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განმარტებითი ბარათი
დუშეთის მუნიციპალიტეტთან გაფორმებული N 204 ხელშეკრულების
ტექნიკური დავალების საფუძველზე შედგენილი იქნა გზის მოხრეშვის პროექტი
მისამართზე: ლაფანაანთ კარი, მაღრანის გზა.

არსებული სიტუაციის აღწეა
ტექნიკური

დავალების

მოთხოვნის

არსებული მდგომარეობის

შესწავლა

სარეაბილიტაციო

რამდენჯერმეა

გზა

ადრე

და

შესაბამისად,

განხორციელდა

განხილვა, დადგინდა რომ

მოხრეშილი.

დროთაგანმავლობაში

ატმოსფერული ნალექებისა და სხვა მექანიკური მოქმედების შედეგად გზის სისწორე
დაირღვა და წარმოიშვა ორმოები. გზას ერთ მხარეს მიუყვება გრუნტის არხი, რომელსაც
არ აქვს შესაბამისი ნაგებობა მკვეთ ქუჩასთან.

საპროექტო გადაწყვეტა
გზის ფართი არის 5500 კვ/მ. მოცემულ გზაზე უნდა მოხდეს არსებული გზის
მოშანდაკება დაზიანებული ადგილების და ორმოების შეკეთება და შევსება ქვიშახრეშოვანი ნარევით, ფრაქციით 0-70მმ. უნდა მოხდეს ნარევის შეტანა და გაშლა
მექანიზირებული წესით, გაშლილი მასალის დატკეპნა შესაბამისი წონის სატკეპნებით.
გზის განივი პროფილი უნდა იყოს ნამგლისებური.

საპროექტო გზის საინჟინრო გეოლოგიური პირობები
sakvlevi teritoria ganTavsebulia

duSeTis raionSi, lafanaanT karSi,

sof. maRranSi zRvis donidan 875მ-ზე. teritoria geomorfologiurad mciredaa
daxrili

samxreT-aRmosavleT

mimarTulebiT.

teritoria

fSav-mTiuleTis

regions ganekuTvneba, romეlic danarCeni raionebisgan ganasxvavebs is, rom
raioni samxreT oseTidan mTiani kaxeTisaken gardamaval xasiaTs atarebs.
raionis teritoriis umetesi nawili agebulia iuruli, carculi da
samxreTiT paleogenuri nafenebiT, es nafenebi umTavresad fliSuri faciesiTaa
warmodgenili.

geomorfologiuri TvalsazrisiT fSav-mTiuleTis regionisTvis, romelsac
sof. ანანური

miekuTvneba,

damaxasiaTebelia

gardigardmo xeobebi da

maTi

gamoyofili eroziuli qedebi.
fSav-mTiuleTis hidrografiuli qseli warmodgenilia aragvis datotvili
sistemiT dam d. ivriT. zeda iuruli karbonatuli wyebis gavrcelebis zolSi
xSirad gvxvdeba vokluzis tipis wyaroebi, aris mineraluri wylebic. rac
Seexeba tbebs, am mxriv raioni Zlier Raribia. xeobebSi drogamoSvebiT adgili
aqvs

Rvarcoful

movlenebs,

romlebic

gzebsa

da

zogjer

dasaxlebul

punktebsac azianebs.
fSav-mTiuleTis mcenareuli saburveli, naklebi simdidriT gamoirCeva, es
garemoeba

ara

marto

klimatur

pirobebTan

aramed

adamianis

intensiur

zemoqmedebasTanac aris dakavSirebuli.
fSav-mTiuleTis raioni or landSaftur qveraionad SeiZleba daiyos:
Crdilo anu mleT-ukanafSavis da samxreT anu ananur-TianeTis

qveraionebad.

maTi gamyofeli sazRvari alevis

qedis

yuryutas masividan jer fasanaurisken miemarTeba, Semdeg mTiuleTis

qedis m. luTxubisaken, gadაivlis sof. orwylis qvemoT md. fSavis aragvis
xeobaze da bolos, qarTlis qedis Txemze da aRwevs qarTlisa da kaxeTis
qedTa

SeerTebis

adgils.

Crdilo

qveraioni

gansxvavdeba

samxreTisagan

maRalmTuri reliefiT, alpuri sartylis farTo ganviTarebiT.
Tixnari kenWnaris CanarTebiT 5%. III kategoriis grunti.

klimati - sakvlevi ubnis klimaturi monacemebi aRebulia “saqarTvelos
samSeneblo klimatologiuri normebi”-dan – p.n. 01.05.08. saproeqto teritoria
miekuTvneba Ig qveraions.
lafanaanT karis havas, rogorc uaxloesi meteosadguris dakvirvebebi
gviCvenebs
minimumi

axasiaTebs
-330-ia,

abs.

saS.

wliuri

maqsimumi

ki

temperatura
270.

3.30.

temperaturis

temperaturis
saSualo

abs.

wliuri

amplituda 10.10. atmosferul naleqTa wliuri jami 1585mm, xolo naleqebis
dRe-Ramuri maqsimumi 100mm. haeris saSualo wliuri SefardebiTi tenianoba
78%-mdea.
raionSi gabatonebulia aRmosavleTis qarebi. misma maqsimalurma
siCqarem SesaZloa 25m/wm-s miaRwios. Tovlis safaris wona 2.5kpa-s Seadgens,

xolo Tovlis safaris dReTa ricxvi 179-s. sakvlev raionSi gavrcelebuli
gruntebisTvis gayinvis normatiuli siRrme 117sm-s Seadgens.

ხელოვნური ნაგებობები
იმ ადგილზე, სადაც არხი, რომელიც ღიად მიედინება და კვეთს საპროეექტო
ქუჩას ეწყობა ლითონის მილი დიამეტრით 720მმ, მილის კედლის სისქეა 12მმ. მილის
სიგრძეა 6მ. ლითონის მილი მოქცეულია სათავისებში, რომლებიც ეწყობა რკინა
ბეტონით ბეტონის მარკაა: B 22,5.

სამუშაოთა ორგანიზაცია
არსებული

დაზიანებული

უბნების სარეაბილიტაციო

სამუშაოები უნდა

შესრულდეს მოქმედი სტანდარტების, ნორმების, ინსტრუქციების და რეკომენდაციების
სრული დაცვით.
სარეაბილიტაციო ობიექტების დასრულებისთანავე ლიკვიდირებულ უნდა
იქნას ყველა უსწორობა, დაზიანება და დეფორმაციები პროექტით გათვალისწინებულ
დონემდე.
სამუშაოების შესრულების ტექნოლოგიური სქემები ტიპიურია.

სამუშაოები

უნდა შესრულდეს ВСН 24-88-ის “საავტომობილო გზების შეკეთებისა და შენახვის
ტექნიკური წესები”, СНиП 3.06.03-85-ის “საავტომობილო გზები”, СНиП 3.06.04-91
“ხიდები და მილები”, СНиП 2.03.01-84* “ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები”
მშენებლობის

პერიოდში

ადგილობრივი

სიტუაციიდან

გამომდინარე,

შესაბამისი სამსახურების ნებართვის საფუძველზე შესაძლებელია განხორციელდეს
მოძრაობის გადაკვეტა გარკვეული პეროდით.
შრომის
მაქსიმალურად

ნაყოფიერების
შემცირების

გაზრდისა

მიზნით

და

მშენებლობის

მიღებულია

სამუშაოების

ხანგრძლივობის
კომპლექსური

მექანიზმებით და სპეციალიზირებული საწარმოო ბრიგადებით შესრულება, შრომის
ორგანიზაციის თანამედროვე მეთოდებისა და ფორმების გამოყენებით.
სარემონტო სამუშაოებისათვის საჭირო ყველა მასალა, ნახევარფაბრიკატი და
კონსტრუქცია უნდა შეესაბამებოდეს საპროექტო მონაცემებს, სათანადო სახელმწიფო
სტანდარტებს და აკმაყოფილებდეს მათ მოთხოვნებს.
შესრულებული

სამუშაოების

მთლიანი

მოცულობისთვის

მოქმედი

ნორმატიული დოკუმენტების საფუძველზე განსაზღვრულია ძირითადი სამშენებლო

მასალებისდა მინიმალური მანქანა-მექანიზმებისა და სატრანსპორტო საშუალებების
ჩამონათვალი.

შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა
ობიექტებზე მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური
დაცვის საშუალებებით (სპეც. ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და სხვა) და ასევე უნდა
სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებები (სამუშაო ადგილის
შემოფარგვლა, უსაფრთხოების ღონისძიებები). უნდა იყოს გზაზე მომუშავეთათვის
ჯანსაღი და უსაფრთხო პირობები, თავშესაფარი წვიმის და მზის რადიაციისაგან.
აუცილებელია

უსაფრთხოების

ტექნიკის,

საწარმოო

სანიტარიის

და

ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა, მათი
სწავლება ყველა მომუშავეთათვის. სამუშაოს დაწყების წინ ინსტრუქტაჟის ჩატარება,
უსაფრთხოების წესების სწავლება, საგზაო მანქანებს უნდა ქონდეთ გამართული
ხმოვანი შუქსიგნალიზაცია და საგზაო მანქანების სადგომი უნდა იყოს შემოფარგლული
ავარიული გაჩერების წითელი სიგნალებით და ბარიერებით დღისით, წითელი ფერის
სასიგნალო შუქფანრით ღამით.
მშენებელი ორგანიზაცია პასუხისმგებელია და ვალდებულია სამუშაოები
აწარმოოს უსაფრთხოების, შრომის, საწარმოო სანიტარიის წესების სრული დაცვით.

გარემოს დაცვითი ღონისძიებები
მოსამზადებელი

სამუშაოებისა

და

უშუალოდ

სამშენებლო-სამონტაჟო

სამუშაოთა წარმოებისას, მშენებელი ვალდებულია დაიცვას ქვემოთ ჩამოთვლილი და
სხვა შესაბამისი სამშენებლო ნორმებითა და წესებით განსაზღვრული ღონისძიებები:
სამუშაოების დამთავრების შემდეგ, სამუშაო ადგილი და სამშენებლო მოედანი
უნდა გასუფდავდეს ყოველგვარი სამშენებლო და საყოფაცხოვრებო ნაგვისაგან.
აკრძალულია

ნამუშევარი

ნავთობპროდუქტების

და

სხვა

სახის

ნაგვის

ჩაღვრა/ჩაყრა მიმდებარე ტერიტორიაზე.
აკრძალულია მანქანა-მექანიზმების რეცხვა მიმდებარე ტერიტორიაზე. მათ
გასარეცხად უნდა მოეწყოს სპეციალურად აღჭურვილი ადგილი.

სმანქანა-მექანიზმებისა ჩამონათვალი
#

manqana meqanizmis dasaxeleba

raodenoba

SeniSvna

1

2

3

4

1

avtogreideri

1

2

eqskavatori

1

3

eqskavator-damtvirTavi (universali)

1

4

damtvirTavi

1

5

satkepni pnevmaturi

1

6

satkepni vibraciuli

1

7

sarwyav-sarecxi manqana

1

8

avtoTviTmcleli

არანაკლებ 2

9

bortiani manqana

1

10

momsaxure avtomanqana

1

კალენდარული გრაფიკი
duSeTis raioni, lafanaanT kari, maRranis gzis dazianebuli monakveTis
moxreSva-moSandakeba
I Tve
#

II Tve

samuSaoebis dasaxeleba
1

1

mosamzadebeli samuSao (obieqtze Sesvla,
mobilizacia)

2

liTonis mowyoba

3

gzis safaris mowyoba (qviSaxreSovani narevis
Semotana, moSandakeba, datkepvna)

4

teritoriis dasufTaveba, obieqtis Cabareba
eqspluataciaSi

2

3

4

5

kvira
6 7 8

III Tve
9

10

11

12

duSeTis raioni, lafanaanT kari, maRranis gzis dazianebuli monakveTis
moxreSva-moSandakeba
#

samuSaoebis dasaxeleba

ganz.

raodenob
a

SeniSvna

1

2
liTonis milis mowyoba
mosamzadebeli samuSaoebi
III kategoriis gruntis (an naSali masalis)
damuSaveba xeliT

3

4

5

m3

13.00

2

miwis da samSeneblo nagvis datvirTva
avtoTviTmclelebze

m3

13.00

3

miwis da samSeneblo nagvis gatana 10km-de
manZilze nagavsayrelze

t

23.40

m3

2.42

grZ/m

6.00

1

4

liTonis milis mowyoba
safuZvlis momzadeba qviSa-xreSiT

5

liTonis milis mowyoba D 720 kedlis
sisqiT 12sm.

6

rk/betonis nakeTobebis, arxis da saTavisis,
mowyoba/aRdgena BВ-22,5 betoniT

m3

2.80

armatura DD12 A-III
armatura DD6 A-I

t
t

0.35
0.01

Sesagozi hidroizolacia, (orjerad) cxeli
bitumiT, praimeriT damuSavebul kedelze

m2

20.00

bitumi X2
liTonis milis gawmenda da ori piri
SeRebva

t

0.10

2

13.50

antikoroziuli zeTovani saRebavi
Txrilis Sevseba mdinaris qviSa-xreSovani
nareviT, fenebad datkepna vibro satkepniT
k=1,22

kg

0.81

3

18.15

7

8

9

m

m

k=1.8

gzis moxreSva
10 arsebuli zedapiris gasworeba

m

2

5500.00

gzis safaris mowyoba qviSa xreSovani
11 narevis optimaluri SemadgenlobiT
(namgliseburi profili)

m

2

5500.00

qviSa-xreSovani narevi optimaluri
SemadgenlobiT (0-70 fraqcia)

3

m

503.25

farTis 75%ze saS.
sisqiT 10sm.
k=1.22

