
თამაზ აგლაძე 
(1940-2019) 

ქიმიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი თამაზ აგლაძე დაიბადა 1940 
წლის 12 აგვისტოს ქართული ელექტროქიმიური სკოლის ფუძემდებლის აკადემიკოს 
რაფიელ აგლაძის ოჯახში.  

1963 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური 
ინსტიტუტის  ქიმიური და კვების ტექნოლოგიის ფაკულტეტი.  

1964 წლიდან სწავლობდა ლ. კარპოვის სახელობის მოსკოვის ფიზიკურ-
ქიმიური ინსტიტუტის ასპირანტურაში. ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ მან 
განაგრძო მუშაობა ამავე ინსტიტუტში, სადაც 1969 წელს დაიცვა საკანდიდატო 
დისერტაცია, ხოლო 1984  წელს - სადოქტორო დისერტაცია და მიენიჭა ქიმიურ 
მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი. 

1984-1985 წლებში პარალელურად მუშაობდა დ.ი.მენდელეევის სახელობის 
ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტში დოცენტის თანამდებობაზე.  
  1985 წელს მოწვევით სამუშაოდ გადმოვიდა საქართველოს ტექნიკურ 
უნივერსიტეტში და სათავეში ჩაუდგა ელექტროქიმიურ წარმოებათა ტექნოლოგიის 
კათედრას. 1985-2006 წლებში იყო კოროზიის წინააღმდეგ ბრძოლის რესპუბლიკური 
სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრის მეცნიერ-ხელმძღვანელი. 
 1998-2000 წლებში თამაზ აგლაძე იყო საქართველოს მრეწველობის მინისტრი, 
ხოლო 2000 წლიდან სიცოცხლის ბოლომდე ხელმძღვანელობდა საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტროქიმიური ინჟინერინგის მიმართულებას და  
ფუნქციონალური დანაფარებისა და ნანონაწილაკების ელექტროქიმიური 
ტექნოლოგიების ცენტრს. იგი 1992-2004 წლებში იყო ქიმიური ტექნოლოგიის 
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე.  
 პროფესორ თამაზ აგლაძის სამეცნიერო კვლევითი ინტერესების სფეროს 
შეადგენდა ნანოტექნოლოგია, ელექტროქიმიური კინეტიკა და სამრეწველო 
ელექტროლიზი. იგი იყო ერთი მონოგრაფიის, 200-მდე სამეცნიერო სტატიის, 30-მდე 
პატენტისა და 4 სახელმძღვანელოს ავტორი. 1986 წელს რუსთავის რ. აგლაძის 
სახელობის ელექტროლიზური მანგანუმის დიოქსიდის ქარხანაში მისი 
ხელმძღვანელობით დაინერგა ახალი ტიპის მანგანუმით მოდიფიცირებული 
ტიტანის ანოდები. ინოვაციური ანოდის დანერგვით გადაიჭრა ანოდის პასივაციის 



პრობლემა და  ექსპლუატაციის დაწყებიდან ქარხანა პირველად  გავიდა საპროექტო 
სიმძლავრეზე.  
 ორიგინალურმა გამოკვლევებმა პროფესორ თამაზ აგლაძეს მსოფლიო 
აღიარება მოუპოვა. იგი იყო მრავალი საერთაშორისო კომპანიის - Dames &Moore 
Company (UK); EATON Corporation (USA); Kerr McGee Corporation (USA); Chevron 
Georgia British Petroleum Georgia Dexma GMBH (Germany); Georgia Diagnostis Trade 
Integration Study - A Strategy for Export Development (The World Bank)- სამეცნიერო 
კონსულტანტი.  
პროფესორი თამაზ აგლაძე არჩეული იყო  საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრების - 
ევროპის ზედაპირული ტექნოლოგიების აკადემიისა და  დიდი ბრიტანეთის 
ქიმიური სამეფო საზოგადოების წევრად. იგი იყო საქართველოს საინჟინრო 
აკადემიისა და ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. მონაწილეობდა 
საერთაშორისო, სახელმწიფო და რეგიონულ პროგრამებში; პერიოდულად  
კითხულობდა ლექციებს მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში, ამავდროულად იყო 
მრავალი საერთაშორისო და ადგილობრივი გრანტის ხელმძღვანელი.   


