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სამუშაო შესრულებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
საავტომობილო ტრანსპორტის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი:

პროფესორი ჯ.იოსებიძე

რეცენზენტები:

პროფესორი თ.ნატრიაშვილი
პროფესორი კ.მჭედლიშვილი

დაცვა შედგება 2013 წლის 17 ივლისს, 15.00 საათზე
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სატრანსპორტო და
მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს კოლეგიის
სხდომაზე, კორპუსი I , აუდიტორია 560
მისამართი: 0175, თბილისი, კოსტავას 68.

დისერტაციის გაცნობა შეიძლება სტუ-ს ბიბლიოთეკაში,
ხოლო ავტორეფერატისა - ფაკულტეტის ვებგვერდზე

სადისერტაციო საბჭოს მდივანი

რ. ველიჯანაშვილი

პროფესორი
2

სამუშაოს ზოგადი დახასიათება
თემის აქტუალურობა. საავტომობილო ტრანსპორტი წარმოადგენს
ქვეყნის ეროვნული მეურნეობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს დარგს.
საავტომობილო ტრანსპორტს, სხვა სახის ტრანსპორტისგან გამორჩეული
თვისებების, აგრეთვე საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობისა და
რელიეფის თავისებურებათა გამო, ტვირთების გადაზიდვისა და მგზავრთა
გადაყვანის სფეროში წამყვანი როლი უკავია. მასზე მოდის საქართველოს
ტერიტორიაზე ყველა სახის ტრანსპორტით გადაზიდული ტვირთების და
გადაყვანილი მგზავრების 75...80%. ამასთან, აღნიშნული დადებითი როლის
გარდა, საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირება საფრთხეს უქმნის
ადამიანსა

და

გარემოს.

მაგალითად,

საქართველოში

ავტოსაგზაო

შემთხვევების გამო ერთი წლის განმავლობაში საშუალოდ იღუპება 681
ადამიანი, ხოლო ატმოსფეროში ავტომობილის გამონაბოლქვის სახით
გამოიყოფა 300 ტ-ზე მეტი რაოდენობის მავნე ნივთიერებები. შესაბამისად,
ქვეყნის ნორმალური განვითარებისათვის აუცილებელია საავტომობილო
ტრანსპორტის

ეფექტიანი

და

უსაფრთხო

ფუნქციონირების

უზრუნველყოფა.
საავტომობილო ტრანსპორტის უსაფრთხოება ორ ძირითად ასპექტს
მოიცავს:

საგზაო

მოძრაობის

უსაფრთხოებას.

საგზაო

განისაზღვრება

ქვეყანაში

უსაფრთხოებას

მოძრაობის
მომხდარი

და

ეკოლოგიურ

უსაფრთხოება

ძირითადად

ავტოსაგზაო

შემთხვევების

რაოდენობით და სიმძიმის ხარისხით (რადგან ავტოსაგზაო შემთხვევა
ავტოტრანსპორტის
წარმოადგენს),

მოძრაობის

ხოლო

უსაფრთხოების

ეკოლოგიური

დარღვევის

უსაფრთხოება

შედეგს

განისაზღვრება

ადამიანსა და გარემოზე მავნედ მოქმედი სატრანსპორტო საშუალებებიდან
გამობოლქვილი

საწვავის

წვის

პროდუქტების

რაოდენობითა

და

ტოქსიკურობის ხარისხით. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დღეისათვის
აქტუალურ

მეცნიერულ

პრობლემას

3

წარმოადგენს

ავტომობილების

უსაფრთხოების ასამაღლებელი ეფექტიანი კომპლექსური ღონისძიებების
დამუშავება და რეალიზება.

სამუშაოს

მიზანია

ღონისძიებათა

კომპლექსის

დამუშავება

საქართველოში ავტომობილების უსაფრთხოების ასამაღლებლად.
დასმული

მიზნის

განხორციელებისათვის

დისერტაციაში

გადაჭრილი იქნა შემდეგი ძირითადი ამოცანები:
_ არსებული მეცნიერული კვლევების შედეგებისა და სტატისტიკური
მონაცემების

გაანალიზება

მოძრაობისა

და

და

ეკოლოგიურ

საქართველოში

ავტოტრანსპორტის

უსაფრთხოებათა

თავისებურებების

გამოვლენა;
ავტომობილის

_

შესაძლებლობის

მოძრაობის

გამოკვლევა

მძღოლის

უსაფრთხოების
სავარძლის

ამაღლების

ვიბროდაცვითი

თვისებების გაუმჯობესებით;
_ საქართველოში ავტოტრანსპორტის ეკოლოგიური უსაფრთხოების
ამაღლების ორგანიზაციულ-ტექნიკური მეთოდების დამუშავება;
_

მეცნიერული კვლევის შედეგების ტექნიკური და ეკოლოგიური

ეფექტიანობის შეფასება.

სამუშაოს მეცნიერული სიახლე:
_ გამოკვლეული და დასაბუთებულია მოძრაობის უსაფრთხოებაზე
მძღოლის ფაქტორის გავლენის თავისებურება და ხარისხი;
_

დამუშავებულია ავტომობილის მძღოლის სავარძლის სახელოს

ტიპის რეზინ-კორდულ ელემენტებიანი მაღალი წნევის პნევმატიკური
დაკიდების სისტემით შერესორების მათემატიკური მოდელი, რომლის
რეალიზება

მძღოლზე

რხევითი

ფაქტორების

მავნე

გავლენის

მნიშვნელოვნად შემცირებისა და ამით საგზაო მოძრაობის ამაღლების
საშუალებას იძლევა;
_

დამუშავებულია

ავტომობილებზე

აიროვანი

საწვავების

გამოყენების საწვავეკონომიური და ეკოლოგიური ეფექტიანობის ამსახველი
მათემატიკური მოდელი;
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_

დამუშავებულია საქართველოში საავტომობილო ტრანსპორტის

მიზეზით გარემოს დაბინძურების წყაროებისა და სახეების ინტეგრალური
და ავტოტრანსპორტის ეკოლოგიურობის სახელმწიფოებრივი მართვის
პერსპექტიული ლოჯისტიკური მოდელები, რაც ადამიანსა და გარემოზე
ავტომობილების მავნე გავლენის შემცირების ტექნიკურ-ტექნოლოგიური
და მართვადი ღონისძიებების შემუშავების საშუალებას იძლევა;
_

გამოკვლეული

და

დასაბუთებულია

ავტომობილების

ეკოლოგიურობის ამაღლების შესაძლებლობა სამოტორო-სატრანსმისიო
ზეთების გამოყენებით და ძრავების ნამუშევარი ზეთების სატრანსმისიო
ზეთების საბაზო ზეთად კონვერტირებით.

კვლევის

ობიექტებს

წარმოადგენს

ავტომობილის

მძღოლის

სავარძლის დაკიდების სისტემა და ავტომობილის ეკოლოგიურობის
ამაღლების ღონისძიებები.

გამოკვლევის მეთოდები.

კვლევის პროცესში გამოყენებული იქნა

თეორიული, სტატისტიკური და ექსპერიმენტული კვლევის მეთოდები.

ნაშრომის
მოხსენებული

აპრობაცია.
იქნა:

დისერტაციის

საქართველოს

ძირითადი

ტექნიკური

დებულებები

უნივერსიტეტის

სტუდენტთა 77‐ე ღია სამეცნიერო‐ტექნიკურ კონფერენციაზე (თბილისი,
2009 წ.), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე _ “საავტომობილო
ტრანსპორტისა

და

ავტოსაგზაო

ინფრასტრუქტურის

განვითარების

პრობლემები” (თბილისი, 2009 წ.), აკადემიკოს თ. ლოლაძის ხსოვნისადმი
მიძღვნილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე _ ”ინოვაციური
ტექნოლოგიები
ტექნიკური

და

მასალები”

უნივერსიტეტის

(თბილისი,

სტუდენტთა

2011
მე‐80

წ.),
ღია

საქართველოს
საერთაშორისო

სამეცნიერო კონფერენციაზე (თბილისი, 2012 წ.).

პუბლიკაციები.

დისერტაციის

თემის

მასალების

მიხედვით

გამოქვეყნებულია 9 სამეცნიერო სტატია.

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. დისერტაცია წარმოდგენილია
118 გვერდზე, მათ შორისაა 23 ცხრილი და 27 ნახაზი. ნაშრომი მოიცავს
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შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას, კვლევის შედეგების განსჯას,
ძირითად დასკვნებს და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას.

ნაშრომის შინაარსი
შესავალში

დასაბუთებულია თემის აქტუალურობა და მოკლედაა

გადმოცემული დისერტაციის არსი.
დისერტაციის პირველი თავი ეძღვნება განსახილველი პრობლემის

ლიტერატურულ მიმოხილვას და მოიცავს ავტომობილის მოძრაობის და
ეკოლოგიურ
დადგენას,

უსაფრთხოებათა
მათი

არსს,

თავისებურებების

მათზე

მოქმედი

განხილვას

და

ფაქტორების

ავტომობილების

უსაფრთხოების ამაღლების გზების გამოვლენას.
ჯანდაცვის
საავტომობილო

მსოფლიო

ორგანიზაციის

კატასტროფებში

დაღუპულ

მონაცემების
ადამიანთა

თანახმად,
რაოდენობამ

გადააჭარბა, ყველა ინფექციური დაავადებით გარდაცვლილთა ჯამურ
რაოდენობას.

ყოველწლიურად

მსოფლიოს

გზებზე

ავტოსაგზაო

შემთხვევებში 1,3 მილიონი ადამიანი იღუპება, 20-დან 50 მილიონამდე
ადამიანი კი სხვადასხვა სიმძიმის ტრავმას იღებს. საყურადღებოა, რომ
აღნიშნული ძირითადად ეხება საზოგადოების შრომისუნარიან ნაწილის _
15-დან 44 წლამდე ადამიანებს. ამასთან, მსოფლიო ბანკის მონაცემებით,
ავტოსაგზაო

შემთხვევებით

გამოწვეული

მსოფლიო

ყოველწლიური

ჯამური ეკონომიკური დანაკარგები 500 მილიარდ დოლარს აღემატება და
ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს, მთლიანი შიდა პროდუქტის 1...3%-ს
შეადგენს.

შესაბამისად,

დაკავშირებული

საავტომობილო

ავტოსაგზაო

შემთხვევების

ტრანსპორტი,
მძიმე

შედეგების

მასთან
გამო,

თანამედროვეობის ერთ-ერთ ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს.
აღნიშნული ეხება ჩვენს ქვეყანასაც, რამდენადაც საქართველოს
საავტომობილო პარკის ყოველწლიური საშუალო ზრდა 9,6%-ს შეადგენს და
უკვე 800 ათას ერთეულს გადააჭარბა.
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ავტომობილის

მოძრაობის

უსაფრთხოება

დამოკიდებულია

“მძღოლი-ავტომობილი-გზა-გარემო” სისტემაში შემავალი კომპონენტების
ეფექტიანობაზე. მათ შორის ერთი რგოლის ფუნქციონირების დარღვევა კი
იწვევს მთელი სისტემის
შემთხვევების

მტყუნებას და განაპირობებს ავტოსაგზაო

რაოდენობის

ზრდას,

თუმც

თითოეული

ელემენტის

წონადობა ერთნაირი არაა. აღსანიშნავია, რომ მძღოლის მიზეზით ხდება
ავარიების 80-დან 93%, მაშინ, როცა სატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური
უწესივრობით გამოწვეული ავტოსაგზაო შემთხევევის რაოდენობა 3,5%-ს
არ აჭარბებს. მძღოლის საიმედოობის დონე პირდაპირ კავშირშია მის
ჯანმრთელობასთან,
თავისებურებებთან,

ინდივიდუალურ
კვალიფიკაციასთან

ფსიქო-ფიზიოლოგიურ
და

შრომის

პირობებთან.

უკანასკნელი მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს მძღოლის დაღლილობას
(დაქანცულობას) და შესაბამისად საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას.
კვლევები აჩვენებს, რომ მძღოლის დაღლილობა წარმოადგენს ლეტალური
შედეგით დასრულებული ავტოსაგზაო შემთხვევების 60%-ის მიზეზს.
მძღოლის დაღლილობის გამომწვევი ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია
ავტომობილის მოძრაობის დროს მასზე მოქმედი მექანიკური რხევები და
ვიბრაციები, რომელთა გავლენა განსაკუთრებით საგრძნობია ცუდ გზებზე
მოძრაობის დროს. ექსპლუატაციის პროცესში ავტომობილის მძღოლზე
მოქმედი რხევების და ვიბრაციების საზიანო ზემოქმედების ხარისხი
დამოკიდებულია ავტომობილის ვიბროდაცვითი სისტემების თვისებებზე
და უშუალო გავლენას ახდენს ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოებაზე.
აღნიშნულთან ერთად, ავტომობილი ადამიანსა და გარემოზე საწვავსაზეთი მასალებით, გამონაბოლქვი მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების
და ხმაურით ზემოქმედების ძირითადი წყაროცაა. ავტოტრანსპორტზე
მოდის

ჰაერის

დაბინძურების

95%,

ხმაურის

_

49,5%,

კლიმატზე

ზემოქმედების _ 68%.
ავტომობილებში საწვავ-საზეთი მასალების ინტენსიური გამოყენება
ასევე წარმოადგენს მნიშვნელოვან ეკოლოგიურ საფრთხეს. საწვავი გარემოს

7

აბინძურებს

ძირითადად

გამონაბოლქვი

ნამწვი

ექსპლუატაციის
აირების

პროცესში

სახით,

საცხები

-

ძრავიდან
ძირითადად

უტილიზირების პროცესში, ზეთები კი - გამოყენების ყველა ეტაპზე, ე.ი.
მოხმარების

ადგილამდე

ტრანსპორტირებისას,

რეზერვუარებში

ხანგრძლივი შენახვისას, მანქანებსა და მექანიზმებში მუშაობის დროს,
აგრეთვე

მუშაობის

ვადის

გასვლის

შემდეგ

შეგროვებისა

და

უტილიზაციისას. საყურადღებოა ზეთების რაციონალური გამოყენების
ეკოლოგიური პრობლემის გადაწყვეტის ორი გზაა: ახალი, ეკოლოგიურად
შედარებით უსაფრთხო, პროდუქტის შექმნა და ნამუშევარი მასალების
კომპლექსური უტილიზირება, ანუ პროდუქტის ნარჩენების გადამუშავება
სხვა პროდუქტის ნედლეულად ან რეაგენტებად მათი მაქსიმალურად
გამოყენების მიზნით.
ზემოაღნიშნულის საფუძველზე დადგინდა კვლევის ძირითადი
მიმართულებები,

დასაბუთებული

იქნა

სადისერტაციო

ნაშრომის

აქტუალურობა და დასახული იქნა დასმული ამოცანების გადაჭრის გზები.
ნაშრომის მეორე თავში გამოკვლეულია ავტომობილის მოძრაობის
უსაფრთხოების

ამაღლების

შესაძლებლობა

მძღოლის

სავარძლის

ვიბროდაცვითი თვისებების გაუმჯობესებით.
ავტომობილის

მძღოლის

სავარძელზე

მოქმედი

რხევების

შეფასებისათვის ძირითადად გამოიყენება ისეთი მაჩვენებელი, როგორიცაა
შერესორებული

მასის

ვერტიკალური

კვადრატული სიდიდის გადახრა

რხევების

აჩქარების

საშუალო

σ &z& . იგი განისაზღვრება ფორმულით:

∞

2

σ &z& = 2 ∫ S q (ω )W y ( jω ) ω 4 ,

(1)

0

სადაც

σ &z& არის შერესორებული მასის ვერტიკალური რხევების აჩქარების

საშუალო

კვადრატული

ავტომობილზე

გადახრა;

ზემოქმედების

Sq(ω)-გზის

სპექტრული

მიკროპროფილის

სიმკვრივე;

W y ( jω )

2

-

ავტომობილის რხევითი დინამიკური სისტემის გადაცემის ფუნქციის
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გადაადგილების

მოდულის

ω-ავტომობილზე

კვადრატი;

მოქმედი

შემაშფოთებელი ძალის რხევის სიხშირე.

σ &z& -ის დასაშვები სიდიდე უნდა იყოს ზღვრებში _ (0,791...1,105)
მ/წმ2.
პარამეტრი Sq(ω) განისაზღვრება ფორმულით:
⎡
⎤
2 + β 2 +ω 2
2 + β 2 +ω 2
⎢
⎥,
α
α
⎥
2
2
1
1
+A α
S q (ω) = 2Dq ⎢⎢ A α
2 2
1 1
2⎥
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
⎛
⎞
⎛
⎞
⎛
⎞
⎛
⎞
⎢
ω + 2⎜α − β ⎟ω + ⎜α + β ⎟
ω + 2⎜α − β ⎟ω + ⎜α + β ⎟ ⎥
⎢⎣
2⎠
2 ⎠ ⎥⎦
1⎠
1⎠
⎝ 2
⎝ 1
⎝ 1
⎝ 2

(2)

სადაც D = σ 2 არის გზის მიკროპროფილის ორდინატების დისპერსია;
q

σ q2 -გზის

q

მიკროპროფილის

ორდინატების

საშუალო

კვადრატული

გადახრა; A1,A2-უგანზომილებო კოეფიციენტები, A1+A2=1; α1,α2,β1,β2კორელაციური

კავშირის

კოეფიციენტები;

ω-გზის მიკროპროფილის

უსწორობების განმეორების სიხშირე, ω=2πv/s; v-ავტომობილის სიჩქარე; sგზის მიკროპროფილის უსწორობის სიგრძე.
პარამეტრის W

W ( jω )
z

2

z ( jω )

2

სიდიდე განისაზღვრება ფორმულით:

2
⎛ cc * −kk * ω 2 ⎞ + (ck * +c * k )ω 2 − M 2 ω 4 ⎛ c 2 + µ 2ω 2 ⎞
⎜ s
⎟
⎜
⎟
(3)
0
⎝
⎠
⎝
⎠
,
=
2
2
⎧Mmω 4 − [m(c + c *) + kk * + Mc *]ω 2 + cc *⎫ + ⎧(ck * +c * k )ω − [m(k + k *) + Mk *]ω 3 ⎫
⎨
⎬
⎨
⎬
⎩
⎭
⎩
⎭

სადაც M არის ავტომობილის წინა თვლებზე მოსული შერესორებული
ნაწილის მასა, (კგძ·წმ2)/სმ; m-ავტომობილის წინა თვლებზე მოსული
შეურესორებული ნაწილის მასა, (კგძ·წმ2)/სმ; M0=M+ms-ავტომობილის
წინა

თვლებზე

მოსული

შერესორებული

ნაწილის

მასა

მძღოლის

სავარძლისა და მძღოლის მასის ჩათვლით, (კგძ·წმ2)/სმ; c-წინა საკიდარის
სიხისტე, კგძ/სმ; c*-სალტის რადიალური სიხისტე, კგძ/სმ; cs-მძღოლის
სავარძლის

სიხისტე,

კოეფიციენტი,

k-წინა

საკიდარის

წინააღმდეგობის

µ-მძღოლის

სავარძლის

წინააღმდეგობის

კგძ/სმ;

(კგძ·წმ)/სმ;

9

კოეფიციენტი, (კგძ·წმ)/სმ; ω-შერესორებული ნაწილის საკუთარი რხევის
სიხშირე,

ω = c/M

, წმ-1.

σ &z& -ის სიდიდე განისაზღვრა ნორმალურ მდგომარეობაში მყოფ
გრუნტის გზაზე მოძრავი მაღალი გამავლობის სატვირთო ავტომობილის
მძღოლის სავარძელზე მოქმედ ვერტიკალურ რხევებთან მიმართებაში.
გაანგარიშებით დადგინდა, რომ Sq(ω)=8,08·10-6 მ2·წმ2; ასევე მძღოლის
სავარძლის

შერესორებისათვის

შემთხვევაში W

z ( jω )

2

მექანიკური

სისტემის

გამოყენების

=5,677 წმ-4. მაშინ, (1) გამოსახულების მიხედვით

ჩატარებული გაანგარიშების თანახმად,

σ &z& =1,14 მ/წმ2.

σ &z& -ის მიღებული სიდიდე დასაშვები სიდიდეების ზედა ზღვარს
აჭარბებს, რაც მიუთითებს მძღოლის მექანიკური ტიპის ვიბროდაცვითი
სისტემის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე.
აღნიშნულიდან

გამომდინარე,

ჩატარდა

მძღოლის

სავარძლის

შერესორების სისტემის ეფექტიანობის, პნევმატიკური დრეკადი ელემენტის
გამოყენებით,

ამაღლების

შესაძლებლობის

თეორიული

და

ექსპერიმენტული გამოკვლევა.
როგორც ცნობილია, საკიდარის დრეკად ელემენტად პნევმატიკური
დრეკადი ელემენტის გამოყენებას, ლითონურთან შედარებით გააჩნია
შემდეგი უპირატესობანი: ნაკლები წონა და ლითონტევადობა, მუშაობის
დიდი რესურსი. იგი ასევე უზრუნველყოფს შერესორებული მასების
ვერტიკალური რხევების აჩქარების

σ &z& -ის შედარებით ნაკლებ სიდიდეს.

ამასთან, ავტომობილის მძღოლის სავარძლის დაკიდების შეზღუდული

გაბარიტული ზომების გათვალისწინებით, შედარებით პერსპექტიულად
იქნა მიჩნეული, შედარებით მცირე გაბარიტული ზომებით გამორჩეული,
დრეკადი ელემენტის მუშა სხეულის (ჰაერის) 1 მპა-ზე (10 ატ) მეტი
სტატიკური წნევის მქონე სახელოს ტიპის რეზინ-კორდულ გარსებიანი
პნევმატიკური დრეკადი ელემენტების გამოყენება.
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აღნიშ
შნული ტიპის დაკი
იდების გამოყენების
გ
ს შემთხვეევაშიც,

σ &z&

განისაზღვრ
რება (1) გამოსახულეებით. ამასთ
თან, ანალო
ოგიური პი
ირობებისაას,
პაარამეტრი Sq(ω), იგივვე სიდიდი
ის იქნება (88,08·10-6 მ2·წმ2), რაც შერესორები
ის
მეექანიკური
ი

სისტემი
ის

გამოყეენებისას,

ხოლო

პ
პარამეტრი

W z ( jω )

2

განისაზღვრ
რება იმავე,, (3) გამოსსახულებით
თ, მაგრამ მძღოლისს სავარძლი
ის

სი
სიხისტე
cs (ნახ.1) შერჩეულიი ტიპის პნევმატიკუ
პ
ური დაკიდ
დებისათვი
ის
განსხვავებუ
ული
ჩაატარებულ
ლი

სიდ
დიდის
იქნა

ი
იქნება.

სპეციალუ
ური

ამმ

სიდიდ
დის

თეორ
რიული

დ
და

დად
დგენისათვი
ის
ექსპერ
რიმენტულ
ლი

გამოკვლევაა.

ნნახ.1. ავტომმობილის მძღოლის საავარძელზე მოქმედი რხევების ეკვვივალენტურ
რი
დ
დინამიკური
ი რხევით
თი სისტემი
ის საანგარ
რიშო სქემა: M,m,ms-შესაბამისაად,
შეუერ
ა
ავტომობილ
ლის შერესო
ორებული და ღერძის
რესორებელი
ი ნაწილები
ის,
ს
სავარძლის
შერესორეებული მასსები; q-გზ
ზის მიკროპპროფილის უსწორობ
ბის
ს
სიმაღლე
ღერძის თვლ
ლის ქვეშ; y,y*,z
y
-შესაბაამისად, შერ
რესორებულ
ლი და ღერძძის
შ
შეურესორებ
ბელი მასებ
ბის, სავარძლ
ლის ვერტი
იკალური გაადაადგილეებები; c,c*,ccsდა
შ
შესაბამისად
დ, ავტომობ
ბილის საკკიდარის დრეკადი
დ
ელ
ლემენტის, სალტის დ
ს
სავარძლის
დრეკადი ელემენტის
ე
სიხისტის კოეფიციენტ
კ
ტები; k,k*,µ-შესაბამისაად,
ს
საკიდარის
ამორტიზ
ზატორის, სალტის და სავარძლის წინნააღმდეგობ
ბის
კ
კოეფიციენტ
ტები; Q-მძღ
ღოლის დინაამიკური ზემოქმედება სსავარძელზეე
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სახელ
ლოს ტიპისს რეზინ-კო
ორდულ გაარსიანი პნევმატიკურ
რი დრეკად
დი
ელ
ლემენტის სიხისტის საანგარიშო
ო სქემა წარ
რმოდგენილ
ლია ნახ.2-ზ
ზე.

ნახ.2. სახელოსს ტიპის რეზ
ზინ-კორდულ
ლ გარსიანი
ი პნევმატიკუ
ური
გარიშო სქემაა: 1-სახელო
ოს ტიპის რეზ
ზინდრეეკადი ელემეენტის საანგ
კორდული
ი გარსი; 2-მილტუჩი; 3--მიმმართველ
ლი დგუში

ავტომობილის მძღოლის სავარძლის დაკიდებ
ბის რეზინნ-კორდულ
ლი
პნნევმატიკუ
ური დრეკად
დი ელემენტ
ტისთვის სიხისტე
ს
შეი
იძლება განნისაზღვრო
ოს
შეემდეგი დაამოკიდებუ
ულებით:

d ⎛⎜ pF

cs = ⎝

⎞
⎟

ef
f. ⎠

dz

.

(44)

საადაც p არი
ის აირის წნევა
წ
პნევმმატიკურ დრეკად
დ
ელ
ლემენტში; Fef.-რეზინნკო
ორდული

გარსის

ეფექტურ
რი

ფართ
თობი;

z-დ
დრეკადი

ელემენტი
ის

გადაადგილ
ლება.
აირში
ი მიმდინარ
რე თერმოდ
დინამიკურ
რი პროცესეების აღწერ
რა შეიძლებ
ბა
ფ
ფორმულები
ით:
n

pV = constt,

(55)

n

p= p0ε ,

(66)

საადაც n არის
ა
პოლ
ლიტროპის მაჩვენებელ
ლი; ε = V / V -აირის კუმშვი
ის
0

ხარისხი; p0,V0-შესაბაამისად, გაარსში მყოფ
ფი აირის წნევა და მოცულობ
ბა
სტ
ტატიკურ მდგომარეო
მ
ობაში; V-გაარსში მყოფ
ფი აირის მო
ოცულობა.
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დრეკადი

ელემენტის

თერმოდინამიკური

მუშაობის

პროცესების

დროს

გათვალისწინებით

და

მიმდინარე
(4),

(5),

(6)

გამოსახულებების გამოყენებით დამუშავებული იქნა cs-ის განსაზღვრის
შემდეგი მათემატიკური მოდელი:

c = p0

α = dFef. / dz

სადაც

εn

dF

ef.

+ Fef.

dz

dp
dp
= αp0 ε n + βFta&
,
dV
dz

(7)

არის ეფექტური ფართობის ცვლილების ფუნქცია;

β = dV / dz -მოცულობის ცვლილების ფუნქცია.
(7)

განტოლებიდან

ჩანს,

რომ

რეზინ-კორდული

გარსის

პნევმატიკური დრეკადი ელემენტის სიხისტე დამოკიდებულია აირის
წნევაზე

p, რეზინ-კორდული გარსის ეფექტური ფართობის Fef.,

მოცულობის V და პოლიტროპის n მაჩვენებლის სიდიდეებზე.
პარამეტრების

p, Fef., V და n-ის სიდიდეები განისაზღვრება,

შესაბამისად, ფორმულებით:

⎡ (n − 1)T
⎤
gar. t
⎢
⎥
1
n
np = p0 ε exp(-S)⎢1 +
∫ αHV exp(S)dt⎥ ,
n
0
pV
⎢⎣
⎥⎦
0 0

(8)

სადაც p0,V0 არის, შესაბამისად, გარსში მყოფი აირის წნევა და მოცულობა
სტატიკურ მდგომარეობაში; V-გარსში მყოფი აირის მოცულობა; ε = V / V 0

აირის კუმშვის ხარისხი; n-პოლიტროპის მაჩვენებელი; Tgar.-გარემოს
ტემპერატურა; α-თბოგაცემის კოეფიციენტი; H-თბოგაცემის ზედაპირის
ფართობი; S =

n −1 t
αH dt ; R-აირის მუდმივა; G-მუშა სხეულის მასა
RG 0∫

პნევმატიკურ დრეკად ელემენტში; t-პროცესის მიმდინარეობის დრო.
ეფექტური

ფართობის

ცვლილების

დამოკიდებულებას

z

გადაადგილებისაგან, დრეკადი ელემენტის მიმმართველი დგუშის სვლის
საშუალო საექსპლუატაციო დიაპაზონში (z=±0,06 მ), აქვს წრფივი ხასიათი
და მისი აპროქსიმირება შესაძლებელია განტოლებით:
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Feef.= F0 – Fz ·z ,
საადაც

(99)

Fz = a / b = tgα
α ; a=Fეფ.max
დგილებათაა (რხევებისს)
m –Fეფ.min; b-გადაად

ინტერვალი
ი; a-მახასი
იათებლის დახრის კუთხე;
კ
F0-ეფექტურიი ფართობბი
სტ
ტატიკურ მდგომარეო
მ
ობაში.
y

V = V 0 − ∫ Fta& dz .

(100)

0

სათანნადო

გააანგარიშებათ
თა

შედეგ
გად,

დად
დგენილი

აღ
ღნიშნული
ი პარამეტრ
რები იცვლ
ლება შემდ
დეგ ზღვრ
რებში:

იქნა,

რო
ომ

p=22,2...3,4 მპპა;

Fef.=0,014...0,019 მ2; V=2,3...4,6 ლ
ლ.

ნახ.3. სავაარძლის პნევვმატიკური საკიდარის სიხისტის
დამოკიდეებულება ვერტიკალურ
რი რხევების აჩქარების
სააშუალო კვად
დრატული გადახრისაგ
გ
გან

რეზი
ინ-კორდულ
ლი

გარ
რსის

ცუდი

თ
თბოგამტარო
ობის

გამმო

პო
ოლიტროპის მაჩვენეებელი ად
დიაბატის მაჩვენებლ
ლის ტოლი
ია n=k=1,441;
აი
ირის მუდმივა ჰაერი
ისათვის R=287 ჯ/კგ·კ და რეზი
ინ-კორდულ გარსიანნი
პნნევმატიკუ
ური

დრეკადი ელემენტებისათ
თვის თბო
ოგაცემის ზედაპირი
ის

ფ
ფართობი
შეეიძლება ჩააითვალოს მუდმივად
დ.
(7) გამოსახულ
გ
ლების თანნახმად დაა

p-ს, Feef.-ის, V-სს და n-იის

სი
იდიდეებისს გათვალი
ისწინებით
თ დადგინდ
და, რომ cs-ის სიდიდ
დე იცვლებ
ბა
ზ
ზღვრებში
_ (300...600) კგძ/სმ (ნაახ.3).
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შესაბამისად, (2) გამოსახულების თანახმად,

σ &z& -ის სიდიდე იცვლება

ზღვრებში _ (0,81...0,93) მ/წმ2 (ნახ.3).
ამგვარად,

სავარძლის

შერესორების

გამოყენებული

სისტემა

უზრუნველყოფს მძღოლზე მოქმედი ვერტიკალური რხევების სიდიდეების
შემცირებას 18...29%-ით, რაც ამცირებს მძღოლის დაღლილობას და ამით
ზრდის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას.

მესამე თავი მიძღვნილია ქვეყანაში ავტოტრანსპორტის ეკოლოგიური
უსაფრთხოების
დამუშავებისადმი.

ამაღლების
აღნიშნულ

ორგანიზაციულ-ტექნიკური
ასპექტში

მეთოდების

დამუშავებულია,

ქვემოთ

განხილული, ეკოლოგიურად ეფექტიანი მეთოდები.
როგორც ცნობილია, ზოგადად გარემოს დაცვითი და კერძოდ,
ავტოტრანსპორტის ეკოლოგიურობის ამაღლების ღონისძიებები ემყარება
საერთაშორისო და სახელმწიფო დონის სამართლებრივ დოკუმენტებს. ამ
დოკუმენტების თანახმად, საქართველოს სახელმწიფოს ეკოლოგიური
პოლიტიკა უნდა იყოს შესაბამისობაში სოციალურ პოლიტიკასთან. აქედან
გამომდინარე, ავტოტრანსპორტის, როგორც გარემოს ერთ-ერთი ძირითადი
დამაბინძურებლის, სახელმწიფო დონეზე

მართვა, მართლაც პირველი

რიგის ამოცანაა. ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ ისეთი ძირითადი
გარემოსდაცვითი ღონისძიებები, როგორიცაა _ ეკოლოგიური კონტროლი,
ეკოლოგიური სერტიფიცირება, ეკოლოგიური ლიცენზირება, ეკოლოგიური
აუდიტი,

ეკოლოგიური

ექსპერტიზა,

ეკოლოგიური

მონიტორინგი,

ეკოლოგიური ნორმირება, ეკოლოგიური სტანდარტიზება, ეკოლოგიური
პასპორტიზება და გარემოზე ზემოქმედების შეფასება.

ზემოაღნიშნული

საფუძველზე დამუშავებული იქნა საქართველოში ავტოტრანსპორტის

ეკოლოგიურობის

სახელმწიფოებრივი

მართვის

პერსპექტიული

ლოჯისტიკური კონცეპტუალური მოდელი (ნახ.4), რომლის რეალიზება
უზრუნველყოფს გარემოს დაბინძურების მნიშვნელოვან შემცირებას.
ავტომობილიზაციასთან დაკავშირებული გარემოს დაბინძურების
კონკრეტული წყაროების გამოსაყოფად, აუცილებელია უფრო დეტალურად
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განვიხილოთ
თ „ავტომო
ობილის სსასიცოცხლ
ლო ციკლისს“ სხვადასსხვა ეტაპი
ის
(აავტომობილ
ლის
აღ
ღდგენა

და
დ

შექმნა,

წარმო
ოება,

უტილ
ლიზაცია)

ექსპლუატაცი
ია,

კომპონენტ
ტები.

მუშაუ
უნარიანობი
ის

აღნიშნული

ეტაპებიდაან

სააავტომობი
ილო ტრანნსპორტის ეკოლოგიუ
ურობასთანნ უშუალო
ო კავშირში
ია
ბო
ოლო სამი
ი

ექსპპლუატაციაა, აღდგენნა, უტილიზაცია. შესაბამისად
შ
დ,

_

განხილული
ი იქნა აღნნიშნულ ეტ
ტაპებზე, ავვტომობილ
ლის გავლენნა გარემოსსა
დ ადამიანნზე. შესაბ
და
ბამისად, საავტომობი
ილო ტრანნსპორტისგ
გან გარემო
ოს

დ
დაბინძურებ
ების წყაროე
ოები შესაძლ
ლებელია კლ
ლასიფიცირ
რებულ იქნნეს როგორ
რც
სააექსპლუატ
ტაციო და ტექნოლოგი
ტ
იური (საწაარმოო).

ნახ.4. საქართველო
ს
ოში საავტომმობილო ტრ
რანსპორტისს ეკოლოგიუ
ურობის
სახ
ხელმწიფოებ
ბრივი მართვის პერსპექქტიული კონცეპტუალუ
ური
მ
(ლოჯისსტიკური) მოდელი

საექსპ
სპლუატაცი
იო
ავვტომობილ
ლისგან
პრ
როდუქტებ
ბი,

სახის

დაბინძუ
ურებათა

გ
გამოყოფილ
ლი

სითბ
ბო,

ხმაურ
რი,

საწვაავის

წწყაროს

წვი
ის

მიეკუთვნებ
მ
ბა

არაეკკოლოგიურ
რი

ელექტრომაგნი
იტური

გ
გამოსხივებ
ბა,

წყყალსაცავებ
ბის დაბინძძურება, ნიაადაგის ზედ
დმეტად გაამკვრივება.
გარემმოს

ტექ
ექნოლოგიუ
ურ

ავვტოსატრანნსპორტო
მო
ოხვედრილ
ლი

დაბბინძურებათ
ათა

საწარმოთა

სხვად
დასხვა

წყარ
არო

ფუნქციონი
ფ
რებისას

ნი
ივთიერება,
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რაც

ი
იწვევს

არი
ის

გარემოშ
ში
ატ
ტმოსფერო
ოს,

ჰიდროსფეროსა და ლითოსფეროს დაბინძურებას. მაგალითად, ტექნიკური
მომსახურების, დიაგნოსტიკისა და ძრავას მიმუშავების უბნებიდან ჰაერში
ხვდება

ნახშირჟანგი,

ნახშირორჟანგი,

აზოტის

ჟანგეულები,

ნახშირწყალბადები, გოგირდის ანჰიდრიდი, ზეთის ნისლი, ჭვარტლი,
მტვერი; საწვავ-საზეთი მასალების საწყობიდან _ საწვავისა და ზეთის
ორთქლი; სამჭედლო უბნიდან _ ნახშირბადის, აზოტის, გოგირდის
ოქსიდები. გარემოს აბინძურებს ასევე საწარმოო ჩამდინარე წყალი,
წარმოების ნარჩენები და სხვ.
ზემოაღნიშნულის ღრმა გაანალიზების საფუძველზე დამუშავებული
იქნა საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების სხვადასხვა ეტაპზე

გარემოს დაბინძურების წყაროებისა და სახეების გამთვალისწინებელი
ინტეგრალური
საქართველოში

კონცეპტუალური

მოდელი

(ნახ.5),

რაც

ეკოლოგიურობის

ავტოტრანსპორტის

ქმნის

ამაღლების

პერსპექტიული ტექნიკურ-ტექნოლოგიური ღონისძიებების დამუშავების
შესაძლებლობას.
როგორც ცნობილია, ავტომობილების ეკოლოგიურობის ამაღლების
ერთ-ერთი პერსპექტიული გზაა თხევადის ნაცვლად აიროვანი საწვავის
გამოყენება. შესაბამისად, ნაშრომში, ტ.მ.დ., სრ.პროფესორის ო.გელაშვილის
ხელმძღვანელობით,

საწვავების

განხორციელებულია

გამოყენების

ავტომობილებზე

საწვავეკონომიური

და

აიროვანი

ეკოლოგიური

ეფექტიანობის თეორიული შეფასება.
ძრავის და ავტომობილის მუშაობის ენერგეტიკული ბალანსის
განტოლების შესაბამისად, საწვავის მინიმალური ხარჯი 100 კმ მანძილზე _

Q0,

შესაძლებელია

განსაზღვრული

იქნეს

შემდეგი

ანალიზური

cρ *Va2 ⎤
⎥
2 ⋅ 3,6 2 ⎥⎦ (ლ/100 კმ),

(11)

გამოსახულებით:
⎡

)

(

g e ⎢Gaψ 0 1 + AVa2 +
Q0 =

⎢⎣

10VaηT ρTs
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ge არის საწვავის ხარჯი ერთეულ სატრანსპორტო სამუშაოზე,

სადაც

გ/კვტ·სთ; Ga-ავტომობილის სრული მასა, კგ; Va-ავტომობილის მოძრაობის
სიჩქარე, კმ/სთ; А-მუდმივი კოეფიციენტი, A=(4÷5)-0,5; F-ავტომობილის
პროექციის ფართობი მოძრაობის მიმართულების პერპენდიკულარულ
სიბრტყეზე, მ2; c-ჰაერის წინააღმდეგობის კოეფიციენტი, კგ·წმ2/მ4; ρ*ჰაერის სიმკვრივე, კგ/მ3; ψ 0 -გზის წინააღმდეგობის ჯამური კოეფიციენტი;

ηT -მექანიკური მ.ქ.კ.; ρTs-თხევადი ნავთობური საწვავის სიმკვრივე, კგ/ლ.
(11)

ტოლობის საფუძველზე შეიძლება განისაზღვროს საწვავის

მინიმალური ხარჯი 100 კმ მანძილზე ავტომობილზე გათხევადებული
ნავთობური აიროვანი და შეკუმშული ბუნებრივი აიროვანი საწვავების
გამოყენების შემთხვევაში, რისთვისაც შემოტანილია ხარჯის ეკვივალენტი

τa .

იგი ტოლია თხევადი ნავთობური საწვავის ხარჯის შეფარდებისა აირის

ხარჯთან
ამრიგად

ავტომობილების

მუშაობის

ერთიდაიმავე

პირობებისათვის.

τ a ტოლია:

_ გათხევადებული ნავთობური აირისათვის (გნა):

τ gna =

g e ⋅ ρgna
PТ ⋅ g e′

, ლ/ლ;

(12)

_ შეკუმშული ბუნებრივი აირისათვის (შბა):

τ Sba =

g e ⋅ ρSba
, ლ/მ3.
pТ ⋅ g e′′

(13)

ფორმულებში (12) და (13):

ge =

2647 ,
2647 , g ′′ = 2647 ,
g e′ =
e
H Sba ⋅η e′′
H Ts ⋅η e
H ⋅ηe′

(14)

gna

სადაც

HTs, Hgna, HSba არის საწვავის თბოუნარიანობა, შესაბამისად,

თხევადი ნავთობური საწვავისათვის (კჯ/კგ); გათხევადებული ნავთობური
აირისათვის (კჯ/მ3) და შეკუმშული ბუნებრივი აირისათვის (კჯ/მ3); ρgna,

ρSba-შესაბამისად, გათხევადებული ნავთობური აირის და შეკუმშული
ბუნებრივი აირის სიმკვრივეები, კგ/ლ; 2647-გადამყვანი კოეფიციენტი;
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ηе , ηe* -ძრავის ეფექტური მ.ქ.კ., შესაბამისად, თხევად ნავთობურ საწვავზე
და აიროვან საწვავზე მუშაობის დროს. რამდენადაც ηе ≈ η * , ამიტომ (12),
e
(13) და (14) ფორმულებიდან, საწვავის ხარჯის ეკვივალენტი τ a შეიძლება
განსაზღვრული იქნეს გამოსახულებით:

τa =

H gna ρgna
.
⋅
H Ts ρTs

(15)

როგორც ცნობილია დიზელის საწვავისათვის HTs=42,6 მჯ/კგ,

ρTs=0,83 კგ/ლ; გათხევადებული ნავთობური აირისათვის Hgna=44,6 mj/kg,
ρgna=0,54 კგ/ლ; შეკუმშული ბუნებრივი აირისათვის HSba=34,7 მჯ/მ3,
ρSba=0,72 კგ/მ3.
გაანგარიშებით დადგენილი იქნა, რომ 1000 მ3 გათხევადებული
ნავთობური აირით შეიძლება შეიცვალოს 828 ლ დიზელის საწვავი, ხოლო
1000 მ3 შეკუმშული ბუნებრივი აირით _ 728 ლ დიზელის საწვავი.
ამგვარად,

თეორიულად

დასაბუთებულია

ავტომობილების

მუშაობის შესაძლებლობა და მიზანშეწონილობა გათხევადებულ ნავთობურ
აირზე და შეკუმშულ ბუნებრივ აირზე.
ნაშრომში

ექსპერიმენტულადაა

დასაბუთებული,

რომ

ავტომობილების ეკოლოგიური უსაფრთხოების ამაღლება შესაძლებელია
არსებული საცდელი უნივერსალური სამოტორო-სატრანსმისიო ზეთების

გამოყენებით და მათი, დანამატების საშუალებით, გაუმჯობესების გზით.
გამოკვლეული

იქნა

სტუ-ში

დამუშავებული

2

საცდელი

უნივერსალური სამოტორო-სატრანსმისიო ზეთი (სსზ-1 და სსზ-2) და ჩვენს
მიერ, მათზე ხახუნის მოდიფიკატორების (УПм და ფრიქტოლი) დამატებით
გაუმჯობესებული ზეთის 2 ნიმუში: (სსზ-1) _ ”М-11+1%МАСК+5%КНД+
+2%ДФ-11+2%С-5А+1%ფრიქტოლი”; „სსზ-1+1%УПм”; (სსზ-2) _ “И-50+
+5%УПм+10%Акор-1+2%ДФ-11+1%АзНИИ”; „სსზ-2+0,5%ფრიქტოლი”.
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ზეთების შეცვლის ვადების S მნიშვნელობები განსაზღვრული იქნა

τ-ს სიდიდის მიხედვით, ცნობილი ფორმულებით: ბენზინის და დიზელის
შიგაწვის ძრავების ზეთებისათვის _ S=5300τ-2600

და

S=7050τ-6750,

შესაბამისად. რადგან სამოტორო-სატრანსმისიო ზეთები უნივერსალურია,
მათთვის გამოყენებული იქნა აღნიშნული ფორმულების კოეფიციენტების
გასაშუალებული მნიშვნელობები. ფორმულებში τ არის ზღვრული დრო
(მუშაუნარიანობა), რომლის განმავლობაშიც, ზეთის ჟანგვის (დაძველების,
დაბერების) პროცესის მოდელირებისას, ზეთის ხარისხის განზოგადებული
მაჩვენებლის P-ს სიდიდე აღწევს 16-ს.
როგორც ცხრილი 1-დან ჩანს, ყველაზე ხანგრძლივად მომუშავე
სასაქონლო

ზეთებთან:

М-12Г2к

და

უნივერსალურ

М-63/10В-თან

შედარებით, „სსზ-1” ზეთის შეცვლის ვადები, შესაბამისად _ 44 და 58%-ით,
ხოლო „სსზ-2” ზეთის შემთხვევაში _ 40 და 12%-ით მეტია. აღნიშნულ
საცდელ ზეთებზე, შესაბამისად, 1%УПм და 0,5%ფრიქტოლის დამატებით,
მათი შეცვლის ვადების შესაბამისი გარბენი იზრდება კიდევ 1300 და 4000
კმ-ით.
ზემოაღნიშნული
სატრანსმისიო

შეიძლება

აიხსნას

საცდელი

სამოტორო-

ზეთების (სსზ-1 და სსზ-2) მაღალი ჟანგვასაწინაღო

თვისებებით, რაც კიდევ უფრო მაღლდება მათზე მისართების _ УПм და
ფრიქტოლის დამატებით.
საცდელი ზეთების გავლენა ავტომობილების Opel-Astra 1.2i და ВАЗ2105 საწვავის ეკონომიურობაზე გამოკვლეული იქნა დოლურ სტენდზე
“АВ-530” (პოლონეთი) ავტომობილის გზატკეცილზე მოძრაობის იმიტაციის
დროს (ნახ.6).
ნახ.6-დან ჩანს, რომ საცდელი ზეთების “სსზ-1+1%УПм” ან “სსზ2+0,5%ფრიქტოლი” ერთდროულად ძრავში და ტრანსმისიის აგრეგატებში
გამოყენების

შემთხვევაში, 20...25 °С ჰაერის ტემპერატურის დროს და

ავტომობილის იმიტირებული მოძრაობის სიჩქარეების 50-დან 145 კმ/სთ
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ცხრილი
ი1
სამოტორ
რო და საცდ
დელი ზეთებ
ბის ზღვრულ
ლი მუშაუნაარიანობა τ (ზ
ზეთების
მუშაობის ხანგრძლივო
ობა P =16 სიდ
დიდის მიღწ
წევამდე) დაა მათი შეცვლ
ლის ვადები
ი
ზეთის დასახელება
დ
ა
М-8В1
М-10В2
М-63/10В
М-12Г2к
სსზ-1
УПм
სსზ-1+1%У
სსზ-2
%ფრიქტოლი
სსზ-2+0,5%

P
16
16
16
16
16
16
16
16

ზღვრუ
ული მუშაუნარიანნობა (τ), სთ
1,8
2,4
2,9
3,7
5,9
6,1
4,4
5,0

ზეთისს შეცვლის
ვადაა (S), კმ
6 900
10
0 000
133 200
19
9 300
311 700
333 000
22
2 000
26
6 000

o zeTebis ssz‐1+1%У
УПм (3,3')
ნახ.6. saacdeli sammotoro-satransmisio
da ssz‐2+0,5%
%friqtolii (2,2') gavl
lena sawvaviis xarjze (Q)
omobilebis
saTvis Oppel-Astra 1.2i (1,2,3) da ВАЗ-2105
В
(1',2',3'),
avto
SedarebiT maT saStato
s
samotoro da
d satrans
smisio zeT
TebTan,
do
olur sten
ndze avtommobilis moZraobis imitirebul
li
siCqareebis (V) Ses
sabamisad
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დიაპაზონში, პირველი საცდელი ზეთი, შედარებით საშტატო სამოტორო
და სატრანსმისიო ზეთებთან, ავტომობილებში Opel-Astra 1.2i და ВАЗ-2105,
უზრუნველყოფს საწვავის ხარჯის შემცირებას 100 კმ გარბენზე 2,5...8,1% და
3...9%-ით; ხოლო მეორე საცდელი ზეთი _ 1,2...6,2% და 2...7%-ით.
შესაბამისად, საცდელი ზეთების გამოყენებით, ავტომობილიდან Opel-Astra

1.2i

და

ВАЗ-2105

საშუალოდ

4,5%

და

5,2%-ით

ნაკლები

მავნე

კომპონენტების ჯამური რაოდენობა იქნება გამობოლქვილი.
ავტომობილების

ეკოლოგიურობის

ამაღლების

ერთ-ერთ

მნიშვნელოვან საშუალებას წარმოადგენს ასევე საავტომობილი ძრავების

ნამუშევარი ზეთების ეკოლოგიურად უსაფრთხო უტილიზირება.
აღნიშნული მიზნით, კვლევის ობიექტად შერჩეული იქნა ნარჩენი
ნამუშევარი ძრავის ზეთები ზეთები M-8B1 და M-8Г2к, ისინი წინასწარ
დაექვემდებარა გაწმენდას, მექანიკური ნაწილაკების, წყლისა და საწვავის
მინარევებისაგან.
მათ ფუძეზე მიღებული იქნა ორი საცდელი სატრანსმისიო ზეთი _

M-8B1(ნამუშევარი,გაწმენდილი)+5%ამდნ+17%Akop-1
(ნამუშევარი,

გაწმენდილი)+5%ამდნ+17%

Akop-1.

M-8Г2к

და
მათი

მთავარი

კომპონენტი „ამდნ“ არის ამორფული მაღალდისპერსული ნახშირბადის
მრავალფუნქციური დანამატი.
როგორც ზეთების ანტიფრიქციული თვისებების გამოკვლევის (ცხრ.
2) ჩანს, ნამუშევარ და გაწმენდილ ძრავის ზეთში ამდნ-ის კონცენტრაციის
5%-მდე გაზრდით ხახუნის კოეფიციენტი მცირდება ტემპერატურათა მთელ
დიაპაზონში

20-დან

300

°С-მდე.

ამასთან,

იზრდება

კრიტიკული

ტემპერატურა, რომლის დროსაც ადგილი აქვს ზეთის აფსკის დარღვევას და
მშრალ ხახუნს.
აღსანიშნავია, რომ ამდნ-ის შემცველი საცდელი ზეთები შემზეთი
თვისებებით უტოლდებიან ისეთ ფართოდ გავრცელებულ და ცნობილ
სასაქონლო სატრანსმისიო ზეთებს, როგორიცაა ТАп-15B და ТСп-15к (ცხრ.
3).

23

ცხრილი 2
მანქანა MACT-1-ზე ამდნ-ის შემცველი საცდელი და სასაქონლო
სატრანსმისიო ზეთების ანტიფრიქციული თვისებებისა და
კრიტიკული ტემპერატურების გამოკვლევის შედეგები
ზეთის
სახელწოდება
M-8B1
ნამუშევარი,
გაწმენდილი

ზეთში
ამდნ-ის
%
_
1,0
3,0
5,0
7,0

ТАп-15B
ТСп-15к

ხახუნის კოეფიციენტი
ტემპერატურისას, °C
75
100
200
300
0,143
0,145
_
_
0,114
0,125
0,134
_
0,99
0,113
0,110
0,102
0,088
0,087
0,065
0,053
0,104
0,111
0,120
0,115
0,101
0,098

0,105
0,102

_
_

_
_

კრიტიკული
ტემპერატურა,
°C
120
240
300
>300
>300
160
170

ცხრილი 3
საცდელი და სასაქონლო ზეთების შემზეთი თვისებები
შემზეთი თვისებები

ზეთის დასახელება

dc, მმ

Pkr, ნ

PS, ნ

1,73
1,22

420
580

1410
1780

0,92
0,89

400
800

1330
2910

1,23
0,86

370
580

1260
1780

0,94
0,75

400
720

1330
2840

0,69
0,65

750
890

2860
3000

1.ნამუშევარი ზეთი M-8B1
_ გაუწმენდავი
_ გაწმენდილი
იგივე+5%ამდნ+17%Akop-1
_ გაუწმენდავი
_ გაწმენდილი
2.ნამუშევარი ზეთი M-8Г2к
_ გაუწმენდავი
_ გაწმენდილი
იგივე+5%ამდნ+17%Akop-1
_ გაუწმენდავი
_ გაწმენდილი
3.სასაქონლო სატრანსმისიო ზეთები:
ТАп-15B
ТСп-15к

როგორც ზემოთ აღნიშნულიდან ჩანს, საცდელი ზეთების ზღვრული
მუშაუნარიანობა და, შესაბამისად, გამოცვლის ვადები 8%-ით აღემატება
აღნიშნული სასაქონლო ზეთების ანალოგიურ მაჩვენებლებს. ისინი ასევე
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გამოირჩევიან მაღალი პიტინგსაწინაღო და სიბლანტე-ტემპერატურული
თვისებებით.
ამგვარად, დასაბუთებული იქნა, რომ ნამუშევარი საავტომობილო
ძრავის

ზეთები

შეიძლება

წარმატებით

იქნეს

გამოყენებული

საავტომობილო სატრანსმისიო ზეთების მისაღებად, რაც მნიშვნელოვნად
ამცირებს ნარჩენი ზეთებით გარემოს დაბინძურების ალბათობას.

ძირითადი დასკვნები
1. გამოვლენილია ავტომობილის მოძრაობის
ეკოლოგიურობის
მონაცემების

ამაღლების

ანალიზისა

და

მეთოდები,

რაც

სპეციალურად

უსაფრთხოებისა და
ემყარება

არსებული

ჩატარებული

კვლევების

შედეგებს და წარმოადგენს საფუძველს დამუშავებულ ორგანიზაციულტექნიკურ

ღონისძიებათა

კომპლექსისათვის,

რომლის

რეალიზება,

ადამიანისა და გარემოს უსაფრთხოების დაცვის თვალსაზრისით, მაღალ
ეფექტიანობას განაპირობებს.
2.

დამუშავებულია

პნევმატიკური

ავტომობილის

ვიბროდაცვითი

ურთიერთდამოკიდებულების

ამსახველი

მძღოლის

სისტემის

სავარძლის
პარამეტრების

მათემატიკური

მოდელი,

რომლის გამოყენებითაც, გაანგარიშების გზით, დადგენილი იქნა მაღალი
წნევის მქონე სახელოს ტიპის რეზინ-კორდული გარსებიანი პნევმატიკური
დრეკადი ელემენტების გამოყენების უპირატესობა. კერძოდ, სავარძლის
შერესორების მოცემული სისტემის გამოყენებით მძღოლზე მოქმედი
ვერტიკალური რხევების აჩქარების საშუალო კვადრატული გადახრა,
სერიული მექანიკური ტიპის შერესორების სისტემასთან შედარებით,
მცირდება

18...29%-ით,

რაც,

შესაბამისად,

ამცირებს

მძღოლის

დაღლილობას და, შედეგად, ზრდის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას.
3. დამუშავებულია საქართველოში საავტომობილო ტრანსპორტის
ეკოლოგიურობის

სახელმწიფოებრივი

მართვის

პერსპექტიული

ლოჯისტიკური მოდელი, რომელიც მოიცავს გარემოსდაცვით ძირითად
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ორგანიზაციულ ღონისძიებებს (ეკოლოგიური კონტროლი, ეკოლოგიური
სერტიფიცირება, ეკოლოგიური ექსპერტიზა, ეკოლოგიური მონიტორინგი,
ეკოლოგიური
რეალიზების

ნორმირება,
შემთხვევაში,

ეკოლოგიური
იგი

პასპორტიზება

უზრუნველყოფს

და

ა.შ.).

ავტოტრანსპორტის

მიზეზით გარემოს დაბინძურების მნიშვნელოვან შემცირებას.
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გათხევადებული

ნავთობური

აირით

შეიძლება

შეიცვალოს

828

ლ

დიზელის საწვავი, ხოლო 1000 მ3 შეკუმშული ბუნებრივი აირით _ 728 ლ
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გამოყენებით და მათი, დანამატების საშუალებით, გაუმჯობესების გზით.
კერძოდ დადგენილია, რომ ყველაზე ხანგრძლივად მომუშავე სასაქონლო
ზეთებთან: М-12Г2к და უნივერსალურ М-63/10В-თან შედარებით, ზეთის
”М-11+1%МАСК+5%КНД+2%ДФ-11+2%С-5А+1%ფრიქტოლი”
ვადები,

შესაბამისად

_

44

და
26

58%-ით,

ხოლო

ზეთის

შეცვლის
“И-50+

+5%УПм+10%Акор-1+2%ДФ-11+1%АзНИИ” შემთხვევაში _ 40 და 12%-ით
მეტია. აღნიშნულ

საცდელ

ზეთებზე,

შესაბამისად,

1%УПм

და

0,5%ფრიქტოლის დამატებით, მათ შეცვლამდე ავტომობილის განარბენი
იზრდება კიდევ 1300 და 4000 კმ-ით. ასევე, ავტომობილის იმიტირებული
მოძრაობის სიჩქარეების 50-დან 145 კმ/სთ დიაპაზონში, საცდელი ზეთები
საშტატო

ზეთებთან

შედარებით,

Opel-Astra

ავტომობილში

1.2i

უზრუნველყოფენ საწვავის ხარჯის შემცირებას, შესაბამისად, 2...8 და 1...6%ით, რის გამოც საშუალოდ 4,5%-ით ნაკლები მავნე კომპონენტების ჯამური
რაოდენობა გამოიფრქვევა ატმოსფეროში.
7.

ექსპერიმენტულად
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დადგენილი,
შეიძლება

რომ

ნამუშევარი
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იქნეს

გამოყენებული საავტომობილო სატრანსმისიო ზეთების მისაღებად, რაც
მნიშვნელოვნად ამცირებს ნარჩენი ზეთებით გარემოს დაბინძურების
ალბათობას. ასეთი ზეთების ზღვრული მუშაუნარიანობა და, შესაბამისად,
გამოცვლის ვადები 8%-ით აღემატება ცნობილი სასაქონლო ზეთების ТАп-

15B და ТСп-15к-ს ანალოგიურ მაჩვენებლებს. ისინი ასევე გამოირჩევიან
მცირე სიბლანტით და მაღალი სიბლანტე-ტემპერატურული თვისებებით,
რაც განაპირობებს საწვავის ხარჯის შემცირებას.
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ABSTRACT
Raising of motor vehicle safety is extremely actual problem for all the
world scale. This issue is also particular importance for our country, as
distinguished from other forms of transport properties, as well as due to the
peculiarities of geographical location and relief, it takes a leading role in the field
of freight and passenger transportation. Consequently, the socio - economic
development level depends on the effective and safe operation.
Road Transport Safety includes two main aspects: traffic safety, and
environmental safety. Traffic safety is mainly determined by the number of car
accidents that occurred in the country as the accident is the result of violation of
traffic safety, and environmental safety of the participants and the environment
caused by the motion of the vehicle is determined largely by the ecological and
environmental situation in the country. Therefore, in order to increase the safety
of motor vehicles in Georgia in the complex treatment, both components of the
combination are discussed.
The aim of work is to increase the safety of motor vehicles in Georgia in the
complex process. Asked the purpose of conducting dissertation solved the
following tasks: Georgia, car accidents statistical data analysis and in road transport
safety characteristics, structure, and trends, the environmental condition of the
road transport impact characterization, car driver of the disturbances, the sources
and the driver vibrodefence. Ensure efficiency and traffic safety increasing
vacillation protection systems, the elements of the role of the car pneumatic seat
dynamic vacillation systems, the mathematical model of the process, which
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establishes the attitude of the vehicle drive and a driver's seat suspension design
and operational parameters of the working conditions of their adaptation and
driver for reduction purposes; road transport operation at different stages and types
of pollution sources, as well as in Georgia, the state transport Ecological conceptual
models of development management perspective, universal motor - transmision
using oils, automotive, environmental safety studies raise the possibility.
Effective policies and strategies for car security is based on people,
environment and economy, car accidents impact of reliable data on the ecological
situation in the careful analysis of the whole, contributes to the car's security
measures for increasing policy development and implementation, so the degree in
detail discussed in Georgia, road and environmental safety the level of conditions,
including the current principal and contributing factors.
The car safety defends on "the driver-vehicle-road-surroundings"
efficiency of the components within the system. Each component of the system
makes a real contribution to the problem of emergency, but each element
weighing ambiguous. A driver for a 80-to 93%-to an accident. At the same time,
causing the driver fatigue _ a major cause of vehicle movement during the
operating pressure fluctuations and mechanical vibrations, whose influence is
especially felt bad traffic on the roads at the time. Operation of the vehicle on the
driver harmful effects of vibration and the vibration properties of the system, the
quality depends on the car vibrodefence and direct impact on the safety of the
vehicle.
Ecological state of Georgia processed traffic management and road transport
operations perspective at various stages of environmental pollution sources and
types of conceptual models, which creates an increase in road transport Ecological
Perspective technical - technological capability development activities.
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