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ganmartebiTi baraTi
Sesavali

adgilobrivi mniSvnelobis oiremes saavtomobilo gzis reabilitaciis muSa
proeqti Sedgenilia Sps saproeqto samSeneblo kompania "dizain-d"-s mier
zugdidis municipalitetis gamgeobis mier gacemuli davalebis safuZvelze.

1. arsebuli saavtomobilo gzis mokle daxasiaTeba:
sareabilitacio saavtomobilo gzis monakveTi warmoadgens zugdidis
municipalitetis oiremesTan damakavSirebel saavtomobilo gzis nawils.
sareabilitacio gzis monakveTi iwyeba oiremes gadasaxvevTan arsebuli
sasaflaos dasawyisidan da mTavrdeba
oireme –daviTianis sazRvarTan, piketis
mixedviT saerTo sigrZe 4155 metria.

aRniSnuli saavtomobilo gza Tavisi teqnikuri maCveneblebiT (miwis vakisis,
savali nawilis, sagzao samosis, xelovnuri nagebobebis SemoRoba, drenaJi da
sxva) ver uzrunvelyofs transportis usafrTxo moZraobas. asfalto-betonis
safari dazianebulia TiTqmis mTel gzaze, kiuetebi da arxebi metnaklebad
SenarCunebulia, xolo arsebuli xid-bogirebi ar
Seesabameba samSeneblo
normebsa da standartebs. analogiuri mdgomareobaa mierTebebze.

2. mSeneblobis raionis bunebrivi pirobebi:
sakvlevi raioni notio subtropikuli havis olqSia moqceuli. barSi icis
rbili zamTari da xangrZlivi grZeli zafxuli, mTiswineTebSi zomierad civi
zamTari da xangrZlivi Tbili zafxuli. barSi ianvris saSualo wlis
temperatura Seadgens 3.5 OC; saSualomTian zonaSi – 4 OC; Sesabamisad ivlisis
saSualo wlis temperaturaa 23 OC da 12 OC.
barSi naleqebis saSualo wliuri raodenoba meryeobs 1400 mm-dan 1600 mm-mde.
simaRlis mixwdviT naleqebis saSualo wliuri raodenoba matulobs da 2600
mm-mde aRwevs.

2.1. klimaturi pirobebi

raionis klimaturi pirobebis Sefaseba eyrdnoba `zugdidis~
meteosadguris mravalwlian dakvirvebaTa Sedegebis statistikurad
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sakvlevi ubnisaTvis damaxasiaTebeli haeris temperaturuli
reJimi da tenianoba, agreTve atmosferuli naleqebis raodenoba da
maTi ganawileba wlis ganmavlobaSi, mocemulia cxril 1-Si.
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dReebis raodenoba 80%-ze meti tenianobiT, wlis ganmavlobaSi
Seadgens 80.8-s;
sakvlevi ubnis teritoria Sedis kolxeTis dablobis zRvis teniani
subtropikuli klimatis olqSi, kargad gamosaxuli musonuri xasiaTis
qarebiTa
da
naleqebis
maqsimaluri raodenobiT
zafxul-Semodgomis
periodSi.

3

2.2. გეოლოგიური კვლევა:
zugdidis municipalitetis oiremes, saavtomobilo gzis rekonstruqciaTan
dakavSirebul samuSaoebisTvis Catarebul iqna geologiuri kvleva. romelic
Tan axlavs proeqts.
2.2. geomorfologia:
sakvlevi

raionis

teritoria

warmoadgens

kolxeTis

baris

sustad

danawevrebul vakesa da mTiswineTis dabal da saSualo mTiani reliefis
SeTanxmebiT.

sakvlev

raionSi

reliefis

axladwarmoqmnili

formebi

ar

SeiniSneba.

2.2. hidrogeologia:
sakvlevi raioni hidrogeologiuri TvalsazrisiT sakmaod mdidaria. მravlad
aris sasmelad gamosayenebeli wylebi. miwisqveSa wylebis formireba mraval
pirobazea

damokidebuli,

agresiulobiT

betonis

maT
mimarT.

cvalebadi
miwisqveSa

reJimi
wylebi

aqvT.

ar

ikvebebian

gamoirCevian
ZiriTadad

zedapiruli da filtraciuli wylebiT.

3. trasis gegma:

saproeqto gzis RerZi ZiriTadad emTxveva arsebuli gzis RerZs.
teqnikuri davalebis Tanaxmad, TiTqmis SenarCunebulia arsebuli gzis
gegmis geometriuli parametrebi da ganTvisebis zoli.
saproeqto
monakveTze
adgilobrivi
pirobebis
gaTvaliswinebiT
(Tanaxmad
teqnikuri
davalebisa)
da СниП2,05,02-85-is
moTxovnebis
Sesabamisad miRebulia Semdegi ZiriTadi saproeqto parametrebi:
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ორი ფენა
ასფალტბეტონი
(5+4)
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calkeul monakveTebze,
arsebuli mdgomareobis
Sesabamisad
calkeul monakveTebze,
arsebuli mdgomareobis
Sesabamisad

4. grZivi profili:
saproeqto
gzis
trasis
grZivi
profili
sapoeqto
gadawyvetilebis
Sesabamisad, aweulia saSualod 10-20 sm-ze.
grZivi profilis arsebuli da
saproeqto niSnulebi miekuTvneba saproeqto gzis RerZis niSnulebs.

5. miwis vakisi:
gzis miwis vakisi daproeqtebulia sn da w 2.05.02-85 tipiuri saproeqto
gadawyvetilebebisa da tipiuri albomis 503.0-48-87-is Sesabamisad mocemuli
teqnikuri kategoriis gzisaTvis.
rogorc zemoT iyo aRniSnuli, teqnikuri davalebis moTxovnis Sesabamisad
saproeqto trasis RerZi gatarebulia arsebuli miwis vakisis SenarCunebiT.
miwis vakisis sigane ZiriTadad Seadgens 10-15 metrs, calkeul monakveTebze misi
sigane icvleba arsebuli mdgomareobidan gamomdinare.

gzis orive mxares mosawyobia misayreli gverdulebi, romelTa geometriuli
parametrebi da Sesasrulebeli samuSaoebis moculobebi naCvenebia Sesabamis
uwyisebSi. proeqtiT gaTvaliswinebulia gverdulebis mowyoba qviSa-xreSovani
masalisagan da maTi gamagreba 0.6 m siganeze.
შესასრულებელი სამუშაოების სახეობები, უბნების ადგილმდებარეობები, მოცულობები,
საჭირო მასალები და შესრულების ხერხები მოცემულია პროექტში თანდართულ სათანადო
უწყისებში და ნახაზებზე.

6. საგზაო სამოსი:
ტექნიკური

დავალების

მიხედვით

საგზაო

სამოსის

კონსტრუქცია

მიღებულია

კაპიტალური ტიპის, ორი ფენა ასფალტბეტონი 5+4 სმ საფარით. საგზაო სამოსის
კონსტრუქციის ანგარიში შესრულებულია მოქმედი დროებითი სამშენებლო ნორმების
BCH46-83 მიხედვით.

საგზაო სამოსის დღევანდელი მდგომარეობა შემდეგნაირია:
-

მთელ გზაზე ასფალტბეტონის ძლიერ დაზიანებულია. ცალკეულ მონაკვეთებზე
ასფალტი საერთოდ არ არის. არის მრავალრიცხოვანი ორმოები, ჯდენები, გრძივი და
განივი ბზარები. არის მონაკვეთები სადაც ასფალტის საფარი მეტნაკლებად
შენარჩუნებულია,

თუმცა

ზედაპირი

უსწორმასწოროა,

რის

გამოც

გათვალისწინებულია ამ მონაკვეთების სრული რეაბილიტაციაც.
აქედან გამომდინარე, საგზაო სამოსის მოსაწყობად პროექტით გათვალისწინებულია
შემდეგი სამუშაოების ჩატარება:
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1.

არსებული დაზიანებული ასფალტბეტონის საფარის მოხსნა.

2. არსებული საფარის გაფხვიერება და ქვიშახრესოვანი ნარევით შემასწორებელი ფენის
3.

დამატება დატკეპნით.
ქვესაგები ფენის მოწყობა 0.-40 ქვიშანარევი ღორღით დატკეპნით .

4. ასფალტბეტონის I ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით.
5. ასფალტბეტონის II ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით.

.
სავალი ნაწილის ქანობი მიღებულია 20%, გვერდულების - 40%.
შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები და შესრულების ხერხები მოცემულია
პროექტში თანდართულ სათანადო უწყისებში და ნახაზებზე.

7. ხელოვნური ნაგებობები:
გათვალისწინებულია გზიდან გადახვევებზე
სათავისების

მოწყობა.

ლითონის დ-630 მილის

და ბეტონის

ასევე არსებული მცირე დიამეტრიანი ბეტონის დაზიანებული

მილხიდები იცვლება ახალი დ-800 მმ და დ-1000 მმ მილხიდებით ბეტონის სათავისებით.
ასევე რკინიგზის გადასასვლელთან გათვალისწინებულია დაზიანებული ბეტონის მილის
გამოცვლა ახალი დ=1000 მილით, უშუალოდ გადასასვლელზე კი დაზიანებული ხის
შპალები იცვლება ახალი გაჟღენთილი შპალებით. ეს სამუშაოები უნდა შეუთანხმდეს
რკინიგზის დეპარტამენტს და განხორციელდეს მათი ნებართვით და მონაწილეობით.
ხელოვნური ნაგებობების მდებარეობა, შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობები და
მეთოდები მოცემულია პროექტში თანდართულ სათანადო უწყისებსა და ნახაზებში.

8. გადაკვეთები და მიერთებები:
სარეაბილიტაციო მონაკვეთზე გათვალისწინებულია 12 მიერთების მოწყობა და 1
რკინიგზაზე გადასასვლელის მოწყობა .
შესასრულებელი

სამუშაოთა

მოცულობები

მოცემულია შესაბამის უწყისში და ნახაზზე.
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და

კონსტრუქციული

გადაწყვეტები

9. სამუშაოთა ორგანიზაცია:
9.1. ძირითადი დებულებები:
სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სტანდარტების, ნორმების,
ინსტრუქციებისა და რეკომენდაციების სრული დაცვით, შემდეგ ამოსავალი მონაცემების
საფუძველზე:
-

დავალება მუშა პროექტის შედგენაზე;

-

საინჟინრო კვლევა-ძიების და საპროექტო მასალები;

-

ცნობები გამოყენებულ მასალებზე, კონსტრუქციებზე, სამშენებლო მანქანებსა და
რესურსებზე;

-

ცნობები მშენებლობის პირობების, რელიეფისა და გრუნტების შესახებ;

შრომის ნაყოფიერების გაზრდის და მშენებლობის ხანგრძლივობის მაქსიმალურად
შემცირების მიზნით მიღებულია სამუშაოების კომპლექსური მექანიზმებით და
სპეციალიზირებული ბრიგადებით შესრულება, შრომის ორგანიზაციის და ანაზღაურების
თანამედროვე მეთოდებისა და ფორმების გამოყენებით.
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებისას გზაზე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს
ტრანსპორტის მოძრაობა, რის გამოც სამუშაოები უნდა ჩატარდეს ეტაპობრივად, ჯერ გზის
ერთ ნახევარზე, მეორე ნახევარზე მოძრაობის შენარჩუნებით, შემდეგ კი პირიქით.
სამუშაოების ჩატარების დროს მოძრაობის და საგზაო სამუშაოების

წარმოების

ადგილების შემოფარგვლა უნდა შესრულდეს მოძრაობის ორგანიზაციისა და საგზაო
სამუშაოების

წარმოების

ადგილების

შემოფარგვლის

ინსტრუქციის

BCH37-84-ის

შესაბამისად.
სამუშაოების შემსრულებელმა ორგანიზაციამ უნდა შეადგინოს შესაბამისი სქემები და
შეათანხმოს საპატრულო პოლიციის ადგილობრივ წარმომადგენელთან, ასევე აუცილებელია
საგზაო სამუშაოების წარმოებისას სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი
კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნათა გათვალისწინება.
სამუშაოები უნდა შესრულდეს BCH24-88-ის „საავტომობილო გზების შეკეთებისა და
შენახვის ტექნიკური წესები“, სნ და წ 3.06.03-85-ის „საავტომობილო გზები“ და სნ და წ
3.06.04-91-ის

„ხიდები

და

მილები“

მოთხოვნათა

გათვალისწინებით,

საპროექტო

სპეციფიკაციების შესაბამისად.
9.2. ძირითადი მასალებით, ნახევარფაბრიკატებით და კონსტრუქციებით უზრუნველყოფა:
დამკვეთთან გაფორმებული ხელშეკრულებისა და საქართველოს საავტომობილო გზების
სახელმწიფო დეპარტამენტის
მიერ გაცემული დავალების №7 პუნქტის შესაბამისად
მოძიებული იქნა აღნიშნული ობიექტის მიმდებარე რეგიონში ძირითადი მასალების,
ნახევარფაბრიკატებისა და კონსტრუქციების მოწოდების სავარაუდო ბაზები და კარიერები.
მათი ადგილმდებარეობები და ზიდვის მანძილები მოცემულია მოცემულია ხარჯთარიცხვის
დოკუმენტაციაში თანდართულ ცხრილში.
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ყველა მასალა, ნახევარფაბრიკატი და კონსტრუქცია უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო
მონაცემებს, სათანადო სახელმწიფო სტანდარტებს და აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს.
9.3. მოსამზადებელი სამუშაოები:
ძირითადი სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა განხორციელდეს
ორგანიზაციული, ტექნიკური და საწარმოო-სამეურნეო მომზადება, ტრასის აღდგენა,
წინასწარი საჭირო სამუშაოების ჩატარება, სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის წარმოების
ფრონტის მომზადება.
რაც შეხება საქმიანი ეზოს მოწყობას, იმის გამო სამუშაოების შესასრულებლად არ არის
საჭირო დიდი რაოდენობით ტექნიკა და მასალები საქმიანი ეზოს მოწყობა პროექტით არ
არის გათვალისწინებული. მოსახლეობასთან შეთანხმებით შესაძლებელია ინვენტარისა და
ტექნიკის მოთავსება ეზოებში.
9.4. ძირითადი სამუშაოების ორგანიზაცია:
9.4.1. ხელოვნური ნაგებობები:

მოსამზადებელი სამუშაოების დამთავრებისთანავე უნდა გაიშალოს მუშაობა პროექტით
გათვალისწინებული შემდეგი სამუშაოების ჩასატარებლად:
-

ახალი წყალგამტარი მილების მოწყობა;

-

რკინიგზის გადასასვლელის რეაბილიტაცია.

ზემოთ აღნიშნული სამუშაოები უნდა ჩატარდეს პროექტის შესაბამისად.

9.4.3. მიწის ვაკისი:

როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, ტექნიკური დავალების მოთხოვნის შესაბამისად
საპროექტო ტრასის ღერძი გატარებულია არსებული მიწის ვაკისის ძირითადი პარამეტრების
შენარჩუნებით.
ადგილობრივი

პირობების

გათვალისწინებით

სამუშაოები

სრულდება

როგორც

მექანიზირებული წესით, ასევე ხელით.
ყველა სახის სამუშაოების სახეობები, მოცულობები, საჭირო მასალები და შესრულების
ხერხები მოცემულია პროექტში თანდართულ სათანადო უწყისებში და ნახაზებზე.
9.4.3. საგზაო სამოსის მოწყობაზე:

დაუშვებელია ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ახლად მოწყობილ საფარზე.
მოწყობაზე

ჩასატარებელი

სამუშაოები

შესრულდება

პროცესების დაცვით.
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ანალოგიური

მიერთებების

ტექნოლოგიური

გზის სამოსის მოწყობისთანავე უნდა ლიკვიდირებულ იქნას ყველა უსწორობა,
დაზიანება და დეფორმაციები პროექტით გათვალისწინებულ დონემდე.
9.5. ტრანსპორტის მოძრაობის მართვა მშენებლობის დროს:
დავალების
თანახმად
სარეაბილიტაციო
სამუშაოების
ჩატარებისას
გზაზე
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ტრანსპორტის მორაობა, რის გამოც სამუშაოები უნდა
ჩატარდეს ეტაპობრივად, ჯერ გზის ერთ ნახევარზე, მეორე ნახევარზე მოძრაობის
შენარჩუნებით, შემდეგ კი პირიქით.

რამდენადაც ავარიების სიხშირე სამუშაო ზონაში

მეტია სხვა ადგილებთან შედარებით, განსაკუთრებული ყურადღება

უნდა მიექცეს

მძღოლთა ინფორმირებას და მოძრაობის უსაფრთხოებას.
სამუშაოების შემსრულებელმა ორგანიზაციამ უნდა შეადგინოს შესაბამისი სქემები და
შეათანხმოს საპატრუულო პოლიციის ადგილობრივ წარმმადგენელთან.
სამშენებლო პერიოდის დროს შეუძლებელია გზის სრული გამტარობის უზრუნველყოფა.
სამუშაოს მიმდინარეობის შესაბამისად ცალკეული სავალი ზოლები უნდა ჩაიკეტოს. ამ
დროს აუცილებელია გვერდულების გამოყენება მოძრაობისათვის. საჭიროების შემთხვევაში
უნდა მოხდეს მათი საფარის გაძლიერება ხრეშის მოყრით.
ამასთანავე უნდა განხორციელდეს სამშენებლო მოედნის აღჭურვა შესაბამისი ნიშნებით,
რათა მძღოლებმა დროულად მიიღონ ინფორმაცია მოძრაობის ორგანიზების შესახებ.
მშენებლობის

დროს

შეიძლება

დროებით

ჩაიკეტოს

სხვადასხვა

ობიექტებთან

მისასვლელი გზები. ამ დროს, სადაც ეს შესაძლებელია უნდა უზრუნველყოფილი იყოს
ალტერნატიული მისასვლელები და განლაგდეს შესაბამისი საგზაო ნიშნები, რათა
დაინტერესებულმა

პირებმა მიიღონ ინფორმაცია.

9.6. შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა:
გზაზე მომუშავენი უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის
საშუალებებით. აგრეთვე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის
ღონისძიებები.
აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო
მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა.
მონაცემები გზის რეაბილიტაციისთვის სამშენებლო კონსტრუქციების, ნაკეთობების,
ნახევარფაბრიკატების, მასალების, ძირითადი სამშენებლო მანქანებისა და სატრანსპორტო
საშუალებების

საჭირო

რაოდენობის შესახებ მოცემულია თანდართულ შესაბამის

უწყისებში.
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საჭირო მანქანა-მექანიზმები

რაოდენობა,

დასახელება

##

ცალი

1

ავტოგრეიდერი

1

2

ბულდოზერი

1

3

სატკეპნი 5ტ

1

4

სატკეპნი 10ტ

1

5

ასფალტდამგები

1

6

ექსკავატორი ციცხვის მოცულობით 0.25 მ3

1

7

ავტოთვითმცლელები ტვირთამწეობით 10 ტ

2
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