
 

 

 

 

 

 

 

 

 

sainJinro-geologiuri gamokvleva 

q. quTaisSi t. tabiZis q. #23-Si Sps `quTaisis pirveladi jandacvis 

centris~ kuTvnili orsarTuliani Senobis rekonstrucia 
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i/mewarme `Teimuraz cixelaSvili~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sainJinro-geologiuri gamokvleva 

baRdaTis municipalitetSi, sof. nergeTSi meriis 

sakuTrebaSi arsebul miwis nakveTze (s.k. 30.10.31.100) arsebuli 

Senobis sareabilitacio samuSoebisaTvis sainJinro-

geologiuri kvlevis Sedegebi. 
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sainJinro-geologiuri daskvna 

wyaltubos raioni sof. oCxamuris mimdebared 

S.p.s  ,,K.M.G. GROUP”-is mier sabagiro gadasasvlelis 
mSenebloba 

2020 wlis maisSi Catarda sainJinro-geologiuri gamokvleva 

wyaltubos raionSi oCxamuris mimdebared  Sps ,,K.M.G. GROUP”-is mier 

sabagiro gadasasvlelis mSeneblobisaTvis. 

 

 
i/mewarme `Teimuraz cixelaSvili~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sainJinro-geologiuri gamokvleva 

baRdaTis municipalitetSi, sof. nergeTSi meriis 

sakuTrebaSi arsebul miwis nakveTze (s.k. 30.10.31.100) arsebuli 

Senobis sareabilitacio samuSoebisaTvis sainJinro-

geologiuri kvlevis Sedegebi 

 

 

 
 

 

 

 

      i/m:       T. cixelaSvili 
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2022 w. 
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sainJinro-geologiuri daskvna 

baRdaTis municipalitetSi, sof. nergeTSi meriis 

sakuTrebaSi arsebul miwis nakveTze (s.k. 30.10.31.100) arsebuli 

Senobis sareabilitacio samuSoebisaTvis sainJinro-geologiuri 

kvlevis Sedegebi 

 

2022 wlis seqtemberSi aRniSnul misamarTze arqiteqtoris 

davalebis da normatiuli dokumentebis s.n. da w. 1.02.07.87 (sainJinro 

kvlevebi mSeneblobisaTvis), p.n. 02-01-08 (Senobebis da nagebobebis 

fuZeebi) da standarti 25100-82-is moTxovnaTa safuZvelze, Catarebuli 

iqna sainJinro-geologiuri kvleva arsebuli Senobis saZirkvlebis 

gamosakvlevad.  

sainJinro-geologiuri pirobebis sirTulis mixedviT ubani 

miekuTvneba I (martivi) kategorias.  

normatiuli dokumentebis Tanaxmad ubnis sainJinro-geologiuri 

pirobebis dadgenis, nagebobis fuZis qveS arsebuli mzidi gruntebis 

maxasiaTeblebis SeswavlisaTvis. gaSiSvlebuli iqna arsebuli 

Senobis mzidi kedlis saZirkveli 1 adgilze. gamonamuSevris (Surfi) 

gayvanis adgili naCvenebia I sarTulis 1:200 masStabian azomviT 

naxazze. 

saZirkvlis ZirSi wyali ar gamovlenila. SurfSi gamovlinda 

gruntebis aseTi Wrili: dasawyisSi – 0.20-0.30 m. siRrmemde niadagis 

(nayari) fena (feni #1), xolo 0.30 m. siRrmidan Seswavlil siRrmemde 

gamovlinda aluviuri (mdinareuli warmoSobis) kenWnar-xreSovani 

grunti, kaWaris CanarTebiT da ≈35%-mde Znelplastikuri 

konsistenciis Tixnaris SemavsebliT (feni #2).  

  

raionis mokle fizikur-geografiuli 

da geologiuri daxasiaTeba. 

 

 rogorc aRiniSna saproeqto ubani mdebareobs baRdaTis 

municipalitetis sof. nergeTis teritoriaze. saproeqto ubnis 
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mimdebare teritoria agebulia neogenuri, kerZod Sua miocenuri da 

sarmatuli asakis naleqebiT – TixebiT, qviSaqvebiT, mergelebiT da 

sxva, romlebic gadafarulia Tanamedrove, meoTxeuli asakis (QIVa) 

aluviuri naleqebiT – kenWnar-xreSovani gruntiT, TixebiT da 

TixnarebiT. 

teqtonikurad raioni miekuTvneba amierkavkasiis mTaTaSua olqis 

centraluri azevebis zonis okriba-xreiTis qvezonis okribis bloks. 

 q. baRdaTSi hava zomierad notio, subtropikulidan 

kontinenturSi gardamavalia. icis zomierad Tbili zamTari da 

SedarebiT mSrali da cxeli zafxuli. 

 pn 01.05-08-is (`samSeneblo klimatologia~) Tanaxmad, qvemoT 

mocemulia q. baRdaTis klimaturi monacemebi: 

saSualo wliuri temperatura +14,00C; 

ianvris Tvis saSualo temperatura +4.40C;  

ivlisis Tvis saSualo temperatura +230C; 

absoluturi minimumi -180C; 

absoluturi maqsimumi +420C; 

naleqebis raodenoba weliwadSi – 1499 mm; 

naleqebis dReRamuri maqsimumi – 107 mm; 

qari udidesi siCqare 20 weliwadSi erTxel – 26 m/wm 

qaris wnevis normatiuli mniSvneloba 5 weliwadSi erTxel – 0,30 kpa; 

qaris wnevis normatiuli mniSvneloba 15 weliwadSi erTxel – 0,38 kpa; 

qaris gabatonebuli mimarTuleba – aRmosavleT fionuri; 

Tovlis safaris wona – 0,55 kpa; 

Tovlis safaris dReTa ricxvi – 27; 

gruntis sezonuri gayinvis normatiuli siRrme – 0 sm. 

 

Catarebuli sainJinro-geologiuri kvlevis Sedegebi 
 

samSeneblo ubanze Catarebuli samuSaoebis monacemebis mixedviT 

saZirkvlis gaSiSvlebasTan erTad Sedgenilia ubnis geologiur-

liTologiuri agebuleba.  
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rogorc zemoT aRiniSna Seswavlil farTobze ZiriTadi qanebis 

sarmatuli asakis qviSaqvebis da mergelebis zedapiri gadafarulia 

Tanamedrove, meoTxeuli aluviuri naleqebiT, romlebic vrceldebian 

mTel farTobze.  

arsebuli Senobis saZirkvlebi lenturi tipisaa, agebulia yore-

qviT kircementis xsnarze, dafuZnebuli kenWnar-xreSovan gruntebze 

da fizikur-meqanikuri TvalsazrisiT damakmayofilebel 

mdgomareobaSia. maTi CaRrmavebis da sxva zomebi ixileT naxazze. 

 

 

daskvnebi da rekomendaciebi 

 

zemoTaRniSnulidan gamomdinare, SeiZleba  aRiniSnos: 

1) sainJinro geologiuri TvalsazrisiT, samSeneblo ubani 

imyofeba damakamayofilebel pirobebSi, vinaidan  aq araxelsayreli 

geodinamikuri procesebi (mewyruli, karstuli, rufozuri da sxva) ar 

fiqsirdeba da arc aris maTi warmoqmna mosalodneli. 

sainJinro geologiuri pirobebis sirTulis mixedviT s.n. da w. 

1.02.07-87-is me-10 danarTis Tanaxmad, sakvlevi ubani miekuTvneba I 

(martivi) kategorias. ubani moqceulia martiv geomorfologiur 

pirobebSi, vake reliefis farglebSi. 

2) samSeneblo ubanze gavrcelebuli gruntebi, samSeneblo 

Tvisebebis mixedviT ganixileba, rogorc calkeuli damoukidebeli 

sainJinro geologiuri elementebi (sge): 

ubanze gamovlenilia 2 feni, orive meoTxeuli asakis qanebia 

(daxasiaTeba mocemulia zemoT). es fenebi vrceldeba mTel sakvlev 

farTobze, xasiaTdebian stabiluri ganlagebiT, simZlavriT da 

fiziko-meqanikuri TvisebebiT, maTgan zeda, pirveli fena – niadagi ar 

ganixileba rogorc damoukidebel sainJinro geologiur elementebad 

– sge-d.  

damoukidebel sainJinro geologiur elementad am ubanze 

iTvleba meore feni – aluviuri (mdinareuli warmoSobis) kenWnar-
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xreSovani grunti, kaWaris CanarTebiT da ≈35%-mde Znelplastikuri 

konsistenciis Tixnaris SemavsebliT, romelzedac dafuZnebulia 

arsebuli Senoba da misi saZirkvlebi xasiTdeba sakmarisad 

damakmayofilebel mdgomareobaSi, miT umetes proeqtiT Senobaze 

damatebiTi dinamiuri datvirTvebi (daSeneba) ar aris 

gaTvaliswinebuli. 

3) qvemoT, cxrilSi mocemulia I sge-s (ZiriTadi mzidi gruntis) 

saangariSo normatiuli mniSvnelobebi, miRebuli savele da 

kameraluri Seswavlis s. n. da w. pn. 02.01-08 danarTi 2.3-is cxr. #1, 2, 

3, muxli 4, cxrili #3 da damproeqteblis cnobaris gamoyenebiT.  

 

sangariSo mniSvnelobebi @

# 
gruntis maxasiaTeblebi 

I sge (feni #2) 

1 simkvrive  ρ g/sm3 2.10 

2 xvedriTi SeWiduloba Cn kpa (kgZ/sm2) 23.0(0.23) 

3 Sinagani xaxunis kuTxe φ0 21 

4 pirobiTi saabgariSo winaRoba R0 kpa 

(kgZ/sm2) 
400(4.0) 

5 deformaciis moduli E mpa (kgZ/sm2) 28(280) 

 
4) pn 01.01.09-is (,,seismomedegi mSenebloba) Tanaxmad, q. baRdaTi 

mdebareobs 8 baliani seismurobis zonaSi. amave normatiuli 

dokumentis cxrili 1-is Tanaxmad ubanze gavrcelebuli gruntebi 

seismuri Tvisebebis mixedviT miekuTvnebian: 

a) niadagis feni  (feni #1) miekuTvneba - ^III kategorias; 

b) danarCeni gruntebi – II kategorias. 

g) saproeqto ubnis seismurobad miRebul iqnas – 8 bali. 

5) damuSavebis siZnelis mixedviT, ubnis amgebi gruntebi sn. da w. 

IV-2-82-is 1-1 cxrilis Tanaxmad, miekuTvnebian: 

1) niadagi (feni #1) – eqskavatoriT damuSavebisas – I jgufs, 

xeliT damuSavebisas – Im jgufs saSualo simkvriviT 1150 kg/m3 (r. 

#5a);  
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2) aluviuri (mdinareuli warmoSobis) kenWnar-xreSovani grunti, 

kaWaris CanarTebiT da ≈35%-mde Znelplastikuri konsistenciis 

Tixnaris SemavsebliT (feni #3) – eqskavatoriT damuSavebisas 

miekuTvneba – III jgufs, xeliT damuSavebisas IIIm  jgufs simkvriviT 

2100 kg/m3 (#6b). 

 

 

 

 

inJiner-geologi:                     /T. cixelaSvili/ 

 

 

 

 

 

 



Surfi #1 

(saZirkvlis gaSiSvleba) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Surfi #1 (saZirkvlis gaSiSvleba) 

m. 1:50 

პირობითი აღნიშვნები 

ნაყარი  (ნიადაგი) 

Surfis Wrili, 
saZirkvlis gaSiSvleba 

baRdaTis municipalitetSi, sof. 
nergeTSi meriis sakuTrebaSi 

arsebuli Senobis reabilitacia 

aguri 

0.00 
0.30 

0.
70

 

0.50 

0.80 

fleTili 
qva 

kenWnar-xreSovani grunti 

wvrili sakedle bloki 

yore qvis 
saZirkveli 
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საექსპერტო შეფასება 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეთში მერიის საკუთრებაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე არსებული ორსართულიანი შენობის სარეაბილიტაციო სამუშოებისათვის 

გამოყოფილი უბნის საინჟინრო–გეოლოგიური პირობების გამოკვლევა  

დამკვეთის თხოვნით ჩემს მიერ 2022 წლის სექტემბერში შემოწმებული იქნა 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეთში მერიის საკუთრებაში არსებულ მიწის 

ნაკვეთზე არსებული ორსართულიანი შენობის სარეაბილიტაციო სამუშოებისათვის  

გამოყოფილი უბნის საინჟინრო გეოლოგიური სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაცია. 

შემოწმების მიზანი: დადგინდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეთში 

მერიის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე არსებული ორსართულიანი შენობის 

სარეაბილიტაციო სამუშოებისათვის  გათვალისწინებულ ფართობში ჩატარებული 

საინჟინრო გეოლოგიური სამუშაოების და მის საფუძველზე შედგენილი ტექნიკური 

დოკუმენტაციის შესაბამისობა საქართველოში მოქმედ სამშენებლო ნორმებთან, 

წესებთან და სახელმწიფო სტანდარტებთან. 

საინჟინრო გეოლოგიური სამუშაოები შესრულებულია ინდ. მეწარმე ,,თეიმურაზ 

ციხელაშვილი“–ს გეოლოგიური ჯგუფის მიერ 2022 წლის სექტემბრის თვეში. 

სამუშაოების უშუალო ხელმძღვანელი, ინჟინერ–გეოლოგი თ. ციხელაშვილი. 

საექსპერტოდ წარმოდგენილია: 

1. ანგარიშის ტექსტური ნაწილი აკრეფილი კომპიუტერზე     5 გვ. 

2. ცხრილი გრუნტების თვისებებზე         1გვ. 

3. შენობის 1:200 მასშტაბის პირველი სართულის აზომვითი გეგმა –––––––––– 1 ფ.  

4. არსებული შენობის საძრკვლის გაშიშვლება ––––––––––––––––––––––      1ფ. 

პროექტით საკვლევ მოედანზე უნდა შესრულდეს არსებული ორსართულიანი 

შენობის სრული რეაბილიტაცია. შენობას არ ემატება რაიმე დინამიური დატვირთვა, 

რაც შეეხება საძირკველს, მისი კონსტრუქცია და ჩაღრმავება ნაჩვენებია თანდართულ 

(ანგარიშში) ნახაზზე. 

კვლევის ძირითად ამოცანას წარმოადგენდა უბნის საინჟინრო–გეოლოგიური და 

ჰიდროგეოლოგიური პირობების გამოკვლევა შენობის დაფუძნების პირობების 

დადგენა, ფუძე გრუნტების ფიზიკურ–მექანიკური მაჩვენებლების გარკვევა. 
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უბნის საინჟინრო გეოლოგიური  პირობების და შენობის მდგრადობის ხარისხის 

დასადგენად, საკვლევ მოედანზე  გაყვანილი იქნა 1 შურფი, მზიდი კედლის 

საძირკვლის გამოსაკვლევად. 

ჩატარებული საველე  სამუშაოების ანალიზის საფუძველზე, საკვლევ მოედანზე 

გეოლოგიურ ჭრილში გამოყოფილი იქნა გრუნტის შემდეგი ფენები: 

1. ფენი N1 – ნიადაგის ფენა (ნაყარი); 

2. ფენი N2 – კენჭნარ–ხრეშოვანი გრუნტი. 

ანგარიშში მოკლედ არის მოცემული საკვლევი ტერიტორიის 

გეომორფოლოგიური, გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობები. მოცემულია 

ზემოთაღნიშნული ქანების საინჟინრო გეოლოგიური დახასიათება მათი ნორმატიული 

და საანგარიშო მნიშვნელობანი. 

ჩატარებული საველე სამუშაოების საფუძველზე  ავტორი იძლევა მაჩვენებლებს 

არსებული შენობისათვის  საძირკვლების ფუძე გრუნტების ფიზიკური 

მახასიათებლების შესახებ. 

მოედნის ჰიდროგეოლოგიური პირობების შესახებ აღნიშნულია, რომ გრუნტის 

წყალი არ გადაიკვეთა.  

დ ა ს კ ვ ნ ა 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნერგეთში მერიის საკუთრებაში არსებულ 

მიწის ნაკვეთზე არსებული ორსართულიანი შენობის სარეაბილიტაციო 

სამუშოებისათვის  გამოყოფილ უბანზე ჩატარებული საინჟინრო–გეოლოგიური 

სამუშაოები, აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რომლებიც მოცემულია საქართველოში 

მოქმედი სამშენებლო ნორმებით. სამუშაოების მიმართ ჩვენს მიერ გამოთქმული 

ცალკეული შენიშვნები, ავტორის მიერ მიღებულ იქნა და ანგარიშში შეტანილია 

სათანადო კორექტივები. დასასრულს აღვნიშნავთ, რომ წარმოდგენილი ანგარიში 

იმსახურებს დადებით შეფასებას და შეიძლება დაედოს საფუძვლად მშენებლობის 

პროექტს საინჟინრო გეოლოგიურ ნაწილში. 

 

 

  ინჟ. გეოლოგი:                                                                 ვ. მინდიაშვილი 









 



 






















