
ჯემალ კაკულიის

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია

LIST OF  JEMAL  Kakulia ARTICLES

№
№

სამეცნიერო შრომების
დასახელება

გამომცემლობა,ჟურნალის,გამოგო
ნების ნომერი

გვ.
რაო
დენ
ობა

თანაავტორების
გვარი

1 2 3 4 5
1. Промышленные испытания

электрохимически окилсленного
ксантогената

«Цветная металлургия» №20
Москва, 1970

1ст. Белоусов Ю. Н.

2. Электтрохимическое
воостановление цинкового купороса

Материалы юбилейной кон
ференции »50лет ГПИ. Тбилиси.
1973

2 ст. Шафеев Р. Ш.
Стуруа Р. И.

3. Селективная флотация медно-
цинковых руд

Сб. « Технология добычи и
Обогащения полезных ископаемых»
ИГМ АН ГССР, Тбилиси. 1973

6ст. Шафеев Р. Ш.

4. Электтрохимическое
воостановление цинкового купороса

Сб.»Горное дело» Изд.ГПИ
Тбилиси. 1973

1ст. Шафеев Р. Ш.

5. Некоторые вопросы действия
кислорода при селективной
флотации медно-цинковых руд

Сб. « Технология добычи и
Обогащения полезных ископаемых»
ИГМ АН ГССР, Тбилиси. 1974

5 ст.

6. Влияние регулирования
соотношении ксантогенат-
диксантогенид на показатели
флотации сульфидных  руд

Сборник трудов молодных
Ученых АН ГССР. Тбилиси, 1975

1 ст.

7. Некоторые вопросы флотации
свинцово-цинковых руд
Квайсинского месторождения по
бесцианидному режиму

Сб. « Технология добычи и
Обогащения полезных ископаемых»
ИГМ АН ГССР, Тбилиси. 1975

3 ст. Авалишвили М.,
Ониани Ф.

8. Пути усовершенствования
технологии обогащения флотации
барито-кальцитовых руд на
Чордской ОФ

Тезисы докладов научно-тех
нической конф. «Научно-
технический прогресс по
П\О»Грузгорнохимпрому» Тбилиси.
1975

2ст

9. Изучение зависимости кинетики
флотации сульфидных  руд от их
полулроводниовых свойств

Тезисы докладов ГПИ Тбилиси.
1975

1ст. Стуруа Р. И.

10. Разработать оптимальный режим
селективной флотации флотации
баритовых руд Чордского
месторождения

Сб. « Технология добычи и
Обогащения полезных ископаемых»
ИГМ АН ГССР, Тбилиси. 1975

5ст. Ониани Ф.
Торадзе Л.

11. Исследование процесса обогащения
баритовых  руд в гидроциклоне с
баритовой суспензией

Тезисы докладов Научн-техн.
Конф.» Научно-технический
прогресс по подговытельным
процессам» Москва,1978

2ст. Закуташвили Т,
Краснов Г.

12. Исследование дождевых поводок в
басеине р.Риони

Тезисы докладов научн.- техн.
Конф. «Перспективы развития про
изводства мышьяка и его производ
ных» «Мецниереба» Тбилиси1983

1ст Сихарулидзе Н.,.
Геловани Л.А.



13. Совершенствование технологии
флотации бедных мышьяковых руд
Лухумского месторождения

Тезисы докладов научн.- техн.
Конф. «Перспективы развития про
изводства мышьяка и его производ
ных» «Мецниереба» Тбилиси1983

1ст.
.

14 Исследование возможности
извлечения сульфата бария из
Шламов литопонного завода

Сб. Материалов научно- техн. конф.
«Производство баритовой кальци то
вой продукции на пред приятиях
П\О «Грузгорнохимпром»
«Мецниереба». Тбилиси. 1983

3 ст. Абашидзе Д. Ж.

15. Некоторые вопросы обогащения
Жаиремской баритовой руды на ОФ
Р\У  «Кутбарит»

Сб. Материалов научно- техн. конф.
«Производство баритовой кальци
товой продукции на предприятиях
П\О «Грузгорнохимпром».
«Мецниереба». Тбилиси. 1983

3стр. Абашидзе Д. Ж.
Абхазава Б. Х.

16. Исследование возможности
селективного выделения
сульфидных минерадов  из
баритовыч руд Чордского
месторождения

Сб. Материалов научно- техн. конф.
«Производство баритовой
кальцитовой продукции на
предприятиях П\О
«Грузгорнохимпром».
«Мецниереба». Тбилиси. 1983

5стр. Пхакадзе Н. О.

17. Некоторые вопросы
усовершенствования флотацион
ного обогащения баритовых руд
Чордского месторо ждения

Сб. Материалов научно- техн. конф.
«Производство баритовой
кальцитовой продукции на пред
приятиях П\О «Грузгорнохимпром».
«Мецниереба». Тбилиси. 1983

5ст

18. Комплексное обогащение
мышьякосодержащих руд
Лухумского месторождения

Тезисы докладов научн.- техн.
Конф. «Перспективы развития
производства мышьяка и его
производ ных» «Мецниереба»
Тбилиси1983

2стр Сихарулидзе Н. Г.
Микава Н. Д.

19. Разработать комбинированную
схему обогащения арсенопиритовых
руд  Цанского месторождения

Тезисы докладов научн.- техн.
Конф. «Перспективы развития
производства мышьяка и его
производных» «Мецниереба»
Тбилиси, 1983

1стр. Метревели П. С.

20. О разработке технологии
обогащения пиритсодержаших
баритовых руд Чордского
месторождения

Сб. АН СССР «Барит» «Наука»
Москва. 1984

4стр. Закуташвили Т.Г.

21. Применение полярных флокулянтов
при флотации марганцевых шламов

Тезисы докладов научно-техн.
Конф. «Обогащение, переработка и
комплексное ипользование
минерального сырья Грузии»
Батуми, 1986

1ст. Ментеташвили Н.Г.

22. Современные технологии
переработки природных цеолитов

«Горный журнал» №11.  Москва
1986

2стр. Сихарулидзе Н. Г.
Цхакая Н. Ш.

23. Применение полярных флокулянтов
при флотации марган цевых шламов

Р.Ж. «Марганец»№5(107) Тбилиси.
1986

4стр Ментеташвили Н.Г.

24. Добыча и переработка
горнохимического сырья Грузии

Труды ГИГХСа вып.72. Москва.
1987

3ст Сихарулидзе Н. Г.
Кукуладзе Г. Д.

25. Совершенствование технологии
обогащения мышья ковых руд
Лухумского месторождения

Экспрессинформация “ Горно-
химическая промышленность»
Москва, 1987

3ст.

26. Интенсификация флотации
реальгаро-аурипигмен товых руд

Труды ГИГХСа вып.72 Москва.
1987

6ст Микава Н. Д.

27. Исследование обогатимости бедных
цеолитсодержа щих руд

Труды ГИГХСа вып.72 Москва.
1987

4стр.



28. О разработке технологии
обогащения сульфидсодер жащих
баритовых руд  Чордского место
рождения

Труды ГИГХСа вып.72 Москва.
1987

4стр. Надирашвили А

29 Иссдование  обогатимости бедних
цеолитсодержащих туфов

«Добыча, переработка и применене
природных цеолитов» Тб.1989

3стр. Надирашвили А.
Шинкаренко С.

30 ბარიტ-პოლიმეტალური მადნების
გამდიდრების ტექნოლოგიის
პრინციპების დამუშავება

სამეც.- ტექნ. კონფე რენციის
“საქართველოს მინერალური
რესურსების  გამდიდრება,
გადამუშავება და კომპლექსური
გამოყენება“ თეზისები, ბათუმი,
1991

1გვ. ი. ოქრომჭედლიძე

31 ზოგიერთი მოსაზრებანი
შლამების შესქელების
ინტენსიფიკაციისა
ჰეტეროკოაგულაციის
გამოყენებით

სამეც.- ტექნ. კონფერენციის
“საქართველოს მინერალური
რესურსების  გამდიდრება,
გადამუშავება და კომპლექსური
გამოყენება“ თეზისები, ბათუმი,
1991

1გვ. ს.სულხანიშვილი

32 მოსაზრებანი საქართველოს
ტექნოგენური საბადოების
ათვისების შესახებ

შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების
სემინარი “ბუნებრივი
რესურსების და მეორადი
ნედლეულის გამოყენება.”  9-10
ოქტომბერი, 1996წ. ქუთაისი,
მოხსენებათა თეზისები.

3გვ ო.მარდალეიშვილი

33 სამთო მრეწველობის
ბარიტშემცველი ნარჩენების
უტილიზაციის შესახებ

სახ. უნივერსიტეტის
კონფერენციის მოხსენებათა
კრებული თბილისი, 1996

2გვ. ს.სულხანიშვილი,
ი.ოქრომჭედლიძე

34 ჭიათურის საბადოს მადნების
გადა მუშავების ტექნოლოგიების
სრულყო ფის პერსპექტიული
მიმართულებანი

გეოლოგიის დეპარტა მენტის
კონფერენცი ის მოხსენებათა
კრებული, 1996

3გვ. ს.სულხანიშვილი

35 ჭიათურის მამდიდრებელი
ფაბრიკე ბის დასაწყობებული
გრავიტაციული გამდიდრების
კუდების კომპლექსუი
გამოყენების შესახებ

სახ. უნივერსიტეტის
კონფერენციის თეზი სები,
თბილისი,1996

1გვ. ს.სულხანიშვილი

36 სამთო მრეწველობის
ბარიტშემცველი ნარჩენების
უტილიზაციის შესახებ

სახ. უნივერსიტეტის
კონფერენციის მოხსე ნებათა
კრებული თბი ლისი,1996

2გვ. ს.სულხანიშვილი,
ი.ოქრომჭედლიძე

37 ოქროსშემცველი სულფიდური
მადნების პროცესში ელექტრო-
გამოტუტვის მეთოდების
გამოყენების პერსპექტივები

სამთო ჟურნალი,#2 თბილისი,
1998

3გვ. ნ.ლომიძე,
ქ.მახარაძე

38 მადნეულის ბარიტშემცველი
მადნებიდან მაღალხარისხოვანი
ბარიტის კონცენტრატების
მიღების შესახებ

სამთო ჟურნალი,#2 თბილისი,
1998

3გვ. ს.სულხანიშვილი,
ი.ოქრომჭედლიძე

39 ოქროსშემცველი სულფიდური
მადნების პროცესში ელექტრო-
გამოტუტვის მეთოდების
გამოყენების პერსპექტივები

სამთო ჟურნალი,#2 თბილისი,
1998

3გვ. ნ.ლომიძე,
ქ.მახარაძე



40 მადნეულის ბარიტშემცველი
მადნებიდან მაღალხარისხოვან
სპილენძ-თუთიის სულფიდური
მადნებისაგანი ბარიტის
კონცენტრატების მიღების შესახებ

სამთო ჟურნალი,#2 თბილისი,
1998

3გვ. ს.სულხანიშვილი,
ი.ოქრომჭედლიძე

41. Considereitions about Mastering of
Georgian Technogenic Deposits

Chemical Jornal, Georgia #2 Vol1 No 1.
2001

42 ჩორდის ბარიტებიდან
რენტგენოსკოპიაში გამოსა
ყენებელი ბარიუმის სულფატის
მიღების გამარტივებული
ტექნოლოგიური სქემა

საერთაშორისო სამეცნიერო კონ
ფერენციიც“ უახლოესი ტექნო
ლოგიები და საქართველო“ შრო
მები თბილისი, 2002

3გვ. თ.სპარსიაშვილი
რ.სხილაძე

43 ბარიტის მოპოვებისა და გადამუ-
შავების მიმართულე ბის
განსაზღვრა მათი
სტრუქტურული თვისებების
გათვალისწინებით

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის“ უახლოესი
ტექნოლოგიები და საქართველო“
შრომები თბილისი, 2002

5გვ. შ.მალაშხია

44 რენტგენოსკოპიაში გამოსაყენე-
ბელი ბარიუმის სულფატის
მიღების ხერხი

პატენტი გამოგონებაზე #3522.
თბილისი 2003

1გვ. თ.სპარსიაშვილი
რ.სხილაძე

45 ქვემო ქართლის ბუნებრივი
რესურსები და მათი გამოყენების
პერსპექტივები

საქ. მეცნ. აკად. გრანტი, 2003 404
გვ.

ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე,
ა.ნანაძე და სხვ.

46 აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის და გურიის
ბუნებრივი რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

„მეცნიერება“,  2004 288
გვ.&

ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე და სხვ.

47 სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი
რესურსები და მათი გამოყენების
პერსპექტივები

„მეცნიერება“,  2004 304
გვ&

ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე და სხვ.

48 აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკის ბუნებრივი
რესურსები და მათი გამოყენების
პერსპექტივები

„მეცნიერება“, 2006 284
გვ.

ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე და სხვ.

49 სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის
ბუნებრივი რესურსები და მათი
გამოყენების პერსპექტივები

საქ. საწარმოო ძალებისა და
ბუნებრივი რესუროსების
შემსწავლელი ცენტრი, 2006

320
გვ.

ი.ჟორდანია,
კ.ბეთანელი,
ი.ცინცაძე და სხვ.

50 იმერეთის ბუნებრივი რესურსები
და მათი გამოყენების
პერსპექტივები

საქ. საწარმოო ძალებისა და
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მასალები 2009წ. თბილისი

4გვ. გ. მაღალაშვილი
ნ. ლომიძე



53 საქართველოს მინერალური
რესურსების გამოყენების
შესაძლებლობები სოფლის
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სამთო ჟურნალი,#2, თბილისი,
2009

3გვ. რ.კვატაშიძე ,
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მეცნიერება და ტექნოლოგიები
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59 მოსაზრებანი ჩორდის
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უტილიზაციის შესახებ
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3გვ. ვ.თოთიბაძე
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60 სამეგრელოს ბუნებრივი
რესურსები და მათი გამოყენების
პერსპექტივები
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თბილისი, 2011. №1-2-3

2გვ. ვ.თოთიბაძე,
შ.მალაშხია,
ლ. ქართველიშვილი
და სხვ.

62 მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი
რესურსები და მათი გამოყენების
პერსპექტივები

საქ. საწარმოო ძალებისა და
ბუნებრივი რესურსების
შემსწავლელი ცენტრი, 2011

375
გვ.

ი.ჟორდანია,
ნ.მირიანაშვილი,
გ.გობეჩია,
ქ.მახარაძე
და სხვ.

63 სვანეთის ბუნებრივი რესურსები
და მათი გამოყენების
პერსპექტივები

საქ. საწარმოო ძალებისა და
ბუნებრივი რესურსების
შემსწავლელი ცენტრი, 2011

299
გვ.

ი.ჟორდანია,
ნ.მირიანაშვილი,
ქ.მახარაძე
და სხვ.

64 რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი
რესურსები და მათი გამოყენების
პერსპექტივები

საქ. საწარმოო ძალებისა და
ბუნებრივი რესურსების
შემსწავლელი ცენტრი, 2011

285
გვ.

ი.ჟორდანია,
ნ.მირიანაშვილი,
ქ.მახარაძე
და სხვ.

65 საქართველოს ბუნებრივი
რესურსები
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68 მადნეულის ჩამდინარე წყლების
გაწმენდა სორბციული მეთოდით

საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია, 21-23 სექტემბე რი,
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ს.ჯალაღანია
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4გვ. ნ.ლომიძე,
ზ.არაბიძე
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