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საჭირო და მოსახერხებელი საშუალება, მაგრამ ამავე დროს გარემოს  ერთ-ერთი ყველაზე 

დიდი დამაბინძურებელი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, სტატიაში განხილულია  
გარემოსდაცვითი და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები, აგრეთვე 
საავტომობილო ტრანსპორტის ფუნქციონირების პრობლემების სამართლებრივი 

რეგულირების  ეფექტიანობის გაუმჯობესების ღონისძიებები და შემუშავებულია შესაბამისი 
რეკომენდაციები.  
 

საკვანძო სიტყვები:  

ავტომობილი; ეკოლოგიური უსაფრთხოება; ეფექტიანობა; კანონმდებლობა; საავტომობილო 

ტრანსპორტი.  

 

შესავალი: 

             ტრანსპორტი არის  ტერიტორიული კავშირების უზრუნველყოფის საშუალება; ქვეყნის 

სხვადასხვა რეგიონში საწარმოო ძალების განვითარებისა და განაწილების ეფექტურობის 

განმსაზღვრელი ფაქტორი; საგარეო პოლიტიკური პრობლემების გადაჭრაში და ბიზნესის 
განხორციელების მნიშვნელოვანი როლის შემსრულებელი;  როგორც მობილობის, ასევე  
სატრანსპორტო მოთხოვნების დაკმაყოფილების საშუალება. 
             ცნობილია, რომ  დამაბინძურებელი  ატმოსფერული ჰაერის მინარევები უარყოფითად 

მოქმედებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ფლორასა და ფაუნაზე და ბუნებრივი გარემოს სხვა 

კომპონენტებზე.  ბოლო წლების განმავლობაში, საავტომობილო პარკის ზრდის გამო, 

mailto:otar.gelashvili@gtu.ge
mailto:gtabatadze550@gmail.com
mailto:v.abuladze@tbilisi.gov.ge
mailto:asaghirashvili@justice.gov.ge
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ქალაქებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა გოგირდის,  ნახშირბადის და აზოტის ჟანგეულების  
კონცენტრაცია, რაც აუარესებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას. გარემოს არასასურველი 

ცვლილებების უარყოფითი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე უზარმაზარია. ექსპერტების 

აზრით  ასობით და ათასობით ადამიანი იღუპება გარემოს დაბინძურებით გამოწვეული 

სხვადასხვა დაავადებების გამო. 

              სატრანსპორტო საშუალებების მიერ ნავთობური წარმოშობის საწვავის გამოყენება 

ზრდის CO, NO2, CO2, ნახშირწყალბადების, მძიმე მეტალების და ნაწილაკების კონცენტრაციას 

ატმოსფეროში, ასევე ავტომობილების ექსპლუატაციის შედეგად წარმოიქმნება მყარი 

ნარჩენები (საბურავები, აკუმულატორთა ბატარეები და თავად  ავტომობილების საგზაო-

სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად მიღებული ნარჩენები) და აგრეთვე თხევადი 

ნარჩენები (გამოყენებული ზეთები, სარეცხი საშუალებები და სხვა),  რაც აბინძურებს გარემოს 
და აუარესებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას.  
             დღეისათვის საქართველოს დიდ ქალაქებში და მათ შორის  ქ. თბილისშიც 
მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენს საავტომობილო 
ტრანსპორტი, რომლის პარკმა გადააჭარბა 1,5 მილიონ ერთეულს, რაც დღის წესრიგში აყენებს 
სამართლებრივი მექანიზმის შექმნის აუცილებლობას, რათა დაცული იქნეს ეკოლოგიური 
უსაფრთხოება და ადამიანების ჯანმრთელობა.   
              

ძირითადი ნაწილი: 

              საავტომობილო ტრანსპორტის   გარემოსდაცვითი  პრობლემების გადაწყვეტა არის 

ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს სატრანსპორტო საშუალებების 

მუშაობის შედეგად ატმოსფეროში გამონაბოლქვ აირებში წარმოქმნილი მავნე კომპონენტების  
ზემოქმედების შემცირებას, როგორც  გარემოზე, ასევე ადამიანების ჯანმრთელობაზე.    

            ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვისათვის აუცილებელია  
სახელმწიფოს დონეზე შემუშავდეს დარგობრივი კანონმდებლობისა და სამართალდამცავი 

პრაქტიკის  ნორმები.  მიუხედავად ჩვენს ქვეყანაში გარემოსდაცვით კანონმდებლობაში 

განხორციელებული პოზიტიური ცვლილებებისა, დღეს-დღეობით შემუშავებული 

სამართლებრივი მექანიზმები მაინც ვერ  ჩაითვლება სრულყოფილად. საკანონმდებლო და 

აღმასრულებელი  ხელისუფლება ატარებს ცალკეულ ღონისძიებებს, რომლებიც მიმართულია 

ქვეყანაში გარემოსდაცვითი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. თუმცა, მარეგულირებელი 

საკანონმდებლო ბაზის არასრულყოფილება, ქალაქების გარემოსდაცვითი და საავტომობილო 

ტრანსპორტის ეკოლოგიური პრობლემების რეგულირების არსებული სამართლებრივი 

ფორმები,  არ ცვლიან არსებულ მდგომარეობას და განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში მკვეთრად 
გაუარესებულია ეკოლოგიური ფონი, რაც  ცუდად მოქმედებს  მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობაზე.  

              საავტომობილო ტრანსპორტის გარემოსდაცვითი პრობლემის გადაჭრის ყველა 

მიდგომა შეიძლება ეფექტურად და სრულად განხორციელდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

არსებობს ამ პრობლემასთან დაკავშირებული ურთიერთობების მკაფიო ორგანიზაციული და 

სამართლებრივი რეგულირება და მისი მრავალმხრივი საინფორმაციო მხარდაჭერა. მხოლოდ 

პროგრესული მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის, მენეჯმენტის მკაფიო ორგანიზაციის 

და რეგულაციების იმპლემენტაციის კონტროლის პირობებში, შესაძლებელია როგორც 
გარემოსდაცვითი, ასევე  საავტომობილო ტრანსპორტის პრობლემების მდგომარეობის შესახებ 

სრული, სანდო და განახლებული ინფორმაციის მიღების საფუძველზე   მივაღწიოთ 

პოზიტიურ შედეგებს. 



სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია 
TRANSPORT BRIDGE EUROPE-ASIA 

9 

 

              ზოგადად, ქვეყანაში აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ სახელმწიფოს 

გარემოსდაცვითი ფუნქციის განხორციელების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარვეზია 

ამ სფეროში პასუხისმგებელი სამთავრობო ორგანოების ადეკვატური სისტემის არარსებობა. 

ამავდროულად, გარემოს დაცვის სფეროში მაკონტროლებელი და სამეთვალყურეო 

ორგანოების სიმრავლე, მათი ფრაგმენტაცია, ქმედებებში შეუსაბამობა იწვევს მათ სამუშაოს 

გაორმაგებას. პარადოქსულია, მაგრამ ძირითადად ყველა გარემოსდაცვითი პრობლემა, მათ 

შორის ურბანულიც, ცდილობენ გადაჭრან სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ, 

თუმცა ამ პრობლემის გადაჭრის დიდი ტვირთი სწორედ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ 

უნდა აიღოს, რადგან ეს არის უფრო მუნიციპალური პრობლემა. ადგილობრივ დონეზე 

რეგულაციები უნდა იქნას მიღებული არსებული  კანონების საფუძველზე, მაგრამ მიმართული 

ადგილობრივი პრობლემების გადაჭრაზე. იმისათვის, რომ საკანონმდებლო მექანიზმმა 

ყველაზე ეფექტურად იმუშაოს, საჭიროა გარემოსდაცვითი პრობლემების შესაბამისი 

სამეცნიერო კვლევების ჩატარება. ასეთი კვლევები საფუძვლად უნდა დაედო შესაბამის 

მარეგულირებელ სამართლებრივ აქტებს: სახელმწიფო  კანონებიდან დაწყებული, 
მუნიციპალიტეტების წესების შემუშავებამდე. ამ მხრივ განსაკუთრებით აქტუალურია ეს 

სტატია, რომელიც ავითარებს ურბანული დასახლების ეკოლოგო-საავტომობილო 

ტრანსპორტის პრობლემის სამართლებრივი რეგულირების მექანიზმს, ქალაქ თბილისის 
მაგალითის გამოყენებით. სიტუაცია, რომელიც დაკავშირებულია გარემოზე საავტომობილო  
ტრანსპორტის უარყოფით ზემოქმედებასთან, რომელიც დღეს განვითარდა ქალაქ თბილისში, 

დამახასიათებელია სხვა დიდი ქალაქების უმეტესობისთვის, ამიტომ ამ კვლევაში 

გაკეთებული ყველა დასკვნა, წინადადება, რეკომენდაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა 

მუნიციპალური ხელისუფლების მიერ.  

           იმისათვის, რომ დაცული იქნეს გარემო და ადამიანების ჯანმრთელობა,  უნდა 
განხორციელდეს მოსახლეობაზე მოქმედი საქალაქო  ტრანსპორტის რაოდენობრივი და 

ხარისხობრივი  მაჩვენებლების დამოკიდებულების კვლევები, არსებული საკანონმდებლო 
მარეგულირებელი ნორმატივების შესწავლა და მათი შესაბამისობა ევროპულ ნორმებთან. 
აუცილებელია გარემოსდაცვითი პრობლემების გადაჭრის სახელმწიფო და მუნიციპალური 

დონეების მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების შემუშავება და შეთავაზება.   

მნიშვნელოვანი ადგილი უნდა დაეთმოს  ქალაქის ცალკეულ ქუჩებსა და მაგისტრალებზე  
ატმოსფერული ჰაერის მდგომარეობის მონიტორინგის შედეგების ანალიზს და   
ავტომობილების  გამონაბოლქვი აირების გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შემცირების 

საკითხებს.                          

           გარემოსდაცვითი პრობლემის კვლევის კიდევ ერთი ასპექტი მიმართული უნდა იყოს 

საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობისა  და საგზაო ინფრასტრუქტურის 
საექსპლუატაციო და ტექნიკური მახასიათებლების გაუმჯობესებაზე, სადაც მნიშვნელოვანი 

როლი ენიჭება საგზაო უსაფრთხოების, სატრანსპორტო მომსახურების ხარისხის  და 
კომფორტის  გაუმჯობესების საკითხებს. 
           ქალაქებში საავტომობილო ტრანსპორტისა და გარემოს უსაფრთხოების  

უზრუნველყოფის საკითხებში რეალური პასუხისმგებლობის გაზრდა მოითხოვს შესაბამისი 
სტრუქტურის არსებობას.  დღეისათვის ეს საკითხები გადანაწილებულია სხვადასხვა 
სახელმწიფო, თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტურებში და ვერ ხორციელდება 
ეფექტური მართვა.  ასეთი სტრუქტურული ერთეულის ფუნქციონირება გააუმჯობესებს 
ოპერატიული მოქმედების შესაძლებლობებს, რაც უზრუნველყოფს დროულად და 
პროფესიულ დონეზე გადაწყდეს შესაბამისი საკითხები.   
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              საქართველოს სახელმწიფო  კანონებში, რომლებიც ეხება გარემოს დაცვას, 

დეკლარაციული ხასიათის ბევრი პროგრესული მუხლია, მაგრამ არ არსებობს მათი 

ეფექტურად განხორციელების სამართლებრივი მექანიზმი, რაც შეუძლებელს ხდის ამ 

მუხლების პრაქტიკაში  აღსრულებას. ასეთ ვითარებაში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უნდა 

გამოიჩინოს ინიციატივა და სახელმწიფო დონეზე შესამუშავებელი კანონების დებულებების 

განსახორციელებლად აუცილებელი სამართლებრივი მექანიზმების მოლოდინის გარეშე, 

განავითაროს ეს მექანიზმები დამოუკიდებლად მათი მუნიციპალიტეტების სპეციფიკურ 

პირობებთან მიმართებაში.                 

              საქალაქთაშორისო სატრანსპორტო მომსახურების განვითარებასთან ერთად, დაიხვეწა  

შიდა საქალაქო  სატრანსპორტო სისტემა თავისი  თანმხლები სტრუქტურებით, რათა იგი 
უფრო ეფექტურად იქნეს გამოყენებული და მაქსიმალურად დაინერგოს ეკოლოგიურად 

სუფთა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ამიტომ ქალაქების განვითარება-გაფართოება 

უზრუნველყოფს მოსახლეობის  სრულ დამოკიდებულებას ტრანპორტზე,  მიუხედავად იმ 
უარყოფითი მომენტებისა, რომელიც ტრანსპორტი ქმნის: გარემოს დაბინძურება, 

მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზემოქედება,  საცობები, ხმაური, საგზაო-

სატრანსპორტო შემთხვევები და სხვა.  
              ვინაიდან მოსახლეობა უარს ვერ იტყვის ტრანსპორტით სარგებლობაზე, ამიტომ 
აუცილებელია  ქალაქებში გარემოსდაცვითი და საქალაქო ტრანსპორტის ურთიერთობების 

რეგულირება, რისთვისაც  როგორც სახელმწიფოს, ასევე  ადგილობრივი ხელმძღვანელობის 
სხვადასხვა ფუნქციებს შორის, მნიშვნელოვანია გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობის 
დაცვითი ფუნქციები, რომელმაც უნდა უზრუნველყოფს მოსახლეობისათვის  საუკეთესო 

საცხოვრებელი პირობების შექმნა.  

 

დასკვნა: 

             მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეების გარემოსდაცვითი უფლებები 

გათვალისწინებულია სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებში, მათი დანერგვისას და 
ქმედითუნარიანობისათვის  ბევრი პრობლემაა. კერძოდ: არ არსებობს ერთი მხრივ, 

ხელისუფლების თანამდებობის პირებსა და მეორე მხრივ, მოქალაქეებს შორის საინფორმაციო 

ურთიერთობის სამართლებრივი რეგულირების მექანიზმი. ხელისუფლების პირებს, 
რომლებსაც ასე თუ ისე ევალება გარემოსა და სატრანსპორტო საკითხები, არსებული 

ფრაგმენტულობით, აწვდიან მოსახლეობას ინფორმაციას, მაგრამ ყველა მოქალაქეს არ 

შეუძლია გაარკვიოს, რომელ ორგანოს და რომელ თანამდებობის პირს უნდა მიმართოს 

სატრანსპორტო საკითხებისა და გარემოს დაცვის ინფორმაციის მისაღებად. ამავდროულად, არ 

არსებობს რეალური მექანიზმი, რომლითაც თანამდებობის პირები პასუხისმგებელნი იქნებიან 

ასეთი ინფორმაციის მიწოდებისთვის, თუმცა ასეთი პასუხისმგებლობა ფორმალურად არის 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული კოდექსით. 

            ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ ვთავაზობთ, რომ ქალაქებში, შეიქმნას 

ადგილობრივი თვითმმართველობის სპეციალური სამსახური, რომელიც მოაგვარებს 

გარემოსდაცვით და საგზაო - სატრანსპორტო ურთიერთობების პრობლემებს. იგი  

პასუხისმგებელი უნდა იყოს ყველაფერზე, რაც ხდება „საგზაო - სატრანსპორტო სისტემაში“, 
მიიღოს რეალური მართვის გადაწყვეტილებები, ჰქონდეს ფინანსური რესურსები 

გარემოსდაცვითი და საგზაო ტრანსპორტის პრობლემების გადასაჭრელად, მათ შორის უნდა 
შეეძლოს სატრანსპორტო პრობლემების და ეკოლოგიური ღონისძიებების კვლევითი 

პროექტების დაფინანსება. დღეისათვის ასეთი სტრუქტურა არსებობს ქ. თბილისის 
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მაგალითზე: ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს სახით, თუმცა იგი 
სრულყოფილად ვერ უზრუნველყოფს იმ ფუნქციების შესრულებას, რაც ზემოთ იყო 
განხილული. 
            აღნიშნული უზრუნველყოს საგზაო-სატრანსპორტო სისტემისათვის საკანონმდებლო 
ბაზის  შემუშავებას, სამართლებრივი რეგულირების მექანიზმის მაღალ ეფექტიანობას, 

კანონის გამოყენების ხარისხის ამაღლებას და როგორც გარემოსდაცვითი, ასევე 
სატრანსპორტო სამართლებრივი საქმიანობის გაძლიერებას.   
 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. ო. გელაშვილი, ნ. წილოსანი,  მ. მერებაშვილი - სამგზავრო სატრანსპორტო სისტემის 
ფუნქციონირების  ეფექტიანობა, სამეცნიერო ტექნიკური  ჟურნალი „ტრანსპორტი და 
მანქანათმშენებლობა“, №1 (44), თბილისი, 2019,  გვ. 38-46; 

2. ო. გელაშვილი - საწვავეკონომიურობისა და ეკოლოგიურობის უზრუნველყოფა 
საავტომობილო ტრანსპორტზე, III ქართულ-პოლონური საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენციის  ,,სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია“, შრომები,  ქუთაისი, 
2017,  გვ. 44-50;  

3. ო. გელაშვილი, ჯ. იოსებიძე, გ. ტაბატაძე, ნ. წილოსანი - საქალაქო სამგზავრო    
სატრანსპორტო სისტემის ეფექტური ფუნქციონირება, II ქართულ-პოლონური 
საერთაშორისო  სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის  ,,სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-

აზია“, შრომები,  თბილისი, 2016, გვ. 13-21; 

4. ო. გელაშვილი,  ნ. ნავაძე - საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის  ფუნქციონირების 
სამართლებრივი საფუძვლები, გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, 
2015, გვ. 272; 
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EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF TRANSPORT COMPANIES - INTERNATIONAL 
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Summary:   
Transport, as a branch of the national economy, carries out passenger transportation and freight 
transportation for both industrial and non-industrial purposes and becomes an essential element for society. 
For the inclusion of Georgia in the world economic globalization, it is necessary to use the country's 
geopolitical location effectively, in which transport can play an important role.  Road transport is one of the 
main directions in the transport system of Georgia. Almost all branches of the national economy of our 
country and the strengthening of the defense capability depend on its effective functioning. The rapid growth 
of the automobile park in our country indicates that it is the most necessary and convenient for the 
transportation of the population and cargo, but at the same time it is one of the biggest polluter of the 
environment. Based on the above, the article discusses issues of environmental and ecological safety, also, 
measures to improve the effectiveness of the legal regulation of road transport functioning problems and 
appropriate recommendations have been developed. 
 
Keywords: 
Automobil, Environmental Safety, Effectiveness, Legislation, Motor Transport. 
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Summary:  
The problem of the valuation of road transport of goods in a steel producing company is presented. The 
specificity of the management of transport processes in the steelworks is discussed. The problem of steel 
transportation is presented. The impact of distance on the price of the transport service is described. The 
article presents two methods of training the model in a way that results directly from the data and in a 
universal way by adding information about the number of kilometers in each relation. Four machine learning 
models were compared according to the mean absolute error metric. 
 
Keywords:  
freight management, logistic, transport management, steel production, machine learning. 
 
1. INTRODUCTION 

Technological advances make it possible to replace man by machine in tasks that require computing 
power. Machine learning was defined in [1] by Tom Mitchel as the study of computer algorithms that 
improve automatically through experience. Applications range from data mining programs that discover 
general principles in large datasets to information filtering systems that automatically learn about users’ 
interests. The process of pricing a transportation service takes time for employees, which is valuable. The 
company Huta Pokój Profile has been creating the history of metallurgy and steel processing since 1840. It 
continues this long tradition of a development leader, caring for the local community and focusing on 
increasing the company’s value. The company has the ambition to be a modern and profitable company, 
integrating and inspiring other entrepreneurs, including steel processors. The company specializes in cold-
formed sections of various cross-sectional geometry and very high quality and precision workmanship; hot-
rolled sections in a wide range of steel grades, with complex cross sectional geometry and complementary 
services, in the above-mentioned areas. The company has its own technological facilities, where it can make 
new or regenerate the existing equipment needed for the production of steel sections. Thanks to this, it has 
the right equipment on time, as well as the ability to start production according to the customer’s needs. The 
company has a quality and environmental management system compliant with the requirements of PN-EN 
ISO 9001, PN-EN ISO 14001, as well as a quality management system in research laboratories compliant 
with the requirements of PN-EN ISO / IEC 17025. They ensure the quality of products and services. 
laboratories at the highest level, taking into account the surrounding natural environment. The company 
uses the SOOT auction platform to manage transport processes. The auction system consists directly in an 
auction and the company with the lowest price performs the service. Machine learning is used to solve 
transport problems, in [2] the consumption of diesel fuel per 40 tons of vehicles in international transport is 
presented, in [3] the prediction of demand on the transport exchange based on machine learning solutions 
is presented. The price depends on many factors. The impact of the gross domestic product on the price is 
presented in [4]. The publication [5] presents more complex dependencies that affect the price. The Jupyter 
Notebook [6] is an editor for programming code. Pandas [7] is a data processing programming library. 
NumPy [8] is the programming library for calculation analysis, Scikit-Learn [9] is the machine learning 
programming library. Matplotlib [10] and Seaborn [11] are visualization programming libraries. 
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2. DATA 
Fig. 1 shows the basic information about the data set. In the raw data, the names of the columns are in 

Polish. For a better understanding of the data, they were translated into English. The data is described by 11 
features. 10 features are described as object type, 1 feature as int64. The collection consists of 3354 cases, 
all data is complete. There are no empty values. The object variables will need to be processed to be useful 
for modeling. 
 

 
Fig. 1. Information about the dataset 

 
Tab. 1 shows a random 5 cases. Status has two unique values. It is "out of time" and "interrupted". 

The analysis should take those that took place and have the status "out of time". The auction number 
is a unique number assigned to each auction. This is exactly 3354 unique values. There are 242 unique 
routes among the data. In the collection, there are signs "Ruda Śląska" and "Ruda Śląska 9", which 
differ in the type of product in one company. It was decided to combine these places, which resulted 
in reducing the number of unique values to 229. START DATE and END DATE (PLAN) determine 
when the auction is to start and end. When an offer arrives near the end of the bidding time, it 
is automatically extended for a specified period of time. END DATE determines when the auction 
ended. REQUIRED MEANS OF TRANSPORT contains 2 unique values. They mean the same thing 
- a standard tarpaulin semi-trailer. OFFERS determine how many offers have been proposed. The 
auction time feature has been created, which is the difference between the scheduled end and the start of the 
auction. The shortest auction lasted 2 minutes, and the longest 6 hours and 43 minutes. The average is 9 
minutes and 31 seconds. The median is 5 minutes. Making predictions on the basis of unique relations is 
used when prediction is needed on a route on which transport has already taken place. The problem occurs 
when you need a quote on a new route. This is a common occurrence for a steel producer. The producer 
must often include the transport price in the purchase price at the customer’s request. 

Based on this, it was decided to build a based model on the number of kilometers and relations between 
countries. Table 2 shows the average rates per kilometer depending on the relation. The transports apply 
only to transports commissioned via the auction platform by the Huta Pokój Profile company. The company 
is both a shipper and unloader. There are 21 unique relationships. The rate for transport depends on the place 
of loading and unloading. The price in a given relationship is influenced by the dependencies of supply and 
demand. The data in the table is sorted from cheapest to most expensive. The most expensive rates are in 
domestic relations after Poland and in exports to countries that are close. The most expensive relation 
between domestic transports in Poland was € 4.91 per km. The steelworks has many contractors in the 
Silesiad Voivodeship. Transports to cities such as Dąbrowa Górnicza or Katowice constitute a significant 
part. These are short routes up to 50 km. Short deliveries also apply to Czechs and the city of Ostrava. The 
cheapest rates are for import to Poland. Based on this, it can be concluded that short routes are more 
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expensive. The time taken by loading and unloading processes increases the rate on short journeys. The 
company has definitely more export than import relations. The company exports goods to 17 countries, and 
imports to 3. The company receives a significant part of the goods using rail transport. Transports in exports 
from Poland are more expensive than in imports. It depends on many factors, such as the supply-demand 
relationship [12]. The company that provides services for Huta Pokój Profile, after the completion of the 
order, performs subsequent transports on its own. What happens after unloading the goods with the vehicle 
is not monitored and is not subject to research. Huta does not provide transports with its own fleet. 

Tab. 1 
Random 5 sample auctions 

 

 
Tab. 2 

Average rate of transports ordered by Huta Pokoj Profile 

 
The graph in Fig. 2 shows the dependence of the rate per kilometer on the distance. The outliers at 

distances between 0 and 100 km are clearly visible. Above this value, the curve flattens out. This confirms 
the thesis that short routes are more expensive per kilometer of route. This also explains why the national 
coverage was the most expensive. The company often delivers goods to customers located in the Silesia 
region. It is also worth noting that steel as a product for road transport is problematic due to the time-
consuming loading and unloading. 
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3. MODEL 
Based on the above analysis, it was decided to train the models in 2 versions. The baseline is trained 

based on the relationships that are in the training data. This model can provide a price prediction on the 
selected relationship. To train the universal version, the number of kilometers in each country was assigned 
to each relation. In this version, the model is universal. You can get a price forecast in a relation that has 
never been performed before. The comparison of the above-described methods and the 4 models: 
DecisionTreeRegressor, RandomForestRegressor, ExtraTreesRegressor, GradientBoostingRegressor is 
shown in fig 3. All models are regression models. Decision trees are high execution speed [13]. In 
RandomForestRegressor classes each tree in the ensemble is built from a sample drawn with replacement 
from the training set. Furthermore, when splitting each node during the construction of a tree, the best split 
is found either from all input features or a random subset of size max of features. The purpose of these two 
sources of randomness is to decrease the variance of the forest estimator. Indeed, individual decision trees 
typically exhibit high variance and tend to overfit. The injected randomness in forests yield decision trees 
with somewhat decoupled prediction errors. By taking an average of those predictions, some errors can 
cancel out. Random forests achieve a reduced variance by combining diverse trees, sometimes at the cost 
of a slight increase in bias. In practice the variance reduction is often significant hence yielding an overall 
better model. ExtraTreeRegressor is algorithm that combines the attribute randomization of Random 
Subspace with totally random selection of the cut-point [14]. In ExtraTreesRegressor randomness goes one 
step further in the way splits are computed. As in random forests, a random subset of candidate features is 
used, but instead of looking for the most discriminative thresholds, thresholds are drawn at random for each 
candidate feature and the best of these randomly-generated thresholds is picked as the splitting rule. 
GradientBoostingRegressor builds an additive model in a forward stage-wise fashion; it allows for the 
optimization of arbitrary differentiable loss functions. In each stage, a regression tree is fit on the negative 
gradient of the given loss function. The use of these models for building a publicly available web application 
is presented in [15]. 

 
Fig. 2. The dependence of the rate per kilometer on the distance 

 
The error in the base method is smaller than in the universal one. The universal method has a greater 

error and is more practical. The best model in the base method is ExtraTreesRegressor with an error of 
28.76. The best model in the universal method is the RandomForestRegressor with an error of 35.58. Fig. 4 
shows the top 20 features for the best model in the RandomForestRegressor universal method. KM means 
the number of kilometers in total; DE_KM - number of kilometers in Germany; CZ_KM - number of 
kilometers in the Czech Republic; PL_KM - number of kilometers in Poland; DK_KM - number of 



სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია 
TRANSPORT BRIDGE EUROPE-ASIA 

17 

 

kilometers in Denmark; NL_KM - the number of kilometers in the Netherlands; SK_KM - number of 
kilometers in Slovakia; RELATION_MEAN - means the average price in relation between countries. 

 
4. IMPLEMENTATION 

It can be assumed that the knowledge of IT methods among employees managing transport processes 
is not at a high level. To solve this problem, it is proposed to put a trained model in an application that will 
have an affordable level of service. Deploying a machine learning model to production is a never-ending 
process. Fig. 5 shows the machine learning life cycle. Implementation in a way that the employee can use 
will have a positive effect on further research. A survey of employees using the model will allow us to 
validate the model. It will also be possible to compare how much less error the model makes. The Flask 
framework can be used to perform the implementation. 
 

 
Fig. 3. Comparison of 4 models and 2 training methods 

 

 
Fig. 4. Top 20 Features for RandomForestRegressor in the universal method 

 



სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია 
TRANSPORT BRIDGE EUROPE-ASIA 

18 

 

5. CONCLUSIONS 
 
Machine learning has applications in improving the management of a steel producer’s transport 

processes. Short routes are more expensive per kilometer than longer routes. Providing prices in one 
currency on a regular basis will improve analytical processes in the future. The error in the base method is 
smaller than in the universal one. The universal method has a greater error and is more practical. The best 
model in the base method is ExtraTreesRegressor with an error of 28.76. The best model in the universal 
method is the RandomForestRegressor with an error of 35.58. Models can be trained using various 
methodologies. The kilometer-based training method is more universal and is applicable to the valuation of 
new transport relationships. An example of the implementation of research results to solve a problem in an 
enterprise was presented. 

 

 
 
 

Fig. 5. The life cycle of a machine learning model 
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ნივთიერებათა წლიური გამონაბოლქვის რაოდენობა მსოფლიო მასშტაბით აღემატება – 

700 მლნ. ტონა ნახშირჟანგს, 190 მლნ. ტონა ნახშირწყალბადებს, 56 მლნ. ტონა აზოტის 

ჟანგეულებს და ა.შ. 

გარდა აღნიშნულისა,  ატმოსფერო ასევე მნიშვნელოვნად ჭუჭყიანდება ავტომობილების 

გაწყობისას ბენზინის აქროლადი ნახშირწყალბადებით (საშუალოდ 1,4 გ CH ჩასხმული 

საწვავის 1 ლ-ზე).  

ავტოტრანსპორტის ფუნქციონირების შედეგად ატმოსფეროში მოხვედრილი მტვრის 

რაოდენობის წილი, სხვადასხვა ანთროპოგენური წყაროებისგან წელიწადში გამოფრქვეული 

20 მლნ. ტონა მტვრის 17%-ს აღწევს. 

ავტომობილის ხმაური, ითვლება ერთ-ერთ უდიდეს ეკოლოგიურ პრობლემად. 

მაგალითად, დიდ ქალაქებში ხმაურის სისტემატური ზემოქმედების შედეგად ადამიანის 

სიცოცხლის ხანგრძლივობა 8÷12 წლით მცირდება. მსუბუქი ავტომობილისათვის, 

ევროსტანდარტის შესაბამისად, გარე ხმაური არ უნდა აღემატებოდეს 74 დბ-ს.  

ავტომობილი ვიბრაციისა და ინფრაბგერის წყაროცაა. ადამიანზე ინფრაბგერის მავნე 

ზემოქმედების მექანიზმი დაფუძნებულია დაბალი სიხშირის რხევებისადმი სმენის ორგანოს 

მგრძნობიარობაზე. მაგალითად, ინფრაბგერის 7 ჰერცი სიხშირე ემთხვევა ადამიანის ტვინის 

ბიოდენების αრიტმს, რის გამოც ეს სიხშირე ყველაზე სახიფათოა. 

     სატრანსპორტო საშუალების ელექტრომოწყობილობა და ელექტრონული სისტემები 

წარმოქმნის ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას, რაც განსაზღვრავს გარემოზე უარყოფით 

ტექნოგენურ ზემოქმედებას.  

აღსანიშნავია, რომ ავტომობილი აზიანებს გარემოს თავისი ,,სასიცოცხლო ციკლის“ 
ყველა ეტაპტზე: შექმნა, წარმოება, ექსპლუატაცია, აღდგენა, უტილიზირება. 

დადასტურებულია, რომ ავტომობილის მიერ გარემოს დაზიანებათა შორის 

დღეისათვის ყველაზე აქტუალურია მისი გავლენა ე.წ. „გლობალურ დათბობაზე“. 
ელექრომობილების ელექტრომაგნიტური გამოსხივება, ისევე როგორც წყალბადის 

საწვავად გამოყენებისას წყლის ორთქლის ჭარბად გამობოლქვას, მომავალში, 

ელექტრომობილებისა და წყალბადზე მომუშავე ავტომობილების  ფართოდ გავრცელებისას, 

ალბათ, როგორც ეკოლოგიურ მაჩვენებლებს, სპეციალური კვლევები მიეძღვნება. 

 

ძირითადი ნაწილი: 

დღეისათვის მთავარ ეკოლოგიურ პრობლემას წარმოადგენს „გლობალური დათბობა“, 
რომლის მიმართ უყურადღებობამ და სათანადო ღონისძიებების გატარების აუცილებლობის 

უგულებელყოფამ შეიძლება საყოველთაო კატასტროფამდე მიიყვანოს მთელი მსოფლიო. 

კერძოდ, საჭიროა პირველ რიგში მკვეთრად იქნეს შემცირებული ავტომობილებიდან 

გამონაბოლქვი ნახშირორჟანგის რაოდენობა, რამდენადაც მეცნიერული კვლევების თანახმად, 

„გლობალური დათბობის“ პირველი გამომწვევი მიზეზია ატმოსფეროში CO2-ის 

კონცენტრაციის ინტესიური ზრდა, რაც პირდაპირპროპორციულ დამოკიდებულებაშია 

მსოფლიო საავტომობილო პარკის განუხრელ ზრდასთან. საკმარისია აღინიშნოს, რომ 

დღეისათვის ატმოსფეროში გამონაბოლქვი CO2-ის ჯამური რაოდენობის 30%-ზე მეტი, 

მსოფლიო მასშტაბით, ავტოტრანსპორტზე მოდის  და ეს რიცხვი, პროგნოზირების თანახმად, 

მომავალში შეიძლება 50%-მდე გაიზარდოს. 

აღნიშნული პრობლემა იარსებებს მანამდე, სანამ ავტომობილების ენერგიის ძირითად 

წყაროს წარმოადგენს ნახშირწყალბადოვან,  ანუ ბუნებრივ თხევად და აიროვან საწვავებზე 
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მომუშავე შიგაწვის ძრავები. არსებული მეცნიერი პროგნოზირების თანახმად კი ასეთი ძრავები 

უახლოეს 20- 30 წლების განმავლობაში კვლავ შეინარჩუნებენ წამყვან როლს. 

ცხადია, აღნიშნულის ფონზე, კიდევ უფრო მეტ აქტუალურობას იძენს  ავტომობილის 

გამონაბოლქვში CO2-ის  შემცველობის მკვეთრი შემცირების კონსტრუქციული და 

საექსპლუატაციო ღონისძიებების დამუშავება. 

ამ თვალსაზრისით,  ერთ-ერთი პერსპექტიული მიმართულებაა ნახშირბადის ატომების 

ნაკლებადშემცველი ნახშირწყალბადოვანი საწვავების,  კერძოდ ბუნებრივი აირის ფართოდ 

გამოყენება.  მაგრამ ამ შემთხვევაშიც CO2-ს  გამონაბოლქვის შემცირება, მართალია შედარებით 

ნაკლებად, მაგრამ მაინც პრობლემად რჩება. 

CO2-ის  გამონაბოლქვის შემცირების ერთ-ერთი უნივერსალურ მეთოდად,  

დღეისათვის შეიძლება მიჩნეულ იქნას, როგორც თხევადი, ასევე აიროვანი  საწვავის ხარჯვის 

შემცირება. ცხადია, რამდენადაც ნაკლები რაოდენობით დახარჯავს საწვავს ავტომობილი, 

ჯამურად,  ატმოსფეროში მით ნაკლები რაოდენობით გამოტყორცნის CO2-ს  და ასევე  CO, CO2, 

CH, NOX, ჭვარტლის და სხვ. საწვავის ხარჯის შერმცირება, ცხადია, პროპორციულად 

შეამცირებს გარემოზე გადაცემულ სითბოს რაოდენობასაც.  

ამგვარად, ძრავას საწვავის ხარჯი შეიძლება დასაბუთებულად იქნეს მიჩნეული არა 

მარტო ავტომობილის ეკონომიურობის, არამედ მისი ეკოლოგიურობის მაჩვენებლადაც,  

მაგრამ ასევე სამართლიანად უნდა იქნეს მიჩნეული ავტომობილის ეკოლოგიურობის 

მაჩვენებლად თავად გარემოზე გადაცემული სითბო, რომელიც არა ირიბად, არამედ პირდაპირ 

მოქმედებს ატმოსფეროში დაგროვებულ სითბოს რაოდენობაზე, დიდი ალბათობით, 

„გლობალურ დათბობაზეც“,  მსოფლიო საავტომობილო პარკის მილიარდზე მეტი 

რაოდენობის ავტომობილების გათვალისწინებით. 

ქვემოთ შემოთავაზებულია ძრავას  საწვავის საათური ხარჯისა და გარემოზე 

გადაცემული სითბოს რაოდენობის  გაანგარიშების მეთოდები, საავტომობილო ძრავების 

თბური გაანგარიშების თეორიის გამოყენებით. 

ძრავას საწვავის  საათური ხარჯი Gს - განისაზღვრება ფორმულით: 

                       es gNG e
kg/ს,                                                         (1) 

სადაც eN  ძრავს სიმძლავრეა, კვტ, ხოლო eg - საწვავის კუთრი ხარჯი, გრ/კვტ.ს. 

     )/(3600 ue Hg  
e

gრ/(kvt.s),                                            

 

როგორც ცნობილია, ge-ს სიდიდე ცვალებადობს შემდეგ ზღვრებში: ბენზინზე მომუშავე 

ძრავებისათვის - (230-310) გრ/(კვტ.ს), ხოლო დიზელის ძრავებისათვის - (200-235) გრ/(კვტ.ს). 

ძრავას მიერ გარემოში გამოყოფილი სითბოს (რაც განაპირობებს გარემოს „სითბურ 

დაბინძურებას“) ძირითადად შეიძლება მიეკუთვნოს გაგრილების სისტემაზე გადაცემული 

სითბო Qგაგ და გამონაბოლქვ აირებზე გადაცემული სითბო Qაირ, რომლებიც განისაზღვრება 

ფორმულებით:    Qგაგ = CiD1+2mnm(Hu − ∆Hu) αHu⁄ , ჯ/წმ;                                        (2) Qაირ = (Gს 3,6){M2 [(mCv" )t0tr + 8,315] ∙ tr −M1[(mCv)t020⁄ ) + 8,315]t0 }კჯ/წმ     (3) 

ზემოთ მოტანილ ფორმულებში: e  არის ეფექტური მ.ქ.კ. და იცვლება ზღვრებში: ბენზინზე 

მომუშავე ძრავებისათვის - ),38,025,0( e  
დიზელის ძრავებისათვის - ),42,035,0( e  

          C - პროპორციულობის კოეფიციენტია  და იცვლება ზღვრებში (0,45-0,53) ; 
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          i -ცილინდრების რაოდენობა; 

D - ცილინდრის დიამეტრი, სმ; 

Hu და ∆Hu-საწვავის თბოუნარიანობა და არასრული წვის შედეგად დაკარგული 

სითბო,კჯ/კგ; 

n - მუხლა ლილვის ბრუნვის სიხშირე, წთ-1; 

          α - ჰაერის სიჭარბის კოეფიციენტი; 

m=(0,6-0,7) -ხარისხის მაჩვენებელი. 

Gს - საწვავის საათური ხარჯი, კგ/ს; (mCv" )t0trარის ნარჩენი აირების თბოტევადობა, კჯ/კმოლი; (mCv)t020- ახალი მუხტის თბოტევადობა,  ჯ/კმოლი. 

M1 და M2  - საწვავი ნარევის და საწვავის წვის პროდუქტების რაოდენობები, კმოლი საწვავი 

ნარევი/კმ საწვავი და კმოლი წვის პროდუქტები/კგ საწვავი; 

t0  და tz
  - გარემო ჰაერის და ნარჩენი აირების ტეპერატურებია, K.

 

ცილინდრში შეტანილი სითბოს საერთო რაოდენობა Q0 იანგარიშება ფორმულით:                                  Q0 = Hu Gს 3,6 ჯ/წმ.⁄                                             (4)               

თუ Q0-ს მივიღებთ 100%-ად, მაშინ გაგრილების სისტემაზე და გამონაბოლქვ აირებზე 

გადაცემული სითბო %-ში, საავტომობილო ძრავებისათვის, შესაბამისად, საშუალოდ იქნება 

ზღვრებში: qგაგ = QგაგQ0 = (25 − 35)% და qაირ = QგაგაირQ0 = (20 − 30)%, რაც საკმარისად 

მნიშვნელოვან სიდიდეებს წარმოადგენს. 

მაგალითად, Ne = 110კვტ სიმძლავრის მქონე ბენზინის შეფრქვვით მომუშავე ძრავას 

მიერ 1 წამში გამოყოფილი და გარემოსათვის გადაცემული ჯამური სითბო შეადგენს:           

              Qგ.გად = Qგაგ + Qაირ = 85 894 + 96 861 =82 755ჯ წმ = 3,6 ∙ 182 755 კჯ ს⁄ = 657 918 ⁄ კჯ ს⁄ თ. 
სავარაუდოდ, მარტო  ბენზინის შეფრქვევით მომუშავე ავტომობილების რაოდენობა 

დღეისათვის რამდენიმე ასეულ მილიონ ერთეულს აღემატება და მათ მიერ გარემოზე 

გადაცემული სითბოს რაოდენობა მაგალითად აღებულ 657 918 კჯ/სთ-ს რამდენიმე ასეულ 

მილიონჯერ აღემატება. 

იგივე შეიძლება ითქვას დიზელის ძრავების  მიერ გარემოზე გადაცემულ სითბოსთან 
მიმართებაში, რაც, მაგალითად, Ne = 170კვტ სიმძლავრის მქონე არაჩაბერვიანი ერთი 

ძრავასათვის შეადგენს Qგ.გად = Qგაგ + Qაირ = 175900 + 178460 = 354360ჯ/წმ. 
აღნიშნულის განზოგადება დღეისათვის მსოფლიოში მოქმედ 1 მლრდ-ზე მეტ 

ავტომობილზე, მიუთითებს იმ დიდი ეკოლოგიურ საფრთხეზე, ე.წ. „გლობალური დათბობის“ 
სახით, რასაც გარემოს ნახშირორჟანგთან (CO2) ერთად უქმნის ავტომობილების მიერ 

გამოყოფილი კოლოსარული რაოდენობის სითბო.  

          ამასთან, როგორც ქვემოთ მოტანილი (5) გამოსახულებიდან ჩანს, რაც მეტია საწვავის 

საათური ხარჯი  Qს, მით მეტია ქიმიურად არასრული წვის შედეგად დაკარგული სითბო Qარასრ: Qარასრ = ∆HuGს 3,6ჯ წმ⁄ .⁄                                                   (5) Qარასრ-ის პროცენტული რაოდენობა კი იცვლება ზღვრებში                                         

  qარასრ = QარარსQ0 = (10 − 25)%. აღნიშნული კანონზომიერების შესაბამისად, შეიძლება, 

ჩაითვალოს, რომ Gს-ის სიდიდის (10-25) %-ის შესაბამისი რიცხობრივი რაოდენობა დიდი 

ალბათონით, თითქმის პირდაპირ ასახავს არასრული წვის ტოქსიკური პროდუქტების (CO, 

CmHn, NOX და ჭვარტლი) ჯამურ რაოდენობას Gარასრ, რამდენადაც  საწვავის ეს რაოდენობა არ 

იწვის, სითბოს არ გამოყოფს,  მაგრამ იხარჯება, რადგან ჰაერში გამოიტყორცნება.  
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ამგვარად, Gსთ-ს სიდიდე რიცხობრივად ასახავს საავტომობილო ძრავას 

გამონაბოლქვში, გარემოს დამაზიანბელი საწვავის სრული წვის პროდუქტის -ის და არასრული 

წვის პროდუქტების (CO, CmHn, ჭვარტლი) ჯამურ რაოდენობას, ამასთან ერთად, იგი 

პროპორციულად ასახავს გარემოზე ზრავადან გადაცემული სითბოს რაოდენობა - (Qგაგ+ Qაირ). 

ამასთან, Gსთ-ის სიდიდე პირდაპირპორციულ დამოკიდებულებაშია ძრავას და საწვავის ყველა 

პარამეტრთან. შესაბამისად, Gსთ წარმოადგენს მრავალფუნქციურ (განზოგადებულ) ჯამურ 

ეკოლოგიურ რიცხობრივ მაჩვენებელს. 
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Summary: 
The article analyzes the causes, scales and recognized indicators emphasizing the environmental friendliness 
of automobiles, the components included in exhaust gases – such as CO, CO2, CH, NOx, soot, as well as 
noise, electromagnetic radiation, etc. Against this background, it is justified that the environmental 
indicators of cars are also represented by the fuel consumption of the engine and the heat falling on the 
environment, and the methods of their theoretical calculation are proposed. 
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Summary:  
It is known that during the vibration control and diagnosis, the adequacy of the obtained results largely 
depends on the accuracy of determining the sampling interval in the process of analog-to-digital conversion 
of vibration signals.  
In this regard, in this work we propose technology and technical means of adaptive determination of the 
sampling interval of vibration signals, in real time, which allows you to increase the degree of reliability of 
the results of monitoring and diagnosis of rolling stock equipment failures.  

 
Keywords:  
railroad, rolling stock, malfunction, control, sampling interval, adaptive technology, vibration.  

 
1. Introduction.  
It is known that in recent years, the intellectualization of rolling stock equipment diagnostics systems is the 
main route of their improvement [1-3]. At present, various technologies and diagnostic tools are successfully 
used in rail transport safety systems. In them, technologies of analysis of vibration, pressure, force, current, 
voltage, resistance, time intervals, etc. are used to form informative attributes of malfunctions. Of these 
parameters, vibration signals carry the most information, since a malfunction of most of the rolling stock 
equipment leads to the occurrence of mechanical vibrations [3-7]. Therefore, the diagnosis of their condition 
and assessment of the damage hazard degree on the basis of the data of adaptive vibration control in real 
time is the most important relevant problem.  

 
2. Problem statement. 
Vibration signal  tig  s obtained from vibration sensors installed on the corresponding equipment, as a 
rule, have a complex stepwise and abruptly changing form and are accompanied by considerable noise 
 ti . Currently, are spectral methods and algorithms are used in the diagnostic systems for the analysis 

of vibration signals  tig  . However, the adequacy of diagnostic results is not always ensured in practice 

[1,8,9]. This is due to the fact that in the analysis and identification of such vibration signals  tig  , their 
oscillation frequencies and spectral composition continuously change depending on the train speed in real 
operating conditions. This significantly complicates and hinders intellectualization of problems of vibration 
diagnostics. Therefore, in order to ensure the adequacy of vibration diagnostics, it is necessary to adaptively 
determine the sampling interval t  of these signals. Consequently, to intellectualize the solution of 
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problems of rolling stock equipment diagnostics, it is first and foremost necessary to ensure the adaptation 
of the sampling interval of the vibration signal.  

 
3. Adaptive technology for determining the sampling interval of vibration signals.  
As we know [1], the vibration signal  tX  during the analog-to-digital conversion can take any value within 

the range of maxmin XX  . At the same time, in practice, when measuring signals, there is a minimum 

increment value, which can still be found instrumentally and depends on the instrument’s resolution. We 
will denote this minimum value of the increment by  tX . Consequently, when measuring a signal, the 
number of its discrete values is finite: 

1 XXn , 
and in the process of measuring the signal its amplitude sampling occurs, i.e., the range of its possible 
changes ),( minmax XX  is split into 𝑛 quantization intervals and the value of the signal that gets into the S -

th interval, at  

2
)(

2
X

XStX
X

XS





  

belongs to the center of the interval XS .  
Because of the nature of analog-to-digital conversion, the vibration signal  tX  is represented in the 

form of 

  



n

k

k tqtqtqtqtqtX
1

3210 )()()()()(  , 

where values of signals )(tqk
 at each time instant are the values of the corresponding bits of the digital 

equivalent of the sample of the signal  tX . Thus, the vibration signal  tX  in the process of analog-to-

digital conversion is practically represented as a sum of rectangular signals )(tqk
. Thus, the approximate 

analysis of the frequency properties of these signals )(tqk
, which take only two values, is much simpler 

than that of vibration signals themselves. For this reason, it is possible to use this specific feature of the 
analog-to-digital conversion process for the adaptive determination of the sampling interval of vibration 
signals. Such solution of this problem is of great practical interest, since in the process of analog-to-digital 
conversion, the natural decomposition of the original vibration signal  tX  into position vibration signals 

)(tqk
 which take only the values "1" and "0". Due to this, the hardware determination of the frequency of 

variation of these signals is quite simple [1]. For instance, the mathematical expectations of the duration 

0
1q

T , 
0

0q
T  of rectangular pulses of the low-position vibration signal )(0 tq  can be determined from the 

expressions 
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where 
iq

T
0

1 , 
iq

T
0

0  are time intervals when the condition  

1)(0 tq , 0)(0 tq . 

is fulfilled. 
Here, the average pulse period of the lowest position vibration signal 

0qavT  can be determined from 

the expression 
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000 01 qq
TTT qav  .                                                             (1) 

It can be assumed that the result obtained by formula (1) practically represents the estimate of the 
period of change of the low-order digit )(0 tq  which can be used for adaptive determination of approximate 

sampling frequency of the vibration signal  tX .    
In this regard, let us consider this issue in detail. It is obvious that for the discretized noisy vibration 

signals  tig   values of binary codes of neighboring samples at the excessive sampling rate Tf  will be 

repeated. Consequently, an inequality will take place between the frequency Tf  found by the traditional 

method and the real current frequency 
tf : 

Tt ff  . 

Here, in the analog-to-digital conversion process, the conditions for determining the sampling interval 
can be represented as 

0qt ff  , 

where 
0qf  is the average frequency of variation of the state of the low-order bits of the vibration signal. 

Based on this condition, the sampling interval for t  of the vibration signal  tiX   can be chosen 
in accordance with the inequality 

0

1

qf
t  .                  (2) 

To calculate 
0qf , it is necessary to calculate the average period of the low-order pulses from the 

samples of the vibration signal 
0qT  and the average frequency of their repetition from the expressions 
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,                                                       (3) 

where 





1 0qT  and 
00qT  are calculated from the expressions 
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Experimental studies have shown that estimates of the average frequency of the low-order bits of 
samples of real vibration signals are significantly related to the high-frequency spectra of the noise  ti
. The sampling interval t  of the useful vibration signal  tX  also affects the frequency characteristics of 
the high-order bits of the analog signal samples. These studies show that if we assume that the vibration 
signal has a normal distribution law in the normal technical condition of the rolling stock equipment, then 
it can be considered that there is the following approximate equality between the mean values of the 
durations of periods of the position vibration signals        tiqtiqtiqtiq  3210 ,,, : 

,
2
1

,
2
1

,
2
1

322110 qqqqqq TTTTTT  ,…                          (5) 

Because of this, the adaptive sampling interval  tX  can also be calculated using the average pulse 

period of the high-order bits. For instance, the formulas for calculating the sampling interval 
tt  by means 

of the 3q -th position vibration signal can be represented as 
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3

32
1
f

tt  .                                                          (6) 

Based on the above, the formula for adaptive determination of the sampling interval of the noisy vibration 
signal  tig   can be represented as   

      
0

1
q

tg  .                   (7) 

 
4. Conclusion.  
It is obvious from expressions (2)-(7) the sampling interval of the noisy vibration signal  tig   by the 
frequency characteristics of its corresponding digits of digital samples can be quite easily determined 
adaptively when the train speed changes. Due to this, the application of this technology in the rolling stock 
equipment diagnostics systems makes it possible to adaptively determine the sampling interval of the 
vibration signal  tig   in real time in the process of analog-to-digital conversion, using the formula  

k

kX
f

t
2

1
 , 

where 3,2,1k .  
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პროგრამა AutoCAD-ს მეშვეობით. ნაშრომში გამოყვანილია მათემატიკური გამოსახულებები 

ინვერსორის რგოლების მდებარეობათა და კოორდინატთა დასადგენად, რაც საშუალებას 

გვაძლევს განვსაზღვროთ გადამცემი მექანიზმის მოქმედების ზუსტი მდებარეობები.  

 

საკვანძო სიტყვები:  

წერტილი, ინვერსორი, მექანიზმი, ინვერსია, კონსტრუირება. 

 

შესავალი: 

ნაშრომში აგებულია მექანიზმი, რომელიც შედგება ოთხი მოძრავი რგოლისაგან, 

რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია ხუთი ბრუნვითი და ორი წინსვლითი 

კინემატიკური წყვილით. თუ წამყვან რგოლად 𝑂𝑀 მივიჩნევთ, მაშინ  𝑀 წერტილის მიერ 

შესრულებული მოძრაობა 𝑤1 წრეწირია. ხოლო, გამავალი რგოლის 𝑀′ წერტილის მიერ 

შესრულებული მოძრაობის კანონი 𝑤1′  წრეწირს განსაზღვრავს. 𝑆 კინემატიკური წყვილი 𝑀′𝑆 

რგოლს მასში მოძრაობის საშუალებას არ უზღუდავს. აქედან გამომდინარე, 𝑀′𝑆 სიგრძე 

მუდმივ ცვალებადობას განიცდის. იგი 00-ზე მაქსიმალურ, ხოლო, 1800-ზე მინიმალურ ზომებს 

აფიქსირებს და რაც მთავარია, 𝑂𝑀 რგოლის მიერ შესრულებული თანაბარი კუთხური სიჩქარე 𝑂1𝑀′ რგოლის არათანაბარ მოძრაობად გარდაქმნის.  

    ინვერსიის თვისებებიდან გამომდინარე, წრეწირი - წრეწირად გარდაიქმნება, რაც იმის 

მაჩვენებელია, რომ მოცემულ 𝑤1 წრეწირზე განლაგებული წერტილები 𝑤1′  წრეწირზე (ნახ. 1.) 

განლაგდებიან. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ინვერსიული წრეწირების ცენტრები ინვერსიულ 

წერტილებს არ წარმოადგენენ. სწორედ ეს თვისება განსაზღვრავს თანაბარი ძრაობის 

არათანაბარ ძრაობად გარდაქმნას. 

ახლა შევეცადოთ გამოვთვალოთ ამყოლი რგოლის მობრუნების კუთხის 

გამომთვლელი ფორმულა. ამავე დროს, დავადგინოთ რგოლების წერტილთა კოორდინატების 

განმსაზღვრელი ფორმულაც. 

მექანიზმის კონსტრუირების გაანგარიშების მათემატიკური მოდელის ალგორითმის 

განმსაზღვრელად ჩამოვაყალიბოთ მექანიზმის კონსტრუირების თანმიმდევრობა: 

 ავაგოთ კორდინატთა ღერძები; 

 ავაგოთ ინვერსიის წრეწირი, რომლის ცენტრიც კორდინატთა 𝑆 წერტილს ემთხვევა; 

 ავაგოთ წრეწირი, რომლის ცენტრის კოორდინატებიცაა 𝑂(40; 0); 
 𝑂 ცენტრზე აგებულია 𝑟 რადიუსიანი წრეწირის ინვერსიული წრეწირი. მოვნიშნოთ 𝑂 

ცენტრზე აგებული  𝑟  რადიუსიანი წრეწირის კვეთა 𝑋  ღერძთან 𝐾 და 𝐿 სიმბოლოებით; 

mailto:baramashvili.t@gtu.ge
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 ვიპოვოთ 𝐾 და 𝐿 წერტილების ინვერსიული წერტილები, რომელთა შორის მანძილიც 

საძიებელი წრეწირის დიამეტრს წარმოადგენს, რომლის ცენტრიც 𝑂′ სიმბოლოთი 

ავღნიშნოთ; 

 ინვერსიულ წრეწირთა რადიუსები შესაბამისად 𝑟 და 𝑟′ სიმბოლოებით ავღნიშნოთ; 

 ინვერსიული (𝑂; 𝑟) და (𝑂′; 𝑟′) წრეწირები მივიღოთ საწყისი და გამავალი რგოლების 

მოძრაობის კანონად. 

 

მათემატიკური ანალიზი 

 ავაგოთ წამყვანი რგოლის 𝑋 ღერძიდან 𝛼 კუთხით მობრუნებას გამავალი რგოლის რა β 
კუთხით მობრუნება შეესაბამება. ამისათვის 𝑟 რადიუსიანი წრეწირი წამყვანი რგოლის α 
კუთხით მობრუნება დავაფიქსიროთ. ვთქვათ, α=60°. მაშინ, წამყვანი რგოლის მდებარეობა 𝑂𝑀 

მონაკვეთი იქნება. დავადგინოთ გამავალი რგოლის შესაბამისი მდებარეობა. ამისათვის 

ინვერსიის ცენტრი შევაერთოთ 𝑀 წერტილთან და გავაგრძელოთ 𝑟′ რადიუსის მქონე 

წრეწირის გადაკვეთამდე. 

 

 
ნახ. 1. ინვერსიის საფუძველზე შექმნილი მექანიზმის კინემატიკური სქემა. 

 

განვიხილოთ 𝑆𝑀𝑀0, 𝑆𝑀′𝑀0′ და 𝑀0′𝑀′𝑂′ სამკუთხედები, რადგან დავადგინოთ თუ 

წამყვანი 𝑂𝑀 რგოლის გამავალი 𝑂′𝑀′ რგოლის რა კუთხით მდებარეობა შეესაბამება, აგრეთვე 

წამყვან რგოლზე 𝑀 წერტილის მდებარეობას (კოორდინატებს) 𝑀′ წერტილის რა მდებარეობა 

(კოორდინატები) შეესაბამება.  𝑂′𝑀′𝑀0′ სამკუთხედიდან 

           𝑀′𝑀0′ = 𝑟′ ∙ sin 𝛼1′ ,   აქედან   ∠𝛼1′ = 𝑎𝑟𝑐 sin (𝑀′𝑀0′𝑟′ )      
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∆𝑆𝑀𝑀0-დან      𝑀𝑀0 = 𝑟 ∙ sin𝛼1  

      ხოლო,    𝑂𝑀0 = 𝑟 ∙ cos 𝛼1       და        𝑀𝑀0 = 𝑆𝑀0 ∙ tan 𝛾 
            აქედან,    𝛾 = 𝑎𝑟𝑐 tan (𝑀𝑀0𝑆𝑀0 )      სადაც,    𝑆𝑀0 = 𝑂𝑆 + 𝑂𝑀0. ∆𝑆𝑀′𝑀0′ -დან     𝑀′𝑀0′ = 𝑆𝑀′ ∙ sin 𝛾                                   

      სადაც,    𝑆𝑀′ = 𝑅2𝑆𝑀 ,   𝑆𝑀 = √(𝑀𝑀0)2 + (𝑆𝑀0)2 
        ამიტომ,   𝑆𝑀′ = 𝑅2√(𝑀𝑀0)2 +(𝑆𝑀0)2  
თუ მიღებულ გამოსახულებებს შევიტანთ ზემოთ მდებარე გამოსახულებაში        

      მივიღებთ   𝑀′𝑀0′ = 𝑅2√(𝑀𝑀0)2+(𝑆𝑀0)2 ∙ sin 𝛾                    

მიღებული გამოსახულება შევიტანოთ  ∠𝛼1′  -ს გამოსათვლელ ფორმულაში. მივიღებთ 

∠𝛼1′ = 𝑎𝑟𝑐 sin( 
 𝑅2√(𝑀𝑀0)2 + (𝑆𝑀0)2 ∙ sin 𝛾𝑟′ ) 

 
 

      რომლის გამარტივებაც იძლევა ∠𝛼1′ = 𝑎𝑟𝑐 sin( 𝑅2 ∙ sin 𝛾𝑟′ ∙ √(𝑟 ∙ sin𝛼1)2 + (𝑂𝑆 + (𝑟 ∙ cos𝛼1))2) 
საბოლოოდ,  

∠𝛼1′ = 𝑎𝑟𝑐 sin( 𝑅2 ∙ sin (𝑎𝑟𝑐 tan ( 𝑟 ∙ sin𝛼1𝑂𝑆 + (𝑟 ∙ cos 𝛼1)))𝑟′ ∙ √(𝑟 ∙ sin𝛼1)2 + (𝑂𝑆 + (𝑟 ∙ cos𝛼1))2) 
რგოლების წერტილთა კოორდინატების დასადგენად განვიხილოთ 𝑆𝑀𝑀0, 𝑆𝑀′𝑀0′ და 𝑀0′𝑀′𝑂′ სამკუთხედები.   ∆𝑆𝑀𝑀0-დან      𝑀𝑦 = 𝑟 ∙ sin𝛼1 , ხოლო, 𝑀𝑥 = 𝑆𝑂 + 𝑟 ∙ cos 𝛼1 ,  𝑀𝑦′ = 𝑅2𝑆𝑀 ∙ sin 𝛾  

          აქედან,      𝛾 = 𝑎𝑟𝑐 tan (𝑀𝑀0𝑆𝑀0 ) , სადაც, 𝑆𝑀0 = 𝑂𝑆 + 𝑂𝑀0  ∆𝑆𝑀′𝑀0′ -დან     𝑆𝑀 = √(𝑀𝑀0)2 + (𝑆𝑀0)2  

          სადაც,      𝑀𝑀0 = 𝑟 ∙ sin 𝛼1  

თუ მიღებულ გამოსახულებას შევიტანთ 𝑀𝑦′ - ს გამოსათვლელ  გამოსახულებაში  

           მივიღებთ   𝑀𝑦′ = 𝑅2√(𝑟∙sin𝛼1)2+(𝑆𝑂+𝑟∙cos𝛼1)2 ∙ sin (𝑎𝑟𝑐 tan 𝑟∙sin𝛼1𝑆𝑂+𝑟∙cos𝛼1)  
     საბოლოოდ 

     𝑀𝑦′ = 𝑅2∙sin(𝑎𝑟𝑐 tan 𝑟∙sin𝛼1𝑆𝑂+𝑟∙cos𝛼1)√(𝑟∙sin𝛼1)2+(𝑆𝑂+𝑟∙cos𝛼1)2 ,      𝑀𝑥′ = 𝑆𝑀′ ∙ cos 𝛾 

     სადაც,     𝑆𝑀′ = 𝑅2𝑆𝑀 

            მიღებული გამოსახულებები შევიტანოთ 𝑀𝑥′ -ს გამოსათვლელ ფორმულაში. მივიღებთ  𝑀𝑥′ = 𝑅2√(𝑟 ∙ sin 𝛼1)2 + (𝑆𝑂 + 𝑟 ∙ cos𝛼1)2 ∙ cos (𝑎𝑟𝑐 tan 𝑟 ∙ sin𝛼1𝑆𝑂 + 𝑟 ∙ cos𝛼1) 
რომლის განმარტებას იძლევა      

𝑀𝑥′ = 𝑅2 ∙ cos (𝑎𝑟𝑐 tan 𝑟 ∙ sin𝛼1𝑆𝑂 + 𝑟 ∙ cos 𝛼1)√(𝑟 ∙ sin𝛼1)2 + (𝑆𝑂 + 𝑟 ∙ cos 𝛼1)2 
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ჩვენს მიერ გამოყვანილი ფორმულებით გამოვთვალოთ შესაბამისი კინემატიკური 

პარამეტრები და შევადგინოთ შესაბამისი ცხრილები. 
 

I მდებარეობა, როდესაც 𝜶 = 𝟎°. 
მაშინ,  

𝛼′ = 𝑎𝑟𝑐 sin( 
502 ∙ sin (𝑎𝑟𝑐 tan ( 13 ∙ sin0030 + (13 ∙ cos 00)))45,27 ∙ √(13 ∙ sin 00)2 + (30 + (13 ∙ cos 00))2) = = 𝑎𝑟𝑐 sin (2500 ∙ sin(𝑎𝑟𝑐 tan 0)45,27 ∙ √152100 ) = 𝑎𝑟𝑐 sin (2500 ∙ 018435,3) = 𝑎𝑟𝑐 sin 0 = 00. 

 

II მდებარეობა, როდესაც 𝜶𝟏 = 𝟒𝟓°. 
𝛼1′ = 𝑎𝑟𝑐 sin( 

502 ∙ sin (𝑎𝑟𝑐 tan ( 13 ∙ sin 45030 + (13 ∙ cos 450)))45,27 ∙ √(13 ∙ sin 450)2 + (30 + (13 ∙ cos 450))2) =    = 𝑎𝑟𝑐 sin(2500 ∙ sin(𝑎𝑟𝑐 tan(0,2345))45,27 ∙ √3432200,9 ) =𝑎𝑟𝑐 sin ( 562,51852,62) == 𝑎𝑟𝑐 sin0,3036 = 180. 
 

III მდებარეობა, როდესაც 𝜶𝟐 = 𝟗𝟎°. 
𝛼2′ = 𝑎𝑟𝑐 sin( 

502 ∙ sin (𝑎𝑟𝑐 tan ( 13 ∙ sin90030 + (13 ∙ cos 900)))45,27 ∙ √(13 ∙ sin 90)2 + (30 + (13 ∙ cos 900))2) =    = 𝑎𝑟𝑐 sin(2500 ∙ sin(𝑎𝑟𝑐 tan(0,4333))45,27 ∙ √1069 ) =𝑎𝑟𝑐 sin (2500 ∙ 0,39071480,1282 ) = 𝑎𝑟𝑐 sin0,66 == 420. 
 

IV მდებარეობა, როდესაც 𝜶𝟑 = 𝟏𝟑𝟓°. 
𝛼3′ = 𝑎𝑟𝑐 sin( 

502 ∙ sin (𝑎𝑟𝑐 tan ( 13 ∙ sin 135030 + (13 ∙ cos 1350)))45,27 ∙ √(13 ∙ sin 135)2 + (30 + (13 ∙ cos 1350))2) =     = 𝑎𝑟𝑐 sin( 2500 ∙ sin(𝑎𝑟𝑐 tan(0,4417))45,27 ∙ √84,4983 + 432,9603) =𝑎𝑟𝑐 sin ( 2500 ∙ sin 24045,27 ∙ 22,7477) == 𝑎𝑟𝑐 sin (1016,751029,78) = 𝑎𝑟𝑐 sin 0,99 =890. 
 

გამოვთვალოთ რგოლების წერტილთა კოორდინატები ოთხი მდებარეობისათვის. 

I მდებარეობა, როდესაც 𝜶 = 𝟎°. 𝐶𝑥 = 𝑆𝑂 + 𝑟 ∙ cos𝛼, 𝐶𝑥 = 30 + 13 ∙ 1 = 43, 𝐶𝑦 = 𝑟 ∙ sin 𝛼, 
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𝐶𝑦 = 13 ∙ 0 = 0; 
𝐶𝑥′ = 502 ∙ cos (𝑎𝑟𝑐 tan 13 ∙ sin 0030 + 13 ∙ cos 00)√(13 ∙ sin 00)2 + (30 + 13 ∙ cos00)2 = 2500 ∙ cos(𝑎𝑟𝑐 tan 0)43 = 250043 = 58,13; 
𝐶𝑦′ = 502 ∙ sin (𝑎𝑟𝑐 tan 13 ∙ sin0030 + 13 ∙ cos 00)√(13 ∙ sin 00)2 + (30 + 13 ∙ cos00)2 = 2500 ∙ sin(𝑎𝑟𝑐 tan 0)43 = 2500 ∙ sin 0043 = 0. 

 

II მდებარეობა, როდესაც 𝜶𝟏 = 𝟒𝟓°. 𝑀𝑥 = 𝑆𝑂 + 𝑟 ∙ cos 𝛼1, 𝑀𝑥 = 30 + 13 ∙ cos 450 = 30 + 13 ∙ 0,7071 = 39,1923; 𝑀𝑦 = 𝑟 ∙ sin𝛼1, 𝑀𝑦 = 13 ∙ sin 450 = 13 ∙ 0,7071 = 9,1923; 
𝑀𝑥′ = 502 ∙ cos (𝑎𝑟𝑐 tan 13 ∙ sin 45030 + 13 ∙ cos450)√(13 ∙ sin450)2 + (30 + 13 ∙ cos 450)2 = 2500 ∙ cos(𝑎𝑟𝑐 tan 0,2345)√1620,5347 = 2500 ∙ 0,974340,2558 == 60,5067; 
𝑀𝑦′ = 502 ∙ sin (𝑎𝑟𝑐 tan 13 ∙ sin 45030 + 13 ∙ cos450)√(13 ∙ sin450)2 + (30 + 13 ∙ cos 450)2 = 2500 ∙ sin(𝑎𝑟𝑐 tan 0,2345)√1620,5347 = 2500 ∙ sin13040,2558 == 562,540,2558 = 13,97. 

 

III მდებარეობა, როდესაც  𝜶𝟐 = 𝟗𝟎°. 𝑁𝑥 = 𝑆𝑂 + 𝑟 ∙ cos𝛼2, 𝑁𝑥 = 30 + 13 ∙ cos900 = 30 + 13 ∙ 0 = 30; 𝑁𝑦 = 𝑟 ∙ sin 𝛼2, 𝑁𝑦 = 13 ∙ sin 900 = 13 ∙ 1 = 13; 
𝑁𝑥′ = 502 ∙ cos (𝑎𝑟𝑐 tan 13 ∙ sin90030 + 13 ∙ cos 900)√(13 ∙ sin900)2 + (30 + 13 ∙ cos900)2 = 2500 ∙ cos(𝑎𝑟𝑐 tan 0,4333)√1069 = 2500 ∙ 0,920532,6955 == 70,38; 
𝑁𝑦′ = 502 ∙ sin (𝑎𝑟𝑐 tan 13 ∙ sin90030 + 13 ∙ cos 900)√(13 ∙ sin 900)2 + (30 + 13 ∙ cos 900)2 = 2500 ∙ sin(𝑎𝑟𝑐 tan 0,2345)√1069 = 2500 ∙ sin 23032,6955 =

= 2500 ∙ 0,390732,6955 = 29,8740. 
IV მდებარეობა, როდესაც 𝜶𝟑 = 𝟏𝟑𝟓°. 𝐿𝑥 = 𝑆𝑂 + 𝑟 ∙ cos 𝛼3, 𝐿𝑥 = 30 + 13 ∙ cos 1350 = 30 + 13 ∙ (−0,7071) = 20,8077; 𝐿𝑦 = 𝑟 ∙ sin𝛼3, 
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𝐿𝑦 = 13 ∙ sin1350 = 13 ∙ 0,7071 = 9,1923; 
𝐿𝑥′ = 502 ∙ cos (𝑎𝑟𝑐 tan 13 ∙ sin 135030 + 13 ∙ cos 1350)√(13 ∙ sin 1350)2 + (30 + 13 ∙ cos 1350)2 = 2500 ∙ cos (𝑎𝑟𝑐 tan 9,192320,8077)√9,19232 + 20,80772 = 2500 ∙ cos 24022,7477 =

= 2283,7522,7477 = 100,3946; 
𝐿𝑦′ = 502 ∙ sin (𝑎𝑟𝑐 tan 13 ∙ sin135030 + 13 ∙ cos 1350)√(13 ∙ sin1350)2 + (30 + 13 ∙ cos 1350)2 = 2500 ∙ sin(𝑎𝑟𝑐 tan 0,4417)√9,19232 + 20,80772 = 2500 ∙ sin24022,7477 =

= 2500 ∙ 0,406722,7477 = 44,6967. 
 

 გაანგარიშებული მონაცემების საფუძველზე დადგენილ იქნა გამავალი რგოლის 
მობრუნების კუთხეთა სიდიდეები და მექანიზმის წერტილთა კოორდინატები (ცხრილი 1, 
2 და 3). მექანიზმში გამავალი რგოლის წერტილთა სიჩქარეები იზრდებიან და მაქსიმუმს 
აღწევენ 1800-ზე, ხოლო, შემდეგ ისევ იწყებს კლებას საწყისი მდებარეობის მიღწევისას. 
 

ცხრილი 1 

მექანიზმის წერტილთა კოორდინატების გრაფიკული აგებების  
შედეგად მიღებული მონაცემები 

შემავალი რგოლის 
მდებარეობათა 

წერტილები 

შემავალი რგოლის 
წერტილთა 

კოორდინატები 

გამავალი რგოლის 
მდებარეობათა 

წერტილები 

გამავალი რგო-ლის 
წერტილის 

კოორდინატები 

C 43; 0 𝐶′ 57,93; 0 

M 39,19; 9,19 𝑀′ 60,19; 14,12 

N 30; 13 𝑁′ 69,34; 30,04 

L 20,81; 9,19 𝐿′ 102,54; 45,54 

 

 
ცხრილი 2 

მექანიზმის წერტილთა კოორდინატების ანალიზური კვლევის  
შედეგად მიღებული მონაცემები 

შემავალი რგოლის 
მდებარეობათა 

წერტილები 

შემავალი რგოლის 
წერტილთა 

კოორდინატები 

გამავალი რგოლის 
მდებარეობათა 

წერტილები 

გამავალი რგოლის 
წერტილის 

კოორდინატები 

C 43; 0 𝐶′ 58,13; 0 

M 39,19; 9,19 𝑀′ 60,50; 13,97 

N 30; 13 𝑁′ 70,38; 29,97 

L 20,80; 9,19 𝐿′ 100,39; 44,69 
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ცხრილი 3 

მობრუნების კუთხეთა სიდიდეები 

შემავალი რგოლის 
მობრუნების კუთხე 

შემავალი რგოლის 
მობრუნების კუთხის 

სიდიდე 

გამავალი რგოლის 
მობრუნების კუთხის 

სიდიდე 

გამავალი რგოლის 
მობრუნების კუთხე 𝛼 0 𝛼′ 0 𝛼1 450 𝛼1′  180 𝛼2 900 𝛼2′  420 𝛼3 1350 𝛼3′  890 𝛼4 1800 𝛼4′  1800 𝛼5 2250 𝛼5′  2710 𝛼6 2700 𝛼6′  3180 
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KINEMATIC STUDY AND MATHEMATICAL ANALYSIS OF BASED ON  
INVERSION  MECHANISM 

 
Tea Baramashvili, PhD Degree in Mechanical Engineering and Technology, Professor,  

Georgian Technical University, E-mail: baramashvili.t@gtu.ge 
 
Summary:  
In the article is stated an inverter constructed on the basis of geometric transformation - inversion 
properties. The kinematic study of a mechanism constructed based on geometric methods using the 
graphical software AutoCAD is considered. The paper uses mathematical expressions to determine 
the locations and coordinates of the inverter links that gives the possibility to determine the exact 
locations of the transmission mechanisms. 
 
Keywords:  
point, invertor, mechanism, inversion, construct. 
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MODERN APPROACHES TO DIGITALIZATION OF TRANSPORT 
CORRIDORS BETWEEN EUROPE AND ASIA 

 
Ali Abbasov, Dr., Prof., Institute of Control Systems of the Azerbaijan National Academy of 

Sciences, E-mail: pr.dr.abbasov@gmail.com 
Tofig Babayev, Dr., Institute of Control Systems of the Azerbaijan National Academy of 

Sciences, E-mail: tbabayev@bk.ru 
Azer Aliyev, Deputy head of Transport Quality Department, Ministry of Digital Development 

and Transport of the Republic of Azerbaijan, E-mail:  azer.aliyev@mincom.gov.az 
 
Summary: 
The current trends for digitalization of international supply chains were analyzed and on this basis the 
modern approaches to digitalization of transport corridors are proposed. The concept of digital transport 
corridors (DTC) was considered and based on the creation of federated network of the national eLogistics 
systems and data pipelines. The innovative technologies and blockchain solution were introduced to enable 
digital sovereignty, trust and secure data exchange between DTC participants of international corridors.  The 
application of the proposed approaches and solutions was demonstrated for digitalization of transport 
corridors between Europe and Asia, namely, for Trans-Eurasian routes EU-China and Trans-Caspian 
corridor. The national eLogistics systems architecture developed in the framework of the EU4Digital 
programme was considered and proposed for the deployment in the Eastern Partnership countries.  

Keywords:  
Digital transport corridors, national eLogistics systems, blockchain, GUAM-net, Trans-Caspian transport 
corrdior 

 

1. STATE OF THE ART IN DIGITALIZATION OF TRANSPORT AND LOGISTICS IN 
EUROPE AND ASIA 

The approaches and solutions for digitalization of transport and logistics sector of the global market 
have been actively developed by the international expert community since 2015-2016. In 2015 EU countries 
set up Digital Transport & Logistics Forum (DTLF) [1]. Within the framework of the DTLF the dedicated 
expert group was formed to develop interoperable information systems for TEN-T network of the EU 
transport corridors. The conceptual development of projects for the digitalization of logistics sector and 
transport corridors in the Eastern Partner (EaP) countries was started as well in 2015, when the topic of 
electronic logistics and digital transport corridors (DTC) was recognized as a priority and included in the 
Ministerial Declaration of the EU and EaP on the digital economy [2]. This declaration noted the importance 
of cross-border connections between transport infrastructure and transport corridors between the EU and 
partner countries, as well as the interoperability of multimodal electronic logistics platforms.  

In 2016 the UN Economic Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) published the results of 
its study project “The use of Logistics Information Systems for increased efficiency and effectiveness” [3]. 
The main objectives of UNESCAP study were to review the technical aspects of existing national and 
transnational logistics information systems (in the EU, Asia and Pacific), identify best practices and provide 
recommendations on regional technical standards for the establishment and utilization of logistics 
information systems. In accordance with UNESCAP recommendations the national eLogistics systems shall 
be implemented to digitalize business processes in all modes of transport and provide multi-modal services 
to their users. In 2017-2019 the Eurasian Economic Union (EAEU) countries declared digital transport 
corridors as one of its strategic priority of the EAEU Digital Agenda with the corresponding R&D project 
implemented for the development of DTC ecosystem concept [4]. 

mailto:pr.dr.abbasov@gmail.com
mailto:tbabayev@bk.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aazer.aliyev@mincom.gov.az
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In result of the above-mentioned R&D activities all major EU, EAEU and Asia-Pacific countries 
are deploying and planning in 2019-2022 the large scale projects for digitalization of their logistics sectors 
as well as national and international transport corridors:  FENIX and FEDERATED in the EU, DTC between 
Baltic and Black Sea in the EaP, digitalization of Trans-Caspian transport corridor involving Kazakhstan, 
Azerbaijan and Georgia, DTC ecosystem in the EAEU, NEAL-NET in China, Japan and Korea.           

2. MODERN TRENDS IN DIGITALIZATION OF TRANSPORT CORRIDORS BETWEEN 
EUROPE AND ASIA 

Eurasian transport corridors are considered to be the important components for building the 
transport and trade bridges between Europe and Asia. They play the essential role in the formation of the 
main transcontinental supply chains which are currently in the stage of major transformation. To make this 
transformation smooth and effective the new elements of transport and digital infrastructures are required 
to provide the seamless integration of the national segments of the Eurasian network of transport corridors.       

The current trends for digitalization of international supply chains were analyzed and the modern 
approaches to digitalization of transport corridors proposed at the regional conference on digital economy 
held in Azerbaijan in April 2022 [5]. Supply chain digitalization is about the transformation of analog and 
paper-based logistics processes into digital ones by establishing dedicated master data that aggregates 
information from across the entire international supply chain and transport corridor, as well as information 
from some external sources of transport and logistics technological systems. The digitalization of transport 
and logistics processes presents a powerful opportunity to transform international supply chains and is based 
on the following advantages and trends: 

• Opportunities for automation which allows to speed up all the processes in the international supply 
chains and transport-logistics operation;   

• Keeping supply chain participants cohesive and connected which creates opportunities for connectivity 
of disparate systems, enable communication across the entire chain and create a single information space 
around it; 

• Leveraging data for decision-making allows to gather and analyze massive amounts of information in 
order to use these data for the facilitation of decision-making, building strategies and planning any scenario 
for your supply chains control. 

The practical example of deploying the above mentioned trends is considered to be the concept for 
digitalization of international transport corridors which has been developed by the expert community of the 
EU4Digital Working Group for eLogistics and DTC in the EaP countries [6]. This concept is based on the 
creation of federated ecosystem of platforms, which integrates information resources of the participants of 
international transport corridor to create data pipeline for multi-modal cargo transportation and provide 
different services for business and government thus enabling more effective transit, control & monitoring 
of transcontinental cargo flows via the territories of countries involved. To implement such concept DTC is 
to be composed of national multimodal eLogistics systems (NELS) built on the core integration platform 
capable to serve multimodal cargo shipments via sea, railway, road and air transportation in the participating 
countries.  Such platforms are considered to become the Building Blocks of digital infrastructure which can 
be developed for the effective digitalization of international supply chains and cargo transportation via main 
Eurasian transport corridors. 

In result of R&D actions undertaken in the course of HDM initiative in the EaP countries and 
EU4Digital Facility project [7] the DTC common vision with the core solution for NELS platforms have 
been developed by experts of eLogistics and DTC Working Group. The functional scheme of such platform 
is shown on Fig.1.   
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Fig. 1. Functional architecture of NELS platform in the EaP 

3. DIGITALIZATION APPROACHES TO THE WEST-EAST AND TRANS-CASPIAN 
TRANSPORT CORRIDORS 

In 2020 -2021 by the initiative of Azerbaijan Ministry of Transport, Communication and High 
Technologies the above mentioned principles and solutions were used for digitalization concept of the 
transport corridor uniting GUAM countries (Azerbaijan, Georgia, Ukraine and Moldova) by creating the 
GUAM-NET platform [8]. Later on the corresponding pilot project proposal was filed to the European 
Commission for EU4Digital Facility project, stage II.   

In June 2021 the corresponding approach was used to present the digitalization solution for the 
Europe - Asia transport corridor at the NEAL-NET Technical meeting organized by Chinese, Japan and 
Korean experts, the proposed functional scheme is shown on Fig.2 

 

 
Fig. 2. Digitalization approach to the transport corridor EU- China 
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In view of the latest changes in the transcontinental transit cargo flows from China to Europe the 
proposed approach has been used as well for the development of digitalization concept for Trans-Caspian 
international transport route involving CAREC countries, see Fig. 3. 

 

 

Fig. 3. Digitalization approach to the Trans-Caspian transport corrdior 

The proposed approach and DTC concept appears to be very much in line with the digitalization 
strategy of CAREC countries in the eLogistics area which plan the following activities by 2030: 

• Creating a regional hub for the transit of goods from Asia to Europe through the transformation of the 
logistics and transportation sectors;  

• An integrated transit and transportation system to be developed as a tangible tool to enhance the cross-
border transit potential and lead to freer movement of goods and services;  

• The development of a cross-border e-logistics platform to support the information exchanges 
underpinning cross-border and transnational supply chains. 

Specific attention will be paid in the CAREC region to the potential of integrating logistics, customs 
clearance, finance, and insurance functions on a single unified platform. Development of such platforms for 
the region can reduce transaction costs, improve transparency and accountability, and reduce delays and 
other associated risks for transit cargo flows. 
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დავით ჯაფარიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ელ. ფოსტა: d_japaridze@gtu.ge 

 

რეზიუმე:  

საქართველოს სატრანსპორტო-სატრანზიტო დერეფნის მნიშვნელობა, მსოფლიოში ბოლო 
პერიოდში მიმდინარე მოვლენებისა და საქართველოს ევროინტეგრაციის შესაძლებლობის 
გათვალისწინებით, კიდევ უფრო გაიზარდა. ამიტომაც ქვეყანაში სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურის და მისი მართვის სისტემური გაუმჯობესების საკითხებს, 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. კვლევის ძირითად ამოცანას, სატრანსპორტო 

სისტემის მართვის სქემის გასაუმჯობესებლად სწორი პრიორიტეტების შედგენა 
წარმოადგენდა. შესაბამისად, მისი დამუშავებისათვის ცხრილის სახით შევადგინეთ 
ამოსავალი მონაცემები, ჩამოვაყალიბეთ საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის მართვის 
სქემატური მოდელი და რეკომენდაციები შედეგების გასაუმჯობესებლად.  
  

საკვანძო სიტყვები:  

ტრანსპორტი, სისტემა, მართვა, სქემა, მოდელი. 

 

შესავალი:  
საქართველოს გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობას მნიშვნელოვანი როლი აკისრია 

ქვეყნის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სამხრეთ კავკასია ერთ-ერთი უმოკლესი 
გზაა შუა აზიიდან ევროპამდე და საკმაოდ მიმზიდველია საერთაშორისო 
გადაზიდვებისათვის. რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის გამო - რომელიც უზარმაზარი 
გამოწვევაა მსოფლიო უსაფრთხოების თვალსაზრისით - საქართველოს სატრანსპორტო 
დერეფნის მნიშვნელობა, მისი კონკურენტუნარიანობისა და გეოსტრატეგიული მდებარეობის 
გათვალისწინებით კიდევ უფრო გაიზარდა, ამიტომაც ქვეყანაში სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურის და მისი მართვის სისტემური გაუმჯობესების საკითხებს 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.    

საქართველოს სატრანსპორტო სისტემა მოიცავს სარკინიგზო და საავტომობილო გზებს,  
საჰაერო და საზღვაო ცენტრებს,  სამგზავრო და სატვირთო ტერმინალებსა და საკმაოდ მძლავრ 
სხვა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურასა და საშუალებებს. სატრანზიტო ფუნქციის 
გათვალისწინებით, საქართველოს ეკონომიკური ზრდა და მდგრადი განვითარება მეტწილად  
დამოკიდებულია მისი, როგორც სატრანზიტო ქვეყნის, პოტენციალის ეფექტურ გამოყენებაზე. 
ამასთან საქართველოს განაცხადი გახდეს ევროკავშირის წევრი, კიდე უფრო რეალურსა და 
ხელშესახებს ხდის პოზიტიურ შედეგებს, რომელსაც ევროინტეგრაციის შედეგად მიიღებს 
ქვეყანა. ცხადია ის უნდა ეფუძნებოდეს ევროკავშირის წევრობის ყველა კრიტერიუმის 

mailto:boris.gitolendia@gtu.ge
mailto:d_japaridze@gtu.ge
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უპირობო შესრულებას რაც თავის მხრივ ითვალისწინებს რეფორმებს ტრანსპორტის სფეროში1. 

დღევანდელი მოთხოვნები, ევროკავშირის სატრანსპორტო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, 
მოკლედ შეიძლება ფორმულირებულ იქნას შემდეგი სტანდარტების სახით: ეფექტურობა, 
უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა.  შესაბამისად საქართველოს სატრანსპორტო  სისტემის 
მართვის სქემის გაუმჯობესება, არის ის მიმართულება რომელმაც დარგს განვითარების 
უკეთესი შესაძლებლობა უნდა მისცეს.  

 

ძირითადი ნაწილი:  

ტრანსპორტი და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა უდიდეს სტრატეგიულ როლს 
ასრულებს ნებისმიერ სახელმწიფოში, რადგანაც მათზე ბევრადაა დამოკიდებული ქვეყნის 
ეკონომიკის, საზოგადოებრივი ცხოვრების, კულტურის, მეურნეობის და სხვა საჭირბოროტო 
საკითხების განვითარება და გაძლიერება. აქედან გამომდინარე, ის სახელმწიფო, სადაც 
სატრანსპორტო და სამიმოსვლო პრობლემა მეტნაკლებად მოგვარებულია, ითვლებოდა და 
ითვლება განვითარებულ და სწრაფად პროგრესირებად ქვეყნად.  

აღმოსავლეთ-დასავლეთს შორის სატრანზიტო როლის გაზრდა გულისხმობს როგორც 

ტრადიციული სახეობების სატრანსპორტო გადაზიდვებს, ასევე ენერგეტიკული რესურსების 

გადატანასაც. მსგავსი საერთაშორისო ფუნქცია აძლიერებს დასავლეთისა და აღმოსავლეთის 

სახელმწიფოების ინტერესს საქართველოს - როგორც სატრანსპორტო ღერძზე მდებარე ქვეყნის 

- დემოკრატიული და სტაბილური განვითარების მიმართ, რაც გულისხმობს საქართველოში 

დემოკრატიული ინსტიტუტების, თავისუფალი საბაზრო ურთიერთობებისა და მიმზიდველი 

საინვესტიციო გარემოს ჩამოყალიბების ხელშეწყობას. ამის გარდა, სატრანზიტო ფუნქციის 

შესრულება საჭიროებს მჭიდრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებას მეზობელ 

სახელმწიფოებთან და, ზოგადად, რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავებას. სწორედ 

ამიტომაც, საქართველოსთვის სატრანსპორტო  სისტემის მართვის სქემის გაუმჯობესება და 

ევროპულ სტანდარტებთან მიახლოება უნდა იყოს და არის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული 

ამოცანა. 

საქართველოს ტრანსკავკასიური მაგისტრალის ეფექტიანობის ამაღლების გზაზე ერთ-

ერთი ძირითადი ამოცანა სწორი პრიორიტეტების შედგენაა რომლისთვისაც მიზანშეწონილია 

სატრანსპორტო სისტემის მენეჯმენტში ვიხელმძღვანელოთ საქართველოს ტრანსპორტის 

მართვის სქემით. ამ სტატიაში, მისი დამუშავებისათვის შევადგინეთ ამოსავალი მონაცემები 

რომელიც ასახულია ცხრილში (იხ. ცხრილი  №1 ) 

საქართველო მსოფლიოს განუყოფელი ნაწილია და ბუნებრივია, მისი განვითარება 

საერთო ტენდენციების კალაპოტში ხდება. ეროვნული მეურნეობის, მათ შორის 

სატრანსპორტო სისტემის აღორძინება დღეს შეუძლებელი იქნება საბაზრო ეკონომიკის 

შესაბამისი ინსტიტუციური სისტემის ჩამოუყალიბებლად, მთლიანად სისტემური 

ტრანსფორმაციის გარეშე. საზოგადოებრივი ცხოვრების განმსაზღვრელი სფეროები ახალი 

გარემოს შესაფერისად უნდა შეიცვალოს, ეს კი ეროვნული ტრადიციების და ორიენტაციის 

გათვალისწინებით უნდა მოხდეს, რისთვისაც გამუდმებით უნდა იზრუნო სათანადო გარემოს 

შესაქმნელად ქვეყნის შიგნით და მის გარეთ.  

ამ თემაზე მსჯელობისას ობიექტურად დგება სოციალურ-ეკონომიკური ცხოვრების 

ეროვნული მოდელის შემუშავების მიზანშეწონილობის საკითხი. საკმაოდ ძნელია 

                                                           
1  „ასოცირების შესახებ შეთანხმება"  -  ევროკავშირის ოფიციალური ჟურნალი - თავი VI, დანართი XIV- 2014. 
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განვითარების საუკეთესო მოდელის შექმნა, რადგან ქვეყნების განუმეორებელი 

თავისებურებებიდან გამომდინარე, არ არსებობს ყველა მათგანისთვის საერთო “იდეალური 

მოდელი”. 
ცხადია, ამ გზით შეგვიძლია შევიმუშაოთ საქართველოს ტრანსპორტის განვითარების 

ისეთი განსხვავებული მოდელი, რომელიც ყველაზე უკეთ დაუკავშირებს ქვეყნის პირობებსა 

და შესაძლებლობებს საერთო-ადამიანურ კანონზომიერებებსა და იდეალებს. 

განვითარების თანამედროვე ტენდენციების გათვალისწინებით, საქართველოს 

სატრანსპორტო სისტემის პერსპექტივა, სავარაუდოდ, ასე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ: 

„საქართველოს გააჩნია ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური მდებარეობა, რათა თანამედროვე 

ევროპა-აზიის სატრანსპორტო კორიდორში მონახოს თავისი ადგილი და შეასრულოს 

რეგიონში ლიდერის როლი, როგორც ძლიერ კულტურულ ტრადიციებზე ორიენტირებულმა 

ქვეყანამ“.  

ცხრილი #1 

სატრანსპორტო სისტემის მართვის სქემის შედგენის ამოსავალ მონაცემთა სიმრავლე 

 

 
 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე ჩამოვაყალიბეთ საქართველოს ტრანსპორტის 
განვითარების სქემატური მოდელი. იგი უნდა ითვალისწინებდეს: 

1. უახლესი ტექნიკისა და ტექნოლოგიების გამოყენებაზე, ორიენტირებულ, 

შესაბამის მართვის სისტემას; 
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2. სისტემა უნდა იყოს ადაპტური, ტრანსფორმაციული; 
3. ოპტიმალური; 
4. შესაბამისად დინამიური. 
სახელმწიფოს წინაშე დგას სამი ამოცანა: ეფექტიანობის, ადაპტურობისა და 

ოპტიმალურობის. სისტემა წარმოადგენს გარკვეულ მთლიანობას, რომლის შემადგენელი 
ელემენტები ღია ეკონომიკურ სისტემაში ფუნქციონირებენ ცალ-ცალკე, მაგრამ 
ემსახურებიან ერთიანი წარმატების მიღწევას. დგება ცენტრო-პერიფერიული 
ურთიერთობის პრობლემა, რომლის გადაწყვეტაც უმნიშვნელოვანესია ზოგადად 

ტრანსპორტის განვითარებისთვის. 
ჩვენი აზრით, თანამედროვე სატრანსპორტო გადაზიდვები ხასიათდება ორი 

ძირითადი ნიშნით: 

1. ტექნიკურ-ტექნოლოგიურ-ინფორმაციული; 

2. გლობალური. 
ამ ორი ნიშნით განსაზღვრულ სატრანსპორტო სისტემის განვითარების და მისი 

სახელმწიფოებრივი მართვის სქემას საფუძვლად უნდა დაედოს რიგი პრინციპებისა, 
რომელთაგან უმთავრესია: სატრანსპორტო საშუალებების სახეობები, ოპტიმალურობა 
დროისა და დანახარჯების მიხედვით, ადაპტურად ასახვის რეალურობა და ა.შ., ხოლო 

შედეგად მივიღოთ ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური უსაფრთხოება, 
ტვირთნაკადების მოცულობის გადიდება, დასაქმების ზრდა და სხვა. (იხ. სქემა). 

 

დასკვნა:  

საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის ეფექტურობისა და შესაბამისად 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების საქმეში უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფოს როლი. ეს 
საკითხი ნებისმიერ ქვეყანაში აქტუალურია, მითუმეტეს ისეთ პირობებში, როგორც დღეს 
საქართველოა -  ჯერ კიდევ მიმდინარეობს საკუთარი იერსახის ეკონომიკის მოდელის და 
შესაბამისად სატრანსპორტო სისტემის მართვის სქემების მოძიების საკმაოდ რთული 
პროცესი. 
 ჩატარებული კვლევის საფუძველზე მიღებული შედეგები შეიძლება ჩამოყალიბდეს 

შემდეგი სახით: 

1. საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა ქმნის ხელსაყრელ პირობებს 

ტრანსკავკასიური სატრანსპორტო მაგისტრალის შემდგომი განვითარებისათვის. 

საქართველოზე გადის ცენტრალურ აზიასა და ევროპას შორის დამაკავშირებელი 

მაგისტრალებიდან უმოკლესი გზა. აღნიშნულის გამოყენებით და სწორი 

სახელმწიფოებრივი პოლიტიკის გატარებით შესაძლებელია ტრანსკავკასიური 

მაგისტრალის უპირატესობის მოპოვება ისეთ ალტერნატიულ - კონკურენტულ 

კორიდორებთან შედარებით როგორებიცაა: ჩრდილოეთის (რუსეთის ტერიტორიაზე 

გამავალი) და სამხრეთის (ირანისა და თურქეთის ტერიტორიის გავლით) მაგისტრალები. 

საკითხის სიმწვავეს და აქტუალობას ზრდის ისიც, რომ ცენტრალურ აზიაში 

თავმოყრილია ნავთობის და გაზის მსოფლიო მარაგების მნიშვნელოვანი ნაწილი, 

რომელთაც უმეტეს წილად დასავლეთის ინდუსტრიული სახელმწიფოები მოიხმარენ. 

ამავე დროს ცენტრალური აზიის სახელმწიფოები დაადგნენ დაჩქარებული 

ინდუსტრიული განვითარების გზას, რაც მომავალში აუცილებლად გაზრდის 

ტვირთნაკადების მოცულობას დასავლეთიდან ცენტრალური აზიისაკენ;  
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2. საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის მართვის სქემის შესწავლისას მნიშვნელოვანია 

მოხდეს ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის ტვირთნაკადების პროგნოზირება, რუსეთის 

მიმართ დაწესებული სანქციების გათვალისწინებით და მის გარეშეც. არსებული 

გადაზიდვების სტრუქტურის საავტომობილო და სარკინიგზო მაგისტრალების, საზღვაო 

პორტების და ლოჯისტიკური ცენტრების მდგომარეობის შესწავლა, მათი რეაბილიტაციის 

შეფასება და პერსპექტიული განვითარების პროექტების შექმნა; განსახორციელებელია 

მთელი რიგი სამუშაოები საბაჟო და სასაზღვრო პროცედურების ანალიზის 

შესწავლისათვის; დღის წესრიგში დგას მათი გამარტივებისა და ამ სისტემაში 

ინფორმაციული და თანამედროვე სახეობათა, განსაკუთრებით მულტიმოდალური 

სატრანსპორტო სისტემების განვითარების შესაძლებლობათა შესწავლა და მათი 

განხორციელება; დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს საჰაერო მიმოსვლის მართვის 

ორგანიზაციის სრულყოფას; საავტომობილო გზების განვითარებას, საგზაო საფარის 

ხარისხის კონტროლის სრულყოფას; საგზაო მშენებლობის ეკონომიკური საფუძვლების 

შესწავლას; ტრანსპორტის საწარმოთა, მსხვილი სატრანსპორტო დარგების 

რეკონსტრუქციისა და პრივატიზაციის ამოცანათა შესწავლას; ეკოლოგიის საკითხებს; 

ინსტიტუციური მენეჯმენტის სრულყოფას. 

3. აღნიშნული მოდელი მიუთითებს, რომ სატრანსპორტო დერეფნის შემდგომი 

განვითარებისათვის საჭიროა უახლესი ტექნიკის და ტექნოლოგიების, აგრეთვე 

მენეჯმენტის უახლოესი მეთოდების გამოყენება; ოპტიმალურობის პრინციპების 

დანერგვა ნებისმიერი სატრანსპორტო ამოცანების გადასაწყვეტად; საჭიროების 

შემთხვევაში ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდებით მიზნის მიღწევის მაქსიმიზაციის 

ღონისძიებათა დამუშავება; სატრანსპორტო ფირმების და კომპანიების 

ტრანსფორმაციულობის უზრუნველყოფა გარე და შიგა ფაქტორების გავლენით; 

სატრანსპორტო კორიდორის დინამიურად მზარდი განვითარების უზრუნველყოფა. 

თუ გავითვალისწინებთ იმ ღონისძიებათა კომპლექსის სიდიდესა და მნიშვნელობას, 

რომელსაც ტრანსპორტი უზრუნველყოფს ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკაში, შეიძლება ითქვას, 

რომ საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის სრული მოდერნიზაცია და ევროპულ და 

საერთაშორისო სტანდარტებთან ადაპტირება, რეგიონალური ინტეგრაციის ჭრილში შეიძლება 

გახდეს ეკონომიკის შემდგომი განვითარებისა და ეროვნული გრძელვადიანი მიზნების 

მიღწევის საკვანძო წერტილი და მძლავრი ინსტრუმენტი. საქართველოს სატრანსპორტო  

სისტემის მართვის სქემის გაუმჯობესება და ევროკავშირის სტანდარტებთან ადაპტირება, 

საქართველოს მოქალაქეებსა და ბიზნესს სრულიად ახალ შესაძლებლობებს გაუხსნის და ხელს 

შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

1. ბიზნესისა და ეკონომიკის ცენტრი - სატრანსპორტო–ლოჯისტიკური დარგი 

საქართველოში: ძირითადი გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები  - 2017; 

2. ვლადიმერ ბოცვაძე - საერთაშორისო ლოგისტიკური ბაზრების შექმნის სამეცნიერო–
ტექნიკური საფუძვლები - სტუ -  2013; 

3. ბორის გითოლენდია – საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის ევროპულ და 

საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებისა და შემდგომი თავსებადობის გზები - 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო რეცენზირებადი სამეცნიერო-

ანალიტიკური ჟურნალი “ეკონომისტი”,  #3 – 2018; 
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4. ბორის გითოლენდია - სადოქტორო დისერტაცია „საქართველოს სატრანსპორტო 

დერეფნის განვითარების ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის 

მიმართულებები“ - სტუ - 2011. 

 

 

ინტერნეტ წყაროები: 

- https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/transport_en 

- http://www.economy.ge/?page=ecopolitic&s=20  
 

 
ISSUES OF IMPROVING THE TRANSPORT SYSTEM MANAGEMENT 

SCHEME OF GEORGIA 
 

Boris Gitolendia, Doctor of Business Administration; Associate Professor at  
Georgian Technical University, E_mail: boris.gitolendia@gtu.ge 

David Japaridze, Doctor of Business Administration; Assistant-Professor at  
Georgian Technical University, E_mail: d_japaridze@gtu.ge 

  
Summary:  
The importance of the transport-transit corridor of Georgia has significantly increased, following the recent 
events in the world and the possibility of Georgia's European integration. Therefore, issues related to the 
systematic improvement of transport infrastructure and its management are very important for the country.  
The aim of the research was to draw up the right priorities for improving the transport system management 
scheme. Accordingly, for the processing, we have compiled the initial data in the special form, 
established the schematic model of the transport system management of Georgia and provided 
recommendations for improving the results. 
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Transport, System, Management, Scheme, Model. 
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RESEARCH AND INNOVATION IN TRANSPORT IN THE EU 
FRAMEWORK PROGRAMME HORIZON EUROPE 

 
Tofig Babayev, Dr., Institute of Control Systems of the Azerbaijan National Academy of 

Sciences, E-mail:  tbabayev@bk.ru 
Khalida Melikova, Regional Innovative Technologies Academy (R.I.T.A.),  

E-mail: khalida@myself.com 
 

Summary:  
Reducing transport's impact on the climate and natural environment is the most urgent priority, and aligns 
with broader EU transport, climate and energy goals. The evolution of transport research and innovation 
(R&I) in the EU can be followed through the transport contents in the successive Framework Programmes 
on R&I. Horizon Europe, 9th FP with a budget of €95.5 billion (2021-2027) is the EU’s key funding 
programme for R&I including transport and mobility theme. The second HE’s Work Programme concerning 
Climate, Energy and Mobility envisages about 62 Calls for transport research proposals for 2023-2024. HE 
is open to researchers from around the globe who are encouraged to team up with EU partners in preparing 
proposals. 
 
Keywords:  
European Union, Framework Programme, transport, research, development, innovation, international 
cooperation, Horizon Europe. 

 
1. INTRODUCTION 

Transportation is an integral part of our lives. Nevertheless, air pollution, noise, vibration and other 
factors lead to the fact that transport affects negatively the climate, environment, and ultimately human 
health.  

Reducing transport's impact on the climate and natural environment is the most urgent priority, and 
aligns with broader EU transport, climate and energy goals. [1]. 

    In turn, transport systems needs to adapt to global realities such as climate change and digitalization. 
    The Strategic Transport Research and Innovation Agenda (STRIA) [2] outlines, what the EU is 

doing to speed up the research and innovation needed to radically change transport. It sets out the areas 
where the EU needs to act in concentration with EU countries and stakeholders to radically 
change transport. Seven roadmaps covering such priorities as electrification, alternative fuels, vehicle 
design and manufacturing, connected and automated transport, infrastructure, network and traffic 
management systems, smart mobility and services, describe how to speed up work and deliver in the short 
and long term.  

   Transforming transport will also be key to delivering the EU's next research and innovation funding 
programme and in particular the Horizon Europe Mission area on climate-neutral and smart cities. EU 
Missions, being a novelty of the Horizon Europe research and innovation programme for the years 2021-
2027, are a new way to bring concrete solutions to some of our greatest challenges. They have ambitious 
goals and will deliver concrete results by 2030. They will deliver impact by putting research and innovation 
into a new role, combined with new forms of governance and collaboration, as well as by engaging citizens. 

   The evolution of transport research and innovation in the EU can be followed through the transport 
contents in the successive Framework Programmes on Research and Innovation [3]. 

   Since the foundation of the European Community in 1957 the idea to support research and innovation 
on a European scale has always been central as researches conducted separately in different countries by 
small organizations with limited budgets could not solve global problems. After several years of discussions 
European Institutions agreed to dedicate financial resources to support so-called Framework Programme 

mailto:tbabayev@bk.ru
mailto:khalida@myself.com
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(FP) as the new research-related policy instrument in the European Union. With the final objective of 
defining and implementing an overall development, research, and demonstration strategy at the Community 
level, the European Commission established the First Framework Programme covering three years from 
1984 to 1987. The total budget dedicated to the Programme was €3.75 billion and was split according to 7 
scientific and technical objectives. The First FP was implemented successfully and since then in the next 35 
years 7 FPs were adopted and implemented. FPs aimed at encouraging European industries’ competitiveness 
on a global scale by supporting enterprises, research centres, and universities in their research and 
development activities. Over the years financial support for Framework Programmes increased, and 
thematic priorities, as well as intervention modalities, have been adapted to the emerging EU’s needs. 

 
Tab. 1 

EU Framework Programmes budgets growth 
 

ID Framework Programme Period 
Budget  

(billions of €) 

FP1 First 1984–1987 3.8 

FP2 Second 1987–1991 5.4 

FP3 Third 1990–1994 6.6 

FP4 Fourth 1994–1998 13.2 

FP5 Fifth 1998–2002 15.0 

FP6 Sixth 2002–2006 17.5 

FP7 Seventh 2007–2013 55,8 

FP8 Horizon 2020 (Eighth) 2014–2020 80 

FP9 Horizon Europe 2021–2027 95.5 

 
    Since 1994, starting with Forth Framework Programme, all framework programmes on research and 

development included the transport component.  
 
 
HORIZON EUROPE 

   The last, 9th Framework Programme called Horizon Europe (2021-2027) is the EU’s key funding 
programme for research and innovation also including transport and mobility theme. The programme with 
a budget of €95.5 billion facilitates collaboration and strengthens the impact of research and innovation in 
developing, supporting and implementing EU policies while tackling global challenges.  

   Horizon Europe focuses on three pillars: I. Excellent science, II. Global Challenges & European 
Industrial Competitiveness, III. Innovative Europe, tackles climate change and helps to achieve the UN’s 
Sustainable Development Goals and boosts the EU’s competitiveness and growth. 
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         Horizon Europe’s budget allocates more than €53 billion for  pillar II covering 7 clusters:  
1. Health;  
2. Culture, Creativity and Inclusive Society; 
3. Civil Security for Society;  
4. Digital, Industry and Space;  
5. Climate, Energy and Mobility;  
6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment;  
7. Non-nuclear direct actions of the Joint Research Centre. 

      Claster 5  aims to fight climate change by better understanding its causes, evolution, risks, impacts 
and opportunities, and by making the energy and transport sectors more climate and environment-friendly, 
more efficient and competitive, smarter, safer and more resilient. €1.21 billion of funding is available for 
Climate, Energy, and Mobility R&I projects. 

     In 15 March 2021 the first strategic plan for Horizon Europe was adopted. The strategic plan sets the 
strategic orientations for the targeting of investments in the programme's first four years. It ensures that EU 
research and innovation actions contribute to EU priorities, including a climate-neutral and green Europe, a 
Europe fit for the digital age, and an economy that works for people. 

     The priorities set out in Horizon Europe's strategic plan are implemented through the Horizon 
Europe’s work programmes. It outlines opportunities for funding research and innovation through thematic 
call for proposals and themes. It sets out funding opportunities for research and innovation activities through 
thematic calls for proposals and topics.  

    Through the programme, special attention will be given to ensuring cooperation between 
universities, scientific communities and industry, including small and medium enterprises, and citizens 
and their representatives, in order to bridge gaps between territories, generations and regional cultures, 
especially caring for the needs of the young in shaping Europe’s future.  
 
INTERNATIONAL COOPERATION  

     Multilateral research and innovation initiatives are the most effective way to tackle challenges facing 
our world - climate, health, food, energy and water - that are global by nature. Working together reduces 
the global burden, pools resources and achieves greater impact. That is why International cooperation in 
research and innovation is a strategic priority for the EU. Horizon Europe, the research and innovation 
funding programme 2021-2027 is one of the main tools to implement Europe’s strategy for international 

https://cinea.ec.europa.eu/news/horizon-europe-eur-121-billion-funding-available-climate-energy-and-mobility-ri-projects-2021-12-03_en
https://cinea.ec.europa.eu/news/horizon-europe-eur-121-billion-funding-available-climate-energy-and-mobility-ri-projects-2021-12-03_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_en
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cooperation. The programme is open to researchers and innovators from around the globe who are 
encouraged to team up with EU partners in preparing proposals[5]. 

     Horizon Europe’s approach to international cooperation consist of multilateralism and purposeful 
openness, combined with targeted actions with key third-country partners. Actions focus on aligning 
national, European and global efforts and investments in research and innovation areas that contribute 
towards achieving key European Commission priorities. 

Horizon Europe encourages international participation in different ways such as: 
 its broadened association policy that allows more non-EU third countries to become to associated 

to the programme 
 topics encouraging or requiring international cooperation 
 joint or coordinated calls 
 exceptional EU funding for participants from non-associated third countries 
 twinning activities with entities from non-associated non-EU countries 
 topics contributing to the implementation of multilateral or bilateral agreements or initiatives 

 
  The Horizon Europe-s strategic plan sets out four strategic orientations for research and innovation 

investments under Horizon Europe for the next four years.  
 Promote open strategic autonomy 
 Restore ecosystems 
 Make Europe climate neutral & digitally enabled 
 Create a more resilient & democratic European Societ 

    International cooperation underpins all four orientations, as it is essential for tackling many global 
challenges.  

 
HOW TO PARTICIPATE? 

There are some key steps to be passed for getting funding under Horizon Europe FP: 
- Finding a call  
- Finding partners, forming a consortium  
- Registration of organization  
- Proposal writing 
- Submission of proposal 

The European Commission advertises grant opportunities through calls for proposals. Calls for proposals 
under Horizon Europe are normally advertised for 2 years by Work Programmes. The first Work 
Programme, which provided financing of projects within Cluster 5, was envisaged for 2021-2022. The next  
Work Programme concerning Climate, Energy and Mobility is worked out for the next 2 years 2023-2024  
and envisages about 62 Calls for transport research proposals. The new Work Programme coveres following 
research directions:  

 
- Clean and competitive solutions for all transport modes: 
Zero-emission road transport (12 Calls) 
Aviation (8 Calls)  
Waterborne transport (15 Calls) 
Transport-related health and environment (2 Calls) 
 
-Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods:  
Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) (10 Calls) 
Multimodal transport, infrastructure and logistics (8 Calls) 
Safety and resilience (6 Calls) 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
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     Cross-cutting actions - Support for dissemination events in the field of Transport Research (1 Call). 
     Call for proposal includes all the information needed to submit a proposal.  The call text defines the 

scope, targeted objectives and outcomes, eligibility criteria and evaluation criteria.  
     The second step towards getting funding is Finding partners and forming a consortium. Assembling 

the right team is a key part of developing a project proposal. Consortium for a project consists normally of  
3 organizations representing Member States or Associated countries and partners from other countries 
according to eligibility requirements of a call. 

     Any organization wanted to participate in a project proposal, has to have an EU Login account to log 
in on the Funding &Tenders Portal, and to be registered and have a 9-digit Participant Identification Code 
(PIC). This unique identifier of the organization will be used as a reference by the Commission in any 
interactions. 

     In the project proposal's text, the specific objectives for the project,  the work programme’s topic to 
which a proposal relates, description, and explanation of the overall concept underpinning the project must 
be indicated. Proposers should describe the positioning of the project e.g. where it is situated in the spectrum 
from ‘idea to application’, or from ‘lab to market, referring to Technology Readiness Levels (TRL) where 
relevant.   

     Horizon Europe supports different types of projects such as: 
• Research and Innovation Actions (RIA)  
• Innovation Actions (IA)  
• Coordination and Support Actions (CSA)  
• Innovation and Market Deployment Actions (IMDA)  
• Training and Mobility Actions (TMA) 

    For Research and Innovation Actions (RIA) and Innovation Actions (IA) projects, it is required to 
have a minimum TRL  to apply for funding in Horizon Europe like in some other funding programmes.  
TRLs range from 1 to 9, with being 9 the highest level of technology, i.e., the most mature one. Their 
purpose is to measure the maturity level of technology throughout its research, development, and 
deployment phase progression. 

    Proposals must be submitted only electronically using the Portal Submission System. 
   Detailed information on EU Horizon Europe open calls, finding partners and  participation rules is 

available on Funding &Tenders Portal [3]. 
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ჩაის მწვანე ფოთლის საფიქსაციო-საგრეხი მოწყობილობა 
 

გივი გოლეთიანი, პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  

ელ. ფოსტა:  gia_goletiani@yahoo.com 

ზურაბ ლაზარაშვილი, პროფესორი, სტუ, ელ. ფოსტა: z.lazarashvili@gtu.ge 

თამაზ ისაკაძე, ასოც. პროფესორი, სტუ,  ელ. ფოსტა: t.isakadze@gtu.ge 

მარიამ თიკანაშვილი, მაგისტრანტი, სტუ, ელ. ფოსტა: mari_tikanashvili@yahoo.com 

გივი გუგულაშვილი, ასოც. პროფესორი, სტუ, ელ. ფოსტა: givi.gugulashvili@gmail.com 

 

რეზიუმე:  

განხილულია მწვანე ჩაის წარმოების ტექნოლოგია და ნაჩვენებია, რომ ფიქსაციის მიზნით 

ნედლეულის დაორთქვლის შემთხვევაში ფოთოლი იძენს ტენის ჭარბ რაოდენობას, რომელიც 

შემდგომი ოპერაციის (გრეხის) წინ აუცილებლად საჭიროებს მოცილებას შეშრობის გზით. 

შეშრობისათვის საჭიროა დამატებითი მოწყობილობის გამოყენება. ამასთან, მოხალვის 

მეთოდით ფიქსაცია უზრუნველყოფს საბოლოო პროდუქტის უფრო მაღალ ხარისხს. 

წარმოდგენილია ჩაის მწვანე ფოთლის საფიქსაციო-საგრეხი ახალი მოწყობილობა, რომელიც 

უზრუნველყოფს ნედლეულის მოხალვას, მოხალვის პროცესში აორთქლებული ჭარბი ტენის 

მოცილებას და ამ ფოთლის ცხელ მდგომარეობაში გრეხას. 

   

საკვანძო სიტყვები:  

მწვანე ჩაი, შავი ჩაი, ტექნოლოგია, ფიქსაცია, ხარისხი. 

 

შესავალი: 

 არსებობს ჩაის პროდუქციის რამოდენიმე სახეობა, რომელთაგან საქართველოში 

ტრადიციულად ორ მათგანს (მწვანე და შავ ჩაის) აწარმოებდნენ. 

 შავი ჩაი ძირითადად გემოვნებით პროდუქტს წარმოადგენს, რომლის მიღების 

ტექნოლოგია ითვალისწინებს ნედლეულში არსებული სასარგებლო ნივთიერებების 

ბიოქიმიური გარდაქმნების ხარჯზე სასიამოვნო გემოს, ფერის, არომატისა და ნაყენის მქონე 

პროდუქტის წარმოებას. 

 მწვანე ჩაის მიღების ტექნოლოგია კი ნედლეულში არსებული ფერმენტების 

ინაქტივაციის ხარჯზე გულისხმობს ბიოქიმიური გარდაქმნების საწყის ეტაპზე შეწყვეტას და 

ყველა სასარგებლო ნივთიერების მაქსიმალურად შენარჩუნებას. შესაბამისად შეიძლება 

ითქვას, რომ მწვანე ჩაი გამოირჩევა ადამიანის ორგანიზმისათვის სასარგებლო ნივთიერებების 

მაღალი შემცველობით. სწორედ ამიტომ მწვანე ჩაის ახასიათებს ადამიანის ორგანიზმზე ისეთი 

დადებითი ზემოქმედება, როგორიცაა: მავნე დაავადებებთან ბრძოლა, ანთების საწინააღმდეგო 

მოქმედება, გულისა და ტვინის დაავადებების მკურნალობა, ორგანიზმიდან უჯრედების 

დამაზიანებელი თავისუფალი რადიკალების გამოდევნა და სხვ. 

 როგორც აღინიშნა, მწვანე ჩაის წარმოების პირველ და გადამწყვეტ ტექნოლოგიურ 

ოპერაციას წარმოადგენს ფოთლის ფიქსაცია. სწორედ ფიქსაციის პროცესის სწორად 

ჩატარებაზეა დამოკიდებული მიღებული საბოლოო პროდუქტის სასარგებლო თვისებები. 

არასწორი ან არასაკმარისი ფიქსაციის შემთხვევაში ფოთლის შემდგომი გადამუშავების 

პროცესში ადგილი ექნება ფერმენტების ზემოქმედებით ბიოქიმიური გარდაქმნების 

მიმდინარეობას და მიღებულ პროდუქტში სასარგებლო თვისებების შემცირებას. ფიქსაციის 

mailto:gia_goletiani@yahoo.com
mailto:z.lazarashvili@gtu.ge
mailto:t.isakadze@gtu.ge
mailto:mari_tikanashvili@yahoo.com
mailto:givi.gugulashvili@gmail.com
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პროცესის სწორად ჩატარებამ უნდა უზრუნველყოს მიღებული პროდუქტის სასარგებლო 

თვისებები და, ამავე დროს, მიღებული სასმელის კარგი გემო, ფერი, არომატი და ნაყენი.  

 

ძირითადი ნაწილი: 

დღეისათვის ძირითადად გამოიყენება ჩაის ნედლეულის ფიქსაციის ორი მეთოდი: 

მოხალვა (ჩინური მეთოდი) და ორთქლით დამუშავება (იაპონური მეთოდი). ფიქსაციის 

შემდეგ ფოთოლი კარგავს ტენს, რბილდება, ინარჩუნებს მწვანე ფერს და იცილებს მწვანე 

ფოთლისათვის დამახასიათებელ სუნს.  

ჩინური მეთოდით მოხალვისათვის ტრადიციულად იყენებდნენ სახალავ ტაფებს, 

რომლებიც უშუალოდ ღია ცეცხლით ცხელდებოდა 80-1800C ტემპერატურაზე. ტაფაზე 

იყრებოდა ფოთოლი და 2-3 წუთის განმავლობაში ცხელდებოდა განუწყვეტელი მორევის 

პირობებში. იაპონური მეთოდით ფიქსაციისათვის მიმართავენ ნედლი მწვანე ფოთლის 

ორთქლით დამუშავებას. ძველად ამ მიზნისათვის ფოთოლს ყრიდნენ კალათებში და 

ათავსებდნენ მდუღარე წყლის თავზე 2-3 წუთის განმავლობაში. დღეისათვის მოხალვისა და 

ორთქლით დამუშავებისათვის იყენებენ სპეციალურ თანამედროვე მანქანებს.  

 დღეისათვის მწვანე ჩაის მწარმოებელი ქვეყნები ფოთლის დაორთქვლას ანიჭებენ 

უპირატესობას, რადგან მისი განხორციელებისათვის გამოყენებული მანქანები უფრო მარტივი 

და იაფია. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ კ.მ.ჯემუხაძის [1, 2] მონაცემების თანახმად, ჩჟენციანის 

სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტში ჩატარებულმა შედარებითმა ცდებმა უჩვენა, რომ 

მოხალვის გზით ფიქსაციის შემთხვევაში მიიღება უფრო მაღალი ხარისხის მწვანე ჩაი. 

 აღნიშნულს შეიძლება დაემატოს ის გარემოება, რომ დაორთქვლის დროს ფოთოლი 

დამატებით იძენს დიდი რაოდენობით ჭარბ ტენს, რომელიც ხელს უშლის გრეხის ოპერაციის 

ნორმალურად ჩატარებას. ამიტომ აუცილებელი ხდება დაორთქლილი ფოთლის შეშრობა 

სპეციალური მოწყობილობების გამოყენებით. ეს აძვირებს საერთოდ დანადგარის 

ღირებულებას, ადიდებს ჩაის გადამუშავების ხანგრძლიობასა და ენერგოდანახარჯებს. 

 აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩაის ხარისხის ამაღლების, მოწყობილობის 

რაოდენობისა და ღირებულების შემცირების მიზნით უმჯობესია ფიქსაციისათვის ჩაის 

ფოთლის მოხალვის გამოყენება.  

 მწვანე ჩაის მიღების ტექნოლოგიურ ოპერაციებს წარმოადგენს ფოთლის ფიქსაცია, 

გრეხა და შრობა. ამასთან, შესაძლებელია ერთი ისეთი მოწყობილობის დამუშავება, რომელშიც 

განხორციელებული იქნება ნედლეულიდან მწვანე ჩაის მიღების ორი ოპერაცია: მოხალვა და 

გრეხა. ასეთი მოწყობილობის პრინციპული სქემა წარმოდგენილია ნახ. 1-ზე. 

 მოწყობილობა შეიცავს კორპუსს 1, რომელიც ნედლეულის მიწოდების მხრიდან 

აღჭურვილია ჩამტვირთი ბუნკერით 2, ხოლო საპირისპირო მხრიდან - გამომტვირთი 

ფანჯრით 3. კორპუსის შიგნით ერთი და იმავე მიმართულებით ბრუნვის საშუალებით 

განლაგებულია ურთიერთპარალელური ორი ცალი როტორი 4. ორივე როტორი შეიცავს 

მილისაგან დამზადებულ ლილვებს 5. ნედლეულის ჩატვირთვის მხრიდან ლილვებზე 5 

განლაგებულია ღრუტანიანი შნეკური ხვია 6. ჩატვირთვის მხრიდან ხვიას 6 სიღრუე 7 

ჰერმეტულად დაკავშირებულია ლილვისადმი 5 კონცენტრულად განლაგებულ 

კოლექტორთან 8, ხოლო ამ სიღრუის მეორე ბოლო ღარით 9 დაკავშირებულია ლილვის 5 შიგა 

მოცულობასთან 10. კოლექტორს 8 გაკეთებული აქვს მუშა აგენტის (ცხელი ორთქლის ან 

ჰაერის) მიმწოდი მოწყობილობა 11, ხოლო ლილვის შიგა მოცულობას 10 გაკეთებული აქვს 

ნამუშევარი აგენტის გამომყვანი მოწყობილობა 12. ღრუტანიანი შნეკური ხვიას 6 სიგრძე ისეა 
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შერჩეული, რომ როტორის ბრუნვის პროცესში მასთან ჩაის ფოთლის კონტაქტის ხანგრძლიობა 

შეადგენდეს 2,5 – 3,0 წუთს.  

 როტორის ლილვზე 5 ღრუტანიანი შნეკური ხვია 6 გრძელდება ჩვეულებრივი შნეკური 

ხვიათი 13, რომლის ბიჯი შეადგენს ღრუტანიანი ხვიას ბიჯის 30 – 40 %-ს. აღნიშნული ხვიას 

13 სიგრძე იმ ანგარიშით აიღება, რომ როტორის ბრუნვის პროცესში მასთან ფოთლის 

კონტაქტის ხანგრძლიობა შეადგენდეს 2,0 – 2,5 წუთს. ამ ხვიას მთელი სიგრძის გასწვრივ 

როტორის ლილვზე გაკეთებულია პერფორაცია 14, რომელიც მოწყობილობის კორპუსის 1 

სივრცეს აკავშირებს ლილვის 5 ამ ნაწილის სიღრუესთან 15. ლილვის 5 ბოლო გამოყვანილია 

კორპუსიდან 1 და აღჭურვილია ფოთლის გამაგრილებელი ჰაერის მიმწოდი მოწყობილობით 

16. 

 
ჩაის ფოთლის საფიქსაციო-საგრეხი მოწყობილობის პრინციპული სქემა 

 

 ღრუტანიანი შნეკური ხვიას 6 მთელ სიგრძეზე კორპუსს 1 გაკეთებული აქვს 

პერფორაცია 17, რომელიც კორპუსის შიგა მოცულობას აკავშირებს ორთქლის შემკრებთან 18. 

ანალოგიურად, ჩვეულებრივი შნეკური ხვიას 13 მთელ სიგრძეზეც აქვს კორპუსს პერფორაცია 

19. ეს უკანასკნელი კორპუსის შიგა მოცულობას აკავშირებს ინდივიდუალურ ორთქლის 

შემკრებთან 20. 

 როტორების ლილვების 5 ბოლოში, ხვიებსა და კორპუსის უკანა კედელს შორის 

ლილვებზე დამაგრებულია ფოთლის საგრეხი ფრთოვანები 21, 22. მეზობელი როტორების 

ფრთოვანები ერთმანეთის მიმართ განლაგებულია მცირე ღრეჩოთი ისე, რომ უზრუნველყოფენ 

მათ შორის მოხვედრილი ფოთლის ინტენსიურ გრეხას და, ამავე დროს, მასის წინ 

გადაადგილებას.  

 ლილვის 5 ორივე სუღრუე 10 და 15 ერთმანეთისაგან გამოყოფილია ტიხარით 23, 

რომელიც გამორიცხავს ცხელი მუშა აგენტისა და გამაგრილებელი ჰაერის ერთმანეთში 

შერევას. 

 ჩაის ფოთლის საფერმენტაციო-საგრეხი მოწყობილობა შემდეგნაირად მუშაობს. 

 მუშა აგენტის (ცხელი ორთქლის ან ჰაერის) მიწოდება ხდება მიმწოდ მოწყობილობაში 

11. აქედან მუშა აგენტი შედის კოლექტორში 8, საიდანაც მოხვდება შნეკური ხვიას 6 სიღრუეში 

7. ცხელი მუშა აგენტი გაივლის ხვიას 6 მთელ სიგრძეს და გადასცემს მას სითბოს, რის ხარჯზეც 

ხდება შნეკური ხვიას გაცხელება მაღალ (170-1800C) ტემპერატურამდე. შნეკური ხვიას 

სიღრუის 7 ბოლოს მიღწევის შემდეგ ცხელი მუშა აგენტი ღარის 9 გავლით გადადის ლილვის 
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5 შიგა მოცულობაში 10 და გადაადგილდება ნამუშევარი ორთქლის გამომყვანი 

მოწყობილობისაკენ 12. ამ დროს ორთქლი სითბოს გადასცემს და აცხელებს მილის 5 კედლებს. 

ნამუშევარი ორთქლი ლილვის სიღრუიდან 10 გამოიყვანება მოწყობილობის 12 გავლით. 

აღნიშნულ მუშა აგენტს დაკარგული აქვს სითბოს მხოლოდ ნაწილი, ამიტომ იგი მიეწოდება 

რეგენერაციაზე, სადაც აღიდგენს საჭირო ტემპერატურას და ორთქლის მიმწოდი 

მოწყობილობის 11 გავლით კვლავ ბრუნდება ჯერ ღრუტანიან შნეკურ ხვიაში 6 და შემდეგ 

ლილვის 5 სიღრუეში 10. შესაბამისად, შნეკური ხვიაც და მისი ლილვიც ცხელდება ფოთლის 

მოხალვისათვის საჭირო ტემპერატურამდე.  

 ამის შემდეგ იწყება მოხალვისათვის განკუთვნილი ჩაის მწვანე ფოთლის ჩატვირთვა 

კორპუსში 1 ბუნკერიდან 2. ნედლი ფოთოლი მოხვდება ორი როტორის გაცხელებულ შნეკებსა 

და ლილვებს შორის, რომლებიც მას გადააადგილებენ კორპუსის გასწვრივ. შნეკური ხვიებისა 

და მათი ლილვების ცხელ ზედაპირებთან კონტაქტის შედეგად ადგილი აქვს მწვანე ფოთლის 

ინტენსიურ მოხალვას. ფოთლის მოხალვის პროცესში წარმოქმნილი ორთქლი კორპუსის ამ 

ნაწილში გაკეთებული პერფორაციის 17 გავლით შედის ორთქლის შემკრებში 18, საიდანაც 

გამწოვი ვენტილატორის დახმარებით გაიდევნება ატმოსფეროში. მოხალვის პარალელურად 

ფოთოლი გადაადგილდება შნეკების გასწვრივ. შნეკების ბრუნვის სიხშირე და ამ შნეკების 

სიგრზე ისეა შერჩეული, რომ მოხალვის ხანგრძლიობა ტოლი იყოს ამ ოპერაციის 

ოპტიმალური სიდიდისა, რაც  2,5 – 3,0 წუთს შეადგენს.  

 ღრუტანიანი შნეკური ხვიას 6 გავლის შემდეგ უკვე მოხალული ფოთოლი მოხვდება 

ჩვეულებრივ შნეკურ ხვიებს 13 შორის და გადაადგილდება მოხალვის გარეშე. ამ ხვიების ბიჯი 

შემცირებულია ღრუტანიანი შნეკის ხვიების ბიჯთან შედარებით, რადგან მოხალვის შემდეგ 

მწვანე ფოთლის მოცულობა შემცირებულია დაახლოებით 30 – 40 %-ით. ეს უზრუნველყოფს 

ფოთლის შნეკური გადაადგილების უწყვეტი ნაკადის შექმნას. შნეკების 13 მიერ 

გადაადგილების პროცესში ჩაის ფოთოლს მილის 5 პერფორაციის 14 გავლით მიეწოდება 

გამაგრილებელი ჰაერი. აღნიშნული ჰაერის ტემპერატურა შეადგენს 60 – 700C. იგი მიმწოდი 

მოწყობილობიდან 16 შედის ლილვის 5 სიღრუეში 15 და აქედან პერფორაციის 14 გავლით 

ნაწილდება შნეკის 13 მიერ გადაადგილების პროცესში მყოფ მასაში. ეს უზრუნველყოფს 

მოხალული ფოთლის მასიდან დარჩენილი ზედმეტი ტენის (მოხალვის შედეგად 

წარმოქმნილი) მოცილებას და ამ მასის გაგრილებას, რათა არ მოხდეს ზედმეტად მაღალი 

ტემპერატურის მქონე ფოთლის გრეხა. ნამუშევარი ჰაერი და ფოთლიდან მოცილებული ტენი 

კორპუსის ზედაპირზე არსებული პერფორაციის 19 გავლით მოხვდება ორთქლის 

ინდივიდუალურ შემკრებში 20, საიდანაც გაიწოვება გამწოვი ვენტილატორით. 

 მოწყობილობაზე დაყენებულია ორი ინდივიდუალური ორთქლის შემკრები 18 და 20, 

რადგან მათში შეკრებილი ორთქლის ტემპერატურები განსხვავებულია. ასეთი 

კონსტრუქციული გადაწყვეტა მისაღებია იმ შემთხვევაში, როდესაც რომელიმე შემკრებში 

შეგროვებული ორთქლის მეორადი გამოყენებაა გათვალისწინებული. თუ მოწყობილობიდან 

გამოყვანილი ორთქლის გამოყენება არ ხდება, მაშინ შესაძლებელია ამ ორი შემკრების (18 და 

20) გაერთიანება. 

 შნეკური ხვიები 13 უკვე მოხალულ და საჭირო ტემპერატურამდე გაგრილებულ ჩაის 

ფოთოლს მიაწოდებენ საგრეხ ფრთოვანებს 21, 22. ამ ფრთოვანებს შორის მიმდინარეობს ჩაის 

ფოთლის გრეხის ოპერაცია. ერთი და იმავე მიმართულებით მბრუნავ როტორებზე (ლილვებზე 

5) დასმული ფრთოვანები მათ შორის მცირე ღრეჩოებში გამავალ ფოთლებზე ზემოქმედებით 

ახდენენ მათ ინტენსიურ გრეხას და გადაადგილებას გრძივი მიმართულებით კორპუსის 

ბოლოში განლაგებული გამომტვირთი ფანჯრისაკენ 3. მოხალული, გაგრილებული და 
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მოგრეხილი ჩაის ფოთოლი გამოიტვირთება მოწყობილობიდან და მიეწოდება შემდგომ 

ოპერაციაზე. 

  

დასკვნა: 

ამგვარად, ჩაის ფოთლის საფიქსაციო-საგრეხ მოწყობილობაში მიმდინარეობს ფოთლის 

მოხალვა, მისი გაგრილება გრეხისათვის მისაღებ ტემპერატურამდე, ზედმეტი ტენის 

მოცილება და გრეხა ფოთლისათვის სასურველი ხრახნულად დახვეული ფორმის 

მისანიჭებლად. მოხალვა ფოთლის დაორთქვლასთან შედარებით უზრუნველყოფს მიღებული 

ჩაის პროდუქტის უფრო მაღალი ხარისხის მიღწევას. ამასთან, გამორიცხულია ორთქლის 

მიწოდების შედეგად ფოთლის მასის მიერ ჭარბი ტენის შთანთქმა და ამასთან დაკავშირებული 

დამატებითი შემშრობი მოწყობილობის გამოყენების აუცილებლობა. ფოთლის გრეხა ცხელ 

მდგომარეობაში ასევე დამატებით აუმჯობესებს მიღებული საბლოო პროდუქტის ხარისხს.  
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Summary: 
The technological process of green tea production is considered and it is shown that in case of fixing the 
leaf by steaming, the leaves acquire an excessive amount of moisture, which must be removed before the 
next operation (twisting). To remove this moisture, additional drying equipment is required. At the same 
time, the fixation of tea raw materials by roasting provides a higher quality of the finished product. A new 
device for roasting tea raw materials is presented, which provides roasting of the leaf, removal of excess 
moisture formed during roasting and twisting of the leaf in a hot state. 
 
Keywords:  
green tea, black tea, technology, fixation, quality. 
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REPEATABILITY AND COMPARABILITY OF MEASUREMENTS OF  
RAIL WHEEL VERTICAL LOAD 

 
Gintautas Bureika, Vilnius Gediminas Technical University (VILNIUS TECH),  

Lithuania, E-mail: gintautas.bureika@vilniustech.lt 
 
Summary:  
The problematic of repeatability and comparability of measurements of rail wheel vertical load is considered 
in this article. Real time technical state of rail wheels is measured parameters of wheel/rail interaction and 
signals about possible damages of wheels are fixed. Railway companies using WILD face the major problem 
– low reliability due the low repeatability of equipment readings. The problematics of measurement 
repeatability as like a comparability is unavoidable considering the totally stochastic phenomena of the 
wheel/rail integration. The results from wheel/rail interaction field measurement are processed in order to 
assess the repeatability of wheel vertical load detection. 
 
Keywords:  
rail transport, wheel flat, wheel/rail interaction, wheel load impact detector (WILD), measurement 
repeatable and comparability. 
 
 
INTRODUCTION 

 
Wheel/rail deterioration increases with the growth of railway cargo turnover. Steadiness of railway 

vehicle movement and intensity of running gear worsening are determined by the wheel/rail interaction 
(Bogdevičius, 2016). Wheel/rail dynamic contact rises huge impact forces that can occur due to damages of 
wheel or rail, rail joints, railway switches and other irregularities during vehicle running. Railway traffic 
interferences and train delays, which appear due to vehicle technical conditions, such as wheel damages, 
bring enormous losses to railway companies. In our days, the condition of wheelsets of trains in service is 
controlled by the Wheel Impact Load Detector (WILD). WILD is an intelligent, unmanned wayside system 
that measures the vertical impact load of wheels on the railway track [11]. WILD measures on-line 
parameters of wheel/rail impacts and signals about possible wheel damages. Railway companies operating 
wayside systems face a major problem – low reliability due the low repeatability of impact force value 
measured by WILD. This problem unavoidable occurs due the wheel/rail interaction is a completely 
stochastic phenomenon. Wheel impact force is influenced by a lot of factors: train speed, technical 
conditions of running gear, i.e. geometric parameters of wheel rolling surfaces, rail irregularities, track 
stiffness. Furthermore, the rail head profile and level of its wear, design of bogies, relative creepage forces 
caused by yawing or twisting of rolling-stock, redistribution of vehicle axle load in track curves also fairly 
impact on magnitude of wheel vertical load [7].   

The most often wheel damages that cause high impact forces are wheel flats or flat spots [8, 9]. It 
is known that the magnitude of impact force of a damaged wheel is mostly influenced by the vehicle speed 
such as angle speed of running wheel. When WILD measures impact force which exceeds critical values, 
the train is stopped in the nearest station and wheels of suspected wheelset are inspected to determine the 
true value of damage. The decision on possibility to continue operation of the vehicle is taken only after the 
damage inspection. The size of wheel flat is strictly regulated, because wheel with flats can cause serious 
damages to rail and to the wheelset itself, also due to wheel flats, permissible amplitudes of suspension and 
accelerations can be exceeded2, high noise can be generated and traffic safety may be compromised [4]. 
Railway companies are interested to have reliable and simple methods (algorithms) to determine the size of 
wheel flats based on wheel impact forces measured with wayside equipment [3, 12]. It should be noted, that 
at the beginning, railway automated measurement and monitoring systems were used to catch catastrophic 
failures, but now they are used to determine wheel wear and to schedule repairs [10]. Geometrical data of 
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track can be used to determine rail wear, predict wheel change cycles and simulate wheel performance. 
Analysis of WILD system application in India showed, that the system sometimes detects damages that are 
difficult to notice visually, and at the same time, the system sometimes fails to detect obvious wheel damages 
[1]. Determination of main wheel damages causes is important to avoid unnecessary wheel replacements in 
future and to keep maintenance costs under control [11].  

Reliable definition of load force of wheel/rail interaction is vital for guarantee the safety and efetice 
operation of rolling-stocks. Thus, railway companies widely use real time wayside diagnostic systems such 
as “ATLAS”, “WILD”, “WIM-WIM”, “AGUILA”, etc. to monitor technical condition of vehicles during 
operation. Ukrainian researchers Diomin et al. performed proof-tests of 1520 mm gauge rolling stock 
running and dynamic diagnostics using mobile control systems, based on platform of National Instruments 
CompactRIO [5]. Description of stationary devices for automatic wheel fault detection (AWFD) used reduce 
the discovery time of the damages revealed by Diomin et al. as well [6].  System “ATLAS-LG” is used in 
Lithuanian Railways for identification of vehicle and determination of risk levels. The system is designed 
according to the requirements of State Company “Lithuanian Railways” (hereafter – LTG). “ATLAS-LG” 
constantly measures the vertical force between wheel and rail around the perimeter of the wheel running 
surface.  

The aim of this study was to analyse WILD readings and their repeatability of impact force values. 
Author analysed field test results gained by three different measurement equipment: “ATLAS-LG”, 
“ATLAS-FO” and the special Measurement System “MS VEIP” to access the comparability of considered 
measurements.  
  

 
COMPARABILITY OF WHEEL/RAIL INTERACTION  
 

Measurement repeatability means a degree of agreement between the values of successive 
measurements of the same parameter made under the same conditions (speed, the direction of measurement, 
etc.). The individual measurements are carried out on the same section of track subject to the following 
controls: the same measurement method; the same vehicle orientation; the same method of interpretation; 
similar environmental conditions and short period between successive runs. Repeatability and 
reproducibility of measurements of rail wheel vertical load is a degree of agreement between the values of 
successive measurements of the same parameter made under varying ambient conditions. Meanwhile, a 
measurement comparability is a degree of agreement of measurement achieved by different Wayside 
equipment under the same conditions.  

Firstly, the experimental works were conducted to assess the vertical load to track length in the most 
loaded route of the Lithuanian Railways both in summer and winter time. Comparing of using different 
measuring equipment on 1520 mm gauge track was performed. During wheel passing, each measuring 
system records basic value (average per passage) and the maximum value of vertical forces. Basic value 
determines the level of axial load, and the maximum value is caused by short irregularity (damage) on the 
wheel running surface. 

In the second phase of the research, experimental evaluation of the vertical forces transmitted from 
wheels with damaged running surface to rails was performed for different vehicle types (freight wagons, 
passenger car and freight locomotive M62M). The comparability of measurements results obtained with the 
regular system “ATLAS-LG” and with special system “MS VEIP” in summer conditions were compared in 
Figure 1.  
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Fig. 1.  Comparability of measurement maximum values obtained from the regular  

measurement system “АТLAS–LG” and special system “MS VEIP” in summer conditions 
 

The vertical force values (Fig. 1) measured by two different systems (“ATLAS-LG” and “MS 
VEIP”) shows a proper match with high comparability coefficient equal to 0.849. Comparability of vertical 
force maximum values according to the readings of the regular system “ATLAS-LG” and readings of the 
system “ATLAS-FO” in summer and winter conditions is shown in Figure 2. The maximum vertical force 
values are not very stable when comparability with the readings of different measurement systems. Although 
comparability factors of the systems are quite high (0.995), but there is a linear deviation from the bisector 
of the right angle (0.9595 and 1.1268). Therefore, when assessing the criterion of permissible vertical forces, 
technical characteristics of the measuring system for which the criterion is settled must be considered. 

 

b)  

Fig. 2. Comparability of measurement results from the system “АТLAS–LG”  
and “АТLAS–FO” in summer and winter conditions 

 

The red line in Fig.1 and Fig. 2 is the bisector of the right angle used to analyse the location of the 
curves considering their approximation. This comparison shows that if the average values measured by 
different systems of the same statistical sense, the maximum values diverge, although not significantly. 
Most likely this is due to different transmission frequency band of each of the systems. The signals from the 
wheels have very steep fronts and depending on instrument’s characteristics these signals have been filtered 
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differently. Therefore, direct comparison of the results of measurements of different systems is 
objectionable.  

The next phase of research was carried out in low-intensity stretch of Lithuanian Railways to assess 
repeatability and comparability of vertical force measurements with the damaged wheels. Damages of wheel 
running surfaces of tested vehicles were voids, flats, and irregular rolling (“out-of-roundness”) [2].  

Following two threshold values of vertical force are introduced: 
I. The threshold value “Alarm 1” – speed of train is limited to 40 km/h, and detected wheelset should 

be rolled out at the next inspection point, regardless of presence of a damage. For freight wagons, threshold 
value “Alarm 0” is 450 kN, for passenger cars and locomotives – 350 kN, for track machines (special rolling 
stock) – 400 kN. 

II. The threshold value “Alarm 0” – identified wheelset should be visual inspected in the nearest 
point of maintenance. If defects exceeding the regulatory values of geometrical parameters are found – 
wheelset should be rolled out, and if the damage parameters that are not exceeding standard values – 
wagon/car may be continued running within the defined speed range. For freight wagons, threshold value 
“Alarm 1” is 350 kN, for locomotives and passenger cars – 300 kN, and for track machines (special rolling 
stock) – 300 kN. 

 
JUSTIFICATION OF THE OPERATION OF THE SYSTEM “ATLAS” 

 
Criterion of evaluation, based on the maximum value of vertical forces is suggested by Author 

instead of former decisive – dynamic factor Kd. This is due to the fact, that the suggested criterion of 
maximum force depends on the ratio of the both maximum value and basic value of vertical force measured 
by the system. Both these parameters have a significant variation during repeated passage of the same 
irregularities on the measurement stretch, particularly when the running speed is not considered. 
The results of field tests, which have been carried out to compare data repeatability of the newly proposed 
maximum force criterion, the algorithm used for evaluation of “ATLAS” system, that is applied in LTG, 
and readings based on dynamic factor Kd are presented in Figure 3 and Figure 4. 

 

 
 

Fig. 3.  Results of wheel/rail interaction measurement obtained by applying maximum  
vertical force value as criterion 
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Fig. 4. Results of wheel/rail interaction measurement obtained by applying dynamic 
 factor Kd as criterion 

 
  As we can see from Fig.3 and Fig. 4, dispersion of “ATLAS” measurement data with the maximum 

force criteria is about 20 %, while according to the former criterion (dynamic factor Kd) this dispersion was 
about 40 %. 

The final phase of experimental research was the test trip of pilot train through the basic systems 
“ATLAS-LG”, installed in the Lithuanian Railways. Pilot train, which is composed of two loaded open 
freight wagons and one passenger car with previously tested wheelsets, that have irregularities on running 
surfaces were used for the test trip. Trips were carried through 16 points of system “ATLAS – LG” installed 
in Lithuania Railway lines. 

Analysis of the received data allows to examine the presence of dependencies that can be used in 
the development of criteria for rejection of wheels with damaged running surface. Data showing capabilities 
of recommended assessment system, used to detect damaged wheels using of systems “ATLAS-LG”, is 
provided in the Table 1. The maximum values of vertical forces of freight open wagons were normalized to 
a speed of 80 km/h. 

 

Table 1  
The maximum values of vertical force, normalized to a speed of 80 km/h, kN 

 

Point 

No. 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Train 

speed, 

km/h 

54 55 57 56 55 57 56 64 49 45 23 56 60 57 59 

No. of 

axle/ 

wheel 

site 

Values of vertical load, kN 

1 left 239 310 209 230 237 238 225 190 239 308 332 263 343 224 260 

2 left 364 299 266 313 331 377 320 384 430 377 380 393 274 340 332 

3 left 447 343 429 385 423 524 308 503 631 453 396 488 480 400 438 
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4 left 255 266 268 277 244 241 269 293 282 326 382 300 282 271 329 

1 left 350 270 338 321 342 319 307 424 354 365 348 348 354 346 429 

2 left 263 334 221 241 248 231 252 244 241 289 354 235 450 244 405 

3 left 251 266 239 242 251 231 248 238 265 266 336 245 338 225 232 

4 left 224 282 227 226 224 263 239 238 270 282 333 248 385 230 254 

1 right 251 350 362 446 316 334 279 333 358 385 426 282 237 354 269 

2 right 304 221 235 225 239 206 209 219 259 257 332 217 388 223 231 

3 right 412 405 433 384 423 303 357 390 365 371 438 404 497 338 412 

4 right 272 289 289 309 309 257 253 251 286 329 346 293 276 311 256 

1 right 295 280 344 286 316 270 261 298 361 377 388 296 371 302 355 

2 right 420 393 392 389 360 368 319 466 385 339 353 359 237 333 529 

3 right 314 327 367 345 355 282 268 335 331 343 407 287 231 325 345 

4 right 297 387 410 519 340 386 353 453 501 507 431 426 211 431 430 

 
NOTE. Three biggest values of normalised vertical load are bolded and highlighted. 

 
As seen in Table 1, the repeatability of detecting maximum loads on a wheel running surface is 

increased. During the analysis of the results, damaged wheelset was found, which was not detected during 
the inspection of wheelsets before in summer and winter testing phases. This fact once again shows the quite 
enough efficiency of the system “ATLAS-LG” for real time identification of wheelsets with damaged 
running surfaces of trains in service. 

 
CONCLUSION 
 

Direct correlation between the size of geometrical irregularities detected by inspection and the value 
of force recorded by the system “ATLAS” has not been established due the low reproducibility of 
measurements. During testing of wheels with surface irregularities of different types on specially composed 
pilot train values have insufficient repeatability as well. Exerted force values depend not only upon the 
length and depth, but also on the shape of damages on the wheel rolling surface.  

Quite stable comparability of wheel load measurement results of different measurement systems at 
the level of 0.849 (systems “ATLAS-LG” and “MS VEIP) and 0.886 (systems “ATLAS-LG” and “ATLAS-
FO”) for the maximum values of the forces. Technical features of freight wagon bogies type “18–100” 
operated in the Lithuanian Railways decrease the repeatability and reproducibility of results recorded by the 
system “ATLAS-LG”. Field tests showed that the extreme values of vertical forces rise not in case of all 
shapes of wheel damages. It is noteworthy that the type, length and depth of damage to the wheels are quite 
influential on magnitude of vertical impact. Finally, it is important to note, that the occurrence of extreme 
vertical forces on wheel indicates the existence of irregularities on the wheel running surface, but the 
converse is not a true. It was determined, that the repeatability of detecting the damaged wheel increases 
from 70% to 80 % in case of implementation to the recommended procedure – maximum value of vertical 
load as decisive factor. In this case a magnitude of vertical forces is estimated apart based on freight wagon 
axle load also on the vehicle speed.  

Author intends to continue research on Wayside Automated Control Equipment operation by 
exploring the repeatability of “ATLAS” system readings and reliability of results, and also to create 
algorithm for prediction of vehicle wheel replacement. 
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საქალაქო საავტობუსო სამგზავრო გადაყვანების მართვის  

ინტერაქციული მოდელი 

 

ვალერი ჯაჯანიძე, ტრანსპორტის ინჟინერიის დოქტორი,  ასოცირებული პროფესორი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ელ. ფოსტა: vl.jajanidze@gtu.ge 

ნათია ბუთხუზი, ტრანსპორტის ინჟინერიის დოქტორი,  პროფესორი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, ელ. ფოსტა: n.butkhuzi@gtu.ge 

თეა ბარამაშვილი, მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ელ. ფოსტა: baramashvili.t@gtu.ge 

 

რეზიუმე:  

საქალაქო სამგზავრო საავტომობილო გადაყვანების ოპტიმიზაცია უშუალოდ 
დაკავშირებულია მოძრავი შემადგენლობის საექსპლუატაციო-ტექნიკური პარამეტრების 
სწორად შერჩევასთან, მარშრუტზე მათი რაოდენობრივი მაჩვენებლების სიზუსტესა და 
სამუშაო პერიოდში გამოყენების ეფექტიანობასთან. თავის მხრივ მოძრავი შემადგელობის 
ეფექტიანი გამოყენება ერთის მხრივ განპირობებულია მგზავრთნაკადის მაჩვენებლების 
სწორი განსაზღვრით, ხოლო მეორეს მხრივ აღნიშნული მაჩვენებელი დიდწილადაა 
დამოკიდებული ტრანსპორტის მიწოდების სიხშირეზე, რაც თავის მხრივ მგზავრისათვის 
მიწოდებული სერვისის ხარისხზე აისახება. 
ნაშრომში განხილულია საქალაქო სამგზავრო გადაყვანების ინოვაციური - ინფორმაციული 
მართვის მოდელი, რომელიც თავის თავში ითვალისწინებს მარშრუტზე საჭირო მოძრავი 
შემადგენლობის, გასვლებს შორისი ინტერვალის და სხვა პარამეტრების ფორმირებას რეალურ 
დროში, მგზავრთნაკადის რაოდენობრივი მაჩვენებლის განსაზღვრის საფუძველზე. 
აღნიშნული მოდელის პრაქტიკული რეალიზება ხელს შეუწყობს საქალაქო სამგზავრო 
გადაყვანების ეკონომიურობის ოპტიმიზაციას და საქალაქო საავტომობილო ტრანსპორტის 
გამოყენების მოხერხებულობას. 
 

 საკვანძო სიტყვები:  

ტრანსპორტი, სამგზავრო, მართვა, მგზავრთნაკადი, მოდელი. 

 

შესავალი: 

ქალაქის მოსახლეობის მიმოსვლიანობის დროული და ხარისხიანი განხორციელება 
საქალაქო ტრანსპორტისა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის წინაშე მდგარი 
უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. დიდ ქალაქებში მგზავრთა გადაყვანების უმეტესი ნაწილი 
საავტომობილო ტრანსპორტზე მოდის, ხოლო მცირე და საშუალო ქალაქების შემთხვევაში 
თითქმის 100% - ნი წილი. საავტომობილო სამგზავრო გადაყვანები სრულდება ავტობუსებით, 
რომელთა რაოდენობა, ტიპი და საექსპლუატაციო-ტექნიკური პარამეტრები განისაზღვრება 
ქალაქის მოსახლეობის ოდენობით, ქალაქის რელიეფის თავისებურებებით, სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურის მაჩვენებლებით, გამოყენების არეალის მიხედვით და სხვა.  

საქალაქო საავტომობილო გადაყვანების ეფექტიანობის მაჩვენებელი დიდწილადაა 
დამოკიდებული ისეთ სიდიდეზე, როგორიცაა მგზავრთნაკადი, კერძოდ აღნიშნული 
მაჩვენებელი განსაზღვრავს ავტობუსის მგზავრთტევადობის სრულად გამოყენების სიდიდეს 
და შესაბამისად მოძრავი შემადგენლობის მუშაობის რენტაბელობას. 
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მნიშვნელოვანი ამოცანაა საქალაქო ავტობუსის მუშაობის რენტაბელობის მაჩვენებელი 
თანხვედრაში მოვიდეს მგზავრის საქალაქო ტრანსპორტზე ხელმისაწვდომობის 
მაჩვენებელთან და გადაადგილების სიიოლესთან, კერძოდ აუცილებელია მგზავრთა 
თავმოყრის ადგილებში მგზავრთნაკადის მაჩვენებლლის შესაბამისად მოძრავი 
შემადგენლობის დროული მიწოდება, ანუ ინტერვალის ისდიდის განსაზღვრა და მისი დაცვა. 

 

ძირითადი ნაწილი: 

ქალაქის მოსახლეობის ყველა მიმოსვლა მიზნობრივი დანიშნულების მიხედვით 

შეიძლება დაიყოს შემდეგ ძირითად ჯგუფებად. მიმოსვლები სამუშაოზე და უკან;     საქმიანი 

მომოსვლა დღის განმავლობაში; მიმოსვლა კულტურულ დაწესებულებებში;       მიმოსვლა 

საყოფაცხოვრებლო მიზნით. აღნიშნული დაყოფა შესაძლებლობას იძლევა წინასწარ გახდეს 
ცნობილი ქალაქის მოსახლეობის გადაადგილების სიდიდე და მიმართულება, განისაზღვროს 
მგზავრთნაკადი დროის მონაკვეთის, მარშრუტის და მოძრაობის მიმართულების შესაბამისად.  

მიმოსვლების პირველ ჯგუფს შედარებით მუდმივი ხასიათი აქვს, ხოლო დანარჩენი 

სამი ჯგუფი ხასიათდება შემთხვევითობით და მათი ზუსტად განსაზღვრა შეუძლებელია. 

შესაბამისად ნებისმიერი მცდელობა ზუსტად განისაზღვროს მგზავრთნაკადის სიდიდე და 
შესაბამისად დაიგეგმოს სატრანსპორტო პროცესი დროებითი ხასიათის ღონისძიებაა, 

რამდენადაც ადამიანების მნიშვნელოვანი წილი დროის მცირე მონაკვეთში იცვლის 
საცხოვრებელი სახლის მისამართს, სამსახურის მისამართს, მიზნებს და შესაბამისად 
მობილობის ხასიათს. 

 

 

ნახ. 1. მგზავრთნაკადის უთანაბრობა მარშრუტზე დროის 

ინტერვალის მიხედვით 

 

საქალაქო საავტობუსო მარშრუტზე საჭირო ავტობუსების ტიპის, რაოდენობის და 
შესაბამისად ხაზზე გასვლებს შორის ინტერვალის განსაზღვრისათვის აუცილებელია 
დადგინდეს მარშრუტზე არსებული მგზავრთნაკადის სიდიდე დროის ინტერვალისა და 
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მიმართულების მიხედვით, კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ მგზავრთნაკადის სიდიდე 
განსაკუთრებით ცვალებადია და დამოკიდებულია მარშრუტზე საქალაქო ავტობუსის 
მუშაობის დროის სიდიდეზე, კერძოდ განსხვავება მობილობის პიკში დაფიქსირებულ 
მგზავრთა რაოდენობასა და მობილობის დასასრულს შეადგენს დაახლოებით 78%, რაც 
მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. აღნიშნული პარამეტრის საფუძველზე შესაძლოა ვივარაუდოთ 
მარშრუტზე მგზავრთბრუნვის უთანაბრობის სიდიდეც. 

როგორც კვლევის ანალიზი გვიჩვენებს მობილობის პიკის ბოლოს და ასევე მობილობის 

საწყის და შუა ეტაპებზე ვდგებით არჩევანის წინაშე, კერძოდ უნდა გავზარდოთ ავტობუსების 

გასვლებს შორისი ინტერვალი, რაც გააუარესებს მგზავრების მომსახურების ხარისხს, ან 

შესაბამისად უცვლელად დავტოვოთ ინტერვალი, რაც გააუარესებს მარშრუტზე ავტობუსის 

მუშაობის ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. აქვე მნიშვნელოვანია შევნიშნოთ, რომ საავტომობილო  

მარშუტების დანიშვნისას შესძლებელია ზოგიერთ ქუჩაზე ერთდროულად გადადიოდეს 

რამდენიმე მარშუტი. სამარშუტო კოეფიციენტის გაზრდით უმჯობესდება მოსახლეობის 

მომსახურეობის ხარისხი, ვინაიდან ამით იზრდება იმ პუნქტების რაოდენობა, რომლებიც 

დაკავშირებულია ერთმანეთთან პირდაპირ საავტობუსო მიმოსვლით. ავტობუსების 

მოძრაობის ინტერვალი და სიხშირე გადამწყვეტ გავლენას ახდენს ავტობუსების მუშაობის 

მწარმოებლობაზე, გადაყვანის თვითღირებულებაზე და მგზავრების მომსახურეობის 

ხარისხზე. ამიტომ, მათი სიდიდე ყოველთვის უნდა შესაბამებოდეს მაშუტზე არსებული 

მგზავრთნაკადის სიმძლავრეს და უნდა იცვლებოდეს ამ უკანასკნელის შეცვლის შესაბამისად.  

როგორც ცნობილია მარშუტზე არსებული საათობრივი მგზავრთნაკადის რაიმე  Qმგზ 

სიმძლავრის ავტობუსების მოძრაობის სიხშირისა და ინტერვალის სიდიდეები 

დამოკიდებულია ავტობუსისი ტევადობაზე q, შევსების კოეფიციენტზე, მარშუტის სიგრძეზე 

Lე და ერთი მგზავრის მგზავრობის საშუალო  მანძილზე Iმგზ . კერძოდ, 

 𝐀 = 𝐐მგზ ∙ 𝐈მგზ𝐪ა ∙ 𝐘დინ ∙ 𝐋ე
 ავტობუსი /სთ  

და 𝑰 = 60 ∙𝐪ა ∙ 𝐘დინ ∙ 𝐋ე𝐐მგზ ∙ 𝐈მგზ
  წუთი/ავტობუსი 

როგორც აღნიშნული ფორმულებიდან ჩანს მარშრუტზე საჭირო ავტობუსების 

რაოდენობა და შესაბამისად გასვლებს შორის ინტერვალი დიდადაა დამოკიდებული 

ავტობუსის მგზავრთტევადობის შევსების მაჩვენებელზე, კერძოდ დინამიკური შევსების 

კოეფიზიენტზე 𝐘დინ , ეს უკანასკნელი კი თავის მხრივ მიიღება მარშრუტზე არსებული 

მგზავრთნაკადის სიდიდიდან გამომდინარე. რაც უფრო ნაკლებია აღნიშნული სიდიდე მით 

უფრო მეტი რაოდენობის ავტობუსი მოითხოვება მარშრუტზე, ინტერვალის მუდმივობის 

შემთხვევაში და შესაბამისად უარსდება ავტობუსის მუშაობის ეკონომიკური მაჩვენებლები. 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ეპოქაში შესაძლებელი გახდა შესაბამისი ვებ-გვერდების 

ან აპლიკაციების საშუალებით მომხმარებელმა წინასწარ დაგეგმოს მგზავრობის მარშრუტი - 

მგზავრობის დაგეგმვის მენიუში მომხმარებელს შეჰყავს მგზავრობის საწყისი და საბოლოო 

პუნქტები, პროგრამა გეგმავს მარშრუტს, თუ რომელი ნომერი ავტობუსით ან მეტროთი უნდა 

ისარგებლოს მგზავრმა, დანიშნულების ადგილას სწრაფად მისვლისათვის; თვალი ადევნოს 

ავტობუსს რეალურ დროში - მგზავრებს შესაძლებლობა აქვთ სახლიდან გასვლამდე ნახონ თუ 

სად მდებარეობს მათთვის სასურველი ავტობუსი რეალურ დროში, ასევე მათ გაჩერებაზე რა 
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ნომერი ავტობუსები მოვლენ უახლოეს პერიოდში. აღნიშნული სერვისი მომხმარებელს 

შესაძლებლობას მისცემს ზუსტად მივიდეს გაჩერებაზე და არ მოუწიოს ზედმეტი ლოდინი. 

მიუხედავად აღნიშნული სერვისისა, რომელმაც გააუმჯობესა მგზავრთა გადაადგილების 

მოხერხებულობა და კომფორტი, მარშრუტის დაგეგმვის კუთხით რაიმე გაუმჯობესება არ 

დაფიქსირებულა. 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ, ასევე სულ უფრო 

სრულყოფილი გახდა მგზავრთნაკადების კვლევა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მგზავრთნაკადის 

გამოკვლეული სიდიდე დროში სწრაფად ცვალებადი პარამეტრია და შესაბამისად უარესდება 

საავტობუსო მარშრუტის ოპტიმალური მუშაობა. რაც საბოლოო ჯამში აისახება ეკონომიკური 

დანახარჯების და მომხმარებელთა უკმაყოფილების ზრდაში. აღნიშნული პრობლემის 

გადაჭრის მიზნით მნიშვნელოვანია დამუშავდეს საქალაქო საავტობუსო მარშრუტის 

ინტერაქციული მოდელი, რომელიც რეალურ დროში განსაზღვრავს მგზავრთნაკადის 

სიდიდეს და მიმართულებას და შესაძლებელს გახდის ოპტიმალური მარშრუტის დაგეგმვას. 

სატრანსპორტო მობილობის ინტერაქციული მოდელი დამუშავების მიზნით საწყის 

ეტაპზე აუცილებელია დამუშავდეს შესაბამისი პროგრამული პლატფორმა, რაც შესაძლებელს 

გახდის ონლაინ რეჟიმში თვალი ვადევნოთ მომხმარებლის ინტერაქციას, ანუ სხვა სიტყვებით, 

რომ ვთქვათ მგზავრთნაკადის კვლევა განვახორციელოთ ერთი საათის სიზუსტით და 

შესაბამისად დავგეგმოთ სატრანსპორტო პროცესი. 

 
ნახ. 2. სატრანსპორტო მობილობის ინტერაქციული მოდელის  

აპარატული სტრუქტურა 

სატრანსპორტო მობილობის ინტერაქციული მოდელის შემთხვევაში მომავალი მგზავრი 

გარკვეული დროით ადრე (მარშრუტის პარამეტრების შესაბამისად) პროგრამული 
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უზრუნველყოფის (აპლიკაცია, ვებ-გვერდი) გამოყენებით აფიქსირებს მისთვის სასურველ 

მგზავრობის მიმართულებასა და გამგზავრების საწყის და საბოლოო პუნქტებს, აღნიშნული 

ინფორმაცია იტვირთება შესაბამის პლატფორმაზე რომელზედაც წვდომა აქვს ტრანსპორტის 

საქალაქო სამსახურს (თბილისის შემთხვევაში - სატრანსპორტო კომპანიას), აღნიშნული 

სამსახურისთვის მოცემული ინფორმაცია წარმოადგენს მგზავრთნაკადის სიდიდეს 

კონკრეტულ მგზავრთა თავშეყრის ადგილებში, კონკრეტული მიმართულებით და 

კონკრეტული დროის ინტერვალში, შემდგომ დასამუშავებელი ხდება მარტივი ამოცანა, 

კერძოდ მგზავრთნაკადის რეალურ დროში (on-line) დაფიქსირებული სიდიდის შესაბამისად 

განსაზღვროს დროის შესაბამისი ინტერვალით მარშრუტზე საჭირო ავტობუსების რაოდენობა, 

გასვლებს შორის ინტერვალი და ავტობუსის ტიპი, თუ ამ უკანასკნელის ცვლილება დროის 

მცირე მონაკვეთში იქნება შესაძლებელი. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სატრანსპორტო 

მობილობის ინტერაქციული მოდელი შესაძლებელს გახდის უარი ვთქვათ მგზავრთნაკადების 

კვლევის განხორციელებაზე, რაც სერიოზულ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული და ამავე 

დროს კვლევის შედეგად მიღებული პარამეტრი დროში სწრაფად ცვალებადია და ატარებს 

სტატიკური ინფორმაციის ხასიათს, რომლის გამოყენება იმთავითვე განაპირობებს საქალაქო 

მარშრუტზე შესრულებული სატრანსპორტო პროცესის ძირითადი მაჩვენებლების - 

მგზავრების მიერ ტრანსპორტის გამოყენების  მოხერხებულობა და მარშრუტზე მოძრავი 

ავტობუსის ეკონომიურობა გაუარესებას. 

 

დასკვნა: 

საქალაქო საავტობუსო სამგზავრო გადაყვანების რენტაბელურად განხორციელების მიზნით 

უმნიშვნელოვანესია მარშრუტზე არსებული მგზავრთნაკადის სიდიდის მუდმივი 

მონიტორინგი, რაც მეტად რთული და მაღალი ღირებულების მქონე სამუშაოა. ამავე დროს 

აღნიშნული სიდიდის გამოყენება უახლესი მონაცემების გარეშე მგზავრის მობილობის 

დისკომფორტსა და ეკონომიკური დანახარჯების გაზრდას განაპირობებს. სატრანსპორტო 

მობილობის ინტერაქციული მოდელი შესაძლებლობას იძლევა რეალურ დროში მივიღოთ 

ინფორმაცია მარშრუტზე ,,მომლოდინე“ მგზავრთნაკადის შესახებ და დავგეგმოთ 

სატრანსპორტო პროცესი იმგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს ავტობუსის შევსების 

დინამიკური კოეფიციენტის (𝐘დინ) გათანაბრება სტატიკურ კოეფიციენტთან (𝐘სტ), რაც 

შესაძლებელს გახდის ოპტიმალური პარამეტრებით დაიგეგმოს შესასრულებელი 

სატრანსპორტო პროცესი, შემცირდეს გადაყვანის თვითღირებულება და გაიზარდოს 

მგზავრის მიერ მოძრავი შემადგენლობის გამოყენების მოხერხებულობა. 
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INTERACTIVE MODEL OF CITY BUS PASSENGER TRANSPORTATION 
MANAGEMENT 
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Summary: 
Optimization of city passenger motor transports is related to the correct selection of operational and 
technical parameters of the rolling stock, the accuracy of their quantitative indicators on the routes and the 
effectiveness of their use during the working period. Effective use of rolling stock, on the one hand, is due 
to the correct determination of passenger flow indicators; And on the other hand, the mentioned indicator 
largely depends on the frequency of transport delivery, which affects the quality of the service provided to 
the passenger. 
The paper discusses the innovative - informational management model of city passenger transportation. It 
provides for the formation of the necessary rolling stock on the route, the interval between departures and 
other parameters in real time, based on the determination of the quantitative indicator of the passenger flow. 
Realization of the mentioned model in practice will help to optimize the economy of city passenger 
transportation and the convenience of using city road transport. 
  
Keywords: 
Transport, Passenger Management, Passenger Flow, Model. 
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IMPROVING THE ECOLOGICAL  AND ECONOMIC PERFORMANCE OF 

FISHING FLEET ENGINES THROUGH THE USE OF  

PRELIMINARY FUEL TREATMENT 

 
Oleh Klyus, Prof., DSc PhD Eng, Dr.h.c.; Maritime University of Szczecin, Poland;  

E-mail:: o.klyus@am.szczecon.pl 
 

Summary:  
Reducing the level of toxic emissions in the exhaust gas, along with a reduction in fuel consumption in 
compression-ignition engines, is possible with fuel pre-treatment, which involves contacting the fuel with 
the catalyst immediately before it is sprayed into the combustion chamber. The disadvantage of this solution 
is that the contact area between the fuel and the catalytic material is too small. In order to increase the 
contact area, the use of heterogeneous catalysts in the injection system of these engines in the high pressure 
zone has been proposed. Such a solution is possible both for older generation engines and for engines with 
electronically controlled common rail fuel injection. This offers the potential to improve the ecological and 
economic performance of both in-service and new-build engines. 
 
Keywords:  
diesel engines; fuel injector; catalyser, preliminary fuel treatment. 

 

1. Introduction 
At present, the primary requirements for internal combustion engines are environmental and 

economic aspects. Meeting these requirements at the same time is problematic due to the fact that increasing 
engine efficiency from a thermodynamic point of view is associated with the realisation of combustion 
processes at higher temperatures, which in turn promotes an increase in nitrogen oxide emissions in the 
exhaust gases [2]. In research conducted to date at the Maritime University of Szczecin, it has been shown 
that a simultaneous reduction in fuel consumption (improvement of economic parameters) together with a 
reduction in the level of toxic emissions (improvement of ecological parameters) is possible with the use of 
so-called fuel pre-treatment, which consists of acting on the fuel with catalytic materials immediately before 
the fuel is sprayed into the combustion chamber. 

 
2. Fuel pretreatment 

The essence of the proposed solutions is to achieve a dehydrogenation reaction of compression-
ignition engine fuels in contact with a homogeneous catalyst. During this process, the most abundant 
paraffinic hydrocarbon group of the fuel is converted to an olefinic group with the release of free hydrogen. 
It is the free hydrogen that, due to its physical properties, promotes better fuel combustion - increasing the 
efficiency of the engine, while the catalyst's effect still includes a reduction in activation energy, resulting 
in a lower auto-ignition delay period and, consequently, a lower increase in combustion chamber pressure 
and lower cycle temperatures - reducing the amount of nitrogen oxides formed [7].  
Fuel pre-treatment takes place in the nozzle of an internal combustion engine, in which catalytic material is 
applied to the nozzle-needle body pair, except that, in order to increase the contact frequency of the fuel 
flowing in this pair, there are turbulisation channels on the surface of the needle in the form of crossed 
threads: left- and right-handed. In addition to increasing the turbulent nature of the fuel flow, these channels 
also carry the role of homogenisation channels. Therefore, fuel pretreatment should be considered as a series 
of physic-chemical phenomena that take place in the most thermally stressed elements of an internal 
combustion engine, which further increases the final effect, as the efficiency of the catalyst depends on the 
temperatures of the elements on which the catalytic material is located [3, 4]. 

Figures 1 and 2 show variants of turbulence channels on the nozzle needle, to which a copper 
alloy catalytic material has been pre-applied.  
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Fig. 1. A fuel atomiser needle with a turbulence system in the form of intersecting  
notches in a chequered pattern 

 

 
 

Fig. 2. Fuel atomiser needle with double helical left- and right-torsion turbulence channels 
 

The design of the turbulisation system consisted of helical left- and right-torsion channels with 
single and double sconces and intersecting indentations in the form of a chequered pattern. This entire 
system was arranged on that part of the firing pin which connects the precise firing pin guide to the firing 
pin cone. It should be noted that this part of the firing pin is not a working element of the atomiser and can 
be subjected to minor structural modifications (grinding of turbulence channels) and the application of 
catalytic material to its surface. For the application of the catalytic material, the electro-spark fusion method 
was used, as there are no thermal loads in this method that would be detrimental to the precision steam. Fig. 
3 shows the process of applying a heterogeneous catalyst in the form of copper alloy in the electro-spark 
fusion method, as well as the process of grinding turbulence channels on the nozzle needle (Fig. 4). 
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Fig. 3. Application of catalytic material to the atomiser needle by electro-spark fusion 
 

 
 

Fig. 4. Grinding of turbulence channels on the nozzle needle 
 

In the theoretical study, a numerical experiment was carried out to determine the effect of the 
turbulisation system on the injected fuel energy. For this purpose, the finite element method in ANSYS [9] 
was used. The results of these tests showed an increase in the atomised fuel energy of approximately 7%. 
In the next stage of the research, measurements were carried out on the energy of the acoustic emission 
signal [1], occurring during fuel injection, and on the distribution of droplets in the atomised fuel stream - 
determination of the average Sauter diameter [8]. The results of these tests confirmed the validity of the 
proposed solutions. 

The basic stage of the conducted research was experimental testing on a dynamometer bench with 
a compression-ignition engine type 359. This is a six-cylinder engine with a power of 110kW at a rotational 
frequency of 2800min-1. The choice of this engine was not accidental, as its design and, above all, the 
organisation of the working process with direct injection are similar to the design of engines used on fishing 
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boats. The basic results of these tests are presented in Figures 5 and 6 in the form of speed characteristics 
of fuel consumption and nitrogen oxide emissions in the exhaust gases. 

 
Fig. 5: Speed characteristics of specific fuel consumption 

 

 
Fig. 6. Speed characteristics of nitrogen oxide emissions 

 
The main conclusion of the research thus carried out is the simultaneous increase in engine 

efficiency (reduction in specific fuel consumption) together with an increase in environmental performance 
(reduction in nitrogen oxide emissions) with the use of fuel pretreatment. 

 
3. Increasing the efficiency of fuel pretreatment 

An increase in fuel pretreatment efficiency is possible when increasing the catalyst's surface area in 
contact with the flowing fuel. Indeed, the use of the firing pin surface between the precision guide and the 
ignition cone for this purpose limits the formation of dehydrogenation reactions and the reduction of 
activation energy due to its small surface area. On the other hand, when considering the entire fuel system 
of modern internal combustion engines in particular, an increase in contact area is possible in the fuel 
accumulator (common rail system) or in the high-pressure line-injector interfaces [5, 6]. Fig. 7 shows a 
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schematic diagram of such a system, in which the catalytic material is deposited on steel beads which are 
located in the system's accumulator. 

 
 

 
 

Fig. 7. Schematic of a common rail fuel system with a catalyst deployed in the accumulator 
 

These beads are used to increase the contact surface area between the fuel and the catalyst but 
other catalyst carriers in the form of a coiled ribbon can also be used (Fig. 8). 

 

 
 

Fig. 8. Tape applied catalyst material in fuel accumulator 
 

The catalyst material for the fuel pre-treatment can be a catalyst based on a copper alloy matrix: 
zinc-chromium-copper, modification of a copper catalyst with cerium oxide CeO2, Cu/CeO2 alloy (low-
temperature catalysts). It should be noted that the accumulator is located in the fuel system after the high-
pressure pump and the pressure values discharged by the high-pressure pump reach values in excess of 200 
MPa, which justifies the location of the compact components with catalytic coating (beads, cut wire, tape). 
It should also be noted that catalysts with different temperature ranges - low-temperature in the battery and 
high-temperature in the injector - can be used in the battery and in the injector [6]. 
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Conclusion  

Meeting the requirements for internal combustion engines in terms of their environmental and 
economic performance implies the use of innovative technical solutions. The proposed fuel pretreatment 
method meets these requirements and can be effectively used both for newly-built internal combustion 
engines and those in service. The method does not require complex technology for applying the catalyst to 
the injection equipment components or for making turbulence channels on the components. So far, the 
results of laboratory and bench tests show an improvement in engine efficiency (up to approximately 7% 
reduction in fuel consumption) and nitrogen oxide emissions (by approximately 14%) compared with the 
results of an engine with a factory set-up injection system. Proposals for the use of additional elements to 
increase the surface area of contact between the fuel and the catalytic converter seem justified, but their 
direct application can be decided after conducting both laboratory and bench tests. 
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საგანგებო სიტუაციებში თანამედროვე კონსტრუქციების სპეციალიზებული სამედიცინო 

ავტომობილებით (სასწრაფო დახმარების ავტომობილები და რეანომობილები) 

ტრამვირებული პაციენტის ტრანსპორტირება წარმოადგენს მაღალტექნოლოგიურ პროცესს, 

რაც საშუალებას იძლევა გზაში პაციენტზე მიყენებული ტრამვების სახეობებისა და სიმძიმის 

ხარისხის მიხედვით ოპერატიულად და სწორად განხორციელდეს გადაუდებელი სამედიცინო 

დახმარების პროცედურები. მძიმე და კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფი ტრამვირებული 

პაციენტების ტრანსპორტირება თავისთავად წარმოადგენს ადამიანის ჯამრთელობის 

გაუარესების ფაქტორს, ამიტომ ასეთი პაციენტების ტრანსპორტირების პირობების 

განსაზღვრის ეტაპზე გადაწყვეტილებები მიღებული უნდა იქნეს მოსალოდნელი უარყოფითი 

ფაქტორებისა და პოტენციური რისკების ანალიზის საფუძველზე, კონკრეტული საგანგებო 

სიტუაციიდან გამომდინარე. განსაკუთრებულ ინტერესს იმსახურებს პაციენტის 

ტრანსპორტირების იმ პირობების ანალიზი, როდესაც სამედიცინო პერსონალის მიერ მაღალი 

სტანდარტით გაწეული გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების განხორციელების დროსაც 

კი წარმოიქმნება ისეთი ტიპის არაპროგნოზირებადი გარე ფაქტორები, როგორებიცაა: 

პაციენტის ტრამვირებულ ადგილებზე ინტენსიური ვიბრაციული დატვირთვების 

გამოწვეული ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების მრავალგვარობა და მათი მართვის 
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მართვით შესაძლებელს გახდის გზაში  მინიმუმამდე იქნას  დაყვანილი პაციენტის 

ჯამრთელობის უკიდურესად გაუარესების შემთხვევები. 

ძალზედ მწირე კვლევებია ჩატარებული სასწრაფო დახმარების მანქანაში მყოფი 

პაციენტების უსაფრთხოების ბიომექანიკის კუთხით. პაციენტების ვიბრაციებისგან დაცვისა ან 

თუნდაც ავარიის  უსაფრთხოების სტანდარტები ამ უნიკალურ მანქანებზე ჯერ კიდევ 

კვლევით სტადიაზეა.  

ბოლოდროინდელმა კვლევებმა გამოავლინა სასწრაფო დახმარების მანქანები, როგორც 

მაღალი რისკის მქონე სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებები. ასეთი კვლევის მიზანია 

სასწრაფო დახმარების მანქანაში მყოფი პაციენტების უსაფრთხოების  რისკების  და ამ 

რისკების შემამცირებელი კონტრ ზომების  ეფექტურობის დადგენა, და შედეგად, დამატებითი 

ტრავმების ალბათობის შემსუბუქება. ყოველივე ამისთვის საჭიროა მოქნილი დინამიური 

სტანდარტების მიღება, რომლებიც მორგებული იქნება კონკრეტულ შემთხვევებზე მათი 

სიმძიმის და გათვალისწინებით. 

 

პრობლემის ანალიზი: 

კრიტიკული ავადმყოფების ტრანსპორტირება ძალიან ხშირად ხდება მძიმე საგზაო თუ 

მეტეოროლოგიურ პირობებში. შედეგად შექმნილი გვერდითი მოვლენები (დამატებითი 

ტრავმები, სიტუაციის გაუარესება) იშვიათი არ არის. ასეთი ინციდენტების მონიტორინგი 

უზრუნველყოფს ამგვარი მოვლენების უკეთ შეფასებას და მათი გამოსასწორებელი გზების 

შემუშავებას.  კვლევების მიხედით დადგინდა, რომ ასეთი შემთხვევების უმრავლესობის 

თავიდან აცილება შესაძლებელია [1-3]. 

პირველადი სამედიცინო დახმარება გაწევა ხდება დინამიურ გარემოში ფიზიოლოგიურ 

და დაავადებათა პროცესების კომპლექსურ ურთიერთქმედებასთან ერთად. მასში მოქცეულია 

სამედიცინო პერსონალი, ინფრასტრუქტურა, ტექნიკა, წესები და პროტოკოლები . ყველაზე 

მაღალი რისკის ქვეშ არიან ხნიერი პაციენტები და ის ავადმყოფები, რომლებიც საჭიროებენ 

სასწრაფო, რთულ სამედიცინო ჩარევებს. ინციდენტის წერტილიდან ექსტრემალურ საგზაო 

პირობებში პაციენტის ტრანსპორტირება კიდევ უფრო დიდ გამოწვევას წარმოადგენს, რადგან 

აღნიშნული პროცესი ხორციელდება ბევრად უფრო რთულ, დინამიურ, არაპროგნოზირებად 

და უკონტროლო გარემოში.  

კვლევებით დადგინდა რომ ტრანსპორტირების პროცესში შეიძლება განვითარდეს 

სხვადასხვა სახის გართულებები, მათ შორის ჰიპოქსია(ჟანგბადის უკმარისობა), ჰიპოტენზია 

(სისხლის წნევის დაცემა), ვერ იქნას იდენტიფიცირებული დამალული ტრავმები, 

პრობლემები კათეტერის ჩადგმისას, ინტუბაციისას, ხელოვნური ვენტილაციისას, ვერ მოხდეს 

მოტეხილი სახსრის ან ხერხემლის იმობილიზაცია, ნაწილი ამისა შეიძლება გამოწვეულ იყოს 

პაციენტის ორგანიზმზე  ინტენსიური ვიბრაციული დატვირთვების მოქმედების შედეგად. 

სასწრაფო დახმარების პერსონალის გამოცდილება და პროფესიონალიზმი, ტრანსპორტის 

მაღალი სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვა ამცირებს ამგვარი გვერდითი მოვლენების 

სიმძიმეს. 

ტრანსპორტირების დროს წარმოქმნილი პრობლემები შეიძლება დაიყოს შემდეგ 

კატეგორიებად: აღჭურვილობის პრობლემები (ცხრ.1), პაციენტის მოვლის პრობლემები (ცხრ.2) 

, ტრანსპორტირების  პრობლემები (ცხრ. 3), კომუნიკაციის  პრობლემები (ცხრ.4) 
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ცხრილი. 1. 

 

ცხრილი. 2. 

პაციენტის მოვლის პრობლემები 

პაციენტების მდგომარეობა მეტად მძიმეა, ვიდრე ნავარაუდები 

საავადმყოფო არ არის მზად პაციენტის მისაღებად 

პაციენტების მდგომარეობის უეცარი გაუარესება 

მედიკამენტები, დოზის / წამლის შეცდომით მიწოდება 

საჭირო პროცედურების ტექნიკურად შესრულების სირთულე 

სასუნთქი გზების ობსტრუქცია 

შემთხვევითი ექსტუბაცია 

სხვა 

 

ცხრილი. 3. 

ტრანსპორტირების  პრობლემები 

პაციენტის ტრანსპორტში მოთავსების პრობლემები 

მანქანის კონფიგურაციის პრობლემა კონკრეტული პაციენტისათვის 

მანქანის ტექნიკური გაუმართაობა 

დაყოვნება/ თავისუფალი მანქანების არარსებობა 

მეტეოროლოგიური პრობლემები 

საცობები გზაზე 

ოპტიმალური მარშრუტის სწორად ვერ შერჩევა 

სხვა 

 

ცხრილი. 4. 

კომუნიკაციის  პრობლემები 

საავადმყოფო არ არის მზად პაციენტის მისაღებად 

პერსონალის კომუნიკაცია 

პაციენტის არასწორი მონაცემები 

სხვა 

 

სასწრაფო დახმარების მანქანის კონსტრუქცია, გზის მდგომარეობა, მეტეოროლოგიური 

პირობები პირდაპირ კავშირშია პაციენტის უსაფრთხო ტრანსპორტირებასთან. ექსტრემალურ 

პირობებში მოძრავი სასწრაფო დახმარების მანქანაში გამოწვეული სხვადასხვა სახის 

აღჭურვილობის პრობლემები 

აღჭურვილობის გაუმართაობა (დენის წყაროს პრობლემის ჩათვლით) 

მოწყობილობის არარსებობა 

ხელოვნური ვენტილაციის პრობლემა 

შეუსაბამო აპარატურა 

ჟანგბადი მარაგის გამოცლა 

დაზიანებული აპარატურა 
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ვიბრაციები მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს დაშავებულ პაციენტის სხეულზე და შესაძლოა 

მისი მდგომარეობის გაუარესების მიზეზიც გახდეს. ეს ყოველივე ეჭვქვეშ აყენებს ზოგიერთ 

ფაქტორებს, რომლებიც განსაზღვრავენ არსებულ სასწრაფო მანქანის თვისებებს:  (ა) ორმაგი 

დანიშნულების როლი, როდესაც მანქანას გააჩნია სატვირთო წონის ფართო დიაპაზონი, რაც 

გავლენას ახდენს სამუხრუჭე სისტემის დიზაინსა და ეფექტურობაზე; (ბ) ეკონომია 

კომერციული ფურგონის სასწრაფო დახმარების მანქანად გადაკეთებით, ვიდრე 

დანიშნულებისამებრ შექმნილი მანქანის გამოყენება (გ) სასწრაფო დახმარების მანქანის 

კონსტრუქციის სტანდარტების ნაკლებობა, როგორიცაა ხმაური, გათბობა, განათება, ვიბრაცია; 

და (დ) პაციენტის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და სიცოცხლის გადარჩენასთან 

დაკავშირებული პროცესების წარმართვისათვის საჭირო ერგონომიული სტანდარტების 

ნაკლებობა მანქანაში. 

ხშირად  საგანგებო სიტუაციებში დაზარალებულთა სამედიცინო ავტომობილებით 

ტრანსპორტირების პროცესი ხორციელდება მძიმე საგზაო პირობებში, რომლებსაც 

მიეკუთვნება: უგზოობა, გრუნტოვანი გზები, მთაგორიანი ადგილმდებარეობა, სასოფლო 

გზები და სხვა, ასევე ავტომობილის მოძრაობის ისეთი რეჟიმები, როგორებიცაა: ერთეული 

წინააღმდეგობის გადალახვა, ადგილიდან მკვეთრი დაძვრა, მკვეთრი დამუხრუჭება და სხვა. 

აღნიშნულ პირობებში    პაციენტის  ორგანიზმზე ძირითადად ზემოქმედებენ არასტაბილური 

ხასიათის მქონე ინტენსიური ვიბრაციები და იმპულსური ხასიათი პიკური დინამიკური 

დატვირთვები, რომელთა მახასიათებლების სიდიდეებმა შეიძლება გადააჭრბოს დასაშვებ 

ნორმებს.      

საშიშ ვიბრაციულ პროცესებს მიეკუთვნება ადმიანის სხეულის, როგორც ერთიანი მასის, 

ისე მისი ნაწილების რეზონანსული რხევები.  რეზონანსული რხევები წარმოიქმნება ადამიანის 

მთლიანი ორგანიზმის ან მისი ნაწილების  საკუთარი რხევების სიხშირეებისა და  გარე 

ვიბრაციული ზემოქმედებების სიხშირეთა თანხვედრით [4-6].   

 დადგენილია, რომ ინტენსიური ვიბრაციული დატვირთვების ზემოქმედება იწვევს 

ცენტრალური ნერვული სისტემის აშლილობას, ორგანიზმის ფიზიოლოგიური და 

ფუნქციონალური მდგომარეობის ცვლილებებს, მოძრაობისა და მხედველობის რეაქციის 

დაქვეითებას, ვეტიბულიარული რეაქციისა და მოძრაობის კოორდინაციის დაქვეითებას, 

კუნთების მოდუნებასა და გულ-სისხლძარღვთა სისტემის ფუნქციის დარღვევას, შიგა 

ორგანოების სეკრეციასა და სხვა. ვიბრაციულ გარემოში ადამიანის ხანგრძლივად  მუშაობის 

შედეგად წარმოიქმნება ვიბრაციული დავადებები. მათი პრევენციის მიზნით როგორც 

სახელმწიფოების, ისე საერთაშორისო დონეზე შექმნილია სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები, 

რომელსაც საფუძვლად დაედო ადამიანის ჯამრთელობაზე  ვიბრაციული დატვირთვების 

მავნე გავლენის მრავალწლიანი კვლევებისა და  პრაქტიკული დაკვირვებების შედეგების 

შეფასება. ჩატარებული კვლევების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მძიმე საგზაო პირობებში 

დაზარალებულთა ტრანსპორტირებისას წარმოქმნილი მაღალი ინტენსივობის ვიბრაციული 

დატვირთვებით გამოწვეული პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების 

პროცესის შესაფასებლად, საჭიროა მოქმედი სანიტარული-ჰიგიენური ნორმების დაზუსტება 

აღნიშნულ პირობებში პაციენტის ავადმყოფობის სახეობისა და სიმძიმის ხარისხის მიხედვით.   

 ამრიგად, მძიმე საგზაო პირობებში დაზარებულთა უსაფრთხო ტრანსპორტირების 

უზრუნველყოფის მიზნით პაციენტის ჯანმრთელობის სტაბილური მდგომარების 

შენარჩუნება ზენორმატიული ვიბრაციული დატვირთვების შემცირების გზით წარმოადგენს 

აქტუალურ პრობლემას.  
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პრობლემის გადაწყვეტა: 

როგორც ცნობილია, თანამედროვე კონსტრუქციის რეანიმობილით და სახაზო 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილით, დაზარებულთა ტრანსპორტირება ხშირად 

ხორციელდება ხელით გადასაყვან საკაცეზე ანდა გასაგორებელ დასაკეც საკაცეზე, პაციენტის 

მწოლიარე მდგომარეობაში. საკაცის დაფიქსირება ავტომობილში ხდება მისი ძარის იატაკზე 

ხისტად დამონტაჟებულ სადგარზე. აქედან გამომდინარე პაციენტზე გადაცემული ვიბრაციის 

დონე მთიანად არის დამოკიდებული ავტომობილის საკიდარის მიერ ვიბრაციების 

იზოლაციის უნარზე. ამრიგად საკაცის დაფიქსირების ასეთი კონსტრუქციის გამოყენების 

პირობებში პაციენტზე ვიბრაციის გადაცემის წყაროს წარმოდგენს ავტომობილის ძარას 

იატაკზე ხისტად დამაგრებული სადგარი. პროცესს უფრო ართულებს ის გარემოებაც, რომ 

მძიმე საგზაო პირობებში გამოიყენება სრულამძრავიანი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების 

ავტომობილები და რეანიმობილები, რომლებიც საგზაო პირობებიდან და მათი კონსტრუქციის 

თავისებურებიდან  გამომდინარე  ვერ უზრუნველყოფენ ვიბროდაცვითი თვისებების  

საკმარის  დონეს. ზოგადად ტრანსპორტირებისას მწოლიარე მდგომარეობაში მყოფ პაციენტზე  

მოქმედებს  გრძივი,  განივი და ვერტიკალური, ასევე აღნიშნული მიმართულებებით 

წარმოქმნილი კუთხური რხევები. ამიტომ ვიბრაციული დატვირთვების გადაცემის ხერხის, 

ზემოქმედების მიმართულებებისა და  მოქმედების ხანგრძლივობის განსაზღვრისათვის 

აუცილებელია  ექსპერიმენტული კვლევის შედეგების დეტალური ანალიზის ჩატარება და 

ადექვატური საანგარიშო მოდელის „გზა-ავტომობილი-პაციენტი“ დამუშავება, რაც 

საშუალებას გვაძლევს კომპიუტერული მოდელირების  პროგრამის გამოყენებით ჩატარებული 

თეორიული ექსპერიმენტების შედეგებით შევისწავლოთ  პაციენტის ორგანიზმზე  მოქმედი 

ვიბრაციული სპექტრი და  გამოვარჩიოთ ის დომინირებული ვიბრაციები, რომლებიც 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

დესტაბილიზაციაზე. ამასთან ერთად მოხდება ამ ვიბრაციების პარამეტრების სიდიდეების 

ცვლილების საშიში დიაპაზონების დადგენა და მათი ნორმირების მექანიზმების შემუშავება. 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. 1  საკაცის სადგარის ვიბროდამცავი მოწყობილობა 

 

 საკაცის სადგარის ავტომობილის ძარასთან  დამაგრების ადგილზე დასამონტაჟებელი 

რაციონალური ვიბროდამცავი თვისებების მქონე ორიგინალური  კონსტრუქციის 

შემუშავებისათვის,  დადგენილი იქნება მისი კინემატიკური და  დინამიკური პარამეტრების 

ავადმყოფის საკაცე 

ვიბროდამცავი მოწყობილობა 
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სიდიდეების ცვლილების ოპტიმალური ზღვრები და საექსპლუატაციო ფაქტორების 

გათვალისწინებით შემუშავებული იქნება ამ პარამეტრების რეგულირების მექანიზმები.   

ორიგინალური კონსტრუქციის ვიბროდამცავი მოწყობილობის (ნახ. 1) გამოცდის პროცესში 

მიღებული თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების ახალი შედეგები პასუხობს პროექტის 

შედეგების ინოვაციურობისა და მეცნიერულ ღირებულების მოთხოვნებს.  

ვიბროდამცავი მოწყობილობის  საცდელი ნიმუშის საგზაო გამოცდების შედეგებით 

კონსტრუქციის გამოყენების ეფექტიანობის დონის შეფასება მოხდა მისი უნიფიცირების 

დონისა  და პრაქტიკაში გამოსადეგობის ანალიზის საფუძველზე. 

 ნახ. 2-ზე მოცემულია  ავადმყოფის საკაცეზე რხევის ამპლიტუდები მეორადი 

შერესორებისას და მის გარეშე. შერესორების ეფექტი თვალნათლივ ჩანს ნახაზიდან, რხევების 

შემცირება 30-40 %-ის ფარგლებშია.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ნახ. 2.  ავადმყოფის საკაცეზე რხევის ამპლიტუდები მეორადი  

შერესორებისას და მის გარეშე. 

 

ფუნდამენტული თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევის შედეგების მიხედვით 

შემუშავებული რეკომენდაციების გათვალიწინებით პაციენტის ორგანიზმზე ეფექტური 

ვიბროდაცვითი ღონისძიებების პრაქტიკაში გატარებას გააჩნია მნიშვნელოვანი სოციალური 

ეფექტი, განსაკუთრებით მაშინ როდესაც საქმე ეხება მძიმე და უკიდურესად მძიმე 

პაციენტების სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნებასა და მისი სტაბილიზაციის პრობლემის 

გადაწყვეტას. ამ მიმართულებით ზოგიერთ სიტუაციაში  მხოლოდ მაღალი სტანდარტით 

განხორციელებული რეანიმაციული პროცედურების ჩატარებით ვერ ხერხდება პრობლემის 

გადაწყვეტა,  რადგან   ტრანსპორტირების ნებისმიერ მომენტში მოსალოდნელია ადამიანის 

ორგანიზმზე  ვიბრაციული დატვირთვებით გამოწვეული დამატებითი გართულებები 

წარმოქმნა, რაც კიდევ უფრო ართულებს პაციენტის მდგომარებას.   
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ამ პრობლემის გადაწყვეტისათვის მიზანშეწონილია  გამოვიყენოთ ორი მიდგომა, კერძოდ: 

მოხდეს საკაცის სადგარის შერესორება ავტომობილის ძარას დამაგრების ადგილზე, 

რისთვისაც საჭირო დამუშავებული და დანერგილი იქნას ვიბროდამცავი მოწყობილობა მისი 

დინამიკური პარამეტრების სიდიდეების საჭირო ზღვრებში  ავტომატური რეგულირებით. ამ 

მოწყობილობასთან ერთად შესაძებელია გამოვიყენოთ აგრეთვე ეგრეწოდებული სასიგნალო 

სისტემა, რომლის მუშაობის პრინციპი მდგომარეობს შემდეგში: პაციენტის სადგარზე 

დამაგრებული   ვიბრაციის დონის  გამზომი საშტატო გადამწოდიდან  სიგნალი ციფრული 

გარდამქმნელისა და ფილტრის გავლით მიწოდება კომპიუტერში ჩატვირთულ 

სპეციალიზირებულ პროგრამას, რომელიც მიღებული სიგნალის წინასწარ ჩატარებული 

ექსპერიმენტების შედეგებით დადგენილ ტესტურ მონაცემებთან  შედარების  შემდეგ  

კომპიუტერის მონიტორზე, ხმოვანი სიგნალის თანმხლებით გამოტანს ჯამრთელობის 

გართულების იმ სახეებს, რომელიც დამახასიათებელია კონკრეტული ვიბრაციული 

ზემოქმედებისათვის. ამ სქემის გამართულად ფუნქციონირების შემთხვევაში სამედიცინო 

ბრიგადა სრულად და ოპერატიულად  იქნება ინფორმირებული პაციენტის ჯამრთელობის 

მოსალოდნელი გართულებების შესახებ. ამასთან ერთად ვიბრაციების რეგისტრაციის ასეთი 

სქემის მქონე  საშტატო  სისტემიდან   ვიბროდამცავის კონსტრუქციის დინამიკურ   რგოლზე 

(შედგება დრეკადი და ჩამხშობი ელემენტებისაგან) სიგნალის გადაცემით და   ამ რგოლის 

დრეკად-მადეპფერებელი ელემენტების მახასიათებლების ავტომატურ რეჟიმში  

რეგულირებით, შესაძლებელია ვიბროდამცავი მოწყობილობის გარე ვიბრაციის მოქმედების 

სიხშირეთა დიაპაზონში გააქტიურება და ვიბროიზოლაციის მაღალი ეფექტის მიღება. 

 

დასკვნა:  

შემუშავებულია  საკაცის შერესორების  სისტემა, რომლის ძირითადი დანიშნულებაა 

ვერტიკალური რხევების შეძლებისდაგვარად შემცირება, რომლებიც გადაეცემა გზის 

ზედაპირიდან ბორბლებზე და შემდგომ მანქანის სალონში. მაგრამ, ამავდროულად 

გადასაწყვეტ ამოცანას წარმოადგენს ჰორიზონტალური რხევების მაქსიმალურად შემცირება 

მანქანის მკვეთრი მანევრირებისას ან კუთხური გაგორების ეფექტის განეიტრალება 

მოხვევისას. ყურადღება ეთმობა ისეთი რხევების შემცირებას (0-3 ჰერცი) რომლებიც იწვევენ 

ეგრეთწოდებულ მოძრაობის დაავადებას (თავბრუსხვევა, ღებინება, ძილიანობა), მაგრამ   

ძირითადი მიზანია სხეულის რეზონანსული რხევების შეძლებისდაგვარად განეიტრალება (4-

10 ჰერცი), რომელიც წარმოშობილია ადამიანის მთლიანი ორგანიზმის ან მისი ნაწილების  

საკუთარი რხევების სიხშირეებისა და  გარე ვიბრაციული ზემოქმედებების სიხშირეთა 

თანხვედრით. (ნერვული აშლილობა, ფუნქციონალური ცვლილებები, ტრავმის ალბათობა). 
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STUDY OF THE EFFECT OF VIBRATIONAL LOADS ACTING ON THE 
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Summary: 

In emergency situations, the transportation of a patient by specialized medical vehicles of modern 
design (ambulances and reanimobiles) is a high-tech process, which allows for prompt and correct 
emergency medical assistance procedures, depending on the types and severity of injuries inflicted 
on patients when they are on their way. Transportation of traumatized patients in severe and critical 
condition is itself a factor of deterioration of human health, therefore, at the stage of establishing 
the conditions of transportation of such patients, decisions should be made based on the analysis 
of expected negative factors and potential risks, depending on the specific emergency situation. Of 
particular interest is the analysis of the conditions of patient transportation, when even during the 
implementation of high-standard emergency medical services by medical personnel, some types of 
unpredictable external factors arise, such as: the variety of deterioration of the health condition 
caused by intense vibrational loads on the patient&#39;s injured areas and the difficulty of their 
management. 
 
Keywords: 
random vibration, vibration analysis, ambulance environment, tolerance criteria, injured patients, 
biomechanical system, patient safety. 
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Summary: 
Influence of parameters acting on tribological properties of the wheels and rails interacting surfaces and 
destruction of the third body and condition of this destruction are revealed in the work. It is ascertained that 
the main condition of improvement of tribological properties of the wheel and rail interacting surfaces is 
existence of uninterrupted third body with due properties between these surfaces. Are developed new designs 
of the wagon and locomotive wheel-sets and rail fastening device that decrease the wheel relative sliding on 
the rail, un-sprung masses, vibrations, noise and stress concentrations in places of mounting of wheels on the 
shaft.  
 
Keywords:  
wheel, rail, tribological properties, friction modifier. 
 

1. Introduction 
Tribological properties of the wheel and rail interacting surfaces have great influence on the train 

traffic safety, energy consumed on traction, pollution of the environment by vibrations, noise, friction 
modifiers and wear products, prevention and maintenance expenses. These problems are typical for all 
railways of the world. The main factors complicating their solution are insufficiency of information about 
tribological processes proceeding in the contact zones of wheels and rails and complexity of prediction of 
the operation extreme conditions. This causes non-predictable variation of the tribological properties and 
typical for it non-desirable phenomena: increase of the derailment probability, energy consumed on traction, 
prevention and maintenance expenses and pollution of the environment by vibrations, noise, and wear 
products.  

This complicates the quantitative and qualitative assessment of the influence of various parameters 
on the noted properties of the contact zone and provision of its due tribological properties. For solution of 
the mentioned problems, it is necessary to control the friction between the wheel and rail and their provision 
with due tribological properties.  

Our researches have shown that with different properties and degrees of destruction of the third body, 
the coefficient of friction can change 10 or more times, the wear rate - 102 -104 times etc.   

However, at modelling of the wheel-rail interaction, a friction coefficient is considered as a constant 
and known value but it is influenced by many factors not all of them being known. This can become the 
reason of various unjustified decisions. For example, decrease of the distance between rails by 4 mm at 
unchanged distance between wheels in 1970-1980, lubrication of the root of the wheel flange, which plays 
the role of both, the rolling and steering surfaces, lubrication of the rail rolling surface etc., taking into account 
an insufficient number of parameters at choosing a travel mode, can cause various undesirable phenomena 
etc.  

 At rolling of the wheel on the rail for both, the rolling and steering surfaces, the rolling with sliding 
is typical, while the part of sliding can change in the range 0 – 100 %. Their high sensitivity to velocity, 
especially to sliding velocity, stipulates necessity of additional researches into influence of velocity in the 
wide range of its variation. 
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2. Influence of parameters acting on the third body in the wheel and rail contact zone on its 
tribological properties 

The most widespread method of providing due tribological properties of the interacting surfaces is 
modification (lubrication) of the surfaces, for which are used various friction modifiers (lubricants) and 
methods of modification.  

Until 70-s of the last century the oil layer of hydrodynamic generation existent in the contact zone, 
was considered as a parameter determining a working capacity of the heavy loaded frictional contact. Many 
experimental and theoretical works are devoted to study of thickness of this layer [1-5]. An approximate 
(digital) solution of the elasto-hydrodynamic problem considering thermal processes is given in the works [6 
11], where the temperature, pressure and thickness of the oil layer between the cylinders interacting with the 
rolling-sliding friction, are determined. However, in spite of many attempts, ascertainment of the reliable 
relations between the thickness of the oil layer and tribological properties of the contact zone turned out to 
be problematic [7 12].  

The supplements to the lubricants developed in succeeding years and technical means of studying 
the processes proceeding in the contact zone have radically widened the scope of the researches. At common 
operational conditions, various types of boundary films - products of interaction with the environment that 
prevent the direct contact of rubbing surfaces, cover these surfaces with thin layers. Depending on the friction 
conditions, properties of the surfaces and environment, these layers may have various tribological properties 
that will have the great influence on the boundary friction [8- 10]. This is confirmed by the results of the 
experimental researches in the inert gas environment and vacuum, that excludes the possibility of oxidation 
during friction. Under such conditions, the seizure and intensive wear rate are observed. To prevent these 
undesirable phenomena, it is necessary to provide the presence of the third body in the contact zone with due 
properties, control of the friction factor and protection of the third body from destruction. 

The lubrication allows to prevent wear, premature fatigue and reduces power loss by forming the 
lubrication film on the surface avoiding direct contact of surfaces. Until recently, it was widely believed that 
a lubricating film of hydrodynamic or elastic-hydrodynamic (EHD) origin protects the interacting surfaces 
from direct contact and improves their tribological properties if its thickness exceeds the height of wet 
roughness.  

The first approximate solution of the integro-differential equations describing the EHD processes of 
lubrication (considering the thermal processes in the contact zone and dependence of the oil viscosity on the 
pressure and temperature) belongs to Chang [11].  However, such approach does not take into account 
existence and stability of the boundary layers in the contact zone and the obtained results are not precise [12].  
With the advent of additives that significantly improve the properties of surfaces, the importance of boundary 
layers was recognized, and then a new term appeared - the "third body", which unites all materials located in 
the contact zone. It particularly concerns to the adhesive wear, which is emerged at destruction of the third 
body and direct contact of the juvenile surfaces. The third body destruction criterion, which is developed on 
the base of elasto- hydrodynamic theory of lubrication and results of experimental researches considering 
stability of the boundary layers, has the form:  
 

K · VΣk
a · Vsl

b · Pll
c ·µ0 d∙Rl∙ (√Ra1 2+Ra2 2) f∙βg∙λh∙αi∙aj∙En  ≤ 1                          (1) 

 
where VΣk is total rolling velocity; Vsl – sliding velocity; Pll – linear load; μ - dynamic viscosity of the 
lubricant; R – reduced radius of curvature of the surfaces; Ra1 and Ra2 - average standard deviation of the 
interacting surfaces; β – piezo coefficient of the lubricant viscosity; λ – the lubricant thermal conductivity; α 
– thermal coefficient of the lubricant viscosity; a – thermal diffusivity. The degrees a, b, c, . . . n and 
coefficient K are specified on the base of the experimental data obtained by T. I. Fowle, Y. N. Drozdov, 
Vellawer, G. Niemann, El-Sisi, A. I. Petrusevich, I. I. Sokolov, K. Shawerhammer, G. Tumanishvili and 
given in the Table 1.  
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Table 1. Values of degrees of the parameters 
 

a b c d e f g h i j n 

0.37-0.61 (-0.36)-(-1.32) (-0.18)-0.66) 0.04-0.52 0.23-0.36 -1 0.6 0.18-0.66 (-0.18)-0.66) 0.09-0.33 0.045-0.165 

 
As it is seen from the Table 1 that destruction of the third body is especially sensitive to the sliding 

velocity. The rolling velocity, linear loading, roughness, viscosity, thermo-physical characteristics of the 
contacting surfaces and third body have relatively less influence and as for the reduced radius of curvature 
of the discs and modulus of elasticity, they have even less influence on the destruction of the third body. 
 
3. The methods of prediction of the wheel and rail interacting surfaces wear 

The processes proceeding in the wheel and rail contact zone predetermine its tribological properties. 
Its one of the significant problems is providing wear-resistance of the surfaces. During the wear on the 
contacting surfaces proceed the physical and chemical transformations that depend on the properties of the 
materials and environment, power and thermal loads of the contact zone and time of their action. Because of 
such multi-parameter sensitivity of the wear, qualitative estimation of the wear rate is still far from the reality 
[13]. For estimation of tribological properties of the wheel and rail interacting surfaces they use experimental 
and calculating methods. According to Archard model [14, 15], the material volume worn on the unit of 
friction path depends on the normal load and hardness of the contact zone (it should be noted that there also 
exist distinct opinions about influence of a material hardness on the wear) that has been reflected in his widely 
known formula 

                                                               Q=KW/H                                                                       (2) 
Where  
Q is a volume of the worn material  on the unit friction path;  
K- wear coefficient; 
W- normal load in the contact;  
H- hardness of the material. 
 

Wear equation of Archard is a simple model describing wear at sliding that is based on the contact 
theory of micro-asperities. Formula (1) contains only two variables and remaining acting parameters are 
provided by the value of coefficient K. Fig.1 shows a range of variation of coefficient K at various wear 
conditions [16].     

 
Fig.1. Variation of the wear coefficient K at various condition of the contact 

As it is seen from Fig.1 the wear coefficient may vary in the wide range, from 10-14 till 1 and its value 
depends on the lubrication mode of the contact zone [17]. Some methods of calculation on wear are given in 
[18], though ascertainment of its value by these methods is still problematic. Therefore, for prediction of 
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wear are used experimental methods, however the process includes various obscure aspects that is negatively 
reflected on reliability of the obtained results.    

 
4. Desining methods of improvement of tribological properties of the interacting surfaces 

The existent profiles of wheels and rails include the tread surfaces (which take part in the “free” rolling, 
traction and braking) and steering surfaces (the wheel flange and rail gauge, which take part in the steering 
mainly in curves and prevent the wheel-sets from derailment). The flange root can roll on the rail corner, and 
it can take part in traction, braking and steering (Figure 4). 

 

 
Figure 4. Components of the wheel and rail interacting surfaces. 

 But traction (braking) and steering require mutually excluding properties and the “ideal” value of the 
friction coefficient (μ < 0,1) in the contact zone of the flange root and the rail corner is not acceptable for 
both cases.  In addition, application of the anti-frictional friction modifier on the tread surfaces can generate 
the problems of traction and braking. Therefore. It is necessary to separate tread and steering surfaces and 
modify them separately with corresponding friction modifiers. 

Besides, possibility of rotation of the wheel about the axle, decrease of un-sprung masses and stress 
concentrations in the places of junction of the wheel or gear wheel and axle by designing means, will improve 
operational properties of the wheel-sets. For the same purpose was developed a new design of the rail-
fastening device.   

 
4.1. The wagon wheel-set  

The Fig. 4 shows the wagon wheel-set having independently rotating wheels with new profiles and 
compound shaft.  
 

 
 

Fig. 4. The wagon wheel-set having independently rotating wheels with 
 new profiles and compound shaft 

For reduction of the un-sprung masses, stress concentrations in places of mounting of wheels on the 
shaft and damping of the bending and torsional deformations, the shaft consists of two embedded bushings 
4, 5. The wheel 3 is mounted on the outer bushing 4 motionlessly and the wheel 7 is mounted on the outer 
bushing 4 with possibility of rotation. The motionless wheel 3 provides rotation of the shaft in axle boxes, 
and the second wheel 7, in case of lagging of the outer wheel in curves will rotate around outer bushing 4 
avoiding slipping of the inner wheel on the rail. Outer bushing 4 of the shaft is mounted on the inner bushing 
5 motionlessly in the middle part and in other parts - with the clearance fit, that unloads the inner bushing 
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from torque. The shafts of wheels are un-sprung details and their hollow form, as the preliminary estimation 
shows, will allow reducing mass of the shaft, retaining the required bending strength.  

The device is working in the following way: A rotary movement is transferred from rails 2, 8 to wheels 
3, 7. The wheel 3 rotates bushing 4 and the axle 5 fixed on it rigidly and rotating in the bearings 1, 10 of the 
units of boxes. A low friction coefficient is provided between bushing 4 and wheel 7. At the zigzag movement 
of the wheel-set in the straight section of the track or at the different distances rolled by the wheels in curves, 
wheel 7, whose friction coefficient with the axle is lower than one with the rail, will rotate (slide) relative to 
the bushing and not to the rail. The tread and steering surfaces of wheels are separated by the groove and 
their modification is carried out separately. Besides, use of the hollow shaft allows decreasing of un-sprung 
mass of the wheel-set by 100 kg approximately.  

 
 

4.2. The rail fastening device  
The problem consists in working out of a rail-fastening device that is capable of damping the lateral 

fluctuations and maintenance of the constant rail cant. However, the damping is performed by deflection of 
the rail in the external direction (Fig. 38), promoting displacement of the contact point on the flange 
downwards. This increases the difference of diameters of interacting surfaces, the sliding distance and causes 
other undesirable phenomena.  

 
Fig. 5. Change of the rail cant 

To maintain a constant rail cant and ensure damping of lateral fluctuations and constant distance 
between heads of the rails, a new design of fastening of the rail was developed (Fig. 6).  

 
 

Fig. 6. The rail fastening device: 1 – sleeper; 2 – immovable rail pad; 3 – elastic member; 4 – 
rail; 5 – movable rail pad; 6 – controlling beam with treaded ends 

The rail-fastening device consists of the sleeper 1, immovable rail pad 2, and elastic member 3, rails 4, 
movable rail pad 5 and controlling beam with treaded ends 6. The base plate consists of the movable 5 and 
immobile 2 parts connected with each other by sliding kinematic pair. The rail 4 is fastened on the movable 
part 5 with optimal angle of inclination 200 and the immobile part 2 is fastened on the sleeper 1. An elastic 
element – compression spring 3 is placed between movable 5 and immobile 2 parts with possibility of 
preliminary compression by screw pair 6-5.  

The rail-fastening device provides damping of the wheel-sets by equidistant movement of the rails and 
preserves the constant inclination of the rails.  
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1.3. The electric locomotive wheelset  

Supporting elements of the freight locomotive traction engine are the un-sprung wheel-set and the 
sprung part of the bogie or engine (Fig. 40). Due to partial suspension of the traction engine on the bogie 
frame and wheel-set (or it is sprung partially), its un-sprung mass and contact loading on the wheel and rail 
are increased.  

Therefore, it is necessary to elaborate such running gear of the freight locomotive, which will ensure 
decreased un-sprung masses of the freight locomotive running gear, the lateral forces and relative slipping in 
the contact zone.  

Such scheme is shown in Fig. 41, where the traction engine is completely sprung and when the lateral 
force exceeds the allowable value in the curves, the wheel moving on the inner rail will be automatically 
disengaged from the running gear kinematic chain and at decrease of the lateral force the wheel will again 
be engaged in the kinematic chain.  

 
Fig. 7. A scheme of the electric locomotive running gear 

 At movement in the curve, the flange of the outer wheel 8 will come into contact with outer rail (not 
shown) gauge and produce the axial force. This force will be transmitted to the bushing 12, which will move 
in the direction of this force together with the wheels 8, 9. The teeth of half-coupling 11 will enter deeper in 
the teeth of the half coupling of gear wheel 5 and the teeth of the half coupling of wheel 8 will be disengaged 
from the teeth of half-coupling 13 of gear wheel 1. Springs 10 and 21 return wheels 8, 9 in the initial position. 
This will cause movement of the axle 17 towards its initial position, decrease of the angle of attack, axial 
force, and rolling resistance and wear rate of the wheel flange and rail gauge. Teeth gears 1, 5 together with 
wheels 8, 9 and shaft 17 will roll up on driving pinions 2, 3 by small distance (mounted on the engine shaft) 
at action of the vertical reactions from the rails (not shown on the scheme). This will considerably decrease 
the un-sprung mass (by 2.5 tons approximately). The suggested locomotive running gear allows decrease of 
the un-sprung masses and the relative sliding velocity. 
 
 2. Conclusions 
         At modelling of the wheel and rail interaction, a friction coefficient is considered as a constant and 
known value. However, it is influenced by many factors not all of them being known. This can become the 
reason of various unjustified decisions.  
          It was ascertained experimentally that main condition of improvement of tribological properties of the 
wheel and rail interacting surfaces is separation of these surfaces by the uninterrupted or being in the initial 
stage of destruction and restorable third body with due properties. Were developed a condition of the third 
body destruction and experimental methods of estimation of the third body properties. Were also developed 
new designs of the wagon and locomotive wheel-sets and  a rail fastening device that decrease the wheel 
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relative sliding on the rail, un-sprung masses, vibrations, noise, power and thermal loads of the third body 
and its destruction intensity. 
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რეზიუმე: 

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევები (სსშ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მნიშვნელოვანი 

გლობალური პრობლემაა. მრავალ განვითარებულ სახელმწიფოში გადაიდგა კონკრეტული 

ნაბიჯები სსშ-ების მიზეზების აღმოსაფხვრელად, თუმცა გზებზე დაღუპულთა რიცხვი 

მსოფლიოში ყოველწლიურად მაინც 1.35 მილიონზე მეტია, ხოლო დაშავებულთა რაოდენობა 

20-50 მილიონია. სსშ-ებში ყოველდღიურად საშუალოდ 3700 ადამიანი იღუპება და 

სიკვდილიანობის ეს სტატისტიკა მიზეზებს შორის მერვე ადგილზეა. განსაკუთრებით 

საგანგაშო მდგომარეობაა საქართველოს გზებზე, სადაც ყოველწლიურად, საშუალოდ 450-500 

ადამიანი იღუპება. საგზაო უსაფრთხოებაში სირთულეს წარმოადგენს გარემოება, რომლის 

მიხედვითაც შსს არ/ვერ აწარმოებს იმ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების სტატისტიკას, 

რომელთა მიზეზიც ავტომობილის ტექნიკური გაუმართაობაა. საქართველოსთვის 

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და იმ გზის გავლა, რომელიც 

ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა საუკეთესო ევროპული მაჩვენებლის მისაღწევად უკვე 

გაიარეს. ევროკომისიის მიერ დასახულ 7 მიზანს საქართველოს ეროვნული სტრატეგია 

მხოლოდ ნაწილობრივ შეესაბამება და ისიც თეორიულად. დეტალური და შედარებითი 

ანალიზი გვაჩვენებს, რომ საქართველომ ევროკომისიის მიერ შემუშავებული საგზაო 

უსაფრთხოების 7 სტრატეგიული მიმართულებიდან ჯერჯერობით ვერცერთის დანერგვა ვერ 

შეძლო სრულფასოვნად. მათგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია: 1)უსაფრთხო 

ავტომობილები 2)თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების ხელშეწყობა საგზაო 

უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით. ევროკომისიის მიერ დასახული  სტრატეგიული 

მიზნებიდან „უსაფრთხო ავტომობილები“ გულისხმობს არა მარტო მათი დამზადების ეტაპს 

და ტექნიკურ ინსპექტირებას, არამედ ექსპლუატაციის პერიოდში შესაბამის ტექნიკურ 

მომსახურებასაც. საქართველოში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ატმოსფერული ჰაერის 

მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუარესდა, რაც მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად 

აისახება. ჰაერის დაბინძურების ძირითად წყაროს ავტოტრანსპორტი წარმოადგენს. 

საავტომობილო გაფრქვევები შეადგენს მთლიანი გაფრქვევების 71%-ს. 2016 წლის 

საერთაშორისო კვლევის თანახმად (აშშ, ვაშინგტონის უნივერსიტეტი) ჰაერის დაბინძურების 

გამო სიკვდილიანობის დონით საქართველო მსოფლიოში მესამე ადგილს იკავებდა. საგზაო და 

ეკოლოგიური უსაფრთხოების დონის გაუმჯობესებისა და აგრეთვე ასოცირების 

ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ტექნიკური 

ინსპექტირების რეფორმის დაწყების. საკონსულტაციო კომპანიის (SGS) მიერ შემუშავებული 

რეკომენდაციების საფუძველზე საბოლოო სახე მიიღო ორმა ტექნიკურმა რეგლამენტმა (N510, 

N511). საყოველთაო ინსპექტირების პროცესი დაიწყო ეტაპობრივად, დროში გაწერილი 

გრაფიკით, რომელიც ძალაში 2018 წლის 1 იანვრიდან შევიდა. რეფორმის შედეგად, პირველ 

mailto:meskhishvilinew@gmail.com
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რიგში შეიცვალა ავტომობილების ტესტირების გამომხატველი ტერმინოლოგია, ნაცვლად 

„ტექნიკური დათვალიერებისა“ დამკვიდრდა „პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება“. რაც 

ასს-ების უფრო დეტალურ ტესტირებასა და სავალდებულო პერიოდულობის შემოღებას 

გულისხმობს. დაინერგა არაერთი მნიშვნელოვანი თანამედროვე სტანდარტი: აიკრძალა ნაღდი 

ანგარიშსწორება; ცენტრები აღიჭურვა ვიდეო-კამერებით, კომპიუტერული ტექნიკით და 

აპარატურით; სავალდებულო გახდა მომხმარებელთა კომფორტული მოსაცდელი სივრცის 

მოწყობა; პერსონალის მიმართ დადგინდა კვალიფიკაციის დამადასტურებელი ახალი 

მოთხოვნები. სტატიაში განხილულია საქართველოში პერიოდული ტექნიკური 

ინსპექტირების რეფორმის მიმდინარე სტატუსი და გამოწვევები. განსაკუთრებული 

ყურადღება გამახვილებულია ელექტრონული პროგრამის ეფექტიანობის შეფასებაზე, 

არაერთგვაროვანი და მიკერძოებული ინსპექტირების რისკებზე, მოცემულია რეფორმასთან 

დაკავშირებული პრობლემების ანალიზი. სტატიაში ნაჩვენებია პრობლემების გადაწყვეტის 

გზები, რომლის მთავარი საფუძველი ელექტრონული პროგრამის ახალი ფუნქციებით 

დატვირთვა და პროცესზე სათანადო მონიტორინგის სისტემის შექმნაა. სტატიაში 

გააზრებულია თუ რა დადებითი გავლენა ექნება ევროდირექტივის შესაბამისად 

ინსპექტირების პროცესის გამართვას საგზაო და ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაზე.  

 

საკვანძო სიტყვები:  

ავტოსატრანსპორტო საშუალება, პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, რეფორმა, 

ელექტრონული პროგრამა, მიუკერძოებელი ინსპექტირება, ევროდირექტივა. 

 

ძირითადი ნაწილი: 

საქართველოს ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ავტოტრანსპორტი, ისე 

როგორც უმრავლეს განვითარებულ ქვეყნებში, ძირითად როლს თამაშობს ქვეყნის 

ეკონომიკური ზრდისა და სოციალური განვითარების უზრუნველყოფაში. ავტოტრანსპორტზე 

მზარდი მოთხოვნის მთავარ ფაქტორად გვევლინება მგზავრობაზე დახარჯული დროის 

ეკონომია, მაღალი მანევრირების უნარი და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა. ქვეყნის 

საავტომობილო ტრანსპორტი ასრულებს მგზავრთა გადაყვანის დაახლოებით 96%-ს და 

ტვირთების გადაზიდვის 60%-ს. ძალიან დიდია საავტომობილო ტრანსპორტის როლი ქვეყნის 

ეროვნული მეურნეობის განვითარებაში, ამიტომაც გარდაუვალ აუცილებლობას წარმოადგენს 

საავტომობილო ტრანსპორტის მდგრადი განვითარების სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება, 

რომელშიც კომპლექსურად იქნება განხილული სამგზავრო და სატვირთო, აგრეთვე კერძო 

მფლობელთა მსუბუქი ავტოტრანსპორტის განვითარების საკითხები. შსს-ს მონაცემებზე 

დაყრდნობით, 2021 წლის მდგომარეობით აქტიური სტატუსით დარეგისტრირებულმა 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობამ 1 467 020 შეადგინა. ავტოპარკში ყველაზე 

მეტი წილი, წლებია სტაბილურად 82%-იანი მაჩვენებლით მსუბუქ ავტომობილებს უკავია. 

ავტომობილების 88% ფიზიკური პირების მფლობელობაშია. პარკი მოძველებულია, რასაც 

ადასტურებს შსს-ს სტატისტიკური მონაცემებიც. 2019 წელს ავტოპარკის 91% წარმოდგენილი 

იყო 10 წელზე უფრო ხნოვანი ავტომობილებით. მსოფლიოში მიმდინარე ტენდეციების 

გათვალისწინებით (ავტოპარკის გაახალგაზრდავება, ეკო-მეგობრული სატრანსპორტო 

სისტემების განვითარება, გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირება და სხვა.) საქართველოს 

ავტოპარკის სტატუსი აცდენილია საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ 

გაცხადებულ სატრანსპორტო პოლიტიკას. მიზერული ცვლილებებია ასს-ების საწვავის ტიპის 
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მიხედვით წილობრივ გადანაწილებაში. ბენზინზე მომუშავე ასს-ები საქართველოს 

ავტოპარკის 39%-ს შეადგენს.  
 

N1 ცხრილი. რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალებები ტიპის მიხედვით. 2018-2021 წლების 

პირველი კვარტლების მონაცემების შედარება (შსს) 

სატრანსპორტო 

საშუალების ტიპი 

2018 წლის 

I კვარტალი 

2019 წლის 

I კვარტალი 

2020 წლის 

I კვარტალი 

2021 წლის 

I კვარტალი 

N % N % N % N % 

მსუბუქი  1 042 246 82% 1 095 970 82% 1 147 143 82% 1 208 884 82% 

სატვირთო  100 409 8% 101 445 8% 102 615 7% 104647 7% 

სამგზავრო  53 607 4% 53 831 4% 54 267 4% 54 406 4% 

სასოფლო და სპეც-

ტექნიკა 

 33 502 3% 36 403 3% 39 760 3% 41 926 3% 

მისაბმელი  22 190 2% 23 932 2% 26 024 2% 28 308 2% 

სპეციალიზებული  11 554 1% 12 574 1% 13 619 1% 14 442 1% 

მოტოტრანსპორტი  7 944 1% 9 344 1% 11 528 1% 14 365 1% 

სულ 1 271 452 100% 1 333 499 100% 1 394 956 100% 1 467 020 100% 

 

N2 ცხრილი. რეგისტრირებული ასს-ების საწვავის ტიპის მიხედვით, 2018-2021 წლების პირველი 

კვარტლების მონაცემების შედარება (შსს) 
 

საწვავის ტიპი 

2018 წლის 

I კვარტალი 

2019 წლის 

I კვარტალი 

2020 წლის  
I კვარტალი 

2021 წლის 

I კვარტალი 

N % N % N % N % 

ბენზინი 421 524  33% 453 960 34% 478 232 34% 567764 39% 

დიზელი  147 942 12% 174 693 13% 204 274 15% 247080 17% 

ბენზინი-აირი  92 374 7% 105 478 8% 128 365 9% 137834 9% 

ჰიბრიდი  28 389 2% 52 719 4% 72 133 5% 89562 6% 

ელექტრო 988  0.07% 1 482 0.1% 2 003 0.1% 9140 0.6% 

აირი  323 0.02% 396 0.03% 552 0.03% 915 0.06% 

უცნობია 579912 46% 544 771 41% 509397 37% 421631 29% 

სულ 1271452 100% 1333499 100% 1394956 100% 1467020 100% 

 

საქართველოს სსშ-ების სტატისტიკა საგანგაშოა, გზებზე დაღუპულთა და 

დაშავებულთა რაოდენობა 5-6-ჯერ აღემატება საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს. საგზაო-

სატრანსპორტო შემთხვევების რიცხვი „დაუდგენელი მიზეზით“ ძალიან მაღალია და 

ფატალურად დასრულებული შემთხვევების ზუსტი მიზეზებიც არ არის გამოკვლეული. 

სტატისტიკის წარმოება ხდება მოძველებული მეთოდით, რაც ანალიზისა და პრევენციული 

ღონისძიებების დაგეგმვის საშუალებას არ იძლევა. 2019 წელს 38200-მდე სსშ დარეგისტრირდა 

ოფიციალურად და ტექნიკური გაუმართაობა არცერთი შემთხვევის მიზეზად არ არის 

დასახელებული, რაც გამორიცხულია ასახავდეს რეალურ სურათს. გაეროს ევროპის 

ეკონომიკური კომისიის (UNECE) მონაცემებით განვითარებად ქვეყნებში გაუმართაობის 
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მიზეზით მომხდარ სსშ-ებში დაღუპულების მაჩვენებელი საშუალოდ 15%-25% უნდა იყოს ანუ 

საქართველოში ასს-ების ტექნიკური გაუმართაობის გამო გზებზე ყოველწლიურად 90-დან 120 

ადამიანამდე იღუპება.          
N3 ცხრილი. საქართველოში საგზაო-სატრანსპორტო შემთვევების (სსშ) სტატისტიკა წლების მიხედვით 

 

წელი სსშ  დაიღუპა  დაშავდა 

2016 33 736 581 9 951 

2017 33 067 517 8 461 

2018 34 676 459 9 047 

2019 38 134 481 7 921 

2020 36 551 450 6 640 

2021 33760 449 7 705 

 

პტი-პროგრამა 2018 წლის 1 იანვრიდან ეტაპობრივად შევიდა ძალაში. კვლევების 

გვაჩვენებს, რომ შესაბამისი სამსახურების მიერ პრობლემათა გადაჭრის პროცენტული 

მაჩვენებელი დაბალია, რის გამოც სერიოზული საფრთხე ექმნება ევროდირექტივის 

დანერგვის პროცესს. მრავალ პრობლემათაგან გამოსაყოფია ფუნდამენტური საკითხი, რომ 

ინსპექტირების პროცესი მიმდინარეობს არა ქარხანა-მწარმოებლის მიერ დადგენილი, არამედ 

უნიფიცირებული პარამეტრით. აღნიშნული პრობლემა ხშირად ხდება არაერთგვაროვანი 

ინსპექტირების წამახალისებელი ფაქტორი. პტი-სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, აუცილებელი იყო ელექტრონული პროგრამის დანერგვა. 

დღეისათვის, ერთიან საინფორმაციო სისტემაში ჩართულია 3 ერთმანეთისგან 

დამოუკიდებელი ელექტრონული პროგრამა, რომელიც მოიცავს ყველა ინსპექტირების 

ცენტრს და მიუხედავად პროგრამების ერთიან სისტემაში მოქცევისა, მაინც წარმოიქმნა 

პრობლემები, მათგან გამოსაყოფია: 1)არაერთგვაროვანი მიდგომები ინსპექტირების პროცესში; 

2)ვერ ხდება ზუსტი სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება/ანალიზი; ინსპექტორს არ აქვს 

წვდომა ავტომობილის მწარმოებლის მიერ შემუშავებულ ტექნიკურ სპეციფიკაციებთან, არც 

რემონტისა და მნიშვნელოვანი ცვლილების შესახებ არის ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, რაც 

საშუალებას არ აძლევს საინსპექციო ორგანოებს ავტომობილის შეფასებისას იხელმძღვანელონ 

დამატებითი და ობიექტური კრიტერიუმებით. არ ხდება პტი-სფეროში უმთავრესი 

საერთაშორისო დოკუმენტის 2014/45/EU დირექტივის დანერგვის ეფექტიანობის შეფასება. არ 

არის განსაზღვრული შესაბამისი გაზომვადი ინდიკატორები, რომლის მიხედვითაც 

შეფასდებოდა რეფორმის ჩავარდნები და მიღწევები. პტი-პროგრამის მიმდინარეობის კვლევა 

გვაჩვენებს, რომ პრობლემის ძირითადი ხაზი გადის ხარისხის არაჯეროვან კონტროლსა და 

რეფორმის არაეფექტიან მონიტორინგზე. პრობლემების ანალიზის შედეგად წარმოვადგენთ 

ორ მთავარ რეკომენდაციას: 1)ინსპექტორზე პერსონალური პროგრამული მონიტორინგის 

სისტემის შექმნა/დანერგვა და ისტორიის წარმოება; 2)„მიკერძოებული ინსპექტირების 

საწინააღმდეგო პროგრამის“ დანერგვა. მიზნების რეალიზებისათვის უპირველესად საჭიროა, 

ისეთი საზედამხედველო აპარატის ჩამოყალიბება, რომელსაც აღიარებს კომპეტენტური 

ორგანო და საქმიანობისას თავისუფალი იქნება ინტერესთა კონფლიქტის შემცველი 

გარემოებებისგან, განახორციელებს ხარისხის კონტროლს და სფეროზე დააწესებს ეფექტიან 

მონიტორინგს;  

ინსპექტორზე პერსონალური მონიტორინგი არ ნიშნავს სადამსჯელო მოქმედებების 

გაძლიერებას, არამედ პირიქით, საზედამხედველო სამსახურმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს 

იმისთვის, რომ საქმე არ მივიდეს ინსპექტორის სანქცირებამდე. მთავარი მიზანიც სწორედ ეს 
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უნდა გახდეს, რომ პერსონალს შევუმციროთ გადაცდომის დაშვების არეალები. ინსპექტორის 

მიერ ჩატარებული ტესტირების შედეგების მონაცემების დამუშავების გზით უნდა შედგეს 

შესაბამისი პერსონალური რეიტინგი. სამსახური უნდა ავლენდეს წარმატებულ ინსპექტორებს, 

ახალისებდეს მათ სხვადასხვა ფორმით, ხელს უწყობდეს ჯანსაღ კონკურენციას სფეროში. 

გადაცდომების შემთხვევაში სანქცია უნდა იყოს მართლზომიერი და დარღვევის ადეკვატური, 

რომელიც ინსპექტორის რეპუტაციასა და ტესტირების სფეროს არ მიაყენებს გამოუსწორებელ 

ზიანს. ინსპექტორზე ობიექტური მონიტორინგის სისტემის მთავარი ფუნდამენტი უნდა იყოს 

ელექტრონული პროგრამა, რომელიც უნდა დაიტვირთოს ახალი ფუნქციებით. ინსპექტირების 

მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით უნდა დაინერგოს ურთიერთშედარების 

ღონისძიებები: 1)დახარვეზებულ ასს-ებში უარებისა და ძირითადი ხარვეზების დახარისხება 

პროცენტული დაანგარიშებით; 2)ვერგავლილ ინსპექტირებასა და განმეორებით 

ინსპექტირებას შორის შუალედური დროის ანალიზი; 3)პტი-ცენტრის მიერ გამოვლენილი 

ძირითადი ხარვეზების შინაარსობრივი ანალიზი;  

შემოთავაზებული რეკომენდაციები დამუშავებულია კვლევებზე დაყრდნობით და 

ემსახურება პტი-პროცესზე ხარისხის კონტროლისა და მონიტორინგის ეფექტიანი სისტემის 

შექმნას, რაც აამაღლებს საგზაო/ეკოლოგიური უსაფრთხოების სტანდარტს და საავტომობილო 

ტრანსპორტის ფუნქციონირების ეფექტიანობას. სტატიაში სიახლის სახით შემოთავაზებული 

მიუკერძოებული ინსპექტირების პროგრამისა და ინსპექტორზე ელექტრონული 

მონიტორინგის სისტემის დანერგვის შემთხვევაში პროცესი გახდება სამართლიანი, 

გაიზრდება ინსპექტორების კვალიფიკაცია და ტესტირების ხარისხი. შესაძლებელი გახდება 

ტექნიკურად გამართული ასს-ების შენარჩუნება გზებზე, იკლებს ამ მიზეზით მომხდარი სსშ-

ებისა და მასში დაღუპულების რაოდენობა. სრულიად შესაძლებელია საქართველო 

მიუახლოვდეს ევროკავშირის წევრი მაღალშემოსავლიანი სახელმწიფოების სტატისტიკას და 

პირველ ეტაპზე, ტექნიკურად გაუმართაობის მიზეზით დასრულებული ფატალური 

შემთხვევები დაიყვანოს 15%-მდე, ხოლო მეორე ეტაპზე 8%-მდე (ევროკავშირის მინიმალური 

მაჩვენებელი დღევანდელი მოცემულობით). საქართველოში ასს-ების ტექნიკური 

გაუმართაობის გამო ყოველწლიურად გზებზე  დაახლოებით 120 ადამიანი იღუპება. სტატიაში 

დამუშავებული რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში, ყოველწლიურად, პირველ 

ეტაპზე სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 120-დან დაიწევს 72-მდე (გადარჩება 48), ხოლო მეორე 

ეტაპზე-38 მდე (გადარჩება 82). 
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7. Walter Nissler, United Nations road safety legal instruments, “Georgia Road Safety Performance 

Review Capacity Building”, Workshop 26-27 April, 2017; 
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- International Electronic Scientific and Practical Journal “wayscience”, Ukrane, 2021; 
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Challenges of Vehicle Technical Inspection Reform in Georgia 
 

David Meskhishvili, Doctor of Transport Engineering, Technical University of Georgia,  
E-mail: meskhishvilinew@gmail.com 

Otar Gelashvili, Professor, Technical University of Georgia, E-mail: otar.gelashvili@gtu.ge 

 
Abstract:  
Road traffic accidents are an important global public health problem. In many developed countries, specific 
steps have been taken to eliminate the causes of traffic accidents, although the number of road deaths in the 
world is still more than 1.35 million, and the number of injured is 20-50 million. An average of 3,700 people 
die every day in the road accidents, and this mortality statistic is the eighth leading cause of death. The 
situation is particularly alarming on the roads of Georgia, where 450-500 people die every year. A difficulty 
in road safety is the fact that the Ministry of Internal Affairs does not/cannot produce statistics of traffic 
accidents caused by vehicle technical malfunctions. It is important for Georgia to share international 
experience and follow the path that EU member states have already taken to achieve the best European 
indicator. The national strategy of Georgia only partially corresponds to the 7 goals set by the European 
Commission, and that too theoretically. A detailed and comparative analysis shows that Georgia has not yet 
been able to fully implement any of the 7 strategic directions of road safety developed by the European 
Commission. Among them, the following are very important: 1) safe vehicles 2) Implementing modern 
technologies in order to increase standards of road safety. Among the strategic goals set by the European 
Commission, "safe cars" implies not only their manufacturing stage and technical inspection, also means 
technical service during the operation period. During the last decade, the condition of atmospheric air in 
Georgia has significantly worsened, which has a negative impact on the health of the population. The main 
source of air pollution is road transport. Motor emissions account for 71% of total emissions. According to 
a 2016 international study (USA, University of Washington), Georgia ranked third in the world in terms of 
death rate due to air pollution. In order to improve the level of road and environmental safety, as well as to 
fulfill the obligations assumed by the Association Agreement, the Ministry of Economy and Sustainable 
Development of Georgia decided to start the reform of technical inspection. Based on the recommendations 
developed by the consulting company (SGS), two technical regulations (N510, N511) were finalized. The 
inspection process began in stages, with a time-bound schedule that came into force on January 1, 2018. As 
a result of the reform, first of all, the expressive terminology of vehicle testing was established as a "periodic 
technical inspection". A number of important modern standards were introduced: cash payments were 
banned; The centers were equipped with video cameras, computer equipment and hardware; It became 
mandatory to arrange a comfortable waiting area for customers; New qualification requirements for 
personnel have been established. The article discusses the current status and challenges of periodic technical 
inspection reform in Georgia. Special attention is paid to the effectiveness of the electronic program, 
evaluation the risks of partial inspection, and an analysis of the problems related to the reform. The article 
shows ways to solve problems, the main solution is related of charging electronic program with new 
functions and creating a proper monitoring system on process. The article considers the positive impact of 
the inspection process in accordance with the European directive on road and environmental safety. 
 

Keywords: vehicle, periodic technical inspection, reform, electronic program, impartial inspection, 
European Directive. 
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რეზიუმე: 

სტატიაში წარმოდგენილია მარცვლეული კულტურების მოსავლის აღების მექანიზებული 

სამუშაოების სატრანსპორტო მომსახურების ლოგისტიკური ორგანიზების მოდელი, რომელიც 

საშუალებას იძლევა კონკრეტული საველე პირობებისათვის განსაზღვრული მოსავლის ამღები 

მანქანების ტიპებისა და რაოდენობის, მათი სავარგულებზე გადაადგილების კინემატიკური 

პარამეტრებისა და მწარმოებლურობის მაჩვენებლების მიხედვით შევირჩიოთ 

ავტოტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის ოპტიმალური  სტრუქტურა და  განვსაზღვროთ 

მოსავლის ამღებ მანქანებთან მათი ადაპტირებული მუშაობის პირობები. ლოგისტიკური 

ორგანიზების მოდელის ეფექტიანობის ხარისხი შეფასებულია მოსავლის ამღები მანქანების 

მოცდენის დროისა და სათბობ-ენერგეტიკული დანახარჯების შემცირების  კრიტერიუმების 

მიხედვით. 
 

საკვანძო სიტყვები:  

მარცვლეულის გადაზიდვა, თვითღირებულება, ლოგისტიკური ორგანიზება, 

მწარმოებლურობა, ავტოტრანსპორტის ტვირთამწეობა, მექანიზებული ოპერაციები.  

 

ცნობილია, რომ მარცვლეული კულტურების „აღება-ტრანსპორტირების“ მექანიზებული 

ოპერაციების ჩატარების ხარჯების წილი პროდუქციის თვითღირებულებაში საკმაოდ 

მნიშვნელოვანია, ამიტომ მისი შემცირება წარმოადგენს აქტუალურ პრობლემას. პროდუქციის 

თვითღირებულების შემცირების ერთ-ერთ გზას წარმოადგენს სატრანსპორტო მომსახურების 

ეფექტიანობის ამაღლება, რომლის მიღწევა შესაძლებელია  მოსავლის ამღები მანქანების 

(შემდგომში კომბაინი) მუშაობის პირობებთან ადაპტირებული ავტოტრანსპორტის 

გამოყენებით და საველე სამუშაოების მიმდინარეობისას „სავარგული-მარცვლეულის 

ჩაბარების პირველადი პუნქტი“ მოძრაობის მარშრუტზე გადაზიდვების ტექნოლოგიური 

პროცესის ლოგისტიკური ორგანიზებით. 

მოსავლის აღების პროცესში ავტოტრანსპორტის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს: 

პირველადი ჩაბარების პუნქტამდე მარცვლეულის დროულად გადაზიდვა; მოსავლის ამღები 

მანქანების რაციონალურად გამოყენების პირობების შექმნა; დატვირთვა-განტვირთვის 

პროცესში   ავტოტრანსპორტის მოცდენების მინიმუმამდე შემცირება; მოძრაობის 
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უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; სატრანსპორტო მომსახურების ლოგისტიკური 

ორგანიზებით „აღება-ტრანსპორტირების“ პროცესში შრომითი და მატერიალური რესურსების 

შემცირება. 

 „აღება-ტრანსპორტირების“ პროცესის შეუფერხებლად წარმართვის 

უზრუნველსაყოფად გათვალისწინებული უნდა იქნას: მარცვლეული კულტურების 

მოსავლიანობის დონე; სავარგულის ფართობი და კონფიგურაცია; მანძილი სავარგულიდან 

პირველადი ჩაბარების პუნქტამდე; კომბაინების რაოდენობა და მათი ტექნიკური 

მახასიათებლები; ასევე ავტოტრანსპორტის ტიპი და რაოდენობა, მათი ტვირთამწეობისა და 

ტვირთტევადობის მახასიათებლები.    

თანამედროვე პირობებში გამოიყენება კომბაინები მარცვლეულის შემგროვებელი 

ბუნკერებით, რაც განაპირობებს კომბაინთან ავტოტრანსპორტის მიწოდების რიტმულობის 

განხორციელებას, რადგან მათი ძარას ტვირთტევადობა უმეტესწილად შეესაბამება კომბაინის 

სავსე ბუნკერში მოთავსებული მარცვლეულის მოცულობას. ავტოტრანსპორტის ოპტიმალური 

რაოდენობის განსაზღვრა ხდება კომბაინების რაოდენობისა და მათი მწარმოებლობის 

სიდიდის მიხედვით [1], რისთვისაც საწყის ეტაპზე უნდა გავიანგარიშოთ კომბაინის მუშაობის 

ტექნოლოგიური ციკლის სუფთა დრო (ერთი ბუნკერის შევსებისა და დაცლის დრო)  და ცვლის 

დრო (სთ).  

                                             tბს = tბშ + tბდ                                                                         (1), 

 

სადაც  tბს - ტექნოლოგიური ციკლის სუფთა დროა; 

 tბშ - ბუნკერის შევსების დროა; 

  tბდ- ბუნკერის დაცლის დროა. 

 კომბაინის ბუნკერის შევსების დრო  tბშ   იანგარიშება ფორმულით: 

 

                                                tბშ = γVბηბ3,6qkბ
 (1 + d)                                                                          (2), 

 

სადაც  γ - ბუნკერში მარცვლეულის მასის სიმკვრივეა, ტ/მ3; 

 Vბ - ბუნკერის მოცულობაა, მ3; 

 ηბ - ბუნკერის მოცულობის გამოყენების კოეფიციენტია, 1,95-1,0; 

 q - კომბაინის მწარმოებლურობაა, კგ/წმ; 

 kბ - კომბაინის  გამტარუნარიანობის გამოყენების კოეფიციენტია, 0,8-1,0; 

 d - ბუკერში მოთავსებული მარცვლეული ერთიან მასაში თივის მასის მარცვლეულის 

სუფთა მასასთან ფარდობის კოეფიციენტია. 

 ბუნკერის დაცლის ანუ  ავტოტრანსპორტის ძარაზე გადატვირთვის დრო იანგარიშება 

ფორმულით:    

                                                       tბშ = γVბηბWბ
                                                                                   (3), 

 

სადაც Wბ-კომბაინის ბუნკერიდან ავტოტრანსპორტის ძარაზე მარცვლეულის გადამტვირთავი 

მოწყობილობის (შნეკის) მწარმოებლურობაა, კგ/სთ. 

             კომბაინის მოძრაობის სამუშაო სიჩქარე 𝑉  კმ/სთ იანგარიშება ფორმულით: 

 

                                                                             V = 360qgBk(1+d)                                                                                   (4), 
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სადაც g- სავარგულზე მარცვლეულის მოსავლიანობის დონეა; 

            B - სალეწი მოწყობილობის მოდების სიგანეა, მ; 

            k - სალეწი მოწყობილობის მოდების სიგანის გამოყენების კოეფიციენტი. 

           საწყის ეტაპზე ავტოტრანსპორტის რაოდენობის განსაზღვრისათვის გავიხილოთ 

მარცვლეული კულტურების „აღება-ტრანსპორტირების“ პროცესის სატრანსპორტო 

მომსახურების ლოგისტიკური ორგანიზების ორი ვარიანტი: 1) კომბაინთან მომუშავე 

ავტოტრანსპორტი მოძრაობს სქემით „კომბაინი-მარცვლეულის პირველადი ჩაბარების 

პუნქტი-კომბაინი“„. ტვირთიანი მოძრაობის მიმართულებაა AB, ცარიელი მოძრაობის 

მიმართულებაა BA, (ნახ. 1); 2) კომბაინთან მომუშავე ავტოტრანსპორტი მოძრაობს 

სავარგულის საზღვრებში სქემით „კომბაინი-სატრანსპორტო სატვირთო მოდული“-

კომბაინი“, ტვირთიანი მოძრაობის მიმართულებაა AC,  ხოლო ცარიელი მოძრაობის 

მიმართულებაა CA.  სატვირთო მოდული მოძრაობს სქემით „სავარგულის საზღვარი-

პირველადი ჩაბარების პუნქტი-სავარგულის საზღვარი“, ტვირთიანი მოძრაობის 

მიმართულეებაა CB, ხოლო ცარიელი მოძრაობის მიმართულებაა BC  (ნახ. 2).  

 
ნახ. 1. გადაზიდვის პირველი ვარიანტის სქემა.  

A კომბაინი; B-მარცვლეულის პირველადი ჩაბარების პუნქტი. 

 

 
ნახ. 2.  გადაზიდვის მეორე ვარიანტის სქემა.  

A - კომბაინი; C - სატრანსპორტო სატვირთო მოდული - B - მარცვლეულის პირველადი 

ჩაბარების პუნქტი. 

 

           პირველი ვარიანტის შემთხვევაში კომბაინთან მომუშავე ავტოტრანსპორტი უშუალოდ 

ახორციელებს სავარგულიდან მარცვლეულის გადაზიდვას პირველადი ჩაბარების პუნქტში. 

მათი რაოდენობის განსაზღვრისათვის საჭიროა გავიანგარიშოთ გზობაზე დახარჯული 

ჯამური დრო tგზ :       
 

              tგზ.ავტ = tდატ.ავტ + tსავარგ + tტვ.ავტ + tდოკ + tდაც.ავტ + txავტ                                          (5), 

 

თავის მხრივ ავტოტრანსპორტის სავარგულზე მოძრაობის დრო ტოლია: 
 tსავ = tსავარგ.ცარ. + tსავარგ.ტვ . 

 

ფორმულაში (5) შემოტანილია შემდეგი აღნიშვნები: tდატ.ავტ-კომბაინიდან    

ავტოტრანსპორტზე მარცვლეულის დატვირთვის დრო;   tსავარგ-სავარგულზე   

ავტოტრანსპორტის მოძრაობის  დრო;   tტვ.ავტ - სავარგულის საზღვრიდან პირველადი 

ჩაბარების პუნქტამდე  ავტოტრანსპორტის ტვირთიანი გარბენის დრო; tდოკ-პირველადი 

ჩაბარების პუნქტში მარცვლეულის მიღება-ჩაბარების დოკუმენტების გაფორმებაზე 

დახარჯული დრო; tდაც.ავტ-პირველად ჩაბარების პუნქტში მარცვლეულის დაცლის დრო;  
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txავტ-პირველადი ჩაბარების პუნქტიდან სავარგულის საზღვრამდე ცარიელი 

ავტოტრანსპორტის მოძრაობის დრო; tსავ.ცარ -სავარგულზე ცარიელი ავტოტრანსპორტის 

მოძრაობის დრო; tსავარ.ტვ -სავარგულზე ტვირთიანი ავტოტრანსპორტის  მოძრაობის დრო. 

            მეორე ვარიანტი თანახმად კომბაინთან მომუშავე ავტოტრანსპორტი, რომელიც 

აღჭურვილია მარცვლეულის გადამტვირთავი მოწყობილობით (შნეკით), მოძრაობს 

სავარგულის საზღვრებში და დატვირთულ მდგომარეობაში ახდენს მარცვლეულის 

გადატვირთვას სავარგულის საზღვართან მდგარ სატრანსპორტო სატვირთო მოდულზე. ამ 

შემთხვევაში კომბაინთან მომუშავე ავტოტრანსპორტის სავარგულზე მოძრაობისას გზობაზე 

დახარჯული დრო შეიძლება გავიანგარიშოთ ფორმულით: tგზ.ავტ = tდატ.ავტ. + tსავარგ.ცარ. +tსავარგ.ტვ , ხოლო  სატრანსპორტო სატვირთო მოდულის სავარგულის საზღვრიდან 

მარცვლეულის პირველადი ჩაბარების პუნქტამდე და უკუმიმართულებით მოძრაობისას 

გზობაზე დახარჯული ჯამური დრო tგზ.მოდ შეიძლება ვიანგარიშოთ ფორმულით:  tგზ.მოდ =tდატ.მოდ + tმოდ.ტვ + tდოკ + tდაც.მოდ + txმოდ, სადაც tდატ.მოდ- ავტოტრანსპორტიდან  სატვირთო 

მოდულზე მარცვლეულის დატვირთვის დროა; tმოდ.ტვ-სავარგულის საზღვრიდან 

მარცვლეულის პირველადი ჩაბარების პუნქტამდე მოდულის ტვირთიანი გარბენის დროა;  tდაც.მოდ -პირველად ჩაბარების პუნქტში მოდულის დაცლის დროა; txმოდ -პირველადი 

ჩაბარების პუნქტიდან ცარიელი სატვირთო მოდულის სავარგულის საზღვრამდე გარბენის 

დროა, tდოკ-პირველადი ჩაბარების პუნქტში მარცვლეულის მიღება-ჩაბარების დოკუმენტების 

გაფორმებაზე დახარჯული დროა. კომბაინისა და ავტოტრანსპორტის  სამუშაო ციკლის 

დროის განსაზღვრა შეიძლება მოვახდინოთ „აღება-ტრანსპორტირების“ პროცესის ორი 

მდგომარეობისათვის. პირველ შემთხვევაში, როდესაც  tგზ.ავტ < tბს , მაშინ ცალკეულ 

კომბაინზე მოდის ერთი ავტოსატრანსპორტო საშუალება შესაბამისი ძარას მოცულობით და 

ტვირთამწეობით: 

 

                                               𝑉ძარ.ავტ = 𝑚ავტ𝛾  მ3,                                                           (6). 

 

სადაც 𝑚ავტ - ავტოტრანსპორტის ტვირთამწეობაა, ტ. როდესაც  tგზ.ავტ > tბს , მაშინ 

ავტოტრანსპორტის საჭირო რაოდენობას განსაზღვრავენ აღებული მარცვლეულის მოცულობის 

მიხედვით, უკუ რეისის გათვალისწინებით. კომბაინის მიერ აღებული მარცვლეულის 

მოცულობის გაანგარიშებისათვის ვიყენებთ ფორმულას: 

 

                                            𝑉კომბ = 3.6tგზ.ავტq𝑘ბ𝛾ηბ(1+𝑑)                                                            (7). 

 

             თანამედროვე პირობებში კონკრეტულ სავარგულზე მარცვლეული კულტურების 

„აღება-ტრანსპორტირების“ პროცესში ავტოტრანსპორტის საჭირო რაოდენობის 

განსაზღვრისათვის ხშირად იყენებენ წინა წელს ჩატარებული სამუშაოების გამოცდილებას, რაც 

არ იძლევა სატრანსპორტო მომსახურების გაუმჯობესების საშუალებას. ამ ნაკლოვანების 

აღმოფხვრისათვის ნაშრომში [2] შემოთავაზებულია მიდგომა სატრანსპორტო საშუალებების 

რაოდენობის განსაზღვრა მოხდეს მარცვლეულის „აღება-ტრანსპორტირების“ პროცესის 

ბალანსის კრიტერიუმის მიხედვით, კერძოდ კომბაინიდან მარცვლეულის გადასაზიდად 

საჭირო ავტოტრანსპორტის რაოდენობის განსაზღვრა მოხდეს სხვადასხვა მარკის  კომბაინებისა 

და ავტოტრანსპორტით გადაზიდვის ჯამური მწარმოებლურობების გათანაბრების პრინციპით. 

მაშინ შეიძლება ვისარგებლოთ დამოკიდებულებით:  
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 m1x1 +m2x2 +m2x3 +⋯+mnxn = mკ1 +mკ2 +mკ3 +⋯+mკn, ანუ 

                                      ∑ mnxnni=1 = ∑ mjnj=1 = mკ                                                             (8), 

 

სადაც 𝑚1,𝑚2, . . . 𝑚𝑛 - მოდელების მიხედვით თითოეული ავტოტრანსპორტის  

ტვირთამწეობებია; 𝑥1, 𝑥, . . . 𝑥𝑛-კონკრეტული მოდელის ავტოტრანსპორტის რაოდენობებია; mკ1,mკ2, … ,mკn – კონკრეტული მოდელების კომბაინის მიერ აღებული მარცვლეულის მასაა, ტ; mკ-სავარგულზე მომუშავე კომბაინების ჯგუფის მიერ მთლიანად აღებული მარცვლეულის 

მასაა. ავტოტრანსპორტის ოპტიმალური რაოდენობის განსაზღვრისათვის უნდა ვისარგებლოთ 

პირობით ∑ 𝑥𝑖 → 𝑚𝑖𝑛𝑛𝑖=1 , რომლის გათვალისწინებით ავტოტრანსპორტის საჭირო რაოდენობა 

შეიძლება განვსაზღვროთ ფორმულით:  

 

                                        𝑥𝑖 = 𝑚𝑖𝑚კ𝑚12+𝑚22+⋯+𝑚𝑛2                                                                          (9). 

 

მარცვლეულის გადაზიდვის დროს მნიშვნელოვან პარამეტრს წარმოადგენს ავტოტრანსპორტის 

ძარას ტვირთტევადობა, რომელიც იზღუდება მის ნომინალური ტვირთამწეობით.  

 ამრიგად კომბაინების ჯგუფთან მომუშავე ავტოტრანსპორტის საჭირო მინიმალური 

რაოდენობა, გადაზიდვის გზობების ჯამურ დროის გათვალისწინებით პირდაპირ 

დამოკიდებულია „მარცვლეულის აღება-ტრანსპორტირების“ პროცესის ბალანსზე. ამასთან 

ერთად გათვალისწინებული უნდა იქნას კომბაინიდან მარცვლეულის  ჩაბარების პუნქტამდე  

მანძილის ცვილების პირობები. რაც უფრო დიდია ეს მანძილი მით უფრო იზრდება 

გადაზიდვის დრო, ამიტომ შესაძლებელია მოხდეს „აღება-ტრანსპორტირების“ ბალანსის 

დარღვევა და კომბაინების მოცდენა. აღნიშნულის გათვალისწინებით შესაძლებელია 

გამოვიყენოთ გადაზიდვის მეორე სქემა, შემდეგი პირობის გათვალისწინებით: ∑ mnxnni=1 ≤∑ m𝑘n𝑘=1 𝑦𝑘, სადაც m𝑘–k-ური სატვირთო მოდულის ტვირთამწეობაა;  𝑦𝑘-ური სატვირთო 

მოდულის რაოდენობაა. 

          შემდგომ ამოცანას ლოგისტიკური ორგანიზების  სქემების შედარებითი ანალიზის 

ჩატარებისათვის  სატრანსპორტო მომსახურების ეფექტიანობის დონის შეფასება. ცნობილია, 

რომ ავტოტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობის პირდაპირი საექსპლუატაციო დანახარჯები 

ახასიათებს სატრანსპორტო პროდუქტის წარმოების თვითღირებულებას, ამიტომ 

ოპტიმიზაციის კრიტერიუმად შეიძლება მივიღოთ სატრანსპორტო მომსახურებაზე გაწეული 

ხვედრითი დანახარჯების მინიმუმი:               𝑧 = 𝑐 + 𝐸𝑘ავტ +𝐵 → 𝑚𝑖𝑛, სადაც:  𝑐–სატრანსპორტო 

მომსახურების მიმდინარე საექსპლუატაციო ხარჯებია, ლარი; 𝑘–სატრანსპორტო საშუალების 

საბალანსო ღირებულებაა, ლარი; 𝐸–კაპიტალდაბანდების ეფექტიანობის კოეფიციენტია; 𝐵–
მოძრავი შემადგენლობის იჯარის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გადასახადია, ლარი [3]. 

 მარცვლეული კულტურების „აღება-ტრანსპორტირების“ პროცესის ლოგისტიკური 

ორგანიზების შემოთავაზებული ლოგისტიკური ორგანიზების სქემები საშუალებას იძლევა 

მექანიზებული სამუშაოების კონკრეტული პირობებისათვის ავტოტრანსპორტის საბაზო 

მოდელებიდან შევირჩიოთ მათი ოპტიმალური რაოდენობა და შევაფასოთ სატრანსპორტო 

მომსახურების ეფექტიანობის დონე. 

 

 

 

 



სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია 
TRANSPORT BRIDGE EUROPE-ASIA 

102 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
1. Кушнарев, Л.И., В.Б. Дзуганов Оценка влияния факторов на потребность в сельскохозяйственной 
технике [Текст]. // Техника в сельском хозяйстве. 2011, № 5, cc. 23-25. 
2. К. С. Есин, А. Л. Севостьянов. ЛОГИСТИКА ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА: ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ТРАНСПОРТЫХ СРЕДСТВ. 
ЭКОЛОГИЯ И ТРАНСПОРТб ВЕСТНИК ТОГУ. 2014 №1(31).-ст. 117-124. 
3. Абаев В.В. Зависимость затрат на уборку зерновых колосовых культур от структуры 
комбайнового парка. 
// Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1, 2009, cc. 4-5. 
 
 

 
LOGISTICS ORGANIZATION OF TRANSPORT SERVICES FOR 

HARVESTING GRAIN CROPS 
Davit Kbilashvili, Doctor, Professor, Akaki Tsereteli State University,  

E-mail: David.kbilashvili@atsu.edu.ge 
Pridon Gogiashvili, Doctor, Professor, Akaki Tsereteli State University,  

E-mail: pridongo@gmail.com 
Gocha Lekveishvili, Doctor, Professor, Akaki Tsereteli State University, 

E-mail: g.lekveishvili@gmail.com 
Jumber Chogovadze, doctor, professor, Akaki Tsereteli State University, 

E-mail: jumberi54@gmail.com 
Besik Sirbiladze, PhD, Akaki Tsereteli State University, E-mail: doktorant@gmail.com 

 
Summary: 
The article presents a model of the logistical organization of transport services for mechanized harvesting 
of grain crops, which allows: to select the optimal structure of the rolling stock of motor vehicles according 
to the types and number of harvesting machines designed for specific field conditions, the kinematic 
parameters of their movement on the cultivable lands and productivity indicators, and to establish the 
conditions of their adapted work the harvesting machines. The efficiency of the logistic organization model 
is evaluated according to the criteria of reducing downtime and fuel and energy costs of the harvesting 
machines. 
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Summary: 
Interaction of the wheels and rails affects derailment of the train wheel, pollution of the environment by 
vibrations, noise, friction modifiers and wear products, prevention and maintenance expenses. For the 
purpose of control of the wheel and rail friction, new, ecologically compatible and thermal resistant friction 
modifiers for steering surfaces of the wheels and rails are developed in the work that were fabricated and 
tested in the laboratory conditions. The influence of the third body destruction degree on the negative, 
neutral and positive friction and mild, severe and catastrophic wear is shown. The influence of the wheel 
and rail relative sliding on the variation of the friction coefficient and damage types of their interacting 
surfaces is also shown. 
 
Keywords:  

friction modifier, wheel, rail, third body, tribological properties.  

 
1. Introduction 

Rolling of the train wheel on the rail is accompanied by sliding in the longitudinal and lateral directions. 
The reasons for this are geometric parameters of the wheels and rails interacting surfaces (that change in 
time due to wear), rigid fixation of the wheels on the rail, different paths traveled in the curves by the inner 
and outer wheels, unequal friction forces etc. lateral displacements of the wheel-sets and carriages generate 
non-desirable lateral forces. Axial force acting on the wheel-set can exceed 90 KN in the curve [1] and total 
axial force of the train wheel-sets in the curve can turn over the rail [2]. Besides, increased axial force 
sharply rises friction forces between the wheel and rail and energy consumed on traction, probability of 
derailment, wear rate of the wheels and rails, pollution of the environment by the noise and friction modifiers 
etc. [3].     

Different paths travelled by the inner and outer wheels in the curves cause deviation of the wheel-set 
axis of symmetry from radial position, deformations of torsion and bending of the wheel-set axle, periodic 
sliding of the wheel on the rail and its corrugation [4]. The development of periodic irregularities with 
distinct wavelengths (corrugation) on the low rail in small radius curves leads to 
rise of noise and vibrations that increases damage of components of the vehicle and track. This stipulates 
rise of the monitoring, prevention and maintenance expenses.  

Solution of the mentioned problems requires taking measures necessary for controlling the wheel and 
rail friction among which the most popular is modification (lubrication) of the rubbing surfaces with various 
types of friction modifiers (lubricants). According to some authors, this is the only way for solution of the 
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problem [4], though other, designing and technologic ways of solution of the mentioned problem are also 
known [5]. 

The friction modifiers used at present for the wheels and rails are mainly produced on the base of the 
oil products and despite of the used additives they are characterized by the low tribological and ecological 
properties. In the work are developed and tested in the laboratory conditions new, ecologically compatible 
and relatively high thermal resistant friction modifiers containing nano-components. 
 
2. Development and testing of new, ecological, frictional, and anti-frictional friction modifiers in 
laboratory conditions 

Different types of friction and anti-friction friction modifiers are used to modify the frictional surfaces 
of wheels and rails, which contain different types of additives, including nano-particles. Common methods 
of modification are the application of liquid, plastic, or solid friction modifier on the wheel and rail steering 
or rolling surfaces by spraying or rotoprinting method using a special device installed on the vehicle, special 
mobile vehicles or stationary devices. 

Currently, many types of friction modifiers are used in practice, which was created as a result of the 
joint work of specialists from different fields (mechanics, physicists, chemists, metallurgists, material 
scientists, etc.). In recent years, much attention has been paid to the development of new environmentally 
friendly frictional and antifriction friction modifiers based on renewable bio resources, and to the study of 
their properties. Many scientific studies have established that ionic liquids are effective lubricants for low 
friction and wear [1-4]. They are mainly used to modify synthetic oils and lubricants. Currently, many types 
of ionic liquids have been synthesized, but chemical compounds derived from fatty acids, amino acids, boric 
acid, and compounds containing the quaternary amine group have satisfactory tribochemical properties. 
Ionic liquids, which are characterized by satisfactory tribological properties, can generally be represented as 
follows: [organic cation]+[anion of organic compound]-. 
Our friction modifiers were obtained by the chemical synthesis method, which includes the following steps: 

• release of fatty acids; 
• Condensation of quaternary ammonium compound with organic acid and obtaining ionic liquid; 
• Addition of synthesized compounds (modifiers) to base lubricants and thus obtain a new composite; 
• Study of tribological properties of obtained lubricant materials. 
Polyethylene glycols and polyol esters are widely used as lubricants. To obtain the antifriction friction 

modifier, the following were used: 1% potassium hydroxide solution in ethanol and N16111-Cl and 
pelargonic acid (C9H18O2), the compound of which was used to modify PEG-1500. Other composition 
modifiers containing choline, tetrabutylammonium, hexyltrimethylammonium cations are obtained by a 
similar method. 

The anti-friction composite, which consists of 70% (wt) PEG-1500 and 30% (wt) boron nitride, was 
obtained by adding BN (30-80 nm) to polyethylene glycol solution. Similarly, composites containing 
graphite, biochar, acetylenes carbon, clays (Gumbrin, Askangel), and natural zeolites were made. 

Between the interacting surfaces can be continuous or discontinuous third body that manly determines 
the tribological properties of the contact zone and is established experimentally. For formation of the third 
body with due properties they use the friction modifiers with various additives. Experimental studies of the 
properties of the third body were carried out on the twin-disk machine (Fig. 1) using the environmentally 
friendly and heat-resistant friction and antifriction friction modifiers that are developed by us. 
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Figure 1. The twin disk machine model and measuring means: 1 - twin disk machine, 2 - tribo-

elements, 3 - the wear products, 4 - tester, 5 - personal computer, 6 – vibrometer. 
The rollers had diameters of 40 mm and widths of 10 and 12 mm. The tests were performed at single 

application of the friction modifier on the interacting surface of the rollers. After certain number of 
revolutions, a thin layer of the friction modifier (FM) was destroyed that was revealed by sharp increase of 
the friction moment and initial signs of scuffing on the surfaces. Without repeated feeding of the friction 
modifier the damage process were progressed. The rollers with various degrees of damage are shown in 
Figure 7: (a) with initial signs of damage; (b) damage in the form of a narrow strip; (c) damage of the whole 
contacting area. 

 

 
 

Figure 2. The stages of damage of the interacting surfaces: (a) damage in the separate points; 
(b) damage in the form of the narrow strip; (c) damage on the whole area of the contacting surfaces. 
 

The wheels and rails interaction is characterized by rolling accompanied with sliding with up to 20% 
of sliding (slip can reach 100%, which creates the worst working conditions). The graphs (Fig. 3) show the 
dependence of the friction coefficient (f) on the sliding distance (S).   

 



სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია 
TRANSPORT BRIDGE EUROPE-ASIA 

106 

 

 

Fig. 3. Dependence of the variation of the friction coefficient (f) on the sliding distance (S) under 
sliding conditions for different friction modifiers applied once on the friction surface under a load of 
271 MPa: 1- base modifier; 2 – PEG-1500 + aspartic acid; 3 - PEG-1500 - 1,6 Hexanediol - Choline - 

Cl; 4 – Stadler lubricant for rail and wheel. 

As can be seen from the graphs, according to the stability of the third, the worst result was shown by 
the Stadler modifier. 
3. Impact of the continuous and intermittent third body on the tribological properties of the contact 
zone 

Prediction of the tribological properties of the contact zone, its control and character of influence of 
many parameters on its variation are still problematic and there are many works devoted to these problems 
[6, 7]] but they are not solved properly yet.  

Between the interacting surfaces can be continuous or discontinuous third body. It was ascertained by 
the experimental researches that destruction of the third body begins in individual points of the factual 
contact zone that is revealed by appearance of signs of the scuffing in these points. During the interaction of 
surfaces, the processes of the third body destruction and restoration takes place in the contact zone 
continuously but at worsening the operational conditions the superficial damage quantity increased and 
multiple damages appeared. At further worsening the operational conditions, a narrow strip of damage is 
generated spreading afterwards over the whole surface that causes worsening of the tribological parameters 
and catastrophic wear.  Under such conditions, relative displacement of the surfaces causes sharp increase 
of the shear stresses, corresponding deformations, values and instability of the friction forces. Multiple 
repetition of the shear deformation generated on the surfaces (that sharply decreases towards the depth) 
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causes appearance of cracks on the surfaces, their development and fatigue damage, superficial plastic 
deformations and lamination. The area of each seized place in the contact zone depends on its power and 
thermal load; initial micro-geometry of the surfaces; value, velocity and resistance of the deformation etc. 
Therefore, various working conditions are characterized by corresponding variation of the tribological 
parameters, namely friction forces, amplitude and frequency of their variable component, wear intensity and 
roughness of the surfaces. Development of these processes leads to the catastrophic wear. 

The above-mentioned damage stages of the third body are shown in Figure 4. 

 
                                     a                           b                        c                        d 
Figure 4. The damage stages of the interacting surfaces. (a) Unit seizures; (b) multiple seizures; 

(c) seizures on the narrow strip; (d) seizures on the whole area. 
Thus, destruction of the third body causes sharp worsening of tribological properties of the interacting 

surfaces and necessary condition of its avoidance is separation of these surfaces from each other by 
continuous third body with due properties. 

Usually the friction process proceeds at presence of the continuous or discontinuous (restorable or 
progressively destructible) third body stipulating the character of variation of the friction coefficient. 
Experimentally it was revealed that to negative friction corresponds the continuous or discontinuous but 
restorable third body; to neutral friction – multiple seizures of the interacting surfaces and to positive friction 
– to irreversible collapsing third body, increasing scuffing process that is spread on the whole surface and 
catastrophic wear. In Figure 5 a is shown variation of the tractive (friction) force with creep [7] Our 
experimental researches have shown that in other equal conditions the variation of the friction coefficient 
mainly depends on degree of destruction of the third body. Therefore, preservation of the third body between 
interacting surfaces and avoidance the scuffing, has a crucial importance for decrease of the friction 
coefficient, wear rate, etc. This issue became burning especially for wheels and rails in the last 50 years and 
many works appeared that are devoted to enhancing stability of the wheel flanges against the operational 
impacts.  

        
                                      a                                                                                 b                                                               
Fig. 5. Dependences of the friction factor and various damage types on relative sliding velocity 

(a) and of the wear rate (types) on slip (b) [8]. 
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Our experimental researches have shown that the negative friction corresponds to continuous or 
reversible third body and mild war, the neutral friction corresponds to multiple seizure of interacting surfaces 
and severe wear and the positive friction corresponds to irreversible collapsing third body, scuffing and 
catastrophic wear (Fig. 5 a, b). 

 It should be noted that various types of damage take place simultaneously with various intensity in the 
heavy loaded contact at destruction of the third body . The experimental researches have shown that the type 
of degradation of interacting surfaces mainly depends on the degree of destruction of the third body, 
combination of the relative sliding velocity and shearing stress. For example, the main type of damage at 
low relative sliding is fatigue wear (generation of cracks, plastic deformations and exfoliation), though 
adhesive wear takes place in parallel. The share of adhesive wear can increase with increasing relative slip 
and becomes the dominant type of damage (for example, on the steering surfaces of a train wheel). 

In Figure 2 are shown dependences of the friction factor and various damage types on relative sliding 
velocity [9]. 

 

Fig. 3. Dependences of the friction factor and various damage types on relative sliding velocity 

Three zones can be distinguished in Figure 2. The low relative sliding velocity, full separation of the 
interacting surfaces and continuous third body provide high wear resistance of the interacting surfaces and 
relatively stable friction coefficient (zone 1, Figure 2) that corresponds to “mild” wear rate (Figure 1b). In 
such conditions, the main damage types are the fatigue and plastic deformations. Based on the results of 
experimental studies, the dependence of the tribological properties of interacting surfaces on the properties 
of the third body and the degree of its destruction was established. In the presence of a continuous third body 
between the interacting surfaces, the tribological properties of the contact zone are determined by the 
properties of the third body, and in the presence of a discontinuous third body, the tribological properties of 
the contact zone are mainly due to the degree of destruction of the third body. The shearing forces, rate of 
the adhesive and fatigue wear rise sharply in the contact zone at such conditions and friction forces become 
instable causing the vibrations and noise.  

 
Conclusions  

The most effective means of improvement of tribological properties of the wheels and rails interacting 
surfaces and friction control, is modification of these surfaces with modifiers having due properties that 
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ensure existence of the stable third body in the contact zone. The friction modifiers developed by us are 
characterised by high tribological and ecological properties.    
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Summary:  
Food transport is one of the pivotal moments in the food chain. Difficulties in transport result from many 
factors, in particular: the great variety of food products, which is associated with a wide range of transport 
parameters, the lack of microbiological stability of food, which is associated with a short shelf life, high 
hygiene and food safety requirements, etc. In Poland, the rules for the transport of food products are 
regulated by the provisions related to food law, namely: the Act of August 25, 2006, Regulation No 
178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002, Regulation No 852/2004 of 
the European Parliament and of the Council of 29 April 2004, The ATP Convention, Convention on the 
Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). 
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Introduction 

One of the conditions for ensuring food and nutrition safety, i.e. the basic goal to be met by food 
law, is to meet the hygienic and sanitary conditions at every stage of food production and circulation. Food 
transport is one of the key moments in the food chain. The specific properties of foodstuffs pose many 
challenges for transport companies. Transport difficulties result from many factors, and in particular: from 
a great variety of food products, which is associated with a wide range of transport parameters, the lack of 
microbiological stability of food, which is associated with a short shelf life, high hygiene and food safety 
requirements, etc. 

Any type of transport is used to transport food, namely: road-road, sea, inland, rail and air transport. 
The choice of the means of transport depends, inter alia, on: the type of food, its shelf life, place of origin, 
etc. The most common means of transporting food, due to the greatest possibility of ensuring and controlling 
hygienic and sanitary conditions, is road transport. 

In Poland, the rules for the transport of food products are governed by the provisions related to food 
law, in particular: the Act of August 25, 2006 on food safetyand nutrition, Regulation of the European 
Parliament and of the Council No. 178/2002 of 28 January 2002, establishing the general principles and 
requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures for 
food safety, Regulation of the European Parliament 852/2004 with on 29 April 2004 on the hygiene of 
foodstuffs, ATP Convention (Journal of Laws of 14 May 2015 - Agreement on the international carriage of 
perishable foodstuffs and on special means of transport intended for such transports (ATP)), Convention on 
the contract for the international carriage of goods by road (CMR). 
 
Principles of food transport in domestic and international trade 

The Act of August 25, 2006 on food and nutrition safety is a suplement and specification of 
regulations in force in Poland as a member of the European Union and resulting from Regulation 178/2002 
of the European Parliament. Both of these pieces of legislation generally describe the principles of food and 
nutrition safety at every stage of production, processing and distribution of food, for example by defining 
the term "production, processing and distribution stage means any stage, including import, starting from 

the production of primary food up to the inclusion of its storage, transport, sale or delivery to the final 

consumer and, where applicable - import, production, manufacture, storage, transport, distribution, sale 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mechanical_Engineering
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and delivery of feed” [1, 2, 10, 11]. In addition, they also refer to legal acts which describe these principles 
in detail. One of the basic regulations describing the rules of food transport is Regulation 852/2004 on the 
hygiene of foodstuffs [3], as well as Regulation 853/2004 of 29 April 2004 laying down specific hygiene 
rules for food of animal origin, the Act on on September 6, 2001 - road transport, Regulation of the Minister 
of Agriculture and Rural Development of September 19, 2003 - transport of deep-frozen food [4 - 6]. 
Regulation 852/2004 covers all foodstuffs, irrespective of their raw material origin, and presents general 
requirements for food hygiene in all links of the production and distribution chain, from primary production 
to retail trade. The information contained in Annex II, Chapter 4 of the aforementioned Regulation in its 
entirety relate to the transport of a foodstuff, and more specifically the hygiene of the means of transport in 
general and the containers used during transport, in particular, as well as the tools for measuring and 
controlling the conditions prevailing in them. According to the rules presented there: 

 means of transport used to transport foodstuffs must be maintained clean, in good condition and in 
technical condition and, where necessary, be so designed and constructed as to allow appropriate 
cleaning and disinfection; 

 all items, installations and equipment in contact with food must be constructed of such materials 
and maintained in such good order, condition and technical condition as to minimize any risk of 
contamination; 

 containers in the means of transport may not be used for transporting anything other than foodstuffs; 
 where the means of transport has been used to transport different foodstuffs at the same time, 

effective separation must be ensured in order to minimize the risk of contamination; 
 large quantities of liquid, granular or powder foodstuffs must be transported in containers or 

containers/tanks intended for the transport of foodstuffs. Such containers must be clearly marked 
and in an indelible manner, in one or more Community languages, to indicate that they are used for 
the transport of food or must be marked "for foodstuffs only"; 

 where the means of transport has been used for the transport of different foodstuffs, effective 
cleaning is necessary between loads to avoid the risk of contamination; 

 where necessary, means of transport used for transporting foodstuffs must be able to maintain them 
at the appropriate temperatures and make it possible to control these temperatures; 

According to Annex II to Regulation 852/2004, the above rules apply to all means of transport without 
exception. However, in 2014, there was a possibility of a derogation from the application of these provisions, 
but they only concerned the transport of products from the "oils or fats" group. These products may be 
transported by sea vessels not intended for the transport of foodstuffs, under certain conditions set out in 
Regulation 579/2014 (Articles 2 and 3) [9]. 

In international trade, the transit of food can only take place in sealed means of transport that meet 
sanitary requirements, secured against their uncontrolled opening in accordance with the provisions of the 
customs law (Article 84 of the Food and Nutrition Safety Act [1]). 

Many laws and conventions focus on the detailed description of the conditions for the carriage of 
perishable products. One of them is the ATP Convention, which is an international agreement for the 
carriage of goods, perishable foodstuffs, as well as for special means of transport adapted to these transports. 
It entered into force in 1976. Poland ratified this convention in 1984. The convention regulates the 
requirements relating to [7]: 
1. the temperature at which certain goods should be stored, 
2. the equipment and thermal conditions to be met by the vehicle: 

 for heated means of transport, which, thanks to heating devices, can maintain the temperature inside 
the body for up to 12 hours. In this case, we distinguish A-class and B-class vehicles. 

 for mechanically cooled means of transport, allowing for lowering the temperature, and then 
keeping it inside the body (installation with a cooling device to the temperature: from + 12ºC to 0ºC 
(Class A); from +12ºC to -10ºC (Class B); from +12ºC to -20ºC (Class C) Apart from classes from 
A to C, there are also vehicles of class D (where T0ºC), class E (where T -10ºC), class F (where 
T -20ºC). 
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 for thermally insulated means of transport, 
 for goods vehicles whose body is made of thermally insulated walls, which limit heat exchange with 

the environment. 
3. control of compliance with the standards of refrigerated or insulated means of transport (Annex 1, 
Appendix 1 of the ATP Convention). A means of transport is subject to a compliance check in three cases: 

 before putting the product into operation, 
 periodically, at least every 6 years, 
 whenever required by the authorities. 

4. procedures and methods of measurement, as well as control of cooling and heating devices (Annex 1, 
Appendix 2 of the ATP Convention). All measurements are recorded in protocols, templates of which are 
attached to the ATP convention. After demonstrating compliance, a certificate is issued, the specimens of 
which are attached to the Convention (Annex 1, Appendix 3 of the ATP Convention). Annex 1, Appendix 
4 of the ATP Convention contains signs that must be used to mark means of transport in order to recognize 
them. 

The Convention also specifies the selection of equipment and temperature conditions for the 
carriage of quick-frozen and deep-frozen foodstuffs (Appendix 2; Appendix 2, Appendix 1-2). Selection of 
means and temperature conditions for the carriage of chilled foods (Appendix 3). 
Another document regulating road transport is the CMR Convention. The CMR Convention is a legal act 
that enables international road transport. This agreement on the international carriage of goods by road 
(CMR) was signed in 1956 and ratified in Poland in 1962. The CMR Convention unifies [8]: 

 transport documentation, 
 transports performed by successive carriers, 
 terms of the contract for the carriage of goods by road, 
 carrier's liability, 
 mode of complaints and complaints, 
 claims arising from carriage. 

Under the CMR Convention, a contract is signed when the goods are released and collected in two 
different countries, and one of them has signed the Convention. 
This agreement regulates [8]: 

 conditions for the release of the goods to the recipient, 
 carrier's liability for documentation, 
 the sender's liability to the carrier, 
 carrier's liability for cargo, 
 complaints, claims arising from transport, 
 the sender's and recipient's rights to dispose of the goods, 
 the possibility of refusing to accept the cargo, 
 carrier's rules of handling unclaimed cargo. 

Thanks to the CMR convention, the document of the conclusion of the contract of carriage, i.e. the CMR 
consignment note, is obtained. 
 
Conclusions 
In the light of so many legal acts regulating food and nutrition safety, it allows us to be sure that each stage 
of food production, processing and distribution will be carried out correctly. 
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Summary:  
The article discusses the possibilities of the country's transit potential amid the Russia-Ukraine war, which 
has affected the global geopolitical map and made significant adjustments to the formation of the supply 
chain.  Today, we have received uncontrolled increases in food and fuel prices, disruption of global shipping 
industry operations. International trade has been disrupted, worsening the prospects for global economic 
recovery from the COVID-19. One of the main reasons for the increase in prices is the high cost of 
transportation. In this regard, the geopolitical location of the Caucasus region is important. 
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Summary:  
The article presents the results of bench tests of a compression ignition engine powered by a mixture of 
petroleum-derived diesel oil (DO) with a 7% addition of synthetic fuel (SO) derived from recycling of used 
fishing nets. The design of the tested engine with a split combustion chamber is representative of the 
majority of boat engines of the Polish fishing fleet. It was shown that the mixture of DO and 7% SO in the 
tested engine influences, among others, the reduction of specific fuel consumption, CO content and exhaust 
smoke. 
 
Keywords:  
diesel engines; recycling, fishing nets, reduction of fuel consumption. 
 

Introduction 
Polymers are an indispensable material in many areas of the economy, from packaging, textiles and 

electronics to elements of machinery and equipment, and in the fisheries sector for the production of e.g. 
fishing nets. the world produced 1.5 million Mg of polymers annually, while in 2019 almost 368 million 
Mg [1]. 

According to FAO data, each year 640,000 tons of fishing gear are lost or abandoned in the seas and 
oceans, which accounts for approx. 10% of all marine litter there are also used and damaged nets remaining 
on land whose quantities are difficult to quantify.[2] 
The most important disadvantages include problems with recycling and disposal of used plastics and 
polymers. The dominant form of recycling of plastic waste is energy recovery through incineration. 

Another method of management is depolymerization. Unfortunately, this technology is characterized 
by high monomer yields only for a few polymers, the most common polyolefins depolymerize at low yield. 

Another management method is chemical recycling (pyrolysis, hydrogenation). However, due to the 
high cost of both methods, they are not widely used. 

The existing in the European Union Directive on the promotion of energy from renewable sources 
(RED II) [3] indicates and creates conditions for the wide use of products from waste treatment as fuel 
components, both engine and heating. 

 
Fuels from recycling of used fishing nets 

Despite the EU assumptions, the issue of recycling of lost fishing gear retrieved from the water remains 
problematic. Networks are upcycled, however, the existing technological solutions allow only the recycling 
of a specific type of network - most often only nylon nets. The remaining nets, made of other plastics, are 
not recycled.[2] 

The Polish company Handerek Technologies, in cooperation with the Łukasiewicz-Łukasiewicz-
Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Automotive Industry Institute), has developed a new technology that 
enables thermolysis and hydrogenation processes to be carried out under atmospheric pressure using 
reactive distillation in an atmosphere of synthesis gas (described at [4]) allowing to obtain fractions obtained 
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as a result of thermolysis of plastic waste meet the normative requirements for the fuels in question 
(Synthetic Oil - SO).  

This technology was used to produce synthetic fuel (SO) from used polymer fishing nets. The results 
of the basic physicochemical properties of DO, SO and DO + 7% SO carried out at the Fuel, Working 
Liquids and Environmental Protection Research Center of the Faculty of Mechanical Engineering of the 
Maritime University of Szczecin are included in Table 1. 

 
Table 1. Comparison of physico-chemical properties of Diesel Oil (DO) fuel with Synthetic Oil (SO) 

obtained from recycling of used fishing nets and a mixture of DO and 7% SO 
 

No. Tested parameter 
Diesel Oil  

(DO 

Synthetic Oil 
(SO) 

Mix DO with 
7% SO 

1. Density at15°C [ kg/m3] 828,5 799,7 826,6 

2. Viscosity at 40°C [ mm2/s] 2,456 2,374 2,426 

3. Cetane number [-] 54,0 51,0 52,0 

4. Flash point [℃] 60,5 65,5 60,0 

5. Cold filter plugging point [℃] -29 -1 -21 

6 Water content [% m/m] 0,003 0,004 0,003 

7. 
Coking residue (from 10% 

distillation residue) [% m/m] 
0,09 0,09 0,09 

8. Contaminant content [mg/kg] 8 88,75 25,71 

9. 
Lubricity, corrected wear mark 

diameter in wsd 1,4 at 60°C [µm] 
343 309 372 

10. Calorific value [MJ/kg] 42,73 - 40,37 

 
The values of the basic physicochemical parameters of the mixture of DO with 7% SO differ in the 

content of impurities and the calorific value, however, they meet the requirements of ISO 8217 for marine 
fuels. 
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Fig 1. Test stand of the 4CTi90-1BE6 combustion engine [5] 
 

Research 
 
The research were carried out on the 4CTi90-1BE6 combustion engine test stand, which enables the 

measurement and determination of individual engine operating parameters, equipped with an AVL eddy 
current brake with absorbed power up to 200 kW. 

Figure 1 shows the research laboratory. 
 
Tables 2 and 3 show the obtained values of the most important parameters obtained during the operation 

of the engine with the supply of DO and SO 
 
Tab 2. Operation of the engine powered on DO 
 

Diesel Oil 

Temp. ambient: 25.5 0C, atm. press 1010 hPa,  humidity 69,5 %,  

No. 
speed 
[rpm] 

power 
[kW] 

fuel 
consumption 
ge [g/KWh] 

exhaust 
temperature 

[0C] 

smoke k 
[m-1]  

O2 
content 

[%]  

CO2 
content 

[%] 

CO 
content 
[ppm]  

NOx 

content 
[ppm]  

1 1000 12,0 282,00 250 0,98 13,30 5,16 240 170 

2 1500 25,3 283,16 430 1,95 6,80 9,83 947 218 

3 2000 37,6 287,23 530 0,84 5,84 10,60 212 269 

4 2500 46,3 297,02 590 0,79 5,67 10,72 251 281 

5 3000 52,4 299,54 684 1,23 4,84 12,28 412 316 

6 3500 55,5 319,14 707 0,93 4,82 11,43 422 345 

7 4000 56,7 340,95 705 1,10 5,05 11,18 446 387 
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Tab. 2 Engine operation on a mixture of DO and 7% SO 
 

mixture of DO and 7% SO 

Temp. ambient: 26,6 0C,  atm. press 1015 hPa,  humidity 60,6 %,  

No. 
speed 
[rpm] 

power 
[kW] 

fuel 
consumption 
ge [g/KWh] 

exhaust 
temperature 

[0C] 

smoke  
k [m-1]  

O2 
content 

[%]  

CO2 
content 

[%] 

CO 
content 
[ppm]  

NOx 

content 
[ppm]  

1 1000 11,7 286,15 250 1,2 7,25 9,76 385 188 

2 1500 24,4 286,23 380 1,4 4,80 11,50 610 228 

3 2000 36,9 275,12 520 0,8 5,86 10,67 195 285 

4 2500 45,6 281,84 570 0,75 6,00 10,60 203 291 

5 3000 52,2 295,86 640 0,95 5,38 11,07 295 331 

6 3500 54,9 314,75 670 0,82 5,42 11,02 306 360 

7 4000 55,5 340,54 690 0,95 5,50 10,96 400 395 
 
Conclusion 
The data obtained during the laboratory tests allowed the following conclusions to be drawn: 
 
1. Reduce fuel consumption 

 

 
 
Fig 2. Comparison of fuel consumption with engine operation at DO and DO with 7% SO 
 
The test results indicate a slight reduction in fuel consumption by an engine burning a mixture of 

DO and 7% SO, especially at medium rotational speeds, which are most often used when engines work on 
fishing vessels. 
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2. Engine power 

 
 

Fig 3. Comparison of engine power at operation at DO and DO with 7% SO 
 
The research shows that the power generated by the engines operating at DO and DO + 7% SO are 

very comparable and the fuel change has a negligible impact on the power in relation to the type of fuel 
used for the tests. 

 
 
 
3. Content CO 

 

 
 

Fig 4. Comparison of CO content during engine operation at DO and DO with 7% SO 
 
The research showed that during the operation of the tested engine with DO + 7% SO fuel, the CO 

content in the exhaust gas dropped by about 5% at low and high engine revolutions, while in the range of 
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average (most frequently used in operation) revolutions it remained at the same level as during operation 
engine on DO. 

 
4. Smoke in the exhaust gases 
 

 
 
Fig 5. Comparison of exhaust gas opacity during engine operation at DO and DO with 7% SO 

 
The tests showed (similarly to the CO content) that during the operation of the tested engine with the 

fuel DO + 7% SO, the smoke opacity of the exhaust gases decreased by about 5% at low and high engine 
speeds, while in the range of average (most frequently used in operation) revolutions it remains at this level. 
the same level as when the engine was running at DO. 

 
Summary. 
The conducted preliminary tests with the use of fuels obtained from the recycling of used fishing gear 

(in this case polymer fishing nets) as fuel additives resulting from the refining of crude oil for fuelling 
internal combustion engines indicate the possibility of their use during the normal operation of engines. It 
has been shown that most of the compression ignition engine operation parameters have not changed 
significantly and the engines burning DO with 7% SO can be used for further research on the impact and 
possibilities of using recycled fuels as additives to refining fuels or as fuels for driving engines. 
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დაზარალებულთა რაოდენობის მიხედვით საქართველო ერთ-ერთ მოწინავე ადგილზეა 
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საქართველოში დღეს არსებული უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის მეთოდოლოგია არ 
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სრულყოფილი ადამიანები არ არსებობენ. დღეს კი გზებზე დაშვებული სულ მცირე შეცდომებიც 

კი ხშირად ადამიანების დაღუპვას იწვევს. 
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           მეტად მნიშვნელოვანია საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების მინიმიზაციის კუთხით 

განვითარებული ქვეყნების პრაქტიკაში უკვე კარგად აპრობირებული მცირედანახარჯებიანი 

და სწრაფადრეალიზებადი მეთოდების, ხერხების და საშუალებების (ანუ კონკრეტული კერძო 

ამოცანების გადაწყვეტის ინსტრუმენტების)  სრული უმრავლესობის მოძიება და მათი 

მეცნიერული გაანალიზების საფუძველზე   ისეთი სტრატეგიული ინოვაციური 

მეთოდოლოგიის დამუშავება, რომელთა დაუყონებლივ დანერგვა მნიშვნელოვნად 

შეამცირებს  ქვეყნის გზებზე საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად გარდაცვლილი 

და დაშავებული ადამიანების რაოდენობას.    

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის   თანამედროვე წარმატებულ სისტემებში 

განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს იდეოლოგიაში რეალიზებულ  „ნულოვანი 

სიკვდილიანობის“ კონცეფციას. უპირველესად ეს კონცეფცია სახელმწიფოებრივ დონეზე 

ისახავს მიზანს - ყველა ხელმისაწვდომი საშუალების გამოყენებით უზრუნველყოს თავისი 

მოქალაქეების სრული უსაფრთხოება საგზაო მოძრაობაში.  უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მიზნით სისტემისათვის  აგრეთვე ძალზე მნიშვნელოვანია მასში მოქმედ  ყველა ელემენტზე 

დაკვირვება რეალურ დროში. ეს გულისხმობს ყველა დონის პერსონალის საქმიანობის მუდმივ 

მონიტორინგს ორგანიზებული ფორმით სავალდებულო რეგლამენტის ფარგლებში. 

ახალი მიდგომა, რომელიც მოიცავს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სისტემური 

რეზულტირებული მართვის ტექნოლოგიებს, საჭიროებს მაღალ პროფესიონალიზმს და 

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების პროფილაქტიკის მიზნით დაკავშირებული 

ხელისუფლების ყველა დონის, საზოგადოებრივი და ბიზნეს სტრუქტურების და ცალკეული 

პირების გამართულად თანამშრომლობას. უსაფრთხო საგზაო ორგანიზაციის სფეროში ასეთი   

იდეოლოგიის გატარება ქვეყანას მისცემს საშუალებას: სისტემური მიდგომის საფუძველზე 

გაუკეთოს ორგანიზება საინფორმაციო-პროპაგანდისტულ მუშაობას მოსახლეობის 

სხვადასხვა ჯგუფებთან,  ბავშვებთან და მოზარდებთან სსშ-ების (Road traffic accident) 

პროფილაქტიკის მიზნით; ჩამოაყალიბოს საზოგადოებრივი აზრი საგზაო უსაფრთხოების 

სფეროს ჰუმანური მიზნების აქტიური პროპაგანდის გზით; მიიღოს და პრაქტიკაში გაატაროს 

დასაბუთებული გადაწყვეტილებები სატრანსპორტო საშუალებების სიჩქარის შეზღუდვაზე; 

დახვეწოს მძღოლების მომზადების და მათი სატრანსპორტო საშუალებების მართვაზე 

დაშვების სისტემები; სწრაფად მოახდინოს  საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების 

უზრუნველმყოფი პირველი რიგის და მცირედანახარჯებიანი ღონისძიებების პრაქტიკული 

რეალიზაცია.  

წამყვანი ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ინოვაციური პრევენციული 

ღონისძიებების გატარების შედეგად  სსშ - ში დაღუპულთა რაოდენობა შეიძლება 

ყოველწლიურად 2-4%-ით შემცირდეს. მაგალითისათვის სკანდინავიის ერთ-ერთ ქვეყანაში 
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ბოლო ათწლეულებში სსშ - ში დაღუპულთა რაოდენობა შემცირდა 66%-ით, მიუხედავად 

იმისა, რომ საავტომობილო პარკი გაიზარდა 80%-ით. მათი გამოცდილება ხელმისაწვდომია, 

მაგრამ პრაქტიკა გვაჩვენებს, რომ სხვა ქვეყნის გამოცდილების პირდაპირი გადმოკოპირება  

მეტად დიდი რისკების შემცველია.  

დღევანდელი მიღწევები უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის სფეროში დაფუძნებული უნდა 

იყოს ისეთ მყარ ფუნდამენტზე, როგორიცაა:  სამართალი და რეალიზაციის მექანიზმები, 

ტექნოლოგიები და კვლევები, კულტურა, სოციალური პარტნიორობა,  განათლების სისტემა 

და დონე, პიროვნების და საზოგადოების ჰარმონიული ურთიერთობის დონე და სხვა. ამიტომ 

სხვა ქვეყნების პრაქტიკიდან ეფექტური მაღალტექნოლოგიური სიახლეების პირდაპირი 

გადმოღება მოსალოდნელ  შედეგებს ვერ მოგვიტანს. არ შეიძლება დაირღვეს ფუნდამენტური 

პრინციპი: ავტომატიზაციის საშუალებები და თანამედროვე ტექნოლოგიები  წარმოადგენენ 

ორგანიზაციული სისტემების „მწვერვალს“, რომელსაც გააჩნია ერთი შეხედვით უხილავი 

„აისბერგის უდიდესი წყალქვეშა ნაწილი“. სწორედ ამ „უხილავ ნაწილზე“ დაყრდნობით უნდა 

მოხდეს  ქვეყნისათვის გზებზე უსაფრთხო მოძრაობის სტრატეგიული მეთოდოლოგიის შექმნა 

და ინოვაციური პრევენციული ღონისძიებების დამუშავება; 

           საგზაო უსაფრთხოების მაჩვენებლების მიხედვით, საქართველო ბევრ განვითარებულ 

ქვეყანასა და კერძოდ, ევროპული ქვეყნების უმრავლესობას ჩამორჩება. 2011 წლიდან 2015 

წლამდე პერიოდში, ავტოსაგზაო შემთხვევებით გამოწვეული სიკვდილიანობა ევროკავშირის 

ქვეყნებში (ევროკავშირი, 2017) 15 პროცენტით შემცირდა, მაშინ როდესაც საქართველოში 

აღნიშნული მაჩვენებელი 34 პროცენტით გაიზარდა. 

           სიკვდილიანობისა და დაშავებულობის არსებული დონის გათვალისწინებით, და იმ 

ფონზე, რომ ტრავმების უდიდესი წილი მხოლოდ კონკრეტულ საგზაო მონაკვეთებზე მოდის, 

ეჭვგარეშეა, რომ აღნიშნული გზების შავ წერტილებში (სახიფათო მონაკვეთებში) 

პრევენციული ზომების გატარებამ შესაძლოა მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი  დასახული 

მიზნების მიღწევას და არსებული ტენდენციის სასიკეთოდ შემობრუნებას. 

მსოფლიოში ყოველწლიურად გზებზე იღუპება 1,3 მილიონი ადამიანი , და ეს 

მაჩვენებელი კვლავ იზრდება. მიმდინარე ათწლეულის დასაწყისში გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციამ მიიღო რეზოლუცია, სადაც აღნიშნულია, რომ თუ სასწრაფოდ არ იქნება 

მიღებული ეფექტური  ზომები ტრავმები გზებზე შეიძლება გახდეს მსოფლიოში 

სიკვდილიანობის მეხუთე ძირითადი მიზეზი და  მოუწოდა  ქვეყნებს, რომ 2020 წლისათვის 

მიაღწიონ საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების 50%-ით შემცირებას. სსშ-ს შედეგად  

ეკონომიკური დანაკარგები ქვეყნის მთლიანი შიგა პროდუქტის 1% -დან 3% -ია. 

ევროკავშირის ქვეყნების სურვილია მოახდინონ გეგმის „მიზანი 0“ სრული 

რეალიზაცია და 2020-2025 წლებში საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევებში დაღუპულთა 

რაოდენობა შეამცირონ ნულამდე. „ნულოვანი სიკვდილიანობის“ კონცეფციას საფუზვლად 

უდევს ეთიკური პრინციპი გზებზე ადამიანების დაღუპვის ან  სხეულის მძიმე ტრამვული 

დაზიანების მიუღებლობის შესახებ. დაღუპული ან მძიმე ტრავმით დაზარალებული 

ადამიანების რაოდენობის  აღმნიშვნელი ერთადერთი მისაღები   რიცხვი არის „ნული“. 
            საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა „ნულოვანი სიკვდილიანობის“   
კონცეფციის ჩარჩოებში გულისხმობს ადამიანების დაღუპვის და მათ მიერ სხეულის მძიმე 

ტრავმული დაზიანების საწინააღმდეგოდ ყველა შესაძლო ზომის მიღებას. ავარიების თავიდან 

აცილების ზომების მიღებასთან  ერთად საჭიროა საგზაო-სატრანსპორტო სისტემის 

ფორმირება იმის გათვალისწინებით, რომ ადამიანებისათვის დამახასიათებელია შეცდომის 

დაშვება, რის გამოც ავარიების სრული აღმოფხვრა შეუძლებელია. „ნულოვანი 
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სიკვდილიანობის“ კონცეფცია აღიარებს იმ ფაქტს, რომ გზებზე ავარიებს აქვს ადგილი, მაგრამ 

დაუშვებლად მიიჩნევს მათში მონაწილე ადამიანებისათვის სხეულის მძიმე დაზიანების 

შედეგებს. 

საგზაო-სატრანსპორტო სისტემის ფორმირებისათვის ამოსავალ პუნქტს ადამიანის 

ნაკლოვანებები უნდა წარმოადგენდეს. მისი პარამეტრები უნდა განისაზღვროს იმის 

გათვალისწინებით, თუ რა დოზის გარე ზემოქმედების გადატანა შეუძლია ადამიანს, როგორც 

ბიოლოგიურ არსებას. ეს შეიძლება გამოისახოს მეცნიერულად დასაბუთებული მონაცემების 

მიხედვით რომელიც ეფუძნება ავტომობილების და გზების დღეს არსებულ მახასიათებლებს: 

30 კმ/სთ სიჩქარით მოძრავი ავტომობილის დაჯახებისას ადამიანების უმრავლესობა ცოცხალი 

რჩება. 50 კმ/სთ სიჩქარით მოძრავი ავტომობილის დაჯახებისას კი ადამიანების უმრავლესობა 

იღუპება. უსაფრთხო ავტომობილი ფრონტალური დაჯახების შემთხვევაში 65-70კმ/სთ 

სიჩქარით და გვერდითი დაჯახებისას 45-50კმ/სთ სიჩქარით იცავს ადამიანებს მძიმე 

ტრავმებისაგან თუ გამოყენებული იქნება უსაფრთხოების ღვედები. 

საქართველოში E-60 მაგისტრალის ოთხზოლიან უბანზე ჩატარებულმა საგზაო-

სატრანსპორტო შემთხვევების ნაწილობრივმა სტატისტიკურმა ანალიზმა აჩვენა, მომხდარი 

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების გამომწვევი შემდეგი ფაქტორები: მანევრირების წესების 

დარღვევა - 38,63%, დაუდგენელი ფაქტორები 20,22%, სიჩქარის გადაჭარბება - 12,27% 

შემხვედრ ზოლზე გადასვლა და გასწრება - 10,10%, დისტანციის დაუცველობა -5,59%, 

მძღოლის დაღლილობა და საჭესთან ჩაძინება -5,77%, არაფხიზელ მდგომარეობაში მართვა - 

2,34%, საგზაო ნიშნების მოთხოვნების უგულებელყოფა -1,26%. დაუდგენელი ფაქტორებით 

გამოწვეული შემთხვევების მაღალი პროცენტი მიგვანიშნებს  ავარიების გამომწვევი 

მიზეზების შემდგომი სიღრმისეული კვლევის აუცილებლობაზე.   

დასახული მიზნების რეალური განხორციელების ორიენტირად შეიძლება 

დასახელდეს სოციალური რისკის მაჩვენებელი, რაც გულისხმობს ქვეყანაში მომხდარ 

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევებში არაუმეტეს 4 გარდაცვლილისა 2025 წელში 100 000 

მცხოვრებზე. 

სტრატეგიის რეალიზაციის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენენ: 

• საგზაო მოძრაობის მონაწილეების ქცევის ნებაყოფილებით ცვლილება, რაც 

გულისხმობს მათ მიერ გზაზე მოძრაობის თუ უძრაობის დროს დადგენილი ნორმების და 

წესების   შეცნობილად და უპირობოდ  დაცვას; 

•  საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების ნეგატიური შედეგების მინიმუმამდე დაყვანა 

მოძრაობის განსაკუთრებით დაუცველი მონაწილეთათვის, პირველ რიგში ბავშვების, 

ფეხმავლების და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის; 

• საგზაო ინფრასტრუქტურის შემდგომი სრულყოფა უსაფრთხო მოძრაობის 

პირობების შესაბამისად და თანამედროვე ტექნოლოგიური შესაძლებლობების გამოყენებით 

საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ეფექტური მოდელების დამუშავება; 

• სატრანსპორტო საშუალებების და მათი მძღოლების საგზაო მოძრაობაში დაშვების 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი მექანიზმების სრულყოფა; 

• საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მართვის სისტემის სრულყოფა; 

საგზაო მოძრაობის მონაწილეების ქცევის ნებაყოფილებით ცვლილების 

სტრატეგიული მიმართულების  რეალიზაციისათვის საჭირო იქნება შემდეგი ძირითადი 

ამოცანების შესრულება: 

• მოსახლეობისათვის სპეციალური, მათ შორის საგანმანათლებლო, პროგრამების 

შემუშავება და რეალიზაცია. ამ პროგრამების  მიზანი იქნება საზოგადოებაში 



სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია 
TRANSPORT BRIDGE EUROPE-ASIA 

129 

 

(განსაკუთრებით მოზარდებში) ისეთი სტერეოტიპების ფორმირება, რომლებიც 

გამოირჩევიან ქუჩებში და გზებში უსაფრთხო ქცევის კულტურით; საგზაო მოძრაობის 

დაცული (სხვა მძღოლები) და ნაკლებად დაცული (ფეხმავლები, მოტოციკლეტისტები, 

ველოსიპედისტები) მონაწილეების მიმართ გაზრდილი გულისხმიერებით;  

• საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა მხრიდან უსაფრთხო მოძრაობის უზრუნველმყოფი 

დადგენილი ნორმების დაცვის ავტომატური მონიტორინგის შემდგომი გაფართოება და 

სრულყოფა, მათ შორის მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებაზე დაყენებული 

რეგისტრატორის საშუალებით. 

            კვლევის პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვან ელემენტს წარმოადგენს  ქვეყნის 

საავტომობილო გზებზე იმ ლოკაციების, ეგრეთწიოდებული „შავი წერტილების“ ზუსტი 

ადგილმდებარეობის განსაზღვრა, სადაც დროის მცირე შუალედში მოხდა რამდენიმე საგზაო 

სატრანსპორტო შემთხვევა.  

            შავი წერტილის დეფინიციის განსაზღვრისას, საჭიროა ბალანსის პოვნა, ერთის მხრივ, 

არასაკმარისი რაოდენობის გასაუმჯობესებელ ლოკაციებსა და, მეორეს მხრივ,   მეტისმეტად 

დიდი რაოდენობის ლოკაციებს შორის, რაც კიდევ უფრო ართულებს სისტემატიური 

პრობლემების მქონე ლოკაციების იდენტიფიცირებას ყალბად პოზიტიური შემთხვევების 

სიმრავლის გამო. უფრო სარწმუნო მონაცემების შეკრებამდე, იკვეთება ორი დეფინიცია:  

• მსხვერპლით დასრულებული 4 სსშ სამი წლის განმავლობაში წარმოადგენს საფუძველს 

იმისათვის, რომ ლოკაცია განისაზღვროს ადგილად, რომელსაც დაუყოვნებელი 

განხილვა ესაჭიროება; 

• ტრავმით დასრულებული 10 სსშ სამი წლის განმავლობაში წარმოადგენს საწყის მიჯნას 

შავი წერტილების სისტემური პროგრამების დასაწყებად.  

საგზაო შემთხვევების შესახებ დღეისთვის არსებული მონაცემების ხარისხი და მოცულობა არ 

იძლევა შავი წერტილების ეფექტიანი პროგრამის ამოქმედების შესაძლებლობას. კერძოდ, 

აუცილებელია შემდეგი გასაუმჯობესებელი ღონისძიებების გატარება შავი წერტილების  

ეფექტიანი პროგრამის მართვის ხელშეწყობის მიზნით: 

• GPS სანავიგაციო ტექნოლოგიების მეშვეობით, ლოკაციის შესახებ უფრო ზუსტი 

მონაცემების მოპოვება, რომლებიც აიტვირთება ინფორმაციის ოპერატიულ მონაცემთა 

ბაზაში. ამავდროულად, მდებარეობის განსაზღვრის სიზუსტის გაზრდა 100-300 

მეტრამდე, 1 კილომეტრის ნაცვლად.  

• სსშ-ს ტიპის კოდის შეყვანა ოპერატიულ მონაცემთა ბაზაში იმისათვის, რომ 

განისაზღვროს კავშირი საგზაო ინფრასტრუქტურის თავისებურებებსა და ავტოსაგზაო 

შეჯახების რისკს შორის. 

         ეს შედარებით უმნიშვნელო ღონისძიებები ქმნის პოტენციურ შესაძლებლობას იმისა, 

რომ გაუმჯობესდეს შავი წერტილების მართვის ამჟამინდელი პროგრამა  და გატარდეს 

შესაბამისი ზომები. ამასთან, ტრენინგის საჭიროებათა განხილვა და მონაცემთა ხარისხის 

გასაუმჯობესებელი პროცედურების დაწყება უზრუნველყოფს იმას, რომ შესაძლებელი 

გახდება მონაცემების მდგრადი გამოყენება.                      

            საგზაო-სატრანსპორტო სისტემის უსაფრთხოების გაზრდის კომპლექსური ზომების 

დამუშავების ალგორითმი შეიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

• საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების და მათი გამომწვევეუი მიზეზების ანალიზი; 

• საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების ზრდის  გამომწვევი  ფაქტორების გამოვლენა;  

• იმ ღონისძიებების პაკეტის ფორმირება, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ  სსშ-ს 

გამომწვევი ფაქტორების განეიტრალება მის დაწყებამდე; 
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• იმ ფაქტორების გამოვლენა, რომლებსაც შეუძლიათ სსშ-ს შედეგების დამძიმება; 

• იმ ღონისძიებების პაკეტის ფორმირება, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ  სსშ-ს 

შედეგების დამამძიმებელი ფაქტორების განეიტრალება მისი მიმდინარეობის 

პროცესში; 

•  იმ ფაქტორების გამოვლენა, რომლებიც ხელს უშლიან ავარიის შედეგების სასწრაფოდ 

ლიკვიდაციას; 

• იმ ღონისძიებების პაკეტის ფორმირება, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ  ავარიის 

შედეგების სასწრაფოდ ლიკვიდაციის ხელის შემშლელი ფაქტორების განეიტრალება. 

            სტრატეგიის პრაქტიკული რეალიზაციის პრიოპრიტეტული მიმართულებების 

გამოკვეთის მიზნით ჩატარებული  საგზაო-სატრანსპორტო ტრამვატიზმის შემთხვევათა 

ანალიზით  გამოვლინდება ის პრობლემური ზონები, რომელთა გამოსწორება პირველ რიგში 

უნდა მოხდეს.   

გზებზე მოძრაობის უსაფრთხოების მიზნით გატარებული ღონისძიებების 

ეფექტურობის შეფასების მიზნით აუცილებელია უკუკავშირის არსებობა: საჭიროა 

პერიოდულად გაანალიზდეს, თუ უსაფრთხოების გაზრდის მიზნით გატარებულმა  ამა თუ იმ 

ზომამ თუ კანონმა რა გავლენა მოახდინა შემთხვევების სტატისტიკაზე. 

               მაგალითად ზოგ ქვეყანაში კონკრეტული რაიონის საბავშვო დაწესებულებებში 

ჩატარებულმა პროფილაქტიკურმა საუბრებმა  და მიზანმიმართულმა ღონისძიებებმა 

„ყურადღება ბავშვები“,  „არდადეგები“ და სხვა, ერთ წელში შეამცირეს ბავშვთა საგზაო - 

სატრანსპორტო შემთხვევები ორჯერ.  

უსაფრთხო საგზაო მოძრაობის სფეროში ჩატარებულმა კვლევებმა გამოკვეთეს 

შემდეგი  რისკები: 

• მოსახლეობის ავტომობილიზაციის უკონტროლო ზრდა; 

• მნიშვნელოვანი განსხვავება ქვეყნის ავტომობილიზაციის ზრდის  და საგზაო-

სატრანსპორტო ქსელების განვითარების ტემპებს შორის; 

• მძღოლების საშუალო ასაკის შემცირება; 

• სამეურნეო და ბიზნეს საქმიანობის ეკონომიკური შედეგების პრიორიტეტულობა 

საგზაო მოძრაობაში მონაწილე მოქალაქეების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის 

უზრუნველყოფის პრინციპებთან შედარებით (მაგალითად გაუყოფელი სავალი ნაწილის 

მქონე ახალი ჩქაროსნული  გზის ექსპლუატაციაში გაშვებას მოჰყვა მძიმე საგზაო-

სატრანსპორტო შემთხვევები ქალაქის შემოვლით გზაზე).   

• სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტების და მასობრივი საინფორმაციო 

საშუალებების როლის არაჯეროვანი შეფასება საგზაო მოძრაობის მონაწილეებში 

უსაფრთხოების ზომების უპირობოდ დაცვის პრიორიტეტების ჩამოყალიბებაში. 

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სფეროს საშიშროებებს წარმოადგენენ: 

• დიდი რაოდენობის სატრანსპორტო საშუალებები ვერ პასუხობენ უსაფრთხოების 

თანამედროვე გაზრდილ მოთხოვნებს (საქართველოში რეგისტრირებული ავტომობილების 

უმრავლესობა 10 წელზე მეტი ხნისაა); 

• საგზაო მოძრაობაში მძღოლების დაშვების არასრულყოფილი სისტემა (მომზადება, 

თეორიული და პრაქტიკული გამოცდები, სამედიცინო კრიტერიუმები); 

• ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური პრობლემები, რაც ბევრ შემთხვევაში ხელს 

უშლის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაზრდისაკენ მიმართული ღონისძიებების 

პრაქტიკულ განხორციელებას;  

• არასაკმარისი ყურადღება ბავშვთა საგზაო-სატრანსპორტო ტრავმატიზმის მიმართ; 
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• საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების შესახებ საზოგადოებისათვის  ინფორმაციის 

მიწოდების არაეფექტური სისტემა. 
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ზომების გატარება საქართველოში. თბილისი 2017; 

2. Transport and Mobility , Spotlight on ERC projects 2018;  
3. БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – Концепция нулевой смертности. Vägverket, 
Шведское дорожное управление SE-781 87 Borlänge 2012.  

 
 

  CONCEPTUAL MODEL OF SAFE MOTION STRATEGY ON THE ROADS  
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 Irakli Kochadze, PHD, MIA, Information and Analytical Department,  

E-mail: magika700@gmail.com 
  T. Kochadze, Professor, Akaki Tsereteli Statae University,  

E-mail: temko1954@gmail.com 
 
Summary:  
The objective of the research is to increase traffic safety, reduce annually road traffic accidents and seek 
to nullify mortality rate caused these asccidents bythe year  2030. This strategy involves an analysis of 
the state of road safety in Georgia, and a combination of measures formulated based on a system approach, 
which will be aimed at increasing safety and reducing mortality in this field.The conceptual model of this 
strategy will be based on balancing the aims, objectives and interests of the State and society, as well as at 
utilizing effectively financial-economic, material and human resources for implementing state policy in the 
process of ensuring traffic safety. It is necessary to classify road traffic accidents by roads, for example: on 
city streets, highways, two-way roads, mountain roads, etc. It should be noted that according to the 
parameters of the "black points", a correlation analysis should be carried out in accordance with factors 
causing road traffic accidents, and the main factor or group of factors. 
 
Keywords:  
Zero mortality, preventive measures, transit traffic, road safety. 
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SMART & SAFE-1 
 

Vytautas Vitkauskas, M.Sc. (Physics), Vilnius University,  
Faculty of Physics, Vilnius; E-mail: v.vitkauskas@inta.lt 

 
 
Summary: 
Incomes of illegal trade (tobacco, explosives, firearms, drugs and etc.) in most cases are allocated to other 
criminal activities. Reduction of illegal trade will make positive effect of related crimes. Better capability 
to detect threat objects (tobacco, explosives, firearms, drugs and etc.) leads to more successful and effective 
prevention of illegal trade. 
 
Keywords:  
illicit trade, contraband, cigarettes, drugs. 

 

 

Main text/Conclusion: 
Nowadays Customs agencies are looking for the ways to meet their objectives by using technical scanning 
equipment to increase the efficiency of examinations, but the equipment by itself is not enough to gain 
substantial results because the core activity in scanner project is radioscopic image analysis. Cargo scanners 
images analysis and threat objects recognition training are the critical requirements for effective screening 
operations. “The most sophisticated machines become worthless if the people who operate them and visually 
inspect the X-ray images are not qualified to do so (International Journal of Industrial Ergonomics, 2014.)." 
Growing up the amount of cargo passing through checkpoints every day, the amount of time spent screening 
a vehicles and cargo is crucial. So how can we increase efficiency without sacrificing security? The main 
objective is to provide cargo scanners images analysis and threat objects recognition training. It enables a 
faster and more efficiency screening process. Customs agencies, seeking to reduce smuggling, detect threats 
and improve customs enforcement. Training provides Customs officials an understanding of the overall 
security trends and concerns that impact security inspection processes.  
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PURCHASING LOGISTICS - MAKE OR BUY AND THE TASK OF 

CHOOSING A SUPPLIER 
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Summary:  
In purchasing logistics, a make-or-buy task involves making one of two alternative decisions: When 
purchasing commodity resources from an intermediary, an enterprise, as a rule, has the opportunity to 
purchase a wide range of relatively small lots. As a result, the need for stocks, warehouses is reduced, the 
volume of contractual work with manufacturers of individual items of the assortment is reduced; The price 
of goods from an intermediary may be lower than from the manufacturer. The task of selecting a supplier is 
defined. There was a search for potential suppliers and analysis of potential suppliers. As a result of the 
analysis of potential suppliers, a list of specific suppliers is formed, with which work is carried out to 
conclude contractual relations. The choice of a supplier is significantly influenced by the results of work on 
already concluded contracts. For this, a special rating scale is being developed, which allows calculating the 
rating of the supplier. the economic effect of the use of logistics is formed by reducing the time it takes for 
goods to pass through the logistics chain. 

 
Keywords:  
purchase, flow, enterprises, supply, market, consumer, costs, product, supply chain. 

 
Introduction 

Purchasing logistics is the management of material flows in the process of providing an enterprise 
with material resources. An important element of the micrologistics system is the procurement subsystem, 
which organizes the input of the material flow into the logistics system. At this stage, material flow 
management has certain specifics, which explains the need to single out procurement logistics as a separate 
section of the discipline under study. 

Any enterprise, both manufacturing and commercial, in which material flows are processed, has a 
purchasing service in its composition [1,3]. 

Purchasing logistics tasks. The main questions that should be answered in the process of providing 
the enterprise with objects of labor are traditional and are determined by the logic of supply: 

• what to buy; 
• how much to buy; 
• whom to buy from; 
• under what conditions to purchase. 
Logistics adds its own questions to the traditional list: 
• how to systematically link purchases with production and sales; 
• how to systematically link the activities of the enterprise with suppliers. 
The designated range of procurement logistics issues determines the composition of the tasks to be 

solved in this functional area and the nature of the work performed. 
Consider the tasks and work related to procurement logistics. 
1. Determining the need for material resources 
For consumed material resources, the problem "make or buy" can be solved. 
2. Procurement market research 
The study of the procurement market begins with an analysis of the behavior of the supplier market. 

In this case, it is necessary to identify all possible suppliers in the immediate markets, markets for substitutes 
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and new markets. This is followed by a preliminary assessment of all possible sources of purchased material 
resources, as well as an analysis of the risks associated with entering a particular market [1,2,3]. 

3. Choice of suppliers 
4. Purchasing 
5. Supply control 
6. Preparation of the procurement budget 
An essential part of the procurement activity is economic calculations, since it is necessary to know 

exactly what these or those works and decisions cost. 
This defines the following types of costs: 
• the cost of fulfilling an order for the main types of material resources; 
• costs for transportation, forwarding and insurance; 
• costs for cargo handling; 
• costs of monitoring compliance with the terms of the supply contract; 
• costs for acceptance and verification of material resources; 
• costs of searching for information about potential suppliers 
As part of economic calculations, the tasks of procurement logistics should include the calculation of 

costs due to a shortage of material resources. 
7. Coordination and systemic relationship of purchases with production, marketing, warehousing and 

transportation, as well as with suppliers 
This is a specific task of procurement logistics, which, as noted above, is solved by organizing a 

systemic relationship between procurement and production and sales, as well as close ties with suppliers in 
the field of planning, economics, engineering and technology. 

An analysis of foreign and domestic literature showed that today logistics is understood as: 
• a combination of different activities in order to obtain the required amount of cargo in the right place 

at the right time with minimal cost; 
• integration of transportation and production processes; 
• cost planning process for the movement and storage of goods from production to consumption; 
• efficient movement of finished products from the place of production to the place of consumption. 

 
Material and Method 

Let's consider the main components of the economic effect from the application of the logistics 
approach to the management of material flows. In the areas of production and circulation, the use of logistics 
allows: 

• reduce stocks along the entire path of material flow; 
• to reduce the time of passage of goods through the logistics chain; 
• reduce transport costs; 
• reduce manual labor costs and associated costs for handling cargo. 
The next component of the economic effect of the use of logistics is formed by reducing the time it 

takes for goods to pass through the logistics chain. 
In purchasing logistics, a make-or-buy problem involves making one of two alternative decisions: 
Independently form an assortment by purchasing commodity resources directly from the 

manufacturer; 
• to purchase commodity resources from an intermediary who specializes in downsizing production 

lots, forming a wide range and supplying it to consumers in a completed form. 
Consider the possible reasons why purchasing from an intermediary may be more profitable than 

directly from the manufacturer. 
1. When purchasing commodity resources from an intermediary, an enterprise, as a rule, has the 

opportunity to purchase a wide range of relatively small lots. As a result, the need for stocks, warehouses is 
reduced, the volume of contractual work with manufacturers of individual items of the assortment is 
reduced. 
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2. The price of goods from an intermediary may be lower than from the manufacturer. Suppose a 
manufacturer sells a product at the following prices: 

a) for small wholesale buyers - 20 lari per item; 
b) for large wholesale buyers - 16 GEL per item. 
An intermediary, having purchased a large lot of 16 lari, breaks it down and sells it to small wholesale 

buyers with a 12% markup, i. e. at 17.92 lari per unit. The mediator can afford this, as he specializes in 
disaggregating parties. For a manufacturer, downsizing is more expensive, and he is forced to sell small 
wholesale lots at a price of 20 lari instead of 17.92 lari. 

The manufacturer of the goods may be located geographically at a more distant distance than the 
intermediary. Additional transportation costs in this case may exceed the difference in prices between the 
manufacturer and the intermediary. 

The task of choosing a supplier. After the problem of "make or buy" is solved and the enterprise has 
determined what raw materials and what materials need to be purchased, they solve the problem of choosing 
a supplier. Let us list and characterize the main stages of solving this problem. 

1. Search for potential suppliers. 
In this case, the following methods can be used: 
• announcement of the competition; 
• study of promotional materials: company catalogs, advertisements in the media, etc.; 
• visiting exhibitions and fairs; 
• Correspondence and personal contacts with possible suppliers. 
As a result of these activities, a list of potential suppliers is formed, which is constantly updated and 

supplemented. 
2. Analysis of potential suppliers. 
The compiled list of potential suppliers is analyzed on the basis of special criteria that allow the 

selection of acceptable suppliers. The number of such criteria can be several dozen. However, they are often 
limited by the price and quality of the supplied products, as well as the reliability of supplies, which is 
understood as the supplier's compliance with the obligations on delivery dates, assortment, completeness, 
quality and quantity of the supplied products. Other criteria to consider when choosing a supplier include: 

• remoteness of the supplier from the consumer; 
• deadlines for the implementation of current and emergency orders; 
• availability of spare capacities; 
• organization of quality management at the supplier; 
• the psychological climate of the supplier (in terms of the possibility of strikes); 
• the ability to ensure the supply of spare parts in during the entire service life of the supplied 

equipment; 
• financial position of the supplier, its creditworthiness, etc. [1,5]. 
As a result of the analysis of potential suppliers, a list of specific suppliers is formed, with which 

work is carried out to conclude contractual relations 
3. Evaluation of the results of work with suppliers [2,3]. 
The choice of a supplier is significantly influenced by the results of work on already concluded 

contracts. For this, a special rating scale is being developed, which allows calculating the rating of the 
supplier. Before calculating the rating, it is necessary to differentiate the purchased items of labor. Purchased 
goods, raw materials and components, as a rule, are unequal in terms of the objectives of the production or 
trade process. The lack of components that are required regularly can lead to a stop in the production process 
(as well as the lack of certain goods in trade - to a sharp drop in the profits of a trading enterprise). The main 
criterion for choosing a supplier of this category of labor items will be the reliability of delivery. If the 
purchased items of labor are not significant from the point of view of the production or trade process, then 
when choosing their supplier, the main criterion will be the cost of acquisition and delivery. Let us give an 
example of calculating the rating of a supplier (Table 1). 

Suppose that the company needs to purchase product A, the shortage of which is unacceptable. 
Accordingly, the criterion of reliability of delivery will be put in the first place when choosing a supplier. 



სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია 
TRANSPORT BRIDGE EUROPE-ASIA 

136 

 

The significance of the remaining criteria, established in the same way as the significance of the first, by 
expert means by the staff of the supply service, is given in Table 1. 

 
Table 1. 

 

 
The final rating value is determined by summing the products of the significance of the criterion and 

its assessment for a given supplier. By calculating the rating for different suppliers and comparing the 
obtained values, the best partner is determined. Entering into an economic relationship with an unknown 
supplier, the company is exposed to a certain risk. In case of insolvency or dishonesty of the supplier, the 
consumer may experience disruptions in the implementation of production programs or direct financial 
losses [1,6]. Compensation for the losses incurred, as a rule, encounters certain difficulties. In this regard, 
enterprises are looking for various ways to identify inappropriate suppliers, for example, Western firms 
often resort to the services of specialized agencies that prepare information about suppliers, including 
through informal channels. These certificates may contain the following information about the financial 
condition of the supplier: 

• the ratio of the supplier's liquidity to the amount of debt obligations; 
• ratio of sales to accounts receivable; 
• ratio of net profit to sales volume; 
• cash flow; 
• inventory turnover, etc. 
Domestic enterprises currently rely mainly on their own information when choosing a supplier. At 

the same time, in an enterprise with many suppliers, a list of well-known, trustworthy suppliers can be 
formed. Approval of contracts with these suppliers, permission for advance payment for products scheduled 
for delivery is carried out according to a simplified scheme. If it is planned to conclude an agreement with 
a supplier that is not on the named list, then the approval and payment procedure is complicated by the 
necessary measures to ensure the security of the financial and other interests of the enterprise. 

Let's give an example of making a decision on choosing a supplier. 
Imagine that there are two firms (A and B) producing the same product of the same quality. Both 

firms are known and reliable. The disadvantage of firm A is that it is located 200 km farther from the 
consumer than firm B (the distance to firm A is 600 km, to firm B is 400 km). On the other hand, the goods 
supplied by firm A are packaged on a pallet and subject to mechanized unloading. Firm B delivers goods in 
boxes that must be unloaded manually[1,4,6]. 

 
 

№ Supplier Selection Criteria 

Specific 
weight of 

the 
criterion 

Evaluation of 
the value of the 
criterion on a 

ten-point scale 
for a given 

supplier 

The product of 
the specific 

weight of the 
criterion by the 

assessment 

1 Supply reliability 0,35 6 2,1 
2 price 0,25 6 1,5 
3 Goods quality 0,15 8 1,2 
4 Conditions of payment 0,10 7 0,7 
5 Possibility of unscheduled 

deliveries 
0,10 3 0,3 

6 The financial condition of 
the supplier 

0,05 4 0,2 

Total:  1,00  6,00 
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Table 2   

Name of indicator Firm А Firm В 
Fare 0.5 ude/km600km = 300 ude 0.75 ude/km400km = 280 ude 
Unloading costs: 6 ude 1.0 h = 6 ude 6 ude  5 h = 30 ude 
Total expenses 306 ude 310 ude 

 
 

Results 
An intermediary, having purchased a large lot of 16 lari, breaks it down and sells it to small wholesale 

buyers with a 12% markup, i. e. at 17.92 lari per unit. The mediator can afford this, as he specializes in 
disaggregating parties. For a manufacturer, downsizing is more expensive, and he is forced to sell small 
wholesale lots at a price of 20 lari instead of 17.92 lari. 

The tariff for the transportation of goods over a distance of 600 km is 0.5 conventional monetary units 
per kilometer (ude/km). When transporting cargo over a distance of 400 km, the tariff rate is higher and 
amounts to 0.7 ud/km. 

Unloading time for packaged cargo - 60 minutes, unpackaged - 5 hours. The hourly rate of a worker 
at the unloading site is 6 ud. If only transportation costs are taken into account, then firm B should be 
preferred. However, taking into account the cost of loading and unloading, this option turns out to be less 
economical than delivery from firm A (Table 2) 

Thus, ceteris paribus, it is more profitable to purchase products from supplier A, since this gives a 
saving in the amount of 7 units per supply 
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ACCELERATED WEAR OF RAILWAY WHEELS 
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Summary: 
The article presents factors affecting premature wear of railroad wheels, which shortens the life of wheelsets 
and increases the operating costs of rail vehicles. The factors are divided into primary, arising at the stage 
of improper design and manufacture of the rail wheel, and of operational which are the result of improper 
use of the vehicle by the driver and the process of maintaining wheelsets and condition of track 
infrastructure. The main forms of damage to the rolling surface like: flat spots (wheel flat), material build-
ups, fatigue chipping (shelling), and fatigue cracks (spalling) were discussed. Examples of plastic 
deformation of the surface layer and fatigue cracking in surface layer of monoblock rail wheels, made of 
ER8 steel grade, leading to “spalling” defect were presented. 
 
Keywords:  
rail wheel, wheelset, wear, fatigue cracking, wheel rim profile, rolling surface, shelling, spalling. 
 
 
Introduction 
 

In a wheel-rail system, a loss of material of the contact surface is observed, indicating that an 
abrasive wear process is taking place. As a result, the surface on which there is measurable loss of material 
is subjected to the phenomenon of micro-cutting, which consists in the punching out of a certain volume of 
material due to the interaction of the roughness of the mating element. From the definition of the process, it 
follows that it is an irreversible and undesirable change in the state of the object occurring during operation 
of a cumulative nature, resulting in the gradual exhaustion of the period of suitability. 

The complexity of the process of accelerated wear of the railroad wheel profile is influenced by 
many factors, which can be divided by their origin. 

The factors are divided into primary, i.e., arising at the stage of improper design and manufacture 
of the rail wheel, and of operational origin, which are the result of improper use of the vehicle by the driver 
and the process of maintaining the vehicle and condition of track infrastructure. 

The most common factors from the wheel manufacturing process are: lower carbon content than 
required by standards and declared by the manufacturer, and improper heat treatment [1].  

The factor of operational origin is mainly the improper driving technique used by drivers of traction 
vehicles. The values of deceleration during disc brake braking often exceed the permissible values. 
Improperly performed braking process causes wheel slippage. Locked wheels slip, and flat spots (wheel 
flats) and build-ups form on their rolling surfaces. Slippage also causes plastic deformation to occur in the 
surface layer of the material near the wheel's rolling surface, leading to the strengthening of the material and 
the initiation of fatigue cracks. With more intense braking, the rolling surface heats up to the temperature 
of austenite existence, which then undergoes a martensitic transformation due to cooling by air mass flow 
and heat dissipation into the volume of the railroad wheel. Areas of the wheel's rolling surface with a 
martensitic structure are brittle and prone to cracking and spalling. 

Typical factor of maintenance origin affecting accelerated wear of the wheel rim is improper 
performance wheel rim profile renewal process or delayed recognition of the need for this process with a 
developing surface defect. The lack of response of inspection workers at the developing "spalling" flaw of 
the monoblock wheel rim surface is frequently find. As a result, the upcoming wheel rim profile restoration 
required the removal of a larger volume of material than in the case of the initial stage of defect development 
[2]. 
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An example of the factor of influence of the condition of the track infrastructure on the loss of 
properties of the monoblock wheel rim profile are: 

- reduction of the rail gauge width, as a result of which the flange thickness parameter is subjected to 
micro-scraping, 

- change in the inclination of the rail with respect to the track axis causing saddle wear of the rolling 
surface. 

The developmental tendencies of rail wheel wear affect the planning of profile renewal or wheelset 
replacement. Based on operating experience, the prediction of the parameters in question is justified due to 
the occurrence of cases of faster than declared wear of monoblock wheel rims and, as a result, the need for 
early planning of wheelset replacement. The main reason for the decision to direct the vehicle to reprofiling, 
understood as the renewal of the wheel profile, is the difference in the diameters of the rolling circles of the 
wheels in the wheelset. 
 
 
Premature wear on the rolling surface 
 

During the operation of railroad wheelsets, wheel rims are subject to wear due to wheel-rail 
interaction. During normal operation, the main wear mechanism of rail vehicle wheel rims/rims is abrasive 
wear of the rolling surface and especially the flange. Rail wheels are subject to more wear because they are 
made of steel with lower carbon concentration (0.48-0.60% carbon) and hardness than rail rails (0.62-0.82% 
carbon). This makes economic sense, since it is cheaper to roll the rims or replace the wheels than to replace 
the track surface. 

Additional factors that increase the wear of wheel rims and cause damage are dynamic wheel-rail 
interactions: as a result of the poor condition of the track surface (unevenness of the track, poor condition 
of turnouts), increased axle load, the occurrence of slippage between wheel and rail when starting and 
braking sharply, lack of rim lubrication when driving on track curves.  

Dynamic wheel-rail interactions, slippage between wheel and rail and high contact stresses lead to 
the occurrence of:  

- plastic deformation of the flange surface and the formation of compressive stresses,  
- formation of martensite and formation of tensile stresses,  
- initiation of surface fatigue cracks (RCF - Rolling Contact Fatigue). 

The phenomenon of excessive, premature wear on the rolling surface of monoblock wheels, both 
driving and rolling is often observed in the operation of rail vehicles. Wear occurre not only in the form of 
normal, uniform abrasion of the rolling surface, but also in the form of deep local cavities, forcing the earlier 
than declared by the manufacturer withdrawal of the wheelsets from service in order to wheel rim profile 
restoration. 

Throughout the perimeter severe chipping and numerous surface cracks, as well as minor shinings 
could be observe. Transverse cracks are located near to the edges of a chipping. The depth of the spalling 
varied from a few tens of micrometers to several milimeters. No fatigue cracks are usually observed on the 
flank of the of the wheels. 

The contact between the wheel and the rail takes place on a certain surface of ellipse shape. The 
size of this surface depends on the elasticity of the material of the wheel and rail, the radius of the wheel 
and the pressure of the wheel on the rail (wheel load). If no torque acts on the wheel, the wheel rolls on the 
rail without slipping - so there is rolling friction between the wheel and the rail.  

If driving or braking torque acts on the wheel, then on a part of the contact surface slippage occurs, 
while on remaining part of contact surface adhesion retains. If a adhesion zone exists on part of the of the 
contact surface, the phenomenon is called micro-slip. In this case the relative slip has a value generally 
below 10%. If the wheel becomes locked during braking, the wheel falls into full slip - the relative slip 
increases to a value equal to 100% and the adhesion zone disappears completely. 

The amount of wear is influenced by the values of pressure and relative slip in the contact area, 
which depend on the following parameters and phenomena [3]: 
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- wheel load (the amount of wear on the wheel and rail increases as the load increases), 
- track clearance (lower track clearance results in higher flange wear), 
- material hardness (an increase in hardness wheel is considered one of the most important factors 

that increase wear resistance), 
- material structure (wear resistance of perlitic steels increases with carbon content, which can be 

explained by the higher hardness of the rolling surfaces), 
- heat treatment (normalizing, quenching and tempering). 

In addition, the rolling surfaces of the wheel can be hardened by repeated contacts during operation. 
The process This is referred to as hardening by crushing. The thickness of the of the hardened layer is only 
a few tens of  micrometer and does not exceed 0.5 mm during the wheel rotation, so controlling this process 
is difficult. 
 
 
Examples of wear and damage of wheels rolling surface 
 

Dynamic wheel-rail interactions, slippage between wheel and rail and high contact stresses lead to 
the occurrence of:  

- plastic deformation of the rim surface (rolling surface) and the formation of compressive stresses,  
- formation of martensite and formation of tensile stresses,  
- initiation of surface fatigue cracks (RCF - Rolling Contact Fatigue). 
 
The main forms of damage to the rolling surface resulting from the above phenomena are: 
- flat spots (wheel flat) - a flat area on the rolling surface of the wheel, caused by its sliding on the 

rail, 
- build-ups - build-ups on the wheel's rolling surface originating from the material of the rails and/or 

brake pads, 
- fatigue chipping (shelling) - flaking of material (individual material defects) on the periphery of the 

wheel as a result of increased contact stresses and the formation of surface fatigue cracks (RCF), due to, for 
example, improper flange geometry, 

- fatigue cracks (spalling) - initially small surface cracks, followed by cavities (break-off of material 
fragments) from the surface, mainly as a result of the formation of brittle high-carbon martensite due to 
local surface overheating of the material (up to the austenite formation temperature) during sliding (e.g. 
sudden braking), followed by rapid cooling. Typically cavities are formed in the area of flat spots [4].  

Fatigue cracks on the rolling surface of wheels can also be initiated without the participation of a hard 
phase (martensite) but due to plastic deformation of the surface layer leading to surface toughening 
(hardening) or due to cyclic plastic deformation of the surface. 

Examples of the plastic deformation of the surface layer and fatigue cracking in surface layer of 
monoblock rail wheels, made of ER8 steel grade, leading to “spalling” defect are presented in Fig. 1-4. 
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Fig. 1. Microstructure (perlite and ferrite) of the material of the railroad wheel. Surface layer with 

plastic deformation zone. Longitudinal nital etched impression. Light microscope. 
 

 
 

Fig. 2. The short fatigue crack in surface layer of the rail wheel. Longitudinal non-etched 
impression. Light microscope. 
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Fig. 3. The long fatigue crack in surface layer of the rail wheel. Longitudinal non-etched impression. 

Scanning electron microscope. 
 

 
 

Fig. 4. The spalling defect on rolling surface of the rail wheel.  



სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია 
TRANSPORT BRIDGE EUROPE-ASIA 

143 

 

 
It should be noted that the boundary between shelling and spalling deterioration is not clear-cut, 

since the phenomena that cause material loss can act synergistically. 
Material defects resulting from metallurgical processing - the manufacture of forgings (e.g., large 

non-metallic inclusions, rolled-in, cracks), too low hardness of the wheel material and/or increased 
brittleness of the wheel material (improper chemical composition of the wheel material, lack of or improper 
heat treatment) can also contribute to accelerated wear of wheel rims. However, at present, the high 
technological level and quality assurance systems used in steel mills ensure the elimination of defects and 
deficiencies at the level of internal control. 
 
Conclusions 
 
 The most common factors from manufacturing process leading to reduction in durability of rail 

wheelsare: lower carbon content than required by standards and declared by the manufacturer, and 
improper heat treatment. 

 Dynamic wheel-rail interactions, slippage between wheel and rail, and high contact stresses lead to the 
occurrence of plastic deformation of the rolling surface and compressive stresses. 

 Plastic deformation of the surface layer initiates fatigue cracking of monoblock rail wheels, and leading 
to “spalling” defects. 
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Summary: 
The experts from the Eastern Partnership EU4Digital:eTrade/eLogistics Network have raised the 
project initiative to analyze the level of information technologies (IT) usage in the transport and 
logistics industry of Georgia and to develop the concept paper for digitalization policy of the 
country's logistics sector with a focus on creating national segments of the Eurasian Digital 
Transport Corridors passing Georgia in the East-West directions. The main tasks of this initiative 
are considered to be: 

 Conduct research and analyze economic policy issues in the fields of logistics and 
multimodal transport with regard to the usage of IT tools; 

 Development of a detailed Road Map for creation of the National e-Logistics system in 
Georgia as well as the preparatory Action Plan for the digitalization of national segments 
of the main international transport corridors passing through the territory of Georgia.   

The expected benefits for the country in result of such project implementation will be as follows: 
 Acceleration and cost reduction of transportation, including transit, through the use of 

digital technologies for information interaction between participants in the national 
segment of international transport corridors and cross-border information exchange, as well 
as provide participants with a developed package of digital services; 

 Reduction of transport costs by optimizing the movement of goods on the national segment 
of international transport corridors; 

 Digitalization and reengineering of business processes in the transport and logistics sector, 
which will increase the performance discipline and quality of management decisions. 
 

Keywords: 
digitalization of transport and logistics, supply chains, road map project, national eLogistics systems, 
digital transport corridors, business process reengineering. 
 
1.  RATIONALE AND PROJECT TASKS 

In light of the globalization process, Georgia has a favorable geographic location to develop an 
effective transport and logistics (T&L) sector. Therefore, one of the top priorities of the country should be 
coordinated functioning of the sector to facilitate cargo movement on the base of digitalization of T&L 
sector. According to the report on “Competitive analysis of the Caucasus Transit Corridor” [1] the main 
bottlenecks of the T&L sector are its high cost, high transit time and low reliability which could be improved 
by the modernization of transport and logistics processes.  

Approaches to digitalization of the T&L sector have been actively developed by the international 
expert community since 2015-2016. The main problem in the industry is a large number of actors using 
different means for data storage with a certain need for standard instruments at a national level that can be 
integrated at an international level. In 2015, the EU countries set up the Digital Transport and Logistics 
Forum (DTLF) to develop interoperable information systems for Trans-European Transport Network (TEN-
T network) of transport corridors [2]. The topic of electronic logistics and digital transport corridors was 
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prioritized and included in the Ministerial Declaration of the EU and the Eastern Partnership (EaP) on the 
digital economy. The Ministerial Declaration noted the importance of cross-border connections between 
transport infrastructure and transport corridors in the EU and partner countries, as well as the interoperability 
of multimodal electronic logistics (eLogistics) platforms [3]. More recently, in December 2021, the Joint 
Declaration of the Eastern Partnership Summit “Recovery, Resilience and Reform” [4] reinforced the 
importance of the eLogistics and DTC topic as cross-border trade with the EU will be substantially increased 
and four digital transport corridors shall be operational, complementing the TEN-T network by 2025. 

In the study project of the UN Economic Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) titled “The 
use of Logistics Information Systems for increased efficiency and effectiveness” [5] it was recommended 
to implement the national eLogistics systems as the main tool for digitalization of business processes in all 
modes of transport and for provision services to their users. The analysis of multimodal transport logistics 
processes in the EaP countries, including Georgia, was conducted in the course of HDM study in 2017-2019 
[6] for the following target groups of supply chain participants:   

 Cargo owners / Consignor and Consignee; 
 Freight Forwarders; 
 Stevedore / Transport Terminal Operators, Seaport / Airport Operators etc; 
 Transport operator/Carriers; 
 Warehouse / Logistic Center Operators; 
 Importers and Exporters; 
 Customs Agent / declarants; 
 Transport Infrastructure Operators (Sea freight, railway, automotive, etc); 
 Transport Inspection and Traffic Police; 
 Customs authorities; 
 Border Guard authorities; 
 Food and Quarantine Inspection Authorities. 
The experts from the eLogistics and DTC Working Group of the EU4Digital:eTrade Network have 

raised the project initiative to update the results of the above study in Georgia and analyze the level of 
information technologies (IT) usage in the transport and logistics industry of the country in order to develop 
the concept for digitalization of the country's logistics sector with a focus on creating national segments of 
the Eurasian Digital Transport Corridors passing Georgia in the East-West directions. The main tasks of this 
project initiative are considered to be: 

 Conduct research and analyze economic policy issues in the fields of logistics and multimodal 
transport with regard to the usage of IT tools; 

 Development of a detailed Road Map for creation of the National e-Logistics system (NELS) in 
Georgia as well as the preparatory Action Plan for the digitalization of national segments of the 
main international transport corridors passing through the territory of Georgia.   
 

2. PROJECT ASSESMENT WITH REFERENCE TO DIFFERENT TARGET GROUPS 
In result of the undertaken assessment and analysis the general business requirements from the above-

mentioned target groups were systematized. In particular, NELS deployment and services have to provide:   
2.1. Reduction of transportation costs by decreasing transportation time, ensuring the quality and safety 

of transportation. 
2.2. Increase of cargo carrying capacity of transport corridors in Georgia by reducing unproductive 

downtime and improving the efficiency of the transport infrastructure usage. 
2.3. Improving the effectiveness of control and supervision activities of the regulatory authorities by: 

 transition to pre-arrival electronic declaration; 
 usage of the “single window” approach; 
 extensive usage of electronic documents exchange; 
 implementation of cargo tracking and monitoring solutions and services; 
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 transition from the exchange of documents to the secure exchange and sharing of legally 
significative data for the information interaction of DTC participants; 

 reuse of available, once uploaded information, avoidance of information duplication; 
2.4. Integration with governmental, public and corporate information systems to improve the quality 

and effectiveness of information interaction in the national DTC segments. 
2.5. Provision of the extensive services portfolio for DTC participants in all transport modalities. 
In the course of EU4Digital Facility project [6] the following NELS definition was adopted by the EaP 

countries - NELS is considered to become an integration platform that provides multilateral and secure user 
interaction for storing, processing, exchanging information circulated in DTC national segment and reduces 
overall transaction costs, digitalizes logistic business processes and improves the efficiency of supply 
chains. The main functional features of multimodal NELS platform are considered to be as follows: 

 Data capture, storage & processing in the national segment of supply chains for the subsequent 
data sharing and information exchange with DTC participants; 

 Supply chain visibility, including cargo tracking and goods tracing;  
 Interoperability of systems used in the national segment by various modes of transport; 
 Cross-country interoperability and NELS capability to be linked in the DTC data pipeline; 
 Unification of standards for the exchange of logistics data based on structured electronic 

messages and / or standardized electronic documents in G2B, B2G and B2B transactions; 
 Provision of information security 

On this basis, the following scheme for information interaction between the NELS target groups can 
be considered as shown on Fig.1.  

 

 
 

Fig. 1.  Information interaction of NELS participants 
 

In general case the main governmental agencies and business participants of the information processes 
at the national and local levels interact with NELS and exchange G2B, B2G, B2B data through authorized 
EDI-operators or by direct integration with NELS platform. Theses interaction schemes enable the efficient 
and secure information exchange between participants of DTC national and local levels and ensure the 
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necessary data processing in NELS as well as their transfer to the interstate level in the standardized formats 
or in the form of electronic documents. The specialized NELS modules provide the required data storage, 
sharing and security as well as enable the provision of the basic set of services including supply chain 
visibility and cargo tracking. Also it is more effective and convenient at the national level to arrange the 
information interaction for multimodal transportation and logistics as well as ensure the interoperability of 
IT systems used by the different modes of transport. For the optimization of multimodal supply chains and 
utilization of the national transport infrastructures it’s appropriate to use the business intelligence 
technologies for modelling and real time analysis of live logistics processes in NELS. 

 
3. PROJECT SCOPE AND STAGES 

The work plan and stages of the proposed project are considered to be as follows: 
Stage 1. Analysis of the state and level of digitalization of the T&L sector in Georgia 
1.1. Strategic directions for the development of logistics and trade 
1.2. Legal framework governing T&L sector  
1.3. The current management model in T&L sector  
Stage 2. Analysis of business processes and information exchange in T&L sector  
2.1. Business processes, IT systems used and data exchange in different transport modes 
2.2. National Information Exchange Systems 
2.3. Analysis of the general state of electronic / digital services in T&L sector  
Stage 3. Overview of the national ICT infrastructure in T&L sector  
Stage 4. Analysis of the main directions for T&L sector digitalization in Georgia 
4.1. National concept and strategy for the development of the digital market 
4.2. Analysis of the best international practices and for T&L sector digitalization projects 
4.2. List of tasks for the development of NELS 
Stage 5. Development of the main components of the NELS model 
5.1. Business requirements and functional requirements 
5.2. Functional architecture 
5.3. Data architecture 
5.4. Application architecture 
5.5. Technical architecture 
Stage 6. Development of digital services portfolio to be provided by NELS 
Stage 7. Plan for the implementation of the project to create NELS 
7.1. Priority Matrix and Implementation Schedule 
7.2. Institutional structure of project management 
7.3. Functions and responsibilities of project participants 
7.4. Legal framework and acts requiring improvement 
7.5. Model of investment and income generation from operating activities of NELS 
Stage 8. Analysis of Public-Private Partnership (PPP) options 
8.1. Foundations and approaches to the implementation of the PPP model 
8.2. Specific roles of partnership participants 
8.3. PPP conditions for private investors 
8.4. Recommendations for each component 
8.5. Recommendations for an effective model for PPP 
Stage 9.  Road map for the implementation of NELS project and cost estimation 
9.1. Roadmap and calendar plan for project implementation 
9.2. Estimating Total Costs 
9.3. Qualitative Benefits 
9.4. Quantitative Benefits 
9.5. Return on investment and payback period of the NELS project 
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4. PROJECT METHODOLOGY 

The proposed project methodology is derived from a systematic Business Process Reengineering 
(BPR) approach [7] that is centered on business processes digital transformation and information systems 
redesign to produce a comprehensive roadmap to NELS development. The BPR methodology builds on 
incumbent systems, local realities, global standards and best practices to produce an optimized blueprint of 
the new NELS and a comprehensive and complete roadmap to the new redesigned processes and system 
implementation.  This BPR methodology is conducted in four major phases: 

4.1. Project Initiation Phase 
First phase is a project launch-pad where major pre-work is carried out and all project related 

resources are mobilized for the project kick-off. The initiation phase establishes the foundation for project 
implementation by bringing together a group of international and local experts with very specific sets of 
skills and assign them roles and responsibilities relevant to their domain of knowledge. The project initiators 
are intended to assemble a team of recognized eLogistics systems experts and local experts with a very 
thorough understanding of the current transport & logistics situation and challenges of Georgia.  

4.2. Current Status and Analysis Phase 
The second phase is the Current Status Analysis phase where research and analysis of the current 

situation is conducted. The Current Status Analysis phase corresponds to an in-depth analysis of existing 
IT-systems and current business processes in Georgian transport & logistics sector. Additionally, this phase 
reviews the current world best practices and international reference models such as the UN CEFACT, 
UNESCAP and EU/EaP standardized solutions. At this stage, a thorough understanding of how Georgia 
conducts transport & logistics activities, the details of logistics processes and the systems and infrastructure 
supporting those processes should be the basis to producing an accurate As-Is analysis.  

4.3. System Architecture and Functional Specification phase 
The third phase corresponds to the NELS architecture and specification phase, where new processes 

are redesigned to reflect all major improvements identified through gap analysis processes. The functional 
specifications will be developed and in addition to that the NELS governance and operational model will be 
proposed with the new service provision and revenue models.  

4.4. Implementation Planning Phase 
The fourth phase is the implementation plan that sets up roadmap to the new NELS creation in 

Georgia. The project expert team will propose a comprehensive and realistic phased roadmap that will guide 
the incremental implementation of the new NELS in Georgia with the proper organizational and governance 
structure to support its success.  

The expected benefits for the country in result of such project implementation will be as follows: 
 Acceleration and cost reduction of transportation, including transit, through the use of digital 
technologies for information interaction between participants in the national segment of 
international transport corridors and cross-border information exchange, as well as provision of the  
developed package of digital services for T&L sector participants; 
 Reduction of transport costs by optimizing the movement of goods on the national segment of 
international transport corridors in Georgia; 
 Digitalization and reengineering of business processes in the transport and logistics sector, which 
will increase the performance discipline and quality of management decisions. 
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Аннотация: 
В Ташкентском государственном транспортном университете прошла первая международная 
научно-практическая конференция, организованная Научно-исследовательским центром 
железнодорожного транспорта, Ташкентским государственным транспортным университетом, 
Министерством транспорта Республики Узбекистан. На конференции приняли участие ученые и 
специалисты из Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Китая, Латвии, России и из 
Узбекистана, которые приняли решения по развитию рельсового транспорта на благо 
инновационных экономик стран железнодорожного коридора из Азии в Европу. 

 
Ключевые слова:  
Азия, Европа, железнодорожный коридор, инфраструктура подвижного состава, проблемы, 
решения, инновации. 

 
Введение: 

Унификация железнодорожного подвижного состава по всем параметрам его эксплуатации из Азии 
в Европу – важная задача современности. Одной из основных идей проведения конференции было 
создание единого технического регламента по эксплуатации железнодорожного подвижного состава 
на транспортном коридоре, соединяющим страны Азии и Европы, начиная от Китая, через 
Центральную Азию и далее на европейскую часть континента. Коридор рельсовой дороги мог бы 
иметь разветвления с учетом обеспечения возможности выхода также на Индийский океан. Для 
примера, сегодня есть уже международная договоренность по созданию единой железнодорожной 
ветки из Китая через Кыргызстан, Узбекистан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу 
(рис. 1). Это позволит значительно увеличить товарооборот, пассажиро- и грузоперевозки на 
Евразийском материке.  
 

 
 

Рис. 1. Участок железной дороги из Китая в Европу 
Очевидно, что единая железнодорожная магистраль требует унификации и самого 

подвижного состава. Известно [1-5], что в КНР осевая нагрузка достигает значения - 30 тонн, а в 
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странах постсоветского пространства, в том числе в Узбекистане, эта величина составляет не более 
23,5 тонн. Этот факт требует технических решений по унификации грузоподьемности вагонов, что 
должно привести к единой системе загрузки вагонов на всей протяженности железнодорожной 
магистрали, обеспечив повышения уровня безопасности движения поездов [6-11]. 

Рассуждения о взаимодействии подвижного состава и железнодорожного пути приведут также 
к необходимости унификации материалов, способов их обработки, технических решений и 
регламента по проектированию и изготовлению подвижного состава. 

Поэтому, помимо намеченной цели конференции, заключающейся в проведении анализа 
проблем и поиска решений при создании, ремонте и модернизации подвижного состава, обсуждения 
перспективных направлений развития отрасли, в ходе конференции появились и другие цели, а 
именно совершенствование системы подготовки высококвалифицированных кадров и кадров 
высшей квалификации для сферы железнодорожного транспорта Узбекистана, инновационное 
совершенствование материально-технической базы отрасли, привлечение международных 
авторитетов, их потенциала для проведения разработок и принятие практических мер 
международного масштаба для дальнейшего инновационного развития отрасли.  

Для достижения основной цели конференции были выбраны следующие направления: 
высокоскоростной электроподвижной состав; моторвагонный и специальный подвижной состав; 
локомотивы; вагоны; динамика, прочность и надежность подвижного состава; безопасность 
подвижного состава; охрана труда и окружающей среды; цифровая трансформация и социально-
экономические системы на транспорте. В качестве основной методологии научно-технического 
прогресса на железнодорожном транспорте приняты идеологии комплекса методик по организации 
и технологиям перевозочного процесса; техническому и технологическому обеспечению 
железнодорожного подвижного состава; обеспечению эффективности пассажирского сообщения; 
цифровизации и безопасности всей системы железнодорожного транспорта. 

Результаты конференции и их обсуждение. Научная часть конференции, а именно: 
практические рекомендации по улучшению всей системы железнодорожного транспорта 
Узбекистана, внедрение результатов интеллектуальной деятельности ученых и специалистов разных 
стран, предложения по инновационному развитию пассажиро- и грузоперевозок, систем 
производства, ремонта, обслуживания подвижного состава, сервиса железнодорожных перевозок 
при безусловном обеспечении безопасности в транспортной системе были заслушаны и обсуждены 
на пленарном и секционных заседаниях.  

Необходимость внедрения паспорта энергоэффективности вагонов на основе формул 
зависимости удельного сопротивления движению от скорости движения для каждой модели вагона, 
что затрагивает вопросы ресурсосбережения на железнодорожном транспорте, определила вектор 
конференции. 

Участники конференции выступили с актуальными и оригинальными сообщениями по 
проблемам железнодорожного транспорта, путям и методикам их решения, результатами 
интеллектуальной деятельности, обеспечивающими инновационное развитие железнодорожного 
подвижного состава. 

Резюмируя выступления участников конференции, необходимо отметить тематики, по 
которым были сделаны сообщения: 

- новые возможности международного сотрудничества по ремонту и модернизации 
подвижного состава (член правления Латвийской железной дороги Риналдс Плявниекс); 

- технические решения по мониторингу неисправностей на оборудованиях подвижного 
состава (главный научный сотрудник Института систем управления Национальной академии наук 
Азербайджана, Академик НАНА (Алиев Т.А.) 

- концепция выявления и ликвидации точек потерь локомотивов на основе «цифрового» 
мониторинга и управления технологическими процессами, за счет совмещения передовых 
«цифровых», технико-технологических и организационных идей, обеспечивающих в совокупности 
повышение эффективности ремонтных депо и достижение целевых показателей по надежности и 
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коэффициенту готовности парка локомотивов к эксплуатации (Семенов А. П., генеральный 
директор ООО «Научно-производственный центр промышленных технологий»); 

- опыт разработки и внедрения на сети железных дорог автоматизированной системы контроля 
за работой специального подвижного состава, с целью оптимизации использования путевой 
техники, сокращении непроизводительных потерь, экономии топливно-энергетических ресурсов. 
Предложены принципы построения, основные характеристики системы, расчет экономического 
эффекта от внедрения, а также перспективы развития и совершенствования системы (Ададурова А. 
С., заместителя генерального директора ООО «ВНИИЖТ-Инжиниринг»); 

- предложен вариант комплексного оснащения типового маневрового тепловоза 
дополнительными функциями интеллектуального управления и контроля, которые делают его 
эксплуатацию более эффективной, комфортной и безопасной. Представлено описание бортовой 
системы обеспечения безопасности нового поколения «БОРТ» (Волковским Д. В., руководителем 
департамента развития ООО «Транстелесофт»);. 

- предложены контрейлерные системы и параметры используемого в них железнодорожного 
подвижного состава, а также приведены особенности, разработанной многокритериальной 
DEMATEL-MARCOS модели и методики оценки и выбора контрейлерных систем (Рахмангуловым 
А. Н. - профессором кафедры логистики и управления транспортными системами Магнитогорского 
государственного технического университета им. Г.И. Носова). 

- для решения проблем взаимодействия колес с рельсами, улучшения трибологических 
свойств взаимодействующих поверхностей предложено в зоне контакта сплошное или 
восстанавливаемое третье тело, обладающее должными трибологическими свойствами на начальной 
стадии разрушения (Г. Туманишвили, профессор Института механики машин Грузии); 

На секционных заседаниях было прослушано 36 докладов ученых и специалистов из разных 
стран. Кроме того, в виде стендовых докладов было представлено 32 темы, соответствующие 
генеральной цели конференции. 

Важным итогом конференции явилось установление постоянно действующего 
международного сотрудничества. Участники Первой международной научно-технической 
конференции констатировали, что железнодорожное сообщение между странами Азии, Европы – 
важный фактор интеграции различных сфер экономики стран. Его развитие способствует развитию 
торговли, туризма, науки и образования, трансферу знаний, научных решений и инноваций, в целом, 
значительному улучшению благосостояния народов Азии и Европы. Поэтому, по итогам 
конференции его участники подтвердили, что: 

- тематика конференции по проблемам, решениям, перспективам железнодорожного 
транспорта состоялась и подтвердила, как свою актуальность, так и необходимость на 
первоначальном этапе ежегодного проведения; 

- подчеркнута важность создания на базе ежегодно-проводимой конференции постоянно-
действующей рабочей группы по развитию и унификации подвижного состава Восток-Запад; 

- в части подготовки кадров для предприятий и системы железнодорожного транспорта 
рабочей группе рекомендовано пересмотреть учебные планы, учебно-методический комплекс 
документации с целью их унификации в пространстве рабочей группы, мирового образовательного 
сообщества, проводимых научных исследований, аналогичной документации образовательных 
учреждений стран, входящих в топ-100 по рейтингам QS или THE (в зависимости от наличия в них 
университетов транспортного направления образования); 

- организационному комитету, приняв за основу протокольные решения секционных 
заседаний, поручено обеспечить публикацию материалов конференции по следующим уровням: 
Scopus/Web of Science. При этом отметить высокий уровень докладов, их перспективность с точки 
зрения развития инновационного предпринимательства в системе железнодорожного транспорта. 

Касательно Инновационной деятельности участники конференции отметили, что выполнен 
широкий    комплекс    подготовительной    работы   для   масштабной  совместной международной  
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инновационной деятельности ученых, докторантов стран – участниц конференции.  
С целью развития инновационного предпринимательства в системе железнодорожного 

транспорта предложен вариант расширения сотрудничества путем расширения географии 
участников, а также разработки совместного научного проекта, отвечающего требованиям, 
например, Рамочной программы по исследованиям и инноваций ЕС HORIZON EUROPE создание 
международного Инновационного центра на базе Ташкентского государственного транспортного 
университета (Узбекистан). Отличительной особенностью создаваемого инновационного центра 
является виртуальный инновационный портал, который также будет служить всей транспортной 
системе коридора Азия - Европа, включая железнодорожный транспорт. Актуальность проектов-
предложений подчеркнута также необходимостью Цифровизации всей системы 
железнодорожного транспорта. Конференция отметила, что приоритетными направлениями в 
области разработки и внедрения информационных технологий являются:  

– повышение эффективности эксплуатации вагонного парка на основе цифровизации учета, 
анализа использования и регулирования на железных дорогах; 

– совершенствование информационного взаимодействия на межгосударственных пунктах 
перехода в целях сокращения времени оформления приема/сдачи вагонов и контейнеров; 

– цифровизация систем управления пассажирскими перевозками для повышения качества 
обслуживания пассажиров; 

– цифровизация документооборота на основе гармонизации перевозочных документов в 
соответствии с международными стандартами; 

– совершенствование логистического сопровождения перевозок грузов во взаимодействии с 
другими видами транспорта на основе обмена полной и достоверной информацией между всеми 
участниками перевозочного процесса. 

Таким образом, состоявшаяся первая узбекская международная конференция 
«Железнодорожный подвижной состав: проблемы, решения, перспективы» позволила 
определить единство позиций участников по существующим проблемам инфраструктуры 
железнодорожного подвижного состава на магистрали Азия – Европа и множеству способов 
решения проблемных вопросов. 

Рабочая группа конференции, по ее итогам предлагает участникам настоящей грузинско-
польской, а в перспективе участникам крупных международных конференций - в Грузии и Польше, 
Узбекистане и Латвии, Азербайджане и Турции, в 2023 году крупной международной конференции 
в Ташкенте с участием стран, расположенных в транспортном коридоре Азия – Европа: от 
Китайской народной республики, далее стран Азии, включая Афганистан, Пакистан, Индию, далее 
по коридору - Грузия, Азербайджан, Армения, Россия и далее до стран Европы: Турция, Болгария, 
Украина, Польша, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония – разработать крупный международный проект, 
который включал бы следующие подсистемы: 

1. Повышение эффективности управления железнодорожным оборудованием - 
предусматривает политику, профилактику и менеджмент ж/д оборудования – мониторинг движения 
подвижного состава и экипажей, оборудование подвижного состава и инфраструктуры средствами 
диагностики и мониторинга технического состояния, мониторинг и управление профилактика-
ремонтных работ, создание локальных и глобальных баз данных и управление ими, разработка 
руководящих материалов и ознакомление персонала. 

2. Улучшение эксплуатационных и экологических характеристик колёс и тормозов 
подвижного состава - предусматривает повышение безопасности движения, энерго-
эффективности, скорости, осевой нагрузки, износостойкости и экологичности подвижного состава.   

3. Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта для единого транспортного 
коридора между Азией и Европой – предусматривает развитие понятий «инфраструктура» и 
«транспортный коридор», включающие конструирование, производство, ремонт и обслуживание 
подвижного состава, железнодорожных и сопутствующих автомобильных магистралей, станций, 
перегонов, населенных пунктов с использованием технологий цифровизации, обеспечивающих 
унификацию, в том числе всех технических решений и технологических регламентов, которые 
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могли бы обеспечить эффективную транспортировку грузов, комфортабельное перемещение 
пассажиров. 

Более подробное обсуждение совместного проекта предлагается продолжить за круглым 
столом в рамках настоящей конференции. 

4.  "Разработка дорожной карты для цифровизации железнодорожных транспортных 
коридоров в странах CAREC". 

Выводы. Необходимо создать возможность ознакомления участников международной 
рабочей группы, созданной в Ташкенте на первой международной конференции с конструкциями 
подвижного состава и существующими системами его обслуживания так, как это было сделано в 
Самарканде, где участники нашей конференции могли оценить узбекские железные дороги, включая 
высокоскоростные, систему их работы, обслуживания, производства, ремонта и сервиса. 

Участники Первой международной научно-технической конференции в Ташкенте, передавая 
эстафету участникам конференции в Грузии, предлагают объединить усилия ученых разных стран 
на развитие железнодорожного транспорта, развития инновационной экономики на благо каждого 
жителя стран, расположенных вдоль транспортного коридора Азия - Европа, переходя на 
практическую плоскость взаимодействия по основным направления развития рельсового 
транспорта. 
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საავტომობილო გადაზიდვების მიმართულებები. ინტენსიური სატრანსპორტო და ქვეითად 
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ზრდის საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევათა რიცხვს, არამედ ამაღლებს გარემოზე 

უარყოფითი ეკოლოგიური ზემოქმედების ეფექტურობას. აქედან გამომდინარე, 

საავტომობილო ტრანსპორტის ადამიანის ჯანმრთელობას და გარემოზე უსაფრთხო 

ზემოქმედების შემცირება წარმოადგენს აქტიურ სამეცნიერო და მეთოდურ პრობლემას. 

       მსოფლიოს მასშტაბით ჩატარებული მრავალმხრივი სამეცნიერო კვლევითი სამუშაოების 

მიუხედავად სამრეწველო ცენტრებში, ტრანსპორტისა და მგზავრთა ნაკადების ინტენსიურ 

ზონებში, ჰაერის დაბინძურების პრობლემები ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი 

სრულყოფილად. გრძელვადიანი პროგრამა, რომელიც დამუშავებულია აშშ და ევროპის რიგი 

ქვეყნების მიერ, ამ მიმართულებით ითვალისწინებს არა მარტო ძვირადღირებული 

სატრანსპორტო განვითარებას, არამედ მომსახურების უბნებზე ეკოლოგიურად ორგანიზებულ 

სატრანსპორტო მოძრაობის ღონისძიებების ფორმირებას. ამ დროს განსაკუთრებული 

ყურადღება უნდა დაეთმოს მსხვილ ქალაქებში სატრანსპორტო ნაკადში M1 და  M2 კატეგორიის 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის რაციონალურ მართვას (M1 და  M2  

წარმოადგენს სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალებების კატეგორიებს სრული მასით 2500კგ-

მამდე და 2500-5000 კგ-მამდე ზღვრებში. M1 კატეგორიისათვის მგზავრთა რაოდენობა არ 

აღემატება 8-ას,     M2 კატეგორიისათვის კი 8-ზე მეტია). 

       იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მსხვილ და რაიონული დანიშნულების ქალაქებში 

სატრანსპორტო ნაკადების ძირითადი წილი მოდის M1 და  M2  კატეგორიის სატრანსპორტო 

საშუალებებზე, ადვილი წარმოსადგენია ამ ტიპის ობიექტების როლი გარემოს ტრანსპორტით 

დაბინძურების მიმართულებითაც. შიგაწვის ძრავებში მუშა ნარევის წვის შედეგად 

mailto:av.gelashvili@mail.ru
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დამბიძურებადი ნივთიერებების დასაშვები ნორმების მიხედვით ჩატარებული საოერანტაციო 

თეორიული ანგარიშის საფუძველზე დადგინდება, რომ საშუალო წლიური გარბენის 

შემთხვევაში აღნიშნული კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებზე ჯამში მოდის ქალაქის 

სატრანსპორტო დანიშნულების 70-80%. ნახ. 1-ზე წარმოდგენილი ქ. ქუთაისის მაგალითზე ამ 

მიმართულებით ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები ნათლად მიუთითებს 

გამოთქმული მტკიცებულების მართებულებაზე. 

 

     დამბინძურებლის 

          მასა %-ში 

 

 

        100 

 

         75 

  

         50 

 

         25 

 

 

                        M1                   M2                M3             N1 + N2 

 

ნახ. 1.   ქალაქის გარემოს დაბინძურების დამოკიდებულება ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებების კატეგორიებზე 

  

M1 - სამგზავრო,  სრული მასა 2500 კგ. მგზავრთა რაოდენობა არაუმეტეს 8. 

M2 - სამგზავრო,  სრული მასა 2500-5000 კგ. მგზავრთა რაოდენობა მეტია 8-ზე. 

M3 - სამგზავრო,  სრული მასა 5000 კგ-ზე მეტი.  მგზავრთა რაოდენობა მეტია 8-ზე. 

N1 - სატვირთო, დასაშვები სრული მასა 3500 კგ-ზე ნაკლები.   

N2 - სატვირთო, დასაშვები სრული მასა 3500 - 12000 კგ.   

 

         აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მომუშავე მოძველებული საავტომობილო პარკის 

ექსპლოატაცია საავტომობილო გადაზიდვების განხორციელებისას ატმოსფეროში CO, CXHY, 

NOX გამოყოფის თვალსაზრისით, ამაღლებს ატმოსფეროს ეკოლოგიური უსაფრთხოების 

პრობლემას. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ არსებული ტემპებით მოძველებული პარკის 

განახლება ხანგრძლივი პერიოდს წარმოადგენს (15 – 20 წელი) და სატრანსპორტო ნაკადში 

ეკოლოგიურად სუფთა ავტომობილების რიცხვის გაზრდა ვერ შეამცირებს ისეთი წვრილ 

დისპერსიული ნაწილაკების მასის რაოდენობას, როგორიც არის საბურავების, სამუხრუჭე 

ხუნდებისა და გზის საფარის მრავალჯერადი ცვეთა, აუცილებელია მათი რიგი ეფექტური 

ღონისძიებების გატარება. 

        აღნიშნული რეალობა ქმნის აუცილებლობას სისტემურ-მიზნობრივი ლოჯისტიკური 

საფუძვლების ბაზაზე დიდ ქალაქებში განხორციელდეს ეკოლოგიურად ორიენტირებული 

ტექნოლოგიების საავტომობილო გადაზიდვების მართვის პროცედურებში შერწყმას. ასეთ 

შემთხვევებში ლოჯისტიკური მიდგომის მეთოდოლოგიის საფუძველს წარმოადგენს 
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ურთიერთკავშირი ტრანსპორტის მუშაობასა და ამ პერიოდში წარმოქმნილი სხვადასხვა სახის 

პროდუქტების რაოდენობას შორის, რაც იძლევა აღნიშნული პროცესების ერთობლივი 

ოპტიმიზაციის შესაძლებლობას. ტრანსპორტის მუშაობასა (Pტ) და დამაბინძურებლების მასებს 

(Mდ) შორის დამაკავშირებელი მოდული წარმოადგენს გადაზიდვების ალტერნატიული 

რეალიზაციის ნორმატიული ბაზის ეკოლოგიის მოთხოვნების გათვალისწინებით. ამასთან 

ოპტიმიზაციის კრიტერიუმი ეფუძნება გადაზიდვების პროცესში ტექნიკური და ეკოლოგიური 

მაჩვენებლების განზოგადოებას.  

        საავტომობილო სატრანსპორტო გადაზიდვების პროცესში შესაძლოა გამოვყოთ სამი 

ერთმანეთისაგან განსხვავებული დონე:  1. გადაზიდვების პროცესი რეგიონალურ 

მეგადონეზე,  2. გადაზიდვების პროცესი ლოკალურ მაკროდონეზე,  3.  გადაზიდვების 

პროცესი ინდივიდუალურ მაკროდონეზე.  თითოეულ დონეზე გადაზიდვის პროცესის 

ოპტიმიზაციას ვახდენთ შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:  

- საავტომობილო ტრანსპორტით გადაზიდვების მუშაობის მოცულობა გარკვეულ n 

პერიოდში არ უნდა აღემატებოდეს მომდევნო  n + 1 პერიოდში შესრულებული 

მუშაობის მოცულობას. ე. ი.  Pტ n+1 > Pტ n , 

- საავტომობილო ნაკადის მიერ გამოყოფილი დამამბინძურებელი 

ნავთობპროდუქტების მასა (Mდ.ნ.) ნაკლებია ამ ნივთიერებების მიერ დღვრული 

დასაშვები კონცენტრაციის მასაზე (Mზ.დ.კ.),  Mდ.ნ. < Mზ.დ.კ. 

თითოეული დონესათვის ოპტიმიზაციის მოდელს აქვს სახე: 

დონე 3: 

                                 P3= ∑f(A31, A32 . . . A3n,       W31,  W32 . . . Wn),          

                                 M3= ∑f(A31, A32 . . . A3n,         m31,  m32 . . . mn), 

       სადაც:  A3i      i -ური ავტო სატრანსპორტო საშუალებათა პარკია, 

                    W3i  და  m3i -- i -ური ავტო სატრანსპორტო საშუალებათა პარკის ერთეული 

სატრანსპორტო საშუალების მიერ შესრულებული მუშაობის მოცულობაა და გამოყოფილი 

დამაბინძურებელი ნივთიერების მასაა მოცემულ კალენდარულ პერიოდში, 

დონე 2: 

P2=L2K∑f(q21, q22,, ... q2n,         A21,   A22,  . . . A2n),     

M2=L2K∑f(g21, g22,, . . . g2n,        N21,   N22,  . . . N2n), 

        სადაც:    LK -- საგზაო მაგისტრალის K-იური უბნის სიგრძეა,  

                   q2i   და  g2i -- K-იური უბნის ყოველ  1კმ-ზე სატრანსპორტო ნაკადში i-ური                        

სატრანსპორტო საშუალებების მიერ შესრულებულიმუშაობა და გამოყოფილი 

დამაბინძურებელი ნივთიერებების მასაა. 

                    A2i  და  N2i --  i-ური სატრანსპორტო საშუალებების რიცხვი და მოძრაობის 

ინტენსივობაა. 

დონე 1: 

P1=∑f(ω11, ω12 . . . ω1n ,          tp11,  tp12 . . . tp1n),               

                                     M1= ∑f(L1K · q1L + q1t(qp11,  tp12  . . . tp1n)), 

        სადაც:   ω1i  და  tp1n   -- i-ური სატრანსპორტო საშუალებების i-ური მძღოლის მიერ 

მართვის პირობებში საათური მწარმოებლობა და მუშაობის დროა, 

                       q1L  და  q1t  -- i-ური სატრანსპორტო საშუალებების i-ური მძღოლის მიერ მართვის 

პირობებში გარბენისა და გაჩერებებისას გამოყოფილი დამაბინძურებელი ნივთიერებების 

რაოდენობაა. 
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        განვიხილოთ ცალკეულ დონეზე საავტომობილო ტრანსპორტის მიერ გადაზიდვების 

მართვის მეთოდოლოგია ეკოლოგიური კოეფიციენტების მიხედვით, კერძოდ, მესამე დონეზე 

ხორციელდება რეგიონალური ავტოპარკის რეისისა და შემადგენლობის ოპტიმიზაცია და 

მოდელირება წარმოებს იმ ატოპარკებისათვის, რომლებშიც ადგილი აქვს M1, M2  და  M3  

კატეგორიის ავტომობილების რიცხვითი თანაფარდობის ცვლილებას. ამ მიმართულებით 

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების საფუძველზე საქალაქო მაგისტრალების მონაკვეთებზე 

გადაზიდვების პროცესის განხორციელებისას გამოყოფილი დამაბინძურებლების მიერ მასის 

შესამცირებულად მართვის ობიექტებად შესაძლებელია მივიღოთ სამგზავრო მარშრუტი და 

საკვანძო გზაჯვარედინების ჯგუფები.  პირველ შემთხვევაში გათვალისწინებულია 

მარშრუტის განხორციელებისას M2 კატეგორიის ავტობუსების შეცვლა უფრო დიდი - M3  

კატეგორიის ავტომობილებით ეკოლოგიური მაჩვენებლების მინიმიზაციის 

გათვალისწინებით. მეორე შემთხვევაში მიზანშეწონილია ძირითად მაგისტრალებზე 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის ინტენსივობის რეგულირება მიმდებარე 

საგზაო ქსელებზე M1 კატეგორიის ავტომობილების პერიოდული გადანაწილებით. 

        პირველი დონის შემთხვევაში გათვალისწინებულია ინდივიდუალური ეკიპაჟის 

(მძღოლი - ავტომობილი) მოძრაობის რეჟიმის ოპტიმიზაცია. საქალაქო გზების კონკრეტულ 

უბნებზე გადაადგილებისას ავტომობილის გაჩერები, გაქანების, დამუხრუჭების, გასწრების 

პროცესების სწორად წარმართვა ძირითადად დამოკიდებულია მძღოლის კვალიფიკაციაზე. 

სტატისტიკური მონაცემებით დადგენილია, რომ მძღოლის პროფესიული ოსტატობის 

ამაღლება 15-20%-ით ეკონომიურს ხდის საწვავის ხარჟსს, რის გამოც მცირდება გამოყოფილი 

ტოქსიკური ნაერთების რაოდენობა. 
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LOGISTIC MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF 

 PASSENGER TRANSPORT IN TOWN 

 
Avtandil Gelashvili, Akaki Tsereteli State Universiti, E-mail: av.gelashvili@mail.ru 

 
Summary:  
Analiysis of air aamples taken from the dense traffic sections of urban transport of different compositions 
revealed that value of NOX , CXHy  and  CO emitted into the environment by vehicles depend on the traffic 
flow density and composition. It has been revealed that in those areas of the urbans traffic networks where 
the urban passenger transport prevails in the traffic flow composition, the indicator of traffic-related air 
pollution is much higher, so the management of the road transport processes by using the logistical 
arrangements of the traffic flows should be carried out taking into account the environmental safety criteria. 
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Ecology, Logistics, Car flow, Car fleet, Pollutant. 
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Summary: 
A serious change is taking place in the transport sector due to the advent of modern digitalization. It affects 
the technological and organizational relationships between companies and trained organizations. The report 
examines the main indicators of digitization in road transport, as well as some of the difficulties faced by 
companies due to the need to introduce digital solutions. For now, the biggest obstacle facing companies in 
Bulgaria is the professional training and training of human capital. From the analysis of the curricula and 
programs in professional direction 5.5. "Transport, shipping and aviation" in higher schools in Bulgaria, 
reasons and possible solutions are indicated. The main ones are joint events with companies, updating of 
curricula and programs, provision of additional training for personnel, greater awareness and publicity of 
scientific results, provision of appropriate material base. 
 
Keywords:  
digitalization, transportation, higher education, human capital.  
 
INTRODUCTION 

Today, the quality of higher education is an important factor in the development of each nation, as 
well as on a global scale, economic and political unions and the world as a whole [1,2]. Investments in 
training, research and technology transfer are a guarantee for the success of any country. 

Emphasis in higher education are many areas of development. Nine areas of higher education are 
defined in Bulgaria: Pedagogical Sciences; Humanities; Social, economic and legal sciences; Natural 
sciences, mathematics and informatics; Technical sciences; Agricultural Sciences and Veterinary Medicine; 
Health and sports; Arts; Security and defense. Each of the areas is divided into professional areas. In 2002, 
a classifier of the fields of higher education and professional fields was established in Bulgaria, in which an 
independent professional field "Transport, shipping and aviation" was separated in the field of technical 
sciences. 

After the second half of the 20th century, educational efforts in the field of transportation were 
mainly focused on the construction and maintenance of transportation systems as well as transportation 
technology. In the 20th century, transportation problems became more and more complex with 
accompanying problems related to economic development, environment, safety, public spending, etc. In the 
1990s transportation education became a separate major rather than an addition to other majors. Taking into 
account the changes in transport systems, for example an increase in their load, the modern development of 
technologies, business models, the need to search for solutions for sustainable development, academic 
circles are developing transport education with specific specialties in the field of management, organization 
and technology in transport [3]. In the period of 1999-2002 in several higher schools with training in the 
field of technical sciences, the admission of students from the specialty "Technology and transport 
management" began, the students were trained in the "Bachelor" degree. In 2003 the specialty could be 
studied as "master's" degree. 

With modern techniques and technologies and the current state of transport systems, the need for 
innovation is an important factor in their development. In view of this, today it is not enough for a transport 
specialist to have only engineering knowledge, his training should ensure familiarity with the current and 
expected changes in the environment of technique and technology, interdisciplinarity, as well as conditions 
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for continuing education during his entire career [4]. A review of a number of literature sources shows that 
in the 21st century four areas will have a decisive effect on the development of innovations in transport: 
globalization; the development of technologies, including digital ones; the changing demographic 
environment and the development of transport curricula and programmes. 

The first three areas mentioned are the result of external factors that influence transport education 
and must constantly take into account the change in their environment, the fourth area - the problem with 
the development of curricula and programs - is internal to higher education in the field of transport, which 
with security will drive change. The development and development of curricula and programs in accordance 
with changes in the external environment is an important condition for the training of highly qualified 
transport specialists. 
Digital transformation and curricula 

The modern digital transformation in all sectors of the economy, including transport is the biggest 
influence on the development of technologies and business models at the beginning of the 21st century. This 
is an important factor that will influence the realization of the graduates and should be accounted for by 
inclusion in the training. The development of digital technologies opens up new opportunities and 
challenges. This is a prerequisite for the implementation of innovative solutions for digital transformations 
in the work of the transport sector and the creation and functioning of intelligent transport systems (ITS). 
Many of the documents on the development of transport systems around the world show that ITS have 
become mandatory in the preparation of strategic, policy and programmatic target documents. 

Digitization will become an indispensable engine for modernizing the entire system, making it 
continuous and more efficient. Europe has set out to use digitization and automation to further increase 
levels of safety, security, reliability and convenience, thus maintaining the EU's leading position in the 
production of transport equipment and services and improving competitiveness in world Wide. The main 
documents of the European regulatory framework in the field of intelligent transport systems are: Directive 
2010/40/EU of the European Parliament and of the Council of July 7, 2010 on the framework for the 
implementation of intelligent transport systems in the field of road transport and for interfaces with other 
modes transport; Commission Delegated Regulation (EU) No 305/2013 on the harmonized provision of 
eCall in the territory of the EU; Commission Delegated Regulation (EU) No 886/2013 on the data and 
procedures for providing a minimum set of universal and free services related to traffic safety; Commission 
Delegated Regulation (EU) No 885/2013 regarding the provision of information services for safe and secure 
truck parking; Regulation (EU) 2020/1056 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 
on electronic freight transport information (eFTI), which enters into force in 2024. 

In 2020, the EU adopted a "Strategy for sustainable and smart mobility - preparing European 
transport for the future" [5], with two main priorities in the field of mobility: making connected and 
automated multimodal mobility a reality; innovation, data and artificial intelligence for smarter mobility. 

In 2018 in Bulgaria a national program "Digital Bulgaria 2025" was adopted. It was adopted  with 
six priority areas of action, among which are the development of a dynamic and innovative digital economy, 
including transport, as well as increasing digital competences and skills. 

 
Table 1. Functional architecture of digital transformations in the transport sector 

DIGITAL TRANSFORMATION IN: 
1.Trans-
port infrast-
ructure 

2. Means of 
transport 
 

3. Traffic organization 
and management, 
security and safety 
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organization and management of 
transport 

5.User 

1.1.Smart 
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2.1. 
Management 

and 

monitoring of 

means of 

transport 

3.1. Traffic 

management and 

monitoring 

 

4.1. E-logistics 

4.2. Organization, management 

and monitoring of transport 
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4.3. IT solutions for information 

exchange 

5.1. Mobile 

apps 

5.2. Security 

systems 
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In the functional architecture of digital transformation in transport at the moment of current 
development, we can distinguish five main blocks: transport infrastructure; vehicles; traffic organization 
and management, security and safety; transport logistics, organization and management of transport; users. 
n turn, each block is divided into systems of digital indicators for the development of the transport sector. 
The indicated five blocks are divided into eight systems of digital indicators (Table 1). 
 
The curriculum and curricula in the training of transport specialists 

There are a number of stages in the life cycle of a curriculum for a major in higher education (Fig. 
1). At each of the stages, the opinion of the interested parties and the changes in the environment of the 
professional realization of the graduated students are evaluated. 

Accreditation/licensing, that is, external assessment and self-assessment, is related to taking into 
account the opinion of students, teachers, partner organizations, employers, graduates and others as 
necessary. At the same time, it is the result of the comparison of the curriculum with other similar programs 
in the country and abroad. In corrections, solutions are always sought to ensure adequacy of changes in the 
professional environment, paying attention to the latest trends and innovations in the field. 

 
Fig. 1. Curriculum life cycle 

 
Usually, all parties (higher schools, Ministry of Education and Science, national assessment and 
accreditation agency, external or internal experts) participating in the procedures (fig.1) try to reach a 
consensus on all parts of the curriculum. NAOA evaluates them according to indicators such as: 

5. Correction 

1. Creation, design and development of 
a new curriculum 

2. Accreditation/licensing 

3. Does it need 
correction? 

6. Self-assessment 

yes 

no 
4. Teaching students 

according to the 
curriculum 

7. Accreditation 
expired 

yes 

no 
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Accreditation in Bulgaria is carried out according to 10 standards with the relevant criteria (table 2) [ 6]. 
Each of the evaluation criteria receives a score in the interval [0;10]. Let the scores be k11, k12; 

k21;…..k10. Then the total score is obtained as a sum of the scores multiplied by the corresponding 
weighting factor: 

К= C11 k11+ C12 k12+C21 k21+C31k31+C41k41+C51k51+C52 k52+C61 k61+C71 k71+C81 k81+C91 k91+C101 k101 (1) 
Practice shows that very often there are difficulties in updating curricula in connection with innovative 
technological trends in the relevant field of knowledge. 
 

Table. 2. National standards and criteria for accreditation of professional fields in Bulgaria/in 
accordance with ESG- Part 1 (1-10) 

Standard /Coefficient Criteria/ Coefficient 
 1. Policy for quality assurance 
/S1=0,09 

1.1. When conducting training in the professional field / major of the 
regulated professions, HEI maintains and develops a quality assurance 
policy which is disclosed and is part of the HEI strategic 
Management// C11=0,05 
1.2. Management of educational quality/ C12=0,04 

2. Design and approval of 
programmes/ S2=0,12 

2.1. HEI conducts training in the professional field by implementing 
procedures for development, approval, monitoring and updating of the 
educational documentation in collaboration with representatives of 
partner organizations, students and other 
Stakeholders/C21=0,12 

3. Student-centred learning, 
teaching and assessment/ 
S3=0,07 

3.1. There exists a system of rules and activities related to stimulating 
students’ motivation and active position in the learning process in the 
respective professional field/ C31=0,07 

4. Student admission, 
progression, recognition and 
certification / S4=0,07 

4.1. The institution makes public its adopted documents, outlining the 
"life cycle" of the student: admission to the professional field, 
development, recognition and certification as well as evidence of the 
documents’ consistent and transparent implementation/ C41=0,07 

5. Teaching staff/ S5=0,35 5.1. HEI has developed a policy for quality assurance of the teaching 
staff by implementing transparent procedures as part of the 
developmental strategy/ C51=0,15 
5.2. Research and artistic activities of the teaching staff and the 
participation of students and doctoral students in that activity/ C52=0,20 

6. Learning resources and 
student support/ S6=0,13 

6.1. There exist developing, finance, material, technical and 
information facilities, necessary for the teaching, research, artistic and 
sports activities in the professional field/ majors of the regulated 
professions as well as an adquate environment for distance learning 
environment if such is carried out /C61=0,13 

7. Information management/ 
S7=0,05 

7.1. The institutions have a well-built organization to manage 
information, related to the implementation of the training in the 
professional field / major of the regulated professions and the 
subsequent realization of graduates / C71=0,05 

8. Public 
information/ S8=0,05 

8.1. Institutions publish clear, accurate, objective, updated and easily 
accessible information for all activities relating to the training/ 
C81=0,05 

9. On-going monitoring and 
periodic review of programmes/ 
S9=0,04 

9.1. The institutions perform regular monitoring (review) and updating 
of the curricula, according to the evolution of scientific knowledge and 
technologies in the training / C91=0,04 

10. Cyclical external quality 
assurance/ S10=0,03 

10.1. The institutions carry out planned activities for selfassessment 
and external evaluations of all educational programs/ C101=0,03 
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The specialty "Transport Management and Technology", which is most directly related to the management, 
organization and technologies in transport, is studied at three universities in Bulgaria: Sofia Technical 
University (TU), Ruse University (RU) and The Higher Transport School "T. Kableshkov" (VTU). In 1997, 
the country adopted a regulation on uniform state requirements for acquiring higher education in the 
specialty "Transport Management and Technology". In 2002, the Ordinance was repealed, with which 
higher schools can be more flexible and adequate to the changes in the environment, which they can take 
into account in the curricula. 
In table 3. is shown a comparative analysis of curricula of the compulsory disciplines in the three higher 
schools as of 01.09.2022. 
 
Table 3. Comparative analysis of curricula of the compulsory disciplines in the specialty "Transport 

Management and Technology" in three higher schools in Bulgaria as of 09/01/2022 

Disciplines 

General horary 
classroom occupancy, 

hours 

TU  RU VTU 
Mathematics 180 120 165 
Physics 90 60 45 
Chemistry and exploitation materials 90 45 45 
Information and Communication Technologies (TU); Informatics (RU, VTU) 75 75 60 

Foreign language 60 90 75 
Material science 90 60 45 
Mechanics, Strength of Materials 195 120 45 
Electrical and Electronic Engineering (TU, RU)/Fundamentals of Electrical 
Engineering (VTU) 

60 60 45 

Engineering Graphics 75 45 45 
Internet technologies 30 - - 

Machine elements/Fundamentals of construction (RU, VTU) 75 60 45 
Metrology - 45 - 
Economics 60 60 45 
Fundamentals of Management TU/ Transport Management and Marketing (RU, 
VTU) 

45 60 45 

Internal combustion engines, Fundamentals of automotive technology (TU); LPG 
device and means of transport, Transport engines; Transport Machinery (RU); 
Transport Machinery (VTU) 

120 210 45 

Transportation Flows Theory and Logistics 45 60 120 
Transportation Infrastructure 45 60 45 
Theory of management in transport 75 45 - 
Railway Machinery 45 - - 
Freight-forwarding Technologies and Organisation of Transport 45 60 120 
Passenger road transport (TU), Urban passenger transport (RU) 45 60 - 
Technical operation of the automobile and railway equipment (TU); Technical 
Exploitation of Transport Vehicles (RU); Technical operation and safety of 
transport 

90 165 120 

Organization and management of railway traffic 75 -  
Organization and safety of road traffic 45 120 - 
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Design of stations and junctions 45 - - 
Organization and management of a motor vehicle enterprise 60 - - 
Technologies of loading and unloading processes (TU, RU)/Mechanization and 
automation of loading and unloading and warehouse operations (VTU) 

60 45 45 

Intermodal Forms of Transportation 45 75 60 
Traction and braking calculations (TU)/ Braking systems and traction of trains 
(VTU) 

45 - 45 

Machines for construction and repair of the transport infrastructure 45 - - 
Modeling and optimization of transport processes 45 - 75 
Automotive expertise 45 - - 
Commercial Exploitation of Transportation (TU, RU)/ Commercial Exploitation 
of Transportation; Commercial, financial and forwarding operations (VTU) 

45 60 105 

Transport Business Management (TU)/Fundamentals of Accounting (VTU) 35 - 60 
Communication and Security Engineering in Transport - 60 60 

Organisation and Management of the Servicing in Transport - 60  
Technical Safety (RU)/Safety and health at work in transport - 30 45 
International Transportation - 50 75 
Basics of law - 45 45 
Heating and Cooling Systems - 60 - 
Information Systems and Technologies in Transport - 60 - 

Business History, Project Management - - 120 
Ecology - - 45 

*Part of the disciplines have a unified horary and titles 
 

In the curricula, additionaly there are optional disciplines, study practices and projects, which we 
will not dwell on. 

The reference from table 3 shows that the stipulated mandatory disciplines and horary in the 
curricula, having an overall relation to digitization (Information and communication technologies (TU); 
Informatics (RU, VTU); Internet technologies; Communication and insurance technology in transport; 
Information systems and technologies in transport) of all three higher schools are within 2-3 numbers with 
a total horary of 105 to 195 hours (TU-105 hours; RU-195 hours; VTU-120 hours), which is about 5% of 
the total horarium of the specialty. Taking into account the pace of development of information and 
communication technologies, the number of disciplines related to digitization as a whole, as well as the 
planned horary, are insufficient. This can be compensated by updating the curricula of individual specialized 
disciplines and including in them topics related to digitization in the relevant field. For example, in the 
discipline "Transport infrastructure" to include topics related to SMART infrastructure (system for 
automatic reading of vehicles and roads; traffic management and control systems, large databases, etc.), in 
the discipline Transport flows and logistics to include topics related to blockchain and the Internet of Things, 
such as emerging technologies in digitization, monitoring systems and improving the quality of transport 
operations. Communication technologies and mobile applications, electronic payment systems are likely to 
have the greatest effect on the demand for travel, including multimodal, which should be considered as 
topics in the "Passenger Transport" discipline. In the disciplines "Commercial exploitation", "International 
transport" topics should be included with the projected changes in vehicle and customs documents (eCMR; 
eTIR carnet; eFTI), in "Transport technology" topics should be included about autonomous and connected 
cars, etc.  

In the discipline "Organization and safety of road transport traffic", topics related to automated 
speed control, monitoring systems and road conditions, systems in transport control centers, safety 
navigation systems, etc. should be included. 
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In the preparation of the curricula, the role of the academic staff is very important, there are a 
number of main tasks: 

-through additional training, specialization and research, they must ensure sufficient competence to 
meet the emerging changes in digitization; 

-to take into account the trends of modern digitization, including the planned or expected development 
in the future and include them in the curricula and programs; 

-to work actively for a connection between the academic, public and private sectors, developing 
specific innovative projects related to digitization; 

- to work on the development of the material base with modern digital information systems; 
-to actively work with stakeholders to secure the necessary development resources (eg funding, 

scholarships, internships, etc.); 
-to develop a system for providing feedback to interested parties and, if necessary, to make 

appropriate adjustments to curricula and programs; 
-to ensure transparency of curricula and programs to build interest and support for the major; 
-in the highly competitive environment, academics to inform and publicize their successes to build 

interest and support for their majors. 
 
CONCLUSION 

Nowadays, technological innovation is defined as the main attribute of development. The 
information revolution, which has ushered society into the next era of development, places new demands 
on the functioning of transport in the "knowledge-based economy", characterized by a transformational 
change in the factors that increase productivity. This is expressed in the gradual acquisition of a dominant 
position of intellectual capital and in the reduction of the influence of physical and financial capital to ensure 
the progress of the economic entity. In the education of students in the "Transport Management and 
Technology" specialty as of 2022 in Bulgaria, 2-3 are included as independent disciplines in the field of 
digitization, with a horary of about 5%-8%. This is insufficient with today's changes in technology. It is 
necessary to include topics in the curricula in the specialized disciplines related to digitization. The role of 
the academic staff in this process is extremely responsible. 
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Summary: 
If a fuel mixture composed of liquefied gas and methanol is prepared in transport diesel engines, that is,  a 
gas-diesel process will be carried out, where methanol will be used as an explosive fuel, then  as a result, 
the self-ignition delay period and fuel combustion duration will be reduced, the combustion limits of the 
working mixture will be expanded (hybrid combustion), the mixture formation process will be improved 
and the cycle carried out in the engine will be closer to the Otto cycle, which will increase the environmental 
and efficiency indicators of the diesel engine in comparison to the gas-diesel engine, where diesel fuel is 
used as an explosive fuel.  
 
Keywords:  
gaseous fuel; diesel engine; methanol; explosive fuel.    
 
     Climate change created by global warming poses a great danger to mankind. Delays in reducing 
greenhouse gas emissions that cause global warming will significantly increase the risks of the worst effects 
of climate change. According to thorough research conducted by the world's leading experts, 15% of the 
main greenhouse gas of anthropogenic origin in the Earth's atmosphere - carbon dioxide - is released from 
the transport sector, and the largest part of these emissions came from road transport (cars, buses, 
motorcycles, etc.). 

Against the backdrop of the "decarbonization" of other sectors of the economy, or the reduction of 
"greenhouse gas" emissions, the share of emissions from vehicles may increase further if appropriate 
measures are not taken to reduce them. On October 1, 2021, the Summit of World Leaders on Global 
Environmental Warming (the 26th conference) held in the city of Glasgow, Great Britain, focused on the 
discussion of this issue. Special attention was paid to the issues of reducing greenhouse gas emissions and 
heat energy released into the environment. All participants noted that by 2030, the parameters mentioned 
above should be reduced by at least twice. From this perspective, the partial gradual replacement of the 
internal combustion engine vehicles with hybrid and electric dive vehicles will significantly contribute to 
the reduction of greenhouse gas emissions and thermal energy release from the road transport sub-sector, 
and the creation and use of the electric cars – that is, "decarbonization" of road transport is a top priority for 
the governments of many countries. Today, tens of billions of US dollars are allocated worldwide for the 
development of vehicles running on alternative fuels and advanced technologies. According to the forecast 
of the Japanese company Nissan, by 2025, every tenth car in the world will be powered by an electric engine, 
and the electric and other "green cars" will reach one third of vehicle sales worldwide. There is practically 
no air pollution in the city with an electric car, because the exhaust does not contain harmful pollutants such 
as soot, volatile organic compounds, hydrocarbons, carbon monoxide, ozone, lead and nitric oxides. In this 
case, benefit (clean air) is conditional, because the energy consumed by an electric car or electric engine (in 
the case of a hybrid drive) can be produced using non-renewable energy resources (fossil fuels), and carbon 
dioxide emissions also depend on how the electric car or electric engine consumes electricity. 

The use of electric engines is especially effective in the case when its power supply is generated 
from "clean", renewable energy or environmentally "clean" organic fuels are used for its production, where 
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various combinations provide the so-called "hybrid combustion" process while maintaining efficient engine 
parameters, which will significantly reduce the amount of "greenhouse gases" in the exhaust gases. 

Three main conceptual approaches are distinguished when predicting the development prospects of 
modern transport engine building: 

 1. Introduction of alternative energy sources (Stirling engines, steam engines, air turbine engines, 
Wankel engines, electric engines, engines on solar batteries, etc.); 

2. Use of alternative fuels (natural gas and other gaseous carbon fuels, fuel shales, synthetic fuels, 
coal dust and suspensions, alcohols, ether, hydrogen, biofuels, etc.); 

 3. Improvement of the existing piston internal combustion engines, first of all, improvement of the 
work process in these engines. 

The advantages and disadvantages of the above directions are analyzed in works [1, 2,]. Here we 
only note that the last two conceptual approaches directly depend on the improvement and development of 
piston internal combustion engines. It is clear that the time has come to answer the question: does the piston 
internal combustion engine have an alternative and will it maintain its monopoly position in transport 
energy? To answer this question, we must start with the fact that the piston engine is a widespread energy 
source that has practically covered almost all areas of human activity and, as already mentioned above, it is 
directly related to two global problems of civilization - energy and environmental protection. Therefore, in 
order to answer this question, in addition to the above-mentioned problems, social aspect must also be 
considered [1,3]. 
               The steady increase in the number of piston engines, as well as in their specific power and rotation 
frequency, makes them the main consumers of natural fuels. It is clear from this standpoint that the creation 
and introduction of high-performance engines cannot be a radical solution to the global energy problem. On 
the other hand, the piston engines, as the main consumers of natural fuel resources, are themselves the main 
disruptors of the natural ecological balance the earth. The internal combustion piston engines emit harmful 
substances into the atmosphere such as: nitric oxides [NOx], solid particles (the main component of which 
is soot), carbon monoxide [СО] and hydrocarbon compounds [СmНn]. The so-called “engines with zero 
harmful emissions” working on traditional fuels remain a source of carbon dioxide [СО2], which is limited 
by the so-called "greenhouse effect" law. Therefore, the creation and introduction of such an engine cannot 
completely solve the environmental problem. These problems become even more complicated when the 
ways of solving energy and environmental problems are not only different from each other, but also often 
even contradict each other. A clear example of the conflict of goals in the realization of these tasks is the 
expansion of the temperature limits of the cycle, which, according to the Carnot cycle, is followed by an 
increase in the efficiency and a decrease in fuel consumption. Actually, this is possible due to the upper 
limit of the cycle, that is, due to increasing the maximum temperature of the cycle, because it is practically 
impossible to significantly change the lower limit of the cycle. The increase in the maximum temperature 
of the cycle, in turn, contributes to the generation of nitric oxides, as a result of which their number in the 
exhaust gases increases. That is, there is a conflict between fuel economy and environmental friendliness, 
in other words, between the efficiency and quality [1,4]. 

There are two main ways to simultaneously solve the environmental and energy problems of piston 
engine-powered motor transport: 
1. It is possible to reduce fuel consumption and toxic emissions by limiting the number of moving vehicles, 
that is, by reducing the number of engines in operation or by using light-duty engines; 
2. Replacement of piston engines with alternative power equipment that does not use polluting petroleum 
products; 

Let us analyze the possibilities of these directions: the first way - reducing the number of motor 
transport movements and using small displacement engines - directly concerns the social aspect. The second 
way involves replacing piston engines with an alternative source of energy that does not use polluting 
petroleum products. Today, among various energy sources, a real alternative to piston engines is the electric 
engine, which is installed in the battery-powered electric cars. 
         Also, hybrid engines, which are equipped with electric and piston engines, require a powerful battery. 
In such cars, during acceleration, the electric motor transfers energy to the shaft of the piston engine, and 
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during braking, the electric motor works in the alternator mode, that is, it takes kinetic energy from the 
moving vehicle and charges the accumulator. Obviously, such a hybrid engine cannot be an alternative to a 
piston engine, and it can be considered to be a special factor for improving the energy and environmental 
situation. The fact that replacing the piston engine with an electric engine is considered to be a real and 
radical way can be clearly seen on the example of those megacities that have developed a tram-trolley 
network, surface and underground electric transport, and electrified railways for intercity and international 
traffic. In the future, public transport will be supplemented with a considerable number of intra-city electric 
vehicles (such a trend is especially noticeable in the USA). Nevertheless, the problem of private transport 
remains unsolved, because the electric car cannot respond to the natural human demand to "travel where I 
want and when I want." In this case, it is not just because of the absence of the accumulator batteries, whose 
energy capacity is comparable with the energy capacity of traditional fuels of piston engines. Here, of 
course, we cannot rule out a scientific breakthrough in the field of electricity storage, but if does, and cheap 
and easy-to-use electric cars with a long mileage appear on the market, then there will not be enough power 
from the existing hydro and nuclear power plants to charge their batteries. This is indicated by the fact that 
the total power generated by piston engines worldwide is several times higher than the installed power of 
all power plants. On the other hand, the electric engine can be successfully used to complement the piston 
internal combustion engine. The hybridization of these engines allows avoiding the well-known 
shortcoming of the piston internal combustion engine such as the relatively low efficiency at low loads, 
which can practically be increased at low speeds by using the electric engine. Along with this, the further 
development of transport energy puts on the agenda the need to use non-petroleum, non-traditional 
(alternative) fuels to solve energy and environmental problems, we note here that the adaptation of piston 
engine to alternative fuels, first of all, implies the improvement of the combustion process. Thus, we can 
conclude that the further improvement of the combustion process of piston engines will still remain an 
urgent issue in the future. 

The alternative is homogeneous self-ignition (HCCI - Homogeneous Charge Compression 
Ignition). Sometimes CAI (Controlled Auto Ignition) is used. Such an alternative engine is a combination 
of a diesel engine and an Otto thermodynamic cycle engine [3]. The intense competition between diesel and 
gasoline engines has contributed to the fact that there were and are many attempts (including many 
successful ones) to organize new, alternative work processes that could combine the positive properties of 
these fundamentally different engines in one engine. From the characteristics of the working cycles of the 
diesel and gasoline engines, it is clear that the engine with the HCCI process is a hybrid of these two types 
of engines. The need for such clarification is clear, because hybrid engines are usually called a power unit 
of a car, which consists of a piston engine and an electric motor [5] Naturally, there are other possibilities 
of organizing the work cycle with parallel signs, recently the A2CD option has attracted attention. It is 
practically the engine with the HCCI process, for the creation of which there are different approaches. For 
example, the DaimlerBenz company created a diesel engine with a homogeneous mixture in the combustion 
chamber. The hybrid engines created on the basis of diesel and Otto engine work processes were called 
"Diesotto". 
          Methanol fuel can be considered to be an additive to motor gasoline. The optimal addition of methanol 
to liquid fuel with a high octane component varies between 5 and 20%. At such concentrations, the gasoline-
alcohol mixture is characterized by satisfactory properties and provides a noticeable economic effect. At the 
same time, the introduction of methanol increases the octane number of the fuel, which makes it possible to 
compensate for the deterioration of energy efficiency by increasing the degree of compression. Also, 
methanol improves the process of fuel combustion due to the formation of radicals that activate oxidation 
chain reactions. Combustion studies of gasoline-methanol mixtures in the single-cylinder engines with 
standard and stratified mixture formation systems have shown that the addition of methanol reduces the 
ignition delay period and the duration of fuel combustion. In this case, heat removal from the reaction zone 
decreases, and the combustion limit of the mixture expands and becomes the maximum for pure methanol. 
One of the most serious problems hindering the use of methanol additives is the low stability of gasoline-
methanol mixtures and their particular sensitivity to water. The difference in the density of gasoline and 
methanol and the high solubility of the latter in water leads to the fact that the introduction of even a small 
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amount of water into the mixture leads to its immediate stratification and precipitation of the water-methanol 
phase. The tendency to delamination increases with decreasing temperature, increasing water concentration 
and decreasing the content of aromatic substances in gasoline. 

The comprehensive analysis given above allows us to conclude that the piston internal combustion 
engines still remain the most economical, but environmentally unreliable device. It should also be noted 
here that the further development of internal combustion engines depends primarily on the use of alternative 
fuels that will significantly improve the processes of environmental pollution, although it is possible that 
the economic indicators of the engine for these conditions will be less or close to the data of the base engine. 
At the modern stage, important research results show that the fuel gasoline-methanol mixture produces good 
results, in particular, environmental and power indicators are improved, but the effective specific fuel 
consumption is increased. 

By analogy with the combustion of the gasoline-methanol fuel mixture, the possibility of 
implementing the combustion process of compressed natural gas and methanol mixture (hybrid combustion) 
is considered, which will improve both the environmental and efficient indicators of the engine compared 
to the consumption of gaseous fuel. The effect can be achieved by the fact that the gas-methanol mixture is 
more stable, its density is high, and the combustion rate increases significantly, which is distributed almost 
evenly in the entire volume of the combustion chamber, because the methanol fuel mixture is stratified in 
the volume, thus ensuring a stable hybrid combustion process. Implementation of such a process will 
improve the efficient operation of positive ignition engines. Figure 1 illustrates how the mixture formation 
process should be carried out in the case of using gaseous and methanol fuels. Here, methanol splashing  
 

 
Fig. 1.  Scheme of the gas-methanol fuel mixture formation 

 
in the intake manifold and the beginning of gaseous fuel entry and the process of external mixture 

formation are taking place until the end of the compression process. A spark is then supplied with a certain 
advance and the hybrid combustion process occurs, as is done in the Otto cycle. Figure 2 illustrates the 
theoretical representation of the indicator diagram, from which it is clearly seen that in the case of the hybrid 
combustion process, the pressure value is higher than in the case of using direct gas fuel and it approaches 
the case of using high octane gasoline. It should also be noted. that the fuel mixture of natural gas and 
methanol allows to increase the degree of compression by 3-5 units and complete compensation of the 
effective indicators. 
  An extensive literature review suggests that in the near future it is planned to switch water transport diesel 
engines to compressed natural gas. In this case, if the fuel mixture consisting of liquid gas and methanol 
fuel is prepared, as discussed above, that is, the gas-diesel process is carried out, where the selection of 
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explosive fuel is important, for this purpose methanol can be used, because it reduces the period of delay of 
self-ignition, the duration of fuel combustion, expands the combustion limits of the working mixture (hybrid 
combustion), improves the mixture formation process, and the cycle carried out in the engine approaches 
the Otto cycle, which improves the environmental and efficiency indicators of diesel engine in comparison 
with the gas-diesel engine, where diesel fuel is used as explosive fuel. 
 

 
 

Fig. 2.  Theoretical indicator diagram: 1- High-octane gasoline fuel mixture; 2 - Natural gas-
methanol fuel mixture; 3 - Natural gas fuel mixture. 

 
        From the analysis, it can be concluded that the use of methanol (hybrid combustion) improves the 
environmental and efficiency indicators of the engine with forced ignition compared to engines running on 
gas fuel. It should also be noted that the operation of the diesel engine is closer to the Otto cycle, where heat 
losses are reduced, which ensures the improvement of the environmental and efficient indicators of the 
engines. 
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Summary:   
The work highlights the need for fundamental and applied scientific research in the field of modern 
development of transport systems. Main tasks and results of the research work of the Ruse university 
laboratory "Low-carbon mobility and intelligent transport" are presented. Based on this laboratory, a new 
project was developed to create an open living laboratory in the city of Ruse, Bulgaria. Participants in it are 
planned to be researcher and experts from the university, the municipality of Ruse, NGOs, companies and 
other interested parties. 
 
Keywords:  
transport systems, research laboratory, living laboratory. 
 
1. Introduction 

Modern major changes in mobility systems [1, 2], related to concerns over climate change and equity are 
converging with dramatic technological advances, together with changes in transport systems [3, 4] require 
in-depth research work. The construction of scientific research laboratories and the correct planning of the 
work, the competences of the researchers are the basis of achieving good results. The combination of 
fundamental and applied research can lead to very good results. The construction of a research laboratory 
at the University of Ruse "Low carbon mobility and intelligent systems in transport" with areas of research: 
Low carbon mobility; Intelligent road transport systems (ITS); Management systems in transport and 
logistics; Security systems is the basis of the implementation of a number of projects, including to explore 
the possibilities of innovative transformations of transport systems, on the basis of developed applied 
projects to develop the City Science Lab Ruse project. The stated goal is: to create a community of 
researchers, administrations and institutions that develop research and development activities related to the 
transition of cities to future smart cities, with an emphasis on smart mobility, which must be sustainable 
from an environmental and social point of view. At the heart of the construction of City Science Lab Ruse 
is the idea of creating a unique innovation ecosystem for the development, demonstration and evaluation of 
future mobility solutions [5]. 
 

2. Creation of a scientific research laboratory 
Social, economic and technological changes are placing increasingly complex demands on transport 

systems. Targeted research, the creation of new technologies and innovations are important prerequisites 
for the development of a sustainable mobility system and for tackling today's major challenges, including 
climate change, pollution, resource scarcity and more.  

The complexity of the mobility challenges is due to the complexity inherent in the transport system 
itself (users, vehicles, infrastructure, means of communication) and to the close interaction between 
transport systems with other important systems (energy, society, spatial planning). location, ecosystem, etc.,  
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Fig. 1. Transportation system and interaction 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 2. Scheme of the Research laboratory at the University of Ruse 
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Research laboratory at the University of Ruse  
“LOW CARBON MOBILITY AND INTELLIGENT SYSTEMS IN TRANSPORT” 

Areas of research: 
-Low carbon mobility; 
-Intelligent road 
transport systems (ITS); 
-Management systems in 
transport and logistics; 
-Security systems. 
 

Basic tasks: 
-Upgrading of scientific results already achieved. 
-Building a strong team of researchers, PhD students and 
students for interdisciplinary and cross-disciplinary research. 
-Providing modern equipment and striving to build a scientific 
infrastructure unique for the country. 
-Internationalization of research results. 
-Development of established partnerships and establishing new 
ones with other national and international universities and 
research organizations. 

Researcher competencies:  
1) Field: Technical sciences 
- Transport, shipping and aviation; 
- Mechanical Engineering; 
- Electrical engineering, electronics, automation; 
- Computer and communication equipment; 
- General engineering; 
-Materials and materials science. 
2) Field: Mathematics and Informatics 
- Mathematics; 
- Computer Sciences. 
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(fig. 1.). This requires the application of interdisciplinary re-search approaches aimed at supporting 
technological, organiza-tional and social innovation.  

In 2019, it was planned to build a research laboratory at the University of Ruse "Low carbon 
mobility and intelligent systems in transport". 

The main staff of the laboratory consists of: 36 researcher PhD (22 habilitated lecturers; 14 non-
habilitated). 

Additionally, the work of the laboratory involves a dynamically changing composition of 8 doctoral 
students and 10 students. 

Areas of research and basic tasks for the period 2019-2025 are shown in fig. 2. 
Each of the mentioned areas of research has a complex nature and requires the conduct of 

multidisciplinary research. 
The laboratory relies on the results achieved until its creation. It strives to build on what has been 

created and at the same time seeks new areas of research. Scientific cooperation at the national level as well 
as internationalization are the main priorities of the laboratory. 

The research laboratory is based on our achievements to date: 
 - In 2010 - 2020 was developed key dissertations for: Optimization of urban logistics and application 

of intelligent systems in urban logistics management; Technologies and optimization of urban passenger 
transport and taxi transport; Traffic safety; Technical condition and reliability of cars; Optimization in the 
organization of multimodal transport. 

- 2007-2010 was implemented an international project for the use of electric and / or hybrid cars in 
urban logistics. 

- 2014 was the debut of a team of the University of Ruse in the competition of the Shell Eco-marathon, 
category "prototypes", powered by an electric battery. The team ranked in the Top 10 in its category. The 
team has been participating annually for 6 consecutive years. 

-In 2015 was successfully made the first delivery of a letter with a drone in Ruse-a demonstration 
project of the University of Ruse. 

-In 2017, the University of Ruse added a new team to the Shell Eco-marathon, which competes in the 
"urban type" category and is powered by a hydrogen fuel cell. The team won the award for best car design 
in the preliminary round of the Shell Eco-marathon Challenger Event in Turkiye. The team already has three 
annual participations in the competition. 

 
3. Current projects being worked on in the laboratory 

Fundamental and applied research and results are presented in Tabl.1. 
 

    Laboratory research and results Tabl.1. 
Fundamental research 
 

National Research 
Program "Low Carbon 
Mobility for Transport 
and Life", Component 
2. Electric Vehicles 
and Hydrogen 
Mobility, funded by 
the Ministry of 
Education and 
Science. 2019-2022.  
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Test launch on the Danube river in operation of a ship powered by solar energy 
and a fuel cell in the water area of the town of Silistra. A model for energy 
management of a hybrid battery-hydrogen fuel cell system was created. 
 

National Research 
Program "Intelligent 
Animal Husbandry", 
Work Package 9: 
Warehouse 
Management, Funded 
by the Ministry of 
Education and 
Science. 2021-2023 

 
 
Portable system for measuring the main emissions in the water: Oxygen (O2), 
Carbon Dioxide (CO2), Water hardness (pH), Sulfur Dioxide (SO2), 
Temperature, Nitrates(NO3-), Ammonia (NH4+), Chlorides (Cl-). Created a 
model of a system for measuring and visualizing basic characteristics of water 
in a fish transport and storage environment. 
 

Modelling and 
development of a 
complex system for 
selection of 
technology for 
transport in the 
transport network. 
Funded by the 
National Research 
Fund, Bulgaria. 2018-
2022 

 
 
Portable system for measuring the main emissions from road transport: Carbon 
Monoxide (CO), Carbon Dioxide (CO2), Sulfur Dioxide (SO2), Nitric Dioxide 
(NO2), Particle Matter (PM1; PM2.5; PM10), Environmental Temperature, 
Humidity and Pressure. A methodology has been created for the development 
of low-emission zones in urban nodes of the TEN-T network. Created models 
for forecasting the amounts of harmful emissions and greenhouse gases from 
road transport. 
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Applied research 
 

Development of a 
methodology for the 
introduction of a low-
emission zone in the 
city of Ruse. 2022 

 
LEZ Ruse C 

A methodology and a low emissions zone (LEZ) in the city of Ruse have been 
created. 

1)Modeling of route 
scheme and schedules 
for the city Ruse. 
2022; 
2)Modeling of route 
scheme and schedules 
for the city Slivo Pole, 
2022; 
3)Modeling of route 
scheme and schedules 
for the city Ivanovo, 
2022 

 
Developed models of route schemes and methodologies for optimization of 
timetables of intercity passenger transport in Ruse District. 
 

Development of an 
innovative traffic light 
project. 2022 

 
Developed model and investment project of an intelligent traffic light system 
with consideration of pedestrian flows. 
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Study of the operation 
of traffic lights in 
Ruse and their 
compliance with 
traffic and passenger 
flows, 2022 

 
 
Pre-project study of the system of traffic lights in the city of Ruse, which 
manage the vehicular and pedestrian flows. 
 

Creating a living 
laboratory for the 
development of the 
transport system of 
the Ruse and Danube 
region in Bulgaria, 
2022-2023 

 

 
From the held Innovation Camp funded by the Joint Research Centre, European 
Commission, was brought out as one of the main tasks the creation of Prototype 
for establishment of an Open Joint Research Laboratory for innovation in 
transport between: Municipality of Ruse, University of Ruse, NGOs, public 
relations companies and other stakeholders. 
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Prepared and 
published in world-
renowned databases 3 
chapters of 
monographs related to 
solving transport 
issues 

       
1. V. Pencheva, A. Asenov, I. Georgiev, I. Beloev, K. Ivanov & A. 

Sladkowski. Chapter: The Danube River, Multimodality and Intermodality, 
2019, pp.233-288 

2. V. Pencheva, A. Asenov, I Georgiev & A. Sladkowski. Chapter: 
Research on the state of urban passenger mobility in Bulgaria and prospects for 
using low carbon energy for transport, 2020, pp. 441-504 

3. V. Pencheva, A. Asenov, A. Sladkowski, B.Ivanov & I Georgiev. 
Chapter: Current issues of multimodal and intermodal cargo transportation, 
2022, 400, pp. 51–124. 

 
Applied research was the premise that provoked the development of a project for the construction of 

an open living laboratory "City Science Lab Ruse". The main objective of the laboratory is to create a 
community of researchers, administrations and institutions that develop research and development activities 
related to the transition of cities to future smart cities that must be sustainable from an environmental and 
social point of view. 

The laboratory is planned to be part of the structures of Ruse University and Ruse Municipality. In 
this way, the city of Ruse will be able to become a (living) laboratory for testing and evaluating urban 
innovations developed by scientific and development initiatives. 

Scientific fields: 
  Research and development of technologies and new business models of urban and suburban 

mobility; 
  Research, urban modeling, simulations, forecasts and key concepts for: 

- development of cities with zero carbon and eco-friendly technologies and systems; 
- development of intelligent transport systems; 
- the dynamics of traffic on the road networks and solutions to reduce the load; 
- development of an urban transport system with zero fatalities and serious injuries; 
-support of urban decisions with the use of artificial intelligence; 
- sustainable transformation of urban spaces in accordance with the change of technological 

development. 
  The development of data analysis techniques to extract relevant information from information 

communication technology (ICT) big data. The creation of dynamic models capable of integrating 
information from data to predict the evolution of systems; 

  Scientific research with the application of crowdsourcing; 
  Organization of training, seminars, conferences. 

 
Conclusion 

With the modern development of transport systems related to the dynamic change of techniques and 
technologies, it is necessary to carry out scientific research on innovations and their integration into transport 
practice. The creation of scientific research laboratories and the correct planning of work, the competences 
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of researchers are a prerequisite for conducting quality scientific research. The created research laboratory 
at the University of Ruse "Low carbon mobility and intelligent systems in transport" successfully combines 
fundamental and applied research. 

Publicity of the research results in the created research laboratory of the University of Ruse is the 
basis of a planned project to create an Open living laboratory "City Science Lab Ruse". 
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რეზიუმე:  
ტრანსკასპიური სატრანსპორტო დერეფანი იწყება ჩინეთიდან, შემდეგ, ყაზახეთის გავლით, 

გადის კასპიის ზღვის აკვატორიას და აზერბაიჯანის, საქართველოსა და თურქეთის გავლით,  

ევროპის ქვეყნებისაკენ მიემრთება. ბოლო პერიოდში წრაფად გაიზარდა სამხრეთ კავკასიის 

ქვეყნების, პირველ რიგში აზერბაიჯანისა და საქართველოს როლი საერთაშორისო 

ტრანზიტზე. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც 2 წლის წინ კოროვირუსული პანდემიის 

ფონზე, ექსპერტებს უიმედოდ მიაჩნდათ, სამხრეთ კავკასიის გავლით, საერთაშორისო 

სატრანზიტო მიმოსვლის ზრდის პერსპექტივები. საგანგებო რეჟიმში მუშაობს  ბაქო-

თბილისი-ყარსის  რკინიგზა. მხოლოდ 2022 წლის პირველ 3 თვეში, რკინიგზის აღნიშნული 

მიმართულებით, გადაზიდული კონტეინერების რაოდენობამ, გასული წლის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს 78,2%-ით გადააჭარბა. ყველაზე დიდი ზრდა მარტში აღინიშნებოდა, რუსეთ-

უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზამ საქონლისა და 

კონტეინერების გადაზიდვის შეკვეთა მიიღო ჩინეთიდან, ყაზახეთიდან, უზბეკეთიდან, 

თურქმენეთიდან და სამხრეთ კორეიდან. გარდა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის 

დატვირთვისა, საქართველო აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს ყაზახურ მხარესთან, 

საქართველოს შავი ზღვის პორტებით საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის გასწვრივ, 

ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების დამატებითი მოცულობის ტრანსპორტირებაზე. კერძოდ, 

2022-2023 წლებში იგეგმება ბათუმის ნავთობტერმინალის გავლით ყაზახური წარმოშობის 

დაახლოებით ორი მილიონი ტონა ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირება.  

ამრიგად, ტრანსკასპიური მაგისტრალი ევროპის ქვეყნებისათვის  ნავთობისა და სხვა 

საქონლის მიწოდების ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მიმართულებაა.  
 

საკვანძო სიტყვები:  
ტრანსკასპიური, დერეფანი, ტრანზიტი, კონტეინერები, ტრანსპორტირება.  
 

სარკინიგზო ტრანსპორტი საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი დარგია და აქ 

გადის მაგისტრალური სარკინიგზო ქსელი, რომელიც კასპიის ზღვის რეგიონსა და 

ცენტრალური აზიას შავ ზღვასა და ხმელთაშუა ზღვასთან აკავშირებს. აღნიშნული გეო-

ეკონომიკური მდებარეობა ცალსახად ხელს უწყობს საქართველოს რკინიგზის 
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პოზიციონირებას ევროპის, კასპიის ზღვის რეგიონისა და ცენტრალური აზიის სავაჭრო 

ქსელში. 

2021 ოქტომბერში საქართველოს, აზერბაიჯანს, თურქეთსა და ყაზახეთს შორის ხელი 

მოეწერა „ტრანსკასპიური აღმოსავლეთ-დასავლეთ შუა დერეფნის“ შესახებ ოთხმხრივ 

დეკლარაციას, რომელშიც ხაზი გაესვა ტრანსკასპიური აღმოსავლეთ-დასავლეთ შუა 

დერეფნის მნიშვნელობასა და დეკლარაციის მხარე სახელმწიფოების სატრანზიტო 

პოტენციალის გაძლიერებისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს.  ამ დეკლარაციით  ხაზი გაესვა 
სატრანსპორტო დერეფნების განვითარებისა და  სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდას, 

საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემაში „ტრანსკასპიური აღმოსავლეთ-დასავლეთ შუა 

დერეფნის“ ინტეგრაციისა მხარეთა შორის თანამშრომლობის გაძლიერების მნიშვნელოვან 
საკითხს.  

დოკუმენტში ასევე აღინიშნა, რომ ევროპასა და აზიას შორის კონკურენტუნარიანი 

ტრანსპორტის ხელშეწყობისათვის, ბაქო-თბილისი-ყარსის (BTK) სარკინიგზო ხაზის 

მნიშვნელოვანი როლი და ყურადღება გამახვილდა აღნიშნული სარკინიგზო ხაზის 

გამტარუნარიანობის გაუმჯობესებისათვის, სამშენებლო სამუშაოების დასრულების 

მნიშვნელობაზე, რაც სარკინიგზო ხაზის გაძლიერებას ემსახურება. 

უკანასკნელ პერიოდში სწრაფად გაიზარდა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების, პირველ 

რიგში კი აზერბაიჯანისა და საქართველოს, როლი საერთაშორისო ტრანზიტზე. 

განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც 2 წლის წინ კორონოვირუსული პანდემიის ფონზე, 

ექსპერტებს უიმედოდ მიაჩნდათ სამხრეთ კავკასიის გავლით საერთაშორისო სატრანზიტო 

მიმოსვლის ზრდის პერსპექტივები. რეგიონში შექმნილი გეოპოლიტიკური ვითარების გამო, 
პეკინმა უარი თქვა რუსეთის ტერიტორიით ყველა სახის საქონლის ტრანსპორტირებაზე, რათა 

ექსპორტიორი კომპანიებისთვის აერიდებინა საერთაშორისო სანქციებით გამოწვეული 

დისკომფორტი და  ჩინეთმა სასწრაფოდ აამოქმედა სარკინიგზო მარშრუტი გერმანიისკენ, 

რუსეთის გვერდის ავლით. აღნიშნული მარშრუტი გადის ყაზახეთის, აზერბაიჯანის, 

საქართველოს, რუმინეთის, უნგრეთის, სლოვაკეთის და ჩეხეთის გავლით გერმანიისაკენ. 

წარმოდგენილი მარშრუტი კვეთს კასპიის და შავ ზღვებს კომბინირებული სარკინიგზო და 

საზღვაო ტრანსპორტის დახმარებით. 2022 წლის 13 აპრილს პირველი მატარებელი გავიდა 

ქალაქ სიანიდან და  ექსპერტების აზრით, ეს მარშრუტი ყველაზე ცოცხალი და დატვირთული 

გახდება ევრაზიაში. კასპიის ზღვის გავლით მკვეთრად გაზრდილმა სატრანზიტო მიმოსვლამ 

გამოიწვია ყაზახეთის (აქტაუ) და აზერბაიჯანის (ალიატი) პორტების მაქსიმალური 

დატვირთვა, რომლებზეც გადის ჩინეთის საქონლის მთავარი "ტრანსკასპიური" ტვირთების 

ნაკადი. 

  საქართველოს ფოთისა და ბათუმის საზღვაო პორტები ასეთი მოთხოვნადი არასოდეს 

ყოფილა. მათ საგრძნობლად გაზარდეს ტვირთის გადაზიდვის მოცულობა და თავიანთი 

შესაძლებლობების ზღვარზე მუშაობენ. შავი ზღვის რეგიონში MAERSK-ის ბიზნესის 

განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, ირაკლი დანელიას თქმით, უკრაინაში ომის 

დაწყების შემდეგ საქართველოს პორტის ინფრასტრუქტურის მიმართ ინტერესი რამდენჯერმე 

გაიზარდა. საუბარია ძირითადად მომხმარებლებზე ევროპიდან და ჩინეთიდან. შავი ზღვის 

რეგიონში სახეზე გვაქვს ახალი რეგიონული შესაძლებლობები, რის გამოც გაიზარდა ინტერესი 

საქართველოს, როგორც სატრანზიტო ქვეყნის მიმართ. ამ ვითარებაში საგანგებო რეჟიმში 

მუშაობს  ბაქო-თბილისი-ყარსის (BTK) რკინიგზა. მაგალითად,  2022 წლის პირველ 3 თვეში 

ბაქო-თბილისი-ყარსის მარშრუტით გადაზიდული კონტეინერების რაოდენობამ გასული 
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წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 78,2%-ით გადააჭარბა, ყველაზე დიდი ზრდა აღინიშნა მარტის 
თვეში რუსეთ-უკრაინის საომარი სიტუაციის გამწვწვების შემდეგ. 

  ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზამ საქონლისა და კონტეინერების გადაზიდვის 

შეკვეთა მიიღო ჩინეთიდან, ყაზახეთიდან, უზბეკეთიდან, თურქმენეთიდან და სამხრეთ 

კორეიდან. მას დაემატა სარკინიგზო ტვირთების ნაკადი რუსეთიდან, რომელიც რეალურად 

„დაბლოკილია“ ევროკავშირის მიერ. ტრანსკონტინენტური ლოგისტიკის გასაუმჯობესებლად 

საქართველომ, აზერბაიჯანმა, თურქეთმა და ყაზახეთმა, უკვე მოაწერეს ხელი ოთხმხრივ 

დეკლარაციას, ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნის აღმოსავლეთ-

დასავლეთის ფუნქციონირების შესახებ. დოკუმენტში აღნიშნულია, ბაქო-თბილისი-ყარსის 

სარკინიგზო მაგისტრალის მნიშვნელოვანი როლი, ევროპასა და აზიას შორის კონკურენტული 

ტრანსპორტის ხელშეწყობაში და ასევე, ხაზს უსვამს სამშენებლო სამუშაოების მნიშვნელობას 

ამ სარკინიგზო ხაზის გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით. 

  გარდა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის დატვირთვისა, საქართველო აქტიურად 
მუშაობს ყაზახურ მხარესთან, საქართველოს შავი ზღვის პორტებით ნავთობისა და 

ნავთობპროდუქტების დამატებითი მოცულობის ტრანსპორტირებაზე. კერძოდ, 2022-2023 

წლებში, ბათუმის ნავთობტერმინალის გავლით ყაზახური წარმოშობის დაახლოებით ორი 

მილიონი ტონა ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირება იგეგმება. 

  საქართველოს პორტების დატვირთვა ექსპონენტურად იზრდება, ბაქო-თბილისის 

ყარსის რკინიგზა მაქსიმალური დატვირთვით მუშაობს და ეს მხოლოდ დასაწყისია. 

საქართველოს აქვს ეკონომიკური გარღვევის რეალური შესაძლებლობა საერთაშორისო 

სატრანზიტო გადაზიდვებზე მოთხოვნის მკვეთრი ზრდის გამო. 

ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის სატრანზიტო პოტენციალის გაზრდის მიზნით 
სატრანზიტო სარკინიგზო მაგისტრალისათვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს წარმოადგენს: 

 სათანადო სარკინიგზო ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიების არ არსებობა  

სარკინიგზო - სატვირთო გადაზიდვებზე; 

 სარკინიგზო სექტორში დასაქმებული პარსონალის კვალიფიკაციის დაბალი დონე; 

 უნიფიცირებული საერთო საინფორმაციო/საძიებო პლატფორმის (Tracking system) არ 
არსებობა, რომლის მეშევეობითაც ტვირთის მიმღები, გამომგზავნი, 

ფორვარდული/საექსპედიტორო კომპანია, შეძლებს საკუთარი გადაზიდვის 

გაკონტროლებას მთლიანად რეგიონში; 

 სატრანზიტო დერეფნის ფარგლებში მარეგულირებელი უსაფრთხოების 

სტანდარტების ჰარმონიზაცია; 

აღნიშნული პრობლემების მოგვარების მიზნით აუცილებელია: 
ა)  განახლდეს რკინიგზის ინფრასტრუქტურა თანამედროვე მოთხოვნილებების და 

სტანდარტების შესაბამისად; 

ბ) სარკინიგზო სექტორში გაძლიერდეს საგანმანათლებლო კომპონენტები,  როგორც 

საუნივერსიტეტო/აკადემიურ დონეზე, ასევე რკინიგზის ტრანსპორტის კოლეჯის  
პროფესიულ დონეზე;  

გ) ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა უნდა ჩაერთოს საინფორმაციო პლატფორმაში, 
რომელიც კოორდინირებას გაუწევს ყველა იმ ტვირთს, რომელიც ქვეყნის სატრაზიტო 

კორიდორს გადაკვეთს, რათა აღრიცხვიანობა უფრო მარტივი და მოქნილი იყოს, როგორც 

ტვირთგამგზავნი, ისე მიმღები და ტრანზიტული ქვეყნებისთვის და უნდა შეიქმნას  

ტვირთების საერთო საბაჟო მონიტორინგის მწყობრი სისტემა; 
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დ) სარკინიგზო სატრანზიტო დერეფნის ფარგლებში, უნდა მოხდეს მარეგულირებელი 

უსაფრთხოების სტანდარტების ჰარმონიზაცია. 

ასევე საინტერესოა ის იდეა, რომ საქართველო - აზერბაიჯანი და ყაზახეთი 
ერთობლივი კომპანიის შექმნას განიხილავენ, რომელიც სარკინიგზო ტვირთების 
გადაზიდვაზე იმუშავებს, ეს კომპანია იქნება ოფიციალური ოპერატორი რომელიც 
განახორციელებს ტვირთების გადაზიდვას ჩინეთიდან ევროპაში. 

 

დასკვნა: 

საქართველოში სარკინიგზო-ლოგისტიკური დერეფნის სრული დატვირთვით ამოქმედების 
მიზნით: აუცილებელია ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიის და ერთიანი საკანონმდებლო 

მარეგულირებელი ნორმატივების არსებობა, რომლის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება 

მთლიანი სატრანსპორტო-ლოგისტიკური სისტემის უფრო ქმედითად გაძღოლა.  

საქართველოს სარკინიგზო სატრანსპორტო-ლოგისტიკური პოტენციალის სრულფასოვანი 

ათვისება საჭიროებს ერთიან ფორმატში გაანალიზებას, კერძოდ: აუცილებელია სახელმწიფო 

ხელისუფლების ცალკეულ უწყებათა შორის კოორდინაციის ხარისხის ამაღლება; გადამზიდავ 

ბიზნეს ოპერატორებს შორის კონკურენტული გარემოს განვითარების ხელშეწყობა; 

ტვირთზიდვაზე საერთო სატარიფო პოლიტიკის გატარების ხელშეწყობა; საქართველოს 
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Summary:  
The Trans-Caspian Transport Corridor starts from China, then passes through Kazakhstan, passes through 
the Caspian Sea, and through Azerbaijan, Georgia, and Turkey, connects to European countries. Recently, 
the role of the countries of the South Caucasus, primarily Azerbaijan and Georgia, in international transit 
has increased rapidly. Especially in the conditions when, 2 years ago, against the backdrop of the corona 
virus pandemic, experts thought that the prospects for the growth of international transit traffic through the 
South Caucasus were hopeless. Baku-Tbilisi-Kars railway is working in emergency mode. Only in the first 
3 months of 2022, the number of containers transported in the mentioned direction of the railway exceeded 
the similar rate of last year by 78.2%. The largest increase was observed in March, after the start of the 
Russia-Ukraine war. The Baku-Tbilisi-Kars railway received an order for the transportation of goods and 
containers from China, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan and South Korea. Georgia is actively 
negotiating with the Kazakh side for the loading of the Gardabako-Tbilisi-Kars railway. on transportation 
of additional volumes of oil and oil products through the Black Sea ports of Georgia along the transport 
corridor of Georgia. In particular, in 2022-2023, it is planned to transport approximately two million tons 
of oil and oil products of Kazakh origin through the Batumi oil terminal. Thus, the Trans-Caspian highway 
is one of the most effective routes for supplying oil and other goods to European countries. 
 
Keywords:  
Trans-Caspian, corridor, transit, containers, transportation. 
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ინვესიციების ზრდის მამოძრავებელ ძალას. შეიძლება ითქვას, რომ არის ერთგვარი ფორუმი, 

სადაც დიალოგი შეუძლიათ ფირმებს, ორგანიზაციებს (როგორიცაა უნივერსიტეტები, 

სკოლები და სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების საწარმოები) და სამთავრობო 

სააგენტოებს. კლასტერს არ გააჩნია მუდმივი საზღვრები ის მუდმივად იცვლება ახალი 

დარგებისა და ფირმების გამოჩენასთან, თუ არსებულის შემცირებასთან ერთად. 

ეროვნული და რეგიონალური კონკურენტუნარიანობის შესწავლა გეოგრაფიულ 

საფუძველზე იყოფა სამ ჯგუფად: ამერიკული, ბრიტანული და სკანდინავიური; ამერიკული 

სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი გახლავთ მ. პორტერი, 

რომელიც გვევლინება კლასტერული თეორიის განვითარების ფუძემდებლად. ის გახლდათ 

ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც შეისწავლა სხვადასხვა ქვეყნის 100-ზე მეტი სფეროს 

კონკურენტუნარიანობა.2 

პორტერის განმარტებით „კლასტერი, ეს არის გეოგრაფიულად ახლოს მყოფი 

ურთიერთდაკავშირებულ კომპანიათა ჯგუფი და მასთან დაკავშირებული ორგანიზაციები, 

                                                           
2 Porter M.E. Cluster and the new economics of competition. Boston: Harvard Business Review, 1998 
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რომლებიც მოქმედებენ გარკვეულ სფეროში და ხასიათდებიან საქმიანობის ერთიანობით, 

ამასთანავე ავსებენ ერთმანეთს. ამ განსაზღვრებაში ძირითადი აქცენტი კეთდება საწარმოს 

კლასტერების სამ ძირითად თვისებაზე: ა) გეოგრაფიული ლოკალიზაცია  - პორტერის 

შეხედულებით კლასტერი შეიძლება მოიცავდეს ერთ ქალაქს, ერთ რეგიონს ან შესაძლებელია 

მოიცვდეს ერთ ან რამდენიმე ქვეყანასაც; ბ) ურთიერთდკავშირებულ საწარმოებს - რაც 

გულისხმობს მსგავსი ტიპის საწარმოების ერთ ქსელში გაერთიანებას და ბოლოს ბ) დარგების 

ტექნოლოგიური კავშირი - გულისხმობს ტექნოლოგიურად დაკავშირებულ სხვადასხვა 

დარგის საწარმოებს3. თუმცა კლასტერის თეორიიის გარშემო ცოდნა ფართოვდება, იცვლება, 

იქმნება ეგრეთ წოდებული ფორმალური კლასტერები ქალაქის, შტატის, ქვეყნის და რეგიონის 

დონეზე. კლასტერის წარმოშობისა თუ განვითარები მიზეზი სხვადასხვა ქვეყანაში 

განსხვავებულია, რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს ქვეყნის ისტორიასთან, ადგილობრივ 

მოთხოვნასთან, გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობასთან, კულტურასთან და ა.შ. ხდება მათი 

დაყოფაც ქვეჯგუფებად. მაგალითად კულტურული განსხვავებებიდან გამომდინარე 

მკვლევარებმა გააერთიანეს მსგავსი კულტურების ქვეყნები სამი ძირითადი განზომილებით: 

გეოგრაფია, ენა, რელიგია. მკვლევარებმა რონენმა და შენკარმა4 (rinen and shenkar) კვლევაზე 

დაფუძნებით გამოყვეს: სკანდინავიური, გერმანული, ინგლისურენოვანი, ლათინური ევროპა, 

ლათინური ამერიკა, შორეული აღმოსავლეთი, ახლო აღმოსავლეთის და არაბული ქვეყნების 

რვა კლასტერი.  

პორტერმა ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ კონკრეტული დარგის 

წარმომადგენელი საერთაშორისო მასშტაბის ფირმების მიმოფანტვა ქვეყნის სხვადასხვა 

რეგიონში არ ნიშნავს უსისტემობას, პირიქით მსგავსი განლაგებით ფირმა, რომელმაც მიაღწია 

კონკურენტულ უპირატესობას საერთაშორისო ბაზარზე ახდენს იმ რეგიონის სხვა დარგების 

(მიმწოდებლები, მომხმარებლები და კონკურენტების) განვითარებასაც სადაც განლაგებულია. 

თავის მხრივ გარემოცვის წარმატება დადებითად აისახება ამ კონკრეტული ფირმის 

კონკურენტუნარიანობის შემდგომ ზრდაზე. შედეგად იქმნება „კლასტერი“ ფირმების 

საზოგადოება, მჭიდროდ დაკავშირებული კონკურენტუნარიანი ზრდადი ინდუსტრიები. 

კლასტერის არსებობა ეროვნულ ინდუსტრიას საშუალებას აძლევს შეინარჩუნოს და არ 

დაუთმოს თავისი უპირატესობა სხვა ქვეყნებს, რომლებიც ასევე მიმართულნი არიან მუდმივი 

განახლებისაკენ.  

გამოყოფენ კლასტერებს დარგობრივი სპეციფიკით: 1. დისკრეტული კლასტერი-სადაც 

ჩართული არიან საქონელმწარმოებელი საწარმოები; 2. პროცესული კლასტერი - სადაც ხდება 

სხვადასხვა ტიპის პროდუქციის წარმოება; 3. ინოვაციური და შემოქმედებითი - საფუძველს 

იღებს ახალ სექტორში; 4. ტურისტული კლასტერი; 5. სატრანსპორტო-ლოჯისტიკური 

კლასტერი - რომელშიც გაერთიანებულია კომპანიებისა და ინფრასტრუქტურის კომპლექსი და 

სპეციალიზდება ტვირთისა და მგზავრების სახმელეთო საჰაერო საწყალოსნო გზით ადგილზე 

გადაყვანა/გადაზიდვა, განთავსებასა და შენახვაზე. აქ ასევე მოიაზრება ლოჯისტიკური 

კომპლექსები და სხვა. ასეთი ტიპის კლასტერები ვითარდება სატრანსპორტო პოტენციალის 

მქონე ქვეყნებში.  

საქართველოს მდებარეობიდან გამომდინარე გააჩნია სატრანსპორტო კლასტერის 
განვითარების საუკეთესო პოტენციალი, რაც  ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ერთერთი 
მნიშვნელოვანი საფუძველია.  საქართველოს სატრანზიტო დერეფანი ევროპა-კავკასია-აზიის 

                                                           
3 Porter M.E. Cluster and the new economics of competition. Boston: Harvard Business Review, 1998 
4 Bergman E.M., Feser E.J. National industry cluster emplates: a framework for applied regional cluster analysis // 
Regional studies. – 2000. 34(1). pp1-19 
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სატრანსპორტო დერეფნის შემადგენელი ნაწილია. საქართველოს მონაკვეთი კი გატარებული 
პროდუქციის სახეობისა და სატრანსპორტო ფორმირების მიხედვით ორ ძირითად 
შემადგენელს მოიცავს: 1. TRACECA-ს დერეფანს5 და 2. აღმოსავლეთ-დასავლეთის 
ენერგეტიკულ დერეფანს.  

მიწოდების ჯაჭვში სატრანსპორტო კლასტერირების ჩართულობა ნიშნავს ორი ან მეტი 
დამოუკიდებელი სატრანსპორტო კომპანიის მონაწილებას, რომლებიც ერთობლივად ადგენენ 
გეგმებს და განახორციელებენ აქტივობებს და უზრუნველყოფენ უწყვეტ მიწოდებას. 
საქართველოს სხვადასხვა სატრანსპორტო სახეების კოლაბორაცია და კლასტერინგი 
მიწოდების ჯაჭვში საშუალებას მისცემს ფირმებს შეამციროს რისკი, გახადონ მათთვის საჭირო 

რესურსები უფრო ხელმისაწვდომი, შეამცირონ გაუთვალისწინებელი ხარჯები, გაზარდონ 
მოგება, გახადონ მიწოდება სწრაფი, ეფექტიანი  და საბოლოო ჯამში ამაღლდეს ქართულ 
სატრანსპორტო კომპანიათა კონკურენტუნარიანობა. 

მსოფლიო გამოცდილებით, უმეტესად კლასტერის განვითარების ინიციატორად 
ბაზრის რომელიმე მსხვილი მონაწილე ხდება და რომელსაც სხვა წევრების მოზიდვაც 
შეუძლია. დაკვირვების შედეგად შემთხვევათა 60%-ში კლასტერის ჩამოყალიბების 
ინიციატორი მთავრობაა. ევროპული კლასტერული დაკვირვების პროექტის (Europan  Cluster 
Observatory)  კვლევებით მთავრობის ფინანსური კონტრიბუციის კლასტერთა დაახლოებით 
54% პროექტი სარგებლობს, ხოლო პროექტთა 25% მთავრობისა და კერძო სექტორის მიერ 
ფინანსდება.6 

ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის (TEN) საინვესტიციო გეგმაში პირდაპირ 
წერია რომ „მნიშვნელოვანია საქართველოს, როგორც რეგიონალური ჰაბის, პოტენციალის 
რეალიზებისათვის ქვეყნის ინფრასტრუქტურული, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, 
საკომუნიკაციო, ენერგეტიკული, ტექნოლოგიური საგანმანათლებლო და საფინანსო ჰაბის 
სისტემის განვითარება“.7 რაც წარმოადგენს სახელმწიფოს ძირითად მიმართულებას. 
საერთაშორისო ორგანიზაციები ხაზგასმით აღნიშნავენ და აგრძელებენ აქტიურ მუშაობას 
საქართველოს სატრანსპორტო დერეფნის აქტუალობასა და ეფექტიანობაზე: 

1. ჯერ კიდევ 1993 წელს ქ. ბრიუსელში ევროკომისიის კონფერენციაზე მიღებული 
დეკლარაციით სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებისათვის 
შემუშავდა რეგიონალური პროგრამა TRACECA და მის უმთავრეს მიზნად განისაზღვრა 
საქართველოში არსებული ტრანსპორტის ტრადიციული სახეობების - საავტომობილო გზების, 
რკინიგზის, საზღვაო პორტების, ტერმინალების მშენებლობა, მოდერნიზაცია, 
რეკონსტრუქცია და ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის მიერთება ევროპულ 
დერეფანთან. 

2. გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციამ  (UNIDO) ევროკავშირში 
ინოვაციური პროექტის ფარგლებში ჩაატარა კვლევა, რომლის შედეგად გამოვლინდა 
საქართველოში 57 აღმოცენებადი და პოტენციური გადამამუშავებელი  და აგრობიზნესის 
კლასტერი. აღნიშნული კლასტერები გამოვლინდა თბილისსა და საქართველოს 9 რეგიონში.8 

ევროკავშირის ინოვაციური პროექტი საქართველოში მიზნად ისახავს კონკრეტული 
კლასტერების ტექნიკურ დახმარებას:  

                                                           
5 http://www.traceca-org.org/ge/countries/georgia/ 
6 Solvell O. (2003) the Cluster Initiative Greenbook, Stockholm 
7 საქართველოს მთავრობა „ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2022-2021 

წლებისათვის“ 
8 https://gda.ge/pages/biznes-klasterebi 
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 UNIDO გეგმავს მხარი დაუჭიროს დიაგნოსტიკური კვლევის საფუძველზე 

განსაზღვრულ 2-3 კლასტერს, რათა დაეხმაროს კოლექტიური აქტივობების 

იდენტიფიცირებაში, რომლებსაც კლასტერები მართვის სტრუქტურასთან ერთად 

განახორციელებენ.  

 UNDP და FAO გეგმავენ მხარი დაუჭირონ პილოტურ კლასტერებს შეფუთვის და 

თესლის წარმოების/სანერგეების სექტორებში, რათა შესაბამისად გააუმჯობესონ მათი 

ღირებულების ჯაჭვები კლასტერის მართვის ორგანიზაციის შექმნის გზით (CMO), 
გააძლიერონ მათი შესაძლებლობები, კოლექტიური აქტივობები და/ან სტრატეგიული 

ინვესტიციები.  

 IOM გეგმავს ჩართოს დიასპორები შერჩეულ კლასტერებში. 

მთავრობის როლი ხშირად იმით განისაზღვრება, თუ რამდენად უწყობს იგი ხელს 
გეოგრაფიული რეგიონის განვითარებას, აქ იგულისხმება ინფრასტრუქტურა, განათლება, 
კვლევები. ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს მხრიდან ხელშემწყობი მექანიზმების ფორმირება: პირველ რიგში - უნდა მოხდეს 
რეგიონული ან მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის პოლიტიკა; 2. თავად კლასტრების 
ინსტიტუციური განვითარება. ამის კარგი მაგალითია საქართველოს მთავრობის, ევროკავშირი 
საქართველოსთვის და GIZ (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება) 
ერთობლივი პროექტი - საქართველოში ICT (Information and Communications Technology) 
კლასტერის შექმნა, რომელიც საფუძველს 2018 წლიდან  იღებს.  ICT კლასტერი არის 
საინფორმაციო ტექნოლოგიებით დაინტერესებული მხარეების თანამშრომლობის 
პლატფორმა, რომლის მიზანია დაეხმაროს წევრ ორგანიზაციებს  ბიზნესის განვითარებასა და 
უფრო ფართო ბაზარზე წვდომის მოპოვებაში. ICT კლასტერი საშუალებას აძლევს წევრ 
კომპანიებს ითანამშრომლონ, შექმნან კონსორციუმი, კომპანიები, თავიანთი მრავალფეროვანი 
გამოცდილებისა და უნარების გაერთიანებით. ICT კლასტერის მუშაობს კიბერტექნოლოგიაზე 
დაფუძნებულ გადაწყვეტილებებზე შემდეგი მიმართულებით: ელექტრონული მართვა და 
სახელმწიფო ადმინისტრირება, ფინანსური ინდუსტრია, განათლება და ცოდნის მენეჯმენტი, 
მეცნიერება და კულტურა, ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა, ჯანდაცვა და სოციალური 
უსაფრთხოება, სოფლის მეურნეობა და მშენებლობა9. მესამე ეტაპზე - უნდა მოხდეს 
კლასტერში ჩართული მხარეებისათვის ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნა 
(ინოვაციური აქტიურობის სტიმულირება, მარკეტინგული ხელშეწყობა) და მეოთხე ეტაპზე - 
კლასტერების განვითარებისათვის ხელშემწყობი გარე გარემოს შექმნა (შესაბამისი 
იფრასტრუქტურის განვითარება, კვლევებისა და ინოვაციების სტიმულირების პოლიტიკა). და 
ბოლოს საჭიროების შემთხვევაში ინვესტიციების მოზიდვის პოლიტიკის შემუშავება. 

საქართველოში მოქმედი სატრასპორტო სექტორის ურთიერთქმედება, მათი 

სინერგიული ეფექტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონულ დონეზე, სადაც უნდა 

ჩამოყალიბდეს რეგიონისათვის შესაბამისი სატრანსპორტო „კლასტერი“. აქ მნიშნელოვანია 

ე.წ. „ზრდის წერტილების“ ჩამოყალიბება, სადაც უკვე არსებობს  სატრანსპორტო კვანძები, თუ 

მაგისტრალები  ან იქ სადაც  არსებობს მისი განვითარების პერსპექტივა. ამგვარად, 

საქართველოში შესაძლებელია სატრასპორტო კლასტერის შექმნა გეოგრაფიული პრინციპით, 

რაც თავის მხრივ საშუალებას მისცემს რეგიონებში სატრანსპორტო პოტენციალის 

განვითრებას. 

შეიძლება ვიმსჯელოთ კლასტერების დადებით და უარყოფით მხარეებზეც. 

უპირველეს ყოვლისა კლასტერის მონაწილენი კონკურენციის ზრდასთან ერთად უნდა 

                                                           
9 https://ictcluster.ge/ 
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იგებდნენ მისი შექმნით. მისი დადებითი მხარეა ის, რომ კლასტერს აქვს ნათლად 

განსაზღვრული ხედვა და სამოქმედო გეგმა, ძლიერი კავშირები, მაღალი ნდობა და 

სოციალური კაპიტალი, გაძლიერებული მართვის მექანიზმი - კლასტერის მართვის 

ორგანიზაციის ფორმით - CMO, ყოველივე ეხმარება კლასტერს განახორციელოს და 

წარმატებით მიაღწიოს მის სტრატეგიულ მიზანს. რაც შეეხება კლასტერის უარყოფით მხარეს 

რთულია მის შემადგენლობაში არსებულ ფირმებსა და მხარდამჭერ ინსტიტუტებს შორის 

კოორდინაციის და ძლიერი კავშირების  ორგანიზაცია და მართვა CMO-ს გარეშე, რაც თავის 

მხრივ განსაზღვრავს ვალდებულებებს და  პასუხისმგებლობას მომსახურებებისათვის,  

ევროპისა და აზიის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთკავშირში მნიშვნელოვანი როლი 

უკავია ყველა იმ სატრანზიტო მარშრუტს, რომელიც უზრუნველყოფს ტვირთნაკადების 

გადაზიდვას, როგორც საზღვაო, ასევე საავტომობილო, სარკინიგზო, საჰაერო სექტორით თუ 

შერეული სექტორით.  საქართველოში ერთიანი სატრანსპორტო კლსატერის შექმნისათვის 

არსებობს ისეთი მნიშვნელოვანი საფუძველი, როგორიცაა ხელსაყრელი გეოპოლიტიკური 

მდებარეობა და კარგად განვითარებული სატრანპორტო სექტორი. ცნობილია, რომ 

სატრანსპორტო-ლოჯისტიკური კომპანიები და ის ქვეყნები, რომლებიც მონაწილეობენ 

სატრანსპორტო სისტემებში, ყოველწლიურად ასეულობით მილიონ აშშ დოლარის 

შემოსავალს იღებენ.  

 რაც შეეხება საქართველოში სატრანსპორტო კლასტერის განვითარების ხელშემწყობ 

თუ ხელშემშლელ პირობებს: 

-  საყურდღებოა ის ფაქტი, რომ საქართველოს საპორტო ინფრასტრუქტურა სათანადოდ 

ვერ პასუხობს მსოფლიო ტვირთბრუნვას. ღრმაწლოვანი პორტის არქონა საქართველოს 

შემოსავალსაც აკარგვინებს და პოზიციებსაც ათმობინებს გლობალურ ლოგისტიკის ჯაჭვში. 

ჩინეთსა და ევროპას შორის ვაჭრობის 98%-ს ემსახურება საზღვაო პორტი, როგორც იაფი და 

საიმედო გადაზიდვა. ჩინეთის მიერ ინიცირებული „ტრანს-კასპიური საერთაშორისო 

მარშრუტის“ (ე.წ. „შუა დერეფანი“ (Middle Corridor)10 მიწოდების დროის შემცირება 60 დღიდან 

2 კვირამდე. 11 კორონავირუსის პანდემიის გამო ამ მიწოდების ჯაჭვმა ვერ იფუნქციონირა. 

აზიის განვითარების ბანკის ანალიტიკური ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევებით „შუა 

დერეფანში“ მონაწილეობით ქვეყნების მშპ-ის ზრდა წლიურად 0.68%-ით გახდებოდა 

შესაძლებელი. 

- სატრანსპორტო კლასტერიზაცია ხელს შეუწყობს საქართველოს, როგორც 

სატრანპორტო დერეფნის ეფექტიან ფუნქციონირებას. სხვადასხვა სახის ტრანსპორტის 

ურთიერთქმედებით მიიღწევა გადაზიდვითი პროცესის ცალკეული ელემენტების 

ტექნოლოგიური კავშირები, ტრანსპორტის სხვადასხვა სახეობებს შორის. საბაზრო 

ეკონომიკის პრინციპებიდან გამომდინარე უმჯობესია დაინერგოს მარტივი გადაზიდვითი 

სქემა, პროცესი რომლის დროსაც ტვირთი გადაიზიდება ტვირთგამგზავნის მისასვლელი 

ლიანდაგიდან ტვირთმიმღების მისასვლელ ლიანდაგამდე, ან შერეული გადაზიდვების 

პირდაპირი ვარიანტით, საწყობის გვერდის ავლით: ვაგონი-გემი, ვაგონი-ავტომობილი.   

- სხვადასხვა სახის ტრანსპორტის ურთიერთქმედების სრულყოფისათვის  

აუცილებელია ყველა სახის ტრანსპორტის საექსპლუატაციო საქმიანობის 

                                                           
10 https://middlecorridor.com/ru/ 
11 „შუა დერეფანი“ მოიცავდა:  სარკინიგზო ხაზების და პორტების, საავტომობილო გზების, 6500 კმ 
სიგრძის ქსელს, რომელიც კვეთდა ყაზახეთს, კასპიის ზღვას, აზერბაიჯანს, საქართველოს, თურქეთს 
და/ან შავ ზღვას.  
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ურთიერთშეთანხმებული და კოორდინირებული მუშაობა, რაც გულისხმობს: სატრანსპორტო 

რესურსების კოოპერირებულ გამოყენებას, სარკინიგზო, საავტომობილო, საჰაერო და 

საწყალოსნო ტრანსპორტის მუშაობის რაციონალურ კომპლექსურ ორგანიზაციას, პორტების 

და სარკინიგზო ტექნოლოგიური პროცესების დანერგვას, ერთიან ოპერატიულ დანერგვას და 

ა.შ. 

- საქართველოში სატრანსპორტო კლასტერის ფორმირებით გაიზრდება ლოჯისტიკური 

გამტარიანობა, ეფექტიანობის და უსაფრთხოების დონე, ამაღლდება მომსახურების ხარისხი, 

გაიზრდება ბიზნესი, შემცირდება სატრანსპორტო ლოჯისტიკური დანახარჯი, სატრანზიტო 

დრო, შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, რაც ქვეყანის ეფექტიანობას, 

კონკურენუნარიანობას აამაღლებს და ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ ზრდას. 

- ტრანსპორტის განვითრებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა ეკოლოგიურად 

სუფთა ტრანსპორტის ფუნქიონირება. ამ მიზნით საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია 

საქალაქო გადაზიდვებში ტრანსპორტის ისეთი ახალი სახეობების დამკვიდრება როგორიცაა 

პნევმოკონტეინერული, მილგამტარი ჰიდროტრანსპორტი, მატარებელები მაგნიტური 

ჩამოკიდებითა და სხვა.12 

ამრიგად, კლასტერული მიდგომა არის სახელმწიფოს ეკონომიკის განვითარების 

ძირითადი პარადიგმა, სადაც აუცილებლად მოიაზრება რეგიონის კლასტერული 

განვითარება, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას. რაც 

შეეხება კლასტერულ მიდგომას ტრასპორტში იგულისხმება სატრანსპორტო დარგების 
კოორდინირებული ფუნქციონირება, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია-მშენებლობა და ქვეყნის 
კანონმდებლობის საერთაშორისო კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია. 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ  ქვეყნის მთავრობა ახორციელებს ისეთ მნიშვნელოვან 
ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს მიმართულებით 
დამატებითი ტვირთნაკადების მოზიდვას და ქვეყნის სატრანსპორტოს სისტემების მუშაობის 
ეფექტიანობის ამაღლებას. 

სწორედ კლასტერულ მიდგომას ტრანსპორტში შეუძლია მნიშნელოვნად აამაღლოს 

ქართული ტრანსპორტის კონკურენტუნარიანობა, როგორც კლასტერის შიგნით მიმდინარე 

კოოპერაციისა და სინერგიული ურთიქრთქმედების ხარჯზე, ასევე  მსოფლიო მასშტაბით 

დაიმკვიდროს ღირსეული ადგილი. 
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12 https://platform.plus-one.ru/news/2021/02/25/6196-p-5-nbsp-samyh-ekologichnyh-vidov-transporta-p 

http://www.worldbank.org/
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TRANSPORT CLUSTER IN DEVELOPMENT OF GEORGIAN ECONOMICS 

 

Ana Tsulaia, PhD in Business Administration, Georgian Technical University Associate 
Professor; E-mail:  annstsulaia@gmail.com 

Levan Mikava, PhD in Business Administration, E-mail: l.micava@gmail.com 
Aleksandre Kankadze, PhD in Business Administration, Georgian Technical University 

Assistant Professor; E-mail: Aleqsandregtu@gmail.com 
 
Summary: 
One of the priority directions of the development of the economic policy of Georgia is the formation of 
sectoral clusters as a prerequisite for increasing the competitiveness of a country. By joining a cluster, it is 
possible to create a system of dissemination of knowledge and technologies, where a sustainable network 
forms between the participants. It's safe to say, that a cluster is a kind of forum where firms, organizations 
(such as universities, schools and other public purpose enterprises) and government agencies can concord; 
furthermore, it does not have permanent boundaries, that are constantly changing with the appearance of 
new industries and firms, or with the decrease of existing ones. The topic discusses the possibility of 
developing transport clusters in Georgia, which the coordinated functioning of transport sectors can achieve, 
the modernization and construction of transport infrastructure in accordance with international standards, 
and the harmonization of the country's legislation with the international one, which will ultimately 
contribute to attracting additional merchandise flows in the direction of Georgia and increasing the 
efficiency of the country's transport systems within the cluster. At the expense of cooperation and synergistic 
interactions. In this way, the transport and logistics cluster, which includes companies and infrastructure, 
specializes in transportation/shipping, placement and storage of cargo and passengers by land, air, and sea. 
These kinds of clusters are developed in countries with transport potential, including Georgia. Collaboration 
of different types of transport in Georgia in the supply chain will allow companies to reduce risk, make the 
resources they need more accessible, reduce unexpected expenses, increase profits, make delivery fast, 
efficient and ultimately increase the competitiveness of Georgian transport companies. 
 
Keywords:  
Logistic, Economics, Clister, Transport, Competitive. 
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იყენებენ სალიანდაგო განვითარების სადგურებში სცბ-ს მოწყობილობების  კვებისათვის 

სააკუმულატორო ბატარეასთან ერთად. 

 
ნახ. 1. 

 პანელი დაკომპლექტებულია ორი ЗБП24/30-ტიპის დამმუხტავი გამმართველით, 

რომლებიც განკუთვნილია 24 ვ-ან სააკუმულატორო ბატარეასთან სამუშაოდ. გამმართველები 

შედგება БФ-ტიპის სამფაზა ფაზური ბლოკებისგან, БВ-ტიპის გამმართველი ბლოკისა და БАР 
ტიპის ავტომატური რეგულირების ბლოკისაგან. „არბ“ (БАР)-ი მოქმედებს „ავტომატური“ და 

„ხელოვნური“ რეგულირების რეჟიმში.  

გამმართველის მიერ გაცემული დენის რეგულირება ხდება რეზიტორებით, რომლებსაც 

პანელის მხარეზე აქვთ სარეგულირებელი სახელურები (ნახ. 1), ერთ-ერთ მათგანთან არის 

წარწერა ,,ავტომატური რეგულირება”, მას ვუწოდოთ „რეგულირების რეჟიმის ამორჩევის 

სახელური”, მეორე სახელურთან არის წარწერა ,,I მინ“, მისი საშუალებით ხდება შემუხტვის 

დენის მინიმალური სიდიდის დაყენება, რომელიც დატვირთვის დროს მოხმარებულ დენის 

სიდიდეზე შედარებით ნაკლებია, მესამე სახელურთან არის წარწერა ,,I მაქს.“ მისი 

საშუალებით ხდება შემუხტვის დენის მაქსიმალური სიდიდის დაყენება, რომელიც 

დატვირთვის დროს მოხმარებულ დენის სიდიდეზე შედარებით  მეტია. 

ფაზური ბლოკები ჩართულია 220 ვ ძაბვის ცვლადი დენის სამფაზა ქსელში მცველებისა 

და პაკეტური 1-ПВ - ტიპის გამომრთველის  მეშვეობით. 

ავტომატური რეგულირების რეჟიმში გამმართველის მიერ გაცემული დენის 

რეგულირებისათვის „რეგულირების რეჟიმების ამორჩევის სახელური“ დავაბრუნოთ საათის 

ისრის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით ბოლომდე (სანამ არ გავიგებთ ტკაცუნს). 

1) пв-24 გამმართველის  პანელზე  არსებული დენის საზომი  სახელური დავაყენოთ б-1  

მდგომარეობაში და დავიმახსოვროთ I-ბატ. დენი; 

2) დენის საზომი სახელური გადავიყვანოთ Б-1 მდებარეობაში; 

3) სახელური L-სახრახნისით დავატრიალოთ და დავაყენოთ ბატარეის შემუხტვის   

მინიმალური დენი, რომელიც I-ბატ.  დენზე შედარებით ნაკლები იქნება; 

4) სახელური  „I მაქს”  სახრახნისით დავაბრუნოთ და დავაყენოთ ბატარეის შემუხტვის 

მაქსიმალური დენი, რომელიც I-ბატ. დენზე შედარებით მეტი იქნება. 

ცვლადი  დენის   ხანგრძლივად    გამორთვის    შემდეგ   ან დამუხტვის    ბუფერული   

ციკლის დროს,   თუ საჭიროა სააკუმულატორო ბატარეის უფრო მაღალი ძაბვით  დამუხტვა, 

გამმართველი უნდა გადავიყვანოთ ხელით რეგულირების რეჟიმზე. ამ მიზნით 
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,,რეგულირების რეჟიმების ამორჩევის სახელური” უნდა შევაბრუნოთ საათის ისრის 

მიმართულებით, რის შედეგადაც გაიზრდება შემუხტვის დენი. 

 
ნახ. 2. 

აკუმლიატორების ბატარეის დამუხტვის დამთავრების შემდეგ „რეგულირების 

რეჟიმების ამორჩევის სახელური“ საათის საწინააღმდეგო მიმართულებით უნდა 

დავატრიალოთ ბოლომდე (ტკაცანის გაგონებამდე), რითაც ხელახლა გადავალთ ავტომატური 

რეგულირების რეჟიმში. 
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ამგვარად, ხელით რეგულირების დროს არ ირღვევა გამმართველის ავტომატურ-

ბუფერული მუშაობის წინასწარ მომხდარი რეგულირება. 

„არბ-24/30“ ტიპის ბლოკი სრულიად ურთიერთშენაცვლებადია გამმართველების 

პანელის  შემადგენლობაში  არსებული  ბლოკისა. 
 

დასკვნა: 

„არბ“  ტიპის (БАР) ავტომატური რეგულირების ბლოკი იწვევს საიმედოობის ამაღლებას, 

ტექნიკური მომსახურების სამუშაოების შემცირებას და  სატ მოწყობილობების   უსაფრთხო 

მუშაობას.   
 

გამოყენებული ლიტერატურა:  

1. Махмудов М. А. Устройства интервального регулирования движения поездов на 
метрополитене. 1986. с. 143-157. 

2. Василкова Т.А. Моделирование и оценка эффективности производственного процесса 
технического обслуживания устройств железнодорожной автоматики. М.: – 2007. 235 с. 

3. Сепетый A.A. Автоматизация диагностирования, мониторинга и технического обслуживания 
устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. – Ростов н/Д. – 2011. 202 с.    

4. კეშელავა გ.,  მუხიგულაშვილი ნ., სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების 

(სცბ) მოწყობილობების და სისტემების ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქცია. 

რკინიგზის გამომცემლობა, თბილისი, 2016. 

5. დუნდუა ა.  ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო და საგადასარბენო სისტემები (I 

ნაწილი)-თბილისი, 2008.   

6. დუნდუა ა. ტრანსპორტზე მიკროპროცესორული ტექნიკის გამოყენების საფუძვლები -

თბილისი, 2017. 

 

SIGNALING CENTRALIZATION AND BLOCKING FEEDER 
ADVANTAGES OF MODERNIZED “ARB” IN DEVICES 

 
Merab Chaladze, academic doctor, Georgia Technical University,  

E-mail:  merabichaladze50@gmail.com 
Murtaz Papaskiri, Associate Professor, GTU, E-mail:  murtaz.papaskiri@mail.ru 

Papuna Elizbarashvili, Associate Professor, GTU, E-mail: papunaelizbar@gmail.com 
Giorgi Chaladze, Academic Master, GTU, E-mail: giorgichaladze2@gmail.com 

Mariam Gvetadze, undergraduate student, GTU, E-mail: gvetadzemarriami@gmail.com 
 

Summary:  
The paper discusses the "Arb" - type (BAR) automatic adjustment block on the shields of the PV-24/30 type 
power accumulator system power feeders of railway and metropolitan automation and telemechanics 
devices, which operates in "automatic" and "artificial" adjustment mode.The charging-feeding devices of 
the previous period, which worked in the buffer mode, were replaced by a modernized stand mounted with 
an "arb" type block, which is distinguished by high reliability, which significantly reduces the number of 
irregularities and, in the event of opening the battery set, provides independent feeding of the relay under 
load. 
 
Keywords:  
buffer cycle. Alarms, centralization and blocking. 
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ქარის გენერატორების პერსპექტივები საქართველოში 
 

მერაბ შვანგირაძე, პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  

ელ. ფოსტა:  shvango@gmail.com 

ვაჟა შილაკაძე, ასოც. პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  

ელ. ფოსტა: v.shilakadze@gtu.ge 

ქეთევან ინაშარიძე, ასოც. პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. 

უნივერსიტეტი, ელ. ფოსტა:  keti1@inbox.ru 

 

რეზუმე:  

ქარის გენერატორების ფრთებს მოეთხოვებათ კომპლექსური თვისებები, მაღალი სიმტკიცე და 

მცირე მასა. ეს თანაფარდობა იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ მისი მიღწევა არსებული 

ტრადიციული მასალებით შეუძლებელია. ერთად ერთ საშუალებას სასურველი შედეგის 

მიღების თვალსაზრისით წარმოადგენს პოლიმერული კომპოზიციური მასალების გამოყენება. 

პოლიმერული კომპოზიციური მასალა ორი კომპონენტისგან შედგება, ბოჭკოვანი არმირების 

მასალა და შემკვრელი პოლიეთერის ან ეპოქსიდის ფისის სახით. არმირების ბოჭკოს სახით 

შედარებით მცირე და ე.წ. საყოფაცხოვრებო ქარის გენერატორებისათვის გამოიყენება მინის 

ბოჭკო, ხოლო მძლავრ ქარის გენერატორებში ანუ ქარის ელექტროსადგურებში იყენებენ 

ნახშირბადის ბოჭკოს. ნახშირბადის ბოჭკო მინის ბოჭკოსთან შედარებით 8-10-ჯერ ძვირია. 

საინტერესო მასალას წარმოადგენს ბაზალტის ბოჭკო, რომელიც იწარმოება საქართველოში. 

ქ.რუსთავში ფუნქციონირებს ქარხანა “Basalt Fibers”, რომელიც ბოჭკოს საწარმოებლად 

ნედლეულის სახით იყენებს ქ.მარნეულის ვულკანური წარმოშობის ქანებს. ქარხანა “Basalt 
Fibers” აწარმოებს ბაზალტის ბოჭკო-ძაფს, მისგან ნაქსოვ ტილოს და ბაზალტის ბამბას. ქარის 

გენერატორის ფრთების დასამზადებლად ჩვენ ვიყენებთ ბაზალტის ნაქსოვ ტილოს. 

მოცემული ტექნოლოგიის განხორციელების მიზნით დავამზადეთ ფორმები, რომლებიც 

საშუალებას გვაძლევენ დავამზადოთ ფრთები  სიგრძეებით: 1 მ, 1,8 მ, 2,3 მ. და 4 მ. 

პოლიმერიზაციის პროცესი შეიძლება განხორციელდეს ინიციატორისა და დამაჩქარებელის 

გამოყენებით ან ინიციატორისა და ტემპერატურული ზემოქმედებით. ამიტომ 4 მ. სიგრძის 

ფრთების ფორმები დავამზადეთ ლითონის კონსტრუქციისგან, შიგა გამახურებლების 

გამოყენებით. დანარჩენი ფორმები ხისგან გვაქვს დამზადებული. ფრთები გარსული ფორმისაა 

(შიგა სიცარიელით), რაც დამატებით წონის შემცირების შესაძლებლობას იძლევა. საბოლოოდ 

შევქმენით ბაზალტის ბოჭკოს გამოყენებით ქარის გენერატორის ფრთების დამზადების 

ტექნოლოგია. შემუშვებული ტექნოლოგიით დავამზადეთ ქარის გენერატორების როტორები 

დიამეტრებით: 2,6 მ, 5მ, 6მ და 9,2 მ.  

 

საკვანძო სიტყვები:  

ბოჭკო, ბაზალტი, კომპოზიტი, ფრთა, ქარის როტორი. 

 

მეოცე საუკუნის ბოლოს ეკოლოგიური პრობლემები განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ 

მოექცა. მთავარ ამოცანას ამ თვალსაზრისით წარმოადგენს ენერგიის გამომუშავება წვის 

პროცესების გარეშე. პრობლემის გადაწყვეტის ერთ-ერთ ეფექტურ გზას ალტერნატიული 

ენერგიის წყაროების (მზის ენერგია, ქარის ენერგია, ოკეანის ტალღების ენერგია და სხვა) 

გამოყენება წარმოადგენს. ალტერნატიული ენერგიის წყაროებს შორის პრიორეტიტული 

mailto:%20%20shvango@gmail.com
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ადგილი ქარის ენერგეტიკას უჭირავს [1]. ამ მიმართულებით სამუშაოები ადრეც 

მიმდინარეობდა, კერძოდ პირველი ქარის ენერგო დანადგარები  XX საუკუნის 30-იანი წლებში 

დამზადდა, მაგრამ ამ მიმართულებამ სამრეწველო ხასიათი ვერ მიიღო, რადგან როტორის 

დასამზადებელი ეფექტური მასალები არ არსებობდა. ქარის ენერგეტიკის განვითარებას 

მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა ბოჭკოვან კომპოზიციური მასალების შექმნისა და გამოყენების 

ტექნოლოგიების განვითარებამ. ცნობილია, რომ ქარის ენერგო დანადგარის ყველაზე 

ორიგინალურ კვანძს, ენერგიის მიმღები ქარის როტორი წარმოადგენს. მას მცირე მასის 

პირობებში მაღალი სიმტკიცე, ანტიკოროზიულობა და ხანგამძლეობა მოეთხოვება. ამ 

თვისებების უზრუნველყოფა სწორედ ბოჭკოვან კომპოზიციური მასალებით არის 

შესაძლებელი  [2]. ამჟამად მზადდება, როგორც მიკრო და მცირე სიმძლავრის 0,5-20 კვტ. 

ენერგო დანადგარები, ასევე რამდენიმე მეგავატი სიმძლავრის ელექტრო სადგურები. მათი 

როტორების დასამზადებლად ძირითადად იყენებენ მინის და ნახშირბადის ბოჭკოებს (მაგ. 

ფირმები Enercon, Windblat). მინის ბოჭკო დაბალი ღირებულებისაა ნახშირბადის ბოჭკოსთან 

შედარებით, მაგრამ მას ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სახიფათო თვისებები გააჩნია, რადგან 

მისი ბასრი ელემენტები ადვილად აღწევენ სასუნთქ ორგანოებში. ნახშირბადის ბოჭკოს 

ღირებულება 7-10-ჯერ აჭარბებს მინის ბოჭკოს ღირებულებას. 

პოლიმერული კომპოზიტების ტექნოლოგიებში ბოლო პერიოდში ყურადღებას იპყრობს 

ბაზალტის ბოჭკო, რომელიც მინის ბოჭკოსთან შედარებით უფრო მეტი სიმტკიცით 

გამოირჩევა, უსაფრთხოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და ფასიც პრაქტიკულად იგივე აქვს 

რაც მინის ბოჭკოს. იგი იწარმოება ვულკანური წარმოშობის ბაზალტის ქანებისგან, რომლებიც 

დიდი რაოდენობით მოიპოვება დედამიწის ზედაპირზე და ადვილად ხელმისაწვდომია. 

იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოში კერძოდ მარნეულის რეგიონში მაღალი ხარისხის 

ბაზალტის ქვის კარიერებია, XX საუკუნის 90-იანი წლებში ქ.რუსთავში გაერთიანება 

“აზოტთან” შეიქმნა ბაზალტის ბოჭკოს მწარმოებელი საწარმო Ltd “Basalt Fibers”. ამჟამად 

საწარმო დამოუკიდებლად ფუნქციონირებს, უშვებს ბაზალტის ძაფს, მისგან ნაქსოვ „ტილოს“ 
და ბაზალტის ბამბას. 

ჩვენ ვმუშაობთ ტექნოლოგიაზე, რომლის მეშვეობით ბაზალტის ბოჭკოს საფუძველზე 

შექმნილი კომპოზიციური მასალის გამოყენებით შეგვიძლია დავამზადოთ ქარის 

გენერატორის როტორის ფრთები [3]. 

შემოთავაზებული ტექნოლოგიის თანახმად როტორის ფრთები მზადდება ბაზალტის 

ძაფით ნაქსოვი მასალისგან (სურ.1). შემკვრელად ვიყენებთ პოლიეფირს ორი დამატებითი 

კომპონენტით ანუ კატალიზატორით, რომელთაგან პირველი წარმოადგენს პოლიმერიზაციის 

პროცესის ინიციატორს (ეთილ მეთილ კეტონის ზეჟანგი), ხოლო მეორე აღნიშნული პროცესის 

დამაჩქარებელს (კობალტის ნაფტენატი). ეს კომპონენტები ფრიად მცირე დოზით შედიან 

შემკვრელში, დაახლოებით 0,5-1%.  
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              სურ. 1. ბაზალტის ზაფი და ნაქსოვი                    სურ. 2. ფრთის ფორმა ხისგან L=2,3 მ. 

 

 
 

სურ. 3. ქარის როტორის ოთხ მეტრიანი ფრთის უკანა ზედაპირის ლითონის ფორმა შიგა 

გამახურებლებით (ტენები) 

 

ფრთების ფორმირებისთვის დავამზადეთ ხის (სურ. 2) და ლითონის ფორმები (სურ. 3). 

ფორმაში მრავალ ფენად ჩალაგდება თარგზე გამოჭრილი ბაზალტის ნაქსოვ მასალა და თან 

თითოეული მათგანი დაიფარება კატალიზატორებით აღჭურვილი პოლიეფირის შემკვრელი 

ფისით. ლითონის ფორმაში განლაგებულია გამახურებლები, რაც პოლიმერიზაციის პროცესს 
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აჩქარებს. ფორმები გვაქვს ფრთის წინა და უკანა ზედაპირებისათვის. შესაბამისად ვამზადებთ 

ამ ორივე მხარეს. ფორმებში პოლიმერიზაციის დასრულების შემდეგ ვღებულობთ ფრთის 

გამყარებულ წინა და უკანა ზედაპირებს (სურ. 4), რომლებსაც ერთმანეთთან ვაწებებთ. 

შემდგომში მიმდინარეობს ე.წ. მოსაპირკეთებელი სამუშაოები: ზუმფარით დამუშავება, 

საგოზავით დაფარვა, ზუმფარით წმინდათ დამუშავება და პოლიმერული საღებავით შეღებვა, 

რითაც საბოლოოდ დასრულდება ფრთის დამზადების პროცესი. ჩვენს მიერ დამზადებული 

ფორმების საშუალებით დავამზადეთ 1 მ; 1,8 მ; 2,3 მ და 4 მ სიგრძის ფრთები ბაზალტი ბოჭკოს 

პოლიმერული კომპოზიტისგან. 4 მ-იანი ფრთებით დავაზადეთ ქარის როტორი დიამეტრით 

8,5 მ. (სურ. 6). ასეთი როტორი იძლევა 7-8 კვტ. სიმძლავრის ქარის გენერატორის დამზადების 

საშუალებას. 

 

 
 

სურ. 4. ოთხ მეტრიანი ფრთის წინა და უკანა ზედაპირები დამზადებული  

ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტისგან 

 

ფრთის სიმტკიცის დასადგენად ვიყენებთ ქარის ზემოქმედების შედეგად განვითარებული 

ძალების საანგარიშო ემპირიულ ფორმულებს რომლებიც აეროდინამიურ მილში გამოცდების 

შედეგადაა მიღებული. იმის გამო, რომ ფრთები გარსული ფორმისა ისინი განიცდიან რთულ 

დეფორმაციებს, კერძოდ წინა ზედაპირზე მოქმედებენ გამჭიმავი ძაბვები, უკანა ზედაპირზე - 

მკუმშვი ძაბვები, ხოლო ჩამაგრების ადგილას მღუნავი ძაბვები [4,5]. ღუნვის და გაჭიმვის  

სიმტკიცეზე გამოვიკლიეთ ბაზალტის ბოჭკოს ნაქსოვის სხვადასხვა ფენების რაოდენობით 

დამზადებული ნიმუშები. ამ მონაცემების და ქარის ზეწოლით გამოწვეული ძაბვების ანალიზი 

საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ დამზადებულ ფრთაში ბაზალტის ნაქსოვი ფენების 

რაოდენობა და მათი გადანაწილება ფრთის სიგრძეზე. ფრთის წვერთან ფენების რაოდენობა 

მნიშვნელვნად მცირდება, როცა ჩამაგრების ადგილას, ტართან მათი რაოდენობა გაცილებით 

მეტია. ამ საკითხებზე გამოქვეყნებული გვაქვს არა ერთი სტატია და გაკეთებული გვაქვს 

მოხსენებები არა ერთ საერთაშორისო კონფერენციაზე.  
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სურ. 5. ბაზალტის პოლიმერული კომპოზიციური მასალის 9,2 მ  

დიამეტრის ქარის 

 

საქართველოში ქარის ენერგეტიკის განვითარებისთვის კარგი პირობები არსებობს. 

მრავლადაა ადგილები სადაც ინტენსიურია ქარის ნაკადები. ჩვენ ვმუშაობთ ე.წ. პერსონალური 

ქარის გენერატორების დამზადების ტექნოლოგიის მიმართულებით. ნიშანდობლივია, რომ 

ქარის როტორების დამზადებისათვის ვიყენებთ ადგილობრივ ნედლეულს, ბაზალტის 

ბოჭკოს. პერსონლური ქარის გენერატორები 0.5 კვტ.-დან 10 კვტ.-მდე ეფექტურია პირადი 

გამოყენებისათვის. მათი ექსპლუატაცია შეუძლიათ ერთ ან რამდენიმე ოჯახს ერთად. 

საამისოდ საქართველოში კარგი პირობებია. 
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Summary: 

The blades of wind generators require complex properties, the high strength and low mass. Moreover, 
the strength/mass ratio is so important that it is impossible to achieve it with existing traditional, metal or 
wood materials. The only way to achieve the desired result is to manufacture the blades using polymer 
composite materials. The polymer composite material consists from two components. These are fiber 
reinforcing material and binder in the form of polyester or epoxy resin. As the reinforcement fibers in 
relatively small and so-called. household wind generators are used glass fibers, while carbon fibers are used 
in high-power wind generators for wind power plants. It should also be mentioned that carbon fiber is up to 
8-10 times more expensive than glass fiber. Basalt fiber is also an interesting material. It is noteworthy that 
basalt fiber is produced in Georgia. The factory "Basalt Fibers" operates in Rustavi, which uses rocks of 
volcanic origin in Marneuli as raw material for fiber production. These rocks are geologically young rocks 
and are therefore characterized by high quality. Based on the above mentioned, we decided to explore the 
possibility of making household wind generators using basalt fiber. By Rustaveli National Science 
Foundation we were supported and is funded our research work. 

The enterprise "Basalt Fibers" produces basalt fiber, woven canvas and basalt wool. We use basalt woven 
canvas to make wind generator blades. In order to implement the given technology, we have prepared 
moulds that gives the possibility to manufacture blades with following lengths: 1 m., 1.9 m., 2.3 m. And 4 
m. The polymerization process would be carried out using an initiator and accelerator or by exposure to the 
initiator and temperature. Thus we manufacture the blades of 4 m in length from a metal structure, using 
internal heaters. The rest of the moulds are made of wood. The blades are shell structures (with internal 
cavities) to give possibility of additional decreasing in weight. Finally by us is developed the technology of 
manufacturing wind generators blades using basalt fiber. With the developed technology we manufacture 
wind generator rotors with following: 2.6 m, 5m, 6 m and 9.2 m. 
 

Keywords: 
Fiber, Basalt, Composite, Wing, Wind rotor. 
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საქართველოს რკინიგზის სიმძლავრის გაზრდის შესაძლებლობები ვაგონთა 
ინტენსიური გამოყენებით 

 

პეტრე ქენქაძე, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სტუ,  

ელ. ფოსტა: p.qenqadze@gtu.ge 

ავთანდილ შარვაშიძე, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სტუ,  

ელ. ფოსტა: a.sharvashidze@gtu.ge 

 გიორგი კაციტაძე, დოქტორანტი, სტუ,  

ელ. ფოსტა: Giorgi.Katsitadze@railway.ge 

 

რეზიუმე:  

სტატიაში განხილულია საქართველოს რკინიგზის წინაშე მდგარი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

პრობლემის, ცალკეული ხაზების გადაზიდვითი სიმძლავრის ლოკალურად გადიდების 

აქტუალური საკითხები. მოყვანილია გადაზიდვისუნარიანობის ამაღლების კონკრეტული 

მეთოდები და საშუალებები სატვირთო ვაგონის მწარმოებლურობის გაზრდის გზით, მათი 

ინტენსიური გამოყენების საფუძველზე. 

   

საკვანძო სიტყვები:  

სატვირთო ვაგონი, რკინიგზის სიმძლავრე, გადაზიდვის უნარი, ტვირთები, ინტენსიფიკაცია. 

 

შესავალი: 

საქართველოს რკინიგზის (ახლო წარსულში ამიერკავკასიის რკინიგზის) სიმძლავრის 

გაზრდა ერთ-ერთი აქტუალური პრობლემა იყო მთელი მისი არსებობის განმავლობაში, ხოლო 

მას შემდეგ, რაც დამოუკიდებლობის წლებში საქართველოს რკინიგზა სატრანზიტო გზად 

გადაიქცა, ეს აქტუალობა ერთი-ორად გაიზარდა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ წინა პერიოდში ამიერკავკასიის რკინიგზა ერთ-ერთი მოწინავე 

იყო იმ 32 რკინიგზას შორის, რაც მაშინდელ საბჭოთა კავშირში არსებობდა, მაგრამ 

დღეისათვის, როცა საქართველოს რკინიგზა დამოუკიდებელი ქვეყნის სტატუსით ჩართულია 

მსოფლიოს ეკონომიკურ სისტემაში და მის ტერიტორიაზე მოძრავი ტვირთების უდიდესი 

პროცენტი სატრანზიტოა, წინა პერიოდში არსებული ტექნიკური აღჭურვილობა და 

(მოძველებული) ტექნოლოგიები უკვე აღარ არიან საკმარისი რკინიგზის მიმართ თანამედროვე 

ეტაპზე წაყენებული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 

მართალია წინა პერიოდში არსებული გეგმიური სისტემისაგან განსხვავებით, რომელიც 

გამოირჩეოდა ტვირთნაკადების მაღალი სტაბილურობით, დღევანდელ პირობებში 

ტვირთნაკადების ცვალებადობის დიაპაზონი შედარებით მაღალია, მაგრამ არის ცალკეული 

(საკმაოდ ხანგრძლივი) პერიოდები (მსოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკური, 

გეოსტრატეგიული, რეგიონალური და სხვა პროცესებიდან გამომდინარე), როცა საჭირო ხდება 

რკინიგზის მაქსიმალურად შესაძლო სიმძლავრის რეალიზება.  

ასეთ სიტუაციებში, მიუხედავად იმისა, რომ თეორიული გაანგარიშებებით არსებობენ 

საქართველოს რკინიგზის ცალკეულ პოლიგონებზე სათანადო რეზერვები [1], ხშირ 

შემთხვევაში ამ სიმძლავრის რეალიზება ვერ ხერხდება. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამიერკავკასიის რკინიგზას თავისი არსებობის პერიოდში ვიდრე 

1991 წლამდე, გავლილი ჰქონდა განვითარების ყველა (სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო და 
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ორგანიზაციულ-ტექნიკური) ეტაპი (გადასარბენების დამოკლება ერთლიანდაგიან უბნებზე 

და დაგრძელება ორლიანდაგიანებზე გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით, ნახევრად 

ავტომატური ბლოკირებისა და შემდგომში ავტომატური ბლოკირების ფუნქციონირება, 

ელექტრიფიცირების შემოღება და შესაბამისად თბოწევიდან ელექტრულ წევაზე გადასვლა 

მატარებლის ბრუტომასის შესაბამისი გადიდებით, ორლიანდაგიანი ჩანართების გამოყენება 

და ეტაპობრივად ორლიანდაგიან უბნებზე გადასვლა და სხვა), მაგრამ ზემოთ ხსენებულ 

ექსტრემალურ სიტუაციებში (მაქსიმალური სიმძლავრის რეალიზების აუცილებლობა) 

დღევანდელი საქართველოს რკინიგზა ხშირად ვერ ჭრის ხოლმე მის წინაშე დასმულ 

პრობლემას. ამ დროს გამორიცხულია, რკინიგზის სიმძლავრის გაზრდის რომელიმე 

გრძელვადიანმა ღონისძიებამ რაიმე სახის დადებითი შედეგი მოიტანოს; საჭირო ხდება 

უმოკლეს ვადებში განსახორციელებლად შესაძლებელი (ლოკალური) საშუალებების 

(მეთოდის/ების) გამოყენება. აი ასეთ საშუალებად გვესახება საქართველოს რკინიგზაზე 

მიმოქცევაში მყოფი სატვირთო ვაგონების ინტენსიური გამოყენება მათი მწარმოებლურობის 

გაზრდის მიზნით. 

 

ძირითადი ნაწილი: 

იმისათვის რომ დადგინდეს, რომელი სახეობის ვაგონების ინტენსიური გამოყენებაა 

შესაძლებელი საქართველოს რკინიგზის გადაზიდვით პროცესში, აუცილებელია 

გაანალიზებული იქნეს ტვირთნაკადების სტრუქტურა ბოლო პერიოდში. ზოგადად, უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ ამიერკვკასიის რკინიგზაზე წინათ და საქართველოს რკინიგზაზე 

დღეისათვის, გადასაზიდი ტვირთების მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს თხევადი ტვირთები, 

ძირითადად აზერბაიჯანის ნავთობისა და ბოლო პერიოდში ყაზახეთიდან წამოსული 

ნავთობის გარკვეული წილის ხარჯზე; სხვა თხევადი ტვირთების (ქიმიური და სოფლის 

მეურნეობის) პროცენტული წილი გაცილებით ნაკლებია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 

საქართველოს რკინიგზაზე გადასაზიდი ტვირთები გაერთიანდა ორ ძირითად ჯგუფში  

მშრალი და თხევადი ტვირთები. საქართველოს რკინიგზაზე გადასაზიდი მშრალი და 

თხევადი ტვირთების პროცენტული თანაფარდობა ბოლო ათწლეულში, მოყვანილია ნახ. 1-ზე.  

როგორც ნახაზიდან ჩანს, 2010-დან 2016 წლის ჩათვლით გადაზიდული მშრალი და 

თხევადი ტვირთების პროცენტული თანაფარდობა თითქმის ერთნაირია და უახლოვდება 

50%-ს (მშრალი ტვირთები 49,3%, თხევადი ტვირთები 50,7%). 2016 წლის შემდეგ თხევადი 

ტვირთების მოცულობა მნიშვნელოვნად მცირდება, საშუალოდ 28-29%-მდე, რისი მიზეზიც 

მილგამტარი ტრანსპორტის მხრიდან კონკურენციის მაღალი დონეა. ზოგადად 2010-20 

წლების მონაცემებით გადაზიდული მშრალი ტვირთების საშუალო პროცენტი შეადგენს 57,5-

ს, ხოლო თხევადი ტვირთებისა  42,5-ს.  

როგორც ცნობილია თხევადი ტვირთების (ჩვენ შემთხვევაში ნავთობი და 

ნავთობპროდუქტები) გადასაზიდად მხოლოდ ცისტერნების გამოყენებაა შესაძლებელი. 

განვიხილოთ თუ რა საშუალებები არსებობს ცისტერნების ინტენსიური გამოყენებისა, რომ 

შესაძლებელი გახდეს საქართველოს რკინიგზის მთავარ მაგისტრალზე სიმძლავრის, 

კონკრეტულად, გადაზიდვის უნარის გაზრდა. 

იმის გამო, რომ ცისტერნების შეცვლა სხვა ტიპის ვაგონებით შეუძლებელია, ისევე 

როგორც სხვა დანარჩენი სახის სპეციალური ვაგონებისა, მათი რეგულირების საკითხი საერთო 

სავაგონო პარკში წყდება პრაქტიკულად იზოლირებულად. რკინიგზის მართვის 

ხელმძღვანელი ორგანოები უძლურნი არიან კომპლექსურად არეგულირონ ცისტერნები სხვა 

სახის ვაგონებთან ერთად, ან სხვადასხვა თანამედროვე ინტენსიური მეთოდების 
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(ტექნოლოგიების) გამოყენებით გაზარდონ მათი მწარმოებლურობა. ამ შემთხვევაში 

ცისტერნების ინტენსიური გამოყენების მეთოდად შეიძლება განვიხილოთ მათი 

ტრანსპორტირების ვადების შემცირება. ამ უკანასკნელის განხორციელება ჩვენ რეალობაში 

შეიძლება მოხდეს უბნებზე ცისტერნებისაგან შემდგარი ტრანზიტი მატარებლების 

დაჩქარებული გატარებითა და დაცლა-დატვირთვისა და ტექნიკურ სადგურებში მათი ყოფნის 

დროის შემცირებით. 

 
ნახ. 1. საქართველოს რკინიგზაზე გადაზიდული მშრალი და თხევადი ტვირთების პროცენტული 

თანაფარდობა ბოლო ათწლეულში 

1. მშრალი ტვირთები, 2. თხევადი ტვირთები 

 

დაცლა-დატვირთვის სადგრებში ცისტერნის დამუშავებაზე გამოყოფილი 

ტექნოლოგიური დროის შემცირება პრაქტიკულად შეუძლებელია, რადგანაც ეს პროცესები 

ხორციელდება მკაცრად დადგენილი სტანდარტების მიხედვით, რამეთუ 

ნავთობპროდუქტების აბსოლუტური უმრავლესობა გადის საშიში ტვირთების კატეგორიაში 

და დამუშავების (დაცლა, დატვირთვა) დროს მოითხოვენ დადგენილი წესების განუხრელ 

დაცვას.  

რაც შეეხება ტექნიკურ სადგურებში ტექნოლოგიური დროების შემცირებას, 

საქართველოს რკინიგზის მთავარ მაგისტრალზე, სადაც ეს მარშრუტები კურსირებენ 

ტრანზიტი მატარებლების რანგში, სულ განლაგებულია ოთხი ტექნიკური სადგური: 

თბილისი-დამხარისხებელი, ხაშური-საუბნო, ზესტაფონი-საუბნო და სამტრედია-

დამხარისხებელი. ამ სადგურებიდან სადგურ ხაშურში წყვილი მიმართულების 

მატარებლებისთვის ტექნიკურ და კომერციულ დათვალიერებაზე ტექნოლოგიურად 

გამოყოფილი დროის შემცირება ფაქტიურად შეუძლებელია, რადგანაც წინ ურთულესი 
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ხაშური-ზესტაფონის უბანია და მატარებელთა მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მიზნით ხსენებული დროების დაცვა იქნება აუცილებელი. იგივე მდგომარეობა იქნება სადგურ 

ზესტაფონშიც კენტი მიმართულების მატარებლებისათვის, იმავე მიზეზით. დარჩენილ ორ 

სადგურში როგორც არ უნდა შევამციროთ ტექნოლოგიური დრო (ყველაზე კარგ შემთხვევაში               

10-15%-ით, რაც რეალობაში შეადგენს 3,5-5,0 წუთს), ეს კორექტირებული დროები ვერავითარ 

ქმედით გავლენას ვერ მოახდენენ ცენტრალური მაგისტრალის სიმძლავრის გაზრდაზე. ეს 

ღონისძიება ეფექტური იქნებოდა მაშინ, ტექნიკური სადგურების რიცხვი მარშრუტზე მინიმუმ 

10-ის ტოლი მაინც რომ ყოფილიყო.   

ამგვარად, რჩება მხოლოდ მატარებელთა მოძრაობის სიჩქარის გაზრდა, მხედველობაში 

გვაქვს საუბნო სიჩქარე. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მატარებლის მოძრაობის საუბნო სიჩქარე 

მიიღება რკინიგზის საექსპლუატაციო მუშაობის მრავალი ელემენტისა და პარამეტრის 

მონაწილეობით (რკინიგზის ხაზის გეგმა და პროფილი, წევის სახეობა, ლიანდაგის 

მდგომარეობა, საგადასარბენო სვლის დროები, სასადგურო ინტერვალები, სამგზავრო 

მოძრაობის ზომები და სხვ.). ისე რომ საუბნო სიჩქარე არის კონკრეტული უბნის მუშაობის 

ერთ-ერთი რეზულტატური მაჩვენებელი, რომლის თუნდაც ერთი ერთეულით გადიდება 

ურთულესი საკითხია, მაგრამ საჭიროების დროს შესაძლებელი. 

კონკრეტული რკინიგზის (მიმართულება, მაგისტრალი, უბანი) სიმძლავრეში 

იგულისხმება მისი გამტარობისა და გადაზიდვის უნარი. სავირთო მატარებელთა მოძრაობის 

სიჩქარის ამაღლება გამოიწვევს სიმძლავრის ისეთი მნიშვნელოვანი პარამეტრის გაზრდას, 

როგორიც რკინიგზის გადაზიდვის უნარია.  

როგორც ცნობილია უბანზე მატარებლის (ვაგონის) ყოფნის დრო განისაზღვრება 

ზოგადი ფორმულით: 𝑡უბ = ℓსრ𝑣საუ
, სთ;                                                                (1) 

სადაც ℓსრ − ვაგონის სრული რეისი, კმ; 

            𝑣საუ − მატარებლის მოძრაობის საუბნო სიჩქარე, კმ/სთ. 

ვაგონის ყოფნის დრო უბანზე გაზრდილი საუბნო სიჩქარის პირობებში (𝑣საუ
′ ) 

შემცირდება 𝑡უბ
′  სიდიდემდე, ანუ   𝑡უბ

′ = ℓსრ𝑣საუ
′ , სთ;                                                              (2) 

ვაგონის ბრუნვა გაზრდილი საუბნო სიჩქარის პირობებში იქნება: 𝜗′ = 𝜗 − ∆𝜗 = 𝜗 − 124( ℓსრ𝑣საუ
− ℓსრ𝑣საუ

′ ) ,დღეღამე;                        (3) 
სადაც  𝜗 − ვაგონის ბრუნვა საუბნო სიჩქარის გადიდებამდე, დღეღამე; 

            ∆𝜗 − სიდიდე, რომელიც გვიჩვენებს ვაგონის ბრუნვის დაჩქარებას დღეღამე; 

            𝑣საუ
′ − გაზრდილი საუბნო სიჩქარის მნიშვნელობა, კმ/სთ; 

№1 ცხრილში მოყვანილია საქართველოს რკინიგზის მუშაობის ზოგიერთი 

მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი ბოლო წლებში. 

№1 ცხრილში მოყვანილ მონაცემებს ვიყენებთ კონკრეტული ანგარიშების 

ჩასატარებლად.  𝑡უბ = ℓსრ𝑣საუ
= 552,631,74 = 17,47 სთ; 𝑡უბ

′ = ℓსრ𝑣საუ
′ = 552,632,74 = 16,88; 
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𝜗′ = 𝜗 − ∆𝜗 = 3,57 − 124 (17,47 − 16,88) = 3,570 − 0,024 = 3,546 დღეღამე. 
ცხრილი 1. საქართველოს რკინიგზის მუშაობის ზოგიერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი1 

№ პარამეტრები 
აღნიშვ. 

განზომ. 

წლები საშ. 

მნიშვნ. 2012 2014 2016 2018 2020 

1 ვაგონის რეისი ℓსრ, კმ 578 548 545 567 525 552,6 

2 საუბნო სიჩქარე 𝑣საუ, კმ/სთ 32,6 31,7 31,9 41,4 32,2 31,74 

3 ვაგონის ბრუნვა 𝜗, დღეღამე 4,05 3,82 3,46 3,21 3,31 3,57 

4 
ცისტერნ. მუშა 

პარკი 

𝑛მუშ, 

ვაგონი 
1487 1157 1359 1020 1038 1212,0 

1  მონაცემები აღებულია „სს საქართველოს რკინიგზის“ სატვირთო გადაზიდვების 

პროგრამა „RAPL“-ის საცნობარო მასალებიდან. 

ამრიგად, საუბნო სიჩქარის ერთი ერთეულით ამაღლებამ გამოიწვია ვაგონის ბრუნვის 

დაჩქარება 0,024 დღეღამით. ახლა ვნახოთ, თუ რა ეფექტს იძლევა ვაგონის ბრუნვის დაჩქარება 

და როგორ იზრდება ამ დროს რკინიგზის ხაზის გადაზიდვის უნარი. 

უპირველეს ყოვლისა, სავაგონო პარკის ეკონომია (∆𝑛მუშ) ვაგონის ბრუნვის 

დაჩქარებით, იქნება: ∆𝑛მუშ = 𝑛მუშ(𝜗 − 𝜗′);                                                           (4) 
სადაც  𝑛მუშ − ცისტერნების არსებული მუშა პარკია. ∆𝑛მუშ = 1212(3,570 − 3,546) = 1212 ∙ 0,024 = 29,088 ≈ 30 ვაგონი. 

კონკრეტული რკინიგზის ხაზის წლიური გადაზიდვისუნარიანობა განისაზღვრება 

შემდეგი ფორმულით [2]: Γ = 365 ∙ 𝑛სატ ∙ 𝑄ბრ ∙ 𝜑,    მლნ.ტ. ნეტო;                                            (5) 
სადაც  𝑛სატ − სატვირთო მატარებლის ზომები დღეღამეში კონკრეტული რკინიგზის ხაზის 

ერთ მიმართულებაზე; 𝑄ბრ − მატარებლის ბრუტომასა, ტ; 𝜑 − მატარებლის ნეტომასის ფარდობა ბრუტომასასთან. 𝜑-ს მნიშვნელობა 

სხვადასხვაა, მძიმე ტვირთების გადაზიდვის დროს, მისი მნიშვნელობა 

მერყეობს 0,73−0,76-ის ფარგლებში, მსუბუქი ტვირთების დროს 𝜑 = 0,6 −0,70. ზოგად ანგარიშებში იღებენ 𝜑-ის მნიშვნელობას 0,68-ის ტოლად [3]. 

როგორც საქართველოს რკინიგზის ცალკეულ უბნებზე მატარებელთა მასის ნორმების 

ანალიზმმა გვიჩვენა, მატარებლის საშუალო ბრუტომასა წყვილ მიმართულებაზე შეადგენს 

2950 ტ-ს, ხოლო კენტზე  2300 ტ-ს. რადგანაც საქართველოს რკინიგზის პირობებში 

პრივილიგირებულ (სატვირთო) მიმართულებად ითვლება წყვილი მიმართულება, ჩვენ 

ანგარიშებს ვაწარმოებთ წყვილი მიმართულების მიხედვით. 

მატარებლის ნეტომასის გასარკვევად, სიდიდე 𝑄ბრ გავამრავლოთ 𝜑-ზე, ანუ 2950 ∙0,68 = 2006 ტ. მაშასადამე, ერთი მატარებლის მიერ გადაზიდული სუფთა ტვირთის (ნეტო) 

მასა არის 𝑄ნ = 2006 ტ; თუ გავითვალისწინებთ, რომ ერთი ოთხღერძიანი ვაგონის 

ტვირთამწეობა საშუალოდ შეადგენს 60 ტ-ს, მაშინ ვაგონების საშუალო რიცხვი 

შემადგენლობაში იქნება 2006: 60 = 33,43 ≈ 34 ვაგონი. 

საქართველოს რკინიგზაზე დღეღამეში დატვირთული ვაგონები ექვემდებარებიან 

ტრანსპორტირებას მატარებლის საშუალებით დანიშნულების ადგილამდე. ეს სიდიდე, ანუ 

საშუალო ყოველდღიური დატვირთვა (ბოლო წლების მონაცემებით), შეადგენს დაახლოებით 

250 ვაგონს. 250 ვაგონით გადაზიდული ტვირთი იქნება  15000 ტ, რისი განხორციელებაც 
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შესაძლებელია 250: 34 = 7,35 ≈ 8 მატარებლით. თუ ყოველდღიურ დატვირთვას დავუმატებთ 

საუბნო სიჩქარის გაზრდით მუშა პარკიდან გამონთავისუფლებულ 30 ვაგონს, მაშინ 

დატვირთვის სიდიდე გახდება 𝑈დატ
 ′ = 250 + 30 = 280 ვაგონი. ამ უკანასკნელით 

შესაძლებელი იქნება არა 15000 ტ ტვირთის, არამედ 15000 + 30 ∙ 60 = 16800 ტ ტვირთის 

გადაზიდვა. წლის განმავლობაში გადაზიდვისუნარიანობა გაიზრდება 365 ∙ 16800 = 657000 

ტ-ით და ბუნებრივია შესაბამისი ეკონომიკური ეფექტით. 

ამ ზოგადმა გაანგარიშებებმაც გვიჩვენა, თუ როგორი ეფექტურია საუბნო სიჩქარის 

გაზრდა კონკრეტულ სიტუაციებში. ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ იგივე პრინციპით 

შესაძლებელი იქნება იმ მშრალი ტვირთის ინტენსიური გადაზიდვა, რომელთა 

ტრანსპორტირებაც ხორციელდება სპეციალური (ცემენტმზიდი, მარცვალმზიდი) მოძრავი 

შემადგენლობით. ასეთ შემთხვევებში შესაძლებელი იქნება მოკლე დროში („ფორს-მაჟორულ“ 
სიტუაციებში) გაიზარდოს რკინიგზის გადაზიდვითი სიმძლავრე. იმისათვის, რომ 

საქართველოს რკინიგზის პირობებში საუბნო სიჩქარე გაიზარდოს თუნდაც მინიმალური 

სიდიდით, ჩვენი შეფასებით, აუცილებელი იქნება ამ სპეციალური ვაგონებისგან შემდგარმა 

მატარებლებმა იარონ აჩქარებული ან ჩქარი სატვირთო მატარებლების კატეგორიით, რაც 

საგრძნობლად შეამცირებს მარშრუტზე მათ ტრანსპორტირების ვადებს. 

რაც შეეხება სატვირთო სავაგონო პარკის უნივერსალურ (ჩვეულებრივ, 

არასპეციალიზებულ) ვაგონებს, როგორიცაა დახურული, ბაქანი და ნახევარვაგონი, მათი 

მწარმოებლურობის გაზრდის მიზნით, აქაც შესაძლებელია გამოინახოს გარკვეული 

რეზერვები, ძირითადად მათი ინტენსიფიკაცის ხარჯზე. მაგალითად, დახურული ვაგონის 

მწარმოებლურობის გაზრდის მიზნით, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ინტენსიფიკაციის ისეთი 

ეფექტური საშუალება, როგორიცაა ტარა-ცალობრივი ტვირთების დატვირთვის 

რაციონალური სქემების შერჩევა, ასევე მათი ოპტიმალური განლაგება ვაგონის სივრცეში, 

მსუბუქი ტარის გამოყენება მათი შეფუთვის დროს და სხვ. 

ღია მოძრავი შემადგენლობის ინტენსიური გამოყენების მეთოდებში, პირველ რიგში 

შეიძლება განვიხილოთ ნაყარი და დასაყრელი ტვირთების მაქსიმალური შემჭიდროვება 

დატვირთვის დროს. ეს პროცესი ხორციელდება სატკეპნი და ვიბროშემამჭიდროვებელი 

მოწყობილობით; მასიური ტვირთების, კერძოდ, ხე-ტყის გადაზიდვა „ქუდის“ საშუალებით. ამ 

დროს ვაგონის ტვირთამწეობის გაზრდის მიზნით, ანხორციელებენ დატვირვის გაბარიტის 

მოხაზულობის სრულ გამოყენებას.  

ვაგონის ტვირთამწეობის გაზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საშუალებაა ვაგონის 

ტარის შემცირება, მაგრამ ეს უკანასკნელი ისეთი მოცულობითი, რთული საკითხია 

(უპირველეს ყოვლისა ფინანსური თვალსაზრისით), რომ ჩვენი კონკრეტული 

შემთხვევებისათვის სრულიად გამოუსადეგარია. ზოგადად უნდა ითქვას, რომ 

უნივერსალური სატვირთო ვაგონების მიმართ ინტენსიფიკაციით მათი მწარმოებლურობის 

გაზრდის ზემოთ ჩამოთვლილი საშუალებებისა და მეთოდების დაწვრილებითი განხილვა 

სცდება ერთი სამეცნიერო სტატიის ფარგლებს და ჩვენ დავკმაყოფილდებით ამ საშუალებებისა 

და მეთოდების მოკლე აღწერით, რაც ზემოთ არის მოყვანილი. 
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მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რკინიგზის ცალკეულ უბნებს აქვთ გადაზიდვითი 

სიმძლავრის გარკვეული რეზერვი, ხშირად ვერ ხერხდება ამ რეზერვის რეალიზება. ამ დროს 

საჭიროა შესაძლო ლოკალური საშუალებებისა და მეთოდების გამოყენება. ვთვლით, რომ ერთ-
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ერთ ასეთ საშუალებას წარმოადგენს სატვირთო ვაგონის მწარმოებლობის ამაღლება მისი 

ინტენსიფიკაციის გზით.  

ვაგონის მწარმოებლურობის გაზრდა მისი ინტენსიფიკაციის გზით, აჩქარებს მის 

ბრუნვას, ზრდის შესაძლებლობას სრულად იქნეს გამოყენებული ვაგონის ტვირთამწეობა და 

ტევადობა, რაც საბოლოო ჯამში ამაღლებს ხაზის გადაზიდვით სიმძლავრეს.  
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OPPORTUNITIES TO INCREASE THE CAPACITY OF THE GEORGIAN 
RAILWAY WITH INTENSIVE USE OF WAGONS 
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Summary: 
The article deals with one of the most important problems facing the Georgian Railway, the topical issues 
of a local increase in the transportation capacity of individual lines. Specific methods and methods for 
increasing the carrying capacity by improving the performance of cars based on their intensive use are given. 
 

Key words:  
Freight car, railway capacity, carrying capacity, loads, intensification. 
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ეფექტური ბალანსის მიღწევას ლოჯისტიკური ხარჯებს შორის ან ლოგისტიკური რესურსი, 

რომლებიც მიმართულია მომხმარებლის შეკვეთების შესასრულებლად და ლოგისტიკური 

სისტემის მომხმარებლის მომსახურების ხარისხის  დონე.  

ამ ასპექტში, ნებისმიერი ლოგისტიკური სისტემა შეიძლება განიმარტოს, როგორც 

ეფექტური უკუკავშირის მქონე სისტემა. (ნახ. 1). [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ. 1. ლოგისტიკური სისტემა ეფექტური უკუკავშირით 

ლოგისტიკური სისტემის შედეგები დამოკიდებულია მათ სტრუქტურაზე, 

რაოდენობასა და შემადგენლობაზე.  

ლოგისტიკური სისტემის ეფექტურობის შეფასების პროცედურის ფორმალიზებისთვის, 

წარმოგიდგენთ შემდეგ მახასიათებლებს, რომლებიც აჯამებენ ლს ეფექტურობის ზემოთ 

მოცემულ მაჩვენებლებს:  

 მიწოდების დროის სიზუსტე; 

 მიწოდების ადგილის სიზუსტე; 

 მიწოდებული პროდუქციის ნომენკლატურისა და ასორტიმენტის სიზუსტე; 

 მიწოდებული პროდუქციის რაოდენობრივი მაჩვენებლების სიზუსტე; 

 მიწოდებული პროდუქციის ხარისხის მაჩვენებლების სიზუსტე; 

 ფასის შესაბამისობა ბაზრის მოთხოვნებთან. [2] 

განზოგადებული მაჩვენებელი, რომელიც გამოხატავს ლოგისტიკური სისტემის 

ეფექტურობის შეფასებას, შეიძლება გამოიხატოს ფორმულით: Э = ∑ ∑ ∑ 𝑄𝑖𝑗𝑘 − ∑З,𝑠𝑘𝑟𝑗𝑝𝑖                                                                 (1) 

სადაც, 𝑄𝑖𝑗𝑘- k შეკვეთის, j-ური ფუნქციის, i-ური ლოგისტიკური მომსახურების მოცულობა; 
            З - ლოგისტიკური ხარჯები; 

თუ გადავალთ კონკრეტულ მაჩვენებლებზე, მაშინ ლოგისტიკური სისტემის 

ფუნქციონირების ეფექტურობა ტოლი იქნება(0-დან 1-მდე დიაპაზონში) 

 

კოორდინაცია კრიტერიუმით 

„ხარჯები/ეფექტურობა“ 

ლოგისტიკური 

სისტემის რესურსი 

ლოგისტიკური 

ნაკადები 

ლოგისტიკური სისტემის 

მოღვაწეობის შედეგები 

პროდუქტი 

ხარისხი 

ლოგისტიკური 

სისტემის მართვა 

ხარჯები ლოგისტიკურ 

სისტემაში 

შემავალი ბიზნეს-პროცესები გამომავალი 
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Э = ∑ ∑ ∑ Э𝑖𝑗𝑘𝑠𝑘𝑟𝑗𝑝𝑖 ∑З                                                                           (2)                              
სადაც, Эijk- k შეკვეთის, j-ური ფუნქციის, i-ური ლოგისტიკური მომსახურების ეფექტია; 
                 З - ლოგისტიკური ხარჯები; 

აღნიშნული არ ითვალისწინებს მომხმარებლის მომსახურების ხარისხს. თუ ლოგისტიკური 

სისტემის ფუნქციონირების შეფასების სისტემაში შევიყვანთ შეკვეთების ხარისხიანად 

შეფასებას (სერვისული მომსახურება) მიიღებს სახეს: Э = ∑ (ЭiЗk)sk∑З                                                                   (3) 

სადაც,Эk- k შეკვეთის მომსახურების, ლოგისტიკური სისტემის ფუნქციონირების         
ეფექტურობის მაჩვენებელია; Зk- k შეკვეთის ხარისხიანი მომსახურების ხარჯები; 

 ვინაიდან ლოგისტიკური სერვისის (მომსახურების) დონე ზრდის ლოგისტიკური 
სისტემის ფუნქციონირების ეფექტურობას, მომხმარებლის შეკვეთების მომსახურების 
სხვადასხვა ვარიანტის გაანგარიშება საშუალებას მოგვცემს განვსაზღვროთ მაქსიმალური 
ეფექტურობა. 
 ბოლო წლებში კომპანიების ხარჯები სტაბილურად იზრდება, დაკავშირებული ისეთი 

ტიპის ლოგისტიკის ხარჯებთან, როგორიცაა ლოჯისტიკური საინფორმაციო სისტემების 

დანერგვა და ექსპლუატაცია, ლოგისტიკური სისტემების მენეჯმენტი და ლოგისტიკური 

აუთსორსინგი.  

ასს-ში სისტემატური მუშაობა უნდა ტარდებოდეს ტრანსპორტირების ხარჯების 

შესამცირებლად ამის მიღწევის ძირითადი გზა არის ასს-ში სატრანსპორტო საშუალებების 

ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტის გაზრდა, მოვლისა და რემონტის დროის  
ხანგრძლივობის შემცირება, რაც საბოლოოდ ამაღლებს  მწარმოებლურობას.  
 ავტომობილის მწარმოებლურობა დამოკიდებულია სამუშაო დროის გამოყენებაზე. ის 

კი, თავის მხრივ, საიმედოობის მაჩვენებლების მიხედვით იცვლება, რაც განპირობებულია 

ავტომობილის ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტით გამოწვეული მოცდენებით, ე.ი. 

სამუშაო დროის დანაკარგებით. გარბენის ზრდასთან ერთად აღნიშნული მიზეზებით 

გამოწვეული მოცდენა იზრდება და მაშასადამე, მცირდება  ავტომობილის მწარმოებლურობა. 

საწარმოში მოძრავი შემადგენლობის  შეკეთებისა და შენარჩუნების ბიზნეს 

პროცესების აგრეთვე შესაბამისი საინფორმაციო ბაზების არსებობისას, ტექნიკური 

მომსახურების ეფექტურობის მთავარი მაჩვენებელი არის მოძრავი შემადგენლობის  
ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტი (ტმკ). იგი წარმოადგენს ავტომობილის სამუშაო 

მდგომარეობაში ყოფნის დროის შეფარდებას ამ დროისა და მტყუნებათა აღმოფხვრაზე 

დახარჯული დროის ჯამთან. როდესაც მხედველობაში მიიღება ყველა სახის მოცდენა მაშინ 

აღნიშნული მაჩვენებელი შემდეგნაირად იანგარიშება [3,4] 

dRtm.r
t

LB 


1
1                                                          (4) 

სადაც, Lდღ. არის ავტომობილის სადღეღამისო გარბენა-ათასი კმ. 
      Bტმ.რ – ტექნიკურ მომსახურებასა და რემონტზე კუთრი მოცდენა,   სთ/1000კმ. 

ნახ. 2-ზე შედარებისათვის მოცემულია ავტომობილის ტექნიკურად მზადყოფნის 
კოეფიციენტის ცვლილების მრუდები წარმოებისა და ექსპლუატაციის 
სფეროებისათვის [59] 
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ნახ. 2. წარმოების -1 და ექსპლუატაციის -2 სფეროების გავლენა  მოცდენის  

ხანგრძლივობაზე  (ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტზე) 
 

ფაქტობრივად, რაც უფრო ნაკლები მოძრავი შემადგენლობაა  მოცდენილი ტექნიკური 

და სარემონტო სამუშაოებისთვის, მით უფრო მაღალია ტმკ. სატრანსპორტო საშუალების 

შეძენის მომენტიდან მისი რესურსების სრულ ამოწურვამდე ტმკ მუდმივად იკლებს და 

საწარმოს, როგორც მოძრავი შემადგენლობის  მფლობელის ამოცანაა შეანელოს ამ 

კოეფიციენტის შემცირების ტემპი და გაზარდოთ სასარგებლო, კომერციული გარბენი. 

არ აქვს აზრი იმაზე ფიქრს, რომ ავარჩიოთ ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები, 
სითხეები და თუნდაც საწვავი. ამ მიმართულებით, თვითოეულ ავტოპარკს აქვს საკუთარი  

გამოცდილება, თუმცა აქაც საინფორმაციო სისტემა იძლევა ისეთი მოცულობის სტატისტიკის 

მოპოვების საშუალებას, რომელიც ყველაფერს თავის ადგილზე დააყენებს. ერთი რამ ცხადია 

- აუცილებელია ტექნიკური მომსახურებისა და სარემონტო სამუშაოების დროული დაგეგმვა. 

მაგ. დროულად დეტალის შეცვლა, რომელიც   ათასი ლარის ღირებულებისაა,  აგაცილებთ 

შემთხვევით რემონტს, რომელიც ეღირება მაგ. 4 ათასი, ასევე დაგვიანებული ტვირთისთვის 

ჯარიმის გადახდას და რაც მთავარია კომპანიების პრეტენზიებისგან, რომელიც აზღვევს ამ 
ტვირთს.   

საავტომობილო სატრანსპორტო საქმიანობაში სატრანსპორტო საშუალებების 

ექსპლუატაცია წყვეტს ტვირთისა და მგზავრების გადაზიდვის (კომერციული ექსპლუატაცია), 

პარკის  სამუშაო მდგომარეობაში შენარჩუნების და მისი ლოგისტიკის (ტექნიკური ოპერაცია) 

პრობლემებს. ამ შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური ექსპლუატაციის 

ამოცანაა სატრანსპორტო საქმიანობის უზრუნველყოფა ეფექტური და ტექნიკურად 

გამართული მოძრავი შემადგენლობით, ე.ი. საიმედო ტრანსპორტირების პროცესის 

განხორციელების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა. კომერციული ექსპლუატაციის 

ამოცანებია მომსახურე სატრანსპორტო საშუალებების ეფექტური გამოყენება, ხარჯების 
შემცირება და მოგების გაზრდა. 

ავტოტრანსპორტის მუშაობის ეფექტურობაზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი 

შეიძლება განხორციელდეს მოძრავი შემადგენლობის ტექნიკური ექსპლუატაციის 

თვალსაზრისით, რომელიც მოიცავს ადამიანური საქმიანობის საშუალებებს და მეთოდებს, 

რომლებიც მიზნად ისახავს მოძრავი შემადგენლობის ეფექტურ გამოყენებას, საიმედოობას და 

ეკონომიურობის უზრუნველყოფას, მოძრავი შემადგენლობის უსაფრთხოებას და 

გარემოსდაცვით კეთილგანწყობას. 
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Summary:  
today there is no universal method for measuring the effectiveness of the logistics system, which would take 
into account the dynamics of the processes occurring in it, as well as the whole variety of variables that 
determine the processes occurring in it. However, there is one universal parameter that can be used to 
determine the effectiveness of the logistics system as a whole. This parameter represents the logistics costs 
in the supply chain, or the profit received in the process of material flow. You can evaluate the effectiveness 
of the logistics system by comparing the profits and costs incurred in the supply chain. The key to creating 
an effective logistics system is to maintain a balance between the level of logistics service and the amount 
of total costs, one of the priority areas of which is the possibility of improving the quality of the rolling 
stock technical readiness factor. 
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მიდგომებზე. ტრანსპორტში მეცნიერებაზე დაფუძნებული კოორდინირებული მოქმედებების 

შესამუშავებლად აუცილებელია ანალიზების ჩატარება შემდეგი ძირითადი მიმართულებების 

მიხედვით: 

• პრობლემების ანალიზი და ტრანსპორტის როლი TRACECA-სა და  CAREC-ის   ქვეყნების 

ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებაში; 

• TRACECA-სა და  CAREC-ის   ქვეყნების არსებული სატრანსპორტო სივრცის ფორმირება 

და განვითარება  საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით; 

• TRACECA-სა და  CAREC-ის   ქვეყნების ტერიტორიებზე საერთაშორისო სატრანსპორტო 

დერეფნების ქსელის ხარჯთა ეფექტური გამოყენების პირობების შესწავლა; 

• სატრანსპორტო – საექსპედიტორო საქმიანობის და ლოგისტიკის შესწავლა, ასევე 

ტრანზიტზე სხვადასხვა ტიპის სატრანსპორტო საშუალებების ურთიერთქმედება; 

• TRACECA-სა და  CAREC-ის     ქვეყნების ტერიტორიებზე საერთაშორისო სატრანსპორტო 

დერეფნების მონაკვეთებზე საქონლის ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური საბაჟო 

ინფორმაციისა და ლოგისტიკური, სადაზღვევო მომსახურების უსაფრთხოების ერთიანი 

ტექნოლოგიური სისტემის შექმნაზე ორიენტირებული ქმედებების სერიის შემუშავება და 

განხორციელება; 

• საერთაშორისო საკანონმდებლო და ნორმატიულ-სამართლებრივი უსაფრთხოების 

სისტემის შესწავლა და სრულყოფა TRACECA-სა და  CAREC-ის    ქვეყნების სატრანსპორტო 

სისტემის საქმიანობის განვითარების მიზნით; 
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• სატრანსპორტო მომსახურების საერთო ბაზარზე კონკურენტული გარემოს შესწავლა 

და TRACECA-სა და  CAREC-ის    ქვეყნების სატრანსპორტო სისტემების ევროპულ და 

საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებთან ინტეგრაციის ძირითადი მიმართულებები მათი 

ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე; 

• მიმდინარე სატრანსპორტო პრობლემების მოსაგვარებლად მომზადებული 

ეროვნული საკადრო პოტენციალის განვითარების შესაძლებლობების შესწავლის 

მონიტორინგი, აგრეთვე სატრანსპორტო სისტემაში სამეცნიერო პოტენციალის 

კოორდინირებული გამოყენება და განვითარება; 

• ახალი, ეფექტური ტექნოლოგიების კოორდინირებული გამოყენების ფორმების 

მოძიება, რომლებიც უზრუნველყოფენ სატრანსპორტო უსაფრთხოების, ასევე გარემოს 

დაცვითი, ინფორმაციული და ეკონომიკური უსაფრთხოების ამაღლებას TRACECA-სა და  CAREC-

ის   ქვეყნების სატრანსპორტო სისტემაში; 

• TRACECA-სა და  CAREC-ის    ქვეყნების ეკონომიკის ეფექტური განვითარების კვლევები 

სატრანსპორტო პოტენციალის გამოყენების გაუმჯობესებისა და განვითარების მიზნით. 

აღნიშნული მიმართულებების შესასრულებლად აუცილებელია TRACECA-სა და  CAREC-ის   

ქვეყნების ერთობლივი ძალისხმევის კოორდინაცია. აღნიშნული მიმართულებების მიხედვით 

პრობლემების მოგვარება უნდა ეფუძნებოდეს ლოგისტიკური მიდგომებისა და უახლესი 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების პრაქტიკული გამოყენების სფეროს განვითარებას და 

გაფართოებას. ამრიგად, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია საერთაშორისო სატრანსპორტო და 

ეკონომიკური კავშირების განვითარება და TRACECA-სა და  CAREC-ის   ქვეყნების სამეცნიერო 

პოტენციალის აქტიური ერთობლივი გამოყენება. 

ზემოთ ჩამოთვლილი მიმართულებების რეალიზება ხელს შეუწყობს სატრანსპორტო 

კომუნიკაციების ქსელის განვითარებას, TRACECA-სა და  CAREC-ის   ქვეყნების 

მთავრობათაშორისი სატრანსპორტო და ეკონომიკური კავშირების გაფართოებას, მათ 

ტერიტორიაზე სატრანზიტო ტრანსპორტის გააქტიურებას, ევრაზიული და საერთაშორისო 

ტრანსპორტის საერთაშორისო ღირებულების ინფრასტრუქტურის ჩართვის პირობების 

შექმნას. აღნიშნული მიმართულებების დარეგულირება სავალდებულო მოთხოვნაა მსოფლიო 

ბაზარზე ეროვნული სატრანსპორტო სისტემების შენარჩუნებისა და კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლებისთვის. 

ბოლო პერიოდში საქართველოში განხორციელდა ბევრი სამუშაოები, რომლებიც 

ორიენტირებულია ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით და ტექნიკური გადაიარაღებაზე 

ქვეყნის მთელი სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაზე, ზემოთ ჩამოთვლილი 

მიმართულებების შესაბამისად. კერძოდ, უნდა აღინიშნოს, ძირითადი სატრანსპორტო 

მიმართულებებით ახალი მაგისტრალებისა და საგზაო ნაგებობების მშენებლობა, 

აეროპორტების, საზღვაო პორტის მშენებლობა და რეკონსტრუქცია. ასეთი სისტემების 

შემდგომი განვითარება და გაფართოება TRACECA-სა და  CAREC-ის   სხვა ქვეყნებში 

უზრუნველყოფს სატრანსპორტო სერვისების ინფორმაციული უსაფრთხოების ერთიანი 

სისტემის ჩამოყალიბებას და ხელს შეუწყობს TRACECA-სა და  CAREC-ის     სატრანსპორტო 

სისტემის ოპტიმალურ და ოპერატიულ მართვას და ევრაზიულ და საერთაშორისო 

სატრანსპორტო სისტემებთან ინტეგრაციის დაჩქარებას. 

რაც შეეხება განათლებას, TRACECA-სა და  CAREC-ის   ქვეყნების მთავარი პრიორიტეტული 

ამოცანაა მაღალკვალიფიციური და კომპეტენტური პერსონალის მომზადება სტაბილური 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და თანამედროვე სატრანსპორტო სერვისის 

განვითარებაში. ამდენად, აუცილებელია TRACECA-სა და  CAREC-ის   ქვეყნების ტრანსპორტის 



სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია 
TRANSPORT BRIDGE EUROPE-ASIA 

219 

 

სფეროში უმაღლეს სასწავლებლებში საგანმანათლებლო სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება. 

ტრანსპორტში საგანმანათლებლო მომზადების ხარისხის განვითარება თანამედროვე ეტაპზე 

მოითხოვს ახალ მეთოდებსა და ტექნიკას, სატრანსპორტო პროცესების განხორციელების 

მექანიზმებს, სატრანსპორტო სექტორში ინვესტიციების შეფასების მეთოდებს, სწავლების 

მეთოდებისა და სასწავლო გეგმების შემუშავებას. 

მიზანშეწონილია მონიტორინგის უზრუნველყოფა TRACECA-სა და  CAREC-ის   ქვეყნებში 

რეგიონული სასწავლო ცენტრების შექმნაზე, ტრანსპორტში დასაქმებულთა 

შესაძლებლობების განვითარების მიზნით. რეგიონული სასწავლო ცენტრების ჩამოყალიბება 

ხელს შეუწყობს რეგიონულ ურთიერთქმედებას და თანამშრომლობას ტრანსპორტის 

სექტორში საგანმანათლებლო ტრენინგში. ასეთ ცენტრებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ 

სატრანსპორტო წრეებში კავშირების გაძლიერებას და ტრანსპორტის სფეროში უახლესი 

ცოდნის გაცვლისა და გავრცელების ხარჯების შემცირებას. გარდა ამისა, ასეთი ცენტრები 

საშუალებას მისცემს თანამედროვე სასწავლო კურსების ჩატარებას, ასევე დისტანციური 

(ელექტრონული) სწავლების ორგანიზებას. 

დღევანდელი პერსონალის მომზადებაზე ორიენტირებული ზემოაღნიშნული ასპექტებისა და 

ამოცანების განხორციელება უზრუნველყოფს სატრანსპორტო პრობლემების უფრო 

ეფექტურად მოგვარებას, სატრანსპორტო სისტემის ინტეგრაციის დაჩქარებას და სატრანზიტო 

პოტენციალის განვითარებას TRACECA-სა და  CAREC-ის   ქვეყნებში.  

 

ინტერნეტ წყარო: 

-www.traceca-org.org 

-www,carecprogram.org 

 
 

SOME ASPECTS OF DEVELO PING THE TRANSIT POTENTIAL  

OF TRACECA AND CAREC COUNTRIES 

 

Zurab Shengelia, Professor, Georgian Technical University,  
E-mail: z.shengelia@yahoo.com, z.shengelia@gtu.ge 

 
Summary:  
With a favorable transport and geographical position and access to the sea, as well as space, air and sea 
navigation, TRACECA and CAREC countries have unique opportunities to participate in international 
Eurasian transit. The equitable need for further economic reforms for TRACECA and CAREC countries 
raises many common problems in the transport system. In order to solve the mentioned problems, it is 
necessary to develop the scientific aspects of the further development of the transport systems of these 
countries. The scientific aspects should reflect the coordinated opinion of the TRACECA and CAREC 
countries on the prospects for the development of the transport system, the most relevant areas of 
cooperation in the formation of a common transport space, and approaches to the formation of a civilized 
market for transport services. 
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TRACECA, CAREC, Transport system, Transit.  
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დავით ფრიდონაშვილი, ასოც. პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, ელ. ფოსტა: fridonashvilidaviti05@gtu.ge 

 

რეზიუმე: 

ევროპა-აზიის დამაკავშირებელ ტრანსკავკასიურ  მაგისტარულურ გზებზე   ტვირთების  65-

70%  გადაიზიდება საშუალო და მძიმე ტვირთმზიდაობის საავტომობილო ტრანპორტით, 

რომელიც  უარყოფით ეკოლოგიურ ზეგავლენას ახდენს ადამიანის ჯამრთელობაზე, ასევე 

გარემომცველ ფლორასა და ფაუნაზე. ამ პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელია ტვირთის 

გადამზიდი ტრანსპორტის ორი კონკურენტული სახეობის - სატვირთო ავტომობილების და 

რკინიგზის სატრანსპორტო ჯაჭვების კოოპერაციით, როცა ამ ორი სატრანსპორტიო სისტემის 

ძალა და უპირატესობანი ერთიანდება ერთ, კობინირებულ ლოგისტიკურ სატრანსპორტიო 

სისტემად: რკინიგზა, რომლითაც გადააქვთ ტვირთი გრძელ მანძილებზე ეფექტურად, 

განრიგის მიხედვით, გარემოს დაბინძურების გარეშე და სატვირთო ავტომობილი, რომელიც 

არის მოქნილი გადაზიდვის დროს და უზრუნველყობს ტვირთის კარიდან კარამდე მიტანასა 

და ასევე, ცალკეული სატვირთო ნაკადები მიჰყავს კომბინირებული ტრანსპორტის 

ტერმინალთან (სადგურთან). პრობლემის  ასეთი  გადაწყვეტა  აქტუალურია  ევროპის  მრავალ 

განვითარებულ ქვეყნებში. კავკასიაში სატვირთო გადაზიდვების კობინირებული 

ლოგისტიკური სატრანსპორტიო სისტემის, რკინიგზა-საავტომობილო ტრანსპორტის 

ამოქმედებით მკვეთრად ამაღლდება გზებზე ტრანსპორტის მოძრაობის უსართხოების დონე, 

სატვირთო გადაზიდვებიზე დანახარჯები  შეიძლება შემცირდეს  საშუალოდ 30% -ით, 

გაუმჯობესდება ეკოლოგიური მდგომარეობა ვინაიდან  მკვეთრად შემცირდება ატმოსფეროს 

დაბინძურება ავტომობილებიდან  გამონაბოლქვი მომწამლავი ნივთიერებებით.  

ტვირთის კომბინირებული გადაზიდვების სისტემა მოიცავს ტვირთების და 

საავტომობილო ტრანსპორტის კონსოლიდირებას ტერმინალებში (სადგურებში), 

ტრანსპორტირებას და დისტრიბუციას ტერმინალიდან მომხმარებლამდე. აქედან 

გამომდინარე ამ სისტემის პროექტი საწყის ეტაპზე მოიცავს: 

1.  საქართველოს მაგისტრალურ გზებზე სატრანსპორტო ნაკადების მახასიათთებელი 

პარამეტრების კვლევასა და მათი ცვალებადობის კანონზომიიერებების დადგენას.  

მოსალოდნელი ტექნიკურ-ეკონომიკურ ეფექტების ჩამოყალიბებას მართვისა და 

რეგულირების თანამედროვე ავტომატიზირებული სისტემების გამოყენებით, 

2. ტერმინალების (სადგურების) და რკინიგზაზე კომბინირებული დატვირთვა - 

გადმოტვირთვის ბაქნების მოწყობის ადგილმდებარეობის შერჩევას, მათი საპროექტო 

mailto:r.tedoradze@gtu.ge
mailto:g.sisvadze@gtu.ge
mailto:keti_urushadze@yahoo.com
mailto:fridonashvilidaviti05@gtu.ge
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პარამეტრების დადგენასა და განსაზღვრას, შემავალ-გამომავალი სამარშრუტო ქსელის 

ოპტიმიზაციას საერთო სამარშრუტო ქსელთან. 

3.  ტერმინალების (სადგურების) და რკინიგზაზე კომბინირებული დატვირთვა- 

გადმოტვირთვის ბაქნების თანამედროვე მოწყობილობებისა და დანადგარების ტექნიკური 

სპეციფიკაციების შედგენას, მათი ფუნქციონირებისათვის ინფრასტრუქტურის  და მთლიანად 

სისტემის მართვის საკომუნიკაციო-საინფორმაციო ინფრასტრუქტურის დაგეგმვას 

თანამედროვე (ხელოვნური ინტელექტის) საერთაშორისო მოთხოვნების მიხედვით. 

 

საკვანძო სიტყვები:  

ტრასეკა, სატრნსორტო დერეფანი, წონასწორობის მანძილი, კომბინირებული გადაზიდვები, 

ტერმინალი, ინტერმოდალური გადაზიდვები, ტვირთმფლობელი, ავტომობილი, რკინიგზა,  

მომწამლავი გამონაბოლქვი აირები, ფლორა და ფაუნა, ეკოლოგიური უსაფრთხოება, მოძრაობის 

უსაფრთხოება, ეკონომიკური ეფექტი. 

 

ძირითადი ნაწილი: 

ქვეყნებს შორის სავაჭრო ერკონომიკური ურთიერთობების გლობალიზაციის პირობებში 

სატვირთო გადაზიდვების განხორციელება დაკავშირებულია ყველა სახის ტრანსპორტის 

გამოყენებასთან, ანუ ტვირთების ინტერმოდალურ ტრანსპორტირებასთან. დღეისათვის 

ინტერრმოდალური სატვირთო გადაზიდვები ერთიანი სატრანსპორტო დოკუმენტაციითა და 

რამოდენიმე სატრანსპორტო საშუალებებით წარმოადგენს ყველაზე უფრო გარცელებულ 

საქალაქათაშორისო და საერთაშორისო გადაზიდვების სახეს. ინტერმოდალურ გადაზიდვებში 

ყველაზე უფრო მეტად გავრცელებულია წყალი- გზა-რკინიგზა-ინტერმოდალური 

გადაზიდვები. 

ინტერმოდალური გადაზიდვის ჯაჭვის სტრუქტურა ზოგადად ნაჩვენებია ნახაზზე 1[1] 

 

 
 

ნახ. 1. ინტერმოდალური გადზიდვის ჯაჭვის სტრუქტურა 

 

ამერიკის შეერთებული შტატების მონაცემებით[2] ინტერმოდალური ტრანსპორტირების 

ხარჯების სტრუქტურა განაწილებულია საშუალოდ შემდეგნაირად: დანახარჯების 50% მოდის 

რკინიგზით ტრანსპორტირებაზე (მათ შორის: შუნტირება 40%, უშუალოდ გადაზიდვა 60%); 

40% საწყისი და საბოლოო საავტომობილო გადაზიდვაზე, 7% გადატვირთვა, 3% მისაბმელთა 

მომსახურება.  



სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია 
TRANSPORT BRIDGE EUROPE-ASIA 

222 

 

საქართველოში ტვირთების დიდი ნაწილი შემოდის საზღვაო პორტებში და შემდგომ 

მათი გადაზიდვა წარმოებს სახმელეთო ტრანსპორტით, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე 

ქვეყნის გარეთ. ამიტომ, ინტერმოდალური გადაზიდვა ზღვა-რკინიგზა, ზღვა-ასს და ასს-

რკინიგზა ყველაზე მეტად არის გავრცელებული (ნახ. 2). როგორც ზემოთ მოყვანილი 

მონაცემებიდან ჩანს ასს-რკინიგზა ინტერმოდალური გადაზიდვების წინასწარი 

(მოსამზადებელი) გარბენი და ბოლო გარბენის მანძილები საერთო გარბენიდან არ შეადგენს 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან სიდიდეებს ძირითად გარბენთან შედარებით, მაგრამ წინასწარ 

სამუშაოებზე მოსული დანახარჯები ბოლო გარბენზე დანახარჯებთან ერთად შეადგენს 

საერთო დანახარჯების მნიშვნელოვან სიდიდეს - 60 – 70%. ამიტომ ინტერმოდალურ 

გადაზიდვებზე დანახარჯების ოპტიმიზირებისათვის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა 

წინასწარი და საბოლოო პროცესებზე, ასევე გადატვირთვებზე დანახარჯების შემცირების 

გზების მოძიება. 

ინტერმოდალური სახმელეთო გადაზიდვებისას კიდევ უფრო შესამჩნევია გადაზიდვის 

დროის განაწილების პრობლემა. როგორც ცნობილია საავტომობილო ტრანსპორტით 

ტვირთების გადაზიდვა უფრო სწრაფად ხორციელდება მისი მობილურობის და წინასწარი-

ბოლო ლოგისტიკურ პროცესებზე დროის დანახარჯების სიმცირის გამო, რკინიგზით 

გადაზიდვებთან შედარებით. 

 

 
 

ნახ. 2. ინტერმოდალური გადაზიდვის ზოგადი სქემა საქართველოში 

 

იმისათვის, რომ ინტერმოდალური გადაზიდვები ტვირთმფლობელებისათვის უფრო 

მიმზიდველი გახდეს საჭიროა შემცირდეს ფულადი და დროის დანახარჯები წინასწარ და 

საბოლოო გარბენებზე, ასევე გადატვირთვა-გადმოტვირთვის პროცესებზე. ამ პრობლემის 

გადაჭრა შესაძლებელია ტვირთის გადამზიდი ტრანსპორტის ორი კონკურენტული სახეობის 

- სატვირთო ავტომობილების და რკინიგზის სატრანსპორტო ჯაჭვების კოოპერაციით, როცა ამ 

ორი სატრანსპორტიო სისტემის ძალა და უპირატესობანი ერთიანდება ერთ - კობინირებულ 

სატრანსპორტიო სისტემად: რკინიგზა, რომლითაც გადააქვთ ტვირთი გრძელ მანძილებზე 

ეფექტურად განრიგის მიხედვით, გარემოს დაბინძურების გარეშე და სატვირთო ავტომობილი, 

ინტერმოდალური 
გადაზიდვა 

გემის დატვირთვა 

გემის დაცლა 

საავტომობილი 

სარკინიგზო 

ერთი ხელშეკრულება (გადამზიდავი-ოპერატორი) 

საავტომობილო 

საბაჟო 

ტერმინალი-

საწყობი 
 

გამგზავნი მიმღები 
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რომელიც არის მოქნილი გადაზიდვის დროს და უზრუნველყობს ტვირთის კარიდან - კარამდე 

მიტანას, რომელსაც ასევე ცალკეული სატვირთო ნაკადები მიჰყავს კომბინირებული 

ტრანსპორტის ტერმინალთან (სადგურთან). ამ კავშირით გამოიყენება რკინიგზის მასობრივი 

გადაზიდვების ეფექტი და იზრდება კომბინირებული ტრანსპორტის პროდუქტიულობა. 

ქვეყნის მასშტაბით სატვირთო გადაზიდვების რკინიგზა-საავტომობილო ტრანსპორტის 

უპირატესობის კავშირით წარმოიქმნება შემდეგი დადებითი ეფექტები:  

 ყოველდღიურად განიტვირთება საავტომობილო გზები რამოდენიმე ათასი 

სატვირთო ავტომობილისაგან, რითაც ამაღლდება გზებზე მოზრაობის 

უსაფრთხოება. 

 კომბინირებული სატვირთო გადაზიდვებისას ტრანსპორტში გამოყენებული 

ენერგიის რაოდენობა მცირდება 30%. 

 კომბინირებული ტრანსპორტის გამოყენება მკვეთრად ამცირებს ჰაერის 

დაბინძურებას მავნე ნივთიერებებით, როგორიცაა NOx, ჭვარტლი, 

ნახშირორჟანგი. ზოგიერთ შემთხვევაში ასეთი შემცირება შეადგენს 90%.  

ტვირთის კომბინირებული გადაზიდვების სისტემა მოიცავს ტვირთების და 

საავტომობილო ტრანსპორტის კონსოლიდირებას ტერმინალებში (სადგურებში), 

ტრანსპორტირებას და დისტრიბუციას ტერმინალიდან (ნახ. 3). 

 

 

 

    
 

ნახ. 3. კომბინირებული გადაზიდვების სქემა 

 

ტერმინალის განლაგების ადგილმდებარეობის შერჩევა დიდ გავლენას ახდენს 
კომბინირებული გადაზიდვების ლოგისტიკურ დანახარჯებზე, ამიტომ ტერმინალის 
ადგილმდებარეობას ირჩევენ მათი სატრანსპორტო საშუალებებით ტვირთის მიტანის 
ხარჯების ტოლობის, ანუ წონასწორობის მანძილის გათვალისწინებით. წონასწორობის 
მანძილის დადგენისათვის უნდა მოვახდინოთ ტრანსპორტის თითოეული სახეობით 
გადაზიდვების დანახარჯებსა და გადაზიდვის მანძილს შორის C=F(S). დამოკიდებულებების 
შედარება. 
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კომბინირებული გადაზიდვების ტექნოლოგიური სქემა ნაჩვენებია ნახაზზე 4. 
 

 
 

ნახ. 4.  კომბინირებული გადაზიდვების ტექნოლოგიური სქემა 

 

ამ გრაფიკების გადაკვეთა გვაძლევს წონასწორობის წერტილებს და შესაბამისი მანძილის 
მნიშვნელობებს. კომბინირებული გადაზიდვებისას წონასწორობის მანძილის სწორად შერჩევით 
შესაძლებელია გადაზიდვების ფიქსირებული და ცვლადი დანახარჯების ოპტიმიზირება. 

შავი ზღვის საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული ტვირთების კომბინირებული 

ტრანსპორტით გადაზიდვის წონასწორობის წერტლების კოორდინატები, საერთაშორისო და 

შიდა მარშუტებზე ჩვენს მიერ ჩატარებული გაანგარიშებების საფუძველზე აგებული C=F(L) 

დამოკიდებულებების გადაკვეთის წერტილების მიხედვით შესაბამისად შეადგენს Lpს=170კმ 

და Lpშ=325კმ, ეკოლოგიური დანახარჯების გათვალისწინების გარეშე.  

კომბინირებული გადაზიდვებით შთამბეჭდავია ეკოლოგიური ეფექტის სიდიდე. 

კერძოდ ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევებით[3] ყოველდღიურად ტრასეკას საქარრთველოს 

მონაკვეთზე ილექება ავტოტრანსპორტიდან გამობოლქვილი მავნე ნივთიერებები 5 ტონის 

ოდენობით, რაც ძალიან აზიანებს გარშემო სივრცის ფლორას და ფაუნას. კომბინირებული 

გადაზიდვების დანერგვით შესაძლებელია გამონაბოლქვი ეკოლოგიურად დამაზიანებელი 

პროდუქტების რაოდენობა შემცირდეს დაახლოებით 70%-ით. იმისათვის, რომ, დაცული იქნას 

თანამედროვე ეკოლოგიური ნორმები სატრანსპორტო გადაზიდვების დროს წინაასწარი 

გაანგარიშებით და არსებულ გამოკვლევებზე დაყრდნობით საჭიროა გაწეული იქნას 

დანარხაჯები, რომლებიც შეადგენენ სატრანსპორტო გადაზიდვებზე დანახარჯების 15-30%. 

აქედან გამომდინარე, ეკოლოგიური დანახარჯების გათვალისწინებით, წონასწორობის 

მანძილის მნიშვნელობა ტოლი გახდება საერთასორისო გადაზიდვებისათვის Lpსე=70კმ, ხოლო 

შიდა გადაზიდვებისათვის Lpშე=140კმ.  

 

დასკვნა: 

ტრასეკას სატრნსორტო დერეფანზე ტვირთების გადაზიდვის ეფექტურობის ამაღლების 

უმნიშვნელოვანესი ღონისძიებაა კომბინირებული გადაზიდვების დანერგვა და ამ 

გადაზიდვებისათვის ტერმინალების განლაგება წონასწორობის, მანძილების, სიდიდეების 

გათვალისწინებით, ტერმინალების და სადგურების მოწყობა. ჩვენს მიერ ჩატარებული 
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კვლევების საფუძველზე დავადგინეთ, რომ კომბინირებული გადაზიდვების დანერგვით 

ეკონომიკური ეფექტი იქნება 25-30%-ით მისი ღირებულების შემცირება. უფრო შთამბეჭდავია 

ეკოლოგიური ეფექტი რაც გამოიხატება გზების რამოდენიმე ათასი ერთეული მძიმე 

სატვირთო ავტომობილების მოძრაობისაგან გამონთავისუფლებით და შესაბამისად 

გამონაბოლქვი აირების 60-70% შემცირებით. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
1. Prof. R. Forst- Luerken. Umdruck 531- E. Kombinirten Verker/Intermodaler Transport. 

Fachbereich Transport und Verkehrswesen Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbuettel, 
01.09.2000, s241; 

2. Harrie Leijer. NEA Transport Research and Training. Tbilisi, February 2003; 
3. რ. თედორაძე გ. სისვაძე ევროპა-კავკასია-აზიის საერთასორისო სატრანსპორტო 

დერეფნის (,,ტრასეკა“) ეკოლოგიური უასფრთხოების პრობლემების ლოგისტიკური 

ანალიზი, საქართველოს ტექნიკუი უნივერსიტეტი. მ კოსტავას ქ. 77,0175, თბილისი 

საქართველო, სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ტრასპორტი და მანქანათმშენებლობა 

თბილისი 1(29)2014. 

 

INCREASING THE EFFICIENCY OF CARGO TRANSPORTATION ON 

THE TRANSCAUCASIAN TRUNK ROADS CONNECTING EUROPE-ASIA BY 

ORGANIZING COMBINED SHIPMENTS 

 
Rezo Tedoradze, Professor, Technical University of Georgia,  
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Giorgi Sisvadze, Associate Professor, Technical University of Georgia,  

E-mail:  g.sisvadze@gtu.ge 
Ketevan Urushadze, Assistant Professor, Technical University of Georgia,  

E-mail:  keti_urushadze@yahoo.com 
Davit Fridonashvili, Associate Professor, Technical University of Georgia,  

E-mail:  fridonashvilidaviti05@gtu.ge 
  

Summary: 
65-70% of the cargo on the Transcaucasian highways connecting Europe-Asia is transported by medium 
and heavy-duty road transport, which has a negative environmental impact on human health, as well as on 
the surrounding flora and fauna. This problem can be solved by the cooperation of two competitive types of 
freight transport - trucks and railway transport chains, when the strength and advantages of these two 
transport systems are combined into one combined logistics transport system. With the implementation of 
the combined logistics transport system of cargo transportation in the Caucasus, railway-automotive 
transport, the level of traffic safety on the roads will increase dramatically, the costs of freight transportation 
can be reduced by an average of 30%, the ecological situation will improve, since the pollution of the 
atmosphere with toxic substances emitted from automobiles will be drastically reduced. 
 

Key words:  
Traseca, transit corridor, equilibrium distance, combined shipments, terminal, intermodal shipments, cargo 
owner, automobile, railway, toxic exhaust gases, flora and fauna, environmental safety, traffic safety, 
economic effect 
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საქალაქო სატრანსპორტო სისტემების მდგრადი განვითარების  

ზოგიერთი ასპექტი 

 

თეიმურაზ გორშკოვი, ასოც. პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  

ელ. ფოსტა:  Tgor777@mail.ru 

თინათინ ნიაური, ასისტ. პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ელ. 

ფოსტა: Tinatin.niauri@yahoo.com 
 

რეზიუმე:  

თანამედროვე საქართველოში ხორციელდება მრავალი მნიშვნელოვანი სოციალურ-

ეკონომიკური რეფორმები, რომლებიც გავლენას ახდენენ საქალაქო სატრანსპორტო 

სისტემების მდგომარეობაზე და მუშაობის ეფექტურობაზე. ქვეყნის მოქალაქეების 

შემოსავლების საშუალო დონის ამაღლებასთან იზრდება ავტომობილიზაციის დონე, თან ეს 

პროცესი აგრძელებს ზრდას დიდი ტემპებით. იზრდება მოსახლეობის საქმიანი აქტივობა, 

იზრდება მოთხოვნილება სავაჭრო, დასვენების და კულტურული ცენტრების, დასწრები, 

ქალაქგარეთ გასვლის მოთხოვნილება. 

ეს ყველაფერი იწვევს მზარდ მოთხოვნილებას სატრანსპორტო გადაადგილებაზე, როგორც 

რაოდენობრივად (სატრანსპორტო ნაკადის მოცულობა), ასევე ხარისხობრივად (ტრანსპორტის 

კომფორტულობა, უსაფრთხოება, სანდოობა). საქართველოს ზოგიერთ ქალაქებში არსებული 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტები და თვით საქალაქო ტრანსპორტი ვერ 

ახერხებენ მთლიანი მოცულობით დააკმაყოფილონ მზარდი მოთხოვნილება სატრანსპორტო 

გადაადგილებაზე. 

ძირითადი პრობლემები და სიძნელეები ქალაქებში ეხება სატრანსპორტო საქალაქო 

სისტემების დაგეგმარებას და ამ პროცესების მართვაში გადაწყვეტის შემთხვევაში 

შესაძლებელია სატრანსპორტო პრობლემების წარმატებით გადაწყვეტა და მდგრადი 

სატრანსპორტო სისტემის ჩამოყალიბება. მდგრადი სატრანსპორტო სისტემის კონცეპცია უნდა 

ითვალისწინებდეს საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილებას ქალაქებში სატრანსპორტო 

სისტემების დაგეგმარებაში და მის ფუნქციონირების პრაქტიკას, აგრეთვე ნორმატიული ბაზის 

ანალიზს. 

 სიტყვები: საქალაქო ტრანსპორტი, სტრატეგიული დაგეგმარება, მდგრადი განვითარება, 

მოძრაობის უსაფრთხოება, ეკოლოგიური მონიტორინგი, ავტომობილიზაციის დონე, 

სატრანსპორტო გადაადგილება. 

  

საკვანძო სიტყვები:  

საქალაქო ტრანსპორტი, სტრატეგიული დაგეგმარება, მდგრადი განვითარება, მოძრაობის 

უსაფრთხოება, ეკოლოგიური მონიტორინგი, ავტომობილიზაციის დონე, სატრანსპორტო 

გადაადგილება. 

 

ძირითადი ტექსტი: 

ბოლო წლებში გატარებული ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული რეფორმების შედეგად, 

საქართველოს რიგ ქალაქებში მნიშვნელოვნად განვითარდა სატრანსპორტო სისტემები. 

მიღწეული წარმატებების მიუხედავად, არაერთი გამოწვევა რჩება საქართველოს ქალაქებში 

სატრანსპორტო სისტემების სრულყოფისათვის და მათი მდგრადი განვითარებისათვის. 

mailto:Tgor777@mail.ru
mailto:Tinatin.niauri@yahoo.com
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სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული 

ძალისხმევა უნდა გაგრძელდეს არსებული შემზღუდავი ფაქტორების სრულ აღმოფხვრამდე. 

მომსახურების დაბალი ხარისხი, მოძველებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და 

აღჭურვილობა, არაეფექტური საჯარო მმართველობის მენეჯმენტი, ასევე სტრატეგიული 

დაგეგმარების და შესრულების დაბალი დონე, კვალიფიციური კადრების ნაკლებობა 

არასრული ჩამონათვალია ქალაქების სატრანსპორტო სისტემების სფეროში არსებული 

პრობლემებისა.  

     ქალაქებში რომლებშიც ფუნქციონირებს ეფექტური, მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა 

ოპტიმალურად შერწყმულია ინსტიტუციონალური მექანიზმები, ეკონომიკური ზომები და 

საბიუჯეტო რესურსები. გამოიყოფა რამოდენიმე ფაქტორი რომლებიც მიგვანიშნებენ 

სატრანსპორტო სისტემის ეფექტურ ორგანიზაციაზე. 

1) სტრატეგიული დაგეგმარების არსებობა რომლის ჩარჩოებში ხორციელდება: 

• პერსპექტიული დაგეგმარების თანმიმდევრობა რომლის რეალიზაცია ხორციელდება 

შემდეგი კომპლექსური დაგეგმარების პროცედურების გამოყენებით - ხანგრძლივი 

სტრატეგია;  ფინანსური ხარჯების გეგმა; ყოველწლიური საბიუჯეტო პროცესები. 

• საქალაქო ტრანსპორტი განიხილება კომპლექსურად, როგორც მიწის გამოყენებისა და 

სარგებლობის პოლიტიკა, საავტომობილო გზების მშენებლობა, საგზაო მოძრაობის 

ორგანიზაცია, სამგზავრო ტრანსპორტის ფუნქციონირება- განიხილება სტრატეგიული 

რეგულირების წესების თვალსაზრისით როგორც ერთიანი მექანიზმი. 

• მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო ფუნქციების მართვა ხორციელდება საქალაქო 

აგლომერაციის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება აშშ-ს რიგ ქალაქებში, 

საფრანგეთის ქალაქებში, სტამბოლში და ა.შ. 

2) საგზაო ქსელის განვითარების და საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ეფექტური 

მართვა, რომლის ჩარჩოებში ხორციელდება: 

ისეთი ორგანიზაციების არსებობა რომლებიც ახორციელებენ საავტომობილო გზების 

მშენებლობას და მოვლას და რომლებიც ფინანსდება საჭირო მოცულობით და იყენებენ 

ორგანიზაციულ - მართველობის თანამედროვე და ეფექტურ სისტემებს და მეთოდებს. 

• ისეთი ორგანიზაციების არსებობა რომლებიც ახორციელებენ საგზაო მოძრაობის 

ორგანიზაციას და რომლებიც ფინანსდება საჭირო მოცულობით და რომლებიც 

გამოიყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს. 

• ერთიანი პარკირების სივრცის ორგანიზაცია მთელი ქალაქის მასშტაბით, რომელიც 

განხორციელდება საქალაქო სატრანსპორტო პულიტიკის ჩარჩოებში. 

3) საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ეფექტური სისტემა, რომლის ჩარჩოებში 

ხორციელდება: 

• ჩქაროსნული სამგზავრო ტრანსპორტის განვითარება, რომელიც იგულისხმება 

როგორც ალტერნატივა ინდივიდუალურს ტრანსპორტის მიმართ. 

• ტრანსპორტის ყველა სახის ინტეგრაცია ერთიან სისტემაში, რომელიც 

უზრუნველყოფს მოხერხებულ გადაჯდომებს, ბილეთების გაყიდვის ინტეგრირებულ 

სისტემებს და მგზავრების ინფორმირებას. 

• სატრანსპორტო სისტემის დაგეგმარების და ექსპლუატაციის ფუნქციების გამიჯვნა, 

რომელშიც იგულისხმება სატრანსპორტო მომსახურეობაზე კონტრაქტების გაფორმება, 

მონიტორინგი და კონტრაქტების შესრულებას უზრუნველყოფს, მაგრამ ის 

მდგომარეობა რომელიც არსებობს რიგ განვითარებული ქვეყნების ქალაქებში (ჩვენი 

ქვეყანაც შედის ამ რიცხვში) არ არის იდეალური რიგი მიზეზების გამო: 
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- პირველ რიგში საქალაქო ტრანსპორტი არ განიხილება როგორც ერთიანი სისტემა: 

სამგზავრო ტრანსპორტის მუშაობის ორგანიზაცია ეკისრება ქალაქებს, არ არის 

მოწესრიგებული პარკირების საკითხები, ტერიტორიების განვითარება ქალაქებში არ 

უკავშირდება სატრანსპორტო დაგეგმარებას, არ არის სრულყოფილი საგზაო 

მოძრაობის ორგანიზაციის საკითხები და ა.შ. 

- ის ფინანსური რესურსები, რომლებიც გამოიყოფა საქალაქო ტრანსპორტისათვის არ 

არის საკმარისი და არ განიხილება სტრატეგიული დაგეგმარების თვალსაზრისის 

კუთხით. უმეტესი საქალაქო ბიუჯეტები ფორმირდება ტრანსფერების ხარჯზე, რაც 

ზღუდავს ქალაქებს მრავალწლიანი გეგმების ფორმირებაში. ინვესტიციების მოცულობა 

ინოვაციურ ტექნოლოგიებში, რომელთაც შეუძლია გააუმჯობესოს სატრანსპორტო 

ნაკადების მართვა, უზრუნველყოს კომფორტული და უსაფრთხო მგზავრობა 

შუზღუდავად. 

- საჭიროა ქალაქებმა გააძლიერონ თავის ინსტიტუციონალური და ტექნიკური 

პოტენციალი, მაგალითად:  

  • საავტომობილო გზების შენახვა-ჩატარებული სამუშაოების მოცულობა არ არის 

საკმარისი (აუცილებელი სახსრების უქონლობა, არ ხორციელდება საავტომობილო 

გზების მდგომარეობის მონიტორინგი, შეზღუდული რესურსების განაწილების 

ეფექტური სისტემის უქონლობა). 

• საგზაო მოძრაობის ორგანიზაცია ქალაქებში ტექნიკურად არ პასუხობს თანამედროვე 

მოთხოვნებს (არ არის სტრატეგიული გეგმები, ქალაქებში იშვიათად ღებულობენ 

მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის საინჟინრო ღონისძიებებს, 

ფართოდ არ გამოიყენება ინტელექტუალური სატრანსპორტო სისტემები, შუქნიშნების 

რეგულირების სისტემები დაძველებულია და ა.შ. ). 

• მოითხოვს გაუმჯობესებას ინვესტიციების გამოყენებაში ჩქაროსნული სამგზავრო 

ტრანსპორტის სისტემების განვითარებაში და მის ინტეგრაციას ტრანსპორტის სხვა 

სახეობებთან. 

• ინდივიდუალური ტრანსპორტის მოთხოვნების რეგულირება. დღეისათვის, მდგრადი 

საქალაქო სატრანსპორტო სისტემა წარმოადგენს ეფექტურ ორგანიზებულ 

სატრანსპორტო სისტემას რომელიც ხასიათდება შემდეგით: 

• საგზაო ქსელის მოცულობა საკმარისია არსებული სატრანსპორტო ნაკადების 

გასატარებლად, ხოლო მისი სტრუქტურა შეესაბამება იმ ფუნქციებს, რომელიც მას 

ეკისრება; 

• სატრანსპორტო ობიექტების ინფრასტრუქტურა და ავტოტრანსპორტის პროექტირება 

და ექსპლუატაცია უზრუნველყოფს კომფორტულ და უსაფრთხო გადაადგილებას 

საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს: საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრებს, 

ველოსიპედისტებს და ფეხით მოსიარულეებს მათი ფიზიკური შესაძლებლობების 

დამოუკიდებლად, ინდივიდუალური მანქანების მფლობელებს და ა.შ; 

• საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უზრუნველყოფს მოსახლეობას შესაბამის 

მომსახურებას და ამავე დროს წარმოადგენს ალტერნატივას ინდივიდუალურ 

ტრანსპორტს; 

• ტრანსპორტის მოძრაობას საგზაო ქსელზე უზრუნველყოფენ და რეგულირდება 

მოძრაობის ორგანიზაციის თანამედროვე სისტემებით რომლის ძირითადი 

დანიშნულება - საგზაო ქსელის ეფექტური გამოყენება, საცობების მკვეთრი შემცირება, 

ტრანსპორტის ზემოქმედების შემცირება გარემოზე. 
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„ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2021; 
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SOME ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF  
URBAN TRANSPORT SYSTEMS 

 
Teimuraz Gorskovi,  Associate Profesoor Georgian Technical University,  

E-mail: Tgor777@mail.ru 
Tinatin Niauri, Assistants Profesoor  Georgian Technical University,  

E-mail: Tinatin.niauri@yahoo.com 
 
Summary:  
Many important socio-economic reforms are being carried out in modern-day Georgia, that affect the state 
and efficiency of the urban transport system. As the average income level of the country's citizens increases, 
the level of motorization increases, and this process continues to grow at a large pace. The business activity 
of the population is increasing, as well is increasing the demand for shopping, leisure and cultural centers, 
attendance, and travel outside the city. 
All this leads to an increase in the need for transportation both in quantitative (traffic flow volume) and in 
qualitative (transport comfort, safety, reliability) levels. In some cities of Georgia, existing transport 
infrastructure and urban transport itself are unable to meet the growing demand for transportation in full.  
The main problems and difficulties in cities are related to the planning of urban transport systems, and if 
these processes are managed, it is possible to solve successfully transport problems and establish a 
sustainable transport system. The  concept of a sustainable transport system should take into account the 
experience of foreign countries in the planning of urban transport systems and the practice of its operation, 
as well as the analysis of the normative framework.  
 
Keywords:  
urban transport, strategic planning, sustainable development, traffic safety, environmental monitoring, level 
of motorization, transportation. 
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ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სასაწყობე  

მეურნეობის შექმნაში 

   

ლია ქისიშვილი, საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტ, ელ. ფოსტა:  l.kisishvili@gtu.ge 

ნინო ნიკვაშვილი, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, ელ. ფოსტა: nikvashvilinino05@gtu.ge 

ლუკა ხატისკაცი, მაგისტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  

ელ. ფოსტა:  luka.khatiskatsi@gtu.ge 
 

რეზიუმე: 

სატრანსპორტო გადაზიდვების ეფექტური დაგეგმვისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს 

სასაწყობე მეურნეობების შექმნას ან არსებულის გამოყენებას. ტექნოლოგია საშუალებას 

იძლევა დაპროექტებისთვის ვისარგებლოთ არა ერთი, არამედ რამოდენიმე კომპიუტერული 

პროგრამით. მაგალითად AutoCAD, Civil 3D, Revit და ა.შ.  სტატიაში განხილულია ამ მეთოდით 

შექმნილი (BIM) ინფორმაციული მოდელის მაგალითი, რომელიც დამკვეთს აძლევს 

თვალსაჩინო ინფორმაციას როგორც პროექტის ვიზუალურ მხარეზე, ასევე გამოყენებული 

მასალების და  ხარჯების  შესახებ.  

 

საკვანძო სიტყვები:  

სასაწყობე მეურნეობა, ინფორმაციული მოდელი, AutoCAD, Civil 3D, Revit. 

 

ძირითადი ტექსტი: 

კომპიუტერული პროგრამები გვიადვილებენ როგორც სასაწყობე მეურნეობების  დაგეგმვის 

პროცესს, ასევე დამკვეთთან მუშაობას. დაგეგმვის პროცესში შესაძლებელია ჩართული იქნას 

დამპროექტებელთა მთელი გუნდი. პროგრამა საშუალებას იძლევა გუნდის თითოეული 

წევრის მიერ შესრულებული სამუშაო შეუთავსოს მთლიან პროექტს; მარტივია პროექტის 

მართვა და გადაკეთება; ადრეულ ეტაპზე შეცდომების აღმოფხვრა დაზოგავს დროს და 

შეამცირებს ხარჯს; ადვილად მოხდება პროექტში კორექციის შეტანა დამკვეთის მოთხოვნით 

და ა.შ. საპროექტო კომპანიას ეზრდება ხარჯი კვალიფიციური კადრის მომზადებისთვის, 

საჭირო კომპიუტრული პროგრამებისა და ძლიერი მონაცემების მქონე კომპიუტერებისა და 

სხვა ინვენტარის შეძენისთვის, სამაგიეროდ დრო და ხარჯი მცირდება სხვადასხვა დარგის 

სპეციალისტების მიერ მომზადებული პროექტის ნაწილების გაერთიანებისას და დამკვეთის 

მიერ პროექტში ცვლილებების მოთხოვნის დაკმაყოფილებისას. სხვა შემთხვევაში პროექტის 

გადასაკეთებლად მოგვიწევდა თითქმის ახალი პროექტის შექმნა. ინფორმაციული მოდელის 

შექმნის დროს ვისარგებლებთ არა ერთი, არამედ რამოდენიმე კომპიუტერული პროგრამით. 

დამკვეთის ან რომელიმე სპეციალისტის მოთხოვნის მიხედვით ჩვენს მიერ შექმნილი 

პროექტის გრაფიკულ ნაწილში ცვლილების შეტანა ავტომატურად გამოიწვევს 

ხარჯთაღრიცხვისა და სხვა მონაცემების ცვლილებას (მაგალითად სასაწყომე მეურნეობის 

ფართობის და საწყობში განთავსებული ტვირთის მაქსიმალური მოცულობის ცვლილებას).     

მოგიყვანთ დაპროექტების პროცესის პროგრამა AutoCAD-ით უზრუნველყოფის მაგალითს. 

კონვეიერული ჯაჭვი იწყება პროგრამა AutoCAD - ში შექმნილი ესკიზით და ესკიზის 

საფუძველზე აგებული შენობის გეგმითა და მიმდებარე გზიდან საწყობამდე მიმავალი გზის 
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დაგეგმვით (სურ.1). ამის შემდეგ საქმეში ერთვება გზების მშენებლობის სპეციალისტი და გზის 

გეგმის მონაცემები გადააქვს AutoCAD თან თავსებად პროგრამაში -  Civil 3D და აგრძელებს 

თავის საქმეს დამოუკიდებლად. რაც შეეხება 

შენობის გეგმას, ის სპეციალისტს 

(კონსტრუქტორი, არქიტექტორი) გადააქვს 

აგრეთვე AutoCAD თან თავსებად პროგრამაში 

Revit (სურ.2) და აგრძელებს დამოუკიდებლად 

მუშაობას. შენობის გეგმას იყენებს აგრეთვე 

სპეციალისტი, რომელიც პასუხისმგებელია 

საწყობში ტვირთის განთავსების 

ეფექტურობაზე. პროგრამა AutoCAD-ში 

შესაძლებელია შევარჩიოთ ტვირთის 

(კონტეინერები) განთავსების რამოდენიმე 

ვარიანტი, როგორც გეგმაზე, ასევე სივრცეში (სურ.3). ეფექტური იქნება ტვირთის განლაგების 

დროს გათვალისწინებული იქნას საწყობში ავტოსატრანსპორტო საშუალების შემოსვლის, 

მობრუნებისა და დატვირთვისთვის საჭირო ფართი და დამხმარე მოწყობილობები (სურ4). 

სასაწყობე მეურნეობის დაგეგმვა ხდება შესანახი ტვირთის ზომის, წონის და თვისებების 

მიხედვით. აგრეთვე გასათვალისწინებელია ტვირთის საწყობში შემოტანის საშუალებები 

(რელსიანი ან ურელსო ტრანსპორტი), ტვირთის დაყოვნების დრო და ა.შ.  პროგრამებს მოყვება 

სურ. 2. საწყობის შენობის სამგანზომილებიანი მოდელი და ხედები 

სურ. 1. შენობის გეგმა და მიმდებარე 

ტერიტორია 
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სტანდარტული ცხრილები (Excel), რომლებიც შეგვიძლია დავაკავშიროთ შენობის გრაფიკულ 

ნაწილთან. ჩვენს შემთხვევაში პრიორიტეტულია კონტეინერების რაოდენობის, მოცულობის 

და ფასის დაკავშირება კონტეინერის გრაფიკულ       გამოსახულებასთან. შევირჩიეთ ორი სახის 

კონტეინერი ზომებით: 2300x6000x2350 და 2300x4900x2350 (მმ). გამოვიყენეთ არსებული 

შენობის (საწყობის) 3D მოდელი და განვათავსეთ კონტეინერები კომპაქტურად, ისე რომ 

გავითვალისწინეთ კონტეინერების გადასაზიდი ავტოტრანსპორტის (გამოვიყენეთ ურელსო 

სატრანსპორტო საშუალება, სურ.5) 

მოძრაობის ტრაექტორია.  კონტეინერებს 

მივანიჭეთ პირობითი ნომრები (M512 და 

M506), რომლის საშუალებითაც 

შევიყვანეთ ცხრილში და დავაკავშირეთ 

რაოდენობასთან. Excel-ის ცხრილში 

ვისარგებლეთ ფორმულებით და 

დავაკავშირეთ კონტეინერების 

რაოდენობა და ერთი ცალის ფასი, 

აგრეთვე კონტეინერების რაოდენობა და 

ერთი ცალის მოცულობა. ასე რომ 

პროექტის გრაფიკულ ნაწილში 

სურ. 6. ცხრილი 

სურ. 3. ტვირთის განლაგება საწყობში სურ. 4. ტრანსპორტის მოძრაობის 

ტრაექტორია 

სურ. 5. ტვირთის გადასატანი სატრანსპორტო 

საშუალება 
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კონტეინერების რაოდენობის ცვლილება ავტომატურად გამოიწვევს მათი საერთო 

მოცულობისა და მთლიანი ფასის ცვლილებას (სურ. 6).   ყველა სპეციალისტის ნამუშევარი 

შეგვიძლია გავაერთიანოთ და დამკვეთს წარვუდგინოთ ინფორმაციული მოდელი (სურ. 7). 

 

 
 

სურ. 7.  ინფორმაციული მოდელი 

 

 

დასკვნა: 
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE CREATION  
OF A WAREHOUSE 
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Summary: 
The creation and use of warehousing is of great importance when planning transport shipments. Technology 
allows us to use not one, but several computer programs for designing. For example, AutoCAD, Civil 3D, 
Revit, etc. The article discusses an example of an information model (BIM) created using the method 
mentioned above. The information model provides the user perceptible information about the visual side of 
the project as well as the used materials and the price.  
 

Keywords:  
Warehousing, information model, AutoCAD, Civil 3D, Revit. 
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დაძვრის რეჟიმი 𝑑𝑉𝑑𝑡 = 120(𝑓(𝑉) − 𝑤0(𝑉))                                                           (1) 𝑉 𝑑𝑉𝑑𝑆 = 120(𝑓(𝑉) − 𝑤0(𝑉)),                                                       (2) 
 

სადაც:  𝑓(𝑉) = 𝐹(𝑉) (𝑃 + 𝑄)⁄  არის წევის ძალა ხვედრით ფორმაში, ნ/კნ; 𝑤0(𝑉) = (𝑃 ∙ 𝑊0′ +𝑄 ∙ 𝑊0′′) (𝑃 + 𝑄)⁄  - მატარებლის მოძრაობის ხვედრითი 

წინააღმდეგობის ძალა, ნ/კნ. 

როგორც ნახაზ 1-დან 

ჩანს, ელექტრომავლის წევის 

ძალის მრუდს 𝐹(𝑉) არ აქვს 

ანალიზური გამოსახულება. 

იმისათვის, რომ მრუდი 𝐹(𝑉) 
გამოვსახოთ ანალიზურად, 

აუცილებელია მისი აპროქსი-

მაცია. 

მოცემულ შემთხვევაში 

მიზანშეწონილია აპროქსი-

მაციის სახით ასევე ვისარგებ-

ლოთ [1]-ში ფართოდ 

გამოყენებული გამოსახულე-

ბით: 𝑓(𝑉) = 𝑓0 1 − 𝑎𝑉1 − 𝑏𝑉  ,    (3) 
სადაც: 𝑓0 ხვედრითი 

წევის ძალის მაქსიმალური 

მნიშვნელობაა, როცა სიჩქარე 𝑉 ნულის ტოლია, 𝑎 და 𝑏 - 

მუდმივი კოეფიციენტები, 

რომლებიც განისაზღვრება 𝐹(𝑉) მახასიათებლის საკონ-

ტროლო წერტილებიდან. 

მანამ სანამ მოვახდენთ (1) და (2) გამოსახულებების (3)-ით ინტეგრირებას, აღვნიშნოთ 

შემდეგი: 𝑓(𝑉)-სთან შედარებით 𝑤0(𝑉)-ის მცირე მნიშვნელობისას, მივიღოთ ის ნულის ტოლად. 

ე. ი. 𝑤0(𝑉) ≈ 0. 

ასეთ შემთხვევაში (1) და (2) გამოსახულებების (3)-ით ინტეგრირების შემდეგ და საწყისი 

პირობების გათვალისწინებით  შეიძლება დაიწეროს: 𝑡 (სთ) = 1120𝑓0𝑎2 [(𝑏 − 𝑎) ln 1 − 𝑎𝑉1 − 𝑎𝑉0 + 𝑏(𝑎𝑉 − 𝑎𝑉0)],                                     (4) 𝑆 (კმ) = 1120𝑎3𝑓0 [(𝑏 − 𝑎) ln 1 − 𝑎𝑉1 − 𝑎𝑉0 + (𝑏 − 𝑎)(𝑎𝑉 − 𝑎𝑉0) + 𝑏2 ((𝑎𝑉)2 − (𝑎𝑉0)2)]           (5) 
 

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ გამოსახულებებით (4) და (5) გამოთვლები შესაძლოა 

შესრულდეს კალკულატორზე, რომელსაც აქვს ელემენტარული ფუნქციები ან კომპიუტერის 

საშუალებით. 

ნახ. 1. ელექტრომავალ ВЛ10-ის წევის მახასიათებლები 
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კოეფიციენტების 𝑎 და 𝑏 განსაზღვრისას, საკონტროლო წერტილების სახით ვირჩევთ 

ისეთებს, რომ 𝐹(𝑉) და 𝐹ა(𝑉) მრუდებით შემოფარგლული ფართობები იყოს ერთი და იგივე. 

უკანასკნელი პირობა უზრუნველყოფს აპროქსიმაციის ხარისხიანობას და ზრდის ანგარიშის 

სიზუსტეს. მოცემულ შემთხვევაში ვირჩევთ: 𝐹1 = 400 კნ;  𝑉1 = 50 კმ/სთ; 𝐹2 = 260 კნ;  𝑉2 = 80 კმ/სთ.  

არჩეული საკონტროლო წერტილებისათვის 𝑎 და 𝑏 კოეფიციენტები [1]-ში მოცემული 

ფორმულების გამოყენებით შესაბამისად იქნება: 𝑎 = 0,008138, 𝑏 = 0,002858. 

(3), (4) და (5) ფორმულებში 𝑎 და 𝑏 მნიშვნელობების ჩასმით მიიღება: 

 𝑓(𝑉) = 𝑓0 1 − 𝑎𝑉1 − 𝑏𝑉 = 18,125 ∙ 1 − 0,008138𝑉1 − 0,002858𝑉                                         (6) 𝑡 (წთ) = 4,17 [−0,528 ∙ ln 1 − 0,008138𝑉1 − 0,008138𝑉0 + 0,232 ∙ 10−2 ∙ (𝑉 − 𝑉0)],             (7) 𝑆 (კმ) = 8,55 [−0,528 ln 1 − 0,008138𝑉1 − 0,008138𝑉0 − 0,429 ∙ 10−2 ∙ (𝑉 − 𝑉0)+ 0,143((0,008138𝑉)2 − (0,008138𝑉0)2)]                                          (8) 
 

გამოსახულებების (6), (7) და (8) საფუძველზე შედგენილია ცხრილი 1. 

ცხრილი 2. 𝑉, კმ/სთ 0 20 40 60 80 90 𝑓, ნ/კნ 18,125 16,09 13,8 11,194 8,199 6,53 

t, წთ 0 0,57 1,24 2,03 3,054 3,74 

S, კმ 0 0,0994 0,517 1,109 2,322 3,29 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ წევის ანგარიშებში ასევე მნიშვნელოვან პარამეტრს წარმოადგენს 

წევის ძრავას და ელექტრომავლის დენების დამოკიდებულება დროსთან 𝐼ძ(𝑡) და 𝐼ე(𝑡). მათ 

საანგარიშოდ შეგვიძლია ვისარგებლოთ ელექტრომავლის ხვედრითი წევის ძალის 𝑓 

დამოკიდებულებით წევის ძრავების დენთან. 

ამ შემთხვევაში, ხვედრითი წევის ძალისათვის გვექნება: 

 𝑓 = 𝐹ე𝑃 + 𝑄 = 8 ∙ 3,6 ∙ 30032000 Ф𝐼ძ = 0,27Ф𝐼ძ  (ნ/კნ)                                     (9) 
 

ეს დამოკიდებულება მოცემულია მე-2-ე ცხრილში. 

ცხრილი 3. 𝐼ძ, ა 0 100 200 300 400 500 600 600 
 (ვბ) 0 0,028 0,056 0,081 0,097 0,104 0,11 0,116 
f, ნ/კნ 0 0,756 3,024 6,48 10,47 14,04 17,82 21,96 

 

ნახაზ 2-ზე პირველ (დადებით) ნახევარსიბრტყეში აგებულია დამოკიდებულებები 𝑓 =𝜑1(𝑉) და 𝑡 = 𝜑2(𝑉), ხოლო დამაგნიტების Ф(𝐼ძ) და ხვედრითი წევის ძალის ძრავას დენთან 

დამოკიდებულების 𝑓(𝐼ძ) მრუდები - მარცხენა ნახევარსიბრტყეში. 

წევის ძრავას დენის დროსთან დამოკიდებულების მრუდის ასაგებად იქცევიან 

შემდეგნაირად: მაგალითად, 20 კმ/სთ სიჩქარისთვის აღვნიშნავთ წერტილს 1. ამ წერტილიდან 
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ავღმართავთ მართობს 1-2-3. მართობის დროის მრუდთან გადაკვეთის წერტილით 2 

(მართობის სიმაღლე 1-2) განისაზღვრება სვლის დრო (Δt) ამ ინტერვალში. ვერტიკალის 

გადაკვეთა მრუდთან 𝜑1(𝑉) წერტილში 3, განსაზღვრავს წევის ძალის ფარდობით 

მნიშვნელობას მოძრაობის ამ სიჩქარისთვის. წერტილიდან 3 გავატარებთ ჰორიზონტალს (3-4) 

მარცხნივ, მრუდის 𝑓(𝐼ძ) გადაკვეთამდე (წერტილი 4). წერტილიდან 4 დავუშვებთ ვერტიკალს 

(4-5) ჰორიზონტალის 2-5 გადაკვეთამდე. წერტილი 5 განსაზღვრავს წევის ძრავას დენის 

მნიშვნელობას Δt1 ინტერვალის ბოლოს. პროცესის დასაწყისი განისაზღვრება მონაკვეთით 0-

600 ა.  

 
ნახ. 2. წევის ძრავას დენის დროსთან დამოკიდებულების მრუდის  

აგება გრაფიკული ხერხით 

ანალოგიურად მდებარეობენ წერტილები 5 სხვა სიჩქარეებისთვისაც 40, 60, და 80 კმ/სთ-

ზე. მიღებული მრუდი 𝐼ძ(𝑡) წარმოადგენს საძიებელ მახასიათებელს - ძრავას დენის დროსთან 

დამოკიდებულებას. მსგავსი დამოკიდებულებით შეიცვლება ელექტრომავლის დენიც. ჩვენს 

შემთხვევაში 𝐼ე = 8𝐼ძ 

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ანგარიშებში ვისარგებლებთ 𝐼ძ1, 𝐼ძ2, 𝐼ძ3, 𝐼ძ4 დენების 

საშუალო მნიშვნელობით Δt1, Δt2, Δt3 და Δt4 დროის ინტერვალებში. მათი მნიშვნელობები 

შეტანილია ცხრილში 3. 

                                                                         ცხრილი 4. 

t, წთ t1 =0,6 t2=0,62 t3=0,8 t4=1,027 𝐼ძ, ა 𝐼ძ1=580 𝐼ძ2=525 𝐼ძ3=465 𝐼ძ4=400 

ელექტრომოძრავი შემადგენლობის ექსპლუატაციის რეალურ რთულ პირობებში 

აუცილებელია, რომ წევის ძრავას დენის საანგარიშო ეფექტური მნიშვნელობა ნაკლები იყოს 

ხანგრძლივ დასაშვებ დენზე, ანუ: 𝐼ს. = √𝐼12 ∙ 𝑡1 + 𝐼22 ∙ 𝑡2 + 𝐼32 ∙ 𝑡3 +⋯𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 +⋯ < 𝐼ნ.                                   (10) 
ეს პირობა ჩვენი შემთხვევისთვის იქნება: 



სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია 
TRANSPORT BRIDGE EUROPE-ASIA 

239 

 

𝐼ს. = √5802 ⋅ 0,6 + 5252 ⋅ 0,62 + 4652 ⋅ 0,8 + 4002 ⋅ 1,0270,6 + 0,62 + 0,8 + 1,027 = 482,7 ა 

საანგარიშო ეფექტური დენის მიღებული მნიშვნელობა 482,7 ა ნაკლებია ТЛ-2К წევის 

ძრავას ხანგრძლივად დასაშვები დენის (535 ა) მნიშვნელობაზე. შესაბამისად ძრავას 

გადახურება არ მოხდება. 

ელექტროენერგიის ხარჯი განისაზღვრება ფორმულით: 𝐴 = 𝑈 ⋅ ∑(𝐼𝑖 ⋅ 𝛥𝑡𝑖)1000 ⋅ 60  ,                                                             (11) 
სადაც: 𝑈 არის საკონტაქტო ქსელის ძაბვა, ვ; 𝐼𝑖 - ელექტრომავლის საერთო დენი საანგარიშო დროის შუალედში, ა; 𝛥𝑡𝑖 - შესაბამისი საანგარიშო დროის შუალედი, წთ. 

ჩვენს შემთხვევაში გვექნება: 

 𝐴 = 3000[4640 ⋅ 0,6 + 4200 ⋅ 0,62 + 3720 ⋅ 0,8 + 3200 ⋅ 1,027]1000 ⋅ 60 = = 3 ⋅ 11650,460 = 583,5 კვტ ∙ სთ.  
ამრიგად, ელექტრომავალი ВЛ10, ყველა შეზღუდვით 80 კმ/სთ სიჩქარემდე აჩქარებისას, 

ქსელიდან მოიხმარს 583,5 კვტ/სთ ენერგიას. 

თავისუფალი გორვის რეჟიმი 

თავისუფალი გორვის რეჟიმისათვის ძირითადი დიფერენციალური განტოლებები 

შესაბამისად იქნება: 𝑑𝑉𝑑𝑡 = −120[𝑤0𝑥(𝑉) ± 𝑖],                                                            (12) 𝑉 𝑑𝑉𝑑𝑆 = −120[𝑤0𝑥(𝑉) ± 𝑖],                                                            (13) 
არსებობს 𝑤0𝑥(𝑉)-ს გამოსათვლელი ემპირიული ფორმულა [2]: 

 𝑤0𝑥(𝑉) = 1,29 + 0,005𝑉 + 0,00016𝑉2.                                              (14) 
 

ფორმულა (14)-ის ანგარიშის შედეგები სიჩქარის 10 კმ/სთ-იანი ინტერვალებით წარმოდ-

გენილია მე-4-ე ცხრილში. 

ცხრილი 5 𝑉, კმ/სთ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 𝑤0𝑥(𝑉), ნ/კნ 1,29 1,356 1,455 1,584 1,746 1,95 2,16 2,42 2,70 2,95 𝑏(𝑉) + 𝑤0𝑥(𝑉), ნ/კნ 93,4 63,16 57,5 50,14 45,5 42,22 40 38,2 36,92 35,88 

 

ცხრილის მონაცემების საფუძველზე აგებულია 𝑤0𝑥 მრუდი (იხ. ნახაზი 3. მრუდი 1). 

განტოლებების (12) და (13) ინტეგრირებას (14) გამოსახულებით, როგორც წინასწარი 

ანგარიშები გვიჩვენებს, მივყავართ პრაქტიკული გამოთვლებისათვის ნაკლებად ვარგის 

გამოსახულებასთან. ამიტომ ამ შემთხვევაშიც ასევე ვიყენებთ წილად-წრფივ გამოსახულებას, 

რომელსაც აქვს სახე: 𝑤0𝑥(𝑉) = 𝑤0 1 +𝑚1𝑉1 − 𝑛1𝑉  .                                                              (15) 
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ნახ. 3. 𝒘𝟎𝒙(𝑽) და 𝒃(𝑽) + 𝒘𝟎𝒙(𝑽) დამოკიდებულებები 

 

კოეფიციენტების 𝑚1 და 𝑛1 რიცხვით მნიშვნელობებს განვსაზღვრავთ [1]-ში მოცემული 

ფორმულების საფუძველზე. 𝑤0𝑥(𝑉) მრუდის საკონტროლო წერტილების შემდეგი 

მნიშვნელობებისთვის: 𝑉1 = 50 კმ/სთ, 𝑤0𝑥(50) = 1,95 ნ/კნ; 𝑉2 = 90 კმ/სთ, 𝑤0𝑥(90) = 2,95 ნ/კნ; 𝑚1 

და 𝑛1 მიიღება: 𝑚1 = 0,0012, 𝑛1 = 0,00595. მათი ჩასმით (12) და (13) განტოლებების 

ამონახსნებში გვექნება: ∆𝑡(წთ) = 12𝑚12𝑊0 [(𝑚1 + 𝑛1) 𝑙𝑛 1 +𝑚1𝑉01 +𝑚1𝑉 −𝑚1𝑛1(𝑉0 − 𝑉)] = = 2,755 [7,15 ∙ 102 𝑙𝑛 1 + 0,0012𝑉01 + 0,0012𝑉 − 0,714(𝑉0 − 𝑉)],                       (16) ∆𝑆(კმ) = 1120𝑚13 ∙ 𝑊0 [(𝑚1 + 𝑛1)𝑚1(𝑉0 − 𝑉) − (𝑚1 + 𝑛1) ln 1 + 𝑚1𝑉01 +𝑚1𝑉 − 𝑛12 𝑚12(𝑉02 − 𝑉2)] = = 3,827 [8,58(𝑉0 − 𝑉) − 7,15 ∙ 10−3 ln 1 + 0,0012𝑉01 + 0,0012𝑉 − 0,00428(𝑉02 − 𝑉2)].        (17) 
გამოსახულებების (16) და (17) საფუძველზე აგებულია მრუდები 𝑉(𝑡), 𝑉(𝑆) და 𝑡(𝑆), რაც 

ნაჩვენებია ნახაზ 4ა-ზე. 

სამუხრუჭო რეჟიმი 

ამ რეჟიმისათვის ძირითადი დიფერენციალური განტოლებები შესაბამისად იქნება: 𝑑𝑉𝑑𝑡 = −120[𝑏მ(𝑉) + 𝑤0𝑥(𝑉)],                                                            (12) 𝑉 𝑑𝑉𝑑𝑆 = −120[𝑏მ(𝑉) + 𝑤0𝑥(𝑉)],                                                            (13) 
ამ დიფერენციალური განტოლებების ამოხსნისთვის აუცილებელია ვიცოდეთ 𝑏(𝑉) +𝑤0𝑥(𝑉) ანალიზური გამოსახულება. დღეისათვის არსებობს მრავალი ემპირიული ფორმულა [2]. 

ერთი მათგანი წარმოდგენილია ქვემოთ: 𝑏მ(𝑉) + 𝑤0𝑥(𝑉) = 92 𝑉 + 1005𝑉 + 100 + 1,4 + 0,3𝑉 .                                           (20) 
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ამ გამოსახულების რიცხვითი მნიშვნელობები სიჩქარის 10 კმ/სთ-იანი ინტერვალებით 

შეტანილია მეოთხე ცხრილში. 

ცხრილის მონაცემების საფუძველზე აგებულია დამოკიდებულება, რომელიც ნაჩვენებია 

ნახ. 3-ზე მრუდი 2-ის სახით. 

თუ (20) ჩავსვავთ დიფერენციალურ განტოლებებში (18), (19) და მოვახდენთ მათ 

ინტეგრირებას, მიიღება პრაქტიკული რიცხვითი გამოთვლებისათვის ნაკლებად ვარგისი 

გამოსახულება. 

ამიტომ, წინა შემთხვევის მსგავსად, ფორმულის (20) საშუალებით ავაგებთ მრუდს 2 𝑏მ(𝑉) + 𝑤0𝑥(𝑉), რომელსაც შემდგომში აპროქსიმაციის გზით წარმოვადგენთ წილად-წრფივი 

ფუნქციის სახით: 𝑏მ(𝑉) + 𝑤0𝑥(𝑉) = 𝑓𝑚 1 +𝑚𝑉1 + 𝑛𝑉  .                                                       (21) 
 

უცნობი კოეფიციენტების 𝑓𝑚,  𝑚 და 𝑛 განსაზღვრის მიზნით, ისევე როგორც წინა 

შემთხვევებში ვირჩევთ საკონტროლო წერტილებს არსებულ მრუდზე. მოცემულ შემთხვევაში 

ასეთი წერტილების სახით ვირჩევთ: 𝑉1 = 20 კმ/სთ, 𝑏მ(20) + 𝑤0𝑥(20) = 57,5 ნ/კნ; 𝑉2 = 70 კმ/სთ, 𝑏მ(70) + 𝑤0𝑥(70) = 38,2 ნ/კნ. 

[1]-ში მოცემული 𝑚 და 𝑛 კოეფიციენტების საანგარიშო ფორმულების გამოყენებით 

ვადგენთ: 𝑛 = 0,0084, 𝑚 = 0,046. 𝑓𝑚,  𝑚 და 𝑛 რიცხვითი მნიშვნელობებისთვის ∆𝑡 და ∆𝑆 საანგარიშო განტოლებები მიიღებს 

სახეს: ∆𝑡(წთ) = 12𝑚 2𝑓𝑚 [𝑚𝑛(𝑉0 − 𝑉) − (𝑛 −𝑚) ln 1 +𝑚𝑉01 +𝑚𝑉 ] = = 7,664 [3,93 ∙ 102(𝑉0 − 𝑉) − 0,378 𝑙𝑛 1 + 0,0084𝑉01 + 0,0084𝑉 ],                   (22) ∆𝑆(კმ) = 1120𝑚 3𝑓𝑚 [(𝑛 − 𝑚) ln 1 +𝑚𝑉01 +𝑚𝑉 − (𝑛 −𝑚)𝑚(𝑉0 − 𝑉) + 𝑛2𝑚2(𝑉02 − 𝑉2)] = = 1,557 [3,75 ln 1 + 0,0084𝑉01 + 0,0084𝑉 − 0,03158(𝑉0 − 𝑉) + 0,162 ∙ 10−3(𝑉02 − 𝑉2)].        (23) 
 

   
ნახ. 4. თავისუფალი გორვის ა) და სამუხრუჭო ბ) რეჟიმების ძირითადი მრუდები 
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განტოლებების (22) და (23) საფუძველზე გაანგარიშებული და აგებულია ნახ. 4ბ-ზე 

ნაჩვენები მრუდები 𝑉(𝑡), 𝑉(𝑆) და 𝑡(𝑆). 
 

დასკვნები: 

1. წევის ანგარიშების შემოთავაზებული ანალიზური მეთოდი მნიშვნელოვნად ამარტივებს 
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Summary:  
The article considers an analytical, more accurate traction calculation of the main modes of train movement 
(in acceleration, run-out and braking modes) with optimal speed control. In all three modes, the 
corresponding dependences t = φ1(V), S = φ2(t) and V = φ3(S) necessary for calculations are set. The 
proposed method for calculating the dependence of the motor current on time makes it easy to determine 
the heating of the motor during acceleration and the power consumption. 
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