
სამაცივრე მოწყობილობების ტექნიკოსი 

პროფესიის ზოგადი დახასიათება (სოციალური ფასეულობა, ისტორია, განვითარების 

პერსპექტივები). სამაცივრე მოწყობილობების ტექნიკოსი მუშაობს შემდეგი მიმართულებით: 

შეაკეთებს გამაგრილებელ და გაყინვის საშუალებებს, მაცივრებს, 

საყინულეებს, პროდუქტების გასაყინ საშუალებებს. კომერციული და 

საცხოვრებელი ფართების სამშენებლო ბიზნესის ზრდა ზრდის  ამ პოზიციის 

დასაქმების წილსაც. კლიმატ-კონტროლის სისტემების ზრდაც გამოიწვევს 

მზარდ მოთხოვნას კვალიფიციურ ტექნიკოსებზე. კლიმატ-კონტროლის 

სისტემები შეცვლას ექვემდებარება ყოველ 10-15 წელიწადში. ამის შედეგად 

ბევრი საცხოვრებელი თუ კომერციული ფართი რომელიც 2002-2006 წლებშია აშენებული, 

კლიმატ-კონტროლის სისტემის შეცვლას დაექვემდებარება და ამით მოახდენს ტექნიკური 

სპეციალისტების მოთხოვნის სტიმულირებას. ენერგოეფექტური და ჰაერის ნაკლებად 

დამაბინძურებელი მიმართულების ზრდაც გამოიწვევს ტექნიკოსებზე მოთხოვნის ზრდას, 

კლიმატ-კონტროლის სისტემების მოდერნიზებას, განახლებას ან სრულად შეცვლას. ახალი 

მოთხოვნები, ხარჯთეფექტურობა და გარემოს ნაკლები დაბინძურება გამოიწვევს სრულიად 

ახლებურ ტექნოლოგიურ ჩანაცვლებას.  

ძირითადი ფუნქციები: 

 მომხმარებლებისთვის სამაცივრე/კონდიცირების სისტემების შესახებ კონსულტირების 

ჩატარება; 

 სპეციალური მილების დამონტაჟება სამაცივრე/კონდიცირების სისტემებისთვის; 

 სამაცივრე/კონდიცირების სიტემების დამონტაჟება; 

 უკვე დამონტაჟებული სამაცივრე/კონდიცირების სიტემების შემოწმება დაზიანების 

თავიდან ასაცილებლად; 

 სამაცივრე/კონდიცირების სისტემების მოვლა; 

 სამაცივრე/კონდიცირების სისტემების ტესტირება და დაბალანსება დამონტაჟების 

შემდეგ; 

 საკონტროლო მექანიზმების, თერმოსტატების, ჩამრთველების, სადენებისა და ელექტრო 

გაყვანილობების შეკეთება და შეცვლა; 

 კომერციული სამაცივრე/კონდიცირების სისტემების დიაგნოსტირება; 

 ინსტრუქციების, სქემებისა და დიაგრამების წაკითხვა და გაანალიზება. 

 რეგულარული მოვლის გრაფიკისა და ისეთი პროცედურების დაცვა, როგორიცაა 

ფილტრების შეცვლა და კონდენსანტის დამატება; 



 სამუშაო შეკვეთების მიღება და შესრულება; 

 შემოსულ ზარებზე რეაგირების მოხდენა; 

 ინსტრუმენტებისა და აღჭურვილობის გამოყენების უსაფრთხოების წესების დაცვა; 

 სამუშაოს შესრულების უსაფრთხოების ნორმებისა და პრინციპების დაცვა; 

 სხვა დაკისრებული მოვალეობების შესრულება. 

პროფესიის თავისებურებები (შრომის საშუალებები და პირობები).  სამაცივრე მოწყობილობების 

ტექნიკოსები ამონტაჟებენ, უტარებენ სერვისს და აღდგენა-შეკეთებით სამუშაოებს სამაცივრე 

სისტემებს და ისეთ აღჭურვილობას,  როგორიცაა კონდიცირების დანადგარები, კომპრესორები 

და აორთქლების მექანიზმები. ასეთი სამუშაოს ზოგიერთი მოვალეობა მოიცავს სამაცივრე 

ხაზების და ელექტრული სიმძლავრის წყაროების დაკავშირებას, საშიში სამაცივრე 

ნივთიერებების, სისტემისა და აღჭურვილობის დენადობაზე შემოწმებას. ტექნიკოსები ხშირად 

იყენებენ ინსტრუქციებსა და ნახაზებს სამუშაოს შესასრულებლად. სამაცივრე მოწყობილობების 

ტექნიკოსები უმეტესწილად მუშაობენ სამუშაო საათების განმავლობაში, მაგრამ შესაძლოა 

იმუშაონ საღამოობით, არასამუშაო დღეებშიც ან გამოძახებითაც, თუკი შესასრულებელი 

სამუშაოს მოცულობა დიდია. ეს მუშაკები მუშაობენ როგორც დახურული სივრცის შიგნით, ისე 

მის გარეთ. სამუშაო გარემო და პირობები შესაძლოა იყოს ჭუჭყიანი, ბინძური, ცხელი ან ცივი. 

მათ შეიძლება მუშაობა მოუწიოთ სიმაღლეებზე და კიბეებზე. ისინი მუშაობენ დამღლელ და 

არაკომფორტულ პირობებში, როგორც შენობების შიგნით ისე მათ გარეთ, ასევე ექსტრემალურ 

ტემპერატურულ პირობებში და იძულებული არიან საჭიროების შემთხვევაში გადაადგილდნენ 

შორ მანძილზეც. სამაცივრე მოწყობილობების ტექნიკოსები უნდა იყვნენ ფიზიკურად 

ძლიერებიც, რადგან ის სამაცივრე/კონდიცირების აღჭურვილობა, რომელსაც ამონტაჟებენ, 

შეიძლება იყოს მძიმე და მოითხოვდეს საკმაოდ დიდ ფიზიკურ გამძლეობას. 

დასაქმების სფეროები. სამაცივრე მოწყობილობების ტექნიკოსები ძირითადად დასაქმებულნი 

არიან სამშენებლო პროექტების მსვლელობისას და მუშაობენ როგორც შენობების შიგნით, ისე 

მათ გარეთ. ისინი ასევე საქმდებიან კონტეინერების გადამზიდავ ორგანიზაციებში, რომლებსაც 

სამაცივრე მოწყობილობები აქვთ დამონტაჟებული, ასევე კომერციულ შენობებში და კერძო 

სახლებში. 

მომუშავისადმი წაყენებული მოთხოვნები (ძირითადი, დამატებითი, პიროვნული უნარები) 

 სამაცივრე აღჭურვილობის შეკეთების, მოვლისა და მონტაჟის ტექნიკის ცოდნა; 

 მექანიკური, ელექტრონული და ელექტრო სისტემების ცოდნა; 

 გაზის სისტემების, ატმოსფერული წნევისა და ტემპერატურული წესების ცოდნა; 

 ფიზიკისა და ქიმიის ზოგადი ცოდნა; 



 სხვადასხვა ტიპის სამაცივრე/კონდიცირების სისტემების უპირატესობებისა და 

ნაკლოვანებების ცოდნა; 

 სამშენებლო გეგმებისა და სამუშაო ნახაზების ინტერპრეტირების უნარი; 

 სამაცივრე/კონდიცირების ტექნიკასთან სამუშაოდ საჭირო იარაღებისა და 

მეთოდების ცოდნა; 

 ვერბალური და წერითი ინსტრუქციების გაგების უნარი; 

 მათემატიკური გამოთვლების ჩატარების უნარი; 

 პრობლემების დიაგნოსტიკისა და მათი გადაჭრის უნარი; 

 აკურატულობა და უსაფრთხოების ნორმების შეგრძნება; 

 ორგანიზებულობა; 

 კარგი კომუნიკაციის უნარი; 

 დამოუკიდებლად ან გუნდში ეფექტურად მუშაობის უნარი; 

 სტრესულ გარემოში კარგად მუშაობის უნარი; 

 სიმაღლეებზე და მოშორებულ ადგილებზე მუშაობის უნარი. 

პროფესიის დაუფლების გზები. არ არსებობს კონკრეტული და სპეციფიკური საჭიროებები 

იმისათვის, რომ ადამიანი ჩამოყალიბდეს სამაცივრე მოწყობილობების ტექნიკოსად, მაგრამ 

იმისათვის, რომ პირმა მიიღოს საჭირო ცოდნა და კვალიფიკაცია მოცემულ პოზიციაზე 

სამუშაოდ, საჭიროა  გაიაროს სპეციალური ტრენინგი ან სასწავლო კურსი, სადაც დეტალურად 

გაეცნობა ამ პროფესიის მოთხოვნებს. ზოგიერთი დამსაქმებელი გარდა ამ სახით მიღებული 

ცოდნისა და გამოცდილებისა, ითხოვს, რომ დასაქმებულს გააჩნდეს მართვის მოწმობაც. ამ 

სფეროში დასაქმების მსურველებმა გარდა ტრენინგებისა, გამოცდილება და პრაქტიკული 

ცოდნა შეიძლება შეიძინონ გამოცდილ პრაქტიკოსებთან სხვადასხვა მიმართულებით 

მუშაობით. პროფესიონალიზმის შემთხვევაში ყოველთვის უმჯობესია, რომ ამ საქმით 

დაინტერესებული ადამიანები სწავლობდნენ საინჟინრო ფაკულტეტზე სპეციალური განხრით. 

კარიერული წინსვლის შესაძლებლობები. სამაცივრე მოწყობილობების ტექნიკოსების 

დასაქმების შესაძლებლობები, როგორც მოსალოდნელია, პერსპექტიულია, მაგრამ 

განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც დამთავრებული აქვს სპეციალური ტექნიკური კოლეჯი ან 

გავლილი აქვს სრული ტრენინგი ამ პროფესიის მიმართულებით. გამომდინარე თანამედროვე 

ტენდენციებიდან, რაც განაპირობებს სამაცივრე და კონდიცირების ტექნიკის სწრაფად 

განახლებას და ტექნიკურ პროგრესს, კვალიფიცირებულ მუშაკებზე მოთხოვნაც სავარაუდოდ 

გაიზრდება. თუმცა დამსაქმებლებისთვის არ იქნება ადვილი ისეთ პროფესიონალის მოძებნა, 

რომელიც სრულებით ფლობს უახლეს ტექნიკას. ის ტექნიკოსები, რომლებიც ძირითადად 

მუშაობენ მოწყობილობების დამონტაჟების კუთხით, განიცდიან გარკვეულ წყვეტებს 



დასაქმების მხრივ, რაც გამოწვეულია პერიოდულად სამშენებლო აქტივობების შენელებასთან. 

მოვლითი და შეკეთებითი სამუშაოები ძირითადად მუდმივად და სტაბილურად იარსებებს. ეს 

იმიტომ, რომ ბიზნესებისა და შენობების მეპატრონეები ხშირ შემთხვევაში დამოკიდებულნი 

არიან თავიანთი სამაცივრე ტექნიკის გამართულ მუშაობაზე, რაც იწვევს ამ სისტემების 

ყოველწლიური შემოწმების ან შეკეთების საჭიროებას მათი ეკონომიკური მდგომარეობის 

მიუხედავად. 

მომიჯნავე პროფესიები:.  

 ელექტროობის ხელოსნები; 

 მეტალზე მომუშავეები; 

 ასაორთქლებელი მოწყობილობების მექანიკოსები. 

 


