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S.p.s. ,,dizain d”

wyalmomaragebis sistemis reabilitacia

zugdidis municipalitetis korcxelis TemSi

muSa proeqti

wigni 1

saerTo ganmartebiTi baraTi

direqtori:

b. gogilava

zugdidi 2015w
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proeqtis Sedgeniloba

wigni 1

saerTo ganmartebiTi baraTi

wigni 2

naxazebi

wigni 3

saorientacio xarjTaRricxva
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განმარტებითი ბარათი
N

დასახელება

1

პროექტის შემადგენლობა:

2

შესავალი

3

არსებული მდგომარეობა

4

წყლის სანგარიშო ხარჯის დადგენა

5

საპროექტო ტერიტორიის ზოგადი ჰიდროგეოლოგიური დასკვნა

6

ჭაბურღილის განლაგების ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგია

7

სამარაგო რეზერვუარის ტიპის და ტერიტორიის შერჩევა

8

ჭაბურღილის ტუმბოს შერჩევა

9

საპროექტო გადაწყვეტა

10

ელექტრომეურნებობა

11

ჰიდრავლიკური გაანგარიშება

12

მშენებლობის ძირითადი სამშენებლო მასალთ, ნაკეთობებით და ნახევარფაბრიკატებით უზრუნველყოფის წყაროები

13

მშენებლობის წარმოების ორგანიზაციის წინა პირობები

14

მშენებლობის მართვის ორგანიზაცია

15

სამშენებლობის სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგია

16

უსაფრთხოების ტექნიკა და შრომის დაცვა

17

საჭირო მანქანა მექანიზმები

18

გარემოს დაცვის ღონისძიებები

პროექტის შემადგენლობა:
ახალი წყალსადენის ქსელის მოწყობა პოლიეთილენის d125-20 მმ მილებით.
სოფ. კორცხელში 50 მ3 ლითონის კოშკურა რეზერვუარის მშენებლობა, ჭაბურღილის, სარეგულაციო კვანძის მოწყობა და
სანიტარული ზონის შემოღობვა.
ტექნიკური დავალების მოთხოვნის შესაბამისად, განხორციელდა არსებული მდგომარეობის დამატებითი შესწავლა და განხილვა,
გამოიკვეთა ამ ეტაპზე ახალი წყალსადენის ქსელის მოწყობა სოფ. კორცხელში ტერიოტორიაზე და სამუშაოთა წარმოების
ტექნოლოგიური ციკლიდან გამომდინარე პროექტის ძირითადი მიმართულებები:
1.

ახალი წყალსადენის ქსელის მოწყობას როგორც თვითდინებით ასევე საჭიროების შემთხვევაში იძულებით ჭაბურღილის

მეშვეობით წყლით უზრუნველყოფა, პოლიეთილენის მილების მონტაჟით საერთო სიგრძით 8049გრძ./მ.
2.

სოფ. კორცხელში 50 მ3 ლითონის კოშკურა რეზერვუარის მშენებლობა, სოფლის ტერიტორიის დაქსელვა და მრიცხველის

კვანძის მოწყობა.
3.

ახალი სანიტარულად დაცული 200 მ სიღმის ჭაბურღილის მოწყობა.

4.

სოფ. კორცხელში ხანძარსაწინაღმდეგო ჰიდრანტის მოწყობას, როგორც თვითდინებით რეზერვუარიდან ასევე ჭაბურღილის

მეშვებით იძულებით წყალმომარაგებას.
მუშა პროექტის შესადგენად ჩატარდა საველე სამუშაოები: ინვენტარიზაცია და ტოპო-გეოდეზიური გადაღება. შეიქმნა
ტოპოგრაფიული რუქა.
ტოპო-გეოდეზიური გადაღებების სამუშაოების დროს შესრულდა წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელის ტრასირება, გრძივი
და განივი პროფილების გადაღებით.
საინჟინრო-გეოლოგიურმა და ჰიდროგეოლოგიურმა კვლევებმა მოიცვა ადგილმდებარეობის ვიზუალური დათვალიერება და
სარქივო მასალების შესწავლა საპროექტო ტერიტორიის, ინვენტარიზაციის დროს საინჟინრო ჯგუფის მიერ შესწავლილი იქნა სოფ.
კორცხელში დასახელების წყალმომარაგების სისტემა.
სამშენებლო

კონტრაქტორმა

ორგანიზაციამ

სამშენებლო-სამონტაჟო

მუნიციპალიტეტის და მოსახლეობასთან უშაულო კონტაქტში.

სამუშაოები

უნდა

განახორციელოს

ადგილობრივი
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შესავალი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელი კორცხელი მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში სამეგრელოს რეგიონში ზუგდიდიდან
ჩრდილო-აღმოსავლეთ მხარეს რაიონული ცენტრიდან 10 კმ. სოფ. კორცხელი უკავშირდება საქართველოს რესპუბლიკის სხვადასხვა
ქალაქებს და სოფლებს სავტომობილო გზით.
სოფელი კორცხელში განთავსებულია ჩრდილოეთიდან სამხრეთისკენ ქანობით რელიეფზე 275-310 მ ნიშნულზე ზღვის დონიდან.

არსებული მდგომარეობა
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფ. კორცხელის წყლით მოსამარაგებელი მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 452 სულ კომლთა
რაოდენობა კი 113 კომლი. საპროექტო უბანში წყალსადენი სრულად ამორტიზირებულია და მოსახლეობის წყალმომარაგება ხორციელდება
საკუთარი ძალებით.

წყლის სანგარიშო ხარჯის დადგენა
წყლის საჭირო ხარჯების ანგარიშისას შესაბამისი ნორმატივები აღებულია სამშენებლო ნორმებისა და წესების (ს.ნ. და წ. 2.04.02-84)
მიხედვით.

დღ.საშ

სადაც:

-არის მოსახლეობის რაოდენობა კაცი;

=

∗
მ / დღ.
1000

-წყლის ნორმა ერთ სულ მოსახლეზე 250 ლიტრი/დღე;
სასმელ-სამეურნეო

წყლის

ხარჯი

მოსახლეობისთვის,

საწარმოებისთვის,

ხანძარსაწინაღმდეგო

და

სხვა

დანიშნულებისათვის

გაანგარიშებულია „რამბოლი“-ს მეთოდიკის გამოყენებით.
სოფ. კორცხელში მოსახლეობის რაოდენობა მოცემულია ცხრილში და ასევე რამბოლის მეთოდის მიერ მოთხოვნილი წყლის ხარჯები.
მოცემული სიდიდები იხილეთ ცხრილების სახით სადაც გათვალისწინებულია აშკარა დანაკარგების, გაჟონვების, მაგისტრალური
დანაკარგები და სხვა.

N

დასახელება

1

სოფ. კორცხელის
მოსახლეობა

2

სახანძრო მარაგი
ჯამი

მოსახლეობის
რაოდენობა
კაცი

წყლის ნორმა
ლიტრი/დღე

საჭირო წყლის
მოცულობა მ3/დღე

საჭირო წყლის
მოცულობა მ3/სთ

452

250

72

7,2

10

0,42

82

8,62

450

250
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wyalze sayofacxovrebo moTxovna magistralis
gaswvriv (calke gaiangariSeT TiToeuli
individualuri SemTxvevisTvis)
magistralur milmdenebis gaswvriv mdebare mcire
sawarmoebis moTxovna
n e to m o Tx o v n a wy a l ze m a g i s tr a l u r
s i s te m a S i d a n a k a r g e bi s g a r e S e
aSkara danakargebi (magist. sist. neto
moTxovnis %-ebSi)****

2,0%

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

561

6,49

666

7,71

0

0,00

0

0,00

(ukanono mierTebebi da mricxvelebis cdomilebebi)
realuri danakargebi (gaJonvebi) (neto
moTxovnis %-ebSi)****

5,0%

28

0,32

28

0,32

teqn. wylis moxmareba sasmeli wylis
gamwmend obieqtze

0,0%

0

0,00

0

0,00

589

6,82

694

8,03

s r u l i m o Tx o v n a s a Ta v e n a g e bo be bi d a n
m i s a R e b wy a l ze
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** mricxvelebis monacemebis xelmisawvdomobis SemTxvevaSi, faqtiurad aRricxul moxmarebas
daumateT daaxloebiT 10%-20%
*** pikur saaTebSi moxmarebis zrdis koeficientis gaTvaliswinebis gareSe
**** konkretul sofelSi raime gansakuTrebuli garemoebis ararsebobis SemTxvevaSi, gamoiyeneT Semdegi
procentuli sidideebi:
aSkara danakargebisTvis:
wyalze sruli moTxovnis
2%
an neto moTxovnis
3%
realuri danakargebisTvis
(gaJonvebi):
wyalze sruli moTxovnis
5%
an neto moTxovnis
6%
magistralebSi
danakargebisTvis:
***** teqnikuri wyali
gawmendisTvis

wyalze sruli moTxovnis

2%

an neto moTxovnis

wyalze sruli moTxovnis

1%

an neto moTxovnis

3%

2%

m a g i s tr a l u r i s i s te m a

s aS ualo d R iur i
m o Tx o v n a

m o m x m a r e be l Ta k a te g o r i a

saangariSo saS. sapro- saangariSo
moTxovna eqto xarji moTxovna
3
3
l/wm***
m /dReSi
m /dReSi

wylis saangariSo moxmareba

sruli saprognozo moTxovna wyalze gamanawilebel
sistemaSi

0,91

93

1,07

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

78

0,91

93

1,07

2,0%

0

0,00

0

0,00

5,0%

4

0,05

4

0,05

0,0%

0

0,00

0

0,00

82

0,96

97

1,12

magistralur milmdenebis gaswvriv mdebare mcire
sawarmoebis moTxovna
n e to m o Tx o v n a wy a l ze m a g i s tr a l u r s i s te m a S i
d a n a k a r g e bi s g a r e S e

realuri danakargebi (gaJonvebi) (neto
moTxovnis %-ebSi)****

teqn. wylis moxmareba sasmeli wylis
gamwmend obieqtze

saS. saproeqto xarji
l/wm***

78

wyalze sayofacxovrebo moTxovna magistralis
gaswvriv (calke gaiangariSeT TiToeuli
individualuri SemTxvevisTvis)

aSkara danakargebi (magist. sist. neto
moTxovnis %-ebSi)****

m aq s im alur i d R iur i
m o Tx o v n a *

s r u l i m o Tx o v n a s a Ta v e n a g e bo be bi d a n m i s a R e b
wy a l ze
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ჰიდროგეოლოგიური დასკვნა

ჭაბურღილის მშენებლობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელის ტერიტორიაზე, მოსახლეობის
სასმელ-საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო წყალმომარაგების მიზნით

ჰიდროგეოლოგი:

ვაჟა მაღლაფერიძე

ქ. თბილისი
2015წ.

შესავალი
ინდმეწარმე „ვაჟა მაღლაფერიძის“ წარმომადგენელ, ჰიდროგეოლოგ ვაჟა მაღლაფერიძის მიერ, შ.პ.ს. საპროექტო სამშენებლო კომპანია
„დიზაინდ“-ის თხოვნის საფუძველზე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე ჩატარდა ვიზუალური
და თემატური ჰიდროგეოლოგიური კვლევები, რომელთა მიზანს წარმოადგენდა:
-საპროექტო ჭაბურღილის სამშენებლო მოედნის ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესწავლა;
-საპროექტო ჭაბურღილის მშენებლობის გეოლოგიურ-ტექნიკური პირობების დადგენა.
სამშენებლო მოედნის ფარგლებში გათვალისწინებულია სუბარტეზიული ჭაბურღილის მშენებლობა, სასმელ-საყოფაცხოვრებო წყლის მიღების
პირობებით.
დასახული მიზნის მისაღწევად, პირველ რიგში ჩატარდა საკვლევი სამშენებლო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიების რეკოგნოსცირებითი
სამუშაოები. მოძიებული და შესწავლილ იქნა ფონდური და ლიტერატურული მასალები მოცემული სამშენებლო მოედნისა და მიმდებარე
ტერიტორიების ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესახებ.
ქვემოთ მოცემულია შესრულებული სამუშაოების სახეები:
-სამშენებლო მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიების ვიზუალური დათვალიერება - რეკოგნოსცირება;
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-ფონდური გეოლოგიური, მეტეოროლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური მასალების მოძიება და დამუშავება;
-ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის შედგენა.

საკვლევი ტერიტორიის მოკლე ფიზიკურ-გეოგრაფიული და გეოლოგიურ-ჰიდროგეოლოგიური მიმოხილვა
ადმინისტრაციულად საპროექტო ჭაბურღილის სამშენებლო მოედანი მდებარეობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში,
სოფლის სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე (X=741605, Y=4716213, Z=311მ).
საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს მდინარეების, ენგურისა და ჭანისწყლის წყალშუეთში.
სამშენებლო-კლიმატური დარაიონების სქემის მიხედვით, საკვლევი უბანი მიეკუთვნება II ბ რაიონს. იანვრის თვის საშუალო ტემპერატურაა 5-დან -20C-მდე, ივლისის თვისა - +21-დან +250C-მდე. წლის საშუალო ტემპერატურაა 13,30C; აბსოლუტური მინიმუმია -180C, აბსოლუტური მაქსიმუმი
- +400C.
ჰაერის წლის საშუალო ფარდობითი ტენიოანობაა 74%; ყველაზე ცივი თვის მონაცემია 62%, ხოლო ყველაზე ცხელი თვის - 69%; ფარდობითი
ტენიანობის საშუალო დღეღამური ამპლიტუდაა 11% (იანვარი) და 25% (ივლისი).
ნალექების წლიური რაოდენობა შეადგენს 2016 მმ-ს, დღეღამური მაქსიმუმი კი 105 მმ-ს. თოვლის საფარის წონაა 0,50კპა; თოვლიან დღეთა
რიცხვი - 24.
გეოტექტონიკურად საკვლევი რაიონი მიეკუთვნება დიდი კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ოლქის გაგრა-ჯავის ზონას და ამიერკავკასიის
მთათაშუა ოლქის დასავლეთი მოლასური დაძირვის ზონას.
საკვლევი რაიონი, საქართველოს ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური დარაიონების პროფ.იოსებ ბუაჩიძის სქემის მიხედვით, მიეკუთვნება
საქართველოს ბელტის არტეზიული აუზების ოლქის ნაპრალოვანი და ნაპრალოვან-კარსტული წყლების სამეგრელოს არტეზიულ აუზს.
აღნიშნული აუზი მოიცავს სამეგრელოს სინკლინორიუმს, რომელიც აგებულია მეზო-კაინოზოური ნალექებით.
ამ ჰიდროგეოლოგიური რაიონის თავისებურებას წარმოადგენს ქვედა ცარცული წყალშემცველი ჰორიზონტის დაძირვა 3000-3500 მეტრ
სიღრმეზე, ზღვის დონის ქვემოთ, მაშინ, როდესაც მისი ჩრდილო და ჩრდილო-აღმოსავლეთი ნაწილები აზიდული არიან 2000-2500 მეტრ
აბსოლუტურ ნიშნულებამდე. მეორეს მხრივ, ფრიად არსებითია სინკლინორიუმის დასავლეთი, სამხრეთი და სამხრეთ-აღმოსავლეთი ნაწილების
ანტიკლინური აღნაგობა, სადაც შიშვლდებიან ცარცული ქანები, ხოლო ზედა ცარცული ნალექები ამოწეულია ზედაპირთან ახლოს. აუზის
ჯამისებური სტრუქტურა გარკვეული ხარისხით მეორდება რელიეფის მოხაზულობებში. ეს მორფოლოგიურად მაღლა ამოწეული მასივი დასერილია
მდინარეებით: ენგური, ჭანისწყალი, ხობისწყალი, აბაშა, ტეხურა და სხვა. ეს მდინარეები თამაშობენ არსებით როლს წყალშემცველი ჰორიზონტების
კვებაში.
საკვლევ უბანში ძირითადად გავრცელებულია: ნეოგენური, პონტურ-მეოტური ასაკის ლაგუნურ-ზღვიური ნალექები - კონგლომერატები,
ქვიშაქვები და თიხები. ამ ასაკის ნალექები საკვლევ ტერიტორიაზე წარმოდგენილია ქვიშა-თიხოვანი წარმონაქმნებით, სიმძლავრით 2კმ-ზე მეტი.
სამეგრელოს ქვაბულში პონტურ-მეოტური ნალექები წარმოდგენილია დაკარსტული კირქვოვანი კონგლომერატებით, რომელთა ქვემოთაც
განლაგებულია სარმატის ან მაიკოპის ასაკის თიხური, წყალუპოვარი ნალექები.
აღნიშნული წყალშემცველი კომპლექსის კვება ხდება ძირითადად ატმოსფერული ნალექებისა და ზედაპირული წყლების ჩაჟონვის ხარჯზე.
ქიმიურად წყლები მიეკუთვნება ჰიდროკარბონატულ-კალციუმიან ან ჰიდროკარბონატულ-სულფატურ-კალციუმ-მაგნიუმიან ტიპებს, საერთო
მინერალიზაციით 0,45-0,8 გ/ლ.

სპეციალური ნაწილი
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში, სოფლის სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე, X=741605, Y=4716213, Z=311მ
კოორდინატებში, მოსახლეობის სასმელ-საყოფაცხოვრებო და სამეურნეო წყალმომარაგების მიზნით დაგეგმილია ერთი ჭაბურღილის მშენებლობა.
როგორც ობიექტის მიმდებარე ტერიტორიებზე ადრე გაყვანილი ჭაბურღილების მონაცემები გვიჩვენებს, აქ გაიხსნება პონტურ-მეოტური
ასაკის ლაგუნურ-ზღვიური ნალექების წყალშემცველი კომპლექსი - კონგლომერატების, ქვიშაქვებისა და თიხების სახით, უარყოფითი დონეებით
(სავარაუდო სტატიკური დონე 45-50 მეტრი).
ტერიტორიის ჰიდროგეოლოგიური პარამეტრების მონაცემების მიხედვით, გვაქვს საფუძველი, რომ საპროექტო ჭაბურღილის გაბურღვის
შედეგად შესაძლებელი იქნება მიღებულ იქნას უდაწნეო წყალი, რომელიც მიეწოდება წყალსაწნევ კოშკს სიღრმული ელექტროტუმბოს დახმარებით.
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ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მიწისქვეშა წყლების საკმარისი რაოდენობის (120 მ3/დღ-ში) საჭიროდ მიგვაჩნია ჭაბურღილის გაბურღვა,
სიღრმით 200 მეტრი.
ჭაბურღილის დანიშნულება იქნება საექსპლუატაციო, რომლის საპროექტო მონაცემები იქნება შემდეგი:
-ბურღვის მეთოდი: როტორული, თიხის ხსნარისა და წყლის გამოყენებით;
-სავარაუდო პიეზომეტრიული დონე: -45, -50მ;
-საპროექტო დებიტი: 5 მ3/საათში;
-ჭაბურღილის სიღრმე: 200გ.მ..
საპროექტო რაოდენობის წყლის მისაღებად, ჩატარებული ვიზუალური რეკოგნოსცირების, ფონდური და ლიტერატურული მასალების
დამუშავებისა და თეორიულ და პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, საჭიროა მოხდეს 0,0-50,0მ ინტერვალის სრული იზოლირება და წყალი
მივიღოთ ქვემოთ არსებული წყალშემცველი ჰორიზონტებიდან.
ფილტრის მუშა ნაწილის სიგრძეს ვანგარიშობთ ფორმულით:
L=Q x a/d
სადაც, Q არის ჭაბურღილის საპროექტო დებიტი - მ3/საათში, d - ფილტრების გარე დიამეტრი, მმ; a - ჰორიზონტის ფილტრაციული
თვისებების განმსაზღვრელი კოეფიციენტი, განყენებული სიდიდეა; ჩვენს შემთხვევაში, გარკვეული სიფრთხილით, ვღებულობთ 150-ს:
L=5 x 150/114=6,57გ.მ.
ჭაბურღილების ექსპლუატაცია ანალოგიურ პირობებში გვიჩვენებს, რომ დროთა განმავლობაში ხდება ფილტრების გამტარუნარიანობის
შემცირება. ამიტომ, აუცილებელია გავზარდოთ მისი მუშა ნაწილის სიგრძე 45 მეტრამდე. მილების პერფორაცია მოხდება ვერტიკალური ჭვრიტეების
გაკეთების გზით. მილის ირგვლივ, ჭვრიტეებს შორის მანძილი იქნება 20მმ (ათჯერ მეტი ჭვრიტეს სიგანესთან შედარებით); ჭვრიტეს სიგრძე იქნება
10-15სმ, ხოლო ზოლებს შორის დაცილება 30მმ, და ასე შემდეგ, ჭადრაკული განლაგების პრინციპით. ფილტრის გარშემო, მილსგარეთა სივრცეში,
უნდა ჩაიყაროს 5-10მმ ფრაქციის ხრეში ან ღორღი.
ჭაბურღილი უნდა გაიბურღოს ორი დიამეტრით:
-0,0-150,0მ; დ=245მმ; ჩაისმება დ=159X4,5 ფოლადის საცავი მილები და ფილტრები; ბურღვა იწარმოებს დ=245მმ სამსაღარავიანი სატეხებით,
საშუალოდ VII კატეგორიის ქანებში; ფილტრები უნდა დამონტაჟდეს წყალგამოვლინების ინტერვალებში.
-150,0-200,0მ; დ=151მმ; 147,0-200,0მ ინტერვალში ჩაისმება ფოლადის დ=114X3,0 საცავი მილები და ფილტრები; ბურღვა იწარმოებს დ=151მმ
სამსაღარავიანი სატეხებით, საშუალოდ VII კატეგორიის ქანებში; ფილტრები ჩაისმება წყალგამოვლინების ინტერვალებში. 195,0-200,0 შუალედში
მოეწყობა სალექარი.
ბურღვის დამთავრებისა და ჭაბურღილის გარეცხვის შემდეგ უნდა განხორციელდეს ორდღეღამიანი ამოტუმბვითი სამუშაოები (საცდელფილტრაციული კვლევები), რომლის დროსაც მოხდება მიწისქვეშა წყლების დონეებზე, დებიტებზე და სხვა პარამეტრებზე სისტემატური
დაკვირვებები.
ამოტუმბვის პროცესის დამთავრების შემდეგ საჭიროა წყლის სინჯების აღება და მათი სრული ჰიდროქიმიური და მიკრობიოლოგიური
ანალიზების ჩატარება.
ჭაბურღილში 114 მეტრ სიღრმეზე უნდა ჩაიდგას სიღრმული ელექტროტუმბო, რომლის წარმადობა იქნება 120 მ3/დღე-ღამეში, აწევის სიმაღლე
- 140 მეტრი (დაზუსტდება საცდელ-ფილტრაციული სამუშაოების დასრულების შემდეგ. ტუმბო, ელექტროკაბელები და პოლიპროპილენის დ=50მმ
წყალასაწევი მილები (კუთხვილებიანი და ქუროებიანი, სამი მეტრი სიგრძის თითოეული, სულ 38 ცალი), ადაპტორით, დამონტაჟდება ჭაბურღილის
საექსპლუატაციო კოლონაში.
ჭაბურღილთან აუცილებლად უნდა დამონტაჟდეს ელექტროტუმბოს დამცავი ავტომატური ფარი.
სანიტარიული დაცვის მიზნით ჭაბურღილი უნდა შემოიღობოს მავთულბადით, ზომით 4 X 4-ზე.
მშენებელმა ორგანიზაციამ მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით უნდა შეადგინოს ჭაბურღილის პასპორტი.

ჰიდროგეოლოგი:

ვაჟა მაღლაფერიძე
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სამარაგო რეზერვუარის ტიპის და ტერიტორიის შერჩევა

სოფ. კორცხელში წყალმომარაგების წლის რაოდენობის უზრუნველყოფისათვის საჭიროა სამარაგო რეზერვუარი რომელიც განთავსებული
უნდა იყოს საპროექტო ქსელიდან მინიმუმ 10 სიმაღლეზე რადგან უზრუნველყოფილი იქნეს წყლის თვიდენითი მიწოდება მომხმარებელთან
წყალმოთხოვნილების რამბოლის მეთოდის ანგარიშის მიხედვით დღე ღამეში საჭიროა 82 მ3 წყლის მოცულობა რაც უზრუნველყოფს წყლის 24
საათიან მარაგს ასევე მომხმარებლისათვის წყლის მიწოდებისათვის საჭიროა თვითდინებით ან იძულებითი წესით ტუმბოს მეშვეობით, რადგან
სოფ. კორცხელი განთავსებულია თითქმის ერთ დონეზე ოდნავ დახრით სამხრეთის მიმართულებით.
სოფლის ტოპოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე შეუძლებელია მიწისქვეშ რკ/ბეტონის რეზერვუარის განთავსება და აქიდან
გამომდინარე მიზანშეწონილია სოფლის უმაღლეს წერტილზე ზღვის დონიდან განთავსდეს ლითონის კოშკურა რეზერვუარი რომელიც
უზრუნველყოფს დაწნევიანი წყალსადენის მოწყობას.
წყლის მოთხოვნილების მიხედვით პროექტირებისას შეირჩა 50 მ3 ლითონის კოშკურა რეზერვუარი რომლის სიმაღლეა 10 მ. ექსპულატაციის
პერიოდში წყლის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისათვის რეზერვუარის შევსება 24 საათის განმავლობაში უნდა განხორციელდეს 2-ჯერ
დღე-ღამეში

რომლის მართვა განხორცელდება როგორც ხელით ასევე ავტომატურ რეჟიმში რეზერვუარის თავზე განთავსებული ორ

კონტაქტიანი ტივტივას მეშვეობით რაც საშუალებას გვაძლევს წყლის მოთხოვნილი რეზერვუარის მოცულობა შემცირებული იქნეს.

ჭაბურღილის ტუმბოს შერჩევა
ტუმბოს დეტალური შეჩევა უნდა განხორციელდეს ჭაბურღილის გაბურღვის და ჭაბურღილის საპასპორტო მონაცემების შექმნის შემდგომ ამ
ეტაპისთვის ხარჯთაღრიცხვის მიახლოებითი დათვლის მიზნით და ჰიდროგეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე ჭაბურღილის ტუმბოს
პარამეტრებად შერჩეული იქნა მაღალი ხარისხის სერთიფიცირებული ტუმბო აწევის სიმაღლით 140 მ და წარმადობით 12 მ3/საათში მარგი
ქმედების მინიმალური 0,70 კოეფიციენტით.

saproeqto gadawyveta
მოცემული პროექტი ითვალისწინებს სოფ.კორცხელის ტერიტორიაზე ახალი ჭაბურღილის მოწყობას და ლითონის კოშკურა ტიპის
სამარაგო 50 მ3 რეზერვუარის და რეზერვუარზე განთავსებული ორ კონტაქტიანი ტივტივას მეშვეობით სადაც ჭაბურღილიდან
ამოტუმბული წყალი განთავსდება და შემდგომ სოფლის შიდა დაქსელვით პოლიეთილენის მილების მეშვეობით თვითდენით მიეწოდება
სოფლის მოსახლეობას ასევე ჭაბურღილის და სამარაგო რეზერვუარის ტერიტორიასთან განთავსებულია გადამრთველი მიწისქვეშა
კვანძი რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია ჭაბურღილით პირდაპირ მიეწოდოს სოფლის მოსახლეობას ხოლო ამ შემთხვევაში კი
ლითონის სამარაგო რეზერვუარი შეასრულებს კონტრ რეზერვუარის ფუნქციას,
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სოფ. კორცხელის დაქსელვა პროექტის მიხედვით უნდა განხორციელდეს პოლიეთილენის PN-10PE 100 SDR 17 მილებით ცენტრალური
გამანაწილებელი მილით რომლის გარე დიამეტრია 125 მმ ხოლო შიდა საუბნო და შიდა დარგოლვის მილები კი 125-40 მმ მდეPN-10PE
100 SDR 17, ხოლო მომხმარებლის მიერთება ხორციელდება 20 მმ PN-16PE 100 SDR 21 მილებით, წითელ ხაზთან მრიცხველის d=15 მმ
კვანძის მოწყობით რომელიც მოთავსებულია პლასმასის ყუთში და ადგილმდებარეობის კლიმატრური მდგომარეობიდან გამომდინარე
მრიხველის კვანძის პოლიეთილენის ყუთი განთავსებულია მიწაში სიღმით 60 სმ.
სოფ. კორცხელის წყალსადენის ქსელის ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები
N
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9

წყალსადენის გამანაწილებელი ქსელის დიამეტრებიმმ.
PN-10 PE 100 SDR 17 d=125 მმ
PN-16 PE 100 SDR 17 d=75 მმ
PN-10 PE 100 SDR 17 d=110 მმ
PN-10 PE 100 SDR 17 d=90 მმ
PN-10 PE 100 SDR 17 d=75 მმ
PN-10 PE 100 SDR 17 d=63 მმ
PN-10 PE 100 SDR 17 d=50 მმ
PN-10 PE 100 SDR 17 d=40 მმ
PN-10 PE 100 SDR 17 d=32 მმ
PN-10 PE 100 SDR 17 d=20 მმ

მილსადენის სიგრძე მ.
L=305 მ
L=580 მ
L=680 მ
L=815 მ
L=1650 მ
L=260 მ
L=1236 მ
L=1946 მ
L=36 მ
L=460 მ

ელექტრომეურნებობა
სოფ. კორცხელის ჭაბურღილის ელ მომარაგება უნდა განხორციელდეს დენის წყაროს უახლოესი მონაკვეთიდან 3X16+1X10მმ2 კვადრატის
მქონე იზოლირებული ელ.სადენით
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება №27 31.10.2014 წ. მიხედვით
ელ. მომარაგების მიერთება უნდა განახორციელოს ენერგო-პრო ჯორჯიამ მოსაკრებლის გადახდის შემდგომ რაც ასახულია
ხარჯთაღრიცხვაში.
ენერგო-პრო ჯოღჯიაში ტექნიკურის პირობის განაცხადი უნდა განხორციელდეს 0,38 ძაბვაზე 1-10 კვ.-მდე სადაც მოსაკრებელი შეადგენს
1200 ლარს.

ჰიდრავლიკური გაანგარიშება
სოფ. კორცხელში წყალსადენის ქსელს ვანგარიშობთ მაქსიმალურ საათურ ხარჯზე (გამოხატულს ლ/წმ) და ვამოწმებთ მაქსიმალურ
ხარჯისა და ხანძარსაწინაღმდეგო წყლის ხარჯების ჯამზე.
მაქსიმალურ ხარჯებზე ქსელის ჰიდრავლიკური გაანგარიშების მიზანია მინიმალური საჭირო თავისუფალი დაწნევის პირობების
დაცვისას ქსელის ყველა ჰიდრავლიკური პარამეტრების განსაზღვრა, ხოლო ქსელის პარამეტრების (ძირითადად მილსადენების
დიამეტრების) შემოწმებისათვის ხდება წყალსადენის ქსელის გაანგარიშება რეჟიმებზე - მაქსიმალურ ხარჯს + ხანძარსაწინაღმდეგო
წყლის ხარჯი. ამ დროს ქსელის არცერთ კვანძში მინიმალური თავისუფალი დაწნევა არ უნდა იყოს 15 მ-ზე ნაკლები.
წყალსადენის ქსელის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება ჩატარდა კომპიუტერული პროგრამის EPANET-ის საშუალებით.
ქსელის სანგარიშო სქემაზე მოყვანილია სანგარიშო კვანძების და უბნები, უბნის სიგრძები და გეოდეზიური ნიშნულები.
რადგან სოფ. სათემოს პრაკტიკულად ერთ ნიშნულზეა განთავსებული ხოლო რეზევუარის 10 მ სიმაღლეზეა განთავსებული და საწყის
წერტილში ჰიდრავლიკური დაწნევა შეადგენს 10 მეტრს ანუ 1 ატ.

გამოიწვია გამანაწილებელ ქსელზე დიდი ჰიდრავლიკური

დანაკარგების თავიდან აცილების მიზნით წყალსადენის ქსელის მილის დიდი დიამეტრების გამოყენება.
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EPANET-ის პროგრამის მიერ დანგარიშებული ჰიდრავლიკური გათვლები მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია ელექტრონულ ვერსიაში
სადაც გათვალისწინებულია ქსელის მინიმალური და მაქსიმალური წნევები, წყლის მინიმალური და მაქსიმალური მოთხოვნილება,
ხანძარსაწინაღმდეგო წყლის მარაგი და წყალმოთხოვნილების დატვირთვის საათური განაწილება.
.

mSeneblobis ZiriTadi samSeneblo masaliT, nakeTobebiT da naxevarfabrikatebiT
uzrunvelyofis wyaroebi.
mowodebulisamSeneblo masalebi unda iyos sertificirebuli. Semotanili samSeneblo masalebi da nakeTobebis unda
Sesabamebodes serTifikatebis Sesabamisoba da xarisxi warmoadgenen saSemsruleblo dokumentaciis ganuyofel
nawils.
masalebis da nakeTobebis Rirebuleba ganisazRvreba pirdapiri xelSekrulebiT damkveTsa da qarxana-damamzadebels
an firma-momwodebels Soris.
masalebis transportireba sruldeba avtotransportiT.

mSeneblobis warmoebis organizaciis wina pirobebi
samSeneblo samuSaoebi unda CatardesСНиП 3.01.01-85 «Организациястроительногопроизводства», nawili 9-s `mSeneblobis

warmoebis

moTxovnebi

obieqtis

reabilitacia-rekonstruqciis

pirobebisaTvis~

Tanaxmad.

mSeneblobis

warmoebis

organizaciis proeqti iTvaliswinebs: sof. კორცხელის dasaxlebis wyalmomaragebis sistemis mowyobas.
sareabilitacio-sarekonstruqcio RonisZiebaTa mokle daxasiaTeba
sof. კორცხელში wyalmomaragebis sistemis mowyobis ZiriTadi saproeqto RonisZiebebis detaluri aRweriloba
moyvanilia saerTo ganmartebiT baraTSi.
mSeneblobis ganxorcielebis gegma.
avtosatransporto qseli raionSi kargad aris ganviTarebuli. wyalmomaragebis sistemis mowyobis samuSaoebis
mSeneblobisaTvis aucilebeli qviSa RorRis Semozidva unda moxdes mxolod licenzirebuli karierebidan.
samSeneblo-samontaJo samuSaoTa ganxorcielebis teqnologiuri Tanamimdevroba, gamomdinare Sesabamisi normatiuli
monacemebis da moculobebidan, moyvanilia samuSaoTa Sesrulebis kalendarul grafikSi, rac safuZvlad udevs
mSeneblobis materialur da SromiTi resursebis ganawilebas.
sareabilitacio samuSaoTa warmoebisaTvis miRebulia muSaobis standartuli reJimi: 8 saaTiani samuSao dRe, kviraSi
5 da TveSi 23 samuSao dRe.
samuSaoTa moculobebis, miRebuli teqnologiebis da ganxorcielebis pirobebis safuZvelze Sedgenilia mSeneblobis
kalendaruli grafiki da gansazRvrulia mSeneblobis xangrZlivoba, rac Seadgens 125 samuSao dRes mosamzadebeli
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periodis

(5-dRe)

CaTvliT-sul

130

samuSao

dRes, rac

Seadgens

180 kalendaruldRes

ara

samuSao dRebis

gaTvaliswinebiT (SabaT-kviris da dResaswaulebis gamoklebiT).
kontraqtoris

simZlavreebis gaTvaliswinebiT, damkveTs SesaZlebloba eZleva moiTxovos sareabilitacio samuSaoebis

xangrZlivobis Semcireba dRis samuSao saaTebis gazrdis, an orcvliani samuSao reJimis gamoyenebiT.
sareabilitacio samSeneblo-samontaJo samuSaoebi unda Sesruldes moqmedi samSeneblo normebis da wesebis m. S.СНиП
3.01.01-85 “Организациястроительногопроизводства”,СНиП 3.02.01-83 da СНиП 3.05.04-85

“Наружныесетиисооруженияводоснабженияиканализции”

moTxovnaTa dasaSvebi gadaxrebiT, agreTve uwyebrivi teqnikuri pirobebis, instruqciebis da rekomendaciebiT.
mSeneblobis grafiki
sof. კორცხელში wyalsadenis qselis mowyobis savaraudo samSeneblo grafikebi დართული აქვს პროექტის გრაფიკულ
ნაწილს. aRniSnul samuSaoTa Soris yvelaze meti dro esaWiroeba wyalsadenis qselis mowyobas da miwis samuSaoebis

mSeneblobas, rac faqtiurad ganapirobebs mSeneblobis saerTo xangrZlovobas. rogorc grafikebidan Cans, wyalsadenis
qselis mSeneblobis savaraudo xangrZlivoba Seadgens aranakleb 95 dRes.

mSeneblobis marTvis organizacia
sareabilitacio samuSaoTa warmoebis organizacia, samuSaoTa marTva da misi Sesrulebis Semowmeba evaleba
generalur menarde organizacias da adgilobrovi municipalitetis mSeneblobis zedamxedvelobiT samsaxurs .

saproeqto dokumentaciis damtkicebis Semdeg menarde organizacia mocemuli proeqtis safuZvelze

Tavis ZalebiT

amuSavebs samuSaoTa warmoebis Jurnals da saqarTveloSi momqmedi samSneblo normebis da wesebis Sesabamis
dokumentaciebs (forma 2 da sxva).
samuSaoTa warmoebis Jurnali da sxva dokumentaciebi SeTanxmebul unda iqnes damkveTan da zedamxedvelobiT
samsaxurTan

aseve

samSeneblo

dokumentaciaSi

dazustebuli

unda

iqnas

samuSaoTa

Sesrulebis

xangrZlivoba,

samuSaoTa warmoebis efeqturi meTodebi, usafrTxoebis, jandacvis, xanZarsawinaaRmdego da Sromis dacvis wesebi.
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samSeneblo samuSaoTa warmoebis teqnologia
miwis samuSaoebi
miwis samuSaoebis dawyebamde im adgilebSi sadac arsebobs miwisqveSa komunikaciebi, im organizaciasTan erTad vinc
uwevs eqspluatacias am komunikaciebs, damuSavdes Sromis usafrTxoebis pirobebi da komunikaciebis arsebobisas
adgilze daidgas niSani.
miwisqveSa komunikaciebis zonaSi samuSaoebis warmoebas unda eswrebodes samuSaoTa mwarmoebeli
miwisqveSa kabelebis an momqmedi gazis milis zonaSi, romelic imyofeba Zabvis qveS, miwis samuSaoebis dros
aucilebelia eswrebodes eleqtro an gazis meurneobis warmomadgeneli.
miwis samuSaoebis Sesrulebis dros Tu armoCenili iqna feTqebadsaSiSi masala, samuSaoebi saswrafod unda Sewydes
da ecnobos saTanado organos.
gzis

gaswvriv

Txrilis

mowyobis

dros

Txrili

unda

iyos

Semofargluli.

Semofargluli

konstruqciaze

aucilebelia iyos gamafrTxilebeli warwera xolo RamiT sasignalo ganaTeba.
Txrilze sadac adamianebi gadadian unda moewyos gadasasvleli romelic RamiT iqneba ganaTebuli.
Txrilidan amoRebuli grunti unda ganlagdes aranakleb 0.5 m daSorebiT Txrilis napiridan.
avtoTviTmclelze gruntis datvirTva unda moxdes manqanis ukana an gverdiTa bortidan.
betonis samuSaoebi
betonis Casxmamde Semowmdes yalibi Tu ramdenad mdgradad aris mowyobili
betoni Casxmamde kargad unda iqnes moreuli da daculi unda iqnas betonis markianobis dozireba
betons Casxmis dros unda gaukeTdes vibrireba radgan Casxmis Sedegad gamowveuli forebi Sevsebul iqnes vibrirebis
saSualebiT
klimatur rTul pirobebSi anu yinvis periodSi betonis danamatad gamoyenebuli iqnes yinvis sawinaRmdego danamatebi
antifrizi da sxva.
betonis Casxmis periodSi damzadebuli iqnas betonis kubikebi zomiT 10X10X10 sm Semdgom laboratoriuli gamocdis
Sedegad dadgenil iqnas betonis markireba Tu ramdenad Sesabameba saproeqto monacemebs.
yalibis moxsna ganxorcieldes betonis gamagrebis Semdeg da aranakleb 14-21 dRisa.
eleqtro meurneoba
obieqtze

el.energiT

momarageba

sasurvelia

ganxorcieldes

dizel

generatoris

meSveobiT

an

da

mSenebeli

organizacis mier SeTanxmebul unda iqnes Sesabamis organosTan Tu romel adgilze surs el.energis kvebis wyaros
aReba.
el. mowyobilobebi arasamuSao saaTebis periodSi dasawyobebul unda iqnes gadaxurul adgilas ise rom Tavidan
acilebul iqnas misi dasveleba an danestianeba.
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muSaobis periodSi daculi unda iqnas el. mowyobilobebis moxmarebis wesebi da wvimiani amindis periodSi Tavidan
aridebul unda iknes elektro samuSaoebis warmoeba xolo gamouval SemTxvevaSi samuSaoebi unda ganxorcieldes
obieqtze mimagrebuli el. inJineris meTvalyureobis qveS.
milsadenis Tboizolacia
milebis SefuTvis dros muSa personali unda iyos aRWurvili respiratoriT da damcavi saTvaliT.
minaqsovili miwodebuli unda iyos samuSao adgilze paketebSi ise rom misi mtveri garemoSi ar gavrceldes.
minaqsovilis damagrebis Semdeg mis zedapirze ar unda iyos damagrebuli mavTulis gamonaSverebi.
samedicino med punqti
mSenebeli organizacia valdebulia samSeneblo obieqtze hqondes pirveladi samedicino aRWurviloba kerZod (marla,
bamba, iodi da sxva pirveladi moxmarebis samedicino aRWurviloba)
muSa personalis ganTavseba
radgan

proeqti

ara

ris

maStaburi

mSenebel

organizacias

muSa

personaliSeuZlia

ganTavsos

adgilobriv

mosaxleobaSi.

samuSaoTa Sesrulebis xarisxis sawarmoo Sesruleba

moqmedi normativebis Tanaxmad, samSeneblo samuSaoebis xarisxis sawarmoo Sesruleba Cven SemTxvevaSi moicavs:
 miRebuli masalebis serTifikatebis Semowmebas;
 calkeuli samSeneblo sawarmoo operaciuli procesebis Semowmebas;
 samSeneblo samuSaoTa xarisxis Semowmebas;
Semosuli muSa dokumentaciis Semowmeba warmoebs misi kompleqturobis, samuSaoTa warmoebisTvis saWiro teqnikuri
informaciis sakmarisobis da teqnologiuri gadawyvetilebebis TvalsazrisiT.
miRebuli masalis Semowmeba warmoebs daTvalierebiT, Tu ramdenad Seesabamebian isini Sesabamis standartebs an sxva
normatiul dokumentebs da saproeqto dokumentaciis moTxovnebs, agreTve mowmdeba pasportebis, serTifikatebis
arseboba da monacemebis Sesabamisoba saproeqto gadawyvetilebasTan.
samuSaoTa Sesrulebis procesi an warmoebis operaciebi mowmdeba operatiuli SemowmebiT da unda uzrunvelyos
defeqtebis drouli gamomJRavneba da maTi gasworeba
calkeuli samSeneblo sawarmoo procesebis operatiuli SemowmebiT dgindeba maTi Sesrulebis teqnologiuri
Sesabamisoba muSa proeqtTan, samSeneblo normebTan, wesebTan da standartebTan mimarTebaSi.
samuSaoTa warmoebis proeqtis SemadgenlobaSi damuSavebuli operatiuli Semowmebis sqemebi, rogorc wesi, unda
Seicavdes konstruqciis eskizebs dasaSvebi gadaxrebis sididis CvenebiT, operaciebis CamonaTvals, samuSaoTa
mwarmoeblis mier Semowmebis farglebSi, imis gaTvaliswinebiT, rom aucileblobis SemTxvevaSi CaerTon samSeneblo
laboratoria, geodeziuri da sxva specialuri Semowmebis samsaxurebi.
samuSaoTa miRebis Semowmebisas mowmdeba samSeneblo-samontaJo samuSaoTa xarisxi.
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usafrTxoebis teqnika da Sromis dacva.
yvela samSeneblo-samontaJo samuSaoebi unda Sesruldes moqmedi usafrTxoebis teqnikis normebis sruli dacviT,
Tanaxmad sng qveynebis samitis Sesabamisi gadawyvetilebisa, sabWoTa kavSiris moTxovnebis da normebis dacviT:
СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
СНиП Ш-4-80 «Тeхника Безопасности в строительстве»;
СНиП 3.07.01-85 «Гидротехничекие сооружения речные»
«Правил пожарной безопасности»;

samuSaoTawarmoebisproeqtisППРgareSesamuSaoTawarmoebaardaiSveba.
samuSaoTadawyebamdemomuSavepersonalmaundagaiarossawyisiinstruqtaJiteqnikuriusafrTxoebis,
xanZarsawinaaRmdegodasawarmoosanitariisinstruqtaJebisamuSaoadgilze.
droebiTieleqtroqselebiSesrulebulidaeqspluataciaSiundaiqnanmiRebuliteqnikuripirobebisda
“Правиламустройстваэлектроустановок”

moTxovnaTamkacridacviT.

usafrTxosamuSaoTawarmoebismareglamentirebelidokumentebis-sauwyebosamSeneblonormebis,

teqnikuripirobebis,

instruqciebisdaa. S. gaTvaliswinebiT;
mxedvelobaSimiiRebuliundaiqnaswyalgamanawilebeliqselismagistralurimilsadenebismSeneblobisassaWiroebisSemTxvevaS
iquCebisgadakveTebisdrosteqnikuripirobebisSemdegimoTxovnebisdacva:
 S.s.s. sapatrulo policiიs regionaluri sammarTvelos warmomadgenelTan samuSaos dawyebamde unda SeTanxmdes
proeqtis mixedviT gzebis gadakveTebis adgilebi;
 gzebis gadakveTebze milsadenebis dasamontaJeblad tranSea moewyoba Ria wesiT;
 gzebis

gadakveTaze

an

iseT

adgilebSi

sadac

amoRebuli

grunti

xels

uSlis

samoqalaqo

samSeneblo

transportis moZraobas gatanili unda iqnas axlo mdebare teritoriaze gzis gaswvriv da ara umetes 15-20
metr dacilebiT;
 samuSaos dawyebamde, satransporto saSualebebis usafrTxo moZraobis uzrunvelyofis mizniT, gzis vakisis
gadakveTebze ewyoba Sesabamis gamafrTxilebeli sagzao niSnebi, S.s.s. sapatrulo policiis regionaluri
sammarTvelosTan SeTanxmebiT, aseve gadakveTebis adgilebi unda Semoifarglos damcavi saSualebebiT;
 samuSaos dawyebis da damTavrebis dro da xangrZlivoba unda SeTanxmdes trasis sapatrulo policiasTan.

საჭირომანქანამექანიზმები

N

დასახელება
საბურღი დანადგარი დ=395 მმ დან დ=114 მმ
ბულდოზერი 79 კვატ
ექსკავატორი 0,25 მ3
ავტოამწე 25 ტ.
ავტოთვითმცლელი 10ტ
ავტომობილი ბორტიანი 5 ტ (მილების ტრანსპორტირებისთვის)
შესადუღებელი აპარატი
პლ. შესადუღებელი აპარატი
გენერატორი (4კვტ)
სატვირთველი (ბობკატი) პატარა

რაოდენობა
ცალი
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
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garemos dacvis RonisZiebebi.
garemos dacvis RonisZiebebi samSeneblo-samontaJo samuSaoTa Sesrulebis periodSi undasruldebodes СНиП 3.01.0185 «Организациястроительногопроизводства»,

СНиП

3.07.01-85 «Гидротехничекиесооруженияречные» moTxovnaTa

Sesabamisad da iTvaliswinebdes:
 samSeneblo moednis da mimdebare teritoriis nagviT, Camdinare wylebis toqsikuri masaliT,
samSeneblo narCenebiT da sxvaTa dabinZurebis sawinaaRmdego RonisZiebebs; kerZod samSeneblo
moednis mimdebared minimum unda ganTavsdes 4 cali sanagve urna polieTilenis, navToproduktebis,
sayofacxovrebo da sxva saxis nagvis urnebi da Sesabamisad sanagve urnebs unda gaukeTdes warwera
Tu romeli saxis nagavis moTavseba SesaZlebeli Sesabamis urnaSi.
 samSeneblo

manqanebis,

meqanizmebis

da

satransporto

saSualebebisaTvis

sadgomi

adgilebis

urgvliv moewyos patara siRmis tranSea da Semkrebi Wa, radgan SesaZlo navToproduktis daRvriT,
daRvrili navToprodukti Seikribos WaSi da Tavidan iqnes daRvris Sedegad navToproduqtis
gaSla da zedmetad gaSla
 gadamuSavebuli zeTebis da sxva narCenebis specialuri saTavsos gaTvaliswinebiT;
garemos

dacvis

RonisZiebebis

Sesrulebis

Semowmeba

organizacias, aseve Sesabamis saxelmwifo organoebs.

შპს ,,დიზაინ დ“
დირექტორი:

ბ. გოგილავა

evaleba

rogorc

samuSaoTa

Semsrulebel

