturi kontrolis sistemas 

d. saflotacio kameraSi qafis Sris sisqis avtomaturi kontrolis  sistemas 

118-204. romeli sididis stabilizacia aris SesaZlebeli magnituri velis  daZabulobis 

regulirebiT? 

a. koncentratSi sasargeblo komponentis Semcvelobis 

b. koncentratis gamosavalis 

   g. kudebSi sasargeblo komponentis Semcvelobis 

   d. samive parametris 

31.205.  ra gavlenas axdens liTonTa kvanZTaSorisi ionebi da liTonTa carieli   

kvanZebi mineralis zedapirze reagentis damagrebaze: 

       a. araviTar gavlenas ar axdens. 

       b. xels uwyobs reagentis mineralis zedapirze damagrebas. 



       g. xels uSlis reagentis mineralis zedapirze damagrebas. 

      d. moqmedebs mxolod depresorebis damagrebaze. 

 

31-206. reagentis ionebis ormag eleqtruli Sris Siga fenaSi damagrebis adsorbciul 

xasiaTs axasiaTebs: 

      a. arCeviToba. 

      b. ar axasiaTebs arCeviToba. 

      g. damokidebulia reagentis saxeobaze. 

      d. magrdeba mxolod amqafebeli. 

31-207. araionogenuri koleqtorebia: 

a. apolaruli nivTierebebi. 

b. feradi liTonebis flotaciisaTvis gamoyenebuli reagentebi. 

g. koleqtorebi sulfhidriluri jgufiT. 

d. koleqtorebi karboqsiluri jgufiT. 

31-208.  koleqtorebis mahidrofobizebel Tvisebaze mniSvnelovan gavlenas axdens: 

a. mineralis saxeoba da misi mineraluri Semadgenloba. 

b. solidofiluri jgufis centraluri birTvis aRnagoba. 

g. reagentis saxeoba. 

d. pulpis temperatura. 

31-209. saflotacio reagenti reguliatori cianidi gamoiyeneba: 

a. mJave areSi. 

b. tute areSi. 

g. pulpis PH-s aranairi mniSvneloba ar aqvs. 

d. neitralur areSi. 



31-210. mineralis zedapirze ionogenuri reagentis damagrebis siCqare araionogenur 

reagentebTan SedarebiT: 

a. metia. 

b. naklebia. 

g. erTi da igivea. 

d. damokidebulia mineralis saxeobaze. 

31-211. anionuri koleqtorebi mineralis zedapirze magrdeba: 

a. naxSirwyalbadovani radikaliT. 

b. solidofiluri jgufiT. 

g. mTliani anionis saxiT. 

d. molekulis saxiT. 

31-212. amqafeblad gamoyenebuli organuli SenaerTebi efeqturad moqmedeben Tu  maTSi 

naxSirbadis raodenoba Seadgens: 

a. naxSirbadis raodenoba aRwevs 5, 6. 

b. naxSirbadis raodenoba aRwevs 6, 7. 

g. naxSirbadis raodenoba aRwevs 8. 

d. naxSirbadis raodenoba aRwevs 9. 

31-213. karboqsiluri reagentebi, damoukideblad koleqtorebad ar gamoiyeneba, Tu 

naxSirbadis atomTa ricxvia: 

a. 6-10. 

b. 10-14. 

g. 14-18. 

d. 18-22. 

31-214. karboqsiluri dajgufebis reagentebi metad mgrZobiarea: 

a. mineralis saxeobaze. 

b. pulpis PH-is mniSvnelobaze. 



g. wylis sixisteze. 

d. gamoyenebuli amqafeblis saxeobaze. 

31-215. ra SemTxvevaSia gogirdovani natriuli aqtivatori: 

a. reagentis didi xarjis dros . 2000 gr/t. 

b. reagentis mcire xarjis dros. <1000 gr/t. 

g. cximovan mJaveebTan gamoyenebis dros. 

d. pulpis maRali tutianobis dros. PH>10. 

31-216. koagulacia da floakulacia gamoiyenes: 

a. wvrili nawilakebis erTimeoresTan dasaSoreblad. 

b. wvrili nawilakebis SesaerTeblad. 

g. wvrili nawilakebis gasamdidreblad. 

d. wvrili nawilakebidan TixaSemcveli qanebis mosaSoreblad. 

31-217. madanSi sasargeblo komponentis Semcveloba gavlenas axdens: 

a. miRebuli produqtis xarisxze. 

b. miRebuli produqtis raodenobaze. 

g. sasargeblo komponentis amokrefaze. 

d. madnis gamdidrebis unarze. 

31-218.  gamdidrebis teqnologiuri sqemis gaTvlisTvis sawyis maCveneblebad aiReba: 

a. yvela sawyisi teqnologiuri maCveneblebi. 

b. mxolod fardobiTi  teqnologiuri maCveneblebi. 

g. mxolod absoluturi teqnologiuri maCveneblebi. 

d. fardobiTi maCveneblebi, sasargeblo komponentis Semcveloba da amokrefa 

koncentratul fraqciebSi. 

31-219. ybebiani samsxvrevelebi gamoiyeneba: 

a. rbili da saSualo simagris madnebisaTvis damsxvrevis saSualo stadiaSi. 



b. magari da saSualo simagris madnebisaTvis damsxvrevis msxvil stadiaSi. 

g. damsxvrevis wvril stadiaSi. 

d. damsxvrevis yvela stadiaSi. 

31-220. suspenziis ZiriTadi teqnologiuri parametrebia: 

a. suspenziis simkvrive. 

b. suspenziis mdgradoba. 

g. suspenziis siblante. 

d. simkvrive, mdgradoba, siblante. 

31-221. teqnologiuri procesis wyal-Slamis sqemis gaTvlis mizans warmoadgens: 

a. saerTo wylis raodenobis gansazRvra. 

b. TiToeul operaciaSi damatebuli wylis raodenobis gansazRvra. 

g. fabrikaze damatebuli wylis raodenobis gansazRvra. 

d. yvela zemoT CamoTvlili. 

31-222. sakoncentracio magidebi gamoiyeneba: 

a. mxolod oqrosSemcveli madnebisaTvis. 

b. mxolod feradi da SavliToniani madnebisaTvis. 

g. mxolod naxSirebisaTvis. 

d. zemoT CamoTvlilidan yvela SemTxvevaSi. 

31-223. Semsqeleblebi gamoiyeneba: 

a. ferad liToniani madnebis Sesasqeleblad. 

b. SavliToniani madnebis Sesasqeleblad. 

g. naxSirebis Sesasqeleblad. 

d. 1 mm-ze ufro wvrili yvela saxis masalis Sesasqeleblad. 

31-224. spiraluri klasifikatorebi gamoiyeneba: 

a. mxolod klasifikaciisaTvis. 



b. mxolod gauwyloebisaTvis. 

g. klasifikacia, gauwyloebisaTvis. 

d. klasifikacia, gauwyloeba, Sesqeleba. 

31-225. mineralebis romel Tvisebas emyareba gravitaciuli procesebi: 

a. simkvrives. 

b. simagres. 

g. el. gamtareblobas. 

d.fers. 

31-226. garemoSi vardnil mineralur marcvalze ra Zalebi moqmedebs: 

a. simZimis. 

b. arqimedes. 

g. simZimis, arqimedes da hidrodinamikuri winaaRmdegobis. 

d.arcerTi 

31-227. ra kategoriis madnebi saWiroebs morecxvas: 

a. TixaSemcveli. 

b.liTonSemcveli. 

g. danaleqi. 

d.monoliTuri. 

31-228. ra meTodiTaa  ganxorcielebuli magnetituri suspenziis regeneracia: 

a. flotaciiT. 

b. daleqviT. 

g. el. magnituri separaciiT. 

d. kombinirebuli meTodiT. 

31-229. ra simkvrivis suspenziiTaa SesaZlebeli naxSirebidan koncentratuli fraqciis 

gamoyofa: 



a. 1800 kg/m3. 

b. 1400 kg/m3. 

g. 2000 kg/m3. 

d.2200kg/m3. 

 

31-230. udguSo saleq manqanebSi wylis pulsacia ganxorcielebulia: 

a. dguSis moZraobiT. 

b. dguSis moZraobiT da diafragmis erTeuli moqmedebiT. 

g.diafragmiT. 

d. SekumSuli haeriT. 

31-231. naxSirebis gamdidrebis dros  saleq manqanaSi koncentratuli fraqcia gamoiyofa: 

a. pirvel kameraSi. 

b. meore kameraSi. 

g. orive kameraSi erTdroulad. 

d. gadanadenis saxiT. 

31-232. gasamdidrebel masalaSi ra zomis klasis Semcveloba axdens uaryofiT gavlenas 

daleqvis efeqturobaze: 

a. +0,5 mm. 

b. +10 mm. 

g. -0,5 mm. 

d. -0.25 mm. 

31-233. madnebis SemTxvevaSi ra zomis masalis gasamdidreblad gamoiyeneba sakoncentracio 

magida: 

a.  +10 mm. 

b. – 0,074 mm. 



g. +0,02 mm. 

d.-4 mm. 

31-234. romeli meTodiT ganisazRvreba gravitaciuli gamdidrebis efreqturoba: 

a. sacriTi analizis. 

b. sedimetaciuli analizis. 

g. fraqciuli analizis. 

d. mineralogiuri analiziT. 

31-235. damsxvrevis sqemaSi ra daniSnuleba aqvs winaswar gacxrilvas: 

a. mza klasis gamoyofa. 

b. msxvili klasis gamoyofa. 

g. wvrili klasis gamoyofa. 

d.saSualo zomis klasis gamoyofa. 

31-236. gamdidrebis teqnologiur sqemaSi ra daniSnuleba aqvs mosamzadebel gacxrilvas: 

a. damsxvreuli masalis samanqano klasebad dayofa. 

b. teniani masalis gauwyloeba. 

g. damsxvreuli masalis simkvrivis mixedviT fraqciebad dayofa. 

d.msxvili klasis gamoyofa. 

31-237. vibraciul cxrlebSi vibracia xorcieldeba: 

a. el. vibraciiT. 

b. meqanikuri vibraciiT. 

g. el. da meqanikuri vibraciiT. 

d. rxeviTi vibraciiT 

31-238. ra meTodiT ganisaRvreba  msxvilmarcvlovani  masalis granulometruli 

Semadgenloba: 

a. sacriTi analizis. 



b. sedimetaciuli analizis. 

g. fraqciuli analizis. 

d.mineralogiuri analiziT. 

31-239. rogori simagris madnebis dasamsxvrevad gamoiyeneba ybebiani samxsvrevelebi: 

a. rbili. 

b.mxolod saSualo simagris madnebisTvis. 

g. magari da saSualo simagris madnebisTvis. 

d. mxolod magari madnebisaTvis. 

31-240. rogori saxisaa konusuri samsxvrevelebi: 

a. msxvili damsxvrevis. 

b. saSualo damsxvrevis. 

g. wvrili damsxvrevis. 

d. msxvili, saSualo da wvrili damsxvrevis. 

31-241. romeli tipis samsxvrevelebi gamoiyeneba naxSirebis dasamsxvrevad: 

a. ybebiani. 

b. konusuri. 

g. kbilavalcebiani. 

d. gluvvalcebiani. 

31-242. romeli tipis doluri wisqvili gamoiyeneba madnis uxeSi dafqvisaTvis: 

a. burTulebiani  wisqvili. 

b.Reroebiani wisqvili 

g. madankenWovani wisqvili. 

d. miliseburi. 

31-243. dafqvis procesSi ra zomis saangariSo  klasia miRebuli: 

a. -0,04mm. 



b. -0,074 mm. 

g. -1 mm. 

d. -2 mm. 

31-244.  burTulebiani wisqvilisaTvis muSaobis romeli siCqaruli reJimia 

damaxasiaTebeli: 

a. kaskaduri. 

b. CanCqeruli. 

g. brunviTi. 

d. kombinirebuli. 

31-245.  burTula wisqvilebi ra saxis dafqvisaTvis gamoiyeneba: 

a. wminda dafqvisaTvis. 

b. uxeSi dafqvisaTvis. 

g. saSualo zomamde dafqvisaTvis. 

d. msxvili dafqvisaTvis. 

31-246. romeli formuliT gaiTvleba buTula wisqvilis kritikuli brunTa ricxvi: 

a. N=30/R  br/wT. 

b. N=32/R  br/wT. 

g. N=60/R  br/wT. 

d. N=65/R  br/wT. 

 

31-247. romeli operaciiT xorcieldeba mineralTa gaxsna: 

a. gacxrilviT. 

b. damsxvreva dafqviT. 

g. daleqviT. 

d. flotaciiT. 



31-248. ramdeni produqti miiReba or dekiani cxriliT gacxrilvis Sedegad: 

a.erTi produqti. 

         b.ori produqti. 

g. sami produqti. 

d.sam produqtze meti. 

31-249. raze miuTiTebs sacriTi analizis mrudis amozneqili forma: 

a. Warbobs wvrili natexebi. 

b. Warbobs msxvili natexebi. 

g. wvrili da msxvili natexebi Tanabari raodenobiTaa. 

d. damokidebuli ar aris marcvlebis zomaze. 

31-250. rogor iwodeba mineralebi romlebic ar sveldeba wyliT: 

a. hidrofiluri. 

b. hidrofoburi. 

g. hidravlikuri. 

d. arcerTnairad. 

31-251. Caketil magnituri sistemiT separatorebi gamoiyeneba: 

a. mZlavrmagnitovani  Tvisebis mqone mineralebis gasamdidreblad. 

b. sustmagnitovani Tvisebis mqone mineralebis gasamdidreblad. 

g. aramagnituri Tvisebis mqone mineralebis gasamdidreblad. 

d. ara  da  sustmagnitovani mineralebiT. 

 

31-252. Ria magnituri sistemiT separatorebi gamoiyeneba: 

a.  sustmagnitovani Tvisebis mqone mineralebis gasamdidreblad. 

b. aramagnituri Tvisebis mqone mineralebis gasamdidreblad. 

g. mZlavrmagnitovani  Tvisebis mqone mineralebis gasamdidreblad. 



d.sust da aramagnituri mineralebis gasamdidreblad. 

31-253. Zlieri magnituri Tvisebis mqone mineralebia: 

a. manganumis Jangeuli mineralebi. MnO2 

b. rkinis mineralebi. Fe3O4 

g. mZime Spati. BaSO4 

d. spilenZis mineralebi. 

31-254. ra hqviaT aparatebs romlebic gamoiyenebian magnituri meTodiT gamdidrebis dros: 

a. saleqi manqanebi. 

b. separatorebi. 

g. wisqvili. 

d. floto manqanebi. 

31-255. ra SemTxvevaSi gamoiyeneba winaswari gacxrilva, rodesac mza klasis raodenoba: 

a. aRemateba 15%-s. 

b. naklebia 15%-ze. 

g. tolia 15%-is. 

d. aRemateba 50%-s. 

31-256. romeli tipis cxrili xasiaTdeba didi efeqturobiT: 

a. vibraciuli. 

b. brtyeli rxevadi. 

g. rezonansuli. 

d.doluri. 

31-257. magari simagris madnebis dasamsxvrevad wvril stadiaSi romeli tipis samsxvrevela 

gamoiyeneba: 

a. ybebiani. 

b. CaquCebiani. 



g. konusuri. 

d. kbila valcebiani. 

31-258. madnis romel Tvisebazea damokidebuli samsxvrevelis tipis SerCeva: 

a. simkvrive. 

b. simagre. 

g. siblante. 

d. abraziuloba. 

31-259. burTula wisqvilebisaTvis fardobiTi siCqaris sidide kritikuli brunTa ricxvis 

ramdeni procentia: 

a. 10-15%. 

b. 20-30%. 

g. 60-65%. 

d.80-85%. 

31-260. CamoTvlilTagan mineralis romel Tvisebazea damokidebuli gamdidrebis 

gravitaciuli procesis SerCeva: 

a. simagreze. 

b. simkvriveze. 

g. Tbogamtareblobaze. 

d. simkvrivesa da formaze. 

31-261. centridanuli veliT romeli tipis klasifikatorebSia ganxorcielebuli 

mineralebis dayofa: 

a. spiralurSi. 

b. safxekebianSi. 

g. hidrociklonSi. 

d. hidrociklonebSi da centrifugebSi. 



31-262.  wylis pulsaciis maRali sixSire ra zomis masalis gamdidrebis drosaa 

gamoyenebuli: 

a. wvrilmarcvlovani. 

b. msxvilmarcvlovani. 

g. saSualo zomis. 

d.saSualo da msxvilmarcvlovani. 

31-263.  saleqi manqanis ZiriTadi teqnologiuri parametrebia: 

a. pulsaciis sixSire, amplituda da wylis xarji. 

b. mwarmoebloba da gadanadenis zRudaris simaRle. 

g. damleqi cxavis zoma da sagebis Sris sisqe. 

d. wylis xarji da sagebis Sris sisqe. 

31-264. ra saxis sinjebi aiReba sasaqonlo produqtebidan: 

a. tenianobis da simkvrivis. 

b. simkvrivis da qimiuri. 

g. qimiuri da tenianobis. 

d.teqnologiuri. 

31-265. ra zomis mineralur marcvalTa saangariSod gamoiyeneba ritingeris formula: 

a. d>2  mm-ze. 

b. d<2 mm-ze. 

g. d=2 mm-s 

d. d>10  mm-ze. 

31-266. saSualo simZlavris mamdidrebel fabrikebSi miRebulia: 

a. erTstadiuri damsxvrevis sqema. 

b. oTxstadiuri damsxvrevis sqema. 

g. or da sam stadiuri damsxvrevis sqema. 



d. erTi da or stadiuri damsxvrevis sqema. 

31-267. saflotacio reagentis- aqtivatoris daniSnulebaa: 

a. mdgradi qafis warmoqmna. 

b. mineralis zedapiris hidrofilurobis gaZliereba. 

g. mineralis zedapiris hidrofobizaciis gaZliereba. 

d. mineralis zedapirze koleqtoris damagrebis gaZliereba. 

31-268.  dafqvis orstadiur sqemaSi pirvel stadiaSi Caketili cikliT miwodebuli masalis 

optimalur simsxoT miRebulia: 

a. (20-0) mm klasi. 

b. (5-0) mm klasi. 

g. (12-0) mm. klasi. 

d. (40-0) mm. klasi. 

31-269. mravalliToniani msxvilad Cawinwkluli madnebisaTvis feradi liTonebis maRali 

SemcvelobiT miRebulia: 

a. winaswar koleqtiuri flotacia. 

b. pirdapir seleqciuri flotacia. 

g. koleqtiuri flotacia. 

d. kombinirebuli. 

 

31-270. flotaciis sqemaSi sakontrolo  da kombinirebuli flotaciis daniSnulebaa: 

a. sasargeblo komponentis maRali Semcvelobis koncentratis miReba. 

b. maRali Semcvelobis Sualedi produqtis miReba. 

g. sasargeblo komponentis Semcvelobis mixedviT sufTa kudebis miReba. 

d. S.p. da koncentratis xarisxis amaRleba. 

31-271. gamdidrebis TvalsazrisiT saSualo siZnelis gasamdidreblad iTvleba naxSiri, Tu 

Sualeduri simkvrivis  fraqciis gamosavali tolia: 



a. 10-15 %. 

b. 4-10%. 

g. 1-4%. 

d. 15-20%. 

31-272. damsxvrevis saerTo xarisxi tolia: 

a. calkeul stadiebSi damsxvrevis kerZo xarisxebis namravlisa. 

b. calkeul stadiebSi damsxvrevis kerZo xarisxebis jamisa. 

g. damsxvrevis saerTo xarisxs gamoklebuli kerZo xarisxebi. 

d.calkeuli stadiis kerZo xarisxis saSualo ariTmetikulisa. 

31-273. ra saxis madnebi saWiroebs morecxvas: 

a. TixaSemcveli. 

b.liTonSemcveli. 

g. danaleqi. 

d.daJanguli. 

31-274. ra meTodiT ganisazRvreba msxvilmarcvlovani masalis granulometruli 

Semadgenloba: 

a. sacriTi analizis. 

b. sedimetaciuli analizis. 

g. fraqciuli analizis. 

d.qimiuri analizis. 

32-275. rogoria hidro motoris brunvis siCqaresa da xarjs Soris     damokidebulebis 

forma? 

a. wrfivi (swori xazi) 

b. kvadratuli parabolis  

g. kuburi parabolis 



 

 

 

 

 

32-276. kompresorebiT haeris SekumSvis romeli procesis SemTxvevaSia siTbos  

raodenoba mudmivi sidide - Q=const. ? 

 

 

 

 

 

32-277. samTo saqmeSi gamoyenebul manqanebisa da meqanizmebis hidravlikur amZravebSi 

ras iyeneben muSa siTxed? 

 

 

 

 

 

32-278.  kompresorebiT haeris SekumSvis romeli procesis SemTxvevaSia haeris  yvela 

parametri (wneva, moculoba, temperatura) cvalebadi sidide?  

 

 

 

 

 

d. hiperbolis  

a. izoTermuli 

b. adiabaturi 

g. politropuli 

d. arcerTi procesis SemTxvevaSi 

a. wyals 

b. mineralur zeTebs 

g. mcenareul zeTebs 

d. navTobproduqtebs  

a. politropuli  

b. izoTermuli  

g. adiabaturi  

d. arcerTi procesis SemTxvevaSi 



32.279. visi ricxvis (kriteriumis) mixedviT xdeba milsadenebSi moZraobebis saxeobebis 

(laminaruli Tu turbulenturi)  dadgena? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32-280. qvemoT moyvanili kompresoris sxvadasxva sqemebidan romelia ormagi moqmedebis 

dguSiani kompresoris sqema?  

 

 

a. 

 

b. 

 

 

 

a. reinoldsis 

b. nikuraZis  

g. paskalis 

d. venturis  



g. 

 

d. 

 

 

 

32-281.  liTonebidan romeli miekuTvneba wveTovan siTxeebs? 

 

 

 

 

 

 

32-282.  rogori saxis kompresorSia haeri zeTiT dasvrili da amis gamo maRali 

temperaturis SemTxvevaSi iqmneba masSi zeTis orTqlis afeTqebis saSiSroeba?  

a. hidravlikuri kompresori 

b. turbokompresori 

g. dguSiani da xraxnuli kompresori 

d. rotaciuli kompresori  

 

32-283. ra emarTeba wyalSi CaSvebul sxeuls, rodesac masze moqmedi wnevis  

vertikaluri mdgeneli  Ptolia sxeulis simZimis Zalisa (G), anu PZ=G ? 

a. sxeuli wyalSi tivtivebs 

b. sxeuli ganurCevel onasworobaSia 

a. spilenZi  

b. tyvia 

g. vercxlis wyali 

d. TuTia  



g. sxeuli iZireba 

d. sxeuli atmosferoSi amoityorcneba  

 

32-284. romeli xelsawyoTi izomeba stacionarul danadgarebSi (tumbo,   

       ventilatori, kompresori) SesaZlo ganviTarebuli gauxSoeba?  

a. manometri 

b. vakummetri 

g. anemometri 

d. diferencialuri manometri  

 

 

 

32-285.  vis ekuTvnis siTxeSi CaSvebul sxeulze moqmedi amomgdebi Zalis    kanoni? 

a. niutons 

b. paskials 

g. eilers 

d. arqimedes  

 

32-286.  rogori saxis ventilatorebi gamoiyeneba maRaros mTavari ganiavebisaTvis ? 

 

 

 

 

 

32-287.rogori siTxeebisaTvis aris samarTliani paskalis kanoni? 

a. daxSul WurWelSi moTavsebul siTxeebisaTvis 

a. centridanuli ventilatori  

b. RerZuli ventilatori 

g. rogorc centridanuli aseve RerZuli  

d. dasaxelebulTagan arcerTi    



b. Ria WurWelSi moTavsebul siTxeebisaTvis 

g. siTxeSi CaZirul WurWelSi moTavsebul siTxeebisaTvis 

d. gauxSoebaSi moTavsebul WurWelSi arsebul siTxeebisaTvis 

 

32-288.  1 atm wneva ramdeni m.wy.sv.-s (metri wylis svetisa) tolia (zRvis doneze)?  

 

 

32-289.  vis mier iqna pirvelad 

gamoyvanili (miRebuli) siTxis 

wonasworobis  diferencialuri 

gantolebebi? 

 

 

 

 

 

32-290. mocemuli sqemidan wyalamoRvra xorcieldeba tumboebis   

 

 

a. mimdevrobiTi SeerTebiT 

b. paraleluri SeerTebiT 

g. safexuriani amoRvriT 

d. arcerTi saxiT  

 

32-291. ra ewodeba siTxis Tvisebas, romelic gamoxatavs mis winaaRmdegobas   

nawilakebis fardobiTi gadaadglebis (Zvris) mimarT? 

a. 0.9678 

b. 10 

g. 735.55 

d. 1000 

a. nikuraZis 

b. niutonis 

g. eileris 

d. reinoldsis  

 a. simkvrive 



 

 

 

 

 

32-292.  mocemulia ventilatoris individualuri saeqspluatacio maxasiaTebeli,  

romelzec naCvenebia wnevisa da haeris xarjis damokidebuleba. grafikze 

dakvirvebiT gansazRvreT, risi toli iqneba haeris xarji (Q, m3/wm), Tu wneva tolia 

P=3200 pa-is. 
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a. Q=127 m3/wm 

b. Q=151 m3/wm 

g. Q=160 m3/wm 

d. Q=185 m3/wm  

 

32-293. ra ewodeba im process, rodesac siTxis SekumSva-gafarToebis dros icvleba 

gazis mdgomareobis oTxive ZiriTadi parametri - wneva, moculoba, temperatura da 

TboSemcvleloba? 

a. politropuli 

b. izoTermuli 

g. izobaruli 

  b. siblante 

 g. TboSemcveloba 

 d. Tbotevadoba 



d. adiabaturi  

 

 

32-294. centridanuli tumbos konstruqciul elements ar warmoadgens?  

 

 

 

 

 

32-295. celsiusiT romel graduszea wylis simkvrive 1000 kg/m3? 

a. 8 

b. 4 

g. 12 

d. 20 

 

32-296. tumboebis mimdevrobiT SeerTebis SemTxvevaSi izrdeba  

a. siTxis xarji 

b. dawneva 

g. m.q.k. (margi qmedebis koeficienti)  

d. dasaxelebulTagan arcerTi 

 

32-297.   rogor fizikur sxeulebs miekuTvneba siTxe? 

a. wveTovans 

b. gazisebr 

g. wveTovan da gazisebr 

d. wveTovans da metalurs 

 

a. lilvi 

b. muSa Tvali (frTebiT) 

g. saWirxni milyeli  

d. sarqvelebi  



32-298. rogori saxis ventilatorebSi SegviZlia mwarmoeblurobis regulireba  niCbebis 

daxris kuTxis SecvliT?   

a. RerZul ventilatorebSi  

b. centridanul ventilatorebSi  

g. rogorc RerZulSi aseve centridanulSi  

d. dasaxelebulTagan arcerTSi 

 

32-299.  ramdeni sityvis Serwymidan aris miRebuli `hidravlika~ da romel enaze? 

 

 

 

 

 

32-300. qvemoT mocemuli kompresoris sxvadasxva sqemebidan romelia sam safexuriani 

erTmagi moqmedebis kompresoris sqema?  

 

a. 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

a. ori, laTinur enaze 

b. ori, espanur enaze 

g. sami, germanul enaze 

d. ori, berZnul enaze 



g. 

 

d. 

 

 

32-301. maRalmwarmoeblur kombainebsa da kompleqsebTan, cicabod daxril gzebze 

zidvis perspeqtiul bagirul satransporto danadgars ]warmoadgens 

a. boloiani bagirebiT zidva vagonebSi  

b. boloiani bagirebiT zidva skipebSi 

g. usasrulo bagirebiT zidva satransporto WurWlebSi 

d. orboloiani bagirebiT zidva daxrili SesasvlelebiT  

 

32-302. samTo mrewvelobaSi qanebis daSlis romelma xerxma hpova farTo  

      gamoyeneba? 

 

 

 

 

 

 

32.303.  ras miuTiTebs relsis aRniSvnaSi cifri (P8; P18; P24; ..... P75) 

a. relsis Tavis siganes, mm-Si 

b. relsis Ziris siganes mm-Si 

g. erTi grZivi metri relsis masas, kg-Si 

d. tipzomis mixedviT, relsis standartul sigrZes, m-Si 

a. vibraciuli 

b. ultrabgeriTi 

g. afeTqebiTi 

d. hidravlikuri 



 

32-304.  qanis aRniSnuli Tvisebebidan romeli miekuTvneba fizikurs ? 

 

 

 

 

 

32-305. msoflios romel qveyanaSi Seiqmna `kafsulian pnevmotransportis pirveli  

danadgari? 

a. aSS-Si 

b. safrangeTSi 

g. germaniaSi 

d. saqarTveloSi 

 

32-306. Wris romeli saxeeobaa energo tevadi ? 

 

 

 

 

 

 

32- 307.  romeli tvirTamweobis samTo-

sakariero avtoTviTmclelebSi 

gamoiyeneba eleqtruli transmisia (eleqtruli Zrava-Tvali)? 

a. ar gamoiyeneba saeTod 

b. (20-40) t. tvirTamweobisas  

g. 75 t. tvirTamweobisas 

a. sisale 

b. simtkice 

g. simkvrive 

d. drekadoba 

a. Wadrakuli 

b. Tavisufali 

g. kuTxuri  

 

d. blokirebuli 

 

 

 



d. gansakuTrebiT didi tvirTamweobisas (75-200 t. da meti) 

 

32-308.   burRvis romeli saxe gamoiyeneba rbil, saSualo simagris ara abraziul 

qanebSi ? 

a. dartyma-mobrunebiTi 

b. brunviTi 

g. dartyma-brunviTi 

d. dartymiTi  

 

32-309.   matarebelSi WurWlebis ricxvi ganisazRvreba da mowmdeba 

a. sawarmos mwarmoeblobis mixedviT 

b. gzis sigrZisa da misi daxris kuTxis mixedviT 

g. 
lokomotivis CaWidebis masis mixedviT, damuxruWebis masisa da Zravebis 

gaxurebis pirobebis gaTvaliswinebiT 

d. lokomotivSi gamoyenebuli energiis (eleqtruli, meqanikuri da a.S.) mixedviT  

 

32-310.  dasamuSavebeli qvanaxSiris fenis romel ZiriTad parametrzea damokidebuli 

amosaRebi kombainis mwarmoebluroba? 

a. qvanaxSiris xarisxze 

b. daniSnulebaze 

g. fenis sisqeze 

d. Tu arceTze  

 

32-311. afeTqebis mxriv saSiS samTo pirobebSi gamoiyeneba  

a. cvladi denis kontaqturi elmavlebi (garegani kvebiT)  

b. mudmivi denis elmavlebi (garegani kvebiT) 

g. maRalsixSiruli elmavlebi 



 

32-312. romeli qvanaxSiris amosaRebi manqaniT xdeba Zalze Txeli qvanaxSiris  fenebis 

damuSaveba? 

a. kombainiT 

b. randiT 

g. skrepero-randiT 

d. gvirabgamyvani kombainiT  

 

32-313.  matareblis woniTi normebi da gamoyenebis are izRudeba 

a. reologiuri pirobebisagan damokidebulebiT 

b. gzis daxris kuTxis (40-60) 0/00 mixedviT 

g. gzis sigrZiT (5-10) km 

d. simrudis radiusiT (100-120) m 

 

32-314. amosaRebi kompleqsis da agregatis mwarmoebluroba romeli funqcionaluri  

manqanis mwarmoeblurobazea damokidebuli? 

a. konveieris 

b. meqanizebuli samagris 

g. amosaRebi kombainis 

d. zeTis satumbo sadguris 

 

32-315. daxrili gzebis (mag. bremsbergis) satransporto danadgarebis amZravebis 

adgilmdebareoba SeirCeva 

a. daxris kuTxisa da zidvis mimarTulebis mixeviT 

b. kritikuli kuTxisa da zidvis mimarTulebis mixeviT 

g. zidvis mimarTulebis mixeviT 

d. akumulatoruli elmavlebi  



d.  daxris kuTxis mixedviT  

 

32-316. ra ewodeba manqanas, romelic sangrevs amuSavebs erTdroulad mis mTel 

sigrZeze ? 

a. meqanizebuli kompleqsi 

b. amosaRebi kombaini 

g. frontaluri agregati 

d. saxvetebiani konveieri 

 

32-317.  xaxunis amZravebSi wevis Zalebis maragebi ganisazRvreba  

a. 
SedarebiTi simSvidis rkalisa da misi Sesabamisi centraluri kuTxis 

mniSvnelobiT 

b. drekadisrialis rkalisa da misi Sesabamisi centraluri kuTxis mniSvnelobiT 

g. amZravis wevis faqtoriT 

 

d. dgarSi warmoqmnili tvirTebis moZraobis winaRobis sididiT 

 

32-318. meqanizebuli kompleqsis an agregatis Teoriuli mwarmoebluroba    

       amosaRebi manqanis romel ZiriTad parametrzea damokidebuli? 

a. amosaRebi manqanis gabaritul zomaze 

b. Semsrulebeli organos diametrze 

g. amosaRebi manqanis miwodebis siCqareze 

d. arcerTze  

 

32-319. samTo sawarmoSi Seyursuli tvirTebis transportireba xdeba  

a. 

 

moqnilsawevorganoiani satransporto saSualebebiT (mag. konveierebiT) 

b. hidrosatransporto danadgarebiT 



g. gamyol zedapirze srialiT an savalTvlebian WurWlebSi 

d. pnevmotransportiT  

 

32-320. meqanizebul kompleqsebSi ra daniSnuleba aqvs zeTis satumbo sadgurs? 

 

a. kombainis zeTiT momarageba 

b. meqanizebuli samagris kveba zeTiT misi marTvisaTvis 

g. damcavi jalambris zeTiT momarageba  

d. Tu arcerTi  

 

32-321.  ra principiT ganisazRvreba sawarmos saangariSo tvirTnakadebi? 

 

a. gamoyenebuli manqanebisa da maTi moqmedebis principis mixedviT 

 
b. Teoriuli mwarmoeblobisa da tvirTebis uTanabrod modinebis koeficientis 

mixedviT 

g. satransporto manqanebis mwarmoeblobis mixedviT 

d. tvirTamwevi da tvirTmzidi organos geometriuli zomebis mixedviT 

 

32-322. perioduli moqmedebis qansatvirTav manqanas romeli Semsrulebeli organo  aqvs: 

a. dolur-frTiani 

b. momxvet-TaTebiani 

g. CamCiani 

d. daRarul-diskoebiani  

 

32-323.  ra parametrebiT ganisazRvreba satransporto danadgarebis saimedooba? 

a. mwarmoeblobiT 



 
b. satransporto trasis zRvruli maxasiaTeblebiT (daxris kuTxe,     sigrZe, 

simrudis radiusis gegma) 

g. ekonomiurobiT 

d. mzadyofnis koeficientiT 

 

32-324. perioduli moqmedebis qansatvirTavi manqanis Teoriuli mwarmoebluroba  romel 

ZiriTad parametrzea damokidebuli? 

a. manqanis gabaritul zomebze 

b. manqanis miwodebis siCqareze 

g. CamCis moculobaze 

d. arcerTze  

 

                52-325 . საპირწონიანი ამწევი დანადგარი: 

                 ა. ართულებს რამოდენიმე ჰორიზონტიდან ერთდროულ ზიდვას 

                                ბ. ართულებს მანქანის მართვას; 

           გ. ამცირებს ძრავას სიმძლავრეს; 

           დ. ზღუდავს დამცლელ მრუდში მოძრაობის აჩქარებას. 

    

 

 

     52-326. ელექტროამძრავად იწოდება ელექტრომექანიკური სისტემა, რომელიც შედგება:  

         ა. ელექტრული ძრავასა და გადამცემი მოწყობილობისაგან; 

         ბ. ელექტრული ძრავას, გარდამქმნელი, გადამცემი და მმართველი  

                      მოწყობილობისაგან;  

         გ. ელექტრული ძრავასა და მმართველი მოწყობილობისაგან; 

                             დ. ელექტრული ძრავასა და გარდაქმნელი მოწყობილობისაგან. 



 

            52-327. ხახუნის ამძრავ შკივებში ბაგირის ასრიალება დამოკიდებულია: 

            ა. აწევის სიმაღლეზე; 

            ბ. შტოების დაჭიმულობათა ფარდობაზე; 

            გ. ხახუნის შკივის დიამეტრზე; 

            დ. მოძრაობის მაქსიმალურ სიჩქარეზე. 

        

       52-328.  აწევის ოპტიმალური დრო არის: 

            ა. H4 ; 

            ბ. H5.3 ; 

            გ. H5.4 ; 

            დ. 2.5 H . 

           

        52-329.  დახრილი აწევისას ბაგირის  შერჩევა ხდება: 

            ა. ტვირთის აწევის შემთხვევაში; 

            ბ. ტვირთის ჩაშვების შემთხვევაში; 

            გ. მოძრაობის მიმართულებას მნიშვნელობა არა აქვს. 

            დ. ხახუნის კოეფიციენტის მიხედვით. 

       

        52-330.  როდესაც აწევის სიმაღლე და აწევის ხანგრძლივობა მუდმივია, მაშინ აჩქარების 

გაზრდა სიჩქარის მამრავლს: 

            ა. ზრდია; 

            ბ. ამცირებს; 

            გ. გავლენას არ ახდენს; 

            დ. ზოგჯერ ზრდის, ზოგჯერ ამცირებს. 



              

               52-331. დაყვანილი მასა რეალურ მასაზე: 

                  ა. ყოველთვის მეტია; 

                  ბ. ყოველთვის ნაკლებია; 

            გ. შეიძლება იყოს მეტი, ნაკლები, ან ტოლი; 

            დ. ან მეტია, ან ტოლი. 

                

                 52-332. ამწევი ბაგირების შერჩევა ხდება: 

                ა. მხოლოდ სტატიკური დატვირთვის  მიხედვით; 

                ბ. სტატიკური დატვირთვისა და მარაგის კოეფიციენტის მიხედვით;   

                  გ. მხოლოდ დინამიკური დატვირთვის მიხედვით; 

           დ. შტოების დაჭიმულობათა სხვაობის მიხედვით. 

          

          52-333.  ხალხის აწევის შემთხვევაში ბაგირის  სიმტკიცის მარაგი უნდა იყოს  არანაკლებ:        

            ა.15; 

            ბ.65; 

            გ. 9; 

            დ. 8 

             

                52-334. ამწევი ძრავას ექვივალენტური სიმძლავრე იანგარიშება: 

                  ა.დამხვევი ორგანოს დიამეტრის მიხედვით; 

                  ბ. ექვივალენტური ძალისა და მაქსიმალური სიჩქარის მიხედვით:  

                  გ.საშუალო სიჩქარის მიხედვით. 

                  დ. მოძრაობის ხანგრძლივობის  მიხედვით. 

              



                 52-.335  კუდის ბაგირი: 

                  ა. ამცირებს აწევაზე შესასრულებელ მუშაობას; 

                  ბ. ამცირებს ამწევი ბაგირის დიამეტრს; 

                  გ. ამცირებს ამწევი ძრავას სიმძლავრეს; 

                  დ. ამცირებს მარგი ტვირთის  სიდიდეს. 

              

                52-.336 ამწევი ძრავას სიმძლავრე მინიმალურია: 

                 ა. გაუწონასწორებელი სისტემის დროს; 

                 ბ. გაწონასწორებელი სისტემის დროს; 

                 გ. ჰარმონიული აწევის დროს;  

                 დ. დასაშვები მაქსიმალური სიჩქარის დროს;            

             

                52-.337 ვინ ჩამოაყალიბა დინამიკის ძირითადი კანონები: 

              ა. არქიმედმა; 

              ბ. ლაგრანჟმა; 

              გ. ნიუტონმა; 

              დ. ეილერმა.             

                 52 -338. ენერგოსისტემიდან რა სიდიდის ძაბვა მიეწოდება შახტის მთავარ   

                დამადაბლებელ ქვესადგურებს 

              ა. 220-380 ვ. 

                 ბ. 6-10 კვ; 

              გ.35-110 კვ;  

              დ. 110-220 კვ. 

            

  



                52-339. რამდენია დამჭერი დენის უმცირესი (ზღვრული) მნიშვნელობა 50ჰც;   სიხშირის 

დროს: 

                     ა. 5-10 მა; 

                     ბ. 10-15 მა; 

                 გ. 30-40 მა. 

                დ. 40-50 მა. 

          52-.340 ასაწევი ტვირთის მასის გაზრდა იწვევს: 

            ა. მოძრაობის სიჩქარის გაზრდას; 

            ბ. მოძრაობის სიჩქარის შემცირებას; 

               გ. სიჩქარეზე გავლენას არ ახდენს; 

               დ. აჩქარების შემცირებას. 

       

          52-.341 განთების ანგარიშის რამდენი მეთედი არსებობს: 

            ა. წერტილოვანი მეთოდი; 

            ბ. სინათლის ნაკადის გამოყენების; 

             გ. წერტილოვანი, სინათლის ნაკადის გამოყენების და ხვედრითი     

                    სიმძლავრის მეთოდი 

                 დ. ყველა ერთად. 

      52-342. სიბრტყეზე, რომელსაც ვიბრაცია გადაეცემა α კუთხით, მოძრაობ ნაყარი  (ფხვიერი) 

მასალა;  α კუთხის რა მნიშვნელობისათვის გადაადგილდება მასალა მეტი სიჩქარით: 

                ა. α =900;  

                     ბ. α =450;  

                გ. α =00. 

                დ. α =600. 

              



                  52-343. რამდენ კატეგორიად იყოფა ელექტრომომხმარებლები: 

              ა. ორი; 

             ბ. სამი; 

                 გ. ოთხი. 

                 დ. ხუთი.              

            

       52-344. როგორი შესრულების აპარატურა გამოიყენება გაზიან შახტებში: 

                 ა. ნორმალური შესრულების; 

                 ბ. ფეთქებად და ნაპერწკალუსაფრთხო შესრლულებას; 

           გ. ჰერმეტული შესრულების; 

           დ. სამივე ერთად. 

 

 52-345. ელექტრომომარაგების რომელი სისტემაა გამოყენებული შახტებისა  

               და   კარიერებისათვის:       

              ა. დამიწებულ ნეიტრალიანი; 

           ბ. იზოლირებულ ნეიტრალიანი; 

           გ. ორივე ერთად; 

           დ. არც ერთი.  

            

             52-346. რა ფუნქციებს ასრულებს საშახტო საფიდერო ავტომატური  

                               ამომრთველები: 

                 ა. უბანზე ელექტროენერგიის მიწოდების; 

              ბ. Uუბანზე ელექტრომომარაგების დაცვის;; 

              გ. ორივეს ერთად. 

              დ. არც ერთს 



               52-347. რა პირობებიდან გამომდინარე ვანგარიშობთ კაბელის კვეთს: 

               ა. გახურების პირობებიდან; 

               ბ. ძაბვას კარგვის პირობებიდან; 

               გ. ვანგარიშობთ გახურების პირობებიდან და  ვამოწმებთ ძაბვის   კარგვის პირობაზე. 

               დ. დენის სიმკვრივის მიხედვით. 

                          52-.348 რომელი დაცვა იცავს ქსელებს  მ.შ. დენებისაგან: 

          ა.  მაქსიმალური დაცვა; 

          ბ. მინიმალურ-ნულოვანი დაცვა; 

          გ. თბური დაცვა; 

          დ. ყველა ერთად. 

 

           52-.349 რის მიხედვით შეირჩევა საფიდერო ავტომატური ამომრთველები 

      ა. დანიშნულების მიხედვით; 

           ბ. ნორრმალური დენის მიხედვით; 

           გ. დანიშნულების, ნორმალური ძაბვის, ნორმალური დენის   მიხედვიდა    მოწმდება 

ამორთვის ზღვრული დენის მნიშვნელობაზე;     

          დ. ნორმალური ძაბვის მიხედვით. 

             

            52-350. რისი ტოლია სხეულის ინერციის ძალა: 

            ა.  mv;  

                        ბ. mv
2
/2;   

                        გ. ma        (m- მასა ;   v-სიჩქარე  ; a- აჩქარება ). 

                       დ. ma
2 

                       

            52-351. რეზონანსული რხევები მიიღება: 



            ა. იძულებითი და საკუთარი რხევების ამპლიტუდებისთანხვედრით; 

                         ბ. იძულებითი და საკუთარი რხევების სიხშირეების თანხვედრით; 

                        გ. იძულებითი და საკუთარი რხევების ფაზების თანხვედრით; 

                        დ. იძულებითი და საკუთარი რხევების ფაზების და ამპლიტუდების  

                              თანხვედრით; 

        

           52-352. მანქანის დინამოკური მოდელით აღიწერება:  

            ა. მანქანის კონსტრუქცია;  

            ბ. მანქანის მოძრაობის პროცესი;  

            გ. მანქანის წონასწორობის მდგომარეობა; 

            დ. მანქანის პოტენციური ენერგია. 

        

     52-.353 დაუტვირთავი მზიდი ბაგირის ჩაღუნვის სიდიდე დამოკიდებულია: 

                                  ა. ბაგირის მასაზე; 

                        ბ. ბაგირის დაწიმულობაზე; 

                       გ. მალის სიგრძეზე;  

             დ. სამივეზე ერთად; 

          

      52-354. ელექტროქმძრავის მოძრაობის ძირითადი განტოლება  

                                                 
d dJ

M M J
dt 2 dt

ω ω
= + +  

               მართებულია, როდესაც 

                          ა. J var, const;= ω =  

                           ბ. J const, var;= ω =  

                      გ. J var, var .= ω =  



                           დ.J const, const;= ω =                              

 52-355. წინაღობის მომენტის  დაყვანა ერთი მბრუნავი ღერძიდან მეორეზე      

                წარმოებს:   

               ა. სიმძლავრის მუდმივობიდან გამომდინარე; 

                ბ. ერთ ღერძზე დაყვანილი კინეტიკური ენერგიის მუდმივობიდან  

                               გამომდინარე; 

               გ. მომენტების მუდმივობიდან გამომდინარე;  

               დ. მონაცემები არასაკმარისია.                       

              

            52-356. ინერციის მომენტის დაყვანა ერთი მბრუნავი ღერძიდან  მეორეზე წარმოებს: 

               ა. სიმძლავრის მუდმივობიდან გამომდინარე; 

                ბ. ერთ ღერძზე დაყვანილი კინეტიკური ენერგიის მუდმივობიდან  

                               გამომდინარე; 

               გ. მომენტების მუდმივობიდან გამომდინარე;  

                დ. მონაცემები არასაკმარისია.                    

          52-.357 ძრავას მექანიკური მახასიათებლის გამოსახულებაა- 

                  ა.  f(I)ω = ; 

                  ბ.  f(M)ω = ; 

                  გ.  f(R)ω = .  

                  დ.  f(n)ω = .                                  

           

          52-.358 ძრავას ბუნებრივი მექანიკური მახასიათებელი მიიღება, როცა: 

                  ა. მკვებავი ქსელის პარამეტრბი განსხვავდება ნორმალურისგან: 

                  ბ. ჩართვის სქემა ნორმალურია, ხოლო მკვებავი ქსელისა და ძრავას  



                               პარამეტრბი ნომინალური; 

                  გ. დამატებითი წინაღობები ჩართულია მკვებავი ქსელისა და ძრავა    წრედში.   

                      დ. დამატებითი წინაღობები ჩართულია ძრავას წრედში.   

         

          52-359. ძრავას მდგრადი მუშაობისათვის დატვირთვის გაზრდას უნდა  

                          შეესაბამებოდეს ბრუნვათა რიცხვის:   

                   ა. შემცირებას; 

                   ბ.გაზრდა; 

                   გ. მუდმივობა;  

                  დ. მონაცემები არასაკმარისია.                                         

          52-360. ძრავას ბრუნვის მიმართულების შეცვლისთვის საკმარისია   

             პოლარობა შეეცვალოს: 

               ა. მხოლოდ ღუზას; 

               ბ. მხოლოდ აგზნების გრაგნილს; 

               გ. ან  ღუზას ან აგზნების გრაგნილს;  

               დ. ორივეს ერთად.  

                 52-361. აბსოლიტურად ხისტი მახასიათებლები აქვს ძრავებს: 

                ა. სინქრონულს; 

                 ბ. ასინქრონულს; 

                 გ. მუდმივი დენის დამოუკიდებელ აგზნებიანს; 

                დ. მუდმივი დენის მიმდევრობით აგზნებიანს.                                          

 

         52-362. ძრავას მექანიკური მახასიათებლისათვის რომელი გამოსახულებაა  

            სწორად დაწერილი? 



                ა.  
U MR

C C
ω = − ; 

                 ბ.  
2

U MR

C C
ω = − ; 

                გ.  
2U MC

C R
ω = − .  

              დ.  
2

2

U MC

C C
ω = −                                         

52-363. ძრავას ნომინალური წინაღობა არის ის  წინაღობა, რომელიც უძრავი ღუძისა და ნომინალური 

ძაბვის დროს უზრუნველყოფს ღუძის დენს: 

             ა. ნომინალურის ნახევარს; 

             ბ. nნომინალურს; 

             გ. ორმაგ oნომინალურს;  

             დ. სამმაგ ნომინალურს.   

           52-364. მომენტის გამოსახულება m

m m

2
M M

S / S S / S
=

+
 მიღებულია  

          m
m

m m m

2 S
M M

S / S S / S S

+ α
=

+ + α
 გამოსახულებიდან იმ დაშვებით, რომ 

             ა. 1 2R R′= ; 

             ბ. 1 2R R′f ; 

             გ. 1R 0= . 

             დ. მონაცემები არა საკმარისი.                                                

     

            52-365. ძაბვის შემცირებით მაქსიმალური (კრიტიკული); 

             ა. მცირდება; 

              ბ. უცვლელი რჩება; 

              გ. იზრდება;  



             დ. მონაცემები არასაკმარისია.                                           

       

           52-366. რა გავლენას ახდენს ტვირთის რხევა ბაგირის დაჭიმულობაზე:  

             ა. ზრდის დაჭიმულობის ძალას;  

             ბ. არ ახდენს გავლენას;  

            გ. ამცირებს დაჭიმულობის ძალას; 

            დ. ცვლის ბაგირის სიხისტეს. 

            52.367. როდის არის ორ სხეულს შორის ხახუნის ძალა მეტი:  

            ა. უძრაობის დროს;  

            ბ. მოძრაობის დროს;  

            გ. მუდმივია; 

            დ. შეუძლებელია განსაზღვრა.  

       

52-368. ღუძის მიმდევრობით ჩართული დამატებითი წინაღობა მექანიკური        მახასიათებლის 

სიხისტეს: 

             ა. ამცირებს; 

             ბ. ზრდის; 

             გ. არ ცვლის;  

             დ. ორივეს ერთად.              

        

  52-369. რა მიმართულებით გადაიხრება საბაგირო გზის  ვაგონი მოულოდნელი დამუხრუჭებისას:  

             ა. უკან; 

              ბ. წინ; 

            გ. არ შეიცვლის მდგომარეობას; 

             დ. შეუძლებელია განსაზღვრა. 



        

           52-370. ძრავას სიჩქარე ამუშავების დროს პრაქტიკულ მიაღწევს თავის  

                       დამყარებულ მნიშვნელობას, როცა 

                ა. t = ∞ ; 

                 ბ. t (3...4)T= ; 

                 გ. t T= .   

                  დ. t (3...10)T=                                              

         

  52-371. ფაზურ როტორიან ძრავაში როტორის წრედში აქტიური წინაღობის  ჩართვით 

მაქსიმალური (კრიტიკული) სრიალი: 

                   ა. მცირდება; 

                    ბ. უცვლელი რჩება; 

                    გ. იზრდება;  

                    დ. მონაცემები არასაკმარისია.                                           

  52-372. რა მოუვა როტორის დენს, თუ შევამცირებთ მკვებავ ძაბვას და   

                        დატვირთვას იგივეს დავტოვებთ?  

                 ა.  დენის არ შეიცვლება; 

                  ბ. დენი შემცირდება; 

                 გ. დენი გაიზრდება;  

                 დ. ჯერ გაიზრდება, შემდეგ შემცირდება.   

        

        52-373. ელექტრომექანიკური დროის მუდმივა T  დამოკიდებულია: 

                  ა. მქნევარა მასაზე; 

                  ბ. ძრავას ელექტრომექანიკურ თვისებებზე; 

                   გ. ორივეზე ერთდროულად; 



                   დ. მონაცემები არასაკმარისია.                                        

          

        52-374. ორმხრივჩამაგრებული მზიდი ბაგირის დაჭიმულობის სიდიდე                          

            დამოკიდებულია 

                   ა. ტემპერატურის ცვალებადობაზე; 

                   ბ. ვაგონეტის მდებარეობაზე მალში; 

                   გ. მზიდი ბაგირი მასაზე; 

                     დ. სამივეზე. 

                                       

         52-375. დამჭიმავი ტვირთის სვლის სიდიდე დამოკიდებულია: 

                ა.   ბაგირის დაჭიმულობაზე;  

                ბ. ვაგონეტის ადგილმდებარეობაზე მალში; 

   გ. ტემპერატურის ცვალებადობაზე და ვაგონეტის      ადგილმდე- ბარეობაზე  

მალში; 

  დ. ბაგირის მასაზე. 

         

          52-376. დამჭიმავ ტვირთიანი ბაგირის დაჭიმულობა დამოკიდებულია: 

                ა. ვაგონეტის მასაზე; 

                ბ. ბაგირის მასაზე; 

                გ. დამჭიმავი ტვირთის მასაზე; 

                დ. გარემოს ტემპერატურაზე. 

           52-377. მყარ ნივთიერებაში მოლეკულები განლაგებულია 

                 ა.    თავისუფლად 

                ბ.   მჭიდროდ 

                გ.   ნაკლებად მჭიდროდ 

 



           52-378. პლაზმას სამყაროში უჭირავს 

                              ა.    10% 

                ბ.   50% 

                 გ.   99% ზე მეტი 

 

           52-379. პლაზმას აქვს  

                             ა.  განსაზღვრული ფორმა 

                ბ.   განსაზღვრული მოცულობა 

                 გ.   პლაზმას არ აქვს განსაზღვრული ფორმა ან მოცულობა 

  

 

         52-380. პლაზმის ტემპერატურა არის 

                           ა.    100 0 C 

              ბ.   1000 0 C 

              გ.   3000 0 C ზე მეტი 

          

                   52-381. პლაზმა 

                           ა.    დენს არ ატარებს 

                  ბ.   დენის კარგი გამტარია 

                   გ.   პლაზმას აქვ დიდი წინააღმდეგობა 

 

           52 -382. პლაზმა გამოიყენება   

                       ა.    საკვების წარმოებაში 

               ბ. სამთო საქმეში 

               გ.   კომპრესორებში 

 

            52 -383. პლაზმა მიიღება 

                     ა. თავისუფალი რკალით 

              ბ. შემოსაზღვრული რკალით 



              გ.  გრძელი რკალით 

 

           52 -384. პლაზმა სამთო საქმეში გამოიყენება 

                       ა.    ნახშირის გასამდიდრებლად 

               ბ. ქანების მოსანგრევად 

              გ.   გვირაბის გასანიავებლად 

       

                 52-385. პლაზმა სამთო საქმეში გამოიყენება 

                     ა. ნახშირის გასამდიდრებლად 

                ბ. ბლოკების დასაჭრელად 

                გ. გვირაბის გასანიავებლად 

 

              52 -386. პლაზმა სამთო საქმეში გამოიყენება 

                     ა.    ნახშირის გასამდიდრებლად 

                 ბ. ფეროსილიკოალუმინის მისაღებად 

                 გ.   გვირაბის გასანიავებლად 

   

               52-387. ერთჭურჭლ;იანი ამწევი დანადგარი 

         ა. ართულებს რამოდენიმე ჰორიზონტიდან ერთდროულ ზიდვას 

         ბ. ართულებს მანქანის მართვას; 

         გ. ამცირებს ძრავას სიმძლავრეს; 

        დ. ზღუდავს აჩქარებას დამცველ მრუდებში მოძრაობისას. 

52-388. ხახუნის ამძრავ შკივთან დანადგარებში შტოების  დაჭიმულობათა ფარდობაზე 

დამოკიდებულია: 

           ა. ბაგირის ასრიალება; 

           ბ. შკივის დიამეტრი; 

           გ.მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე; 

           დ. არცერთი. 

    

     



           52-389. ერთ აწევაზე ენერგიის მინიმალური ხარჯი იქნება, როდესაც აწევის დრო  

                         ტოლია 

                      ა. 4 Η  

                       ბ. 3 Η  

                      გ. 3 Η  

                      დ. 2,5 Η  

             

          52 -390. დახრილ სიბრტყეზე მოძრაობისას ხახუნის ძალა მიმართულია 

                   ა. მუდამ ზევით 

                   ბ. მუდამ ქვევით 

                   გ. იცვლება მოძრაობის მიმართულების  მიხედვით 

                   დ. მოძრაობის მიმართულებას მნიშვნელობა არა აქვს 

 

            52-391. სიჩქარის მამრავლის გაზრდით მაქსიმალური სიჩქარე 

 

                   ა. მცირდება 

                   ბ. იზრდება  

                  გ. გავლენას არ ახდენს 

                  დ. ზოგჯერ იზრდება, ზოგჯერ მცირდება 

 

             52 -392. სიჩქარის მამრავლის შემცირებით მაქსიმალური სიჩქარე 

                  ა. მცირდება 

                   ბ. იზრდება  

                  გ. გავლენას არ ახდენს 

                  დ. ზოგჯერ იზრდება, ზოგჯერ მცირდება 

 

52- 393. სატვირთო აწევისას ბაგირის სიმტკიცის მარაგის კოეფიციენტი უნდა    
                იყოს 

               ა. 15 



               ბ. 6,5 

              გ. 7.5  

               დ. 8 

 

52-394. ხახუნის ამძრავი შკივით აწევისას ბაგირის სიმტკიცის მარაგის   

კოეფიციენტი უნდა იყოს  
                  ა. 5,5 

                 ბ. 8 

                 გ. 4,5 

                  დ. 9 

 

52-395. კუდის ბაგირის მიხედვით სისტემა შეიძლება იყოს 
 

                  ა. გაუწონასწორებელი 

                 ბ. გაწონასწორებული 

                  გ. გადამეტწონასწორებელი 

       დ. ან გაუწონასწორებელი, ან გაწონასწორებული, ან გადამეტწონასწორებული 

 

               52-396. ამწევი ძრავა შეიძლება იყოს 

       ა. მუდმივი დენის მიმდევრობითი აგზნებით 

       ბ. მუდმივი დენის დამოუკიდებელი აგზნებით 

       გ. ცვლადი დენის ფაზურ როტორიანი  

      დ.მუდმივი დენის დამოუკიდებელი აგზნებით ან ცვლადი დენის ფაზურ   როტორიანი 

              52-397.  აჩქარების გაზრდა იწვევს 

    ა. ამავალი შტოს დაჭიმულობის შემცირებას 

    ბ. ამავალი შტოს დაჭიმულობის გაზრდას 

    გ. ჩამავალი შტოს დაჭიმულობას გაზრდას 

    დ. შტოების დაჭიმულობები უცვლელი იქნება 

 

   52-398. ცილინდრული დოლების შემოწმება ხდება 



     ა. შემოწმება არ სჭირდება 

           ბ. სიგანაზე 

           გ. დატვირთვებზე 

           დ. სიგანეზე და დატვირთვებზე 

       

     52-399. ხახუნის ამძრავი შკივები უნდა შემოწმდეს 

             ა. სიგანეზე; 

             ბ. შემოწმება არ სჭირდება; 

            გ. ბაგირის ასრიალებაზე; 

            დ. ბაგირის ასრიალებაზე და ხვედრით დაწოლაზე. 

 

       52-400. ხახუნის ამძრავი შკივებისათვის დევიაციის კუთხე ტოლია 

              ა. 0
1 30′  

              ბ. 0
0  

          გ. 0
2  

        დ. 0
2 30′ 

   

      52-401. ცილინდრული დოლებისათვის დასაშვები დევიაციის კუთხე ტოლია:  

             ა. 0
1 30′  

             ბ. 0
0  

        გ. 0
2  

        დ. 0
2 30′ 

 

      52-402. კუდის ბაგირის წონა შეიძლება იყოს ამწევი ბაგირის წონაზე: 

               ა.მეტი; 

               ბ.ტოლი; 

               გ. ნაკლები; 

               დ. ტოლი ან მეტი. 

  



    52-403.  ამწევი დანადგარი შეიძლება იყოს: 

          ა. ჰორიზონტალური; 

          ბ. ვერტიკალური; 

         გ.დახრილი; 

         დ. ვერტიკალური ან დახრილი. 

 

   52-404. კონუსის დოლები სისტემას: 

         ა. აწონასწორებენ დინამიკურად; 

         ბ.აწონასწორებენ სტატიკურად; 

         გ. აწონასწორებენ დინამიკურად და სტატიკურად; 

         დ. არ აწონასწორებენ. 

 

   52-405. ცილინდრული დოლები შეიძლება შეიძლება იყოს: 

         ა. ერთდოლიანი; 

         ბ. ორდოლიანი; 

         გ. სამდოლიანი; 

         დ.ერთ, ან ორდოლიანი. 

 

   52-406. მუხრუჭებში გამოყენებული ენერგიის მიხედვით შეიძლება იყოს: 

          ა. ჰიდრავლიკური; 

          ბ. პნევმატიკური; 

         გ. ელექტრული; 

         დ. ყველა ჩამოთვლილი. 

 

   52-407. სიღრმის მაჩვენებელი გვიჩვენებს: 

         ა. ჭაურის სიღრმეს; 

        ბ. ჭაურის მდებარეობას; 

        გ.ზუმფის სიღრმეს; 

        დ. არცერთს. 



     

   52-408. რომელ ჭურჭელს სჭირდება დასასმელი მოწყობილობა: 

       ა. ბადიას; 

       ბ. სკიპს; 

       გ. გალს; 

       დ. არცერთს. 

 

 

             52-409.  სხეულის თავისუფალი რხევის სიხშირე დამოკიდებულია: 

          ა.სხეულის მასაზე; 

    ბ. მხოლოდ დრეკადი ელემენტის სიხისტეზე; 

    გ. სხეულის მასალაზე; 

    დ. სხეულის  მასაზე და დრეკადი ელემენტის სიხისტეზე. 

 

     52-410. მექანიკური მუშაობა ტოლია: 

   ა. ძალის და მანძილის სკალიარული ნამრავლის;  

  ბ. მხოლოდ ძალის სიდიდის; 

  გ. ძალის და მანძილის ვექტორული ნამრავლის; 

  დ. მხოლოდ მანძილის სიდიდის. 

 

   52-411. სხეულის პოტენციალური ენერგიის სიდიდე დამოკიდებულია: 

  ა. სხეულის მოძრაობის სიჩქარეზე; 

  ბ. სხეულის მოძრაობის აჩქარებაზე; 

  გ. სხეულის მდებარეობაზე (კოორდინატებზე);  

  დ. სხეულის სიმძიმის ცენტრზე. 

 

   52-412. თავისუფალი რხევების ჩაქრობას იწვევს: 

  ა. დრეკადობის ძალა; 

  ბ. ხახუნის ძალა;  

  გ. სიმძიმის ძალა; 

  დ. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ერთად. 

 



  52-413. სხეულის კინეტიკური ენერგია პროპორციულია: 

  ა. გავლილი მანძილის; 

  ბ.  სხეულის მასის; 

  გ. სხეულის მოძრაობის სიჩქარის;  

  დ. სხულის მდებარეობის. 

 

  52-414. შახტო ამწევი ბაგირის რხევები: 

 ა. ხელს უწყობს ბაგირის შკივზე ასრიალებას; 

 ბ. ხელს უშლის ბაგირის შკივზე ასრიალებას 

 გ. არ ახდენს გავლენას ასრიალების პროცესზე; 

 დ. შეუძლებელია განსაზღვრა 

 

  52-415. ტრანსპორტიორში ფხვიერი მასალის მოძრაობის სიჩქარე დამოკიდებულია: 

 

  ა. მხოლოდ ვიბრაციის კუთხეზე; 

  ბ. მხოლოდ  სატრანსპორტო ზედაპირის დახრის კუთხეზე; 

  გ. ვიბრაციის სიხშირეზე;    

  დ. ვიბრაციული მანქანის საკიდებზე. 

 

  52-416.  დახრილ ზედაპირზე მოძრავი სხეულის ხახუნის ძალა დამოკიდებულია: 

  ა. დახრის კუთხეზე; 

  ბ. მოძრაობის აჩქარებაზე; 

  გ. სხეულის წონაზე;  

  დ. ჰაერის წინააღმდეგობაზე. 

 

 52-417.ხახუნის ძალა მიმართულია: 

 ა.  მოძრაობის მიმართულებით; 

ბ. მოძრაობის მართობულად; 

გ. მოძრაობის საწინააღმდეგოდ;  

დ. დამოკიდებულია დახრის კუთხეზე. 

 



52-418.  ხახუნის ძალა: 

ა. მეტია დაწნევის ძალაზე; 

ბ. ნაკლებია დაწნევის ძალაზე;  

გ. ტოლია დაწნევის ძალის; 

დ. შეუძლებელია განსაზღვრა. 

 

  52-419. სხეულის ინერციის ძალა მიმართულია: 

       ა. აჩქარების მიმართულებით; 

        ბ. აჩქარების საწინააღმდეგოდ;  

        გ. სიმძიმის ძალის მიმართულებით; 

        დ. შეუძლებელია განსაზღვრა. 

 

52-420. სხეულის თავისუფალი მოძრაობა სივრცეში განისაზღვრება: 

ა. სამი კოორდინატით; 

ბ. ხუთი კოორდინატით; 

გ. ექვსი კოორდინატით;  

დ. შეუძლებელია განსაზღვრა. 

 

52-421. რეზონანსული რხევის დროს : 

ა. მცირდება რხევის ამპლიტუდა; 

ბ. იცვლება რხევის სიხშირე; 

გ. იზრდება რხევის ამპლიტუდა;  

დ. არ იცვლება რხევის ამპლიტუდა. 

 

52-422. სხეულის თავისუფალი ვარდნის აჩქარება დამოკიდებულია: 

ა. სხეულის მასაზე; 

ბ. დედამიწის მიზიდულობის ძალაზე;  

გ. სხეულის ფორმაზე; 



დ. საწყის სიჩქარეზე. 

 

 52-423. დინამიკა სწავლებს: 

     ა. სხეულების წონასწორობის მდგომარეობას; 

    ბ. სხეულების მოძრაობას მასზე მოქმედი ძალების გარეშე; 

     გ. სხეულების მოძრაობას მათზე მოქმედ ძალებთან ერთად;  

     დ. სხეულების მოძრაობის ტრაექტორიას; 

  52-424. ბაგირის დაჭიმულობა დამოკიდებულია: 

   ა. მხოლოდ ბაგირის წონაზე; 

   ბ. მხოლოდ ტვირთის წონაზე; 

   გ. ტვირთის რხევით მოძრაობაზე;  

   დ. შკივსა და ბაგირს შორის ხახუნის კოეფიციენტზე. 

 

52-425.  ზამბარის დრეკადობის ძალა დამოკიდებულია: 

       ა. მხოლოდ  ზამბარის სიხისტეზე; 

         ბ. მხოლოდ ზამბარის დეფორმაციის სიდიდეზე; 

       გ. სიხისტეზე და დეფორმაციაზე;  

       დ. შეუძლებელია განსაზღვრა.  

 52-426. ორი სხვადასხვა მასის  სხეულის ურთიერთ შეჯახებისას ურთიერთმოქმედი  

ძალები: 

     ა. სიდიდით განსხვავებულია; 

    ბ. ტოლია და ერთი მიმართულება აქვს; 

     გ. ტოლია და  ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულება აქვს;  

      დ. ნულის ტოლია. 

      

 

 

 



    52 -427 .  ვიბრაცია 

     ა. არ ახდენს გავლენას ქანების ბურღვის პროცესზე; 

       ბ. აძნელებს ქანების ბურღვის პროცესს: 

       გ. აადვილებს ქანების ბურღვის პროცესს; 105 

      დ. იწვევს ბურღის ხანგამძლეობის შემცირებას.   

 

52-428. სხეულზე ძალის მოქმედებისას სხეულის აჩქარება 

         ა. პროპორციულია  სხეულზე მოქმედი ძალის და მიმართულია მის    

საწინააღმდეგოდ; 

        ბ. პროპორციულია სხეულზე მოქმედი ძალის და თანხვდება ძალის  

მიმართულებას;  

         გ. იცვლის მიმართულებას. 

         დ. შეუძლებელია აჩქარების მიმართულების განსაზღვრა; 

52-429. რისთვის გამოიყენება გამზომი ტრანსფორმატორები: 

                   ა. ძაბვის ასამაღლებლად 

                   ბ. ძაბვის დასადაბლებლად 

                   გ. გამზომი ხელსაწყოების მისაერთებლად  

                    დ. ძაბვის სტაბილიზაციისათვის 

 

52-430. რისთვის გამოიყენება  დენის ტრანსფორმატორები: 

                     ა. ამპერმეტრის და დენური რელეების მისაერთებლად 

                     ბ. მხოლოდ ამპერმეტრის მისაერთებლად 

                     გ. მხოლოდ დენური რელეების მისაერთებლად 

                     დ. დენის სტაბილიზაციისათვის 

 

52-431. როგორ ირთვება ქსელში დენის ტრანსფორმატორის პირველადი                 

გრაგნილი 

                     ა.  შერეულად 

                     ბ. პარალელურად 



                    გ.  მიმდევრობით 

                    დ. რეზისტორის გავლით 

    52-432.შეიძლება თუ არა დენის ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილის ღიად   დატოვება 

                    ა. შეიძლება 

                    ბ. არ შეიძლება 

                    გ. არა აქვს მნიშვნელობა 

                   დ. შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში 

 

            52-433. რისთვის გამოიყენება ძაბვის ტრანსფორმატორები 

                         ა. ვოლტმეტრისა და ძაბვის რელეების მისაერთებლად 

                   ბ. მხოლოდ ვოლტმეტრის მისაერთებლად 

                   გ. მხოლოდ ძაბვის რელეების მისაერთებლად 

                  დ. ძაბვის სტაბილიზაციისათვის 

 

52-434.  როგორ უნდა ჩავრთოდ ქსელში ძაბვის ტრანსფორმატორის პირველადი  გრაგნილი 

        ა. შერეულად 

    ბ. მიმდევრობით 

    გ. პარალელურად 

     დ. კონდესატორის გავლით 

 

52-435. შეიძლება თუ არა ძაბვის ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილის ღიად   

დატოვება 

        ა. არ შეიძლება 

   ბ. შეიძლება 

  გ. არა აქვს მნიშვნელობა 

  დ. გააჩნია სქემის საჭიროებას 

 

52-436. რა ფუნქციას ასრულებს საშახტო მაგნიტური ამამუშავებლები 

        ა. დაბალი ძაბვის ელექტრომომხმარებლების მართვისა და დაცვის 

    ბ. ელექტრომომხმარებლებზე მიწოდებული ძაბვის შესაზღუდად 



   გ. ელექტრომომხმარებლებზე  მიწოდებული ძაბვის გასაზრდელად 

   დ. მხოლოდ დაცვისათვის 

 

      52 -437. როგორი მაგნიტური ამამუშავებლები გამოიყენება შახტში 

  ა. არარევერსული და რევერსული 

   ბ. მხოლოდ არარევერსული 

   გ. მხოლოდ რევერსული 

   დ. ღია შესრულების  

   

52-438.რამდენი გაჟონვის რელეს მიერთება შეიძლება საფიდერო ავტომატურ   

ამომრთველთან 

         ა. ერთის 

         ბ. ორის 

         გ. სამის 

         დ. ოთხის 

52-439. როგორი კაბელები გამოიყენება შახტებში 

ა. მხოლოდ მოქნილი 

ბ. მხოლოდ  ჯავშნიანი 

გ. მოქნილი, ჯავშნიანი და განათების  

დ. ორ ძარღვიანი 

52-440. რა სახის სანათი მოწყობილობები გამოიყენება შახტებში 

ა. მხოლოდ ვარვარა ნათურები 

ბ. მხოლოდ ლუმინისცენტური ნათურები 

გ. ერთიც და მეორეც 

დ. ქსენონის ნათურები 

   

52-441. რა სიდიდის ძაბვა მიეწოდება სანათ მოწყობილობებს 

      ა. მხოლოდ 220 ვოლტი 

      ბ. მხოლოდ 127 ვოლტი 

      გ. 36, 127 და 220 ვოლტი 



      დ. 380 ვოლტი 

 

52-442. როგორ ხდება სანათი მოწყობილობების კვება 

ა. ფაზისა და ნულის აღებით 

ბ. ორი ფაზის აღებით 

გ. სპეციალური განათების ტრანსფორმატორიდან 

დ. ზედაპირიდან მიყვანილი სადენებით 

 

52-443. რისი მიხედვით ვანგარიშობთ ძალური ტრანსფორმატორის სიმძლავრეს 

ა. მოთხოვნის კოეფიციენტის მიხედვით 

ბ. ძაბვის მიხედვით 

გ. გამავალი დენის მიხედვით 

დ.ძაბვის და დენის მიხედვით 

          

52-444. რა სახის ტრანსფორმატორები გამოიყენება შახტებში 

ა. სამფაზა ზეთიანი 

ბ. ორფაზა ზეთიანი 

გ. სამფაზა მშრალი გადასაადგილებელი 

დ. მხოლოდ განათების 

 

52-445. რამდენი პირობაა გასათვალისწინებელი ტრანსფორმატორების     

         პარალელურად შესაერთებლად 

      ა. ერთი 

      ბ. ორი 

      გ. სამი 

      დ.ოთხი 

 

52-446. რის მიხედვით ვირჩევთ კაბელის კვეთს 

ა. დატვირთვის დენის მიხედვით 



ბ. ძაბვის მიხედვით 

გ. კონსტრუქციის მიხედვით 

დ. დანიშნულების მიხედვით 

 

52-447. რა პირობაზე ვამოწმებთ შერჩეული კაბელის კვეთს  

        ა. ძაბვის კარგვის პირობაზე  

        ბ. დენის კარგვის პირობაზე  

        ვ. გახურების პირობაზე 

        დ. გაგრილების პირობაზე 

 

52-448. სიმძლავრის კოეფიციენტის  cosϕ -ის   გაუმჯობესების რამდენი ხერხი   არსებობს 

ა. ორი 

ბ. ერთი 

გ. სამი 

დ. ოთხი 
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