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agraruli mecnierebebis da biosistemebis inJineringis 

fakulteti 

 

2016 wlis 

samecniero angariSi 

 

samecniero erTeulis xelmZRvaneli – profesori g. qvarcxava 

 

I. 1.saqarTvelos saxelmwifo biujetis dafinansebiT 2016 wlis gegmiT 

Sesrulebuli samecniero-kvleviTi proeqtebi 

(exebasamecniero-kvleviTinstitutebs) 
 

# 

Sesrulebuli proeqtis 

dasaxeleba mecnierebis 

dargisa da samecniero 

mimarTulebis miTiTebiT 

proeqtis xelmZRvaneli  proeqtis Semsruleblebi 

1 Tanamedrove zegamtari 

masalebi, 

fizika, masalaTmcodneoba 

 

e.sanaia e.sanaia 

dasrulebuli kvleviTi proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebis 

Sesaxeb vrceli anotacia (qarTul enaze) 

მაგნიუმის ბორიდის ერთდროული სინთეზი და კონსოლიდაცია განხორციელდა  ცხლად 

დაწნეხვის მეთოდით. საცდელი ნიმუშების მისაღებად მაგნიუმისა და ბორის ფხვნილების ნარევს 

(მოლური თანაფარდობით Mg:B=1:2) ჰომოგენიზაცია ხდებოდა წისქვილში 50 წთ-ის 

განმავლობაში. შემდეგ ნარევი იწნეხებოდა ფოლადის წნეხ-ფორმაში.  

რენდგენოფაზური ანალიზით დადგინდა, რომ მიღებული მაგნიუმის ბორიდი შეიცავს მცირე 

რაოდენობით MgO და MgB4-ის  ფაზებს. 98%-ნი ბორის გამოყენების შემთხვევაში სინთეზირებულ 

MgB2-ში იზრდება MgO შემცველობა, რაც გამოწვეულია იმით, რომ ამორფული ბორი შეიცავს 

H3BO3 და B2O3, რომლებიც მაღალ ტემპერატურაზე  აღდგებიან მეტალური მაგნიუმით. 
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MgB2ნიმშების დიფრაქტოგრამები 

 

ბარიუმის 1-2მმ ნაჭრებისა და ბრიკეტირებული MgB2-ის ნიმუშების ზედაპირების ინერტულ 

ატმოსფეროში გახეხვისა და პოლირების შემდეგ შესწავლილ იქნა ელექტრონული მიკროსკოპით.  

გამოვლინდა, რომ ნიმუშები ფოროვანია და ამავე დროს ცხელი დაწნეხვით სინთეზირებული და 

კონსოლიდირებული ბრიკეტისა და კომერციული MgB2-ის ფხვნილის ცხელი დაწნეხვით 

მიღებული ბრიკეტის ზედაპირები ფაქტიურად ანალოგიურია. 

 

MgB2ნიმუშებისმიკროფოტოგრაფიები 
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I. 3.saxelmwifo grantiT (rusTavelis fondi)dafinansebული 

samecniero-kvleviTi proeqtebi (exeba rogorc umaRles 

saganmanaTleblo, ise samecniero-kvleviT dawesebulebebs  

 
# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 

dargisa da samec-

niero mimarTule-

bis miTiTebiT 

 

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 Kkurkovani da 

kenkrovani 

kulturebis 

Senaxvis 

racionaluri 

teqnologiis 

SemuSaveba 

bioqimiur-

teqnologiuri 

kvlevis 

safuZvelze 

S.rusTavelis 

fondi 

saqarTvelos 

agraruli 

universiteti  

Pprof. m.JRenti q.beriaSvili 

l.gulua m.garuCava 

T.TurmaniZe 

dasrulebuli proeqtis ZiriTadi Teoriuli da praqtikuli Sedegebis Sesaxeb 

vrceli anotacia (qarTul enaze) 

 

I. 4. 

# proeqtis dasaxe-

leba mecnierebis 

dargisa da samec-

niero mimarTule-

bis miTiTebiT 

 

damfinansebeli 

organizacia 

proeqtis 

xelmZRvaneli  

proeqtis 

Semsruleblebi 

1 Tema: meRvineobis 

aratradiciul 

zoneSi 

wiTelyurZniani 

vazis jiSebis 

gaSeneba, 

bioyurZnis 

warmoeba da Rvinis 

dayeneba 

 saqarTvelos 

sapatriarqos 

mevenaxeoba-

meRvineobis 

samecniero-

kvleviTi centri 
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tradiciuli 

meTodiT da kvleva. 

gardamavali (mravalwliani) proeqtis etapisZiriTadi Teoriuli da praqtikuli 

Sedegebis Sesaxeb vrceli anotacia (qarTul enaze) 

aRniSnuli proeqti warmoadgens 4 wlian proeqts, romelic mizanis meRvineobis 

aratradiciul raionebSi wiTelyurZniani vazis jiSebis gaSeneba da miRebuli 

Rvinis parametrebis Seswavla. Am mizniT 2016 wels soflis meurneobis samecniero-

kvleviTi centris jiRauras bazaz warmoebuli vazis nergebi dairgo samegrelosa 

da lazeTis (dRevandeli saTurqeTis teritoriaze). mosavlis miRebis Semdeg 

moxdeba Rvinis tradiciuli meTodiT dawurva da Rvinis parametrebis Seswavla. 

 

 

II.1. publikaciebi: 

ა) saqarTveloSi 

 

saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 g. tyemalaZe bioorganuli 

qimiis ganmartebiTi 

leqsikoni 

Tbilisi, stu, el. 

versia, 2016 

352 

2 q.beriaSvili 

i.SaTiriSvili 

l.Sulaia 

zogadi qimia q.Tbilisi 

gamomcemloba 

“universali” 

345 

3 n. CxartiSvili,                

g. aleqsiZe,                  

nino CxartiSvili 

Mmevenaxeoba-

agroteqnologia 

q. Tbilisi, 2016 260gv 

vrceli anotacia qarTul enaze 

wignSi ganxilulia venaxis gaSenebis yvela etapi, sanergis mowyobidan rTvelis 

mowyobamde, aseve ganxilulia venaxSi gamosayenebeli mcenareTa dacvis saSualebebi, 

adgilwarmoSobis dasaxelebis regionebi. Wigni gankuTvnilia studentebisa da sxva 

dainteresebuli pirebisaTvis. 
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krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 g. tyemalaZe, 

q. maxaSvili 

ekologiurad 

usafrTo 

produqtebis 

warmoebis 

bioqimiuri 

safuZvlebi 

saerTaSoriso 

samecniero 

konferenciის,                    

“ekologiurad 

sufTa produqtebis 

warmoebis 

Tanamedrove  teq-

nologiebi soflis 

meurneobis mdgradi 

ganviTarebisaTvis“, 

SromaTA 

krebuli.Tbilisi, 

2016. 

10 

2 g. tyemalaZe zogi qarTuli da 

ucxo terminis 

dawerilobis, 

warmoTqmisa da 

semantikuri 

Sesabamisobis 

Sesaxeb 

ivane javaxiSvilis 

saxelobis 

Tbilisis 

saxelmwifo univer-

siteti. arnold 

Ciqobavas 

saxelobis 

enaTmecnierebis 

instituti, SromaTa 

krebuli - 

terminologiis 

sakiTxebi 

IITbilisi, 2016 

14 

3 q.beriaSvili 

m.JRenti l.gulua 

m.garuCava        T. 

TurmaniZe 

Qqliavis,atmis da 

neqtarinis nedlad 

Senaxvis 

racionaluri 

teqnologia 

q.Tbilisi 

gamomcemloba   

ind. mewarme “paata 

asrasaZe” 

20 

4 
q.beriaSvili 

m.JRenti l.gulua 

m.garuCava        T. 

TurmaniZe 

zogierTi 

kenkrovani 

kulturebis 

qimiuri 

Sedgeniloba da 

q.Tbilisi 

gamomcemloba   

ind. mewarme “paata 

asrasaZe” 

19 
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swrafi gayinvis 

teqnologia  

vrceli anotacia qarTul enaze 

1.kacobrioba dgas globaluri daTbobis saSiSroebis winaSe. haeris saSualo 

temperaturis matebas mohyveba ekosistemebis gauareseba. es gamoiwvevs ekologiurad 

sufTa da usafrTxo sakvebi produqtebis warmoebisa da maTi xarisxis mkveTr 

Semcirebas, rac, Tavis mxriv, SeuZlebels gaxdis sasoflo-sameurneo produqtebis 

warmoebis mdgrad ganviTarebas. ekologiurad usafrTxo produqtebis sawarmoeblad 

aucilebelia garemos - niadagi, wyali, haeri - gajansaReba. pirveli rigis amocanas 

warmoadgens biocenozis gaTavisufleba Sxamiani, toqsikuri da mavne Tvisebebis 

mqone nivTierebebisa da mikroorganizmebisagan. Garemos ekologiur sisufTaves da 

usafrTxoebas ki bevrad ganapirobebs mcenareTa bioqimiuri adaptirebis unari 

garemo pirobebis Secvlisadmi.   

janmrTeli da jansaRi cxovrebisa da keTildReobisaTvis aucilebelia 

adamiani ikvebebodes uvnebeli, ekologiurad sufTa da usafrTxo mcenareuli da 

cxoveluri warmoSobis produqtebiT. es ki SesaZlebelia mxolod maSin, rodesac 

TviT garemo – ekosistemebi, sadac iwarmoeba, srulad an nawilobriv gadamuSavdeba 

aRniSnuli produqtebi – iqneba qimiurad da mikrobiologiurad sufTa, 

daubinZurebuli, anu ekologiurad usafrTxo. 

garemos ekologiur sisufTavesa da usafrTxoebas ki bevrad gansazRvravs 

ekosistemebis bioqimiuri adaptirebis unari. Cocxal organizmTa adaptirebis 

qvakuTxeds warmoadgens maTi bioqimiuri organizacia, racxorcieldeba molekulur-

genetikur doneze. Tavis mxriv, ekosistemebis molekulur-genetikuri 

SesaZleblobebi realizdeba im metaboluri procesebiT, romlebic gansazRvravs 

cocxali organizmebis biologiur potencials, energetikas, fotosinTezur 

aqtiurobas, informaciis Senaxvasa da gadacemas, zrda-ganviTarebasa da gamravlebas, 

mokled sicocxles. Adamiani unda ecados gadaarCinos buneba. Misi moqmedeba ar 

unda ewinaaRmdegebodes bunebis movlenebs da ar unda arRvevdes bunebis 

wonasworul mdgomareobas. Adamianma unda Seqmnas marTvis erTiani sistema iseTi 

meTodebis gamoyenebiT, romlebic uzrunvelyofs biomravalferovnebis, ekologiuri 

da biologiuri balansis SenarCunebas. Adamiani gadaarCens bunebas da gadarCeba 

Tavadac. 

2. naSromSi ganxilulia zogi qarTuli da ucxo terminis dawerilobis, warmoTqmisa 

da semantikuri Sesabamisobis problemebi. motanalia araswori magaliTebi zogierTi 

akademiuri leqsikonidan da mowodebulia maTi swori formebi. 
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statiebi 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebulis 

dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdeb

is 

raodeno

ba 

1 G.Sh. Tkemaladze, 

K.A. Makhashvili. 

Climate changes and 

photosynthesis 

Annals Agrarian 

Science, 14, 2016, 

Tbilisi 8 

2 g. tyemalaZe 

 

kaTalikosi Tu 

kaTolikosi, 

kaTolike Tu 

kaToliki? 

samecniero-

saistorio 

Jurnali 

`sveticxoveli~, 

2016, #2 

Tbilisi 14  

3 m.mesxiZe, m. 

xomasuriZe, 

z.geliaSvili 

,,feris intensivobis, 

feris tonebisa da 

saerTo fenoluri 

naerTebis Seswavla 

qvevris sxvadasxva 

teqnologiuri 

meTodebiT dayenebul 

RvinoebSi“;  

saqarTvelos 

axalgazrda 

mecnierTa 

akademia, 

saerTaSoriso 

samecniero 

Jurnali 

“inteleqtuali” 

№ 312016 წ.გვ. 220-

227. 

Tbilisi 7 

4 Wkuaseli l.m., 

geliaSvili z.e, 

xomasuriZe m.b, 

mesxiZe m.z. 

oqsidaciis prevencia 

„colikouri“-s jiSis 

yurZnisagan 

Rvinomasalebis 

warmoebisas. 

 

saqarTvelos 

sainJinro 

siaxleni. 

GEORGIAN 

ENGINEERING 

NEWS. 

№1(77),2016; გვ. 102-

109. 

Tbilisi 7  

5 
Wkuaseli l.m., 

geliaSvili z.e, 

xomasuriZe m.b. 

oqsidirebuli Rvinis 

damuSaveba. 

. 

saqarTvelos 

qimiuri Jurnali  

№1, 2016; გვ.92-98. 

Tbilisi 7 

6 
m.g. bereJiani, siTxis dinebis 

hidrodinamikuri 

naw. II quTaisi, 

a.wereTlis 

612-615) 
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d.g. kotrikaZe reJimebis 

kompiuteruli 

simulacia. 

saerTaSoriso 

samecniero-

praqtikuli 

konferenciis 

"Tanamedrove 

sinJinro 

teqnologiebi da 

garemos dacva" 

Sromebis krebuli 

saxelmwifo 

universiteti 

7 
bereJiani m.g., 

metreveli i.k., 

bereJiani a.m. 

birTvuli 

energetikis masalebi 

da madneulis 

koncentrati – 

kompleqsuri 

teqnologiebis 

potenciali. meoTxe 

saerTaSoriso 

samecniero 

konferenciis 

"energetika: 

regionuli 

problemebi da 

ganviTarebis 

perspeqtiva" Sromebis 

krebuli  

1 nawili quTaisi, 

a.wereTlis 

saxelmwifo 

universiteti 

5 gv. (gv. 

236-240) 

8 
m.bereJiani, 

v.firiaSvili, 

a.jafariZe 

C-13 izotopis  

warmoeba da 

gamoyeneba samedicino 

diagnostikaSi. III 

samecniero 

konferenciis 

"bunebrivi da 

sinTezuri 

biologiurad 

aqtiuri nivTierebebi-

2016" moxsenebebi  

1 nawili Tbilisi, 

saqarTvelos 

mecnierebaTa 

erovnuli 

akademia 

3 gv. (gv. 

165-167) 
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m. xomasuriZe,             

n, CxartiSvili, 

g. andriaZe.                 

kK. jayeli  

qvvrSi Rvinis 

dayenebis tradicia, 

weis da misi 

zegavlena Rvinis 

Sedgenilobaze 

Sromebi saqarTvelos 

teqnikuri 

universiteti 

 q. Tbilisi 

2016 

4gv 

10 
l. ujmajuriZe, 

n. CxartiSvili, 

l. mamasaxlisa-

Svili,                         

nino 

CxartiSvili  

qarTuli iSviaTi 

saRvine vazis 

jiSebis Tanamedrove 

meTodebiT Seswavlis 

Sedegebi da 

ekosistemebSi 

gadaadgilebis 

perspeqtivebi 

saqarTvelos soflis 

meurneobis 

mecnierebTa akademiis 

Jurnali 

“ekologiurad sufTa 

produqtebiswaroebis 

Tanamedrobe 

teqnologiebi 

soflis meurneobis 

mdgradi 

ganviTarebisaTvis” 

 q. Tbilisi, 

2016. soflis 

meurneobis 

mecnierebaTa 

akademia 

5gv 

11 
n. ebelaSvili,  

n. CxartiSvili,  

n. gageliZe,     

i. kekeliZe  

ekologiurad Rvinis 

(bioRvino) warmoebis 

teqnologia 

dafuZnebuli 

bunebrivi 

antiseptikis – 

nanovercxlis 

gamoyenebaze. 

saqarTvelos soflis 

meurneobis 

mecnierebTa akademiis 

Jurnali 

“ekologiurad sufTa 

 q. Tbilisi, 

2016. soflis 

meurneobis 

mecnierebaTa 

akademia 

4gv 
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produqtebiswaroebis 

Tanamedrobe 

teqnologiebi 

soflis meurneobis 

mdgradi 

ganviTarebisaTvis” 

12 G. Kvartskhava,      

G. Chachava,              

M. Gverdtsiteli. 

Mathematical-Chemical 

Investigation of Alkenes. 

Georgian Engineering 

News. N 2 (vol. 78), 

2016. 

Georgia, 

Georgian 

Engineering 

News N 2            

(vol. 78) 

     pp. 

106-107 

vrceli anotacia qarTul enaze 

1.   globaluri daTboba, gaeros uaxlesi  monacemebis Tanaxmad, mraval 

saSiSroebas uqmnis dedamiwas, uSualod adamianis janmrTelobas, mis 

keTildReobas, agreTve cxovelebsa da mcenareebs. radgan globaluri daTboba, 

ZiriTadad, adamianis anTropogenuri saqmianobiT aris gamowveuli, dRis wesrigSi 

dadga amocana  atmosferoSi, e.w. saTburis gazebis gafrqvevis Semcirebisa da, 

zogierT SemTxvevaSi, akrZalvis Sesaxeb. cocxali organizmebidan mcenareebi 

gacilebiT advilad eqvemdebareba biologiur dazianebas,  amitom naSromSi  

ganxilulia is bioqimiuri RonisZiebebi, romlebic gazrdis mcenareTa biologiur 

potencials, kerZod, maTs fotosinTezur da energetikul SesaZleblobebs da, 

amdenad, xels Seuwyobs rogorc gvalvebisadmi met gamZleobas, ise met 

winaaRmdegobas gauwevs atmosferoSi naxSirorJangis koncentraciebis matebas. 

mzis energia ekologiurad sufTaa da misi gardaqmna qimiuri nivTierebebis 

energiad xorcieldeba mxolod mcenareuli organizmebisaTvis damaxasiaTebeli 

efeqturi meqanizmiT - fotosinTeziT. Tumca, umaRles mcenareTa fotosinTezTan 

SedarebiT,  mikroorganizmTa fotosinTezi gacilebiT metia - dedamiwis zedapirze  

mimdinare  fotosinTezis naxevarze  meti modis erTujredian organizmebze, 

gansakuTrebiT wyalmcenareebze, kerZod, diatomur organizmebze. 

2.  naSromSi ganxilulia saeklesio terminebis – kaTalikosi da kaTolikeს – 

marTebuli warmoTqmisada dawerilobis sakiTxi. 

3.  feris intensi¬vobis, feris tonebisa da saerTo feno¬luri naerTebis Seswavla 

qvevris sxvada¬sxva teqnolo¬giuri meTode¬biT dayenebul RvinoebSi. 

kvlevis mimdinareobisas dasavleT saqarTveloSi gavrcelebuli endemuri 

jiSebidan: ,,Cxaveris“, ,,ojaleSis“, ,,ocxanuri saferesa“ da ,,aladasturisagan“ 

qvevri Rvini dayenebis sxvadasxva wesiT damzadda mSrali Rvinomasalebi. sakvlev 

nimuSebSi teqnologiuri procesis sxvadasxva etapze Seswavlili  iqna feris 
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intensivoba, feris toni da  saerTo fenolebis Semcveloba.  eqsperimetisas 

gamoyenebuli iqna avstriuli warmoebis fotometri HI83742, xelsawyosadmi 

TandarTuli da rekomendirebuli meTodebis gamoyenebiT. miRebul Sedegebze 

dayrdnobiT dadgenilia, rom  davargebis xangZlivobis zrdasTan erTad,  

fermentaciisas WaWis srulad, nawilobrivi monawileobiT da WaWis gareSi 

daduRebul RvinomasalebSi saSualod 10-20%-iT mcirdeba saerTo fenolebis 

Semcveloba. qvevrSi Rvinis daduReba, 6 TviT dayovneba WaWaze da WaWidan moxsnis 

Semdgom qverSive 6 Tviani davargeba xels uwyobs feris intensivobis da feris 

tonis SenarCunebas. qvevrSi 6 Tve davargebul da qvevridan amoRebis Semdom 6 TviT 

davargebul RvinomasalebSi feris parametri-feris toni narCundeba wiTeli 

RvinisaTvis damaxasiaTebeli zRvrebis (naklebia 1,2-ze) farglebSi, magram  feris 

paramatrebis es maCveneblebi SesamCnevad umjobesia qvevrSive 6 TviT davargebul 

RvinomasalebSi. 

4.  ,,oqsidaciis prevencia colikouris jiSis yurZnisagan Rvinomasalebis 

warmoebisas“.   

2015 wlis mosavlis wlis colikouris yurZis jiSidan sakvlevi nimuSebi damzadda 

Rvinis sawarmo ,,tifliski vinni pogrebSi“.  fermentacia ganxorcielda safuvris 

wminda kulturis gamoyenebiT.  botritisisaTvis damaxasiaTebeli damJangavi 

fermentebis inaqtivaciisaTvis, tkibilis oqsidaciisagan dasacavad da 

oqsidirebuli naerTebis mosaSoreblad,   tkbilis dawdomis etapze gamoyenebuli 

iqna skorbinis mJava, muxis tanini, polivinilpolipirolidoni, yurZnis tanini da 

komerciuli preparati Qi-NO[Ox]. miRebul Sedegebze dayrdnobiT dadginda 

eqsperimentisas gamoyenebuli calkeuli masalis efeqturoba da maTi moxmarebis 

mizanSewoniloba. eqsperimentis mimdinareobisas SemuSavebuli iqna keTilSobili 

sidampliT daavadebuli  ,,colikouri“ -s jiSis yurZnisagan  Rvinis warmoebisas, 

oqsidaciisagan prevenciis optimaluri teqnologiuri sqema. 

5.  ,, oqsidirebuli Rvinis damuSaveba“ 

eqspperimentis mimdinareobisas,  kaxuri wesiT damzadebuli oqsidirebuli 

Rvinomasala damuSavebuli iqna sxvadasxva masalebis gamoyenebiT. sakvlev da 

sakontrolo nimuSebSi ganisazRvra fiziku-qimiuri parametrebi, aseve 

ganxorcielda organoleptikuri Sefaseba. meRebul Sedegebze dayrdnobiT 

dadgenilia rom, polivinilpirolidonis, kazeinisa da bentonitis kompleqsuri 

gamoyeneba aumjobesebs oqsidirebuli Rvinis fers, acilebs yavisfer Seferilobas, 

organoloptikur maxasiaTeblebs, gadamwifebuli xilis/xeresis tonebs, 28%iT 

amcirebs aqroladi mJavebis Semcvelobas, 35%, aldehidebis da 18%-iT 

eTilaceatatis masis koncentacias.  cilatanatebis da sxva naerTebis daleqvis 

xarjze 16,9 % amcirebs dayvanili eqstarqtis masis koncentracias. Qi-NO[Ox] 

gamoyeneba oqsidirebuli Rvinis dasamuSaveblad aumjobesebs fers-Rvinos acilebs 

yavisfer Seferilobas,  17,3 %iT amcirebs aqroladi mJavebis da da 23%-iT 

aldehidebis Semcvelobas.  cilatanatebis da sxva naerTebis daleqvis xarjze 9,5 % 

amcirebs dayvanili eqstarqtis masis koncentracias.  Qi-NO[Ox]-T damuSaveba Rvinos 
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SesZina saxameblisaTvis damaxasiaTebeli gareSe gemos. 

6. warmodgenilia milovan aparatebSi siTxis dinebis reJimebis simulaciis 

maTematikuri modeli da Sesabamisi kompiteruli algoriTmis realizacia 

eleqtronuli cxrilis saxiT. simulacia efuZneba milovan aparatSi nakadebis 

struqturis difuziur models. 

7.  ganxilulia birTvuli energetikis izotopuri masalebis saqarTveloSi moqmedi 

warmoebisa  da madneulis spilenZis koncentratis gadamuSavebis SesaZlo 

urTierTqmedebis perspeqtiva, calkeuli warmoebebis teqnologiuri da ekologiuri 

barierebi gadaiqceva urTierTxelsayreli kavSirebis wyarod da mTlianobaSi 

gvaZlevs praqtikulad unarCeno kompleqsur teqnologias. 

8. saqarTvelos ukavia msoflioSi wamyvani pozicia maRalteqnologiuri produqtis 

– msubuqi elementebis stabiluri izotopebis warmoebaSi, romlebic farTod 

gamoiyenebian medicinaSi, qimiur da biologiur kvlevebSi. amJamad saqarTvelos 

maRali teqnologiebis erovnul centrSi mimdinareobs proeqtis damuSaveba 

naxSirbad-13 izotopis da samedicino diagnostikaSi gamoyenebuli misi niSandebuli 

naerTebis misaRebi warmoebis Sesaqmnelad. 

 

 

 

II.2. publikaciebi: 

ბ) ucxoeTSi 

 

saxelmZRvaneloebi 

# avtori/avtorebi 
saxelmZRvanelos 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 Gg. guliaSvili 

T. ruxaZe 

Aagaris Saqris 

qarxnis ZiriTadi 

korpusis 

saproduqte 

nawilis saxuravis 

rekonstruqcia-

amaRleba. 

Mmoednebisa da 

kibeebis 

rekonstruqcia 

naxazebi 35 



13 

 

2 T. ruxaZe 

Gg. ciskaZe 

a. alboriSvili 

Aagaris Saqris 

qarxnis saproduqte 

ganyofilebis 

rekonstruqciis 

teqnikuri 

reglamenti  

nabeWdi 15 

3 i. ianusi 

Oo. kulkoveci 

T. ruxaZe 

vakuum aparatis 

mxarSav 

operatoris 

teqnologiuri 

intruqcia 

nabeWdi 40 

4 
T. ruxaZe saproduqte 

ganyofilebis 

produqtebis 

rezervuarebis 

konstruqciuli da  

teqnologiuri 

angariSi 

naxazebi 15 

vrceli anotacia qarTul enaze 

agaris Saqris qarxanaSi Catarda saproduqte ganyofilebis rekonstruqcia. 

Seicvala ZiriTadi Senobis konstruqciebi Sesabamisi teqnologiuri da sainJinro 

gamoTvlebis safuZvelze. damontaJda polonuri warmoebis axali teqnologiis 

aparatebi da Sesabamisi konstruqciis xiduri amwe. DSemuSavda Saqris 

kristalizaciis teqnologiuri reglamenti, romlis drosac serofis uwyveti 

miwodebis dros xdrba kristalizaciis centrebis zrda. dainerga Tanamedrove 

evropuli avtomaturi marTvis sistemebi, SemuSavda axali teqnologiuri 

instruqciebi operatorebisTvis pirveli produqtis xarSvisTvis. aRniSnulma 

gadaiaraRebam moiTxova axali tipis saproduqte rezervuarebis teqnikuri, 

konstruqciuli da teqnologiuri angariSi. 

 

 

krebulebi 

# avtori/avtorebi 
krebulis 

saxelwodeba 

gamocemis adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 TkemaladzeG.Sh. and 

Makhashvili K.A. 

NOVA SCIENCE PUBLISHERS  8 
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2 ruxaZe T. Uuwyveti qmedebis 

sabrende spirtis 

saxdelis samuSao 

da saamwyobo 

naxazebi  

naxazebi 18 

3 ruxaZe T. Uuwyveti qmedebis 

sabrende spirtis 

saxdelis 

teqnikuri 

reglamenti 

nabeWdi 4 

4 ruxaZe T. Uuwyveti qmedebis 

sabrende spirtis 

saxdelis 

teqnologiuri 

instruqcia 

nabeWdi 23 

vrceli anotacia qarTul enaze 

1. გლobaluri daTboba saSiSroebas uqmnis dedamiwas, uSualod adamianTa 

janmrTelobas,  keTildReobas, agreTve cxovelebsa da mcenareebs. 

cocxali organizmebidan mcenareebi gacilebiT advilad eqvemdebareba biologiur 

dazianebas, naSromSi ganxilulia bioqimiuri meqanizmebi, romlebic zrdis 

mcenareTa biologiur potencials, maTs fotosinTezur, energetikul 

SesaZleblobebsa da xels uwyobs gvalvebisadmi gamZleobas da winaaRmdegobas 

uwevs atmosferoSi naxSirorJangis koncentraciebis matebas. 

2.  S.p.s. “Telavi discileri”-is SekveTiT Catarda saZiebo samuSaoebi sabrende 

spirtis saxdelebis teqnikur-teqnologiur maxasiaTeblebis Sedarebaze. 

gaTvaliswinebuli iyo energetikuli maxasiaTeblebi da SerCeuli iqna sabrende 

spirtebis gamoxdis principi Rvinomasalebidan. SemuSavebuli iqna gamoxdis 

teqnologiuri sqema da Sesabamisad gaciebis sistemisaTvis aucilebeli farTebis 

angariSi. Ddaixaza muSa da saamwyobo naxazebi saqarTveloSi arsebuli meqanikuri 

saamqroebis SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT. Aaparatis damzadebis Semdgom 

Camoyalibda aparatis samontaJo da samuSao teqnikuri reglamenti. Ggamoxdis 

operatorebisTvis Camoyalibda uwyveti qmedebis gamoxdis pirobebSi teqnologiuri 

instruqcia, romelic moicavs gamoxdisas uwyvet reJimSi produqtis teqnologiuri 

moTxovnilebis mixedviT gamoyenebul iqnas gamoxdis sxvadasxva sqemebi. 

 

 

 



15 

 

statiebi 

 

# 
avtori/ 

avtorebi 

statiis saTauri, 

Jurnalis/krebu-

lis dasaxeleba 

Jurnalis/ 

krebulis 

nomeri 

gamocemis 

adgili, 

gamomcemloba 

gverdebis 

raodenoba 

1 Natia Jalagonia,                

Fernand Marquis,            

Karlo Barbakadze, 

Ekaterine Sanaia, 

Guram 

Bokuchava, 

Tinatin 

Kuchukhidze 

Obtaining of Graphene 

Structure Containing 

Ceramic Composites 

inHigh Temperature 

Vacuum Furnace 

Conference 

proceeding 

(in press) 

Elsevier: SCOPUS, 

EiCompendex 

(CPX) 

5 gv 

2 გაგელიძე ნ., 

ამირანაშვილი 

ლ., 

ვარსიმაშვილი ხ., 

თინიკაშვილი 

ლ.,  

თოლორდავა ლ., 

სადუნიშვილი 

თ.  

ბიოსურფაქტანტების 

ეფექტური 

პროდუცენტების 

სელექცია 

საქართველოს 

ნიადაგებიდან 

გამოყოფილ Bacillus-

ის გვარის 

ბაქტერიებს შორის.  

 აგრარულ 

მეცნიერებათა 

მატიანე, 2016, 

14, 2, 72-75 

3 ამირანაშვილი 

ლ.,                 

გაგელიძე ნ., 

ვარსიმაშვილი ხ., 

თინიკაშვილი 

ლ.,  

თოლორდავა ლ., 

გამყრელიძე მ., 

ამაშუკელი ნ.,                

მაკარაძე ლ.  

აჭარაში შერჩეული 

ქათმების საჭმლის 

მომნელებელი 

ტრაქტიდან 

გამოყოფილი 

რძემჟავა 

ბაქტერიების 

ანტიმიკრობული 

მგრძნობელობა და 

ანტიბიოტიკური 

რეზისტენტობა. 

 აგრარულ 

მეცნიერებათა 

მატიანე 

14, 3, 182–186 

vrceli anotacia qarTul enaze 
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1.     ჩვენს მიერ დამზადებულ იქნა გრაფენის სტრუქტურის შემცველი კერამიკული კომპოზიტი, 

სადაც გაუმჯობესებულ იქნა ფხვნილოვანი კომპოზიტის ჰომეგენიზაციის პროცესი. 

თავდაპირველად ჩვენს მიერ მიღებულ იქნა α-ალუმინის ოქსიდი ადგილობრივი 

ნედლეულიდან, რომელიც არის იაფი და ხელმისაწვდომი. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი ჯგუფის 

მიერ უკვე დამუშავებულია ადგილობრივი ნედლეულიდან ალუმინის ოქსიდების მიღების და 

მათი დაბალტემპერატურული ტრასნფორმაციის მეთოდები. გრაფენის ოქსიდის სინთეზი 

განხორციელდა ნატურალური გრაფიტიდან. ფხვნილოვანი კომპოზიტის ჰომოგენიზაციის 

პროცესი განხორციელდა ნანოწისქვილში ორგანული შემკვრელის თანაობით, რომელმაც 

შეასრულა ე.წ „სკოჩის“ ფუნქცია (ნოვოსელოვი და თანამშრომლების გრაფენის აღმოჩენის 

მეთოდი) და უზრუნველჰყო გრაფენის ფენების მიღება და გადანაწილება მატრიცაში დაფქვის 

განმავლობაში. გაუმჯობესებული იქნა ასეთი გზით მიღებული კერამიკის ზოგიერთი 

მახასიათებლები. 

2. მიკრობული წარმოშობის ბიოსურფაქტანტებისა და ბიოსურფაქტანტების სინტეზის უნარის 

მქონე მიკროორგანიზმების გამოყენება რემედიაციულ ტექნოლოგიებში ორგანული 

პოლუტანტებითა და მეტალებით დაბინძურებული საიტების გასასუფთავებლად ბუნებისათვის 

უსაფრთხოა. მიკროორგანიზმების მიერ სურფაქტანტების სინთეზის პოტენციალის გამოვლენა 

და იაფი და ეფექტური ბიოპროცესის განვითარება ინდუსტრიული ბიოტექნოლოგიის 

მნიშვნელოვანი მიმართულებაა.  Bacillus sp. BK34(7) და Bacillus sp. BK10(4), რომელთაც 

შეამცირეს ზედაპირული დაჭიმულობა  29–30 მნ/მ-მდე იქნენ შერჩეულნი 

მრავალსაფეხურებრივი სკრინინგის შედეგად საქართველოს კახეთის რეგიონის ნიადაგებიდან 

გამოყოფილ 234 შტამს შორის.  ბიოსურფაქტანტების სინთეზის საუკეთესო შედეგი იქნა 

მიღწეული კულტურების კულტივაციის მე-2 დღეს. არც ერთი ჩვენ მიერ გამოცდილი 

დამატებითი ნახშირბადის წყარო (ჰექსადეკანი, ჰეპტადეკანი, ტერადეკანი, გლიცერინი, მელასა, 

მზესუმზირის, სიმინდისა და ზეითუნის ზეთები) მნიშვნელოვნად ვერ ზრდიდა შტამების მიერ 

ზედაპირული დაჭიმულობის შემცირების უნარს.აღნიშნული შტამების უნარი შეამცირონ 

ზედაპირული დაჭიმულობა და ემულსიფიკაციის შესაძლებლობა  საშუალებას იძლევა 

განვიხილოთ ისინი ბიოსურფაქტანტების მასინთეზირებელ პოტენციურ კანდიდატებად. 

3. მთელს მსოფლიოში აქტიურად მიმდინარეობს უსაფრთხო და ეფექტური პრობიოტიკული 

პრეპარატების, როგორც ანტიბიოტიკების ალტერნატივის შემუშავება. 66  რძემჟავა ბაქტერია იქნა 

გამოყოფილი აჭარის სხვადასხვა რაიონის სოფლებში შერჩეული შინაურიქათმების მლივი, ბრმა 

და სწორი ნაწლავებიდან.   მათი რეზისტენტობა 17 ანტიბიოტიკის მიმართ და ანტიბაქტერიული 

მგრძნობელობა იქნა შესწავლილი აგარში დიფუზიის მეთოდით. იზოლატების უმრავლესობა 

რეზისტენტული აღმოჩნდა მეტრონიდაზოლისა და ნისტატინის მიმართ, და მაღალი 

მგრძნობელობა - ამპიცილინის, ტილოზინის, რიფამპიცინისა და ბაციტრაცინის 

მიმართ.  ბაქტერიების უმრავლესობამ გამოავლინა საშუალო მგრძნობელობა ანტიბიოტიკების 

უმრავლესობის მიმართ. 3 რძემჟავა ბაქტერია იქნა შერჩეული ანტიბაქტერიული მოქმედების 

მიხედვით რამდენიმე ინდიკატორული შტამის მიმართ, რაც ხდის მათ ეფექტურ საშუალებად 
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ანტიბიოტიკებზე არადამოკიდებული პათოგენების კონტროლისთვის და მათგან დაცვისთვის 

ფრინველების საკვებ დანამატად გამოყენების გზით. მომავალი კვლევები, მიმართული 

შტამებისა და მათ მიერ სინთეზირებული ანტიმიკრობული ნივთიერებების უსაფრთხოებაზე 

საშუალებას მოგვცემს გამოვიყენოთ პრობიოტიკული თვისებები მეფრინველეობაში. 

 

 

 

III. 1. samecniero forumebis muSaobaSi monawileoba 

ა) saqarTveloSi 

 

# 
momxsenebeli/ 

momxseneblebi  
moxsenebis saTauri  

forumis Catarebis  

dro da adgili 

1 g. tyemalaZe, 

q. maxaSvili 

ekologiurad usafrTo 

produqtebis warmoebis 

bioqimiuri safuZvlebi 

saerTaSoriso samecniero 

konferenciა, „ekologiu-

rad sufTa produqtebis 

warmoebis Tanamedrove  

teqnologiebi soflis 

meurneobis mdgradi ganvi-

TarebisaTvis“, Tbilisi, 

სტუ, 2016. 

2 T. Zagania,                          

v. fadiuraSvili,               

q. maxaSvili,                

n. iaSvili 

soflismeurneobisproduq-

tebisxarisxiskont-

rolistitrometrulimeTo

di da 

analitikurimowyobiloba 

saerTaSoriso konferen-

cia `Tanamedrove sainJin-

ro teqnologiebi da ga-

remos dacva~, quTaisi, 

2016, 19-20 maisi, SromaTaA 

krebuli, II nawili, gv.516-

518. 

3 

 

Wkuaseli l; xomasuriZe m.;  

geliaSvili z. 

TeTri Rvinis oqsidaciis 

prevencia da daJanguli 

Rvinis antioqsidantebiT 

da sxvadasxva masaliT 

damuSavebis optimaluri 

teqnologia“ 

,,studentTa 84-e 

RiasaerTaSorisosamecner

okonferencia, 

saqarTvelosteqnikuriuniv

ersiteti, Tbilisi 2016 

wlis 15 ivnisi. 
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4 
mesxiZe  m; xomasuriZe m.;  

geliaSvili z. 

saqarTvelosavtoqto-

nurivazisjiSebisaladast
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 moxsenebaTa anotacia qarTul enaze 

1. kacobrioba dgas globaluri daTbobis saSiSroebis winaSe. haeris saSualo 

temperaturis matebas mohyveba ekosistemebis gauareseba. es gamoiwvevs ekologiurad 

sufTa da usafrTxo sakvebi produqtebis warmoebisa da maTi xarisxis mkveTr 

Semcirebas, rac, Tavis mxriv, SeuZlebels gaxdis sasoflo-sameurneo produqtebis 

warmoebis mdgrad ganviTarebas. ekologiurad  usafrTxo produqtebis sawarmoeblad 

aucilebelia garemos - niadagi, wyali, haeri - gajansaReba. pirveli rigis amocanas 

warmoadgens biocenozis gaTavisufleba Sxamiani, toqsikuri da mavne Tvisebebis 

mqone nivTierebebisa da mikroorganizmebisagan. garemos ekologiur sisufTavesa da 

usafrTxoebas ki bevrad ganapirobebs mcenareTa bioqimiuri adaptirebis unari 

garemo pirobebis Secvlisadmi.   

janmrTeli da jansaRi cxovrebisa da keTildReobisaTvis aucilebelia adamiani 

ikvebebodes uvnebeli, ekologiurad sufTa da usafrTxo mcenareuli da cxoveluri 

warmoSobis produqtebiT. es ki SesaZlebelia mxolod maSin, rodesac TviT garemo – 

ekosistemebi, sadac iwarmoeba, srulad an nawilobriv gadamuSavdeba aRniSnuli 

produqtebi – iqneba qimiurad da mikrobiologiurad sufTa, daubinZurebuli, anu 

ekologiurad usafrTxo. 

garemos ekologiur sisufTavesa da usafrTxoebas ki bevrad gansazRvravs 

ekosistemebis bioqimiuri adaptirebis unari. cocxal organizmTa adaptirebis 

qvakuTxeds warmoadgens maTi bioqimiuri organizacia, rac xorcieldeba 

molekulur-genetikur doneze. Tavis mxriv, ekosistemebis molekulur-genetikuri 

SesaZleblobebi realizdeba im metaboluri procesebiT, romlebic gansazRvravs 

cocxali organizmebis biologiur potencials, energetikas, fotosinTezur 

aqtiurobas, informaciis Senaxvasa da gadacemas, zrda-ganviTarebasa da gamravlebas, 

mokled sicocxles. adamiani unda ecados gadaarCinos buneba. misi moqmedeba ar 

unda ewinaaRmdegebodes bunebis movlenebs da ar unda arRvevdes bunebis 

wonasworul mdgomareobas. adamianma unda Seqmnas marTvis erTiani sistema iseTi 

meTodebis gamoyenebiT, romlebic uzrunvelyofs biomravalferovnebis, ekologiuri 

da biologiuri balansis SenarCunebas. adamiani gadaarCens bunebas  da gadarCeba 

Tavadac.  

2. soflis meurneobisa da kvebis produqtebis xarisxis kontrolis mniSvnelobaze 

miuTiTebis is, rom msoflio savaWro organizaciis wevri qveynebi zRudaven TavianT 

qveynebSi im produqtebis daSvebas romlebic ar Seesabamebian usafrTxoebis 

moTxovnebs da saerTaSoriso standartebs. soflis meurneobis produqtebis 

xarisxis parametrebis gansazRvris, gazomvis da kontrolisaTvis arsebobs mravali 

meTodi da xerxi (qromatografiuli, speqtraluri, optikuri, polarografuli da 

sxva). soflis meurneobis produqtebis xarisxis gansazRvrisaTvis SemoTavazebulia 

axali mowyobiloba romelic efuZneba erT-erTi yvelaze gavrcelebuli meTodis – 

titrirebis meTods. 

3.,,TeTriRvinisoqsidaciisprevencia da daJanguliRvinisantioqsidantebiT da 
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sxvadasxvamasaliTdamuSavebisoptimaluriteqnologia“ 

Seswavlilia TeTri Rvinis oqsidaciis prevenciis da oqsidirebuli 

Rvinomasalebis gamosworebis meTodebi „colikouri“-sa da ,,rqawiTelis“  yurZnis 

jiSebisagan  miRebuli Rvinomasalebis magaliTze. kvlevisas gamoyenebuli iqna 

sxvadasxva damxmare masalebi: kaliumis metabisulfiti, tanini, 

PVPPP(polivinilpolipirolidoni), kazeini, bentoniti, Qi-No-Oxda komerciuli 

preparati askorbinmJava. 

sakvlev da saanalizo nimuSebSi gansazRvrulia sxvadasxva fizikur-qimiuri 

parametrebi. dadgenilia: askorbinis mJavisa da kaliumis metabisulfitis 

kopleqsuri gamoyenebis efeqturoba oqsidirebuli Rvinomasalis organoleptikuri 

Tvisebebis gasaumjobesebis mizniT;  taninisa da kadefitis kompleqsuri gamoyeneba   

Rvinomasalis oqsidaciisagan dasacavad. taninisa da kadefitis kompleqsuri 

gamoyeneba, sxva masalebTan SedarebiT, naklebad iwvevs eTanolis da  titruli 

mJavebis koncentra¬ciis klebasa da aqroladi mJavebis, eTilacetatis,  eTerebis, 

umaRlesi spirtebis, aldehi¬debis masis koncentraciis zrdas. oqsidaciisaTvis 

damaxasiaTebeli feris intensivobisa da sxva fizikur-qimiur  parametrebze 

dayrdnobiT,Q Qi-No-Oxda P PVPP -kazeiniT damuSavebuli Rvinomasalebi yvelaze 

kargad pasuxoben kvlevis mier dasaxul mizans. SemuSavebulia prevenciisa da 

damuSavebis racionaluri teqnologiuri sqemebi. 

4.  ,,saqarTvelos avtoqtonuri vazis jiSebis aladasturis, ojaleSis, ocxanuri 

saferes da Cxaveris yurZnidan qarTuli (kaxuri) wesiT dayenebuli Rvinis fenoluri 

naerTebi“. 

   dasavleT saqarTvelos endemuri vazis jiSebidan ojaleSis, Cxaveris, 

aladasturisa da ocxanuri saferes yurZnis jiSebidan qvevrSi  dayenebis 

tradiciuli meTodebiT damzadebuli iqna Rvinis nimuSebi. fizikur-qimiuri 

parametrebi, rezveratrolis, qvercetinisa da mirecetinis Semcveloba gansazRvruli 

iqna  dinamikaSi. dadgenilia, rom  ,,ocxanuri safere“ gamoirCeva  qvercetinisa da 

mirecetinis  maRali SemcvelobiT, xolo ,,ojaleSi“,  cis-rezveratrolisa da 

saerTo fenolebis.  gamoyenebuli yurZnis jiSebidan damzadebul RvinomasalebSi 

trans-rezveratro¬lis masis koncentracia aRemateba cis-rezveratrolisas. miRebul 

Sedegebze dayrdnobiT,  calkeuli yurZis jiSis SemTxvevaSi, SemuSavebulia 

fenoluri da polifenoluri naerTebiT mdidari qvevris Rvinis damzadebis 

racionaluri teqnologiuri operaciebi. 

5. warmodgenilia milovan aparatebSi siTxis dinebis reJimebis simulaciis 

maTematikuri modeli da Sesabamisi kompiteruli algoriTmis realizacia 

eleqtronuli cxrilis saxiT. simulacia efuZneba milovan aparatSi nakadebis 

struqturis difuziur models. 

6. izotopebis gancalkevebis maRalteqnologiuri procesebisaTvis marTvis 

sistemebis damuSavebis gamocdileba iZleva ara mxolod mocemuli mimarTulebis 

warmoebebebis efeqturi funqcionirebis da perspeqtiuli ganviTarebis 
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SesaZleblobas, aramed warmoadgens marTvis Tanamedrove sistemebis damuSavebis 

qveynisTvis metad mniSvnelovan precendents, iseTi rTuli procesebisTvisac ki, 

rogoricaa izotopuri teqnologiebi. mniSvnelovania, rom aseTi sirTulis sainJinro 

amocanebi wydeba adgilobrivi specialistebis mier da dagrovili gamocdileba 

gamoiyeneba da ufro farTod SeiZleba gavrceldes ganxvavebuli dargisa da 

masStabebis teqnologiuri procesebis marTvis sistemebis Sesaqmnelad. 

7.  saqarTvelos ukavia msoflioSi wamyvani pozicia maRalteqnologiuri produqtis 

– msubuqi elementebis stabiluri izotopebis warmoebaSi, romlebic farTod 

gamoiyenebian medicinaSi, birTvul energetikaSi, mikroeleqtronikaSi, qimiur da 

biologiur kvlevebSi. amJamad saqarTvelos maRali teqnologiebis erovnul 

centrSi mimdinareobs proeqtis damuSaveba naxSirbad-13 izotopis da samedicino 

diagnostikaSi gamoyenebuli misi niSandebuli naerTebis misaRebi warmoebis 

Sesaqmnelad. 

8.  ganxilulia birTvuli energetikis izotopuri masalebis saqarTveloSi moqmedi 

warmoebisa  da madneulis spilenZis koncentratis gadamuSavebis SesaZlo 

urTierTqmedebis perspeqtiva, calkeuli warmoebebis teqnologiuri da ekologiuri 

barierebi gadaiqceva urTierTxelsayreli kavSirebis wyarod da mTlianobaSi 

gvaZlevs praqtikulad unarCeno kompleqsur teqnologias. 

9.  შესწავლილია Fe3O4 (მაგნეტიტის) ნანონაწილაკების ლეგირების გავლენა MgB2-ზე (მაგნიუმის 

დიბორიდზე). ძირითად მიზანს წარმოადგენს მაგნიუმის დიბორიდიში  ლეგირება/ჩანაცვლებით 

პინინგის გაზრდა. მიუხედავად ამ მასალებისთვის 20К-ზე მაღალ ტემპერატურებზე კრიტიკული 

დენის სიმკვრივის (Jc) ასამაღლებლად მიღწეული პროგრესისა, მაგნიტური ველის (H)  მატებისას 

მაგნიუმის დიბორიდში ადგილი აქვს Jc-ს სწრაფ კლებას, რაც გამოწვეულია სუსტი პინინგით.  

ზოგადად MgB2 ხასიათდება მარცვლების არასრულყოფილი შეერთებითა და პინინინგის 

ცენტრების სიმცირით, აქედან გამომდინარე ძლიერ მაგნიტურ ველებში ხშირად ადგილი აქვს 

კრიტიკული დენის სიმკვრივის სწრაფ კლებას.  MgB2-ის  მოცულობაში ნანონაწილაკებისა და 

თხელი ფირების წარმოქმნით შესაძლებელია გაუმჯობესდეს მარცვლების შორის  კავშირები და 

როგორც შედეგი  მნიშვნელოვნად გაიზარდოს პინინგიმარცვლების საზღვრებზე პინინგის 

ცენტრების მატებით.  MgB2-ის  ეფექტურობის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით, საჭიროა დიდი 

რაოდენობით პინინგის ცენტრების შეყვანა, აქ განსაკუთრებული როლი ენიჭება  ნანოზომის  

ლეგირებულ ფაზებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ ძლიერი პინინგის ცენტრების წარმოქმნას. 

სწორედ ამ მიზნით  MgB2-ში ხორციელდება სხვადახვა სახის ნანონაწილაკების ლეგირება.  

ჩვენს მიერ განხილულია  Fe3O4 ნანონაწილაკების ლეგირების გავლენა  MgB2-ის ზეგამტარულ 

თვისებებზე. ამისათვის, ჩვენ  MgB2-Fe3O4 -ის ნანოკომპოზიტის სინთეზის პროცესის 

აღწარმოებადობისა და ლეგირებადი ნაწილაკების მონოდისპერიულობის მაღალი ხარისხის 

უზრუნველსაყოფად ვახორციელებთ  მაგნიტური მაგნიტური ნანონაწილაკების შემცველი სითხის 

დამუშავებას  ელექტროჰიდრავლიკური ეფექტით (იუტკინის ეფექტი) რაც ამცირებს 

ნანონაწილაკების საშუალო ზომიდან გადახრას. 
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სხვადასხვა ზომის  Fe3O4-ის  ნანონაწილაკებით ლეგირებული MgB2-ის პოლიკრისტალური 

ნიმუშების მიღება ხედება მაღალი ხარისხის Mg,B დაFe3O4-ის ფხვნილების შერევითა და 

ინკაფსულირებით.  მაგნიტური ნანონაწილაკების ზეგამტარობაზე ზეგავლენის შესასწავლად, 

ხორციელდება (MgB2)0.98(Fe3O4)0.02 კომპოზიტების მიღება სხადასხვა ტემპერატურებზე 

შეცხობით. ზეგამტარული თვისებები გამოკვლეულია მაღალ (750 C) და დაბალ (350 C) 

ტემპერატურებზე შეცხობილი ნიმუშებისთვის. შეისწავლება Fe3O4-ი მაგნიტური ნანონაწილაკების 

სხვადასხვა კონცენტრაციის ზეგავლენა MgB2-Fe3O4კომპოზიტის moxsenebaTa anotacia 

qarTul enaze 

12. პრობიოტიკები მიკროორგანიზმთა კულტურები და მათი ფერმენტაციის პროდუქტებია, 

რომელთაც ნაწლავების მიკრობიოცენოზის ოპტიმიზაციის,  პათოგენური და პირობით 

პათოგენური მიკროფლორის ზრდა-განვითარების ინჰიბირების, მეტაბოლიზმის პროცესების 

გაუმჯობესებისა და უჯრედული და ჰუმორული იმუნიტეტის გააქტიურების უნარი 

აქვთ. რძემჟავა ბაქტერიების იზოლატების გამოყოფის მიზნით 4 შინაური ქათამი იქნა 

შერჩეული საქართველოს კახეთის რეგიონში. შერჩევის კრიტერიუმები იყო: კვერცხისა და 

წიწილის ოჯახურ მეურნეობებში გამოყვანა, ანტიბიოტიკური მკურნალობის არარსებობა და 

ეკოლოგიურად სუფთა საკვებით კვება. სამი საკვები არე იქნა (MRS აგარი, M17 აგარი და 

ბიფიდობაქტერიების სელექტიური აგარი) იქნა გამოყენებული რძემჟავა ბაქტერიების 

გამოსაყოფად ქათმების მლივი, ბრმა და სწორი ნაწლავებიდან.  ნაწლავური ნიმუშებიდან 

გამოყოფილ 85 იზოლატს შორის სხვადასხვა მორფოლოგიისა და 

კონსისტენციის 41 კულტურა იქნა შერჩეული უჯრედის მორფოლოგიისა და გრამის წესით 

შეღებვის მიხედვით (გრამდადებითი კოკები და ჩხირები). მათი ანტიბაქტერიული აქტივობა 

იქნა შესწავლილი 8 ტესტ-ორგანიზმის მიმართ  (Campylobacter jejuni,  

Staphylococcus aureus, Shigellaflexneri, E.сoli, Bacilluscereus, Salmonella Enterica, Salmonella Typhi

murium, Listeria monocytogenes) აგარში დიფუზიის მეთოდის გამოყენებით. 4 რძემჟავა 

ბაქტერია, რომელთაც აღმოაჩნდათ ანტიბაქტერიული აქტივობა სულ ცოტა 3 ტესტ-

ორგანიზმის მიმართ, ნაღვლის მიმართ ტოლერანტობა შეიძლება განვიხილოთ პერსპექტიულ 

პრობიოტიკულ შტამებად ქათმების საკვებში გამოსაყენებლად. 
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G.Bokuchava, T.Kuchukhidze in High Temperature Vacuum 

Furnace 

Materials, December 14-17, 

Venice, Italy. 

moxsenebaTa anotacia qarTul enaze 

1. ჩვენს მიერ დამზადებულ იქნა გრაფენის სტრუქტურის შემცველი კერამიკული კომპოზიტი, 

სადაც გაუმჯობესებულ იქნა ფხვნილოვანი კომპოზიტის ჰომეგენიზაციის პროცესი. 

თავდაპირველად ჩვენს მიერ მიღებულ იქნა α-ალუმინის ოქსიდი ადგილობრივი ნედლეულიდან, 

რომელიც არის იაფი და ხელმისაწვდომი. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი ჯგუფის მიერ უკვე 

დამუშავებულია ადგილობრივი ნედლეულიდან ალუმინის ოქსიდების მიღების და მათი 

დაბალტემპერატურული ტრასნფორმაციის მეთოდები. გრაფენის ოქსიდის სინთეზი 

განხორციელდა ნატურალური გრაფიტიდან. ფხვნილოვანი კომპოზიტის ჰომოგენიზაციის 

პროცესი განხორციელდა ნანოწისქვილში ორგანული შემკვრელის თანაობით, რომელმაც 

შეასრულა ე.წ „სკოჩის“ ფუნქცია (ნოვოსელოვი და თანამშრომლების გრაფენის აღმოჩენის 

მეთოდი) და უზრუნველჰყო გრაფენის ფენების მიღება და გადანაწილება მატრიცაში დაფქვის 

განმავლობაში. გაუმჯობესებული იქნა ასეთი გზით მიღებული კერამიკის ზოგიერთი 

მახასიათებლები.    
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