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№ მომხსენებელი/ 

მომხსენებლები 

მოხსენების სათაური ფორუმის 

ჩატარების დრო 

და ადგილი 

1 ვ. ზვიადაური,                                  

ს. ზვიადაური, ა. აბშილავა,                  

გ. გოგია 

Formation of non-working vibrations in 

the vibratory transportation and 

technological machines and their 

influence on the material transportation 

process 

 

8-11 ოქტომბერი, 

თბილისი 

 

 

2 

 

 

ს. იაშვილი, ც. იაშვილი 

 

Working and application of combined 

technological methods  of cover-

lubrications 

 

8-11 ოქტომბერი, 

თბილისი 

 

3 

გ. თუმანიშვილი,                            

თ. ნადირაძე, მ. თედოშვილი,                   

გ.  გ. თუმანიშვილი 

Prediction of tribological  parameters of 

the wheels and rails interacting surfaces 

on the base of destruction degree of the 

third body  

8-11 ოქტომბერი, 

თბილისი 

 

4 ვ. მარგველაშვილი,                           

რ. ფარცხალაძე,                                    

ს. შარაშენიძე,                                         

ა. შერმაზანაშვილი 

 

Topics on the interaction of the walking 

robot with the ground 

8-11 ოქტომბერი, 

თბილისი 

5 დ. გვენცაძე, 

ლ. შამანაური, 

ჯ. ანელი 

კომპოზიტები მეორადი პოლიპრო-

პილენისა და საქართველოს 

მინერალური ნედლეულის ბაზაზე 

 

16 ნოემბერი, 

ქუთაისი 

6

  

ლ. შამანაური, 

დ. გვენცაძე, 

ჯ. ანელი 

კომპოზიტები მეორადი 

პოლიეთილენისა და საქართველოს 

მინერალური ნედლეულის ბაზაზე 

 

16 ნოემბერი, 

ქუთაისი 

    

1 ვ. ზვიადაური,                             

თ. ნადირაძე,                                

გ. თუმანიშვილი, 

 ა. ზვიადაური 

Influence of elasticity of the vibro-

conveyerworking memberbottom  on 

the vibratory displacement of friable 

materials 

 

21-22 აგვისტო 

იტალია, ვენეცია 

 

 

2 

გ. თუმანიშვილი, 

თ. ნატრიაშვილი, 

თ.ნადირაძე,                                 

ი. თუმანიშვილი 

 

Influence of the third bodi on the 

wheel and rail damage 

3-7 სექტემბერი, 

ესპანეთი, 

ბარსელონა 

 



3 რ. ქავთარაძე Водородный дизель-двигатель будущего  22-26 ოქტომბერი,  

რუსეთი, მოსკოვი 

 

4 ლ.შამანაური, ჯ. ანელი Polymeric composites containing waste 

products of medicanal plant Yucca 

10-12 ოქტომბერი, 

ბელორუსია, მინსკი  

 

 

5 ლ. შამანაური, ჯ. ანელი Composites on secondery polyethylene 

and Georgian minerals 

14-18 მაისი 

უკრაინა, ლვოვი 

 

 

 

6 

რ. ქავთარაძე,  

ა. ზელენცოვი,                           

თ. ნატრიაშვილი, 

ვან იჩუნი,  

ლიუ სიახოა 

Исследование процессов 

смесеобразования и сгорания в 

водородном дизеле в трехмерной 

постановке. 

30-31ოქტომბერი, 

რუსეთი,  

მოსკოვი 

 

 

7 

გ. თუმანიშვილი, 

თ. ნატრიაშვილი,  

თ. ნადირაძე,  

გ.გ. თუმანიშვილი 

Influence of the wheel and Rail 

Geometric and Kinematic Parameters   

on the Real Corrucation 

27-29 ივნისი, 

პოლონეთი, 

კატოვიცე 

 

 

8 

მ. ჭელიძე, 

მ. თედოშვილი 
Influence of Impendence Tube 

Length on a Reverberation  Sound Decay 

Frequency 

27-29 ივნისი, 

პოლონეთი, 

კატოვიცე 

 

 

9 

გ. თუმანიშვილი, 

თ. ნადირაძე,  

გ.გ. თუმანიშვილი 

 

Prevention of the “Catastrophic” 

Wear of the Wheels and Rails 

7-11 მაისი, 

თურქეთი, ანკარა 

 

 

10 

 

მ. ჭელიძე,  

 

A new Method for Determining an 

acoustical characteristic of Builing 

Materials 

10-13 სექტემბერი 

პორტუგალია, 

ლისაბონი  



 

 

11 

თ. ნატრიაშვილი,  

რ. ქავთარაძე, 

მ. ღლონტი 

 

Improvement of ecological 

characteristic of the hudrogen diesel 

engine 

18-19 ოქტომბერი 

რუსეთი, 

მოსკოვი  

 

 

12 

ვ. ზვიადაური, 

თ. ნადირაძე, 

გ. თუმანიშვილი,  

ა. ზვიადაური 

Influence of elasticity of the vibro-

conveyerworkingmemberbottom on 

the vibratory displacement of the 

friable material 

 

21-22 აგვისტო, 

იტალია, ვენეცია 

 

 


