განმარტებითი ბარათი
Aarqiteqturuli nawili

baTumSi, demetre Tavdadebulis q. #47-Si mdebare ssi p baTumis # 1-li sajaro
skolis mimdebare teritoriaze damatebiTi korpusis mSeneblobis saproeqto varianti
damuSavebulia aWaris avtonomiuri respublikis ganaTlebis, kulturisa da sportis
saministros mier gamocxadebuli # 1409 sakonkurso gancxadebis teqnikuri davalebis
Sesabamisad.
oTxsarTuliani saproeqtoKSenoba ganTavsebulia arsebuli skolis marjvena
fligelis mimdebared, saklaso oTaxebi orientirebulia Crdilo aRmosavleTis mxares.
sarTulis farTi Seadgens 398 kv.m.
Senobis pirvel sarTulze gansazRvrulia: vestibiuli, kibis ujredi, pandusi da
sankvanZi unarSezRudulTaTvis, sami saklaso oTaxi rekriaciuli zoniT. saklaso
oTaxis farTia 49 kv.m. aseve SesaZlebelia vestibiulSi liftis montaJi
unarSezRudulTaTvis da sameurneo daniSnulebis damxmare saTavsis mowyoba
damoukidebeli SesasvleliT.
Mmeore sarTulze ganTavsebulia vestibiuli kibis ujrediTa da liftiT,
samaswavleblo, sankvanZi gogonebisaTvis, sankvanZi qali maswavleblebisaTvis da sami
saklaso oTaxi rekriaciuli zoniT. saklaso oTaxis farTia 49 kv.m.
mesame sarTulze ganTavsebulia vestibiuli kibis ujrediTa da liftiT,
gasaxdeli
vaJebisaTvis
sveli
wertiliT , sankvanZebi
vaJebisa
da
kaci
maswavleblebisaTvis, saskolo inventaris oTaxi da saaqto darbazi inventaris Sesanaxi
saTavsiT. saaqto darbazis farTia 152 kv.m.
meoTxe sarTulze ganTavsebulia vestibiuli kibis ujrediTa da liftiT,
gasaxdeli gogonebisaTvis da sportuli darbazi farTiT 282 kv.m. sportdarbazis
zomebia 24,1X11,7m.
sportdarbazsa da saaqto darbazs gaaCniaT kavSiri saxanZro kibesTan, romlis
saSualebiT SesaZlebelia saxuravze moxvedra.
pirveli sarTulis iataki 0.60-0,75 metriT iqneba wamoweuli miwis niSnulidan.
saklaso oTaxebis sarTulebis simaRle iatakidan gadaxurvis konstruqciis qveda
niSnulamde iqneba minimum 3,0 m. saaqto darbazis simaRle 3,3-3.5m. xolo sportdarbazis
simaRle gadaxurvis konstruqciis qveda niSnulamde 6m.
Senobis gegmareba SesaZlebelia gadakeTdes Semdegnairad, ise rom ar dairRves
sakonkursod warmodgenili Senobis vizualuri mxare: mesame sarTulze arsebuli
gasaxdeli vaJebisaTvis avides meoTxe sarTulze arsebuli gogonebis gasaxdelis
mopirdapired, Aam SemTxvevaSi sportarbazis zomebi Semcirdeba 20,9X11,7m. rac aseve
Seesabameba standartebs. mesame sarTulze gamonTavisuflebuli farTi SesaZlebelia
gamoyenebuli iqnes skolis saWiroebidan gamomdinare.
saproeqto winadadebiT gansazRvrulia Senobis fasadebis SebaTqaSeba cementis
xsnariT, Semdgom sasurvelia fasadis zedapiri daifaros wylisa da nestis

sawinaaRmdego saizolacio xsnariT da SeiRebos nestgamZle saRebaviT. saRebavis
ferebi SeirCeva warmodgenili eskizuri variantis (renderebis) Sesabamisad da
dazustdeba muSa proeqtSi. korpusSi Sesasvleli kibe da pandusi gadaxurulia
liTonis konstruqciiT, romlis saxuravad SesaZlebelia gamoviyenoT maRali
xarisxis karboluqsi sisqiT 6-8mm. Senobis saxuravis masalad aRebulia Ria yavisferi
tonalobis Tunuqis furclebi.

შეადგინა:

კ. კაცაძე

Senobis konstruqciuli gadawyveta

sakonkurso pirobebidan gamomdinare arqiteqtoris mier ganisazRvra saproeqto
Senobis ZiriTadi parametrebi,romlis Sedegad Camoyalibda
konstruqciuli sqema:
- saZirkvlebi|; Senobis ganTavsebis adgilmdebareobidan gamomdinare cnobilia
samSeneblo moednis geologiuri pirobebi, igi warmoadgens qviSovan gruntebs,
romlis fiziko-meqanikuri maxasiaTeblebi sakmaod maRalia, aqedan gamomdinare
Senobis saZirkvlebi daproeqtirdeba rkina-betonis wertilovani saZirkvlebis
saxiT.
- agebisstruqtura; savaraudod warmodgenili iqneba 4 sarTuliani Senoba, romlis
proeqtireba gadawydeba rkina-betonis svetebiTa da rigelebiT,xolo Semavseblad
gamoiyeneba betonis msubuqi blokebi (40sm). sarTulSua gadaxurvebi moewyoba
monoliTuri betonisagan. meoTxe sarTulze ganTavsdeba sortuli darbazi,
romlis gadaxurva moewyoba liTonis fermebiT.
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konstruqtori:

oTar SaraZe

ბათუმის 1-ლი სკოლის მშენებარე კორპუსის გათბობისა და
ცივი და ცხელი წყალმომარაგების სიმძლავრეების საორიენტაციო
გაანგარიშება
ობიექტი წარმოადგენს 4-სართულიან შენობას სათავსოთა საერთო ფართობით
1 300 მ2 და საერთო მოცულობით - 3 100 მ3. კედლების ფართობი გარე პერიმეტრზე შეადგენს 1 452 მ2-ს და
სახურავის გადახურვის ფილის ფართობია 330 მ2. ერთდროულად შენობაში მყოფი მოსწავლეების მაქსიმალური
რაოდენობაა 144, ხოლო მასაწავლებლების - 6.
ევროპული ნორმების მიხედვით, სკოლის სათავსოებში, გათბობის სეზონში, ჰაერის ტემპერატურა უნდა იყოს
20 - 22 ⁰C და ფარდობითი ტენიანობა 40 - 60 %. იგივე ნორმებით, საკლასო ოთახებსა და დერეფნებში ჰაერი უნდა იცვლებოდეს 5 -ჯერ საათში.
გარდა ამისა, ვეყრდნობით "სამშენებლო კლიმატოლოგიის" მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც, ბათუმში,
ზამთრის პერიოდში, ყველაზე ცივი ხუთდღეულის გარემო ჰაერის ტემპერატურა 92 % უზრუნველყოფით არის - 1
⁰C და ყველაზე ცივი თვის გარე ჰაერის საშუალო ფარდობითი ტენიანობაა 80 %.
ზემოთ მოყვანილ მონაცემებზე დაყრდნობით, შესაძლებელია პირველი მიახლოებით ვიანგარიშოთ
გათბობისა და ცივი და ცხელი წყალმომარაგების მოთხოვნილი სიმძლავრეები, რასთანაც საორიენტაციოდ
გვექნება საქმე, როდესაც სკოლის ეს კორპუსი დაიწყებს ფუნქციონირებას.
გათბობა და ცხელი წყალმომარაგება
I - d დიაგრამიდან ვპოულობთ, რომ ჰაერის - 1 ⁰C -დან 21 ⁰C -მდე გასათბობად მისი ენტალპიის ცვლილებაა Δi =
22 კჯ/კგ. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჰაერი იცვლება 5-ჯერ საათში, ხოლო ამ ჰაერის მოცულობა ტოლია
სათავსოთა საერთო მოცულობისა და შეადგენს 3 100 მ3-ს, ადვილად გავიანგარიშებთ გასათბობი ჰაერის
რაოდენობას დროის ერთეულში:
Gჰ = 3 100 × 5 = 15 500 მ3/სთ = 15 500 × 1.2 = 18 600 კგ/სთ = 5.17 კგ/წმ. მაშინ, ჰაერის გათბობაზე დახარჯული
სითბური სიმძლავრე:
Qგათბ.ჰ. = G × Δi = 5.17 × 22 = 113.74 ≈114 კვტ.
თბური დანაკარგები მიახლოებით შეგვიძლია ვიანგარიშოთ იმის გათვალისწინებით, რომ თბოგადაცემის
კოეფიციენტი გარე კედლებს (ორმაგი შემინვის ჩათვლით), გადახურვის ფილასა და გარე ჰაერს შორის შეიძლება
მივიღოთ K = 1.92 ვტ/მ2 გრად ტოლად (СНиП 11-3-79).
მაშინ, შენობის სავარაუდო თბური დანაკარგები გარემოში იქნება:
Qგათბ.დან. = (F1 + F2) K (tშ - tგ) = (1 452 + 330) 1.92 (21 + 1) = 75 272 ვტ ≈75 კვტ.
ახლა ვიანგარიშოთ, თუ რა სითბური სიმძლავრე იქნება საჭირო ცხელი წყალმომარაგებისათვის, იმის
გათვალისწინებით, რომ წყლის მაქსიმალური მოხმარების საათებში, ზოგადსაგანმანათლებო სკოლებში არსებული
ნორმების მიხედვით (СНиП 2.04.01-85), ყოველ მოსწავლეზე და ყოველ მასწავლებელზე უნდა გათვალისწინებული
იქნას 1.2 ლ/სთ ცხელი წყალი. ვინაიდან მოსწავლეთა რაოდენობაა 144, ხოლო მასწავლებელთა - 6, სულ დროის
ერთეულში ცხელი წყლის ხარჯი მაქსიმალური მოხმარების საათებში იქნება:
Gცხ.წყ. = (144 + 6) × 1.2 = 180 ლ/სთ = 0.05 ლ/წმ.
-2აღნიშნული რაოდენობის წყლის გათბობაზე დახარჯული სითბური სიმძლავრე:
Qცხ.წყ. = Gცხ.წყ. × cწყ. (t2 - t1 ) = 0.05 × 4.19 (60 - 12) = 10.06 ≈10 კვტ.
სადაც: cწყ. - წყლის ხვედრითი სითბოტევადობაა, 4.19 კჯ/კგ. გრად;
t1 - ცივი წყლის ტემპერატურა, 12 ⁰C;
t2 - ცხელი წყლის ტემპერატურა, 60 ⁰C. (СанПиН 2.1.4.2496-09)
ამრიგად, საერთო მოთხოვნილი თბური სიმძლავრე გათბობაზე და ცხელ წყალმომარაგებაზე შეადგენს:
Q = Qგათბ.ჰ. + Qგათბ.დან. + Qცხ.წყ. = 114 + 75 + 10 = 199 ≈200 კვტ
ცივი წყალმომარაგება
ცივი წყალმომარაგების გაანგარიშება ეყრდნობა არსებულ ნორმებს, რომლის მიხედვითაც,
ზოგადსაგანმანათებლო სკოლებში ყოველ მოსწავლეზე და ყოველ მასწავლებელზე გათვალიწინებული ცივი და
ცხელი წყლის ჯამური ხარჯი მაქსიმალური მოხმარების საათებში შეადგენს 2.7 ლ/სთ (СНиП 2.04.01-85).
მაშინ, ცივი და ცხელი წყლის ჯამური ხარჯი მაქსიმალური მოხმარების საათებში 144 მოსწავლისა და 6
მასწავლებლისთვის იქნება:

Vცვ.წყ. = (144 + 6) × 2.7 = 405 ლ/სთ = 0.405 მ3/სთ = 0.0001125 მ3/წმ.
ვიანგარიშოთ მკვებავი წყალსადენის შიგა დიამეტრი:
D = √Vცვ.წყ./0.785 w = √0.0001125/0.785 × 0.5 = 0.017 მ.
სადაც w წყლის სიჩქარეა. აიღება 0.5 - 3.0 მ/წმ.
წყლის მოხმარების უთანაბრობის, ქალაქის წყალმომარაგების ქსელში წნევების შესაძლო
ცვლილებებისა და ჰიდრავლიკური დანაკარგების გათვალისწინებით, პირველი მიახლოებით, შეიძლება
დავუშვათ ამ დიამეტრის
2-ჯერ გაზრდა. პლასტიკური მილების სტანდარტული რიგის გათვალისწინებით კი შევირჩევთ სკოლის
კორპუსის წყლის მკვებავი მილის დიამეტრს:
50 მმ (1 1/2").
უფრო ზუსტად ეს დიამეტრი დადგინდება მას შემდეგ, რაც ჩატარდება მთელი სისტემის
ჰიდრავლიკური გაანგარიშება წყალმომარაგების პროექტის განხორციელების ფარგლებში.
დასკვნა.
სასკოლო კორპუსის სითბოს გენერაციის წყაროს (ან წყაროების) საერთო თბური სიმძლავრე ივარაუდება
200 კვტ-ს ფარგლებში.
სასკოლო კორპუსის წყალმომარაგების ძირითადი მკვებავი მილის დიამეტრი ივარაუდება 50 მმ (1 1/2") ის ფარგლებში.

თამაზ ხატიაშვილი
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