
სამთო-გეოლოგიური  ფაკულტეტის სტუდენტთა სასწავლო გასაცნობითი პრაქტიკა 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 

 

2017-2018 სასწავლო წლის 4 ნოემბერს სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამის 

მესამე და მეოთხე კურსის „ნავთობის ტექნოლოგიების“ და „სამთო და ნავთობგაზის საქმის“ 

რუსულენოვანი ჯგუფების სტუდენტები სამთო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ინიციატივით 

პროფესორ თეიმურაზ ბარაბაძის, ასოცირებულ პროფესორ აკაკი გოჩოლეიშვილის და უფროსი 

მასწავლებლის, აკადემიური დოქტორის რამაზი პაატაშვილის ხელმძღვანელობით გავემგზავრეთ 

ერთდღიან გასაცნობ პრატქიკაზე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საინტერესო 

გეოლოგიური სატრუქტურებისა და ნავთობმომპოვებელი წარმოების გასაცნობად.  

პრაქტიკაზე იმყოფებოდნენ #5314 ჯგუფის შემდეგი სტუდენტები: 

1. ბაგიროვი ჩანანი 

2. ილიასოვი საფიარი 

3. ალიევი აიხანი 

4. ხაჯიევი ჯამილი 

5. გულუზადე აზინი 

6. ქერიმოვი სალეხი 

7. აგჯაევი ტურალი 

#3416 ჯგუფის სტუდენტები: 

1. ბოლქვაძე ლაშა 

2. გვრიტიშვილი გიორგი 

3. შონია გიორგი 

4. ცაგარეიშვილი ნიკოლოზი 

5. ჯინჭარაძე არჩილი 

#3417 ჯგუფის სტუდენტები: 

1. ისამაილზადე არიფი 

2. მამმადოვი სახიბი 

3. ტუგუშევი ჰუსეინი 

4. კარიმოვი მამედი 

5. სადიგოვი სახიბი 

  



მარშუტი 1. თბილისი, ორთაჭალჰესის მიდამოები  

მარშრუტზე ვართ სრული შემადგენლობით, ვმოძრაობთ თბილისიდან ნორიოს მიმართულებით. 

პირველი ობიექტი სადაც შეჩერდა ჩვენი ჯგუფი არის მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ორთაჭალჰესსთან 

აფეთქებითი სამუშაოებით გაჭრილი სატრანსპორტო გვირაბში შემავალი გზის გასწვრივ ხელოვნულად  

 

სურათი 1. ხელოვნურად შექმნილი ორსაფეხურიანი ფერდობი; ვულკანოგენური დანალექი ქანების 
გაშიშვლება 



შექმნილი ორსაფეხურიანი ფერდობი. ფერდობზე თვალნათლივ მოსჩანს შუა და ზემო ეოცენური 

ვულკანოგენური დანალექი ქანების გაშიშვლება. აღნიშნული ქანები წარმოადგენენ ძირითად 

კოლექტორებს, რომელთანაც დაკავშირებულია ნავთობის საბადო: სამგორი. ნინოწმინდა-პატარძეული, 

სამგორის სამხრეთი თაღი, თელეთი და რუსთავის გაზსაბადოები. დაახლოებით 35-40 წლის წინათ ეს 

ტერიტორია წარმოადგენდა ერთ მთლიან ქანთა მასივს. ქალაქის ურბანული განვითარების შესაბამისად 

საჭირო გახდა ამ ქანთა მასივის მოხსნა. ვულკანოგენური დანალექი ქვიშაფიქლების სიმაგრის 

კოეფიციენტი პროფ. მ. პროტოდიაკონოვის კლასიფიკაციის მიხედვით 𝑓 = 5. ასეთი ქანების დასანგრევად 

საჭირო გახდა აფეთქებითი სამუშაოების ჩატარება ჭაბურღილების მეთოდის გამოყენებით. 

აფეთქების შედეგად წარმოქმნილ დარტყმით ტალღას რომ არ გამოეწვია ქანთა მასივის სეისმური 

აქტივობა, მშენებლებმა, მიმართეს აფეთქების მეთოდს ქანთა მასივში აფეთქებით წინაწარი დამცავი 

ეკრანის წარმოსაქმნელად. აფეთქებით მიღებულ გლუვი ზედაპირის მქონე ფერდობზე დღესაც 

შეუიარაღებელი თვალითაც კარგად მოსჩანს ეკრანის წარმომშობი ჭაბურღილების ანაბეჭდები (სურათი 1).  

 

მარშრუტი 2.  ნორიოს ხევი 

 

სტუდენტებისა და პრაქტიკის ხელმძრვანელთა სრული შემადგენლობით მივუყვებით ნორიოს ხევის 

კალაპოტს. გზაგასაყარიდან დაახლოებით 500 მ-ის გავლის შემდეგ მივადექით შუა მიოცენურ ფოროვან 

ნაპრალოვან ზედაპირულ გამოსავალს. ნაპრალოვანი ქვიშაქვების დახრის კუთხე ცვალებადობს 80-900-ს 

შორის. იქვე ახლოს დაახლოებით 20-30 მ-ის დაშორებით დავათვალიერეთ კონსერვაციაში მყოფი 

ჭაბურღილი  

 

სურათი 2. ნავთობის ზედაპირული ხილული გამოსავალი 



 

სურათი 3. კონსერვაციაში მყოფი ჭაბურღილი 

მარშრუტი 3. ნორიოს მომპოვებელი ჭაბურღილი 

აღნიშნული ობიექტიდან გავემგზავრეთ ნორიოს მომპოვებელ #120 ჭაბურღილზე. დავათვალიერეთ 

ჭაბურღილის ზედაპირული კომპლექსი. კომპლექსის ძირითადი შემადგენელი ნაწილები; ნავთობისა და 

წყლის რეზერვუარები, სეპარატორები, სატამპონაჟე დანადგარი, ნავთობის მომპოვებელი დაზგა საქანელა. 

                              

სურათი 4. #120 ჭაბურღილის ინფრასტრუქტურა 

                                 სურთი 5. სეპარატორი                                            სურათი 6. დაზგასაქანელა 



მარშრუტი 4. შპს „ნავთობისა და გაზის“ ტექნიკურ-მატერიალური ბაზა 

ნორიოს #120 ჭაბურღილის სათაო ნაგებობის და მთლიანად მისი ინფრასტრუქტურის გაცნობის 

შემდეგ გავემგზავრეთ შპს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის“ ტექნიკურ მატერიალურ ბაზაზე, რომელიც 

მდებარეობს ვაზიანის დასახლებაში. ბაზაზე სტუდენტებმა დაათვალიერეს ჭაბურღილების ბურღვისათვის 

საჭირო ძირითადი მოწყობილობა და დანადგარი. მათ შორის: სახვადასხვა ზომის საბურღი და საცავი  

 

 

 

 

 

 

 

 სურათი 7. შპს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის“ ტექნიკურ-მატერიალური ბაზა 



მილები,  საჭრისები,  სახსადასხვა  დიამეტრის  გადასაბურღი  ფრეზები,   გადაბმის   ქუროები  და 

მაერთებლები,ასევე გადამყვანები, ჭაბურღილის პირის და სვეტების დამჭერები, მძიმე და დამძიმებული 

საბურღი მილები, ელევატორები, სპაიდერები (მძიმე ელევატორები), მილების დამჭერის შიგა 

სახრახნისები, მილების დამჭერების გარე სახრახნისები, ჭაბურღილის სანგრევიდან ნარჩენი ლითონის 

ამოსაღები მაგნიტები, როტორზე მილების დამჭერები, ავარიის სალიკვიდაციო ფრეზები, მათშორის 

კონუსური, ბრტყელძირა და კბილებიანი.  

ჩვენმა გაცნობითმა პრაქტიკამ მეტად საინტერესოდ და ნაყოფიერად ჩაიარა. სამწუხაროდ დრომ მეტად 

სწრაფად განვლო. ვიმედოვნებთ, რომ ასეთი ღონისძიებები რეგულარულ ხასიათს მიიღებს, რაც ხელს 

შეუწყობს როგორც „სამთო და ნავთობგაზის საქმის“ ასევე „ნავთობის ტექნოლოგიოების“  სპეციალობის 

სტუდენტების საბაკალავრო პროგრამის სრულყოფილად ათვისებაში.  


