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1 დავალება პროექტირებაზე
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია შ.პ.ს „საქართველოს მელიორაციის“ გეგმის:
„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი სამელიორაციო
ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის 2019 წლის გეგმა
მრავალწლიანი შესყიდვის გათვალისწინებით“ საფუძველზე.

2 პროექტის ამოცანა
წინამდებარე პროექტის ძირითადი ამოცანაა კლდეწნისის სატუმბო სადგურის

სადაწნეო მილსადენის რეაბილიტაცია და სატუმბო სადგურის ფუნქციონირების
ღონისძიებები.

3 ტექნიკური დავალება
შპს „საქართველოს მელიორაციის“ N77 14 ნოემბრის 2018 წლის I ეტაპის ბრძანების
თანახმად ,, დასრულებული, მიმდინარე და რეაბილიტაციით მშენებლობის პროცესში
მყოფი

დაუსრულებელი

(შეწყვეტილი)

მექანიკური

მორწყვის

სისტემების

ფუნქციონირების შემაფერხებელი გარემოებების შემსწავლელი კომისიის მიერ
ჩატარებული სამუშაოს შესახებ“ დაგვევალა შეგვესწავლა კლდე-წნისის სატუმბი
სადგურის მექანიკური სარწყავი სისტემის და სადაწნეო მილსადენის არსებული
მდგომარეობა.
3.1კლდე-წნისის მექანიკური სარწყავი სისტემა
1.1 საჭირხნი მილსადენის დამცლელი გამოსულია მწყობრიდან. უნდა მოეწყოს ახალი
დამცლელი და არსებული 50 მმ დიამეტრის მილი და ურდული შეიცვალოს 100
მილიმეტრიანი მილით და ურდულით და წყლის გამყვანი მილი (რომელიც
კოროზირებულია) დაგრძელდეს 10-15 მეტრით. ამასთანავე, შეიცვალოს სატუმბ
სადგურში არსებული დამჭირხნი მილსადენი.
1.2 სატუმბი სადგურის წყალმიმღებ ჭამდე (ავანკამერაში) წყლის მიყვანა მდინარიდან
შეუძლებელია არსებული მიმყვანი არხით, ვინაიდან მიმყვანი არხის ძირის ნიშნული
მაღლა მდებარეობს მდინარეში წყლის ნიშნულთან შედარებით. ამ მდგომარეობის
გამოსწორების მიზნით, აუცილებელია ჩატარდეს საპროექტო სამუშაოები, რომლის
დროსაც უნდა დადგინდეს წყლის თავისუფალი და შეუფერხებელი მიღების სქემა,
გაითვალოს ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება;
1.3 სამანქანო შენობაში არ არის წყლის გამყვანი არხები, რაც დაუშვებელია. აუცილებელია
მისი მოწყობა, რომელიც უნდა განახორციელოს კონტრაქტორმა;
1.4 შენობის შიგნით არ არის მოწყობილი საკაბელო არხები და მაღალი ძაბვის კაბელები
დევს იატაკზე, რაც დაუშვებელია. არსებული ვითარება არ იძლევა საკაბელო არხების
მოწყობის საშუალებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი აზრით, კაბელები უნდა
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დამაგრდეს კედელზე იატაკიდან აწეული არანაკლები 10 სანტიმეტრის სიმაღლეზე
იმის გათვალისწინებით, რომ არ მოხდეს კაბელებთან წყლის შეხება;
1.5 მართვის კარადებში არ არის დაყენებული ამპერმეტრები. აუცილებელია ყველა
მართვის კარადაში მოეწყოს ამპერმეტრი შესაბამისი დენის ტრანსფორმატორით,
რომელიც უნდა შეირჩეს დადგმული აგრეგატის სიმძლავრის მიხედვით;
1.6 სატუმბ სადგურში არ არის სარეზერვო ვაკუუმტუმბო. აუცილებელია დამონტაჟდეს
ერთი ცალი ვაკუუმტუმბო, რომლის მოწყობის ხარჯები შევიდეს პროექტში;
1.7 ელექტროძრავების მდორე გაშვების სქემა არ არის დასრულებული, მართვის
კარადიდან კაბელი არ არის მიყვანილი ელძრავებთან, არსებული კონტაქტორების
ხარისხი არ აკმაყოფილებს სტანდარტის მოთხოვნებს. აუცილებელია კაბელების
მოწყობა მართვის კარადიდან ელძრავებამდე და კონტაქტორების შეცვლა ახლით;
1.8 სატუმბი სადგურის შენობის სახურავის წინა მხარე (ტორსი) არ არის შეფიცრული და
ღიაა. აუცილებელია მისი შეფიცვრა და შემდეგ მოსახვა თუნუქით;
1.9 სატრანსფორმატორო შენობის სახურავის ტორსები შესაფიცრია;
1.10 სატუმბი სადგურის შემწოვი მილები ძლიერ კოროზირებულია და გამოუსადეგარია
ხმარებისათვის. აუცილებელია მისი შეცვლა ახლით. მისი მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა
უნდა გაკეთდეს წყალმილყვანი არხის პროექტთან ერთად;
1.11 სატელფერე ხაზის სვლაგეზის ხაზი არ ემთხვევა აგრეგატების განლაგების ხაზს და
ფაქტიურად მისი გამოყენება შეუძლებელია. ტელფერი მოსაწყობია ახლიდან,
რისთვისაც საჭიროა საპროექტო გადაწყვეტილება;
1.12 არ არის მოწყობილი ვაკუუმტუმბოს ავზიდან ზედმეტი წყლის გადამღვრელი,
ტუმბოს მუშაობის დროს წყალი ისხმება ელძრავის კორპუსზე, რაც ყოვლად
დაუშვებელია. უნდა მოეწყოს ზედმეტი წყლის გადამღვრელი;
1.13 გამანაწილებელი ქსელი რეაბილიტირებულია. მისი გამოცდა განხორციელდება
სატუმბი სადგურის გამართვისა და ქსელში წყლის გაშვების შემდეგ.
1.14 300 მმ დიამეტრის სადაწნეო მილსადენის ხილული ნაწილი ძლიერ კოროზირებულია,
ამორტიზირებულია და ხმარებისთვის უვარგისია. სავარაუდოდ ანალოგიურ
მდგომარეობაში იქნება მიწაში არსებული მილსადენიც. ამ ეტაპზე სასწრაფოდ
შესაცვლელია მილსადენის მონაკვეთები ახალი მილით სატუმბოდან გალერეამდე და
გალერეიდან გზამდე (შევიდეს საპროექტო ხარჯთაღრიცხვაში);
ზემოთ ჩამოთვლილი დეფექტების გამოსასწორებლად გასატარებელი ღონისძიებების
შემსრულებლად 1, მე-3, მე-8, და მე-12 პუნქტებში განისაზღვრა კონტრაქტორი ორგანიზაცია,
ხოლო სხვა პუნქტების დეფექტები განხორციელდება საკუთარი ძალებით რეაბილიტაციის
სამსახურის მიერ. საპროექტო სამუშაოებს განახორციელებს კომპანიის პროექტების
დეპარტამენტი.
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4 არსებული მდგომარეობა
სარეაბილიტაციო ობიექტი მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის სატუმბო
სადგურის სადაწნეო მილსადენი მდებარეობს ახალციხის მუნიციპალიტეტში სოფელ
კლდეწნისის ტერიტორიაზე, მდინარე ფოცხოვის
მარცხენა ნაპირზე.სატუმბო
სადგურიდან გამომავალი სადაწნეო მილსადენი (I და II ზონა) კვეთს სარკინიგზო და
საავტომობილო გზებს და გადის დასახლებულ პუნქტში (სოფელში). მილსადენების
ბოლოში მოწყობილია ახალი მიმღები ჭები საიდანაც წყალი მიედინება ღია ბეტონის
არხებში. მილსადენები d=325X8 მმ-ს საერთო პიკეტური სიგრძე შეადგენს L=825 მეტრს.
სარკინიგზო მაგისტრალის ქვეშ გვირაბში მოწყობილია (სულ 2x105 გრძ.მ) ახალი
სადაწნეო მილები,ხოლო დანარჩენ მონაკვეთებზე უცნობია არსებული მილების
ტექნიკური მდგომარეობა, რადგან მილები მთლიანად მიწის ქვეშაა, დასახლებულ
პუნქტში მოწყობილია ახალი ლითონის მილი (დ=500მმ),საავტომობილი გზიდან 10მის დაშორებით ნაწილობრივ მოჩანს კოროზირებული და დეფორმირებული
მილები.არსებული მილსადენების საშუალო ჩაღრმავება მიწის ზედაპირიდან
შეადგენს 0,1-1,5 მეტრს.
კლდეწნისის სატუმბო სადგურის ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია ძალოვანი
სატრანსფორმატორო პუნქტი ტიპი გ.კ.ტ.პ. TM400/10/0.4კვ. მოწყობილია ელექტრო
ძრავების გამშვები მოწყობილობა 0,4კვ. გამშვები მოწყობილობის უჯრედებში
დამონტაჟებულია აგრეგატების მდორედ გაშვების სისტემა. დამონტაჟებული Kტიპის ტუმბო-აგრეგატები TKF 80-250 Q-200მ³/სთ H-90მ ძრავის სიმძლავრე P-75კვტ.
n-3000 ბრ./წთ. რაოდენობა 2 ცალი, ხოლო ერთი ტუმბო-აგრეგატი ტიპი TKF 100-250
Q-160მ³/სთ H-62მ ძრავის სიმძლავრე P-55კვტ. n-3000 ბრ./წთ
მილსადენის არსებული დამცლელი მილი Ø-50მმ გამოსულია მწყობრიდან,
არსებული სატელფერე ხაზი არ ემთხვევა ტუმბო-აგრეგატების განლაგების ღერძს,
სატუმბ სადგურში არ არის სარეზერვო ვაკუუმტუმბო.
სატუმბი სადგურის და სატრანსფორმატორო შენობების სახურავის წინა და უკანა
მხარე (ტორსი) არ არის შეფიცრული.
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5 ტექნიკურ-ეკონომიური პარამეტრები
#

dasaxeleba

ganz.

raod.

ჰა

160

1

დასასარწყავებელი ფართობი

2

მშენებლობის ღირებულება

ლარი

1621914

3

1 ჰეტრის რეაბილიტავიის ღირებულება

ლარი

1018,2

4

1 მᵌ წყლის ღირებულება მიშვებით რწყვის დროს

ლარი

0.14

5

მშენებლობის ხანგძლივობა

თვე

2

6

ტუმბოების რაოდენობა 1.\Q=200მᵌ /სტ,H=90მ ძრავი
P=75კვტ. n=3000ბრ/წთ. 132/380-ა/ვ

ც

3

7

მილსადენის საერთო სიგრძე Ø325*7 და Ø530*6,

გრძ.მ

440/32

6. მდინარე ფოცხოვის ჰიდროგრაფული დახასიათება
mdinare focxovi saTaves iRebs TurqeTis teritoriaze, arsianis qedis
aRmosavleT kalTebze 2720 metris simaRleze da erTvis md. mtkvars marcxena
mxridan sof. kotlaxevTan.
mdinaris sigrZe 64 km, saerTo vardna 1788 m, saSualo qanobi 27,9 ‰,
wyalSemkrebi auzis farTobi ki 1840 km2-ia. saqarTvelos teritoriaze, sadac
mdinaris sigrZe 35 km, wyalSemkrebi auzis farTobi ki 1331 km2-ia, mdinares erTvis
sxvadasxva rigis 521 Senakadi jamuri sigrZiT 1198 km. maT Soris ZiriTadi
Senakadebia jayiswyali (sigrZiT 26 km), qvabliani (41 km), barbola (13 km), lerwiana
(10 km) da usaxelo (11 km).
saqarTvelos teritoriaze mdinaris auzs CrdiloeTidan esazRvreba aWaraimereTis qedi, dasavleTidan arsianis qedi, samxreTidan ki ulagaris qedi. auzis
reliefi saTaveebSi mTiania, qvemoT ki gorak-borcviani. igi Zlier danawevrebulia
Senakadebis Rrmad CaWrili xeobebiT. auzis geologiur agebulebaSi monawileobas
iReben andezito-bazaltebi, qviSaqvebi da Tixa-fiqlebi, romlebic gadafarulia
Tixnari niadagebiT. auzSi 2000 metrze maRla gavrcelebulia alpuri mdeloebi,
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qvemoT ki Sereuli tye. auzis dablobi adgilebi aTvisebulia sasoflo-sameurneo
kulturebiT.
mdinaris xeoba yuTismagvaria. misi fskeris sigane icvleba 900 m-dan (sof.
naoxrebTan) 1 km-mde (SesarTavTan). xeobis ferdobebi zomierad cicabo (15-200),
calkeul adgilebze ki damrecia (5-100). ferdobebi Zlier danawevrebulia
Senakadebisa da xevebis kalapotebiT.
mdinaris ormxrivi terasebi gvxvdeba daba valedan SesarTavamde. maTi sigane
150-200 metridan 1,2 km-mde, simaRle ki 1,2 m-dan 2 m-mde icvleba. terasebi dakavebulia
xilis baRebiT. mdinaris Wala, romelic gvxvdeba calkeul adgilebze, monacvleobs
orive napirze. maTi simaRle 0,6-1,0 m-ia, sigane ki 20-50 m-dan 250-300 m-mde icvleba.
Walis zedapiri arasworia. wyaldidobebisa da wyalmovardnebis periodSi Wala
ifareba 0,7-1,0 metris simaRlis wylis feniT.
mdinaris kalapoti zomierad klaknili da calkeul adgilebze (md. qvablianis
SesarTavidan sof. sxvilisamde da q. axalcixidan SesarTvamde) Zlier datotilia.
datotvis Sedegad warmoqmnili kunZulebi gvxvdeba yovel 150-200 metrSi. maTi sigrZe
200 m-dan 1 km-mde, sigane ki 50-dan 300 m-mde icvleba. mdinare qvablianis SesarTavis
qvemoT arsebuli aluviuri kunZulebi Tavisufalia mcenareulobisagan, dabalia
(0,6-0,7 m) da wyaldidobebis periodSi itboreba. q. axalcixis qvemoT arsebuli
kunZulebi maRalia da dafarulia xe-mcenareulobiT.
mdinaris nakadis sigane icvleba 6-10 m-dan 15-25 m-mde, siRrme 0,2-0,3 m-dan 0,5-1,0
m-mde, xolo siCqare 1,4 m/wm-dan 0,8 m/wm-mde. mdinaris kalapotis fskeri swori da
xreSiania.
mdinare sazrdoobs Tovlis, wvimisa da gruntis wylebiT. misi wylianobis
reJimi xasiaTdeba gazafxulis wyaldidobiT, zafxul-Semodgomis wyalmovardnebiT
da zamTris wyalmcirobiT. gazafxulze Camoedineba wliuri Camonadenis 55%,
zafxulSi 25%, Semodgomaze 13% da zamTarSi 9%. wliuri Camonadenis ganawileba
sezonebs Soris aramdgradia da icvleba wlis wylianobis Sesabamisad. aramdgradi
yinulovani movlenebidan fiqsirdeba mxolod wanapirebi da ToSi.
mdinare gamoiyeneba irigaciuli daniSnulebiT.
irigaciuli daniSnulebis ramdenime satumbi sadguri.

masze

funqcionirebs

saSualo wliuri xarjebi
mdinare focxovis saSualo wliuri xarjebi saproeqto, anu klde-wnisis
satumbi sadguris kveTSi, dadgenilia analogis meTodiT. Aanalogad aRebulia md.
focxovze arsebuli hidrologiuri saguSago sxvilisis dakvirvebis monacemebi. h/s
sxvilisis monacemebi moicaven dakvirvebis 57 wlian (1934-49,1951-91 ww) periods. am
periodSi sasualo wliuri xarjebis sidideebi meryeobdnen 11,7 m3/wm-dan (1969 w.) 39,2
m3/wm-mde (1988 w.).
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hidrologiuri saguSago sxvilisis kveTSi, saSualo wliuri xarjebis 57
wliani dakvirvebis monacemebis variaciuli rigi statistikurad damuSavebulia
momentebis meTodiT. variaciuli rigis momentebis meTodiT damuSavebis Sedegad
miRebulia ganawilebis mrudis Semdegi parametrebi:
saSualo wliuri xarjebis saSualo mravalwliuri sidide Q0  22,3 m3/wm;
variaciis koeficienti C v  0,23;
asimetriis koeficienti aRebulia saSualo wliuri xarjebisTvis miRebuli
C S  2  CV =0,46.
dadgenilia
variaciuli
rigis
reprezentatiulobis
Sesafesebeli
parametrebi: saSualo wliuri xarjebis saSualo mravalwliuri sididis
SefardebiTi saSualo kvadratuli cdomileba, rac tolia  Q0  3,00% da variaciis
koeficientis SefardebiTi saSualo kvadratuli cdomileba  Cv  9.,60 %. miRebuli
parametrebi damakmayofilebelia, radgan
moTxovnebis Sesabamisad  Q0  5% -ze da

samSeneblo normebisa da wesebis
 Cv  10% -ze. aRniSnuli miuTiTebs

variaciuli rigis prezentatiulobaze, anu damajerebel sandoobaze.
ganawilebis mrudis miRebuli parametrebisa da samparametriani gamaganawilebis ordinatebis meSveobiT, dadgenilia saSualo wliuri xarjebis
sxvadasxva uzrunvelyofis sidideebi h/s sxvilisis kveTSi. G
gadasvla analogidan, anu h/s sxvilisis kveTidan saproeqto, anu klde-wnisis
satumbi sadguris kveTSi, ganxorcielebulia gadamyvani koeficientis meSveobiT,
romlis mniSvneloba miiReba gamosaxulebiT
K (

Fsapr. n
)
Fan.

sadac Fsapr. _ mdinare focxovis wyalSemkrebi auzis farTobia saproeqto
kveTSi, sadac

Fsapr. = 1835 km2-s;

Fan. _ mdinare focxovis wyalSemkrebi auzis farTobia h/s sxvilisis

kveTSi,

Fan. = 1730 km2-s;

n _ reduqciis xarisxis maCvenebelia,
wliuri xarjebis SemTxvevaSi miiReba 0,8-is tolad.

romlis

sidide

saSualo

mocemuli ricxviTi sidideebis SeyvaniT zemoT moyvanil gamosaxulebaSi,
miiReba analogidan, anu h/s sxvilisis kveTidan saproeqto kveTSi gadamyvani
koeficientis sidide 1,048-is toli. h/s sxvilisis kveTSi dadgenili saSualo
wliuri xarjebis gadamravlebiT gadamyvan koeficientze, miiReba wylis saSualo
wliuri xarjebi saproeqto, anu klde-wnisis satumbi sadguris kveTSi.
_________________________________________________________________
საქართველო ქ. თბილისი, გ. გულუას ქ. #6
ტელ: 2 48 01 00. e-mail:info@ag.ge web:www.ag.ge

„კლდეწნისის სატუმბო სადგურის სადაწნეო მილსადენის და სატუმბო სადგურის რეაბილიტაციის
დეტალური საინჟინრო პროექტი

qvemoT, #1 cxrilSi, mocemulia md. focxovis sxvadasxva uzrunvelyofis
saSualo wliuri xarjebis sidideebi da saproeqto kveTebSi.

mdinare focxovis sxvadasxva uzrunvelyofis
saSualo wliuri xarjebi m3/wm-Si
cxrili #1
kveTi

analogi-

F

QQ0

Cv

Cs

km2

m3/wm

1730

22.3

0.23

0.46

1835

23.4

_

_

K

uzrunvelyofa P%
10

25

50

75

80

90

95

_

25.5

21.9

18.6

17.9

17.0

16.1

14.6

1.048

26.7

23.0

19.5

18.8

17.8

16.9

15.3

h/s sxvilisi
saangariSoklde-wnisis
s/s

mdinare focxovis saangariSo uzrunvelyofis (melioraciis dargSi
miRebuli 75% uzrunvelyofis) saSualo wliuri xarjis Sidawliuri ganawileba,
Catarebuli h/s sxvilisis kveTSi saSualo mravalwliuri xarjis Sidawliuri
ganawilebis sinqronulad, mocemulia #2 cxrilSi. iqve mocemulia mdinaris
ekologiuri xarjis sidide, rac tolia wyalaRebis kveTSi mdinaris saSualo
mravalwliuri xarjis 10%-is.

mdinare focxovis saSualo wliuri xarjis Sidawliuri ganawileba
klde-wnisis satumbi sadguris kveTSi.
cxrili #2
xarji

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

we
li

75 %-iani uzrunvelyofis (saSualod mcire wyliani)
saS. Tviuri

6.44

6.55

12.4

48.6

63.1

30.6

12.9

7.86

7.86

11.1

10.5

7.69

18.8

2.35

2.35

2.35

2.35

2.35

2.35

2.35

2.35

2.35

2.35

2.35

2.35

2.35

saTaveze
ekologiuri
xarji
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wylis maqsimaluri xarjebi
mdinare focxovis wylis maqsimaluri xarjebi saproeqto, anu klde-wnisis
satumbi sadguris kveTSi, dadgenilia analogis meTodiT. Aanalogad aRebulia md.
focxovze arsebuli hidrologiuri saguSago sxvilisis dakvirvebis monacemebi. h/s
sxvilisis dakvirvebis monacemebi moicavs 58 wlian (1930-32,1934-38.1940-45,1947-49,1951-91
ww) periods. am periodSi wylis maqsimaluri xarjebis sidideebi meryeobdnen 71,2
m3/wm-dan (1977 w.) 581 m3/wm-mde (1968 w.).
hidrologiuri saguSago sxvilisis kveTSi, wylis maqsimaluri xarjebis
58 wliani dakvirvebis
monacemebis variaciuli rigi statistikurad
damuSavebulia momentebisa da udidesi damajereblobis meTodebiT. variaciuli
rigis momentebis meTodiT damuSavebis Sedegad miRebulia ganawilebis mrudis
Semdegi parametrebi:
maqsimaluri xarjebis saSualo mravalwliuri sidide Q0  183 m3/wm;
variaciis koeficienti C v  0,46;
asimetriis koeficienti Cs = 1,84.
variaciuli rigis damuSavebis Sedegad udidesi damajereblobis meTodiT,
romlis dros parametrebi C v da C s ganisazRvreba specialuri nomogramebis
meSveobiT rogorc statistikuri  2 da  3 -is funqcia, miRebulia ganawilebis
mrudis Semdegi parametrebi:
maqsimaluri xarjebis saSualo mravalwliuri sidide Q0  183 m3/wm;
variaciis koeficienti C v  0,44;
asimetriis koeficienti Cs = 2,20.
ganawilebis mrudis miRebuli parametrebisa da samparametriani gamaganawilebis ordinatebis meSveobiT, dadgenilia sxvadasxva uzrunvelyofis wylis
maqsimaluri xarjebis sidideebi h/s sxvilisis kveTSi. G
h/s sxvilisis kveTSi wylis maqsimaluri xarjebi dadgenilia aseve didi
britaneTis uolingfordis institutis mier SemoTavazebuli meTodiT, romelic
CvenTvis xelmisawvdomi gaxda BTC mSeneblobis periodSi.
gadasvla analogidan, anu h/s sxvilisis kveTidan saproeqto, anu klde-wnisis
satumbi sadguris kveTSi, ganxorcielebulia gadamyvani koeficientis meSveobiT,
romlis mniSvneloba miiReba gamosaxulebiT
K (

Fsapr. n
)
Fan.
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sadac Fsapr. _ mdinare focxovis wyalSemkrebi auzis farTobia saproeqto
kveTSi, sadac

Fsapr. = 1835 km2-s;

Fan. _ mdinare focxovis wyalSemkrebi auzis farTobia h/s sxvilisis

kveTSi,

Fan. = 1730 km2-s;

n _ reduqciis xarisxis maCvenebelia, romlis
maqsimaluri xarjebis SemTxvevaSi miiReba 0,5-is tolad.

sidide

wylis

mocemuli ricxviTi sidideebis SeyvaniT zemoT moyvanil gamosaxulebaSi,
miiReba analogidan, anu h/s sxvilisis kveTidan saproeqto kveTSi gadamyvani
koeficientis sidide 1,030-is toli. h/s sxvilisis kveTSi dadgenili wylis
maqsimaluri xarjebis gadamravlebiT gadamyvan koeficientze, miiReba wylis
maqsimaluri xarjebi saproeqto kveTSi.
qvemoT, #3 cxrilSi, mocemulia md. focxovis sxvadasxva uzrunvelyofis
wylis maqsimaluri xarjebis sidideebi analogisa da saproeqto kveTebSi.

mdinare focxovis wylis maqsimaluri xarjebi m3/wm-Si
cxrili #3
ganmeorebadoba  wlebSi

kveTis
dasaxeleba
da auzis

meTodis

QQ0

dasaxeleba

m3/wm

analogi-

momentebis

Fan. = 1730
km2

Cv

Cs

200

100

50

20

10

183

0.46

1.84

535

473

427

341

288

udidesidamaj.

183

0.44

2.20

541

479

432

346

285

uolingfordi

_

_

_

617

516

430

334

275

saproeqto

momentebis

188

_

_

551

487

440

351

297

Fsapr. =1835

udidesidamaj.

188

_

_

557

493

445

356

294

km2

uolingfordi

_

_

_

635

531

443

344

283

farTobi

K=1,030

wylis maqsimaluri xarjebi, dadgenili uilingfordis institutis mier
SemoTavazebuli formuliT, miRebulia saangariSo sidideebad saproeqto kveTSi.
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wylis minimaluri xarjebi

mdinare focxovis saSualo dRe-Ramuri minimaluri xarjebi saproeqto, anu
klde-wnisis satumbi sadguris kveTSi, dadgenilia analogis meTodiT. analogad
aRebulia md. focxovze arsebuli hidrologiuri saguSago sxvilisis dakvirvebis
monacemebi. h/s sxvilisis monacemebi moicaven dakvirvebis 50 wlian (1936-49,1951-86
ww) periods. am periodSi saSualo dRe-Ramuri minimaluri xarjebis sidideebi
meryeobdnen 1,20 m3/wm-dan (1955 w.) 7,89 m3/wm-mde (1948 w.).
hidrologiuri saguSago sxvilisis kveTSi, saSualo dRe-Ramuri minimaluri
xarjebis 50 wliani dakvirvebis monacemebis variaciuli rigi statistikurad
damuSavebulia momentebis meTodiT. variaciuli rigis momentebis meTodiT
damuSavebis Sedegad miRebulia ganawilebis mrudis Semdegi parametrebi:
saSualo dRe-Ramuri minimaluri xarjebis saSualo mravalwliuri sidide
Q0  4,74 m3/wm;
variaciis koeficienti C v  0,30;
asimetriis
C S  2  CV =0,60.

koeficienti

aRebulia

minimaluri

xarjebisTvis

miRebuli

dadgenilia
variaciuli
rigis
reprezentatiulobis
Sesafesebeli
parametrebi: saSualo dRe-Ramuri minimaluri xarjebis saSualo mravalwliuri
sididis SefardebiTi saSualo kvadratuli cdomileba, rac tolia  Q0  4,24% da
variaciis koeficientis SefardebiTi saSualo kvadratuli cdomileba  Cv  10,4 %.
miRebuli parametrebi damakmayofilebelia, radgan samSeneblo normebisa da
wesebis moTxovnebis Sesabamisad  Q0  5% -ze da  Cv  15% -ze. aRniSnuli miuTiTebs
variaciuli rigis prezentatiulobaze, anu damajerebel sandoobaze.
ganawilebis mrudis miRebuli parametrebisa da samparametriani gamaganawilebis ordinatebis meSveobiT, dadgenilia saSualo dRe-Ramuri minimaluri
xarjebis sxvadasxva uzrunvelyofis sidideebi h/s sxvilisis kveTSi. G
gadasvla analogidan, anu h/s sxvilisis kveTidan saproeqto, anu klde-wnisis
satumbi sadguris kveTSi, ganxorcielebulia gadamyvani koeficientis meSveobiT,
romlis sidide tolia 1,048-is da gamoyenebulia saSualo wliuri xarjebis
SemTxvevaSi. h/s sxvilisis kveTSi dadgenili minimaluri xarjebis gadamravlebiT
gadamyvan koeficientze, miiReba wylis minimaluri xarjebi saproeqto, anu kldewnisis satumbi sadguris kveTSi.
qvemoT, #4 cxrilSi, mocemulia md. focxovis saSualo dRe-Ramuri
minimaluri xarjebis sxvadasxva uzrunvelyofis sidideebi analogisa da
saproeqto kveTebSi.
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mdinare focxovis sxvadasxva uzrunvelyofis
saSualo dRe-Ramuri minimaluri xarjebi m3/wm-Si
cxrili #4
kveTi

analogi-

F

QQ0

Cv

Cs

km2

m3/wm

1730

4.74

0.30

0.60

1835

4.97

_

_

K

uzrunvelyofa P%
75

80

85

90

95

97

99

_

3.72

3.53

3.28

3.03

2.68

2.45

2.07

1.048

3.90

3.70 3.44

3.18

2.81

2.57

2.17

h/s sxvilisi
saangariSoklde-wnisis
s/s

7. წყალმიწოდების (სატუმბო სადგურიდან) და წყალმოთხოვნილება
შესაბამისობის დადგენა.
- სამი ცალი Q=200 მᵌ /სთ, H-90მ ძრავის სიმძლავრე P-75
- მოწოდებული ხარჯი 200მᵌ /სთ x3=600:3600=0.166მᵌ /წმ
- სარწყავი ფართი-160 ჰა.

8. ჰიდრომოდულის ანგარიში
( 1 ჰექტარზე )
ჰიდრომოდულის ანგარიშის მიზანია დაადგინოს წინამდებარე პროექტით
განსაზღრული სასოფლო - სამეურნეო ფართობების გასასარწყავებლად საჭირო
სარწყავი წლის რაოდენობა და ხარჯი.
საქართველოს სარწყავი სისტემებისთვის მორწყვის ნეტო და ბრუტო ნორმების
განსაზღვრის
დროებითი
რეკომენდაციების
მიხედვით
(დამუშავებული
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წყლის მეურნეობისა და საინჟინრო
ეკოლოგიის ინსტიტუტისა და აგრარული უნივერსიტეტის სასოფლო - სამეურნეო
მელიორაციის კათედრის მიერ).
ზემოთაღნიშნული კულტურების
რეგიონში შეადგენს Qნეტო = 800 მ3 .

რწყვის

ნორმა

(ნეტო)

სამცხე-ჯავახესტვის
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საჭიროა განვსაზღვროთ სარწყავი არხში საჭირო წყლის ხარჯი.
Wნეტო

W ბრუტო=ηფართობი ×ηშიდაქსელის × ηგამანაწ.არხების × ηტექნიკის

𝜂 ფართობის = 0,82 ფართობზე წყლის გამოყენების კოეფიციენტი საშუალო
მექანიკური შემადგენლობის ნიადაგებისთვის, რთული მოუშანდაკებელი
რელიეფის პირობებში;
𝜂 შიდაქსელის = 0,95 შიდასამეურნეო სარწყავი ქსელის მ.ქ.კ. საშუალო
მექანიკური შემადგენლობის ნიადაგისთვის.
𝜂 გამანაწ. არხისთვის = 0,90 გამანაწილებელი არხების მ.ქ.კ.
𝜂 ტექნიკური = 0,9 საშუალო ტექნიკური მდგომარეობის სისტემებისთვის
მორწყვის ნორმა W ნეტო = 800 მ3 (ერთჯერადი მორწყვა)
W ბრუტო = 800/(0,9×0,95×0,9×0,9) = 800/0,6925 = 1155 მ3
W ბრუტო = 1155 მ3 საჭიროა ერდჯერადად 1 ჰა სასოფლო - სამეურნეო სავარგულის
მოსარწყავად.
სათავე ნაგებობიდან იმირასანის მაგისტრალური სარწყავ არხს, ყოველი 1
ჰექტრისთვის უნდა მივაწოდოთ W ბრუტო = 1155 მ3/წმ სარწყავი წყალი 15 დღე/ღამის
განმავლობაში, ერთჯერად მორწყვაზე.
აქედან გამომდინარე წყლის საანგარიშო ხარჯი არხის დასაწყისში ყოველი
ჰექტრისთვის უნდა შეადგენდეს:
Q= 1155 : 15დღე/ღამე : 24სთ. : 3600წმ = 0,00089 მ3/წმ= 0,89ლ/წმ

სარეაბილიტაციო მონაკვეთში საჭირო წყლის ხარჯის ანგარიში
კლდეწნისის არხი, რეაბილიტაციის შემდეგ, სარწყავი წყლით უნდა მოემსახუროს
160ჰა სასოფლო - სამეურნეო სავარგულს.
საპროექტო წყალსატარი არხის ოპტიმალური განივი კვეთის შერჩევისათვის,
სარეაბილიტაციო მონაკვეთი პირობითად დაიყო 2 მონაკვეთად:
მაგისტრალური არხი (პკ 1+00- პკ 1,4+219) ---101 ჰა, საჭირო წყლის ხარჯი 0,089
მᵌ /წმ
განშტოება (პკ 2,0+00- პკ 2,4+036) ---58,5 ჰა, საჭირო წყლის ხარჯი 0,051 მᵌ /წმ
მიწოდება 0,15 მᵌ /წმ,საჭიროა 0,14 მ²/წმ.
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საჭირო წყლის მიწოდება სატუმბო სადგურიდან უზრუნველყოფილია.

9. საპროექტო ღონისძიება
პროექტს საფუძვლად დაედო შ.პ.ს. „საქართველოს მელიორაცია“-ის მიერ
ჩატარებული ტოპო-გეოდეზიური, აზომვითი და საარქივო მასალები. პროქტით
გათვალისწინებულია კლდეწნისის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის სატუმბო
სადგურის და სადაწნეო მილსადენის რეაბილიტაცია.
შესასრულებელი საპროექტო სამუშაოთა ჩამონათვალი გამოიკვეთა ადგილზე
შესწავლის შედეგად. მუშა პროექტი ითვალისწინებს არსებული დაზიანებული
სადაწნეო მილების გამოცვლას, ასევე ითვალისწინებს ტუმბო აგრეგატის ტიპი
ტუმბო ТКF 100-250, წარმოებლობით Q=160მᵌ /სთ=44,4ლ/წმ სიმაღლის აწევით H-62მ,
ძრავის სიმძლავრე P=55კვტ. n=3000ბრ/წთ. 0,4კვ. შეცვლას ტუმბო აგრეგატით ტიპი
ТКF 80-250, წარმოებლობით Q=200მᵌ /სთ=55,6ლ/წმ სიმაღლის აწევით H-90მ, ძრავის
სიმძლავრე P=75კვტ. n=3000ბრ/წთ. 0,4კვ. შესაბამისად ცვლილებები გაუკეთდება
ტუმბო-აგრეგატების მკვებავ ძალოვან კაბელებს და მართვის ფარის სარელეო
დაცვებს.
აღნიშნულმა ცვლილებამ გამოიწვია ტუმბო აგრეგატების სადაწნეო მილსადენის
მექანიკურ განლაგებაში და საჭიროდ ჩავთვალედ Ø-500მმ ფოლადის მილისგან
მოგვეწყო კოლექტორი.
საანგარიშო მონაცემების საფუძველზე სამი ცალი ტუმბოსთვის მილების კვეთი
კოლექტორის Ø-500მმ შემდეგ მიღებულია სწორნაკერიანი 2 ცალი მილი d=325X7 მმ
და d=530X6 მმ ГОСТ-10704-91, В-Ст3пс ГоСТ10716-76 (იხილეთ სადანწეო მილსადენის
გაანგარიშება). მილსადენების კედლის სისქე შერჩეულია სათანადო ანგარიშის
საფუძველზე (ანგარიში პროექტს თან ერთვის)
საპროექტო მილების საერთო სიგძე შეადგენს L=472 მეტრს.
№1 მონაკვეთი სადაწნეო მილები სატუმბოდან გალერეამდე (პკ0+00÷პკ1+20) ორი
ტოტი Ø 325*7 სიგრძე შეადგენს L=120x2=240 მეტრს.
№2 მონაკვეთი სადაწნეო მილები გალერეიდან გზამდე (პკ2+25÷პკ3+25) ორი ტოტი Ø
325*7 სიგრძე შეადგენს L=100x2=200 მეტრს.
№3 მონაკვეთი სადაწნეო მილი გზის გადაკვეთაზე გალერეიდან
(პკ3+25÷პკ3+57) ერთი ტოტი Ø 530*6 სიგრძე შეადგენს L=32 მეტრს.

გზამდე

სარკინიგზო მაგისტრალის ქვეშ მოწყობილი სადაწნეო მილები ახალია, მათი
მთლიანი სიგრძე შეადგენს L=105*2=210 მეტრს.
სადაწნეო მილსადენი მთელ სიგრძეზე იფარება გაძლიერებული იზოლაციით
(ვიზოლი).მილსადენის გასაყვანად ხდება ტრანშეის გათხრა სიღმით 1,32სმ, ფსკერის
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სიგანით 1,2-1,70მ, ტრანშეის ფერდების დამუშავება ხდება 1:0,25-თან. მასზე იდება
სადაწნეო მილები, რომელიც შემდგომში მთლიანად იფარება ადგილობრივი
გრუნტით, რის შემდეგაც ხდება დანარჩენი გრუნტის ადგილზე მოსწორება.
მილსადენების ტრანშეის ზომები შერჩეულია მილსადენის ჩაღრმავებისა და
გრუნტის მახასიათებლების გათვალისწინებით,სათანადო ნორმატიული
დოკუმენტების საფუძველზე. ვინაიდან მილსადენები ძირითადად გადის თიხოვან
გრუნტებში, მილსადენის ძირში დამატებითი გრუნტის ბალიშის მოწყობა
გათვალისწინებული არ არის, ხდება მხოლოდ ტრანშეის პროფილირება.
ამოღებული დაზიანებული ფოლადის მილსადენები დასაწყობდება დამკვეთის მიერ
მითითებულ ადგილზე. საპროექტო სადაწნეო მილსადენების მოწყობის შემდეგ
ხდება სადაწნეო მილსადენის ჰიდრავლიკური გამოცდა.
თექნიკური სპეციფიკასია
-მილსადენების სექციებისა და სახაზო არმატურის შედუღება მოხდეს ГОСТ 16037-80ის მიხედვით.
- მილსადენის დავა განგორციელდეს ГОСТ 9.015-74is და СНиПIII-42-80-ის
მიხედვით.
სამი ცალი Q=200 მ3/სთ, H=90მ P=75კვტ. ასევე მოწყობილია ვაკუმ ტუბო Q=1-1,5
მ3/სთ, H=18 მ,
ძრავი АИР112М4, 5.5 კვატ, 380 ვ.
სატუმბო სადგურში უნდა მოხდეს არსებული სატელფერე ხაზის დემონტაჟი,
არსებული კარები უნდა ამოშენდეს და გაიჭრას ახალი კარები, სატელფერე ხაზი უნდა
დამონდაჟდეს ტუმბო-აგრეგატების ღერძზე
სატუმბი სადგურის და სატრანსფორმატორო შენობის სახურავის წინა და უკანა
მხარეზე (ტორსი) გათვალისწინებულია შეფიცვრა და შეღებვა.
მართვის კარადაში არ არის დაყენებული ამპერმეტრები, აუცილებელია ყველა
მართვის კარადაში მოეწყოს ამპერმეტრი შესაბამისი დენის ტრანსფორმატორით,
რომელიც უნდა შეირჩეს აგრეგატის დადგმული სიმძლავრის მიხედვით.
ძალოვანი კაბელები რომლებიც განთავსებულია გოფრირებულ მილში უნდა
განლაგდეს სწორხაზოვნად და დამაგრდეს იატაკზე.
შეძენილ უნდა იქნას სარეზერვო ვაკუუმტუმბო და დამონტაჟდეს მუშა რეჟიმში.
შენიშვნა: ერთი ცალი ტუმბო აგრეგატის TKF 80-250 Q=200მ³/სთ H=90მ P=75კვტ. 0
n=3000ბრ/წთ; 0.4 კვ მოწოდებული იქნება დამკვეთის მიერ.

_________________________________________________________________
საქართველო ქ. თბილისი, გ. გულუას ქ. #6
ტელ: 2 48 01 00. e-mail:info@ag.ge web:www.ag.ge

„კლდეწნისის სატუმბო სადგურის სადაწნეო მილსადენის და სატუმბო სადგურის რეაბილიტაციის
დეტალური საინჟინრო პროექტი

10. სადაწნეო მილსადენის გაანგარიშდა სატუმბო სადგურისთვის
პროექტი: კლდეწნისის სატუმბო სადგურის სადაწნეო მილსადენის შეცვლა“
მიღებულია 3(სამი) ტუმბო ТКF 80-250,მწარმოებლობით Q=200მᵌ /სთ=55,6ლ/წმ
სიმაღლის აწევით H-90მ, V=380ვ, P=75კვტ.
საერთო მწარმოებლობა სატუმბო სადგურის შეადგენს Qნ.სტ=55,6x3=166.8ლ/წმ.
სატემბო სადგურიდან საავტომობილო გზამდე მოწყობილია ორი ფოლადის მილი
სიგრძით 358მ,დიამეტრით d=300მმ.
ავანკამერის ძირის ნიშნულია 946,14,ზედა 948,98. აკვედუკის წყლის სიღრმე უნდა
შეადგენდეს 2,0მ და უნდა იყოს 948,14მ ნიშნულზე.
საავტომობილო გზის ნიშნული შეადგენს 978.0მ, მილის ზედა ნიშნული 977,00მ.
დავადგინოთ დაწნევის დანაკარგი მილში ავანკამერიდან საავტომობილო
გზამდე. შეველიოვის ცხრილიდან ორ მილისათვის d=300მ როცა ხარჯია
Q=166.8/2=83.4ლ/წმ
1000i=5.98 V=1.1მ/წმ
5,98
× 358 × 1,1 = 2,35 მ.
1000
გეომეტრიული დაწნევა შეადგენს Hგ=977,00-948,14=28,86მ
∆ℎდან =

მანომეტრიული დაწნევა Hმ=28,86+2,35=31,21მ
პირველ ჭამდე რომელიც განლაგებულია საავტომობილო გზიდან 352მ, ხარჯი
შეადგენს Q166.8ლ/წმ (ლიტონის მილში დიამეტრით d500მმ)
დავადგინოთ დაწნევის დანაკარგი პირველ ჭამდე (როცა Q=166.8ლ/წმ, d500მმ
მილისათვის 1000i=1,71 V=0,8მ/წმ)
1,71
× 352 × 1,1 = 0,66 მ.
1000
გეომეტრიული დაწნევა შეადგენს Hგ=1007,00-977,00=30,00მ
∆ℎდან =

მანომეტრიული დაწნევა Hმ=30+0,66=30,66მ
პირველ ჭიდან 155.0მ დაშორებით განლაგებულია მეორე ჭა,პირველი ჭა ემსახურება
101გა (63%) სარწყავ ფართობს ,მეორე ჭა-58,5გა (37%) შესაბამისად პირველ ჭას
მიეწოდება წყლის ხარჯი Q1=166.8X0.63=105ლ/წმ
მეორეს მიეწოდება Q2=166.8X0.37=61,8ლ/წმ.
დავადგინოთ ხარჯის დანაკარგი პირველ ჭიდან მეორე ჭამდე, როცა Q2=61,8ლ/წმ და
d=300მ. შეველოვის ცხრილიდან 1000i=3,42 V=0,82მ/წმ
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3,42
× 115,0 × 1,1 = 0,43 მ.
1000
გეომეტრიული დაწნევა შეადგენს Hგ=1024,00-1007,00=17,00მ
∆ℎდან =

მანომეტრიული დაწნევა Hმ=17,00+0,43=17,43მ
საერთო მანომეტრიული დაწნევა შეადგენს
Ʃ Hმ=31,21+30,66+17,43=79,30მ
ამ სადაწნეო მონაცემების თანახმად თითო ტუმბის მახასიათებლები უნდა
დატუმბოს Q=235მᵌ /ს , სადაწნეო სადგური Qს.სტ=3X235=705მᵌ /ს ,ამრიგად
წყლის სიჩქარე სადაწნეო მილსადენში შეადგენს V=0.8-1.1მ/წმ.
იმისათვის რომ წყალი ავიდეს მეორე ჭამდე როცა პირველი ჭის საკვალთი
გაღებულია სადაწნეო მილში (d300მმ) აუცილებელია დაყენდეს დიაფრაგმა.
დავადგინოთ დიაფრაგმის დიამეტრი

𝑃1−𝑃2

h=

𝜌𝚐

სადაც 𝜌 -სითხის სიმკრივეა
-თავისფალი ვარდნის აცქარება.
17,07∗104 −2,94∗10⁴

h=

998,2∗9,81

=14,43მ

წყლის სიჩქარე მილში დიაფრაგმის მერე

V=

4𝑄
𝜋𝑑²

=

4∗0.105
3.14∗0.3²

ვეისბახის ფორმულით
გვაქს ƺ დიაფ.=

2𝑔ℎ
𝑉²

=

როცა Q=105ლ/წმ. უდრის

=1.49მ/წმ
h=ƺ

2∗9.81∗14.43
1.49²

𝑉²
2𝑔

=127.52

ამ მონაცემების მჰიშვნელობა ƺ დიაფ. შეადგენს ფარდობების შეფარდებას

n=

𝑑²

რომელიც დგინდება ƺ დიაფ.=(

1

− 1 )²=127.52

𝑛𝚐
0,043
სადაც დგინდება შეკუმშვის კოეფიციენტი Ɛ =0,57+
1,1−𝑛

მაშასადამე

[

𝐷²

1
𝑛(0,57+

0,043
)
1,1−𝑛

− 1 ]²=127,52

1
𝑛(0,57+

0,043
)
1,1−𝑛

=11,29+1=12,29
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1=7,01n+

0.528

1.1−𝑛

1.1-n=7.71n-7.01n²+0.528n
7.01n²-9.238n+1.1=0

n²-1.318+0.157=0

n=0.659-√0.43 − 0.157=0.659-0.526=0.133
დავადგინოთ დიაფრაგმის დიამეტრი
d=D√𝑛=0.3√0.133=0.3*0.365=0.109მ
ნაკადის შეკუმშვის კოეფიციენტი
0.043
Ɛ =0,57+
=0,57+0,044=0,614
1.1−0,133
შესაბამისად სადაწნეო მილსადენში (d300მმ) რომელიც მიემართება პირველ
ჭამდე უკეთდება 109მმ დიაფრაგმა 10მ დაშორებით ჩამკეტამდე.დიაფრაგმის
სისქე მიღებულია არა ნაკლებ 5მმ.

11. ფოლადის მილსადენის კედლის სისქის გაანგარიშება
პროექტი:,, ახალციხის მინიციპალიტეტში სოფელ კლდეწნისის მექანიკური აწევის
სარწყავი სისტემის სადაწნეო მილსადენის შეცვლა“
მოცემულობა:
- სადაწნეო მილსადენის დიამეტრი - 325 მმ.
- მილსადენის შიდა კვეთის ფართი - 0.0789 მ2.
- მილსადენის ფოლადის მარკა - Ст3пс.
- მილსადენის სიგრძე - 256,00 მ
- აწევის გეომეტრიული სიმაღლე - 90 მ
- ჰიდრავლიკური დანაკარგი - 14.75
- წყლის ხარჯი მილსადენში - Q=380 მ3/სთ = 0.111 მ3/წმ.
- მაქსიმალური დაწნევა (ტუმბოს მიერ განვითარებული) – Po=90.0 მ = 9.0 ატმ.
- 1. დამატებითი წნევა მილსადენში შესაძლო ჰიდრავლიკური დარტყმის
შემთხვევაში:
∆𝑷 = 𝝆 ∗ 𝒄 ∗ 𝑽𝒐
𝜸

𝝆=𝒈=

𝟏𝟎𝟎𝟎 კგ/მ𝟐
𝟗,𝟖 მ/წმ𝟐

𝑪=

= 𝟏𝟎𝟐, 𝟎𝟒 კგწმ𝟐/მ𝟒

𝟏𝟒𝟐𝟓
𝑬𝟏 𝑫𝒐
√𝟏 + 𝑬𝟐 ∗ 𝜹

𝑬𝟏 = 𝟐. 𝟎𝟕 ∗ 𝟏𝟎𝟖 კგ/მ𝟐
𝑬𝟐 = 𝟐. 𝟏 ∗ 𝟏𝟎𝟏𝟎 კგ/მ𝟐
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𝑬𝟏
= 𝟎. 𝟎𝟏
𝑬𝟐
𝑫𝒐 = 𝟑𝟐𝟓 მმ
𝜹 = 𝟖 მმ
𝟏𝟒𝟐𝟓
𝑪=
= 𝟏𝟏𝟗𝟕. 𝟒𝟖 მ/წმ
√𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟏 ∗ 𝟑𝟐𝟓/𝟖
𝑸
𝑽𝒐 =
𝒘
𝟎.𝟏𝟏𝟏
𝑸 = 𝟒𝟎𝟎 მ𝟑/სთ = 𝟎, 𝟏𝟏𝟏 მ𝟑/წმ𝑽𝒐 = 𝟎.𝟎𝟕𝟖𝟗 = 𝟏. 𝟒𝟏 მ/წმ
∆𝑷 = 𝟏𝟎𝟐. 𝟒 ∗ 𝟏𝟏𝟗𝟕. 𝟒𝟖 ∗ 𝟏. 𝟒𝟏 = 𝟏𝟕𝟐𝟖𝟗𝟕 კგ/მ𝟐 = 𝟏𝟕, 3 კგ/სმ𝟐.
სრული დაწნევა მილსადენში ჰიდრავლიკური დარტყმის დროს:
𝑷 = 𝑷𝒐 + ∆𝑷 = 17,3 + 17.3 = 37,6 კგ/სმ𝟐

ჰიდრავლიკური დარტყმის სრული პერიოდი:
𝟒𝑳 𝟒 ∗ 𝟖𝟐𝟎
𝟐𝑳𝒐 =
=
= 𝟐. 𝟕𝟒 წმ
𝑪
𝟏𝟏𝟗𝟕
2. მილის კედლის სისქის ანგარიში - СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность
стальных трубопроводов:
რადგან

𝑅𝑦∗𝛾𝑛
𝑅𝑢∗𝛾𝑐

2173,91∗1

= 3304,35∗0,85 = 0,774 ≥ 0.77

ვიყენებთ ფორმულას:
𝒕=

𝜸𝒇 ∗ 𝝁 ∗ 𝑷 ∗ 𝑫
𝟐(𝑹 + 𝜸𝒇 ∗ 𝑷)

Ru - ფოლადის მილის საანგარიშო დროებითი წინაღობა;
Ry - ფოლადის მილის საანგარიშო დენადობის ზღვარი;
საანგარიშო მონაცემები მიიღება ფორმულებით:
𝑅𝑢 =

𝑅𝑢𝑛
𝛾𝑡𝑢 ∗ 𝛾𝑚

𝑅𝑦 =

𝑅𝑦𝑛
𝛾𝑡𝑦 ∗ 𝛾𝑚

Run - ფოლადის მილის ნორმატიული დროებითი წინაღობა - ГОСТ 10706-76 -ის
მიხედვით
- 3800 კგძ/სმ2.
Ryn - ფოლადის მილის ნორმატიული დენადობის ზღვარი - ГОСТ 10706-76 -ის
მიხედვით
- 2500 კგძ/სმ2.
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gf - მილსადენის დატვირთვის საიმედოობის კოეფიციენტი - СНиП 2.04.12-86,
ცხრილი
1 -ის მიხედვით 1,15.gm - მილსადენის მასალის საიმედოობის კოეფიციენტი СНиП 2.04.12-86, ცხრილი 2
მიხედვით - 1,15.
gc - მილსადენის მუშაობის პირობის კოეფიციენტი - СНиП 2.04.12-86, ცხრილი 5 ის
მიხედვით - 0,85.
gn - მილსადენის საიმედოობის კოეფიციენტი - СНиП 2.04.12-86, ცხრილი 4 - ის
მიხედვით - 1,0.
gtu და gty - მილსადენის მასალის საიმედოობის შემასწორებელი კოეფიციენტი СНиП 2.04.12-86, ცხრილი 3 - ის მიხედვით, შესაბამისად - 1,0 და 1,0.
gu - СНиП 2.04.12-86, პუნქტი 4.5 მიხედვით - 1,3.
აქედან გამომდინარე:
3800
𝑅𝑢 =
= 3304,35 კგძ/სმ2
1 ∗ 1,15
𝑅𝑦 =

2500
= 2173,91 კგძ/სმ2
1 ∗ 1,15

h - СНиП 2.04.12-86 -ის მიხედვით, ფოლადის მილებისათვის - 1,0.
P - წნევა მილსადენში; P=Po+DP=26.3 ატმ
D - მილსადენის ნომინალური დიამეტრი - 30.9 სმ.
𝑅=

𝑅𝑢 ∗ 𝛾𝑐 3304.35 ∗ 0.85
=
= 2160.54 კგძ/სმ2
𝛾𝑢 ∗ 𝛾𝑛
1.3 ∗ 1
𝟏.𝟏𝟓∗𝟏∗𝟐𝟔.𝟑∗𝟑𝟎.𝟗

აქედან გამომდინარე: 𝒕 = 𝟐(𝟐𝟏𝟔𝟎,𝟓𝟒+𝟏.𝟏𝟓∗𝟐𝟔.𝟑.) = 𝟎. 𝟐𝟏𝟑 სმ = 𝟐. 𝟏 მმ
ანგარიშით მიღებული ფოლადის მილის კედლის სისქე - 2.1 მმ.
გარდა ამისა, СП 33.13330.2012 Расчет на прочность стальных трубопроводов,
პუნქტი 8.1 -ის მიხედვით, ფოლადის მილსადენის სისქე ინდა იყოს 1/100 D,
ანუ - 6,16 მმ.
საპროექტო მილსადენის კედლის სისქე პროექტით გათვალისწინებულია 7 მმ.

12. მშენებლობის ორგანიზაცია
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მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტით გათვალისწინებულია ახალციხის
მუნიციპალიტეტში სოფ.კლდეწნისის მექანიკური აწევის სარწყავი სისტემის
სატუმბო სადგურის სადაწნეო მილსადენის რეაბილიტაცია. მშენებლობის
ორგანიზაციის პროექტი შესრულებულია მოქმედი სამშენებლო ნორმების და
სახელმწიფო სტანდარტების მიხედვით.

სამშენებლო მოედნის კლიმატოლოგია
სამშენებლო მოედნის კლიმატური მონაცემები აღებულია, საქართველოს
ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ბრძანების: (№1-1/1743 2008 წლის 25
აგვისტო), „დაპროექტების ნორმების - „სამშენებლო კლიმატოლოგია“ “ -ს
საფუძველზე.
სამშენებლო მოედანი მიეკუთვნება III ბ სამშენებლო-კლიმატურ რაიონს;
ჰაერის ტემპერატურა;
-

წლის საშუალო -9.00

-

აბსოლიტური მინიმუმი - 320

-

აბსოლიტური მაქსიმუმი +390
ნალექიას რაოდენობა:

-

ნალექების რაოდენობა წელიწადში-542მმ

-

ნალექების დრეღამური მაქსიმალური-62მმ
თოვლის საფარი:

-

თოვლის საფარის წონა- 0,68კპა

-

თოვლის საფარის დღეთა რიცხვი -49

ქარის წნევა

- ქარის წნევის ნორმატიული მნიშვნელობა 15 წელიწადში ერხელ -

0,48 კპა;
სამუშაოთა წარმოების პროექტს ამუშავებს სამშენებლო ორგანიზაცია.
1. მშენებლობის ხანგძლივობა -2თვე. მოსამზადებელი პერიოდი- 5დღე.
2. საპროექტო სადაწნეო მილსადენის მშენებლობის ეტაპები:
_________________________________________________________________
საქართველო ქ. თბილისი, გ. გულუას ქ. #6
ტელ: 2 48 01 00. e-mail:info@ag.ge web:www.ag.ge

„კლდეწნისის სატუმბო სადგურის სადაწნეო მილსადენის და სატუმბო სადგურის რეაბილიტაციის
დეტალური საინჟინრო პროექტი

ძირითადი სამშენებლო - სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე მიმდინარეობს
მოსამზადებელი სამუშოები, რომლის დროსაც ხდება
-

სამშენებლო მოედნის მოწყობა;
სამშენებლო მასალების, მექანიზმების და ხელსაწყოებბის შემოზიდვა
დასაწყობება.

ძირითადი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები მიმდინარეობს ეტაპებად, სადაწნეო
მილის დასაწყისიდან პკ0+00-დან მილის დასასრულამდე 3+57-მდე. სადაწნეო
მილსადენის მშენებლობის ძირითადი ეტაპი ითვალისწინებს შემდეგ სამუშაოებს:
-

ტრანშეის დამუშავება;
არსებული მილის გაშიშვლება;
არსებული მილების დემონტაჟი;
გარსაცმი მილების ჩაჭნეხვა ავტოგძის ქვეშ საპროექტო მილის გასატარებლად;
მილსადენების მოწყობა;
გაძლიერებული იზოლაციის მოწყობა;
სადაწნეო მილსადენის გამოცდა;
ტრანშეის ამოვსება;
ძირითადი სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების დამთავრების შემდეგ
წარმოებს სალიკვიდაციო სამუშაოები;
დროებითი ნაგებობის დემონტაჟი და გატანა სამშენებლო მოედნიდან;
სამშენებლო ტერიტორიის დასუფთავება;
სამშენებლო ნაგვის გატანა;
სატუმბო სადგურის რეაბილიტაცია.

მექანიზმების მოთხოვნილების უწყისი
##
სამუშაოს დასახელება

განზ.

რაოდენობა

შენიშვნა

1

2

3

4

5

1

Eექსკავატორით 0,65მ3

ც

1

2

საავტომობილო ამწე 10 ტ

ც

1

3

თვითმცლელი

ც

1

4

ბორტიანი ავტომანქანა

ც

1
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5

სანგრევი ჩაქუჩები

ც

1

6

კომპრესორი

ც

1

7

შემდუღბელი აპარატი

ც

1

სამშენებლო მასალები უნდა იყოს სერტიფიცირებული. შემოტანილი სამშენებლო
მასალების და ნაკეთობანის სერტიფიკატების შესაბამისობა და ხარისხი
წარმოადგენენ საშემსრულებლო დოკუმენტაციის განუყოფელ ნაწილს.
მშენებლობაზე გამოყენებული ძირითადი სამშენებლო მასალების მიწოდების
წყაროებია: ქ ახალციხ

მოსამზადებელი სამუშაოები-ძირითად სამუშაოთა წარმოების დაწყებამდე
სრულდება მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები СНиП 3.01.01-85 «Организация
строительного производства» მოთხოვნის შესაბამისად:
 სათავსოები

ხელსაწყოების

შენახვისათვის

და

მუშაკთა

საყოფაცხოვრებო

დანიშნულებისათვის
 მოედანი ფარდულით-სამშენებლო მექნიზმებისათვის
აგრეთვე გათვალისწინებულია:
 მშენებლობის უზრუნველყოფა საპროექტო-სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციით
 მშენებლობისთვის გეოდეზიური დაკვალვის საფუძვლის შესრულება
 სამუშაოთა წარმოების პროექტის დამმუშავება
 მოწყობილობების და ინვენტარის შემოწმება და გამოცდა
 მუშებისათვის და ტექნიკურ მუშაკთათვის საპროექტო დოკუმენტაციის და
სამუშაოთა წარმოების პროექტის გაცნობის მეცადინეობის ჩატარება
 მუშებისთვის სამუშაოთა წარმოების, უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო
უსაფრთხოების წესებზე ინსტრუქტაჟის ჩატარება
 დროებითი საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ობიექტის მახლობლად პირველადი
ხანძარჩამქრობი

ხელსაწყოების

ფარის

უზრუნველყოფა

მოცულობის მოწყობა სახანძრო ჰიდრანტით
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და

დროებითი

„კლდეწნისის სატუმბო სადგურის სადაწნეო მილსადენის და სატუმბო სადგურის რეაბილიტაციის
დეტალური საინჟინრო პროექტი

ძირითადი სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოების წარმოება
სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები უნდა შესრულდეს მოქმედი სამშენებლო ნორმების და
წესების შესაბამისად
მუშა დღის ხანგრძლივობად მიღებულია სტანდარტული 8 საათიანი სამუშაო დღე.
სამუშაოთა წარმოება უნდა შესრულდეს სათანადო სახელმწიფო სტანდარტებით
მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია, მშენებლობის მართვა და მისი შესრულების
შემოწმება ევალება გენერალურ მენარდე ორგანიზაციას.მენარდე ორგანიზაცია

მოცემული პროექტის საფუძველზე თავის ძალებით ამუშავებს სამუშაოთა
წარმოების პროექტს (ППР).
სამუშაოთა წარმოების პროექტში დაზუსტებული უნდა იქნას სამუშაოთა შესრულების
ხანგრძლივობა, სამუშაოთა წარმოების ეფექტური მეთოდები, უსაფრთხოების,
ხანძარსაწინააღმდეგო და შრომის დაცვის წესები.

13. სამუშაოთა შესრულების ხარისხი
მოქმედი ნორმატივების თანახმად, სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის საწარმოო
შემოწმება ჩვენ შემთხვევაში მოიცავს:
 ცალკეული სამშენებლო საწარმოო ოპერაციული პროცესების შემოწმებას;
 სამშენებლო სამუშაოთა მიღების შემოწმებას;
შემოსული მუშა დოკუმენტაციის შემოწმება წარმოებს მისი კომპლექტურობის,
სამუშაოთა წარმოებისთვის საჭირო ტექნიკური ინფორმაციის საკმარისობის და
ტექნოლოგიური გადაწყვეტილების თვალსაზრისით.
მიღებული მასალის შემოწმება წარმოებს დათვალიერებით, თუ რამდენად
შეესაბამებიან ისინი შესაბამის სტანდარტებს ან სხვა ნორმატიულ დოკიმენტებს და
საპროექტო დოკუმენტაციის მოთხოვნებს, აგრეთვე პასპორტების, სერთიფიკატების
მონაცემების გაანალიზებით
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სამუშაოთა შესრულების პროცესი ან წარმოების ოპერაციები მოწმდება
ოპერაციული შემოწმებით და უნდა უზრუნველყოს დეფექტების დროული
გამომჟღავნება და მათი გასწორება.
ცალკეული სამშენებლო საწარმოო პროცესების ოპერაციული შემოწმებით
დგინდება მათი შესრულების ტექნოლოგიური შესაბამისობა მუშა პროექტთან,
სამშენებლო ნორმებთან, წესებთან და სტანდარტებთან.
სამუშაოთა წარმოების პროექტის შემადგენლობაში დამუშავებული
ოპერაციული შემოწმების სქემები, როგორც წესი, უნდა შეიცავდეს კონსტრუქციის
ესკიზებს დასაშვები გადახრების სიდიდის ჩვენებით, ოპერაციების ჩამონათვალს,
სამუშაოთა მწარმოებლის მიერ შემოწმების ფარგლებში, იმის გათვალისწინებით,
რომ აუცილებლობის შემთხვევაში ჩაერთონ სამშენებლო ლაბორატორია,
გეოდეზიური და სხვა სპეციალური შემოწმების სამსახურე

14. უსაფრთხოება და შრომის დაცვა
ყველა

სამშენებლო-სამონტაჟო

სამუშაოები

უნდა

შესრულდეს

მოქმედი

უსაფრთხოების ტექნიკის ნორმების სრული დაცვით, საქართველოში არსებული
მოთხოვნების და ნორმების დაცვით:
СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»;
СНиП Ш-4-80 «Техника Безопасности в строительстве»;
სამუშაოთა წარმოების პროექტის (ППР) გარეშე სამუშაოთა წარმოება არ დაიშვება.
სამუშაოთა დაწყებამდე მომუშავე პერსონალმა უნდა გაიაროს საწყისი
ინსტრუქტაჟი ტექნიკური უსაფრთხოების, ხანძარსაწინააღმდეგო და საწარმოო
სანიტარიის ინსტრუქტაჟები სამუშაო ადგილზე.
დროებითი ელექტროქსელები შესრულებული და ექსპლუატაციაში უნდა
იქნან ტექნიკური პირობების და “Правилам устройства
მოთხოვნათა მკაცრი დაცვით. უსაფრთხო

სამუშაოთა
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электроустановок”
წარმოების
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მარეგლამენტირებელი დოკუმენტების-საუწყებო სამშენებლო ნორმების, ტექნიკური
პირობების, ინსტრუქციების და ა. შ. გათვალისწინებით.

მოთხოვნები რესურსებზე

#

1
1-1

teqnikuri resursebis dasaxeleba ganzomilebis
erTeuli

raodenoba

Sromatevadoba
Sromis danaxaRZebi

kac/dRe

გამოყენებული ნორმატიული დოკუმენტები
СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные систимы и сооружения
СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкций
СНиП 3.03.01-87 Несушие и ограждаюшие конструкции
პნ 01.05-08 სამშენებლო კლიმატოლოგია
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15.ფოტოსურათები
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