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cfthsfijhbcj cfvtwybthj-ntmybrehvf7 cfbyajhvfwbj-fyfkbnbrehvf7 htathbht,ekvf ;eh-
yfkvf  3cfmfhsdtkjc yfdsj,b lf ufpb4 ufbfhf frhtlbnfwbf cfmfhsdtkjc ntmybrehb eybdthcbnt-

nbc cfcofdkj lf cfvtwybthj kbnthfnehbc cfhtlfmwbj-cfufvjvwtvkj cf,zjpt7 cfmfhsdtkjc 
ntmybrehb eybdthcbntnbc frfltvbehb cf,zjc 1% lflutybkt,bs - cflbcthnfwbj cf,zjt,bc itcf-
[t,8 ptvjfqybiyekb cf,zjc 1@ lflutybkt,bs ~!^8_#8@__( o` lt,ekt,bc ^7 @7 # geymnt,bc itcf,fvb-
cfl ljmnjhfynehfib cofdkbc gthbjlib lfwdfvlt ufvjmdt.yt,ekb yfihjvb cfvtwybthj yfihjvfl 
xfbsdkt,f8 
 
 

c f h t l f m w b j  c f , z j  
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Jurnali `saqarTvelos navTobi da gazi~ saerTaSoriso samecniero-teqnikuri, sainforma-

cio-analitikuri referirebuli perioduli gamocema, romelic warmoadgens samecniero Srome-

bis publikaciebs, aucilebelia gaformdes saerTaSoriso standartebis mixedviT. samecniero 

Sromebis warmodgena SeiZleba qarTul, inglisur an rusul enebze. 

warmodgenili samecniero naSromi unda akmayofilebdes Semdeg moTxovnebs: 

1. naSromis moculoba ganisazRvreba A4 formatis qaRaldis nabeWdi 5-7 gverdiT, naxaze-

bis, grafikebis, cxrilebis da literaturis CamonaTvaliT. literatura gaformebuli 

unda iyos ISO standartis moTxovnis mixedviT (ix. danarTi). 

2. kompiuterze naSromis momzadebisas aucilebelia Semdegi moTxovnebis Sesruleba: 

a) naSromi unda momzaddes Microsoft Word-Si cxrilebisa da formulebis redaqto-

rebis  gamoyenebiT;  

b) samuSao qaRaldis velis zomebi: zeda-40mm, qveda-30 mm, marcxena-20 mm, marjvena-20 mm; 

g) naxazebis da fotoebis kompiuteruli varianti aucileblad iyos jpg formatSi; 

d) qarTul enaze Sesrulebuli naSromi unda aiwyos LitNusx, inglisur an rusul 

enebze Sesrulebuli naSromi ki-Times New Roman SriftiT. 

e) naSromis reziume unda Sesruldes SriftiT 10; sakvanZo sityvebi_SriftiT 10; 

naSromis teqsti SriftiT 12; rusul enaze Sesrulebuli naSromi_SriftiT 12; 

3. naSromi warmodgenili unda iyos disketaze da erT egzemplarad dabeWdili A4 

formatis qaRaldze; 

4. naSroms Tan unda axldes 2 recenzia amave dargis specialistebisa da erTi war-

dgineba mineraluri resursebis saerTaSoriso akademiis, saqarTvelos mecniereba-

Ta akademiis an sainJinro akademiis akademikosis an wevr-korespondentis mier.  

5. naSroms damatebiT calke qaRaldze unda axldes reziume qarTul, inglisur da 

rusul enebze;  

6. TiToeuli reziumes moculoba ar unda aRematebodes 10_15 striqons, naSromis 

dasaxelebis, avtoris (avtorebis) saxelisa da gvaris miTiTebiT; 

7. naSroms unda daerTos monacemebi avtoris (avtorebis) Sesaxeb: samecniero xaris-

xi, wodeba da Tanamdeboba; 

8. samecniero naSromi gaformebuli unda iyos wignierad, stilisturad da termino-

logiis dacviT, stilisturi da teqnikuri Secdomebis gareSe; 

9. avtori (avtorebi) pasuxs agebs (ageben) naSromis Sinaarssa da xarisxze; 

10. erT krebulSi erTi da imave avtoris mxolod sami statiis gamoqveynebaa daSve-

buli. gamonakliss warmoadgens axalgazrda maZieblisTvis mesame statiis gamoqve-

yneba xelmZRvanelTan erTad; 

11. dauSvebelia erTi statiis avtorTa raodenoba xuTs aRematebodes. 

12. zemoaRniSnuli moTxovnebis Seusruleblobis SemTxvevaSi statia ar miiReba. 

  

ნომერი დაბეჭდილია  

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“  

დაფინანსებით 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

 

7        

131, 2016 

;;eehhyyffkkcc  ddee''qqddyybbss  vvjjvvffddffkk  ssffjj,,ffcc77  hhjjvvttkkvvffww  eeyyllff  bbpphheeyyjjcc  mmddtt..yybbcc  uufftthhssbbffyytt,,bbccffssddbbcc77  
[[ffkk[[bbcc  ww[[jjddhhtt,,bbcc  eerrttss  vvjjoo..jj,,bbccff  llff  vvttwwyybbtthhtt,,bbcc  ffqqjjhh''bbyytt,,bbccffssddbbcc88  

                                                  
 

xxddttyybb  ''bbhhbbssffllbb  ccnnhhffnnttuubbffff  bbyyddttccnnbbwwbbtt,,bbcc  vvjjppbbllddff  ff[[ffkkbb  ccff,,fflljjtt,,bbcc  ffqq--

vvjjxxttyybbccff  llff  ffssddbbcctt,,bbccffssddbbcc66  hhffssff  ttaattmmnneehhffll  uuffvvjjddbb..ttyyjjss  ccffmmffhhssddttkkjjcc  yyffddssjj--

,,bbccff  llff  uuffppbbcc  uuffvvjjee..ttyytt,,ttkkbb  ggjjnnttyywwbbffkkbb77  xxddttyybb  mmddtt..yybbcc  bbyynntthhttcctt,,iibbff66  hhjjvv  

mmddtt..ffyyffiibb  vvjjggjjddtt,,eekkbb  yyffddssjj,,bb  llff  uuffppbb  fflluubbkkpptt  uuffllffvveeiiffddllttcc77 

OOUURR  SSTTRRAATTEEGGIICC  FFOOCCUUSS  IISS  TTOO  AATTTTRRAACCTT  IINNVVEESSTTMMEENNTTSS  FFOORR  DDIISSCCOOVVEERRYY  AANNDD  

EEXXPPLLOORRAATTIIOONN  OOFF  NNEEWW  OOIILL--FFIIEELLDDSS  WWIITTHH  TTHHEE  OOBBJJEECCTTIIVVEE  TTOO  EEXXPPLLOOIITT  TTHHEE  

UUNNEEXXPPLLOORREEDD  OOIILL  AANNDD  GGAASS  PPOOTTEENNTTIIAALL  OOFF  GGEEOORRGGIIAA  EEFFFFIICCIIEENNTTLLYY..  OOUURR  CCOOUUNN--

TTRRYY  IISS  IINNTTEERREESSTTEEDD  IINN  PPRROOCCEESSSSIINNGG  TTHHEE  EEXXTTRRAACCTTEEDD  OOIILL  LLOOCCAALLLLYY..    

 НАША ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ-ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ ВЫЯ-

ВЛЕНИЯ, ОСВОЕНИЯ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА, ЭФФЕК-

ТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ И РЕСУРСОВ НАШЕЙ СТРАНЫ И 

ПЕРЕРАБОТКИ ДОБЫТЫХ НЕФТИ И ГАЗА НА МЕСТЕ. 
 

yyffddssjj,,bbccff  llff  uuffppbbcc  vvhhttooddttkkjj,,bbcc  uuffyyddbbssffhhtt,,bbccffssddbbcc  ccffmmffhhssddttkkjjcc77  ssffddbbccbb  
uuttjjkkjjuubbeehhbb  ffuutt,,eekktt,,bbllffyy  uuffvvjjvvllbbyyffhhtt77  yyttllkktteekkbbcc  vvyybbiiddyyttkkjjddffyybb  hhffjjllttyyjj,,ff  ffmmddcc88  
  gghhjjuuyyjjppeekkbb  hhttcceehhcctt,,bbcc  ffccffssddbbcctt,,kkffll  ccffzzbbhhjjff  aaffhhssjj  vvffcciinnff,,bbcc  uutt--
jjkkjjuubbeehh--uuttjjaabbppbbrreehhbb  llff  ,,eehhqqddbbssbb  ccffvveeiiffjjtt,,bbcc  xxffnnffhhtt,,ff77  hhffww  vvjjbbss[[jjddcc  llbbll  
rrffggbbnnffkkllff,,ffyylltt,,tt,,cc88  

llqqttcc  llffccffddkkeehhbb  nnttmmyyjjkkjjuubbtt,,bbss  xxffnnffhhtt,,eekkbb  rrddkkttddff--''bbtt,,bbcc  ccffaaee''ddttkkpptt  
uuttjjkkjjuubbeehhbb  hhttcceehhcctt,,bb  ccffmmffhhssddttkkjjiibb  iittfflluuttyycc  @@$$____  vvkkyy  nn  yyffddssjj,,cc  ~~[[vvttkkttsspptt  
!!@@))__  vvkkyy  nn77  ffrrddffnnjjhhbbffiibb  !!!!%%__  vvkkyy  nn--cc`̀88  ccffmmffhhssddttkkjjcc  yyffddssjj,,bbccff  llff  uuffppbbcc  
rrjjhhggjjhhffwwbbffiibb  ffhhcctt,,eekkbb  uuttjjkkjjuubbeehhbb  vvjjyyffwwttvvtt,,bb  wwffkkccff[[ffll  vvbbeessbbsstt,,cc  yyffddssjj--
,,bbccff  llff  uuffppbbcc  ccff,,fflljjtt,,bbcc  ffqqvvjjxxttyybbcc  llbbll  ggtthhccggttmmnnbbddffpptt88  ffvv  vvbbppyybbcc  vvbbccffqqoott--
ddffll  ccffmmffhhssddttkkjjcc  yyffddssjj,,bbccff  llff  uuffppbbcc  rrjjhhggjjhhffwwbbbbcc  ff[[ffkkbb  [[ttkkvv''qqddffyyttkkjj,,ff  
''ffkk--qqjjyyttcc  ffhh  bbiieehhtt,,cc88  

ccffmmffhhssddttkkjjiibb  llqqttbbccssddbbcc  wwyyjj,,bbkkbbff  yyffddssjj,,bbcc  !!((  ~~vvbbhhppffffyybb77  nnffhhbb,,ffyyff77  ggffnnff--
hhff  iibbhhffmmbb77  yyjjhhbbjj77  ccffww[[ttyybbccbb77  ssttkkttssbb77  ccffvvuujjhhbbcc  ccffvv[[hhttssbb  ssffqqbb77  cceeaaccff77  ffqqvvjjccffddkk--
ttss  zzffkkffllbbllbb77  iihhjjvvbbccee,,ffyybb77  yyffppffhhkktt,,bb77  vvooffhhtt[[ttddbb77  ,,ffbbllff77  llffccffddkkttss  hheeccssffddbb`̀77  uuffpp--
yyffddssjj,,bbcc  !!  ~~ccffvvuujjhh--ggffnnffhh''tteekkbb  --  yybbyyjjoovvbbyyllff`̀  llff  uuffppbbcc  !!  ~~hheeccssffddbbcc`̀  ccff,,fflljj88  

ffqqyybbiiyyeekkbb  ccff,,fflljjtt,,bbllffyy  cceekk  vvjjggjjddtt,,eekkbbff  llffff[[kkjjtt,,bbss  @@**  vvbbkkbbjjyybb  
nnjjyyff  yyffddssjj,,bb  llff  __77%%  vvbbkkbbffhhllbb  rree,,eehhbb  vvttnnhhbb  uuffppbb88  ssbbssmmvvbbcc  ..ddttkkff  ccff,,fflljj  
llqqttcc  llffvveeiiffddtt,,bbcc  ,,jjkkjj  ccnnffllbbffppttff88  

..ddttkkff  ccffkkbbwwttyyppbbjj  ,,kkjjrrpptt  ccffmmffhhssddttkkjjcc  yyffddssjj,,bbccff  llff  uuffppbbcc  rrjjhhggjj--
hhffwwbbbbcc  vvbbtthh  vvjjvvppfflltt,,eekkbbff  bbyyaajjhhvvffwwbbeekkbb  yyffhhrrddttddtt,,bb77  hhjjvvkktt,,iibbww  uuffyy[[bbkkeekkbbff  
yyffddssjj,,bbccff  llff  uuffppbbcc  hhttcceehhcctt,,ssffyy  llffrrffddiibbhhtt,,eekkbb  ccffrrbbss[[tt,,bb88  

ffqqyybbiiyyeekkbb  vvffccffkkbbcc  uuffwwyyjj,,ff  eesseejjll  llffffbbyynntthhttcctt,,cc  fflluubbkkjj,,hhbbdd  llff  
eeww[[jjttkk  bbyyddttccnnjjhhtt,,cc88  vvffss  vvbbtthh  ffvv  llffhhuuiibb  xxfflltt,,eekkbb  rrffggbbnnffkkllff,,ffyylltt,,tt,,bb  rrbb  
uuffyyffggbbhhjj,,tt,,cc  hhttccggee,,kkbbrrffiibb  yyff[[iibbhhoo..ffkk,,fflltt,,bbcc  ccffvvhhttooddttkkjj  vvffhhffuutt,,bbcc  uuffvvjjdd--
kkttyyffcc  llff  vvjjggjjddtt,,bbcc  vvjjwweekkjj,,bbcc  vvyybbiiddyyttkkjjddffyy  uuffllbblltt,,ffcc88  

ffvv;;ffvvffll77  rrjjvvggffyybbff  33rrffyyffhhuujj--]]jjhh]]bbff44  ff[[jjhhwwbbttkktt,,cc  uuffpppptt  ,,eehhqqddffcc  rreevvbbccbbcc  ccff,,fflljjpptt77  ccff--
llffww  eerrddtt  uuffbb,,eehhqqff  ((____  vv--vvlltt88  eeff[[kkjjttcc  [[ffyytt,,iibb  iittccff''kktt,,ttkkbbff  ffvv  ccff,,fflljjpptt  vvbbddbbqqjjss  uuffppbbcc  
ccffuuhh''yyjj,,bb  hhffjjllttyyjj,,ff77  hhffww  xxddttyy  mmddtt..ffyyffcc  ''ffkkpptt  ttccffzzbbhhjjtt,,ff88  
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uak 334: 338: 339.9: 553: 622.3: 658                       g. lobJaniZe, g. xecuriani, d. labaZe  

M    

Mmcire biznesis problemebi da ganviTarebis 

perspeqtivebi saqarTvelos samTo mrewvelobaSi 

 

wwaarrddggeenniilliiaa  eenneerrggeettiikkiissaa  ddaa  ssaaiinnJJiinnrroo  aakkaaddeemmiiiiss  ssaappaattiioo  aakkaaddeemmiikkoossiiss,,  ffiizz..--mmaaTT..  mmeeccnn..  aakkaadd..  

ddooqqttoorriiss,,  pprrooffeessoorr  ii..  ggoogguuaaZZiiss  mmiieerr  

 

referati: gaanalizebulia mcire biznesis aqtualuroba, roli da mniSvneloba Tanamedrove 

msoflio ekonomikaSi mimdinare tendenciebis gaTvaliswinebiT; ganxilulia mcire 

biznesis masStabebi, saqarTveloSi mcire samTo sawarmoTa ekonomikuri mdgomareoba 

arsebuli problemebisa da ganviTarebis SesaZleblobebis fonze, amasTan mcire biz-

nesis saxelmwifo mxardaWeris ucxoeTis gamocdilebis aucilebloba da mniSvnelo-

ba; gansazRvrulia sakvlev dargSi am mimarTulebiT mcire biznesis efeqtiani funq-

cionirebis ZiriTadi mimarTulebebi.  

sakvanZo sityvebi: mcire biznesi; mcire samTo sawarmoebi; mineraluri resursebi; saxelmwifos 

samrewvelo-ekonomikuri politika da strategia. 

 
Sesavali 

 
biznesis mimarTulebebi icvleba dro-

is da dasaxuli miznis mixedviT. mas SeiZle-

ba hqondes rogorc globaluri, ise loka-

luri masStabi. biznesis ZiriTadi mimarTu-

lebebia: mcire, saSualo da msxvili.  

mcire sawarmoebi mniSvnelovan rols 

asrulebs mravali qveynis ekonomikaSi da 

didia maTi roli adgilobrivi resursebis 

gamoyenebaSi. rogorc cnobilia, adgilobrivi 

resursebis pirobebSi mcire masStabis msxvi-

li sawarmoebis Seqmna ekonomikurad mizanSeuwonelia, radgan sxva 

raionebidan gadmotana zrdis warmoebis danaxarjebs. amdenad, mci-

re sawarmoebi gacilebiT ukeT uzrunvelyofs adgilobrivi bunebrivi da SromiTi 

resursebis gamoyenebis maRal dones. 

mcire da saSualo mewarmeobis ganviTarebam unda uzrunvel-

yos qveynis ekonomikuri krizisidan gamoyvana, saSualo klasis Ca-

moyalibeba, grZelvadiani ekonomikuri zrdis da politikuri sta-

bilurobis xelSewyoba da mwvave socialuri problemebis gadaWra. 

samTo mrewvelobaSi ganxorcielebuli ekonomikuri reforma 

axal sabazro urTierTobebze gadasvlis Semdeg arasakmarisia da 

dargSi mcire biznesis seqtoris ganviTarebis moTxovnebs saTanad-

od ver akmayofilebs. aucileblad dasaxvewia sakvlev dargSi eko-

nomikuri reformebis Teoriul-meTodologiuri da samarTlebrivi 

 
gela lobJaniZe, 

stu-is asocirebuli 

profesori, ekonomikis 

mecnierebaTa akademiuri 

doqtori 

 

 
daviT labaZe, 

stu-is doqtoranti 

 
Ggiorgi xecuriani, 

stu-is asistent-pro-

fesori, akademiuri 

doqtori 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS""  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

MMmmeeccnniieerreebbaa                    --                  eekkoonnoommiikkaa  ddaa  mmaarrkkeettiinnggii                  --              SSCCIIEENNCCEE 

15 

# 31, 2016 

baza, miznis miRwevis realuri gzebi da meqanizmebi, sabazro organizaciis srulyofa, 

mcire, saSualo da msxvili sawarmoebis koordinirebuli moqmedebisa da optimalurad 

SeTanxmebis garemos warmomqmneli pirobebis Seqmna. saqarTvelos mrewvelobis, maT So-

ris samTo dargis ganviTarebis erT-erTi gadamwyveti gzaa ucxouri investiciebis sxva-

dasxva formiT mozidva da maT efeqturad ganviTarebisTvis pirobebis Seqmna, saerTaSo-

riso procesebSi CarTva, sagareo bazarze konkretul garemoSi adaptireba da sxva. 

 saqarTveloSi arsebuli mravalferovani da Zvirfasi mineraluri resursebi, isto-

riuli tradiciebi da gamocdileba, kvalificiuri samTo-samecniero da sainJinro-eko-

nomikuri personali is udidesi potencialia, romelic sakmaod myar safuZvels qmnis am 

sferoSi mcire biznesis efeqtiani funqcionirebisaTvis da mniSvnelovnad gaaumjobesebs 

qveynis socialur-ekonomikur mdgomareobas. 

 
ZiriTadi nawili 

 

msoflios masStabiT mcire biznesis sawarmoebis klasifikacia xorcieldeba rao-
denobrivi da xarisxobrivi maCveneblebis mixedviT, romelTagan aRsaniSnavia Semdegi 

kriteriumebi: personalis raodenoba, brunvis moculoba, aqtivebis sidide, sawesdebo 

kapitalis sidide, sakuTrebis struqtura (mcire sawarmos damoukidebloba). amasTan, 

mcire bizness miekuTvneba sawarmo, romelic unda pasuxobdes qvemoT CamoTvlili niSan-

Tvisebebidan ors mainc: 1. damoukidebeli marTva; 2. sakuTari kapitali; 3. moqmedebis 

lokaluri raioni; 4. SedarebiT mcire zoma dargebi. praqtika gviCvenebs, rom aRniSnu-
li maCveneblebis raodenobrivi Sefaseba sxvadasxvanairia sxvadasxva qveynis, mocemuli 

qveynis regionebisa da dargebis mixedviT [1]. ase, magaliTad, ekonomikuri TanamSromlo-
bisa da ganviTarebis saerTaSoriso organizacia (ОЭСР), romelSic Sedis ganviTarebu-
li qveynebi, gansazRvravs sawarmoTa Semdeg klasifikacias: 19 adamianamde raodenobiT, 

rogorc ,,metad mcires“, 90-mde _ ,,mcires“, 100-dan 499-mde _ ,,saSualos“ da 500-ze 

meti _ ,,msxvils“. 

 evropis sabWoSi Semaval qveynebSi ekonomikis yvela subieqti Semdegnairad iyofa: 

mikrosawarmoebi, mcire, saSualo da msxvili sawarmoebi. amave qveynebSi mcire da saSua-
lo sawarmoebisaTvis misakuTvneblad gamoiyeneba Semdegi kriteriumebi:  mikrosawarmo-
ebi – 1-dan _ 9-mde adamianis; mcire sawarmoebi – 10-dan _ 49-mde adamianis; saSualo 

– 50-dan _ 249-mde adamianis;  msxvili sawarmoebi – 250 da meti.              

aSS-is kanonmdeblobis Tanaxmad, mcire da saSualo biznesis kategorias ganekuT-
vneba sameurneo subieqtebi, romlebSic dasaqmebulia araumetes 500 adamianisa. yvela 

mcire da saSualo sawarmo aSS-Si iyofa 3 kategoriad: 1. mikrosawarmoebi _ firmebi, 

sadac TanamSromlebis raodenoba ar aRemateba 20 adamians; 2. mcire sawarmoebi _ 20-

dan 100 adamianamde; 3. saSualo sawarmoebi _ 100-dan 499 adamianamde [1]. 

saqarTvelos kanonis „saqarTvelos erovnuli sainvesticio saagentos Sesaxeb“ 

mixedviT, mcire sawarmos miekuTvneba „mewarmeTa Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis Sesabami-

sad Seqmnili yvela organizaciul-samarTlebrivi formis sawarmo, romelSi dasaqmebul-
Ta saSualo wliuri raodenoba ar aRemateba 20 dasaqmebuls, xolo wliuri brunva _ 

500 000 lars. axali sagadasaxado kodeqsiT, mcire biznesis statusi SeiZleba mi-
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eniWos mewarme fizikur pirs, romlis mier ekonomikuri saqmianobidan miRebuli erTob-
livi Semosavali kalendaruli wlis ganmavlobaSi ar aRemateba 100 aTas lars [2]. 

bolo periodSi, mTel msoflioSi samTo sawarmoebis simZlavreTa zrdis tenden-
ciis paralelurad SeiniSneba mcire sabadoebis warmatebuli eqspluatacia maRalefeq-

turi meqanizaciis danergviT, maTi aRWurva axali manqana-danadgarebiT, mamdidrebeli 

mowyobilobebiT, damuSavebis sistemebisa da xerxebis srulyofiT. rogorc cnobilia, 

mcire sabadoebTan uSualod asocirdeba mcire samTo-mompovebeli sawarmoebi – mcire 

maRaroebis saxiT, romlebic axorcieleben mcire sabadoebis damuSavebas.  

sxvadasxva qveyanaSi, sawarmoebis sididis mixedviT, mcire maRaroebs ufro miaku-

Tvneben 50 da 100 aTasi t/w warmadobis sawarmoebs. gaeros ganmartebiT, mcire sawa-

rmoebs miekuTvneba 200t/dR.-R. warmadobis mqone maRaroebi (50 000 t/w.) (ix. cxrili 

5). imave gaeros ekonomikuri komisiis mier 1988 wels Catarebuli seminaris rekomenda-
ciiT mciremasStabians miekuTvneba samTo sawarmo, romlis wliuri mwarmoebluroba ar 

aRemateba 50 000 tonas, kapitaldabandeba – 1 milion aSS -s, wliuri Semosavali – 

1.5 milion aSS -s, TanamSromelTa raodenoba – 40 adamians 3. 

  
                                                                                         cxrili 1 

samTo-mompovebeli sawarmos klasifikacia 4 

 

samTo sawarmos masStabi 
Mmadnis wliuri mopoveba, t 

miwisqveSa Ria damuSaveba 

umciresi  5 000  10 000 

mcire 5 000 – 50 000 10 000 – 100 000 

saSualo 5 000 – 500 000 100 000 – 1 000 000 

msxvili  500 000  1 000 000 

                                                                     

 cxrili 2 

navTobgazis sabadoebis klasifikacia 5 

 

sabados masStabi 
maragebi 

navTobi gazi 

mcire  10 mln t  10 mlrd m3 

saSualo 10 mln t – 100 mln t 10  – 100 mlrd m3 

msxvili 100 mln t – 1 mlrd t 100 mlrd m3 – 1 trln m3 

umsxvilesi (giganturi) 1 mlrd t – 5 mlrd t 1 trln m3  5 trln m3 

unikaluri (supergiganturi)  5 mlrd t  5 trln m3 

 

mcire sawarmoebi sazRvargareTis mravali qveynis samTo mrewvelobis mniSvnelo-

vani elementia _ samTo kompaniebis saerTo raodenobis 85% am saxis sawarmoebze modis 

(aSS, kanada, CineTi, iaponia, brazilia da a.S.). msoflio praqtikaSi mcire sabadoebs 

samTo-mompovebel sferoSi sakmao wili uZevs. gasuli saukunis 90-ian wlebSi uc-
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xoeTis bevr qveyanaSi mcire sawarmoTa wili calkeul wiaRiseulTa saerTo mopovebaSi 

Seadgenda: beriliumis – 100%, vercxliswylis – 90%, volframis – 80%, qromis – 

50%, anTimoniumis – 45%, manganumis, kalis, rkinis madnis, TuTiis, tyviis – 11_18%, 

kobaltis, oqros, vercxlis da spilenZis daaxloebiT _ 8_10%. gacilebiT mniSvnelo-

vania mcire samTo sawarmoTa roli aramadneuli nedleuliT msoflio meurneobis uz-

runvelyofaSi, kerZod fluoritis, grafitis, talkis, verminkulitis da pemzis moT-

xovnilebis 90% mcire sawarmoebze modis. didia maTi wili mindvris Spatebis, Tixebis, 

TabaSirisa da baritis mopovebaSi. aRsaniSnavia isic, rom naxevrad Zvirfasi qvebis mo-

povebaSi mcire sawarmoTa wili 75_80%-s Seadgens. indoeTSi, mcire sawarmoebze mine-

raluri nedleulis mopovebis 65% modis. laTinur amerikaSi mcire samTo sawarmoebi 

funqcionirebs andebis mTel gayolebaze – kolumbiidan argentinamde da Cilemde. asevea 

braziliisa da meqsikis samTo-mompovebel seqtorSi [6]. mcire samTo sabadoebis upira-

tesobaa: mcire kapitaldabandeba, mogebis mokle vadaSi miReba, riskis dabali done da 

a.S. garda amisa, koniunqturuli cvlilebebisas mcire sawarmo ufro moqnilia maTi 

konservaciis an reabilitaciis TvalsazrisiT. 

 

cxrili 3 

mcire samTo sawarmoTa ganviTarebis ekonomikuri maCveneblebi, 2000–2013 წწ. [8] 

maCveneblebi 
wlebi 

2000 2005 2010 2013 

brunva, mln lari  4.4 5.7 17.9 29.5 

produqciis gamoSveba, mln lari 4.2 5.4 17.0 30.7 

damatebuli Rirebuleba, mln lari  1.8 2.1 8.4 11.8 

Sualeduri moxmareba, mln lari 2.4 3.3 8.7 18.9 

produqciis warmoebisa da 

realizaciis xarjebi,  mln lari 
– 4.9 14.3 21.3 

finansuri Sedegi 

(mogeba +,zarali -), aTasi lari 
– – 3 611.3 13 224.3 

ZiriTadi kapitali, mln lari 5.0 3.3 11.4 30.5 

dasaqmebulTa raodenoba, adamiani 877 570 879 1 094 

Sromis saSualo Tviuri anazRaureba, 

lari 
77.4 122.3 345.4 447.3 

Sromis mwarmoebluroba, lari 4 789.1 9 540 19 375 28 083 

kapitalis mwarmoebluroba, lari 0.840 1 651.8 1 495.1 1 008.2 

kapitalaRWurviloba, aTasi lari 5.7 5.8 13.0 27.9 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

me-3 cxrili Sedgenilia statistikis erovnuli samsaxuris monacemebis safuZvelze. 
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mciremaragiani sabadoebis aTvisebis ekonomikuri dasabuTebisas, produqciis sa-

bazro potencialsa da damuSavebis samTo-teqnikur pirobebTan erTad, gansakuTrebuli 

mniSvneloba eniWeba regionis infrastruqturis ganviTarebis dones. bunebrivia, rom 

SezRuduli kapitaldabandebis mcire sawarmos rentabelurobas mniSvnelovanwilad gan-

sazRvravs gzebiT, eleqtroenergiiT, muSaTa sacxovrebeli pirobebiT uzrunvelyofisa-

Tvis aucilebeli danaxarjebi, rac SedarebiT mcirea sabados ganlagebisas dasaxele-

bul da ganviTarebul raionebSi. am SemTxvevaSi, samTo samuSaoebis daproeqtebisas upi-

ratesoba eniWeba sasargeblo wiaRiseulis mopovebisa da gamdidrebis mcireoperacian, 

kargad aprobirebul, ekologiurad usafrTxo teqnologiebis gamoyenebas, saidanac amo-

iReba mravali saxeobis mineraluri nedleulis sagrZnobi raodenoba, xolo meqanizaciis 

saSualebaTa SerCevisas gamoiyeneba moduluri tipis mciregabaritiani gadasaadgilebeli 

metalurgiuli sistemebi samTo-teqnikur mowyobilobaTa saxiT koncentratebis dasa-

muSaveblad, romelTa demontaJi da gadatana axal obieqtze maragis amowurvis Sedegad 

ar aris dakavSirebuli did danaxarjTan. magaliTad, sazRvargareT gamoiyeneba gadasaad-

gilebeli mamdidrebeli fabrikebi, romelTa mwarmoebluroba icvleba 5_50-dan 500_750 

tonamde dRe-RameSi. cxadia, mcire samTo sawarmoebis saqmianobaSi prioritetuli unda 

iyos mciremaragiani, magram sasargeblo komponentebis maRali Semcvelobis da gamorCe-

uli teqnologiuri Tvisebebis mqone wiaRiseuli sabadoebis da gamovlinebebis damuSave-

ba. mcire samTo-mamdidrebeli sawarmos ZiriTadi Tavisebureba, eqspluataciasTan erTad, 

aris saZiebo samuSaoebis Catareba, rac, Tavis mxriv, uzrunvelyofs ZiebaSi Cadebuli 

Tanxebis swraf ukugebas da qveynis calkeuli regionebis mzard socialur-ekonomikur 

ganviTarebas 7. 

saqarTvelos erovnul ekonomikaSi mcire biznesis damkvidreba metad rTul eko-
nomikur, politikur da socialur problemebs daemTxva. mcire sawarmoTa ricxvis da 

maT mier gamoSvebuli samrewvelo produqciis zrda 2010 wlidan daiwyo. amave 2010 da 

2013 wels mcire sawarmoebis mier warmoebulma produqciam Seadgina 17.9 da 29.5 mln 

lari, rac 2005 wlis analogiur maCvenebelTan SedarebiT 3.1-jer da 5.2-jer metia. 

amasTan, sagrZnobi zrdiT gamoixata TiTqmis yvela sxva danarCeni ekonomikuri maCvenebe-
lic (damatebuli Rirebuleba, dasaqmebulTa raodenoba, Sromis anazRaureba da a.S.). ma-
rTalia, maCveneblebis mixedviT (brunva, gamoSvebuli produqcia) msxvili sawarmoebis 

mdgomareoba gacilebiT ukeTesia, Tumca finansuri Sedegebis mixedviT, mcire sawarmo-
ebis mdgomareoba sakmaod maRalia rogorc msxvil, aseve saSualo sawarmoebTan Sedare-
biT (ix. cxrili 3 da 4). amasTan, dargis ganviTarebis erT-erT mniSvnelovan faqtorad 

unda iqnes miCneuli msxvili, saSualo da mcire sawarmoebis koordinirebuli funqcio-
nireba biznesinkubatorebisa da teritoriul-sawarmoo kompleqsebis, klasterebis Camo-
yalibebis saxiT, rac maT efeqtianobas kidev ufro aamaRlebs da daaCqarebs rogorc 

regionTaSorisi ganviTarebaSi arsebuli gansxvavebebis daaxloebas, aseve regionebis 

konkurentunarianobis da qveynis ekonomikur zrdas. 

saqarTveloSi arsebobs mcire samTo sawarmoebis ganviTarebis mineraluri baza 

da sawarmoo potenciali. samTo sawarmoebi, romlebic dRevandel mdgomareobiT ZiriTa-

dad SesaZlebelia mciremasStabians mivakuTvnoT, ociode wlis win awarmoebda aranak-
leb 20 saxis myari wiaRiseulis 45-mde sxvadasxva xarisxis produqts: 40 aTas t dia-
tomits, 50 aTas t andezitis fqvils, 15 aTas m2 andezitis nakeTobebs, 55 aTas t 
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bunebriv ceoliTs, 120 aTas t bentonitis fxvnils, 105 aTas t tyvia-TuTiis madans, 

20 aTas t kalcitis madans, 7 tona teqnikur aqats, 35 aTas m3 liTografiul qvas, 

600 kg dariSxanis madans, 295 aTas m2 mosapirkeTebel filas, 6.5 m3-ze met inertul 

samSeneblo masalas. produqciis umetesi nawili saeqsportod iyo gamiznuli qimiuri 

da metalurgiuli samrewvelo obieqtebisaTvis [3]. amasTan aRsaniSnavia, rom saqarTve-
loSi navTobis mopoveba XX saukunis 30-ian wlebSi daiwyo. mopoveba XX saukunis 70-

ian wlebamde mimdinareobda Svidi mcire zomis sabadoze (mirzaani, patara Siraqi, suf-
sa, norio, sacxenisi, taribana da aRm. Waladidi) da wliurad saSualod 20_55 aTas 

tonas Seadgenda. Semdeg aRmoCenil iqna maRaldebitiani sabadoebi Tbilisispira raionSi 

(samgori-patarZeuli-ninowminda, samgoris samxreT TaRi, TeleTi) da wliurma mopovebam 

3 mln t-s gadaaWarba. 
amJamad saqarTvelos teritoria dayofilia salicenzio farTobebad (e.w. blo-

kebi), sadac navTobis Zebna-Ziebisa da mopovebis samuSaoebs, sxvadasxva dros, saerTaSo-

riso tenderebiT SerCeuli investori kompaniebi axorcieleben. maT saxelmwifosTan 

gaformebuli aqvT produqciis wilobrivi ganawilebis xelSekrulebebi(pwgx). saqarTve-

los navTobisa da gazis korporacia rogorc navTobis erovnuli kompania, partnioro-

bas uwevs kompaniebs operaciebis dagegmvaSi da axorcielebs saqmianobis monitorings da 

kontrols.  

 saqarTveloSi navTobis mopovebas amJamad 5 investori kompania axorcielebs: ,,blek 

oil end gezi~, ,,jindal petrolium (jorjia) limitedi~, ,,frontera risorsiz jor-
jia~, ,,jorjia oil end gezi~ da „vi-pi jorjia“, xolo danarCeni 7 investori kompa-
nia: „streiti oil end gezi“, „elenilto“, „navTobis saerTaSoriso konsorciumi“, ,,ma-
reqsini~, ,,streiti (aWara)~, ,,trans atlantiki~, ,,saqarTvelos navTobis konsorciumi~ 

awarmoebs mxolod  Zebna-ZiebiT samuSaoebs.  

saqarTveloSi wiaRiseulis mopovebis dawyebidan mopovebulia saSualod 27.7 mln 

tona navTobi. bolo aTi wlis ganmavlobaSi saSualo wliuri mopoveba 70.6 aTasi to-
naa. saqarTveloSi gazis mopoveba 70-iani wlebis meore naxevridan daiwyo. es iyo sam-
gor-patarZeulis sabadodan mopovebuli navTobis momyoli gazi. navTobis pikuri mopo-
vebis periodSi (1980_1983 ww.) aseTi gazis wliuri mopoveba 300 mln m3-s aRwevda. 

rac Seexeba Tavisufal gazs, misi mopoveba 1983 wels daiwyo, rodesac rusTavis 

gazis sabado aRmoaCines. mogvianebiT, Tavisufali da momyoli gazis mopoveba gagrZelda 

aseve ninowmindis ubanze, sadac amJamadac mimdinareobs. ninowmindis navTobis sabadoze 

momyol gazs moipovebs ,,bleik oil end gezis~ Svilobili ,,ninowmindis navTobis kom-
pania~, aseve induri kompania ,,jindal petrolium jorjia~ XIBsalicenzio blokze nav-
TobTan erTad momyol gazsac moipovebs. gazis hidratebis Zebna-Ziebis samuSaoebs Savi 

zRvis Selfze ruminuli kompania ,,mareqsini~ axorcielebs. 

bolo xuTi wlis ganmavlobaSi gazis wliuri mopoveba, saSualod 16.5 mln m3-ia. 

sul saqarTveloSi mopovebulia 2.8 mlrd m3 gazi, saidanac Tavisufali gazis raodeno-

ba 552.8 mln m3-s Seadgens.  

saqarTveloSi dReisaTvis gazis mopovebiTi samuSaoebi mcire raodenobiT xorci-

eldeba [9]. 

aqve mniSvnelovania is ZiriTadi sakiTxebi, romlebic dakavSirebulia aSS-Si nav-

Tobis mrewvelobis funqcionirebasTan, romelic warmodgenilia vertikalur-integrire-
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buli navTobis kompaniebis (vink) da mcire navTobmompovebeli sawarmoebis Tanaarsebo-

biT. Tu pirvelis kontrolzea mTeli sawarmoo cikli geologiur-saZiebo samuSaoebi-

dan dawyebuli navTobisa da navTobproduqtebis realizaciiT damTavrebuli, meore Car-

Tulia mxolod navTobis mopovebamde saZiebo samuSaoebSi. aSS-Si mcire navTobkompaniebi 

mravalricxovania, maTi raodenoba 7400 aRwevs, romelTa umravlesoba muSaobs konti-

nentis siRrmeSi dabalrentabelur WaburRilebze, romelTa saerTo sirTulis daaxloe-

biT 40% modis mcire kompaniebze. maTi nawili dRe-RameSi moipovebs 10 barelze nakleb 

navTobs. amave dros, mcire sawarmoebs Soris liderebi, romlebic dRe-RameSi awarmoe-

ben 20_320 aTas barel navTobs, floben sazRvargareTis aqtivebis ganStoebul qsels, 

sadac navTobis mopoveba mniSvnelovan moculobebs ar aRwevs. 

aSS-Si saSualostatistikuri mcire navTobis kompania iTvlis daaxloebiT sam 

aTeul wels da mis StatSi dasaqmebulia 12 adamiani. aseTi kompaniis mTlianma Semosa-

valma 2000 wlis monacemebiT Seadgina 4.6 mln &, wminda mogebam – 0.6 mln &, xolo 

kapitaldabandebis moculobam – 4.6 mln &. mcire kompania saSualod 50 WaburRilis 

eqspluatacias axorcielebs, romelTagan 25 ganekuTvneba mciredebitians (0.5 t dRe-

RameSi anu 3.5 bareli), amasTan mopovebuli navTobis saerTo raodenobis 60% moipoveba 

mciredebitiani WaburRilebidan. 

vink-sa da mcire navTobmompovebel kompaniebs Soris gansxvaveba gansakuTrebiT 

naTlad warmoCinda navTobze Semcirebuli fasebis periodSi, roca MaSS-is msxvilma 

kompaniebma daiwyes mopovebis donis Semcireba, WaburRilebis dakonserveba, Ziebis mkveT-

ri Semcireba da axali sabadoebis damuSaveba. maTi maragebis done daeca TiTqmis 20%-

iT. Maseve, maragebis Semcirebis gamo, moxda sabadoebis masobrivi gayidva. msxvilma kom-

paniebma kapitali gadaitanes biznesis sxva seqtorSi. mcire kompaniebma ki arc ise mwva-

ved moaxdines reagireba msoflio koniunqturis cvlilebaze. maTi wili navTobmopoveba-

Si gaizarda da gadaameta msxvili kompaniebis wils.Mradgan mcire kompaniebma kapitalis 

gadatana erTi dargidan meoreSi ver SeZles, amitom axali sabadoebis yidvis, Ziebis da 

damuSavebis xarjze maTi maragebi 2-jer gaizarda.    

aSS-Si mcire biznesis saxelmwifo mxardaWeris meTodebi gansxvavebulia. aRsaniS-

navia, rom aSS-Si aris energetikis regulirebis federaluri komisia, romelic akon-

trolebs antimonopoliuri kanonmdeblobis dacvas da uzrunvelyofs navTobmopovebaSi 

Tanabar konkurentul pirobebs navTobis korporaciebisa da mcire damoukidebeli mwar-

moeblebisaTvis. amasTan, arsebobs mcire navTobmwarmoebelTa rentabelurobis saxelmwi-

fo mxardaWeris mravali programa.Bbolo periodSi Seiqmna navTobmopovebis teqnologi-

is gadacemis sabWo, romlis amocana gaxda qveynis SigniT mcire da saSualo mompovebe-

li sawarmoebis sawarmoo operaciebSi axali teqnikuri saSualebebis damuSavebis da da-

nergvis daCqareba. saxelmwifo administraciuli RonisZiebebis daxmarebiT uzrunvel-

yofs gasaRebis Siga bazris garantias erovnuli navTobmompovebeli kompaniebisaTvis. 

aseT RonisZiebebs ganekuTvneba navTobis saimporto sabaJo mosakreblebze cvlileba da 

myari fasebiT navTobis saxelmwifo Sesyidvebi. aq mTavroba adgens navTobze fasis ram-

denime dones, sabados Taviseburebis da mwarmoeblis kategoriaze (mcire da msxvili) 

damokidebulebiT. 

     aRsaniSnavia, rom aSS-Si moqmedebs moqnili sagadasaxado sistema, garkveuli SeRa-

vaTebiT da mcire sawarmoebis prevenciiT navTobis mopovebis bazarze, maTi konkurentu-
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narianobis mxardasaWerad. es rTuli sistema mimarTulia wiaRiseulidan mineraluri 

resursis sruli amoRebis stimulirebisaken. SeRavaTebis sistema moqmedebs federalur, 

regionalur da municipalur doneze [10].  

praqtikaSi produqciis gasaRebis bazris dakargviT, investiciebis mozidvis  

problemis gadauWrelobis da axali ekonomikuri garemos sxva sirTuleebis gamo, sa-

qarTvelos samTo sawarmoTa mniSvnelovani nawili umoqmedoa an saproeqto simZlavris 

sakmaod Semcirebul doneze muSaobs. dakonservebuli an naxevrad umoqmedo sawarmoebis 

teqnikuri da finansuri SesaZleblobebi dReisaTvis SezRudulia, magram maTma reabili-
taciam SeiZleba mniSvnelovani wvlili Seitanos qveynis ekonomikur aRorZinebaSi. ra-
nakleb mniSvnelovania gamovlenili, magram dRemde auTvisebeli mciremaragiani sabado-
ebis geologiur-ekonomikuri Sefaseba da maTi aTvisebis xelsayrelobis dasabuTeba Ta-
namedrove sabazro moTxovnebis gaTvaliswinebiT. miT umetes, rom saqarTvelos terito-
riaze gamovlenili da geologiurad Seswavlilia ramdenime aseuli sxvadasxva saxis 

wiaRiseuli sabado. 

bolo wlebSi sagrZnoblad gaizarda mewarmeTa daintereseba samTo sawarmoebis 

reabilitaciiTa da axali sabadoebis aTvisebiT. uwyebaTaSorisi salicenzio komisiis  

mier mcire samTo sawarmoze gacemulia 250-ze meti licenzia sxvadasxva sasargeblo  

wiaRiseulis mosapoveblad. am sawarmoTa nawili Seqmnilia saxelmwifo sawarmoTa baza-
ze, maTi privatizebis procesSi. Seqmnilia agreTve axali mcire samTo sawarmoebi, rom-

lebsac miRebuli aqvs auTvisebeli sabadoebis geologiuri Seswavlisa da wiaRiseulis 

mopovebis licenziebi. disproporcia licenziis mflobelTa da mewarmeTa raodenobas 

Soris imis maCvenebelia, rom, mewarmeTa dainteresebis miuxedavad, dargis samrewvelo 

potenciis efeqtianad gamoyenebas mravali dabrkoleba uSlis xels, romelTagan aRsa-

niSnavia Semdegi: sawarmoTa rekonstruqciisTvis aucilebeli kreditebis miRebis ara-
xelsayreli pirobebi, produqciis gasaRebis bazris mcire da SezRuduli areali, eqs-

portis samTavrobo xelSewyobis RonisZiebebis dabalefeqtianoba, saqmiani partnioris 

gamovlenis da realuri investiciebis mozidvis mizniT qmediTi struqturuli erTeu-
lis ararseboba  da sxva. 

saqarTvelos socialur-ekonomikuri ganviTarebis dRevandeli Sedegebi gviCvenebs, 

rom gardamaval periodSi mcire biznesi mniSvnelovan rols asrulebs erovnuli meur-

neobis formirebaSi. Cven qveyanaSi arsebobs mcire mewarmeobis ganviTarebis xelSemwyobi 

obieqturi da subieqturi pirobebi, rogoricaa arsebuli tradiciebi, praqtika, samuSao 

adgilis Seqmnis aucilebloba da samomxmareblo bazris erovnul niadagze Camoyalibe-

bis saWiroeba. 

qveyanaSi Camoyalibebuli naklebad mimzidveli samewarmeo garemos pirobebSi mci-
re da saSualo mewarmeoba Znelad ikidebs fexs. aRniSnuli sferos ganviTarebis doniT 

mniSvnelovnad CamovrCebiT ganviTarebul qveynebs. am qveynebSi mcire biznesze modis 

mTliani Siga produqtis naxevarze meti. igi axali samuSao adgilebis Seqmnis ZiriTadi 

wyaroa da asaqmebs Sromisunariani mosaxleobis 55_60%-s. magaliTad, evrokavSiris 

qveynebSi mcire da saSualo zomis sawarmoTa wili mSp-Si saSualod Seadgens 65%, 

xolo dasaqmebaSi _ 72%-s. am qveyanaSi mosaxleobis 1000 sulze gaangariSebiT funqci-

onirebs 45 sawarmo, maSin rodesac saqarTveloSi es maCvenebeli mxolod 15 %-s aRwevs 
[11]. amasTan aRsaniSnavia, rom ucxoeTSi mcire biznesis ganviTarebaSi saxelmwifo aqtiu-
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rad monawileobs. amerikaSi mcire biznesis dasawyebad, sesxis aRebis SemTxvevaSi, sa-
xelmwifo kerZo safinanso samsaxurs sesxis 75_80%-is dafarvis garantias aZlevs. 

britaneTSic saxelmwifo mewarmis mier aRebuli Tanxis 75%-s azRvevs. germania mcire 

biznesmenebisTvis usasyidlo subsidiebsa da SeRavaTian kreditebs gascems, romlis 

gadaxdasac mewarme meTerTmete wels iwyebs [11,12,13]. 

amerikaSi gavrcelebulia gamonaTqvami, romlis mixedviTac „amerikuli ekonomikis 

xerxemals didi korporacia warmoadgens, mis kunTebs ki mcire firma qmnis“, romelsac 

moZraobaSi mohyavs didi biznesi. niSandoblivia, rom ukanasknel wlebSi aSS-Si mcire 

bizness amerikuli ekonomikis tvinsac ki adareben. es imitom, rom mravali axali 

mecnierebatevadi sawarmo, romelSic qveynis samecniero da teqnikuri potencialis didi 

nawilia CarTuli, mcire kerZo organizaciebis saxiT aris warmodgenili. 

msoflio bankis 2013 wlis kvlevis „mewarmeobis xelSewyoba saqarTveloSi“ mi-
xedviT, saqarTveloSi mcire da saSualo biznesze mTliani Siga produqtis 20% nakle-
bi modis, rac bevr mezobel qveyanaSi dafiqsirebul monacemebTan SedarebiT sakmaod 

dabali maCvenebelia (magaliTad, somxeTSi mcire da saSualo sawarmoebze mSp-is 42% 

modis), xolo evropisa da centraluri aziis regionSi mcire da saSualo zomis 

sawarmoebi saSualod mSp-is 60%-s qmnian.  samewarmeo sferoSi dasaqmebulTa saerTo 

raodenobaSi jer kidev dabalia mcire sawarmoebSi dasaqmebulTa xvedriTi wili. igi ar 

aRemateba 30% [1,11,12,13]. disproporciebi arsebobs mcire mewarmeobis dargobriv da 

regionalur struqturebSi. sawarmoTa TiTqmis naxevari modis vaWrobasa da saSuamavlo 

komerciul saqmianobaze. mcire mewarmeobam ver moikida fexi socialur momsaxurebaSi. 

sustia misi roli samTo mrewvelobis, soflis meurneobis da energetikis sferoebSi. 

mcire mewarmeobis aseTma dargobrivma orientaciam xeli Seuwyo misi araracionaluri 

regionaluri struqturis Camoyalibebas.  

     rogorc cnobilia, bevri qveynis swrafi winsvlis mizezi swored mis mier aRe-
buli politikuri kursia da, Sesabamisad, biznesis ganviTarebaze did gavlenas axdens 

politikuri stabiluroba da mtkice samarTlebrivi garantiebi, qveynis saSinao da sa-
gareo politika.  

     mcire mewarmeobis saxelmwifoebrivi mxardaWeris sistemam unda gaiTvaliswinos 

saxelmwifo struqturebis mier mcire biznesis ganviTarebisaTvis ekonomikuri da samar-

Tlebrivi pirobebisa da stimulebis Seqmna, agreTve materialuri da finansuri resur-
sebis dabandebis SeRavaTiani pirobebi. mewarmis gadmosaxedidan saxelmwifom unda Seq-
mnas iseTi pirobebi, romlebSic mas SeeZleba sakuTari ekonomikuri miznebis (maqsimalu-
ri mogeba, investiciebis efeqtianoba, minimaluri riski, sakuTrebis dacva) efeqtianad 

miRweva. saxelmwifos gadmosaxedidan ki mewarme mowodebulia uzrunvelyos ufro maRa-
li rigis miznebisa da interesebis realizacia (saerTo keTildReobis zrda, dasaqmebis 

mxardaWera, socialur-politikuri stabiluroba, saxelmwifos ekonomikuri simZlavre). 

swored biznesisa da saxelmwifos miznebisa da interesebis ganakveTis sferoSia Sesa-
Zlebeli efeqtiani saxelmwifo politikis ganxorcieleba.  

evrokavSiris mcire biznesis saxelmwifoebrivi mxardaWeris magaliTebia: mcire 

mewarmeobis mxardaWerisaTvis saxelmwifo da kerZo dabandebebis sxvadasxva wilis mqone 

Sereuli fondebis Seqmna, saxelmwifo garantiebis gacema komerciuli bankebis mier mci-
re sawarmoebze gacemul kreditebze, kreditebis gacema SeRavaTiani procentebiT, agre-



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS""  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

MMmmeeccnniieerreebbaa                    --                  eekkoonnoommiikkaa  ddaa  mmaarrkkeettiinnggii                  --              SSCCIIEENNCCEE 

24 

# 31, 2016 

Tve mcire sawarmos kapitalSi saxelmwifos pirdapiri monawileoba. mcire sawarmoebis 

saqmianobis stimulirebaSi arsebiTi mniSvneloba eniWeba sagadasaxado SeRavaTebis SeTa-
vazebas, rac gamoixateba rogorc sabaziso sagadasaxado ganakveTebis SemcirebaSi, aseve 

„sagadasaxado ardadegebis“ gamocxadebaSi 14.  

gamomdinare im garemoebidan, rom dReisaTvis SeuZlebelia sakvlevi dargis cal-

keuli mimarTulebiT seriozuli investoris daintereseba proeqtebiT, romelTa efeq-

tianoba srulyofilad ar aris dasabuTebuli sainvesticio programebis komerciuli 

Sefasebis saerTaSoriso praqtikaSi miRebuli kriteriumebiT, gansakuTrebiT aqtualu-

ria sabadoebis  geologiur-ekonomikuri  Sefaseba, ris safuZvelzec unda ganisazRvros 

dargis ganviTarebis  strategia da mcire sawarmoebis ganviTarebis grZelvadiani prog-

rama.Acxadia, aranakleb mniSvnelovania samTo sawarmoTa sainvesticio programebis saime-

doobis amaRleba.  

SeiZleba am problemebiTac aixsnas is sifrTxile, rasac iCenen komerciuli ba-

nkebi da finansuri wreebi samTo sawarmoebis investirebisas. amasTan, mniSvnelovania 

internetis SesaZleblobebis gamoyenebis efeqtianobis amaRleba produqciis momxmare-

blebsa da sainvesticio kompaniebTan TanamSromlobis dasamyareblad, saqarTvelos mine-

raluri nedleulisa da samTo sawarmoebis Sesaxeb sruli da swori informaciis gavr-
celebis TvalsazrisiT. 

aRniSnulis gaTvaliswinebiT, saqarTvelos samTo mrewvelobaSi biznesstruqtu-

rebis efeqtiani funqcionirebis mizniT mniSvnelovnia sakvlevi dargis progresuli, 

maRali ekonomikuri efeqtianobis ganmsazRvreli qvedargebis da regionebis upiratesi 

zrda da maTi xvedriTi wilis SedarebiTi gadideba, risTvisac mniSvnelovania raciona-
luri samrewvelo-ekonomikuri politikis mizanmimarTuli ganxorcieleba, sadac gada-
sawyveti sakiTxebidan niSandoblivia Semdegi: investiciur saqmianobaTa gafarToeba, 

investiciuri politikis regionaluri prioritetebis gansazRvra da investiciebis re-
gionaluri organizacia, SeRavaTiani sakredito meqanizmis gansazRvra, samTo sawarmoe-

bis reabilitacia-modernizacia, axali sawarmoebis mSenebloba, erToblivi sawarmoebis 

Seqmna, maRali teqnologiebis gamoyenebiT da mravaldargovani saqmianobiT (warmoebis 

diversifikacia) konkurentunariani produqciis warmoeba, maT bazaze Siga moTxovnile-

bebis da saeqsporto SesaZleblobebis gaTvla, eqsportis regionaluri organizacia, re-

gionaluri samrewvelo-ekologiuri politikis SemuSaveba da Tanamedrove moTxovnaTa 

Sesabamisad ganxorcieleba, romlebic, Tavis mxriv, uzrunvelyofs regionTaSorisi da 

dargTaSorisi racionaluri ekonomikuri kavSirebis damyarebas, regionebis socialur-
ekonomikuri potencialis TaviseburebaTa maqsimalurad gaTvaliswinebas da erTian eko-

nomikur sivrceSi integracias. aq mniSvnelovania mineraluri resursebis sabadoebis 

sxvadasxva sasargeblo komponentebis, gadaxsniTi qanebisa da warmoebis narCenebis kom-

pleqsuri da racionaluri gamoyeneba, wiaRSi danakargebisa da mopovebuli wiaRiseulis 

gaRaribebis Semcireba, unarCeno da mcirenarCenebiani kompleqsebis Seqmna, garemos dac-
vis sakiTxebis amaRleba da a. S. anu biznesstruqturebi samTo mrewvelobaSi unda viTa-
rdebodes mxolod mdgradi mimarTulebiT (socialuri aspeqti, resursis amowurvis 

gaTvaliswineba, garemos dacva). dauSvebelia am sferoSi saeqsporto orientaciis prio-
ritetuloba swrafi mogebisaTvis mdgradobasTan kompromisis fasad. 
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Tanamedrove msoflioSi msxvili da mcire sawarmoebs Soris koordinaciis qse-

luri forma miCneulia sawarmoebis gare kavSirebis sistemaSi efeqtianobis xelSemwyob 

faqtorad. msxvili struqturebisa da mcire biznesis integraciul procesSi gansakuT-
rebiT mniSvnelovania saxelmwifos ekonomikuri rolis obieqturi gansazRvra. saxel-
mwifos ekonomikuri funqciaa mxari dauWiros msxvili da mcire biznesis integra-ciis 
gaZlierebas. es aisaxeba mewarmeobis ganviTarebis xelSemwyobi garemos SeqmnaSi. saxel-
mwifo movalea adgilobrivi pirobebisa da Taviseburebebis gavaliswinebiT saTanado 

ekonomikuri da organizaciuli mxardaWera aRmouCinos integraciuli procesis orive 

monawiles _ rogorc msxvil, aseve mcire bizness. Cveni azriT, unda Camoyalibdes saxe-

lmwifo da sazogadoebrivi institutebi, romlebic uzrunvelyofen integraciuli pro-

cesebis stimulirebas. ukanasknel xans gavrcelda mcire biznesis axali forma e.w. 

mcire biznesis ,,inkubatorebi“. sawyis etapze mcire firmebs uCndeba garkveuli sirTu-

leebi dafinansebis, produqciis gasaRebis, menejmentis da sxva mimarTulebiT. 

am sferoSi saqarTvelom aucileblad unda gaiTvaliswinos aSS-is gamocdileba 

biznesinkubatorebis organizebasTan mimarTebaSi. radgan saqarTveloSi arsebobs arafor-
maluri biznesinkubatorebis muSaobis gamocdileba, saWiroa am gamocdilebis ganzoga-
deba da im organizaciebis mxardaWera, romlebmac biznesinkubatorebi Seqmnes. kerZod, 

saqarTvelos mTavrobis mxardaWeriT, umaRles saganmanaTleblo dawesebulebebTan (usd) 

mniSvnelovania organizebul iqnes biznesinkubatorebi, romlebSic aqtiurad iqneba Car-
Tuli organizaciebTan arsebuli samecniero-kvleviTi institutebis, samecniero cen-
trebis mecnieri TanamSromlebi, usd-is kursdamTavrebulebi da mcire biznesiT dakave-
buli mewarmeebi. aseTi TanamSromloba saxelmwifos mxridan mcire da saSualo biznesis 

xelSewyobisken unda iqnes mimarTuli, sadac aseTi tipis biznesinkubatorebi SeRavaTia-
ni pirobebiT uzrunvelyofs inovaciuri ideebis da winadadebebis danergvas mcire sa-
warmoebSi, rac iqneba maTi konkurentunarianobis amaRlebis, samomavlod aseTi tipis 

sawarmoebSi axali samuSao adgilebis Seqmnis da axalgazrdebis dasaqmebis mniSvnelova-
ni winapiroba.  

amrigad, saqarTveloSi arsebobs ra mcire samTo sawarmoebis ganviTarebis minera-

luri baza da sawarmoo potenciali, sabazro ekonomikis pirobebTan adaptirebis miz-

niT, mizanSewonilia SemuSavdes da ganxorcieldes miznobrivi programa, romelic moi-
cavs mcire samTo sawarmoebis reabilitacia-ganviTarebis samTavrobo mxardaWeris Ro-
nisZiebaTa kompleqss (dargis ganviTarebis prioritetebis gansazRvra, produqciis kon-
kurentunarianobis Sefaseba da samarketingo saqmianobis mimarTulebaTa dasabuTeba, me-
warmeebis daxmareba sainvesticio proeqtebis SemuSavebasa da realizaciaSi, geologi-
uri, ekonomikuri, teqnologiuri da ekologiuri problemebis gadaWraSi, agreTve wina-
dadebebis momzadeba wiaRiseulis sargeblobis sakanonmdeblo bazis srulyofis mizniT). 

gamomdinare im garemoebidan, rom mcire biznesi aris erT-erTi ZiriTadi stru-

qtura, romelmac saqarTveloSi unda uzrunvelyos kerZo mewarmeobis  da, saerTod, sa-

bazro ekonomikis damkvidreba, axali socialuri fenis wvrili da saSualo mesakuTre-

ebis warmoSoba da ekonomikis gajansaReba, migvaCnia, rom mcire biznesis ganviTarebisa-
Tvis aucilebelia saxelmwofos mxridan mxardaWera, Sesabamis RonisZiebaTa mZlavri 

sistemis Camoyalibeba da ganxorcieleba. am mizniT mniSvnelovnia Seiqmnas mcire bizne-
sis mxardamWeri saxelmwifo organo, Tavisufali konkurenciis SenarCunebis pirobebSi.  
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 saxelmwifos ekonomikuri politikis erT-erTi mniSvnelovani sferoa saxelmwi-
fo qonebis marTva, rac gardamavali ekonomikis qveynebisaTvis kidev ufro mniSvnelova-
ni Taviseburebaa, sadac aucilebelia zRvari gaivlos qonebis marTvasa da sawarmoebis 

marTvis funqciebs Soris. am mosazrebis gaTvaliswinebiT, saqarTvelos mineralur-sane-
dleulo bazisa da TviT samTo mrewvelobis sawarmoebis marTvis ekonomikuri sakiTxe-
bis mimarT midgoma saWiroebs gansakuTrebul damokidebulebas. amasTan dakavSirebiT, mi-
zanSewonilia mineraluri resursebis saxiT, saxelmwifo qonebis da aRniSnuli samTo 

sawarmoebis marTvis iseTi struqturis gansazRvra, romelic pasuxismgebeli iqneba am 

qonebis mizanmimarTuli da gonivruli marTvis ekonomikur urTierTobebze da am sawa-
rmoebis fiskalur efeqturobaze anu aq gaiTvaliswineba iseTi efeqtiani marTvis meqa-
nizmis SemuSaveba, romelsac daevaleba samTo mrewvelobis calkeul qvedargebze samre-
wvelo-ekonomikuri politikis SemuSaveba, sawarmoTa restruqturizaciis ganxorciele-
ba, strategiuli da realuri investoris moZieba, informaciis da biznesgegmebis anali-
zi, sawarmoebis perspeqtiuli gegmebis, dividendebisa da wminda mogebis ganawilebis da 

sxva samarTlebrivi meqanizmebis daxvewa da a. S. amasTan, es sistema, ,,samTo biuros“ 

saxiT, warmodgenili unda iyos saxelmwifos, mTavrobis daqvemdebarebaSi; uSualod, mi-
neraluri resursebis marTvas ganaxorcielebs aseve saxelmwifos, mTavrobis daqvemdeba-
rebaSi myofi geologiis samsaxuri ,,mineraluri resursebis saagentos“ saxiT, riTac 

misi saqmianoba sagrZnoblad ganmtkicdeba. am ori struqturuli erTeulis dafinanseba 

SesaZlebelia samTo sawarmoTa efeqtiani marTvis Sedegad miRebuli wminda mogebiT an 

dividendebis garkeveuli procentiT da/an sxva saSualebiT. qveynis mineralur-sanedle-

ulo bazis ganviTarebis kompleqsuri saxelmwifo programis SemuSaveba, sadac geologi-

ur-saZiebo dargi mWidrod iqneba dakavSirebuli wiaRiseuli resursebis gonivrul 

gamoyenebasa da samTo sawarmoTa efeqtian marTvasTan, Cveni azriT, unda iTvaliswineb-
des iseTi ZiriTadi sakiTxebis gadawyvetas, rogoricaa: ekonomikis warmarTva wiaRise-
ulis resursebis racionaluri da efeqtiani gamoyenebisaken; geologiur-saZiebo samu-
Saoebis gafarToebis uzrunvelyofa perspeqtiul mimarTulebebze, axali sabadoebis 

Ziebaze, aseve Tanamdevi sasargeblo wiaRiseulis calkeuli komponentebis, kudebisa da 

meoreuli nedleulis calkeuli saxeebis gamoyenebaze; wiaRiseulis sargeblobasTan da-
kavSirebiT normatiul-samarTlebrivi bazis srulyofa qveynis sakuTari sasargeblo 

wiaRiseuliT maqsimaluri SesaZlo uzrunvelyofisaTvis; wiaRiseuli resursis mopove-
bisa da gamoyenebis ekonomikuri meqanizmis srulyofa maTi kompleqsuri gadamuSavebis 

mizniT; samrewvelo-ekonomikuri usafrTxoebis ZiriTadi principebis gaazrebuli da 

mizanmimarTuli gamoyeneba; dargSi sainovacio teqnologiebis SemuSavebisa da danergvis 

xelSewyoba; calkeuli proeqtebis efeqtianobis prioritetebis SerCevisas strategiis 

gansazRvra; saerTaSoriso-ekonomikur urTierTobebSi CarTvisas efeqtiani saxelmwifo 

politikis gatareba; investiciuri politikis regionaluri da dargobrivi priorite-
tebis gansazRvra da Sesabamisi organizacia; menejmentis xarisxis amaRleba, sakanonmdeb-
lo bazis srulyofa da sxva. anu mniSvnelovania sakvlev sferoSi samrewvelo politi-
kis strategiuli mimarTulebebis gamijvna marTvis ekonomikuri meqanizmis sakiTxebisa-
gan, rac, Tavis mxriv, Sesabamisi sakanonmdeblo baziT unda daregulirdes. 
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daskvna 
      

 sabazro urTierTobis pirobebSi gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba saqarTve-

loSi mcire biznesis ganviTarebis Seswavlas da efeqtianobis amaRlebis Sesabamisi 

rekomendaciebis SemuSavebas. mcire biznesis ganviTarebis saxelmwifo politikaSi upir-

velesad miCneuli da gadawyvetili unda iyos masSi Semavali sawarmoebis funqcionire-

bis organizaciuli, sawarmoo, safinanso, materialuri, socialur-ekonomikuri da sama-

rTlebrivi regulirebis RonisZiebaTa kompleqsuri sistemisa da struqturuli erTeu-

lebis  Seqmna da praqtikaSi warmatebiT danergva. 

 saqarTveloSi mcire samTo sawarmoTa funqcionirebis fundamenturi analizi, bi-

znesseqtoris Zlieri da susti mxareebis kvlevis safuZvelze Sesabamisi rezervebis ga-

movlena da ganviTarebis rekomendaciebis SemuSaveba saSualebas mogvcems qveyanaSi efeq-

tianad gadawydes iseTi mniSvnelovani problemebi, rogoricaa konkurenciis zrda, re-

formebis socialuri bazis gafarToeba, saSualo fenis formireba, mosaxleobis dasaqme-

ba, sawarmoo simZlavreebis datvirTva da qveynis sxva socialur-ekonomikuri probleme-

bis mogvareba.  
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УДК 622.323                                                                  Е.Ж. Инкарбеков, Д.Ж. Инкарбекова, В.Г. Щерба 

 

КАЗАХСКАЯ КОМПАНИЯ «АКСАЙ БИ-ЭМ-СИ» И 

СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ПРОБЛЕМЫ 
 

РЕФЕРАТ: Казахская компания «Аксай Би-Эм-Си» работает в Грузии с 2007 года, она успешно выполнила 

первый и второй этапы минимальной рабочей программы (МРП). Для выполнения третьего 

этапа Агентство нефти и газа дало компании срок 3,5 месяца. За этот срок «Аксай Би-Эм-Си» 

должна была провести мобилизацию и перевоз оборудования из г. Актау в с. Чаладиди и 

пробурить поисковую скважину глубиной 2200 м. За такой короткий срок компания не смогла 

выполнить обязательство, за что Агентство лишило ее лицензии. В связи с этим наша компания 

решила обратиться в Лондонский арбитраж, что предусмотрено контрактом и Договором к 

присоединению к Энергетической Хартии, который подписала и ратифицировала Грузия.         

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геология; скважина; договор; Агентство нефти и газа; Корпорация.   
 

1.Введение 

 

С 30-х годов прошлого века в Грузии нефтегазовыми операциями занималось п/о 

«Грузнефть». Особо успешными для нее оказались 80-ые годы, когда добыча нефти в год 

составляла 3 200 000т. На сегодняшний день п/о «Грузнефть» уже не существует, а нефте-

газовые операции производят иностранные компании, которыми руководят Агентство 

нефти и газа и Корпорация.  

 

2. Основная часть 

                  

По договору о долевом распределении продукции, оформленному 1 апреля 2007г. 

«Аксай-Би-Эм-Си» получила право на проведение нефтегазовых операций в пределах 5-го 

контрактного блока общей площадью 5400км2. Компания в рамках МРП взяла обязатель-

ства в оговоренном сроке (4 года) выполнить определенные работы, которые были расп-

ределены на три этапа.  

Первый этап предусматривает изыскание существующих геолого-геофизических 

данных, обработку, оцифровку и составление детальной геологической и геофизической 

программ на перспективных участках исследуемого блока, что было исполнено успешно. 

Второй этап предусматривал проведение геофизических исследований, для чего в 

пределах блока была выбрана территория, охватывающая Западно- и Восточно-Чаладидс-

кие антиклинальные структуры, и было решено, что в рамках этих структур «Аксай-Би-

Эм-Си» проведет 3-Д сейсмические исследования. Но в самый последний момент Аген-

тство заявило нам, что большая часть этой территории принадлежит охраняемой зоне, где 

законом запрещается проводить любые работы. Непонятно, почему Агентство не предуп-

редило нас с самого начала в 2007 году, когда подписывался договор. Или забыли об этом, 

или поступили умышленно в надежде на то, что привлекут инвестора, а потом поставят 
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его перед фактом. Они должны были с самого начала предупредить нас, так как закон о 

нефти и газе Грузии и Договор о долевом распределении продукции обязует Агентство и 

Корпорацию давать всю информацию  по блоку и оказывать любую помощь инвестору. 

Это было первое недопонимание между нами, из-за чего мы не смогли изучить нефтегазо-

носность Кулевской, Западно-Чаладидской, Сагвамичаойской и Лесской антиклинальных 

структур, так как эти перспективные структуры оказались в пределах охраняемой 

территории. Несмотря на это специалисты «Аксай-Би-Эм-Си» с трудом нашли 30-ти км2 

зону в районе с.Чаладиди между охраняемыми территориями и решили провести на ней 

геофизические исследования. 

Почему именно там, а не в другом районе 5 блока? А потому что Чаладидское по-

днятие, которое является продолжением Шадского поднятия на суше, охватывает очень 

перспективные Кулевскую, Западно- и Восточно-Чаладидские и Сагвамичаойскую антик-

линальные структуры. А целью нашей компании было открыть новое месторождение 

нефти.  

На предложение нашей компании провести геофизические исследования на выше-

указанной 30 км2 территории начальник Агентства Г.Татишвили сразу согласился, чтобы 

не обострить в дальнейшем ситуацию в связи с охраняемыми зонами. Мы хотим обратить 

внимание читателя на то, что мы уже несколько раз упомянули слово «перспективные» и 

по ходу статьи мы еще неоднократно будем повторять это слово, так как в нефтяной гео-

логии оно играет немаловажную роль. Почему мы обратили Ваше внимание на нее, об 

этом чуть ниже. 

По графику МРП геофизические исследования планировалось провести в 2008 

году. Мы были готовы к этому, но в связи с известными событиями, которые были связа-

ны с вхождением военных формирований РФ в г.Поти, проведение геофизических работ 

было отложено на неопределенное время. На территорию города были сброшены бомбы, 

а на окраинах города, по направлению с.Чаладиди военные начали копать блиндажи. В 

связи с этими событиями те геофизические компании, которые вели переговоры с 

«Аксаем Би-Эм-Си», отказались от работ до нормализации ситуации и только в 2011году с 

согласия Агентства стало возможным проведение этих работ. 

Впервые на территории Западной Грузии были проведены трехмерные сейсмичес-

кие исследования (3-Д) и были получены отличные материалы. Полевые геофизические 

работы начались в апреле 2011 года и закончились в сентябре, а остальное время (до 

февраля 2012г.) понадобилось для обработки и интерпретации материалов, которые были 

завершены компанией «Парадаим» в г. Алма-Ате.  Таким образом Агентство из-за военных 

действий на территории 5-го блока оказалось вынуждено перенести сроки выполнения 2-

го этапа МРП на 2011год, в чем оно нас до сих пор упрекает, несмотря на то, что у него не 

было другого выхода. 

Как выяснилось позже, начальником Агентства - Г.Татишвили было задумано ком-

пенсировать затраченное время на выполнение 2-го этапа МРП за счет тех работ, которые 
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были запланированы на 3-ий этап МРП, так и случилось. Это был заговор против нашей 

компании. 

Таким образом, в начале 2012 года мы имели полный геофизический материал и 

были готовы начать работы по 3-ему этапу МРП, что предусматривало бурение скважины. 

Но предназначенное время (4 года) для выполнения МРП не по нашей вине, а по сложи-

вшимся обстоятельствам было исчерпано в мае 2011г. И в связи с этим наша компания 

обратилась в Агентство с просьбой продлить 3-ий этап МРП. 

3-ий этап МРП в контракте расписан следующим образом: в случае получения удо-

влетворительных результатов на 2-ом этапе работ и с учетом, что контрактор не прервал 

договор, будет произведено бурение одной скважины с возможностью проверки самого 

глубокого горизонта, требуемого для коммерческой добычи нефти и газа. Здесь хотим 

напомнить читателю вышеуказанное слово «перспективный», потому что без этого поня-

тия не может развиваться ни одна наука, тем более нефтяная геология. В тексте 3-его эта-

па упомянуто слово «глубокий горизонт». В нефтяной геологии не существует понятие 

«глубокий горизонт» и его нефтегазоносность, а существуют перспективные горизонты с 

точки зрения нефтегазоносности, которые могут располагаться на разных глубинах. Надо 

отметить, что слово «глубокий горизонт» упомянуто во всех контрактах и по этой записи 

получается, что чем глубже бурится скважина, тем больше нефтяных месторождений 

можно обнаружить, что является абсурдом. Такой подход противоречит теоретическим 

основам происхождения и скопления нефти и газа. Все знают, что это так, и никто не хо-

чет заменить его словом «перспективный горизонт». Да, в Агентстве нет геологов-нефтя-

ников, но они есть в Корпорации, как они не обратили на это внимание?  Видимо, договор 

составляли юристы, от которых не требуется геологических знаний. 

Эта непрофессиональная запись и сыграла роковую роль в будущем «Аксай Би-Эм-

Си». В высших учебных заведениях Казахстана студентов с 1-го курса учат, что в 

нефтяной геологии особое внимание надо уделять изучению и обнаружению перспекти-

вных горизонтов (коллекторов) и перекрывающих их флюидоупорных пород (покрышек).  

 В пределах Чаладидского поднятия в 60-ые годы прошлого столетия п/о «Груз-

нефть»-ю было пробурено более 30-ти скважин (глубиной до 3000м), а глубина двух сква-

жин №№ 16 и 18 доходит до 5000м. Структура бурением фактически изучена и в результа-

те было получено незначительное количество нефти из известняков верхнего мела. Это 

указывает на то, что нижне-и-верхнемеловые известняки на Восточно-Чаладидской анти-

клинали обводнены и не содержат промышленных залежей углеводородов. На террито-

рии 5-го блока всего было пробурено более 200 глубоких скважин и во всех была полу-

чена пластовая вода, а в некоторых из них (скв.Хоби, Квалони, Зугдиди) высокотемперату-

рная (80-90 гр. на устьях) термальная вода. В связи с этим геологи Грузии старшего поко-

ления в своих трудах и отчетах пишут, что в пределах Колхидской впадины известняки 

нижне-и-верхнемелового возраста расположены в активной зоне водообмена. А если это 

так, а это точно так, что подтверждают глубокие скважины, рождается вопрос: куда де-

лись углеводороды, которые произошли во время погружения и выжимания мощного ме-
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зозойского комплекса. Для выяснения этого вопроса наша компания провела полевые гео-

химические и геофизические работы, обработала старые материалы бурения, составила 

геологическую модель Восточно-Чаладидской антиклинали и близлежащей территории и 

пришла к заключению, что на территории Колхидской впадины в основном работает вер-

тикальная миграция пластовых вод и углеводородов. Что касается латеральной миграции 

она почти не работает. Латеральная миграция характерна для платформенных отложений, 

где тектоническая напряженность слабая. Исходя из этого в районе с. Чаладиди скопл-

ение углеводородов надо искать выше известняков мелового возраста в плиоценовых 

песчаниках.  

При обработке геофизических материалов, на глубине 900м выявились новые перс-

пективные объекты и компания предложила Агентству пробурить 3 скважины – каждую 

по 900 м глубиной для изучения перспективных песчаников плиоцена. Но Агентство нам 

отказало по причине того, что в МРП сказано: надо пробурить самый глубокий горизонт, 

и без изучения материалов, не обращая внимание на то, что меловые породы обводнены и 

не содержат скопление углеводородов, прямо обязало нас пробурить скважину глубиной 

2200 м на обводненных известняках мелового возраста. Удивительно со стороны Агентст-

ва такое ненаучное, шаблонное отношение. Ведь как в Агентстве, так и в Корпорации еще 

остались профессиональные нефтяники, которые долгие годы трудились в «Грузнефти». 

Но, видимо, Г. Татишвили не слушает их и принимает самостоятельные ошибочные реше-

ния. 

Головная компания «Аксай» в Казахстане имеет многолетний стаж работы в пои-

сках нефтяных месторождений. Современными методами исследования мы изучаем и вы-

являем перспективные нефтеносные структуры, как это принято в мировой практике, а не 

глубокие горизонты, которые на 5-ом блоке расположены на глубине 7-9км. На терри-

тории Грузии известны Супсинский, Норио-Сацхенисский, Байдинский, Патара-Шира-

кский, Мирзаанский и Назарлебский нефтяные месторождения, которые расположены в 

молодых отложениях на малых (500-1000м) глубинах.  

После отказа со стороны Агентства на бурение трех по 900м скважин наша компа-

ния начала оформлять продолжение срока исполнения 3-его эта МРП. Агентством был 

составлен документ, который обязывал нас пробурить скважину глубиной 2200м. Надо 

особо отметить, что со стороны Агентства упомянутый документ был подписан 16 августа 

2012 года, хотя Аксай-БМС подписали со своей стороны Дополнение в мае 2012 года и 

учитывали продление срока 3-его этапа до 1 декабря 2012года, на 3,5месяца. Наша ком-

пания должна была за 3,5месяца провести мобилизацию бур.станка, бурильных и обса-

дных труб и других оборудований, перебросить ж/д через Каспийское море и Азер-

байджан в с. Чаладиди и потом ускоренными темпами пробурить скважину глубиной 

2200м. За такой срок провести вышеуказанные работы невозможно. Условия, которые пос-

тавил начальник Агентства Г.Татишвили перед «Аксай-Би-Эм-Си» были невыполнимы. 

Это можно назвать превышением полномочий, так как Г.Татишвили, который был назна-

чен начальником Агентства в 2007году, в пик правления национального движения, види-
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мо, захотел выгнать казахскую компанию, которая вложила более 3000000 дол. инвести-

ций в Грузии. Непонятно. Наверное, в дальнейшем его действия станут предметом обсу-

ждения. 

 

3. Заключение 

 

Обязательства, расписанные по контракту о долевом распределении продукции, 

все компании обязаны выполнить по научному и разумно, а сухие и голые обязательства 

без учета знаний фундаментальной нефтяной геологии не дают никаких результатов.  

Мы, руководители «Аксая Би-Эм-Си» неоднократно пытались связаться с минист-

ром энергетики, но он не проявил желания встретиться с нашей делегацией, в составе ко-

торой находились руководители компании, представители банков и инвесторы. 

Ввиду того что Агентство незаконно отобрало у нас лицензию, мы вынуждены об-

ратиться в Лондонский арбитражный суд для разбирательства, что предусмотрено Дого-

вором о долевом распределении продукции и Договором о присоединении к Энергетиче-

ской Хартии. И так как мы иностранный инвестор, то согласно данного Документа мы 

имеем право обращаться в любой международный арбитраж. 

Аксай-БМС является добросовестным инвестором, внесшим большой вклад в 

развитие Грузии. Помимо инвестиций в разведку углеводородного сырья, наша компания 

инвестировала около полумиллиона долларов США на производство фильма «Другой бе-

рег» грузинского режиссера Георгия Овашвили. Данная картина пропитана духом грузин-

ского патриотизма.   
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uak 553.982                                                                 გ. ნიკურაძე 

 

Sua eocenis SesaZlo samrewvelo mniSvnelobis 

navTobgazSemcveli fenebis potenciuri resursebis 

gamovlenis mizniT warmoebuli samecniero-kvleviTi 

samuSaobi 

   
რეფერატი: შუაეოცენის მძლავრი ვულკანოგენური ნალექები ძებნითი ბურღვის ერთადერთ პრიორიტე-

ტულ საბაზისო ჰორიზონტად არის გამოცხადებული ნავთობისა და გაზის მაღალპროდუქტი-

ული, მრავალფენიანი საბადოების აღმოსაჩენად გურიის მთიანეთსა და მის მიმდებარე ზღვის 

აკვატორიაში.         

რაც შეეხება მკვლევართა მიერ ძებნითი ბურღვის საბაზისო ჰორიზონტად რეკომენდებულ 

ცარცული ასაკის ნალექებს მათი ნავთობგაზიანობის შესწავლა შემდგომი ეტაპის საქმედ არის 

გამოცხადებული. მოყვანილია სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს შესრულების შედეგად მიღე-

ბული დასკვნები და რეკომენდაციები, ნავთობისა და გაზის მაღალპროდუქტიული საბადოე-

ბის აღმოჩენის და მოპოვების მკვეთრად გაზრდის მიზნით გურიის ნავთობიან რაიონში მომა-

ვალში შესასრულებელი გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების შესახებ. 

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულების შედეგად შეფასება მიეცა შუაეოცენური 

ვულკანოგენური ნალექების შესაძლო სამრეწველო მნიშვნელობის ნავთობგაზშემცველობას. 

დასაბუთებულია, რომ გურიაში ისინი, ცარცულ და მეოტურ ნალექებთან შედარებით, საძებნ-

საძიებო ბურღვის საბაზისო ჰორიზონტებად ითვლება 1700–5500 მ სიღრმეებზე მრავალფენი-

ანი ნავთობისა და გაზის საბადოების აღმოსაჩენად.     

საკვანძო სიტყვებია: ჭაბურღილი; შუაეოცენური; ვულკანოგენური.  

   

შესავალი 

 

სამუშაოების შედეგად მიღებული დასკვნები და რეკომენდაციები 

   

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შედეგად გურიის მხა-

რის მთიანეთის გეოლოგიური აგებულებისა და ნავთობგაზიანო-

ბის შესწავლის დღევანდელ ეტაპზე დადგენილია, რომ შუაეოცე-

ნის მძლავრი (4500 მეტრამდე) ვულკანოგენური ნალექები ჩოხა-

ტაურის №№ 1, 4 და 5; ჩოლოქის №№ 1, 2,3, 5, 6 და 9; აგრეთვე ძი-

მითის, ჩაისუბნის, მერიისა და ჩოლოქის ფართობებზე, გაბურ-

ღული ძებნითი ჭაბურღილების მონაცემების კომპლექსური ანა-

ლიზის საფუძველზე, ძებნითი ბურღვის ერთადერთ პრიორიტე-

ტულ საბაზისო ჰორიზონტად ითვლება ნავთობისა და გაზის მა-

ღალპროდუქტიული, მრავალფენიანი საბადოების აღმოსაჩენად 

1800–5000 მ სიღრმეებზე გურიის მთიანეთსა და მიმდებარე ზღვის აკვატორიაში. 

რაც შეეხება მკვლევართა მიერ ძებნითი ბურღვის საბაზისო ჰორიზონტად რეკო-

მენდებულ ცარცული ასაკის ნალექებს, მათი ნავთობგაზიანობის შესწავლა შემდგომ 

 
 

გგიიოორრგგიი  ნნიიკკუურრააძძეე,,  
სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  

დდაამმსსაახხუურრეებბუულლიი  

გგეეოოლლოოგგიი  
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ეტაპზე უნდა მოხდეს – შუაეოცენური ნალექების ნავთობგაზშემცველობის შესწავლის 

შემდეგ.    

შუაეოცენური ნალექების მაღალ პერსპექტიულობას, ნავთობგაზშემცველობის 

თვალსაზრისით, გურიაში ალტერნატივა არა აქვს. შესაბამისად, ჩაისუბნისა და  ძიმი-

თის ფართობებზე გაბურღული ჩოხატაურის №№ 1და 5 ჭაბურღილების მონაცემებით 

დადგენილია, რომ ზედა ცარცული კირქვების (რომლებთანაც დაკავშირებულია აღმო-

სავლეთ და დასავლეთ ჭალადიდის ნავთობის საბადოები) დიდი ნაწილი გურიის მთი-

ანეთში გადარეცხილია, დარჩენილია ტურონული კირქვების მხოლოდ ქვედა ნაწილი 

(70 მ), რომელზედაც უთანხმოდაა განლაგებული შუაეოცენის ვულკანოგენების საგებში 

ჩაწოლილი გამტარი გრაველიტები, რომლებიც ფლუიდგაუმტარ ქანებად არ ითვლება, 

რაც საჭიროა ტურონულ ნალექებში ფორმირებული ნავთობისა და გაზის ბუდობების 

წიაღში შესანახად. ნეოკომ-აპტის შესაძლო ნავთობგაზშემცველი კარბონატული ნალე-

ქები, ზემოაღნიშნული ჭაბურღილების მონაცემებით, ჩაწოლილია 5000–6000 მ-ზე უფ-

რო ღრმად და ბურღვის ტექნიკის ათვისების ამ ეტაპზე ინტერესს არ იმსახურებს,  ძებ-

ნითი ბურღვის ჩატარების თვალსაზრისით. რაც შეეხება მეოტური ასაკის ქვიშაქვიან-

კონგლომერატულ კოლექტორებს, ისინი გურიაში პერსპექტიულია მხოლოდ შრო-

მისუბან-წყალწმინდის ნავთობის საბადოზე და მიმდებარე ზღვის აკვატორიაში. 

ქვემოთ მოგვყავს სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს შესრულების შედეგად მიღე-

ბული დასკვნები და რეკომენდაციები ნავთობისა და გაზის მაღალპროდუქტიული სა-

ბადოების  აღმოჩენის და მოპოვების მკვეთრად გაზრდის მიზნით გურიის ნავთობიან 

რაიონში მომავალში შესასრულებელი გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების შესახებ.  

    

ძირითადი ნაწილი 

  

1.  დაზუსტდა ჩოხატაურის №5 ჭაბურღილის მიერ გახსნილი ნალექების ასაკი 

4600–5000 მ ინტერვალში და, შესაბამისად, გაირკვა, რომ შუაეოცენური ნალექების სიმძ-

ლავრე აღნიშნულ ფართობზე 4600–5000 მ ინტერვალი მბურღავი ორგანიზაციის („კრას-

ნოდარნავთობგაზის“ გაერთიანების) მიერ  შეცდომით იყო დათარიღებული, ნაბურღი 

ქანების შლამის ნიმუშებზე ვიზუალური დაკვირვების (კერნები არ ამოუღიათ) გზით 

შუაეოცენურად. აღნიშნული შეცდომა არც შემდგომში გამოსწორებულა, ჭაბურღილის 

მონაცემების კამერული დამუშავების დროს.   

ჩოხატაურის №1 ჭაბურღილის (რომელშიც ცარცული ნალექები 4094 მ-ზე 

გაიხსნა და ეს დადგენილია კერნის ნიმუშების პეტროგრაფიული შესწავლის საფუძვე-

ლზე) კაროტაჟული დიაგრამის ჩოხატაურის № 5 ჭაბურღილის დიაგრამასთან შეთავ-

სებით ცარცული ნალექების გახსნა 4600 მ სიღრმეზე დავადგინეთ, ჰორიზონტების შემ-

დეგი თანამიმდევრობით: 0–160 მ – პონტი, 160-4600 მ – შუაეოცენი, 4600-4670 მ –  ქვედა 

ტურონი და 4670–5000 მ – ალბ-სენომანი. ე. ი. ძიმითის ფართობზეც დადგინდა შუა-

ეოცენის უთანხმოდ განლაგება, ტურონის ზედა ნაწილისა და სენონური კირქვების 

გადარეცხვა.     
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2. ლესის № 1 ჭაბურღილში მკვლევრები  ტურონ-სენონის კირქვების გადარეცხ-

ვაზე მიუთითებდნენ. ლესის №№ 1 და 7 ჭაბურღილების ელექტროკაროტაჟული დიაგ-

რამების კორელაციის  საფუძველზე ლესის № 1 ჭაბურღილში 3660–3730 მ ინტერვალში 

დადგენილია ზედა ცარცული (ტურონულ-სენონური) კირქვების გახსნა, რასაც გარკვე-

ული პრაქტიკული მნიშვნელობა აქვს ლესის ფართობზეც ტურონ-სენონის კირქვებში 

ნავთობისა და გაზის ბუდობების ფორმირებისა და წიაღში საიმედოდ შენახვის თვალ-

საზრისით, მით უმეტეს, რომ  მის უშუალოდ მოსაზღვრე ფართობებზე აღნიშნულ კი-

რქვებში აღმოჩენილია აღმოსავლეთ და დასავლეთ ჭალადიდის ნავთობის საბადოები. 

3. გურიის მთიანეთის შუაეოცენურ ნალექებში გეოლოგიური აგეგმვით გამოვლე-

ნილი ანტიკლინური სტრუქტურების და მაღალი სიზუსტის გრავიმეტრიული აგეგმ-

ვით (0,5 მილიგალში) გამოვლენილი ლოკალური მაქსიმუმების შეთავსებით დადგენი-

ლია მათი თანხვედრა, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს აღნიშნული სტრუქტურების სი-

ღრმული ტექტონიკის დადგენისა და ძებნითი ჭაბურღილების ბურღვის დაპროექტები-

სას.          

4. მიწის ზედაპირზე გაშიშვლებული შუაეოცენური ნალექებით აგებული ძიმი-

თისა და ნასაკირალის ანტიკლინური გუმბათების ერთიანი ანტიკლინური სტრუქტუ-

რის არსებობა სიღრმეში, ზემოაღნიშნული ლოკალური მაქსიმუმით, დასტურდება ღრმა 

ბურღვის მონაცემებითაც. ჩოხატაურის №№ 4 და 5 ჭაბურღილების ელექტროკარო-

ტაჟული დიაგრამების შეთავსებით ჩოხატაურის № 5 ჭაბურღილი გაბურღული აღ-

მოჩნდა ერთიანი სტრუქტურის თაღში, რომლის შუაეოცენურ ნალექებში დადგენილია 

სამი ერთმანეთისაგან იზოლირებული ნავთობის ბუდობის შესაძლო არსებობა, ხოლო 

ქვედა ნაწილში – შესაძლო გაზის ბუდობი. ჩოხატაურის № 4 ჭაბურღილი კი სტრუქტუ-

რის სამხრეთ ფრთაზე აღმოჩნდა გაბურღული, რომლის შუაეოცენური ნალექების მხო-

ლოდ ქვედა ნაწილში ჰქონდა ადგილი გაზის ეფექტურ გამოვლინებებს, № 5 ჭაბურღი-

ლის ანალოგიურად. 

5. მერიის ანტიკლინის არსებობა სიღრმეში დადგენილია როგორც სეისმოძიების 

(სარმატულ ნალექებში), ისე ღრმა საძიებო ბურღვის მონაცემებითაც. ჩოლოქის № 3 ჭა-

ბურღილში შუაეოცენური ვულკანოგენური ნალექები გაიხსნა 2925 მ-ზე, ჩოლოქის № 9 

ჭაბურღილში – 3000 მ-ზე. აღნიშნული სტრუქტურის გაგრძელება სარმატულ ნალექე-

ბში დადგენილია შავი ზღვის აკვატორიაში შესრულებული სეისმოძიების მონა-

ცემებითაც.          

6. ჩოხატაურის № 5 ჭაბურღილის მონაცემებით, ალბური ასაკის ვულკანოგენურ-

ტერიგენული ნალექების შესაძლო სამრეწველო გაზშემცველობა გურიის მთიანეთში პი-

რველად იქნა დადგენილი (მთიანეთის უშუალოდ მოსაზღვრე კოლხეთის დაბლობზე 

ალბური ნალექები ლესას, აღმოსავლეთ ჭალადიდის და სხვა ფართობებზე გაბურღული 

ჭაბურღილების მონაცემების მიხედვით ფლუიდგაუმტარ ნეოკომურ-აპტურ კარბონატ-

ულ ნალექებში, შესაძლო ფორმირებულ ნავთობის ბუდობების შესანახად, ვარგისად 

ითვლება), რაც გათვალისწინებული უნდა იქნეს შუაეოცენის დაძიების შემდგომ ეტაპ-

ზე, ცარცული ნალექების ნავთობგაზიანობის შესასწავლად ძებნითი ჭაბურღილების 

ბურღვის დაპროექტებისას.        
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7. ძიმით-ნასაკირალის ფართობზე ჩოხატაურის №№4 და 5 ჭაბურღილების მონა-

ცემების საფუძველზე შუაეოცენის ვულკანოგენური ნალექების ზედა ნაწილში (188–

3800 მ) მოსალოდნელია ერთმანეთისაგან იზოლირებული ნავთობის არანაკლებ სამი 

ბუდობის გახსნა, ხოლო მის ქვედა ნაწილში (4000–4600 მ) – გაზის ბუდობის არსებობა. 

მერიის ფართობზე გაბურღული ჩოლოქის №№ 3 და 9 ჭაბურღილების მონაცემების ანა-

ლიზის საფუძველზე შუაეოცენურ ნალექებში (3000–5500 მ) ვვარაუდობთ გაზის სამრეწ-

ველო მნიშვნელობის არანაკლებ ორი ბუდობის გახსნას.    

8. გეოლოგიური მიზეზებით ლიკვიდირებული ჭაბურღილების მონაცემების ზე-

მომოყვანილი ანალიზის  მიხედვით, შუაეოცენის ვულკანოგენურ-დანალექი ქანები გუ-

რიის მთიანეთის პერსპექტიულ ფართობებზე აკმაყოფილებს მსოფლიო პრაქტიკაში 

აღიარებულ ყველა პირობას, სამრეწველო მნიშვნელობის ნავთობისა და გაზის ბუდობე-

ბის ფორმირების და საიმედოდ შენახვის თვალსაზრისით 1800–5500 მ ინტერვალში.  

9. ძიმით-ნასაკირალის, მერიის, ბაილეთის და გულიან-აკეთის ფართობებზე რო-

გორც ბუნებრივ გაშიშვლებაში, ისე ჭაბურღილებში შუაეოცენურ ნალექებში ნავთობისა 

და გაზის ეფექტური გამოვლინებებია დაფიქსირებული. ცნობილია აღნიშნული ნალე-

ქების რეგიონალური ნავთობგაზშემცველობა თბილისის შემოგარენისა და აზერბაიჯა-

ნის ნავთობის საბადოებზე.    

10. შუაეოცენური ნაპრალოვან-ფოროვანი ქანები მაღალი კოლექტორული თვისე-

ბებით ხასიათდება, რაზედაც მათი ბურღვის პროცესის თანამდევი თიხის ხსნარის კა-

ტასტროფული შთანთქმები მიუთითებს ძიმითისა (ჩოხატაურის №№ 4 და 5) და მერიის 

(ჩოლოქის №№ 3 და 9) ფართობებზე.       

11. ხელსაყრელია სტრუქტურული პირობებიც − გურიის მთიანეთში ჩატარებუ-

ლი გეოლოგიური აგეგმვით გამოვლენილია ათიოდე ანტიკლინური სტრუქტურა შუა-

ეოცენურ ნალექებში, რომელთა არსებობა სიღრმეში გრავიმეტრიული აგეგმვით გამოვ-

ლენილი ლოკალური მაქსიმუმებით და ნაწილობრივ ღრმა ჭაბურღილების მონაცემე-

ბით დასტურდება.   

12. შუაეოცენის კოლექტორულ ქანებში ფორმირებული ნავთობისა და გაზის ბუ-

დობების შესანახად ვარგის გადამხურავებად გურიის ზოგიერთ ფართობზე (ჩოლოქი, 

მერია, ზემო ნატანები და სხვა) ითვლება 3000–4500 მ სიმძლავრის ოლიგოცენის, მიოცე-

ნისა და პლიოცენის თიხიანი ნალექები. 

იმ ფართობებზე, სადაც მიწის ზედაპირზე შუაეოცენის ვულკანოგენებია გაშიშვ-

ლებული, ფლუიდგაუმტარად (დაახლოებით 1700–1800 მ-ის ქვემოთ) ითვლება მონოლ-

ითური, ეფუზიური ქანები. ამის დასტურია ჩოხატაურის № 5 ჭაბურღილში (1800–

4600მ) მსუბუქი (0,821–0,864 გ/სმ³) ნავთობის არსებობა და ნავთობის თანამგზავრ და 

თავისუფალ გაზებში მეთანისა და მძიმე ნახშირწყალბადების დადასტურებული შემ-

ცველობა.         

13. გურიის შუაეოცენურ ნალექებში ნავთობისა და გაზის ბუდობების ფორმირე-

ბისათვის და საიმედოდ შესანახად ასევე ხელსაყრელია ჰიდროგეოლოგიური პირობები 

1800–5500 მ სიღრმეში (მიწის ზედაპირიდან დაახლოებით 1800 მ-მდე აღნიშნულ ნალე-

ქებთან დაკავშირებულია დაბალი მინერალიზაციის ფენის წყლები). შუაეოცენის შე-
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საძლო ნავთობისა და გაზის ბუდობების ფენის წყლები ქლორკალციუმიანი ტიპისაა, 

მინერალიზაციის მაღალი ხარისხით.    

ჩოხატაურის № 5 ჭაბურღილში ფენის წყლის მინერალიზაცია 19 გ/ლ-ია, ხოლო  

ჩოხატაურის № 4 ჭაბურღილში – 3850-3960 მ 55 გ/ლ. შედარებით დაბალი (7 გ/ლ) მინე-

რალიზაციით ხასიათდება ქლორკალციუმიანი წყლები მერიის ფართობზე გაბურღულ  

ჩოლოქის №№3 და 9 ჭაბურღილებში, მაგრამ ასეთ პირობებშიც შესაძლებელია ბუდობე-

ბის საიმედოდ შენახვა  (თბილისის შემოგარენის შუაეოცენურ საბადოებში 5გ/ლ წყლე-

ბის მინერალიზაციის პირობებშია გარანტირებული).     

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულების შედეგად მიღებული აღნიშნუ-

ლი დასკვნები კიდევ ერთხელ მიუთითებს შუაეოცენური ნალექების ნავთობგაზშემცვე-

ლობის მაღალ პერსპექტიულობაზე საკვლევ რაიონში. 

 

რეკომენდაციები  

 

შუაეოცენურ ნალექებში მაღალპროდუქტიული, მრავალფენიანი ნავთობისა და 

გაზის საბადოების დაჩქარებით გახსნის მიზნით გურიის პერსპექტიულ ფართობებზე 

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია შემდეგი სახის გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების შესრუ-

ლება:      

1. საველე გეოფიზიკური გამოკვლევები       

− მაღალი სიზუსტის გრავიმეტრიული ძიება (0,5 მ/გ) თანამედროვე, გაუმჯობესე-

ბული გრავიმეტრების გამოყენებით, გურიის მთიანეთში შუაეოცენისა და ცარცულის 

შესაძლო ნავთობგაზშემცველი ნალექების სიღრმული ტექტონიკის დაზუსტების მიზ-

ნით გეოლოგიური აგეგმვით გამოვლენილ სტუქტურებში. ასეთივე სახის სამუშაოები 

შესრულებული უნდა იქნეს გურიის მთიანეთის ჩრდილოეთით მდებარე კოლხეთის 

დაბლობის ძლიერ დაჭაობებულ ტერიტორიაზეც (ჭალადიდის ზედა ცარცული ნავთო-

ბის საბადოების სამხრეთით), ზედა იურული, ნეოკომ-აპტური, ზედა ცარცული და მეო-

ტური ნავთობგაზშემცველი მაღალგამტარი ნალექების სიღრმული ტექტონიკის შესწავ-

ლის მიზნით.        

− გურიის მთიანეთში და მის მიმდებარე კოლხეთის დაბლობზე რელიეფის დაჭა-

ობების გამო, დეტალური სეისმოძიების ჩატარება სასურველია თანამედროვე, გაუმჯო-

ბესებული აპარატურით, რათა მიღებულ იქნეს არეკვლები (მეოტისის, შუაეოცენის, ზე-

და ცარცის, ნეოკომ-აპტისა და ზედა იურის) ნალექების ჩაწოლის სიღრმეებიდან შემდეგ 

ფართობებსა და ცალკეულ პროფილებზე: ლესის ფართობი − 60 გრძ. კმ, ზღვის სანაპი-

რო (ქობულეთ-ფოთი) 40 გრძ. კმ; ჩოხატაურის დეპრესიაში: ჩაისუბნის, გორაბერეჟოუ-

ლის, ძიმით-ნასაკირალისა და სხვა ნავთობგაზსაძებნ ფართობებზე − 50 გრძ. კმ. 

2. დასავლეთ საქართველოსა და მიმდებარე ზღვის აკვატორიაში შუაეოცენურ 

ნალექებში ნავთობისა და გაზის პროგნოზული რესურსები ფაქტიურად გამოთვლილი 

არ არის. გურიის ნავთობგაზიან რაიონში გამოთვლილი ნავთობის რესურსები (25 მლნ 

ტ) არ შეიძლება შუაეოცენური ნალექების პოტენციური შესაძლებლობების გამო-
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მხატველად ჩაითვალოს. რაც შეეხება გაზის პროგნოზულ რესურსებს, ის საერთოდ არ 

არის გამოთვლილი.       

ვითვალისწინებთ რა შუაეოცენური ნალექების მაღალ პერსპექტიულობას, მაღა-

ლპროდუქტიული ნავთობისა და გაზის ბუდობების აღმოსაჩენად (პირველ რიგში გუ-

რიაში) მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ნავთობისა და გაზის პროგნოზული რესურსების 

გამოთვლა დასავლეთ საქართველოს შუაეოცენურ ვულკანოგენურ ნალექებში როგორც 

ხმელეთზე, ისე ზღვის აკვატორიაში.  

3. შუაეოცენური ნალექების ნავთობგაზიანობის შესწავლის დღევანდელ ეტაპზე 

მეცნიერულად დასაბუთებულად მიგვაჩნია ძებნითი ბურღვის განახლება გურიის ნავ-

თობგაზიან რაიონში (პირველ რიგში ძიმით-ნასაკირალისა და მერიის ფართობებზე), 

შუაეოცენურ ნალექებში ნავთობისა და გაზის მაღალპროდუქტიული მრავალფენიანი 

საბადოების გახსნის მიზნით. 

ძიმით-ნასაკირალის ფართობზე გაბურღული ჩოხატაურის № 5 ლიკვიდირებუ-

ლი ჭაბურღილის მიდამოებში უნდა გაიბურღოს 4650 მ სიღრმის მქონე ძიმით-ნასაკირა-

ლის №1 საპროექტო ძებნითი ჭაბურღილი, რომელიც შეაფასებს შუაეოცენური ნალექე-

ბის ნავთობისა და გაზის შესაძლო სამრეწველო მნიშვნელობას. საპროექტო ჭაბურღი-

ლის ძირითადი საპროექტო მონაცემები მოცემულია 1–ელ ნახ-ზე. 

აღნიშნულ ფართობზე № 1 საპროექტო ჭაბურღილის პირველ რიგში გაბურღვის 

მიზანშეწონილობა ჩოხატაურის №№ 4 და 5 ჭაბურღილების მონაცემების ანალიზის სა-

ფუძველზეა დასაბუთებული. ჭაბურღილებში შუაეოცენური ნალექების გახსნის, სარე-

წაო-გეოფიზიკური გამოკვლევების, ბურღვის პროცესში ფენების გეოფიზიკური გამოკვ-

ლევის, ფენების ბურღვის პროცესში გამოცდისა და საექსპლუატაციო კოლონაში მათი 

დასინჯვით დადგენილი იყო შესაძლო სამრეწველო მნიშვნელობის ნავთობისა და გა-

ზის ბუდობების არსებობა 1800–4600 მ ინტერვალში, რომელთა გახსნა, როგორც ზემოთ 

აღვნიშნეთ, ვერ მოხერხდა გეოლოგიური, გეოფიზიკური და ტექნიკური შეცდომების 

გამო.   

№1 საპროექტო ჭაბურღილი განლაგებულია ნალექების ნავთობგაზშემცველობის, 

კოლექტორული თვისებების, სტრუქტურულ, ჰიდროგეოლოგიურ, ფლუიდგამტარ ფე-

ნებისა და სხვა ხელსაყრელ პირობებში, ნავთობისა და გაზის შესაძლო სამრეწველო მნი-

შვნელობის ბუდობების არსებობის თვალსაზრისით, კერძოდ:    

− გაიხსნება და შეფასება მიეცემა ჩოხატაურის №5 ჭაბურღილის მიერ გახსნილ 

ნავთობის შესაძლო სამრეწველო მნიშვნელობის სამ (1800–4000 მ) და გაზის ერთ ბუ-

დობს (4000–4600 მ), ჭაბურღილის ბურღვით დამთავრების შემდეგ. 

− შუაეოცენური ნალექების ბურღვის პროცესში ჩოხატაურის №5  ჭაბურღილში 

ადგილი ჰქონდა თიხის ხსნარების კატასტროფულ შთანთქმებს, რაც მათ მაღალ 

კოლექტორულ თვისებებზე მიუთითებს. ის კი როგორც ნავთობის, ისე გაზის მაღალ-

პროდუქტიული ბუდობების გახსნას განაპირობებს.      

− № 1 საპროექტო ჭაბურღილი, ჩოხატაურის №№ 4 და 5 ჭაბურღილების მონაცე-

მების ანალიზის საფუძველზე, სტრუქტურის თაღურ ნაწილში გაიბურღება.  
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ნახ.1. ძიმითის #1 საპროექტო ჭაბურღილის მონაცემები 
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− საპროექტო ჭაბურღილის მიერ გასახსნელი ნავთობისა და გაზის ბუდობების 

ფორმირებისა და საიმედოდ შენახვის თვალსაზრისით, ხელსაყრელია და დასტურდება 

ბუდობების გადამხურავი ფლუიდგაუმტარი ქანების არსებობა ცალკეული მონოლითუ-

რი ეფუზიური ქანების სახით. 

− ბუდობების შესანახად ასევე ხელსაყრელია შუაეოცენური ნალექების ჰიდროგე-

ოლოგიური პირობები 1800–4600 მ ინტერვალში. ნალექებთან დაკავშირებული აღნიშ-

ნული ფენების წყლები ქლორკალციუმიანია, მინერალიზაციის მაღალი ხარისხით (19–

55 გ/ლ).      

− № 1 საპროექტო ჭაბურღილის გაბურღვის აუცილებლობა და აქტუალურობა 

ასევე დასაბუთებულია სამგორის № 7 ჭაბურღილის ნავთობის საბადოს ანალოგიით ჩო-

ხატაურის № 5 ჭაბურღილის შესაძლო ნავთობისა და გაზის საბადოსთან (ცხრ.). ცხრი-

ლში მოყვანილი სამგორის (ჯერჯერობით ერთადერთი) მასიური ტიპის ბუდობის მონა-

ცემები ჩოხატაურის №5 ჭაბურღილის მიერ 1785–2160 მ ინტერვალში ფენგამომცდე-

ლით გახსნილი შესაძლო ბუდობის მონაცემების ანალოგიურად მიგვაჩნია. კერძოდ იდ-

ენტურია ქანების სტრატიგრაფია, ლითოლოგია, ბუდობის ფორმირების სიღრმე, მისი 

ტიპი (მასიური), სიმაღლე (400 მ-მდე), ნავთობის სიმსუბუქე, ნავთობის თანამგზავრი 

გაზების ტიპი და შედგენილობა, აგრეთვე ბუდობის შენახვის ხელსაყრელი ჰიდროგეო-

ლოგიური პირობები.  
 

სამგორის #7 ჭაბურღილის და ნავთობის საბადოს ანალოგი ჩოხატაურის #5 

ჭაბურღილთან და შესაძლო ნავთობის და გაზის საბადოსთან 

საბადოების მონაცემები 
სამგორის #7 ჭაბურღილი 

და ნავთობის საბადო 

ჩოხატაურის #5 ჭაბურღილი და შესაძლო 

მრავალფენიანი ნავთობის და გაზის საბადო 

1. ნავთობის ბუდობების 

ინტერვალი 

2605–2880 მ I ბუდობის 1794–2189 მ 

II ბუდობის 2505–2562 მ 

III ბუდობის 3295–3346 მ 

2. ასაკი შუაეოცენი შუაეოცენი 

3. ლითოლოგია ვულკანოგენური ნალექები ვულკანოგენური ნალექები 

4. სიმძლავრე 700  მ 4400 მ 

5. ბუდობის სიმაღლე 400 მეტრამდე 400 მეტრამდე I ბუდობის 

6. დებიტები 500 ტონაზე მეტი დ/ღამეში არასრულყოფილი დასინჯვის გამო 

დადგენილი არაა 

7. ნავთობის სიმკვრივეები 0,826 გ/სმ3 I ბუდობის 0,821–0,864 გ/სმ3 

8. თანამგზავრის გაზების 

შედგენილობა 

მეთანი – 80%, მძიმე ნახ-

შირწყალბადები – 20% 

I ბუდობის მეთანი – 75%, მძიმე 

ნახშირწყალბადები – 25% 

9. ფენების გამოცდისას ბურღ-

ვის პროცესში ნავთობის 

მიღება ჭაურღილის პირზე 

2605–2880 მ ინტერვალის 

გამოცდისას მიღებულ იქნა 

2140–2189 მ ინტერვალის გამოცდისას ქვედა 

მილის გაჭედვის გამო შლამით. ამავე მიზეზით 

ვერ მიიღეს 3295–3346 მ ინტერვალის გამოცდის 

დროსაც 

10. გაზის ბუდობის ინტერვა-

ლები 

გაზის ბუდობს არ შეიცავს 3800–4400 მ გაზი შეიცავს: მეთანს – 90%, მძიმე 

ნახშირწყალბადებს – 9% 

11. ბუდობების გადამხურავი 

ფლუიდგაუმტარი ნალექები 

ზედა ეოცენის თიხები მონოლითური ეფუზიური ქანები შუაეოცენში 

12. ბუდობების საგების წყლე-

ბის ტიპი და მინერალიზა-

ციის ხარისხი 

ქლორკალციუმიანი 5 გ/ლ ქლორკალციუმიანი 19 გ/ლ I ბუდობში. უფრო 

ღრმად (4310–4180 მ) ძიმითი #4 – 55 გ/ლ 
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სამგორსა და ძიმითს შორის განსხვავება იმაშია, რომ ძიმითში შუაეოცენური ნა-

ლექები გადახურული არ არის ფლუიდგაუმტარი თიხიანი ფენებით. ამ ფუნქციას საი-

მედოდ ასრულებს 1800-დან 4600 მ-მდე ინტერვალის სხვადასხვა დონეზე არსებული 

მონოლითური ეფუზიური ქანების შუაშრეები.    

დიდი განსხვავებაა შუაეოცენური ნალექების სიმძლავრეებშიც. სამგორის ნავთო-

ბის საბადოზე მათი სიმძლავრე 600 მ-მდეა და მასში ფორმირებულია ნავთობის ერთი 

მასიური ბუდობი, ძიმითში კი შუაეოცენი გაცილებით მძლავრია (4500 მ) და ვვარა-

უდობთ ნავთობის არანაკლებ სამი და გაზის ერთი ბუდობის არსებობას. ასე, რომ ძიმი-

თსა და საერთოდ გურიის სხვა ფართობებზე შუაეოცენურ ნალექებში გაცილებით მეტი 

ნახშირწყალბადების რესურსებია მოსალოდნელი, ვიდრე თბილისის შემოგარენში აღ-

მოჩენილ საბადოებზე. 

მერიის №1 საპროექტო ძებნითი ჭაბურღილი მიზანშეწონილია გაიბურღოს 

სტრუქტურის თაღურ ნაწილში, ამ ფართობზე გაბურღულ ჩოლოქის №№ 3 და 9 ჭაბურ-

ღილებს შორის 5500 მ სიღრმემდე, შუაეოცენური ნალექების გაზშემცველობის სამრეწ-

ველო მნიშვნელობის დადგენის მიზნით 3000–5500 მ ინტერვალში.   

ჭაბურღილი უნდა გაიბურღოს ძიმით-ნასაკირალის №1 საპროექტო ძებნითი 

ჭაბურღილის შედეგებისგან დამოუკიდებლად. ამ ჭაბურღილის შედეგებით შეიძლება 

ვიმსჯელოთ აგრეთვე ზღვის აკვატორიაში სეისმოძიებით გამოვლენილ სტრუქტურაში, 

ჭაბურღილის გაბურღვის დაპროექტებაზე. საპროექტო ჭაბურღილის გაბურღვის აუცი-

ლებლობა და აქტუალურობა დასაბუთებულია შემდეგი მოსაზრებით:   

ჩოლოქის №№ 3 და 9 ჭაბურღილების მიერ შუაეოცენურ ვულკანოგენურ ნალექე-

ბში 3000–5500 მ ინტერვალში გაიხსნა რამდენიმე გაზ– და წყალშემცველი მაღალგამტა-

რი ფენა, რომლებიც ჭაბურღილების ბურღვით დამთავრების შემდეგ არ დასინჯულა სა-

ექსპლუატაციო კოლონაში, არამედ გამოიცადა ფენგამომცდელით, რაც ინსტრუქციით 

არ არის რეკომენდებული და რის შედეგადაც ერთმნიშვნელოვანი შედეგები მათი სამ-

რეწველო გაზშემცველობის შესახებ მიღებული არ ყოფილა. ეს ეხება ძირითადად შუა-

ეოცენის ზედა ნაწილის გამტარ ფენებს, რომლებიც დიდხანს იყო თიხის ხსნარის რეპ-

რესიის ქვეშ. რაც შეეხება ჭაბურღილების სანგრევების სიახლოვეს მდებარე გამტარ ფე-

ნებს, მათი სრული გაჭუჭყიანება ვერ მოხერხდა თიხის ხსნარების ხანმოკლე რეპრესიის 

შედეგად, რამაც განაპირობა ფენგამომცდელით მათი გამოცდის შედეგად დაგაზიანებუ-

ლი, მინერალიზებული ქლორკალციუმიანი ფენის წყლების მიღება, მაგრამ ამ შემთხვე-

ვაში ობიექტების გამოცდა სრულყოფილად ვერ მოხერხდა, რადგან არ შესრულებულა 

წყლების საიზოლაციო სამუშაოები შესაძლო სამრეწველო მნიშვნელობის გაზშემცველი 

ფენების ჩაწოლის ინტერვალებისა და წყალზე მცურავი გაზის ბუდობის დასადგენად. 

შუაეოცენური ვულკანოგენური ნალექები ძიმით-ნასაკირალის ფართობის ანა-

ლოგიურად აქაც მაღალი კოლექტორული თვისებებით ხასიათდება. ჩოლოქის №№ 3 

და 9 ჭაბურღილების ბურღვის პროცესში თიხის ხსნარის კატასტროფული შთანთქმები 

დაფიქსირდა. ასე, რომ საპროექტო ჭაბურღილის გაბურღვის შედეგად მაღალპროდუქ-

ტიული გაზის ბუდობების გახსნაა მოსალოდნელი. 
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ვულკანოგენური  ნალექების ზედა ნაწილში შესაძლო ფორმირებული გაზის ბუ-

დობის შენახვა წიაღში გარანტირებულია 3000 მ სიმძლავრის სარმატისა და პლიოცენის 

თიხების საფარით. რაც შეეხება უფრო ღრმად ჩაწოლილ გაზშემცველ ფენებს, აქ გადამ-

ხურავის როლს (ჩოხატაურის № 5 ჭაბურღილის ანალოგიურად) ცალკეული მონოლი-

თური ეფუზიური ქანები ასრულებს. 

გაზის ბუდობების შესანახად ასევე ხელსაყრელია შუაეოცენური ნალექების ჰიდ-

როგეოლოგიური პირობები. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული ფენის წყლები ქლორკალ-

ციუმიანია 7 გ/ლ მინერალიზაციით. ასეთივე ტიპისა და მინერალიზაციის ხარისხის 

მქონე ფენის წყლების პირობებში საიმედოდაა შენახული თბილისის შემოგარენის შუა-

ეოცენური ასაკის ნავთობის საბადოები (სამგორი, თელეთი და სხვა). 

        

ლიკვიდირებული ჭაბურღილების კაპიტალური შეკეთება 

 

ზემოთ აღნიშნული ძიმით-ნასაკირალის №1 და მერიის № 1 საპროექტო ჭაბურ-

ღილების ბურღვის პარალელურად მიზანშეწონილია კაპიტალური სამუშაოების ჩატა-

რება პირველ რიგში ჩოხატაურის № 4 და  ჩოლოქის № 9 ჭაბურღილებში, შუაეოცენური 

ნავთობგაზშემცველი ნალექების დასინჯვის მიზნით (ჩვეულებრივი მეთოდით, საექ-

სპლუატაციო კოლონაში: პერფორაცია, თიხის ხსნარის წყლით შეცვლა, დრენირება, 

ჰიდროგახლეჩა და სხვა). 

კაპიტალური შეკეთების შედეგად დაისინჯება ჩოხატაურის № 4 ჭაბურღილის 

4310-4180 და 3960–3060 მ ინტერვალები. აღნიშნული ობიექტების ინტერვალების დასა-

ზუსტებლად და გაზშემცველი ფენების წყლიანი ფენებისაგან გამოყოფის მიზნით უნდა 

ჩატარდეს გამა და ნეიტრონ გამა–კაროტაჟები.      

აღნიშნული ობიექტების დასინჯვის აუცილებლობა დასაბუთებულია შემდეგი 

მოსაზრებებით:           

 − ბურღვის პროცესში 3835–3900, 3860–3946, 4220–4310 მ ინტერვალების ფენგამო-

მცდელით გამოცდისას მიღებულია ძლიერდაგაზიანებული თიხის ხსნარის ფილტრა-

ტი. ფენების პროდუქტიულობის ერთმნიშვნელოვანი შედეგების მიღების მიზნით 

აღნიშნული ინტერვალები განმეორებით არ გამოცდილა.    

ჭაბურღილის დამთავრების შემდეგ ობიექტები გამოსცადეს ფენგამომცდელით 

და, რა თქმა უნდა, ფენების ფლუიდები მიღებული არ ყოფილა.     

− 4180–4310 მ გაზშემცველი ობიექტის გამოცდა ვერ მოხერხდა ფენგამომცდელის  

ნაბურღი შლამით გაჭედვის გამო.         

− 3830–3895 მ ობიექტის ასევე ფენგამომცდელით გამოცდისას ფლუიდი არ 

მიუღიათ (მიიღეს სულფატნატრიუმიანი წყალი). ასეთივე შედეგით დამთავრდა 3830–

3960 მ ობიექტის გამოცდაც.   

− ჩოხატაურის №4 ჭაბურღილში გაზშემცველი ქანები მაღალი კოლექტორული 

თვისებებით ხასიათდება, რაც დასტურდება თიხის ხსნარის (1,52გ/სმ³) 3861 მ (შთანთ-

ქმულია 70 მ³) და 4368 მ სიღრმეზე მომხდარი კატასტროფული შთანთქმებით. 
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ნახ. 2. ჩოხატაურის #4 ჭაბურღილის კაპიტალური შეკეთების ძირითადი მონაცემები 
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ნახ.3. ჩოლოქის #9 ჭაბურღილის კაპიტალური შეკეთების ძირითადი მონაცემები 
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ვულკანოგენური ქანების კოლექტორებში ფორმირებული გაზის ბუდობები საი-

მედოდ უნდა შეინახონ ამ წყლების მასიური, მონოლითური ეფუზიური ქანებით გადა-

ხურვის შედეგად. ამის დადასტურებაა გაზებში მეთანის (96%) და მძიმე ნახშირწყალბა-

დების (4%) არსებობა.       

− გაზის ბუდობების შესანახად ასევე ხელსაყრელია ჰიდროგეოლოგიური პირო-

ბებიც. 3960-3830 მ ინტერვალიდან მიღებული ფენის წყალი ქლორკაციუმიანია, მინე-

რალიზაციის მაღალი (55 გ/ლ) ხარისხით.       

ჩოლოქის №9 ჭაბურღილში საექსპლუატაციო კოლონის გამთლიანების შემდეგ 

უნდა დაისინჯოს 4470–4430 და 4425–4400 მ ორი ობიექტი გაზშემცველობის შეფასების 

მიზნით.    

აღნიშნული ობიექტების დასინჯვა დასაბუთებულია შემდეგი მონაცემებით:  

4419–4552 მ ინტერვალის ბურღვის პროცესში ფენგამომცდელით გამოცდისას 40 

წუთში მიიღეს 0,95 მ³ დაგაზიანებული თიხის ხსნარის ფილტრატი, რომელიც გაზთან 

ერთად შეიცავდა 6,25% ნავთობის ტიპის სითხეს, ძირითადად ზეთ-ასფალტენური კომ-

პონენტების შემცველობით. გეოფიზიკოსების დასკვნით, ფენა ითვლებოდა გაზშემცვე-

ლად და მოითხოვდა გამოცდის გამეორებას, რაც არ შესრულებულა. 

დაგაზიანებული თიხის ხსნარის ფილტრატი მიიღეს ჭაბურღილის ბურღვით და-

მთავრების შემდეგ 4470–4430 მ და 4425–4400 მ ობიექტების ფენგამომცდელით გამოც-

დისას (გაზი შეიცავდა 95% მეთანს და 5% −მძიმე ნახშირწყალბადებს).  

− გაზოკაროტაჟული გამოკვლევებით გაზის მაღალი (0,5–1,2%) შემცველობით ხა-

სიათდება ფენები 4436–4466 მ ინტერვალში.    

− ბურღვის პროცესში თიხის ხსნარის კატასტროფულ  შთანთქმას ადგილი ჰქონ-

და 4432 მ-ზე.  

− დასასინჯ ობიექტებში ფორმირებული გაზის ბუდობების შენახვა გარანტირე-

ბულია 3000 მ სიმძლავრის სარმატული და პლიოცენური თიხიანი წყებების გადახურ-

ვით და თვით ვულკანოგენური ნალექების მონოლითური ეფუზიური ქანებით.   

− გაზის ბუდობების შესანახად ასევე ხელსაყრელია ჰიდროგეოლოგიური პირო-

ბებიც (ფენის წყალი ქლორკაციუმიანია მინერალიზაციის ხარისხით 7 გ/ლ).  

        

დასკვნა 

 

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულების შედეგად შეფასება მიეცა შუა-

ეოცენური ვულკანოგენური ნალექების შესაძლო სამრეწველო მნიშვნელობის ნავთობ-

გაზშემცველობას. დასაბუთებულია, რომ გურიაში ისინი, ცარცულ და მეოტურ ნალექე-

ბთან შედარებით, საძებნ-საძიებო ბურღვის საბაზისო ჰორიზონტებად ითვლება 1700–

5500 მ სიღრმეზე, მრავალფენიანი ნავთობისა და გაზის საბადოების აღმოსაჩენად.  

ჩამოთვლილი ჩასატარებელი გეოლოგიურ-საძიებო სამუშაოების, კერძოდ ძიმი-

თის №1 და მერიის №1 საპროექტო ძებნითი ჭაბურღილების პირველად გაბურღვის შე-

სახებ ანგარიში, მოყვანილი არგუმენტების მიხედვით, სათანადოდ დასაბუთებულად 

მიგვაჩნია. ამ ჭაბურღილებში ნავთობგაზშემცველი ფენების კონდიციურად გახსნის, გა-
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მოკვლევის, გამოცდის, იზოლირებისა და დასინჯვის შედეგად ერთმნიშვნელოვნად იქ-

ნება შეფასებული შუაეოცენურ ნალექებში ნავთობისა და გაზის სავარაუდო ბუდობების 

სამრეწველო მნიშვნელობა.     

აღნიშნულ ფართობებზე ბუდობების გახსნის დადებითად  გადაწყვეტის შემთ-

ხვევაში საშუალება გვექნება ფართო ფრონტით გავშალოთ საძებნ-საძიებო ბურღვითი 

სამუშაოები როგორც გურიის მთიანეთის (გულიანი, აკეთი, ბაილეთი, ჩოლოქი, ჩაის-

უბანი, ზემო ნატანები და სხვა), ასევე მის მოსაზღვრე აჭარის, იმერეთის (ვანისა და ბაღ-

დათის რაიონები) და ზღვის აკვატორიის პერსპექტიულ ფართობებზე მაღალპროდუქ-

ტიული საბადოების აღმოსაჩენად.        
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uak 622.323+622:324                                                                                                             ნ. ბერიძე 
 

mTiani kaxeTis (X bloki) perspeqtivebi 

navTobgazianobis TvalsazrisiT 

 

წწაარრდდგგეენნიილლიიაა  ეენნეერრგგეეტტიიკკიისსაა  დდაა  ეერროოვვნნუულლიი  ააკკაადდეემმიიეებბიისს  ააკკაადდეემმიიკკოოსსიისს,,  პპრროოფფეესსოორრ  ზზ..  მმგგეელლააძძიისს   

მმიიეერრ  

 
referati: განხილულია მთიანი კახეთის პერსპექტივები ნავთობგაზიანობის თვალსაზრისით. ამ მხრივ 

ყურადღება გამახვილებულია ე. წ. კახეთის განმარხებული ამოწევის ზიარი სტრუქტურის, 

„რამკოს“ მიერ გაბურღული ყარასწვერის № 1 ჭაბურღილის, შუაგორის, ვეძებ-ილდოყანის 

და ბოლოს ავტოქტონური ნალექების შესახებ. ყველაზე პერსპექტიულ ფართობად სწორედ 

ვეძებ-ილდოყანია მიჩნეული როგორც ალოქტონურ, ისე ავტოქტონურ ნალექებში გასაბურ-

ღი საპროექტო ჭაბურღილებისათვის. 

სამუშაოების წარმოება კახეთის განმარხებულ ამოწევაზე, ასევე შუაგორის, ბაკანის, თხი-

ლისხევისა და ფხოველის ფართობებზე მეორე რიგის ამოცანად არის მიჩნეული. გამოთქმუ-

ლია მოსაზრება, რომ მეათე ბლოკის ავტოქტონური ნალექების ნავთობგაზიანობის შესწავ-

ლისა და ნავთობის მოპოვების თვალსაზრისით არაერთი საძიებო და საექსპლუატაციო 

ჭაბურღილი გაიბურღება და კახეთი მარტო ღვინის კი არა, დიდი ქართული ნავთობის ცენ-

ტრადაც გადაიქცევა.     

sakvanZo sityvebi: ჭაბურღილი, ალაზნის სერია, იურული, ქვედა ცარცული, ჰიდროგეოლოგიური, 

ნავთობგაზგამოვლინება, ლიასური თიხაფიქლები. 

 

შესავალი 

 

ბოლო დროს გახშირდა საუბარი იმის შესახებ, რომ საქა-

რთველოში თითქოს ნავთობი არ არის და მის ძებნას აზრი არა 

აქვს. „ასავალ-დასავალში“ გამოქვეყნებული ერთი ასეთი სტატი-

ის პასუხი ამ ჟურნალის ფურცლებზეც იყო. დამატებით ამავე 

თემაზე გთავაზობთ მოსაზრებას მთიანი კახეთის ნავთობგაზ-

საძებნ ფართობზე არსებული პერსპექტივების შესახებ. 

 

                           ძირითადი ნაწილი 

 

                კახეთის განმარხებული ამოწევა 

 

ყვარლის რაიონში, ალაზანგაღმა კახეთში მცირე სიღრმის № 17 ჭაბურღილის ბუ-

რღვისას, რომელიც მდ. ჩელთის ქვემო დინებაში იყო, 160–180 მ სიღრმიდან, ლიასის 

თიხიანი ფიქლების შრენარიდან გაზგამოვლინება დაიკვირვებოდა. ლაბორატორიული 

ანალიზით მის შედგენილობაში 52,54 % მეთანი და 48,02 % აზოტი იყო (გ. ჩიჩუა, ვ. 

ხანანაშვილი, 1974). 

 იგივე ყვარლის რაიონში, ზედა ლიასის ანალოგიური ფიქლებიანი შრენარიდან 

გაზგამოვლინება, ჰიდროგეოლოგიურ № 499 (1029–1031 მ) ჭაბურღილიდან დაიკვირვე-

 
ნოდარ ბერიძე, 

„ჯინდალ პეტროლიუმის“ 

IX და X ბლოკების კონსუ-

ლტანტი გეოლოგიის 

დარგში 
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ბოდა, რომელიც სოფელ ოქტომბერთან გაიბურღა. გაზი აქ 78,18 % მეთანსა და 21,2% 

აზოტს შეიცავდა.  

არ შეიძლება ხაზგასმით არ აღვნიშნოთ, რომ  ლიასურის  ქვეშ განლაგებულ უფ-

რო ძველ წარმონაქმნებში ნავთობგაზგამოვლინება ცნობილი არაა, რაც ალბათ აღწერილ 

ქვედაიურულ ნალექებში არსებული ნავთობგამოვლინებების სინგენეტურობაზე უნდა  

მიუთითებდეს.    

ზემოთ აღნიშნული ჭაბურღილები ერთადერთი გამონაკლისი რომ იყოს, შეიძლე-

ბა ყურადღება არც კი გაგვემახვილებინა, მაგრამ ეს რომ ასე არ არის, ამის საილუსტრა-

ციოდ დავასახელებთ  მაგალითებს გ. დონდუასა და ს. ცხოვრებაძის მიერ შედგენილ, 

კახეთსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე გაბურღულ ჭაბურღილებში დაფიქსი-

რებულ ნავთობგაზგამოვლინებათა შესახებ გაკეთებული კატალოგიდან ამოკრებილი 

გეოლოგიური სამმართველოს ჰიდროგეოლოგიური ჭაბურღილების მიერ გახსნილ 

გაზგამოვლინებათა ინტერვალებისა და ასაკის შესახებ:   

შაქრიანის № 584 137-145:  885-903 მ (ქვედა ცარცი) და 1320-1334 მ (ზედა იურა);  

გრემის  № 589.  170-654 მ (ქვედა ცარცი) და 806-1200 მ (ზედა იურა);   

ნეკრესის № 584. 150-1200 მ (ქვედა ცარცი-ზედა იურა);     

ოქტომბერის № 499. 1023-1031 მ (ქვედა ცარცი-ზედა იურა);    

ოქტომბერის № 498 და მყრალი წყლების № 566 ჭაბურღილების გამოვლინების 

ინტერვალები მითითებული არ არის, მაგრამ აღნიშნულია, რომ გამოვლინების ქანების 

ასაკი  ზედა იურულ-ქვედა ცარცულია;     

თხილიანის № 585. 66-70;  480-782 მ (ქვედა ცარცი).     

 დანარჩენ, ქვემოთ ჩამოთვლილ ჭაბურღილებში გაზი მიღებულია ალაზნის სე-

რიის ნალექებიდან. ესენია:         

 კისისხევის  № 579 (133-147 მ);        

 ვანთისხევის № 574 (92-104 და 210-220 მ);      

 ვანთისხევის № 584 (91-96 და 411-418 მ);      

 შრომისხევის № 573 (51-53 და 89-106 მ);       

 ვანთისხევის № 576 (320-330 მ);        

 ვაზისუბნის № 567 (66-72 და 174-184 მ);       

 ვაზისუბნის № 568 (22-25 და 499-512 მ);       

 ჭერემისხევის № 563 (110-116 და 125-146 მ);      

 ჭერემისხევის № 564 (195-205 მ);       

 ჩუმლაყის № 500 (84-88 და 105-197 მ);       

 ახტალისხევის № 212 (262-268 მ).       

 შაშიანის № 532 ჭაბურღილის შემთხვევაში გამოვლინების ინტერვალი მითითე-

ბული არ არის. დანარჩენ ორ შემთხვევაში საუბარია გაზისა და ნავთობის ერთდროულ 

გამოვლინებაზე. ასეთებია: კისისხევის № 578 (144-158 მ) და ყველაწმინდის ხევის № 492, 

რომელშიც ნავთობის ეფექტურ გამოვლინებას ადგილი ჰქონდა 778-1016 მ ინტერვალში. 

718-726 და 681-682 მ ინტერვალებში კი ეფექტური ნავთობგაზგამოვლინება აღინიშნა, 

რომელსაც ალაზნის სერიასთან ერთად ქვედა ცარცულ ნალექებსაც უკავშირებენ. 
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 გურჯაანის სამხრეთით, მდინარეების – ნავთისხევისა და ჩანდარისხევის ხეობებ-

ში, ალაზნის სერიის აღჩაგილ-აფშერონულ ნალექებში მრავალრიცხოვანი ნავთობგაზ-

გამოვლინება გხვდება. აქ აღჩაგილ-აფშერონის კონგლომერატები ნავთობით არის გაჟ-

ღენთილი, ეს უკანასკნელი ქანებიდან ჟონავს და მათ ზედაპირზე იღვრება. ნავთობგა-

მოვლინების ეს ორი მსხვილი ჯგუფი სავარაუდოა, რომ ცარცულ ნალექებთან იყოს 

დაკავშირებული, რომლებიც უთანხმოდაა გადაფარული ზედაპლიოცენური ნალექე-

ბით. 1960-1961 წლებში აქ გაბურღულ (გეოლოგიური სამმართველოს მიერ)  № 491 ჭა-

ბურღილში, რომელმაც ალაზნის სერიის ქვეშ 773-1015 მ ინტერვალში აპტური ნალექები 

გახსნა, აქამდე გრძელდება ნავთობგამოვლინება.  

როგორც ხედავთ საკმაოდ ბევრი ჭაბურღილია, რომლებიც პირდაპირ მიგვანიშ-

ნებს ამ ტერიტორიის პერსპექტიულობას ნავთობგაზიანობის თვალსაზრისით. ჰიდრო-

გეოლოგიური ჭაბურღილების მიერ ალაზნის სერიის ქვეშ გახსნილი ზედა იურული და 

ქვედა ცარცული ნალექებიდან თითქმის ყველა შემთხვევაში ნავთობის ან გაზის, ან 

ორივეს ერთად მოდენა, ან გამოვლინება მაინც არის მიღებული. დანარჩენი ნავთობისა 

და გაზის გამოვლინებები ალაზნის სერიიდან არის და მათ ქვეშ განლაგებული ზედა 

იურული და ქვედა ცარცული ნალექების გადარეცხილი ზედაპირიდან არის შემოსული. 

ყოველივე ამას ისიც ემატება, რომ ბაკანის № 6 ჭაბურღილის ბურღვისას მეოთხეული 

ნალექების გავლის შემდეგ, 48 მეტრზე ჭაბურღილმა ალაზნის სერიის ნალექები გახსნა 

და 96 მეტრამდე ბურღვისას მუდმივად შავი შესქელებული ნავთობი შემოდიოდა. ეს 

პატარა და თითქოს უმნიშვნელო ცნობა ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნის საშუალებას 

იძლევა. აქამდე თუ ვიცოდით, რომ X ბლოკის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, კახე-

თის განმარხებული ამოწევის ფარგლებში (ე. ვახანია, 1976), რომელიც ლიტერატური-

დან ცნობილია, ძაუ-კახეთის ნაწიბურ ზონად (ე. მილანოვსკი, ვ. ხაინი, 1963) ან კიდევ 

კახეთ-ვანდამის ნაწიბურ ამოწევად (შ. კიტოვანი, 1972, გ. ჩიჩუა, 1974), ამ შემთხვევაში 

უფრო შორსაც მივდივართ და ამ ტერმინში პირობითად  მის სამხრეთით მდებარე 

ალაზნის სერიის ქვეშ განლაგებულ დანარჩენ ნალექებსაც ვგულისხმობთ. ალაზნის სე-

რიის ქვეშ განლაგებული ზედა იურული და ცარცული ნალექები ნავთობშემცველი რომ 

არის, ამას ისიც ემატება, რომ ასეთივე ვითარებაა ბლოკის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილ-

ში. ე. ი. სავარაუდოდ კახეთის განმარხებული ამოწევის მთელი ტერიტორია, ნავთობ-

გაზშემცველობის თვალსაზრისით, უდავოდ პერსპექტიულია. ეს ორივე ფაქტი მნიშვნე-

ლოვანია ალაზნის სერიის ქვეშ განლაგებული ზედა იურული და ქვედა ცარცული 

ნალექების გახსნის თვალსაზრისით საწარმოებელი ბურღვითი სამუშაოების დასაწყე-

ბად. ამან შეიძლება დიდი იურული ნავთობის საბადოს გახსნამდე მიგვიყვანოს, მაგრამ 

მანამდე აუცილებელია მაღალხარისხოვანი სეისმური სამუშაოების ჩატარება ალაზნის 

სერიის ქვეშ განლაგებული ნალექების სტრუქტურული და ტექტონიკური  თავისე-

ბურებების დასადგენად. ეს იმით უნდა დაიწყოს, რომ  ზუსტად დაფიქსირდეს ყველა 

საინტერესო ჰიდროგეოლოგიური ჭაბურღილი, რომელიც საინტერესოა ნავთობისა და 

გაზის გამოვლინების თვალსაზრისით, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია დანარჩენი 

ჰიდროგეოლოგიური ჭაბურღილების ადგილზე ნახვა, ტოპო და გეოლოგიურ რუკებზე 
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დაფიქსირება და სხვა ჭაბურღილებთან ერთად მათ შესახებ დაწერილი ანგარიშების 

გაცნობა, მათი  სეისმური სამუშაოების წარმოებისას გამოსაყენებლად.  

ყოველივე ამას, რა თქმა უნდა, დამატებითი დრო და თანხები სჭირდება, მაგრამ 

ეს ისეთი საქმეა, რომლის წინაშე უკან არავინ არ უნდა დაიხიოს, ვისაც ნავთობის მიღე-

ბის თუნდაც ოდნავი სურვილი აქვს.      

ტერიტორია, რომელზეც ზემოთ აღნიშნული ჭაბურღილებია გაბურღული, კახე-

თის განმარხებულ ამოწევას მიეკუთვნება.  

დარწმუნებული ვარ, რომ კახეთის განმარხებული ამოწევა მალე ქართული ნავ-

თობგაზმოპოვების არა მარტო მთიანი კახეთის (X ბლოკი), არამედ მთელი საქართვე-

ლოს მნიშვნელოვან საქმედ იქცევა. ამისათვის საჭირო იქნება სეისმური სამუშაოების 

მაღალ დონეზე ჩატარება, ალაზნის მძლავრი სერიის ქვეშ არსებული ცარცული და 

ზედა იურული ქანების განლაგების, მათი სტრუქტურული თავისებურების დადგენა. 

რაც მთავარია, პროფილები იმ ადგილებში უნდა გატარდეს, სადაც ასე თუ ისე მოგვეპო-

ვება ცნობები აღნიშნული ჰიდროგეოლოგიური ჭაბურღილების მიერ გახსნილი ქვედა 

ცარცული და ზედა იურული ჰორიზონტების განლაგების შესახებ. სამუშაო უნდა ჩატა-

რდეს არა იმისათვის, რომ ის ჩატარებულ სამუშაოდ ჩაითვალოს, არამედ შედეგისათვის 

და ამას სპეციალური წარმომადგენელი უნდა აკვირდებოდეს, რომელსაც მის ავკარგია-

ნობაზე პასუხისმგებლობაც დაეკისრება.   

 

ზიარის სტრუქტურა 

 

არსებობს ნ. ვარაზანაშვილისა და ლ. თათარიშვილის(2005)ანგარიში სამეცნიერო-

კვლევით სამუშაოზე (№ 2388) „მთიანი კახეთის X სალიცენზიო ბლოკის ფართობებზე 

ჩატარებული გეოლოგიურ-გეოფიზიკური და ბურღვითი სამუშაოების მონაცემების გა-

ნზოგადება შესაძლო ნავთობის ბუდობების აღმოჩენის მიზნით“, რომლიდანაც გვინდა 

ერთი ამონარიდი შემოგთავაზოთ: „ცალკე გვინდა გამოვყოთ მთიან კახეთში ცარცული 

და იურულ-ქვედა ცარცული კარბონატული ქანების შესაძლო მაღალი პერსპექტიულო-

ბა. ეს უპირატესად ეხება რაიონის ავტოქტონურ და პარაავტოქტონურ კარბონატულ ნა-

ლექებს. 

კარბონატული ქანები რამდენიმე წელია ნავთობმაძიებელთა ყურადღების ცენტ-

რშია. ამისათვის ჩრდილოეთ კავკასიის მაგალითიც კმარა. მათ ცარცული ასაკის კარბო-

ნატული ქანებიდან ერთ მილიარდ ტონაზე მეტი ნავთობი ამოიღეს. აქვე დავძენთ, რომ 

კარბონატულ ქანებში ნავთობსაძიებო სამუშაოები მეზობელ დაღესტანში დღესაც 

გრძელდება და არცთუ წარუმატებლად. არსებობს სრული საფუძველი (ანალოგიის მე-

თოდით), რომ მთიან კახეთში გავრცელებულ ქვედა ცარცულ-ზედა იურულ კარბონა-

ტულ ქანებში წარმატებული ნავთობსაძიებო სამუშაოების იმედი გვქონდეს.  

 კარბონატულ ქანებში ნავთობის პერსპექტიული რესურსები გამოთვლილ იქნა 

მთიანი კახეთის აღმოსავლეთ ნაწილში, ზიარის სტრუქტურაზე (დანართი 10). სტრუ-

ქტურა აიგეგმა სეისმოძიებით უცხოური კომპანიის მიერ. შესაძლო ნავთობის ბუდო-

ბები აქ საკმაოდ დიდი მოცულობისაა და არც ძალიან ღრმაა (−2; −2,5 კმ). სავარაუდო 
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ნავთობპერსპექტიული რესურსები ქვედა ცარცულ და ზედა იურულ ნალექებში ჩვენი 

გათვლებით შეადგენს 19 მილიონ ტონას (გეოლოგიური). აქედან გამომდინარე სრული-

ად გაუგებარია, რატომ არ განხორციელდა ზიარის ფართობზე ბურღვის პროექტი? ზია-

რის  ყარასწვერის ფართობით შეცვლა, ჩვენი აზრით, არასწორი ნაბიჯი იყო. იხილეთ 

ყარასწვერის № 1 ჭაბურღილის მიერ გავლილი გეოლოგიური ჭრილი (დანართი 11) და 

შეადარეთ ზიარის სტრუქტურის გეოლოგიურ ჭრილს (დანართი 10). მთელი ამ ვრცელი  
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ამონარიდის ძირითადი აზრი ჩვენ მიერ გამუქებულ ტექსტშია, რომელიც იმით მთავრ-

დება, რომ ზიარის ყარასწვერის ფართობით შეცვლა არასწორი ნაბიჯი იყო. მათი ავკარ-

გიანობის შესახებ ვერაფერს გეტყვით, ერთი კი ნათელია, რომ ამ დანართიდან არჩეულ-

მა ყარასწვერის № 1-მა არ გაამართლა. (ამ არგამართლებაში მისი დაპროექტებისას სეის-

მური სამუშაოების შედეგების არგამართლებას ვგულისხმობ, თორემ თვით ჭაბურღი-

ლის შესახებ ამის თქმა ნაადრევია. ის გაიბურღა, მაგრამ არ დასინჯულა. ბურღვისას აღ-

ნიშნული თიხის ხსნარის მნიშვნელოვანი დანაკარგები კი ამ ჭაბურღილის შესაძლო 

პერსპექტიულობაზე უნდა მიუთითებდეს (თვით ყარასწვერის № 1 ჭაბურღილის შესა-

ხებ ქვემოთ გვექნება საუბარი). 

ზიარის სტრუქტურაზე პირადად მე არ მიმუშავია, მაგრამ მთავარი ისაა, რომ ეს 

სტრუქტურა (როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ) კახეთის განმარხებული ამოწევის ნაწილია, 

რომლის შესახებ რაღაც ცნობები და მონაცემები უკვე არსებობს. ყარასწვერის № 1-ის 

შესახებ არსებულ 1–ელ ცხრილს თუ გადავხედავთ, რომელშიც პერსპექტიულად ჩათვ-

ლილი ფართობების ყველა მნიშვნელოვანი მონაცემი და ბოლოს ნავთობის სავარაუდო 

გეოლოგიური და ამოსაღები მარაგებია აღნიშნული, ნათელი გახდება, რომ საბურღი 

სიღრმის მიხედვით მაქსიმალური იყო ჩათახევი (4290 მ) და მინიმალური–ზიარი (970 

მ); სამიზნე სიღრმის მიხედვითაც შედეგი იგივეა, შესაბამისად, 3440 და 900 მ. ბურღვის 

თვალსაზრისით გამოდის, რომ ყველაზე იაფად შესასრულებელი ზიარი იყო, მაგრამ, რა 

თქმა უნდა, ეს ბევრს არაფერს ნიშნავდა. ჩაკეტილი მოცულობის (ფართობის) მინიმა-

ლური, საშუალო და მაქსიმალური მაჩვენებლების მიხედვით ლიდერობს ზიარი (შესა-

ბამისად 18, 26 და 32 კმ²). ამ მხრივ, ყარასწვერი მხოლოდ მესამეა, ზიარისა და დიდი 

ლარის შემდეგ. ასევე დიდი განსხვავებაა საბადოს სავარაუდო მოცულობის მინიმალუ-

რი, საშუალო და მაქსიმალური მაჩვენებლების მიხედვით. ისევ ზიარი ლიდერობს (შე-

საბამისად 1780, 4233 და 6750 კმ³). ყარასწვერი აქაც მესამეა, მინიმალური მაჩვენებლის 

მიხედვით კი ბოლო. ნახშირწყალბადების შესახებ ცოტა უცნაური შედეგებია ამ ცხრილ-

ში. მინიმალური რაოდენობა ყველა სტრუქტურისათვის  65–ია. საშუალო და მაქსი-

მალური მაჩვენებლებით კი ლიდერობს ჩათახევისა და დიდი ლარის სტრუქტურები, 

დანარჩენი სამი სტრუქტურისათვის მაჩვენებელი ერთნაირია.  

ზემოთ მოხსენიებული ანგარიშის ავტორების მიერ გამოთქმული გაკვირვება 

იმის შესახებ, თუ რატომ აირჩია „რამკომ“ ყარასწვერი და არა ზიარი, აზრს მოკლებული 

როდია, რადგან, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაცემებით, გეოლოგიური და 

ამოსაღები მარაგებით, მილიონ ბარელებში მოცემული ციფრებით, შესაბამისად 22, 746, 

3582 და 3; 172 და 1045 ზიარის სტრუქტურა 2–3-ჯერ აღემატება ყარასწვერის შესაბამის 

მონაცემებს. 
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„რამკოს“ მიერ ჩატარებული სეისმური სამუშაოების შედეგად რამდენიმე პერს-

პექტიული უბანი გამოვლინდა, სადაც შესაძლებელია ბურღვა ღრმა ჰორიზონტების  

ნავთობგაზიანობაზე დასინჯვის მიზნით. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილებში ასახულია იმ 

პერსპექტიულად ჩათვლილი ფართობების ყველა მნიშვნელოვანი მონაცემი (ცხრილი 1) 

და ბოლოს ნავთობის სავარაუდო გეოლოგიური და ამოსაღები მარაგები (ცხრილი 2). 

სწორედ ამ ჩამონათვალიდან აირჩა ყარასწვერი № 1, რომელიც გაბურღა კიდეც „რამკომ“ 

2900 მეტრამდე. 

აუცილებლად უნდა იქნეს განხილული ამ სტრუქტურის ყველა დადებითი და 

უარყოფითი მხარე, საჭიროების შემთხვევაში ჩატარდეს განმეორებითი სეისმური გამო-

კვლევები. ზიარის სტრუქტურის შესახებ საუბარს ისევ დასაწყისში მითითებული ანგა-

რიშის „დასკვნებიდან და რეკომენდაციებიდან“ შემოთავაზებული ამონარიდით დავამ-

თავრებთ:   

„ქვედა ცარცული და ზედა იურული ნალექების შესაძლო ნავთობგაზიანობის 

შესწავლის მიზნით, ძებნითი ბურღვა უნდა განხორციელდეს ზიარის სტრუქტურის თა-

ღურ ნაწილში (დანართი 10) ანუ აღსდგეს ის პროექტი, რომელზეც, გაურკვეველი მიზე-

ზების გამო, ბურღვა არ განხორციელდა.“ 

 

ყარასწვერი № 1 
 

2900 მ-მდე გაბურღული ეს ჭაბურღილი არ დასინჯულა. ბურღვის დროს კი 

გაზისა და ნავთობის გამოვლინებასა და საბურღი ხსნარის შთანთქმას ჰქონდა ადგილი 

რამდენიმე ინტერვალში.  
 ბურღვის დროს დაფიქსირებული საბურღი ხსნარის შთანთქმა 

2037 მ-ზე დიდი რაოდენობით საბურღი ხსნარის შთანთქმა; 

2165 და 2232  მ-ზე ისევ საბურღი ხსნარის შთანთქმა. 
 ბურღვის დროს დაფიქსირებული ნავთობგაზგამოვლინებანი  

 2663 მ-ის ქვემოთ ნავთობისა და გაზის იმედის მომცემი მოდენა; 

 2664 მ-ის ქვემოთ დაფიქსირდა წნევა, რომელიც თიხის ხსნარის ჰიდროსტატი-

კურ წნევაზე მეტი იყო. 

ღია ლულის (2673 მ-ის ქვემოთ) ბურღვისას თიხის ხსნარში მოხვედრილმა გაზმა 

მისი კუთრი წონა შეამცირა და ფენის წყლის შემოდინება დაიწყო. 

სარმატული ნალექების შუა ნაწილის ბურღვისას ადგილი ჰქონდა ნავთობისა და 

გაზის დიდ გამოვლინებას. 2702–2720 მ ინტერვალში წნევა მილში 600 PSI (40,8 ატმ) იყო 

6 საათში და მილგარე სივრცეში – 700 PSI (47,6 ატმ), მიღებულია 12 მ³/დღ.–ღ. წყალი. 

              ეს მონაცემები ყურადსაღებია. შეიძლება ჭაბურღილის გახსნის შემდეგ მასში 

ნავთობი დაგვხვდეს, მაგრამ ასეც რომ არ იყოს, მისი დასინჯვა მაინც აუცილებელია.   

1950–1951 წლებში  კაკაბეთის ანტიკლინური ნაოჭის 4 პროფილზე 36 მცირე სიღ-

რმის ჭაბურღილია გაბურღული. 25-ში აღნიშნულია ნავთობისა და გაზის გამოვლინება. 

აქედან 6 ჭაბურღილში თხევადი ნავთობის გამოვლინება და ამოსროლები; 8 ჭაბურ-

ღილში – საწვავი გაზის გამოვლინება. გამოვლინებათა უმეტესობა დაკავშირებული იყო 

რღვევის უშუალო სიახლოვეს მდებარე შუა სარმატის ქვიშათიხოვან ქანებთან. ეს 
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უმნიშვნელო, მაგრამ თითქმის ზედაპირამდე ამოწეული ქანებისათვის საკმაოდ მნი-

შვნელოვანი შედეგია. ამ დროს  ყარასწვერის სარმატული ნალექები საკმაოდ დიდ სიღ-

რმეზეა გახსნილი და მასში სავსებით შესაძლებელია მნიშვნელოვან ნავთობდაგროვების 

არსებობა. ამავე ჭაბურღილის არც სხვა ჰორიზონტები უნდა დავტოვოთ უყურადღე-

ბოდ, მაგრამ ამისათვის, პირველ რიგში, საჭიროა არსებული კაროტაჟული მასალების 

კვალიფიციური ინტერპრეტირება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კაროტაჟული სამუშაოე-

ბიც 2650 მ-მდეა გაკეთებული და ღია ლულა უკაროტაჟოდაა დატოვებული, რაც სარე-

მონტო სამუშაოებისას გასათვალისწინებელი იქნება.  

ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ კაკაბეთის № 1 საყრდენ ჭაბურღილში ნავთობგამოვ-

ლინება  შუა და  ქვედა სარმატული ნალექებიდან დაიკვირვებოდა ინტერვალებში: 
 895-900 მ თხელი ქვიშაქვების ნავთობით გაჯერებულობის სახით; 

 978-982 მ – გამოფიტული ქვიშაქვების ნავთობით გაჯერებულობის სახით; 

 1628-1633 მ – ბურღვისას თიხის ხსნარი ნავთობის აპკებით ივსებოდა და გაზის 

სუსტი გამოყოფა შეიმჩნეოდა;  

 1696-1702 მ – ნავთობით სუსტად გაჟღენთილი 20–30 სმ სიმძლავრის ქვიშაქვები. 

ამიტომაც არჩია „რამკომ“ ყარასწვერის ზიარის სტრუქტურა.  

 

შუაგორა 

 

შუაგორის ფართობზე გაბურღული ღრმა ჭაბურღილებიდან 3-ში მიღებულია ნა-

ვთობი. ამ ფართობზე ბურღვის მიზანი იყო ქვედა ცარცული და ზედა იურული ნაპრა-

ლოვანი კარბონატული ქანების ნავთობგაზიანობის შესწავლა, შუაგორის, ინგეთისა და 

ქისტაურის ანტიკლინური ნაოჭების დაზუსტება. შუაგორის ანტიკლინის ჩრდილო 

ფრთაზე გაბურღულ  შუაგორის №1 პარამეტრულ ჭაბურღილში 972–977 და 1002–1013 მ 

ინტერვალების გავლისას გაზის ინტენსიურ გამოვლინებას ჰქონდა ადგილი – გაზოკა-

როტაჟულმა სადგურმა თიხის ხსნარში 3%-ზე მეტი ნახშირწყალბადი დააფიქსირა. 

1089–1100 მ ინტერვალში ჭაბურღილმა ბუყბუყი და გადმოდინება დაიწყო, საჭირო გახ-

და მისი დეგაზაცია და დამძიმება. 1100–1193 მ ინტერვალში ნავთობგაზგამოვლინება არ 

წყდებოდა და ხსნარის 1,4–1,46 გ/სმ3-მდე დამძიმება მოახდინებს. როცა ჭაბურღილის 

სანგრევი 2460 მ-მდე იყო 16“ და 11“ ტექნიკურ კოლონებს შორის (16“ ჩაშვებულია 0–59 

მ-მდე; 11“– 0–1691 მ-მდე) ნავთობი წამოვიდა, რომელსაც 955 მ-ზე გადაჭრილ რღვევას 

უკავშირებენ, მისი კუთრი წონა 200 C – 0,878 გ/სმ3, დუღილის საწყისი ტემპერატურა – 

760C, შეიცავდა 3,07% პარაფინსა და 0,24% გოგირდს. ნავთობს ილდოყანის №15-ში 

მიღებულის ანალოგიურად თვლიდნენ, მაგრამ აქ მას კონიაკ-სანტონიდან იღებდნენ. 

5“ და 11“ კოლონებს შორის (11“ ჩაშვებულია 0–1691 მ-მდე; 8“ კუდი 1551–2581 მ; 

5“– 0–3000 მ-მდე) დღე-ღამეში 1,5-2 მ3 ნავთობი გადმოდიოდა წყალთან ერთად. მისი 

კუთრი წონა 200 C-ზე –0,8861 გ/სმ3, დუღილის საწყისი ტემპერატურა – 1120 C,  კოლონის 

გარე სივრციდან მოგვიანებით აღებული ნავთობის კუთრი წონა 200C-ზე – 0,8304  გ/სმ3, 

დუღილის საწყისი ტემპერატურა – 690 C.    
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დასასინჯად გამოყოფილი 12 ობიექტიდან ყველაზე საინტერესო X ობიექტი აღ-

მოჩნდა. 1220–1230 მ ინტერვალის პერფორაციის შემდეგ აღებული ნავთობის კუთრი 

წონა 200 C-ზე – 0,8924 გ/სმ3, დუღილის საწყისი ტემპერატურა – 800C. იგივე ობიექტის 

პერფორაციის (1220-1236 მ) შედეგად აღებული ნავთობის  კუთრი წონა  200 C-ზე 0,8735 

გ/სმ3 იყო. 

X ობიექტის (1220–1230) მეორედ  გასროლის შემდეგ ჭაბურღილმა ჯერ პულსა-

ციით უმნიშვნელო რაოდენობის ტექნიკური წყლის მოცემა დაიწყო, ორი კვირის შემ-

დეგ კი სუფთა ნავთობზე გადავიდა, რომლის დებიტი დღე-ღამეში 1,1 მ3 იყო გაზის  უმ-

ნიშვნელო გამოყოფით.  ჭაბურღილი თითქმის თვე-ნახევრის განმავლობაში საცდელ 

ექსპლუატაციაში იყო და მიღებულია 45 მ3  ნავთობი. ნავთობის კუთრი წონა 200 C-ზე 

0,8747 გ/სმ3, დუღილის საწყისი ტემპერატურა – 730C. აქვე 3 მმ-იანი შტუცერიდან აღე-

ბული გაზი 96% მეთანს შეიცავდა. ამ გამოვლინებას პალეოცენ-ეოცენის ქანებს უკავში-

რებენ.           

შუაგორის № 2 საძიებო-პარამეტრული ჭაბურღილი შუაგორა-ქისტაურის ამოწე-

ვაზე გაიბურღა. 1692 მ-ზე ჩატარებული კაროტაჟისას 1460 მ-ზე პროდუქტული ფენა გა-

მოიყო და დასასინჯად რეკომენდებულია 1450-1470, 1563-1592 და 1607-1623 მ ინტერვა-

ლები. 

1450–1480 მ ინტერვალის დასინჯვის შემდეგ მიღებულია ნავთობი, რომლის კუ-

თრი წონა 200 C-ზე 0,844 გ/სმ3, დუღილის საწყისი ტემპერატურა – 590C.  1400 მ-ზე რღვე-

ვა გადის. რღვევის ზემოთ ქვედა ცარცული ნალექებია, ქვემოთ კი საიდანაც ნავთობია 

მიღებული, ზედა ცარცული.     

IX ობიექტის  1428-1393 მ პერფორაციის შემდეგ ჭაბურღილმა დაიწყო ნავთობის 

გადმოდინება – 0,1 მ3 დღე-ღამეში. ამ ინტერვალის მჟავათი დამუშავების შემდეგ დები-

ტი 2,5 მ3 იყო და გაზიც მოჰყვებოდა. ასეთი დებიტით ერთ თვეს იმუშავა და მერე მოდე-

ნა შეწყდა. ჭაბურღილის უკუცირკულაციით 1450 მ-მდე გარეცხვის შემდეგ ისევ დაიწყო 

ნავთობის მოცემა – 0,1-0,4 მ3 დღე-ღამეში, მაგრამ გამოდინება 2 თვეში  ისევ შეწყდა. 

ფენის მჟავათი დამუშავების შემდეგ ჭაბურღილმა 4 მმ-იანი შტუცერით დღე-ღამეში 

0,52 მ3 ნავთობის მოცემა დაიწყო, მაგრამ 4 დღეში ისიც შეწყდა.  

ჭაბურღილის ასეთ არათანაბარ მუშაობას იმით ხსნიდნენ, რომ 5“ და 9“ კოლო-

ნებს შორის (9“ ჩაშვებულია 0–2000 მ-მდე; 5“– 0–3000 მ-მდე) გაზი მოდიოდა და ნავთო-

ბის მოძრაობას სატუმბ-საკომპრესორო მილებში აძნელებდა და დახურეს, როგორც მცი-

რედებიტიანი. 

შუაგორის № 5 საძიებო ჭაბურღილი ინგეთის ანტიკლინის ჩრდილო ფრთაზეა, №  

2 ჭაბურღილის სამხრეთ-დასავლეთით 2112 მ-ზე, ლიკვიდირებული № 3 ჭაბურღილის 

ნაცვლად. წარმოებული ბურღვითი სამუშაოების მიზანი იყო ქვედა ცარცული და ზედა 

იურული ნაპრალოვანი, კარბონატული ქანების ნავთობგაზიანობის შესწავლა, შუაგო-

რის, ინგეთისა და ქისტაურის ანტიკლინური ნაოჭების დაზუსტება. ამ ჭაბურღილის 

რამდენიმე ინტერვალში აღინიშნა გაზური ანომალიები: 
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ინტერვალი საწვავი გაზების 

ჯამი, 5% 

ჰორიზონტის დახასიათება გაზგაჯერებულობა 

სმ3/ ლ 

2549–2566 მ =             5,8 =          ნავთობშემცველი =          10,45 

2693–2700 მ =            3,2 =          გაზშემცველი =          79,46 

2726–2764 მ =             3,1 =          ნავთობშემცველი =          10,6–79,5 

  

აღინიშნა, რომ ეს ინტერვალები პერსპექტიულებია და უნდა დაისინჯოს ნავთო-

ბისა და გაზის მოდენაზე. ნავთობის I ნიმუში აღებულია  2933–2855 მ ინტერვალის 

(K2Cm-t) პერფორაციის შემდეგ სარინი გამოსავლიდან გამოდინებისას. მისი კუთრი 

წონა  200C-ზე 0,833 გ/სმ3, დუღილის საწყისი ტემპერატურა – 760C; გოგირდის შემცვე-

ლობა –  0,19 %; პარაფინისა – 6,8 %.  

ორი დღის შემდეგ კოლონის გარეთა სივრციდან (5“ კოლონასა და 2“ სატუმბ-სა-

კომპრესორო მილებს შორის) სარინი გამოსავლიდან აღებული ნავთობის კუთრი წონა 

200C-ზე 0,815 გ/სმ3. დაახლოებით 2 თვის შემდეგ აღებული ნავთობის კუთრი წონა 200C-

ზე 0,804 გ/სმ3, დუღილის საწყისი ტემპერატურა – 420C; გოგირდის შემცველობა – 0,15%; 

პარაფინისა – 6,19 %. ნავთობის უკუცირკულაციით ჭაბურღილის გარეცხვისას მომხდა-

რი ამოსროლისას (ფილტრი 2722–02833 მ) აღებული ნავთობის კუთრი წონა 200C-ზე 

0,827 გ/სმ3, დუღილის საწყისი ტემპერატურის ორივე სინჯი ზედა ცარცის − კონიაკ-სან-

ტონური ნალექებიდანაა მიღებული. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ 5“ საექსპლუატაციო 

კოლონიდან აღებული და დანარჩენი ნავთობები მათ იდენტურობაზე მეტყველებს. ეს 

ფაქტი ეჭვქვეშ აყენებს 5“ საექსპლუატაციო კოლონის ჰერმეტულობას, რომლის გარეთ, 

2850 მ ზემოთ, აკც-ს თანახმად, ცემენტი არაა. 

 

ვეძებ-ილდოყანი 

   ახლა ყურადღება მინდა         ისიც აღნიშვნის ღირსია, რომ 5“ საექსპლოატაციო კოლონიდან აღებული და დანარჩენი ნავთობები მათ ახლა  

ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია ვეძების № 1 ჭაბურღილი (X ბლოკი), რომელიც ახ-

მეტის რაიონის სოფელ ვეძებთან მდებარეობს. მისი გაბურღვა 902 მეტრამდე მოხერხდა 

და ორი ძირითადი – მეორე და მესამე ნავთობშემცველი ჰორიზონტი გაიხსნა. განსაკუ-

თრებით მნიშვნელოვანი იყო მესამე ჰორიზონტის გახსნა 851–902 მ ინტერვალში, საი-

დანაც 18 საათში 12.5 მ3 ნავთობი იქნა მიღებული.  ამ ნავთობის  ანალიზის თანახმად, 

მისი კუთრი წონა: 0,878–0,876 გ/სმ³; დუღილის საწყისი ტემპერატურა კი  138–139°C-ია. 

0-დან 610 მ-მდე 168 მმ-იანი ტექნიკური კოლონის ჩაშვების შემდეგ გადაუხურა-

ვი ინტერვალიდან (610–708) წყლის გადმოდინება დაიწყო ნავთობსა და გაზთან ერთად. 

მისი დებიტი 2,5 მ3 შეადგენდა დღე-ღამეში. ამ ინტერვალში აღებული ნავთობის კუთრი 

წონა 0,908–0,906 გ/სმ³; დუღილის საწყისი ტემპერატურა 150–152°C. ჩვენი ვარაუდით, 

610 მ-ზე გადახურულ ჭაბურღილში ამ ჰორიზონტის წყალ-ნავთობის კონტაქტის საზ-

ღვართან ან ცოტა ქვემოთაც კი აღმოვჩნდით და  ამიტომ მივიღეთ უმნიშვნელო 

რაოდენობის ნავთობი და გაზი. ცოტა უფრო ზემოთ, 570–600 მ ინტერვალის დასინჯვის 

შემდეგ ადვილი შესაძლებელია მეტი ნავთობი მივიღოთ.  
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იმ დროს, როცა სანგრევი 866 მ იყო, ნათელი გახდა, რომ ჭაბურღილმა ახალი ნავ-

თობშემცველი ჰორიზონტები გაჭრა, მაგრამ მეტი რაოდენობის ნავთობისა და გაზის მო-

დინება  ისევ წყალთან ერთად ხდებოდა. სწორედ წყლის მოდენის აღსაკვეთად 550–851მ 
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ინტერვალში ჩაუშვეს 127 მმ-იანი მალული კოლონა „კუდი“ და ჩააცემენტეს. შედეგი 

დადებითი იყო. წყალი  გადაიკეტა და ამის შემდეგ მარტო ნავთობისა და გაზის მოდე-

ნას ჰქონდა ადგილი. ამასთან, სიღრმის მატებასთან ერთად იზრდებოდა ნავთობისა და 

გაზის რაოდენობა და წნევა, რასაც ნავთობისა და გაზის სულ უფრო მეტი ძალისა და 

სიხშირის ამოსროლები ადასტურებდა. 

გასული საუკუნის 90-იანი წლების ავადსახსენებელი პერიოდი უნდა მოგაგო-

ნოთ, როცა ყველასა და ყველაფერზე მხედრიონი ბატონობდა, რამაც სამგორისა და ვე-

ძებ-ილდოყანის საბადოებზე მნიშვნელოვნად იმოქმედა. მათი მიზეზით დამამძიმებ-

ლის საკმაო რაოდენობით  შეზიდვა გაძნელდა და ბურღვის ნორმალურად გაგრძელება 

ვერ მოხერხდა, ამიტომ 550 მ-მდე  მიდუღებულსაკეტებიანი  63.5 მმ-იანი საბურღი მი-

ლები ჩაუშვეს, საშადრევნე არმატურა დადგეს და დაკეტეს. მილსა და მილგარეთა სივრ-

ცეზე 40 ატმ–იანი მანომეტრები დააყენეს (სხვანაირი არ აღმოაჩნდათ), რომლებზეც წნე-

ვა სწრაფად იწევდა მაღლა და 2 დღეში 40 ატმოსფეროს გადააჭარბა კიდეც. 

               მას შემდეგ, რაც წნევებმა 40 ატმოსფეროს გადააჭარბა, დააყენეს 12,5 მ3-იანი ცი-

სტერნა და ჭაბურღილთან შეაერთეს. მილი გახსენეს, მილგარე სივრცე კი დაკეტილი 

დარჩა. 18 სთ-ში ნავთობმა ცისტერნა გაავსო და დანარჩენი (განუსაზღვრელი რაოდენო-

ბით) დაიღვარა და დამუშავებული თიხის ხსნარის ამბარში წავიდა. ეჭვგარეშეა ვეძების 

№ 1 ჭაბურღილის საწყისი დებიტი 16 მ3-ს აღემატებოდა დღე-ღამეში. შემდგომში, როცა 

ნავთობი მხედრიონმა წაიღო, ნათელი გახდა, რომ ცისტერნის მოცულობის თითქმის 

მესამედი ნავთობისა და გაზის მიერ ამოტანილ ჰემატიტს ჰქონდა დაკავებული. ამ რაო-

დენობის ჰემატიტი 20 ტ-მდეს უნდა იწონიდეს და ის მხოლოდ უმცირესი ნაწილი უნდა 

ყოფილიყო ჭაბურღილში ჩატუმბულისა, რადგან მუშაობის ბოლო  დღეებში 300 ტონა 

ჰემატიტი გამოიყენეს თიხის ხსნარის დამძიმებაზე. წლების განმავლობაში დამჯდარი 

ჰემატიტი ცემენტზე უკეთესად ამოკეტავდა ნებისმიერ ფორებსა და ნაპრალებს. სწორედ 

ეს იყო იმის მიზეზი, რომ, მას შემდეგ, რაც 40 ატმ მანომეტრებში (მილში და მილგარე-

თაც)  წნევამ 40 ატმოსფეროს გადააჭარბა, ისინი დააზიანა და რამდენიმე წლის შემდეგ, 

როცა მათი გამოცვლა მოხერხდა, წნევა 19 ატმოსფეროზე გაჩერდა. როგორც ხედავთ, 

წნევა საწყის, 40-ზე მეტი ატმოსფეროდან 2-ჯერ და უფრო მეტად დაეცა. ცხადია, დიდი 

დებიტის იმედი არ უნდა გვქონდეს. თუმცა, ჩვენი აზრით,  2,5–3,0 მ3 ამ ჭაბურღილის 

შესაძლებლობის ზღვარი არ უნდა იყოს. 

„ჯინდალ პეტროლეუმმა“ ვეძები № 1-ზეც აწარმოა სარემონტო სამუშაოები და 

2010–2011 წლებში 258 121 ლარი დახარჯა (ხელფასების გამოკლებით). ამ შემთხვევაში 

საბურღი დანადგარის იჯარამ  138 371 ლარი (53%) შეადგინა, პრევენტორის იჯარამ კი   

82 682  ლარი (32%), ე. ი. მთელი თანხის 85% (221 053 ლარი) დაიხარჯა იჯარაზე. 

 ჭაბურღილის ლულის 902 მ-მდე აღდგენის შემდეგ ორ დღეს ვაწარმოებდით სვა-

ბირებას.  I დღეს დონე 80-დან  285 მ-მდე დავწიეთ. ფლუიდის სავარაუდო დღეღამურმა 

შემოსვლამ 5 071 ლიტრი შეადგინა. სვაბირების მეორე დღეს ბოლო ორ რეისამდე დონე 

170-დან 510 მ-მდე 340 მეტრით დავწიეთ  და დღეღამურმა შემოსვლამ 9 408 ლიტრი შეა-

დგინა. ორი დღის საშუალო დღეღამური შემოსვლა კი 7 999 ლიტრი იყო. ზემოთ აღნი-

შნულის თანახმად, შემოდინების მატება ნათელია, მაგრამ მთავარი ის იყო, რომ ყოველი 
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ახალი რეისის შემდეგ მკვეთრად მატულობდა ნავთობის წილი მიღებულ ფლუიდში, 

რომელიც საბოლოოდ 35–38 % ფარგლებში დაფიქსირდა.  

 სვაბირების ბოლო ორი რეისი იმიტომ გამოვაკელით, რომ მისი გაკეთება ნამდვი-

ლად აღარ უნდა ყოფილიყო საჭირო.  დონის შემდგომმა დაწევამ (რაც, რა თქმა უნდა, 

დელთან შეთანხმებით და მათი განკარგულებით მოხდა) გამოიწვია ჭაბურღილში ბურ-

ღვისას ჩატუმბული დამამძიმებლის − ჰემატიტის, ქანის ნამსხვრევებისა და ფორებში 

არსებული თუ სანგრევზე დალექილი ნაბურღის შემოგლეჯა ჭაბურღილის ლულაში.      

            რა თქმა უნდა, ამას შეიძლებოდა უარესი შედეგებიც მოჰყოლოდა: საცავი კოლო-

ნისა და სატუმბ-საკომპრესორო მილების დაზიანების ან ჩაჭერის სახით, მაგრამ ამ 

მხრივ, როგორც შემდგომმა სამუშაოებმა აჩვენა, არაფერი გაფუჭებულა და უკეთესიც კი 

აღმოჩნდა ნავთობშემცველი ფენის ფორების დანაგვიანებისგან გათავისუფლების თვა-

ლსაზრისით (გამოტანილია ჰემატიტი და ქანის ნამსხვრევები). დავიწყეთ ჭაბურღილის 

რეცხვა და ლულის აღდგენა: 819 მ-დან ჯერ 887 (885 მ-ზე იარაღი დაიჭირა), მერე კი 879 

მ-მდე დავედით და  ყველაფერი იმით დამთავრდა, რომ ამ ჭაბურღილს თავი მივანებეთ 

და IX ბლოკზე სამუშაოდ გადავედით. ისევ გაუგებარი მიდგომა საქმისადმი, როცა არც 

შენ იცი რა არის საჭირო და არც სხვას გინდა დაუჯერო, რადგან ეს სირცხვილად 

მიგაჩნია.  

ასეთი ჭაბურღილის მიტოვება არ ღირს. აქ დღე–ღამეში მინიმუმ 3 მ3 ნავთობის 

თვითდინებით მოპოვება შეიძლება. ამჯერად ჭაბურღილში წნევები მილსა და მილგარე 

სივრცეში, შესაბამისად, 16 და 17 ატმოსფეროა.                 

საჭიროა მისი ისევ თიხის ხსნარზე გადაყვანა, ჭაბურღილის ლულის 902 მეტრამ-

დე დამუშავება, გეოფიზიკური სამუშაოების ჩატარება (სტანდარტული კაროტაჟი და კა-

ვერნომეტრია 850–902 მ ინტერვალში და გამა და ნეიტრონ გამა–კაროტაჟი 580–902 მ ინ-

ტერვალში).             

 ამის შემდეგ ჭაბურღილი წყალზე უნდა გადავიყვანოთ,  ვაცადოთ ნავთობზე გა-

დასვლა და დავიწყოთ მისი ექსპლუატაცია. ასე ვფიქრობდი, მაგრამ „ჯინდალ 

პეტროლეუმმა“ თავისებურად „გააკეთა“  და ჭაბურღილი სამუდამოდ დაღუპა. 

ილდოყანში, ხოდაშნისხევსა და ფხოველში ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასა-

წყისში წარმოებდა ბურღვითი და მოპოვებით სამუშაოები, რომელთა შესახებ ცნობები 

გასული საუკუნის 30-იან და შემდგომ წლებში დაწერილ ანგარიშებშია მოცემული. 

გასული საუკუნის 70-იან წლებში ჯერ ილდოყანში დაწყებული ბურღვისას, მერე თხი-

ლისხევის, ფხოველის, შუაგორის, ბაკანისა და ვეძების ჭაბურღილებში მიღებული შე-

დეგები ნათელყოფს, რომ ამ ფართობებზე შესაძლებელია ამ ბლოკის ალოქტონურ ნა-

ლექებში არსებული ნავთობის მიღება. ამ ფაქტის დამადასტურებელ საბუთად მარტო 

ვეძების № 1 ჭაბურღილიც საკმარისია, რომლიდანაც ნავთობის მიღება შესაძლებელი 

იყო 851–902 მ ინტერვალში არსებული ღია ლულიდან. „ჯინდალ პეტროლიუმმა“ 550–

851 მ ინტერვალში ჩაშვებულ გეოლოგიურ-საძიებო სორტამენტის 4 მმ-იანი კედლის 

მქონე, ბურღვითი და სხვა სამუშაოების გამო, კიდევ უფრო მეტად გათხელებული და 

დაზიანებული საცავი კოლონის პერფორაცია მოახდინა, რომელიც იმ ინტერვალში 

არსებული წყლის გადასახურად იყო ჩაშვებული და მიიღო ის, რაც უნდა მიეღო − 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

  

vvttwwyybbtthhtt,,ff                                                                        --                                                                                          uuttjjkkjjuubbff                                                                                          --                                                                    SSCCIIEENNCCEE 

64 

131, 2016 

წყალი, ჭაბურღილი კი სამუდამოდ დაღუპა და ახლა ისღა დაგვრჩენია ბედის გაღიმებას 

ველოდოთ, რომ III ნავთობშემცველი ფენა, რომლის ნავთობის კუთრი წონა 0,876-ია, 

თავისით ამუშავდება და დასძლევს II ნავთობშემცველ ფენის წყალს, რომლის ნავთობის 

კუთრი წონა 0,9136-ია. მაგრამ, ახლა არც ამის იმედი შეიძლება გვქონდეს, რადგან ნავ-

თობის მიმღები ხაზის ერთი მილი გახეთქილია და ამიტომ ჭაბურღილი დაკეტილია და  

რაც მეტ ხანს იქნება დაკეტილი, უფრო ნაკლები იქნება მესამე ჰორიზონტის თავისით 

ამუშავების შანსი. საერთოდ კი, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვეძებ-ილდოყანის ფა-

რთობზე ალოქტონში ახლავე შეიძლება მოინახოს (სეისმური პროფილების დახმარე-

ბით) ახალი, 900–1200 მ-იანი ჭაბურღილების ბურღვისათვის საჭირო წერტილები, საი-

დანაც 5–10 მ³/დღ.–ღ. ნავთობის მიღება იქნება შესაძლებელი. 

   

ავტოქტონი 

 

ისევ ზემოთ აღნიშნული ანგარიშიდან (№ 2388) ამონარიდს შემოგთავაზებთ:  „რა-

იონის რთული გეოლოგიური და რელიეფური პირობების გათვალისწინებით, სადაც სე-

ისმოძიება პრაქტიკულად უძლურია სიღრმული სტრუქტურების აგეგმვისას, რეკომენ-

დაციას გაძლევთ, პირველ რიგში, ერთი პარამეტრული ძებნითი ჭაბურღილის გაყვანის 

შესახებ ილდოყანის (ვეძები) ფართობზე ორი ამოცანით:        

 ა)  ახალი ბუდობის (ბუდობების) შესაძლო აღმოჩენა;  

 ბ) სეისმოძიების ეფექტურობის ამაღლება. თუ საჭირო იქნება ხელახალი სეისმო-

ძიების ჩატარება, მათ საშუალება მიეცემათ „მიებან“ ჭაბურღილის მიერ გახსნილ ღრმა 

ლითოსტრატიგრაფიულ ჰორიზონტებს და ამით გაადვილდება მეზობელი სტრუქტუ-

რების აგეგმვა ავტოქტონურ ნალექებში.   

არ არის გამორიცხული ისიც, რომ პრობლემის ბოლომდე გადასაწყვეტად აუცი-

ლებელი გახდეს კიდევ 2 პარამეტრული ძებნითი ჭაბურღილის გაყვანა – ერთი რაიონის 

ცენტრალურ (შუაგორის ფართობი) და მეორე აღმოსავლეთ (ფხოველის ფართობი) 

ნაწილში. 

 რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ასეთ მოსაზრებას, მაგრამ არა ასე ხელაღებით და ყო-

ველგვარი საფუძვლის გარეშე. დარწმუნებული ვარ, რომ მეათე ბლოკის ავტოქტონური 

ნალექების ნავთობგაზიანობის შესწავლის და მოპოვების თვალსაზრისით არაერთი  სა-

ძიებო და საექსპლუატაციო ჭაბურღილი გაიბურღება და კახეთი მარტო ღვინის კი არა, 

დიდი ქართული ნავთობის ცენტრადაც იქცევა, მაგრამ ამ საქმეს ნაჩქარევი  ნაბიჯების 

გადადგმით შეიძლება მხოლოდ ზიანი მივაყენოთ. 

  

დასკვნა 

 

დავიწყოთ საპროექტო ჭაბურღილისათვის ტერიტორიის შერჩევით. ამ მხრივ 

ბლოკის ყველაზე პერსპექტიულ ფართობად სწორედ ვეძებ-ილდოყანი მიმაჩნია. ალო-

ქტონური ნალექებიდან აქ მიღებული ნავთობი იმის მტკიცე გარანტიას გვიქმნის, რომ 

ავტოქტონური ნალექებიდან სასურველი შედეგი რომც ვერ მივიღოთ, ჭაბურღილს 
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ალოქტონური ნავთობის მისაღებად მაინც გამოვიყენებთ. არც ის უნდა დავივიწყოთ, 

რომ ალოქტონურ ნალექებში უკვე სამ ინტერვალშია გახსნილი ნავთობშემცველი ფე-

ნები და ზემოდან ქვემოთ ნავთობის მატება ნათელია. ჩვენი აზრით, ამ ნალექების ბო-

ლომდე გავლის შემთხვევაში, კიდევ ერთი ან ორი ნავთობშემცველი ჰორიზონტის გახ-

სნის შანსი არსებობს, რომლებშიც ზემოაღნიშნულ ზემოდან ქვემოთ ნავთობის მატების 

კანონზომიერებას თუ დავუჯერებთ, შანსი გვაქვს მნიშვნელოვანი დებიტის მქონე ფენე-

ბის გახსნას ველოდეთ, მაგრამ ეს მხოლოდ ნაწილია იმისა, რასაც ასეთი საპროექტო 

ჭაბურღილიდან შეიძლება ველოდოთ. ვიცით, რომ ნავთობი ალოქტონური ნალექების 

ქვეშ განლაგებული ავტოქტონის ზედა ეოცენური ნალექებიდან უნდა მოდიოდეს. გა-

ვიხსენოთ სამგორ-პატარძეულის საბადოს ჭაბურღილების მიერ ზედა ეოცენიდან მიღე-

ბული ნავთობი და არ გამოვრიცხოთ ჩვენმა ჭაბურღილმაც იგივე რომ შემოგვთავაზოს, 

გამორიცხული არაა ნავთობშემცველი აღმოჩნდეს შუა ეოცენი, მერე კი ქვედა ცარცი, 

რომლის ნავთობმწარმოებლად შეიძლება  ალბური, ნეოკომური და ქვედა იურული − 

ლიასური ნალექები მოიაზრებოდეს. უფრო ქვემოთ შეიძლება ნავთობის თვით ნეოკო-

მური და ზედა იურული ნალექებიდან მიღების იმედი გვქონდეს, რომლის დედაქანე-

ბად, პირველ შემთხვევაში, შეიძლება თვით ნეოკომური თიხები და ლიასის თიხაფიქ-

ლები, მეორე შემთხვევაში კი – ლიასური თიხაფიქლები იყოს.  

 მეორე მსგავს ვარიანტად შეიძლება სწორედ კახეთის განმარხებული ამოწევა 

განვიხილოთ, რომლის შესახებ ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ ის მაინც მეორე რიგის 

ამოცანად მიმაჩნია, ისევე როგორც სამუშაოების წარმოება შუაგორის, ბაკანის, თხილი-

სხევისა და ფხოველის ფართობებზე. ამიტომ გულდასმით უნდა გაანალიზდეს ხელთ 

არსებული ყველა გეოლოგიური და სეისმური მასალა და სასწრაფოდ გაკეთდეს 

რამდენიმე სეისმური პროფილი, მაგრამ იქ კი არა, სადაც ეს სეისმიკებს აწყობთ, არამედ 

იქ, სადაც საქმეს სჭირდება. სამუშაოთა წარმოებას აუცილებლად უნდა აკვირდებოდეს 

და იბარებდეს ქართველი სეისმიკის სპეციალისტი და გეოლოგი.         
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uak  551.2+552                                                               გ. ნადარეიშვილი, მ. ტყემალაძე, ო. მაჭავარიანი 

 

samxreT-aRmosavleT saqarTvelos (qvemo qarTli) 

gviancarculi da Suaeocenuri ignimbritebi 
 

წწაარრდდგგეენნიილლიიაა  სსააქქაარრთთვვეელლოოსს  მმეეცცნნიიეერრეებბაათთაა  ეერროოვვნნუულლიი  ააკკაადდეემმიიიისს  ააკკაადდეემმიიკკოოსს  ეე..  გგაამმყყრრეელლიიძძიისს  მმიიეერრ  

 
referati: განხილულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს (ქვემო ქართლი) გვიანცარცულ და შუა-

ეოცენურ ვულკანურ სერიებთან სივრცობრივად და გენეტიკურად დაკავშირებულ იგნიმბრი-

ტების მინერალოგიის, პეტროლოგიის, ნივთიერი შედგენილობის, დროსა და სივრცეში განა-

წილების კანონზომიერებების, ვულკანურ სტრუქტურებთან კავშირის, ამონთხევის მექანიზ-

მისა და გენეზისის საკითხები. 

კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ გვიანცარცულ დროში „მწველი (ცეცხლოვანი) ღრუ-

ბლის“ ნაკადების ამონთხევები, რომლებიც შემდგომში აპირობებდა რიოლითური, რიოდაცი-

ტური და დაციტური შედგენილობის იგნიმბრიტების ფორმირებას, მიმდინარეობდა  ქერქის 

გამკვეთ, გამწენაპრალოვან სტრუქტურებიდან, რომლებიც იმავდროულად მაგმური მდნარის 

ამომყვან არებს წარმოადგენდა. შუაეოცენურ პერიოდში კი ეს პროცესი ვითარდებოდა ცენ-

ტრალური ტიპის ვულკანური ნაგებობებიდან.   

sakvanZo sityvebi: იგნიმბრიტი, ვულკანი, „მწველი ღრუბელი“, რიოლითი, დაციტი. 

 

იგნიმბრიტები, შემცხვარი ტუფები 

და ტუფოლავები ერთი და იგივე ვულკან-

ური პროცესის წარმოებულები და ძირითა-

დად მჟავა შედგენილობის ვულკანური ქა-

ნებია, სივრცობრივად და გენეტიკურად 

უმთავრესად უკავშირდება კაჟმიწით მდი-

დარ ვულკანურ სერიებს. ამ წარმონაქმნებ-

ის კვლევას მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება 

პალეოგეოგრაფიული და პალეოგეოდინა-

მიკური მოდელირებისას. მათი ესოდენ 

დიდი გეოლოგიური ღირებულება განპი-

რობებულია იმ გარემოებით, რომ მკვლევართა დიდი უმრავლე-

სობის შეხედულებით [1,2,3,4 და სხვა] ისინი წარმოიშობა 

მხოლოდ ხმელეთზე (სუბაერულ პირობებში) „მწველი (ცეცხლო-

ვანი) ღრუბლის“ ნაკადის (მაგმური მდნარის დაქუცმაცებული 

ნაწილაკების, ბლანტი ნატეხების და ვულკანური აირების გავა-

რვარებული ნარევი) გაცივების და მასში ატივნარებული პირო-

კლასტიკის შეცხობის შედეგად [2]. ამ პროცესის მექანიზმი გამა-

რტივებული სახით შემდეგია: აქტიური ვულკანიზმის პირობე-

ბში მაგმურ რეზერვუარში მიმდინარე დიფერენციაციის პროცე-

სის შედეგად  ვულკანური ნაგებობის ამომყვანი არხის ზედა ნა-

წილში (ვულკანის  ყელში) ადგილი აქვს მაგმის მჟავა (კაჟმიწით 

 
გ. ნადარეიშვილი, 

კავკასიის მინერალური 

ნედლეულის ინსტიტუ-

ტი, აკად. დოქტორი  

 
მ. ტყემალაძე,  

კავკასიის მინერალური 

ნედლეულის ინსტიტუ-

ტი, აკად. დოქტორი  

 

 
ო. მაჭავარიანი, 

კავკასიის მინერალური 

ნედლეულის ინსტიტუ-

ტი, აკად. დოქტორი  
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მდიდარ), ვულკანური აირებით გადაჯერებული დიფერენციატის  წარმოშობა-დაგრო-

ვებას, რომელიც უმრავლეს შემთხვევაში რიოლითური, რიოდაციტური ან დაციტური 

შედგენილობისაა. შემდგომში მაგმური რეზერვუარიდან აირების ინტენსიური მოდე-

ნისა და წინამორბედი ამოფრქვევის მასალით აგებული ვულკანური საცობის აფეთქების 

და, შესაბამისად, წნევის მოხსნის შედეგად ადგილი აქვს მაგმურ მდნარში გახსნილი 

აირების კატასტროფულ  გამოყოფას, რაც იწვევს მდნარის აქაფებას  და კრატერიდან მის 

გადმოღვრას დაქუცმაცებული მაგმური მდნარისა და ვულკანური აირების გავარვარე-

ბული (600–800° C) ნარევის (მწველი ღრუბლის) სახით. ხმელეთზე ჟანგვის მაღალი პო-

ტენციალის, მაღალი ტემპერატურის და ძლიერდამჟანგველი ემანაციების (HCl, HF, 

H2SO4 და სხვა) სიუხვის პირობებში მწველ ღრუბელში ვითარდება ჟანგვის პროცესი, პი-

რველ რიგში ორვალენტიანი რკინის (Fe+2) სამვალენტიანში (Fe+3) გადასვლის გზით. 

პროცესი ეგზოთერმულია და ახლავს სითბოს გამოყოფა, რაც, როგორც ჩანს, სავსებით 

საკმარისი უნდა ყოფილიყო გაცივების სტადიაზე  მყოფ, მაგრამ ჯერ კიდევ გავარვა-

რებული  ბლანტი  მაგმის ფრაგმენტების (წვეთების, ლაპილების, ვულკანური ბომბე-

ბის) შეცხობისათვის. ამ პროცესს ხელს უწყობს აგრეთვე „მწველ ღრუბელში“ გახსნილი 

ნახშირწყალბადების აალებით გამოყოფილი სითბო.   

საქართველოში იგნიმბრიტები, შემცხვარი ტუფები და ტუფოლავები არცთუ დი-

დად არის გავრცელებული და სივრცობრივად უკავშირდება მის ტექტონიკურად სტაბი-

ლურ რეგიონებს – საქართველოს და ართვინ-ბოლნისის ბელტებს და მონაწილეობს მა-

თი მეზო-კაინოზოური დანალექი საფარის მაღალი კაჟმიწაშემცველი ვულკანური და 

ვულკანოგენურ-დანალექი ფორმაციების აგებულებაში, ტრიასულიდან დაწყებული 

პლიოცენური დროის ჩათვლით. შედგენილობით ისინი ძირითადად რიოლითებს, რი-

ოდაციტებს, დაციტებს და ძალზე იშვიათად ანდეზიდაციტებს და ანდეზიტებს შეესაბა-

მება. შესაბამისად ისინი, უმრავლეს შემთხვევაში, მჟავა შედგენილობის ვულკანური სე-

რიების აგებულებაში მონაწილეობს, თუმცა იშვიათად ვხვდებით აგრეთვე ფუძე-საშუ-

ალო მჟავიანობის ფორმაციებშიც. ამ შემთხვევაში ისინი მჟავა დიფერენციატების სახით 

ინთხეოდა ფუძე ან საშუალო მჟავიანობის ვულკანური ქანების ამოფრქვევის შემდეგ და 

შედგენილობით ანდეზიდაციტებს, დაციტებს და იშვიათ შემთხვევაში ანდეზიტებს 

განეკუთვნება. ასეთია ზედა მიოცენურ-ქვედა პლიოცენური ასაკის ქისათიბის (გო-

დერძის) წყება [5,6], რომელიც ვარძიის მიდამოებში წარმოდგენილია ანდეზიტური და 

ანდეზიდაციტური ვულკანიტებით, რომელთა შორის 40–60 მ სიმძლავრის ანდეზიდა-

ციტური შედგენილობის იგნიმბრიტების (ტუფოლავის) ჰორიზონტია განლაგებული 

[7]. რაც შეეხება ყველაზე  ძველ იგნიმბრიტებს, ისინი გვხვდება ძირულის კრისტალური 

შვერილის  ჩრდილო-დასავლეთ პერიფერიაზე, მდ. ყვირილას ხეობის კვარცპორფი-

რულ წყებაში, ჭიათურ-სალიეთის მონაკვეთზე [8]. წყების ფორმირება კონტინენტურ 

პირობებში მიმდინარეობდა [9] ტრიასულ დროში (10). უკანასკნელ ხანებში გამოითქვა 

მოსაზრება განხილული წყების შუა ან ქვედატრიასული (შესაძლოა პერმული) ასაკის 

შესახებ [11].       

იგნიმბრიტები ანუ შემცხვარი ტუფები შედარებით  ფართოდაა გავრცელებული 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოში (ქვემო ქართლი) და მონაწილეობს ზედაცარცუ-
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ლი, მძლავრი (4,5 კმ-მდე) ვულკანოგენურ-დანალექი სერიის აგებულებაში, რომელიც 

წარმოდგენილია ფუძე-საშუალო მჟავიანობის და მჟავა შედგენილობის ვულკანიტებით 

აგებული წყებების მრავალჯერადი რეკურენტული მორიგეობით [12]. მათი საკმაოდ 

დიდი ფართობის გამოსავლები სივრცობრივად და გენეტიკურად უკავშირდება აღნიშ-

ნული სერიის  მჟავა  ვულკანიტებით აგებულ  წერაქვის (შუა და ზედა სენომანი), მაშა-

ვერას (ქვედა სანტონი) და  გასანდამის (ზედა სანტონის შუა ნაწილი) წყებებს. იგნიმ-

ბრიტები განხილულ რეგიონში მონაწილეობს აგრეთვე შუაეოცენური ასაკის ვულკანო-

გენურ-დანალექი სერიის ზედა ნაწილის–მოშევანის წყების აგებულებაში. ორივე  შემ-

თხვევაში აღნიშნული წყებები ძირითადად რიოლითური, რიოდაციტური და იშვია-

თად დაციტური შედგენილობის  სხვადასხვანატეხიანი ვულკანური ბრექჩიებით, ტუ-

ფებით, იგნიმბრიტებით და შედარებით იშვიათად ლავური განფენებითაა წარმოდგენი-

ლი. ამ ქანებთან  მორიგეობს კირქვების, კირქვის ორთო- და პარატუფიტების, იშვიათად 

კონგლომერატების, გრაველიტების და ქვიშაქვების ცალკეული შრეები და თხელი 

დასტები. მათში ტერიგენული მასალა ძირითადად ვულკანურ-ტერიგენულია (ვულკა-

ნომიქტური) და წარმოშობილია იმდროინდელ ზღვიურ აუზებში ამომზეურებული ვუ-

ლკანური  ნაგებობების მორეცხვის ხარჯზე [13].  

ცარცული და ეოცენური იგნიმბრიტების ამოფრქვევის მექანიზმი, მიუხედავად 

მათი ლითოფაციესური, მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული და პეტროგეოქიმიური შე-

დგენილობების მსგავსებისა, ერთმანეთისგან მკვეთრად განსხვავდება.  კერძოდ, ცარც-

ული იგნიმბრიტების შემთხვევაში მწველი ღრუბლის ნაკადის ამონთხევები  მიმდინა-

რეობს გამწე-ნაპრალებიდან, რომელთა ჩამოყალიბება განპირობებული უნდა ყოფი-

ლიყო ართვინ-ბოლნისის ბელტის მყარი სუბსტრატის მსხვრევით (დესტრუქციით), 

თავდაპირველად ბათურ, ხოლო შემდგომ ალბურ დროში [14]. ამ მოსაზრების მყარი 

დადასტურებაა მძლავრი (300 მ-მდე) ჩრდილო-აღმოსავლური და ჩრდილო-დასავლუ-

რი მიმართულების გამწე (რამდენიმე კმ, ზოგჯერ  ათეული კმ) დაიკები და პარალელუ-

რი დაიკების  კომპლექსები, რომლებიც ფართოდაა გავრცელებული ხრამის და ლოქის 

იურულისწინა კრისტალური შვერილებს შორის განვითარებულ ზედა ცარცულ ვულკა-

ნოგენურ-დანალექ სერიაში, სხვადასხვა სტრატიგრაფიულ დონეზე კვეთს მას და წარ-

მოდგენილია რიოლითური, რიოდაციტური და დაციტური შედგენილობის იგნიმბრი-

ტებით და ტუფოლავებით. ერთ-ერთი განლაგებულია რა სოფლებს – ბოსლებსა და 

დარბაზს შორის, სწორხაზოვნად  გაიდევნება 13–15 კმ-ზე 150–250 მ სიმძლავრით და 

წარმოდგენილია მსხვილნატეხიანი რიოლითურ-რიოდაციტური შედგენილობის იგ-

ნიმბრიტით. უდავოა, რომ განხილული დაიკები  იგნიმბრიტული ამონთხევების ამომ-

ყვან არხებს წარმოადგენს, რაც დასტურდება ფაქტით, რომლის თანახმად კაზრეთის კა-

რიერის ზედა საფეხურების მიდამოებში,  ადრე  ფეთქებადი მასალის საცავის სიახლო-

ვეს ჩანს, თუ როგორ გადადის იგნიმბრიტის  დაიკა მისსავე განფენაში. ამრიგად, შეიძ-

ლება დავასკვნათ, რომ გვიანცარცულ დროში ართვინ-ბოლნისის ბელტზე იგნიმბრიტე-

ბი ინთხეოდა გახსნილი ნაპრალებიდან, რომლებიც მიწის ქერქის ზედა ნაწილში ჩამო-

ყალიბებული პალინგენური  მჟავა შედგენილობის მაგმების ამომყვან არხებს წარმოა-

დგენდა. იგნიმბრიტების წარმოშობის მექანიზმის სპეციფიკიდან გამომდინარე უნდა 
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ვიფიქროთ, რომ მათი ამონთხევა ხმელეთზე  ან  ძალზე მარჩხი ზღვიური აუზის პირო-

ბებში მიმდინარეობდა [15]. 

რაც შეეხება  შუაეოცენური  ვულკანოგენურ-დანალექი  სერიის ზედა, მოშევანის 

წყებასთან  დაკავშირებულ  იგნიმბრიტების და ტუფოლავების ფორმირებას, იგი დიამე-

ტრულად განსხვავდება ზემოთქმულისგან. კერძოდ,  მათი წარმოშობა შუაეოცენური 

დროის ცენტრალური ტიპის ვულკანურ ნაგებობასთან უნდა ყოფილიყო დაკავშირებუ-

ლი.              

  იგნიმბრიტები ცარცული ასაკის  წყების აგებულებაში, მათი გამოსავლების ზო-

გიერთ უბანზე, წამყვან როლს ასრულებს, წარმოქმნის რა საკმაოდ ვრცელ ველებს. ისი-

ნი  ხშირად  წარმოდგენილია  მსხვილნატეხიანი სახესხვაობით, რომლებშიც აღინიშნება 

აგრეთვე  მწვანე, ზოგჯერ მუქი მწვანე ფერის დიდი  ზომის (10–15 სმ) მინისებრივი ჩა-

ნართები დაგლეჯილი კიდეებით. ისინი  შეესაბამება ე.წ.  „ფიამეებს“, რომლებიც პე-

მზის ფრაგმენტებია და თითქმის სრულად ჩანაცვლებულია თიხოვანი მასით. ეს უკანა-

სკნელი მონტმორილონიტის ჯგუფის თიხებს უნდა მიეკუთვნოს (N≪1,537). მინერა-

ლურ-პეტროგრაფიული და ნივთიერი შედგენილობით იგნიმბრიტები რქატყუარიან, 

რქატყუარა-ბიოტიტიან და ბიოტიტიან რიოლითებს, რიოდაციტებს და დაციტებს შე-

ესაბამება. ამასთან, რიოლითებში ბიოტიტიანი სახესხვაობებია ძირითადად გავრცელე-

ბული, რქატყუარა კი მათში დამორჩილებულ როლს ასრულებს. რაც შეეხება რიოდაცი-

ტებს, მათში რქატყუარა და ბიოტიტი ერთად გვხვდება, პირველის დომინირებით. ასე-

თივე სურათია დაციტებშიც,  ოღონდ მათში იგრძნობა რქატყუარას მკვეთრი  სიჭარბე.  

აღსანიშნავია, რომ ამ ქანების დიდი უმრავლესობა მეორეული პროცესებით ძლიერადაა 

შეცვლილი, რაც გამოიხატება მათ გაკვარცებაში, გათიხებაში, გაალბიტებაში, გაქლორი-

ტებაში, გაცეოლითებაში, გაკარბონატებაში. ზოგჯერ მათში ძლიერადაა გამოვლენილი 

ჟანგვის პროცესი, რაც  გამოიხატება ჩვეულებრივად ღია მოყვითალო ქანის ჟანგისფრად 

შეფერვაში. ხშირად ეს პროცესები იმდენად ძლიერადაა წარმოდგენილი, რომ ქანი კარგ-

ავს თავის პირვანდელ სახეს და ამ  შემთხვევაში მასში არსებული კრისტალოკლასტების  

დიაგნოსტიკა ტარდება კრისტალოგრაფიული ფორმების დადგენის მეშვეობით.  

იგნიმბრიტები ღია ფერებში შეფერილი ქანებია. მათში ჭარბობს მოთეთრო, მო-

თეთრო-მოყვითალო, ყვითელი, ღია ნაცრისფერი და ნაცრისფერი შეფერილობები, თუ-

მცა ზოგჯერ მათ მოწითალო და მოვარდისფრო ელფერი გადაჰკრავთ, ზოგჯერ კი ჟან-

გისფერი. მსგავსი შედგენილობის ქანებისგან ისინი გამოირჩევა მათში ჩართული მწვანე 

ან მუქი მწვანე, მოშავოში გარდამავალი, ვულკანური მინის ჩანართებით, რომლებსაც 

კვეთში ოვალური ან ელიფსის ფორმა აქვს, ხშირად  დაგლეჯილი და  დაკბილული 

გვერდებით, რომლებიც ცეცხლის ალის ენებს ჰგავს (ფიამე) და ქაოსურადაა ქანში 

გაბნეული. ეს წარმონაქმნები ზოგჯერ მინდვრის შპატის იშვიათ მიკროფენოკრისტა-

ლების გამონაყოფებს შეიცავს, ზოგჯერ მიკროლითებსაც, ხშირად პემზის ბოჭკოვანი 

აღნაგობა ახასიათებს. ისინი, როგორც წესი, თიხური მინერალებითაა ჩანაცვლებული 

(N≪1,537), ზოგჯერ ცეოლითებით, ზოგჯერ კი აგრეგატული კვარცით და კალციტით. 

განხილული ქანების ძირითად შემადგენელს ვულკანური ფერფლის წვრილი ნა-

ტეხები წარმოადგენს, რომლებიც ერთმანეთთან შეცხობილია. მათში ქაოსურადაა გაბნე-
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ული კრისტალთა, ეფუზიურ ქანთა მინისებრივი სახესხვაობების და პემზის ბრტყელი 

ფირფიტები და  ფურცლები. ისინი ლაგდება იგნიმბრიტული სხეულის საგები გვერდის 

პარალელურად და გრავიტაციული  დაწნეხის (შრის მასის დაწოლა მის საგებ გვერდზე) 

შედეგად  სხეულის ქვედა ნაწილებში იწყებს დენას, რაც გამოიხატება აღნიშნულ 

ქანებში ფლუიდური (დენადი) სტრუქტურების არსებობით. ეს უკანასკნელი, რიგ 

შემთხვევებში, მათ ტექსტურაშიცაა გამოსახული. 

იგნიმბრიტებში კრისტალოკლასტური შედგენილობა ძირითადად კვარცის და 

მინდვრის შპატების ფრაგმენტებითაა წარმოდგენილი. პირველი კვარცის ეფუზიური  

სახესხვაობაა. ისინი კრისტალთა წახნაგების შემოლღობის ნიშნებს ატარებს. მათში იშ-

ვიათად აღინიშნება გაკრისტალებული, ზოგჯერ გათიხებული (N მინ.≪  Nკვ.) ვულ-

კანური მინის უსწორმასწორო ფორმის  ჩანართები.  პლაგიოკლაზის ნატეხები,  უმრავ-

ლეს შემთხვევაში, გაალბიტებულია (Ng′≤1,537;  Np′<1,537), ნაწილობრივ კი კვარცითაა 

ჩანაცვლებული. მასში ვხვდებით გათიხებულ უბნებს, რომლებიც ვფიქრობთ, რომ 

ვულკანური მინის ჩანართების ხარჯზეა წარმოშობილი. ქანთა თითქმის ყველა ნაირსახ-

ეობაში  გვხვდება მომწვანო-მოყავისფრო ბიოტიტის დაგრეხილი  ქერცლები, რომლე-

ბიც თითქმის სრულადაა გადასული ქლორიტში ან ჰიდროქარსითაა წარმოდგენილი. 

დაციტური  შედგენილობის იგნიმბრიტებში რამდენადმე  გაზრდილია  რქატყუარას და 

ავგიტის კრისტალთა ნატეხების რაოდენობა. რქატყუარას ფრაგმენტებს ზოგჯერ შემო-

რჩენილი აქვს ოპაციტის  არშია. 

ამ ქანებში ადრე ამოფრქვეული ეფუზივების ნატეხები იშვიათად გვხვდება. მათ 

აგებულებაში ძირითად როლს პემზის ნატეხები ასრულებს. ისინი ბოჭკოვანი აღნაგობ-

ით ხასიათდება, აქვს  მომწვანო-მოყავისფრო, ზოგჯერ რუხი  ფერი, ხშირად უსწორმას-

წორო მოხაზულობა. ურთიერთპარალელურად  განლაგებული ფირფიტები სხეულების 

ძირში ტალღისებრი ფორმის დენად მიკროსტრუქტურებს წარმოშობს. პემზის ნატეხები 

ხშირად ღია მწვანე ფერისაა და ახასიათებს ძალზე სუსტი პლეოქროიზმი, ღია მწვანე 

ფერის ტონში. ისინი, როგორც წესი, ქლორიტითაა ჩანაცვლებული, ზოგჯერ კვარცით 

(Ng′>1,537; Np′≤1, 537), ზოგჯერ კი თიხური ნივთიერებით (N ≪  1,537). მათი  მსხვილი 

ნატეხები (5–15 სმ), ფუნდამენტის და წინამორბედი ამოფრქვევების იშვიათ  ნატეხებთან  

ერთად, აღინიშნება ამა თუ იმ სხეულის საგებ გვერდში.  

სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოში იგნიმბრიტები, შემცხვარი ტუფები და 

ტუფოლავები გვხვდება თითქმის ყველგან, სადაც კი შიშვლდება ზედა ცარცული ასაკის 

მჟავა  ვულკანიტებით აგებული წყებები. მათი რამდენიმე, შედარებით მსხვილი გამოსა-

ვლებია  კაზრეთისა და  დავით გარეჯის საბადოებზე,  სოფლების – განთიადის, აკაურ-

თას დარბაზის, რაჭისუბნის, კოჩულოს მიდამოებში და რეგიონის სხვა უბნებზე.  ისინი 

მინის, კერამიკის და ცემენტის ნედლეულად ვარგისობის დადგენის თვალსაზრისით 

შესწავლილ იქნა როგორც გეოლოგიურად, ასევე  ტექნოლოგიურად.  ნაშრომში ამ 

წარმონაქმნების მხოლოდ გეოლოგიური პრობლემებია  განხილული, მათ შორის მინერ-

ალოგიურ-პეტროლოგიური, ლითოფაციესური და ვულკანოლოგიური. ამ კვლევებს 

თან ახლდა  1:10 000 მასშტაბის გეოლოგიური კარტირება და პროგნოზული  მარაგების 
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გამოთვლა. ამ წარმონაქმნებზე სრული წარმოდგენის შესაქმნელად ქვემოთ მოგვყავს 

ერთ-ერთის დეტალური აღწერა-დახასიათება. 

იგნიმბრიტების და შემცხვარი ტუფების  ერთ-ერთი მსხვილი გამოვლინება მდე-

ბარეობს დავით გარეჯის ბარიტ-პოლიმეტალური საბადოს მიდამოებში, მდ. მაშავერას 

ხეობის მარჯვენა ფერდზე,  სოფ. მუშევანის დასავლეთით და ჩრდილო-დასავლეთით 

2–2,5 კმ-ზე. აქ ამ წარმონაქმნების რამდენიმე, ერთმანეთისგან იზოლირებული გამოსა-

ვალია (ნახ. 1), რომელთა  შორის ყველაზე  დიდ ფართობს მოიცავს რკინიგზისპირა  

გამოვლინება (1,5–2 კმ2). ამასთანავე, ამ ორ, ერთმანეთისგან დაშორებულ უბანზე იგნი-

მბრიტების ორი დონე  გამოიყოფა, რომლებიც ერთმანეთისგან  პემზის და ფერფლის 

ტუფების  დასტითაა  განმხოლოებული. ამ წარმონაქმნების ქვედა ჰორიზონტი შედარე-

ბით მძლავრია (30–40 მ) და გავრცელებულია თბილის-კაზრეთის რკინიგზის  ლიანდა-

გის გასწვრივ. მისი ფუძე განხილულ უბანზე არ ჩანს. იგი გადაფარულია მაშავერას მეო-

თხეული ლავების ნაკადით. ზემოდან კი  იფარება პემზის ტუფების დასტით.  რაც შე-

ეხება იგნიმბრიტების მეორე, ზედა ჰორიზონტს, იგი  ნაკლები სიმძლავრისაა (10–20 მ), 

საგები და სახურავი გვერდები თანხმობით გადადის პემზის და ფერფლის სხვადასხვა-

ნატეხიანი, მეორეული პროცესებით ძლიერ სახეშეცვლილ გაკვარცებულ-გაადულარე-

ბულ-გასერიციტებულ ტუფებში (მეორეული კვარციტების სახესხვაობა), თუმცა ზოგ-

ჯერ  უთანხმოდ იფარება მუშევანის ტრაქირიოლითური ექსტრუზივის ნაკადით. 

აქ გავრცელებული იგნიმბრიტები და შემცხვარი ტუფები  წარმოდგენილია მოყ-

ვითალო, მომწვანო, მოცისფრო და ზურმუხტისფრად შეფერილ, მასიურ, იშვიათად და-

შრევებულ,  წვრილ-, საშუალო- და  მსხვილნატეხიანი ქანებით, რომლებშიც  ვულკანუ-

რი და  რეზურგენტული  მასალა (ადრე ამოფრქვეული ვულკანური და ფუნდამენტის 

ამგები ქანების მასალა) დაუხარისხებელია. შედარებით  წვრილნატეხიან  სახესხვაობებს  

სხეულის ქვედა ნაწილში ეტყობა სუსტად  შესამჩნევი  დენადობა  და რეზურგენტული 

მასალის მსხვილი ნატეხების კონცენტრაცია. ამ წარმონაქმნების  შედარებით წვრი-

ლნატეხიან ფონზე გამოიყოფა პემზის ფირფიტების დაკბილულგვერდებიანი და დაგ-

ლეჯილი ინდივიდები, რომლებიც გეოლოგიურ ლიტერატურაში „ფიამეს“ (იტალ.  ცეც-

ხლის ალის  ენა.  [2], სახელწოდებითაა ცნობილი. ამ ქანებში პიროკლასტიკის ნატეხები 

შეცხობილია. შეცხობის პროცესი ზოგჯერ ნაწილობრივი გალღობის გზით მიმდინა-

რეობს, ზოგჯერ კი  შეცხობა წერტილოვანია (კონტაქტური). ნატეხების ფორმა როგორც 

პიროკლასტიკის, ასევე რეზურგენტული მასალის კუთხედია, თუმცა ძალზე იშვიათად 

ვხვდებით აგრეთვე მომრგვალებულგვერდებიან ნატეხებსაც. ეს უკანასკნელები, 

როგორც წესი, სხვადასხვა შედგენილობის ეფუზივებს წარმოადგენს. განხილული ქა-

ნები კლასტური სტრუქტურებით ხასიათდება –  ვიტროკრისტალოკლასტურით  და  ვი-

ტროკრისტალოლითოკლასტურით. მათში კრისტალთა უსწორმასწორო ფორმის ნატე-

ხები წარმოდგენილია ეფუზიური კვარცით, ხშირად განკრისტალებული ვულკანური 

მინის ჩანართებით, გაალბიტებული (Ng′≤1,537; Np′<1,537) და გაკვარცებული პლაგი-

ოკლაზით, ბიოტიტის დეფორმირებული ქერცლებით და უბან-უბან  გათიხებული  და  

გაკვარცებული კალიუმის მინდვრის  შპატით. 
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ნახ. 1. დავით გარეჯ-მუშევანის უბნის გეოლოგიური რუკა მასშტაბით 1:10000 1. მეოთხეული დელუვიო-

ნი; 2. მეოთხეული დოლერიტები, ზედა ცარცული წარმონაქმნები; 3. ტრაქირიოლითები; 4. ბარიტშემცვე-

ლი კვარცადულარიანი მეტასომატიტები; 5. იგნიმბრიტები; 6. ანდეზიტური ტუფი; 7. კვარცადულარიანი 

მეტასომატიტები; 8. გაბარიტებული ვულკანური ბრექჩიები; 9. სავარაუდო მარაგების კონტური; 10. 

რღვევები; 11. ჭაბურღილები 

 

ლითოიდებიდან პირველ რიგში აღსანიშნავია პემზის ბოჭკოვანი აღნაგობის 

ბრტყელი  ფორმის ფირფიტები, რომლებიც განიცდის გაქლორიტებას და გაკვარცებას. 

გარდა ამისა, მათში გვხვდება  აგრეთვე  რიოლითური, რიოდაციტური და დაციტური 

შედგენილობის ეფუზივების ნატეხები, რომელთა გარშემო ხშირად ფერფლის ან პემზის 

დენადი მასის შემოლღობას აქვს ადგილი. ამ ქანების ძირითადი მასა ძირითადად  გაკ-
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ვარცებული, გაკალიშპატებული (გაადულარებული), გაქლორიტებული  და გასერიცი-

ტებულია. მადნეული მინერალიზაცია  მათში წარმოდგენილია წვრილდისპერსიული 

მაგნეტიტით. 

განხილულ რეგიონში, როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული,  იგნიმბრიტები და შე-

მცხვარი ტუფები  გავრცელებულია აგრეთვე შუაეოცენური ვულკანოგენურ-დანალექი 

სერიის ზედა, მოშევანის წყებაში, რომელიც წარმოდგენილია  ანდეზიტური, რიოდაცი-

ტური და დაციტური შედგენილობის ვულკანიტებით (სიმძლავრე 650–1200 მ). მათ შო-

რის ფართოდაა გავრცელებული იგნიმბრიტების  დასტები, რომლებიც სტრატიგრაფიუ-

ლად იკავებს წყების ზედა დონეებს. მათი მსხვილი გამოსავლები განლაგებულია საქარ-

თველო-სომხეთის სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ (ნახ. 2), ხოლო სომხეთის ტერიტო-

რიაზე  ფაუნისტურად შუაეოცენის ზედა ნაწილად  დათარიღებული (16) წყების ზედა 

ნაწილი სოფ. შახნაზარის მიდამოებში იფარება მეოთხეული დოლერიტებით.  

სასაზღვრო სოფ. გუგუთსა და მის შემოგარენში გაშიშვლებულია მუშევანის წყებ-

ის ქვედა დონეები, რომლებიც ძირითადად იგნიმბრიტებით და შემცხვარი ტუფებითაა 

წარმოდგენილი. უშუალოდ სოფლის ფარგლებში შიშვლდება მონაცრისფრო-თეთრი, 

თეთრი მოყვითალო ელფერით, მასიური აღნაგობის, სუსტად გამოხატული ზოლების, 

მონატეხზე ძლიერხორკლიანი, წვრილ- და საშუალონატეხიანი რიოდაციტური  შედგე-

ნილობის ფერფლის შემცხვარი ტუფი. ესაა ლითოკრისტალოკლასტური სტრუქტურის 

ქანები, რომლებშიც ლითოიდები წარმოდგენილია დაციტებით, რომლებთან  ერთად 

აღინიშნება პემზის მსხვილი ნატეხები დაგლეჯილი მოხაზულობით და ბოჭკოვანი აღ-

ნაგობით. მათთან ერთად ვხვდებით გაალბიტებული პლაგიოკლაზის (Ng′≤1,537; 

Np′<1,537) და ეფუზური კვარცის წვრილ ნატეხებსაც. ამ ქანებში შემაკავშირებელი მასა 

არ არის და ნატეხები ერთმანეთთან შეცხობითაა შეკავშირებული. მეორეული პროცესე-

ბი ამ ქანებში, ცარცულ იგნიმბრიტებთან შედარებით, სუსტადაა გამოსახული და ძირი-

თადად ამ წარმონაქმნების გათიხებითაა  გამოხატული. თიხური მინერალი, როგორც 

ჩანს, კაოლინიტის ჯგუფს უნდა მიეკუთვნოს (N≥1,537). გარდა აღნიშნულისა, ქანებში 

სუსტადაა წარმოდგენილი გაცეოლითების პროცესიც. ამ ქანებში რქატყუარის და პირო-

ქსენის ნატეხები არ აღინიშნება, თუმცა მათ  მსხვილნატეხიან სახესხვაობებში იშვია-

თად ვხვდებით კრისტალთა ფრაგმენტებს, ჩანაცვლებულს წვრილდისპერსიული მად-

ნეული მინერალით. მათ ზოგჯერ შენარჩუნებული აქვს კრისტალოგრაფიული ფორმებ-

ის ფრაგმენტები, ძალზე იშვიათად ოპაციტის რელიქტები. ყოველივე აქედან შეიძლება 

დავასკვნათ, შეიძლება დავუშვათ, რომ ზემოაღნიშნული მინერალები განხილული  

ქანების მაგმურ მდნარში ამ უკანასკნელის აქაფებამდეც არსებობდა. გარდა ამისა, ქანში 

ძალზე იშვიათად გვხვდება აგრეთვე გაქლორიტებული ბიოტიტის ქერცლები. სოფ. 

გუგუთის უბანზე  განხილული ქანების  ცალკეული შრეებისა და დასტების სიმძლავრე 

20–25 მ-დან  80–100 მ-მდე მერყეობს. 
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            ჭრილი I-I1                

                                         

 

 
ნახ. 2. გუგუთის იგნიმბრიტების გეოლოგიური რუკა და ჭრილი: 1. მეოთხეული; 2. რიოლითური ტუფები 

(P2 2  ms11);  3. იგნიმბრიტები (P2 2  ms11);  4.  ანდეზიტები (P2 2  ms11) ; 5. რიოლითი  λ P2 2 ; 6. რღვევა; 7. სინჯის 

ნომერი 

 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს ზედაცარცული და შუაეოცენური იგნიმი-

ტები და შემცხვარი ტუფები მინერალოგიურ-პეტროგრაფიული და ნივთიერი შედგენი-

ლობის ერთგვაროვნებით ხასიათდება და  რიოლითებს, რიოდაციტებს და დაციტებს 

შეესაბამება. მათ შორის ცარცული ასაკის  წარმომადგენლებში რიოლითური და რიოდა-

ციტური  სახესხვაობები დომინირებს, ხოლო  ეოცენურში დაციტური და რიოდაციტუ-

რი, რაც როგორც ჩანს, შემცველი წყებების შედგენილობებთან  კორელირებს. ისინი 

არის ძირითადად მაღალი და ზემაღალი მჟავიანობის (𝑆𝑖𝑂2 = 69,8 − ,78,75 %), ნაკლე-
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ბად საშუალო მჟავიანობის (𝑆𝑖𝑂2 = 62,0– 63,8%), დაბალ- და ზომიერად ტუტიანი 

(𝑁𝑎2𝑂 + 𝐾2𝑂 = 3,4 − 9,2 %) ქანები, რომელთა შორის მაღალი მჟავიანობის, ზომიერად 

ტუტიანი სახესხვაობები სჭარბობს (ცხრ. 1). გამონაკლისია ეოცენური დაციტები, რომ-

ლებშიც 𝑆𝑖𝑂2-ის დაბალი შემცველობისას (62,8– 63,8 %) გაზრდილია ტუტეების რაოდე-

ნობა (𝑁𝑎2𝑂 + 𝐾2𝑂 = 8,9– 9,2 %). ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ცარცული წყებების ქანები 

ძირითადად წარმოდგენილია კალიუმნატრიუმიანი (𝑁𝑎2𝑂/𝐾2𝑂 = 1 − 2,3), ნაკლებად 

ნატრიუმიანი (𝑁𝑎2𝑂/𝐾2𝑂 =  5 − 7) სახესხვაობებით. რაც  შეეხება  ეოცენურ იგნიმბრი-

ტებს და შემცხვარ ტუფებს, მათში კალიუმიანი სახესხვაობები სჭარბობს (𝑁𝑎2𝑂/𝐾2𝑂 =

0,8 − 0,9 %). ყოველივე ეს, როგორც ჩანს, მათი მაგენერირებელი მაგმური მდნარის სპე-

ციალიზაციით  და  ამ ქანებში მიმდინარე პოსტვულკანური პროცესების ბუნებით და 

ინტენსიურობით უნდა ყოფილიყო განპირობებული.  

აღსანიშნავია, რომ ღიად რჩება საკითხი სამხრეთ-აღმოსავლეთ  საქართველოს 

იგნიმბრიტების გენეზისის შესახებ, ვინაიდან მის შესახებ ურთიერთგამომრიცხავი  გე-

ოლოგიური ფაქტები არსებობს. კერძოდ, საყოველთაოდ მიღებულია, რომ იგნიმბრიტე-

ბის და შემცხვარი ტუფების ფორმირება, როგორც წესი, მიმდინარეობს  ხმელეთზე. ამა-

ვე დროს განხილული რეგიონის ფარგლებში ამ  წარმონაქმნების შემცველი წყებების 

აგებულებაში მონაწილეობს ზღვიური ფაუნით (ამონიტები, ინოცერამები, ზღვის ზღარ-

ბები, მარჯნები და სხვა) მდიდარი კარბონატული  ნალექები [12], რაც კატეგორიულად 

გამორიცხავს იგნიმბრიტების ხმელეთურ  წარმოშობას. მაშ, რას უნდა წარმოადგენდეს 

ეს ქანები და როგორია  მათი ფორმირების პირობები? 

მიუხედავად  ზემოაღნიშნული წინააღმდეგობებისა, ქვემოთ მოგვყავს ჩვენი შე-

ხედულებები ამ პრობლემის შესახებ. კერძოდ, წერაქვის წყების (შუა და ზედა სენომანი) 

იგნიმბრიტები განლაგებულია წყების ქვედა და შუა ნაწილში, სადაც კირქვის შრეები და 

დასტები პრაქტიკულად არ აღინიშნება. გ. ღუღუნიშვილის (17) მონაცემებით, რეგიონის 

ამ ნაწილში აღნიშნულ დროში არსებობდა საკმაოდ ვრცელი ხმელეთი, რომელიც მო-

გვიანებით ზედა სენომანურ-კონიაკურში დაიფარა მარჩხი ზღვით. ამდენად, დასაშვე-

ბია, რომ აღნიშნულ ხმელეთზე შუა  სენომანურ დროში  ადგილი ჰქონდა  იგნიმბრიტუ-

ლი ნაკადების ამონთხევას. რაც შეეხება სანტონურ მაშავერას და გასანდამის წყებებს, 

მათი ფორმირება, როგორც  ჩანს, მიმდინარეობდა  სუბჰერცინული ოროფაზისის გამოვ-

ლინების ფონზე, რომელმაც მთლიანად მოიცვა რა სანტონური დრო, მკაფიოდ გამოი-

ხატა სახრეთი ფერდობის და აჭარა-თრიალეთის ფარგლებში [18]. ართვინ-ბოლნისის 

ბელტზე კი, უნდა ვიფიქროთ, რომ გამოვლინდა მისი მყარი  სუბსტრატის ეპეიროგენე-

ტიკურ მოძრაობები, რომლებთანაც, როგორც ჩანს, დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო 

მისი ცალკეული ბლოკების დროდადრო აზევება კუნძულოვანი ხმელეთის წარმოქ-

მნით, დროდადრო კი მათი დაძირვა არსებული ხმელეთის ინტენსიური მორეცხვით და 

მარჩხი ზღვიური აუზის გაფართოებით. ამ მოძრაობების შედეგად წარმოქმნილ აზევე-

ბად ხმელეთზე, როგორც ჩანს, ადგილი ჰქონდა მისი ქერქის გამკვეთი კუმშვის ნაპრა-

ლების გახსნას, რომელსაც ახლდა მაღალკაჟმიწაშემცველი ვულკანიტების – რიოლი-

თების, რიოდაციტების, დაციტების და მათი პიროკლასტოლითების მძლავრი  ამოფ-
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რქვევები. ამ პროცესის მსვლელობისას გახსნილი ნაპრალებიდან, როგორც ჩანს, ადგი-

ლი ჰქონდა იგნიმბრიტების მძლავრი ნაკადების ამონთხევებსაც. 

                                                                                                                   
იგნიმბრიტებისა და შემცხვარი ტუფების ქიმიური ანალიზი  ( მას. % ) 

 

№ 

უ
ბ

ნი
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დ
ას

ახ
ელ

ებ
ა ოქსიდების შემცველობა 
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სტ
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N
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O
 

K
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ჯ
ამ

ი
 

1 კაზრეთი   0.62 1.40 73.30 0.37 12.60 2.60 0.09 0.09 - 0.86 1.70 5.00 1.00 99.63 

2 კაზრეთი  0.64 1.70 71.75 0.41 13.5 3.24 0.08 0.08 - 0.87 1.50 5.00 1.00 99.77 

3 კაზრეთი 0,82 1,97 69,80 0.50 15,10 3,24 0,11 0,06 - 3,97 1,10 2,30 1,10 100.07 

4 გუგუთი 0.63 1.50 63.80 0.72 15.90 4.52 0.17 0.11 - 2.00 1.70 4.90 4.00 99.95 

5 გუგუთი 0.60 1.50 63.20 0.72 16.30 4.72 0.19 0.12 - 2.50 0.90 4.20 5.00 99.95 

6 გუგუთი 0,13 3,15 72,84 0,20 13,28 1,37 0,05 0,11 - 0.90 2.0 2,90 3,20 100.13 

7 მუშევანი 1.30 3.30 70.60 0.09 12.30 1.52 0.12 0.08 0.47 2.20 0.40 3.40 4.10 99.88 

8 მუშევანი 2,05 3,10 72,70 0,15 12,5 1,26 0,03 0,11 - 0,70 1,70 2,80 2,50 99.6 

9 დავით-

გარეჯი 
2.40 3.70 70.70 0.14 11.90 1.30 0.18 0.08 - 2.20 1.10 2.10 4.00 99.8 

10 დავით-

გარეჯი 
 3,30 70.60 0,09 12.30 

1,52 0,12 0,08 
- 2,20 0,40 3,40 4,10 98.11 

11 კაკლიანი 2.50 3.00 62.00 0.20 19.00 1.76 0.24 0.04 - 4.20 0.80 5.00 1.00 99.74 

12 განთიადი   78.75 0,10 10,84 1,31 0,02 0,02 0,01 0,74 0,17 3,40 3,02 98.38 

13 განთიადი   71,53 0,18 15,86 1,04 0,02 0,02 0,01 0,23 2,44 2,97 2,45 96.75 

14 ძვ. ქვეში 0.35 2.20 75.90 0.14 11.9 2.80 0.26 0.10 0.20 0.28 - 5.00 0.70 99.83 

 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოში ეპეიროგენეტიკური მოძრაობის მსვლე-

ლობისას სანტონურ დროშივე დროდადრო ადგილი ჰქონდა ზღვიური აუზის ფსკერის 

დაძირვა-გაფართოებას, რასაც, მძლავრი ვულკანური მოქმედების თანადროულად, თან  

ახლდა არსებული ვულკანური ხმელეთის თუ ვულკანური კუნძულების ინტენსიური 

მორეცხვა და მორეცხილი მასალის დალექვა, კირქვის შრეებსა და დასტებთან ერთად, 

გაღრმავებულ ზღვიურ აუზში ვულკანომიქტური (ვულკანურ-ტერიგენული) კონგლო-

მერატების, ბრექჩიების, გრაველიტების და ქვიშაქვების სახით. რაც შეეხება ამ პროცე-

სების თანმხლებ ვულკანიზმს, იგი წარმოდგენილია ზედა სანტონური ასაკის ტანძიის 

და შორშოლეთის წყებების სახით, რომლებიც აგებულია ბაზალტური, ანდეზიბაზალ-

ტური და ანდეზიტური შედგენილობის ლავებით და ამავე შედგენილობის ვულკანო-

კლასტური ქანებით. ამგვარი რეკურენტული მონაცვლეობა მჟავა და ფუძე-საშუალო 

შედგენილობის ვულკანური წყებებისა, როგორც ჩანს, განპირობებული უნდა ყოფილი-

ყო სანტონურ დროში ეპეიროგენეტიკური მოძრაობის დროდადრო ნიშნის შეცვლით. 
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კერძოდ, დაძირვის პროცესის მსვლელობისას, უნდა ვიფიქროთ, რომ ადგილი ჰქონდა 

გაჭიმვის ნაპრალების გახსნას და მათ გასწვრივ ღრმა გენერაციის ქერქქვეშა ფუძე – 

მაგმური მდნარების ამოდინებას. 
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УДК 502.7                                                   Р. Г. Манагадзе, Д. В. Абзианидзе, В. В. Абзианидзе 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
ПРИ РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Представлена академиком инженерной академии проф. В. Э. Хитаришвили 
 

Резюме: Во многих практически важных случаях управляющее лицо имеет доступ лишь к неполной (частичной) 

информации об экологической ситуации, что создает серьезные препятствия при исследованиях.  

Предлагаемая работа посвящена изучению подобной ситуации. Для анализа используется модель 

динамического программирования. Предложенная методика позволит не только решить проблему от-

сутствия необходимой информации, но и обеспечит эффективность функционирования экологической 

системы.  

Ключевые слова: окружающая среда; экологическая система; экологическая безопасность; динамическое 

программирование. 

 

1. Введение 

 

Проблема взаимодействия человека с экологией, т.е. проблема 

стабильности человеческого общества, стала как никогда актуальной.  

Это объясняется тем, что традиционный ход развития человечес-

кого общества, к которому мы привыкли, входит в противоречие с изме-

няющимися условиями жизни на планете.  

Оценка качества окружающей природной среды производится с 

целью установления предельно допустимых норм воздействия, гаранти-

рующих экологическую безопасность (ЭБ) населения, сохранение гено-

фонда и обеспечивающих рациональное использование и воспроизводст-

во природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной 

деятельности.  

Механизмы достижения конечной цели ЭБ – это разработка, адаптация и внедрение в 

практику программно-технических и информационных средств для оценки и прогнозирова-

ния экологической обстановки. Для достижения ЭБ также важно согласованное управление 

промышленными и сельскохозяйственными производствами, экономикой, здравоохранением 

и другими видами деятельности того или иного региона [1].  

Таким образом, в сфере ЭБ одну из важнейших ролей играет проблема управления 

экономическими системами (ЭС).  

ЭБ способствует обеспечению как должного качества окружающей среды и повыше-

нию жизненного уровня населения страны, так и формированию бюджетных доходов. Поэто-

му, естественно, что при решении задачи управления эти параметры рассматриваются как 

выходные (управляемые) параметры.  

 

2. Основная часть 
 

Управление ЭС предусматривает выработку алгоритма управления с учетом случай-

ных факторов, действующих на ЭС, и случайных ошибок наблюдений. Если учесть, что воз-
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мущающий процесс и процесс, вызывающий ошибки наблюдения, являются случайными яв-

лениями, то можно использовать термин «стохастическая задача уравнения» [2]. 

Классическим примером такой ситуации является управление всевозможными ЭС, 

подверженными воздействию случайных возмущений.  

Основное назначение теории стохастического управления – дать ответ на следующий 

вопрос: каким образом в каждый момент времени выбрать управление (иными словами – 

принять решение), чтобы в итоге некоторый функционал от процесса и от управления обра-

тился в минимум.  

Динамическое программирование (ДП) вот уже много лет служит основным методом 

для анализа стохастического управления. Алгоритм ДП может быть описан с помощью опе-

ратора, который содержит в себе все данные задачи и позволит найти все величины, пред-

ставляющие интерес для исследователя.  

Проиллюстрируем нашу точку зрения на конкретном примере.  

Если мы хотим применить математику в экологии, надо сначала построить модель изу-

чаемого процесса, а затем создать соответствующий аппарат, который позволит провести 

анализ изучаемого процесса, увидеть последствия наших решений, оценить наши возмож-

ности и только на основе такого анализа сформулировать цели.  

С моделью ЭС можно ознакомиться в работе [1], в которой детально описываются 

проблемы моделирования ЭС.  

Согласно методике, разработанной в ней, модель ЭС представлена в виде упрощенной 

статической модели, линеаризированной относительной возмущений.  

Для дискретного момента времени nt n  

                                          ( ) ( ) ( )n nX n A u B u   .                                                                (1)  

Здесь X(n) – трехмерный выходной вектор, координатами которого являются вышеука-

занные координаты: качество окружающей среды, жизненный уровень населения, бюджет-

ные доходы; un – одномерный вектор управления, выбираемый лицом, принимающим реше-

ния. Учитывая экономический кризис, управление осуществляется инвестициями.  – к-мер-

ный вектор возмущений, который может быть случайным (тогда он задан своим статисти-

ческим описанием), либо неопределенным (характеризующим недостаточность наших зна-

ний об изучаемом процессе). В [1] приведены адаптивные алгоритмы, позволяющие оценить 

координаты i вектора возмущений по динамическим характеристикам: математическому 

ожиданию (mi(n)) и дисперсии (Di(n)). A(un) и B(un) – матрицы порядка 3 х 3 и k х 3, причем 

их элементы Ap(n) (p=1,2,3)  и Bp.q(n) (q=1,2,...,k)  являются линейными функциями относи-

тельно un.  

Именно эту модель используем для дальнейших исследований.  

Желаемое значение выходной координаты обозначим через X*(n). Иными словами, 

это и есть то значение выходной координаты, которое способствует эффективному функцио-

нированию ЭС.  

Наша цель – обеспечить ЭБ, для этого необходимо, чтобы условие X (n) = X*(n) вы-

полнялось для любого момента времени 1≤ n ≤ N  (N – время функционирования ЭС).  

Если учесть, что модель (1) находится под воздействием случайной функции, то цель 

управления формулировать в детерминированной форме нельзя. Условие X (n) = X*(n) нужно 
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заменить каким-либо требованием, сформулированным в вероятностных терминах, например, 

минимизации условного математического ожидания [X (n) – X*(n)]2 при условии, что m(n) и 

D(n)  известны [1]: 

                                              ),,(inf)( nn
u

n ugI
n

                     (2)  

где inf берется по заданному классу допустимых управлений, 

                                               }/)](*)({[),( 2

nnn nXnXMug   , ))(),(( nDnmn  .  

Величину (2) назовем функцией издержек для n-го шага.  

Поскольку система функционирует на интервале времени (0,N), общая функция 

издержек имеет вид  

                                             )},({inf)(
1

}...{ 1

n

N

n

n
uu

N ugMI
N

 


 .                 (3)  

В (3) осреднение производится по апостеорному распределению θ.  

Задача заключается в следующем: лицо, принимающее решение, должно выбрать по-

следовательность управлений Nuuu ,...,, 21  (называемых также стратегиями), минимизирую-

щих (3).  

Алгоритм ДП задается рекуррентными уравнениями  [3]:  

                   )}()(),({inf)( 1   nnnn
u

N IuTugMI
n

,   (4) 

                ;},/{)()()( 11111 





  nnnnnnn duPIIuT    

при граничном условии  

                                                  ),(inf)( NN
u

N ugI
N

  .      (5)  

Теперь рассмотрим условия, гарантирующие существование как оптимальной, так и 

почти оптимальной стратегии.  

Оптимальную функцию издержки для любого n (1≤ n ≤ N ) обозначим через )(* nI .  

Определение 1. Назовем стратегию *

nu  оптимальной, если она удовлетворяет условию  

)(inf)(
*

*  n
u

n II
n

 .       (6) 

Вначале найдем значение стратегии, минимизирующей (5).  

Теорема 1. Для того, чтобы стратегия *

nu  была бы оптимальной, т.е. удовлетворяла 

условию (6), необходимо и достаточно, чтобы  [4]  

                                                                  0),( NN ug  .             (7)  

Это непосредственно следует из того, что функция ),( NN ug  – неотрицательная.  

Следствие. Условие (7) гарантирует эквивалентность одношаговой и многошаговой за-

дач.  

Действительно, для того, чтобы найти значение оптимальной стратегии  *

1Nu , 

необходимо проанализировать уравнение (4) при n = N – 1. Второе слагаемое (на основании 

(7)) обратится в нуль, поэтому *

1Nu  имеет такой же вид, что и *

Nu . 

Аналогичные выкладки будут справедливы и для остальных моментов времени.  
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Определение 2. Для любого числа ε > 0 будем говорить, что стратегия uε является ε – 

оптимальной или почти оптимальной, если  

                        )()( *

, nn II . 

Отметим, что уровень безопасности ЭС зависит от ε. 

Теорема 2. Для любого числа ε > 0 всегда можно найти такую стратегию uε, что  

                      .)()()( *

,

*    nnn III  

Результат очевиден в силу теоремы 1 и вытекающего из нее следствия.  

Аналогично можно доказать следующее утверждение.  

Теорема 3[2]. Пусть {εn} – последовательность положительных чисел )0( n , то бу-

дем говорить, что последовательность стратегии {un}{εn} мажорируемо сходится к оптималь-

ной, если  

                      )()(lim *

,  NuN
n

II
n




 

и при каждом n 

                      nNuN II
n

  )()( *

, . 

 

2. Заключение 

 

Итак, предлагаемая работа посвящена проблеме управления ЭС при неполной информа-

ции или в условиях неопределенности. Такие ситуации особенно важны для практики и име-

ют свои особенности как в постановке задачи, так и в методах их решения.  

В настоящее время для анализа таких ситуаций широкое применение нашли методы ДП, 

оптимизации и стохастического управления, строгая теория которых изложена в данной 

работе.  

Вместе с тем, цель данного труда будет полностью оправдана, если специалисты раз-

ных отраслей, призванные решать задачи по охране окружающей среды, смогут учитывать 

их в своей практической деятельности.  
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nn..  xxuunnddaaZZee,,  

saqarTvelos sainJinro aka-

demiis wevr-korespondenti, 

akad. doqtori, samTo-geo-

logiuri fakultetis de-

kanis moadgile, stu-is 

profesori  

 
T. razmaZe,,  

ufrosi maswavlebeli 

uak 551.54+550.348                                    n. xundaZe, l. siraZe, T. razmaZe

  

gama speqtrometria geofizikuri kvlevebis 

kompleqsSi 
 

referati: statiaSi ganxilulia qanebis forianobis gansazRvris meTodi gama speqtromet-

riiT. aseve am meTodiT xdeba WrilSi sxvadasxva organuli nivTierebebiT gamdi-

drebuli Tixis horizontebis gamoyofa. aRniSnuli meTodis gamoyenebiT SesaZ-

lebelia Tixebis dadgena 

sakvanZo sityvebi: gama speqtrometria, organuli nivTierebebi, forianoba. 

 

 
gama speqtometriis CarTva Wa-

burRilebis geofizikuri meTode-
biT kvlevis kompleqsSi (ГИС) mniS-
vnelovnad uzrunvelyofs navTobi-
sa da gazis sabadoebis Ziebisa da 
damuSavebis procesSi geologiuri 
amocanebis gadawyvetis efeqturo-
bas, rac ZiriTadad gulisxmobs: 
koleqtorebis gamoyofas, navTobi-
sa da gazis amosaRebi maragebis 
Sefasebas, Wrilis liTologiur danawevrebas, geolo-
giuri Wrilebis korelacias. 

konkretul SemTxvevaSi naCvenebia, rom WaburRi-
lebis kompleqsuri geofizikuri kvlevebis dros gama-gamosxivebis (ГМ) 
meTodis CarTva amaRlebs informaciulobas, kvlevebis Sedegebis sizustes, 
romlebic miRebulia navTobisa da gazis WaburRilebis Ziebisa da damuSa-
vebisas sakmaod rTul pirobebSi. 

 
geofizikuri kvlevebis ZiriTadi daniSnuleba 

 

 WrilSi koleqtorebis gamoyofa, maTi petrofizikuri maxasia-
Teblebis gansazRvra, navTobisa da gazis maragebis Sefaseba; 

 Wrilis liTologiuri danawileba, stratigrafiuli sazRvrebis 
dadgena, Wrilebis korelacia; 

 WaburRilebis teqnikuri mdgomareobis Sefaseba; 

 WrilSi gawylovanebuli intervalebis gamovlena WaburRilebis 
eqspluataciis sxvadasxva etapze, sabadoze sawyisi da mimdinare 
wyal-navTobis kontaqtis dadgena  

𝐾წ
𝑛 = a*𝜌წ /𝐾ფ

𝑚*𝜌ფენ; 

𝐾წ= ( 𝜌წ /𝐾ფ
2* 𝜌ფენის)

1/2,               a=1; n=2; m=2; 
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Kw; Kf _ wyalSemcvelobis da forianobis koeficienti; 𝜌წ ;  𝜌fenis – fe-
nis wylis da fenis winaRoba; a; n – empiriuli sidideebi, romlebic damoki-
debulia forovani sivrcis struqturasa da Tixianobaze; m – qanis cementa-

ciis koeficienti; 𝐾ფ= 𝐾ფ
ნ – 𝐾თ*𝑊ბმ forianoba gansazRvruli neitronuli me-

TodebiT; 𝐾ფ =
∆T− ∆ Tმ.ფ

∆𝑇სით−∆𝑇მ.ფ
 - Kთ  

∆Tთ− ∆ Tმ.ფ

∆Tსით−∆Tმ.ფ
  – forianoba gansazRvruli akustikuri 

meTodiT; Kფ = 
δმ.ფ− δ

δმ.ფ− δსით

 - Kთ  
δმ.ფ− δთ

 δმ.ფ− δსით

  – forianoba gansazRvruli simkvrivis meTo-

diT; Kთ – Tixianobis koeficienti, mniSvnelovani petrofizikuri parametri 
forianobis sididis gansazRvrisas. 

Tixianobis sididis gansazRvra ar aris sakmarisi forianobis Sefase-
bisaTvis. mniSvnelovania imis codna, ra tipis Tixa gvaqvs geologiur Wri-
lSi - kaoliniti, montmoriloniti, qloriti, iliti Tu sxva. cnobilia, 
rom sxvadasxva tipis Tixa gansxvavebulad moqmedebs koleqtoris Tvisebeb-
ze, kerZod SeRwevadobaze. erTnairi Tixianobisas, erTi da igive foriano-
bis mqone qani gamtaria (SeRwevadi), Tu Seicavs koalints da praqtikulad 

gaumtari – montmorilonitis Semcvelobis SemTxvevaSi.  
Tixianobis sidide ganisazRvreba gamowveuli polarizaciis potencia-

lis meTodiT (ps) da gama-karotaJiT. 
gamowveuli polarizaciis potencialis meTodi ar gamoiyeneba navTo-

bis fuZeze damzadebuli xsnariT burRvisas, xolo wylis fuZeze damzade-
buli xsnariT burRvis dros aris garkveuli SezRudvebi, Tu saburRi 
xsnaris da fenis wylis marilianoba axlosaa erTmaneTTan 

Uპს= klgρფ / ρწ 

amdenad Tixianobis gansazRvrisas ZiriTadad gamoiyeneba gama-karota-
Ji. arsebobs gama-karotaJis ori modifikacia: gama-karotaJi da speqtruli 
gama-karotaJi. gama-karotaJi zomavs jamur radioaqtiurobas, romelic gamo-
wveulia qanebSi ZiriTadad 𝑘 kaliumis, 𝑈 uranis da 𝑇ℎ Toriumis arsebo-
biT. speqtruli gama-karotaJi ki saSualebas iZleva cal-calke ganisazR-
vros maTi wvlili jamur radioaqtiurobaSi, TiToeulisaTvis damaxasiaTe-
beli speqtris mixedviT.  

qvemoT mocemulia 𝑘 kaliumis, 𝑈 uranis da 𝑇ℎ Toriumis wvlili 
jamur bunebriv radiaqtiurobaSi speqtruli gama-karotaJs mixedviT: 
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radioaqtiuri elementis k, U, Th  energetikuli speqtri 

 

 
speqtraluri gama-karotaJis pirveladi monacemebi 
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gama speqtrometriis ZiriTadi daniSnuleba 

 

Sefardeba diagnostikuri mniSvneloba 

𝑻𝒉/𝑼 

danaleq qanebSi Th/U  Sefardeba dakavSirebulia 

naleqdagrovebis pirobebTan: 

𝑻𝒉/𝑼 > 𝟕, kontinenturi pirobebi, JangviTi garemo, gamofituli 

niadagi 

𝑻𝒉/𝑼 < 𝟕, zRviuri naleqebi, ruxi da mwvane Tixa-fiqlebi, 

grauvakebi 

𝑻𝒉/𝑼 < 𝟐, zRviuri Savi Tixa-fiqlebi, fosfatebi 

𝑼/𝒌 
organuli nivTierebebis Semcveloba TixebSi. stratigrafiuli 

korelacia 

𝑻𝒉/𝒌 
Tixebis mineraluri Sedgeniloba: 𝑻𝒉/𝒌 Sefardeba izrdeba 

glaukonit-muskovit-hidroqars-kaolinit-qlorit-boqsit rigSi 

 
naleqebis warmoSobis pirobebis gansazRvra 

 

 

 

 

 

Th/U>7, kontinenturi pirobebi, JangviTi 

garemo, gamofituli niadagi 

 

 

 

 

 

 

Th/U>7, zRviuri naleqebi, ruxi da 

mwvane Tixa-fiqlebi, grauvakebi 
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organuli nivTierebebis Semcveloba TixebSi 

 

 
 
 

organikiT 

mdidari 

naleqebi 

 

standartuli geofizikuri kvlevebis kompleqsi (winaRobis, neitronu-
li, akustikuri, simkvrivis karotaJi) gama speqtrometriis gareSe araefeq-
turia radioaqtiuri qviSaqvebiT (kaliumiani mindvris SpatebiT) warmo-
dgenil WrilebSi. standartul gama-karotaJis mrudze gama-karotaJis maRa-
li maCveneblebi SesaZlebelia CaiTvalos Tixian intervalebad da darCes 
interesis miRma. aseve mniSvnelovania is, rom gama speqtrometriis gamoyene-
biT forianobis gaTvlisas Sesworeba Tixianobaze ufro zustia da axlo-
saa mis realur mniSvnelobasTan. 

kidev erTi mniSvnelovani amocana, rasac emsaxureba gama speqtromet-
ria _ WrilSi organikiT gamdidrebuli Tixebis gamoyofa. 

organikiT gamdidrebul TixebSi uranis wvlili jamur radioaqtiu-
robaSi maRalia.  
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WrilSi organikiT gamdidrebuli intervalebi geofizikuri kvlevebis mixedviT da TOC 

gazomili Slamze 

 
WaburRilis burRvisas Zalze mniSvnelovania geologiur WrilSi 

Tixis tipis codna, raTa burRvis procesSi sworad iyo SerCeuli saburRi 
xsnari. magaliTad, montmorilonituri Tixa, romelic Zalian mgrZnobiarea 
wylis mimarT (jirjvdeba, did beltebad iSleba da WaburRilSi qmnis kave-
rnebs), araswori saburRi xsnaris pirobebSi, arTulebs burRvas da amitom 
xsnaris parametrebis dadgenisas unda iyos SerCeuli reagentebi, romelic 
xels SeuSlis Tixis CamoSlas. Tixis tipis dadgenas emsaxureba speqtra-
luri gama karotaJi. 

kompania Shumberger-s mier SemuSavebulia meTodika, romliTac radioa-
qtiuri elementebis 𝑇ℎ/𝑘 TanafardobiT SesaZlebelia Tixis tipis dadgena. 
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Tixebis mineraluri Sedgeniloba 

 
Tixebis mineraluri Sedgenilobis gansazRvris I magaliTi  

 
Tixebis mineraluri Sedgenilobis gansazRvris II magaliTi  
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planSeti gama speqtometriis interpretaciis SedegebiT 

 

 
 
mocemul slaidze moyvanilia planSeti, sadac naCvenebia ZiriTadi 

amocanebi, rasac emsaxureba speqtrometruli gama-karotaJi: 
Th/k  Sefardebis safuZvelze dgindeba Tixis tipi; 
Th/U Sefardeba saSualebas iZleva arsebul farTobze dadgenil iqnes 

naleqdagrovebis pirobebi. 
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U/k SefardebiT WrilSi gamoiyofa organikiT gamdidrebuli Tixebi. 
gama speqtrometriis meTodi Zalian mniSvnelovania burRvis procesis swo-
rad warmarTvisaTvis da Seucvleli geologiuri da petrofizikuri amoca-
nebis gadawyvetisas. amdenad is aucileblad unda iyos CarTuli WaburRi-
lebis kvlevis standartul (aucilebel) geofizikur kompleqsSi. 
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uak 622.279.5                                                                                                                             g. durgliSvili 
 

horizontaluri WaburRilis debitisa da drenaJis 

farTobis gaangariSeba 
 
 

referati: ganxilulia navTobis sabados damuSaveba horizontaluri WaburRilebiT da mo-
cemulia angariSi, romelic moicavs horizontaluri WaburRilis debitis gav-
lenas drenaJis farTobze, rasac didi mniSvneloba aqvs horizontaluri Wa-
burRilebis daproeqtebis dros, raTa Tavidan iqnes acilebuli WaburRilebis 
lulis drenaJis farTobebis erTimeoreze zeddeba. aRniSnuli meTodis gaTva-
liswinebiT SesaZlebelia TiToeuli WaburRilis gamomuSavebuli zonis gan-
sazRvra, rac xels Seuwyobs struqturaze axali horizontaluri WaburRilis 
daproeqtirebisas swored SeirCes misi adgilmdebareoba da lulis sigrZe.  

sakvanZo sityvebi: horizontaluri WaburRili; lulis sigrZe; debiti; drenaJis farTobi. 
 

horizontaluri da mravalluliani WaburRilebis 
konstruqciebi 1950 wlidan aris cnobili, magram im dros 
arsebuli burRvis teqnikuri pirobebi srulad ver iZleo-
da dasmuli amocanis gadaWris saSualebas. 1980-1990 wlebi-
dan SesaZlebeli gaxda mravalgantotvili horizontalu-
ri WaburRilebis burRva da maTi saSualebiT sabados da-
muSavebis xarisxis amaRleba (fenis navTobgacemis koefi-
cientis gazrda). 

horizontaluri WaburRilebis daproeqtebisas mniS-
vnelovania calkeuli horizontaluri lulis debitis da 
drenaJis farTobis codna, raTa Tavidan aicilon lulis 

drenaJis farTobebis erTimeoreze interferencia. 
zemoaRniSnuli sakiTxis aqtualurobidan gamomdinare, mocemul stati-

aSi gaSuqebulia horizontaluri WaburRilis debitis da mis mier gamomuSa-
vebuli drenaJis farTobis gansazRvris meTodika. 

horizontaluri WaburRilis debiti ramdenimejer aRemateba vertika-
luri WaburRilis debits, magram aris SemTxveva, rodesac horizontaluri 
WaburRilis debiti gacilebiT naklebia vertikaluri WaburRilis debitze. 
qvemoT mocemulia pirobebi, romlebic ganapirobebs horizontaluri lulis 
maRalproduqtiulobas: 

 horizontaluri WaburRilis lulis sigrZe da lulis mier   gada-
kveTili vertikaluri napralebis raodenoba; 

 koleqtorTan lulis Sexebis didi gverdiTi zedapiris farTobi; 

 produqtiuli fenis maRali SeRwevadoba; 

 fenis fluidebis fizikur-qimiuri parametrebi;  

 struqturaze horizontaluri WaburRilis mdebareoba da fenis gax-
snis xasiaTi; 

 horizontaluri lulis dasrulebis teqnologia. 

 
g. durgliSvili, 
სტუ–ის პროფესორი 
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horizontaluri WaburRilis ZiriTadi naklia is, rom igi awarmoebs 
erTi produqtiuli zonis drenirebas, amitom mniSvnelovania horizontal-
luri lulis daproeqtebis dros gaTvaliswinebul iqnes mis mier gamomuSa-
vebuli zonis moculoba. 

produqtiuli fenidan siTxis Mmodineba horizontaluri WaburRilis 
mimarTulebiT pirobiTad SeiZleba daiyos or nawilad: 

1.  fluidis modineba napralebidan; 
2. fluidis modineba matricidan: 

𝑞 = 𝑞𝑚 + ∑ 𝑞𝑓𝑛
𝑖=1 , 

sadac 𝑞 horizontalur WaburRilSi fluidis saerTo modenaa; 𝑞𝑚 – fluidis 

modena matricidan; 𝑞𝑓 – fluidis modena 𝑛 raodenobis napralebidan [1]. 
horizontaluri WaburRilis debitis gansazRvrisaTvis sxvadasxva 

mkvlevaris mier gamoyvanilia sxvadasxva formula. mkvlevarebma gansxva-
vebuli formulebi miiRes. maT Soris ZiriTadi gansxvaveba dakavSirebulia 
koleqtoris modelTan, miRebulia erTgvarovani da araerTgvarovani fenis 
modelebi.   

magaliTi. Tu horizontalurma WaburRilma gaxsna erTgvarovani fena, 
debitis gaangariSebisaTvis SeiZleba gamoviyenebul iqnes: d. sparlinisa da 
r. hageris; i. borisovis; f. gigeris; g. renardi - j. diupuisa da s. joSis 
formulebi. SevCerdeT g. renardi - j. diupuisa da s. joSis formulebze. 

1. g. renardisa da j. diupuis formulas aqvs saxe: 
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sadac 𝑎 koeficientia, romelic damokidebulia fluidis filtraciis geomet-

riaze: 5.0)^2//(1(25.05.0(*5.0 Wab.rLa  ; k – SeRwevadobis koeficienti, md; h – 

fenis simZlavre, m; ნავ. – navTobis siblante, sp;  – moculobiTi koeficienti; 

L – horizontaluri lulis sigrZe, m; ehR  – horizontaluri WaburRilis dre-

naJis elifsis didi radiusi, m; 
ZiriTadi gansxvaveba g. renardi - j. diupuis formulasa da s. joSis 

formulas Soris aris is, rom s. joSis formulaSi mniSvnelSi gvaqvs 
Wab.r

h
In

2
, 

xolo g. renardi - j. diupuis formulaSi 
Wab.r

h
In

2
 anu  damatebulia [2]  
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araerTgvarovani fenis SemTxvevaSi horizontaluri WaburRilis debi-
tis gaangariSebisaTvis vsargeblebT s. joSis formuliT, romelSic mocemu-

lia anizotropiis parametria  (𝛽√
𝑘ℎ

𝑘𝑣
)romlis gaTvaliswinebiT formula mi-

iRebs Semdeg saxes [3]:  
 

 

 

 

sadac 𝑄 WaburRilis debitia, m3/dR; kℎ – fenis horizontaluri SeRwevadoba, 
md; k𝑣 - fenis vertikaluri SeRwevadoba, md; ∆𝑃 – fenze depresia, kgZ/sm2. 

navTobis filtracis meqanizmi horizontaluri lulis garSemo SeiZ-
leba warmovadginoT, rogorc ramdenime vertikaluri WaburRilebis erTob-
lioba, romlebic ganTavsebulia erTi RerZis gaswvriv da amuSavebs 
limitirebuli kvebis zonas, romlis simZlavrea ℎ. 

 1-el naxazze warmodgenilia horizontaluri WaburRilis drenaJis zo-

na, romlis sigrZe aris 𝐿, kvebis simZlavris zona – ℎ, horizontaluri lulis 

orive bolos drenaJis farTobis radiusi – 𝑏 da centri moTavsebulia hori-
zontaluri lulis bolo wertilebSi. 

Tu ganvixilavT im daSvebas, rom horizontaluri lulis orive bolo 
warmoadgens vertikalur WaburRils, romelTa drenaJis zona aris naxevari 
wre 𝑏 radiusiT, maSin s. joSis mixedviT horizontaluri lulis drenaJis 
farTobi SeiZleba gamovTvaloT Semdegi ori meTodiT: 

 
nax. 1. horizontaluri lulis drenaJis zona 

 
meTodi I 

 

s. joSis mixedviT horizontaluri lulis drenaJis farTobi warmo-
dgenilia elifsiT, romlis mcire radiusia 𝑏 (romelic aseve CaiTvleba ver-
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tikaluri lulis rver. radiusad) da moTavsebulia L(2b) sigrZis mqone marT-
kuTxedis boloSi, maSin horizontaluri WaburRilis drenaJis farTobi Se-
iZleba gamovTvaloT Semdegi formuliT: 𝐴 = 𝐿 ∗ 2𝑏 ∗ 𝜋 ∗ 𝑏2, sadac 𝐴  drenaJis 

farTobia, m2; 𝐿 – horizontaluri lulis sigrZe, m; 𝑏 – elifsis patara 
RerZis naxevari (m). 

 

meTodi II 
 

 Tu gaviTvaliswinebT, rom s. joSis mixedviT horizontaluri WaburRi-
lis drenaJis farTobi aris elifsi:  

                                    𝐴 = 𝜋 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏,  
sadac 𝑎  aris elifsis didi RerZis naxevari 

                                       𝑎 =
𝑙

2
+ 𝑏. 

aRsaniSnavia, rom mocemuli ori meTodiT gaangariSeba iZleva drenaJis 
farTobis  sxvadasxva mniSvnelobas, amisaTvis rekomendebulia maTi saSualo 
mniSvnelobis aReba. 

debitis gaangariSebis dros, umetes SemTxvevaSi, saWiro xdeba horizo-
ntaluri WaburRilis drenaJis radiusis codna, romelic warmodgenilia Sem-
degi formuliT: 

                                       𝑟𝑒ℎ =
𝐴

𝜋
,  

sadac  𝑟𝑒ℎ horizontaluri WaburRilis drenaJis radiusia; 𝐴 – horizontal-
luri WaburRilis drenaJis farTobi [4]. 

statiaSi konkretul navTobis sabadoze gaburRuli horizontaluri 

WaburRilebis monacemebis mixedviT TiToeuli WaburRilisTvis, s. joSis or-

ive meTodiT, gaangariSebul iqna WaburRilis drenaJis farTobi.  
 

W
ab
u
r
R
il

is
 

pi
r
o
bi
T
i 
aR
ni
S
vn
a 

ჰო
რ

ი
ზ

ო
ნტ

ალ
უ

რ
ი
 

ლ
უ

ლ
ი

ს 
სა

წყ
ი

სი
 

დ
ებ

ი
ტ

ი
, 
(მ

3
/დ

ღ
) 

ჰო
რ

ი
ზ

ო
ნტ

ალ
უ

რ
ი
 

ლ
უ

ლ
ი

ს 
სი

გ
რ

ძე
 
(მ
) 

ჰო
რ

ი
ზ

ო
ნტ

ალ
უ

რ
ი
 

ჭ
აბ

უ
რ

ღ
ი

ლ
ი

ს 
დ

ი
დ

ი
 

რ
ად

ი
უ

სი
 
(მ
) 

ჰო
რ

ი
ზ

ო
ნტ

ალ
უ

რ
ი
 

ჭ
აბ

უ
რ

ღ
ი

ლ
ი

ს 
მც

ი
რ

ე 

რ
ად

ი
უ

სი
 
(მ
) 

ჰო
რ

ი
ზ

ო
ნტ

ალ
უ

რ
ი
 

ჭ
აბ

უ
რ

ღ
ი

ლ
ი

ს 

დ
რ

ენ
აჟ

ი
ს 

ფ
არ

თ
ო

ბ
ი
 
 

ჯ
ო

შ
ი

ს 
I 

მე
თ

ო
დ

ი
თ
 

(მ
2
) 

ჰო
რ

ი
ზ

ო
ნტ

ალ
უ

რ
ი
 

ჭ
აბ

უ
რ

ღ
ი

ლ
ი

ს 

დ
რ

ენ
აჟ

ი
ს 

ფ
არ

თ
ო

ბ
ი
 

ჯ
ო

შ
ი

ს 
II

 მ
ეთ

ო
დ

ი
თ
 

(მ
2
) 

ჯ
ო

შ
ი

ს 
I 

დ
ა 

II
 

მე
თ

ო
დ

ი
თ
 

გ
ას

აშ
უ

ალ
ებ

უ
ლ

ი
 

მნ
ი

შვ
ნე

ლ
ო

ბ
ებ

ი
 
(მ

2
) 

A 200 402 525 324 590121 534114 562117 

 80 402 331 130 157586 135114 146350 

 30 402 250 50 48050 39407 43728 

B 45 140 81 151 43281 38405 40843 

C 170 522 424 276 527336 465385 496361 

 50 522 335 81 105165 86984 96074 

D 182 524 557 295 582418 515949 549183 

E 34 383 383 227 335683 298298 316990 

F 230 82 414 373 498037 484885 491461 

D 25 508 353 130 328800 285112 306956 
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me-2 naxazze mocemulia TiToeuli WaburRilis drenaJis farTobis mniS-
vneloba misi debitidan gamomdinare. Sesabamisad, didi drenaJis farTobi 
ukavSirdeba WaburRilis sawyis debits, romelic pirvel etapze ufro ma-
Rali mniSvnelobis iyo, vidre mogvianebiT. naxazze naTlad Cans WaburRile-
bis drenaJis farTobebis erTimeoreze zeddeba, aseve gamoumuSavebeli far-
Tobebis mixedviT struqturaze moiZebna daumuSavebeli zonebi, sadac SesaZ-
lebelia gaiburRos axali horizontaluri WaburRilebi. cxrilSi mocemu-
lia zemoaRniSnuli formulebis gamoyenebiT miRebuli ricxviTi mniSvnelo-
bebi. 

aRniSnuli meTodis gamoyeneba calkeuli sabadoebisaTvis, romelTa da-
muSaveba xdeba an igegmeba horizontaluri WaburRilebiT, saSualebas iZleva 
ganisazRvros horizontaluri WaburRilebis daproeqtebis adgilmdebareoba, 
amasTan aucilebelia struqturaze napralebis gavrcelebisa da maTi orien-
taciis Sesaxeb codna. 

 

 
nax. 2. horizontaluri WaburRilebis ganlagebis sqema Sesabamisi drenaJis farTobebiT 
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ნავთობსარეწაო ტექნოლოგია და მისი პრიორიტეტული 

მიმართულებები 
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შემდგომ ეტაპზე ნავთობსარეწაო ტექნოლოგია ითვალისწინებს ნავთობმოპოვე-

ბის პროცესების ქიმიზაციას, რაც უკავშირდება ქიმიური რეაგენტების, კერძოდ,  ბლოკ–

პოლიმერების, დეემულგატორების და დეპრესანტების გამოყენებას, ნავთობის მოდინე-

ბის ინტენსიფიკავიის მიზნით. ნავთობსარეწაო ქიმიის თანამედროვე პრიორიტეტული 

მიმართულებების შესაბამისად საჭიროა შეიქმნას მაღალეფექტური ქიმიური რეაგენ-

ტების წარმოების ბაზური ასორტიმენტი. კერძოდ, დეემულგატორები, ინჰიბიტორები, 

დეპრესანტები, პარაფინის და მარილიანი ნალექების წარმოქმნის საწინააღმდეგო პრეპა-

რატები. ნავთონსარეწაო მრეწველობაში ქიმიზაციის დანერგვის მიზნით  აუცილებელია 

და მნიშვნელოვანი ქიმიური რეაგენტების წარმოების ორგანიზება და ტრანზიტი. ქვე-

მოთ, ცხრილში მოგვყავს ზოგიერთი ქიმიური რეაგენტების წონითი  რაოდენობა (ათასი 

ტონა), რომელიც გამოყენებულ იქნა ნავთობის მოპოვების ტექნოლოგიური პროცესების 

მართვაში 1980–2006 წლებში [1]. 
                                                             

                                                                  ცხრილი 1 

ტექნოლოგიური  ოპერაციების დასახელე-

ბა.  

1980 წ. 1990 წ. 1993 წ. 1996 წ. 2006 წ. 

ნავთობიანი ფენის ფიზიკურ-ქიმიური 

დამუშავება 

51,2 181,3 77,4 58,6 52,1 

ანტიკოროზიული   დამუშავება 112,3 72,7 54,6 45,2 50,0 

პარაფინის ნადების წარმოქმნის შემცირება 3,0 4,6 2,7 2,2 2,2 

წარმოქმნილი პარაფინის ნადების ლიკვი-

დაცია 

10,0 66,2 62,1 52,1 10,3 

მარილიანი ნალექის ლიკვიდაცია 1,5 2,7 1,7 1,2 2,2 

ნავთობის მომზადება ტრანსპორტირები-

სათვის. 

31,5 36,5 27,3 22,7 22,0 

სულ  (ათასი ტონა) 209,5 364 225,8 182 138,8 

 

ნავთობსარეწაო ტექნოლოლოგია  გულისხმობს ნავთობისა და გაზის საბადოების  

ექსპლუატაციას და ათვისებას აპრობირებული და ინოვაციური ტექნოლოგიების  გამო-

ყენებით. ფენში ნავთობგაცემის კოეფიციენტის ზრდა უშუალოდ არის დაკავშირებული 

გამოყენებული ტექნოლოგიური სითხეების სახეობასა და თვისებებზე. ტექნოლოგიური 

სითხეები, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს ისეთ პარამეტრებსა და პროცესებზე, როგო-
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რიცაა: ქანის დასველების ინტენსიფიცირება; ქანის ზედაპირული დაჭიმულობის შემცი-

რება; ნავთობის გამოდევნა ფენის გაწყლოვანებისა და ჰიდროფობიზაციის დროს.  

ქიმიური რეაგენტების გამოყენება ნავთობსარეწაო პრაქტიკაში წარმოებს ნავთო-

ბის მოპოვების ყველა ეტაპზე და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ნავთობის დებიტზე. 

ასე, მაგალითად, ინჰიბიტორების გამოყენება პარაფინის ნადებისა და მარილოვანი ნა-

ლექების ლიკვიდაციის მიზნით უზრუნველყოფს ჭაბურღილის დებიტის ზრდას 5–6-

ჯერ, ხოლო დეემულგატორების გამოყენება მნიშვნელოვნად ზრდის გამოყენებული 

ნავთობის ხარისხს [1]. 

თანამედროვე ეტაპზე სპეციალიზებული სამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტი  

ყაზახეთის ნავთობისა  და გაზის  ინსტიტუტი Каспиймунайгаз მუშაობს მსოფლიოს 

ისეთ უმსხვილეს ნავთობკომპანიებთან, როგორიცაა Тенгизшев ройл, Норт Каспиан 

Оперейтинг Компани, АО СНПС-Актобемунайгаз. აღნიშნული კომპანიები უშუალოდაა 

დაკავშირებული საქართველოს ნავთობკომპანიებთან, მათ შორის ბათუმის ნავთობისა 

და გაზის სატრანზიტო ტერმინალთან, რომელიც ძირითადი  საწარმოო პრაქტიკული 

ბაზაა ბსუ-ის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ნავთობის და გაზის სპეციალობის სტუდე-

ნტებისათვის. 

 

 
სურ.1. ყაზახეთის ნავთობისა  და გაზის  სპეციალიზებული სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის 

საცდელი ლაბორატორია 

 

 აღნიშნული ფირმის ლაბორატორიები აღჭურვილია უნიკალური აპარატურით,    

როგორიცაა ფრანგული ფირმის დანადგარი PVT FLUID-EVAL. იგი  უზრუნველყოფს კომ-

პიუტერული მართვის სისტემით ფენის ფლუიდების ფიზიკური და თერმოპლასტიკ-

ური თვისებების შესწავლას, ACES-200. ფილტრაციული აპარატი გამოიყენება ფარდო-

ბითი შეღწევადობის განსაზღვრისათვის, ხოლო ავტომატური სატურატორი AST-600 და 

ულტრაცენტრიფუგა – ნავთობიანი ფენის კაპილარული პროცესების შესწავლისათვის. 
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სურ.2 . ნავთობიანი ფენის  თერმოდინამიკური კვლევის ლაბორატორია [2] 

 

ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო გამოცდილების ბაზაზე (ნავთობი-

სა და გაზის  კვლევის დარგში) ევროპული  სამრეწველო კომპანია  PSL Systemtechnik -ის 

მიერ შემუშვებულია და წარმოდგენილი ასფალტფისოვანი პარაფინული ნადების კვლე-

ვის ტექნიკური აღჭურვილობა და ლაბორატორიული კომპლექსი.  

 

                       

 
სურ.3. ლაბორატორიული ხელსაწყოების  – Flocculation Tester FT5  საერთო ხედი 

              

გამოყენების სფერო: 

 ასფალტენების და პარაფინების ნალექის განსაზღვრა; 

 მყარი ფაზის რაოდენობრივი განსაზღვრა; 

 ნედლი ნავთობის მდგრადობა დაჟანგვის მიმართ; 

 სისტემის მუშაობა კომპიუტერის გამოყენებით და მის გარეშე; 

 მუშაობს  ძალიან შავი, მაღალი სიბლანტის მქონე ნავთობის დროს. არ საჭი-

როებს ნიმუშის გათხევადებას (გათხევადების შემთხვევაში აუცილებელია  

ნიმუში დავაყოვნოთ 40–80 საათი, ფაზური წონასწორობის დამყარების მიზ-

ნით). 
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                        Turbulence Rheometer (TR) PSL Systemtechnik 

                       

 
სურ.4. ანტიტურბულენტული მისართების ლაბორატორიული  გამოცდის სტენდის საერთო ხედი   

 

                         გამოყენების სფერო: 

 ანტიტურბულენტული  მისართების  თვისებების კვლევა;   

 ანტიტურბულენტული  მისართების  ეფექტურობა და  ოპტიმიზაცია; 

 მისართის  გამოცდა  ხანგრძლივი  ექსპლუატაციის  პირობებში; 

 მისართის ხარისხის კონტროლი. 
 

 
სურ.5.  ნავთობგაცემის პროცესების  მოდელირების, სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია. ქ. პერმი. 

614990;  ტელ. +7 (342) 219-85-44, e-mail: aam@pstu.ru 

 

ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე აპარატურითა და მოწყობილობით, 

როგორიცაა:                    

mailto:aam@pstu.ru
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სურ.6. დანადგარი ფარდობითი და  ეფექტური    

შეღწევადობის განსაზღვრისათვის                                 

 

კერნის   დიამეტრი – 26 и 63 მმ; 

სიგრძე  – 90 მმ, 300 ბარი წნევის  პირობებში 

 

 

 

 

 

სურ.7.  ფოროზიმეტრი  UltraPoroPerm-500 

             

ტექნიკური მახასიათებლები: 

კერნის დიამეტრი – 26 და30 მმ, 

სიგრძე – 50 მმ;  

შეღწევადობა დიაპაზონით – 0.01-დან – 2–მდე 

დარსი; 

ფორიანობა – 0-დან 40%-მდე 

 

 
 

სურ. 8.როტაციული ვისკოზიმეტრი  RHEOTEST RN   

დინამიკური სიბლანტის განსაზღვრისათვის  

0,5- 107 მპა. წმ ;   T=10 - 150 °С-ის დროს 
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სურ. 9. ავტომატური ტენზომეტრი   тр К-11 

ზედაპირული დაჭიმულობის  განსაზ-

ღვრისათვის, ფაზათა შორის  გამყოფ  

ზედაპირზე; 1 -დან  999  მ ნ/მ–მდე  

 

 

 

 

 

სურ. 10. კომბინირებული საზომი ‘’SevenMulti»   

ტექნიკური  მონაცემები:   

მჟავიანობის  განსაზღვრა დიაპაზონით 1.99-

19.9PH 

 ელექტროგამტარობის  განსაზღვრა 1-დან 100 

მკ.სმ/სმ-მდე. 

მარილშემცველობის  განსაზღვრა  • 0.01 მგ/ლ -

დან 1000  გ/ლ; 

კუთრი  წინაღობის  განსაზღვრა 0–2000 მ.სმ 

;  

         

 

 

 

                               

ლიტერატურა 

 

1. Лебедев Н.А. Нефтепромысловая химия. Нефть. Газ. Промышленность.№5. 

2006. 
2. http://www.findpatent.ru/patent/250/2503878.html. Лабораторный комплекс для 

исследования асфальтосмолопарафиновых отложений, газогидратов и 

противотурбулентных присадок. 

http://www.findpatent.ru/patent/250/2503878.html
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uak 622.244.442                                              g. varSalomiZe, i. goguaZe,  

 v. xiTariSvili, n. maWavariani 
 

WaburRilebis burRvis Tanamedrove xerxebis 

gamoyeneba madneulis polimetaluri sabados 

saydris-yaCaRianis oqros mopovebis ubanze 
 

referati: madneulis polimeტალური sabados saydris-yaCaRianis oqros mopovebis ubanze 

WaburRilebis burRva warmoebs inglisuri saburRi Carxis 𝑏𝑜𝑖𝑙𝑒𝑠 saSualebiT. 

saburRi milebis CaSveba-amoRebis operaciebis Sesasruleblad saWiro drois 

Sesamcireblad gamoiyeneba kanaduri mosaxsneli kernmimRebi iaraRi, rac sag-

rZnoblad amaRlebs WaburRilis burRvis teqnikur-ekonomikur maCveneblebs. 

burRviTi samuSaoebis efeqturobis gazrdis mniSvnelovani faqtoria aseve 

uTixo polimeruli saburRi xsnaris gamoyenebac, romelic damzadebulia avst-

riuli "𝐴𝑆 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟" polimeruli danamatis fuZeze. 

amrigad, WaburRilis burRvisas axali teqnikuri saSualebebisa da inovaci-

uri teqnologiebis gamoyenebam burRvis meqanikuri siCqare 7,4 m/sT-mde gazarda. 

sagrZnoblad gaaumjobesa WaburRilebis gayvanis samuSao drois balansi, 40%-

iT gazarda sufTa burRvaze daxarjuli samuSao dro da burRvis warmadoba 800 

m.Carx/Tve-mde aamaRla. 

sakvanZo sityvebi: oqros mopoveba; WaburRilebis burRva; polimeruli danamati; mosaxsneli 

kernmimRebi. 

 
madneulis polimetalu-

ri sabados saydris-yaCaRianis 
oqros mopovebis ubanze ibur-
Reba WaburRilebi, romelTa mi-
zania oqros Semcveli produ-
qtiuli fenebisa da ZarRvebis 
Zieba, romelic 40_50 m inter-
valSi mdebareobs. WaburRile-
bis burRva ZiriTadad warmoebs 
inglisuri saburRi CarxiT 
𝐵𝑜𝑖𝑙𝑒𝑠 , romelsac maRali teq-
nikuri maxasiaTeblebi aqvs. sa-
burRi milebis CaSveba-amoRebis 
operaciebis Catarebis gareSe kernis amosaRebad 
gamoyenebul iqna kanaduri mosaxsneli kernmimRebi 

iaraRis kompleqsi, romelmac sagrZnoblad Seamcira am operaciebis Sesasru-
leblad saWiro dro. WaburRilebis recxva warmoebda uTixo polimeruli 
saburRi xsnarebiT, romelic damzadebuli iyo avstriuli 𝐴𝑆 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟 -is 
fuZeze. saydris-yaCaRianis oqros mopovebis ubanze erTdroulad iburReba 
ori WaburRili, orive 𝐵𝑜𝑖𝑙𝑒𝑠-is tipis inglisuri CarxiT [1-3]. 

 
 

irakli goguaZe, 

sainJinro akademiis sapa-

tio akademikosi, fiz.-

maT. mecn. doqtori, 

profesori 

 

guram varSalomiZe, 

saqarTvelosa da ukrainis sainJin-

ro akademiebiis akademikosi, saqar-

Tvelos sainJinro akademiis vice-

prezidenti, stu-is `navTobisa da 

gazis teqnologiis~ departamentis 
ufrosi, saqarTvelos erovnuli 

premiis laureati, teqnikur mecnie-

rebaTa doqtori, profesori  
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 gansaxilveli gaburRuli Wa-
burRilis geologiur-teqnikuri piro-
bebi mocemulia 1-el cxrilSi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
cxrili 1 

WaburRilis gayvanis geologiur-teqnikuri pirobebi 

burRvis 
interv-
ali, m 

qanebis 
geologi-

uri 
daxasiaTeba 

garTul-
ebebi 

qanebis 
katego-

ria 
burRva-
dobis 

mixedviT 

dax-
ris 
kuT-
xe, ° 

WaburR-
ilis 

konstr-
uqcia 

gvirgvi-
nebis 

tipebi da 
diametri, 

mm 

sabu-
rRi 

mileb-
is 

diame-
tri, mm 

samag-
ri 

mileb-
is 

diame-
tri, mm 

0-15 
nayari 
qanebi 

kedlebis 
Camoqceva 

da 
saburRi 
xsnaris 
STanTqma 

VIII-IX 60 

 

𝐻𝑊 − 112 
112 

93 108 

15-55 kvarcebi 
saburRi 
xsnaris 
STanTqma 

VIII-IX 60  𝐻𝑄 − 96 96 83  

55-110 

tufebi, 

ქalkopi-
ritebi, 
piritebi 

burRvis 
normal-

uri 
pirobebi 

IX-X 60  𝐻𝑄 − 76 76 63  

 

𝐵𝑜𝑖𝑙𝑒𝑠-is tipis inglisuri saburRi Carxis teqnikuri daxasiaTeba: Carxis 
masa, kg – 6000; 

    WaburRilis daxris kuTxe, grad. _0_360; 
    Spindelis Siga diametri, mm _151; 
    Spindelis svla, mm _ 1000; 
    saburRi iaraRis brunvaTa sixSiris diapazoni, br/wT  

I siCqare _ 500_900; 
II siCqare _ 1000_2000; 
III siCqare _ 2000_3000. 

𝐵𝑜𝑖𝑙𝑒𝑠-is tipis saburRi Carxis kompleqsSi Sedis: 
amZravi _ Sigawvis 6-cilindriani Zrava simZlavriT, kvt _20; 
anZa _ teleskopuri tipis. 
anZis daxasiaTeba: simaRle, m _ 9; sanTlis sigrZe, m _ 6; tvirTamweoba, 

kg _ 2500;  anZis masa, kg _ 3500. 

 
ვ. ხითარიშვილი, 

saqarTvelos sainJinro 

akademiis namdvili wevri 

(akademikosi), akademiuri 

doqtori, stu-is 

profesori 

 
nodar maWavariani, 

akad. doqtori, stu-is 

profesori 
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nax. 1. mosaxsneli kernmimRebi iaraRi 

1. saTavsi 
2. samagri saWeri 
3. zambara 
4. saWeri 
5. sakisris kvanZis Tavi 
6. mimRebi 
7. samagri 
8. sagduli raza 
9. sagduli 
10. sayrdeni raza 

11. samagri 
12. samagri 
13. sadguli 
14. sabjeni rgoli 
15. damSvebi sagduli 
16. saketi 
17. kuTxviliani Rero 
18. gamrTveli 
19. disko 
20. sarWi 

21. Rero 
22. samagri sakidi 
23. samagri zambara 
24. saketi 
25. Siga mili 
26. sapoxis miwodebis 

adgili 
27. burTula 
28. saCeri 
29. kernmimRebi 

30. rgoluri saketi 
31. Siga amwe 
32. rgoli 
33. saxraxni 
34. saketi 
35. saCeri 
36. stabilizatori 
37. rgoli 
38. proteqtori 
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nax. 2. overSotis anakrebi 

1. bagiri  
2. saTiTe 
3. rgoli 
4. caluRi 
5. rgoluri SemaerTebeli 
6. saketi 
 

7. sapoxis miwodebis adgili 
8. CamSvebi 
9. mili 
10. saketi  
11. Rero 
12. saketis garsamosi (saxelo) 
 

13. samagri 
14. xraxni 
15. samagri 
16. overSotis Tavi 
17. amwevi rgoli 
18. amwevis sataci 
19. samagri 

 
WaburRilebis burRvisas gamoiyeneba kanaduri mosaxsneli kernmimRebi 

iaraRi, romelic saSualebas iZleva saburRi milebis CaSveba-amoRebis opera-
ciebis Casatarebeli dro sagrZnoblad Semcirdes. mosaxsneli kernmimRebi 
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iaraRis gamoyenebiT CaSveba-amoRebis operaciebi tardeba kernmimRebi milis 
kerniT Sevsebisas (1-el nax-ze warmodgenilia mosaxsneli kernmimRebi iar-
aRi), romlis amoReba saburRi kolonis amouReblad warmoebs bagirisa da 
overSotis saSualebiT (me-2 nax-ze naCvenebia overSoti). mosaxsneli kern-
mimRebi iaraRis gamoyenebam sagrZnoblad gaaumjobesa WaburRilebis burRvis 
drois balansi, 40 % -iT gazarda sufTa burRvaze daxarjuli dro [4,5]. 

mosaxsneli kernmimRebi iaraRis muSaobis efeqturoba damokidebulia 
gamoyenebuli gvirgvinebis tipsa da xangamZleobaze.  

saydris-yaCaRianis oqros mopovebis ubanze gamoiyeneba 𝐻𝑊 − 112, 𝐻𝑄 −

93, 𝐻𝑄 − 76 impregnirebuli almasebiani gvirgvinebi maRali SromiTi resur-
siT da mosaxsneli kernmimRebi iaraRi WaburRilebis burRvisas. 

me-2 cxrilSi  mocemulia WaburRilebis burRvisas sxvadasxva interva-
lSi gamoyenebuli kernmimRebi milebisa da impregnirebuli almasebiani gvi-
rgvinebis diametrebi [6,7].  

cxrili 2 
kernmimRebi milebisa da impregnirebuli almasebiani gvirgvinebis diametrebi 

burRvis 

intervalebi, 

m 

kernmimRebi 

milis gare 

diametri, mm 

kernmimRebi 

milis Siga 

diametri, mm 

impregnirebuli 

almasebiani 

gvirgvinebis marka da 

gare diametri, mm 

impregnirebuli 

almasebiani 

gvigvinebis Siga 

diametri, mm 

0-15 81 76 
(𝐻𝑊 − 112) 

112 
78 

15-55 67 62 
(𝐻𝑄 − 96) 

96 
64 

55-110 49 44 
(𝐻𝑄 − 76) 

76 
46 

 
madneulis polimetaluri sabados saydris-yaCaRianis oqros mopovebis 

ubanze WaburRilebis burRvisas gamoiyeneba uTixo polimeruli saburRi 
xsnari, romelic damzadebulia avstriuli 𝐴𝑆 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟 polimeruli danamatiT. 
𝐴𝑆 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟 -is Semcveloba saburR xsnarSi 0,01_0,02 % -ia. saburRi xsnaris 
parametrebia:  

simkvrive, kg/m3 _1010_1020; 
siblante, wm _ 20_25; 
wyalgacema, sm3/30wT _ 4_6; 
qerqis sisqe, mm _ afski; 
qviSis Semcveloba, % _1. 
SerCeul uTixo polimerul saburR xsnars aqvs maRali SemzeTi Tvise-

bebi, rac almasebiani gvirgvinebiT burRvisas xels uwyobs saburRi iaraRis 
brunvas maRal, 2000_3000 br/wT sixSireebze da sagrZnoblad zrdis burRvis 
meqanikur-ekonomikur maCveneblebs. 𝐴𝑆 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟-is fuZeze damzadebuli saburRi 
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xsnari amagrebs Camoqcevad, aramdgrad WaburRilis kedlebis Semadgenel qa-
nebs, am xsnarebs aqvs maRali siblante da kolmataciis unari, rac amcirebs 
saburRi xsnarebis STanTqmas napralovan xsnarebSi. 

uTixo polimerul saburR xsnarebs aqvs fsevdoplastikuri xsnaris 
Tviseba, rac imaSi gamoixateba, rom maRal siCqareebze mcirdeba misi sibla-
nte, rac xels uwyobs mongreuli qanis nawilakebis (Slamis)kargad amotanas 
sangrevidan. gamokvleul iqna 𝐴𝑆 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟-ebis fuZeze damzadebuli uTixo da 
Tixamcire polimeruli saburRi xsnarebis gamoyenebisas almasebiani gvi-
rgvinebis (76 mm da 96 mm) diametrebis damokidebuleba burRvis meqanikur 
siCqareze, saburRi iaraRis 1000_3000 br/wT sixSireebze brunvisas (nax. 3). 
gamokvlevebma aCvena, rom saburRi iaraRis 3000 br/wT sixSireebze brunvisas 
uTixo polimeruli saburRi xsnarebis gamoyeneba, 76 mm diametris mqone al-
masebiani gvirgvinebiT, WaburRilebis gayvanisas burRvis meqanikur siCqares 
zrdis 7,4 m/sT-mde, xolo Tixamcire xsnarebis gamoyenebisas burRvis meqani-
kuri siCqare 6,8 m/sT-is tolia, 76 mm diametris mqone almasebiani gvirgvine-
biT WaburRilebis burRvisas; 96 mm diametris almasebiani gvirgvinebiT Wa-
burRilebis gayvanisas uTixo polimeruli saburRi xsnarebis gamoyenebisas 
burRvis meqanikuri siCqare 6,5 m/sT-is tolia, xolo Tixamcire polimeruli 
saburRi xsnarebis gamoyenebisas _ 5,9 m/sT-is. orive tipis polimeruli sabu-
rRi xsnarebiT WaburRilebis gayvanisas garTulebebi burRvis procesSi ar 
SeimCneoda. gamokvlevebis Sedegebma aCvena uTixo polimeruli saburRi xsna-
rebis upiratesoba Tixamcire xsnarebTan SedarebiT. 

 
nax. 3. almasebiani gvirgvinebis diametrebis damokidebuleba burRvis meqanikur siCqaresTan 

uTixo da Tixamcire polimeruli saburRi xsnarebis gamoyenebisas 

1,2 – 76 mm diametris almasebiani gvirgvinebiT burRva; 

3,4 – 93 mm diametris almasebiani gvirgvinebiT burRva; 

1,3 – uTixo polimeruli saburRi xsnarebi; 

2,4 – Tixamcire polimeruli saburRi xsnarebi 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ saqarTvelos navTobi da gazi~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GEORGIAN OIL  AND   GAS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,НЕФТЬ И ГАЗ ГРУЗИИ" 
 

 

vtwybtht,f    -   ,ehqdbc f[fkb ntmybrf lf ntmyjkjubf6 vfhsdbc fdnjvfnbpt,ekb cbcntvt,b      -   SCIENCE 

110 

131, 2016 

daskvna 

 

amrigad, zemoaRniSnulidan Cans, rom madneulis polimetaluri sabados 
saydris-yarCaRianis oqros mopovebis ubanze WaburRilebis burRva warmoebs 
inglisuri saburRi Carxis 𝑏𝑜𝑖𝑙𝑒𝑠 saSualebiT, CaSveba-amoRebis operaciebi 
tardeba kanaduri mosaxsneli kernmimRebi iaraRis daxmarebiT, xolo Wabur-
Rilis recxvisaTvis gamoiyeneba avstriuli 𝐴𝑠 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟 polimeruli danamatis 
fuZeze damzadebuli uTixo xsnari. burRvis Tanamedrove meTodebiT Wabur-
Rilis gayvanam SesaZlebeli gaxada burRvis warmadobis amaRleba 800 m 
Carx/Tve-mde, sagrZnoblad gaaumjobesa samuSao drois balansi, 40%-iT gaza-
rda sufTa burRvaze daxarjuli dro, aseve sagrZnoblad aamaRla burRvis 
meqanikuri siCqare da WaburRilis gayvanis teqnikur-ekonomikuri maCveneb-
lebi. 
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უაკ 622.323                                                                                ნ. მამულაიშვილი, ა. ართმელაძე 

 

zRvruli moculobiTi sicarielis gaangariSeba 
tankeriT navTobis gadazidvis dros 

 
wwaarrddggeenniilliiaa  eenneerrggeettiikkiissaa  ddaa  ssaaiinnJJiinnrroo  aakkaaddeemmiiiiss  ssaappaattiioo  aakkaaddeemmiikkoossiiss,,  ffiizz..--mmaaTT..  mmeeccnn..  aakkaadd..  

ddooqqttoorriiss,,  pprrooffeessoorr  ii..  ggoogguuaaZZiiss  mmiieerr  

 
რეფერატი: განხილულია სამაგისტრო პროექტით გათვალისწინებული ტანკერის მოცულობის ზღვრული 

სიცარიელის ანგარიში ნავთობის  გადაზიდვის  დროს.   

საკვანძო სიტყვები: ნავთობი; გადამზიდი; ზღვრული; მოცულობითი; სიცარიელე; ტანკის მოცულობა. 

  

 დღეისათვის ბათუმის ნავსადგური საზღვაო გზებით დაკა-

ვშირებულია მსოფლიოს ყველა საზღვაო ქვეყანასთან. იგი არის 

სატრანსპორტო კვანძი, რომელიც აერთიანებს საზღვაო ტრან-

სპორტს და მილსადენებს. ბოლო წლებში ბათუმის საზღვაო სა-

ვაჭრო ნავსადგურის ტვირთბრუნვა საგრძნობლად გაიზარდა. ნავ-

სადგურის მთლიანი ტვირთბრუნვის 80–82% მოდის ნავთობისა და 

ნავთობპროდუქტების გადატვირთვაზე.   

ნავთობის საზღვაო ტანკერით გადაზიდვისას  ერთი კლიმა-

ტური გარემოდან სხვა მომატებული   ტემპერატურის  მქონე პირო-

ბებში  ადგილი აქვს  ტვირთის ტემპერატურული პარამეტრების ცვლილებას. კერძოდ, 

ტემპერატურის გაზრდისას ტვირთი ფართოვდება. ამ დროს ადგილი აქვს სითხის სი-

მკვრივის  შემცირებას და ნაჯერი ორთქლის წნევის  ზრდას. ამიტომ, თხევადი (მსუ-

ბუქი და აქროლადი) ტვირთით შევსებისას აუცილებელია ტანკში დატოვებულ იქნეს 

თავისუფალი მოცულობა ანუ სიცარიელე, რაც უზრუნველყოფს ნავთობ-ტვირთის 

უსაფრთხო  გადაზიდვას დანაკარგების გარეშე.  

 

 
                 ნახ. 1. ნავთობმზიდი  ტანკერის ძირითადი შიგა განლაგება 

1.გემბანი; 2.ნავთობით დატვირთული ტანკები; 3.სამანქანო განყოფილება; 4.ტუმბოების  ოთახი; 5. 

ორმაგი კორპუსი; 6. ხიდური; 7. საწვავის სათავსი 

 
ნ.მამულაიშვილი , 

ბსუ-ის  ასოც. 

პროფესორი 
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ტანკში ჩასატვირთი ტვირთის რაოდენობა განისაზღვრება  სპეციალური მრიც-

ხველების და საკალიბრო მოწყობილობების  მეშვეობით. მრიცხველი იდგმება ნავთობ-

ბაზაში ან ნავთობ–ტვირთის შესანახ რეზერვუარებთან. გადამზიდავის ინტერესებიდან 

გამომდინარე, ტვირთის რაოდენობა აღირიცხება ორი ხერხით: 

 ტანკის მოცულობის  ზღვრული  სიცარიელის გაანგარიშების მეთოდით; 

 საზომი ხელსაწყოების გამოყენებით, სითხის დონის გაზომვით თითოეულ 

ტანკში (მიახლოებითი მეთოდი). 

ტანკერის    გვერდითი        ჭრილი

 
ნახ. 2. ტანკის (ტრიუმის) გვერდითი ჭრილი 

 

          ზოგადად, თხევადი ტვირთის  გადასაზიდად ტანკის (ტრიუმის) შევსება  დასაშვე-

ბია 98%-ით; დარჩენილი 2% უსაფრთხოების კოეფიციენტია და ითვალისწინებს  თხევა-

დი ტვირთის სავარაუდო გაფართოებას, ამიტომ  გამოყენებულ  იქნა სახელმწიფო სტან-

დარტი (ГОСТ 1510-84), რომელიც ითვალისწინებს ტანკის მოცულობის ზღვრული სი-

ცარიელის ზუსტ გაანგარიშებას [1]. იმისათვის, რომ დავითვალოთ მოცულობითი სიცა-

რიელის მინიმალური რაოდენობა, აუცილებელია ვიცოდეთ თხევადი ტვირთის სიმკვ-

რივე 20\4 და t1 ტვირთის ტემპერატურა ტანკერის დატვირთვის დროს.  

გადასაზიდი  ტვირთის  მასა  

Q = Wpt,                                                                   (1) 

სადაც Q ტვირთს მასაა; W – ტვირთის მოცულობა; t – ტვირთის სიმკვრივე მოცემულ  

ტემპერატურაზე. 

სტანდარტის  მიხედვით  T= 200 C-ზე    

Q=V [ρ±(t°-20)ά],                                                            (2) 

სადაც Q  პროდუქტის მასაა, კგ; V – ჩასხმული პროდუქციის მოცულობა მ³; ρ –  პრო-

დუქტის სიმკვრივე 20°ტემპერატურაზე (საპასპორტო სიმკვრივე), კგ/მ³ ან გ/სმ3; t°– პრო-

დუქციის ფაქტიური ტემპერატურა გაზომვის პროცესში; ά – სიმკვრივის ტემპერატუ-

რული შესწორების კოეფიციენტი. 

ტემპერატურის სხვაობის დროს (20°C ტემპერატურასთან), თუ ფაქტიური ტემპე-

რატურა 20°C-ზე მეტია, მაშინ ტემპერატურული შესწორება სიმკვრივის სიდიდეს აკლ-

დება, წინააღმდეგ შემთხვევაში – ემატება. ά სიდიდის მნიშვნელობა აიღება სპეცია-

ლური ცხრილიდან [2]: 
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•  შერჩეული ტანკის მოცულობა 9270 მ³-ის ტოლია; 

• გადასაზიდი ტვირთის, ნავთობის სიმკვრივე პასპორტული მონაცემებით – 

𝑑 20/4 = 0,845;  

• სიმკვრივის შესწორების კოეფიციენტი, ნავთობის გაფართოების დროს – 1°С =

0,001424;  

• ტვირთის სავარაუდო ტემპერატურა ტანკის დატვირთვის დროს – 𝑡𝑚𝑖𝑛=10°С  

• წყლის სავარაუდო ტემპერატურა რეისში - 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 30°С. 

•  ნავთობის სიმკვრივე  t=10°С-ის  დროს: 

с𝑚𝑎𝑥 = 𝑑20/4 +  0.001424 (20° −  10°)  =  0,845 +  0,01424 =  0.8592; 

ნავთობის სიმკვრივე  t = 30°С; 

с𝑚𝑖𝑛 = 0,845 +  0.001424 (20° −  30°) =  0,845 −  0,01424 =  0,8307; 

• ტანკის დასაშვები მოცულობა  ტოლია:  

limWT=0,98 * 9270 მ3 = 9084.6 მ3; 

•  ტვირთის წონა с𝑚𝑖𝑛-ის  დროს : 

𝑃𝑇 =  𝑙𝑖𝑚𝑊𝑇с𝑚𝑖𝑛  =  9084.6  ∗  0,83076 = 7547 ტ. 

• მიღებული რიცხვი გვიჩვენებს ტანკში ჩატვირთული ტვირთის მაქსიმალურ 

რაოდენობას – 7547 ტ; 

𝑙𝑖𝑚𝑊ტვ = 𝑃𝑇/с𝑚𝑖𝑛  =  7547/ 0.8592 =  8783.75 მ3. 

• ამგვარად, სათადარიგო სიცარიელე ტანკში 

𝑊 = 𝑊𝑇 −  𝑙𝑖𝑚𝑊ტვ =  9270 −  8783.75 =  486.25 მ3. 

 

ლიტერატურა 

 

[1]. http://www.allbest.ru/  Эксплуатация нефтеналивного танкера. 

[12].  Белоусов Л.Н., Корхов Я.Г  Технология морских  перевозок  грузов. М., 2012 г. 
 
 
 
 

 

http://www.allbest.ru/
http://seatracker.ru/viewtopic.php?t=80
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ვ. კოპალეიშვილი,  

საინჟინრო აკადემიის აკადემიკო-

სი, „სამსხმელო წარმოებისა და 

ახალი ტექნოლოგიების პროცესე-

ბის“ მიმართულების ხელმძღვანე-

ლი, პროფესორი 

უაკ   669.1.017:621.774.35                                       v. kopaleiSvili, n. mumlaZe,  
z. tabataZe, m. Tabagari, o. barbaqaZe, r. baqraZe 

 
 

ualuminod, mxolod <Si+Mn>-iT arasrulad 

ganJanguli, seleqtirebuli folad 3 mS-is srulad 

ganJangvis xerxi, gankuTvnili  100 mm uwyvetad 

Camosasxmelad uCd-ze 

 
 

reziume: ganmJangvelebidan 𝐴𝐼-is iZulebiTi amoRebiT arasrulad ganJanguli cudi xaris-
xis liToni miiReba, romelsac emateba or eleqtrorkalur RumelSi  warmoqmni-
li, ukontrolod darCenili atomuri azoti. miznad davisaxeT am mdgomareobis 
mogvareba. foladis gaSvebisTanave cicxvSi vawvdiT saWiro aluminis 50%-s 
(5kg𝐴𝐼), romelic maSinve dneba da iZulebiT ireva. es mdgomareoba grZeldeba ci-
cxvSi Txevadi foladis naxevramde amosvlamde (aRniSnul periodSi adgili 
aqvs aluminiT ganJangvas, 3𝐹𝑒𝑂 + 2𝐴𝐼 → 3𝐹𝑒 + 𝐴𝐼2𝑂3, warmoqmnili Jangeulis swra-
fad awidvas). Aam etapidan ganJangvaSi monawileobs < 𝑆𝑖 + 𝑀𝑛 >, sruldeba tra-
diciuli procesebi da bolos cicxv-Rumeli ikavebs Rumlis adgils. dayenebu-
li “TeTri” wida aqtiurad monawileobs foladis rafinirebaSi. saerTo anali-
zis gagebis Semdeg davamatebT 5kgTi da Tu axal analizSi 𝑇𝑖 ≥ 0.02%, maSin fo-
ladi sruladaa ganJanguli, warmoqmnilia naerTebi (TiC, TiN, AIN, VC, VN da 
sxva), romlebic aqtiurad monawileobs struqturaTa warmoqmnis procesSi. Tu 
“Sleifis” < 𝑇𝑖 = 0.01 − 0.02%: 𝑁 = 0.01 − 0.02%; 𝑉 = 0.10 − 0.20% > gamoyenebaa dageg-
mili, maSin aucilebelia vanadiumis damatebis Semdeg kvlav gaisinjos foladis 
saerTo qimiuri Sedgeniloba ise, rom %𝑇𝑖~%𝑁~0.01 − 0.015% da 𝑉 = 0.10 − 0.20%. 
Tu aseTi kvadrats komerciuli miznebisaTvis gamoiyeneben, maSin misi fasi gans-
xvavebuli iqneba, radgan myidveli SeZlebs cvlilebebis gareSe gamouSvas 
B500W foladi. 

sakvanZo sityvebi: ualuminod, mxolod <Si+Mn>-iT arasrulad ganJanguli, folad 3mS-is 

srulad ganJangvis xerxi; aluminisa da titanis racionaluri gamoyenebiT sru-

lad ganJanguli, seleqtirebuli ფლ 3mS-is miReba.  

                                     

Sesavali 

 
Cineli kolegebis gamo-

cdilebiT, Sps “rusTavis fo-
ladis” sawarmoSi mSvidi fo-
ladidan Φ 100 mm-s uCd-ze Ca-
mosxmisas alumini xmarebidan 
amoiRes. foladis ganJangva 
xdeba mxolod <Si+Mn> ori 
elementis gamoyenebiT. am ga-
remoebam mravali uxerxulo-
ba Seqmna, romelTa Soris Zi-
riTadia struqturisa da 

 
nugzar mumlaZe, 
akad. doqtori 
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ო. ბარბაქაძე,  

აკად. დოქტორი 

  

რ. ბაქრაძე,  

რუსთავის ფოლადი, 

რმქ მთავარი მექანიკოსი 

Tvisebebis marTva modificirebi-
sa da mikrolegirebis gamoyene-
biT. mcdeloba gamogveyenebina 
CvenTvis ukve kargad cnobili 
“Sleifi” <Ti=0.01-0.02%:N=0.01-

0.02%; V=0.10-0.20%> saWiro amo-
canebis amosaxsnelad uSedegod 
mTavrdeboda, gansakuTrebiT mo-
dificirebisaTvis saWiro uluf-
is gamoyenebisas. Cven mier saqar-
xno eqsperimentebiT naCvenebi iq-
na, rom titanisa da vanadiumis 

mikrolegirebiT cal-calke (𝑇𝑖 = 0.030 − 0.045%; 𝑉 =

0.08 − 0.13%), Termuli damuSavebis gareSe, yvela 
profilze miiReba 𝜎d≥400n/mm2 (A400C). teqnologiuri procesebis daxvewisa 
da sawarmos ekonomikuri maxasiaTeblebis gaumjobesebis mizniT, SemuSave-
bul iqna arasrulad ganJanguli, seleqtirebuli (𝐶 = 0.17 − 0.22%; 𝑆𝑖 = 0.25 −

0.40%; 𝑀𝑛 = 0.65 − 0.80%; 𝑆 ≤ 0.02%; 𝑃 ≤ 0.02%) folad 3mS-is srulad ganJan-
gvis xerxi. misi arsi SemdegSi mdgomareobs: 

ganvixilavT dupleqs-process 
(eleqtrorkaluri Rumeli + cicxv-Ru-
meli). foladis gamoSvebisTanave cic-
xvSi vawvdidiT aluminis saWiro rao-
denobis 50%-s (1 tona folads sWirde-
ba saSualod 700g Al, 15 tonas ≈ 10 kg 

Al), e.i. 5 kg Al-s. msgavsi samuSaoebi 
Catarda martenis foladze, mogvyavs 
erT-erTi Sedegi. 

folad 40ГТ-is modificirebisa-
Tvis saWiro iyo titanis Semdegi Semcveloba: 𝑇𝑖 = 0.01 − 0.015%. ganJangvis 
aluminiT dawyebam mogvca Sedegi, romelic sxva gziT ar miiReboda (axali 
midgomiT 200t foladSi 100kg FeTi-is damateba (𝑇𝑖 ≈ 30%), iZleoda 𝑇𝑖 = 0.01 −

0.015%). titanis aRniSnuli raodenoba milebis Termul damuSavebisas (nor-
malizaciis Catarebisas) saSualebas gvaZlevda denadobis zRvari gazrdi-
liyo 50 − 70n/mm2-iT. foladis gaSvebisTanave cicxvSi miwodebuli aluminis 
SoTebis saWiro raodenoba swrafad dneboda da ireoda. aluminiT mdidari 
xsnari TandaTanobiT zavdeboda ganuJangavi foladis axali ulufebiT (aR-
niSnuli procesi emsgavseboda profesor s. baranovis pionerul saavtoros 
“ganJangva Txevadi aluminiT”). rodesac Txevadi liToni miaRwevda cicxvis 
1/3-s, ganmJangvelebs ferotitans da saerTod yvela saWiro komponents vuma-
tebdiT (aRniSnuli xerxi, rogorc progresuli meTodi swrafad gavrcelda 
sabWoTa sivrceSi). zemoT aRniSnulma axal pirobebSi cvlilebebi ganicada, 
magaliTad, Sps “rusTavis foladis” pirobebSi tradiciul liTonis arevis 
process daemata argonis gaqreviT gamowveuli arevis axali dinamikuri 

 
zaza tabataZe, 
Sps `rusTavis 

foladis~ mTavari 
mdnobeli 

 
mzia Tabagari, 

Sps `rusTavis fola-
dis~ liTonmcodneobis 
laboratoriis ufrosi 
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procesi. warmoebs ganmJangvelebisa (Si+Mn) da sxva danamatebis miwodeba, 
roca cicxvSi Txevadi liTonis done miuaxlovdeba cicxvis naxevars (e.i 7,5 
tona ganuJangav liTonTan kavSirs amyarebda Txevadi alumini 
(3FeO+2Al→3Fe+Al2O3)). Camosxmis damTavrebis Semdeg, romelsac win uswrebda 
“TeTri” widis dayeneba, cicxv-Rumeli ikavebda Rumlis adgils da muSaoba 
grZeldeboda arsebuli teqnologiuri instruqciiT, e.i saerTo qimiur 
analizze dayrdnobiT warmoebda dnobis wayvana. saWiro momentSi vumate-
bdiT 5kg 𝐹𝑒𝑇𝑖-s (𝑇𝑖 ≈ 100% - is angariSze). Teoriulad titanis Semcveloba 
iyo: 𝑇𝑖 ≈ 0.033%. Tu momdevno qimiuri analiziT 𝑇𝑖 = 0.01 − 0.015%, es niS-
navda, rom foladi srulad iyo ganJanguli da nadnobis gamoyeneba SeiZle-
boda sasurveli (saWiro) miznebisaTvis. Tu speqtrografis Cveneba iqneboda 
Ti<0.01%-ze, maSin es miuTiTebda, rom Zlieri ganmJangvelebi (Al+Ti) gamoye-
nebuli iyo araracionalurad. Cveulebriv pirobebSi, roca Al≈10kg (15 tona 
foladze), gveqneboda srulad ganJanguli <Si+Mn+Al> mSvidi foladi, mag-
ram mouwesrigebeli rCeboda or eleqtrorkalur RumelSi dagrovili 
(N2→N+N) atomuri azoti ≈  0.006 − 0.014 − 0.020%. SemoTavazebuli xerxiT 
(meTodi) SegviZlia ara marto srulad ganvJangoT foladi, aramed uaryo-
fiTis momtani azotis atomebi  TiN naerTis saxiT CavayenoT struqturaTa 
warmoqmnis dadebiT samsaxurSi, e.i. vmarToT es procesi. igive dadebiTis 
momtania kavSirebi TiC, TiS da sxva. aRniSnulis paralelurad (zogjer, uf-
ro xSirad) Ti moqmedebs, rogorc ganmJangveli. aseve dadebiTis momtania 
struqturebis formirebisas Txevad liTonSi arsebuli sakmarisi raodeno-
biT AlN (man xeli ar unda SeuSalos uwyvet Camosxmas). 

 [𝑇𝑖] + [𝑂] = 𝑇𝑖𝑂;  2[𝑇𝑖] + 3[𝑂] = 𝑇𝑖2𝑂3;  3[𝑇𝑖] + 5[𝑂] = 𝑇𝑖3𝑂5;  [𝑇𝑖] + 2[𝑂] = 𝑇𝑖𝑂2; 
roca 
 Ti=0.001→FeO.TiO2; Ti=0.004%→TiO2.Ti3O5; Ti=0.1%→Ti3O5.Ti2O3; Ti=0.2%→Ti2O5. [1] 

sainteresoa titanTan erTad “miSmetalis” gamoyeneba (45 − 50% 𝐶𝑒 +

 22 − 25% 𝐿𝑎, 15 − 17% 𝑁𝑑, 8 − 10% sxva iSviaT miwaTa elementebi, 5%-mde Fe da 

0.1-0.3% Si). 40ГТ da 38 Г1Т Secvala 36 Г2C orive agregatze “400”-ze → 40ГТ, 

“140” →  38Г1Т. sakmarisad Cqara dagrovda dnobebis saWiro raodenoba (≈200-

250). Cven mier gakeTebul iqna statistikuri analizi, romlis mixedviT Se-
muSavebuli teqnologiuri procesi saSualebas iZleoda, rom Tu gveqneboda 
Ti≈35kg 200 tona foladze, maSin 𝑇𝑖 = 0.01 − 0.015% da is imuSavebda, rogorc 
modifikatori. titani gamoyenebuli iyo (38Г1Т), rogorc mikromalegirebeli 
elementi 𝑇𝑖 = 0.030 − 0.045%. ra Tqma unda, axal pirobebSi gamocdili 
zRvrebis gamoyenebac saxifaToa. swored am garemoebam migviyvana “Zveli” 
gamocdili meTodis ganaxlebamde. Tu Sps “rusTavis foladsadnob” da sor-
tsaglinav saamqroebs CavTvliT erT modulad, maSin yovelgvari specialu-
ri xarjebis gareSe gvaqvs “Sleifi” < 𝑇𝑖 = 0.01 − 0.02%: 𝑁 = 0.01 − 0.02%; 

gvrCeba mxolod vanadiumi, rogorc specialuri danamati 𝑉 = 0.1 − 0.2%, rac 
pirvel orTan gvaZlevs “axal fenomens” < 𝑇𝑖 = 0.01 − 0.02%: 𝑁 = 0.01 −

0.02%; 𝑉 = 0.10 − 0.20% >, romelic seleqtirebul (𝐶 = 0.17 − 0.22%; 𝑆𝑖 = 0.25 −

0.40%; 𝑀𝑛 = 0.65 − 0.80%; 𝑆 ≤ 0.02%; 𝑃 ≤ 0.02%) folad 3mS-ze damatebiT orjer 
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metad zrdis simtkicis maCveneblebs, plastikurobis maRal doneze SenarCu-
nebiT. 

es aris axali teqnologia unificirebuli B500W-s miRebisa, rac 
mTlianad pasuxobs ISO-s moTxovnebs. *). 

am mimarTulebis oqros rezervia glinvis axali mimarTulebebis (#1 
da #2 sqemebi) dakalibrebasTan erTad gamoyeneba. es siaxleebi saSualebas 
mogvcems stabilurad vmarToT Termomeqanikuri damuSaveba, riTac gaizrde-
ba simtkicis maCveneblebi, plastikurobis maRal doneze SenarCunebiT 
(sasurvelia orives gazrda mTmd-is Semdeg!). aucilebelia XIII, XIV, XV, XVI 
galebze amZravebis Secvla.  
          saWiroa aRiniSnos, rom dupleqs-procesiT gamodnobili “Sleifiani” 
kvadrati ufro xarisxiani iqneba makrostruqturiT da, rac mTavaria, myi-
dveli yovelgvari xarjebis gareSe gamouSvebs B500W folads.  

 

masala, kvlevis meTodika, miRebuli Sedegebi da maTi gansja 

 

imisaTvis, rom stabilurad iyos SenarCunebuli meqanikuri Tvisebebis 
maxasiaTeblebi, gansakuTrebiT ki simtkicis maCveneblebi, mTmd-is Semdeg sa-
Wiroa stabilurad gqvondes seleqtirebuli folad 3mS-is fuZe (𝐶 = 0.17 −

0.22%; 𝑆𝑖 = 0.25 − 0.40%; 𝑀𝑛 = 0.65 − 0.80%; 𝑃 ≤ 0.02%; 𝑆 ≤ 0.02%). es problemuri 
sakiTxi warmatebiT iqna mogvarebuli dupleqs-procesiT (eleqtrorkaluri 
Rumeli + cicxv-Rumeli). TiTqmis imavdroulad gaCnda problemebi Sps “ru-
sTavis foladis” foladsadnob saamqroSi Φ100mm mSvidi foladis uwyvetad 
Camosxmisas. daskvniT nawilSi (Cineli kolegebis moTxovniT) xmarebidan 
amoRebul iqna mesame ganmJangveli, e.i. <Si+Mn+Al> Secvala duetma < Si+Mn>. 
rogorc aRvniSneT, yuradReba rom ar migveqcia am faqtze da gvemuSava axa-
li teqnologiebis SemuSavebaze, ar damTavrdeboda warmatebiT. gansakuTre-
buli dartymis qveS moeqca mamodificirebeli danamatebis dozebi, ris ga-
moc SevudeqiT am probleburi sakiTxis gadawyvetas. radgan SesavalSi sak-
marisze meti yuradReba davuTmeT am problemas, amitom statiis tradiciul 
ganakveTSi moviyvanT mxolod SemuSavebuli meTodis anotacias. saqarxno 
eqsperimentebs vatarebdiT 1-el cxrilSi mocemuli gegma-modeliT. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*) ar vewinaaRmdegebiT sawarmos xelmZRvanelobis moTxovnebs, rom yovelgvar siaxles sWirdeba 
kalkulacia (dasabuTeba), ratom, riT sjobia “Zvels” axali. ra plusebi aqvs axals:  

1) srulad pasuxobs ISO-s moTxovnebs. aqvs stabiluri teqnologia: naglinis mTlian sigrZeze 
Tvisebebis stabiluroba. 

2) foladis gaqreva argoniT azrs kargavs; verafriT ver mospob Carevis gareSe azotis 

uაryofiT gavlenas. is unda Seicvalos azotis gaqreviT! rac Seexeba atomur azots – N, 
neitralizacia unda gaukeTos Ti→TiN. 

3) unda gaangariSdes mTmd-s sruli xarjebi (arsebul danadgars gamoviyenebT ufro rTuli 
amocanebis amosaxsnelad). 

4) arsebuli awyobis-gadawyobis xarjebi; pauzebi, maTi xangrZlivoba da xarjebi; liTonis 
namzadis struqturis gavlena Tvisebebze. 

5) did partiebad glinvis SesaZlebloba. 
6) sakonstruqcio simtkicis dadgenis SesaZlebloba da sxva. 
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cxrili 1 
saqarxno eqsperimentebis Catarebis sqema 

1. Al, kg 3 4 5 6 7 

2. Ti, kg 7 6 5 4 3 

(Al+Ti), kg 10 10 10 10 10 
  

<Si+Mn+Al> mSvidi foladis misaRebad 1 tona foladze saWiroa 700g 
Al. 15t liTonze saWiro iqneba 10.5kg Al (≈ 10kg Al). saqarxno pirobebSi gavia-
reT Svidive eqsperimenti. ra Tqma unda, aluminis gazrdiT (gansakuTrebiT 
roca Al=6; 7kg-s) uaresdeba Camosxmis procesi, Cndeba “loloebi”, saWiro 
xdeba gamorecxvebi da sxva. Catarebuli eqsperimentebidan SevCerdiT (am 
etapze!) III vertikalze (5kg Al + 5kg Ti). saqarxno eqsperimentebi tardeboda 
dupleqs-procesis gamoyenebiT. gamodnobis pirveli etapi (dnoba 15-tonian 
eleqtrorkalur RumelSi) emsaxureboda seleqtirebuli folad 3mS-is mi-
Rebas. ganuJangavi foladis gaSvebisTanave cicxv-RumelSi iwyeboda argo-
niT gaqreva da imavdroulad vamatebdiT Al-is saWiro raodenobas (3; 4; 5; 6; 
7kg), romelic swrafad ixsneboda arsebul foladSi. mas cicxvis naxevra-
mde miRwevamde azavebda ganuJangavi foladi. foladis saerTo analizSi 
dafiqsirebulia Al=0.003%. unda vifiqroT, rom Al-iT ganJangvis reaqciiT 
(3FeO+2Al=3Fe+Al2O3) miRebuli produqtebidan Al2O3 sakmarisad swrafad sci-
ldeba folads da gadadis widaSi. speqtroskopi afiqsirebs AlN, romelic 
titanis ararsebobis SemTxvevaSi konkurenciis gareSe miiReba (titanis 
arsebobisas jer TiN, Semdeg AlN), magram es reaqciebi mimdinareobs maSin, 
roca cicxv-Rumeli asrulebs Rumlis (eleqtrorkaluri) movaleobas. fo-
ladis saerTo qimiurma analizma aCvena saWiro (sasurveli) Sedgeniloba 
(maT ricxvSi mavne minarevebis – P,S normaSi yofna), rasac mohyva ferotita-
nis saWiro ulufis miwodeba cicxv-RumelSi. Tu momdevno analizma aCvena 
𝑇𝑖 ≥ 0.01 − 0.015%, es niSnavs, rom foladi ganJangulia srulad da misi ga-
moyeneba SeiZleba sasurveli (saWiro) mimarTulebiT. Tu speqtrografma aC-
vena 𝑇𝑖 < 0.01%, es imis maniSnebelia, rom ZiriTadi ganmJangvelebi gamoyene-
bulia araracionalurad. mdgomareobis gamosworebis mizniT saWiro iqneba 
garkveuli doziT titanis damateba da a.S. 

sawarmoo eqsperimentebis Sedegebi mocemulia cxrilebSi (2, 3 da 4). 
me-2 cxrilSi mocemulia Catarebuli nadnobebis qimiuri Sedgenilobebi, xo-
lo me-3 cxrilSi _ nadnobebis sxvadasxva reJimze gaglinvis Semdeg miRebu-
li meqanikuri gamocdebis Sedegebi Sesrulebuli 100-tonian gamomcdel man-
qanaze. 

  cxrili 2 
Catarebuli nadnobebis qimiuri Sedgenilobebi 

Al+Ti, kg ## C, % Si, % Mn, % P, % S, % Cu, % Al, % Ti, % V, % N, % 

3+7 7723 0.20 0.27 0.79 0.016 0.039 0.165 0.003 0.034 0.006 (      ) 

4+6 7678 0.23 0.30 0.71 0.016 0.023 0.164 0.003 0.027 0.005 0.006 

5+5 7744 0.20 0.30 0.70 0.017 0.023 0.221 0.003 0.020 0.004 0.008 

6+4 7661 0.21 0.22 0.72 0.014 0.025 0.179 0.003 0.019 0.004 0.002 

7+3 7754 0.22 0.20 0.61 0.012 0.02 0.189 0.003 0.012 0.004 0.011 
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cxrili 3 
meqanikuri gamocdebis Sedegebi, Catarebuli taivanis 100-tonian danadgarze 

Al+Ti, 

kg 
## 

ϬB 

n/mm2 

Ϭd 

n/mm2 

ϬK 

n/mm2 

δ7 

% 

(3+7) cx.gl 

(3+7) mTmd 
7723

7723
 

481

681
 

359

580
 

464

597
 

24

17
 

(4+6) cx.gl 

(4+6) mTmd 

7678

7678
 

506

650
 

359

563
 

486

593
 

30

19
 

(5+5) cx.gl 

(5+5) mTmd 

7744

7744
 

502

651
 

377

577
 

440

448
 

35

20
 

(6+4) cx.gl 

(6+4) mTmd 

7661

7661
 

506

651
 

367

545
 

445

586
 

24

17
 

(7+3)  cx.gl 

(7+3) mTmd 

7754

7754
 

502

665
 

369

599
 

457

460
 

33

17
 

       
cxrili 4 

mocemuli monacemebis gadamuSavebiT miRebuli Sedegebi 
dnobis #, 

(Al+Ti) kg, marka, 

damuSaveba 

diametri N, mm 

SK, 

n/mm2 

𝜎B,   

n/mm2 

𝜎d 

n/mm2 

ψ = ψ1 + ψ2, 

% 

δ7 = δ1 + δ2, 

% 

ET, 
nm 

a0
T, 

j/sm2 

7723 cx.gl. 

(3+7) N32mm 

18AT mTmd 

573

703
 

481

681
 

359

580
 

19 = 17 + 2

15 = 11 + 4
 

23 = 20 + 3

17 = 12 + 5
 

22714

24253
 

Ti=0.034% 

2825

3017
 

7678cx.gl. 

(4+6) N28mm 

18AT mTmd 

651

686
 

506

650
 

359

562
 

23 = 19 + 4

14 = 10 + 4
 

30 = 24 + 6

16 = 11 + 5
 

18418

13319
 

2990

2232
 

7744cx.gl. 

(5+5) N22mm 

N12mm 

18AT mTmd 

595

542
 

502

651
 

377

577
 

26 = 21 + 5

17 = 12 + 5
 

35 = 27 + 8

21 = 14 + 7
 

10455

1955
 

2751

1730
 

7661 cx.gl. 

(6+4) N32mm 

18AT mTmd 

552

688
 

506

651
 

367

545
 

19.4 = 16.4 + 3

15 = 11 + 4
 

24 = 19.5 + 4.5

17 = 12 + 5
 

23414

23183
 

2941

2883
 

7754cx.gl. 

(7+3) N22mm N12mm 

18AT mTmd 

605

559
 

502

661
 

369

583
 

26 = 19 + 7

11.5 = 8.4 + 3.1
 

33 = 24 + 9

14 = 10 + 4
 

13747

1434
 

2800

1269
 

 

 me-4 cxrilSi mocemulia taivanis gamomcdeli, kompiuteruli manqana-
danadgaris mier mocemuli Sedegebis gadamuSavebiT miRebuli gansxvavebuli 
maxasiaTeblebi, magaliTad, SK rRvevis WeSmariti Zabva (n/mm2), fardobiTi wa-
grZelebisa da yelis diametris fardobiTi Seviwroeba-Semcirebis koefici-
enti, mdgenelebiT: δ = δ1 + δ2, ψ = ψ1 + ψ2. aqedan δ1, ψ1 axasiaTebs liTonis plas-
tikuri deformaciis unars, xolo δ2, ψ2 – liTonis winaaRmdegobis unars 
rRvevisadmi. rogorc wesi, wvrilsortuli naglini RerZuli glinvis mimar-
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TulebiT Rrmadaa deformirebuli, rac calsaxadaa damokidebuli gaWimvis 
koeficientze (rac ufro maRalia μ, miT ufro boWkovani aRnagoba aqvs nag-
lins. ra Tqma unda, am procesSi Tavisi wvlili Seaqvs mikro- da submikro-
struqturebsac). bolo ori grafa daTmobili aqvs (ukve CvenTvis tradiciu-
lad!) rRvevis jamur-totalur energiasa (ET, nm) da rRvevis jamur kuTr 

energias (a0
T, j/sm2). samive cxrilSi mocemuli Sedegebi, metalografiulTan 

erTad, saSualebas gvaZlevs ufro Rrmad iqnes ganxiluli produqciis xan-
gamZleobis sakiTxebi. es urTulesi sakiTxi moiTxovs swraf gadawyvetas, 
rac uSualod dakavSirebulia B500W-ze gadasvlasTan. Termuli damuSave-
bis gareSe miRebuli struqturiT (farTo gagebiT) did partiebze Seviswav-

liT mza produqciis sakonstruqcio simtkices (𝑎0.25 = 𝑎ჩ + 𝑎გ.j/sm2; 𝜎-1, n/mm2; 

JIC, n/mm; T50 da sxva). es yvela aspeqtSi win gadadgmuli nabijia. aseTi donis 
eqsperimentebi aCvenebs realur suraTs _ rogorc dadebiTs, aseve 
“xarvezebs”, rasac mohyveba swrafi reagireba. 

metalografiuli analizis Sedegebi mocemulia suraTebze. kvlevebi 
tardeboda Nephot-21-ze gadidebiT x100, x400, x800 kz. TiToeul nadnobze 
gvqonda ori mdgomareoba: cxlad glinuli da mTmd (e.i. erT nadnobze 6 su-
raTi, sul - 30). rogorc aRvniSneT, veZebdiT gzebs migveRo (stabilurad) 
srulad ganJanguli foladi 18AT, romelzedac vanadiumis (V≈0.08-0.13%) da-
matebiT vagrZelebdiT kvlevebs B500W-is misaRebad yvela nomerze 
(##32,28,25,22,20,18,16,14,12 mm). arsebuli Sedegebis analiziT miviReT 5Al+5Ti. 

daskvna 
1. SemuSavebulia meTodi, romelic saSualebas iZleva, teqnikuri Sefe-

rxebis gareSe, gavagrZeloT muSaoba B500W-s detalurad Seswa-
vlaze.  

2. dasabuTebulia, rom teqnikurad da teqnologiurad argonis gamoye-
nebiT liTonis areva azrs kargavs. igivea azotis gamoyenebisas 
(rac mogvcems ekonomikur efeqts). or eleqtrorkalur RumelSi wa-
rmoqmnil atomuri azoti gadayvanili iqneba TiN. es ki sxva warmo-
qmnil qimiur naerTebTan (TiN, AlN, VC, VN, TiC da sxva) erTad aqtiur 
monawileobas miiRebs struqturaTa CamoyalibebaSi, rac “axali fe-
nomenis” safuZvelia. 

3. seleqtirebuli foladi 3mS damuSavebuli SleifiT < 𝑇𝑖 = 0.01 −

0.02%: 𝑁 = 0.01 − 0.02%; 𝑉 = 0.10 − 0.20% >Camosxmuli 100mm SeiZleba 
gaiyidos mza produqciis _ B500W-is fasad, es ki erTi (bolo) ga-
damuSavebis mogebaa. 

 
literatura 
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უაკ 622.244.442                                                        გ. ვარშალომიძე,   თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, 

 ა. მაისურაძე 

 

ელექტროქიმიური რეაქციით გამოწვეული ლითონის 

კოროზიული პროცესების შესწავლა ჭაბურღილების ბურღვისას 

 
რეფერატი: კოროზია მეტალის ჟანგვით დაზიანებაა საბურღ ხსნართან ელექტროქიმიური 

ურთიერთქმედების შედეგად, ჭაბურღილების გაყვანისას. წყლის ფუძეზე დამზადე-

ბული საბურღი ხსნარების გამოყენებისას, როდესაც საბურღი მილების ხსნარში 

ჩაშვება წარმოებს, ელექტრული მუხტის ნაკადი ხსნარის გავლით იწყებს მოძრაობას 

საბურღ მილზე არსებულ ანოდსა და კათოდს შორის, რაც  კოროზიულ პროცესებს 

იწვევს. ეს პროცესები მიმდინარეობს ორი ერთდროული და ერთმანეთზე დამოკი-

დებული რეაქციის ფონზე – ერთი ანოდთან, ხოლო მეორე – კათოდთან. მეტალის 

საბურღ ხსნარებთან ელექტროქიმიური ურთიერთქმედების რეგულირება შე-

საძლებელს ხდის შემცირდეს და შენელდეს კოროზიულ პროცესების ტემპი ჭაბურ-

ღილების ბურღვისას. 

საკვანძო სიტყვები: კოროზია; ელექტროქიმიური რეაქცია; ელექტრული მუხტი; საბურღი 

ხსნარი. 

 

შესავალი 

 
კოროზია არის მეტალის 

ჟანგვით დაზიანება გარემოსთან 

ელექტროქიმიური ურთიერთ-

ქმედების შედეგად. კოროზიუ-

ლი პროცესები დაყოფილია ორ 

ჯგუფად. ესენია: მშრალი და 

სველი კოროზია. მშრალი კორო-

ზიის დროს კოროზიული პრო-

ცესი მიმდინარეობს უწყლო 

გარემოში, სადაც ლითონის ჟან-

გვა ხდება მხოლოდ ატმოსფე-

როსთან ურთიერთქმედების შე-

დეგად, ხოლო სველი კოროზი-

ული პროცესის აუცილებელი კომპონენტია ელექტრო-

ლიტის (მაგ., მჟავების, ფუძეების ხსნარები) არსებობა, რომელსაც ეხება ელექტროდები, 

ლითონის სტრუქტურის სხვადასხვა ელემენტი. მშრალი და სველი კოროზიული 

პროცესები წარმოდგენილია 1–ელ ნახ–ზე. 

 
თ. კუნჭულია, 

სტუ–ის სამთო–გეოლოგიური 

ფაკულტეტის დეკანის მოად-

გილე, შრომის უსაფრთხოე-

ბისა და საგანგებო სიტუაცი-

ების მართვის დეპარტამენ-

ტის უფროსი, პროფესორი 

 

guram varSalomiZe, 

saqarTvelosa da ukrainis sainJin-

ro akademiebiis akademikosi, saqar-

Tvelos sainJinro akademiis vice-

prezidenti, stu-is `navTobisa da 

gazis teqnologiis~ departamentis 
ufrosi, saqarTvelos erovnuli 

premiis laureati, teqnikur mecnie-

rebaTa doqtori, profesori  
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სწორედ სველი კოროზიული 

პროცესი მიმდინარეობს წყლის ფუძეზე 

დამზადებული საბურღი ხსნარებით 

ჭაბურღილის ბურღვისას. როდესაც სა-

ბურღი მილების საბურღ ხსნარში ჩაშვება 

ხდება, ელექტრული მუხტის ნაკადი 

ხსნარის გავლით იწყებს ანოდსა და კა-

თოდს შორის მოძრაობას, რაც  კოროზი-

ულ პროცესებს იწვევს. აქედან გამომდი-

ნარე, კოროზია გარდაუვალია, მაგრამ შე-

საძლებელია კოროზიული პროცესის 

კონტროლი (შენელება), რათა იგი არ წა-

რიმართოს სწრაფად ან არ მოხდეს პროცესის კონცენტრირება ერთ რომელიმე კონკრე-

ტულ ადგილზე. კოროზიული პროცესის მთლიანად შეჩერებისათვის აუცილებელია 

საბურღი ხსნარი იყოს სრულიად გაუმტარი ან მოხდეს საბურღი მილის სრული იზოლი-

რება დამცავი ფენით (კოროზიის ინჰიბიტორით). თუმცა, ეს პრაქტიკულად შეუძლებე-

ლია სპეციალური აქტიური საბურღი ხსნარების გამოყენების პირობებში [1–3]. 

 

 
ნახ.1. მშრალი და სველი კოროზია 

  

ელექტროქიმიური აქტიურობა კოროზიის მთავარი მიზეზია. მილის ზედაპირულ 

პოტენციალში ლოკალური განსხვავება გამოწვეულია მეტალის არაერთგვაროვნებით, 

რომლებიც პირობებს ქმნის ანოდისა და კათოდის წარმოქმნისათვის. კოროზიული 

პროცესები საბურღ მილში იმიტომ წარმოიშობა, რომ ფოლადი, რომლისგანაც ის არის 

 
ვ. ხითარიშვილი, 

saqarTvelos sainJinro 

akademiis namdvili wevri 

(akademikosi), akademiuri 

doqtori, stu-is 

profesori 

 
ა. მაისურაძე, 

იტალიური კომპანია 

„საიპემის“ ზღვაში ჭაბურ-

ღილების ბურღვის უსა-

ფრთხოების ინჟინერი 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ saqarTvelos navTobi da gazi~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GEORGIAN OIL  AND   GAS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,НЕФТЬ И ГАЗ ГРУЗИИ" 
 

 

vtwybtht,f                         -                                    ecfahs[jt,bc ntmybrf                                      -                           SCIENCE 

128 

131, 2016 

დამზადებული შენადნობია და შეიცავს რკინის კრისტალებსა და რკინის კარბიდს. 

რკინის კრისტალები თითქმის ყოველთვის მოქმედებს როგორც ანოდი, ხოლო კარბიდის 

კრისტალები – როგორც კათოდი. ჯაჭვი შეიკვრება წყლის ფუძეზე დამზადებული 

ხსნარებით, იწვევს მილის ზედაპირის კოროზიას, რომელიც ყოველთვის მიმდინარეობს 

ანოდთან, ხოლო კოროზიული რეაქციის პროდუქტი, მაგალითად, წყალბადი გამოიყოფა 

კათოდთან. 

 სველი კოროზიის დროს კოროზიული პროცესი მიმდინარეობს ორი ერთდროუ-

ლი და ერთმანეთზე დამოკიდებული რეაქციის ფონზე – ერთი ანოდთან, ხოლო მეორე 

კათოდთან. აღნიშნული ქიმიური პროცესი წარმოდგენილია მე-2 ნახ-ზე. 

 

 
ნახ. 2. საბურღი მილის ზედაპირზე მიმდინარე კოროზიული პროცესი 

 

ანოდური რეაქცია: რკინა (𝐹𝑒𝑂) შედის ქიმიურ რეაქციაში ელექტროლიტთან 

(იშლება), ხდება მისი იონიზაცია (𝐹𝑒2+) და ორი ელექტრონის გამოთავისუფლება (გა-

ცემა) 2𝑒− : 

(𝐹𝑒𝑂) ⟶ (𝐹𝑒2+) + 2𝑒−                                                 (1) 

მოცემული რეაქციის შედეგად (როგორც ზემოთ ითქვა) ანოდთან რკინა იშლება, 

ხდება მისი კოროზიული დაზიანება. 

გამოთავისუფლებული ელექტრონები კი ლითონის გავლით მიედინება კათო-

დისკენ, სადაც შემდეგი ორი კათოდური რეაქცია წარიმართება: 

ა) პირველი რეაქციის დროს წარმოიქმნება წყალბადის აირი:  

2𝐻+  +  2𝑒−  ⟶  𝐻2                                                         (2) 
ამ პროცესს პოლარიზაცია ეწოდება – აღდგენის რეაქციის დროს წარმოქმნილ 

წყალბადის მოლეკულებს ( 𝐻2) შეუძლია კათოდზე აკუმულირება და მაიზოლირებელი 

შრის წარმოქმნა, რომელიც ანელებს ან აჩერებს ელექტრული მუხტის დინებას და, 

მაშასადამე, კოროზიულ პროცესს, ელექტროლიტში გახსნილ ჟანგბადს კი შეუძლია 

წყალბადთან მიერთებით კათოდთან წყალი წარმოქმნას (ახდენს დეპოლარიზაციას), რაც 
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თავისთავად ხელს შეუშლის წყალბადის პოლარიზაციას და ელექტრულ მუხტს დინების 

საშუალებას მისცემს. შესაბამისად, წარიმართება კოროზიული პროცესი. 
1

2⁄ 𝑂2  +  𝐻2  ⟶ 𝐻2𝑂                                                        (3) 

ჟანგბადი აძლიერებს კათოდურ რეაქციას, რომელიც, თავის მხრივ, აჩქარებს ანო-

დურ რეაქციას და მაშასადამე კოროზიული პროცესის ტემპს. 

ბ) მეორე კათოდურ რეაქციაში მონაწილეობს გახსნილი ჟანგბადი და პროცესი ად-

ვილად მიმდინარეობს წყლის ფუძეზე დამზადებულ საბურღ ხსნარებში. ეს პროცესი კა-

თოდზე მიმდინარე აღდგენის რეაქციაა, სადაც ჟანგბადი უერთდება წყალს, იძენს ელ-

ექტრონებს და წარმოქმნის ჰიდროქსილის იონს ნეიტრალურ და ტუტე ხსნარებში: 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒−  ⟶  4𝑂𝐻−                                                (4) 

ზემოაღნიშნულის (3) მსგავსად, აქაც (4) ჟანგბადი ახდენს დეპოლარიზაციას, რაც 

ხელს უშლის კათოდზე წყალბადის აკუმულირებას და მაიზოლირებელი შრის წარმოქ-

მნას. 

რკინისა და ჰიდროქსილის იონების ურთიერთქმედებით კი წარმოიქმნება რკინის 

ჰიდროქსიდი (ჟანგი), რომელიც გარს ერტყმის კათოდს:  

𝐹𝑒2+ + 2(𝑂𝐻)−  ⟶ 𝐹𝑒 (𝑂𝐻)2                                            (5) 

 

დასკვნა 

 

წყალბადის წარმოქმნა და კათოდთან მიმდინარე აღდგენის პროცესი არის ორი 

ყველაზე გავრცელებული კათოდური რეაქცია და იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმეს 

აღმოფხვრა ან შეფერხება მოხდება, მაშინ კოროზიული პროცესი ნელი ტემპით წა-

რიმართება. იგივე წესი მოქმედებს ანოდურ რეაქციასთან დაკავშირებით. ამრიგად, მეტა-

ლის საბურღ ხსნართან ელექტროქიმიური ურთიერთქმედების შესწავლა შესაძლებელს 

ხდის ჭაბურღილების ბურღვისას შევამციროთ და შევანელოთ კოროზიული პროცესის 

ტემპი. 

 

ლიტერატურა 

 

1. Metallurgy and corrosion control in oil and gas production. Author: Robert Heidersbach, 

first edition, 2011, 296 p. 

2. Corrosion Chemistry. Authors: Volkan Cicek and AI-Numan, first edition, 2011. 190 p. 

3. Corrosion Control in the Oil and Gas Industry. Author: Sankara Papiviasam, 1 edition 

(26 Nov. 2013) 1020 p. 

4. Amoco Drilling Fluids Manual, Rev. 6/1994. 444 p/ 

5. Грей Дж., Дарли Г.С.Г. Состав и свойство буровых агентов (промывочных 

жидкостей). М.:Недра, 1985.– 509 с. 
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n. razmaZe,  
akad. doqtori, asoc. 

profesori 

uak 658.382                                                                        n. razmaZe. T. maRlaferiZe. o. jafariZe 

 

samuSao adgilze mZime da sasikvdilo ubeduri 

SemTxvevebis statistika 

 

wwaarrddggeenniilliiaa  ssaaqqaarrTTvveellooss  ssaaiinnJJiinnrroo  aakkaaddeemmiiiiss  aakkaaddeemmiikkoossiiss,,  tteeeeqqnniikkiiss  

mmeeccnniieerreebbaaTTaa  ddooqqttoorriiss,,  pprrooffeessoorr  oo..  llaannCCaavvaass  mmiieerr  

 

referati: gaanalizebulia mZime da sasikvdilo ubeduri SemTxvevebis statistika rogorc 

msoflio, ise saqarTvelos masStabiT. gansazRvrulia Sromis saerTaSoriso or-

ganizaciis roli da amocanebi Rirseuli da usafrTxo Sromis pirobebis Sesa-

qmnelad. cxrilebsa da diagramebSi, geografiuli zonebis mixedviT, mocemulia 

mZime da sasikvdilo ubedur SemTxvevaTa raodenobrivi monacemebi. ganxilulia 

agreTve profdaavadebaTa 2007_20012 wlebis statistika saqarTvelos masStabiT.  

sakvanZo sityvebi: ubeduri SemTxvevebi; profdaavadebebi; socialuri dacva. 

 

Sromis saerTaSoriso organizacia (Sso) sistematu-
rad aqveynebs ubeduri SemTxvevebis da profdaavadebaTa  
statistikas.  

Sso Seiqmna 1919 wels, 1946 wels ki gaxda axlad Seq-
mnili gaerTianebuli erebis organizaciis pirveli 
specializebuli dawesebuleba. 

Tavis saqmianobaSi Sso atarebs 4 strategiul prin-
cips, esenia: 

1. Sromis sferoSi ZiriTadi principebis da uflebe-
bis ganviTareba da realizacia; 

2. Rirseuli dasaqmebis uzrunvelyofa farTo SesaZleblobebiT; 
3. mSromelTa socialuri dacvis amaRleba; 
4. socialuri dialogis mxardaWera da misi realizaciis sammxrivi 

koncefcia. 
ufro konkretulad rom ganvmartoT, Sso amuSavebs Dromis saerTaSo-

riso standartebs konvenciebisa da rekomendaciebis saxiT, romlebic Seexe-
ba socialur dazRvevas, Sromis dacvas da janmrTelobas, aseve Sromis ka-
nonmdeblobis sxva mniSvnelovan sakiTxebs. 

Sso xels uwyobs damqiravebelTa da damsaqmebelTa damoukidebeli 
organizaciebis Camoyalibebasa da srulyofas, uzrunvelyofs maT swavle-
biTa da rekomendaciebiT. gaeroSi Sso erTaderTi saagentoa, romlis fun-
qcionireba damyarebulia sammxrivi struqturis – damsaqmeblis, momuSaveTa 
da saxelmwifo dawesebulebebis erTmaneTTan mWidro TanamSromlobaze. di-
dia agreTve profkavSirebis roli Sromis dacvasTan dakavSirebuli sakiT-
xebis gadawyvetaSi. 

Sso-is Stab-bina q. JenevaSia (Sveicaria). 
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Sromis saerTaSoriso organizaciis umaRlesi organoa Sromis saer-
TaSoriso konferencia, romelsac yovel wels iwveven. yovel or weliwadSi 
amtkiceben orwlian programas da biujets, romelic finansdeba wevri-
qveynebis mier, weliwadSi samjer konferenciebis SualedSi muSaobs admi-
nistraciuli sabWo. 

Sso-sTan moqmedebs socialur-SromiTi problemebis saerTaSoriso in-
stituti (Jeneva, Sveicaria) da saerTaSoriso saswavlo centri (turini, ita-
lia). 

Sromis usafrTxoebisa da samuSaoze janmrTelobis dacvis uzrunvel-
yofas axorcielebs miznobrivi programa `usafrTxo Sroma” (Safe Work), rome-
lic moicavs nacionaluri da TanamSromlobiTi informaciuli centrebis 
( ILO / CIS) saerTaSoriso qsels. es ukanaskneli, Tavis mxriv, mTel msoflio-
Si 160 centrs moicavs:                                                

Sso-is moRvaweoba samuSao adgilebze xorcieldeba regionaluri da 
subregionaluri biuroebis saSualebiT. aRmosavleT evropisa da centra-
luri aziis qveynebis subregionaluri biuro moskovSia. 

rodesac pirveli msoflio omis Semdeg daarsda Sso, mis dadgenile-
baSi Sedioda yvela wevr-saxelmwifoSi Sromis inspeqciis Seqmna, rasac mo-
hyva is dokumentebi, rac dResac moqmedebs. 1947 wels gamoqveynda 130 saxel-
mwifo konvencia # 81, rac dRemde aqtualuria. SemdgomSi amas mohyva araer-
Ti mniSvnelovani konvencia, maT Soris Sromis inspeqciis Sesaxeb soflis 
meurneobaSi (1969 w. #129) da bavSTa Sromis Sesaxeb (1973 w. #138 da 1999 w. 
#182). am konvenciebma ki ar Secvala, aramed Seavso #81 konvenciis ZiriTa-
di Ddebulebebi.  

Sromis saerTaSoriso organizaciis monacemebiT, msoflioSi samuSao 
adgilze yovel 15 wm-Si erTi adamiani, xolo dRe-RameSi eqvsi aTasi adamia-
ni iRupeba. ubeduri SemTxvevebis raodenoba weliwadSi 270 milionia, maTgan 
350 aTasi sikvdiliT mTavrdeba. 

samwuxaro realobaa, rom samuSao adgilebze ufro meti adamiani iRu-
peba, vidre omSi. 

mSromelebs unda hqondeT Rirseuli Sromis saSualeba. maTi Sroma 
unda iyos ara mxolod maRalanazRaurebadi, aramed usafrTxoc, unda hqo-
ndeT socialuri garantiebi uSualod samuSao adgilze da maTi ojaxis 
wevrTaTvisac, aseve individualuri profesiuli zrdisa da socialuri in-
tegraciis SesaZleblobebi. 

Sromis dacva Rirseuli Sromis koncefciis ZiriTadi Semadgenelia. 
sxva sityvebiT rom vTqvaT, Tu Sroma kargad nazRaurdeba, magram ar aris 
usafrTxo, mas ver CavTvliT Rirseulad; Tu adamianis Sroma Tavisufalia, 
magram amasTan sariskoa janmrTelobisaTvis, aseTi Sroma ar aris Rir-
seuli; Tu SromiTi xelSekrulebis pirobebi kargia, magram samuSao vnebs 
adamianis janmrTelobasa da keTildReobas, aseTi samuSaoc ar CaiTvleba 
Rirseulad. 
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Sso regularulad aqveynebs statistikur monacemebs warmoebaSi momx-
dari ubeduri SemTxvevebisa da profesiuli daavadebebis Sesaxeb. 

1-el diagramaze mocemulia samuSaosTan dakavSirebuli sasikvdilo 
SemTxvevebis statistikuri monacemebi msoflios regionebis mixedviT (abso-
lutur erTeulebSi). 

 
diagrama 1 

 
ubeduri SemTxvevebi da Zaladoba 
 

Sardmdeni sistemebis davadebebi 

saWmlis momnelebeli sistemis daavadebebi 
 

neirofsiqiatriuli faqtorebi 
 

sisxlis mimoqcevis sistemis daaვadebebi 
 

sunTqvis sistemis daavadebebi 
 

avTvisebiani simsivneebi 
 

infeqciuri daavadebebi 

     1    2   3   4   5   6   7   8 

1 _ Camoyalibebuli sabazro ekonomikis qveynebi; 

2 _ socialisturi ekonomikis qveynebi; 

3 _ indoeTi; 

4 _ CineTi; 

5 _ azia - wynari okeanis sxva qveynebi;                     

6 _ afrikis qveynebi saharis samxreTiT; 

7 _ laTinuri amerikis da karibis auzis qveynebi; 

8 _ CrdiloeT afrikis da axlo aRmosavleTis qveynebi.    

 
gamoTvlebi warmoebda ori meTodiT: pirvel SemTxvevaSi gamoikvlies 

sxvadasxva asakobrivi jgufebi cal-calke, xolo meore SemTxvevaSi – 
sxvadasxva sqesis adamianebi. 

ganviTarebad qveynebSi statistikuri kvlevebi warmoebda SezRudul 
masStabebSi. miuxedavad amisa, raodenobrivi damokidebuleba zemoqmedebis 
faqtorebsa da daavadebebs Soris daemTxva ganviTarebuli qveynebis analo-
giur maCveneblebs (zogierTi gamonaklisis garda). 

Sromis saerTaSoriso organizaciis wevri qveynebis statistikuri 
monacemebiT ubeduri SemTxvevebi ZiriTadad xdeba Semdeg seqtorebSi: 

1. soflis meurneoba / TevzWera / xe-tyis damuSaveba. 
2. samrewvelo sfero da mSenebloba. 
3. momsaxurebis sfero. 
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1-el diagramaze mocemuli maCveneblebiT, samuშaosTan dakavSirebuli 
ubeduri SemTxvevebi yovelwliurad matulobs. amis mizezi sxvadasxvaa: 

1. momuSaveTa saerTo raodenobis zrda; 
2. calkeuli asakobrivi jgufebis (2,03 mln adamiani) Sedegebi sxvadasxva 

gamoTvliT gansxvavebulia. es asakobrivi jgufebia: 15_29, 30_44, 45_59,   
60_69 da 70 +. umetesoba ufrosi asakobrivi jgufebidan ukve pensiaze 
gavida da monacemebi aiRes mxolod im pirTagan, romelTa daavadebeb-
ic mimdinareobs xangrZlivi latenturi (faruli) periodiT; 

3. sasikvdilo ubeduri SemTxvevebis ricxvi umniSvnelod gaizarda: daik-
lo ganviTarebul qveynebsa da gaizarda ganviTarebad qveynebSi; 

4. ukanaskneli monacemebiT, sasikvdilo SemTxvevebi gaizarda CineTsa da 
azia-wynari okeanis sxva qveynebSi (ix. diagrama 2). Tumca, samuSaosTan 
dakavSirebuli infeqciuri daavadebebi, magaliTad, malaria da sxva, 
seriozuli problemaa afrikis qveynebisaTvis, indoeTisaTvis da sxva; 

5. miuxedavad imisa, rom momSxamavi nivTierebebis gamoyeneba ganviTare-

bul qveynebSi, wina wlebTan შedarebiT, mkacrad kontroldeba, sikvdi-
lianobis maCveneblebi da daavadebaTa faruli mimdinareobis xangrZ-
livi periodi momatebulia. es gansakuTrebiT damaxasiaTebelia azbes-
tisaTvis. britaneli eqspertebi miiCneven, rom maT qveyanaSi yovel-
wliurad 3500 adamiani iRupeba mezoTeliumiT da filtvis simsivniT, 
rasac iwvevs azbesti. es exeba yvela im qveyanasac, sadac warmoebis 
procesSi jer kidev gamoiyeneba azbesti. 
sasikvdilo SemTxvevebis kleba ekonomikurad ganviTarebul qveynebSi 

gamowveulia dasaqmebis struqturis cvlilebiT iseT saSiS dargebSi, ro-
goricaa foladsamsxmelo warmoeba, gemTmSenebloba da xomaldebis utili-
zacia, soflis meurneoba, xe-tyis damuSaveba da samTo mrewveloba – muSa-
obs bevrad naklebi adamiani. mSromelTa umetesoba modis momsaxurebis sfe-
roze, rac bevrad ufro usafrTxoa. ganviTarebad qveynebSi ki industria-
lizacias xSirad axlavs sasikvdilo da arasasikvdilo ubeduri SemTxveve-
bis mkveTri zrda, rac dakavSirebulia axali fabrika-qarxnebis gaxsnasTan, 
infrastruqturis ganviTarebasTan, gzebisa da Senobebis mSeneblobasTan, 
sadac izidaven arakvalificiur muSebs (maT Soris migrantebs). maTTvis uc-
nob, axal sawarmoo garemoSi moxvedra iwvevs travmatizmis riskis gazrdas. 
Tu ganviTarebuli qveynebis istoriul gamocdilobas gaimeoreben sxva qve-
ynebSi, maSin sasikvdilo da mZime ubeduri SeTxvevebis da daavadebebis rao-
denoba mkveTrad gaizrdeba sawyis etapze, Semdeg dafiqsirdeba garkveul 
niSnulze, sanam saxelmwifo politika ar gaiziarebs istoriul gamocdile-
bas da ar daiwyebs zrunvas usafrTxo Sromis pirobebis Sesaqmnelad. 

ganviTarebad qveynebSi ubeduri SemTxvevebis ricxvis swrafi zrda 
SeiZleba aixsnas aRricxvianobisa da kompensaciis gadaxdis sistemebis dax-
vewiT, rac oficialur statistikur maCveneblebs zrdis. amasTan, am maCve-

neblebSi ar xvdეba soflis mosaxleoba da araformalurad dasaqmebulebi. 
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ჩი ნეთი

26%

ინდოეთი

11%

ლათინური  ა მერი კა  და  

კარიბ ის  აუზი

11%

ყოფილი  სოცი ალური  

ეკონომი კი ს  ქვეყნებ ი

5%

ჩა მოყალიბ ებ ული  საბ აზრო  

ეკონომი კი ს  ქვეყნებ ი

5%

ა ხლო  აღ მოსავლ ეთი  და  

ჩრდილოეთ  აფრიკა

5%

აფრიკის  ქვეყნებ ი  სა ჰარის  

სა მხ რ ეთით

15%

აზიის  და  წ ყნარი  ოკეანი ს  

სხ ვა  ქვეყნებ ი

22%

 
diagrama 2. sasikvdilo sawarmoo travmebis raodenoba 2001 wlisaTvis regionebis mixedviT 

(sul 351000) 

                          
2011 wlis monacemebiT, aSS-Si 4609 sasikvdilo ubeduri SemTxveva da-

fiqsirda, aqedan 3%-ia sagnebs Soris moyoliT gamowveuli; 9% - eleqtru-
li deniT; 10% - sagnebis CamovardniT; 35% - simaRlidan CamovardniT; sxva 
SemTxvevebi - 43%. 

es statistika miuTiTebs imaze, rom mSeneblobaze simaRlidan Camovar-
dna momuSaveTa gardacvalebis ZiriTadi mizezia. iseT ganviTarebul qveya-
naSic ki, rogorc aSS-ia, sadac samSeneblo-samontaJo samuSaoebis usafrT-
xoeba daculia sakanonmdeblo doneze (didi jarimebiTa da pasuxismgeblo-
bis sxva formebiT), mainc, simaRlidan Camovardnis gamo, gardacvlil mo-
muSaveTa raodenoba 35% -s aRwevs. 

susti demokratiis mqone ganviTarebad qveynebSi, sadac arc sakanon-
mdeblo bazaa mowesrigebuli da arc samuSao adgilze teqnikuri usaf-
rTxoebis sakiTxebi (saTanadod mowyobili xaraCoebi, damcavi bade, samonta-
Jo qamari da sxva), samSeneblo-samontaJo samuSaoebi dakavSirebulia did 
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riskTan, xasiaTdeba travmatizmis maRali maCvenebliT da xSirad sikvdiliT 
mTavrdeba. 

saqarTveloSi Sromis dacvis sferoSi arsebuli mdgomareoba Seiswav-
la da gaanaliza profesiuli kavSirebis gaerTianebam fridrix ebertis 
fondis mier dafinansebuli proeqtis farglebSi. 

kvlevebis Sedegad dafiqsirda ubeduri SemTxvevebis, profesiul da 
onkologiur daavadebaTa SemaSfoTebeli raodenoba. 2006 wels mxolod 
profkavSiruli qselis saSualebiT registrirebulia 5 ubeduri SemTxveva. 
Sinagan saqmeTa saministrom aRricxa 87 sasikvdilo da 6 mZime travmuli 
SemTxveva, romelTagan mxolod 2 SemTxvevis gamosakvlevad dauSves Sromis 
teqnikuri inspeqtori. 

2007–2012 wლების oficialuri statistika saqarTvelosaTvis 1-eli 
cxrilis da me-3 diagramis mixedviT aseTia: 

                                                          diagrama 3 

 
 

                                                            cxrili 1 

წლები გარდაიცვალა მძიმედ დაშავდა 

2007 33 25 

2008 38 34 

2009 41 56 

2010 81 168 

2011 21 53 

2012 29 136 

 
profdaavadebis mixedviT saqarTvelos maCveneblebi aseTia: 
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2005 wels daavadda 28 muSaki, maT Soris 4 qali, romelTagan 3 mu-

Saobda `WiaTurmanganumSi” da erTi `feroSenadnobSi”. am siaSi `jოrjian 
manganezi” `liderobas” aravis uTmobs. aq daavadda 19 muSaki, rac daavade-
bulTa saerTo raodenobis 67 %-ia. 

2006 wels aRricxulia 25 profdaavadeba, saidanac 18 aRiricxa `jor-
jian manganezSi”. aRniSnuli organizacia ubeduri SemTxvevebis raodenobiT 
kvlav pirvel adgilzea da masze modis saerTo raodenobis 70 %. 

2007 wels aRricxulia 2 SemTxveva, orive `jorjian manganezSi”. 
2008 wels  ar aRricxula profesiuli daavadebebis arc erTi Sem-

Txveva, radgan am saxis pensiebi am droidan aRar gaicema, xolo davas dam-
saqmebelTan azri aRar aqvs. 

saqarTveloSi profesiul daavadebaTa ganawileba 1970–2006 wlebis 

mixedviT mocemulიa me-2 cxrilSi.  

 
                                                                 cxrili 2 

vibraciuli daavadeba              237 

manganumiT qronikuli intosikacia             234 

qronikuli bronqiti             169 

pnevmokoniozebi             140 

smenis nervis anTeba              96 

bronqituli asTma              81 

sxvadasxva intoqsikacia              23 

manganumkoniozi              20 

 
rogorc cxrilidan Cans, profesiul daavadebebSi I adgilzea vibra-

ciuli daavadeba (22,7 %). 
rac Seexeba etiologiur faqtorebs, romlebic iwvevs profdaavadebe-

bis ganviTarebas, Semdegia: fizikuri faqtorebi (vibracia, xmauri, fizikuri 

gadaZabva, calkeuli organoebis gadatvirTva); qimiuri faqtorebi: samrewve-

lo da sasoflo-sameurneo Sxamebi; samrewvelo aerozolebi: mtveri, sawar-
moo alergenebi – organuli da araorganuli. 

1970 – 2006 wlebSi profdaavadebebis ganawileba asakisa da samuSao 
staJis mixedviT mocemulia me-3 cxrilSi. 

                                                                cxrili 3                                                                     

staJi (weli) asaki  (weli) 

 20 – 30 31 - 39 40 – 49   50 sul 

1 – 5 7 27 40 22 96 

6 – 10 15 62 177 74 328 

11 – 20 13 47 145 162 367 

  21 - - 126 170 296 

სul 35 136 488 428 1087 
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cxriliis Sedegebi miuTiTebs, rom profesiuli daavadeba viTardeba 
jer kidev axalgazrda, Sromisunarian asakSi, rac iwvevs kvalificiuri mu-
Saxelis rodenobis Semcirebas.             

qveynis ekonomikis sabazro pirobebSi gadasvla moiTxovs dasaqmebul-
Ta socialuri dacvis axali meqanizmebis Seqmnas, romelic unda iTvaliswi-
nebdes sawarmoo garemos mavne da saSiSi faqtorebis samuSao procesis sim-
Zimes da daZabulobas. 

ganviTarebul qveynebSi mTavrobebma da maTma socialurma partnioreb-
ma Seqmnes socialuri dacvis iseTi sqemebi, romlebic mowodebulia nawi-
lobriv mainc aanazRauros ubeduri SemTxvevebiTa da profdaavadebebiT ga-
mowveuli Semosavlebis Semcireba, agreTve dafaros dazaralebulTa mkur-
nalobis da janmrTelobis reabilitacis xarjebi, aRmouCinos finansuri 
daxmareba dazaralebulTa ojaxis wevrebs marCenalis dakargvis SemTxveva-
Si. 
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qimiurad saSiS obieqtze avariis mosalodneli 

Sedegebis gaanalizeba 

 

wwaarrddggeenniilliiaa  ssaaiinnJJiinnrroo  aakkaaddeemmiiiiss  aakkaaddeemmiikkoossiiss,,  pprrooff..  vv..  xxiiTTaarriiSSvviilliiss  mmiieerr  

 

referati:. statiaSi mocemuli da gamoTvlilia mowamluli haeris pirvelad da meoreul RrubelSi 

gadasuli amiakis ekvivalenturi raodenoba, momwamvleli Rrublis gavrcelebis manZili da 

dasaxlebul punqtTan misi miRwevis dro. 

sakvanZo sityvebi: amiaki, macivar-danadgari, pirveladi da meoreuli Rrubeli, mowamvlis zona. 

 
samecniero-teqnikuri progresis tempe-

bis daCqarebis kvaldakval sul ufro saSiS 

xasiaTs Rebulobs adamianis sameurneo saqmia-
nobis zemoqmedeba adamianebsa da bunebaze. ava-
riebisa da sxva safrTxeebis gazrdis fonze 

sul ufro aqtualuri xdeba mosaxleobis usa-
frTxoebisaTvis brZola, teqnosferos safr-
Txeebis Sefaseba da mosaxleobisaTvis infor-
maciis miwodeba, romelic unda moicavdes usa-

frTxoebis kriteriumebis, garemos negatiurobis maCveneblebis mni-
Svnelobasa da prognozs.  

garemos dabinZurebis yvelaze did saSiSroebas qmnis qimiur nivTierebaTa mwarmo-
ebeli sawarmoebi, agreTve sawarmoebi, romelTa teqnologiur procesSic es nivTierebe-

bi gamoiyeneba. qimiuri warmoebis zrdasTan erTad izrdeba garemoSi 

momwamlavi qimiuri nivTierebebis arakontrolirebadi gamofrqveva, 

rac gamousworebel zians ayenebs adamiansa da bunebas. qimiuri saf-
rTxeebis Sefaseba, maTi identifikacia da SesaZlo Sedegebis pro-
gnozireba Tanamedroveobis aqtualuri problemaa. garemos Sesaxeb 

informacia mosaxleobas daexmareba saqmianobisa da sacxovrebeli 

adgilis racionalurad SerCevaSi, agreTve safrTxeebisagan dacvis 

meTodebisa da saSualebebis racionalurad gamoyenebaSi. 

mniSvnelovania riskis faqtorebis Sefaseba iseTi maCveneblebis 

mixedviT, rogorebicaa: warmoebis masStabi, sawarmoebis ganlagebis 

simWidrove, sanitariul-damcavi zonis arseboba, teqnologiuri pro-
cesebis srulyofileba, manqana-danadgarebis cveTa, usafrTxoebis wesebis dacva da a.S.   

saqarTvelos teritoriaze funqcionirebs 500-ze meti qimiurad saSiSi obieqti. 

maTi umetesoba ganlagebulia mWidrod dasaxlebul punqtebSi. aseT obieqtebs miekuTv-
neba rogorc qimiuri, ise kvebis mrewvelobis sawarmoebi, romlebic iyeneben amiakze mo-
muSave samrewvelo samacivro danadgarebs (ludis qarxnebi, macivar-kombinatebi), wyal-
sadawneo sadgurebi _ qloris maragebs. am obieqtebis umetesoba isea ganlagebuli, rom 
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erT-erT maTganze momxdarma avariam SeiZleba gamoiwvios avariebi mosazRvre obieqteb-
zec. avariisas xdeba momwamlavi nivTierebebis gamofrqveva an daRvra atmosferoSi, 

wyalSi, niadagSi.   

qimiuri avariebis dros mosaxleoba ZiriTadad ziandeba mowamluli haeris pirve-
ladi da meoreuli RrublebiT, romelTa lokalizebisa da gauvneblobisaTvis didi mni-
Svneloba aqvs mowamvlis keris, mowamluli zonebis, pirveladi da meoreuli Rruble-
bis SeRwevis siRrmisa da drois, mowamvlis farTobis prognozirebas, agreTve momwam-
vleli Rrublis ganeitralebis meTodis dazustebasa da profilaqtikuri RonisZiebebis 

SemuSavebas.  

ukanasknel xanebSi  rogorc TbilisSi, ise saqarTvelos yvela regionul centr-
Si gaizarda sicivis momxmarebeli  iseTi sawarmoebis ricxvi, romlebic awarmoeben na-
yins, luds, sasmelebs, Zexveuls, rZis produqtebs  da a.S., agreTve xil-bostneulis  

sasawyobo meurneobebi, ramac ganapiroba samacivro danadgarebze moTxovnilebis zrda. am 

sawarmoebSi umetesad gamoiyeneba amiakis samacivro sistemebi. 

sistemebSi amiakis raodenoba SeiZleba iyos 500 kg-dan (decentralizebul dana-

dgarebian sawarmoebSi) 100_150 tonamde (msxvil xorc-kombinatebSi).  

amiakis macivar-danadgarebis muSaobis usafrTxoebis uzrunvelyofa mniSvnelovani 

problemaa. 

problemis aqtualurobidan gamomdinare, gamovTvaleT amiakis bazaze momuSave ma-

civar-danadgarze SesaZlo avariis SemTxvevaSi, meteopirobebisa da daRvrili qimiurad 

saSiSi avariuli nivTierebis raodenobis gaTvaliswinebiT, mowamluli haeris pirvelad 

da meoreul RrubelSi gadasuli nivTierebebis ekvivalenturi raodenoba, mowamluli 

Rrublis gavrcelebis manZili, dasaxlebul punqtTan an obieqtTan misi miRwevis dro.  

gakeTebulia prognozi 5 t amiakis daRvris SemTxvevaSi, Semdegi meteorologi-

uri pirobebis gaTvaliswinebiT: 

       haeris temperatura _ T=50, 100, 150, 200, 250; 

       qaris siCqare _ V=1 m/wm, 3 m/wm; 5 m/wm; 

       haeris vertikaluri mdgradoba: К5=1 , К5=0,23, К5=0,08;    

       avariidan gasuli dro  N=1 sT;  

       amiakis simkvrive ρ=0,68;  
1 m/wm qaris siCqaris SemTxvevaSi miRebuli monacemebi asaxulia 1-el cxrilSi. 

 

                                                                cxrili 1 

Tჰ 
haeris vertikaluri 

mdgradoba 

Q1e, 

t 

Q2e, 

t 

aorTqle-

bis dro, 

sT 

T 

mowamvlis 

zonis 

siRrme, m 

d 

m 

d

zRvr-

uli 

m 

dang 

m 

d1 d2 
  

50 

inversia K5=1 0,03 0,003 

49,36 

615 298 765 5 764 

izoTermia K5=0,23 0,006 0,0008 333 272 469 6 272 

konveqcia K5=0,08 0,002 0,0003 286 266 419 7 419 

100 

inversia K5=1 0,03 0,003 

49,36 

615 298 765 5 764 

izoTermia K5=0,23 0,007 0,0008 345 272 481 6 481 

konveqcia K5=0,08 0,002 0,0003 286 266 419 7 419 
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150 inversia K5=1 0,03 0,003 

49,36 

615 298 765 5 764 

 

izoTermia K5=0,23 0,007 0,0008 345 272 481 6 481 

konveqcia K5=0,08 0,003 0,0003 298 266 431 7 431 

200 inversia K5=1 0,04 0,003 

49,36 

733 298 882 5 882 

 

izoTermia K5=0,23 0,008 0,0008 357 272 493 6 493 

konveqcia K5=0,08 0,003 0,0003 298 266 431 7 431 

250 inversia K5=1 0,04 0,003 

49,36 

733 298 882 5 882 

 

izoTermia K5=0,23 0,009 0,0008 368 272 504 6 504 

konveqcia K5=0,08 0,003 0,0003 298 266 431 7 431 

 

amdenad, 1 m/wm qaris siCqarisas, avariis SemTxvevaSi, romlis drosac daiRvreba 5 

tona amiaki, miviRebT aseT suraTs: 

- inversiis SemTxvevaSi amiakis orTqlis saSiSi zemoqmedeba SeiZleba gavrceldes  

882m manZilze; 

- izoTermiis SemTxvevaSi amiakis orTqlis saSiSi zemoqmedeba SeiZleba gavrcel-

des  504 m manZilze; 

- konveqciis SemTxvevaSi amiakis orTqlis saSiSi zemoqmedeba SeiZleba gavrceldes  

431 m  manZilze. 

3 m/wm qaris siCqaris SemTxvevaSi miRebuli monacemebi asaxulia me-2 cxrilSi. 

                                                               cxrili 2 

T

ჰ 

haeris vertikaluri 

mdgradoba 

Q1e, 

t 

Q2e, 

t 

aorTqlebis 

dro, sT 

T 

mowamvlis 

zonis 

siRrme, m 
d 

m 

dzRv 

m 

dang 

m 

d1    d2 

50 

inversia K5=1 0,03 0,004 

36,8 

350 181 441 16000 441 

izoTermia K5=0,23 0,006 0,001 194 162 275 18000 275 

konveqcia K5=0,08 0,002 0,0004 168 158 247 21000 247 

100 

inversia K5=1 0,03 0,004 36,8 350 181 441 16000 441 

izoTermia K5=0,23 0,007 0,001 201 162 282 18000 282 

konveqcia K5=0,08 0,002 0,0004 168 158 247 21000 247 

150 

inversia K5=1 0,03 0,004 36,8 350 181 441 16000 441 

izoTermia K5=0,23 0,007 0,001 201 162 282 18000 282 

konveqcia K5=0,08 0,003 0,0004 175 158 254 21000 254 

200 

inversia K5=1 0,04 0,004 36,8 415 181 506 16000 506 

izoTermia K5=0,23 0,008 0,001 207 162 288 18000 288 

konveqcia K5=0,08 0,003 0,0004 175 158 254 21000 267 

250 

inversia K5=1 0,04 0,004 36,8 415 181 506 16000 506 

izoTermia K5=0,23 0,009 0,001 214 162 295 18000 295 

konveqcia K5=0,08 0,003 0,0004 175 158 254 21000 254 
 

 
amdenad, 3 m/wm qaris siCqarisas, avariis SemTxvevaSi, romlis drosac daiRvreba 

5 tona amiaki, miviRebT  aseT suraTs: 
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- inversiis SemTxvevaSi amiakis orTqlis saSiSi zemoqmedeba SeiZleba gavrceldes  

506 m  manZilze; 

- izoTermiis SemTxvevaSi amiakis orTqlis saSiSi zemoqmedeba SeiZleba gavrcel-
des 295 m manZilze; 

- konveqciis SemTxvevaSi amiakis orTqlis saSiSi zemoqmedeba SeiZleba gavrceldes  

254 m  manZilze. 

V =5 m/wm qaris siCqaris SemTxvevaSi miRebuli monacemebi asaxulia me-3 cxril-

Si. 

                                                                    

cxrili 3 

Th 
haeris 

vertikaluri mdgradoba 

Q

1e, 

t 

Q2e, 

t 

aorTqleb-

is dro, 

sT 

T 

mowamvlis 

zonis 

siRrme, m 

d 

m 

dzRv 

km 

dang 

m 

d1 d2 

50 

inversia K5=1 0,03 0,007 

24,48 

275 150 350 - 350 

izoTermia K5=0,23 0.006 0.002 149 128 213 29000 213 

konveqcia K5=0,08 0.002 0.0005 128 120 188 - 188 

100 

inversia K5=1 0,03 0,007 

24,48 

275 154 352 - 352 

izoTermia K5=0,23 0,007 0,002 154 128 218 29 218 

konveqcia K5=0,08 0,002 0,0005 128 120 188 - 188 

150 

inversia K5=1 0,03 0,0007 

24,48 

275 154 352 - 352 

izoTermia K5=0,23 0,007 0,002 154 128 218 29 218 

konveqcia K5=0,08 0,003 0,0005 130 120 190 - 190 

200 

inversia K5=1 0,04 0,007 

24,48 

328 154 405 - 405 

izoTermia K5=0,23 0,008 0,002 160 128 224 29 224 

konveqcia K5=0,08 0,003 0,0005 133 120 193 - 193 

250 

inversia K5=1 0,04 0,007 

24,48 

328 154 405 - 405 

izoTermia K5=0,23 0,009 0,002 165 128 229 29 229 

konveqcia K5=0,08 0,003 0,0005 133 120 193 - 193 
 

amdenad, 5 m/wm qaris siCqarisas, avariis SemTxvevaSi, romlis drosac daiRvreba 

5 tona amiaki, miviRebT  aseT suraTs: 

- inversiis SemTxvevaSi amiakis orTqlis saSiSi zemoqmedeba SeiZleba gavrceldes  

405 m  manZilze; 

- izoTermiis SemTxvevaSi amiakis orTqlis saSiSi zemoqmedeba SeiZleba 

gavrceldes  229 m  manZilze; 

- konveqciis SemTxvevaSi amiakis orTqlis saSiSi zemoqmedeba SeiZleba gavrceldes  

193 m  manZilze. 

 

daskvna 
 

amdenad, amiakis Rrublis gavrcelebis siRrme maqsimalur sidides aRwevs inver-
siis dros, rodesac qaris siCqarea 1 m/wm, xolo minimalur sidides, konveqciis Sem-
TxvevaSi, rodesac qaris siCqarea 5 m/wm.  
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imis gaTvaliswinebiT, rom amiakze momuSave macivardanadgariani obieqtebi xSirad 

ganlagebulia mosaxleobidan ramdenime aTeul metrSi, igi safrTxes uqmnis mosaxleobas 

da aucilebelia profilaqtikuri RonisZiebebis gatareba.  
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ufrosi maswavlebeli 

  

 
m. jiqia, 

ufrosi maswavlebeli 

uak 628.517.2:621.791.76                          a. neverovi, m. jiqia, m. lursmanaSvili 

 

pnevmatikuri amZravis mayuCis hidravlikuri 

winaRobis gaangariSeba 
 

wwaarrddggeenniilliiaa  ssaaqqaarrTTvveellooss  ssaaiinnJJiinnrroo  aakkaaddeemmiiiiss  aakkaaddeemmiikkoossiiss,,  tteeqqnniikkiiss  mmeeccnniieerreebbaaTTaa  

ddooqqttoorriiss,,  pprrooffeessoorr  oo..  llaannCCaavvaass  mmiieerr  

 

referati: pnevmatikuri amZravis dguSis gadaadgileba unda iyos mdovre, biZgebis da gaCerebis gareSe. 

amisaTvis pnevmatikuri amZravis damuSavebuli SekumSuli haeris gamosasvlelze ayeneben dro-

sels. droseli qmnis garkveul hidravlikur winaRobas da aregulirebs pnevmatikuri amZravis 

dguSis moZraobis siCqares. Tu droselis magivrad iqneba gamoyenebuli mayuCi foriani elemen-

tiT, misi cvladi hidravlikuri winaRoba Secvlis dguSis moZraobis siCqares da efeqturad 

Seamcirebs xmaurs. amisaTvis unda vicodeT foriani elementis hidravlikuri winaRobis gaan-

gariSeba. naSromSi moyvanilia mayuCis foriani elementis hidravlikuri winaRobis saangariSo 

formula. 

sakvanZo sityvebi: pnevmatikuri amZravi, hidravlikuri winaRoba, xmauri, xmauris wyaro, dguSi, fo-

rovani mayuCi. 

 

pnevmatikuri amZravebi farTod gamo-

iyeneba erTwertiliani kontaqturi SeduRebis 

manqanebSi eleqtrodebis gadaadgilebis da 

dawnevis Zalis SeqmnisaTvis metropolitenis 

vagonebis, avtobusebis karebis gaRebvisa da 

daketisaTvis. 

pnevmatikuri amZravebi intensiuri xma-

uris wyaroebia. xmauri warmoiSoba, rodesac 

pnevmoamZravis kameridan SekumSuli haeri ga-

dis atmosferoSi. amJamad xmauris Semcirebi-

saTvis iyeneben mayuCebs foriani elementebiT. Tu mayuCs eqneba 

didi hidravlikuri winaRoba, dguSis moZraobis siCqare SeiZleba mkveTrad Semcirdes.  

avtorebis mier moyvanilia foriani mayuCis hidravlikuri winaRobis saangariSo for-

mula. 

cnobilia, rom airis moZraobis siCqare mayuCis forebSi [1] tolia: 

𝑊 =
𝐺

𝜌 ∙ 𝐹 ∙ Π
 ,                                                                          (1) 

sadac 𝐺 airis masobrivi xarjia, kg/wm; 𝜌 - airis simkvrive forebSi, kg/m3; 𝐹 - mayuCis 
foriani elementis zedapiris farTobi, m2; Π - forianoba. 

airis simkvrive mayuCis forebSi 

ρ =
2 ∙ Pa + ∆P

2 ∙ R ∙ T
 ,                                                                     (2) 

Pa atmosferuli wnevaa, pa; ∆P - foriani elementis hidravlikuri winaRoba, pa; R - 
airis mudmiva, n  m/kg/grad; T - forebSi airis absoluturi temperatura, 𝐾. 
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foriani elementis hidravlikuri winaRoba [2] 

∆𝑃 = 𝜉 
𝜌 ∙ 𝑊 ∙ ℎ

2 ∙ 𝑑𝑝
 ,                                                                    (3) 

𝜉 foriani elementis adgilobrivi winaRobis koeficientia; ℎ - foriani elementis ked-

lis sisqe, m; 𝑑𝑝 - forebis diametris saSualo mniSvneloba, m; 

foriani elementis adgilobrivi winaRobis koeficienti: 

𝜉 =
𝐶

𝑅𝑒
 (1 + 𝐴 ∙ 𝑅𝑒𝑚 ∙ 𝛱𝑛) ,                                                        (4) 

𝐴, 𝐶, 𝑚, 𝑛 foriani elementis koeficientebia; 𝑅𝑒 - reinoldsis ricxvi. 

Tavis mxvriv, reinoldsis ricxvi 

𝑅𝑒 =
𝐺 ∙ 𝑑𝑝

F ∙ Π ∙ 𝜇
 ,                                                                   (5) 

𝜇 airis dinamikuri siblantis koeficientia, n ∙ m2/wm. 
(1), (2), (3), (4) da (5) gantolebebis erToblivi gadawyveta gvaZlevs Semdeg gan-

tolebas: 

∆𝑃2 ∙ 𝐹2 ∙ Π2 + 2 ∙ ∆𝑃 ∙ 𝑃𝑎 ∙ 𝐹2 ∙ Π2 − 𝜉
ℎ

𝑑𝑝
∙ 𝑅 ∙ 𝑇 ∙ 𝐺2 = 0 .                            (6) 

(6) gantolebis Suaze gayofis meTodiT amoxsnisas miviRebT pnevmatikuri amZra-
vis mayuCis hidravlikuri winaRobis saangariSo sidides. pnevmatikuri amZravis muSaobis 

procesSi mayuCis hidravlikuri winaRoba ar rCeba mudmivi da bevr faqtorzea damoki-
debuli, kerZod airis masobriv xarjze. 
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saqarTvelos navTobisa da gazis korporacia 10 wlisaa 
 

Sesavali 

 
damoukideblobis mopove-

bis Semdgom qveyanaSi Seqmnili 
saerTo mZime mdgomareoba, maT 
Soris energoresursebiT moma-
ragebis praqtikuli monopoli-
zeba ucxouri kompaniebis mier, 
ganapirobebda saqarTvelos fa-
qtiur ekonomikur da politi-
kur damokidebulebas ruseTze, 
romelic am faqtors aSkarad 
iyenebda qveyanaze ekonomikuri 

da politikuri zemoqmedebis instrumentad. gansakuTre-
biT mZime situacia ekonomikaSi Camoyalibda 2006 wels, roca zamTris yve-
laze civ periodSi 2 ZiriTadi mkvebavi gazsadenisa da maRali Zabvis 
eleqtrogadamcemi xazis ruseTis teritoriaze afeTqebebis Semdeg, qveyana 

mZime socialuri da ekonomiku-
ri katastrofis safrTxis wi-
naSe aRmoCnda. garda amisa, ru-
seTis mier gazze saqarTvelosa-
Tvis samxreT kavkasiaSi yvelaze 
maRali e.w. politikuri fasebis 
dawesebiT, rac daaxloebiT 
30%-iT ufro maRali iyo som-
xeTSi miwodebul gazis fasTan 
SedarebiT, ,,gazpromi” saTburis 
pirobebs uqmnida regionSi im 
sawarmoebs, romlebsac rusuli 
kompaniebi ganagebdnen da misda-
mi loialurad ganwyobil qvey-
nebSi funqcionirebdnen. es ki 
mkveTrad zRudavda imave pro-
duqciis mwarmoebeli msgavsi qa-
rTuli kompaniebis konkurentu-
narianobas. Sedegad, mezobeli 
qveynebis industriuli sawarmo-
ebi da Tboeleqtrosadgurebi 
saTbob resurs (gazs) gacile-
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biT iafad iRebdnen da saqarTvelos samSeneblo-sameurneo bazris dauSveb-
lad didi segmenti daikava ucxouri warmoebis produqtma, xolo impo-
rtirebuli eleqtroenergiis fasi ufro iafi gaxda sakuTar Tbosadgure-
bze warmoebul eleqtroenergiis fasTan SedarebiT. 

Sesabamisad, am droisaTvis Camoyalibda aucilebloba da Seiqmna xel-
Semwyobi winapiroba, rom qveyanas moexdina mowodebis diversifikacia gazis 
miRebiT alternatuli wyaroebidan da axali marSrutebiT uzrunveleyo en-
ergetikuli usafrTxoebis mkveTri amaRleba: igegmeboda Sah-denizis saba-
dodan, xolo gonivruli partnioruli urTierTobebis Camoyalibebis 
pirobebSi  aseve azerbaijanis saxelmwifo kompania “sokaris” kuTvnili 
gazis mowodeba 2007 da 2009 wlidan: saqarTvelosa da mTlianad samxreT 
kavkasiis regionSi arsebuli aramdgradi politikuri situaciis pirobebSi 
da energetikuli bazris diversifikaciis SesaZleblobis gaTvaliswinebiT, 
agreTve qveynis navTobisa da gazis Zebna-Ziebisa da mopovebis saqmianobaSi 
CarTul  mraval adgilobriv da ucxour kompaniasa da saerTaSoriso 
finansur organizaciasTan rTuli da sapasuxismgeblo partnioruli urTi-
erTobebis koordinaciis mizniT, qveynis sasicocxlo interesebisa da poli-
tikuri orientaciis saziano riskebis ganeitralebis erT-erT qmediT iara-
Rad CaiTvala sami saxelmwifo sawarmos aqciaTa gaerTianeba Serwymis meS-
veobiT, raTa mZlavri ekonomikuri potencialisa da strategiuli mniSvne-
lobis seqtoris marTva koncentrirebuli yofiliyo erTiani, integrire-
buli kompaniis menejmentis xelSi. 

 

 
 
miRebul iqna gadawyvetileba saqarTvelos navTobisa da gazis korpo-

raciis  Camoyalibebis Sesaxeb da daarsda sami damoukidebeli saxelmwifo 
kompania `saqarTvelos navTobis saerTaSoriso korporaciis~, ,,saqarTvelos 
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gazis saerTaSoriso korporaciis” da `saqnavTobis~ sakuTrebaSi arsebuli 
aqtivebis konsolidaciis safuZvelze. 2006 wlis 12 dekembris saqarTvelos 
prezidentis #736 brZanebulebis da SemdgomSi 2013 wlis 25 noembris 
saqarTvelos mTavrobis #299 dadgenilebis safuZvelze ss `saqarTvelos 
navTobisa da gazis korporacias~ mieniWa navTobis erovnuli kompaniis sta-
tusi da ganesazRvra ZiriTadi samuSao mimarTulebebi, rac moicavs  (sxva 
saqmianobebTan erTad):  

 saqarTvelos energetikuli usafrTxoebis uzrunvelyofis mizniT,     
energoresursebis mopovebasa da transportirebasTan, energore-
sursebis momaragebasTan dakavSirebul proeqtebSi monawileoba 
an/da amgvari proeqtebis uSualod ganxorcieleba rogorc saqar-
Tvelos teritoriaze, aseve mis farglebs gareT.  

 saqarTveloSi arsebuli magistraluri gazsadenebisa da navTob-
sadenebis eqspluatacia, maTi aRdgena, reabilitacia (remonti) da 
axliT Secvla; axali magistraluri gazsadenebis da navTobsa-
denebis daproeqteba da mSenebloba; saTanado infrastruqturis 
Seqmna, ganviTareba da operireba, 

 kaspiis zRvis auzis, aseve sxva warmoSobis  mqone navTobisa da 
gazis saqarTvelos teritoriaze magistraluri milsadenebiT 
transportirebasTan dakavSirebuli proeqtebis ganxorcieleba. 
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korporaciis ganviTarebis etapebi da miRweuli Sedegebi 
 

 korporaciis saqmianobis daxvewisa da gamravalferovnebis etapobrivi 
procesi dRemde dinamikurad viTardeboda. maT Soris mxolod bolo 
periodis mniSvnelovani gardaqmnebidan aRsaniSnavia: 

- 2012 wels londonis safondo birJaze fasiani qaRaldebis ganTav-
sebisaTvis mzadebis procesSi Sps gadakeTda saaqcio sazogado-
ebad, riTac uzrunvelyofil iqna saerTaSoriso safinanso-ekono-
mikuri urTierTobebis gamartiveba. korporacias gamoeyo gazis 
transportirebis kompania, romelic im droidan damoukideblad 
axorcielebs satransporto sistemis operirebas, rac aucilebeli 
pirobaa transportirebis saqmianobis warmarTvisaTvis konkuren-
tul garemoSi, evropuli energetikuli kanonmdeblobis moTxov-
nebis Sesabamisad, sistemis damoukidebeli operatoris (msgavsi) 
statusiT; 

- 2013–2015 wlebSi korporaciam daiwyo aqtiuroba biznesis diversi-
fikaciis mimarTulebiT da sakuTari resursebiT, Svilobili kom-
paniebis meSveobiT an mewilis statusiT. ganaxlebadi energetikisa 
da maRalteqnologiuri generaciis obieqtebis proeqtebis reali-
zaciaSi, CaerTo naxSirwyalbadebis komerciul bazarSi da 
mniSvnelovani sareabilitacio/samSeneblo samuSaoebi daiwyo saku-
Tari inteleqtualuri da teqnologiuri resursebiT, ramac Seqmna 
aseul milionobiT importiT misaRebi gazis moculobebis Semci-
rebisa da damatebiTi mravalmilioniani Semosavlebis miRebis (an 
finansebis dazogvis)  SesaZlebloba; 

- korporaciis politikis erT-erTi mimarTulebad Camoyalibda saqa-
rTvelos CarTva saerTaSoriso proeqtebSi ara mxolod teritori-
is mflobeli qveynis saxiT, aramed proeqtis monawile ZiriTadi 
partnioris statusiT, romelsac sakuTari ekonomikuri da strate-
giuli interesebi hqonda. aseTi politikis TvalsaCino magaliTebia 
EAOTC da AGRI proeqtebis ganmaxorcielebel saerTaSoriso kompa-
niebis SedgenilobaSi korporaciis wilobrivi monawileoba azer-
baijanul, ukrainul, polonur, litvur, ruminul da ungrul 
wamyvan nacionalur navTobkompaniebTan erTad, rac regionuli 
masStabis msxvil saerTaSoriso proeqtebSi qveynis Tanamona-
wileobis samagaliTo precedentebia damoukidebeli saqarTvelos 
istoriaSi; 

- 2015 wels korporaciam warmatebiT ganaxorciela fasiani qaRal-
debis ganmeorebiTi ganTavsebis mosamzadebeli samuSaoebi safondo 
birJaze. korporaciis menejmentis mier, mTavrobasTan SeTanxmebiT, 

dReisaTvis ukve daarsebulia axali struqturuli erTeulebi – 
Svilobili kompaniebi, riTac uzrunvelyofili iqneba moziduli 
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finansebis efeqturi gamoyeneba seqtorisaTvis strategiuli mniS-
vnelobis, gazis kombinirebuli ciklis Tbosadgurisa da miwisqve-
Sa gazsacavis, agreTve qaris eleqtrosadgurisa da SesaZloa nav-
TobgadamamuSavebeli  qarxnis proeqtebSi;  

- aRsaniSnavia miRweuli Sedegebi kadrebis SerCevisa da kvalifika-
ciis amaRlebis mimarTulebiT, rac ZiriTadad uzrunvelyofili 
iyo aTaswleulis gamowvevisa da USAID-s mier dafinansebul ener-
getikul, agreTve BP-s satranzito proeqtebSi maTi aqtiuri Car-
TulobiTa da gamocdilebis SeZeniT, Tanamedrove meinejmentisa da 
teqnologiuri inovaciebis mimarTulebiT. sngk-is yofili meine-
jerebi da specialistebi dRevandeli mTavrobis oTx wamyvan 
saministroSi ministris moadgileebad agrZeleben saqmianobas (maT 
Soris 3 uSualod korporaciis direqtorTa an sameTvalyureo 
sabWoSi muSaobis periodSi iyvnen nominirebuli am Tanamdebobaze), 
BP-s (saqarTvelo), SOCAR-is (saqarTvelo), gazis transportirebis 
kompaniis, gardabnis axali Tesis, qaris eleqtrosadguris meineje-
rul da wamyvan sainJinro-ekonomikur Tanamdebobebs ikaveben; 
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- struqturuli reformebis samarTlebrivi uzrunvelyofis mizniT 
da ara marto amisaTvis, korporaciaSi momzadda Sesabamisi sakano-
nmdeblo iniciativebi, romelTa safuZvelze Setanil iqna cvlile-
bebi moqmed kanonebsa da/an mareglamentirebel dokumentebSi. gan-
sakuTrebiT aRsaniSnavia, am ukanasknelTa implementaciis Sedegad 
korporaciis saproeqto-samSeneblo saqmianobis harmonizacia ev-
ropul analogebTan, rac samagaliTodaa miCneuli da araerTxel 
dafiqsirebula saerTaSoriso eqspertebis mier ara marto Cveni 
qveynis, aramed regionis masStabiT.   

 
 

energetikuli usafrTxoeba da infrastruqturuli proeqtebi 
 

gansakuTrebul aRiniSvnas imsaxurebs korporaciis gamorCeulad war-
matebuli saqmianoba qveynis energetikuli usafrTxoebis uzrunvelyofis 
mimarTulebiT, maT Soris satranzito da adgilobrivi daniSnulebis magis-
traluri milsadenebis mSeneblobisa da ganviTarebis kuTxiT. ukanasknel 
wlebSi seqtorSi realizebulia infrastruqturis da strategiuli daniS-
nulebis sxva masStaburi proeqtebi, maT Soris: 

 dasrulebulia daaxloebiT 370 km sigrZis axali magistraluri gaz-
sadenis mSeneblobis proeqti, maT Soris 200 km-ze meti sigrZis uka-
nasknel 4 weliwadSi, sngk-is sakuTari da aSS-is sagranto fondebi-
dan moziduli finansebiT (saerTaSoriso konsorciumis mier saqarTve-
los teritoriaze aSenebuli 248 km sigrZis samxreT kavkasiuri gazsa-
denis CauTvlelad). aseve, reabilitirebuli da amoqmedebulia daax-
loebiT 250 km sigrZis mwyobridan gamosuli milsadenebis calkeuli 
segmentebi;  

 milsadenebis mdgomareobis gaumjobesebisa da gazomva-aRricxvis sis-

temebis mowesrigebis kompleqsuri RonisZiebebis realizaciiT 2011–
2015 wlebSi gazis danakargebi magistralur milsadenebSi saSualod 
0,6 %-mdea Semcirebuli (rac aRmosavleT evropaSi erT-erTi saukeTe-
so maCvenebelia), maSin rodesac wina periodSi saSualod 5 %-s Sead-
genda;  

 saqarTvelos regionebSi (maT Soris sazRvrispira samcxe-javaxeTis, 
kaxeTis mTiani da sxva), romlebsac arasodes usargeblia bunebrivi 
gazis sikeTiT, miyvanilia magistraluri gazsadenebi, riTac, gazifika-
ciis saxelmwifo programis realizaciasTan erTad, qveyanaSi bunebri-

vi gazis momxmarebelTa saerTo raodenoba 35–40%-iT, xolo jamuri 
moTxovna gazze 85%-iT gaizarda (1,3-dan 2006 wels 2,4 mlrd-mde 2015 
wels), romlis miwodeba Seuferxeblad xorcieldeboda axali da/an 
ganaxlebuli infrastruqturis gamoyenebiT; 
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 mowesrigda magistraluri gazsadenebis kontrolisa da marTvis sis-
temebi da operirebis sakiTxebi. Sedegad, Tu wina periodSi mil-
sadenis yoveli msxvili avariis Semdeg saSualod 3,5 mln m3 gazi ika-
rgeboda, 2014 wlis devdorakis manamde arnaxuli masStabis bunebrivi 
katastrofis dros, roca mwyobridan gamovida erTdroulad orive 
wnevis qveS myofi 700 da 1200 mm-iani gazsadeni, danakargma mxolod 0,5 
mln m3 Seadgina; 

 formalurad privatizebisaTvis, realurad ki ruseTisaTvis gadasace-
mad gankuTvnili gazsadenebis sistema, uaRresad araefeqturi teqni-
kur-ekonomikuri maCveneblebiT, mravalwliani degradaciis tendenci-
iTa da CamoSlili marTvis sistemiT, Canacvlebulia qveynis suvere-
nul gamgeblobaSi myofi, intensiurad ganviTarebadi strategiuli 
obieqtiT, romelic qveynis energetikuli (da politikuri) usafrTxo-
ebisa da ekonomikuri ganviTarebis erT-erTi mniSvnelovani instrume-
ntia; 

 ganxorcieluli bazris diversifikaciis Sedegad gazis damatebiT 
miRebuli moculobebi jer samxreT kavkasiuri gazsadenidan, Semdeg 
azerbaijanuli “sokaris” kuTvnili gaziT, axali infrastruqturis 
gamoyenebiT Seuferxeblad miewodeboda qveynis momxmareblebs.  

 daaxloebiT 5-jer, weliwadSi 8 mlrd m3-mde gaizarda tranzitiT 
gatarebuli gazis moculoba da qveynis Sesabamisi Semosavlebi da, 
rac mTavaria, Siga bazris momaragebis usafrTxoeba. kerZod, gardaban-
rusTav-Tbilisis ekonomikur regionSi ganxorcielebuli infras-
ruqturis masStaburi samSeneblo da sareabilitacio samuSaoebis Se-
degad Seqmnilia SesaZlebloba nebismieri ucxouri wyarodan (rusu-
li, sokaris, skm-s) mowodebuli sxvadasxva xarisxisa da teqno-
logiuri parametrebis gazi zustad aRiricxos da miewodos nebismier 
msxvil momxmarebelsa Tu distribuciis kompanias. SedarebisaTvis, 
2006 wels bazarze erTaderTi momwodebeli – ruseTis dominirebis 
pirobebSi, gazis mowodebisaTvis adgilobriv bazarze erTaderTi, 
praqtikulad amortizebuli da qalaqis dasaxlebul ubnebSi ganla-
gebuli milsadeni gamoiyeneboda.  

 korporaciis TanadafinansebiTa da uSualo monawileobiT aSenda 230 
mgvt simZlavris, Tanamedrove kombinirebuli ciklis, gazze momuSave 
Tboeleqtrosadguri, romlis saSualebiT aseulobiT mln m3 
importirebuli gazis dazogvaa SesaZlebeli. dawyebulia analogiuri 
parametrebis meore Tbosadguris realizaciis proeqti, romelic 
savaraudod 2019 wlisaTvis amoqmeddeba; 

 dawyebulia samgoris samxreTi TaRis navTobis sabados bazaze stra-
tegiuli daniSnulebis miwisqveSa gazsacavis mSeneblobis proeqti. 
Gegmis Tanaxmad, gazsacavi funqcionirebas 2021 wlidan daiwyebs, roca 
qveyana azerbaijanuli Sah-denizis sabados meore fazis aTvisebis Sem-
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deg, gansakuTrebiT gazrdili moculobis gazs miiRebs. gazsacavis 
gamoyeneba arsebiTad aamaRlebs qveynis energetikul usafrTxoebas, 
politikuri sabotaJis an teqnogenuri avariebis, an teqnologiuri 
uwesivrobebis SemTxvevebSi momxmareblebisaTvis gazis uwyvet miwode-
bas moxmareba-mowodebis sezonuri uTanabrobis dabalansebis meSve-
obiT.  

 korporacia aqtiurad aris Cabmuli kaspiis resursebis evropisaken 
(TurqeTis CaTvliT) mniSvnelovan satranzito proeqtebSi, rogorc 
teritoriis mflobeli qveynis warmomadgeneli an proeqtis uSualo 
monawile. aseT proeqtebs miekuTvneba: samxreTis gazis koridori 
(samxreT kavkasiuri gazsadenis gafarToebis, tanapi, tapi, agri), 
evropa-aziis navTobis satransporto koridori da sxva. 

 
daskvna 

 
saiubileo aT wlisTavs ss “saqarTvelos navTobisa da gazis korpo-

racia” egebeba Tanamedrove menejmentis principebze funqcionirebad, diver-
sificirebul biznessaqmianobaSi CarTul, mdgradi finansuri Semosavlebis 
sawarmod, romelsac ZaluZs uzrunvelyos integrirebuli kompaniisaTvis 
damaxasiaTebeli mniSvnelovani upiratesobebis realizacia. kerZod:  

a) mniSvnelovnad aris Semcirebuli erTeuli momsaxurebis saxiT daka-
vebuli kompaniisaTvis damaxasiaTebel riskebi, radgan bazrisa da 
momsaxurebis saxeobis da biznesis diversifikacia xels uwyobs fina-
nsuri mobilurobisa da stabilurobis uzrunvelyofas. Korporacia 
diversificirebuli saqmianobiT SedarebiT dabalriskianad fasdeba 
da mimzidvelia partniorobis, investirebisa da kreditebis miRebisa-
Tvis SedarebiT dabali saprocento ganakveTebiT; 

b) minimumamdea Semcirebuli administraciuli da sxva zednadebi xar-
jebi, ufro xarisxiani gaxda da SedarebiT gaiafda momsaxureba, rad-
gan Semcirda Siga transaqciebi, SesaZlebeli gaxda marJis mniS-
vnelovani zrda da damatebiTi asignebebis akumulireba saxelmwifo 
biujetSi, an sakuTari sistemebis ganviTarebisaTvis;  

g) korporaciam Tavi mouyara menejerebis “kritikul masas”, romlebic 
gacilebiT ufro warmatebulad arTmeven Tavs marTvis problemebs, 
rac Zalian mniSvnelovania saTanado doneze ganswavluli da pa-
tiosani profesionalebis deficitis gamo qveyanaSi. korporaciam zu-
runvelyo menejmentis dakompleqteba iseTi profesionalebiT, rom-
lebic floben Tanamedrove aRricxvianobisa da finansur sistemebs, 
marketings, logistikas, dagegmarebas da aqvT teqnologiuri an komer-
ciuli eqspertizis im donis Cvevebi, rac saSualebas miscems damouki-
deblad awarmoon msxvil saerTaSoriso kompaniebTan, saerTaSoriso 
safinanso organizaciebsa da bankebTan rTuli da kompleqsuri 
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molaparakebebi, moamzadon da marTon teqnikurad da iuridiulad ga-
marTuli kontraqtebi; 

d) tendenciad iqca korporaciis Semosavlebisa da mogebis donis mniS-
vnelovani zrda, kerZod mimdinare wlis saerTo Semosavlebi gaz-
rdilia 92,2 mln lariT (39,3 %), xolo konsolidirebuli (Svilobil 
kompaniebTan erTad) mogeba 90,9 mln lariT wina periodis Semosavleb-
Tan SedarebiT. 
amasTan, xazgasmiT unda aRiniSnos, rom miRweuli Sedegebi srulia-

dac ar Seesabameba sasurvels, razec korporacia kidev ufro meti Zalis-
xmeviT gaagrZelebs muSaobas qveynis energetikuli usafrTxoebis mniSvne-
lovani amaRlebisa da ekonomikis garantirebuli momaragebis uzrunvel-
yofis mizniT strategiuli mniSvnelobis saTbobi resursebiT.  
 
 

 
 

 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

  

vvbbkkjjwwddff 

154 

131, 2016 

თეიმურაზ გოჩიტაშვილი - 70 
 

 
 

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორს, საქართველოს ნავთობისა და 

გაზის კორპორაციის სტრატეგიული დაგეგმვისა და პროექტების დეპარტამენტის უფ-

როსს, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოს თეიმურაზ გოჩიტაშვილს დაბა-

დებიდან 70 და სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის 40 წელი შეუსრულდა.  

თ. გოჩიტაშვილი დაიბადა 1946 წლის 30 სექტემბერს სიღნაღის რაიონის სოფ. 

ბოდბეში მოსამსახურის ოჯახში. 1964 წელს წარჩინებით დაამთავრა საშუალო სკოლა 

და სწავლა განაგრძო საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამთო-გეოლოგიურ 

ფაკულტეტზე. 1969 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის 

სამთო ფაკულტეტი და მიენიჭა სამთო ინჟინერ-ელექტრიკოსის კვალიფიკაცია.  

თ. გოჩიტაშვილი 1969 წლიდან 2008 წლამდე მუშაობდა საქართველოს მეცნიერე-

ბათა აკადემიის სამთო მექანიკის ინსტიტუტში, სადაც განვლო დიდი გზა უმცროსი 

მეცნიერი თანამშრომლიდან მთავარ მეცნიერ თანამშრომლამდე. 1971–1974 წლებში 

სწავლობდა ასპირანტურაში, რომლის დამთავრების შემდეგ დაიცვა საკანდიდატო 

დისერტაცია სამრეწველო ტრანსპორტის სპეციალობით. 1988 წელს მოსკოვის სამთო 

ინსტიტუტში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია მილსადენი ტრანსპორტის საიმედოო-

ბის საკითხზე და მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი. აღ-

სანიშნავია, რომ სამთო ინსტიტუტის ჰიდროტრანსპორტის ლაბორატორია, რომლის 



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

  

vvbbkkjjwwddff 

155 

131, 2016 

თანამშრომელი გახლდათ თ. გოჩიტაშვილი, იყო საბჭოთა კავშირის წამყვანი სამეცნი-

ერო ორგანიზაცია მილსადენი ტრანსპორტის საიმედოობის დარგში და, შესაბამისად, 

მისი უშუალო მონაწილეობითა და ხელმძღვანელობით მომზადდა მრავალი სახელ-

მძღვანელო და ნორმატიული დოკუმენტი ამ სფეროში. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ტექნიკური დარგის სპეცია-

ლისტების მიმართ გაჩნდა ახალი მოთხოვნები, რამაც განაპირობა თანამედროვე დო-

ნეზე ცოდნის გაღრმავებისა და ახალი ჩვევების გამომუშავების აუცილებლობა. ბატონმა 

თეიმურაზმა ამ თვალსაზრისითაც დიდ წარმატებას მიაღწია, იგი სხვადასხვა დროს 

სწავლობდა საბაზრო ეკონომიკისა და მენეჯმენტის, ენერგეტიკული პოლიტიკის, მა-

გისტრალური გაზსადენების ეკონომიკისა და მართვის საკითხებს EC TACIS-ის სახელ-

მწიფო მართვის კოლეჯში, ოქსფორდის ნავთობისა და ენერგეტიკული კვლევების კო-

ლეჯში, ჰიუსტონის უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ინსტიტუტში, გრონინგენის უნივერ-

სიტეტის ენერგეტიკული ბიზნესის სკოლაში და სხვა. 

თ. გოჩიტაშვილი წლების განმავლობაში ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას და ემსა-

ხურება მაღალი კვალიფიკაციის საინჟინრო კადრების მომზადებას. 1978 წლიდან მუ-

შაობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, მათ შორის 1989–2004 წლებში პრო-

ფესორის თანამდებობაზე. ამჟამად კითხულობს ლექციებს ილიას უნივერსიტეტში.  

თ. გოჩიტაშვილი 2000 წელს იყო ჰიუსტონის უნივერსიტეტის მკვლევარი, 2003-

2007 წლებში ჰოლანდიის სამთო ტექნოლოგიის ინსტიტუტში ხელმძღვანელობდა 

კვლევებს მილსადენებისა და ტუმბოების საიმედოობის საკითხებზე, სხვადასხვა დროს 

კითხულობდა ლექციებს მაგდებურგისა და ვროცლავის უმაღლეს ტექნიკურ სასწავ-

ლებლებში, ჰიუსტონის უნივერსიტეტში, აზერბაიჯანის დიპლომატიურ აკადემიაში.  

დიდია ბატონი თეიმურაზის დამსახურება კანონშემოქმედებისა და თანამედროვე 

ტექნოლოგიების და ევროპული სტანდარტების დანერგვის საქმეში. იგი  მუშაობდა 

საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის წამყვან სპეცია-

ლისტად, მისი უშუალო მონაწილეობით მომზადებულია საქართველოს კანონები „ნავ-

თობისა და გაზის შესახებ“ და „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“, 

ხელმძღვანელობდა საერთაშორისო კონფერენციებს „მილსადენი ტრანსპორტი და 

სედიმენტაცია“, „სატრანზიტო ქვეყნების უსაფრთხოება“, „ბუნებრივი გაზის მიწოდების 

თანამედროვე ტექნოლოგიები“ და სხვა. თ. გოჩიტაშვილი არის ინოგეიტის და სხვა 

საერთაშორისო ორგანიზაციების სტანდარტიზაციის ექსპერტი ნავთობისა და ბუნებ-

რივი გაზის სფეროში.  

სამეცნიერო და პედაგოგიური საქმიანობის გარდა, თ. გოჩიტაშვილი აქტიურადაა 

ჩართული საინჟინრო-პრაქტიკულ საქმიანობაში. სხვადასხვა ეტაპზე იყო მრავალი 

საერთაშორისო კომპანიის ექსპერტ-კონსულტანტი სამთო საქმისა და ენერგეტიკის 

საკითხებში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული საქართველოს პრე-

ზიდენტის საკონსულტაციო, მილსადენი სატრანზიტო პროექტების  (ბაქო-თბილისი-

ჯეიჰანი, ბაქო-თბილისი-ერზრუმი, ბაქო-სუფსა) საექსპერტო საბჭოს სწავლული მდივა-

ნი, მუშაობდა სს „თბილგაზის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ, გაზის საერ-

თაშორისო კორპორაციის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილედ, იყო 
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სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ევროკავშირის პროექტების კოორდინატორი ენერგოეფექ-

ტურ ტექნოლოგიებში, შპს „ჯეოინჟინერინგის“ დირექტორი, საქართველოს ნავთობისა 

და გაზის კორპორაციის დირექტორი ჯერ ტექნიკურ, შემდეგ კომერციულ საკითხებში, 

2013 წლიდან არის საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის სამეთვალყურეო 

საბჭოს თავმჯდომარე, სტრატეგიული დაგეგმვისა და პროექტების დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი. 

თ. გოჩიტაშვილს გამოქვეყნებული აქვს 250-ზე მეტი ნაშრომი, რომელთა შორისაა 

სამეცნიერო სტატიები, სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები, საპროექტო-ნორმატიული 

დოკუმენტები, გამოგონებები, პატენტები და სხვა. 

თ. გოჩიტაშვილი ექსპერტისა ან პროექტის ხელმძღვანელის სტატუსით უშუალოდ 

მონაწილეობს საქართველოს ენერგოსექტორის განვითარებისა და სხვა მნიშვნელოვანი 

პროექტების განხორციელებაში, როგორებიცაა: სამხრეთ კავკასიური გაზსადენის სის-

ტემა, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი (საქართველოს ნავთობის საერთაშორი-

სო კორპორაცია), ენერგოინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტი (საქართველოს 

ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი), სატრანზიტო მილსადენების ენერგოპოლიტიკა 

(ჰიუსტონის უნივერსიტეტი), თბილისში ამერიკის საელჩოს კომპლექსის ინფრასტუქ-

ტურა, საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების ინიციატივა (USAID), ბუნებრივი 

გაზის სტრატეგია საქართველოსთვის (USAID), აზერბაიჯან-საქართველო-რუმინეთის 

ინტერკონეკტორი (AGRI), ევროაზიური ნავთობის სატრანსპორტო დერეფანი (EAOTC),  

საქართველოში მიწისქვეშა გაზსაცავის მშენებლობის პროექტი, საქართველოს გაზის 

ინფრასტრუქტურის განვითარების 10-წლიანი პროგრამა და სხვა.  

ბატონი თეიმურაზი არის ღრმად განსწავლული და ერუდირებული სპეციალისტი, 

გულისხმიერი კოლეგა და მეგობარი, პატრიოტი, დიდებული მეოჯახე. იგი დღესაც ჩვე-

ული ენერგიითა და შემართებით განაგრძობს საინჟინრო-პრაქტიკულ და სამეცნიერო-

პედაგოგიურ საქმიანობას. 

ვულოცავთ ბატონ თეიმურაზს ღირსშესანიშნავ თარიღს და ვუსურვებთ ჯანმ-

რთელობას, დიდხანს სიცოცხლეს და შემოქმედებით წარმატებებს. 

 

სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ 

ჟურნალ „საქართველოს ნავთობი და გაზის“ რედაქცია 
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საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური 

ფაკულტეტის გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორს, 

პროფესორ გიორგი მაღალაშვილს დაბადებიდან 85  და შემოქმედებითი 

მოღვაწეობიდან 65 წელი შეუსრულდა 

 

გიორგი მაღალაშვილი არის გეოლოგია-მინერალოგიის 

მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერ-

სიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის პროფესორი, სა-

წარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი 

ცენტრის მინერალური და ენერგეტიკული განყოფილების 

გამგე და სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, საქა-

რთველოს საინჟინრო და რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეც-

ნიერებათა აკადემიების ნამდვილი წევრი, საქართველოს დამ-

სახურებული გეოლოგი, ღირსების ორდენის კავალერი, კა-

ლისტრატე გაბუნიას სახელობის პრემიის ლაურეატი, სასარგებლო წიაღისეულის ოთხი 

საბადოს პირველაღმომჩენის დიპლომისა და ოთხი სერტიფიკატის მფლობელი. დაჯი-

ლდოებულია ყოფილი საკავშირო გამოფენის ვერცხლის მედლით. არის გარემოსა და 

ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მარაგების კომისიის წევრი, მინერალოგი-

ური საზოგადოების, სადისერტაციო საბჭოსა და ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექ-

სიკონის სარედაქციო საბჭოს წევრი. 

გ. მაღალაშვილი 200–მდე სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის 18 მონოგრაფიისა და 

ერთი სახელმძღვანელოს ავტორია. 130 გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომიდან 43  

გამოიცა პეკინში, კარლოვი ვარში, უტრეხტში, სანკტ-პეტერბურგში, მოსკოვში, ალმა–

ატაში, ყაზანში, ამურის ნიკოლაევსკში, ბაქოში, ერევანში, ტაშკენტში. იგი 35 სამეცნი-

ერო ფორუმის მონაწილეა, მათ შორის 2 საერთაშორისო გეოლოგიური კონგრესის  (მოს-

კოვი, 1985; პეკინი 1989), 3 საერთაშორისო სიმპოზიუმის, 5 საერთაშორისო კონფერენ-

ციის, 2 საკავშირო კონფერენციის, 7 საკავშირო თათბირისა და სხვა. 

მას ეკუთვნის 3 გეოლოგიური და გეოფიზიკური ახალი მეთოდის დამუშავება, 

არის 4 გამოგონების ავტორი (1 საკავშირო მოწმობისა და 3 პატენტის). მრავალი წლის 

განმავლობაში იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული 

ცეოლითური ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე.  

გ. მაღალაშვილი ოცამდე სხვადასხვა დანიშნულების გეოლოგიური რუკის 

ავტორია. მათ შორის საქართველოსა და კავკასიის ეგზოგენური მინერალოგიის რუკები 

განიხილეს საკავშირო გეოლოგიური ინსტიტუტის (ВСЕГЕИ) სამეცნიერო საბჭოზე, 

 
გიორგი მაღალაშვილი 
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მიიღო მაღალი შეფასება (რაზეც შედგენილია შესაბამისი აქტი) და რეკომენდებულ იქნა 

XXVII საერთაშორისო გეოლოგიურ კონგრესზე და მისი ავტორები, მათ შორის გ. 

მაღალაშვილი კონგრესის პრეზიდენტის მიერ დაჯილდოვდნენ დიპლომებითა და სამ-

კერდე ვერცხლის ნიშნით. რუკა გამოიცა დიდი ტირაჟით და საკავშირო გამოფენაზე 

აღინიშნა ვერცხლის მედლით. 

გ. მაღალაშვილი სამი მეცნიერული ნოვაციის (აღმოჩენის დონეზე) ავტორია: 

1) „ფაიფურის ქვის“ გაშიფვრისა და კავკასიაში შესაბამისი მინერალური შედგე-

ნილობის საბადოების აღმოჩენასთან დაკავშირებით, პეკინში მეორე მსოფლიო 

გეოლოგიურ კონგრესზე გაკეთებულ მოხსენებისათვის გ. მაღალაშვილი და-

ჯილდოვდა ჟადეიტის პრიზით. 

2) გ. მაღალაშვილმა გაშიფრა აქატის თავისებური ზონალური სტრუქტურების 

წარმოქმნა, რომლის ამოხსნას 150 წლის მანძილზე ცდილობდნენ გამოჩენილი 

მეცნიერები (გეოლოგები – აკად. ა. ფერსმანი, პ. პილიპენკო, ქიმიკოსები ო. 

ნაკენი, გ. ჰაინცი, ა. ლინკი, რ. ლიზეგანგი და სხვები). 

გ. მაღალაშვილის ამ მეცნიერულ აღმოჩენას ადასტურებენ რუსეთის მეცნიერე-

ბათა აკადემიის აკადემიკოსი დ. რუნდკვისტი (სანკტ-პეტერბურგი),პროფ. ვ. ბალიცკი 

(ქ. ჩერნოგოლოვკის ექსპერიმენტული მინერალოგიის ინსტიტუტი), აკადემიკოსი ე. კუ-

ლიში (უკრაინა), პროფ. მ. ლომიძე (მოსკოვის ლომონოსოვის სახ. უნივერსიტეტი), აკა-

დემიკოსები: რ. დჟრბაშიანი და რ. მელკონიანი (სომხეთი), აკადემიის წევრ-კორესპონ-

დენტი ვასილ ბაბა-ზადე (ბაქო), პროფესორი ჟერარ ბორჟე (საფრანგეთი, ქ.კლერმონ-

ფერანის უნივერსიტეტი), გეოლ.-მინერალოგ. მეცნ. დოქტორი ვ.იაროშევიჩი, საქართვე-

ლოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსები: ჯ. ლომინაძე და კ. ჯაფარიძე. 

მასალები აღმოჩენის შესახებ გამოქვეყნდა სანკტ-პეტერბურგში, ყაზანში, ბაქოში, 

თბილისში.  

3) მესამე მეცნიერული ნოვაცია ეხება მურა ნახშირის ბუნებრივი „გაღარიბების“ 

დადგენას (თბოუნარიანობის დაწევა და ნაცრიანობის მატება). დადგინდა, რომ იმ შემ-

თხვევაში, როდესაც ნახშირის შემცველი ქანები (საგები, სახურავი და ფენებშორისი 

„ფუჭი“ ქანები) წარმოდგენილია ბენტონიტური თიხებით (მძლავრი ადსობენტით), უკა-

ნასკნელი, ბუნებრივი ტენიანობის პირობებში, შთანთქავს მოძრავ, ძირითადად აქრო-

ლად კომპონენტებს (ჰუმუსურ მჟავებს, ფისებს, ცვილს ანუ ყველაზე თბოუნარიან 

ელემენტებს). ეს იწვევს ნახშირის თბოუნარიანობის დაქვეითებას და ნაცრიანობის ამაღ-

ლებას. ასეთი ნახშირები ცნობილია სილეზიის მურა ნახშირის აუზის ფარგლებში (აღ-

მოსავლეთ გერმანია, ქ. ლაუზიცი, დასავლეთ პოლონეთი, ქ. კატოვიცი), იტალიაში (ვი-

ჩენცა-ვერონა), ირანში (კუბენან-ქერმან), ჩინეთში (დიოკენ და შაო), საქართველოში (ახა-

ლციხე). 
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აღნიშნული კომპონენტებით გაჯირჯვებული „შავი ბენტონიტური თიხები“ (ად-

რე მიჩნეული ფუჭ ქანებად) შესანიშნავი ორგანომინერალური სასუქია და გ. მაღალაშ-

ვილის მიერ გამოცდილი მის მიერ დაპატენტებულ ხელოვნურ ნიადაგში (პატენტი P 

2030, 2000 წ.). გარდა ამისა, ნახშირების დაბრიკეტების შემთხვევაში ასეთი „შავი თიხე-

ბი“ შესანიშნავი შემკვრელი მასალაა, ხოლო მეტალურგიაში მათი გამოყენება შესაძლოა 

ფხვიერი მადნების დაგუნდავების მიზნით (,,окатыши”).  

გ. მაღალაშვილმა წარმოებაში დანერგა 10 კვლევის შედეგი (რაზედაც შედგენი-

ლია სათანადო აქტები). 

დამუშავებულია რამდენიმე საინვესტიციო პროექტი, მათ შორის: 

1) აზამბურის ნატრიუმის სულფატის შემცველი ტბების ბაზაზე (სახარე ტბის) 

შესაძლოა 10-მდე მეტად საჭირო ქიმიური ნაერთის და სამედიცინო პრეპარატის წარ-

მოების ორგანიზაცია (კალცინირებული სოდა, ნატრიუმის ბიკარბონატი, მწვავე ნატრი-

უმი, ნატრიუმის სულფიდი, თხევადი მინა, გლაუბერის მარილი, გოგირდი, ბლანფიქსი, 

ლითოპონი, გიპოსულფიტი, საინგალაციო, სააპლიკაციო (მათ შორის ელექტროფორე-

ზის აპლიკაციებისათვის), დამამსუბუქებელი მარილები და სხვა პრეპარატი. 

გრძელი ტბის ბაზაზე კი შეიძლება უნიკალური, ისრაელის მკვდარი ზღვის ტი-

პის ბალნეოლოგიური კომპლექსის აშენება (ბრონქიტის, ტრაქეიტის, ასთმის, ართრი-

ტის, ნევრალგიური დაავადებების და ტალახით მკურნალობა). ტბებში შეიძლება ბანაო-

ბა, ნავებზე, წყლის ველოსიპედსა და იახტებზე გასეირნება და ა.შ. 

ივლისსა და აგვისტოში, პაპანაქება სიცხეში, ტბის წყლის ინტენსიური აორთქლე-

ბის პირობებში ჰაერი გაჟღენთილია მარილების, ბრომის, იოდის იონებით (ტბების რაი-

ონში აწარმოებენ ნავთობზე ბურღვას, ნავთობიანი წყლები კი შეიცავს ბრომსა და იოდს, 

რომლის სამრეწველო მარაგები ზოგ უბანზე დამტკიცებულია და ირიცხება სახე-

ლმწიფო ბალანსზე. ასეთია ნორიოს, მარტყოფის, ლელუბნის საბადოები), რაც ხელს უწ-

ყობს სასუნთქ ორგანოების დაავადებების მკურნალობას. 

2) ალგეთის ლითოგრაფიული ქვის საბადოს ბაზაზე ხელოვნური ალმასების, 

სალესი ქვებისა და თეთრი საღებავების უდანაკარგო წარმოება. 

3) ადგილობრივი სამრეწველო საბადოების კომპონენტების გამოყენებით 

ხელოვნური ნიადაგის (სუბსტრატის) წარმოება როგორც დახურული (სათბურების 

პირობებში), ასევე ღია გრუნტში გამოსაყენებლად (გ. მაღალაშვილის პატენტი P 2030, 

2000 წ.). 

4) მაღალი ხარისხის ცეცხლგამძლე მასალის – სილუმინის წარმოება ადგილობ-

რივი ბუნებრივი კომპოზიტის – კვარცსილიმანიტიანი, კვარცანდალუზიტიანი ფიქლე-

ბის გამოყენებით.  
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2012 წლის „ნავთობი და გაზის“ 27 ჟურნალში და რუსეთის საბუნებისმეტყვე-

ლო მეცნიერებათა აკადემიის 2014 წლის 1 „მოამბეში“ გამოქვეყნებული მისი სტატიის 

„უნიკალური და მსხვილი ნახშირწყალბადების საბადოების ფორმირებაში ფილების 

ტექტონიკის როლი (კავკასიის მაგალითზე)“ შემდეგ მსოფლიოს ყველაზე რეიტინგულ-

მა სამეცნიერო ჟურნალებმა  – „ტომსონ რეიტერი“, „ სკოპუსი“, „ვოსი“, გეოგრაფია და 

დედამიწის მეცნიერებები“, „საერთაშორისო გამომცემლობის სახლი“ და სხვა გამომცემ-

ლობებმა გ. მაღალაშვილს შესთავაზეს აღნიშნული და მომავალში შესასრულებელი 

მისი შრომების გამოქვეყნება მათ ჟურნალებში. 

განსაკუთრებით საგულისხმოა გ. მაღალაშვილის ადამიანური თვისებები, პატი-

ოსნება, პასუხისმგებლობა, ფართო ერუდიცია, გამორჩეული ინტელიგენტობა, მუსიკის 

დიდი სიყვარული. 

ის დღესაც ჩვეული შემართებით და თავდადებით მუშაობს აქტუალური სამე-

ცნიერო პრობლემების დახვეწასა და სტუდენტების აღზრდაში. მისი ხელმძღვანელო-

ბით დაცულია 10–მდე სადოქტორო და სამაგისტრო ნაშრომი. ბატონ გიორგის ვულო-

ცავთ იუბილეს შესანიშნავ ოჯახთან ერთად და ვუსურვებთ დღეგრძელობას, ჯანმრთე-

ლობას და მომავალ შემოქმედებით მოღვაწეობას. 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-

გეოლოგიური ფაკულტეტი  

საქართველოს ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი 

ცენტრი 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ალ. თვალჭრელიძის კავკასიის მინე-

რალური ნედლეულის ინსტიტუტი 
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uCa zviadaZe 

 

uCa zviadaZe daibada 1937 wlis 16 

agvistos geologis ojaxSi. mama ivane 

zviadaZe alaznis arteziuli auzis erT-

erTi pirvelaRmomCeni iyo. amdenad, 

geologiis siyvaruli TiTqmis akvnidan 

gamoyva.   

1955 wels daamTavra Tbilisis me-6 

vaJTa saSualo skola oqros medalze, 

xolo 1960 wels warCinebiT saqarTvelos 

politeqnikuri instituti da mieniWa sam-

To-inJiner geologis kvalifikacia. 

saqarTvelos politeqnikuri insti-

tutis damTavrebis Semdeg 10 weli save-

le geologiur partiebSi imuSava – gur-

jaanSi, dedofliswyaroSi, bolnisSi. 

1970 wlidan ki mSobliur gepeiSi moRva-

weobda. 

saqarTvelos politeqnikuri institutis (axali teqnikuri universite-

ti) aspiranturaSi swavlis periodidan (1968 – 1970 ww.) moyolebuli sikvdi-

lamde uCa zviadaZe pedagogiur saqmianobasTan erTad aqtiurad iyo Cabmuli 

samecniero moRvaweobaSi. am sferoSi misi muSaobis umTavres dargebs mieku-

Tvneba: hidrogeologia, sainJinro geologia, hidrogeoqimia, wyalmomarageba, 

qalaqTmSeneblobis geologiuri safuZvlebi, geoekologia, navTobsaZiebo 

da navTobsarewao hidrogeologia, mikrokomponentebis geoqimia da sxva.  

interesis mTavari sfero hidrogeoqimia iyo, kerZod ki mikrokomponen-

tebis hidrogeoqimia, romelic hidrogeologiaSi SedarebiT axali mimarTu-

lebaa. orive sadisertacio naSromi am sakiTxs exeba – pirveli strategiu-

lad iseTi mniSvnelovani qimiuri elementis geoqimias, rogoricaa bori, 

ris gamoc sakandidato disertacia u. zviadaZem specializebuli samecnie-

ro sabWos daxurulP sxdomaze daicva, meore ki _ navTobis Tanmxleb wyle-

bsa da naxSirmJava mineralur wylebSi mikrokomponentebis ganawileba-dag-

rovebis kanonzomierebebs. Tanac es faqti mxolod literaturuli wyaro-

ebidan ki ar hqonda aRebuli, aramed im mravalricxovani eqsperimentis Se-

degebze iyo damyarebuli, romlebsac wlebis ganmavlobaSi atarebda, raTa 

gaerkvia dinamikur situaciaSi navTobi  miwisqveSa wyali  Semcveli qani 
mimdinare urTierTgacvliTi procesebis kanonzomierebebi. saqarTvelos te-
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ritoriaze ar darCenila arc erTi navTobSemcveli moedani, navTobgamovli-

neba, mcire Tu SedarebiT msxvili sabado, romelic SeZlebisdagvarad ar 

daesinjos da ar Seeswavlos. igive exeba saqarTvelos yvela met-naklebad 

cnobil mineralur wylebs `avadxaradan” dawyebuli da `lagodexis abano-

Ti” damTavrebuli, agreTve mcire kavkasionis mineralur wylebs – `borjo-

mi”, `bolnisi”, `abasTumani”, `Tbilisi” da a.S. 

rogorc hidrogeologs, miwisqveSa wylebis sxvadasxva saxeobasa da 

daniSnulebasTan xSiri Sexeba hqonda. Tvlida, rom dadgeba dro, rodesac 

saqarTvelo sasmeli wylis eqsportSi warmatebiT gauwevs konkurencias 

iseT wamyvan qveynebs, rogoricaa espaneTi, safrangeTi, italia. cnobilia, 

rom bevri Cveni sofeli da dasaxlebuli punqti, did qalaqebze rom arafe-

ri vTqvaT, sasmeli da sameurneo wylis mwvave deficits ganicdis. Tavisi 

codnisa da gamocdilebis wyalobiT garkveuli wvlili Sehqonda am saWir-

boroto saqmis mogvarebaSi. gawafuli iyo hidrogeologiuri WaburRilebis 

burRvasa da maTi konstruqciis sakiTxebSi, raSic 10-wliani praqtikuli 

gamocdileba exmareboda. batoni uCas rekomendaciiT warmatebuli aRmoCnda 

wyalmomaragebis WaburRilebis burRva TeTri wyaros, sagarejos, qarelis, 

zugdidis, gardabnis da duSeTis municipalitetis soflebSi, agreTve 

geTsamaniis dedaTa monastris, WiaTuris raionis, mRvimevis dedaTa monast-

ris, samTavros samonastro kompleqsis, nodokras mamaTa monatris miwisqve-

Sa wylis bazaze SesaZlo sasmeli wyalmomaragebis Sesaxeb.   

mogexsenebaT, sainJinro geologia zogadad mSeneblobis da kerZod qa-

laqTmSeneblobis aucilebeli safuZvelia, xolo hidrogeologia da sainJi-

nro geologia yovelTvis organul kavSirSi ganixileba. aqedan gamomdina-

re, batoni uCa aqtiurad iyo CarTuli dedaqalaqis aRmSeneblobis Tu Zveli 

ubnebis restavraciis procesSi. Tavis droze iyo im vrceli Tematikis pa-

suxismgebeli Semsrulebeli, romelsac Sedegad mohyva q. Tbilisis 1: 10 000 

da 1: 2 000 masStabis sainJinro-geologiuri da hidrogeologiuri rukebis 

Sedgena. es samuSao saxelmwifo premiaze iyo wardgenili. ra Tqma unda, 

praqtikuli saqmianobis Sedegebi sistematurad aisaxeboda samecniero naS-

romebSi da sxvadasxva respublikur, sakavSiro Tu saerTaSoriso konferen-

ciebSi, simpoziumebsa da kongresebSi monawileobaSi. mimdinare mSeneblobis 

obieqtebidan davasaxelebdi javaxiSvilis quCis (yofili elbaqiZis daRmar-

Ti) da orTaWalis (yofili samkervalo fabrika „nadikvaris“ teritoria) 

did da saintereso obieqtebs, romelTa restavraciis da axali mSeneblobis 

sainJinro-geologiuri dasabuTebis avtori gaxldaT. aq saintereso geolo-

giuri faqtebi gamovlinda, romelTa samecniero formulireba moxsenebis 

da statiis saxiT gamoqveynda sankt-peterburgis da saqarTvelos teqnikuri 

univeristetis samecniero Sromebis krebulSi.  
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baton UuCas xSirad uwevda ekologiur problemebze muSaoba, ra Tqma 

unda, hidrogeologiis kuTxiT. 1998 – 2000 wlebSi, rogorc saqarTvelos 

saerTaSoriso navTobisa da gazis korporaciis eqspert-hidrogeologi, aq-

tiurad ewinaaRmdegeboda baqo-Tbilisi-jeihanis navTobsadenis borjomis 

xeobaze gatarebas da mravalricxovan Sexvedrebze (maT Soris ucxoeli 

eqspertebis monawileobiT) Tu samecniero statiebSi saTanadod asabuTebda 

im faqts, rom navTobsadenze incidentis SemTxvevaSi xeobas katastrofa 

eloda, gaWuWyiandeboda rogorc vulkanur lavebTan dakavSirebuli mtkna-

ri sasmeli wylebi, aseve borjomis xeobis saqveynod cnobili samkurnalo 

mineraluri wylebic. samwuxarod, am argumentma ver gaWra da navTobsadeni 

borjomis xeobaSi mainc gavida.  

iyo saqarTvelos bunebrivi resursebisa da garemos dacvis saminis-

tros eqspert-hidrogeologi, agreTve maragebis uwyebaTaSorisi saxelmwifo 

teritoriuli komisiis wevri da, aqedan gamomdinare, permanentulad saqmis 

kursSi iyo Cvens qveyanaSi mimdinare hidrogeologiuri da sainJinro-

geologiuri samuSaoebis Sesaxeb. Tavis droze misi Sedgenilia baqo-sufsis 

da baqo-Tbilisi-jeihanis navTobsadenis trasebis 10 km siganis e.w. „inte-

resis derefnis“ hidrogeologiuri rukebi. 

batoni UuCa iyo sxvadasaxva samecniero da profesiuli organizacie-

bis wevri, rogoricaa: hidrogeologTa saerTaSoriso asociacia, saqarTve-

los erovnuli akademiis da mineraluri nedleulis saerTaSoriso akade-

mia, geoTermiis saerTaSoriso asociacia, gruntebis meqanikis da geoteqni-

kis saerTaSoriso asociaciis saqarTvelos sazogadoeba.  

rac Seexeba pedagogiur-aRmzrdelobiT saqmianobas. 45 weli kiTxulo-

bda leqciebs samTo-geologiur, samSeneblo, hidroteqnikisa da satranspor-

to fakultetebze. iyo xuTi saxelmZRvanelos da meToduri miTiTebebis av-

tori. muSaobda saxelmZRvaneloze ekologiur hidrogeologiasa da navTob-

saZiebo hidrogeologiaSi. asrulebda fakultetze sadisertacio sabWos 

Tavmjdomaris moadgilis da hidrogeologiisa da sainJinro geologiis mi-

marTulebis xelmZRvanelis movaleobas. misive xelmZRvanelobiT diserta-

cia daicva ramdenime axalgazrda specialistma. rogorc xelmZRvanels, 

studentTa samecniero konferenciebsa da konkursebSi mopovebuli hqonda 

saerTaSoriso da respublikuri jildoebi. xSirad uwevda rogorc adgilo-

brivi, aseve ucxoeli disertantebis sadoqtoro disertaciebis oponireba.    

u. zviadaZes gamoqveynebuli aqvs mravali samecniero naSromi, maT So-

ris sabWoTa kavSiris da sazRvargareTis samecniero gamomcemlobebSi, ra-

Sic mas ramdenime ucxo enis floba exmareboda. aqtiurad monawileobda 

respublikur da saerTaSoriso samecniero konferenciebSi, simpoziumebSi, 

kongresebSi. sistematurad monawileobda samecniero-sagranto proeqtebis 
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damuSavebaSi rogorc respublikuri, aseve saerTaSoriso masStabiT. igi, 

rogorc wesi, am proeqtebis pasuxismgebeli Semsrulebeli iyo.  

pedagogiur da samecniero sferoSi didi wvlilis SetanisaTvis ba-

toni uCa dajildoebuli iyo `Rirsebis ordeniT~ (2013 weli).  

batoni uCas uecari gardacvaleba moulodneli iyo yvelasaTvis. Tum-

ca, misi saxeli ukvdavi iqneba misi kolegebisa da studentebisTvis, radgan 

batoni uCa kvlavac mzad iyo, bevri sasikeTo saqme ekeTebina. 

 
 

saqarTvelos teqnikuri universitetis  

samTo-geologiuri fakulteti  

 

Jurnal ~saqarTvelos navTobi da gazis~ 

saredaqcio kolegia  
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ზურაბ მგელაძე 

 

gardaicvala profesori zurab mgelaZe, 

wavida Cvengan qarTuli inteligenciis erT-er-

Ti Rirseuli da TvalsaCino warmomadgeneli, 

saxelovani mamuliSvili, geologTa, samToel-

Ta da energetikosTa mravali Taobis amagdari 

aRmzrdeli, geologia-mineralogiis mecniere-

baTa doqtori, saqarTvelos teqnikuri univer-

sitetis profesori, mineraluri resursebis 

saerTaSoriso akademiis, ruseTis sabunebismet-

yvelo akademiis, saqarTvelos ekologiis, en-

ergetikis da erovnuli akademiebis akademikosi 

zurab mgelaZe. igi iyo saerTaSoriso geoTer-

muli, msoflios „maTematikuri geologiis“ da 

amerikis menavTobe geologTa asociaciebis wevri, saqarTvelos navTobisa 

da gazis mrewvelTa kavSiris Tavmjdomare, saqarTvelos kaTalikos-patria-

rqis saerTaSoriso fondis, saqarTvelos navTobisa da gazis perspeqtiu-

lobis kompiuteruli modelirebis da monitoringis proeqtis droebiTi ko-

misiis Tavmjdomare, Jurnal „saqarTvelos navTobisa da gazis“ samecniero 

sabWos da saredaqcio kolegiis wevri. 

zurab mgelaZe daibada 1933 wlis 20 dekembers TbilisSi. 1952 wels 

daamTavra Tbilisis pirveli saSualo skola da Cairicxa saqarTvelos po-

liteqnikuri institutis samTo-geologiur fakultetze, romelic daamTav-

ra 1957 wels samTo inJiner-geologis kvalifikaciiT. 1960_1963 wlebSi z. 

mgelaZe iyo saqarTvelos politqnikuri institutis navTobisa da gazis 

sabadoebis Ziebis, burRvis da damuSavebis kaTedris aspiranti.  

z. mgelaZem 1972 wels daicva sakandidato disertacia, xolo 1992 

wels q. baqoSi sadoqtoro disertacia. imave wels mieniWa profesoris wo-

deba. igi 100-ze meti samecniero naSromis avtoria, maT Soris 4 monografia 

da 4 gamogonebaa. z. mgelaZis sadoqtoro disertacia iTargmna da gamoica 

inglisur enaze. misi samecniero-kvleviTi sfero umTavresad moicavs navTo-

bisa da gazis geologias, kerZod saqarTvelos mezokainozouri naleqebis 

navTobgazianobis perspeqtiulobis kvlevas, danaleq safarSi naxSirwyal-

badebis warmoSobas, maTi dagrovebis kanonzomierebebs, sakvlevi raionebis 

stratigrafiis sakiTxebs, zedapirul da siRrmul teqtonikur agebulebas, 

navTobgazSemcveli struqturebis regionaluri da lokaluri kompleqsebis 
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gamoyofas, saqarTvelos teritoriaze navTobisa da gazis sabadoebis nav-

Tobgazgeologiuri daraionebis rukebis Sedgenas da sxva. batoni zurabis 

xelmZRvanelobiT momzadebuli da daculia mravali sakandidato da sadoq-

toro disertacia. mis mier wakiTxuli leqciebis sxvadasxva kursi yovel-

Tvis izidavda auditorias. iyo mravali saerTaSoriso samecniero konfe-

renciis monawile. misi naSromebidan mkiTxvelis gansakuTrebuli yuradReba 

miipyro monografiebma: „legenda da sinamdvile navTobze“, „navTobi: miRwe-

vebi, problemebi, perspeqtivebi“. zurab mgelaZis xangrZlivi samecniero-

pedagogiuri moRvaweoba gamorCeuli SedegiTaa asaxuli saqarTvelos nav-

Tobisa da gazis sabadoebis Ziebis, damuSavebis da eqspluataciis Tanamed-

rove praqtikaSi.  

batoni zurabi spi-is damTavrebisTanave aqtiurad CaerTo saqarTve-

los navTobisa da gazis samecniero-kvleviT da mopoveba-damuSavebis praq-

tikul saqmianobaSi. man gaiara pragmatuli mecnierebisaTvis damaxasiaTe-

beli didi da sirTuleebiT aRsavse gza. 1958 wlidan sicocxlis bolomde 

zurab mgelaZes ekava Tanamdebobebi rogorc saqarTvelos teqnikur univer-

sitetSi: kaTedris asistenti, ufrosi maswavlebeli, docenti, profesori, 

navTobisa da gazis sabadoebis Ziebisa da damuSavebis kaTedris gamge, sam-

To-geologiuri saswavlo-samecniero institutis direqtori, samTo-geolo-

giuri fakultetis dekani, aseve mis gareT: „saqnavTobSi“ – koleqtori; „sa-

qarTvelos saerTaSoriso navTobis korporaciaSi“ _ vice-prezidenti; qar-

Tul-Turqul erTobliv Sps“ geoteqsiSi“ _ direqtorTa sabWos Tavmjdoma-

re; erovnuli kompania „saqnavTobSi“ _ sameTvalyureo sabWos wevri; „saqar-

Tvelos navTobisa da gazis resursebis maregulirebel saxelmwifo saagen-

toSi“ _ ufrosis moadgile samecnero-teqnikur dargSi; „anadarko-jorjian 

kompaniaSi“ _ mTavari mrCeveli geologiisa da Ziebis dargSi; Sps „streit 

oil end gesSi“ mTavari mrCeveli geologiisa da Ziebis dargSi. 

cnobilma xatovanma gamoTqmam `mecnerebas erovneba ar gaaCnia~ batoni 

zurabis SemTxvevaSi axali elferi SeiZina. mecnieruli kvlevisas igi wuTi-

Tac ar iviwyebda kvlevis Sedegebis perspeqtivebs da maT „naTlavda“ qar-

Tuli toponimebiT, batoni zurabis iniciativiT Savi zRvis sanapiroze 

saZiebo samuSaoebis Sedegad gamoyofil perspeqtiul ubnebs ewoda „egrisi“,  

„kolxeTi“, „iberia“, „lazika“.  

z. mgelaZis samcniero-pedagogiuri saqmianoba araerTi samTavrobo ji-

ldoTia aRniSnuli: saqarTvelos Rirsebis ordeni (1978 w.); ruseTis sabune-

bismetyvelo mecnierebaTa akademiis sapatio niSani da akademiis saiubileo 

vercxlis medali (2003 w.); giorgi nikolaZis saxelobis medali (2008 w.); 

ruseTis sabunebismetyvelo mecnierebaTa akademiis „mecnierebisa da xelov-

nebis raindis“ sapatio wodeba da niSani (2010 w.). 
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batoni zurabis gardacvaleba didi danaklisia ara mxolod saqarTve-

los teqnikuri universitetisaTvis, aramed mTeli qarTuli mecnerebisa da 

sazogadoebisaTvis. wavida qarTuli inteligenciis kolorituli pirovneba, 

sulierad mdidari, fizikurad Semkobili da siyvarulis didi niWiT daji-

ldoebuli adamiani. batoni zurabis gardacvaleba didi danaklisia misi 

ojaxisaTvis, megobrebisa da kolegebis farTo wrisaTvis, romelTa guleb-

Si misi naTeli xsovna maradiulad darCeba. 

   
saqarTvelos geologTa sazogadoeba 

saqarTvelos samTo sazogadoeba 

saqarTvelos navTobisa da gazis korporacia 

Jurnal ~saqarTvelos navTobi da gazis~ 

saredaqcio kolegia  

saqarTvelos teqnikuri universitetis reqtorati 

samTo-geologiuri fakulteti  

navTobisa da gazis teqnologiebis departamenti 
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eekkoonnoommiikkiissaa  ddaa  mmaarrkkeettiinnggiiss  sseeqqcciiaa 

  

uak 334: 338: 339.9: 553: 622.3: 658                

mcire biznesis problemebi da ganviTarebis perspeqtivebi saqarTvelos samTo mrewveloba-

Si. g. lobJaniZe, g. xecuriani, d. labaZe. 

gaanalizebulia mcire biznesis aqtualuroba, roli da mniSvneloba Tanamedrove mso-

flio ekonomikaSi mimdinare tendenciebis gaTvaliswinebiT; ganxilulia mcire biznesis mas-

Stabebi, saqarTveloSi mcire samTo sawarmoTa ekonomikuri mdgomareoba arsebuli proble-

mebisa da ganviTarebis SesaZleblobebis fonze, amasTan mcire biznesis saxelmwifo mxarda-

Weris ucxoeTis gamocdilebis aucilebloba da mniSvneloba; gansazRvrulia sakvlev darg-

Si am mimarTulebiT mcire biznesis efeqtiani funqcionirebis ZiriTadi mimarTulebebi.  

sakvanZo sityvebi: mcire biznesi, mcire samTo sawarmoebi, mineraluri resursebi, saxelmwi-

fos samrewvelo-ekonomikuri politika da strategia. 

  

  

ggeeoollooggiiiiss  sseeqqcciiaa  

  

uak 622.323 

ყაზახური კომპანია „აკსაი ბი-ემ-სი“ და მასთან დაკავშირებული პრობლემები. ე. ინკარბეკოვი, დ. 

ინკარბეკოვი, ვ. შჩერბა. 

 ყაზახური კომპანია „აკსაი ბი-ემ-სი“ საქართველოში 2007 წლიდან მუშაობს. მან წარმატებით შეას-

რულა მინიმალური სამუშაო პროგრამის პირველი და მეორე ეტაპი, ხოლო მესამე ეტაპის შესრულებისათ-

ვის, რაც მოიცავდა საბურღი მოწყობილობების მობილიზაციას, ჩამოტანას ქ. აქტაუდან სოფ. ჭალადიდში 

და 2200 მ სიღრმის ჭაბურღილის გაბურღვას, სააგენტომ კომპანიას მისცა 3,5 თვე. ამ მცირე დროში კომ-

პანიამ ვერ შეძლო მასზე დაკისრებული ვალდებულების შესრულება, რისთვისაც სააგენტომ მას ლი-

ცენზია ჩამოართვა. ჩვენმა კომპანიამ გადაწყვიტა მიმართოს ლონდონის არბიტრაჟს, რაც კონტრაქტითაა 

გათვალისწინებული, ასევე გათვალისწინებულია ენერგეტიკულ ქარტიაზე მიერთების ხელშეკრულებით, 

რომელიც ხელმოწერილი და რატიფიცირებული იყო  საქართველოს მიერ. 

საკვანძო სიტყვები: გეოლოგია, ჭაბურღილი, ხელშეკრულება, ნავთობისა და გაზის სააგენტო, კორპორაცია. 

 

uak 553.982                                                               

Sua eocenis SesaZlo samrewvelo mniSvnelobis navTobgazSemcveli fenebis potenciuri re-

sursebis gamovlenis mizniT warmoebuli samecniero-kvleviTi samuSaobi. გ. ნიკურაძე. 

 შუა ეოცენის მძლავრი ვულკანოგენური ნალექები ძებნითი ბურღვის ერთადერთ პრიორიტეტულ 

საბაზისო ჰორიზონტად არის გამოცხადებული ნავთობისა და გაზის მაღალპროდუქტიული, მრა-

ვალფენიანი საბადოების აღმოსაჩენად გურიის მთიანეთსა და მის მიმდებარე ზღვის აკვატორიაში. 

რაც შეეხება მკვლევართა მიერ ძებნითი ბურღვის საბაზისო ჰორიზონტად რეკომენდებულ ცარ-

ცული ასაკის ნალექებს მათი ნავთობგაზიანობის შესწავლა შემდგომი ეტაპის საქმედ არის გამოცხა-

დებული. მოყვანილია სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოს შესრულების შედეგად მიღებული დასკვნები და 

რეკომენდაციები, ნავთობისა და გაზის მაღალპროდუქტიული საბადოების აღმოჩენის და მოპოვების 

მკვეთრად გაზრდის მიზნით გურიის ნავთობიან რაიონში მომავალში შესასრულებელი გეოლოგიურ-

საძიებო სამუშაოების შესახებ. 

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შესრულების შედეგად შეფასება მიეცა შუა ეოცენური ვუ-

ლკანოგენური ნალექების შესაძლო სამრეწველო მნიშვნელობის ნავთობგაზშემცველობას. დასაბუთებუ-

ლია, რომ გურიაში ისინი, ცარცულ და მეოტურ ნალექებთან შედარებით, საძებნ-საძიებო ბურღვის საბა-

ზისო ჰორიზონტებად ითვლება 1700–5500 მ სიღრმეებზე მრავალფენიანი ნავთობისა და გაზის საბადო-

ების აღმოსაჩენად.     

საკვანძო სიტყვებია: ჭაბურღილი, შუაეოცენური, ვულკანოგენური. 
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uak  622.323+622:324                                                                                                             

mTiani kaxeTis (X bloki) perspeqtivebi navTobgazianobis TvalsazrisiT. ნ. ბერიძე. 

განხილულია მთიანი კახეთის პერსპექტივები ნავთობგაზიანობის თვალსაზრისით. ამ მხრივ 

ყურადღება გამახვილებულია ე. წ. კახეთის განმარხებული ამოწევის ზიარი სტრუქტურის, „რამკოს“ 

მიერ გაბურღული ყარასწვერის № 1 ჭაბურღილის, შუაგორის, ვეძებ-ილდოყანის და ბოლოს ავტოქ-

ტონური ნალექების შესახებ. ყველაზე პერსპექტიულ ფართობად სწორედ ვეძებ-ილდოყანია მიჩნეული 

როგორც ალოქტონურ, ისე ავტოქტონურ ნალექებში გასაბურღი საპროექტო ჭაბურღილებისათვის. 

სამუშაოების წარმოება კახეთის განმარხებულ ამოწევაზე, ასევე შუაგორის, ბაკანის, თხილის-

ხევისა და ფხოველის ფართობებზე მეორე რიგის ამოცანად არის მიჩნეული. გამოთქმულია მოსაზრება, 

რომ მეათე ბლოკის ავტოქტონური ნალექების ნავთობგაზიანობის შესწავლისა და ნავთობის მოპოვების 

თვალსაზრისით არაერთი საძიებო და საექსპლუატაციო ჭაბურღილი გაიბურღება და კახეთი მარტო 

ღვინის კი არა, დიდი ქართული ნავთობის ცენტრადაც გადაიქცევა.     

sakvanZo sityvebi: ჭაბურღილი, ალაზნის სერია, იურული, ქვედა ცარცული, ჰიდროგეოლოგიური, ნავ-

თობგაზგამოვლინება, ლიასური თიხაფიქლები. 

 

uak  551.2+552                                                   
samxreT-aRmosavleT saqarTvelos (qvemo qarTli) gviancarculi da Suaeocenuri ignim-

britebi. გ. ნადარეიშვილი, მ. ტყემალაძე, ო. მაჭავარიანი. 

განხილულია სამხრეთ-აღმოსავლეთ საქართველოს (ქვემო ქართლი) გვიანცარცულ და შუაეოცე-

ნურ ვულკანურ სერიებთან სივრცობრივად და გენეტიკურად დაკავშირებულ იგნიმბრიტების მინე-

რალოგიის, პეტროლოგიის, ნივთიერი შედგენილობის, დროსა და სივრცეში განაწილების კანო-

ნზომიერებების, ვულკანურ სტრუქტურებთან კავშირის, ამონთხევის მექანიზმისა და გენეზისის საკი-

თხები. 

კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ გვიანცარცულ დროში „მწველი (ცეცხლოვანი) ღრუბლის“ 

ნაკადების ამონთხევები, რომლებიც შემდგომში აპირობებდა რიოლითური, რიოდაციტური და და-

ციტური შედგენილობის იგნიმბრიტების ფორმირებას, მიმდინარეობდა  ქერქის გამკვეთ, გამწენაპრა-

ლოვან სტრუქტურებიდან, რომლებიც იმავდროულად მაგმური მდნარის ამომყვან არებს წარმოადგენდა. 

შუა ეოცენურ პერიოდში კი ეს პროცესი ვითარდებოდა ცენტრალური ტიპის ვულკანური ნაგებობებიდან.   

sakvanZo sityvebi: იგნიმბრიტი, ვულკანი, „მწველი ღრუბელი“, რიოლითი, დაციტი. 

  

  
ggeeooffiizziikkiiss  sseeqqcciiaa  

  

  

uak 502.7 

dinamikuri daprogramebis modelis gamoyeneba ekologiuri sistemebis usafrTxoebis 

praqtikuli amocanebis gadasawyvetad. r. managaZe d. abzianiZe, ვ. abzianiZe. 

praqtikaSi, sapasuxismeblo SemTxvevebSi, mmarTveli pirisaTvis xelmisawvdomia mxo-

lod arasruli (nawilobrivi) informacia ekologiuri situaciis Sesaxeb, rac seriozul 

winaamdegobebs qmnis gamokvlevebis dros.  

SemoTavazebuli naSromi eZRvneba Sesabamisi situaciebis Seswavlas. analizisaTvis 

gamoiyeneba dinamikuri daprogramebis meTodi, romelic saSualebas iZleva gadailaxos ara 

marto saWiro informaciis ukmarisoba, aramed uzrunvelyofil iqnes ekologiuri sistemis 

efeqturi funqcionireba.  

sakvanZo sityvebi: garemo, ekologiuri sistema, ekologiuri usafrTxoeba, dinamikuri dap-

programireba. 
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uak 551.54+550.348 
gama speqtrometria geofizikuri kvlevebis kompleqsSi. n. xundaZe, l. siraZe, T. razmaZe. 

ganxilulia qanebis forianobis gansazRvris meTodi gama speqtrometriiT. aseve am 

meTodiT xdeba WrilSi sxvadasxva organuli nivTierebebiT gamdidrebuli Tixis 

horizontebis gamoyofa. aRniSnuli meTodis gamoyenebiT SesaZlebelia Tixebis dadgena. 

sakvanZo sityvebi: gama speqtrometria, organuli nivTierebebi, forianoba 

  
nnaavvTToobbssaarreewwaaoo  tteeqqnnoollooggiiiiss  sseeqqcciiaa  

 

uak 622.279.5                                                                                                                              
horizontaluri WaburRilis debitisa da drenaJis farTobis gaangariSeba. g. durgli-

Svili. 

ganxilulia navTobis sabados damuSaveba horizontaluri WaburRilebiT da mocemu-

lia angariSi, romelic moicavs horizontaluri WaburRilis debitis gavlenas drenaJis 

farTobze, rasac didi mniSvneloba aqvs horizontaluri WaburRilebis daproeqtebis 

dros, raTa Tavidan iqnes acilebuli WaburRilebis lulis drenaJis farTobebis erTimeo-

reze zeddeba. aRniSnuli sakiTxis gaTvaliswinebiT SesaZlebelia TiToeuli WaburRilis 

gamomuSavebuli zonis gansazRvra, rac xels Seuwyobs struqturaze axali horizontalu-

ri WaburRilis daproeqtirebisas swored SeirCes misi adgilmdebareoba da lulis sigrZe.  
sakvanZo sityvebi: horizontaluri WaburRilebi; lulis sigrZe; debiti. 

 

uak 665.2  

ნავთობსარეწაო ტექნოლოგია და მისი პრიორიტეტული მიმართულებები. ნ. მამულაშვილი, თ. 

ხითარიშვილი. 

განხილულია  ნავთობსარეწაო  ტექნოლოგიის პრიორიტეტული  მიმართულებები, რომელიც  

უზრუნველყოფს  ნავთობის  მოპოვების  არსებული ტექნოლოგიების  სრულყოფას  ქიმიური  რეაგენტე-

ბის  და  თანამედროვე  აპარატურის   გამოყენებით.  

საკვანძო სიტყვები:  ნავთობსარეწაო ტექნოლოგია; ქიმიური რეაგენტები; ბლოკ-პოლიმერები, დეემულ-

გატორები, დეპრესანტები; აპარატურა ; დანადგარები; გამოყენება. 

  
bbuurrRRvviiss  aaxxaallii  tteeqqnniikkiissaa  ddaa  tteeqqnnoollooggiieebbiiss,,  

mmaarrTTvviiss  aavvttoommaattiizzeebbuullii  ssiisstteemmeebbiiss  sseeqqcciiaa  

  

uak 622.244.442                                               

WaburRilebis burRvis Tanamedrove xerxebis gamoyeneba madneulis polimetaluri sabados 

saydris-yaCaRianis oqros mopovebis ubanze. g. varSalomiZe, i. goguaZe, v. xiTariSvili, n. 

maWavariani. 

madneulis polimeტალური sabados saydris-yaCaRianis oqros mopovebis ubanze Wabu-

rRilebis burRva warmoebs inglisuri saburRi Carxis 𝑏𝑜𝑖𝑙𝑒𝑠 saSualebiT. saburRi milebis 

CaSveba-amoRebis operaciebis Sesasruleblad saWiro drois Sesamcireblad gamoiyeneba ka-

naduri mosaxsneli kernmimRebi iaraRi, rac sagrZnoblad amaRlebs WaburRilis burRvis 

teqnikur-ekonomikur maCveneblebs. 

burRviTi samuSaoebis efeqturobis gazrdis mniSvnelovani faqtoria aseve uTixo 

polimeruli saburRi xsnaris gamoyenebac, romelic damzadebulia avstriuli "𝐴𝑆 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟" 

polimeruli danamatis fuZeze. 

amrigad, WaburRilis burRvisas axali teqnikuri saSualebebisa da inovaciuri teq-

nologiebis gamoyenebam burRvis meqanikuri siCqare 7,4 m/sT-mde gazarda. sagrZnoblad ga-



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

HHTTAATTHHFFNNTT,, BB   

171 

#31, 2016 

aumjobesa WaburRilebis gayvanis samuSao drois balansi, 40%-iT gazarda sufTa burRvaze 

daxarjuli samuSao dro da burRvis warmadoba 800 m.Carx/Tve-mde aamaRla. 

sakvanZo sityvebi: oqros mopoveba; WaburRilebis burRva; polimeruli danamati; mosax-

sneli kernmimRebi. 

 

uak 622.323                                                                                 

zRvruli moculobiTi sicarielis gaangariSeba tankeriT navTobis gadazidvis dros. ნ. 

მამულაიშვილი, ა. ართმელაძე. 

განხილულია სამაგისტრო პროექტით გათვალისწინებული ტანკერის მოცულობის ზღვრული 

სიცარიელის ანგარიში ნავთობის  გადაზიდვის  დროს.   

საკვანძო სიტყვები: ნავთობი; გადამზიდი; ზღვრული; მოცულობითი; სიცარიელე; ტანკის მოცულობა. 

MM  

mmeettaalluurrggiiiiss  sseeqqcciiaa  

  

uak 669.1.017:621.774.35                                     

ualuminod, mxolod < 𝐒𝐢 + 𝐌𝐧 >-iT arasrulad ganJanguli, seleqtirebuli folad 3 mS-is 

srulad ganJangvis xerxi, gankuTvnili 100mm uwyvetad Camosasxmelad uCd-ze. v. kopalei-

Svili, n. mumlaZe, z. tabataZe, m. Tabagari, o. barbaqaZe, r. baqraZe. 

ganmJangvelebidan 𝐴𝐼-is iZulebiTi amoRebiT arasrulad ganJanguli cudi xarisxis 

liToni miiReba, romelsac emateba or eleqtrorkalur RumelSi  warmoqmnili, ukontro-

lod darCenili atomuri azoti. miznad davisaxeT am mdgomareobis mogvareba. foladis 

gaSvebisTanave cicxvSi vawvdiT saWiro aluminis 50%-s (5kg𝐴𝐼), romelic maSinve dneba da 

iZulebiT ireva. es mdgomareoba grZeldeba cicxvSi Txevadi foladis naxevramde amosvlam-

de (aRniSnul periodSi adgili aqvs aluminiT ganJangvas, 3𝐹𝑒𝑂 + 2𝐴𝐼 → 3𝐹𝑒 + 𝐴𝐼2𝑂3, warmoq-

mnili Jangeulis swrafad awidvas). Aam etapidan ganJangvaSi monawileobs < 𝑆𝑖 + 𝑀𝑛 >, sru-

ldeba tradiciuli procesebi da bolos cicxv-Rumeli ikavebs Rumlis adgils. dayenebu-

li “TeTri” wida aqtiurad monawileobs foladis rafinirebaSi. saerTo analizis gagebis 

Semdeg davamatebT 5kgTi da Tu axal analizSi 𝑇𝑖 ≥ 0.02%, maSin foladi sruladaa ganJan-

guli, warmoqmnilia naerTebi (TiC, TiN, AIN, VC, VN da sxva), romlebic aqtiurad monawile-

obs struqturaTa warmoqmnis procesSi. Tu “Sleifis” < 𝑇𝑖 = 0.01 − 0.02%: 𝑁 = 0.01 − 0.02%; 

𝑉 = 0.10 − 0.20% > gamoyenebaa dagegmili, maSin aucilebelia vanadiumis damatebis Semdeg 

kvlav gaisinjos foladis saerTo qimiuri Sedgeniloba ise, rom %𝑇𝑖~%𝑁~0.01 − 0.015% da 

𝑉 = 0.10 − 0.20%. Tu aseTi kvadrats komerciuli miznebisaTvis gamoiyeneben, maSin misi fasi 

gansxvavebuli iqneba, radgan myidveli SeZlebs cvlilebebis gareSe gamouSvas B500W 

foladi. 

sakvanZo sityvebi: ualuminod, mxolod <Si+Mn>-iT arasrulad ganJanguli, folad 3mS-is 

srulad ganJangvis xerxi; aluminisa da titanis racionaluri gamoyenebiT sru-

lad ganJanguli, seleqtirebuli ფლ 3mS-is miReba.  

  

uussaaffrrTTxxooeebbiiss  tteeqqnniikkiiss  sseeqqcciiaa  

  

uak 622.244.442                                                         

ელექტროქიმიური რეაქციით გამოწვეული ლითონის კოროზიული პროცესების შესწავლა ჭაბურღილე-

ბის ბურღვისას. გ. ვარშალომიძე,   თ. კუნჭულია, ვ. ხითარიშვილი, ა. მაისურაძე. 

კოროზია მეტალის ჟანგვით დაზიანებაა საბურღ ხსნართან ელექტროქიმიური ურთიერთქმედე-

ბის შედეგად, ჭაბურღილების გაყვანისას. წყლის ფუძეზე დამზადებული საბურღი ხსნარების გამოყე-

ნებისას, როდესაც საბურღი მილების ხსნარში ჩაშვება წარმოებს, ელექტრული მუხტის ნაკადი ხსნარის 

გავლით იწყებს მოძრაობას საბურღ მილზე არსებულ ანოდსა და კათოდს შორის, რაც  კოროზიულ პრო-

ცესებს იწვევს. ეს პროცესები მიმდინარეობს ორი ერთდროული და ერთმანეთზე დამოკიდებული რეაქ-



saerTaSoriso samecniero-teqnikuri sainformacio Jurnali ̀ ssaaqqaarrTTvveellooss  nnaavvTToobbii  ddaa  ggaazzii~ 

SCIENTIFIC-TECHNICAL INFORMATION- INTERNATIONAL JOURNAL  ,,GGEEOORRGGIIAANN  OOIILL    AANNDD      GGAASS" 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ,,ННЕЕФФТТЬЬ  ИИ  ГГААЗЗ  ГГРРУУЗЗИИИИ" 
 

HHTTAATTHHFFNNTT,, BB   

172 

#31, 2016 

ციის ფონზე – ერთი ანოდთან, ხოლო მეორე – კათოდთან. მეტალის საბურღ ხსნარებთან ელექტრო-

ქიმიური ურთიერთქმედების რეგულირება შესაძლებელს ხდის შემცირდეს და შენელდეს კოროზიულ 

პროცესების ტემპი ჭაბურღილების ბურღვისას. 

საკვანძო სიტყვები: კოროზია; ელექტროქიმიური რეაქცია; ელექტრული მუხტი; საბურღი ხსნარი. 

 

uak 658.382                                                                         
samuSao adgilze mZime da sasikvdilo ubeduri SemTxvevebis statistika. n. razmaZe. T. maR-

laferiZe. o. jafariZe. 

gaanalizebulia mZime da sasikvdilo ubeduri SemTxvevebis statistika rogorc mso-

flio, ise saqarTvelos masStabiT. gansazRvrulia Sromis saerTaSoriso organizaciis ro-

li da amocanebi Rirseuli da usafrTxo Sromis pirobebis Sesaqmnelad. cxrilebsa da 

diagramebSi, geografiuli zonebis mixedviT, mocemulia mZime da sasikvdilo ubedur Sem-

TxvevaTa raodenobrivi monacemebi. ganxilulia agreTve profdaavadebaTa 2007_20012 wlebis 

statistika saqarTvelos masStabiT.  

sakvanZo sityvebi: ubeduri SemTxvevebi; profdaavadebebi; socialuri dacva. 

 

uak 641.871                                        

qimiurad saSiS obieqtze avariis mosalodneli Sedegebis gaanalizeba. s. gigauri, l. 

CxeiZe, n. maWavariani. 

statiaSi mocemuli da gamoTvlilia mowamluli haeris pirvelad da meoreul RrubelSi ga-

dasuli amiakis ekvivalenturi raodenoba, momwamvleli Rrublis gavrcelebis manZili da dasaxlebul 

punqtTan misi miRwevis dro. 

sakvanZo sityvebi: amiaki, macivar-danadgari, pirveladi da meoreuli Rrubeli, mowamvlis zona. 

 

uak 628.517.2:621.791.76                           

pnevmatikuri amZravis mayuCis hidravlikuri winaRobis gaangariSeba a. neverovi, m. jiqia, m. 

lursmanaSvili. 

pnevmatikuri amZravis dguSis gadaadgileba unda iyos mdovre, biZgebis da gaCerebis gareSe. ami-

saTvis pnevmatikuri amZravis damuSavebuli SekumSuli haeris gamosasvlelze ayeneben drosels. droseli 

qmnis garkveul hidravlikur winaRobas da aregulirebs pnevmatikuri amZravis dguSis moZraobis siCqares. 

Tu droselis magivrad iqneba gamoyenebuli mayuCi foriani elementiT, misi cvladi hidravlikuri 

winaRoba Secvlis dguSis moZraobis siCqares da efeqturad Seamcirebs xmaurs. amisaTvis unda vicodeT 

foriani elementis hidravlikuri winaRobis gaangariSeba. naSromSi moyvanilia mayuCis foriani elementis 

hidravlikuri winaRobis saangariSo formula. 

sakvanZo sityvebi: pnevmatikuri amZravi, hidravlikuri winaRoba, xmauri, xmauris wyaro, dguSi, fo-

rovani mayuCi. 
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SSEECCTTIIOONN  OOFF  EECCOONNOOMMIICCSS  AANNDD  MMAARRKKEETTIINNGG  

  
UDC 334; 338; 339.9; 553; 622.3; 658 

Problems and prospects of development Small Businesses of the mining industry in Georgia. G. 

Lobzhanidze, G. Khetsuriani, D. Labadze 

     Actual questions of effective functioning small businesses and problems of rational exploitation of small 

deposits, current situation and development strategies of small mining enterprises in Georgia are discussed 

in the article. An analysis of the role and significance of small businesses, development and social 

transformation in different countries of the world that is very essential for our economic progress and 

wellbeing of our country is also presented. Hence, from the experience of the leading countries of the world, 

main directions of the Government support for the economic industrial policy of small businesses in Georgia 

have also been outlined. 

Key words: Small businesses, small mining enterprises, mineral resources, policy and strategy of industrial 

economics. 

  

  

SSEECCTTIIOONN  OOFF  GGEEOOLLOOGGYY  
  

UDC 622.323                                                                                

Kazakh Company AKSAY BMC and problems with it. E. Inkarbekov, D. Inkarbekova, V. Sherba.  

Kazakh Company AKSAY BMC has been working in Georgia since 2007 and has performed the first 

and second stage of minimal work program successfully. For fulfilling the third stage of the work the 

company was given 3,5 months. During the term the company AKSAI BMC had to mobilize and transport the 

equipment from Aktay to Chaladidi and drill 2200 m depth prospecting well. During the short period the 

company could not fulfill the obligation and  was deprived of the license. 

The Company decided to appeal to London arbitrage according to the contract and agreement of 

“Energy Charter Treaty”, also signed and ratified by the Georgian Government.  

Keywords: geology, well, Agreement, oil and gas agency, company. 

 

UDC 553.982 

Seintific-research work carried out for revealing potential resources of middle eucene possible 

industrial oil and gas containing layers. Nikuradze G. 

Middle eucene volcanogenic sediments have been declared the priority horizon for prospective 

drilling high productive, multilayer deposits in mountaneous Guria and its adjacent sea area. 

As for researchers, they recommended prospective drilling for further studying oil and gas content of 

the  cretaceous period as the basic horizon. 

Conclusion and recommendations of the performed scientific work have been given in the article. 

Possible industrial oil and gas content has been estimated in the middle eucenic vulcanic sediments. 

It has been proved that in Guria the depth of 1700-5500 m is considered the basic searching-exploration 

horizons for discovering multilayer oil and gas deposits in comparison with cretaceous and meotic periods. 

Keywords: well; middle Eocene; volcanogenic. 
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UDC 622.323+622:324 

Perspectives of mountainous Kakheti according to oil gas content. Beridze N. 

Special attention is paid to the so called Kakheti Karastsven #1 borehole, drilled by “Ramko”. 

Srednegorsk autochthonous sediments and Vedzeb-Ildokani allochthonous and autochthonous sediments 

are considered the most promising areas for boreholes project drilling. 

Performing work on the open borehole in Kakheti as well as on shuagori, Bakan, Tkhiliskhevi and 

Pkhoveli areas is considered the task of the second stage. It has been suggested that for studying the oil and 

gas potential of autochthonous sediments of the tenth Block many prospective boreholes will be drilled at the 

beginning and later a number of maintainable boreholes too and Kakheti will become not only wine but also 

great Georgian oil center. 

Key words: well; Alazan series; Jurassic; low cretaceous; hydrogeological; oil and gas content. 

 

UDC 551.2+552 

Late cretaceous and Eocene ignimbrites in South-eastern Georgia (Kvemo Kartli). Nadareishvili G., 

Tkemaladze M., Machavariani O. 

The article considers the issues of mineralogy, petrology, material composition, regularities of time 

and space distribution, link with volcanic structures, eruption mechanism and genesis of ignimbrites, spatially 

and genetically connected with late Cretaceous and middle Eocene volcanic series in the South Eastern part 

of Georgia (Qvemo Kartli). 

Research has established that in late Cretaceous period eruption of piroclastic flow, which 

afterwards caused forming rhyolite, riodacitic and dacitic ignimbrites, occurred in the crust dissecting cracked 

structures which at the same time was the leading area of the magmetic flow. In the Middle Eocene this 

process developed from the central type volcanic structures.  

Key words: ignimbrites; volcano; pyroclastic flow, rhyolite; dacite. 

 

 

SSEECCTTIIOONN  OOFF GGEEOOPPHHYYSSIICCSS    
  

UDC 502.7 

Application of dynamic programming model for solving practical problems of ecological systems 

security. R. Managadze, D. Abzianidze, V. Abzianidze,  

In many cases of practical importance a manager has an access only to incomplete (partial) 

information on the environmental situation that creates serious obstacles during researches.  

The present work is devoted to the study of such a situation. The model of dynamic programming is 

used for the analysis. Offered technique not only will solve the problem of lack of necessary information, but 

also ensure the effective functioning of ecological system.  

Key words: environment, ecological system, ecological security, dynamic programming. 

 

UDC 551.54+550.348 

Gamma spectrometry in the complex of geophysical studies. N. Khundadze, L. Siradze, T. Razmadze. 

In the article the gamma spectrometry method allowing to define porosity of rocks is considered. By 

the same method allocation of the clay horizons enriched with various organic substances and defining clays 

are discussed. 

Key words: Gamma spectrometry; organic; porosity. 
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SSEECCTTIIOONN  OOFF  OOIILL  MMIINNIINNGG  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  

  
UDC 622.279.5                                                                                                                              

Determination of flow rate and drainage area for the horizontal wells. Durglishvili G. 

The essay discusses oil field development with horizontal wells and provides a report that shows the 

effect of horizontal well flow rate on the drainage area, which is very important for avoiding interference of 

the drainage areas of horizontal wells during the design stage. Consideration of the mentioned fact provides 

the ability to determine depletion zone of each well, and will help the proper selection of the hole location and 

length in the stage of designing a new horizontal well on the structure. 

Keywords: horizontal wells, tube length, debit. 

 

UDC 665.2 

Oil Extraction Technology and its Priority Directions. N. Mamulashvili, T. Khitarishvili. 

The priority directions of oil-field technology which provide the improvement of the existing 

technologies of oil production applying chemical reagents and modern equipment are considered in the 

paper. 

Keywords: Oil-field technology; chemical reagents; blockpolymer; deemulgator; depressants; equipment; 

installations; application. 

 

 

SSEECCTTIIOONN  OOFF  DDRRIILLLLIINNGG  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  AANNDD  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY,,  AAUUTTOOMMAATTIICC  

MMAANNAAGGEEMMEENNTT  SSYYSSTTEEMMSS  
 

UDC 622.244.442 

Application of modern boreholes drilling methods in Madneuli polymetal deposit on Sakdrisi-

Kachagiani gold minig area. Varshalomidze G.,Goguadze I., Khitarishvili V., Machavariani N.  

In Madneuli polymetal deposit on Sakdrisi-Kachagiani gold mining area wells drilling is performed 

with the English “boiles” drilling rig. To decrease the time necessary to perform the sinking-extraction 

operations the Canadian removable rock extracting tool is used, which considerably raises drilling – 

technical-economic indices. 

Borehole drilling efficiency can also be significantly raised using clayless polymer drilling solution 

produced by Austrian polymer “As Polymer” bases. 

Thus, using new technical means and innovative technologies increased mechanical drilling speed 

up to 7,4m/h, and also considerably improved borehole drilling time balance: time spent only on drilling 

increased by 40% and drilling efficiency increased up to 800 m. lathes/month. 

Key words: gold mining, well drilling, polymer additives, removable rock extracting. 

 

UDC 622.323 

Calculating the marginal volume of emptiness in an oil carrying tanker. N. Mamulashvili, A. 

Artmelidze. 

The article discusses marginal volume of emptiness during oil shipment in a tanker. 

Keywords: oil; transporter; emptiness Limits; the volume of the tanker; 
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SSEECCTTIIOONN  OOFF  MMEETTAALLUURRGGYY  
 

UDC 669.1.017:621.774.35 

Without aluminium, only with silicomanganese not completely deoxidized selected steel 3sp 

completely deoxidation method, intended for 100mm continuous casting. V. Kopaleishvili, N. 

Mumladze, Z. Tabatadze, M. Tabagari, O. Barbakadze, R. Bakradze. 

 By forcing Aluminium out of deoxidation not completely deoxidized metal of poor quality is formed 

with one atomic nitrogen in two electric furnaces. 

 To improve the quality of the steel 50% of aluminum (5 kg) is added during pouring the steel into the 

ladle. Aluminium quickly melts and mixes up with the steel. The process continuous until the steel level 

reaches half of the ladle (during the time Al intensively deoxidizes the steel).   

 Formed deoxide is rapidly transferred to slag. From this stage silico-manganese takes part in 

deoxidation and the ladle-furnace functions as the furnace. “White” slag actively participates in the steel 

refining. After analyzing the chemical composition of the steel, 5 kg Ferro-titanium is added and if the 𝑇𝑖 ≥

0.02% then the steel is completely deoxidized. 

 Compounds (TiC, TiN, AIN, VC, VN and others) are formed and they actively take part in the process 

of forming structures. If application of the stage < 𝑇𝑖 = 0.01 − 0.02%: 𝑁 = 0.01 − 0.02%; 𝑉 = 0.10 − 0.20% > 

is planned then after adding Vanadium it’s necessary again to take analysis of the general chemical 

composition of the formed steel that is %𝑇𝑖~%𝑁~0.01 − 0.015% and 𝑉 = 0.10 − 0.20%. If the product is used 

for commercial purposes its price will be different as the buyer can produce the steel B500W without any 

modification. 

Key words: without aluminium; with only silico-manganese; not completely deoxidized; steel 3sp complete 

deoxidation method; rational application of aluminium and titanium; selected completely 

deoxidized; forming of selected steel 3 sp. 

 

SSEECCTTIIOONN  OOFF  SSEECCUURRIITTYY  TTEECCHHNNIICCSS  
 

UDC 622.244.442 

Studying corrosion of metals caused by an electrochemical process while drilling. Varshalomidze G., 

Kunchulia T.,  Khitarishvili V.,  Maisuradze A. 

Corrosion is the gradual deterioration of a metal by electrochemical interaction with its drilling 

solution. Using drilling solution on the water base when drilling tubes are dipped into it, stream of electric 

charges passing through the solution begins movement between anode and cathode which are placed in the 

drilling tubes and cause corrosion. The corrosion proceeds with two reactions occurring simultaneously, one 

at the anode and another at the cathode and these reactions are totally dependent upon each other. 

Controlling the electrochemical interaction between metals and drilling solution can reduce and slow the 

corrosion rate during drilling boreholes. 

Key words: corrosion; electrochemical, reaction, electrical charge, drilling solution. 

 

UDC 658.382 

Severe and fatal accidents statistics in the workplaces. N. Razmadze. T. Maglaperidze. O. Japaridze 

The article analyzes the statistics of severe and fatal accidents, both in Georgia and throughout the 

world. It defines the role and tasks of the International Labour Organization in order to create decent and 

safe working conditions. The tables and diagrams present quantitative data of severe and fatal accidents 
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according to geographical zones. The article also discusses the statistics of occupational diseases during 

2007-2012 in Georgia.  

Key words: accidents, professional diseases, social protection. 

 

UDC 41.871 

         М 56 

Expected results of chemical accidents in dangerous objects. Gigauri S., Chkheidze I., Machavariani N. 

Equivalent amount of ammonia in the intoxicated air that is transferred to the primary and secondary 

clouds, distance of diffusion of toxic clouds and spreading time to the residential areas have been given in 

the article.  

Key words: ammonia, refrigerator, primary and secondary clouds, intoxicated area. 
 

UDC 628.517.2:621.791.76 

Calculation of hydraulic resistance for pneumatic actuator muffler. Neverov A., Djikia M., Lursmanashvili 

M. 

Movement pneumatic actuators piston should be smoothly, without jerks and hesitation. To perform 

this a choke is installed at the outlet of the compressed air. The choke causes certain hydraulic resistance 

and regulates the speed of the pneumatic actuator piston. If a muffler with a porous element is used instead 

of the choke, its variable hydraulic resistance will change the velocity of the piston movement and effectively 

reduce the noise. It’s necessary to calculate the hydraulic resistance of the porous element. The article 

provides hydraulic resistance for a muffler porous element.  

Key words: pneumatic activator, hydraulic resistance, noise source, a piston, a porous element. 
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ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ЭЭККООННООММИИККИИ  ИИ  ММААРРККЕЕТТИИННГГАА  

  
УДК   334: 338: 339.9: 553: 622.3: 658 

Проблемы и перспективы развития малого бизнеса горнодобывающей промышленности Гру-

зии. Лобжанидзе Г.,  Хецуриани Г., Лабадзе Д. 

      Рассматриваются актуальные вопросы эффективного функционирования малого бизнеса и 

проблемы рационального освоения мелких месторождений, текущая ситуация и стратегия развития 

малых предприятий горнодобывающей промышленности Грузии. А также дан анализ роли и значения 

малого бизнеса в экономике различных мировых стран, развития и социальных преобразований, что 

является очень важным для экономического прогресса и благополучия нашей страны. Исходя из 

эффективного опыта ведущих стран мира, определены основные направления государственного 

продвижения промышленно-экономической политики малого бизнеса Грузии. 

Ключевые слова: малый бизнес; малые горные предприятия; полезные ископаемые; промышленно-

экономическая политика и стратегия государства. 

  

ССЕЕККЦЦИИЯЯ    ГГЕЕООЛЛООГГИИИИ  
 

УДК 622.323                                                  

Казахская компания «Аксай Би-Эм-Си» и связанные с ней проблемы. Инкарбеков Е.Ж.,  

Инкарбекова Д.Ж., Щерба В.Г. 

Казахская компания «Аксай Би-Эм-Си» работает в Грузии с 2007 года, она успешно выполни-

ла первый и второй этапы минимальной рабочей программы (МРП). Для выполнения третьего этапа 

Агентство нефти и газа дало компании срок 3,5 месяца. За этот срок «Аксай Би-Эм-Си» должна была 

провести мобилизацию и перевоз оборудования из г. Актау в с. Чаладиди и пробурить поисковую 

скважину глубиной 2200 м. За такой короткий срок компания не смогла выполнить обязательство, за 

что Агентство лишило ее лицензии. В связи с этим наша компания решила обратиться в Лондонский 

арбитраж, что предусмотрено контрактом и Договором к присоединению к Энергетической Хартии, 

который подписала и ратифицировала Грузия.         

Ключевые слова: геология; скважина; договор; Агентство нефти и газа; Корпорация. 

 

УДК 553.982 

Влияние потенциальных ресурсов нефтегазосодержащих слоев со средним эоценом промы-

шленного значения. Никурадзе Г. 

Одним из приоритетных базисных горизонтов поискового бурения мощных среднеэоценовых 

вулканогенных осадков объявлены высокопродуктивные многослойные месторождения в гористой 

Гурии и прилегающей к ней акватории моря. 

Что касается исследователей, им рекомендовано в качестве базисного горизонта поискового 

бурения дальнейшее изучение нефтегазоносности осадков мелового возраста.  Приведены выводы и 

рекомендации, полученные в результате научно-исследовательской работы. В результате выполне-

нных работ дана оценка возможного промышленного значения среднеэоценовых вулканогенных 

осадков. Обосновано, что в Гурии, в сравнении с меловыми и меотическими осадками, для выявле-

ния многослойных месторождений нефти и газа базисными для поискового бурения считаются гори-

зонты  на глубине 1700-5500 м. 

Ключевые слова: скважина; среднеэоценовый; вулканогенный. 
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УДК 622.323+622:324  

Перспективы горной Кахетии (блок Х) с точки зрения нефтегазоносности. Беридзе Н. 

 В этом отношении внимание заострено на так называемой кахетинской открытой скважине №1 

в Карасцвери, пробуренной объединением «Рамко»; Среднегорской на автохтонные осадки, и самой 

перспективной площадью была признана Ведзеб-Олдоканская как на аллохтонные, так и на автохтон-

ные осадки для бурения проектных скважин. 

 Проведение работ как на открытой Кахетинской, так и Среднегорской, Баканской, Тхилисхевс-

кой и Пховелской площадях, считается задачей второй очереди. Высказано мнение, что, с целью изу-

чения нефтегазоносности автохтонных осадков десятого блока, вначале будут пробурены поисковые 

скважины, и затем множество эксплуатационных скважин, и Кахетия станет не только центром вино-

делия, но и превратится в центр большой грузинской нефти. 

Ключевые слова: скважина; алазанская серия; юрская; нижнемеловая; гидрогеологическая; нефте-

газопроявления; лейасные глинопикли. 

 

УДК 551.2+552 

Позднемеловые и эоценовые игнимбриты в юго-восточной Грузии (Нижняя Картли). 

Надарейшвили Г., Ткемаладзе М., Мачавариани О. 

 Рассматриваются вопросы минералогии, петрологии, вещественного состава, закономернос-

тей распределения во времени и пространстве, связи с вулканическими структурами, механизма из-

вержения и генезиса игнимбритов, пространственно и генетически связанных с позднемеловой и сре-

днеэоценовой вулканическими сериями   Юго-Восточной Грузии (Квемо Картли). 

Исследованиями установлено, что в позднемеловое время излияние потоков “палящих туч”, 

впоследствии давших риолитовый, риодацитовый и дацитовый составы игнимбритов, происходило из 

сквозькоровых, протяженных трещин, являясь при этом подводящими каналами магматического рас-

плава. В среднем же эоцене излияние протекало из вулканических построек центрального типа.  

Ключевые слова: игнимбриты; вулкан; палящее облако; риолит; дацит. 

  

  

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ГГЕЕООФФИИЗЗИИККИИ  
  

 

УДК 502.7                                                    

Применение модели динамического программирования при решении практических задач по 

безопасности экологических систем. Манагадзе Р. Г., Абзианидзе Д. В., Абзианидзе В. В. 

 Во многих практически важных случаях управляющее лицо имеет доступ лишь к неполной 

(частичной) информации об экологической ситуации, что создает серьезные препятствия при иссле-

дованиях.  

 Предлагаемая работа посвящена изучению подобной ситуации. Для анализа используется 

модель динамического программирования. Предложенная методика позволит не только решить проб-

лему отсутствия необходимой информации, но и обеспечит эффективность функционирования эколо-

гической системы.  

Ключевые слова: окружающая среда; экологическая система; экологическая безопасность; динами-

ческое программирование. 
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УДК 551.54+550.348 

Гамма-спектрометрия в комплексе геофизических исследований. Хундадзе Н., Сирадзе Л., 

Размадзе Т. 

 В статье рассмотрен метод гамма-спектрометрии, позволяющий определить пористость гор-

ных пород. Этим же методом возможно, как выделение глинистых горизонтов, обогащенных различ-

ными органическими веществами, так и определение типа глинистых пород. 

Ключевые слова: гамма-спектрометрия; органический: пористость. 

 

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ННЕЕФФТТЕЕППРРООММЫЫССЛЛООВВООЙЙ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  

 
УДК 622.279.5                                                                                                                              

Определение дебита и площади дренажа горизонтальных скважин. Дурглишвили Г.Н.  

Рассматривается влияние изменения дебита скважины на изменение радиуса дренажа, что 

является весьма существенным фактором для проектирования горизонтальных скважин с целью 

предотвращения интерференции дренажных областей, что, со своей стороны, способствует выбору 

нового местоположения и ствола длинной новой горизонтальной скважины. 
Ключевые слова: горизонтальные скважины; длина ствола; дебит. 

 

УДК 665.62  

Нефтепромысловая технология и ее приоритетные направления. Мамулашвили Н., 

Хитаришвили Т. 

 Рассмотрены приоритетные направления нефтепромысловой технологии, позволяющие при-

менением химических реагентов и современной аппаратуры усовершенствовать поиск нефти сущес-

твующими технологиями. 

Ключевые слова: нефтепромысловая технология; химические реагенты; блок-полимеры; деэмульга-

торы; депрессанты; аппаратура; устройство; применение. 

  

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ННООВВООЙЙ  ТТЕЕХХННИИККИИ  ИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ББУУРРЕЕННИИЯЯ,,    

ССИИССТТЕЕММ  ААВВТТООММААТТИИЧЧЕЕССККООГГОО    УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ,,    

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ГГООРРННООЙЙ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  

  
УДК 622.244.442 

Варшаломидзе Г. Х., Гогуадзе И. К., Хитаришвили В.Э., Мачавариани Н.А.  Применение совреме-

нных методов бурения скважин на участке добычи золота Сакдриси-Качагиани Маднеульского 

полиметаллического месторождения. 

Бурение скважин на Маднеульском полиметаллическом месторождении производится с помо-

щью английского бурового станка Boiles. Для проведения операций спуска-подъема буровых труб, с 

целью уменьшения требуемого времени, был использован канадский съемный кернприемный инстру-

мент, что ощутимо повысило технико-экономические показатели бурения скважин. 

 Важным фактором повышения эффективности буровых работ было также применение бесгли-

нистого полимерного бурового раствора, изготовленного на основе добавления австрийского полиме-

ра AS polimer. 
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 Таким образом новые технические средства и инновационные технологии увеличили механи-

ческую скорость бурения до 7,4м/час. Заметно улучшился баланс рабочего времени проводки сква-

жин, на 40% возросло рабочее время, затраченное на чистое бурение, и возросла производитель-

ность бурения до 800 м.станк/лес. 

Ключевые слова: добыча золота; бурение скважин; полимерная добавка; отъемные кернприемники. 

 

УДК 622.323 

Расчет граничной объемной пустоты танкера при перевозке нефти. Мамулашвили Н., 

Артмеладзе А.  

Рассмотрен предусмотренный магистровым проектом расчет граничного объема пустоты 

танкера при перевозке нефти. 

Ключевые слова: нефть; перевозчик; граничный; объемный; пустота; объем танкера. 

  

  

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ММЕЕТТААЛЛЛЛУУРРГГИИИИ  
 

УДК 669.1.017:621.774.35 

Способ раскисления селектированной недораскисленной стали 3сп, предназначенной для 

непрерывной разливки 100мм. Копалеишвили В., Мумладзе Н., Табатадзе З., Табагари М., 

Барбакадзе О., Бакрадзе Р. 

 Рассматривается дуплекс-процесс (плавка в 15-тонной электродуговой печи+доводка- раскис-

ление в печь-ковше). После выпуска стали в ковш, присаживается 50% алюминия (5кг Al), необхо-

димого для полного раскисления стали, который быстро расплавляется и перемешивается с новыми 

порциями нераскисленной стали. Осуществляется интенсивное раскисление стали алюминием (3 

FeO+2Al→Al2O3+3Fe), а полученный Al2O3 быстро переводится в шлак. Когда уровень металла дости-

гает половины высоты ковша, присаживаются раскислители (<Si+Mn>) и другие добавки вместе. Про-

текают традиционные процессы, например, снимается, «черный шлак», наводится «белый» и др., 

после чего ковш выполняет функции печи. Берется анализ для установления общего химического 

состава стали, после чего присаживается 5кг титана. Если следующий анализ стали покажет наличие 

Ti>0,02%, то дело имеем с полной раскисленной сталью, а химические соединения (TiC, TiN, AlN, VC, 

VN и др.), участвующие в структурообразованиях, делают процессы управляемыми.  

Ключевые слова: неполное раскисление только 𝑆𝑖 + 𝑀𝑛, без алюминия; метод полного раскисления 

стали Зсп; полное раскисление рациональным применением алюминия и титана; 

получение селектированной стали Зпс. 

  

ССЕЕККЦЦИИЯЯ  ТТЕЕХХННИИККИИ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  
 

УДК 622.244.442 

Изучение коррозионных процессов металла, вызванных электрохимической реакцией при 

бурении скважин. Варшаломидзе Г.Х., Кунчулия Т.С., Хитаришвили В.Э., Маисурадзе А.Г. 

Коррозия представляет разрушение металла ржавчиной в результате его электрохимического 

взаимодействия с буровым раствором. При использовании буровых растворов на основе воды, когда 

происходит спуск бурильных труб в раствор, поток электрического заряда, проходя раствор, начинает 
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движение между анодом и катодом, которые находятся на бурильных трубах, что и вызывает корро-

зионные процессы. Эти процессы протекают на фоне двух одновременных и друг от друга зависимых 

реакций, одна у анода, а вторая у катода. Регулирование электрохимического взаимодействия метал-

ла с буровым раствором дает возможность снизить и замедлить темп коррозионных процессов при 

бурении скважин.  

Ключевые слова: коррозия; электрохимическая реакция; электрический заряд; буровой раствор. 

 

УДК 658.382 

Статистика тяжелых и смертельных несчастных случаев на рабочих местах. Размадзе Н., 

Маглаперидзе Т., Джапаридзе О. 

 Проанализирована статистика тяжелых и смертельных несчастных случаев как в мировом 

масштабе, так и в масштабе Грузии. Определены роль и задачи международной организации труда 

для создания достойных и безопасных условий труда. В таблицах и диаграммах приведены количес-

твенные данные тяжелых и смертельных несчастных случаев по географическим зонам. Рассмотрена 

также статистика профзаболеваний 2007-20123гг. в масштабе Грузии.  

Ключевые слова: несчастные случаи; профзаболевания; социальная защита. 

 

УДК 41.871 

        М 56 

Ожидаемые результаты аварии на химически опасном объекте. Гигаури С.Г., Чхеидзе Л., 

Мачавариани Н. 

В статье рассчитаны эквивалентное количество аммиака, перешедшее в первичные и вторич-

ные облака, дальность распространения отравляющих облаков и время их достижения до населе-

нных пунктов. 

Ключевые слова: аммиак; холодильное устройство; первичные и вторичные облака; зона отравле-

ния. 

 

УДК 628.517.2:621.791.76 

Расчет гидравлического сопротивления глушителя пневматического привода. Неверов А.П., 

Джикиа М.Г., Лурсманашвили М.А. 

Поршни пневматических приводов должны перемещаться плавно, без колебаний и остановок. 

Для этого на выходе отработанного сжатого воздуха устанавливают дроссель. Дроссель создает 

определенное гидравлическое сопротивление и регулирует скорость перемещения поршня пневмати-

ческого привода. Если вместо дросселя установить глушитель шума с пористым элементом, то его 

переменное гидравлическое сопротивление позволит регулировать скорость перемещения поршня и 

эффективно снизить шум. Для этого нужно знать гидравлическое сопротивление глушителя. В статье 

приводится формула для расчета гидравлического сопротивления пористого элемента глушителя 

шума. 

Ключевые слова: пневматический привод; гидравлическое сопротивление; шум; источник шума; 

поршень; пористый глушитель. 
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ნნ აა ვვთთოობბიისს   მმოოპპოოვვეებბ აა   სსააბბ აადდოოეებბიისს   მმიიხხეედდვვიითთ   

sabado 

 

mopovebuli 

navTobi 2015 

w.     I kv. 

tona 

 mopovebuli 

navTobi 2015 

w.     II kv. 

tona 

 

mopovebuli 

navTobi 2015 

w.     III kv. 

tona 

 

mopovebuli 

navTobi 

2015 w.     

IV kv. tona 

 2015 w. 

mopovebuli 

jamuri navTobi      

tona 

1. mirzaani 843,000 866,200 811,700 819,56 3340,460 

2. patara Siraqi 75,690 67,960 69,800 57,320 270,770 

3. norio 258,732 241,448 299,677 225,686 1025,543 

4. sufsa 75,429 112,826 97,768 79,658 365,681 

5. sacxenisi 109,307 241,974 108,114 98,19 557,585 

6. aRm. Waladidi _ 30,240 22,641 _ 52,881 

7. samgor-patarZeuli 1173,674 1333,674 1237,059 1077,794 4822,201 

8. ninowminda 3492,913 3310,503 3701,131 3753,895 14258,442 

9. taribani 539,960 462,040 493,370 723,140 2218,510 

10. Sromisubani 516,297 572,861 484,112 457,131 2030,401 

11. TeleTi 1284,937 1298,697 1328,880 1324,442 5236,956 

12. samgoris samxreTi TaRi 245,418 256,899 233,1 199,329 934,746 

13. das. rusTavi (krwanisi) 569,797 559,498 586,361 585,56 2301,216 

14. nazarlebi 61,680 86,660 79,450 78,300 306,090 

15. mwarexevi 683,810 619,900 538,450 631,51 2473,670 

16. baida 2,980 2,960 2,890 2,600 11,430 

17. veZebi _ _ _ _ _ 

sul navTobi, tona 9933,624 10064,340 10094,503 10114,115 40206,582 

      

sabado 

 

mopovebuli 

Tavis. gazi 

2015w. I kv. 

aTas. m3 

 mopovebuli 

Tavis. gazi 

2015w. II kv. 

aTas. m3 

 

mopovebuli 

Tavis. gazi 

2015w. III kv. 

aTas. m3 

 

mopovebuli 

Tavis. gazi 

2015w. VI kv. 

aTas. m3 

 2015 w. 

mopovebuli 

jamuri Tavis. 

gazi      aTas. 

m3 

1. ninowminda 1366,200 1307,954 1318,184 1284,521 5276,859 

2. rusTavi _ _ _ _ _ 

3. mwarexevi 3275,922 2246,214 1266,249 635,410 7423,795 

sul Tavisufali gazi, aTas. m3 4642,122 3554,168 2584,433 1919,931 12700,654 

  

ნნაავვთთოობბიისსაა   დდაა   გგააზზიისს   ფფაასსეებბიი   

2015 წლის 27 იანვრის მდგომარეობით «PLATT”S»-ის მიხედვით 

საერთაშორისო ფასები ნავთობპროდუქტებზე შეადგენს: 

ბენზინი - 469,75 დოლარი/ტონაზე; 

დიზელი (L-62) - 447.50 დოლარი/ტონაზე; 

დიზელი (10ppm) - 464,75 დოლარი/ტონაზე; 

Jet - 491,75 დოლარი/ტონაზე; 

მაზუთი - 257.75 დოლარი/ტონაზე; 
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cc bb vv rr dd hh bb dd tt   
  

~~ aa 77 cc 77 -- aa ff hh ll jj ,, bb ss bb   cc bb vv rr dd hh bb dd tt   --   sshhtt cc ii ff ii cc   gg rr aavv ii tt yy `̀   
  

  aaeeyynnbb22uuffkkjjyybb  PPPPGG  aaeeyynnbb22aaeeyynnbb##  AAPPJJ  rrvv22kk66vv22ccvv##77aa77cc77  rruu22vv##  

aaeeyynnbb22uuffkkjjyybb  PPPPGG  2222222222222222  &&66$$**))%%  %%66**!!$$  ))66!!!!((**  !!!!((66**##  

aaeeyynnbb22aaeeyynnbb
##  

))66!!##$$  2222222222222222  ))66&&&&%%  ))66))!!^̂))@@  !!^̂66))**!!  

AAPPJJ  ))66!!&&@@  !!66@@((  2222222222222222  ))66))@@))^̂  @@))66^̂  

rrvv22kk66vv22ccvv##77aa77cc77  **66##$$%%  ^̂@@66$$##  $$**66%%$$  2222222222222222  !!))))))  

rruu22vv##  **66##$$%%  EE--##  ))66^̂@@$$  ))66))$$**%%$$  !!  EE--##  22222222222222  

 

  
ss [[ tt dd ff ll bb   vv jj ww ee kk jj ,, ff   

  

  eeyywwbbff  ggbbyynnff  rrddffhhnnff  uuffkkjjyybb  ,,ffhhttkkbb  kkbbnnhhbb  vvvv##  vv##  

eeyywwbbff  2222222222  ))66))^̂@@%%  ))66))##!!%%  ))66))))&&**  !!66**^̂  EE--$$  ))66))@@((%%  @@((66%%  @@66((%%EE--%%  

ggbbyynnff  !!^̂  2222222222  ))66%%  ))66!!@@%%  ))66))^̂@@%%  ))66$$&&##  $$&&##66@@  $$66&&##  EE--$$  

rrddffhhnnff  ##@@  @@  2222222222  ))66@@%%  ))66))))%%((%%  ))66(($$^̂  (($$^̂  ((66$$^̂  EE--$$  

uuffkkjjyybb  !!@@**  **  $$  2222222222  ))66))@@##**  ##66&&**%%  ##66&&**%%  ##66&&**%%  EE--##  

,,ffhhttkkbb  %%##&&^̂  !!^̂  !!^̂**  $$@@  2222222222  !!%%((  !!%%**((**&&  ))66!!%%((  

kkbbnnhhbb  ##$$  @@66!!!!  !!66))%%&&  ))66@@^̂$$  ))66))))^̂@@((  2222222222  !!))))))  ))66))))!!!!  

vvvv##  ))66))##$$  @@66!!!!  EE--##  !!66))^̂  EE--##  @@66^̂$$  EE--$$  ^̂66@@((  EE--^̂  ))66))))!!  2222222222  !!  EE--^̂  

vv##  ##$$))))))  @@!!!!))  !!))%%&&  @@^̂$$))  ^̂66@@((  !!))))))  !!  EE++^̂  2222222222  

  

yy ff dd ss jj ,, bb cc ff   ll ff   uu ff pp bb cc   vv jj ll tt yy ff   

~ufkjyb6 ,fhtkb6aeynb`  

  kk22ooss  uuffkk22ooss  aann##22ooss  ,,hhkk22ooss  aann##22ccss  ,,hhkk22llqq  vv##22ccss  vv##22llqq  

kk22ooss  2222222222  ))66@@^̂$$  ))66))##%%  ^̂66@@((  EE--##  @@66!!@@  ((66))%%&&  !!66&&  EE--%%  $$66**  EE--$$  

uuffkk22ooss  ##66&&**%%  2222222222  ))66!!##$$  ))66))@@$$  **66))@@  ##$$66@@((  ^̂66##  EE--%%  !!66%%  EE--##  

aann##22ooss  @@**66##@@  &&66$$**  2222222222  ))66!!&&**  ^̂))  @@%%^̂66%%  $$66&&  EE--$$  !!66!!##  EE--@@  

,,hhkk22ooss  !!%%((  $$@@  %%66^̂!!%%  2222222222  ####&&  !!$$$$))  @@66^̂%%  EE--##  ^̂66##^̂  EE--@@  

aann##22ccss  ))66$$&&@@  ))66!!@@%%  ))66))!!&&  @@((&&  EE--##  2222222222  $$66@@&&  **  EE--^̂  !!66((@@  EE--$$  

,,hhkk22llqq  ))66!!!!  ))66))##  ))66))))**((  ^̂66((  EE--$$  ))66@@##$$  2222222222  !!66!!  EE--$$  @@66^̂$$  EE--##  

vv##22ccss  ^̂))))))))  !!%%**66%%@@  ))66!!!!**  ##&&&&66$$  !!@@&&!!$$))  %%$$##@@))  2222222222  @@$$  

vv##22llqq  @@%%))))  ^̂66^̂))%%  ****66@@%%  !!%%66&&@@%%  %%@@((&&66%%  @@@@^̂$$@@66%%  ))66))$$@@  2222222222  
 

ntvgthfnehf 

~_C) wtkcbecbs ~_F-#@`*%!)9 

~_F) afhtyutbnbs ~_C`*)!%+#@8 
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AABBPPBBRREEHHBB  VVEELLVVBBDDTT,,BB  
  
 

uhfdbnfwbekb velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 G       -@@ ruvy  11106720,6  

cbyfskbc cbxmfht dfreevib 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 c        -!ovv  81099792458,2  

vfuybnehb velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0

       -!vuy  61042566370614,1  

tktmnhekb velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0

       -!va  121085418782,8  

gkfyrbc velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 h      ov]  3410626176,6  

tktmnhjybc e'hfj,bc vfcf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 tm      ru3110109534,9   

                                            v8f8t84104858026,5   

ghjnjybc e'hfj,bc vfcf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 gm      ru27106726485,1   

                                            v8f8t8 007276470,1  

ytbnhjybc e'hfj,bc vfcf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ym      
v8f8t8 @^%_!!7__(^

ru27106749543,1 
 

tktmnhjybc ve[nb ~f,cjkenehb vybidytkj,f` 8 8 88 e       r19106021892,1   

vfcbc fnjvehb thstekb                             ru271086665655,1   

fdjuflhjc velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 fN      -!vjkb231002245,6   

afhfltbc velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 F      -!vjkbr 56,96484  

vjkehb ufpehb velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 R      -!-! rvjkb] 31441,8  

,jkwvfybc velvbdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 K      -!r]  2310380662,1  

bltfkehb ufpbc yjhvfkehb  
vjkehb` vjwekj,f yjhvfkeh gbhj,t,ib 

 rgf325,101,0t 0  pC 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0

V      vjkbv#210241,2   

yjhvfkehb fnvjcathekb oytdf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 y8fnv7P     gf101325  

sfdbceafkb dfhlybc fxmfht,f ~yjhvfkehb` 8 8 8 8 8 8 yg      @ovv980665  

tktmnhjybc e'hfj,bc tythubf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2cmt     vtd511034,0  

ghjnjybc e'hfj,bc tythubf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2cmg     vtd2796,938  

ytbnhjybc e'hfj,bc tythubf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2cmy     vtd5731,939  

o.fk,flbc fnjvbc vfcf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 H1     vft07825036,1  

ytbnhjybc fnjvbc vfcf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 H2     v8f8t80141011795,2  

/tkbevbc fnjvbc vfcf 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 H4     v8f8t8002603267,4  

,jhbc jh,bnbc hflbecb 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
0

a     v11102917706,5   
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