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მექანიკის ინჟინერიის მნიშვნელობა 

• მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია გამოყენებითი 
მეცნიერებაა, რომელიც ეფუძნება ფიზიკისა და 
მასალათმცოდნეობის პრინციპებს და  ახდენს 
ნებისმიერი  მანქანა-დანადგარის და მოწყობილობის 
კონსტრუირებას, ქმნის მათი დამზადების 
ეკონომიურად გამართლებულ ტექნოლოგიურ და 
საწარმოო პროცესებს, ახორციელებს მათ 
ექსპლუატაციას და რემოტს. იგი XX საუკუნის 20-იან 
წლებში ჩამოყალიბდა და მას შემდეგ განუხრელად 
ვითარდება. საბაზრო ეკონომიკამ ცალსახად 
გვიჩვენა, რომ კონკურენტულ გარემოში მხოლოდ 
ინჟინრული და ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა 
განაპირობებს  საწარმოს წარმატებას.  



მექანიკის ინჟინერიის მნიშვნელობა 

• 2013 წელს „ბი-ბი-სის“ მიერ ჩატარებული ინტერაქტიული 
გამოკითხვების  შედეგად მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნადი 
პროფესიების ათეულში ინჟინერ - მექანიკოსის პროფესიამ ექთნის 
პროფესიის შემდეგ მეორე ადგილი დაიკავა და ბევრისათვის სრულიად 
მოულოდნელად გადაასწო ისეთ საყოველთაოდ აღიარებულ 
პროფესიებს, როგორიცაა:  ექიმი (მე-3), ინჟინერ - ელექტრიკოსი (4), 
პროგრამისტი (5), IT ინჟინერი (6), სამოქალაქო განათლების 
სპეციალისტი (7), მონაცემთა ბაზის კომპიუტერული ქსელების 
სპეციალისტი (8), ბუღალტერი (9), სტომატოლოგი (10). 

• საერთაშორისო ორგანიზაციის TSP Internacional 2020 წლის ანალიზის 
თანახმად ევროპაში, მომავალ დეკადაში 10 მოთხოვნად პროფესიას 
შორის ინჟინერ მექანიკოსებს მესამე პოზიცია უკავია. პირველი ათეული 
შემდეგნაირად გამოიყურება: 1 - პროგრამული უზრუნველყოფის  
ინჟინრები  და  დეველოპერები; 2 - მონაცემთა ბაზის მეცნიერები; 3 - 
ინჟინერ  მექანიკოსები; 4 - მედდა  პრაქტიკოსები; 5 - ფინანსური 
მრჩევლები (კონსულტანტები); 6 - ექიმები; 7 - ოჯახის ჯანმრთელობის 
დამხმარეები; 8 - ფიზიოთერაპევტები; 9 - პროფესიონალი თერაპევტები; 
10 - სავაჭრო პერსონალის პროფესიები.  



მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგიის 
პროგრამის მიზანი 

• საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის მისიის შესაბამისად 
ადგილობრივ და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე 
კონკურენტუნარიანი მექანიკის ინჟინერიის და 
ტექნოლოგიის დარგში ბაკალავრების მომზადება, 
რომლებიც შესაბამისი  ცოდნის და პრაქტიკული უნარის 
საფუძველზე, განახორციელებენ წარმოების ყველა 
დარგისათვის სხვადასხვა ფუნქციონალური დანიშნულების 
მანქანა-დანადგარების, მოწყობილობებისა და ცალკეული 
ნაკეთობების პროექტირებას, წარმოების ტექნოლოგიის 
განვითარებას, შენარჩუნებას და რემონტს. 



სწავლის შედეგები 

• აღწერს მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროს 
საწარმოთა დაგეგმარების, მანქანა-დანადგარების, 
მოწყობილობებისა და ცალკეული ნაკეთობების პროექტირების, 
წარმოების ტექნოლოგიის, განვითარების, შენარჩუნების და 
რემონტის საკითხებს ზოგადი, ტექნიკური და დარგობრივი 
ფართო ცოდნის საფუძველზე; 

• განიხილავს მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის სფეროს 
მანქანა-დანადგარების დაპროექტების, საწარმოო და ტექნიკური 
ექსპლუატაციის მეთოდებს; 

• აკავშირებს დამზადების ტექნოლოგიური პროცესების, მანქანა-
დანადგარების კონსტრუირების, ექსპლუატაციის, რემონტის და 
საწარმოთა დაგეგმარების მნიშვნელოვან ასპექტებს; 

• პრაქტიკაში იყენებს თანამედროვე კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს 
მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიების, წარმოების 
საშუალებებისა და მანქანათსაშენი საწარმოთა დაგეგმარების 
სამუშაოთა შესრულებისას; 

• იღებს მონაწილეობას მანქანების და მანქანათა სისტემების 
ავტომატიზებული, ელექტრომექანიკური, ელექტროჰიდრო და 
პნევმატიკურ ამძრავთა და მექატრონული მოდულების 
პროექტირებაში, რეგულირებასა და მართვაში; 
 



სწავლის შედეგები 

• აპროექტებს და ამზადებს წინასწარ განსაზღვრული მითითებების 
შესაბამისად მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიური პროცესების 
შესრულებისათვის საჭირო მჭრელ იარაღებს და სამარჯვებს; 

• ტექნოლოგიური პროცესებისა და საწარმოთა დაგეგმარებისათვის, 
სტანდრტული და ზოგიერთი      უახლესი      მეთოდის    გამოყენებით,     
აგროვებს დარგისათვის დამახასიათებელ მონაცემებს; 

• აანალიზებს შესაბამისი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებისა 
და მექანიკის ინჟინერიის დარგის ფართო ცოდნის გამოყენებით 
ტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოდ განხორციელების 
საკითხებს; 

• აყალიბებს დასკვნებს ზოგიერთი არაპროგნოზირებადი მონაცემების 
შესახებ პრობლემების გადასაწყვეტად და კონტექსტისათვის 
შესაბამისი ფორმით, ეთიკის პრინციპების დაცვით ამზადებს 
პრეზენტაციებს. 

• პროფესიული ზრდის მიზნით ადგენს შემდგომი სწავლის 
საჭიროებებს და ახორციელებს დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით. 

 



მექანიკის ინჟინერისა და ტექნოლოგიის 
პროგრამის საწავლო პროცესის ძირითადი 

დეპარტამენტები 

• № 501 „ტექნოლოგიური მანქანების და 
მექატრონიკის“ დეპარატმენტი 

ხელმძღვანელი: პროფესორი თამაზ მჭედლიშვილი  

 

• № 502 „მექნიკის ინჟინერიის საწარმოო 
ტექნოლოგიების“ დეპარატმენტი 

ხელმძღვანელი: პროფესორი რაულ თურმანიძე 



 
№ 501 „ტექნოლოგიური მანქანების და მექატრონიკის“ 

დეპარატმენტი 
 

• მანქანათა მექანიკის ძირეული ფუნქციონალური ელემენტების - 
ამძრავთა (მათ შორის ავტომატიზებული ელექტრომექანიკური, 
ჰიდრო და პნევმომექანიკური და ავტომატიკის ციფრული 
ელემენტების შემცველი), რეგულირებისა და მართვის (მათ შორის 
მექატრონული) სისტემების აგების, მათი ექსპლუატაციის და 
მოდერნიზაციის საკითხებზე, ავტომატიზებული ტექნოლოგიური 
სისტემების შემუშავებაზე პრაქტიკაში კომპიუტერული 
ტექნოლოგიების დანერგვაზე, რაც საშუალებას იძლევა შეძენილი 
ცოდნა გამოყენებული იქნას როგორც სამანქანათმშენებლო 
ტექნოლოგიური მანქანების კონსტრუირება-შემუშავებაში, 
ტექნიკურ და საწარმოო ექსპლუატაციაში, აგრეთვე ნებისმიერი 
სახის მანქანების და მანქანათა სისტემების, ნებისმიერი სახის 
საწარმოთა ავტომატიზებული (მათ შორის მოქნილი 
ავტომატიზებული) სისტემების შემუშავება-დანერგვა-
ექსპლუატაციაში, ტექნიკური დიაგნოსტიკისა და ექსპერტიზის 
საკითხების გადაჭრაში, მანქანათა რემონტსა და 
მოდერნიზაციაში,  არსებული მანქანა-დანადგარების 
ავტომატიზაციის ხარისხის ამაღლებაში. 
 



№ 501 „ტექნოლოგიური მანქანების და მექატრონიკის“ 
დეპარატმენტი 

სტუდენტთა მომზადებას № 501 დეპარტამენტში ემსახურება 
შემდეგი სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიები: 

• ტექნოლოგიური მოწყობილობების; 

• საწარმოო პროცესების; 

• ამძრავთა სისტემების; 

• ტექნიკური გაზომვების. 

• ტექნოლოგიური მოწყობილობების და საწარმოო 
პროცესების  ლაბორატორიები აღჭურვილია სხვადასხვა 
სახის მოქმედი როგორც უნივერსალური, აგრეთვე 
ნახევრადავტომატური რთული კინემატიკური 
სტრუქტურის მქონე კბილდამამუშავებელი ჩარხებით, 
სხვადასხვა სახის   საჩარხო სისტემებით,  კომპიუტერული 
მართვის მქონე მოწყობილობებით, საწარმოო 
ტექნოლოგიური აღჭურვილობით და შესაბამისი საკვლევი 
და ლაბორატორიული მზომი ტექნიკით. 

 



ტექნოლოგიური მოწყობილობების და საწარმოო 
პროცესების  ლაბორატორია 



ამძრავთა სისტემების ლაბორატორია  
• ლაბორატორია აღჭურვილია ჰიდრო და პნევმო ამძრავების ცალკეული 

მოქმედი მოდულებით და ელემენტებით, ჰიდრო, ელექტროჰიდრო და 
ელექტრომექანიკური სისტემებით აღჭურვილი მოქმედი დანადგარებით, 
მექანიკური ამძრავების დინამიკური კვლევის ლაბორატორიული 
დანადგარებით და კვლევის კომპიუტერული პროგრამებით. 
ხორციელდება სისტემათა მახასიათებლების განსაზღვრა, რეგულირების 
და მართვის პრინციპების შესწავლა. 

 



ტექნიკური გაზომვების ლაბორატორია 

• ლაბორატორია აღჭურვილია მექანიკური სისტემების სხვადასხვა სახის 
შეერთებების და გადაცემების დეტალების ფორმებისა და მუშა 
ზედაპირების საკვლევი და მზომი მოწყობილობებით და ხელსაწყოებით, 
მართვისა და რეგულირების ელემენტების პარამეტრების 
(ელექტრომოწყობილობების) სარეგისტრაციო ტექნიკით 

 



ტექნიკური გაზომვების ლაბორატორია 



 
№ 502 „მექნიკის ინჟინერიის საწარმოო ტექნოლოგიების“ 

დეპარატმენტი 
 

• მანქანათსაშენ საწარმოში მთავარ ფუნქციონალურ მაჩვენებელს 
წარმოადგენს ტექნოლოგიური პროცესი. იგი განსაზღვრავს 
საწარმოს ეკონონომიურ ეფექტურობას და შესაბამისად საბაზრო 
ეკონომიკის პირობებში ქარხნის განმსაზღვრელი კომპონენტია. 
საქართველოში ამჟამად საწარმოო სამანქანთმშენებლო 
კომპლექსი, ადრინდელთან შედარებით შემცირებულადაა 
შენარჩუნებული, მაგრამ საწარმოების ის რაოდენობა, რომლებიც 
ამჟამად ფუნქციონირებენ მაინც თვალსაჩინოა. ასეთებია: 
ჩარხმშენებელი, ელმავალმშენებელი, საავიაციო, ტანკსარემონტო, 
ვაგონშემკეთებელი, საავტომობილო, სატრაქტორო, 
მეტალურგიული, გემთმშენებელი, საწარმოო გაერთიანება 
„დელტა“, მანქანათმშენებელი ქარხანა „ელიტა ბურჯი“ და ა.შ. 
აღსანიშნავია, რომ ინჟინერ მექანიკოსი-ტექნოლოგები 
ესაჭიროებათ ნებისმიერ ქარხანაში საწარმო პროცესის 
განხორციელებისათვის. ეს სპეციალისტები საჭიროა აგრეთვე 
საწარმოში არსებული დაზგა დანადგარების შეუფერხებელი 
ფუნქციონირებისა, ექსპლუატაციისა და რემონტისთვის. 



№ 502 „მექნიკის ინჟინერიის საწარმოო ტექნოლოგიების“ 
დეპარატმენტი 

სტუდენტთა მომზადებას № 502 დეპარტამენტში ემსახურება 
შემდეგი სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიები: 

• მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიური პროცესების 
ლაბორატორია; 

• პრეციზიური მიკროიარაღების ლაბორატორია; 

• ლაზერული ლეგირების ლაბორატორია; 

• კომპოზიციური მასალების კვლევის ცენტრი; 

 

მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიური პროცესების ლაბორატორია. 

ლაბორატორია აღჭურვილია უნივერსალური ჩარხებით, როგორიცაა 
სახარატო, ვერტიკალური და ჰორიზონტალური საფრეზი ჩარხებით 
საბურღი ჩარხებით  და პროგრამული მართვის ჩარხით. მოცემულ 
ლაბორატორიაში ტარდება ლაბორატორიული სამუშაოები მექანიკის 
ინჟინერიის ტექნოლოგიაში, ჭრის თეორიაში, მჭრელ იარაღებში.  



მექანიკის ინჟინერიის ტექნოლოგიური პროცესების 
ლაბორატორია 







პრეციზიური მიკროიარაღების ლაბორატორია 

a 

b 



მჭრელი და სამონტაჟო  
პრეციზიული მიკროიარაღები 
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lazeriT 
0.1 mm-dan 

eleqtro eroziiT 
0.02-3.0 mm-mde 

eleqtro gamosxivebiT 
0.05 mm-dan 
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  nabeWd filebSi 

naxvretebis formirebis 

yvelaze gavrcelebuli 

operacia  

b u r R v a 

0.01 _ 3.2 mm 

burRi, gulis cvalebadi 
diametriT 

burRi gamacivebeli 
siTxis kanalebiT 

sxvadasxva nairsaxeobebi  

Znelad dasamuSavebel masalebSi mcire diametris 
naxvretebis miRebis meTodebi 

 



პრეციზიური მიკროიარაღების გამოცდა 



მიკროსქემების საკონტროლო 
მოწყობილობები 



nabeWd filebSi mcire diametris sali 
Senadnobis burRiT formirebuli 

naxvretis kedlis xarisxi 

 

 sxvadasxva elementebi და maTi მონტაჟი nabeWd filaSi winaswar formirebul 
naxvretebSi 

 

nabeWd filebSi mcire diametris sali 
Senadnobis burRiT formirebuli 

naxvretis kedlis xarisxi 

 



კომპოზიციური მასალების კვლევის ცენტრი 

პოლიმერულმა კომპოზიტებმა მეტად თვალსაჩინო ძვრები მოახდინეს 
ნაკეთების საკმარისი სიმტკიცისა და დაბალის მასის შეთავსების 
თვალსაზრისით. ჩვენ ავითვისეთ ბაზალტის ბოჭკოს გამოყენებით  ქარის 
გენერატორების ფრთების დამზადების ტექნოლოგია. ვიყენებთ ბაზალტის 
ბოჭკოსგან ნაქსოვ ტილოს, რომელიც მზადდება რუსთავში, საწარმოში “Basalt 
Fibers” მიერ. ეს ცენტრი გამოიყენება სასწავლო პროცესში. 

  

 





კომპიუტერული კლასი 



მექანიკის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიის 
სამრეწველო დანიშნულება 

საქართველოში მრავლადაა საწარმოები რომლებიც ემსახურებიან 
მანქანათა წარმოებას და აღჭურვილი    არიან    სამრეწველო    
მექანიკური    მოწყობილობებით:    საწარმოო   გაერთიანება 

„დელტა“, „თბილავიამშენი“, ელმავალმშენებელი, ტანკსარემონტო, 
„ელიტა ბურჯი“, ჩარხმშენებელი, ბოინგის კომპოზიტების ქარხანა, 
რუსთავის ბოჭკოს საწარმო „basalt Fibers”, კოკა-კოლას, 
ლიმონათების, მინერალური წყლების და ლუდის ჩამომსხმელი 
ქარხნები, სტამბები, პირბადეების საწარმო და სხვა. ყველა 
ჩამოთვლილ საწარმოში განლაგებულია წნეხები, დაზგა- 
დანადგარები, ავტომატური ხაზები და სხვა წარმოების 
საშუალებები, რომელთა მართვა, მომსახურება, მონიტორინგი, 
რემონტი შეუძლიათ მექანიკის ინჟინერიის და ტექნოლოგიის 
ბაკალავრიატის კურსდამთავრებულებს. ჩამოთვლილ საწარმოებს 
მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ეკონომიკურ და სოციალურ 
განვითარებაში. 



 
მადლობთ  

ყურადღებისთვის 
 


