
ექსკავატორის მემანქანე 

ექსკავატორის მემანქანე არის ადამიანი, რომელიც მართავს და აკონტროლებს ექსკავატორს. ის 

აგრეთვე  არის  სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორი.  ექსკავატორის მემანქანე  თხრის ორმოებს, 

სანგრებს და საძირკვლებს, ასევე ასუფთავებს ხე-ტყეს და გამოაქვს ნარჩენი ქვები სამშენებლო 

არეალიდან. პროფესიის თავისებურებები. ექსკავატორის მემანქანე ზემოთხსენებული 

ამოცანებისა და დავალებების შესრულების დროს იმყოფება 

ინდუსტრიული ექსკავატორის კაბინაში და ახორციელებს 

მანქანის მანევრირებას ბერკეტების საშუალებით. აგრეთვე, 

ექსკავატორის მემანქანეები არიან სამშენებლო მუშაკები, 

რომლებიც იყენებენ ექსკავატორებს სხვადასხვა მასალების 

გადასატანად, სამშენებლო არეალის მოსამზადებლად. 

ექსკავატორის მემანქანეების დასაქმების შესაძლებლობები  

მზარდია. სამუშაოების მოცულობისა და რაოდენობის ზრდა განპირობებულია საგზაო 

მონაკვეთებისა და გზების, ასევე სხვადასხვა ახალი სამშენებლო პროექტების რაოდენობის 

გაზრდით. ექსკავატორის მემანქანეების უშუალო მოვალეობაა: ექსკავატორისა და მასთან 

დაკავშირებული აღჭურვილობის მართვა, გეგმებისა და სპეციფიკაციების მიხედვით მუშაობა, 

მასალების ტრანსპორტირება, დატვირთვა და ჩამოტვირთვა, სატრანსპორტო კონტროლის 

დახმარება, საჭიროების მიხედვით ადგილობრივ ინჟინრებთან და კლიენტებთან კონტაქტი, 

ყველა ტიპის რისკის/ინციდენტის/მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ მოხსენების გაკეთება, 

საჭიროების მიხედვით ექსკავატორების მოვლა და საწვავის ხარჯის კონტროლი, უსარგებლო 

მასალების მოგროვება, აღება და ტერიტორიიდან გატანა, ადგილზე საჭიროებისამებრ 

დამატებითი შრომითი მოვალეობების შესრულება, სამუშაო განრიგისა და ცხრილის შესრულება 

და დაცვა, მენეჯმენტის მოთხოვნის შესაბამისად დამატებითი მოვალეობების შესრულება.  

არსებობს მრავალი ტიპის ეკსკავატორი, მაგრამ მათი უმეტესობა მძიმე მანქანის ბორტზე 

აღჭურვილია ადგილით, რომელსაც ეწოდება კაბინა. ის საშუალებას აძლევს მემანქანეს, რომ 

იჯდეს ექსკავატორის მართვისა და მანევრირების დროს. ექსკავატორის მართვა საკმაოდ 

რთული მოვალეობაა. შესაბამისად, მისი უსაფრთხოდ და წესის მიხედვით შესრულება 

შესაძლებელია მხოლოდ ადეკვატური ტრენინგისა და გამოცდილების მქონე პირის მიერს. 

ამიტომაც, ექსკავატორის მემანქანეები  უნდა იყვნენ კარგ ფიზიკურ ფორმაში,  უნდა ჰქონდეთ 

მექანიკური უნარები და კარგი ხედვა. ექსკავატორის მემანქანეებმა უნდა განახორციელონ იმ 

ექსკავატორების პერიოდული მოვლა, რომლებსაც ისინი მართავენ. აღნიშნულ სფეროში 

მუშაობა ხშირად დაკავშირებულია მძიმე ფიზიკურ მოთხოვნებთან. ექსკავატორის მემანქანეები, 

როგორც წესი, მუშაობენ გარეთ და სამუშაოს არსებობა და შესრულებაც გარკვეულწილად 

დამოკიდებულია ამინდის პირობებზე. ცუდი ამინდის შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს 

სამუშაოს შეწყვეტა რამოდენიმე კვირის ან თვეების განმავლობაში. მემანქანეებს აგრეთვე 

ხშირად უწევთ ცვალებად ტემპერატურულ, საკმაოდ ხმაურიან და მტვრიან პირობებში მუშაობა. 

მნიშვნელოვანი თვისებები. ექსკავატორის მემანქანეს უნდა ჰქონდეს ფიზიკური ძალა მძიმე 

საგნების ასაწევად, საზიდად ან გადასატანად. ამტანობა-უნარი მოახდინოს ხანგრძლივი 

ფიზიკური დატვირთვის პირობებში ენერგიის შენარჩუნება და გამძლეობა. პასუხისმგებლობა 



და პატიოსნება, სასწავლო ენთუზიაზმი, გაუმჯობესებისკენ და განვითარებისკენ სწრაფვა, 

კლიენტზე ორიენტაცია. 

ცოდნა და უნარები. პროფესიასთან დაკავშირებული მასალების, აგრეგაციის განთავსებისა და 

დატკეპვნის ცოდნა. მიწისქვეშ ჩასატარებელი სამშენებლო ოპერაციებისა და არტიკულაციის 

ცოდნა. გზის მშენებლობასა და მოვლაში გამოყენებადი ქარხნების, მასალების, მეთოდებისა და 

ინსტრუმენტების საბაზისო ცოდნა. ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო სამუშაო პროცედურების 

ცოდნა. ოპერაცია და კონტროლი-ტექნიკის ან სისტემების ოპერაციების კონტროლი. ოპერაციის 

მონიტორინგი - მაჩვენებლების, ციფერბლატების, ან სხვა ინდიკატორების კონტროლი, მანქანის 

გამართულ მუშაობაში დასარწმუნებლად. მონიტორინგი - საკუთარი თავის და დანარჩენი 

მუშაკების მუშაობის ხარისხის მონიტორინგი და შეფასება ხარისხის გასაუმჯობესებლად და 

მაკორექტირებელი მოქმედებების გასატარებლად. კოორდინაცია - საკუთარი ქმედებების 

რეგულირება სხვების მოქმედებებთან შეთანხმებით. აღჭურვილობის მოვლა - ტექნიკის 

რუტინული მოვლის განხორციელება და დადგენა, თუ როდის და რა ტიპის შეკეთებაა საჭირო. 

დაზიანების აღმოჩენა - საოპერაციო შეცდომების გამომწვევი მიზეზებისა და მათ 

აღმოსაფხვრელად გასატარებელი მოქმედებების განსაზღვრა.  

სამუშაო ადგილი. ექსკავატორის მემანქანეების საჭიროება შეიძლება გააჩნდეს მრავალ 

ინდუსტრიულ სფეროს. მაგალითად, მემანქანეების გარკვეულ ნაწილს ქირაობენ ადგილობრივი 

მთავრობის სააგენტოები ახალი გზების გასაყვანად ან ძველების გასაწმენდად. აგრეთვე, ტყეების 

გასაწმენდად ხანძრების შემდეგ ან ახალი სამშენებლო პროექტების მოსამზადებელი 

სამუშაოების განსახორციელებლად. სხვები დასაქმებულნი არიან კერძო სამშენებლო 

კომპანიების მიერ, რომლებიც ახორციელებენ საძირკვლების ამოთხრას, ძველი სამშენებლო 

ნარჩენების გატანასა და სამშენებლო არეალის გაწმენდას. ამასთანავე, ბევრი ექსკავატორის 

მემანქანე საქმდება სამთო მრეწველობაში, სადაც მიმდინარეობს გათხრები ძვირფასი 

მინერალების მოსაპოვებლად. 

განათლება. ექსკავატორის მემანქანეები უმეტესწილად საკუთარ კარიერას იწყებენ დაბალი 

საფეხურიდან და მუშაობენ შედარებით მცოდნე და გამოცდილი მუშაკის ზედამხედველობის 

ქვეშ მანამ, სანამ არ დადასტურდება მათი უნარების სრულყოფა. მათ შეიძლება საწყის ეტაპზე 

იმუშაონ მცირე ზომის ექსკავატორზე და მხოლოდ ამის შემდეგ გადავიდნენ დიდი ზომის 

ინდუსტრიულ მანქანებზე. ექსკავატორის მემანქანე კარგად უნდა ფლობდეს მძიმე ტექნიკას. 

დღეს ბევრი დამსაქმებელი ითხოვს, რომ მძიმე ტექნიკის ოპერატორებს უნდა ჰქონდეთ 

უმაღლესი ტექნიკური განათლების დამადასტურებელი დიპლომი ან მისი ექვივალენტი 

დოკუმენტი. ასევე, ექსკავატორის მემანქანეებმა შეიძლება დაიწყონ პრაქტიკული 

გამოცდილების შეძენა ავტო სერვისში საქმიანობით ან მექანიკოსად მუშაობით. იმისათვის რომ 

გახდნენ პროფესიონალი მემანქანეები, ბევრი აგრეთვე იწყებს ფორმალურ ტრენინგზე 

სწავლებით, ზოგი კი სამშენებლო სამუშაობში იღებს პირდაპირ მონაწილეობას და ამ გზით 

ხდება მისი დატრენინგებაც. კარგი გამოცდილების მიღება შეიძლება ასევე სამხედრო 

სამსახურშიც. ექსკავატორის მემანქანეს შესაძლოა დასჭირდეს სპეციალური სერთიფიკატი ან 

სპეციალური მართვის მოწმობა, რათა უფლება მიიღოს მძიმე სამშენებლო ტექნიკის მართვისა. 

როგორც წესი, სხვადასხვა ტიპის მძიმე სამშენებლო ტექნიკის უსაფრთხო მართვის 



გამოცდილების ქონა იძლევა დასაქმების მეტ შანსს. სწორედ ამიტომ, ამ ტიპის მუშაკები უნდა 

ცდილობდნენ, რომ განვითარდნენ სფეროს ფარგლებში სხვადასხვა მიმართულებით, რათა 

იყვნენ უფრო მოთხოვნადნი შრომის ბაზარზე. 

კარიერული წინსვლის შესაძლებლობები. როგორც აღვნიშნეთ, ის მუშაკები, რომლებსაც 

გააჩნიათ მრავალი ტიპის ტექნიკის მართვის გამოცდილება, გამოირჩევიან დასაქმების მეტი 

პოტენციალით და შესაძლებლობებით. დასაქმების პოტენციალი ისევე, როგორც ბევრ 

სამშენებლო საქმიანობის სფეროში არსებულ პროფესიებში, ექსკავატორის მემანქანეების 

დასაქმებაც მგრძნობიარეა ეკონომიკურ მდგომარეობასთან და ამ მდგომარეობის 

ცვლილებებთან მიმართებაში. ერთი მხრივ, მუშაკები შეიძლება ხანგრძლივი დროის 

განმავლობაში დარჩნენ სამუშაოს გარეშე, რაც ხშირად გამოწვეულია მთლიანი მშენებლობის 

სფეროს ფუნქციონირების შეფერხებით. მეორე მხრივ, სამუშაო ადგილების დეფიციტი შეიძლება 

წარმოიშვას მშენებლობის ბუმის დროსაც ზოგირთ რეგიონებში. ექსკავატორის მემანქანეების 

დასაქმების შესაძლებლობები შედარებით უკეთესია დიდ ქალაქებში, სადაც მიმდიანრეობს 

დიდი ზომის კომერციული და საცხოვრებელი შენობების მშენებლობა. ასევე იმ ქალაქებსა თუ 

რეგიონებში, სადაც ხორციელდება მსხვილი საგზაო-სატრანსპორტო პროექტები. დამატებით  

შეიძლება ითქვას, რომ  ზოგჯერ მძიმე პირობების გამო სამუშაო ადგილებიდან მიდიან 

მუშაკები, რაც იწვევს დასაქმების შესაძლებლობების გაჩენას. 

 მომიჯნავე პროფესიები. 

 საოპერაციო ინჟინრები; 

 სხვა სამშენებლო ტექნიკის ოპერატორები. 

 


