შ.პ.ს “ტრანს ელექტრიკა”/ Salini Construttori SpA

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური
საინჟინრო–გეოლოგიური კვლევები სამშენებლო უბანზე და
პროექტის განახლებული ვერსია

კაშხლის საპროექტო და კონსტრუქციული გაანგარიშება

AT/AA/RMG /5186/4004

Rue du Lac 33, P.O. Box
1020 Renens VD 1 – Sveicaria

რენანი, 2013 წლის 6 მაისი

tel: + 41 21/637 15 13
faqsi: + 41 21/637 15 08

el. fosta: stucky@stucky.ch
veb-gverdi: www.stucky.ch

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები უბანზე და პროექტის განახლებული ვერსია
კაშხლის საპროექტო და კონსტრუქციული გაანგარიშება

5186/4004

სარჩევი
1. ძირითადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ ............................................................................................ 7
2. შესავალი ....................................................................................................................................................... 9
2.1. წარსულში ჩატარებული კვლევები (2009-2010) .................................................................................. 9
2.2. განახლებული ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება (2012-2013) ............................................... 10
2.3. ანგარიშის სტრუქტურა ......................................................................................................................... 11
3. საპროექტო კრიტერიუმები ..................................................................................................................... 12
3.1. მონოლითური ბეტონის მექანიკური თვისებები ............................................................................. 12

ცხრილი 3-1. ხუდონის თაღოვანი კაშხლის მონოლითური ბეტონის საპროექტო მახასიათებლები
........................................................................................................................................................................... 13

სურ. 3-1. მოთხოვნილი სიმტკიცის განსაზღვრისას გამოყენებული ორღერძა კუმშვის მომვლები
........................................................................................................................................................................... 14
3.2. სამთო მასივის მექანიკური თვისებები .............................................................................................. 15
3.2.1. წარსულში მომზადებული ტექნიკურ-ეკონომიკური პროექტი (2009-2010) ............................. 15
3.2.2. განახლებული ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება (2012-2013) ............................................ 16

ცხრილი 3-2. ხუდონის თაღოვანი კაშხლის ქანის საფუძვლის საპროექტო მექანიკური თვისებები
........................................................................................................................................................................... 18
3.3. საპროექტო სტატიკური დატვირთვები ............................................................................................. 18
3.3.1. გრავიტაციული დატვირთვა ............................................................................................................. 18
3.3.2. ჰიდროსტატიკური დატვირთვა ....................................................................................................... 19

ცხრილი 3-3. საპროექტო წყლის დონე წყალსაცავში...............................................................................19
3.3.3. ნატანის დატვირთვა (S) ...................................................................................................................... 19
3.3.4. თბური დატვირთვა............................................................................................................................. 20

ცხრილი 3-4. ჰაერის საშუალო თვიური ტემპერატურა ხუდონის კაშხლის უბანზე.........................20
ცხრილი 3-5. წყლის საშუალო თვიური ტემპერატურა ხუდონის წყალსაცავში ................................21
3.4. სეისმური დატვირთვა ........................................................................................................................... 21

ცხრილი 3-6. გრუნტის პიკური აჩქარების საშუალო შეწონილი მნიშვნელობები MCE და OBE
შემთხვევაში [10] ............................................................................................................................................22
1

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები უბანზე და პროექტის განახლებული ვერსია
კაშხლის საპროექტო და კონსტრუქციული გაანგარიშება

5186/4004

სურ. 3-2. აჩქარების სიგნალის სპექტრები MCE ჰორიზონტალური და ვერტიკალური
კომპონენტებისთვის (5% მილევა, შეწონილი საშუალო მნიშვნელობები) [10] ..................................22
სურ. 3-3. აჩქარების სიგნალის სპექტრები OBE ჰორიზონტალური და ვერტიკალური
კომპონენტებისთვის (5% მილევა, შეწონილი საშუალო მნიშვნელობები) [10] ..................................22
3.4.1. ჰიდროდინამიკური დატვირთვა...................................................................................................... 23
3.5. საპროექტო დატვირთვის კომბინაციები............................................................................................ 23
3.6. საიმედოობის კოეფიციენტები ............................................................................................................. 24

ცხრილი 3-7. საპროექტო დატვირთვის კომბინაციები და საიმედოობის კოეფიციენტები .............24
4. თაღოვანი კაშხლის ფორმის განსაზღვრა .............................................................................................. 25
4.1. ფორმის განსაზღვრის მიზნით განხილული საპროექტო დატვირთვები .................................... 25
4.2. კაშხლის გამონამუშევრები ................................................................................................................... 25

სურ. 4-1. კაშხლის გამონამუშევრის გეგმის კონცეფცია .........................................................................26
სურ. 4-2. კაშხლის ღერძის ექსკავაციის პროფილი: III ფაზის პროექტისა და განახლებული
პროექტის შედარება ......................................................................................................................................27
4.3. კაშხლის ფორმის განსაზღვრის პროცესში გასათვალისწინებელი შეზღუდვები და
კრიტერიუმები ............................................................................................................................................... 28

სურ. 4-3. მარცხენა მხარეს მდებარე გრავიტაციული ბლოკის სქემატური გამოსახულება და ქანის
პროფილები [2] ...............................................................................................................................................29
4.4. ფორმის ძირითადი ოპტიმიზაცია ....................................................................................................... 29

სურ. 4-4. ხუდონის თაღოვანი კაშხლისთვის დადგენილი მოქნილობის მაჩვენებელი ...................31
4.5. კამარის ირიბულა ................................................................................................................................... 31

სურ. 4-5. კამარის ირიბულა და მთავარი ღერძის გეომეტრიული ზომები .........................................32
სურ. 4-6. კამარის ირიბულას ფორმა III ფაზისა და განახლებული პროექტის მიხედვით ................33
4.6. მთავარი პარაბოლები ............................................................................................................................ 33

სურ. 4-7. კაშხალი (ზედა ხედი) ...................................................................................................................34
5. კაშხალი-საფუძველი-წყალსაცავის სისტემის მოდელირება და დისკრეტიზაცია ........................ 34
5.1. კაშხალი-საფუძველი-წყალსაცავის სისტემის მოდელირება სასრული ელემენტების
მეთოდით ........................................................................................................................................................ 35

სურ. 5-1. სრული მოდელის სასრული ელემენტების ბადე ელემენტის ტიპების მიხედვით ..........36
2

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები უბანზე და პროექტის განახლებული ვერსია
კაშხლის საპროექტო და კონსტრუქციული გაანგარიშება

5186/4004

ცხრილი 5-1. ინფორმაცია ბადის სისტემის მიხედვით ..........................................................................36
სურ. 5-2. სრული მოდელის სასრული ელემენტების ბადე მასალების მიხედვით ...........................37
5.1.1. საფუძველი ........................................................................................................................................... 37
5.1.2. კაშხალი ................................................................................................................................................. 37
5.1.3. წყალსაცავი ........................................................................................................................................... 38
5.1.4. შორი ზონის ზედაპირი ...................................................................................................................... 38
5.1.5. თავისუფალი და ფსკერის ზედაპირები .......................................................................................... 38
5.1.6. სითხისა და კონსტრუქციის საკონტაქტო ზედაპირი ................................................................... 39
6. პროექტის შეფასების პროცედურა.......................................................................................................... 40
6.1. ძაბვის ვექტორის აღნიშვნები ............................................................................................................... 40
6.2. ძაბვის წერტილის აღნიშვნები ............................................................................................................. 40

სურ. 6-1. დატვირთვის შემთხვევების შედარებისთვის გამოყენებული საპროექტო ძაბვის
წერტილები .....................................................................................................................................................40
6.3. დანართებში გამოყენებული აღნიშვნები ........................................................................................... 41
7. კაშხლის პროექტი და ანალიზის შედეგები ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე ............. 42
7.1. საპროექტო დატვირთვის შემთხვევის შედეგები ............................................................................. 42

ცხრილი 7-1. საპროექტო დატვირთვების შემთხვევები: ძირითადი ძაბვები - შეჯამება .................42
ცხრილი 7-2. საპროექტო დატვირთვების შემთხვევები: თხემის გადაადგილებები - შეჯამება......42
7.1.1. საპროექტო დატვირთვა: საკუთარი წონა (ეტაპობრივი მშენებლობა)....................................... 42
7.1.2. საპროექტო დატვირთვა: ძირითადი ჰიდროსტატიკური ძაბვები ............................................. 43

სურ. 7-1. ჰიდროსტატიკური დატვირთვის განაწილება კამარის ირიბულას კვეთზე......................43
7.1.3. საპროექტო დატვირთვა: ტოლქმედი ჰიდროსტატიკური გადაადგილებები .......................... 43
7.1.4. საპროექტო დატვირთვა: ძირითადი ძაბვები ზამთრის ტემპერატურის პირობებში ............. 44
7.1.5. საპროექტო დატვირთვა: ტოლქმედი გადაადგილებები ზამთრის ტემპერატურის
პირობებში ....................................................................................................................................................... 44
7.1.6. საპროექტო დატვირთვა: ძირითადი ძაბვები ზაფხულის ტემპერატურის პირობებში.......... 44
7.1.7. საპროექტო დატვირთვა: ტოლქმედი გადაადგილებები ზაფხულის ტემპერატურის
პირობებში ....................................................................................................................................................... 45
3

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები უბანზე და პროექტის განახლებული ვერსია
კაშხლის საპროექტო და კონსტრუქციული გაანგარიშება

5186/4004

7.1.8. საკუთარი მნიშვნელობის ანალიზი ................................................................................................. 45

ცხრილი 7-3. ცარიელი წყალსაცავის საკუთარი თვისებები ..................................................................45
ცხრილი 7-4. სავსე წყალსაცავების საკუთარი თვისებები ......................................................................46
7.2. სტატიკური დატვირთვის კომბინაციების შედეგები ...................................................................... 47

ცხრილი 7-5. სტატიკური დატვირთვების კომბინაციები: ძირითადი ძაბვები - შეჯამება ..............47
ცხრილი 7-6. სტატიკური დატვირთვების კომბინაციები: თხემის გადაადგილებები - შეჯამება ..47
7.2.1. საპროექტო სტატიკური დატვირთვის კომბინაცია (SU0) ............................................................. 47
7.2.2. სტანდარტული სტატიკური დატვირთვის კომბინაცია 3 (SU3) .................................................. 48
7.2.3. სტანდარტული სტატიკური დატვირთვის კომბინაცია 4 (SU4) .................................................. 49
7.2.4. მოთხოვნილი სიმტკიცე სტანდარტული სტატიკური დატვირთვის კომბინაციებისთვის .. 49
7.3. მონაცემები დინამიკური დატვირთვის კომბინაციისთვის ............................................................ 50

ცხრილი 7-7. დინამიკური დატვირთვის კომბინაციები. ძირითადი ძაბვები - შეჯამება .................50
სურ. 7-8. დინამიკური დატვირთვის კომბინაციები. თხემის მაქსიმალური (მხოლოდ)
დინამიკური გადაადგილებები - შეჯამება. ..............................................................................................51
7.3.1. დინამიკური დატვირთვის საპროექტო კომბინაცია (DUN0) ........................................................ 51
7.3.2. არასტანდარტული დინამიკური დატვირთვის კომბინაცია 3 (DUN3) ....................................... 52
7.3.3. დინამიკური დატვირთვის არასტანდარტული კომბინაცია 4 (DUN4) ....................................... 52
8. დასკვნები და რეკომენდაციები .............................................................................................................. 54
9. გამოყენებული ლიტერატურა ................................................................................................................. 56
დანართები
დანართი I. გეოლოგიური გეგმა და ჭრილები
დანართი II. ზღვრული ტემპერატურული პირობები
დანართი III. OBE და MCE აჩქარების სტატისტიკური მონაცემები
დანართი IV. კაშხლის პროექტი და ანალიზის შედეგები ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე
დანართი 1.e

საკუთარი წონის დატვირთვა. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ზედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 2.e

საკუთარი წონის დატვირთვა. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ქვედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 3.e

FSL ჰიდროსტატიკური დატვირთვა. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ზედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 4.e

FSL ჰიდროსტატიკური დატვირთვა. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ქვედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 5.e

FSL ჰიდროსტატიკური დატვირთვა. დეფორმირებული ფორმა. ზედხედი. თხემის კვეთი.

დანართი 6.e

ზამთრის საპროექტო თერმული დატვირთვა. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ზედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 7.e

ზამთრის საპროექტო თერმული დატვირთვა. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ქვედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 8.e

ზამთრის საპროექტო თერმული დატვირთვა. დეფორმირებული ფორმა. ზედხედი. თხემის კვეთი.
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დანართი 9.e
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ზაფხულის საპროექტო თერმული დატვირთვა. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ზედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 10.e

ზაფხულის საპროექტო თერმული დატვირთვა. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ქვედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 11.e

ზაფხულის საპროექტო თერმული დატვირთვა. დეფორმირებული ფორმა. ზედხედი. თხემის კვეთი.

დანართი 1.f – 12.f

საკუთარი მოდები (ცარიელი წყალსაცავი)

დანართი 1.f – 12.f

საკუთარი მოდები (სავსე წყალსაცავი)

დანართი 1.s

დატვირთვის SU0 კომბინაცია. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ზედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 2.s

დატვირთვის SU0 კომბინაცია. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ქვედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 3.s

დატვირთვის SU0 კომბინაცია. დეფორმირებული ფორმა. ზედხედი. თხემის კვეთი.

დანართი 4.s

დატვირთვის SU3 კომბინაცია. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ზედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 5.s

დატვირთვის SU3 კომბინაცია. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ქვედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 6.s

დატვირთვის SU3 კომბინაცია. დეფორმირებული ფორმა. ზედხედი. თხემის კვეთი.

დანართი 7.s

დატვირთვის SU4 კომბინაცია. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ზედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 8.s

დატვირთვის SU4 კომბინაცია. ძირითადი ძაბვები S1 და S3. ქვედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 9.s

დატვირთვის SU4 კომბინაცია. დეფორმირებული ფორმა. ზედხედი. თხემის კვეთი.

დანართი 1.d

დატვირთვის DUN0 კომბინაცია. ძირითადი ძაბვების S1 და S3 მომვლებები. ზედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 2.d

დატვირთვის DUN0 კომბინაცია. ძირითადი ძაბვების S1 და S3 მომვლებები. ქვედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 3.d

დატვირთვის DUN0 კომბინაცია. დეფორმირებული ფორმა. ზედხედი. თხემის კვეთი.

დანართი 4.d

დატვირთვის DUN3 კომბინაცია. ძირითადი ძაბვების S1 და S3 მომვლებები. ზედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 5.d

დატვირთვის DUN3 კომბინაცია. ძირითადი ძაბვების S1 და S3 მომვლებები. ქვედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 6.d

დატვირთვის DUN4 კომბინაცია. ძირითადი ძაბვების S1 და S3 მომვლებები. ზედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი 7.d

დატვირთვის DUN4 კომბინაცია. ძირითადი ძაბვების S1 და S3 მომვლებები. ქვედა სადაწნეო წახნაგი.

დანართი V. ნახაზები
5186-DAM.001 – ზედხედი
5186-DAM.002 – გეომეტრიული ზომები
5186-DAM.003 – ზედა ბიეფის ნიშნული
5186-DAM.004 – წყალსაშვი მარცხენა ნაპირზე
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სახელი, გვარი

მოვალეობა

მოამზადა:

ანტონ ცენკოვი და ანდრეა აბატი

პროექტის ინჟინრები

შეამოწმა:

ჯულიანო რიბეირო

პროექტის მენეჯერი

დაამტკიცა:

რასელ მაიკლ გუნი

საპროექტო ჯგუფი

შემოწმება

მოამზადა/შეასწორა
(სახელი, გვარი)

ინდექსი
-

თარიღი
პირველი გამოცემა

ა
b

ყოველი მომდევნო ვერსია ცვლის ყველა წინა ვერსიას.
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1. ძირითადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ
წინამდებარე დოკუმენტით წარმოდგენილია ხუდონის ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი კაშხლის
ტექნიკური განხორციელებადობის პროექტი (FLD) და კონსტრუქციული გაანგარიშება.
ტექნიკური
განხორციელებადობის
პროექტის
უპირველესი
ამოცანაა
წარსულში
შემოთავაზებული კაშხლის ტიპის დასაბუთება, ხოლო შემდგომ - შემცირებული მოცულობების
(ბეტონი და ექსკავაცია) ხარჯზე მიღებული სარგებლის დასაბუთება. ანალოგიურად დიდი
მნიშვნელობა ენიჭება კაშხლის ტანსა და კაშხლის საფუძველს. ეს უკანასკნელი განხილულია
ცალკე დოკუმენტით (იხ. მითითება ტექსტში).
შპს „ტრანს ელექტრიკასა“/Salini SpA-სა და შპს „შტუკეს“/შპს „შტუკე კავკასიას“ შორის
გაფორმებული ხელშეკრულების მე-3 პუნქტის თანახმად, კონსულტანტს ევალება გეოტექნიკურ
კვლევებზე დაყრდნობით კაშხლის სასრული ელემენტების რიცხვითი გაანგარიშებისა და
კაშხლის ფორმის ოპტიმიზაციის განახლება ბეტონისა და ექსკავაციის მოცულობის და
ღირებულების გაანგარიშებების მიზნით.
პროექტის თავდაპირველი კვლევები ჩატარდა 1970-იან წლებში საბჭოთა კონსულტანტის,
მოსკოვის „ჰიდროპროექტის“ მიერ, რის შედეგადაც განისაზღვრა პროექტის საერთო გეგმა
(კაშხალი, კაშხლისპირა წყალგამტარი ნაგებობები და ჰესის ნაგებობა). 1989 წელს, მშენებლობის
დაწყებიდან 10 წლის თავზე, გარკვეული პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური
მიზეზებით პირვანდელი 200-მეტრიანი პროექტის მშენებლობა შეჩერდა. რაც შეეხება კაშხალს,
თავდაპირველი პროექტით გათვალისწინებული ექსკავაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი და
ბეტონის სამუშაოების გარკვეული ნაწილი უკვე შესრულებული იყო.
კაშხლის ტიპისა და მდებარეობის რამდენიმე ალტერნატივა განხილულია ხუდონის მოცემული
პროექტის II ფაზაში. III ფაზის (ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება) ფარგლებში შესრულდა
კაშხლის ტიპის შერჩევის დეტალური ანალიზი, რაც წარმოდგენილია [1] წყაროში. [1] წყაროს
საბოლოო რეკომენდაციის თანახმად, კაშხლის ყველაზე ოპტიმალურ ალტერნატივას
წარმოადგენს ხუდონის თავდაპირველ უბანზე განთავსებული 200 მ სიმაღლის სტანდარტული
ვიბრირებული ბეტონის ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი კაშხალი. უნდა აღინიშნოს, რომ კაშხლის
მოცემული ტიპი ემთხვევა მოსკოვის „ჰიდროპროექტის“ მიერ შემოთავაზებულ ვარიანტს,
მაგრამ დამატებით მოხდა პროექტის ოპტიმიზაცია „შტუკეს“ მიერ, რამაც პროექტი უფრო
ეკონომიური გახადა. ამასთან, ახალ პროექტში გათვალისწინებულია საერთაშორისო
სამშენებლო შეზღუდვებიც.
მიმდინარე III ფაზით გათვალისწინებული კაშხლის საინჟინრო პროექტით განსაზღვრულია
კაშხლის საპროექტო კრიტერიუმები, კაშხლის ფორმა და კაშხლის მდგრადობის სტატიკური და
დინამიკური ანალიზი.
III ფაზის გაანგარიშებებსა და ანალიზში გამოყენებულია ხუდონის თავდაპირველი უბნის
ტოპოგრაფიული, გეოლოგიური, გეოტექნიკური, სეისმოლოგიური და ჰიდროლოგიური
პირობების შესახებ არსებული მონაცემები. დეტალური კვლევები ჩატარებულია წარსულში,
ძირითადად ერთობლივად „ჰიდროპროექტის“ ინსტიტუტის ყოფილი თბილისის ფილიალისა
და საქართველოს ენერგეტიკისა და ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ინსტიტუტის მიერ
ზემოხსენებული პირობების დადგენის მიზნით. მიუხედავად იმისა, რომ არსებული
მონაცემებიდან ყველას მოპოვება ვერ მოხერხდა, ამჟამად ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემები და
მიმდინარე პროექტის ფარგლებში ჩატარებული ანალიზების შედეგები და განახლებული
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მონაცემები, ასევე ბოლო პერიოდის გამოცდების შედეგები საკმარისია აქ წარმოდგენილი
„ტექნიკური განხორციელებადობის პროექტის“ კვლევების შესასრულებლად.
წინამდებარე დოკუმენტით გათვალისწინებული საპროექტო კრიტერიუმების გათვალისწინება
აუცილებელია კაშხლის ფორმის საბოლოო ოპტიმიზაციის კვლევების ჩატარების მიზნით, რაც
აუცილებელია სამუშაოების შესასრულებლად, და სამშენებლო ნახაზების შედგენისა და
მეთოდოლოგიის შემუშავების მიზნით.
მიმდინარე კვლევებით მიღებული დასკვნებით დასტურდება ხუდონის ორმაგი სიმრუდის
თაღოვანი კაშხლის ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობა. კაშხლის ასაგებად საჭირო
ბეტონის მიახლოებითი მოცულობა შეადგენს 2 084 000 მ3. კაშხალი განთავსდება კაშხლის
ამჟამინდელ უბანზე და მარტივად მოხდება მისი ინტეგრირება არსებულ კაშხლისპირა
წყალგამტარ ნაგებობებთან.
საპროექტო კრიტერიუმები და შეზღუდვები გათვალისწინებული იქნა როგორც სტატიკური, ისე
დინამიკური სტანდარტული, არასტანდარტული და ექსტრემალური პირობებისთვის „კაშხლის
დაპროექტების საერთაშორისო რეკომენდაციების“ თანახმად.
დოკუმენტის სრული ვერსია მომზადდა შპს „შტუკეს“ სერთიფიცირებული ISO 9001:2000
სტანდარტის მიხედვით.
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2. შესავალი
2.1. წარსულში ჩატარებული კვლევები (2009-2010)
ხუდონის ჰესი წარმოადგენს საქართველოში, მდ. ენგურზე პროექტების კასკადების შემადგენელ
ნაწილს. მოცემულ კასკადში შედის ენგურის ჰიდროელექტროსადგურიც, რომლის მშენებლობაც
1980-იან წლების მიწურულს დასრულდა.
ხუდონის ჰესი მდებარეობს ენგურის წყალსაცავის ზედა ბიეფში და მოიცავს შემდეგ
ჰიდროტექნიკურ ნაგებობებს: ბეტონის თაღოვან კაშხალს წყალგამტარი კაშხლისპირა
ნაგებობებითა და ჰესის ნაგებობით. მოცემულ სადგურს საიმედოობის უმაღლესი კოეფიციენტი
გააჩნია.
ხუდონის პროექტის თავდაპირველი კვლევები ჩატარდა 1970-იან წლების მიწურულს საბჭოთა
კონსულტანტის, მოსკოვის „ჰიდროპროექტის“ მიერ, რის შედეგადაც განისაზღვრა პროექტის
საერთო გეგმა (კაშხალი, კაშხლისპირა წყალგამტარი ნაგებობები და ჰესის ნაგებობა).
2009 წელს კომპანიამ Stucky and Colenco საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს დავალებითა
და “მსოფლიო ბანკის” დაფინანსებით მოამზადა ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება. ტექნიკურ-ეკონომიკურმა დასაბუთებამ
ცხადყო, რომ პროექტი სიცოცხლისუნარიანია, თავდაპირველად შერჩეული უბანი შესაფერისია
თაღოვანი კაშხლის მშენებლობისთვის და ამასთან, საჭიროა ახალი გეოლოგიური კვლევებისა
და დაზვერვების ჩატარება კაშხლის პროექტის ფინალიზაციის მიზნით.
ხსენებულ საპროექტო ფაზაში მოხდა „ჰიდროპროექტის“ მიერ მომზადებული პროექტის
პირვანდელი ვარიანტის გადახედვა და დაზუსტება. შესაბამისად, კაშხლისა და მისი
წყალსაცავის მახასიათებლები შეიცვალა შემდეგნაირად:
•

კაშხლის ტიპი: სტანდარტული ვიბრირებული ბეტონის (CVC) ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი
კაშხალი, მარცხენა ნაპირზე 70 მ სიგრძის საყრდენის გრავიტაციული ბლოკით

•

კაშხლის სიმაღლე: 102.5 მ

•

კაშხლის თხემის ნიშნული: 704 მ ზღვის დონიდან

•

კაშხლის საფძვლის ნიშნული: 501.5 მ ზღვის დონიდან

•

კაშხლის თხემის სიგრძე: 630 მ (70 მ სიგრძის საყრდენის ჩათვლით)

•

წყალსაშვი: საკეტებიანი ფრონტალური წყალსაშვი მარცხენა ნაპირზე საყრდენის გრავიტაციულ
ბლოკზე

•

წყლის დონე წყალსაცავში ექსპლუატაციის პირობებში: 700 მ ზღვის დონიდან

•

წყლის მაქსიმალური დონე წყალსაცავში: 703.7 მ ზღვის დონიდან

•

წყლის მინიმალური დონე წყალსაცავში ექსპლუატაციის პირობებში: 630 მ ზღვის დონიდან

•

წყალსაცავის სრული მოცულობა: 345 მილიონი მ3

•

წყალსაცავის მუშა (სასარგებლო) მოცულობა: 255 345 მილიონი მ3.
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2.2. განახლებული ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება (2012-2013)
ხუდონის ჰიდროელექტროსადგურის პროექტის განხორციელება 2009 წელს ითავა კერძო
კომპანიამ შ.პ.ს. „ტრანს ელექტრიკამ“. 2012 წელს შ.პ.ს “ტრანს ელექტრიკამ”/Salini-მ
ხელშეკრულება გააფორმეს კომპანია „შტუკესთან“, ამ უკანასკნელის მიერ ახალი კვლევებისა და
დაძიების საწარმოებლად კაშხლის ტიპის დასაბუთების მიზნით.
დამატებითი გეოლოგიური კვლევების ამოცანები განსაზღვრულია „მსოფლიო ბანკის“
ექსპერტთა საბჭოს (PoE) - მე-5 სხდომის მიერ გამოთქმული შენიშვნების გათვალისწინებით,
რომლებიც საბოლოო დეტალური ანალიზის/თაღოვანი კაშხლის მოდელირების მიზნით
მოითხოვს უფრო პირდაპირი მიდგომის გამოყენებას ქანის მასივის დეფორმაციულობისა და
ძვრაზე სიმტკიცის პარამეტრების შეფასებისადმი.
რაც შეეხება ხუდონის თაღოვანი კაშხლის ლ ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების განახლებას
[2], 2012-2013 წლებში ჩატარებული კვლევების ძირითადი მიზნები მდგომარეობდა შემდეგში:
•

ნაპრალების სისტემების კომპლექსებისა და მათი მექანიკური თვისებების განსაზღვრა
საყრდენების მდგრადობის დასადგენად ჩამოქცევის კინემატიკური ძალების ზემოქმედებისას.
ეს საკითხი განხილულია ცალკე ანგარიშით [3], რომელიც ეყრდნობა საყრდენებზე კაშხლიდან
ღერძული ძალვების გადაცემის მექანიზმის შეფასებას სასრული ელემენტების მეთოდით, რაც
წარმოდგენილია წინამდებარე ანგარიშში;

•

საფუძვლის ქანის მასივის საერთო ხარისხის განსაზღვრა სიმტკიცის, დეფორმაციულობისა და
წყალშეღწევადობის თვალსაზრისით გამონამუშევრის საბოლოო კვეთის დასადგენად;

•

El 600-ს ზემოთ, მარცხენა საყრდენის ზედა ნაწილში კლდის ბურულის განსაზღვრა და კლდის
საფუძვლის ხარისხის დადგენა, რათა დადგინდეს, თუ რამდენად შესაფერისია იგი მოცემულ
უბანზე შემოთავაზებული გრავიტაციული ბლოკებისა და წყალსაშვის ნაფენის მოსაწყობად;
2012 წლის მეოთხე კვარტალში და 2013 წლის პირველ კვარტალში ჩატარებული ახალი
გეოლოგიური და გეოტექნიკური კვლევების შედეგების საფუძველზე მიღებული დასკვნები
განხილულია შესაბამის ანგარიშში [2].
ახალმა მონაცემებმა ხუდონის თაღოვან კაშხალზე ძირითადად შემდეგი სახის ცვლილებები
გამოიწვია:

•

ფსკერის ნიშნული შეიძლება, აიწიოს El 501.5-დან El 510-მდე დილატომეტრისა და ადგილზე
გეოფიზიკური გამოცდების შედეგების გათვალისწინებით. მოცემული შედეგები გვიჩვენებს, თუ
რამდენად შესაფერისია მოცემულ სიღრმეზე არსებული ქანის მასივის ხარისხი თაღოვანი
კაშხლის საფუძვლის მოსაწყობად.

•

აღნიშნული ცვლილების შედეგად მცირდება კაშხლის მაქსიმალური სიმაღლე (194 მ). ასეთი
შემცირება იძლევა თხემის ირიბულას გეომეტრიული ზომების დაზუსტების საშუალებას, რაც
იწვევს თაღისთვის საჭირო ბეტონის მოცულობის შემცირებას მოქნილობის მაჩვენებლის
მხოლოდ შეზღუდული ზრდის ფონზე.

•

წყალსაშვის მარცხენა მხარის მონოლითური ბლოკის საერთო სიგრძე 70 მ-დან 168 მეტრამდე
გაიზარდა, რაც ძირითადად გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ წინა ტექნიკურ-ეკონომიკური
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დასაბუთებისას არ არსებობდა მონაცემები სამთო ქანის პროფილის სიღრმის შესახებ მარცხენა
საყრდენის ზედა ნაწილში ალუვიური ტერასას ქვეშ, და ასევე, იმ ფაქტით, რომ მოცემული
კონსტრუქციის პროექტი ხსენებული მომენტისთვის მხოლოდ წინასწარი იყო. ამჟამად კი 3D
მოდელის დამუშავებამ, რომელიც იძლევა მოცემულ ზონაში საგები ქანის ზედაპირის [2]
სურათს, შესაძლებელი გახადა ბეტონის მონოლითის სრულად განსაზღვრა, რომლის
კონკრეტული ფორმა განისაზღვრება შემდეგი საჭიროებებით:

•

o

წყალსაცავის წყალგაუმტარობის გარანტია;

o

ბეტონის მოცულობის მინიმუმამდე შემცირება.

წყალსაშვის პრაქტიკული პროფილის ნაფენის ფორმა შეიცვალა H:V-დან (დაახლოებით 1.0:0.8)
ფაქტობრივ 0.9:1.0 მაჩვენებლამდე, რამაც მოგვცა ბეტონის მოცულობის უფრო რაციონალურად
გადანაწილების საშუალება წყალსაშვის ბლოკიდან მარცხენა მხარეს მდებარე გრავიტაციულ
კონსტრუქციაზე.
ყველა აღნიშნულმა ცვლილებამ დადებითად იმოქმედა ხუდონის ჰესისთვის საჭირო ბეტონის
საერთო მოცულობის შემცირებაზე, რომელიც 2,273,000 მ3-დან (წინა ტექნიკურ-ეკონომიკური
დასაბუთების მიხედვით) ფაქტობრივ 2,084,000 მ3-მდე, ანუ 8.3%-ით შემცირდა.

2.3. ანგარიშის სტრუქტურა
როგორც შესავალშიც არის აღნიშნული, წინამდებარე ანგარიში განსაზღვრავს კაშხლის ფორმის
ოპტმიზაციისთვის საჭირო საპროექტო კრიტერიუმებს და ითვალისწინებს მათ შემოწმებას
კონსტრუქციული გაანგარიშების გამოყენებით.
შემდეგ აღწერილია საპროექტო და საანგარიშო მეთოდოლოგია, რომელიც იყენებს უახლეს
ტოპოგრაფიულ და გეოლოგიურ პირობებს მოცემულ უბანზე და აღწერს გამონამუშევრებს და
ბოლოს, წარმოდგენილია შემოთავაზებული ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი კაშხლის ფორმის
დახასიათება.
შემდეგ წარმოდგენილია კაშხლის ფორმის განსაზღვრის მიზნით გამოყენებული
კომპიუტერული მოდელირების მეთოდები, კონსტრუქციული გაანგარიშებები და სრულად
შეკავშირებული კაშხალი-საფუძველი-წყალსაცავის (ჰიდროდინამიკური ეფექტების) სისტემა.
FLD თაღოვანი კაშხლის ფორმა აღწერილია მათემატიკურად, რის საფუძველზეც
მომზადებულია მითითებები, საბოლოოდ კი - კაშხლის გეგმის გამოყენებითი ნახაზები.
მომდევნო თავში წარმოდგენილია კონსტრუქციის მოდელირება და დისკრეტიზაცია.
გამოყენებულია სასრული ელემენტების მეთოდი საფეხურეობრივი დისკრეტიზაციით დროში.
შემდეგ წარმოდგენილია საპროექტო
გაანგარიშების შედეგები გადაადგილებებისა და
ძაბვებისთვის და მონოლითური ბეტონის სიმტკიცის მოთხოვნილი მაჩვენებლები.
ბოლო თავში მოცემულია დასკვნები და რეკომენდაციები სამომავლო კვლევებისთვის.
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3. საპროექტო კრიტერიუმები
მოცემულ თავში განხილულია საპროექტო კრიტერიუმები, რომლებიც სტანდარტულად
გამოიყენება თაღოვანი კაშხლების დაპროექტებასა და გაანგარიშებაში. საპროექტო
დატვირთვების გარდა, აღწერილია მათი კომბინაცია და მასალის მახასიათებლები და
საიმედოობის კოეფიციენტები, რომლებიც საბოლოოდ განაპირობებენ მონოლითური ბეტონის
სიმტკიცის
საჭირო
მაჩვენებლებს,
რომლებიც
აკმაყოფილებს
საპროექტო
შეზღუდვებს/კრიტერიუმებს.
ნებისმიერი კაშხლის საინჟინრო პროექტისთვის მეტად მნიშვნელოვანია საპროექტო
კრიტერიუმებისა და ტექნიკური მახასიათებლების თავსებადობა, და ამ საკითხს სამომავლო
კვლევებში განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა. თუმცა, ასეთი ეტქნიკური სპეციფიკაციები
წინამდებარე ანგარიშით ცალკე მოცემული არ არის, დადგენილია, რომ საპროექტო
კრიტერიუმები შეესაბამება იმ ზოგად სპეციფიკაციებს, რომლებიც უზრუნველყოფს როგორც
დროში, ისე დანახარჯების მხრივ ეკონიმიური კონსტრუქციის აგებას.
წინამდებარე ანგარიშით მოცემული საპროექტო
მოცემული პროექტის ყველაზე მომდევნო ეტაპზე.

კრიტერიუმები

გამოყენებული

იქნება

3.1. მონოლითური ბეტონის მექანიკური თვისებები
კვლევის მოცემულ ეტაპზე ექსპერიმენტული მონაცემები ხუდონის თაღოვანი კაშხლისთვის
საჭირო ბეტონის შესახებ არ არსებობს. ძირითადი მოსაზრებები მონოლითური ბეტონის
მექანიკური თვისებების შესახებ მიღებულია წარსულის გამოცდილებაზე დაყრდნობით.
მოცემული გაანგარიშებების მიზნით, ბეტონის მასალისთვის აღებულია წრფივად დრეკადი და
იზოტროპული ერთგვაროვანი მასალების თვისებები. ცხრილში 3-1 მოცემულია მონოლითური
ბეტონისთვის მიღებული მახასიათებლები, რომლებიც გამოყენებული იქნება კაშხლის
საბოლოო პროექტში. მოცემული სიდიდეები აღებულია USACE-ს [4] მითითებების თანახმად,
რომლებიც ეხება ესკიზურ პროექტს გამოცდების ჩატარებამდე.
მონოლითური ბეტონის ზუსტი მახასიათებლები დადგინდება მოგვიანებით, ბეტონის
ოპტიმალურად შერჩეული ნარევის ბეტონის მასალის ლაბორატორიული გამოცდების
შედეგების საფუძველზე გაანგარიშებული მოთხოვნილი სიმტკიცის გათვალისწინებით. იმ
შემთხვევაში, თუ ამ მახასიათებლებიდან ზოგიერთი მნიშვნელოვნად განსხვავებული
აღმოჩნდება სტატიკური და დინამიკური გაანგარიშებებით მიღებული მნიშვნელობებისგან,
კაშხლის საბოლოო პროექტის დასაბუთების მიზნით შესაძლოა, საჭირო გახდეს ზოგიერთი
დამატებითი გაანგარიშების ჩატარება დამკვეთთან შეთანხმებით.
სტატიკური

დინამიკური

დრეკადობის
მოდული

პუასონის
კოეფიციენტი

ერთეული
წონა

თერმული
გაფართოების
კოეფიციენტი

დრეკადობის
მოდული

პუასონის
კოეფიციენტი

(გპა)

(-)

(კნ/მ3)

(-)

(გპა)

(-)

(%)

E

ν

γ

αc

Ed

ν

ζ
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31

0.20

23.5

1 x 10-5

38

0.20

5% (OBE) 10%
(MCE)

* 180-დღიანი მყისიერი მოდული

ცხრილი 3-1. ხუდონის თაღოვანი კაშხლის მონოლითური ბეტონის საპროექტო მახასიათებლები

ზემოთ მოყვანილ ცხრილში დრეკადობის დინამიკური მოდული ხასიათდება 25%-იანი ზრდით
დრეკადობის მყისიერ მოდულამდე, ხოლო პუასონის კოეფიციენტი ითვლება, რომ არის ერტი
და იგივე სიდიდის როგორც დაბალი, ისე მაღალი დატვირთვის შემთხვევაში. მილევის
კოეფიციენტის სიდიდეები დამოკიდებულია სეისმურ აგზნებაზე და ამდენად, კონსტრუქციის
საექსპლუატაციო მახასიათებლებზე. კონსტრუქციის უპირატესად წრფივი დატვირთვის
პირობებში, მაგ., ექსპლუატაციისას საანგარიშო მიწისძვრის (OBE) დონეზე მილევის
კოეფიციენტი 5%-ის ტოლად ითვლება.
თუმცა, არაწრფივი დატვირთვის პირობებში, მაგალითად, მაქსიმალურად დასაშვები
მიწისძვრის (MCE) დონეზე მილევა მეტია და მისი კომპენსირება ხდება 10%-იანი სპექტრალური
მილევით.
სტატიკური დატვირთვის კომბინაციებში წინა ცხრილში მითითებული მყისიერი მოდულის
ნაცვლად
გათვალისწინებულია
დრეკადობის
ხანგრძლივი
მოდული
ცოცვადობის
ეფექტებისთვის [4]. გრძელვადიანი გამოცდების შედეგების არარსებობის პირობებში
დრეკადობის ხანგრძლივი მოდულის მნიშვნელობა დასაშვებია, აღებული იქნას მყისიერი
მოდულის 60-70%-ის ტოლად [4]. წინამდებარე ანგარიშში ხანგრძლივი მოდულის
მნიშვნელობად აღებულია მყისიერი მოდულის 70%, ანუ 22 გპა.
კაშხლის სხვადასხვა უბნებზე (მაგ., ბეტონისა და ქანის კონტაქტის ზონაში, კაშხლის ტანის შიდა
უბანზე და სხვ.) გამოყენებული ბეტონის მოთხოვნილი სიმტკიცის ზღვარი სტატიკურ კუმშვაზე
და გაჭიმვაზე განისაზღვრება შესაბამისი დატვირთვის კომბინაციების სტატიკური და სეისმური
ანალიზებით. ცალღერძა კუმშვაზე მონოლითური ბეტონის სიმტკიცის მოთხოვნილი

′

მნიშვნელობა f c უნდა შემოწმდეს ლაბორატორიული გამოცდებით ცილინდრებზე, რომელთა
დიამეტრი და სიმაღლე შესაბამისად, 30 სმ და 45 სმ-ის ტოლია და რომლებიც საბოლოო
პროექტის ეტაპზე უნდა იყოს 365 დღის ხანდაზმულობის. ბეტონის მოთხოვნილი სიმტკიცე
გაჭიმვაზე უნდა შემოწმდეს შესაბამის უბანზე ბეტონის გაჭიმვაზე გამოცდების დანაწილებით
და ისევ 365 დღის ხანდაზმულობის პირობებში.
დინამიკური დატვირთვის კომბინაციებისთვის, ძლიერი დეფორმაციის პირობებში სიმტკიცის
ზრდის სიდიდედ აიღება კუმშვაზე სიმტკიცის დაახლოებით 30%-იანი ზრდა [4].
წინამდებარე გაანგარიშებაში ბეტონის სტატიკური სიმტკიცე გაჭიმვაზე იანგარიშება, როგორც
კუმშვაზე სიმტკიცის ფუნქცია, რაფაელის [5] მიერ რეკომენდებული დამოკიდებულებებით.
იმავე წყაროში მოცემულია გაჭიმვაზე მოჩვენებითი დინამიკური სიმტკიცის გაანგარიშება,
რომელიც მხედველობაში მიიღება წრფივი დრეკადობის ანალიზში ძლიერი (დინამიკური)
ეფექტების გათვალისწინების მიზნით. ამგვარად, გაჭიმვაზე მოჩვენებითი დინამიკური
სიმტკიცე შეიძლება, შეფასდეს, როგორც გაჭიმვაზე სტატიკური სიმტკიცის სიდიდეზე 2-ჯერ
მეტი სიდიდე და ამდენად, მართებულია შემდეგი ორი დამოკიდებულება (სიმტკიცე
მოცემულია გირვანქა-ძალა/დუიმი2 (psi) ერთეულით).
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′
′
f t = 1.7( f c ) 2 / 3 გაჭიმვაზე სტატიკური სიმტკიცისთვის
′
′
f t = 3.4( f c ) 2 / 3 გაჭიმვაზე (მოჩვენებითი) დინამიკური სიმტკიცისთვის
თაღოვანი კაშხლის დატვირთვის შედეგად წარმოიქმნება ორღერძა დაძაბული მდგომარეობა
კაშხლის ზედა და ქვედა სადაწნეო წახნაგებზე და ამდენად, ბეტონის საჭირო სიმტკიცე
დამოკიდებულია შესაბამისი ჩამოქცევის ზონის მომვლებზე, როგორც აღნიშნული
ექსპერიმენტულად განსაზღვრულია წყაროში - კუპფერი და სხვები [6] და წარმოდგენილია
სურათზე 3-1.
საიმედოობის
კოეფიციენტი
მოცემულია
დინამიკური
R / r ან AC / BC ფარდობით.
არასტანდარული დატვირთვის შემთხვევისთვის (ზოგადად, დეტერმინანტის შემთხვევა)
საიმედოობის მოთხოვნილი კოეფიციენტი ორმაგი შეკუმშვის ზონაში ტოლია 2-ის, ხოლო
ორმაგი გაჭიმვის ზონაში იგი უდრის 1-ს. გაჭიმვა-კუმშვის კომბინირებულ ზონებში
საიმედოობის
კოეფიციენტის
მნიშვნელობა
მერყეობს
1-2
ფარგლებში.
ამდენად,
გაანგარიშებული მკუმშავი ძაბვა მრავლდება 2-ზე, ხოლო გამჭიმი ძაბვა მრავლდება 1-ზე. თუ
ვიცით ორღერძა კუმშვა-გაჭიმვის წრფის დახრილობა, შეგვიძლია, განვსაზღვროთ სიდიდე

′
′
f c და შესაბამისად, f t სიდიდეც.

სურ. 3-1. მოთხოვნილი სიმტკიცის განსაზღვრისას გამოყენებული ორღერძა კუმშვის მომვლები

სურათზე 3-1 გამოყენებულია შემდეგი აღნიშვნები:
•

σ 1 და σ 2 წარმოადგენს ძირითად ძაბვებს შესაბამისად, 1 და 2 ძირითადი
მიმართულებებით

•

′
f c = f c - სიმტკიცე ცალღერძა კუმშვაზე

•

′
f a = f t - სიმტკიცე გაჭიმვაზე

•

ასოები A, B და C აღნიშნავს ძირითადი ძაბვების სივრცის სამ წერტილს.
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საიმედოობის ადგილობრივი კოეფიციენტი S1 ფასდება შემდეგნაირად:

S1 =

AC R
=
AB r

საიმედოობის ფაქტობრივი კოეფიციენტი დამოკიდებულია დატვირთვის კომბინაციებსა და
ორღერძა დაძაბულ მდგომარეობაზე.

3.2. სამთო მასივის მექანიკური თვისებები
3.2.1. წარსულში მომზადებული ტექნიკურ-ეკონომიკური პროექტი (2009-2010)
„ჰიდროპროექტის“ მიერ დაგეგმილი თაღოვანი კაშხლის აგების მიზნით გამონამუშევრები
მოწყობილია. იმისათვის, რომ მოხდეს უკვე შესრულებული სამუშაოებით სარგებლობა, ზონაში,
რომლის გეოლოგიური და გეოტექნიკური მონაცემები ხელმისაწვდომია და კაშხლის
მოწყობისთვის საუკეთესო ზონაში შეძლებისდაგვარად განისაზღვრა ოპტიმიზებული
თაღოვანი კაშხლის საყრდენი ზედაპირი არსებული ექსკავაციის ფარგლებში. ეს მნიშვნელოვანი
ფაქტორია, რომელიც გარკვეულწილად განსაზღვრავს კაშხლის ფორმას.
წარსულში მომზადებული ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებები [7], [8] ძირითადად
სრულდებოდა „ჰიდროპროექტის“ მიერ მომზადებული თავდაპირველი პროექტის მონაცემების
შეგროვებისა და დამუშავების ხარჯზე. კაშხლის უბნის დამახასიათებელი კომპლექსების
განსაზღვრის მიზნით გამოყენებულია იგივე ნომენკლატურა:
•

კომპლექსი
11-I:
პორფირიტები
ნაცრისფერი,
გამოუფიტავი,
ძალიან
წვრილმარცვლოვანი, პორფირიტული, დაწყებული მასიურიდან და ფართო ნაპრალებით
დამთავრებული, სქელფენოვანი, მაგარი და ძალიან მაგარი ქანი, ბაზალტური ლავა ბაიოსი;

•

კომპლექსი 11-II: ტუფოგენური „ქვიშაქვა“ - წითელ-ყავისფერი და ნაცრისფერი,
გამოუფიტავი, წვრილ- და საშუალომარცვლოვანი, შეკრული და ფართო ნაპრალებით,
სქელფენოვანი, თხელი შუაშრეებით, მაგარი ქანი, ტუფი - ბაიოსი;

•

კომპლექსი 11-III: ლავა-ბრექჩიები - ნაცრისფერი, გამოუფიტავი, წვრილ- და ძალიან
წვრილმარცვლოვანი, მასიური, იშვიათი თხელი შუაშრეებით, შეკრული და ფართო
ნაპრალებით, მაგარი და ძალიან მაგარი ქანი, ბაზალტი - ბაიოსი;

•

კომპლექსი 11-IV: ტუფოგენური „ქვიშაქვა, ფიქლები“ და ბრექჩია - წითელ-ყავისფერი და
ნაცრისფერი, გამოუფიტავი, წვრილ- და ძალიან წვრილმარცვლოვანი, მასიური, თხელი
შუაშრეებით, შეკრული და ფართო ნაპრალებით, მაგარი და ძალიან მაგარი ქანი,
ბაზალტი და ტუფი - ბაიოსი;

•

კომპლექსი 12-I: მუქი, ყავისფერი თიხაფიქალი, არგილიტების თხელი ფენები,
ნაცრისფერი, წვრილმარცვლოვანი ქვიშაქვების იშვიათი ლინზებით.

დეფორმაციის მოდულის მნიშვნელობა მერყეობს 3-7 გპა ფარგლებშუ. წინა კვლევებით [8]
დადგენილია, რომ არ არის მიზანშეწონილი კაშხლის დაფუძნება 12-I კომპლექსის ქანზე,
რადგან მოცემული ქანი აშკარად უფრო სუსტია, ვიდრე მიმდებარე ქანები, რაზეც მეტყველებს
მდინარის მარჯვენა ნაპირის ფერდოს ტოპოგრაფიის ჩაღრმავებები. ასევე, აღინიშნა, რომ 12-I
კომპლექსის ქანის მასალა შესაძლოა, ხასიათდებოდეს სწრაფი დაშლის თვისებით. ამდენად, მე15
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11 და მე-12 კომპლექსებს შორის კონტაქტის დახასიათება კაშხლის საბოლოო გეგმისთვის
აუცილებელია, რადგან იგი წარმოადგენს დაბრკოლებას კაშხლის საყრდენი ზედაპირის
განსაზღვრისას.

3.2.2. განახლებული ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება (2012-2013)
2012-2013 წლებში შესრულებული დამატებითი გეოლოგიური/გეოტექნიკური კვლევების
საფუძველზე განისაზღვრა გეოლოგიური კომპლექსები და მათი გეომექანიკური
მახასიათებლები. ქვემოთ მოცემული ნომენკლატურა წარმოადგენს წარსულში საბჭოთა
სპეციალისტების მიერ გამოყენებული და 2009/2010 წლებში განახლებული ნომენკლატურის
განახლებულ და გამარტივებულ ვარიანტს.
•

კომპლექსი Qa / Qc: მეოთხეული ალუვიური ნალექები და ნალექები, რომლებიც ფარავს A
კომპლექსს შემოთავაზებული წყალსაშვის უბნის მარჯვენა მხარეს.

•

კომპლექსი A: იურული (ბაიოსის) ვულკანიტები: პორფირიტები - ყველაზე ახალგაზრდა
ლითოლოგიური ელემენტები - მუქი და ღია ნაცრისფერი ან მომწვანო-ნაცრისფერი ძლიერ
დანაწევრებული და ძლიერ დანაპრალებული. შემოსაზღვრულია სამხრეთიდან ჩვეულებრივ, #5
რღვევით. ფიქსირდება მისადგომ გზაზე წყალსაშვის დაახლოებით 640 მ ნიშნულზე და
მარცხენა მხარეს მდებარე სხვადასხვა შტოლნებში. გადაფარულია მეოთხეული ასაკის, Qa / Qc
კომპლექსის ალუვიური და კოლუვიური ნალექებით.

•

კომპლექსი B: ახლოს არის A კომპლექსთან დამყარებულ კონტაქტთან: იურული (ბაიოსის)
ვულკანიტები; ძირითადად მუქი ნაცრისფერი და ნაცრისფერი, მტკიცე და ძალიან მტკიცე
მასიური ახალგაზრდა ტუფო-ბრექჩიები ხეობის მარცხენა და ცენტრალურ ნაწილში ტუფებისა
და ფიქლოვანი ტუფების მეტი შემცველობით ხეობის მარჯვენა მხარეს. იშვიათი დიაბაზები და
ფიქლოვანი შუაშრეები მარჯვენა მხარეს C კომპლექსთან დამყარებული კონტაქტის სიახლოვეს.

•

კომპლექსი C: კონტაქტშია B კომპლექსთან. ზედა ლიასური (ქვედა იურული) ასაკის. ყველაზე
ძველი ლითოლოგიური ელემენტები საპროექტო უბანზე; ზოგადად, სუსტი თიხაფიქლები,
არგილიტები რკინის კვანძებითა და წვრილმარცვლოვანი ქვიშაქვებით. შიშვლდება მარჯვენა
მხარეს, მის შუა და ზედა ტერასებზე, რის შემდეგაც იკარგება Qa/Qc კომპლექსის ქვეშ ქვედა
ქანობებში.
შესწავლილი იქნა კონტაქტი B და C კომპლექსებს შორის. დასკვნები წარმოდგენილია შესაბამის
ანგარიშში [2], რომელთა თანახმადაც, მოცემული კონტაქტი წარმოადგენს თანხმობით დანალექ
კონტაქტს და არა რღვევას. გარდა ამისა, ამ კონტაქტის საბოლოო დახასიათების შემდეგ
შესაძლებელი გახდა კაშხლის ღერძის მცირედ გადაადგილება ქვედა ბიეფის მიმართულებით
კაშხლის საყრდენი ზედაპირის ნაწილის სუსტ ფიქლებში დაღრმავების მაქსიმალურად
შემცირების მიზნით.
კაშხლის უბნის გეოლოგიური გეგმა და გეოლოგიური ჭრილები მოცემულია „გეოლოგიური და
გეოტექნიკური ანგარიშის“ I დანართში [2].
2012 წლის განმავლობაში ჩატარებულია საველე და ლაბორატორიული გამოცდების სერია
საბჭოთა კვლევებით მიღებული მონაცემებისა და წინა (2009 წლის) ტექნიკურ-ეკონომიკურ
დასაბუთებით მიღებული მონაცემების დადასტურებისა და რიგ შემთხვევებში - შევსების
მიზნით.
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საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები უბანზე და პროექტის განახლებული ვერსია
კაშხლის საპროექტო და კონსტრუქციული გაანგარიშება

საველე გამოცდების მთავარ ამოცანას სამთო ქანების დრეკადობის მოდულის განსაზღვრა
წარმოადგენდა და გულისხმობს შემდეგს:
•

სეისმური დაზვერვა გარდატეხილი ტალღების მეთოდით;

•

ჭაბურღილის ადგილზე შესწავლა დილატომეტრით (14 გამოცდა).

ლაბორატორიული გამოცდის მიზნით ჭაბურღილების კერნებიდან აღებული იქნა ჯამში 126
ნიმუში კაშხლის უბნის სხვადასხვა წერტილიდან. ჩატარებულია შემდეგი გეომექანიკური
ლაბორატორიული გამოცდები და მათი შედეგები წარმოდგენილია შესაბამისი ანგარიშით [2]:
•

ცალღერძა კუმშვაზე სიმტკიცის 89 გამოცდა;

•

გაგლეჯაზე სიმტკიცის ზღვრის 101 გამოცდა (ბრაზილიური მეთოდი);

•

40 გამოცდა პირდაპირ ძვრაზე ნაპრალებზე.

ამ მიმოხილვიდან მიღებული ძირითადი დასკვნა მდგომარეობდა იმაში, რომ კაშხლის უბანი
ეფექტურადაა შერჩეული თაღოვანი კაშხლის ასაგებად.
რაც შეეხება ქანის საფუძვლის მექანიკურ თვისებებს, დაძაბული მდგომარეობის სასრული
ელემენტების მეთოდით მიღებულია გეოლოგიური მოდელის გამარტივებული ვერსია.
მოცემული მოდელი ეფუძნება უბანზე მიღებულ უკანასკნელ გეოლოგიურ და გეოტექნიკურ
მონაცემებს, ძირითადად სეისმური პროფილების სახით. შეძლებისდაგვარად განისაზღვრა
კორელაციური კავშირი მოცემული კვლევებით მიღებულ ძლიერი დეფორმაციის მოდულებს
შორის დილატომეტრის გამოცდის შედეგების გამოყენებით. დრეკადობის სტატიკური (მკვეთი)
მოდულის მნიშვნელობა იცვლება ზონების მიხედვით და სიღრმესთან ერთად მისი
მნიშვნელობები მკვეთრად მატულობს. ამდენად, 5-2 სურათზე მოცემული სასრული
ელემენტების მოდელით განხილული 6 სხვადასხვა ზონის გათვალისწინებით, მხედველობაში
იქნა მიღებული იუნგის მოდულის სხვადასხვა მნიშვნელობები კაშხლის საფუძვლის ქვეშ
იუნგის ერთგვაროვანი მოდულის დაშვების პირობით.
ქანის სხვადასხვა ზონისთვის მიღებული დეფორმაციის მოდულის სიდიდეები წარმოდგენილია
ცხრილში 3-2. ცხრილში ასევე, მოცემულია მარცხენა ნაპირზე მდებარე მე-5 რღვევისთვის
მიღებული დეფორმაციის მახასიათებლები უახლეს გეოლოგიურ მონაცემებზე დაყრდნობით
[2]. ზოგადი შენიშვნის სახით შეიძლება, ითქვას, რომ სამთო მასივის იუნგის მოდული კაშხლის
საფუძველს ქვემოთ ოდნავ აღემატება რუსული მონაცემებით გათვალისწინებულ სიდიდეს და
შეადგენს 10 გპა-ს ხეობაში და 5 გპა-ს მარჯვენა ნაპირის ცენტრალურ ნაწილში, რაც ძირითადად
გამოწვეულია შემდეგი მიზეზებით:
•

უკეთესი ხარისხის ქანი მდინარის კალაპოტში, რაც იძლევა კაშხლის მაქსიმალური
სიმაღლის შემცირების საშუალებას;

•

მარჯვენა საყრდენზე თხრილის მცირედ დაღრმავება შედარებით გამოფიტული და
წყალშეღწევადი უბნებისთვის თავის არიდების მიზნით.

ქანის მექანიკური თვისებები იზრდება დატვირთვის ზრდასთან
დეფორმაციის დინამიკური მოდულები დატვირთვის გავლენის
კორექტირდება სტატიკური დატვირთვების 25%-იანი ნაზრდით.
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საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები უბანზე და პროექტის განახლებული ვერსია
კაშხლის საპროექტო და კონსტრუქციული გაანგარიშება

რადიალური საზღვრების თავიდან აცილების მიზნით, რამაც შესაძლოა, გაზარდოს სეისმური
სიგნალი, ქანის ყველა ტიპის მასური სიმკვრივე აღებულია 0-ის ტოლად დაძაბულდეფორმირებული მდგომარეობის შესწავლის ანალიზის წარმოებისას. საფუძვლის ასეთი
უწონადო კრიტერიუმი გულისხმობს იმას, რომ კაშხლის ტანისა და ქანის საფუძვლის დაძაბულდეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრისას მნიშვნელოვანია მხოლოდ მოდულებით
დადგენილი საფუძვლის სიხისტის მახასიათებლები და პუასონის კოეფიციენტის
მნიშვნელობები.
თუმცა, საყრდენების მდგრადობის გაანგარიშებისას ქანის მასური სიმკვრივეც
მიიღება
მხედველობაში საკვლევი ქანის ბელტებთან დაკავშირებული გრავიტაციული ინერციული
ძალების გაანგარიშებისას, როგორც აღნიშნული აღწერილია სპეციალურ ანგარიშში [3].

ზონა
1
2
3

დეფორმაციის
სტატიკური
მოდული

პუასონის
კოეფიციენტი

დეფორმაციის
დინამიკური
მოდული

ერთეულის
წონა

ქანის ტიპი

(გპა)

(-)

(გპა)

(კმ/მ3)

პორფირიტები

8.00

0.25

10.00

27

0.50

0.35

0.63

19

6.00

0.25

7.50

27

ტექტონიკური
რღვევა
ტუფი / ტუფობრექჩია

4

ტუფო-ბრექჩია

10.00

0.25

10.25

27

5

ტუფი

5.00

0.25

7.50

27

6

ტუფო-ბრექჩია

6.00

0.25

7.50

27

ცხრილი 3-2. ხუდონის თაღოვანი კაშხლის ქანის საფუძვლის საპროექტო მექანიკური თვისებები

3.3. საპროექტო სტატიკური დატვირთვები
სტატიკური დატვირთვები ძირითადად განპირობებულია კაშხლის საკუთარი წონით, კაშხლის
ტანის გარეშე თბური დატვირთვით, წყალსაცავის ჰიდროსტატიკური წნევითა და ნალექების
წნევით.

3.3.1. გრავიტაციული დატვირთვა
კაშხლის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობის ანალიზისას მხედველობაში მიიღება
მხოლოდ კაშხლის საკუთარი წონა. ამ ანალიზებში საფუძვლის საკუთარი წონა არ გამოიყენება.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, ქანის მასური სიმკვრივე მხედველობაში მიიღება მხოლოდ საკუთარი
წონისა და ქანის ბელტებთან დაკავშირებული ინერციული ძალების ანგარიშისას, რომლებიც
შესწავლილია საყრდენის მდგრადობის ანალიზით [3].
კაშხლის საკუთარი წონით წარმოქმნილი ძაბვების შეფასება შესაძლებელია სხვადასხვა
მიდგომის გამოყენებით.
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ერთ-ერთ შესაძლო მეთოდს წარმოადგენს გრავიტაციული ძაბვების გამოთვლა კაშხლის
ბლოკების დამოუკიდებელი მოქმედების დაშვებით, ე.ი. როცა კაშხლის ბლოკები კი არ
ურთიერთქმედებენ მშენებლობის პერიოდში, არამედ საკუთარი წონა პირდაპირ გადააქვთ
საფუძველზე. ამ მიდგომის ამოსავალი პირობაა ის, რომ შემჭიდროების ნაკერები მოცემულ
ბლოკებს შორის დაცემენტდება კაშხლის აგების შემდეგ.
მეორე დაშვების თანახმად, კაშხლის ტანი არის მონოლითური და ამდენად, შემჭიდროების
ნაკერების ცემენტაცია ხდება ერთ ეტაპად. ამ შემთხვევაში დატვირთვის ნაწილს აკომპენსირებს
„თაღის ეფექტი“, რომელიც მოქმედებს კაშხალში, როდესაც იგი განიხილება, როგორც ერთი
მთლიანი სხეული, ხოლო მისი დარჩენილი ნაწილის კომპენსირება ხდება ირიბულებით.
და ბოლოს, ამ ორი შემთხვევის შუალედური ალტერნატივა მდგომარეობას იმაში, რომ
ნაკერების ცემენტაცია მოხდეს რამდენიმე ეტაპად, რაც სავარაუდოდ, ყველაზე ახლოს არის
რეალობასთან და წარმოადგენს წინა ორი მიდგომის კომბინაციას.
მოცემული კვლევის ფარგლებში კაშხლის გრავიტაციული დატვირთვა გამოიყენება იმ
დაშვებით, რომ ცემენტაცია მოხდება 7 ეტაპად.

3.3.2. ჰიდროსტატიკური დატვირთვა
ჰიდროსტატიკური დატვირთვა მოქმედებს, როგორც ჰიდროსტატიკური წნევა კაშხლის ზედა
სადაწნეო წახნაგზე წყალსაცავში წყლის შესაბამისი დონის გათვალისწინებით. წყლის ერთეულ
წონად აიღება γ = 10 კნ/მ3.
წყალსაცავში წყლის დონის მახასიათებლებია: წყლის მინიმალური დონე წყალსაცავში
ექსპლუატაციის პირობებში (MinWL), წყლის სრული უზრუნველყოფის დონე (FSWL) და
სავარაუდო მაქსიმალური დატბორვის დონე (PMFL). წყლის საპროექტო დონეები მოცემულია 33 ცხრილში.

წყლის დონე
წყალსაცავში

წყლის მინიმალური
დონე წყალსაცავში
ექსპლუატაციის
პირობებში (MinWL)

წყლის სრული
უზრუნველყოფის
დონე (FSWL)

სავარაუდო
მაქსიმალური
დატბორვის დონე
PMFL)

(მ.ზ.დ.)

(მ.ზ.დ.)

(მ.ზ.დ.)

630

700

703.7

ცხრილი 3-3. საპროექტო წყლის დონე წყალსაცავში

3.3.3. ნატანის დატვირთვა (S)
ნატანით დატვირთვა მოქმედებს, როგორც ჩვეულებრივ პირობებში მოქმედი წნევა კაშხლის
ზედა სადაწნეო წახნაგზე. ნატანის მოცულობითი მასა მშრალი ნივთიერების მიხედვით აიღება
γ ds = 12 კნ/მ3. ივარაუდება, რომ ნატანის მაქსიმალური სიმაღლე აღწევს ფსკერულ
წყალგამშვებთან მილსადენის ნიშნულს 570 მზდ.
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3.3.4. თბური დატვირთვა
კაშხლის გრძელვადიანი
ექსპლუატაციის პირობებში წარმოქმნილი თბური დატვირთვა
შედეგია კაშხლის ტანში ტემპერატურულ ველებს შორის სხვაობისა ცემენტაციის მომენტში (ე.წ.
„დახურვის ტემპერატურა“) და ექსპლუატაციის მოცემულ მომენტში.
დახურვის ტემპერატურა კაშხლის თვისებების განმსაზღვრელი მნიშვნელოვანი ფაქტორია.
შემჭიდროების ნაკერების ცემენტაციის შემდეგ კაშხალი გადაიქცევა მონოლითურ
კონსტრუქციად და იწყება თაღის მოქმედება. დახურვის ტემპერატურა, საკუთარ წონასთან
ერთად, კაშხლის ტანში საწყის დაძაბულობათა ველის განმსაზღვრელია. იდეალურ ვარიანტში
დახურვის ტემპერატურა დაახლოებით 2-3°C-ით ნაკლებია კაშხლის უბანზე ჰაერის საშუალო
წლიურ ტემპერატურასთან შედარებით. დახურვის ტემპერატურა წარმოადგენს ამოსავალ
ტემპერატურას ფარდობითი ტემპერატურული მაჩვენებლების გაანგარიშებისას.
ტემპერატურის ცვლილება კაშხლის ტანში ხანგრძლივი ექსპლუატაციის პირობებში
განისაზღვრება ბეტონის მასალის თერმული თვისებებით, ჰაერის საშუალო თვიური
ტემპერატურითა და წყალსაცავში წყლის საშუალო თვიური ტემპერატურით სხვადასხვა
ნიშნულებზე.
ხუდონის კაშხლის უბანზე ჰაერის საშუალო თვიური ტემპერატურა [9] წყაროს მიხედვით,
მოცემულია ცხრილში 3-4. წლის ყველაზე ცხელი თვეა აგვისტო 21°C საშუალო ტემპერატურით;
ყველაზე ცივი თვეა იანვარი -0.1°C საშუალო ტემპერატურით.
ჰაერის საშუალო თვიური ტემპერატურა (°C)

იანვ.

თებ.

მარ.

აპრ.

მაის.

ივნ.

ივლ.

აგვ.

სექტ.

ოქტ.

ნოემბ.

დეკ.

წელი

-0.1

1.0

5.0

10.3

15.4

18.3

20.8

21.0

16.9

11.4

5.8

1.3

10.6

ცხრილი 3-4. ჰაერის საშუალო თვიური ტემპერატურა ხუდონის კაშხლის უბანზე

ითვლება, რომ წყალსაცავში წყლის საშუალო თვიური ტემპერატურა ტოლია ენგურის კაშხლის
უბანზე გაზომვებით დადგენილი შესაბამისი ტემპერატურების. ტემპერატურის სავარაუდო
მაჩვენებლები ხუდონის კაშხლისთვის მოცემულია ცხრილში 3-5.
წყლის საშუალო თვიური ტემპერატურა (°C)

სიღრმე,
მ
იანვ.

თებ.

მარ.

აპრ.

მაის.

ივნ.

ივლ.

აგვ.

სექტ.

ოქტ.

ნოემბ.

დეკ.

0

7.3

5.8

7.2

9.0

12.7

17.0

21.0

21.4

17.9

15.6

11.6

9.7

1

7.4

6.0

6.7

8.4

11.7

15.2

19.0

20.8

17.5

15.3

11.3

9.6

5

7.4

6.3

6.6

8.1

10.5

12.9

16.9

18.2

16.3

14.9

11.0

9.6
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10

7.3

6.3

6.6

7.9

9.1

11.4

14.9

14.9

14.2

13.9

10.8

9.5

20

7.2

6.2

6.5

7.7

8.0

9.9

12.3

12.7

12.7

13.0

10.6

9.3

30

7.0

6.3

6.4

7.3

7.3

9.3

11.7

12.1

12.0

12.2

10.3

9.0

50

6.9

6.2

6.4

7.3

6.9

9.1

11.0

11.7

11.4

11.4

10.0

8.8

80

6.6

6.0

6.3

7.1

7.0

8.7

10.7

11.1

11.1

11.1

9.6

8.7

200*

5.5

5.0

5.5

6.0

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

7.5

7.0

6.5

* ტემპერატურული მაჩვენებლები მოცემულ სიღრმეზე ექსტრაპოლირებულია და შეფასებულია გაზომილ მონაცემებზე
დაყრდნობით

ცხრილი 3-5. წყლის საშუალო თვიური ტემპერატურა ხუდონის წყალსაცავში

ბეტონის ტემპერატურა შემჭიდროების ნაკერის ცემენტაციის წერტილთან (დახურვის
ტემპერატურა) ითვლება, რომ არის 2°C-ით ნაკლები ხუდონის კაშხლის უბანზე საშუალო
წლიურ ტემპერატურასთან შედარებით.
„ზაფხულისა“ და „ზამთრის“ თერმული დატვირთვები ხანგრძლივი ექსპლუატაციის პირობებში
განისაზღვრება გარდამავალი თერმომექანიკური პროცესების ანალიზით. „ზაფხულისა“ და
„ზამთრის“
თერმული
დატვირთვები
განისაზღვრება,
როგორც
თერმომექანიკური
გამოთვლებით მიღებული ბეტონის მაქსიმალური და მინიმალური თერმული დაძაბულობის
მომვლებები.

3.4. სეისმური დატვირთვა
II ფაზაში ჩატარდა უბნის დეტალური კვლევა [10] დაგეგმილი ხუდონის კაშხლის სეისმური
საშიშროებისა და საპროექტო მიწისძვრის შეფასების მიზნით. წინამდებარე კვლევით
გათვალისწინებული სეისმური ზემოქმედების მნიშვნელობები განისაზღვრება სწორედ ამ
კვლევების შედეგებზე დაყრდნობით.
დიდი ზომის კაშხლების საერთაშორისო კომისიის რეკომენდაციების თანახმად, დიდი ზომის
კაშხლების აგებისას მხედველობაში მიიღება ორი სეისმური დონე:
•
•

საანგარიშო მიწისძვრა ექსპლუატაციისას (OBE), როგორც საექსპლუატაციო დონე და
მაქსიმალურად დასაშვები მიწისძვრა (MCE), როგორც უსაფრთხოების დონე.

[10] წყაროს ანგარიში რეკომენდაციას უწევს კაშხლის პროექტისა და გაანგარიშებისთვის 3-6
ცხრილში მოცემული გრუნტის მაქსიმალური აჩქარების მნიშვნელობების, სურათზე 3-2 და
სურათზე 3-3 მოცემული საპროექტო სპექტრებისა და III დანართით მოცემული ორი საპროექტო
სეისმური დონის აჩქარების სტატისტიკური ჩანაწერების გამოყენებას.
საპროექტო
სეისმური დონე

MCE

გადაჭარბების
წლიური
ალბათობა

ჰორიზონტალური აჩქარება

ვერტიკალური აჩქარება

(g)

(g)

1 / 10 000

0.36

0.24
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OBE

1 / 475

0.16

0.10

ცხრილი 3-6. გრუნტის პიკური აჩქარების საშუალო შეწონილი მნიშვნელობები MCE და OBE შემთხვევაში
[10]

სურ. 3-2. აჩქარების სიგნალის სპექტრები MCE ჰორიზონტალური და ვერტიკალური კომპონენტებისთვის
(5% მილევა, შეწონილი საშუალო მნიშვნელობები) [10]

სურ. 3-3. აჩქარების სიგნალის სპექტრები OBE ჰორიზონტალური და ვერტიკალური კომპონენტებისთვის
(5% მილევა, შეწონილი საშუალო მნიშვნელობები) [10]
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[10] წყაროში მითითებული საპროექტო აჩქარების სტატისტიკური ჩანაწერები და მათი
შესაბამისი სპექტრები მოცემულია III დანართში.
საყურადღებოა, რომ კაშხლის დინამიკური ანალიზის მიზნით MCE მაქსიმალური
დატვირთვების კომბინაციებისთვის (როგორც აღნიშნული განსაზღვრულია მოცემული
დოკუმენტის 3.3 პუნქტით), მოხდება 3-3 სურათზე ნაჩვენები MCE საპროექტო სპექტრებისა და
ასევე, III დანართით მოცემული აჩქარების სტატისტიკური ჩანაწერებისა და მათი შესაბამისი
სპექტრების კორექტირება 10%-იანი მილევის დაშვების მიღწევის მიზნით.

3.4.1. ჰიდროდინამიკური დატვირთვა
ჰიდროდინამიკური დატვირთვა გამოწვეულია კაშხლისა და კაშხლის წყალსაცავში არსებული
წყლის ურთიერთქმედებით გრუნტის ძლიერი მოძრაობის შემთხვევაში. თუ ფარდობა
წყალსაცავში არსებული წყლის საკუთარ სიხშირესა და კაშხალი-საფუძვლის სისტემის საკუთარ
სიხშირეს შორის 2-ზე მეტია, წყლის კუმშვადობა შეიძლება, უგულვებელვყოთ,
კონსერვატორული დაშვების სახით. ამ შემთხვევაში შეიძლება, გამოვიყენოთ მიერთებული
მასის მეთოდი, რომელიც მოცემულია [11]-ში.
ხუდონის თაღოვანი კაშხლის შემთხვევაში დდაგენილია, რომ ზემოთ მოცემული ფარდობა არის
ერთეულის რიგის. ამდენად, კაშხალი-წყალსაცავის ურთიერთქმედების უფრო რეალურად
მოდელირების მიზნით მიზანშეწონილი იქნება კაშხლის დინამიკური გაანგარიშების
შესრულება სიხშირეზე დამოკიდებული ჰიდროდინამიკური წნევების გათვალისწინებით,
რომლებიც მოქმედებს კაშხლის ზედა სადაწნეო წახნაგზე. მიუხედავად ამისა, საწყის
დინამიკურ ანალიზში გამოყენებული იქნება მიერთებული მასის კონსერვატორული მიდგომა.
ამის შემდეგ კაშხლის დაძაბული მდგომარეობის მიღებულ შედეგებზე დაყრდნობით
გადაწყდება, თუ რამდენად აუცილებელია ანალიზის ჩატარება წყლის კუმშვადობის ფაქტორის
მონაწილეობით. აღნიშნული ანალიზი საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია და საჭიროებს
ზოგიერთი ისეთი პარამეტრის მიახლოებითი შეფასების ცოდნას, როგორიცაა წყალსაცავის
ფსკერის არეკვლის/შთანთქმის კოეფიციენტები.

3.5. საპროექტო დატვირთვის კომბინაციები
საპროექტო დატვირთვის კომბინაციები ორ ძირითად კატეგორიად იყოფა: სტატიკური და
დინამიკური. სტატიკურში შედის სტატიკური დატვირთვის შემთხვევები, ხოლო დინამიკურში
გარდა სტატიკური დატვირთვებისა, შედის სეისმური ეფექტებიც.
დატვირთვის ზემოხსენებული შემთხვევების მოხდენის ალბათობის მიხედვით, განიხილავენ
დატვირთვის სტანდარტულ, არასტანდარტულ და ექსტრემალურ კომბინაციებს და მათთვის
განსაზღვრავენ საიმედოობის მოთხოვნილ მინიმალურ კოეფიციენტებს.
გამოიყენება შემდეგი აღნიშვნები:
•
•
•
•

SU: სტატიკური სტანდარტული
SUN: სტატიკური არასტანდარტული
DUN: დინამიკური არასტანდარტული (OBE პირობა)
DE: დინამიკური ექსტრემალური (MCE პირობა)

საპროექტო დატვირთვების კომბინაციები მოცემულია ცხრილში 3-7. ჯამში ნაჩვენებია
დატვირთვის 12 კომბინაცია.
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სტატიკური და არასტანდარტული დინამიკური დატვირთვების კომბინაციები გამოითვლება
თვიური მაქსიმალური (ზაფხული) და თვიური მინიმალური (ზამთარი) გარე ტემპერატურის
პირობებისთვის.
მინიმალური და მაქსიმალური თერმული დატვირთვები (T min და T max ), რომლებიც შედის
ექსტრემალური დინამიკური დატვირთვის კომბინაციებში (DE1 და DE2), დადგინდება
შესაბამისად, ზამთრისა და ზაფხულის სეზონებზე.
გაანგარიშებების შედეგები წარმოდგენილი იქნება ყველა საპროექტო დატვირთვის
კომბინაციისთვის. გარდა ამისა, შედეგები წამოდგენილი იქნება დატვირთვის შემდეგი
შემთხვევებისთვის: G, W MinWL , W FSWL , W PMFL , T მინ და T მაქს და ასევე, G+ W FSWL and G+ W FSWL + OBE
შემთხვევებისთვის.
გაანგარიშებები ფორმის
კომბინაციისთვის.

განსაზღვრის

მიზნით

შესრულდება

დატვირთვის

G+W FSWL

3.6. საიმედოობის კოეფიციენტები
საიმედოობის მოთხოვნილი მინიმალური კოეფიციენტები ადგილზე მდგრადობასთან
(ძაბვებთან) დაკავშირებით მოცემულია ცხრილში 3-7. საიმედოობის მოთხოვნილი მინიმალური
კოეფიციენტები საყრდენის მდგრადობის ანალიზებში გამოყენების მიზნით (რაც
წარმოდგენილია
ცალკე
ანგარიშით
დატვირთვის
ყველაზე
რეპრეზენტატიული
კომბინაციისთვის [3]) არის შემდეგი:
•
•
•

დატვირთვის სტანდარტული კომბინაციებისთვის: FS=2.0
დატვირთვის არასტანდარტული კომბინაციებისთვის: FS=1.3
დატვირთვის ექსტრემალური კომბინაციებისთვის: FS=1.1.
საიმედოობის
კოეფიციენტები*
ადგილობრივი
მდგრადობისთვის
(ძაბვებისთვის)

საპროექტო დატვირთვის შემთხვევები

დატვირთვის კომბინაცია

W
Min
WL
630

FS WL

S
PMF
WL
704

T

Max

Min

E

Max

OBE

MCE

კოდი #
700
570
ზამთარი ზაფხული
T-T
SU0
1
1
SU1
2
SU2
3
1
SU3
4
1
SU4
5
1
SUN1
6
1
SUN2
7
1
DUN0 8
1
DUN1 9
DUN2 10
1
DUN3 11
1
DUN4 12
1
DE1
13
1
DE2
14
1
* არ ითვალისწინებს ადგილობრივ ძაბვებს თავისებური ხასიათისა და სხვა ადგილობრივი მოვლენების გამო.

ზონა
T-C
1-3

C-C
3

1-3
1-3
1-3
1-2
1-2
1-2

3
3
3
2
2
2

1-2
1-2
1-2
1
1

2
2
2
1
1

დინამიკური

სტატიკური

კატეგორია

G

ცხრილი 3-7. საპროექტო დატვირთვის კომბინაციები და საიმედოობის კოეფიციენტები
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კაშხლის წახნაგებზე ძირითადი ორღერძა დაძაბული მდგომარეობის მიხედვით ცხრილში,
საიმედოობის კოეფიციენტებთან დაკავშირებით გამოყენებულია შემდეგი აღნიშვნები:
•
•
•

T-T აღნიშნავს გაჭიმვა-გაჭიმვის ზონას
T-C აღნიშნავს გაჭიმვა-შეკუმშვის ზონას
C-C აღნიშნავს შეკუმშვა-შეკუმშვის ზონას.

ამოცანა მდგომარეობს ბეტონის მოთხოვნილი სიმტკიცის გაანგარიშებაში ცალღერძა კუმშვაზე

′

სიმტკიცის, f c , გათვალისწინებით, როგორც აღნიშნული მითითებულია ორღერძა სიმტკიცის
მომვლებზე. საიმედოობის კოეფიციენტი მოცემულია R / r ან AC / BC ფარდობით. მაგალითად,
დინამიკური არასტანდარული დატვირთვის შემთხვევისთვის საიმედოობის მოთხოვნილი
კოეფიციენტი ორმაგი შეკუმშვის ზონაში ტოლია 2-ის, ხოლო ორმაგი გაჭიმვის ზონაში იგი
უდრის 1-ს. გაჭიმვა-შეკუმშვის კომბინირებულ ზონებში საიმედოობის კოეფიციენტის
მნიშვნელობა მერყეობს 1-2 ფარგლებში. ამდენად, გაანგარიშებული მკუმშავი ძაბვა მრავლდება
2-ზე, ხოლო გამჭიმი ძაბვა მრავლდება 1-ზე. თუ ვიცით ორღერძა კუმშვა-გაჭიმვის წრფის

′

′

დახრილობა, შეგვიძლია, განვსაზღვროთ სიდიდე f c და შესაბამისად, f t სიდიდეც.

4. თაღოვანი კაშხლის ფორმის განსაზღვრა
4.1. ფორმის განსაზღვრის მიზნით განხილული საპროექტო დატვირთვები
ფორმის განსაზღვრა ხდება დატვირთვის კომბინაციისთვის G + W FSWL , ანუ კაშხლის საკუთარი
წონისა და სრული უზრუნველყოფის წყლის ჰიდროსტატიკური დაწნევისათვის კაშხლის ზედა
დაწნევის წახნაგზე.
დატვირთვის მოცემულ კომბინაცია აღინიშნება SU0. კაშხლის ასეთი სახით განსაზღვრულ
ფორმაზე ტარდება ანალიზი FDL კვლევებში დატვირთვის შემდეგ კომბინაციებზე: SU3, SU4,
DUN0 (G + W FSWL + OBE), DUN3 და DUN4.

4.2. კაშხლის გამონამუშევრები
კაშხლის გამონამუშევრები განისაზღვრა II ფაზაში მიღებული კაშხლის უბნის ტოპოგრაფიულ
და გეოლოგიურ მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელთა განახლებაც მოხდა უბანზე შეგროვილი
უახლესი მონაცემებით (2012-2013).
ძაბვათა კონცენტრაციის თავიდან აცილებისა და ძაბვების ოპტიმალური განაწილების
უზრუნველყოფის მიზნით თაღოვანი კაშხლის საყრდენი ზედაპირი უნდა იყოს რაც შეიძლება,
გლუვი, რადგან საყრდენები თავისთავად წარმოადგენენ გლუვ გეომეტრიულ ზედაპირებს.
რადგან კაშხლის საყრდენი ზედაპირის გამონამუშევრები და კაშხლის გეომეტრიული ზომები
წარმოადგენს ერთ კომბინაციას და რადგან ეს უკანასკნელი განსაზღვრავს კონსტრუქციის
დაძაბულ და დეფორმირებულ მდგომარეობებს, აღნიშნული ნიშნავს იმას, რომ კაშხლის
საყრდენი ზედაპირის განსაზღვრას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს პროექტისთვის. ამდენად,
ხუდონის თაღოვანი კაშხლის პროექტის ამ ასპექტს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა.
გამონამუშევრის პროფილების ძირითადი კონცეფცია მოცემულია ქვემოთ.
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სურ. 4-1. კაშხლის გამონამუშევრის გეგმის კონცეფცია

კაშხლის გამონამუშევრების გეგმაში გამოყენებული იქნა შემდეგი საპროექტო კრიტერიუმები:
•

•

•

•

•

•
•

გამონამუშევარის ქანობი კაშხლის საყრდენი ზედაპირის ფარგლებს გარეთ უნდა იყოს
V:H 5:1, ბერმის სიგანით 5-7.5 მ. ვერტიკალური სიმაღლე ბერმებს შორის არ უნდა იყოს
15 მეტრზე მეტი.
იმ უბნებზე, სადაც ზემოხსენებული კრიტერიუმის დაცვა ვერ ხერხდება, მაგალითად,
ალუვიური ნალექის შემთხვევაში, უნდა შეირჩეს ისეთი შესაფერისი ფერდობი, რომელიც
მინიმუმამდე დაიყვანს გამონამუშევრის ფართობს და ამასთან, გამონამუშევრების
საერთო მდგრადობა შენარჩუნებული იქნება.
ალუვიურ ნალექებში მისაღებია V:H 1:2. ქვედა ბიეფისთვის დასაშვებია V:H 1:3
ფერდობი დროებით მისადგომ გზებზე და მდინარის ბუნებრივ კალაპოტზე თანაბრად
გადასვლის მიზნით.
კაშხლის თაღები უნდა აღწევდეს ქანში მინიმუმ 10-20 მ მანძილზე ქანის ხარისხის
გათვალისწინებით. გამონამუშევრის სიღრმე უნდა გაიზომოს საყრდენი ზედაპირიდან
პერპენდიკულარული მიმართულებით. კერძოდ, გამონამუშევრის სიღრმე ნაკლებია
მდინარის კალაპოტთან, სადაც სამთო ქანი საუკეთესო ხარისხისაა და მაქსიმალურია
მარჯვენა საყრდენთან სამთო ქანის ინტენსიურად დანაწევრების გამო.
მაგარი ქანის რიგსა და კაშხლის ტოლქმედ ღერძულ ძალას შორის დაცული უნდა იყოს
მინიმუმ 30°-იანი კუთხე. თუ ტოლქმედი ძალები წინასწარი ცნობილი არ არის,
გამოიყენება USBR 30° წესი, რომლის თანახმადაც მაგარი ქანის რიგსა და თაღების
ღერძებს შორის დაცული უნდა იყოს 30°-იანი კუთხე.
გამონამუშევრის მოცულობის შემცირების მიზნით თაღის ზედა ბიეფის ნაწილი
საყრდენებთან შეიძლება, შეიკვეცოს.
კაშხალსა და ქანის საყრდენებში ძაბვების არასასურველი კონცენტრაციების თავიდან
აცილების მიზნით უზრუნველყოფილი უნდა იქნას კაშხლის/ქანის გამყოფი ზედაპირის
გლუვი პროფილი.
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იმის გამო, რომ თაღოვანი კაშხლის თავდაპირველი პროექტის თანახმად ქვაბულები უკვე
ამოღებულია, უნდა შეირჩეს კაშხლის ისეთი ფორმა, რომელიც მინიმუმამდე შეამცირებს
ექსკავაციის დამატებით სამუშაოებს. თუმცა, უნდა გვახსოვდეს, რომ არსებული ქვაბულები
მოეწყო თაღოვანი კაშხლის თავდაპირველი პროექტით გათვალისწინებული პულვინოს
პოსტამენტისთვის, რომელიც გულისხმობს წრიული ფორმის თაღებს. ახალი პროექტი
პულვინოს ნაკერს არ ითვალისწინებს და ამასთან, ითვალისწინებს პარაბოლური ფორმის
თაღების მოწყობას. აღნიშნულის გამო შესაძლებელია, გაფართოვდეს არსებული საყრდენი
ზედაპირისთვის ამოღებული ქვაბული ახალი ფორმის კაშხლისა და კაშხლის თანაბარი
საყრდენი ზედაპირის მოწყობის მიზნით. საყურადღებოა, რომ პულვინოს ტიპის ძირითადი
ნაკერების მქონე კაშხლებზე მუშაობის წარსულის გამოცდილებაზე დაყრდნობით (ასეთი
კაშხლების აგება საკმაოდ ძვირი ჯდება), აშკარაა, რომ ასეთი კაშხლების მუშაობის ხარისხი
ვერ ამართლებს გაწეულ ხარჯს და მიზანშეწონილია განსხვავებული საპროექტო ზომების
მიღება.
უახლეს გეოლოგიურ/გეოტექნიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით, განახლდა ინფორმაცია
საფუძვლის გრძივი პროფილის მახასიათებლების შესახებ. ქვემოთ, სურათზე მოცემულია
კაშხლის ღერძთან ფაქტობრივად არსებული გამონამუშევრის სიღრმისა და ტექნიკურეკონომიკური დასაბუთების III ფაზაზე დადგენილი გამონამუშევრების სიღრმეების
შედარების სქემატური გამოსახულება. კერძოდ, სურათზე ნაჩვენებია:
•
•

•

მარცხენა მხარეს მდებარე ბეტონის გრავიტაციული ბლოკის საბოლოო პროფილი,
რომლითაც ამჟამად „სრულდება“ კაშხლის წყალსაცავი;
გამონამუშევრის
სიღრმის
შემცირება
კაშხლის
ცენტრალურ
ნაწილში
დილატომეტრით გაზომვებისა და გეოფიზიკური აგეგმვის შედეგების ანალიზზე
დაყრდნობით, რაც ამცირებს კამარის ირიბულას სიმაღლეს;
კაშხლის ქვაბულის მცირე ზრდა მარჯვენა საყრდენში ძლიერ დანაწევრებული და
წყალშეღწევადი საფუძვლის ქანის გავლის თავიდან აცილების მიზნით.

სურ. 4-2. კაშხლის ღერძის ექსკავაციის პროფილი: III ფაზის პროექტისა და განახლებული პროექტის
შედარება

მარცხენა მხარეს მდებარე გვერდითი გრავიტაციული ბლოკის გეგმა და ექსკავაციის პროფილი
განისაზღვრა მოცემული უბნის უახლეს გეოლოგიურ მონაცემებზე დაყრდნობით, კერძოდ,
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მარცხენა საყრდენის სამგანზომილებიანი გეოლოგიური მოდელის გამოყენებით, რომელიც
გვიჩვენებს ქანის კონტურის ხაზებს ალუვიური ფენის ქვეშ ქანის [2].
საბოლოო მიზანს წარმოადგენს ექსკავაციისა და ბეტონის მოცულობის ისეთ მინიმუმამდე
შემცირება, რომელიც უზრუნველყოფს წყალსაცავის წყალგაუმტარობას, როგორც აღნიშნული
ნაჩვენებია სურათზე 4-3. კერძოდ, 3D მოდელის მიხედვით, ქანის ზედაპირი გამომუშავებულია
ციცაბო კლდეებში სავარაუდოდ, წარსულში მდ. ლეხარას ზემოქმედების შედეგად ქანის საგების
ნიშნულით 640 მეტრზე, შემდეგ კი - ციცაბო ფრიალოში მარცხენა მხარეს. კაშხლის ღერძის
გასწვრივ ქანის ზედაპირი შედარებით მოსწორებულია დაახლოებით 80 მ მანძილზე, შემდეგ
აწეულია დაახლოებით 25 მ-ზე და კვლავ სწორდება. ღერძის კიდევ უფრო ზემოთ ქანის
ზედაპირი იჭრება დაახლოებით 50 მ სიმაღლის ციცაბო ფრიალოში. ქვედა ბიეფში რელიეფი
მკვეთრად ღრმავდება და ჩამკეტის მოწყობა შეუძლებელია. ამდენად, ბუნებრივად გვეჩვენება
გვერდითი წყალსაშვისთვის უკვე გათვალისწინებული გეგმის განხორციელება.

4.3. კაშხლის ფორმის განსაზღვრის პროცესში გასათვალისწინებელი შეზღუდვები და
კრიტერიუმები
ახალი კაშხლის მშენებლობის დაწყებამდე საჭიროა მარცხენა მხარეს არსებული ბეტონის
ბლოკების გატანა მათივე ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ამდენად, ბეტონის
ბლოკები კაშხლის ფორმის განსაზღვრის პროცესში რაიმე დაბრკოლებას არ წარმოადგენს.
კაშხლის ფორმის ეფექტურად შერჩევის კრიტერიუმები ასეთია:
•

•

•

•

•

•

მკუმშავი ძაბვების სიდიდე: უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მკუმშავი ძაბვების
ოპტიმალური განაწილება; იმავდროულად, მაქსიმალური მკუმშავი ძაბვა არ უნდა
აღემატებოდეს ბეტონის მკუმშავი ძაბვის ერთ-მესამედს;
გამჭიმი ძაბვების სიდიდე: ვერტიკალური გამჭიმი ძაბვები ბეტონისა და ქანის
საკონტაქტო ზედაპირის ყველაზე დაბალ წერტილში დატვირთვის G + Wfswl
კომბინაციის შემთხვევაში თავიდან უნდა იქნას აცილებული. ჰორიზონტალური გამჭიმი
ძაბვები თაღის საყრდენების ზედა სადაწნეო წახნაგზე და თაღის კამარების ქვედა
სადაწნეო წახნაგზე უნდა იყოს შესაძლოდ მინიმალური.
ზედა ბიეფის შვერილი: საჭიროა გვერდითი ირიბულების ზედა ბიეფის შვერილის
გაკონტროლება მშენებლობის პერიოდში გამჭიმი ძაბვების თავიდან აცილებისა და
ჰიდროსტატიკური ძალების ვერტიკალური მდგენელების მინიმუმამდე შემცირების
მიზნით;
ქვედა ბიეფის შვერილი: საჭიროა კამარის ირიბულების ქვედა ბიეფის შვერილის
გაკონტროლება მშენებლობის პერიოდში გამჭიმი ძაბვების მოქმედების თავიდან
აცილების მიზნით.
კაშხლის გლუვი პროფილები: კაშხლის ფორმის განსაზღვრისას როგორც პირველი, ისე
მეორე რიგის ფუნქციებში საკვანძო მნიშვნელობისაა გეომეტრიული უწყვეტობა (გლუვი
პროფილები).
კაშხლის ტანისთვის საჭირო ბეტონის მოცულობა:
ოპტიმიზაცია ითვალისწინებს
კაშხლის ისეთი ფორმის შერჩევას, რომელიც ბეტონის საჭირო მოცულობას მინიმუმამდე
შეამცირებს.
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თაღოვანი კაშხალი შეიძლება, სხვადასხვა ფორმის იყოს (პარაბოლური, ელიპსური, ლოგარითმული
სპირალის ფორმის და სხვ.) და გარდა ტექნიკური შეზღუდვების გათვალისწინებისა, კაშხლის
შესაფერისი ტიპის შერჩევისას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გამოცდილებას. მოცემულ კვლევაში
უპირატესობა მიენიჭა მაგისტრალურ პარაბოლურ თაღოვან კაშხალს.

სურ. 4-3. მარცხენა მხარეს მდებარე გრავიტაციული ბლოკის სქემატური გამოსახულება და ქანის
პროფილები [2]

4.4. ფორმის ძირითადი ოპტიმიზაცია
ზემოთ განხილული საპროექტო კრიტერიუმებისა და შეზღუდვების გათვალისწინებით,
შერჩეული პარაბოლური თაღოვანი კაშხლის ზუსტი გეომეტრიული ზომები მოცემულია
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კამარის
ირიბულას
პროფილისთვის,
პარაბოლებისთვის
(საჭიროებისამებრ)
გამონამუშევრებისთვის.

მთავარი
პარაბოლებისთვის,
და
კაშხლის
საყრდენი
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გვერდითი
ზედაპირის

ძირითადი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ უზრუნველყოფილი იქნას მინიმალური გამჭიმი
ძაბვა (+1.0 მპა-ზე ნაკლები) კაშხლის შერჩეული ფორმისთვის, რომელზეც მოქმედებს მხოლოდ
საკუთარი სტატიკური წონა და სრული ჰიდროსტატიკური დატვირთვა. მოცემული ფორმა
შემდგომში გამოყენებული იქნება სტატიკური და დინამიკური დატვირთვის შემთხვევებისთვის
საბოლოოდ კაშხლის ოპტიმალური ფორმის შერჩევის მიზნით.
არსებობს თაღოვანი კაშხლის პროექტის სიცოცხლისუნარიანობის შეფასების რიგი ემპირიული
წესები. მაგალითად, ცნობილია, რომ V ფორმის ხეობები, რომელთათვისაც (თხემის
ქორდის)/სიმაღლის ფარდობა მეტია 3-ზე და აღწევს 3.5-ს, თითქმის თაღოვანი კაშხლის
გადაწყვეტას შეესაბამება (ასეთი გადაწყვეტა, რომელიც გამორიცხავს მჭიმი ძაბვების არსებობას
კამარის ირიბულების ფუძესთან და იმავდროულად იძლევა მოცულობის მნიშვნელოვან
ეკონომიას გრავიტაციულ კაშხალზე, საკმაოდ რთული შესარჩევია). მოცემულ შემთხვევაში
როდესაც ხეობის განივი კვეთი ფართოა თხემთან და ძალიან ვიწროა უდაბლეს ნიშნულზე,
ზემოხსენებული ფარდობა შეადგენს დაახლოებით 2.5-ს. ფართო ხეობებში თაღოვანი კაშხლების
აგებისას ხშირად თაღის ეფექტი მცირდება, რის შედეგადაც იზრდება მჭიმი და მხები ძაბვები.
მოცემული პრობლემის გადაწყვეტა მოცემულია წყაროში Lombardi et al. [12]. მოცემული
პრობლემის გადაჭრა ასევე, შესაძლებელია ემპირიული წესით, რომელიც გამოიყენება ფართო
ხეობებში აგებული თაღოვანი კაშხლების შემთხვევებისთვის. შედეგად, მიღებული იქნა
მოქნილობის მაჩვენებელი ( λ ), რომელიც დღეს ტრადიციულად გამოიყენება კაშხლის ფორმის
კონფიგურაციების პირველადი შეფასების მიზნით:

λ=

S2
V ⋅H

სადაც

S არის კაშხლის ზედა ბიეფის ზედაპირის ფართობი (მ2)
V არის ბეტონის მოცულობა (მ3)

H არის კაშხლის სიმაღლე (მ).
ქვემოთ, სურათზე ნაჩვენებია, ხუდონის თაღოვანი კაშხლის ფაქტიური პროექტით
გათვალისწინებული მოქნილობის მაჩვენებელი ( λ =15.5) თუ როგორ შეესაბამება დაახლოებით
200 მ რეკომენდებული სიმაღლის კაშხლის ზღვრულ მნიშვნელობებს იმ შემთხვევაშიც კი,
როდესაც იგი მცირედ აღემატება III ფაზის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებით მოცემულ
მნიშვნელობას [1] ( λ =14.4), რაც ძირითადად თაღის ბეტონის მოცულობის შემცირებითაა
გამოწვეული.
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სურ. 4-4. ხუდონის თაღოვანი კაშხლისთვის დადგენილი მოქნილობის მაჩვენებელი

4.5. კამარის ირიბულა
კამარის ირიბულას კვეთი სტანდარტული მეთოდების გამოყენებით განისაზღვრა, როგორც
თანმიმდევრულად ფასონური ფორმის. თაღოვანი კაშხლების USBR საპროექტო კრიტერიუმები
ადგენს კაშხლის ოპტიმალურ ფორმას აშშ-ში თაღოვანი კაშხლების შესახებ არსებული უდიდესი
მონაცემთა ბაზის გამოყენებით. ამას გარდა, საკუთარი მონაცემთა ბაზა აქვს „შტუკესაც“ და
გარდა ამისა, მხედველობაში იქნა მიღებული მსოფლიოში არსებული სხვა, ამ მიზნით
სპეციალურად შერჩეული კაშხლების მონაცემები. განისაზღვრა ორი საპროექტო პროფილი:
საკონტროლო და პროექტის, რის თანახმადაც მოხდა კამარის ნაწილის შუახაზისა და სისქის
პარამეტრების კორექტირება. მოცემული ნაწილის შვერილი და ჩაღრმავება შეირჩა კონკრეტული
კაშხლის მახასიათებლებისა და საპროექტო კრიტერიუმების მიხედვით.
კამარის ირიბულას შერჩეული პროფილი წარმოდგენილია ქვემოთ.
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სურ. 4-5. კამარის ირიბულა და მთავარი ღერძის გეომეტრიული ზომები

გამოყენებული აღნიშვნები:
U 0 = მთავარი პარაბოლას სიმრუდის ცენტრის U ადგილობრივი კოორდინატი.
U 1 = ზედა ბიეფის პარაბოლას წვეროს U ადგილობრივი კოორდინატი.
U 2 = ქვედა ბიეფის პარაბოლას წვეროს U ადგილობრივი კოორდინატი.
P 1 = ზედა ბიეფის მთავარი პარაბოლას პარამეტრი.
P 2 = ქვედა ბიეფის მთავარი პარაბოლას პარამეტრი.
t = კაშხლის სისქე.
k = კაშხლის შუა ზედაპირის ღერძი მთავარ კვეთთან.
z = სიმაღლე (ნიშნული (მ.ზ.დ.)) – 510 (მ.ზ.დ.)
რადგან USBR საპროექტო კრიტერიუმები, რომლებიც განსაზღვრავს კამარის ირიბულას სისქის
ძირითად პარამეტრებს, ძირითადად დამოკიდებულია კაშხლის მაქსიმალურ სიმაღლეზე,
კაშხლის საფუძვლის უდაბლესი წერტილის აწევა El 501.5-დან El 510-მდე გამოიწვევს კამარის
ირიბულას სისქის შემცირებას, რაც სქემატურად მოცემულია სურათზე 4-5.
ამას გარდა, ადვილი შესამჩნევია, თუ როგორ ინაცვლებს მცირედ კაშხლის ღერძი ქვედა
ბიეფისკენ (დაახლოებით 10 მეტრით): ნებისმიერ შემთხვევაში კაშხლის საყრდენი ზედაპირი
ფაქტიურად, მაინც სრულად ექცევა არსებულ გამონამუშევარში.
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სურ. 4-6. კამარის ირიბულას ფორმა III ფაზისა და განახლებული პროექტის მიხედვით

4.6. მთავარი პარაბოლები
ზედა და ქვედა ბიეფების პარაბოლების ძირითადი განტოლებები შემდეგია:

U=

(V − V0 ) 2
+ U 1 (ზედა ბიეფის)
2 P1

(5.1)

U=

(V − V0 ) 2
+ U 2 (ქვედა ბიეფის)
2 P2

(5.2)

სადაც,

V 0 = 1000

(5.3)

P 1 = (U 0 – U 1 )

(5.4)

P 2 = (U 0 – U 2 )

(5.5)

რეგრესული ანალიზის მეთოდების გამოყენებით დადგენილია ინტერპოლაციის ფუნქციები
მთავარი ღერძებისთვის, კამარის ირიბულასა და კამარის შუაზედაპირის მრუდებისთვის:
m

U 0 = ∑ C n Z n , m=6 (კამარის მთავარი ღერძი)

(5.6)

n =0

m

t = ∑ C n Z n , m=6 (კამარის სისქე)
n =0
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(5.8)

n =0

სადაც Cn არის მთავარი პარაბოლის კოეფიციენტები.
ზემოთ მოყვანილი ფორმულების გამოყენებით შეიძლება, უცვლელი სისქის ჰორიზონტალური
თაღების გაანგარიშება და დატანა ნებისმიერ ნიშნულზე. მოცემული განტოლებების გამოყენება
იძლევა ჰორიზონტალური თაღების კვეთების გამოთვლისა და გრაფიკზე 510 მზდ (ფუძიდან)
704 მზდ (თხემამდე) ფარგლებში ნებისმიერ ნიშნულზე დატანის საშუალებას.
გეომეტრიული ზომების სრულად განსაზღვრის შემდეგ განისაზღვრება მანძილი შემჭიდროების
ნაკერებს შორის და იგი უდრის 18 მ-ს თაღის მიმართულებებით საყრდენებისკენ, დაწყებული
კამარის ირიბულადან. ქვემოთ, სურათზე მოცემულია კაშხლის ზოგადი გეგმა.

სურ. 4-7. კაშხალი (ზედა ხედი)

5. კაშხალი-საფუძველი-წყალსაცავის სისტემის მოდელირება და დისკრეტიზაცია
კაშხალი-საფუძველი-წყალსაცავის სისტემის გეომეტრიული მოდელირება შესრულდა კომპანია
„შტუკეს“ მიერ სპეციალურად თაღოვანი კაშხლებისთვის შექმნილი კომპიუტერული
საპროექტო პროგრამის გამოყენებით. დისკრეტიზაცია და სასრული ელემენტების ანალიზი
შესრულდა სასრული ელემენტების მეთოდის კომპიუტერული პროგრამის (DIANA)
გამოყენებით [13].
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კაშხლის, საფუძვლისა და წყალსაცავის სისტემების მოდელირება და დისკრეტიზაცია
განხორციელდა შემდეგი თანმიმდევრობით:
•
•
•
•

•
•

კაშხლის გამონამუშევრების განსაზღვრა;
კაშხლის გეომეტრიული ზომების განსაზღვრა;
კაშხლისა და საფუძვლის მოდელირება ბლოკებისა და ზედაპირების გამოყენებით.
ყველა სასაზღვრო პირობის განსაზღვრა, როგორიცაა შეზღუდვები გადანაცვლებასთან
დაკავშირებით, ჰიდროსტატიკური დატვირთვები, ტემპერატურის ცვალებადობა, საგები
გრუნტის მოძრაობა, სითხის ჰიდროდინამიკური წნევები და სითხის შორი ზონის
საზღვრები.
მასალის თვისებების განსაზღვრა და ზონების დადგენა მშენებლობის სხვადასხვა
ეტაპზე.
კაშხლისა და საფუძვლის დისკრეტიზაცია სასრული ელემენტების გამოყენებით.

ზემოთ მითითებული თანმიმდევრობით კაშხლის მოდელის შექმნის შემდეგ ჩატარდა სასრული
ელემენტების სტატიკური და დინამიკური ანალიზები. კაშხლის გეომეტრიული ზომების
წინასწარი ოპტიმიზაციის მიზნით კონსტრუქციის ბეტონის მოცულობის მინიმუმამდე
შემცირების პირობებში ჯამში შესწავლილი იქნა კაშხლის ფორმის 6 (ექვსი) ვარიანტი.
წინამდებარე დოკუმენტში მოცემულია ინფორმაცია მხოლოდ საბოლოოდ შერჩეული FDL
კაშხლის ფორმის შესახებ.

5.1. კაშხალი-საფუძველი-წყალსაცავის სისტემის მოდელირება სასრული ელემენტების
მეთოდით
კაშხლის, საფუძვლისა და წყალსაცავის სისტემების მოდელირება სასრული ელემენტების
მეთოდით შესრულდა სპეციალური კომპიუტერული პროგრამის (DIANA, ვერსია 9.4.3)
გამოყენებით. მოდელი შედგება კვადრატული მოცულობითი ელემენტებისგან კაშხლისა და
საფუძვლისათვის, შეუღლების კვადრატული ელემენტებისგან სითხისა და კონსტრუქციის
ურთიერთქმედებისთვის და სითხის კვადრატული ელემენტებისგან წყალსაცავისთვის.
საყურადღებოა, რომ ქვემოთ მოყვანილი მოდელი აგებულია კუმშვადი სითხისა და
კონსტრუქციის ურთიერთქმედების შემთხვევების მარტივად გადაწყვეტის მიზნით, მაგრამ
საპროექტო სამუშაოების მოცემულ ეტაპზე უფრო მნიშვნელოვანია თაღოვანი კაშხალისაფუძვლის პროექტის „საერთო სურათის“ მიღება და არა მისი ოპტიმიზაცია, რაც შეიძლება,
მომავალშიც განხორციელდეს.
FDL კვლევების სასრული ელემენტების ანალიზი შესრულდა იმ დაშვებით, რომ შესწავლილი
კაშხალი-საფუძვლის
სტრუქტურული
სისტემა
წრფივად
დრეკადი
თვისებებისაა.
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სურ. 5-1. სრული მოდელის სასრული ელემენტების ბადე ელემენტის ტიპების მიხედვით

ბადის სისტემა

ელემენტის ტიპი

ელემენტები

კვანძები

საფუძველი

HE20 CHX60

3 200

16 133

კაშხალი

HE20 CHX60
PE15 CTP45

1 616 124

8 968

წყალსაცავი

HE20 CHX20H
PE15 CTP15H

2 000 140

10 246

შორი ზონის ზედაპირი

QU8 BCQ8HT
TR6 BCT6HT

400 28

1 331

თავისუფალი ზედაპირი

QU8 BCQ8HT

150

521

ფსკერის ზედაპირი

QU8 BCQ8HT

220

759

სითხისა და
კონსტრუქციის
საკონტაქტო ზედაპირი

IS88 BQ24S8
IS66 BT18S6

400 28

2 662

ცხრილი 5-1. ინფორმაცია ბადის სისტემის მიხედვით
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სურ. 5-2. სრული მოდელის სასრული ელემენტების ბადე მასალების მიხედვით

5.1.1. საფუძველი
საფუძვლის მოდელირება მოხდა 1 692 CHX60 ელემენტებით. CHX60 არის 20-კვანძიანი
იზოპარამეტრული მყარი ბლოკური ელემენტი. იგი ეფუძნება კვადრატულ ინტერპოლაციასა და
გაუსის ინტეგრაციას.
კაშხალი-საფუძვლის კონსტრუქციის სიხისტის ზუსტი მახასიათებლების სიმულაციის მიზნით
საფუძვლის სასრული ელემენტების ბადე კაშხლის ყველაზე დაბალ ნიშნულს სცდება 300
მეტრით და კაშხლის სხვა მიმართულებითაც ასევე, 300 მეტრითაა გაშლილი.
მოდელისთვის საჭირო სასაზღვრო პირობები ითვალისწინებს ფუძის პერპენდიკულარულად
და მარცხნივ, მარჯვნივ, წინა და უკანა მხარეს საერთო X-, Y- და Z მიმართულებებით
გადანაცვლების ბლოკირებას. კაშხლისა და საფუძვლისთვის სხვა დამხმარე კონსტრუქციული
ზომები გათვალისწინებული არ არის.

5.1.2. კაშხალი
კაშხლის მოდელირება მოხდა 1 353 ოცკვანძიანი იზოპარამეტრული მყარი ბლოკური CHX60
ელემენტებითა და 90 თხუთმეტკვანძიანი იზოპარამეტრული მყარი სოლური CTP45
ელემენტებით.
მოხდა კაშხლის ქვეშ კაშხლისა და საფუძვლის სისქეების მოდელირება სამი სასრული
ელემენტის გამოყენებით. კაშხლის მთელს სისქეში ელემენტები ერთმანეთისგან დაშორებულია
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თანაბარი მანძილებით, ხოლო საფუძვლის სისქეში მათ შორის დაშორება არათანაბარია უმცირესი ელემენტი ყველაზე ახლოს განთავსდა ზედაპირთან.
კაშხლის საკუთარი წონით გამოწვეული საწყისი დაძაბული მდგომარეობის განსაზღვრის
მიზნით მოხდა ეტაპობრივი მშენებლობის მოდელირება ჰორიზონტალური ფენებით, რის
ძირითად მიზანს არა დაბეტონების რეალური პროცესის რიცხობრივი მოდელირება
წარმოადგენს, არამედ კაშხლის სრული წონის ერთ ეტაპზე ამოქმედებით გამოწვეული
დატვირთვის არარეალური მაჩვენებლების თავიდან აცილება (ძალიან მაღალი გამჭიმი ძაბვების
ზემოქმედება ქანი-ბეტონის კონტაქტისთვის სტანდარტული მიმართულებით).

5.1.3. წყალსაცავი
წყალსაცავის მოდელირება მოხდა 2 135 CHX20H ელემენტებითა და 90 CTP15H ელემენტებით.
CHX20H არის 20-კვანძიანი იზოპარამეტრული მყარი ბლოკური ელემენტი, ხოლო CTP15H არის
15-კვანძიანი სოლური ელემენტი. ორივე - CHX20H და CTP15H ელემენტი გამოიყენება
პოტენციური ნაკადების საერთო სამგანზომილებიან ანალიზში. წყალსაცავის მოდელირება
შესრულდა, როგორც პრიზმული საწყლოსნო ობიექტის მოდელირება. წყალსაცავის
მოდელირებული ნაწილის სიგრძე კაშხლის სიმაღლეზე დაახლოებით ხუთჯერ მეტია.
განხილულ შემთხვევაში გაკეთდა დაშვება, რომ სითხე არის არაკუმშვადი, რაც თხევადი
გარემოს კონკრეტულ სასაზღვრო პირობებში ამარტივებს ამოცანას, რაც იძლევა იმის
საშუალებას, რომ გაანგარიშებულ იქნას მიერთებული ეკვივალენტური მასის მატრიცა ნაცვლად
დინამიკური მოძრაობის განტოლების პირდაპირ ამოხსნისა თხევად გარემოში.

5.1.4. შორი ზონის ზედაპირი
წყალსაცავის შორი ზონის ზედაპირის მოდელირება მოხდა 427 BCQ8HT ელემენტებითა და 30
BCT6HT ელემენტებით. BCT6HT არის 8-კვანძიანი იზოპარამეტრული ოთხკუთხედი ელემენტი,
რომელიც აღწერს სასაზღვრო პირობებს პოტენციური ნაკადების საერთო სამგანზომილებიან
ანალიზებში; BCT6HT არის 6-კვანძიანი იზოპარამეტრული სამკუთხედი ელემენტი, რომელიც
გამოიყენება იმავე მიზნით, რა მიზნითაც BCQ8HT ელემენტი.
წყალსაცავის უსაზღვრო განფენილობის მოდელირების მიზნით კეთდება არაამრეკლი
სასაზღვრო პირობის დაშვება, კერძოდ, წყალსაცავზე მიერთებული მასის ეკვივალენტის
შეფასების მიზნით არაკუმშვადი სითხის პირობით, (ჰიდროდინამიკური) წნევა მიიჩნევა 0-ის
ტოლად: აღნიშნული ნიშნავს იმას, რომ მოცემულ საზღვარს არ კვეთს არც გამომავალი და არც
მიმწყდომი ტალღა.

5.1.5. თავისუფალი და ფსკერის ზედაპირები
წყალსაცავის თავისუფალი და ქვედა ზედაპირების მოდელირება მოხდა შესაბამისად, 195 და 240
BCQ8HT ელემენტებით.
ზოგადად, პირველი რიგის ტალღების მოდელირებისთვის გრავიტაციული აჩქარება
განისაზღვრება, როგორც მასალის პარამეტრი თავისუფალი ზედაპირის სასაზღვრო
ელემენტებისთვის. თუმცა, წყალსაცავზე მიერთებული მასის ეკვივალენტის შეფასების მიზნით
არაკუმშვადი სითხის პირობით, (ჰიდროდინამიკური) წნევა მიიჩნევა 0-ის ტოლად: აღნიშნული
ნიშნავს იმას, რომ მოცემულ საზღვარს არ კვეთს არც გამომავალი და არც მიმწყდომი ტალღა.
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ფსკერის შთანთქმის ეფექტების მოდელირების მიზნით განისაზღვრა ბგერის სიჩქარე სითხეში
და ტალღის არეკვლის კოეფიციენტი, როგორც მასალის პარამეტრები ფსკერის ზედაპირის
სასაზღვრო ელემენტებისათვის. ნებისმიერ შემთხვევაში არაკუმშვადი სითხის პირობებში
შესაძლებელია მხოლოდ ორი სიტუაციის მოდელირება: შეიძლება, განისაზღვროს სრულად
შთანთქმის (ჰიდროდინამიკური წნევის ნულოვანი მაჩვენებლით) ან სრულად ამრეკლი
(ჰიდროდინამიკური წნევის გრადიენტის ნორმალური მდგენელის ნულოვანი მნიშვნელობით)
პირობები. მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში გათვალისწინებულია მეორე პირობა, რადგან
იგი იძლევა წყლის უფრო დიდი მასების გათვალისწინების საშუალებას კაშხლის დინამიკურ
მახასიათებლებში.

5.1.6. სითხისა და კონსტრუქციის საკონტაქტო ზედაპირი
სითხისა და კონსტრუქციის საკონტაქტო ზედაპირის მოდელირება მოხდა 427 BQ24S8
ელემენტებითა და 30 BT18S6 ელემენტებით. BQ24S8 და BT18S6 ელემენტები წარმოადგენს
სითხისა და კონსტრუქციის საკონტაქტო ზედაპირის კვადრატულ ელემენტებს, რომლებიც
თავსდება კონსტრუქციის მყარი კვადრატული (სამგანზომილებიანი) ელემენტებისა და ნაკადის
კვადრატული სამგანზომილებიანი ელემენტების წახნაგებს შორის. მთავარი ცვლადებია
კონსტრუქციის კვანძოვანი გადანაცვლებები და სითხის კვანძოვანი ძაბვები. სითხისა და
კონსტრუქციის საკონტაქტო ზედაპირის ელემენტის ნორმალური მიმართულებაა მიმართულება გარეთ, თხევადი გარემოსკენ.
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6. პროექტის შეფასების პროცედურა
კაშხალი-საფუძვლის სისტემის მახასიათებლები ფასდება გაანალიზებული დატვირთვის
შემთხვევებისა და დატვირთვების კომბინაციებისთვის გამოთვლილი გადანაცვლებებისა და
ძაბვების შედეგებზე დაყრდნობით. ძაბვის აღნიშვნები და შედეგების პრეზენტაციასთან
დაკავშირებული სხვა დეტალური ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ.

6.1. ძაბვის ვექტორის აღნიშვნები
გამოიყენება ძაბვის შემდეგი აღნიშვნები:
•
•

გაჭიმვა: დადებითი.
შეკუმშვა: უარყოფითი.

ძირითადი ძაბვა აღინიშნება სიმბოლოებით: σ 1 , σ 2 და σ 3 , რომლებიც შესაბამისად, აღნიშნავს
მაღალ, შუალედურ და მცირე ძირითად ძაბვებს.
ძაბვის ერთეულია მპა (1 მპა=1 000 000 პა= 10 კგ/სმ2).
ძაბვის ყველა ვექტორის გამოსახულება წარმოდგენილია კაშხლის ქვედა და ზედა ბიეფის
ხედებზე.

6.2. ძაბვის წერტილის აღნიშვნები
სხვადასხვა მარტივი და კომბინირებული დატვირთვების შემთხვევებში ძაბვის მაქსიმალური
და მინიმალური მნიშვნელობებისა და სიმტკიცის მოთხოვნილი მნიშვნელობების შედარების
გამარტივების მიზნით განისაზღვრა ოთხი კრიტიკული ზონა, როგორც აღნიშნული ნაჩვენებია
სურათზე 6-1. ამ სურათიდან ჩანს, რომ ყველაზე საყურადღებო საკითხებია დაძაბულობა ზედა
და ქვედა ბიეფის მარცხენა და მარჯვენა საყრდენებზე და დაძაბულობა ცენტრალური ზედა და
ქვედა ბიეფის კაშხლის თხემსა და ფუძეზე.

ზოგადად, კაშხლის ფორმა შეიცვალა მოცემულ უბნებზე დაძაბულობის შემცირების მიზნით.
სურ. 6-1. დატვირთვის შემთხვევების შედარებისთვის გამოყენებული საპროექტო ძაბვის წერტილები

გამოყენებული აღნიშვნები:
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•
•
•
•
•
•

U/D = ზედა ბიეფი/ქვედა ბიეფი.
C = კაშხლის ცენტრალური ნაწილი.
da = კაშხლის საყრდენი.
df = კაშხლის ძირი.
dc = კაშხლის თხემი.
dm = კაშხლის შუა ნაწილი.

ჩვენთვის საინტერესო სხვა კონკრეტული ზონები სხვა აღნიშვნებითაა მოცემული.

6.3. დანართებში გამოყენებული აღნიშვნები
სასრული ელემენტების ანალიზის
გამოყენებულია შემდეგი აღნიშვნები:
•
•
•
•

შედეგების

წარმოდგენის

მიზნით

დანართებში

დანართის ნომერი + ასო e = შედეგები დატვირთვის ელემენტარული შემთხვევებისთვის.
დანართის ნომერი + ასო s = სტატიკური ანალიზის შედეგები.
დანართის ნომერი + ასო d = დინამიკური ანალიზის შედეგები.
დანართის ნომერი + ასო f = საკუთარი მნიშვნელობების ანალიზის შედეგები.
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7. კაშხლის პროექტი და ანალიზის შედეგები ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ეტაპზე
წინამდებარე თავში აღწერილია კაშხლის პროექტი და ანალიზები ტექნიკურ-ეკონომიკური
კვლევის ეტაპზე. პირველად მოცემულია შედეგების შემაჯამებელი ცხრილები, ხოლო შემდეგ დატვირთვის თითოეული (საპროექტო/ელემენტარული და კომბინირებული) შემთხვევის
დეტალური შეფასება.

7.1. საპროექტო დატვირთვის შემთხვევის შედეგები
საპროექტო დატვირთვებისთვის წარმოდგენილია შედეგების ორი ტიპი: ტოლქმედი
გადანაცვლებები და ძირითადი ძაბვები (დიდი და მცირე). შედეგების შეჯამება მოცემულია
ცხრილებში ქვემოთ.
დატვირთვის
შემთხვევა

ზედა სადაწნეო
წახნაგი

ქვედა სადაწნეო
წახნაგი

σ3

მდებარეობა

σ1

მდებარეობა

σ3

მდებარეობა

σ1

მდებარეობა

მპა

-

მპა

-

მპა

-

მპა

-

G

-7.0

Cdf

1.2

Cdm

-3.5

Cdm

0.8

Lda, Rda

W FSWL

-6.5

Cdm

3.0

Cdf

-8.0

Lda, Rda

2.7

Cdm

Tmin

-0.6

Cdc

2.0

Cdc

0

-

2.1

Cdm

Tmax

-1.2

Cdc

0.3

Cdc

-3.8

Cdm

0

-

ცხრილი 7-1. საპროექტო დატვირთვების შემთხვევები: ძირითადი ძაბვები - შეჯამება

დატვირთვის
შემთხვევა

δr

მდებარეობა

მმ

-

G

-

-

W FSWL

113

Cdc

Tmin

17

Cdc

Tmax

-38

Cdc

ცხრილი 7-2. საპროექტო დატვირთვების შემთხვევები: თხემის გადაადგილებები - შეჯამება

ზოგადად, ძაბვების როგორც სიდიდე, ისე მიმართულება და ტოლქმედი გადაადგილებები
შეესაბამება დიდი ზომის მონოლითური ბეტონის სხვა თაღოვანი კაშხლების იგივე
მახასიათებლებს და ამდენად, ითვლება დამაკმაყოფილებლად.

7.1.1. საპროექტო დატვირთვა: საკუთარი წონა (ეტაპობრივი მშენებლობა)
ზედა და ქვედა ბიეფის საკუთარი წონის ძირითადი ძაბვის ვექტორები FE ეტაპობრივი
მშენებლობისთვის მოცემულია შესაბამისად, 1e და 2e დანართებში.
ზოგადად, ეტაპობრივი მშენებლობის (7 ეტაპი) მოდელირების შედეგად გამოიკვეთა როგორც
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გამჭიმი, ისე მკუმშავი ძაბვები კაშხლის ზედა და ქვედა ბიეფის სადაწნეო წახნაგებზე. თუმცა,
კაშხლის პროექტში სწორედ მშენებლობის ეტაპებისთვის მიღებული ძირითადი ძაბვების
მიმართულების შეცვლით ვგეგმავთ ძაბვების შედარებით ხელსაყრელი სურათის მიღებას
დატვირთვების კომბინირებულ შემთხვევებში. ამ მეთოდის ნაკლი მდგომარეობს იმაში, რომ
შემჭიდროების ნაკერების ცემენტაციამ შეიძლება, შეაყოვნოს მშენებლობის პროცესი. თუმცა,
მოცემული სიმაღლის თაღოვანი კაშხლის მშენებლობის ერთ ეტაპად განხორციელება,
პრაქტიკული მოსაზრებიდან
გამომდინარე, ნამდვილად იშვიათობაა და ამდენად,
გათვალისწინებული უნდა იქნას მრავალეტაპობრივი მშენებლობა. აღნიშნულის შედეგად
ძაბვებთან დაკავშირებული მდგომარეობა უფრო ხელსაყრელად გვესახება როგორც საპროექტო,
ისე კომბინირებული დატვირთვების შემთხვევებში.

7.1.2. საპროექტო დატვირთვა: ძირითადი ჰიდროსტატიკური ძაბვები
ზედა და ქვედა ბიეფის საკუთარი წონის ძირითადი ძაბვის ვექტორები სრული მუშა
ჰიდროსტატიკური დატვირთვისთვის მოცემულია შესაბამისად, 3e და 4e დანართებში.
დატვირთვის მოცემული შემთხვევისთვის მიღებული შედეგები ითვლება, რომ არის ლოგიკური
და ადასტურებს კაშხლის თაღის ეფექტს, როდესაც კაშხლის ზედა და ქვედა ბიეფის სადაწნეო
წახნაგებზე (ცენტრალური ზონა) ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ძაბვების ფარდობა
შესაბამისად, არის მიახლოებით 4 და 3.
ძაბვის საერთო სურათის გათვალისწინებით კაშხლის ზედა და ქვედა ბიეფის სადაწნეო
წახნაგებზე კამარის ირიბულას კვეთთან, მოქმედი ჰიდროსტატიკური დატვირთვის განაწილება
ვერტიკალურ ირიბულასა და თაღის ჰორიზონტალურ მონაკვეთებზე შეიძლება, შემდეგნაირად
წარმოვიდგინოთ:

სურ. 7-1. ჰიდროსტატიკური დატვირთვის განაწილება კამარის ირიბულას კვეთზე

ზოგადად, აღნიშნული წარმოადგენს თაღოვანი კაშხლის სასურველ ეფექტს, როდესაც
ჰიდროსტატიკური დატვირთვა ნაწილდება ვერტიკალურ ირიბულასა და თაღის
ჰორიზონტალურ მონაკვეთებზე. ამასთან, კმაყოფილდება გადაადგილებების (გაჭიმვების) და
ძალთა წინასწორობის (ძაბვების) შესაბამისობის პირობები.

7.1.3. საპროექტო დატვირთვა: ტოლქმედი ჰიდროსტატიკური გადაადგილებები
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სრული მუშა ჰიდროსტატიკური დატვირთვის ტოლქმედი გადაადგილებები მოცემულია
დანართში 5e.
გადაადგილებები თითქმის სიმეტრიულია კამარის ირიბულას კვეთის, რაც თაღოვანი კაშხლის
დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობის მაჩვენებელია.
მაქსიმალური ტოლქმედი გადაადგილება უდრის 0.113 მეტრს (113 მმ) და თავს იჩენს კამარის
თხემის ნიშნულზე.

7.1.4. საპროექტო დატვირთვა: ძირითადი ძაბვები ზამთრის ტემპერატურის პირობებში
ზედა და ქვედა ბიეფის ძირითადი ძაბვის ვექტორები ზამთრის მინიმალური თერმული
დატვირთვისთვის მოცემულია შესაბამისად, 6e და 7e დანართებში.
დატვირთვის მოცემული შემთხვევისთვის მიღებული შედეგები ითვლება, რომ არის ლოგიკური
და ადასტურებს კაშხლის თაღის ეფექტს. წყალსაშვის გახსნის ეფექტი დასტურდება
გადაადგილების სქემით თხემის ზონაში.
კაშხალი იკუმშება და გადაადგილდება ქვედა ბიეფისკენ. ამასთან, მაქსიმალური გადაადგილება
ფიქსირდება კაშხლის მარცხენა ნაწილში, რაც იწვევს თითქმის ჰორიზონტალურ დაძაბულ
მდგომარეობას კაშხლის ცენტრალურ ნაწილში, გარკვეული კუმშვით ზედა ბიეფის წახნაგზე და
გაჭიმვით ქვედა ბიეფის წახნაგზე.
საყურადღებოა, რომ მოცემული ჰორიზონტალური გამჭიმი ძაბვები გარკვეულწილად
თეორიულია, რადგან ადგილი ექნება შემჭიდროების ნაკერების გახსნას (სუსტი ზედაპირები),
რაც გამოიწვევს ძაბვების ხელმეორედ გადანაწილებას ჰორიზონტალური მიმართულების
ვერტიკალურით შეცვლის პირობებში.
ამდენად, აღნიშნული შედეგები დამაკმაყოფილებლად ჩაითვალა.

7.1.5. საპროექტო დატვირთვა: ტოლქმედი გადაადგილებები ზამთრის ტემპერატურის
პირობებში
ტოლქმედი გადაადგილებები ზამთრის მინიმალური თერმული დატვირთვისთვის მოცემულია
8e დანართში.

7.1.6. საპროექტო დატვირთვა: ძირითადი ძაბვები ზაფხულის ტემპერატურის
პირობებში
ზედა და ქვედა ბიეფის ძირითადი ძაბვის ვექტორები ზაფხულის მაქსიმალური თერმული
დატვირთვისთვის მოცემულია შესაბამისად, 9e და 10e დანართებში.
დატვირთვის მოცემული შემთხვევისთვის მიღებული შედეგები ითვლება, რომ არის ლოგიკური
და ადასტურებს კაშხლის თაღის ეფექტს. საფუძვლისა და წყალსაშვის სადაწნეო ბალიშის
შემზღუდი ეფექტები ტემპერატურულ გრადიენტებთან ერთად კაშხლის სისქეში მოქმედებს
კაშხლის თხემის მთელს სიგრძეზე. კაშხლის ძაბვები ცხადყოფს, რომ საერთო გადაადგილებას
ადგილი აქვს ზედა ბიეფში.
შეზღუდული ტემპერატურული გრადიენტი კაშხლის მაღალ ნიშნულებზე იწვევს დაძაბულ
მდგომარეობას კაშხლის ზედა სადაწნეო წახნაგის შუა ნაწილში და კუმშვას საყრდენების
მიმართულებით. ქვედა სადაწნეო წახნაგზე ძირითადად მოქმედებს კუმშვა.
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მოცემული შედეგები ჩაითვალა დამაკმაყოფილებლად.

7.1.7. საპროექტო დატვირთვა: ტოლქმედი გადაადგილებები ზაფხულის ტემპერატურის
პირობებში
ტოლქმედი გადაადგილებები
მოცემულია დანართში 11e.

ზაფხულის

მაქსიმალური

თერმული

დატვირთვისთვის

გადაადგილებები ზოგადად, მიმართულია ზედა ბიეფისკენ, რაც ლოგიკურია და წარმოადგენს
ხელსაყრელ საპროექტო მახასიათებელს კომბინირებული დატვირთვის შემთხვევაში.
გადაადგილებები კამარის ირიბულას კვეთის თითქმის სიმეტრიულია, რაც ადასტურებს
თაღოვანი კაშხლის ფორმის ოპტიმალურობას.

7.1.8. საკუთარი მნიშვნელობის ანალიზი
მიუხედავად იმისა, რომ კაშხლის დინამიკური რეაქცია გაანალიზებულია პირდაპირი
საფეხურეობრივი ინტეგრაციის პროცედურით (ჰილბერტ-ჰიუზ-ტეილორის ალფა მეთოდით),
რომელიც არ საჭიროებს საკუთარი მნიშვნელობებისა და შესაბამისი საკუთარი მოდების
განსაზღვრას, კაშხლის ძირითადი დინამიკური მახასიათებლების შეფასებისა და ანალიზის
მიზნით სრულდება საკუთარი მნიშვნელობის ანალიზი.
საკუთარი მნიშვნელობის ანალიზი ჩატარდა კაშხლის პირველ 12 საკუთარ წყვილზე ცარიელი
და სავსე წყალსაცავისთვის, როგორც აღნიშნული მოცემულია შესაბამისად, ცხრილში 7-3 და
ცხრილში 7-4.
ეფექტური მასა X

ეფექტური მასა Y

ეფექტური მასა Z

მოდა

სიხშირე,
ჰც

პროცენტული
მაჩვენებელი

ჯამური
%

პროცენტული
მაჩვენებელი

ჯამური
%

პროცენტული
მაჩვენებელი

ჯამური
%

1

1.56E+00

2.44E+01

2.44E+01

1.48E-02

1.48E-02

5.38E-03

5.38E-03

2

2.04E+00

6.52E-03

2.44E+01

4.20E+01

4.20E+01

3.97E+00

3.97E+00

3

2.34E+00

1.41E-02

2.44E+01

1.72E+01

5.92E+01

1.70E+00

5.67E+00

4

3.11E+00

2.36E+00

2.68E+01

9.05E-02

5.93E+01

1.18E-01

5.79E+00

5

3.46E+00

4.57E+01

7.24E+01

2.87E-03

5.93E+01

1.57E+01

2.15E+01

6

3.58E+00

9.90E+00

8.23E+01

2.51E+00

6.18E+01

5.53E+01

7.68E+01

7

3.96E+00

5.08E-01

8.29E+01

1.71E+00

6.35E+01

1.66E+00

7.85E+01

8

4.26E+00

4.42E-02

8.29E+01

1.85E+01

8.21E+01

3.85E+00

8.23E+01

9

4.60E+00

6.12E-01

8.35E+01

9.61E-03

8.21E+01

1.21E-01

8.25E+01

10

4.73E+00

5.71E+00

8.92E+01

5.62E-01

8.26E+01

3.86E-01

8.28E+01

11

4.82E+00

8.91E-02

8.93E+01

5.97E-01

8.32E+01

1.92E-01

8.30E+01

12

5.42E+00

4.20E-01

8.97E+01

1.29E+00

8.45E+01

3.93E-02

8.31E+01

ცხრილი 7-3. ცარიელი წყალსაცავის საკუთარი თვისებები

ცარიელი წყალსაცავისთვის მიღებული შედეგები ცხადყოფს შემდეგს:
•

პირველი საკუთარი სიხშირე f1=1.56 ჰც, ანუ პირველი საკუთარი პერიოდი უდრის 0.641
წმ-ს.
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საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები უბანზე და პროექტის განახლებული ვერსია
კაშხლის საპროექტო და კონსტრუქციული გაანგარიშება

•
•
•
•

მეთორმეტე საკუთარი სიხშირე f12=5.42 ჰც, ანუ შესაბამისი საკუთარი პერიოდი უდრის
0.19 წმ-ს.
მოდები 1 და 5 ყველაზე მნიშვნელოვანია X-მიმართულების ეფექტური მასისთვის.
მოდები 2, 3 და 8 იყენებს Y-მიმართულების ეფექტური მასის დაახლოებით 3/4-ს.
მოდები 5 და 6 ყველაზე მნიშვნელოვანია Z-მიმართულების რეაქციისთვის.

ცარიელი წყალსაცავის საკუთარი მოდები წარმოდგენილია დანართებში 1f-12f. პირველი და
მეოთხე საკუთარი მოდები ანტისიმეტრიულია; მეორე და მესამე მოდები სიმეტრიულია, ხოლო
მეხუთე და მეექვსე საკუთარი მოდები აღაგზნებს მასებს ვერტიკალური მიმართულებით.
ეფექტური მასა X

ეფექტური მასა Y

ეფექტური მასა Z

მოდა

სიხშირე,
ჰც

პროცენტული
მაჩვენებელი

ჯამური
%

პროცენტული
მაჩვენებელი

ჯამური
%

პროცენტული
მაჩვენებელი

ჯამური
%

1

1.20E+00

4.25E+01

4.25E+01

2.47E-01

2.47E-01

1.53E-02

1.53E-02

2

1.59E+00

3.30E-02

4.26E+01

1.17E+02

1.18E+02

1.19E+00

1.20E+00

3

1.80E+00

5.42E-02

4.26E+01

1.74E+01

1.35E+02

7.35E-02

1.28E+00

4

2.48E+00

4.46E+00

4.71E+01

1.35E-01

1.35E+02

3.64E-02

1.31E+00

5

3.14E+00

9.73E-01

4.81E+01

1.26E+00

1.36E+02

2.57E+01

2.70E+01

6

3.26E+00

1.08E+00

4.91E+01

1.09E+01

1.47E+02

5.32E+00

3.24E+01

7

3.34E+00

5.34E+01

1.02E+02

2.54E-01

1.48E+02

5.94E-01

3.30E+01

8

3.62E+00

1.63E-01

1.03E+02

1.14E+01

1.59E+02

4.90E+01

8.19E+01

9

3.79E+00

4.87E+00

1.08E+02

1.16E+00

1.60E+02

2.28E+00

8.42E+01

10

4.02E+00

2.23E+00

1.10E+02

4.70E-01

1.61E+02

1.45E-03

8.42E+01

11

4.40E+00

1.48E-03

1.10E+02

4.19E-01

1.61E+02

3.50E-03

8.42E+01

12

4.63E+00

3.32E+00

1.13E+02

5.13E-02

1.61E+02

5.26E-01

8.47E+01

ცხრილი 7-4. სავსე წყალსაცავების საკუთარი თვისებები

სავსე წყალსაცავის საკუთარი თვისებების ანალიზის შედეგები ცხადყოფს შემდეგს:
•
•
•
•
•

პირველი საკუთარი სიხშირე f1=1.20 ჰც, ანუ პირველი საკუთარი პერიოდი უდრის 0.83
წმ-ს.
მეთორმეტე საკუთარი სიხშირე f12=4.63 ჰც, ანუ შესაბამისი საკუთარი პერიოდი უდრის
0.216 წმ-ს.
მოდები 1 და 7 ყველაზე მნიშვნელოვანია X-მიმართულების ეფექტური მასისთვის.
მოდები 2, 3, 6 და 8 ყველაზე მნიშვნელოვანია Y-მიმართულების რეაქციისთვის.
მოდები 5 და 8 ყველაზე მნიშვნელოვანია Z-მიმართულების რეაქციისთვის.

სავსე წყალსაცავის საკუთარი მოდები წარმოდგენილია დანართებში 13f-24f. პირველი, მეოთხე
და მეშვიდე საკუთარი მოდები ანტისიმეტრიულია; მეორე, მესამე და მეექვსე მოდები
სიმეტრიულია, ხოლო მერვე საკუთარი მოდა აღაგზნებს მასებს ვერტიკალური მიმართულებით.
Y-მიმართულების, ანუ ნაკადის მიმართულების რეაქციისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია
მიერთებული მასების ეფექტი, რადგან ეფექტური მასა იზრდება დაახლოებით 80%-ით. განივი
ნაკადის მიმართულების შემთხვევაში ზრდა შეადგენს დაახლოებით 25%-ს.
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საკუთარი მნიშვნელობის ანალიზები ცხადყოფს, რომ დინამიკური ცვლილებები გამოიწვევს
გადაადგილებებსა და ძაბვებს, რაც მაქსიმუმს აღწევს თაღოვანი კაშხლის ზედა ნაწილში
(სიმაღლის 1/3). წყალსაშვის ბეტონის ბლოკის აღგზნება იქნება ნაკლები მისი მასიური
კონსტრუქციის გამო.

7.2. სტატიკური დატვირთვის კომბინაციების შედეგები
მოცემულ თავში წარმოდგენილია სტატიკური დატვირთვის კომბინაციების შედეგები ზემოთ
მოცემულ საპროექტო კრიტერიუმებზე დაყრდნობით.
შედეგების შეჯამება მოცემულია ქვემოთ:
დატვირთვის
კომბინაცია

ზედა სადაწნეო
წახნაგი

ქვედა სადაწნეო
წახნაგი

σ3

მდებარეობა

σ1

მდებარეობა

σ3

მდებარეობა

σ1

მდებარეობა

მპა

-

მპა

-

მპა

-

მპა

-

SU0

-6.3

Cdm

0.9

Lda

-9.0

Cdf

0.7

Cdm

SU3

-6.7

Cdm

1.9

Lda

-6.5

Lda

2.2

Cdm

SU4

-7.0

Rda

0

-

-10

L/Rda

0

-

ცხრილი 7-5. სტატიკური დატვირთვების კომბინაციები: ძირითადი ძაბვები - შეჯამება

დატვირთვის
შემთხვევა

δr

მდებარეობა

მმ

-

SU0

114

Cdc

SU3

130

Cdc

SU4

88

Cdc

ცხრილი 7-6. სტატიკური დატვირთვების კომბინაციები: თხემის გადაადგილებები - შეჯამება

7.2.1. საპროექტო სტატიკური დატვირთვის კომბინაცია (SU0)
FDL სტატიკური ანალიზების მიზნებით დატვირთვის პირველი განსახილველი კომბინაცია
შედგება საკუთარი წონისა და ჰიდროსტატიკური ძაბვისგან მუშა დატვირთვისას (700 მზდ),
რომელიც ამ შემთხვევაში აღინიშნება, როგორც SU0. ძირითადი ამოცანა მდგომარეობს იმაში,
რომ უზრუნველყოფილი იქნას მინიმალური გამჭიმი დაძაბული მდგომარეობა (1.0 მპა-ზე
ნაკლები), ხოლო მკუმშავი ძაბვები შენარჩუნებული იქნას კუმშვაზე დრეკადობის ზღვარს
ქვემოთ შერჩეული მოთხოვნილი სიმტკიცისთვის (დაახლოებით 10 მპა).
ძირითადი ძაბვები კაშხლის ზედა და ქვედა სადაწნეო წახნაგებზე მოცემულია შესაბამისად,
დანართებში 1s და 2s. კაშხლის დეფორმირებული ფორმები და დეფორმაციები კამარის კვეთზე
მოცემულია დანართში 3s.
მიღებული შედეგების
ამოცანები მიღწეულია.

გათვალისწინებით,

ვასკვნით,
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თუმცა, არც ხეობის ფორმა და არც საფუძვლის მახასიათებლები არ არის სიმეტრიული, ძაბვების
განაწილება ზედა და ქვედა სადაწნეო წახნაგებზე თითქმის სიმეტრიულია. აღნიშნული
მიიღწევა ექსკავაციის რაციონალური პროფილის ხარჯზე.
ზედა ბიეფის ძირითადი ძაბვების მნიშვნელობები დამაკმაყოფილებელია. ზედა სადაწნეო
წახნაგზე გამჭიმი ძაბვები არ მოქმედებს, გარდა უმნიშვნელო ზონისა - კაშხლისა და წყალსაშვის
კონტაქტზე, სადაც ასეთი ძაბვები აღწევს დაახლოებით 0.9 მპა-ს. მაქსიმალური მკუმშავი
ძაბვები აღწევს დაახლოებით 6.3 მპა-ს და მოქმედებს ორ უბანზე, რომლებიც განლაგებულია
ცენტრალური ღერძის მიმართ სიმეტრიულად, კაშხლის სიმაღლის დაახლოებით ¾-ზე.
ქვედა ბიეფის მაქსიმალური ძირითადი მკუმშავი ძაბვები შეადგენს დაახლოებით 9 პმა-ს და
მოქმედებს საყრდენებთან ახლოს: ძაბვები უნდა შეფასდეს შესააბამის მანძილებზე (კერძოდ,
კაშხლის ელემენტების ტიპიური ზომებით). ძირითადი
მკუმშავი ძაბვის სხვა პიკური
მაჩვენებლები (რომლებიც აღწევს 10 მპა-ს) ფიქსირდება წყალსაშვის ნაფენის გადაკვეთასთან და
გამოწვეულია ამ ორი კონსტრუქციის განსხვავებული სისქითა და სიხისტით: ამ საკითხის
ოპტიმიზაცია უნდა მოხდეს შესაბამისი ღარის დაპროექტებით მუშა პროექტის ეტაპზე.
ნებისმიერ შემთხვევაში გეომეტრიული უწყვეტობიდან შესაბამის მანძილზე მკუმშავი ძაბვა
სწრაფად მცირდება 7 მპა-მდე. ძირითადი გამჭიმი ძაბვები ქვედა ბიეფში 0.7 მპა-ზე ნაკლებ
მნიშვნელობას ინარჩუნებს, რაც კაშხლის ფორმის ოპტიმალურობის მაჩვენებელია.

7.2.2. სტანდარტული სტატიკური დატვირთვის კომბინაცია 3 (SU3)
დატვირთვის SU3 კომბინაცია გულისხმობს დატვირთვის საპროექტო კომბინაციის SU0, ნატანის
მაქსიმალური წნევისა (ნატანისთვის 570 მზდ ნიშნულზე) და შემჭიდროების ნაკერების
ცემენტაციის ტემპერატურული მდგომარეობიდან ზამთრის ტემპერატურის მაქსიმალურად
ვარდნის ერთდროულ მოქმედებას.
ძირითადი ძაბვები კაშხლის ზედა და ქვედა სადაწნეო წახნაგებზე მოცემულია შესაბამისად,
დანართებში 4s და 5s. კაშხლის დეფორმირებული ფორმები და დეფორმაციები კამარის კვეთზე
მოცემულია დანართში 6s.
ზამთრის ტემპერატურის ვარდნა იწვევს კაშხლის შეკუმშვასა და დეფორმაციას ქვედა ბიეფში,
რაც იწვევს გამჭიმი ძაბვების ზრდას ქვედა სადაწნეო წახნაგზე. SU3 შემთხვევით განხილული
დატვირთვის სხვა შემთხვევებთან კომბინაციაში გამჭიმი ძაბვა ქვედა სადაწნეო წახნაგზე აღწევს
2.2 მპა-ს და ვლინდება კაშხლის ცენტრალურ ნაწილში, საყრდენ ზედაპირთან ახლოს.
ტოლქმედი მაქსიმალური გამჭიმი ძაბვები ქვედა სადაწნეო წახნაგზე უპირატესად
ჰორიზონტალური ან თითქმის ჰორიზონტალურია და ნაკლებია C25 ბეტონის მარკისთვის
გათვალისწინებულ გაგლეჯაზე სტატიკურ სიმტკიცის ზღვარზე. თუმცა, შემჭიდროების
ნაკერების გახსნის შედეგად (ამ ნაკერების სიმტკიცე გაგლეჯაზე არ არის მაღალი)
მოსალოდნელი გადანაწილება შეამცირებს ქერქის ამ გამჭიმ ძაბვებს.
2.1 მპა რიგის ვერტიკალური გამჭიმი ძაბვები ფიქსირდება ქვედა სადაწნეო წახნაგის ზედა
ნაწილში. აღნიშნული ძაბვებიც ქერქის ძაბვებს წარმოადგენს და კაშხლის უსაფრთხოებას არ
ემუქრება. მიუხედავად ამისა, პროექტის მომდევნო ეტაპზე მოცემული ძაბვების შემცირება
შესაძლებელია კაშხლის თხემის ქვედა ბიეფის შვერილის შემდგომი გაზრდის და/ან მოცემულ
ზონაში კამარის ირიბულას სისქის რაციონალურად გაზრდის ხარჯზე. მოცემული შედეგები
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ასაბუთებს საპროექტო გადაწყვეტილებას, რომელიც ითვალისწინებს წყალსაშვის მოწყობას
მარცხენა ნაპირზე.
ზედა სადაწნეო წახნაგზე ფიქსირდება მაქსიმალური მკუმშავი ძაბვების მცირე ზრდა 6 მპა-დან
(SU0) 6.7 მპა-მდე, რადგან ისინი მოქმედებს იმავე ზონაში, რომელშიც დატვირთვის საპროექტო
კომბინაცია. 1.9 მპა-ს რიგის ვერტიკალური მიმართულების გამჭიმი ძაბვები ფიქსირდება
კაშხლის თხემის სიახლოვეს, ზონაში, რომელზეც აქტიურად მოქმედებს ზამთრის ჰაერის
ტემპერატურა.

7.2.3. სტანდარტული სტატიკური დატვირთვის კომბინაცია 4 (SU4)
დატვირთვის SU4 კომბინაცია გულისხმობს დატვირთვის საპროექტო კომბინაციის SU0, ნატანის
მაქსიმალური წნევისა (ნატანისთვის 570 მზდ ნიშნულზე) და შემჭიდროების ნაკერების
ცემენტაციის ტემპერატურული მდგომარეობიდან ზაფხულის ტემპერატურის მაქსიმალურად
ზრდის ერთდროულ მოქმედებას.
ძირითადი ძაბვები კაშხლის ზედა და ქვედა სადაწნეო წახნაგებზე მოცემულია შესაბამისად,
დანართებში 7s და 8s. კაშხლის დეფორმირებული ფორმები და დეფორმაციები კამარის კვეთზე
მოცემულია დანართში 9s.
ზაფხულის ტემპერატურული გრადიენტები იწვევს კაშხლის ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ
მკუმშავ ძაბვებს ქვედა სადაწნეო წახნაგზე. ზედა სადაწნეო წახნაგზე ძაბვების ცვლილება
მნიშვნელოვანი არ არის.
დატვირთვის SU0 კომბინაციისთვის გამოთვლილი გამჭიმი ძაბვები ქვედა სადაწნეო წახნაგზე
თითქმის სრულად კომპენსირდება ზაფხულის ტემპერატურული გრადიენტებით გამოწვეული
მკუმშავი ძაბვების მოქმედებით. მკუმშავი ძაბვები ქვედა სადაწნეო წახნაგზე აღწევს 10 მპა-ს,
მაგრამ ქვედა ფერდოს სადაწნეო პრიზმასთან ძალიან ახლოს, სადაც ფიქსირდება გეომეტრიული
უწყვეტობით გამოწვეული ძაბვების კონცენტრაცია, მოცემული ზონის ფარგლებს გარეთ
მაქსიმალური მკუმშავი ძაბვები სწრაფად მცირდება. იგივე მახასიათებლები ფიქსირდება
წყალსაშვის ნაფენის გადაკვეთასთან, სადაც მკუმშავი ძაბვები აღწევს 10 მპა-ს გეომეტრიულად
უწყვეტ მონაკვეთთან და სწრაფად მცირდება 9.0 მპა ზღვარს ქვემოთ თაღოვანი კაშხლის ქვედა
სადაწნეო წახნაგზე. თუმცა, შესაბამისი გადასვლა თაღოვანი კაშხლის მოქნილ კონსტრუქციასა
და სქელ, მასიურ სადაწნეო ბალიშს შორის წარმოდგენილი უნდა იქნას უფრო დეტალური
პროექტით.

7.2.4. მოთხოვნილი სიმტკიცე სტანდარტული სტატიკური დატვირთვის
კომბინაციებისთვის
7-5 ცხრილში მოცემული ძაბვის მონაცემების მიხედვით, მოთხოვნილი ჯამური ძაბვები
დატვირთვის შესწავლილი კომბინაციებისთვის განისაზღვრება SU4 ქვედა ბიეფის მკუმშავი
ძაბვებით: 25 მპა სიდიდის ზღვრული მკუმშავი ძაბვა საკმარისია თითქმის მთელი ქვედა
სადაწნეო წახნაგისთვის. კაშხლის ქვედა ფერდოს სადაწნეო პრიზმასთან ახლოს მდებარე
ზოგიერთ უბანზე შესაძლოა, საჭირო გახდეს კუმშვაზე 30 მპა მაქსიმალური სიმტკიცის
უზრუნველყოფა. იგივე სიმტკიცე მოთხოვნილი იქნება თაღოვან კაშხალსა და მასიურ სადაწნეო
ბალიშს შორის არსებულ კონტაქტზე, მაგრამ სათანადო გადასვლა ამ ორ კონსტრუქციას შორის,
რომელთა დაპროექტება და ოპტიმიზაციაც მოცემული უნდა იყოს უფრო დეტალური
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პროექტით, მნიშვნელოვნად უნდა ზღუდავდეს ან საერთოდ თავიდან გვაცილებდეს შემდგომ
დარაიონებას წყალსაშვის ნაფენის ახლოს. შესაძლებელია ბეტონის მოთხოვნილი სიმტკიცის
მაჩვენებლების ოპტიმიზაცია მომავალ ეტაპებზე განივი კვეთის ზონირებით (მაგალითად,
მოცემულ მონაკვეთზე შეიძლება, განვიხილოთ მოთხოვნილი სიმტკიცის სამი განსხვავებული
მნიშვნელობა).

აქ წარმოდგენილი სტატიკური პროექტის ანალიზების შედეგად დადგინდა, რომ თაღოვანი
კაშხალი სადაწნეო ბალიშით მარცხენა მხარეს (სადაწნეო ბალიში მოიცავს კაშხლის მთავარ
წყალსაშვსაც) ტექნიკურ-ეკონომიკურად გამართლებულია და ბეტონის საშუალო მოთხოვნილი
სიმტკიცე უნდა იყოს 25 მპა. კუმშვაზე სიმტკიცის უფრო მაღალი მნიშვნელობების (30 მპა)
უზრუნველყოფა საჭიროა მხოლოდ მცირე უბნებზე, რომლებიც მოიცავს მხოლოდ კაშხლის
ქვედა ფერდოს სადაწნეო პრიზმას.

მიუხედავად ზემოთქმულისა, კაშხლის დაპროექტების მომდევნო ეტაპზე ჩატარდება ფორმის
შემდგომი ოპტიმიზაციის კვლევები, რომლებიც გაითვალისწინებს კაშხლის საფუძვლის
გეოლოგიურ და გეოტექნიკურ მონაცემებს, რომელთა მოპოვებაც მოხდება დაგეგმილი
კვლევებით.

7.3. მონაცემები დინამიკური დატვირთვის კომბინაციისთვის
FDL დინამიკური ანალიზები ჩატარდა დამოუკიდებელი სამკომპონენტიანი სეისმური
ჩანაწერის დახმარებით. დინამიკური ანალიზი ჩატარდა სეისმური დატვირთვის OBE დონეზე
და იმ დაშვებით, რომ კაშხალი-საფუძვლის კონსტრუქციის სისტემა წრფივად დრეკადი
რეაქციით ხასიათდება. შესრულდა
სითხისა და კონსტრუქციის ურთიერთქმედების
მოდელირება მიერთებული მასის მეთოდით. მიერთებული მასები განისაზღვრა წყალსაცავის
სასრული ელემენტების დისკრეტიზაციის მეთოდით.
მოცემულ თავში წარმოდგენილია შესწავლილი დინამიკური დატვირთვის კომბინაციების
მონაცემები ზემოთ მოცემულ საპროექტო კრიტერიუმებზე დაყრდნობით: შეჯამებული
შედეგები მოცემულია ქვემოთ.

დატვირთვის
კომბინაცია

ზედა სადაწნეო
წახნაგი

ქვედა სადაწნეო
წახნაგი

σ3

მდებარეობა

σ1

მდებარეობა

σ3

მდებარეობა

σ1

მდებარეობა

მპა

-

მპა

-

მპა

-

მპა

-

DUN0

-10.0

Cdc

4.0

Lda

-13.0

L/Rda

3.0

Cdc/m

DUN3

-10.8

Cdc

4.5

Lda

-12.0

L/Rda

4.5

Cdc/m

DUN4

-11.6

Cdc

1.8

Lda

-16.0

L/Rda

2.6

Lda

ცხრილი 7-7. დინამიკური დატვირთვის კომბინაციები. ძირითადი ძაბვები - შეჯამება
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საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები უბანზე და პროექტის განახლებული ვერსია
კაშხლის საპროექტო და კონსტრუქციული გაანგარიშება

დატვირთვის
კომბინაცია

მიმართულება

DUN0

-

X-მიმართულება

მაქსიმალური
დინამიკური
გადაადგილება

EQ-ს დაწყებიდან
გასული დრო

US

DS

US

DS

მმ

მმ

წმ

წმ

ხეობა

20

17

8.48

8.10

Y-მიმართულება

ნაკადი

45

-55

8.66

9.02

Z-მიმართულება

ვერტიკალური

8

-8

8.08

8.24

სურ. 7-8. დინამიკური დატვირთვის კომბინაციები. თხემის მაქსიმალური (მხოლოდ) დინამიკური
გადაადგილებები - შეჯამება.

7.3.1. დინამიკური დატვირთვის საპროექტო კომბინაცია (DUN0)
დინამიკური დატვირთვის საპროექტო კომბინაციაში შედის საპროექტო სტატიკური SU0
დატვირთვის და გრუნტის ძლიერი მოძრაობის OBE დონით გამოწვეული სეისმური აღგზნების
კომბინაცია.
ძირითადი ძაბვები კაშხლის ზედა და ქვედა სადაწნეო წახნაგებზე მოცემულია შესაბამისად, 1d
და 2d დანართებში. თხემის კვეთის წვერის წერტილის გადაადგილების დინამიკა მოცემულია
დანართში 3d.
მაქსიმალური გამჭიმი ძაბვები ზედა ბიეფში აღწევს დაახლოებით 4.0 მპა-ს და თავს იჩენს
სადაწნეო ბალიშის კონტაქტთან ახლოს ორი კონსტრუქციის სიხისტეებს შორის არსებული
განსხვავების გამო. ნებისმიერ შემთხვევაში მაღალი მნიშვნელობის ძაბვას ადგილი აქვს
მხოლოდ ძალიან მცირე უბანზე და ასეთი მნიშვნელობები სწრაფად მცირდება და ეცემა 2.5 მპა
ზღვარს ქვემოთ. იგივე მახასიათებლები დაიკვირვება მარჯვენა საყრდენის ზედა ნაწილის
სიახლოვეს და კამარის ირიბულას ყველაზე მაღალ ნიშნულებზე (დინამიკის გაძლიერების
გამო).
მიუხედავად ამისა, ხსენებული გამჭიმი ძაბვები ნაკლებია გაგლეჯაზე ბეტონის მოჩვენებით
დინამიკურ სიმტკიცეზე, რომელიც შეფასების თანახმად, უდრის დაახლოებით 5.5 მპა-ს [5].
კაშხლის ზედა ფერდოს სადაწნეო პრიზმასთან (ბოლო კვანძთან) დაფიქსირებული ძაბვის
ძალიან მაღალი მნიშვნელობები, რომლებიც სწრაფად ეცემა, შედეგია გეომეტრიული
თავისებურებების, რაც დამახასიათებელია რიცხვითი მოდელისთვის და არ ასახავს მოცემულ
უბანზე კონსტრუქციის რეალურ თვისებებს.
ზედა ბიეფში მაქსიმალური ძირითადი მკუმშავი ძაბვა შეადგენს 10.0 მპა-ს და მოქმედებს
კაშხლის თხემთან, კამარის კვეთიდან მარცხნივ. ეს მკუმშავი ძაბვა გამოწვეულია
მნიშვნელოვანი დინამიკური გადაადგილებებით, რომელთაც ადგილი ექნება მოცემულ უბანზე
გრუნტის ძლიერი მოძრაობის შემთხვევაში. მოცემული ძაბვა ნაკლებია მოცემულ დინამიკურ
პირობებში დასაშვებ მაქსიმალურ ძაბვაზე. საპროექტო კრიტერიუმების მიხედვით, ეს
უკანასკნელი ტოლია კუმშვაზე ბეტონის დინამიკური სიმტკიცის ერთი-მესამედის (ითვლება,
რომ არის კუმშვაზე საშუალო სტატიკური სიმტკიცის 130%), ანუ 16.25 მპა ბეტონის
მასალისთვის, რომელიც შერჩეულია სტატიკური დატვირთვის კომბინაციებისთვის.
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მაქსიმალური გამჭიმი ძაბვა ქვედა სადაწნეო წახნაგზე არის 3.0 მპა და მოქმედებს კაშხლის
სიმაღლის ¾-ზე, თხემის კვეთიდან მარცხნივ. მოცემული ძაბვა ნაკლებია გაჭიმვაზე ბეტონის
მოჩვენებით დინამიკურ სიმტკიცეზე.
ქვედა სადაწნეო წახნაგზე მაქსიმალური მკუმშავი ძაბვა შეადგენს 10.0 მპა-ს და ფიქსირდება
კაშხლის ქვედა ფერდოს სადაწნეო პრიზმასთან (შესაფერის მანძილზე გეომეტრიულად
თავისებური მონაკვეთიდან, ანუ ტიპიური ელემენტის საშუალო ზომის მანძილზე) კაშხლის შუა
სიმაღლეზე და წყალსაშვის ნაფენის კონტაქტთან ახლოს. რაც შეეხება სტატიკური დატვირთვის
კომბინაციებს, მოცემულ ზონაში ადგილი აქვს ძაბვების კონცენტრაციას ორი კონსტრუქციის
განსხვავებული სიხისტის გამო: ზუსტად კონტაქტის წერტილში მკუმშავი ძაბვები აღწევს
დაახლოებით 17 მპა-ს. ნებისმიერ შემთხვევაში ძაბვა სწრაფად მცირდება და ეცემა 12 მპა ზღვარს
ქვემოთ და ამ ძაბვების კონცენტრაციების მნიშვნელოვნად შემცირება შესაძლებელია მომდევნო
საპროექტო ეტაპებზე შესაბამისი თხრილის ოპტიმიზაციის გზით. ალტერნატიული ვარიანტია
კუმშვაზე შედარებით მაღალი სიმტკიცის (მაგ., 30 მპა) მქონე ბეტონის გამოყენება მოცემულ
ზონაში და ქვედა ბიეფის კაშხალი-საფუძვლის კონტაქტის ზონაში, როგორც აღნიშნული
მითითებულია პუნქტში 8.2.4.
ზოგადად, ჩაითვალა, რომ სტატიკური დატვირთვის შემთხვევებში ბეტონის მასალის
მოთხოვნილი სიმტკიცე აკმაყოფილებს დინამიკური დატვირთვის SU0 კომბინაციის
მოთხოვნებს.

7.3.2. არასტანდარტული დინამიკური დატვირთვის კომბინაცია 3 (DUN3)
დინამიკური საპროექტო დატვირთვების კომბინაციაში შედის სტატიკური საპროექტო
დატვირთვის კომბინაცია SU3 და გრუნტის ძლიერი მოძრაობის OBE დონით გამოწვეული
სეისმური აღგზნება.
ძირითადი ძაბვები კაშხლის ზედა და ქვედა სადაწნეო წახნაგებზე მოცემულია შესაბამისად, 4d
და 5d დანართებში.
ზედა სადაწნეო წახნაგზე გამოიყენება DUN0 დატვირთვის კომბინაციის ძაბვების ანალიზები.
ერთადერთი განსხვავება მდგომარეობს მაქსიმალური გამჭიმი და მკუმშავი ძაბვების
სიდიდეებში.
მაქსიმალური გამჭიმი ძაბვა ქვედა სადაწნეო წახნაგზე არის 4.5 მპა და იგი მოქმედებს კაშხლის
სიმაღლის ¾-ზე, თხემის კვეთიდან მარცხნივ. ეს ძაბვა ნაკლებია გაჭიმვაზე ბეტონის დინამიკურ
მოჩვენებით სიმტკიცეზე. მაქსიმალური გამჭიმი ძაბვის ზრდა ქვედა სადაწნეო წახნაგზე DUN0
დატვირთვის
კომბინაციასთან
შედარებით
შედეგია
ზამთრის
ტემპერატურული
გრადიენტებისა. რადგან წარმოქმნილი გამჭიმი ძაბვები ჰორიზონტალურადაც არის
მიმართული, მოსალოდნელია შემჭიდროების ნაკერების გარკვეული ზომით გახსნა, რაც
შეამცირებს პიკურ ძაბვას.
დატვირთვის DUN0 კომბინაციის მაქსიმალური გამჭიმი ძაბვის ანალიზი ქვედა სადაწნეო
წახნაგზე ანალოგიურად გამოიყენება DUN3 დატვირთვის კომბინაციის შემთხვევაშიც.

7.3.3. დინამიკური დატვირთვის არასტანდარტული კომბინაცია 4 (DUN4)
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საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები უბანზე და პროექტის განახლებული ვერსია
კაშხლის საპროექტო და კონსტრუქციული გაანგარიშება

დინამიკური საპროექტო დატვირთვის კომბინაციაში შედის სტატიკური საპროექტო
დატვირთვის კომბინაცია SU4 და გრუნტის ძლიერი მოძრაობის OBE დონით გამოწვეული
სეისმური აღგზნება.
ძირითადი ძაბვები კაშხლის ზედა და ქვედა სადაწნეო წახნაგებზე მოცემულია შესაბამისად, 7d
და 8d დანართებში.
ძირითადი მაქსიმალური გამჭიმი ძაბვები ზედა ბიეფში აღწევს დაახლოებით 1.8 მპა-ს და
მოქმედებს სადაწნეო ბალიშთან კონტაქტის სიახლოვეს თხემის ირიბულას ზედა ნაწილთან
ახლოს. მოცემული ძაბვები ნაკლებია, ვიდრე ბეტონის სიმტკიცე გაჭიმვაზე და არ გამოიწვევს
დაბზარვას ან შემჭიდროების ნაკერების გახსნას.
მაქსიმალური გამჭიმი ძაბვები
გამოყენებული ანალიზი.

ზედა

ბიეფში:

გამოიყენება

DUN0

კომბინაციისთვის

ძირითადი მაქსიმალური ძაბვები ქვედა ბიეფში არის დაახლოებით 2.6 მპა და მოქმედებს
თხემის სიახლოვეს, კამარის ირიბულადან მარცხნივ. მოცემული ძაბვები ნაკლებია, ვიდრე
ბეტონის სიმტკიცე გაჭიმვაზე და არ გამოიწვევს დაბზარვას ან შემჭიდროების ნაკერების
გახსნას.
ძირითადი მაქსიმალური გამჭიმი ძაბვები ქვედა სადაწნეო წახნაგზე აღწევს დაახლოებით 16.0
მპა-ს და ლოკალიზებულია თაღოვანი კაშხლისა და სადაწნეო ბალიშის/წყალსაშვის ბეტონის
გრავიტაციული ბლოკის კონტაქტთან ახლოს და კაშხლის ქვედა ფერდოს სადაწნეო პრიზმასთან
ახლოს. როგორც უკვე აღინიშნა DUN0 კომბინაციისთვის, მოცემულ ზონებზე მოქმედებს
ძაბვების კონცენტრაცია გეომეტრიული თავისებურებების გამო, რომლებიც დამახასიათებელია
წრფივი FEM მოდელებისთვის. მოცემული წერტილებიდან შესაბამის მანძილზე ძაბვა სწრაფად
მცირდება. გარდა ამისა, შესაბამისი თხრილი თაღოვან კაშხალსა და სადაწნეო ბალიშს შორის
შეამცირებს ძაბვის კონცენტრაციას მოცემულ ზონაში. ასეთ შემთხვევაში მისაღებია კუმშვაზე
უფრო მაღალი სიმტკიცის ბეტონის გათვალისწინება (მაგ., 30 მპა) კაშხლის ქვედა ფერდოს
სადაწნეო პრიზმასთან ახლოს და საჭიროების შემთხვევაში - სადაწნეო ბალიშის კონტაქტთან.
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8. დასკვნები და რეკომენდაციები
წინამდებარე ანგარიშის მიზანს წარმოადგენს იმის ჩვენება, თუ რა გავლენას ახდენს
ახლადშესრულებული გეოლოგიური/გეოტექნიკური კვლევა პროექტზე და როგორ ადასტურებს
საქართველოში, მდ. ენგურზე მდებარე ხუდონის თაღოვანი კაშხლის (H = 194 მ) ტექნიკურეკონომიკურ დასაბუთებას.
კერძოდ:
•

•
•

•
•

შესწავლილი იქნა კონტაქტი სუსტ თიხაფიქლებსა და საფუძვლის ქანს (ტუფი/ტუფობრექჩიები) შორის, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ აღნიშნული კონტაქტი არ
წარმოადგენს რღვევას.
მოცემულია თაღოვანი კაშხლის კონსტრუქციული გაანგარიშებისთვის საჭირო
განახლებული გეომეტრიული პარამეტრები.
მდინარის კალაპოტში ქანის არსებული ხარისხის გამო საჭირო გახდა კაშხლის
მაქსიმალური სიმაღლის შემცირება, რამაც შეამცირა მშენებლობისთვის საჭირო ბეტონის
საერთო მოცულობა.
მარცხენა ნაპირის დამატებითმა გეოლოგიურმა კვლევამ შესაძლებელი გახადა
წყალსაშვის ბეტონის ბლოკის პროექტის დასრულება.
ნაპრალების სისტემის გეომეტრიული და გეომექანიკური თვისებებისა და კაშხლის
მეშვეობით საყრდენებზე გადაცემული ძალების გამოყენებით, რომელთა გაანგარიშებაც
მოცემულია წინამდებარე ანგარიშში, შესაძლებელი გახდა კაშხლის მარჯვენა საყრდენის
მდგრადობის გაანგარიშება (მარცხენა ნაპირზე პოტენციურად საშიში შვერილების
არსებობა არ ფიქსირდება) სოლისებრი ბელტების ჩამოშლისადმი. აღნიშნული ანალიზი
მოცემულია ცალკე ანგარიშით [3]. ამ ანალიზის ძირითადი დასკვნა მდგომარეობს იმაში,
რომ მარჯვენა ნაპირზე არსებული პოტენციურად საშიში ორი დიდი ბელტისთვის,
ნორმალური სამუშაო პირობებისთვის (SU0) გაანგარიშებული საიმედოობის
კოეფიციენტი მეტია მოთხოვნილ მინიმალურ მაჩვენებელზე (რომელიც ტოლია 1.5 [4]-ის
თანახმად]). ზემოხსენებული ანალიზის თანახმად, მცირე ლოკალური ზედაპირული
ბელტების წარმოქმნა, რომლებიც შეიძლება, წარმოიქმნას წოლის შედეგად, არ მიიღება
მხედველობაში, რადგან მისი დასტაბილურება მშენებლობის პროცესშიც შესაძლებელია.
და ბოლოს, ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ შედეგები მიღებული იქნა სიბრტყეების
გასწვრივ მოქმედი შეჭიდულობის ძალისა და ასევე, ქანის გადაფარვის
უგულვებელყოფით, რითიც დასტურდება, რომ ბელტების მდგრადობა ნაკლები
შეჭიდულობით ხასიათდება („წყვეტების მექანიკური დახასიათება“ იხ. [2] ანგარიშში).

როგორც სტატიკური, ისე დინამიკური სტანდარტული და არასტანდარტული დატვირთვის
კომბინაციების შემთხვევაში გათვალისწინებული იქნა საპროექტო კრიტერიუმები და
შეზღუდვები კაშხლის დაპროექტების საერთაშორისო რეკომენდაციების თანახმად.
მასური ბეტონის მოთხოვნილი სიმტკიცე უნდა იყოს 25 მპა 365 დღის საპროექტო ასაკის
ცილინდრული ნიმუშებისთვის. ზოგიერთ უბანზე, მაგ., ქვედა ბიეფის კაშხლისა და საყრდენის
კონტაქტის ზონებში, ბეტონის მოთხოვნილი სიმტკიცე ცილინდრული ნიმუშებისთვის უნდა
გაიზარდოს 30 მპა-მდე.
დასკვნის სახით შეიძლება, ითქვას, რომ შპს „შტუკეს“ მიერ ჩატარებული და აქ წარმოდგენილი
კვლევები სრულად ადასტურებს ხუდონის ორმაგი სიმრუდის თაღოვანი კაშხლის ტექნიკურ54
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ეკონომიკურ დასაბუთებას გრავიტაციული სადაწნეო ბალიშის/წყალსაშვის ბლოკით მარცხენა
ნაპირზე
შერჩეულ
ადგილზე.
გარდა
ამისა,
უბანზე
შეგროვილი
უახლესი
გეოლოგიური/გეოტექნიკური მონაცემები საშუალებას იძლევა, დავასკვნათ, რომ ბეტონის
საერთო მოცულობა არის დაახლოებით 2 084 000 მ3, რაც ნაკლებია III ფაზის პროექტით
გათვალისწინებულ 2 273 000 მ3 მოცულობაზე (ბეტონის მოცულობა დაახლოებით შემცირდა
8.3%-ით).
ძაბვებისა და სიმტკიცის საჭირო მაჩვენებლების უფრო ამომწურავი სურათის მისაღებად
შეიძლება, ჩატარდეს კაშხლის ფორმისა და კაშხლის ქვაბულის ოპტიმიზაციის შემდგომი
კვლევები.
აღნიშნული არის სავალდებულოდ გასათვალისწინებელი რეკომენდაცია დასკვნითი პროექტის
კვლევების ეტაპზე.

55

ხუდონის ჰიდროელექტროსადგური

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევები უბანზე და პროექტის განახლებული ვერსია
კაშხლის საპროექტო და კონსტრუქციული გაანგარიშება

5186/4004

9. გამოყენებული ლიტერატურა
[1] „შტუკე-კოლენკო“, „III ფაზა, ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება, კაშხლის ტიპის შერჩევა“,
1040/4015, რედაქცია 0, თარიღი: 08.12.2008.

„საინჟინრო–გეოლოგიური კვლევები სამშენებლო უბანზე და პროექტის
განახლებული ვერსია, გეოლოგიური და გეოტექნიკური ანგარიში“, 5186/4003, რედაქცია 0, 2013
[2]

„შტუკე“,

წლის მაისი.

„საინჟინრო–გეოლოგიური კვლევები სამშენებლო უბანზე და პროექტის
განახლებული ვერსია, კაშხლის საფუძვლისა და საყრდენის მდგრადობის ანალიზები“,
[3]

„შტუკე“,

5186/4005, რედაქცია 0, 2013 წლის მაისი.

[4] აშშ შეიარაღებული ძალების საინჟინრო კორპუსი, „თაღოვანი კაშხლის პროექტი“, Engineer
Manual 1110-2-2201, 1994.
[5] ჯ.მ. რაფაელი, „მასური ბეტონის სიმტკიცის ზღვარი გაჭიმვაზე“, ჟურნალი American Concrete
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