
 

2017 წლის  სამეცნიერო ფორუმები , საქართველო 

 

№ მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 

ჯ. ანელი,                      

თ. ნატრიაშვილი,                          

ლ. შამანაური,              

დ.გვენცაძე,გ.ბასილაია,                   

ა. ბარნაბიშვილი  

Absorbing radio waves polymer 

composites with electrical 

conducting and magnetic fillers 

კავკასიის მე-5 საერთ. 

სიმპ. პოლიმერ. და 

მოწინავე მასალებში   

თბილისი,                    

2-5 ივლისი, 2017. 

2 

მ. ბარნაბიშვილი,         

ე. მარქარაშვილი,        

თ. თათრიშვილი,         

მ. პლონსკა-ბრზეზინკა,      

ჯ. ანელი,ო. მუკბანიანი                 

Comb-tupe methylsiloxane   

polymers with fluorine containg  

side group 

კავკასიის მე-5 საერთ. 

სიმპ. პოლიმერ. და 

მოწინავე მასალებში   

თბილისი,                    

2-5 ივლისი, 2017. 

3 

ნ. ჯალაღონია,                       

ე. მარქარაშვილი,        

თ. თათრიშვილი,        

ჯ. ანელი,                        

ო. მუკბანიანი                               

Solid polymer electrolytes on the 

basis siloxanes 

კავკასიის მე-5 საერთ. 

სიმპ. პოლიმერ. და 

მოწინავე მასალებში   

თბილისი,                    

2-5 ივლისი, 2017. 

4 

ე. მარქარაშვილი,         

ჯ. ანელი,                        

ლ. შამანაური                     

Polymer composites on the basis of 

epoxyresin and modified minerals 

კავკასიის მე-5 საერთ. 

სიმპ. პოლიმერ. და 

მოწინავე მასალებში   

თბილისი,                    

2-5 ივლისი, 2017. 

5 

მ. რამაზაშვილი,           

ი. ესართია,                   

დ. ოტიაშვილი,             

თ. თათრიშვილი,        

ჯ. ანელი,                       

ო. მუკბანიანი                

Obtaining and investigation of 

composites based on some organic/ 

inorganic binders and sawdust 

კავკასიის მე-5 საერთ. 

სიმპ. პოლიმერ. და 

მოწინავე მასალებში   

თბილისი,                    

2-5 ივლისი, 2017. 

6 

ლ. შამანაური,               

ე. მარქარაშვილი,        

თ. თათრიშვილი,         

ნ. ქოიავა,                        

ჯ. ანელი,                       

ო. მუკბანიანი  

Synergistic effects in the silicon 

rubber electrical conductive and 

mechanical properties 

კავკასიის მე-5 საერთ. 

სიმპ. პოლიმერ. და 

მოწინავე მასალებში   

თბილისი,                    

2-5 ივლისი, 2017. 



7 

გ. პაპავა,                         

მ. გურგენიშვილი,        

ნ. დოხტურიშვილი,     

ნ. გელაშვილი,               

ლ. შამანაური 

Synthesis of card type polyarlates კავკასიის მე-5 საერთ. 

სიმპ. პოლიმერ. და 

მოწინავე მასალებში   

თბილისი,                    

2-5 ივლისი, 2017. 

8 

დ. გვენცაძე,                   

ე. ქუთელია,                  

ო. წურწუმია,                

ლ. გვენცაძე,                 

ლ. რუხაძე,                     

ნ. ჯალაბაძე      

Tribological properties of 

polytetraflurethylene modified with 

Fe-doped carbon nanoparticales 

კავკასიის მე-5 საერთ. 

სიმპ. პოლიმერ. და 

მოწინავე მასალებში   

თბილისი,                    

2-5 ივლისი, 2017. 

 

 უცხოეთში 

№ მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის ჩატარების 

დრო და ადგილი 

1 ლ. შამანაური,                  

ჯ. ანელი 

Silicon rubber electric conducting             

and mechanical properties 

აზერბაიჯანი . ბაქო, 

29-30 ივნისი, 2017წ 

2 
რ. მელქაძე 

Товароведческий анализ  листьев 

ежевики кавказской 

 რუსეთი, ბარნაული 

2017.  

3 
რ. მელქაძე 

Морфолого- качественные                         

показатели  плодов фейхоя 

რუსეთი, ბარნაული 

2017. 

4 
რ. მელქაძე,  

ლ. შამანაური,   

Полимерные композиты  на  основе  

эпоксидного  клея  из  растительных  

остатков 

რუსეთი, ბარნაული 

2017. 

 

5 
თ. ნატრიაშვილი, 

ს. მებონია 

Анализ динамического последствия 

удара при захвате металла валками 

прокатного стана 

ბელორუსია, მინსკი,             

21-22 сентября, 2017     

 

6 
რ. ქავთარაძე, 

ა. ზელენცოვი, 

დ. ონიშენკო, 

ა. სკრიპნიკი 

Simulation of  Lokal  Heat Transfer in 

Combustion Chamber of Aircraft Piston 

Engine 

ავსტრია, გრაცი,                 

27-29 ივნისი, 2017 
 

 


