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სამუშაოს ზოგადი დახასიათება 

 

თანამედროვე მსოფლიოში სულ უფრო იზრდება საკვებ-სამკურნალო 

მცენარეების მოხმარება. დღეისათვის დამთავრდა ის პერიოდი, როდესაც 

დაავადებების სამკურნალოდ და სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის 

ერთადერთ საშუალებად ქიმიური პრეპარატები მიიჩნეოდა. საზოგადოება 

დარწმუნდა, რომ ნებისმიერ ქიმიურ პრეპარატს, როგორც წესი, თან ახლავს 

გარკვეული უკუჩვენებები, რომლებმაც ზოგჯერ შეიძლება თვით 

სამკურნალებელ დაავადებასაც კი გადააჭარბოს ადამიანის ორგანიზმზე 

უარყოფითი ზემოქმედებით. ამიტომ დღეს შეინიშნება გარკვეული უკან, 

წარსულში დაბრუნების ტენდენცია და სხვადასხვა სამკურნალო 

მცენარეების გამოყენების შესაძლებლობების ძიება. როგორც თანამედროვე 

მეცნიერული კვლევებით დადგინდა, დედამიწაზე არსებობს ძალზე 

მრავალი მცენარე, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორც 

საკვებად, ისე სამკურნალოდ. მათგან შესაძლებელია ეკოლოგიურად სუფთა 

მრავალკომპონენტიანი საკვებ-პროფილაქტიკური პროდუქტების და 

სამკურნალო საშუალებების დამზადება, რომლებიც უზრუნველყოფს 

ადამიანის ორგანიზმში დაგროვილი მავნე ნივთიერებების და მძიმე 

ლითონების დროულად და სრულად გამოდევნას. 

 დედამიწაზე მრავალი სასარგებლო მცენარე არსებობს, რომელთა 

ნაწილი ფართოდ გამოიყენება ადამიანის ჯანმრთელობის აღსადგენად და 

გასაუმჯობესებლად. ახალი მცენარეების გამოვლენასთან და მათი 

ადამიანის ჯანმრთელობისათვის გამოყენებასთან ერთად მიმდინარეობს 

არსებული მცენარეების გამოყენების არეალის გაფართოება, ახალი 

დაავადებების სამკურნალოდ მათი გამოყენების შესაძლებლობების 

მოძიება, აგრეთვე ამ მცენარეების გადამუშავების არსებული 

ტექნოლოგიების დახვეწა და გაუმჯობესება.  

 ამ თვალსაზრისით ყურადღებას იქცევს საქართველოს მცენარეული 

სამყარო, რომელიც გამოირჩევა საკვებ-სამკურნალო თვისებების დიდი 

მრავალფეროვნებით და სიმდიდრით. აქ მრავლადაა მრავალმხრივი 

კვებითი და სამკურნალო თვისებების მქონე, ბიოლოგიურად აქტიური 

ნივთიერებების ფართო სპექტრით მდიდარი მცენარეები.   

 საქართველოს მოსახლეობა ძველი დროიდან იყენებდა მცენარეებს 

სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ. სამკურნალო მცენარეებს შორის 

მისი ქიმიურ-ბიოლოგიური თვისებებით ერთერთ მნიშვნელოვან ადგილზე 

იყო კავკასიური როდოდენდრონი (Rhododendron caucasicum Pall), ანუ 

კავკასიური დეკა. ამ მცენარის ფოთოლი, ყვავილი და ფესვები 

გამოიყენებოდა სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ.  
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 როდოდენდრონი საქართველოს ენდემური მცენარეა, რომელიც 

კავკასიაშია გავრცელებული. საქართველოში იგი ძირითადად გვხვდება 

სვანეთის, თუშეთის და ბახმაროს მთებში. 

 როდოდენდრონი დიდი რაოდენობით შეიცავს ადამიანის 

ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის მნიშვნელოვან ისეთ ელემენტებს, 

როგორიცაა ფლავონოიდები, ტანინები, არბუთინი, ეთერზეთები, შაქრები, 

ვიტამინი C, ნიკოტინისა და პანტოტეინის მჟავები და სხვ. მის 

შედგენილობაში შედის ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საჭირო ყველა 

ლითონი: მაგნიუმი, კალციუმი, კალიუმი, რკინა, სპილენძი, გოგირდი და 

სხვ. ამასთან, კავკასიური როდოდენდრონის შედგენილობაში არსებულ 

პრაქტიკულად ყველა ელემენტს წამლის თვისებები ახასიათებს.    

 სწორედ ეს თვისებები განაპირობებს კავკასიური როდოდენდრონის 

ძალზე დიდ სარგებლობას ადამიანებისათვის. მას ორგანიზმიდან გამოჰყავს 

ტოქსინები და სხვა მავნე ნივთიერებები, სისხლიდან გამოაქვს 

ქოლესტერინი, ამშვიდებს ნერვულ სისტემას, ხელს უშლის მავნე 

ბაქტერიების გამრავლებას, აძლიერებს გულის კუნთის შეკუმშვას და 

სისხლის ნაკადს ორგანიზმში, ამცირებს ვენურ წნევას, სარგებლობა მოაქვს 

რევმატიზმის, კოლიტებისა და ეპილეფსიის შემთხვევაში. 

 როდოდენდრონის აღნიშნული სამკურნალო თვისებები უძველესი 

დროიდან იყო ცნობილი და ფართოდ გამოიყენებოდა (და დღესაც 

გამოიყენება)  მისი გავრცელების რაიონებში სახალხო მკურნალების მიერ. 

მეცნიერული შესწავლის შედეგად შესაძლებელი გახდა 

როდოდენდრონისაგან მრავალი სამკურნალო პრეპარატის დამზადება, 

რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა დაავადების წინააღმდეგ. აღსანიშნავია, 

რომ როდოდენდრონი საერთოდ არ შეიცავს ძლიერმოქმედ ალკალოიდებს 

(კოფეინი, თეობრომინი, თეოფილინი), რაც მას უპირატესობას ანიჭებს სხვა 

მრავალ მცენარესთან შედარებით.   

დღევანდელი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის 

მნიშვნელოვანია როგორც ადრე არსებული მეურნეობის სხვადასხვა 

დარგების ხელახალი აღორძინება, ისე ახალი, ქვეყნისათვის საჭირო 

პროდუქციის წარმოების დაწყება. სწორედ ასეთ პროდუქტებს მიეკუთვნება 

კავკასიური დეკა, ანუ კავკასიური როდოდენდრონი. 

 გარემოს დამცველი ორგანიზაციები და ბოტანიკის სპეციალისტები 

დაუშვებლად მიიჩნევენ კავკასიური დეკას სამრეწველო მიზნებით 

მოპოვებას და XX საუკუნის დასაწყისში კიდევაც მოახერხეს ამის თავიდან 

აცილება. თუმცა დასაშვები, ნორმირებული რაოდენობით ფოთლის კრეფის 

შემთხვევაში შესაძლებელია თავიდან იქნას აცილებული გარემოსათვის 

რაიმე ზიანის მიყენება და, ამასთანავე, განხორციელდეს ადამიანის 
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ჯანმრთელობისათვის ძალზე სასარგებლო პროდუქციის წარმოება როგორც 

ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ რეალიზაციის მიზნით. 

დღევანდელ საქართველოში ჩაის წარმოება საკმაოდ სავალალო 

მდგომარეობაშია, თითქმის აღარ დარჩა პლანტაციები და არ გვაქვს 

წარმოებაც. ქართველი ერი გამოირჩევა ჩაის მოხმარების დიდი 

კულტურით, დღეისათვის ბაზარი შევსებულია იმპორტირებული ჩაით, 

რაც ერთმიშვნელოვნად სამწუხაროა. 

               ასევე გასათვალისწინებელია, რომ იმპორტირებულ ჩაის შორის 

ნაკლებად მოიძებნება იმ ხარისხის ჩაი, რომელიც საქართველოში 

წარმატებით იწარმოებოდა. 

               დღეის მდგომარეობით დეკას ჩაი იწარმოება რამოდენიმე სოფელში 

და ისიც მხოლოდ ოჯახში პირადი მოხმარებისთვის. ფოთლების მოკრეფა 

ხელით ხდება. როდოდენდრონის დამზადების არსებული ტექნოლოგია 

მოიცავს მოპოვებული ნედლეულის შრობას კარგი განიავების მქონე 

შენობაში ან ჰაერზე მზის პირადაპირი სხივებისაგან დაცულ ადგილზე. 

შრობა შეიძლება ხდებოდეს სახლის სხვენში ან 50-600C ტემპერატურის 

მქონე ღუმელშიც. ნედლეული თხელ ფენად (ერთ ფენად) გაიშლება და 

პერიოდულად ხორციელდება მისი არევა. ხშირად ახდენენ სათავსის 

განიავებას. შრობის ხარისხის შემოწმება ხდება ხელით: მსუბუქი მოჭერის 

შემთხვევაში ყვავილიც და ფოთოლიც ადვილად უნდა დაიფშვნას. გამშრალ 

პროდუქტს ინახავენ კარგად დახურულ მინის ჭურჭეში გრილ და მზის 

სხივებისაგან მოცილებულ ადგილზე.  

               დეკას ფოთლის დამუშავების ტექნოლოგია გარკვეულწილად 

მოგვაგონებს ჩაის ფოთლის დამუშავების ტექნოლოგიას. ამიტომ დეკას 

გადამუშავების ახალი ტექნოლოგიის დამუშავებისათვის შესაძლებელია 

პროტოტიპად ჩაის გადამუშავების ტექნლოგიის არჩევა. როდესაც დეკას 

ჩაის დამუშავებაზე ვსაუბრობთ, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ 

ჩვენი დიდი მეცნიერული მემკვიდრეობა და მიღწევები ჩაის წარმოებაში. 

თუმცა გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ დეკას ფოთლის 

სტრუქტურა ძირეულად განსხვავდება ჩაის ფოთლისგან. ჩაის შემთხვევაში 

გამოიყენება  ნორჩი ფოთლები, რომლებიც არის ყველაზე ძლიერი 

არომატის მატარებელი, ხოლო დეკას შემთხვევაში ჩატარებულმა კვლევებმა 

გვაჩვენა, რომ ორი-სამ წლიან ფოთოლში უფრო მაღალია მთრიმლავი 

ნივთიერების მაჩვენებელი, ვიდრე ერთწლიანში. 

               დეკას ფოთოლი ჩაის ფოთლისაგან განსხვავებით შრობის შემდეგ 

ექვემდებარება დაჭრას და შემდეგ დახარისხებას სხვადასხვა ზომის 

ფრაქციებად. რადგან გამშრალი ფოთოლი საკმაოდ მარტივად იმსხვრევა, 
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მოსალოდნელია, რომ გვქოვდეს სუფთა პროდუქტი ფქვილის სახით, 

რომელიც არ გამოიყენება ნაყენის ან ჩაის მოსამზადებლად. 

 ნაშრომის მიზანია კავკასიური როდოდენდრონის - დეკას ჩაის 

წარმოების ისეთი ტექნოლოგიური პროცესის დამუშავება, რომლის დროსაც 

მაქსიმალურად იქნება შენარჩუნებული ნედლეულში არსებული ყველა 

სასარგებლო ელემენტი, როდოდენდრონის მექანიკური და თბური 

გადამუშავების ტექნოლოგიური პროცესების ოპტიმალური პარამეტრების 

დადგენა და ნედლეულის გადამუშავებისათვის საჭირო შესაბამისი 

ტექნოლოგიური მოწყობილობის პრინციპული სქემების დამუშავება. 

 კვლევის ობიექტია საქართველოს მთიან რეგიონებში (სვანეთი, 

ყაზბეგის რაიონი) მოპოვებული კავკასიური როდოდენდრონიდან 

მიღებული მცენარეული ნედლეული (ფოთლები, ყვავილები).  

ნაშრომის მეცნიერული სიახლეა კავკასიური როდოდენდრონის 

გადამუშავების ახალი ინოვაციური ტექნოლოგია მექანიკური და თბური 

დამუშავების ისეთი ოპტიმალური პარამეტრებით, რომლებიც 

უზრუნველყოფს ფოთოლში არსებული ყველა სასარგებლო ელემენტის 

მაქსიმალურად შენარჩუნებას, ნედლეულის ოპტიმალურ პირობებში 

გადამუშავებისათვის საჭირო ტექნოლოგიური მოწყობილობების 

პრინციპული სქემები, აგრეთვე დეკას ფოთლის გადამუშავების შედეგად 

მიღებული მთელი მასის უდანაკარგოდ გამოყენების შესაძლებლობა  

ფოთლის დაქუცმაცების პროცესში წარმოქმნილი წვრილი ფრაქციის 

კაფსულებში დაფასოების გზით.  

 ნაშრომის პრაქტიკულ ღირებულებას წარმოადგენს კავკასიური 

როდოდენდრონის საწარმოო გადამუშავების ახალი, ინოვაციური 

ტექნოლოგიები და შესაბამისი მოწყობილობები, როგორიცაა 

სუბლიმაციური შრობა, შრობა აირადი აზოტის გამოყენებით, დამუშავება 

საფიქსაციო-დამქუცმაცებელი, დამქუცმაცებელ-საშრობი და დამჭყლეტ-

დამქუცმაცებელ-საფიქსაციო მანქანებით, წარმოდგენილი ტექნოლოგიების 

შესაბამისად დეკას გადამუშავების ახალი ტექნოლოგიური პარამეტრები, 

აგრეთვე კაფსულები გადამუშავებისას წარმოქმნილი წვრილი ნამცეცების 

და მტვერის დაფასოებისათვის.  

კავკასიური როდოდენდრონის წარმოების ახალი ტექნოლოგიური 

პროცესი და მისი განხორციელებისათვის დამუშავებული მოწყობილობა 

უზრუნველყოფს მცენარეულ ნედლეულში არსებული საწყისი ბიოქიმიური 

შედგენილობის (ვიტამინები, ფენოლური შენაერთები და სხვ.) 

მაქსიმალურად შენარჩუნების შესაძლებლობას. ნედლეულის დაქუცმაცების 

ხარჯზე მარტივდება საბოლოო პროდუქტის მოხმარება და იქმნება მისი 

ერთჯერადი შეფუთვის პაკეტებში დაფასოების შესაძლებლობა. თვით 
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მოწყობილობა ხასიათდება მაღალი ეფექტურობით და მუშაობის 

საიმედოობით. გადამუშავების პროცესში წარმოქმნილი მტვერისა და 

ნამცეცების კაფსულებში მოთავსება უზრუნველყოფს უტილიზაციის 

ნაცვლად ამ ნარჩენების გამოყენების ხარჯზე პროდუქციის 

გამოსავლიანობის ამაღლებას. მიღებული პროდუქტი ხასიათდება კარგი 

ორგანოლეპტიკური მახასიათებლებით და მაღალი ანტიოქსიდანტური 

თვისებებით.  

   კავკასიური როდოდენდრონის შედგენილობაში შემავალი ყველა 

ელემენტი წამლის თვისებისაა. მაგრამ სასარგებლო ელემენტებთან ერთად 

მცენარე შეიცავს გლიკოზიდ ანდრომედოტოქსინს, რომელიც მცენარეულ 

საწამლავს წარმოადგენს. აღნიშნულის გამო მეცნიერთა გარკვეული ნაწილი 

სკეპტიკურად უყურებს როდოდენდრონის ადამიანის სასარგებლოდ 

გამოყენების შესაძლებლობას. ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ 

საქართველოს მთიანი რეგიონების მოსახლეობა ამ მცენარეს უხსოვარი 

დროიდან დიდი წარმატებით იყენებს სწორედ ადამიანის ჯანმრთელობის 

აღსადგენად. სახალხო მკურნალების მიერ დადგენილია დეკას ნაყენის ის 

დოზები, რომელიც ადამიამნა შეიძლება სავსებით უსაფრთხოდ მიიღოს 

ყოველდღიურად. ჩვენს მიერ დამუშავებული კაფსულები უზრუნველყოფს 

ყოველ კაფსულაში სწორედ დასაშვები რაოდენობის პროდუქტის 

მოთავსებისა და ამით უსაფრთხოების გაზრდის შესაძლებლობას.  

 

სამუშაოს შესასრულებლად დასახული ამოცანები.  

      ნაშრომის მიზნის მისაღწევად დასმული იყო შემდეგი ამოცანები: 

1) ლიტერატურული ანალიზის საფუძველზე კავკასიური 

როდოდენდრონის ქიმიური, ბიოლოგიური შედგენილობის და ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე სასარგებლო გავლენის შესწავლა;  

2) ლიტერატურული ანალიზის საფუძველზე კავკასიური 

როდოდენდრონის ადამიანის ჯანმრთელობისათვის გამოყენების 

შესაძლებლობების გაცნობა; 

3) კავკასიური როდოდენდრონის 2- და 3-წლიანი ფოთლების ქიმიური 

შედგენილობის შესწავლა; 

4) კავკასიური როდოდენდრონის 2- და 3-წლიანი ფოთლების ფიზიკურ-

მექანიკური და თბოფიზიკური თვისებების შესწავლა;  

5) ლიტერატურის ანალიზისა და ჩატარებული კვლევების შედეგად 

მიღებული მონაცემების გათვალისწინებით ექსპერიმენტული კაფსულის 

დამუშავება და დამზადება; 

6) ქიმიურ-ბიოლოგიური ცდების ჩატარების მეთოდიკის დამუშავება;  
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7) ცდების ჩატარების შედეგად მიღებული მონაცემების დამუშავება, 

რომელიც მოგვცემს მიღებული პროდუქტის ორგანოლეპტიკური და 

კვებითი ღირებულების დადგენის საშუალებას; 

8) კავკასიური როდოდენდრონისათვის გადამუშავების 

ტექნოლოგიური პროცესის რეჟიმული პარამეტრების დადგენა და 

დაზუსტება, რომლებიც მოგვცემს მათი საწყისი შედგენილობის 

(ვიტამინები, ფენოლური შენაერთები და სხვ.) მაქსიმალურად 

შენარჩუნების შესაძლებლობას;  

9) გამოცდის შედეგების მიხედვით კავკასიური როდოდენდრონის 

გადამამუშავებელი მოწყობილობისათვის ძირითადი პარამეტრების 

კონსტრუირების საფუძვლების დამუშავება;  

10) ჩატარებული თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების 

შედეგების რეალიზაციის მიზნით ახალი ტექნოლოგიისა და შესაბამისი 

მოწყობილობების დამუშავება. 

 

ნაშრომის აპრობაცია : ნაშრომის შედეგები მოხსენებული იყო ორ 

საერთაშორისო კონფერენციაზე 

 

1. თ.მეგრელიძე, ს.ბუჩუკური-სოლოღაშვილი, თ.ისაკაძე, 

გ.გუგულაშვილი. კავკასიური როდოდენდრონისაგან პარაგვაის 

მატეს ჩაის მსგავსი სასმელის მიღების შესაძლებლობა; 

საერთაშორისო სამეცნიური-პრაქტიკული კონფერენციის „საკვები 

პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და 

თანამედროვე ტექნოლოგიები“ შრომების კრებული. ქუთაისი. 2021 

თებერვალი, 2020წ. 286-290გვ.. 

 

2. В.Гвачлиани  С.Бучукури-соло-гашвили  Г.Гугулашвили Новый метод 

суш-ки рододендрона Кавказского; Abstracts of the 2nd International 

Scientific and Practical Internet Confe-rence ~Integration of Edu-cation, 

Science and Busi-ness in Modern Environ-ment: Winter Debates~. February 4-

5, 2021. Dnipro, Ukraine, 2021.Part 1. Pp. 254-256. 

 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა 

 

                      ნაშრომია წარმოდგენილია დაბეჭდილ 109 გვერდზე, შეიცავს 19 

ცხრილს და 7 ძირითად ნახაზს. შედგება შესავლის, კავკასიური 

როდოდენდრონის წარმოების თანამედროვე მდგომარეობის მიმოხილვის, 

ექსპერიმენტის შედეგები და მათი განსჯა, ექსპერიმენტული და 

თეორიული კვლევების შედეგების რეალიზაცია 
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

 

კავკასიური დეკას ნედლეულის ფიზიკური ზომების 

ექსპერიმენტული შესწავლის შედეგად დადგენილია, რომ დეკას 

ფოთლებისათვის დამახასიათებელია სიგრძეთა შორის საკმაოდ 

გამოხატული განსხვავება. სიგანის მიხედვით ფოთლები ხასიათდება მეტი 

სტაბილურობით ასევე სტაბილურია ფოთლების სისქე, თუმცა სხვა 

მცენარეებთან შედარებით ისინი საკმაოდ სქელია; 

როგორც ჩატარებული ცდების შედეგები გვიჩვენებს, კავკასიურ 

დეკას აქვს საკმაოდ დიდი სტატიკური მოცულობითი წონა. სტატიკური 

სიმკვრივე იზრდება მასის ფენის სიმაღლის ზრდასთან ერთად. 

როდოდენდრონის ფოთლების სტატიკური სიმკვრივის გაზრდა საწყის 

ეტაპზე სწრაფად მიმდინარეობს, შემდეგ კი ინტენსივობა კლებულობს და 

საბოლოოდ წყდება. ეს ნიშნავს, რომ მასა ბოლომდე შემჭიდროვდა. 

დინამიკური შემჭიდროვება გაცილებით უფრო სწრაფად მიმდინარეობს, 

ვიდრე სტატიკური და უკვე 100-120 წმ-ის შემდეგ მცენარის ფოთლების მასა 

პრაქტიკულად წყვეტს შემჭიდროვებას; 

შესწავლილია როდოდენდრონის ფოთლების მასის გარე ხახუნის 

კოეფიციენტები სხვადასხვა კონსტრუქციული მასალების მიმართ. 

დადგენილია, რომ გარე ხახუნის კოეფიციენტების დამოკიდებულება 

ნორმალურ დაწნევაზე თითქმის სწორხაზოვანია და გააჩნია 

უკუპროპორციული ხასიათი - ნორმალური დაწნევის ზრდა იწვევს ხახუნის 

კოეფიციენტის შემცირებას ნებისმიერი მასალის შემთხვევაში. შეიძლება 

ითქვას, რომ პრაქტიკული გაანგარიშებების დროს ეს დამოკიდებულება 

შეიძლება უგულვებელყოფილი იქნას და შეიცვალოს ხახუნის 

კოეფიციენტის საშუალო მნისვნელობით; 

მიწებების კოეფიციენტის შესწავლის შედეგად დადგენილია, რომ 

კავკასიური დეკას ფოთლებს გააჩნია მიწებების კოეფიციენტის მცირე 

მნიშვნელობა. ამასთან, დამახასიათებელია მიწებების კოეფიციენტის 

დამოკიდებულება უძრავი კონტაქტის ხანგძლივობაზე. რაც უფრო მეტია 

უძრავი კონტაქტის ხანგძლივობა, მით მეტია მიწებების კოეფიციენტის 

მნიშვნელობა. საკონტაქტო ზედაპირის მასალის მიხედვით შეიძლება 

ითქვას, რომ მიწებების კოეფიციენტის მეტი მნიშვნელობით ხასიათდება 

დურალუმინი და სპილენძი ჩვეულებრივ და უჟანგავ ფოლადთან 

შედარებით; 

როგორც ჩატარებული ექსპერიმენტების შედეგები გვიჩვენებს, 

როდოდენდრონის ფოთლების მასის ძვრის საწყისი წინაღობისა და შიგა 
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ხახუნის კოეფიციენტების მნიშვნელობები, ძირითადად, ამ მცენარის 

ფოთლების ზომებზეა დამოკიდებული: რაც უფრო მცირე ზომის ფოთლებს 

შეიცავს გამოსაკვლევი მასა, მით ნაკლებია აღნიშნული კოეფიციენტების 

რიცხვითი მნიშვნელობები: 

როდოდენდრონის ფოთლებს ახასიათებს მასის შრეებს შორის 

ფარდობითი ძვრის კოეფიციენტის საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა. ამასთან, 

ეს კოეფიციენტი წარმოადგენს ფოთლების მასის ფენის სისქის 

მონოტონურად კლებად ფუნქციას. ფარდობითი ძვრის წინაღობის 

კოეფიციენტს მინიმალური მნიშვნელობა აქვს ფოთლის მასის ზედაპირზე, 

მაქსიმალურ მნისვნელობას კი აღწევს მასის ძირში - უშუალოდ საყრდენ 

ზედაპირზე. ჩატარებული ექსპერიმენტების შედეგების მიხედვით, 

მცენარის ფოთლის მასაში შრეებად მოძრაობის არსებობა შეიძლება 

დადასტურებულად ჩაითვალოს;                 

კავკასიური დეკას ფოთლის მასის თბოფიზიკური თვისებების 

კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, რომ მისი კუთრი სითბოტევადობა 

დამოკიდებულია ტემპერატურაზე და ტენიანობაზე. ტემპერატურისა და 

ტენიანობის მატებისას მცენარის კუთრი სითბოტევადობა იზრდება და 

პირიქით. როგორც აღმოჩნდა, კავკასიური დეკას ფოთლის მასა საკმაოდ 

მაღალი კუთრი სითბოტევადობით ხასიათდება. მისი ცვლილების 

დიაპაზონია 1734-2240 ჯ/(კგ); 

კავკასიური როდოდენდრონის ფოთლების მასის 

თბოგამტარობის კოეფიციენტის კვლევის   შედეგად დადგენილია, რომ ეს 

კოეფიციენტი დამოკიდებულია ფოთლების მასის ტემპერტურასა და 

ტენიანობაზე და ამასთანავე, ტემპერატურისა და ტენიანობის ზრდა 

განაპირობებს თბოგამტარობის კოეფიციენტის ზრდას, თუმცა ეს 

დამოკიდებულება სწორხაზოვანი არაა. კავკასიური როდოდენდრონის 

ფოთლების მასის თბოგამტარობის კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალი 

აღმოჩნდა და შეადგენს 0.07-1,168 ვტ/(სთ);                     

კავკასიური დეკას ფოთლების მასის ტემპერატურაგამტარობის 

კოეფიციენტის განსაზღვრის შედეგები გვიჩვენებს, რომ ამ მცენარის 

ტემპერატურაგამტარობის კოეფიციენტი საკმაოდ დიდია და შეადგენს  

9,155,10108 a  მ2/წმ;  

კავკასიური როდოდენდრონის ბიოქიმიური კვლევებით 

დადგენილია, რომ მიღებული ნიმუშების ტენშემცველობა მერყეობს 7,5-დან 

10 %-მდე. მზეზე და ჩრდილში გამშრალი ნიმუშების ექსტრაქტულობა 

ერთნაირია და შეადგენს 29 %. შავი ჩაის ტექნოლოგიით მიღებული 

ნიმუშის ექსტრაქტულობა ყველაზე მაღალია და შეადგენს 33,67 %. ყველაზე 

დაბალი ექსტრაქტულობა გააჩნია მწვანე ჩაის ტექნოლოგიით 
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გადამუშავებულ ნიმუშებს. იგი ტოლია 25 %-ის. ყველაზე მაღალი 

პოლიფენოლების შემცველობით გამოირჩევა შავი ჩაის ტექნოლოგიით 

დამზადებული ნიმუში, რომელიც მშრალ მასაზე გადაანგარიშებით 

შეადგენს 19,48 %. შემდეგ მოდის ჩრდილში გამშრალი როდოდენდრონი - 

17,98 %. შედარებით ნაკლები პოლიფენოლები აღმოჩნდა მზეზე გამშრალ 

ნედლეულში - 13,84 %, ხოლო მწვანე ჩაის ტექნოლოგიით გადამუშავებულ 

ნედლეულში პოლიფენოლების რაოდენობა ყველაზე ნაკლები (13 %) 

აღმოჩნდა; 

ყველაზე მაღალი ანტიოქსიდანტური აქტივობით გამოირჩევა 

შავი ჩაის ტექნოლოგიით მიღებული ნიმუში, ყველაზე დაბალით კი მწვანე 

ჩაის ტექნოლოგიით გადამუშავებული. ნიმუშების ანტილიპაზური 

აქტივობის შესწავლით მიღებული შედეგები მიუთითებს კავკასიური 

როდოდენდრონიდან მიღებული ნედლეულის მაღალ ანტილიპაზურ 

აქტივობაზე, რაც იძლევა საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ მისი გამოყენება 

შესაძლებელია ანტილიპაზური აქტივობის მქონე ბუნებრივი პრეპარატების 

დასამზადებლად; 

ექსპერიმენტის შედეგების მიხედვით შეიძლება გამოვიტანოთ 

დასკვნა, რომ ლიოფილურად გამშრალი ჩაი ხასიათდება მაღალი 

ანტიოქსიდანტური აქტივობით და მდიდარია პოლიფენოლებით; 

ლიოფილურად გამომშრალი დეკას ჩაის ანტილიპაზური 

აქტივობის შესწავლის შედეგად დადგინდა, რომ 50 მგ ლიოფილურად 

გამომშრალმა  დეკას ჩაიმ ფერმენტ ლიპაზას აქტივობა დააინჰიბირა  

11,61%-ით. მიღებული შედეგები მიუთითებს იმაზე, რომ ლიოფილურად 

გამომშრალი დეკას ჩაის ანტილიპაზური აქტივობა 1,2-ჯერ მეტია პრეპარატ 

ორლისტატთან შედარებით.  

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ დეკას ბიოქიმიურმა 

კვლევებმა ერთხელ კიდევ დაამტკიცა, რომ მისგან დამზადებული ჩაი 

ხასიათდება მრავალი სასარგებლო თვისებით.  

 

ანტიოქსიდანტური აქტივობის განსაზღვრის შედეგები 

 გამოკვლეული ნიმუშების ანტიოქსიდანტური აქტივობა (მგ 

ასკორბინის მჟავას ექვივალენტი 100 გრამში) მოცემულია ცხრილში 12. 

 

ცხრილი 1. ნიმუშების ანტიოქსიდანტური აქტივობა 

ჩრდილში გამშრალი ფოთლები 11,25 

მზეზე გამშრალი ფოთლები 14,66 
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შავი ჩაის ტექნოლოგიით მიღებული ნიმუშები 15,52 

მწვანე ჩაის ტექნოლოგიით მიღებული ნიმუშები 8,64 

 

 ცდების შედეგები გვიჩვენებს, რომ ყველაზე მაღალი 

ანტიოქსიდანტური აქტივობთ გამოირჩევა შავი ჩაის ტექნოლოგიით 

მიღებული დეკას ნიმუში, ხოლო ყველაზე დაბალით ხასიათდება მწვანე 

ჩაის ტექნოლოგიით გადამუშავებული ნიმუშები. როგორც მოსალოდნელი 

იყო, რაც მეტია პოლიფენოლების შეცველობა ნიმუშში, მით უფრო მეტი 

არის მისი ანტიოქსიდანტური აქტივობა, რაც ადასტურებს ორი პარამეტრის 

კორელაციურობას. ამასთან, კორელაციის კოეფიციენტი საკმაოდ მაღალია, 

რომელიც 0.98-ს შეადგენს. 

 

ნიმუშების ანტილიპაზური აქტივობის შესწავლის შედეგები 

ჭარბწონიანობასთან ბრძოლის საქმეში პანკრეატული ლიპაზას 

აქტივობის შემცირება ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულებაა ცხიმების 

შეთვისების შესამცირებლად საკვების მიღების დროს. ჭარბწონიანობა 

ჯანმრთელობის თვალსაზრისით მწვავე პრობლემას წარმოადგენს. 

ფიზიკურად არა-აქტიური ცხოვრება ზრდის მეორადი დაავადებების 

განვითარების რისკს. აღნიშნულ პირობებში ჯანმრთელობის 

შესანარჩუნებლად მთავარი ფაქტორებია წონის მართვა და სწორი კვებაა. 

მრავალი თანამედროვე კვლევა დაიდო ლიპაზას პოტენციური 

ინჰიბიტორების არსებობის შესახებ სხვადასხვა ნედლეულში, მაგალითად, 

მარცვლეული, ქატო, სამკურნალო მცენარეები, სოიო,  მწვანე ჩაის 

ექსტრაქტი და სხვ. 

პანკრეატული ლიპაზას ბუნებრივი ინჰიბიტორის გამოსავლენად 

სხვადასხვა მეცნიერთა მიერ მრავალი მცენარეული ექსტრაქტი, მცენარე და 

ცალკეული ფიტოქემიკალი იქნა გამოკვლეული.  

აღნიშნულის გამო მიკროორგანიზმების მიერ გამომუშავებული 

ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთები იქნა შესწავლილი. რისი მაგალითია 

ლიპსტატინი, ის  გამოიყენება წამალ ორლისტატის დამზადების 

შაბლონად. მაგრამ ორლისტატს ასევე არასასურველი გვერდითი 

მოვლენები ახასიათებს, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს პრეპარატის 

გამოყენების შესაძლებლობას. 

აღნიშნულმა გამოიწვია დიდი ინტერესი მიკრობული ფლორის 

შესახებ ახალი ანტილიპაზური აგენტების აღმოჩენისთვის. მიუხედავად 

მრავალი მცდელობისა, ამ ეტაპზე ორლისტატი ერთადერთი სამედიცინო 

პრეპარატია, რომელიც გამოიყენება ჭარბწონიანობასთან საბრძოლველად.  
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შესაბამისად, დღეისათვის ძალზე დიდი მოთხოვნაა ახალ ბუნებრივ 

ანტილიპაზურ პრეპარატზე, რომ შემდგომში გამოყენებული იყოს 

ჭარბწონიანობის სამკურნალოდ. გასათვალისწინებელია, რომ ნატურალურ 

პრეპარატებს სინთეზურთან შედარებით ის მნიშვნელოვანი უპირატესობა 

გააჩნია, რომ ისინი ხასიათდება მრავალფეროვნებითა და შედარებითი 

უსაფრთხოებით. 

ამ თვალსაზრისით გამოკვლეულია კავკასიური როდოდენდრონის 

ფოთლის ანტილიპაზური აქტივობის მაცვენებელი, ხოლო ექსპერიმენტის 

შედეგები წარმოდგენილია ცხრილში 15 

 

ცხრილი 2. კავკასიური როდოდენდრონის ნიმუშების ანტილიპაზური  

აქტივობა, ინჰიბირების % 1 მგ მშრალ მასაზე გადაანგარიშებით 

ჩრდილში გამშრალი ფოთლები 6,47 0,6 

მზეზე გამშრალი ფოთლები 5,30 0,51 

შავი ჩაის ტექნოლოგიით მიღებული ნიმუშები 6,53 0,62 

მწვანე ჩაის ტექნოლოგიით მიღებული ნიმუშები 7,56 0,70 

პრეპარატი ორლისტატი 7,58 0,71 

 

 როგორც ცხრილი 15-დან ჩანს, გამოკვლეული ნიმუშების 

ანტილიპაზურ აქტივობებს შორის სტატისტკურად საიმედო განსხვავება არ 

აღმოჩნდა.  შედეგები მიუთითებს როდოდენდრონიდან მიღებული 

ნედლეულის მაღალ ანტილიპაზურ აქტივობაზე, ეს უკანასკნელი იძლევა 

საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ მისი მიღება შესაძლებელია მაღალი 

ანტილიპაზური აქტივობის მქონე პრეპარატის დასამზადებლად. 

 

კავკასიური დეკას საფიქსაციო-დამქუცმაცებელი მანქანა 

 

კავკასიური როდოდენდრონიდან ჩაის წარმოების მიზნით 

კლასიკური ჩაის გადამუშავების დღეისათვის არსებული ტექნოლოგიების 

განხილვის შედეგად  დადგენილია, რომ ვერც ერთი მათგანი ვერ 

უზრუნველყოფს მზა პროდუქტისათვის სასურველი დამახასიათებელი 

გემოსა და არომატის მინიჭებას. ამავე დროს ცნობილია, რომ კლასიკური 

შავი ჩაისა და დეკას გადამუშავების ტექნოლოგიებს შორის განსხვავება 

ძირითადად იმაში მდგომარეობს, რომ ჩაის წარმოების შემთხვევაში ხდება 

ნედლეულის ფერმენტაცია, დეკას შემთხვევაში კი ფერმენტაციის 

საპირისპირო პროცესი - ფიქსაცია. დეკას ჩაის მისაღებად აუცილებელია 

გადამუშავების საწყის ეტაპზე როდოდენდრონიდან მიღებული 
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ნედლეულის ფიქსაცია, მისი დაჭრა-დაქუცმაცება შეფუთვისათვის მისაღები 

ზომების მისანიჭებლად და ფოთოლში არსებული ზედმეტი ტენის 

მოცილება.  

 მცენარეული ნედლეულის გადამუშავების არსებული ცნობილი 

ტექნოლოგიების, აგრეთვე როდოდენდრონის გადამუშავების კლასიკური 

ტექნოლოგიის ანალიზის საფუძველზე დამუშავებულია მცენარის 

გადამუშავებისათვის მისაღები ტექნოლოგია და შესაბამისი მოწყობილობა, 

რომლის პრინციპული სქემა წარმოდგენილია ნახ.3-ზე. 

 მანქანა აღჭურვილია ჰორიზონტალურად განლაგებულ 

ცილინდრულ კორპუსის - 1, რომლის მიმღებ ნაწილზე მოთავსებულია 

მკვებავი ბუნკერი -2. ხოლო ცილინდრული კორპუსში განლაგებული 

მიმწოდი შნეკი -3. ამ კორპუსს შიგა ზედაპირზე გაკეთებულია რიფები, 

ისინი გამორიცხავს შნეკთან ერთად ნედლეულის ბრუნვის შესაძლებლობას. 

მჭრელი მექანიზმი განლაგებულია შნეკის ბოლოში, რომელიც შედგება შიგა 

-4 და გარე -5 ბადეებისაგან და მათ შორის განთავსებული დანისაგან- 6. 

ბადეებს დისკოს ფორმა აქვს. გარე ბადეს გაკეთებული აქვს ნახვრეტები, 

ხოლო შიგა ბადეს ზედაპირზე გაკეთებული აქვს სპირალური ფორმის 

არხები, ბადეებს შორის განლაგებულ მჭრელ დანას გააჩნია რამოდენიმე 

განსხვავებული სიგანის მჭრელი პირები, რომლებიც ერთმანეთის მიმართ 

განსაზღვრული კუთხითაა განლაგებული. ბადეებისა და დანის მჭრელი 

პირების  ერთმანეთთან მჭიდროდ მიჭერის უზრუნველყოფად გარე ბადე 5 

და დანა 6 დაყენებული არის ღერძული მიმართულებით გადაადგილების 

შესაძლებლობებით. ნედლეულის მჭრელი მოწყობილობა აღჭურვილია 

ინდივიდუალური ამძრავით, ის უზრუნველყოფს მიმწოდი შნეკის -3 და 

მჭრელი დანის -6 ოპტიმალური სიჩქარეებით ბრუნვას ერთმანეთისაგან 

დამოუკიდებლად. 

 მანქანა აღჭურვილია ფიქსაციისათვის საჭირო მუშა აგენტით -

ჰაერით დამუშავებისათვის აირგამანაწილებლით -7, დაჭრის პროცესში 

მყოფი მცენარეული ნედლეულისათვის. აირგამანაწილებელი დაყენებულია 

მჭრელი მოწყობილობის კორპუსი 1-ის ძირში რომელიც პარალელურია 

შნეკის ლილვის, მთელ სიგრძეზე გარე ბადის-5 ჩათვლით. 

აირგამანაწილებელი-7 მილყელით-8 დაკავშირებულია კორპუსის გარეთ 

მოთავსებულ მუშა აგენტის-ცხელი ჰაერით მიმწოდებელ სისტემასთან, 

ასევე კორპუსის შიგა ზედაპირზე აქვს პერფორაციით - ამ კორპუსის-1 შიგა 

არესთან.   
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ნახაზი 1. კავკასიური როდოდენდრონის დამქუცმაცებელი-საფიქსაციო 

მანქანა 

 

მოწყობილობა  მუშაობს შემდეგნაირად. ამძრავი უზრუნველყოფს  

მჭრელი დანის-6 და მიმწოდი შნეკის-3 ერთმანეთის დამოუკიდებლად 

ოპტიმალური სიჩქარით ბრუნვით მოძრაობაში მოყვანას. მიმღებ ბუნკერში-

2 შემავალი  ფოთლის მასა აღმოჩნდება მჭრელი მოწყობილობის კორპუსში-

1, სადაც იჭრება სასურველი ზომებიდ. ასევე ფოთლის მასას მიმწოდი შნეკი-

3 წაიღებს მჭრელი მექანიზმისაკენ. შიგა ბადის-4 სპირალური ღარების 

გავლის დროს ნედლეული სპირალურად გადაადგილდება დანის 

მოძრაობის  მიმართულების საწინააღმდეგოდ და დანის ზემოქმედებით 

იწყებს წინასწარ დაჭრას. ეს მასა მიმწოდი შნეკით განხორციელებული 

დაწნევით და მბრუნავი დანის მჭრელი პირების სიგანეების სხვაობით 

გამოწვეული ამომგდები ძალის ზეგავლენის საშუალებით მიეწოდება 

მჭრელ დანასა და გარე ბადეს-5 შორის სივრცეში, იქ განიცდის განმეორებით 

ჭრას იგივე დანის მეორე მჭრელი პირის ზემოქმედებით. დაქუცმაცებულ-

დაჭრილ მასა გარე ბადის ნახვრეტებში გაივლის და  გამოიწნეხება მჭრელი 

მოწყობილობიდან, შემდეგ  ჩამოიყრება ქვევით განლაგებულ გამომტან 

ტრანსპორტიორზე.  

აირგამანაწილებელს-7 მილყელიდან-8 მიეწოდება მუშა აგენტი-

ცხელი ჰაერი ფოთლის მასის მიწოდებასთან ერთად  . რომელიც 
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აირგამანაწილებლის 7 ნახვრეტებიდან წნევით შევა ნედლეულის  მასაში და 

გაივლის მას. ცხელი ჰაერის მიწოდება მცენარის ფოთლის დაქუცმაცება-

დაჭრის პროცესში განაპირობებს ნედლეულზე მექანიკური და თბური 

პროცესების ერთდროულ ზემოქმედებას, რაც უზრუნველყოფს ფოთოლში 

არსებულ ფერმენტებზე ჰაერის ზემოქმედების ინტენსიფიკაციას. ფოთლის 

დაჭრა-დაქუცმაცების შედეგად ყოველთვის ადგილი ექნება ფოთლის 

შიგნით არსებული ფერმენტების აქტივიზაციას. ხოლო მანამდე აღნიშნული 

ფერმენტები კონტაქტში შევა მაღალი ტემპერატურის (110-1200C) მქონე 

ცხელ ჰაერთან, რაც მინიმუმამდე ამცირებს ფოთოლში ჟანგვითი 

პროცესების მიმდინარეობის შესაძლებლობას. ეს განაპირობებს 

ფერმენტების დროულ და სრულ ინაქტივაციას, ანუ როდოდენდრონის 

ფოთლის ფიქსაციას მისი დამუშავების საწყის ეტაპზე. ცხელი ჰაერი ახდენს 

აგრეთვე ფოთლის ჭრის ზედაპირებიდან გამოსული წყლის აორთქლებას და 

ტრანსპორტირებას მოწყობილობის გარეთ. ნამუშევარი ჰაერი მის მიერ 

შთანთქმულ წყალთან ერთად მოწყობილობის მჭრელი ნაწილის გავლით 

გამოდის მანქანის კორპუსიდან. ამავე დროს, ცხელი ჰაერი უშუალო 

კონტაქტის შედეგად ახდენს აგრეთვე ნედლეულის მთელი მასის 

გაცხელებას. 

 საბოლოოდ მანქანიდან გამოიტვირთება საჭირო ზომებად 

დაქუცმაცებული, ფიქსირებული და გაცხელებული ნედლეულის მასა, 

რომელსაც მოცილებული აქვს ტენის განსაზღვრული რაოდენობა.  

ამრიგად შეიძლება ითქვას, რომ წარმოდგენილი კონსტრუქცია 

ერთდროულად უზრუნველყოფს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ამოცანის 

განხორციელებას. პირველ რიგში უზრუნველყოფილია ნედლეულის 

ფოთლის ფიქსაცია გადამუშავების საწყის ეტაპზე, რაც ძალზე 

მნიშვნელოვანია როდოდენდრონის ფოთლებში შემავალი ყველა 

სასარგებლო ელემენტის მაქსიმალური შენარჩუნებისათვის. 

როდოდენდრონის ძალზე მაღალი ტენის შემცველი ფოთლებიდან ჭარბი 

ტენის მოცილება ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია, მით უმეტეს თუ 

გავითვალისწინებთ ფოთლის მასის შემდგომი შრობის აუცილებლობას, 

რადგან წინასწარი შეშრობა აადვილებს და ეფექტურს ხდის შემდგომი 

შრობის პროცესს. შრობის პროცესის ეფექტურობის ამაღლებას უწყობს ხელს 

აგრეთვე ფოთლის დაქუცმაცების პროცესში მისი წინასწარი გაცხელება 

ცხელი ჰაერის საშუალებით.  

წარმოდგენილი კონსტრუქციის გადამამუშავებელ მოწყობილობას 

შეუძლია ნედლეულის დაჭრა-დაქუცმაცება ნებისმიერი ზომის 

ნაწილაკებად, რაც ასევე წარმოადგენს როდოდენდრონის გადამუშავების 

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას. 
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. მზა პროდუქციის გამოსავლიანობის გადიდება ნედლეულის მტვრისა და 

ნამცეცების კაპსულებში დაფასოების გზით 

 

 საკვებ-სამკურნალო მცენარეული ნედლეულის გადამუშავების 

ტექნოლოგიების დამასრულებელ ოპერაციას, უმეტეს შემთხვევაში, 

წარმოადგენს შრობა, რომლის ძირითადი მიზანია ნედლეულში მიმდინარე 

ბიოქიმიური გარდაქმნების შეწყვეტა. შრობის პროცესის დანიშნულებაა 

ასევე ზედმეტი წყლის მოცილების გზით სასარგებლო ნივთიერებების 

კონცენტრაციის გაზრდა, კალორიულობის ამაღლება და მასის შემცირების 

ხარჯზე ტრანსპორტირების გამარტივება, შენახვისადმი მდგრადობის 

ამაღლება და ბუნებრივი თვისებების (ფერი, გემო, არომატი, ვიტამინების 

შემცველობა) შენარჩუნება. აღნიშნული მიზნების რეალიზაციის მიზნით, 

როგორც წესი, მცენარეული ნედლეული შრება 3-7 % ნარჩენ ტენიანობამდე. 

ეს კი განაპირობებს გამშრალი პროდუქტის მნიშვნელოვან სიმყიფეს: მზა 

პროდუქტის ნაწილაკები ადვილად იმსხვრევა და გადამუშავების შემდგომ 

სტადიებზე (დახარისხება, ტრანსპორტირება, შეფუთვა და სხვ.) მიიღება 

დიდი რაოდენობით ნამცეცები და მტვერი. მტვრის ძირითადი ნაწილი 

ილექება საასპირაციო სისტემების ფილტრებზე, საიდანაც გამოიტვირთება 

საფილტრაციო ქსოვილის გაწმენდისას. პროდუქტის ნამცეცების ძირითად 

წყაროს კი წარმოადგენს დამხარისხებლები, სადაც ნამცეცები შეიძლება 

შერეული აღმოჩნდეს დახარისხების შედეგად მიღებულ ნებისმიერ 

ფრაქციაში. აღნიშნული ნამცეცები და მტვერი მიეკუთვნება საწარმოო 

ნარჩენებს, რადგან მათი სასარგებლო პროდუქტად გარდაქმნა, ძირითადად, 

შეუძლებელია. 

 თუმცა, მეორეს მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ ნამცეცებიც და მტვერიც 

შეიცავს პროდუქტის ყველა სასარგებლო ელემენტებს. 

 მაგალითად, შავი ჩაის წარმოების შემთხვევაში, გრეხის პროცესში 

ადგილი აქვს უჯრედული წვენის ფოთლის ნაწილაკების ზედაპირზე 

გამოსვლას, რომელიც შრობის შედეგად რჩება ამ ნაწილაკების ზედაპირზე 

თხელი ფენის სახით გადაკრული. ასეთი ნაწილაკების შეხება და ხახუნი 

გადამამუშავებელი მანქანების მუშა ზედაპირებზე იწვევს ჩაის ნაწილაკებზე 

შემხმარი ჩაის წვენის თხელი ფენის მოცილებას (ჩაის წარმოებაში ამ 

მოვლენას განაცრისფერებას უწოდებენ), რაც უარყოფით გავლენას ახდენს 

ჩაის ხარისხზე. თვით წვენის შემხმარი მასის მოცილებული ნაწილი კი 

მტვრის სახთ სცილდება ფოთლის ძირითად მასას. შესაბამისად, 

აღნიშნული მტვერი შეიცავს სწორედ ფოთლიდან მოცილებული გამხმარი 

წვენის ყველაზე მაღალხარისხოვან ნაწილაკებს. მიუხედავად ამისა, ჩაის 

წარმოებაში მიღებული მტვერი გამოუყენებელი რჩება, ხოლო ნამცეცები 
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გამოიყენება ჩაის პრაქტიკულად მეორეხარისხოვანი პროდუქტის - ფილა 

ჩაის წარმოებისათვის. 

 ანალოგიური მდგომარეობაა “მატეს“ ჩაის წარმოების შემთხვევაში. 

ძალზე დაბალი ნარჩენი ტენიანობის (5-7 %) პირობებში გამშრალი 

ნედლეული ხანგრძლივი (3-5 წელი) შენახვა-ფერმენტაციის პროცესში 

ძალზე მყიფე ხდება, რის შედეგად ნედლეულის დაახლოებით 40 % მტვრის 

მდგომარეობაში გადადის. ამასთან, სწორედ აღნიშნული მტვერი შეიცავს 

ძალზე სასარგებლო და სასიამოვნო ელემენტებს. 

 კავკასიური როდოდენდრონის შრობაც დაბალი ნარჩენი ტენიანობის 

(5-7 %) პირობებში მიმდინარეობს, რაც ასევე განაპირობებს მიღებული 

მიზნობრივი პროდუქტის სიმყიფეს. ნამცეცებისა და მტვერის სახეს 

ღებულობს ძალზე სასარგებლო პროდუქტის მნიშვნელოვანი ნაწილი (15-20 

%). 

 ყოველივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ 

საკვებ-სამკურნალო მცენარეული ნედლეულიდან მიღებული წვრილი 

ნამცეცებისა და მტვრის სასარგებლო მიზნებით გამოყენება აქტუალური 

საკითხია და დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა გააჩნია.  

 ზოგიერთი მცენარეული ნედლეულის მტვერსა და ნამცეცებში 

დარჩენილი სასარგებლო ნივთიერებების უტილიზაციის თავიდან 

აცილების მიზნით შეიძლება გამოყენებული იყოს ყავის კაპსულების 

მსგავსი მოწყობილობები. 

 დღეს სამომხმარებლო ბაზარზე საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული 

სპეციალურ კაპსულებში დაფასოებული ხსნადი ყავა, რომელსაც 

სპეციალური მოწყობილობა კაპსულების გახვრეტისა და მათში მდუღარე 

წყლის გატარების შემდეგ ჩამოასხამს მიწოდებულ ჭიქაში. 

 მსგავსი კაპსულები შეიძლება იქნას გამოყენებული ზოგიერთი 

მცენარეული ნედლეულის (ჩაი, როდოდენდრონი,) მტვრისა და ნამცეცების 

გამოყენების მიზნით. განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ ყავა ხსნადია 

და კაპსულაში არსებული მთელი მასა ექსტრაქტში გადადის. 

როდოდენდრონის შემთხვევაში კი საქმე გვაქვს არა მთლიანად ხსნად 

პროდუქტთან, არამედ მტვრის ზომის ნაწილაკების მქონე პროდუქტთან, 

რომელში არსებული სასარგებლო ნივთიერებები უნდა გამოვიტანოთ 

ექსტრაქციის გზით. შესაბამისად, ჩვენს შემთხვევაში კაპსულები 

განსხვავებული უნდა იყოს არსებული ყავის კაპსულებისაგან. 

 აღნიშნულ განსხვავებას განაპირობებს მტვრის ნაწილაკები, 

რომელთა ზომები შეადგენს 5-50 მკმ. ამიტომ აუცილებელი ხდება 

კაპსულაში ისეთი ელემენტის დამატება, რომელიც შეაჩერებს და 

მომხმარებლამდე არ გაუშვებს მტვრის უმცირეს ნაწილაკებსაც კი. 
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წარმოდგენილი ზომის მქონე მტვრის ნაწილაკების შეკავება შესაძლებელია 

მიკროფილტრაციისათვის  განკუთვნილი მემბრანების დახმარებით, 

რომელთა ფორების ზომა ტოლია 10-1 – 4 მკმ. 

 ასეთი კაპსულების ახალი კონსტრუქცია წარმოდგენილია ნახ. 7-ზე. 

 კაპსულის ძირითად ნაწილს წამოადგენს ღია ტორსული 

ზედაპირების მქონე ცილინდრული კორპუსი 1. კორპუსის ორივე ტორსულ 

ზედაპირზე განლაგებულია წრიული გამაკვრივებელი ღარები 2, რომელთა 

სიღრმე შეადგენს 0,3-0,5 მმ. გარე ცილინდრულ ზედაპირზე კორპუსს 

გაკეთებული აქვს ხუფების დამჭერი წრიული ღარები 3. კაპსულა შეიცავს 

აგრეთვე ხუფებს 4. ხუფს გაკეთებული აქვს თათები 5, რომლებიც 

ბოლოვდება კორპუსის 1 წრიული ღარების 3 სიგანეზე ნაკლები სისქის 

მქონე საკეტებით 6. თათების მხრიდან ხუფს გაკეთებული აქვს წრიული 

გამამკვრივებელი რიფი 7, რომლის დიამეტრი შეესაბამება კორპუსის 

წრიული გამამკვრივებელი ღარების 2 დიამეტრს. ხუფის 5 საპირისპირო 

ტორსულ კედელზე განლაგებულია მილყელი 8. კორპუსსა და ხუფს შორის 

განლაგებულია მიკროფილტრაციისათვის განკუთვნილი წრიული მემბრანა 

9, რომლის დიამეტრი მეტია წრიული გამამკვრივებლების 2, 7 დიამეტრზე 

და ნაკლებია ხუფის თათებს შორის არსებულ დიამეტრზე.   

 

 
ნახაზი 2. მცენარეული ნედლეულის მტვრისა და ნამცეცების 

გამოსაყენებელი კაპსულას პრინციპული სქემა 

 

 კაპსულის კორპუსიც და ხუფებიც დამზადებულია პლასტმასისაგან, 

ხოლო მემბრანა დამზადებულია ფოროვანი პოლიმერული მასალისაგან, 
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რომლის ფორების ზომა შეადგენს 10-1 – 5 მკმ (შეესაბამება 

მიკროფილტრაციისათვის განკუთვნილი მემბრანის ფორების ზომებს). 

 კაპსულის მუშა მდგომარეობაში მოსაყვანად მემბრანა 9 უნდა 

მოთავსდეს კორპუსის ერთ-ერთ ტორსულ ზედაპირზე, რის შემდეგაც მასზე 

დაისმება ხუფი 4 ისე, რომ მისი წრიული გამამკვრივებელი რიფი 7 

დაემთხვეს კორპუსის წრიულ გამამკვრივებელ ღარს 2. ხელით დაწოლის 

გზით რიფსა 7 და ღარს 2 შორის დაჭერილი აღმოჩნდება მემბრანის 9 

ნაწილიც. ხუფზე ხელით დაწოლით მიიღწევა აგრეთვე თათების 5 

საკეტების 6 მოხვედრა კორპუსის წრიულ ღარებში 3. ამის შედეგად ხუფი 4 

უძრავადაა დამაგრებული კორპუსზე, ხოლო მემბრანა 9 გამკვრივებულია 

წრიულ გამამკვრივებელ რიფსა 7 და ღარს 2 შორის. 

 კორპუსზე ერთი ტორსული ხუფის დამაგრების შემდეგ ხდება 

საექსტრაქციო მასალის (ნედლეულის მტვრისა და ფხვნილის) ჩაყრა ამ 

კორპუსის სრულად შევსებამდე. კორპუსის შევსების შემდეგ ხდება მის 

მეორე ტორსულ კედელზე მეორე ხუფის დამაგრება ზუსტად პირველი 

ხუფის ანალოგიურად. ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია მხოლოდ ის, 

რომ სასურველია ზედა და ქვედა ხუფები ისე იყოს განლაგებული, რომ 

მათი მილყელები 8 მოთავსდეს ერთმანეთის მიმართ დიამეტრალურად 

ურთიერთსაპირისპირო მხარეს.  

ხუფების დამაგრების შემდეგ კაპსულა მზადაა გამოყენებისათვის. 

ჩაის მომზადების მიზნით კაპსულაში ერთ-ერთი მილყელიდან 

ხდება ცხელი წყლის მიწოდება. ცხელი წყალი მემბრანის 9 გავლით 

მოხვდება კაპსულის შიგნით არსებული მტვრისა და ნამცეცების 

მოცულობაში და ახდენს მათში არსებული სასარგებლო ნივთიერებების 

ექსტრაჰირებას. ექსტრაქტი ქვედა მემბრანის 9 და მილყელის 8 გავლით 

გამოდის კაპსულიდან და ჩაიღვრება სპეციალურად მიწოდებულ 

ჭურჭელში (ჭიქაში). კორპუსის სხვადასხვა ტორსულ კედლებზე ხუფების 

ისეთი განლაგება, როდესაც მათი მილყელები დიამეტრალურად 

ურთიერთსაპირისპიროდაა მოთავსებული, ხელს უწყობს გამხსნელი 

სითხის (ცხელი ექსტრაქგენტის) მეტი დროის განმავლობაში დაყოვნებას 

კაპსულის შიგნით და მის ფხვნილის მაქსიმალურ რაოდენობასთან 

კონტაქტს, რაც აუმჯობესებს ექსტრაქციის პირობებს.  

გამოყენების შემდეგ ხდება კაპსულის უტილიზაცია. თუმცა 

შესაძლებელია მისი ხელახალი გამოყენებაც. ამისათვის თათების 5 

საკეტები 6 გამოიყვანება კორპუსის წრიული ღარებიდან 3, მოიხსნება 

ორივე ხუფი 4 და მემბრანები 9 და კორპუსიდან გამოიყრება ექსტრაქციის 

შენდეგ დარჩენილი მასა. გაშრობის შემდეგ კაპსულა მზადაა ხელახალი 
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გამოყენებისათვის. თუ რომელიმე მემბრანა დაზიანებულია, ის მარტივად 

შეიძლება გამოიცვალოს. 

 ამრიგად, კაპსულის წარმოდგენილი კონსტრუქცია იძლევა 

როდოდენდრონის იმ წვრილი ნამცეცებისა და მტვრის გამოყენების 

შესაძლებლობას, რომლებიც დღევანდელ პირობებში უტილიზაციას 

ექვემდებარება. ეს, ერთის მხრივ, იძლევა მაღალხარისხოვანი ნარჩენების 

გამოყენების შესაძლებლობას, ხოლო მეორეს მხრივ, საერთო ჯამში 

ადიდებს პროდუქციის გამოსავლიანობას. ნედლეულიდან მიღებული 

სასარგებლოდ გამოყენებული პროდუქციის რაოდენობის გადიდება კი 

ამცირებს პროდუქციის თვითღირებულებას. 

 კაფსულაში მემბრანის მუშა დიამეტრის განსაზღვრის მეთოდიკა 

 

 კაფსულაში არსებული პროდუქტის ექსტრაქციის შედეგად 

მიღებული სითხის (მიზნობრივი პროდუქტის) რაოდენობის მიხედვით 

იანგარიშება კაფსულაში მემბრანის მუშა ზედაპირის ფართობი და მისი 

დიამეტრი. ეს სიდიდე უნდა უზრუნველყოფდეს მიღებული სითხის 

გაფილტვრას და დაუბრკოლებლად მიწოდებას მომხმარებლისათვის 

რაიმე სახის წვრილდისპერსიული მინარევების გარეშე. 

 გასაფილტრი ნედლეულის ნაწილაკების ზომების 

გათვალისწინებით შეირჩევა  მემბრანის სელექციურობა, ანუ 

ნაწილაკების დაჭერის კოეფიციენტი. 

 მემბრანის მუშა ზედაპირის ფართობისა და დიამეტრის 

განსაზღვრა ხდება ამ მემბრანის შეღწევადობის გათვალისწინებით.  

 პოლიმერული მემბრანებისათვის შეღწევადობა შეიძლება 

განისაზღვროს ცნობილი ემპირიული ფორმულის გამოყენებით 

 
სადაც  b1   და   b2  ექსპერიმენტული მუდმივებია მემბრანა-ხსნარის 

                               მოცემული სისტემისათვის; 

                      P -  მუშა წნევა, რომელიც მოქმედებს კაპსულაში, პა. 

 მყარი სტრუქტურის მქონე მემბრანებისათვის ხსნარის მოძრაობის 

ბლანტი რეჟიმის შემთხვევაში შეღწევადობა განისაზღვრება ფორმულით: 

 
სადაც A  მოცემულ მემბრანაში გამხსნელის შეღწევადობის მუდმივაა. 

 თუ ცნობილია G  შეღწევადობის მნიშვნელობა, მაშინ მემბრანის 

მუშა ზედაპირის ფართობი შეიძლება განისაზღვროს ფორმულით: 

 
სადაც V  არის მემბრანაში გამავალი ფილტრატის მოცულობა, მ3; 
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             - ფილტრაქციის პროცესის ხანგრძლივობა, სთ. 

 მიღებული გამოსახულებიდან შეგვიძლია გამოვთვალოთ წრიული 

ფორმის მქონე  მემბრანის დიამეტრი 

 
 როგორც მიღებული გამოსახულებიდან ჩანს, მემბრანის მუშა 

დიამეტრი პირდაპირპროპორციულია მემბრანაში გამავალი სითხის 

(ფილტრატის) მოცულობისა და უკუპროპორციულია მემრანის 

შეღწევადობისა და პროცესის ხანგრძლივობისა. 

ძირითადი დასკვნები 

 

1) ეკოლოგიურად სუფთა, სასიამოვნო ორგანოლეპტიკური და 

ბიოლოგიური თვისებების მქონე, არატოქსიკური საკვებ-

პროფილაქტიკური პროდუქტების მიღებისა და წარმოების 

შესაძლებლობების რეალიზაციის მიზნით განხორციელდა 

ნედლეულის ფიზიკურ-მექანიკური, თბოფიზიკური და ბიოქიმიური 

თვისებების კვლევა:  

- ფიზიკურ-მექანიკური თვისებებიდან შესწავლილია 

როდოდენდრონის ფოთლების ფიზიკური ზომები, მასის სტატიკური 

და დინამიკური მოცულობითი წონები,  გარე და შიგა ხახუნის 

კოეფიციენტები, ადგეზიური თვისებები, ძვრის საწყისი წინაღობისა 

და მასის შრეებს შორის ფარდობითი ძვრის წინაღობის 

კოეფიციენტები; 

- თბოფიზიკური თვისებებიდან შესწავლილია ფოთლების მასის 

კუთრი სითბოტევადობა, თბოგამტარობისა და 

ტემპერატურაგამტარობის კოეფიციენტები; 

- როდოდენდრონის ფოთლების ბიოქიმიური თვისებებიდან 

შესწავლილია ექსტრაქტულობა, პოლიფენოლების და ამინომჟავების 

შემცველობა, აგრეთვე  ანტიოქსიდანტური და ანტილიპაზური 

აქტივობა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია როდოდენდრონის 

ფოთლებზე პირველად განხორციელებული ანტილიპაზური 

თვისებების კვლევები, რომლებმაც გვიჩვენა კავკასიური 

როდოდენდრონიდან მიღებული ნედლეულის მაღალი 

ანტილიპაზური აქტივობა. ეს იძლევა საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ 

მისი გამოყენება შესაძლებელია ანტილიპაზური აქტივობის მქონე 

ბუნებრივი პრეპარატების დასამზადებლად; 
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- როდოდენდრონის სხვადასხვა ხერხით გადამუშავებული ფოთლების 

ლიოფილურად გამომშრალი ნიმუშების კვლევამ ასევე უჩვენა 

საერთო პოლიფენოლების, ანტიოქსიდანტური აქტივობის და 

ლიპაზას აქტივობის მაღალი დონე; 

2) თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების რეალიზაციის მიზნით 

დამუშავებულია კავკასიური დეკას გადამუშავების ახალი 

ტექნოლოგია, რომლის თანახმად ფოთლის დაქუცმაცება ხდება არა 

გაშრობის შემდეგ, არამედ შედარებით მაღალი ტენიანობის 

პირობებში. ეს გამორიცხავს ნედლეულის გადასვლას ნამცეცებსა და 

მტვერში და ამით უზრუნველყოფს მზა პროდუქციის 

გამოსავლიანობის გადიდებას. ფოთლების წვრილი ნაწილაკების 

ფიქსაცია გაცილებით მეტი ეფექტურობით მიმდინარეობს, რაც ხელს 

უწყობს მის ინტენსიფიკაციას. ეს განაპირობებს მთლიანად  

გადამუშავების პროცესის ხანგრძლიობისა და მისი 

განხორციელებისათვის საჭირო ეკონომიკური დანახარჯების 

შემცირებას; 

3) დამუშავებულია კავკასიური დეკას საფიქსაციო-დამქუცმაცებელი 

მანქანის პრინციპული სქემა, რომელიც ერთდროულად 

უზრუნველყოფს რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ამოცანის 

განხორციელებას: 1) უზრუნველყოფილია ნედლეულის ფოთლის 

ფიქსაცია გადამუშავების საწყის ეტაპზე (რაც ძალზე მნიშვნელოვანია 

როდოდენდრონის ფოთლებში შემავალი ყველა სასარგებლო 

ელემენტის მაქსიმალური შენარჩუნებისათვის), 2) ხდება ფოთლის 

წინასწარი შეშრობა, რომელიც აადვილებს და ეფექტურს ხდის 

შემდგომი შრობის პროცესს, 3) შრობის პროცესის ეფექტურობის 

ამაღლებას უწყობს ხელს აგრეთვე ფოთლის დაქუცმაცების პროცესში 

მისი წინასწარი გაცხელება ცხელი ჰაერის საშუალებით, 4) 

მოწყობილობას შეუძლია ნედლეულის დაჭრა-დაქუცმაცება 

ნებისმიერი ზომის ნაწილაკებად, რაც ასევე წარმოადგენს 

როდოდენდრონის გადამუშავების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ამოცანას; 

4) კავკასიურ როდოდენდრონის ნიმუშების ლიოფილურად გამშრალ 

ნედლეულზე ჩატარებული ექსპერიმენტული კვლევების დადებითი 

შედეგების რეალიზაციის მიზნით ჩვენს მიერ დამუშავებულია 

ნედლეულის სუბლიმაციური შრობის ინოვაციური ტექნოლოგია. 

ასეთი შრობით მიღებულ პროდუქტში მაქსიმალურად არის 

შენარჩუნებული ანტიოქსიდანტური აქტივობა, პოლიფენოლები, 

ანტილიპაზური აქტივობა; 
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5) დამუშავებულია როდოდენდრონის გადამუშავების ახალი 

ტექნოლოგია და დამქუცმაცებელ-საშრობი მანქანის კონსტრუქცია, 

რომელიც უზრუნველყოფს ფოთლის  შრობას საჭირო საბოლოო 

ტენიანობამდე და პროდუქციისათვის საჭირო ზომების მინიჭებას. ეს 

ტექნოლოგია მაქსიმალურად ახლოსაა დღეისათვის არსებულ 

კლასიკურ ტექნოლოგიასთან, რადგან გულისხმობს შრობის 

ძირითადი პროცესის წარმართვას 50-600C ტემპერატურის მქონე 

ჰაერით, ხოლო დაქუცმაცება ხდება ცხელი ჰაერით 120-1400C 

ფიქსაციის შემდეგ 10-15% ტენიანობამდე გამშრალი ნედლეულის 

პირობებში;   

6) როდოდენდრონის ფოთლების შრობის დღეისათვის არსებული 

რბილი რეჟიმის შენარჩუნების პირობებში პროცესის მწარმოებლობის 

გადიდებისა და საბოლოო პროდუქტის ხარისხის მაქსიმალური 

ამაღლების მიზნით განხორციელდა როდოდენდრონის ფოთლების 

შრობისათვის სუფთა აირადი აზოტის გამოყენება, რომელიც მიიღება 

თხევადი აზოტის აორთქლებით. აზოტის გარემოში შრობა სრულიად 

გამორიცხავს ნედლეულში ფერმენტაციული გარდაქმნების 

მიმდინარეობის შედეგად სასარგებლო ელემენტების რაოდენობის ან 

ხარისხის შემცირებას. თხევადი აზოტის აორთქლების შედეგად 

მიღებული აირი კი საერთოდ არ შეიცავს წყლის ორთქლს, რის გამოც 

ტენიან ნედლეულსა (როდოდენდრონის ფოთლები) და გასაშრობად 

გამოყენებულ მუშა აგენტს (აირადი აზოტი წყლის ორთქლის 

ნულოვანი შემცველობით) შორის წარმოიქმნება ტენიანობის დიდი 

გრადიენტი, რომელიც განაპირობებს შრობის პროცესის ძალზე 

მაღალ ინტენსივობას; 

7) დეკას გადამუშავების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ისეთი 

მეთოდის და მოწყობილობის გამოყენება, რომელიც სრულიად 

გამორიცხავს ფოთლის და მასში არსებული წვენის კონტაქტს 

გარემომცველი ჰაერის ჟანგბადთან. ასეთ მოწყობილობას 

წარმოადგენს მცენარეული ნედლეულის დამჭყლეტ-

დამქუცმაცებელი საფიქსაციო მანქანა. ინოვაციურ ტექნოლოგიაში 

ძირითად სიახლეს წარმოადგენს ფოთლის ჭყლეტა-დაქუცმაცების 

პროცესში მუშა აგენტის (ორთქლის) მიწოდება. ფოთლების 

დაქუცმაცების და მათი უჯრედების მაქსიმალურად დაჭყლეტის  

დროს უჯრედებში არსებული წვენი გამოდის ფოთლის ზედაპირზე 

და განიცდის მაღალი ტემპერატურის (110 – 1200C) მქონე ორთქლის 

ზემოქმედებას. ამის შედეგად ნედლეულის ტემპერატურა აღწევს 60 – 

700C-ს. ეს უზრუნველყოფს წვენში არსებული ფერმენტების 
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ინაქტივაციას. შესაბამისად, მიიღება დაჭყლეტილ-დაქუცმაცებული 

ფოთლის მასა ინაქტივირებული ფერმენტებით; 

8) როდოდენდრონიდან მიღებული მზა პროდუქციის 

გამოსავლიანობის გადიდების მიზნით ჩვენს მიერ 

შემოთავაზებულია წარმოქმნილი მტვრისა და ნამცეცების 

უტილიზაციის ნაცვლად მათი კაპსულებში დაფასოება, რისთვისაც 

დამუშავებულია ერთჯერადი კაპსულის ახალი კონსტრუქცია. ეს 

იძლევა მაღალხარისხოვანი ნარჩენების გამოყენების შესაძლებლობას 

და ამასთან, ადიდებს პროდუქციის გამოსავლიანობას. 

ნედლეულიდან მიღებული სასარგებლოდ გამოყენებული 

პროდუქციის რაოდენობის გადიდება კი ამცირებს პროდუქციის 

თვითღირებულებას. გარდა ამისა, როდოდენდრონის კაფსულებში 

დაფასოვება იძლევა საშუალებას - ადამიანმა ერთ ჯერზე მიიღოს 

მხოლოდ რეკომენდირებული რაოდენობის ნაყენი დოზის 

გადაჭარბების გარეშე,  რასაც მისი თვისებების გათვალისწინებით 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება; დამუშავებულია კაპსულის მუშა 

მემბრანის დიამეტრის განსაზღვრის მეთოდიკა;   

9) გარემოს დამცველი ორგანიზაციების ნაწილი დაუშვებლად მიიჩნევს 

კავკასიური დეკას სამრეწველო მიზნებით მოპოვებას. თუმცა, ჩვენის 

აზრით, დასაშვები, ნორმირებული რაოდენობით ფოთლის კრეფის 

შემთხვევაში შესაძლებელია თავიდან იქნას აცილებული 

გარემოსათვის რაიმე ზიანის მიყენება და, ამასთანავე, 

განხორციელდეს ადამიანის ჯანმრთელობისათვის ძალზე 

სასარგებლო პროდუქციის წარმოება როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე 

საზღვარგარეთ რეალიზაციის მიზნით; ამასთან, სამრეწველო 

მიზნებით მათი გამოყენების ყველაზე უკეთეს გზას წარმოადგენს 

მცენარის კულტივირება საქართველოს ისეთ რეგიონებში, სადაც 

ბუნებრივი პირობების გამო სხვა კულტურული მცენარეების მოყვანა 

პრობლემებთანაა დაკავშირებული. 

10) კავკასიური როდოდენდრონი ძირითადად გვხვდება საქართველოს 

მაღალმთიან რეგიონებში, სადაც დასაქმების დაბალი მაჩვენებელია, 

ახალი პროდუქტის წარმოება გამოიწვევს ახალი სამუშაო ადგილების 

შექმნას, რაც დადებითად აისახება აღნიშნული რეგიონების 

ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. 
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RESUME 
 

     Humans use both animal and plant food.food-medicinal plant raw materials a 
wide range of biologically active substances.From this plants it is possible good 
organoleptic and ecologically clean,multi-component food and healing receiving 
remedies with biochemical properties.As in modern scientific research 
     It has been found that there are too many plants on earth that can be used for 
both food and medicine.That is why it is very  
important today to Search for new raw materials for the detection and production of 
functional food and medicinal products. 
     With the discovery of new plants as raw materials and their use for human health, 
the area of application of plant raw  
materials are being expanded.Finding opportunities to use them in the treatment of 
new diseases.Also refine and improve existing 
technologies for processing these plants. 
     In the modern world it is growing more and more сonsumption of edible 
medicinal plants.Today, the period when chemical drugs 
were considered to be the only means of treating diseases and prolonging life is 
over.The public is convinced that any chemical 
drug usually accompanied by certain contraindications,which can sometimes even 
outweigh the self-healing disease by having a negative 
impact on the human body.So today there is a tendency to go back in the past and 
look for opportunities to use different medicinal plants. 
They are used to make new, modern food-prophylactic products and medicines, 
which ensure the timely and complete expulsion of harmful substances 
and heavy metals accumulated in the human body. 
    In this regard, attention is drawn to the flora of Georgia, which is distinguished by 
a great diversity of food and medicinal properties. 
There are many plants with a wide range of biologically active substances with 
versatile nutritional and medicinal properties. 
    The population of Georgia since ancient times used plants to treat various 
diseases.Among the medicinal plants, due to its biochemical properties, 
one of the most important is the Caucasian rhododendron (Rhododendron 
caucasicum Pall), or Caucasian deca. The leaves, flowers and roots of this plant 
have been used since ancient times to treat various ailments. 
    In Georgia,Rhododendron is mainly found in Svaneti,in Tusheti and in Bakhmaro 
mountains.It contains a large number of elements important for human health 
and life, such as flavonoids, tannins, arbutin, essential oils, sugars, vitamin C and 
others.It contains almost all the metals necessary for human health:  
magnesium, calcium, potassium, iron, copper, sulfur and others.In addition, virtually 
every element in the composition of the Caucasian Rhododendron is characterized 
by medicinal properties. 
   It should be noted that despite being useful to humans there is virtually no such 
wide range for rhododendron production. People living in highland villages collect 
this plant in small quantities for family consumption.It Can be considered the only 
form of production a small enterprise in Barisakho that implements 
Extraction, drying and sale of Rhododendron leaves in the form of dried leaves. 
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   It is needed before a person can use the raw material technological processing to 
give the face of food or medicine. In the process of processing, the useful elements 
contained in the raw material undergo quantitative and qualitative changes.The 
greater these changes, the more they deviate from the useful properties of the 
obtained 
product to the useful chemical composition of the raw material and consequently, 
the less effective the obtained product becomes.Therefore, the organization of 
Rhododendron 
production and the perfection of its processing technology is a very important issue 
and its primary task is to use technology and equipment that ensure the maximum 
preservation 
of the rich chemical composition of raw materials. 
   Basic technology of rhododendron processing 
Operations include shredding and drying. The purpose of shredding is to give the 
received product acceptable dimensions to the customer, to simplify its packaging 
and packaging in 
packages and boxes, to be convenient as well as to dispense the consumed product. 
The purpose of drying is to stop the biochemical processes in the raw material, 
reduce the mass of 
the product and increase the shelf life. 
   Preservation of useful elements in the raw material is hindered by the occurrence 
of fermentation in the process of its processing.With the onset of leaf processing 
(after harvesting) 
there is an enzyme inside the leaf to activate. In the process of shredding even leaves 
grow surface area of interaction with the environment.Oxygen in the air acts on 
enzymes and causes 
them to activate, which is followed by oxidation of the substrate same 
fermentation.Fermentation of the substrate has a negative effect on the quality of 
the final product obtained. 
   Fermentation in the rhododendron leaf mass processing process can be avoided by 
conducting the process under conditions where the oxidation of the substrate by 
oxygen in the air 
will be ruled out. 
   The aim of the work is to develop a technological process for the production of 
Caucasian Rhododendron - Deka,During which all useful elements in the raw material 
will be preserved 
as much as possible,determining the optimal parameters of the technological 
processes of mechanical and thermal processing of rhododendron and elaborating 
the basic schemes of the relevant 
technological equipment required for the processing of raw materials. 
    The object of research is plant raw materials (leaves, flowers) obtained from 
Caucasian rhododendrons obtained in the mountainous regions of Georgia (Svaneti, 
Kazbegi district). 
    The scientific novelty of the work is the new innovative technology of Caucasian 
rhododendron processing with such optimal parameters of mechanical and thermal 
processing, which ensures 
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maximum preservation of all useful elements in the leaf, technological equipment 
needed for optimal processing of raw materials.Schemes of principle, as well as the 
possibility of lossless use 
of the whole mass obtained from the processing of deca leaves by packing them in 
the capsules of the fine fraction formed during the shredding process. 
    The practical experience of the paper work the practical experience of the paper is 
new, innovative technologies and relevant equipment for the industrial processing of 
Caucasian rhododendrons, 
such as sublimation drying, drying using gaseous nitrogen, processing with fixing-
shredding, shredding-drying and crushing-shredding fixing machines, according to 
the presented technologies, 
new technological parameters of Deca recycling in accordance with the presented 
technologies, as well as capsules for packaging fine particles and dust generated 
during recycling. 
    The new technological process for the production of Caucasian rhododendrons and 
the equipment developed for its implementation provide the opportunity to 
maximize the preservation of the initial biochemical 
composition (vitamins, phenolic compounds, etc.) in plant raw materials.At the 
expense of shredding the raw material, the consumption of the final product is 
simplified and it is possible to pack it in  disposable 
packaging capsules The device itself is characterized by high efficiency and reliability 
of operation. Placing the dust and debris generated in the recycling process in 
capsules will increase the productivity of the 
product at the expense of using this waste instead of disposal.The obtained product 
is characterized by good organoleptic characteristics and high antioxidant properties. 
    Literature is held in the dissertation review.The current state of rhododendron 
recycling, existing technology and recycling equipment are discussed.On the basis of 
which the main direction of the research is established. 
Research tasks for innovative rhododendron recycling technology and related device 
processing are selected. 
    New technology and technological equipment experimentally studied for 
processing Physico-mechanical properties of rhododendron leaf mass, namely: 
Physical dimensions of leaves, static and dynamic volumetric weights of leaf 
mass, external friction coefficients, coefficients of leaf soils on surfaces made of 
different materials, coefficients between initial shear resistance and internal friction 
coefficients Meanings. 
    New technology and related devices In order to determine the applicability of heat 
treatment processes, the thermophysical properties of the leaves, such as heat 
capacity, temperature conductivity and thermal conductivity 
coefficients, have been studied. 
    With new technology and technological equipment the composition of the product 
obtained from raw materials Rhododendron has been studied for comparison with 
data chemical efficiency. Common polyphenols have been studied, 
moisture content, extractability, antioxidant activity,common amino acids and 
antilipase activity.Held as well biochemical examination of lyophilized dried deca leaf 
extract, determination of polyphenol content in the extract 
and its antilipase activity. 
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    Based on the data obtained as a result of the studies,Considered the processing of 
Caucasian deca innovative technological process mode settings.Technology allows 
rhododendron leavesThe finished product (vitamins, 
phenolic compounds, antioxidant and antilipase activity, etc.) should be maximally 
preserved in the finished product obtained as a result of processing. 
    Conducted theoretical and experimental studies,in order to realize the results New 
technology of processing Caucasian rhododendron and relevant equipment have 
been developed, such as: Caucasian Deca fixation-shredder, 
sublimation drying of rhododendron raw materials, Deca shredder-dryer, Caucasian 
rhododendron gas nitrogen dryer,Caucasian Deca crushing-shredder-fixing machines. 
    To increase the yield of finished products from raw materials and in order to 
simplify the dosing of the product, it is proposed to use the crumbs and dust 
generated during the recycling process and intended for disposal 
today by placing them in disposable capsules.The new construction of the capsules 
and the methodology for determining the working surface of the membrane used in 
the capsule are developed. 
    Discussed also the issue of the possibility of industrial use of the Caucasian 
rhododendron and the recommendations shown,which allows to avoid any damage 
to the environment and, at the same time,Produce products that are 
very useful for human health, both inside the country and for sale abroad. 


