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ნაშრომის საერთო დახასიათება 

naSromis aqtualuroba. ქვეყანაში დღეს საცხოვრებელი ფართობის დეფიციტის 

პრობლემაა, რომელიც გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზით: იძულებით 

გადაადგილებული უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობა, დროის მცირე შუალედებით 

განმეორებული მთელი რიგი ლოკალური მიწისძვრების შედეგად მნიშვნელოვნად 

დაზიანებული ძველი, ამორტიზირებული შენობები, რომლებიც მრავლადაა 

საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში.  

ამავე დროს, ქვეყნის კურსი ენერგო- და რესურსდამზოგ მშენებლობისაკენ, 

ეკონომიკის მოდერნიზაციის, ტურიზმის განვითარების და ინფრასტრუქტურის 

მშენებლობისაკენ, მოითხოვს დამატებითი საცხოვრებელი კომპლექსების და ცალკეული 

ობიექტების მშენებლობას, მათ შორის მცირე და საშუალო სართულიანის.   

სამშენებლო სამუშაოების ასეთი დიდი მოცულობების შესრულება შეუძლებელია 

ადგილობრივი საშენი მასალების (მათ შორის _ მსუბუქშემავსებლიანი ბეტონების) და 

უახლესი სამშენებლო ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე.  

რადგან შენობა-ნაგებობათა შემომფარგლავ კედლებს კონტაქტი აქვთ გარემოს 

ბუნებრივ კლიმატურ პირობებთან (ტემპერატურა, ტენიანობა და სხვა), ისინი, 

კონსტრუქციული მოთხოვნების გარდა, უნდა აკმაყოფილებდნენ გარემოს მიერ მათდამი 

წაყენებულ მოთხოვნებსაც ტემპერატურული და ტენობრივი თვალსაზრისით, ანუ მათ 

უნდა ჰქონდეთ როგორც მაღალი ჰიდროსაიზოლაციო, ასევე თბოსაიზოლაციო 

თვისებები. 

ამ ამოცანის შესასრულებლად, ერთშრიანი შემომფარგლავი კედლების 

შემთხვევაში,  მათი გაანგარიშება წარმოებს როგორც კონსტრუქციული, ასევე 

თბოტექნიკური თვალსაზრისით, რის გამოც ისინი არაეკონომიურია კედლის საკმაოდ 

დიდი სისქის საჭიროების გამო (მძიმე ბეტონის შემთხვევაში _ თბოტექნიკური 

გაანგარიშებიდან გამომდინარე და მსუბუქი ბეტონების შემთხვევაში _ კონსტრუქციული 

გაანგარიშებიდან გამომდინარე). 

ამიტომ დღეს მსოფლიოში განვითარებულია მშენებლობა მრავალშრიანი 

შემომფარგლავი კედლების მოწყობით, სადაც თითოეულ შრეს წაეყენება მხოლოდ 

თითო მოთხოვნა: მძიმე ბეტონის შრეს _ მხოლოდ კონსტრუქციული და მსუბუქი 

ბეტონის შრეს _ მხოლოდ თბოტექნიკური.  

ასეთ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ისეთი ღონისძიებების გატარებას 

კედლის კონსტრუირებისა და დაბეტონებისას, რომლებიც უზრუნველყოფენ შრეების 
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ერთობლივ (როგორც ერთი მთლიანი ტანის) მუშაობას, ანუ შრეებს შორის სათანადო 

ადგეზიას. 

დღეს სამშენებლო პრაქტიკაში მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების 

ცალკეული შრეების ურთიერთმიერთება ძირითადად ხორციელდება ბრტყელი 

ზედაპირებით, რაც არ უზრუნველყოფს მათ შორის საჭირო ადგეზიას. იშვიათად 

მიმართავენ მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების შრეების ურთიერთმიერთებას არა 

ბრტყელი,  არამედ რთულპროფილური ზედაპირებით, რაც აამაღლებდა ადგეზიას მათ 

შორის და ამით უზრუნველყოფდა შრეების, როგორც ერთიანი ტანის, ერთობლივ 

მუშაობას. დასმული ამოცანის გადასაწყვეტად, გასაგებია, რომ პირველ რიგში საჭიროა 

სათანადო ყალიბების კონსტრუქციების დამუშავება.  

მნიშვნელოვანია შემომფარგლავი კედლების ჰიდროსაიზოლაციო თვისებების 

ამაღლების საკითხიც, განსაკუთრებით საქართველოს ზღვისპირა რეგიონებისათვის, 

სადაც ატმოსფერული ნალექების ინტენსივობა საკმაოდ მაღალია. დღეს ფართოდ 

გამოიყენება ბეტონების ქიმიური დანამატები მათი ფიზიკურ-მექანიკური და 

ექსპლოატაციური თვისებების, მათ შორის _ წყალშეუღწევადობის ასამაღლებლად. 

ფართო გამოყენება ჰპოვეს შეღწევითმა ჰიდროსაიზოლაციო ნივთიერებებმა და მათ 

შორის _ პენეტრონის სისტემის მასალებმა: პენეტრონ ადმიქსის დანამატმა _ მძიმე 

ბეტონისათვის (როცა შესრულებულია პირობა: ფორების ზომები არ უნდა 

აღემატებოდნენ 0,4 მმ-ს); პენეტრონის წასმა მძიმე ბეტონის ზედაპირზე ან პენეტრონის 

წასმა მძიმე დუღაბით შესრულებულ მობათქაშებაზე. 

მნიშვნელოვნად გვესახება აგრეთვე, კონკრეტულად საქართველოს 

პირობებისათვის, მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების როგორც მსუბუქი 

ბეტონებით შესრულებული თბოსაიზოლაციო შრეების, ასევე მთლიანად კედლების 

სრული თბოტექნიკური გაანგარიშების საკითხებისა და რეკომენდაციების დამუშავება ამ 

შრეების მინიმალური სისქეების დადგენის თაობაზე. 

წარმოდგენილი ნაშრომი ეძღვნება ზემოაღნიშნული პრობლემების კომპლექსური 

გადაწყვეტის მცდელობას და, ამდენად, ვთვლით, რომ მასში დასმული საკითხები 

აქტუალურია. 

ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს შენობა-ნაგებობების შემომფარგლავი კედლების 

ტექნოლოგიური ხერხების დამუშავება მცირესართულიანი შენობებისთვის, 

ქიმიურდანამატებიანი ბეტონების გამოყენებით.  

 აღნიშნულ მიზანს ვაღწევთ ნაშრომში დასმული შემდეგი ამოცანების 

გადაწყვეტით: შენობა-ნაგებობათა მრავალშრიანი შემომფარგლავი  კედლების 
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დასაბეტონებლად ისეთი საყალიბე ფარის კონსტრუქციის და მისი გამოყენების ხერხის 

დამუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს ცალკეულ შრეებს შორის ადგეზიის ამაღლებას; 

ასეთი კედლების ჰიდროსაიზოლაციო თვისებების გაუმჯობესების მიზნით პენეტრონის 

სისტემის მასალების კომპლექტის ვარიანტების გამოყენების ეფექტურობის შესწავლა და 

ექსპერიმენტული გამოკვლევების გზით ოპტიმალური ვარიანტების დადგენა; 

შემომფარგლავი კედლების ადგილობრივი მსუბუქშემავსებლიანი ბეტონებით 

შესრულებული თბოსაიზოლაციო შრეების თბოტექნიკური გაანგარიშება და 

რეკომენდაციების დამუშავება მათი მინიმალური სისქის დასადგენად საქართველოს 

პირობებისათვის. 

ნაშრომის სამეცნიერო სიახლე მდგომარეობს შემდეგში: 

_ მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების დასაბეტონებლად შემოთავაზებულია 

საყალიბე ფარები, რომელებიც უზრუნველყოფენ ცალკეული შრეების ერთობლივ 

მუშაობას; 

_ შემოთავაზებული საყალიბე ფარების გამოყენებით შეიძლება როგორც 

ერთშრიანი, ასევე მრავალშრიანი მონოლითური ან ანაკრები საკედლე კონსტრუქციების 

დაბეტონება. მისი საშუალებით შეიძლება მრავალშრიანი კედლის შრეების 

ურთიერთმიერთების შესრულება როგორც ბრტყელი, ასევე რთულპროფილური 

ზედაპირებით; იძლევა კონსტრუქციის შრეებს შორის ადგეზიის (შრეებს შორის 

კონტაქტის სიმტკიცის) გაუმჯობესების, ზედაპირებზე მოსაპირკეთებელი ფილებისა და 

არქიტექტურული დეტალების მიმაგრების, ვენტილირებადი ფასადების მოწყობის 

საშუალებას; ამავე დროს, მისი გამოყენებით შეიძლება მრავალშრიანი საკედლე 

კონსტრუქციის შრეებს (მზიდ და თბოსაიზოლაციო) შორის ე.წ. გარდამავალი შრის 

(გასაშუალებული ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლებით) წარმოქმნა; მრავალშრიანი 

კონსტრუქციის _ როგორც მთლიანი ტანის _ მუშაობის უზრუნველყოფა; თბო- ან 

ჰიდროიზოლაციის მოწყობის გაადვილება; არქიტექტურული მოთხოვნებიდან 

გამომდინარე _ შენობის ფასადზე სხვადასხვა არქიტექტურული ან დეკორატიული 

ფორმების შექმნა.  

_ გამოკვლევების შედეგად შენობა-ნაგებობათა მრავალშრიანი    შემომფარგლავი 

კედლების ჰიდროსაიზოლაციო თვისებების ამაღლება ბეტონებში ქიმიური დანამატების 

კომპლექტის გამოყენებით; 

_ პენეტრონწასმული მობათქაშების ალტერნატივის სახით, მობათქაშების 

შესრულება პენეტრონადმიქსიანი დუღაბებით, პიგმენტების დანამატით, რაც, 
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ჰიდროსაიზოლაციო თვისებების ამაღლების გარდა, გამორიცხავს ფასადების შემდგომი 

შეღებვის საჭიროებას; 

_ რეკომენდაციების დამუშავება მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების 

ადგილობრივ მსუბუქშემავსებლიანი ბეტონებით შესრულებული თბოსაიზოლაციო 

შრეების მინიმალური სისქეების დადგენის თაობაზე საქართველოს პირობებში.  

_ მძიმე და მსუბუქ ბეტონებში ქიმიური დანამატების კომპლექტის გამოყენებით 

შენობა-ნაგებობათა მრავალშრიანი    შემომფარგლავი  კედლების ჰიდროსაიზოლაციო 

თვისებების ამაღლების ექსპერიმენტული გამოკვლევის შედეგები; 

ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება.  

1. დისერტაციაში ჩატარებული გაანგარიშებებით და ექსპერიმენტული 

გამოკვლევებით მიღებულია შედეგები, რომლებიც შესაძლებელია სასარგებლო 

აღმოჩნდეს საქართველოს პირობებში შენობა-ნაგებობათა მრავალშრიანი შემომფარგლავი  

კედლების დაპროექტებისა და მშენებლობისათვის. 

2. „საქართველოს პირობებისათვის მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების 

თბოტექნიკური გაანგარიშების რეკომენდაციები“_ შედეგები. 

ნაშრომის აპრობაცია და გამოქვეყნებული პუბლიკაციები. _ ნაშრომის მასალების 

მიხედვით გამოქვეყნებულია 4 სამეცნიერო სტატია, 1 თეზისი, მოხსენებულია 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე. 

დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა. _ ნაშრომი შედგება შესავლის, 7 

თავის, ძირითადი დასკვნების და გამოყენებული ლიტერატურისგან.  

 

ნაშრომის შინაარსი 

შესავალში წარმოდგენილია თემის აქტუალურობა, მეცნიერული სიახლე და 

ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება. 

       პირველ თავში გაანალიზებულია მცირესართულიანი მონოლითური შენობების 

მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლები, განხილულია კედლების კონსტრუქციული 

გადაწყვეტის ვარიანტები, სხვადასხვა მასალისაგან დამზადებული ყალიბები 

მონოლითური კედლების დასაბეტონებლად, კედლების დაბეტონების ტექნოლოგიები. 

მეორე თავში გაანალიზებულია გამოყენებული ქიმიური დანამატები  ბეტონის 

თვისებების ასამაღლებლად, განხილულია შენობა-ნაგებობების ჰიდრო- და 

თბოიზოლაციის მოწყობის მეთოდები, ბეტონის თვისებების გაუმჯობესებისათვის 

გამოყენებული ზოგიერთი თანამედროვე ქიმიური დანამატი, შეღწევითი 
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ჰიდროიზოლაცია და მისი მოქმედების მექანიზმი, პენეტრონის კლასის პოლიმერების 

აღწერა და მათი დანიშნულება.   

მესამე თავში მოცემულია მცირესართულიანი მონოლითური  შენობების 

შემომფარგლავი კედლების შემოთავაზებული კონსტრუქციული გადაწყვეტები. 

   განხილულია შემოთავაზებული ტექნოლოგიით მრავალშრიანი კედლების 

კონსტრუქციული გადაწყვეტის ვარიანტები. 

   შემოთავაზებული ტექნოლოგიით მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების 

მოწყობის შესაძლო ვარიანტების დამუშავებისას ვიხელმძღვანელეთ შემდეგი 

მოსაზრებებით:  

   1. პენეტრონის სისტემის მასალები გამოიყენება მხოლოდ ტენიანი ზედაპირებისთვის 

და მძიმე ბეტონებისთვის მარკით არანაკლებ M100, ფორებისა და ბზარების გახსნის 

სიგანით არაუმეტეს 0,4 მმ და დუღაბებისთვის მარკით არანაკლები M150. 

   2. კონსტრუქციის გაშრობისას ან წყლის დაწნევის შეჩერებისას პენეტრონის სისტემის 

მასალები წყვეტენ შეღწევით მოქმედებას. 

   3. საქართველოში მცირესართულიანი მშენებლობისას მიზანშეწონილია 

ადგილობრივშემავსებლიანი მონოლითური მსუბუქი ბეტონების ან წვრილი ბლოკების 

გამოყენება, რომლებიც ითავსებენ კონსტრუქციულ და თბოსაიზოლაციო ფუნქციებს.  

   გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან, შემოთავაზებული ტექნოლოგიით მრავალშრიანი 

შემომფარგლავი კედლების მოწყობის ვარიანტების დამუშავებისას შენობა სიმაღლეში 

პირობითად დავყავით ორ ნაწილად: მიწისქვეშა ნაწილი (ანუ ნულოვანი ციკლის 

კონსტრუქციები) და მიწისზედა ნაწილი (ანუ ნულოვან ნიშნულს ზემოთ განთავსებული 

შემომფარგლავი კედლები) _ ნახ.1; მრავალშრიანი კედლების სქემები, შესაბამისად, 

ნაჩვენებია ნახაზებზე 2 და 3. 

 

         ნახ.1. შენობის პირობითი დაყოფა სიმაღლეში 2 ნაწილად: 

 ა) სარდაფიანი შენობა, ვარიანტი ლენტური საძირკვლებით; ბ) იგივე, ვარიანტი    
 საძირკვლის ფილით. 
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ნახ.2. ნულოვანი ციკლის კონსტრუქციების მოწყობის სქემები  (ვარიანტები): 
    ა) _ პენეტრონ-ადმიქსიანი მძიმე ბეტონის კედლებით, ლენტურ საძირკველზე;           
       ბ) იგივე, საძირკვლის ფილაზე; გ) _ მსუბუქი ბეტონის კედლებით. 

    1 _ შენობის კედელი ±0.00 ნიშნულის ზემოთ; 2 _ ლენტური საძირკველი 
ჩვეულებრივი ბეტონის; 3 _ იატაკი ჩვეულებრივი ბეტონის; 4 _ პენეტრონ ადმიქსიანი 
მძიმე ბეტონი; 5 _ პენეკრიტი; 6 _ პენეტრონ პლუსი; 7 _ საძირკვლის ფილა 
ჩვეულებრივი რკინა-ბეტონის; 8 _ სარდაფის კედელი მსუბუქი ბეტონის; 9 _ 

მობათქაშება პენეტრონ-ადმიქსიანი დუღაბით ბადეზე; 10 _ ანკერები მოსაბათქაშებელი 
ბადის კედელზე მისამაგრებლად; 11 _ შიგა მოპირკეთება. 
 

   

     ნახ.3. ნულოვან ნიშნულს ზემოთ განთავსებული კედლების სქემები (ვარიანტები)  
_  ნახ.1-ა-ზე აღნიშნულია `დეტალი 1~. 
 დ) ორშრიანი კედელი ჩვეულებრივი მობათქაშებით; ე) _ ორშრიანი კედელი 
პენეტრონ-ადმიქსიანი დუღაბით მობათქაშებით; ვ) _ ერთშრიანი მძიმე ბეტონის 
კედელი თბოსაიზოლაციო ფენით და ჩვეულებრივი მობათქაშებით; ზ) _ერთშრიანი 
მსუბუქი ბეტონის კედელი პენეტრონ-ადმიქსიანი დუღაბით მობათქაშებით. 

1 _ კონსტრუქციული ბეტონის შრე; 2 _ მსუბუქი ბეტონის შრე; 3 _ ჩვეულებრივი 
მობათქაშება ბადეზე; 4 _ წასმითი ჰიდროიზოლაცია პენეტრონით; 5 _ მობათქაშება 
ბადეზე პენეტრონ-ადმიქსიანი დუღაბით; 6 _ მძიმე ბეტონის კედელი; 7 _ 

თბოსაიზოლაციო ფილები (მაგ. ქაფპოლისტიროლი); 8 _ მსუბუქი ბეტონის კედელი; 9 
_ ანკერები მოსაბათქაშებელი ბადის მისამაგრებლად კედელზე; 10 _ შიგა მოპირკეთება. 

 

   ამავე თავში მოცემულია შემოთავაზებული ყალიბები მრავალშრიანი შემომფარგლავი 

კედლების დასაბეტონებლად. 
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   რადგან მრავალშრიანი კედლები შედგება სხვადასხვა მასალისგან შესრულებული 

შრეებისგან, ამიტომ მათ გააჩნიათ სხვადასხვა ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები და მათ 

შორის _ დრეკადობის მოდულების სხვადასხვა მნიშვნელობები. იმ მიზნით, რომ 

უზრუნველყოფილ იქნეს ადგეზიის გაუმჯობესება და კონსტრუქციის, როგორც ერთიანი 

ტანის მუშაობა, მიმართავენ ერთი შრიდან მეორეში მასალის დრეკადობის მოდულების 

თანდათანობით გადასვლას სხვადასხვა ხერხით: ან ორ მომიჯნავე შრეს შორის ე.წ. 

დამატებითი შუალედური ფენის მოწყობა მომიჯნავე შრეების მასალების ერთობლივი 

გამოყენებით ან ამ შრეების შემაერთებელ ბრტყელ ზედაპირზე რაიმე პროფილების ან 

სოგმანების მოწყობა. 

   კედლის შრეებს შორის ადგეზიის გასაუმჯობესებლად ჩვენს მიერ შემოთავაზებულია 

ყალიბების მოწყობა ისეთი საყალიბე ფარებით, რომლებიც უზრუნველყოფენ კედლის 

მომიჯნავე შრეებს შორის ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური სოგმანების წარმოქმნას, 

აგრეთვე აღნიშნული შრეების ურთიერთდაკავშირებას ჰორიზონტალურად 

განთავსებული განივი არმატურით ან სპეციალური ჩასატანებელი დეტალებით.  

    შემოთავაზებულია აღნიშნული საყალიბე ფარის ორი ტიპი (საყალიბე ფარები #1 

და #2). 

საყალიბე ფარი #1 

     იგი წარმოადგენს საყალიბე ფარს (ხის, ფოლადის ან სხვა მასალის), მასზე 

წინასწარ დამაგრებული ჰორიზონტალური ან ვერტიკალური ხის, ფოლადის ან სხვა 

მასალისგან დამზადებული ზოლებით, რომლებიც საყალიბე ფარზე წარმოქმნიან 

სპეციფიკური მოხაზულობის (პროფილის), მაგალითად,  ჰორიზონტალურ ან 

ვერტიკალურ კილოებს (ნახ. 4): 
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 ნახ.4. საყალიბე ფარი #1:  

 ა) ხის საყალიბე ფარი ჰორიზონტალური კილოებით; ბ) ხის საყალიბე ფარი 
ვერტიკალური კილოებით; გ) ჰორიზონტალურკილოებიანი ფოლადის ფარი და მისი 
ვერტიკალური ჭრილი;  დ) ფოლადის ფარის კილოს ვარიანტები. 
1 _ ხის ფარი; 2 _ ჰორიზონტალური კილო (ჩამოგანული ფიცარი); 3 _ ვერტიკალური 
კილო; 4 _ ფოლადის ფარი; 5 _ ჰორიზონტალური კილო (მართკუთხა განივკვეთის  
ფოლადის მილი); 6 _ შედუღება; 7 _ ხვრელები ჰორიზონტალური განივი არმატურის 
გასატარებლად; 8 _ ფოლადის კუთხოვანა; 9 _ შველერი. 
 
 

საყალიბე ფარი #2        

     იგი შედგება ორი: ბრტყელი და რთულპროფილური (ღარობებიანი, ტალღოვანი, 

ტეხილი, გოფრირებული და სხვ.) საყალიბე ელემენტისაგან. ბრტყელი ელემენტი 

შეიძლება დამზადებული იყოს ხის, ფოლადის, დიქტის ან სხვა მასალისაგან, ხოლო 

რთულპროფილური ელემენტი _ ფოლადის, პლასტიკატის ან სხვა მასალისაგან. 

ბრტყელი ელემენტი წარმოადგენს საყალიბე ფარის ავერსის მხარეს, ხოლო 

რთულპროფილური ელემენტი _ რევერსის მხარეს. საყალიბე ფარს გააჩნია გამჭოლი 

ხვრელები მათში მრავალშრიანი კედლის შრეების ურთიერთდამაკავშირებელი განივი 

არმატურების გასატარებლად. რთულპროფილური ელემენტის მიმაგრება ბრტყელ 

ელემენტზე ხდება მუდმივად ან   უშუალოდ კედლის დაბეტონების წინ, საჭირო 

მოხაზულობის პროფილის შერჩევით (ნახ. 5).   
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 ნახ.5. საყალიბე ფარი #2: 

ა) საყალიბე ფარის ვერტიკალური ჭრილი (ვარიანტები); ბ) დეტალი `1~: საყალიბე 
ფარის გამჭოლ ხვრელებში კედლის განივი არმატურის გატარება (ვარიანტები); გ) 
დეტალი `2~: საყალიბე ფარის ელემენტების ურთიერთმიმაგრების ვარიანტები; დ) 

საყალიბე ფარის საერთო ხედის ვარიანტები. 
1 _ ფოლადის (პლასტიკატის ან სხვა მასალის) რთულპროფილური ფურცელი 
(რევერსის მხარე); 2 _ საყალიბე ფარის  ბრტყელი ელემენტი (ავერსის მხარე); 3 _ 

საყალიბე ფარში გატარებული განივი საკედლე არმატურა; 4 _ ყალიბის ფარის 
შემადგენელი ელემენტების ურთიერთმიმაგრება; 5 _ მომჭერი; 6 _ ყალიბებში 
მოწყობილი ხვრელები. 
 

    მოგვაქვს შემოთავაზებული საყალიბე ფარის გამოყენებით საკედლე 

კონსტრუქციების შესაძლებელი დაბეტონების მაგალითები:      

     1. ერთშრიანი მონოლითური ბეტონის საკედლე კონსტრუქციების დაბეტონების 

მაგალითები (ნახ.6): 

 

 
 ნახ. 6. ერთშრიანი ბეტონის კედლების 
დაბეტონება: 
 ა) I ტიპის საყალიბე ფარის გამოყენებით;  
  ბ) II ტიპის საყალიბე ფარის გამოყენებით;    

 გ) დაბეტონებული კედელი. 
 

 

 

2. მრავალშრიანი ბეტონის კედლების დაბეტონების მაგალითები შრეების ბრტყელი 

ზედაპირებით შეერთებით (ნახ.7):       

  

ნახ.7. მრავალშრიანი კედლების დაბეტონება შრეების ბრტყელი ზედაპირებით: 

ა) I ტიპის საყალიბე ფარის გამოყენებით; ბ) II ტიპის საყალიბე ფარის გამოყენებით;   

ეტონებული მრავალშრიანი კედელი. 
     
გ) დაბ
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   3. მრავალშრიანი რკინაბეტონის კედლების დაბეტონების მაგალითები შრეების 

ბრტყელი ზედაპირებით შეერთებით (ნახ.8): 

 

   ნახ.8. მრავალშრიანი რკინაბეტონის კედლების დაბეტონება შრეების ბრტყელი 
ზედაპირებით: 

ა) I ტიპის საყალიბე ფარის გამოყენებით; ბ) II ტიპის საყალიბე ფარის გამოყენებით;    

გ) დაბეტონებული მრავალშრიანი კედელი.   
    

 4. მრავალშრიანი ბეტონის კედლების დაბეტონების მაგალითები შრეების 

რთულპროფილური ზედაპირებით შეერთებით (ნახ.9): 

  

 

 ნახ.9. მრავალშრიანი ბეტონის კედლების დაბეტონება შრეების რთულპროფილური  
ზედაპირებით შეერთებით: 

     ა) I ტიპის საყალიბე ფარის გამოყენებით; ბ) II ტიპის საყალიბე ფარის 
გამოყენებით;  გ) და დ): დაბეტონებული მრავალშრიანი კედლები. 
 

    5. მრავალშრიანი რკინაბეტონის კედლების დაბეტონების მაგალითები შრეების 

რთულპროფილური ზედაპირებით შეერთებით (ნახ.10): 
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     ნახ. 10. მრავალშრიანი რკინაბეტონის კედლების დაბეტონება შრეების 
რთულპროფილური ზედაპირებით შეერთებით: 

ა) I ტიპის საყალიბე ფარის გამოყენებით; ბ) II ტიპის საყალიბე ფარის გამოყენებით;   

გ)  და დ): დაბეტონებული მრავალშრიანი კედლები. 
 

    6. ზედაპირებზე მოსაპირკეთებელი ფილებისა და არქიტექტურული დეტალების 

მიმაგრების, თბოიზოლაციისა და ჰიდროიზოლაციის მოწყობის გაადვილების, 

ვენტილირებადი ფასადების მოწყობის მაგალითები (ნახ.11):  

 

       ნახ. 11. ა) კედლის გეგმის ფრაგმენტი; ბ) ზედაპირზე მოსაპირკეთებელი 
ფილებისა და არქიტექტურული დეტალების მიმაგრება, ვენტილირებადი ფასადის 
მოწყობა;     გ) თბოიზოლაციის მოწყობის გაადვილება. 
   1 _ კონსტრუქციული შრე; 2 _ თბოსაიზოლაციო შრე; 3 _ მოსაპირკეთებელი ფილა; 
4 _ ფილის მიმაგრება კედელზე; 5 _ სავენტილაციო არხი; 6 _ თბოიზოლაცია. 
 

    7. შენობის ფასადზე სხვადასხვა არქიტექტურული ფორმების (ვერტიკალური ან 

ჰორიზონტალური ღარობების) შექმნის მაგალითები (ნახ.12): 
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 ნახ. 12. შენობის ფასადზე სხადასხვა არქიტექტურული ფორმების შექმნა: 
 ა) ვერტიკალური ღარობებით; ბ) ჰორიზონტალური ღარობებით. 
 

ამავე თავში მოცემულია პენეტრონ-ადმიქსიანი დუღაბით ჰიდროსაიზოლაციო 

მობათქაშების შესაძლებლობის გამოკვლევა. 

     ცნობილია, რომ მძიმე ბეტონებში დანამატ პენეტრონ-ადმიქსის შეყვანა 

საგრძნობლად აუმჯობესებს მათ წყალშეუღწევადობას, ამიტომ აღნიშნული ხერხი 

ფართოდ გამოიყენება მთელ მსოფლიოში, ხოლო წასმითი ჰიდროიზოლაცია შეიძლება 

განხორციელდეს პენეტრონის დატანით ისეთი მასალებით შესრულებულ ზედაპირებზე, 

რომელთა ფორების ზომები მეტად მცირეა (t≤0,4 მმ), ანუ მძიმე ბეტონისგან 

შესრულებულ ზედაპირებზე. 

    ჩვენი ნაშრომის ერთ-ერთ ამოცანას წარმოადგენს პენეტრონის სისტემის მასალების 

გამოყენების შესაძლებლობის გამოკვლევა  მსუბუქი ბეტონების შემთხვევაში, რადგან 

საქართველოში გვაქვს მსუბუქი ბეტონის შემავსებლების (წიდა, პემზა და სხვ.) საკმაოდ 

დიდი მარაგები. აღნიშნულ ბეტონებს ფართოდ იყენებენ მცირესართულიან შენობებში, 

სადაც ისინი ასრულებენ არა მხოლოდ თბოსაიზოლაციო, არამედ კონსტრუქციულ  

ფუნქციასაც.  

     გასაგებია, რომ მსუბუქ ბეტონებში, მათი ჰიდროსაიზოლაციო თვისებების 

გაუმჯობესების მიზნით ვერ გამოვიყენებთ ვერც დანამატ პენეტრონ ადმიქსს ბეტონში 

და ვერც ზედაპირის პენეტრონით დაფარვის ხერხს. ვფიქრობთ, რომ დასახული 

ამოცანის გადაწყვეტა შეიძლება შემდეგი ორი გზით: 

    1. მსუბუქი ბეტონის მობათქაშებით ჩვეულებრივი დუღაბით (ცხადია, შესაბამისი 

ბადის გამოყენებით) და შემდეგ პენეტრონით დაფარვით; 

    2. ზედაპირის მობათქაშებით პენეტრონ ადმიქსის დანამატიანი დუღაბით. 

    პირველი ხერხი საყოველთაოდ ცნობილია. რაც შეეხება მეორე ხერხს, ჩვენს მიერ 

მოძიებული მასალების მიხედვით, მისი გამოყენება დღეს არ ხდება. დასმული ამოცანის 

გადაწყვეტის მიზნით, ჩავატარეთ ექსპერიმენტი პენეტრონ-ადმიქსიანი დუღაბით 

მობათქაშებული, მსუბუქი ბეტონებისგან დამზადებული ნიმუშების გამოსაკვლევად 

წყალშეუღწევადობაზე და შევადარეთ იგივე ბეტონებისგან დამზადებულ, ჩვეულებრივი 

ბათქაშით შელესილ და პენეტრონწასმულ ნიმუშებს. 

     გარდა ამისა, რადგან პენეტრონის სისტემის მასალები შესაძლებელია გამოყენებულ 

იქნეს სხვა ქიმიურ დანამატებთან ერთად, ადმიქსიან დუღაბს  მივანიჭეთ გარკვეული 
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შეფერილობა მასში შესაბამისი პიგმენტის დამატებით, რამაც უარყოფითად არ იმოქმედა 

დუღაბის წყალუჟონადობაზე. 

    აქედან გამომდინარე, გამოირიცხება ფასადების შემდგომი შეღებვის საჭიროება, 

რითაც გარკვეულწილად შემცირდება მშენებლობის საერთო ღირებულება და 

შრომატევადობა. 

    მეოთხე თავში მოცემულია მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების 

წყალშეუღწევადობის ექსპერიმენტული გამოკვლევა.  

 

1.  გამოკვლევის მიზანი და ამოცანები 

    ცნობილია, რომ ბეტონებისა და დუღაბებისთვის წყალშეუღწევადობის მარკა W20-

მდე არის სტანდარტული ნორმა.  

    მოცემული მარკის ბეტონისა და დუღაბის წყალშეუღწევადობის ამაღლებისათვის 

სტანდარტული ნორმის ზემოთ ბეტონის ან დუღაბის ნარევში როგორც წესი, შეყავთ 

შემამჭიდროვებელი და მაჰიდროფიზებელი დანამატები. მაღალი წყალშეუღწევადობის 

მქონე ბეტონებს და  დუღაბებს ახასითებთ შემდეგი დადებითი თვისებები: 

_ სარდაფის კედლების მოწყობის შესაძლებლობა დამატებითი ჰიდროიზოლაციის 

გარეშე; 

_ ასეთი დუღაბების და ბეტონების გამოყენებით დამზადებულ სამშენებლო 

კონსტრუქციებს `არ ეშინიათ~ პერიოდული გაყინვა-გალღობის. 

    ცნობილია აგრეთვე, რომ ბეტონების და დუღაბების წყალშეუღწევადობა 

დამოკიდებულია, ძირითადად, წყალცემენტის ფარდობაზე, შემკვრელის სახეობასა და 

აქტივობაზე. წყალცემენტის ფარდობის დადაბლებით იზრდება წყალშეუღწევადობა. 

ცემენტის აქტივობის ზრდასთან ერთად W იზრდება თითქმის სწორხაზოვნად. 

ჩვეულებრივ, ჰიდროსაიზოლაციო ბეტონების და დუღაბებისთვის წყალცემენტის 

ფარდობას ღებულობენ 0,34-0,5. 

    ჩვენს მიზანს წარმოადგენს მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების 

წყალშეუღწევადობის გამოკვლევა.  რადგან აღნიშნული კედლები შედგება როგორც 

მზიდი (მძიმე ბეტონი), ასევე თბოსაიზოლაციო შრის ( მსუბუქი ბეტონი) და შელესვის 

(მძიმე ან მსუბუქი დუღაბის) შრეებისგან, ზემოაღნიშნული რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით, შევასრულეთ კომპლექსური ექსპერიმენტული გამოკვლევები.  

    კომპლექსური ექსპერიმენტული კვლევებისას გავითვალისწინეთ შემდეგი 

მოსაზრებები:  
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    1. პენეტრონ-ადმიქსის  გამოყენება  შესაძლებელია მხოლოდ მძიმე ბეტონებისათვის, 

რადგან მათში არსებული ფორების სიდიდე არ აღემატება 0,4 მმ; 

    2. მსუბუქი ბეტონების შემთხვევაში პენეტრონ-ადმიქსის გამოყენება  

გამორიცხულია, რადგან მათში ფორების სიდიდე >0,4 მმ; 

    3. მსუბუქი ბეტონების წყალშეუღწევადობის ამაღლება შესაძლებელია ან 

პენეტრონწასმული მობათქაშებით (ცნობილი ხერხი), ან პენეტრონადმიქსიანი დუღაბით 

მობათქაშებით (საკვლევი ხერხი); 

    4. პიგმენტების დამატების ზემოქმედება საბათქაშე ფენის წყალუჟონადობაზე 

(საკვლევი საკითხი). 

2. ექსპერიმენტული გამოკვლევები 

     ზემოაღნიშნული ამოცანების გადასაწყვეტად ჩვენს მიერ დამზადებულ იქნა 

სტანდარტული ნიმუშები (ნახ. 13), რომლებშიც გათვალისწინებული იყო როგორც 

ერთშრიანი კედლები (მძიმე და მსუბუქი ბეტონები შელესვის გარეშე და შელესვით), 

ასევე მრავალშრიანი კედლები (2 სახის შელესვით: პენეტრონწასმული და 

პენეტრონადმიქსიანი დუღაბით). წყალცემენტის ფარდობა მიღებულ იქნა: 0,4-0,5. 

კვლევის თითოეული შემთხვევისთვის დამზადებულ იქნა, ნორმების მიხედვით, 3-3 

ნიმუში. გათვალისწინებულ იქნა შელესვის საკვლევ დუღაბებში პენეტრონ-ადმიქსის 

შემცველობა ცემენტის მასიდან 0,5; 1,2 და 1,5 %. 

 

     ნახ.13. ნიმუშები: 1 _ მძიმე ბეტონი; 2 _ მსუბუქი ბეტონი; 3 _ ცემენტ-ქვიშის 
დუღაბი პენეტრონწასმული; 4 _ პენეტრონ ადმიქსიანი ცემენტ-ქვიშის დუღაბით;  5 _ 

მსუბუქი დუღაბი პენეტრონწასმული; 6 _ პენეტრონადმიქსიანი მსუბუქი დუღაბი. 
 

    ზოგიერთი ნიმუშისთვის შემდეგი შემადგენლობებით: მძიმე ბეტონი+მძიმე 

დუღაბი+ადმიქსი, მსუბუქი ბეტონი+მსუბუქი დუღაბი+ადმიქსი და მრავალშრიანი 

ბეტონი+ მსუბუქი დუღაბი+ადმიქსი, როდესაც ადმიქსის შემცველობა იყო 1% ცემენტის 

მასიდან, ჩვენს მიერ დამატებული იყო პიგმენტები ფერების (წითელი და მწვანე) 
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მისაცემად, რამაც არ მოახდინა უარყოფითი ზეგავლენა ნიმუშების წყალუჟონადობის 

მარკის მნიშვნელობაზე.  

     ექსპერიმენტის ამსახველი ფოტოები იხ. ნახ. 14.       

   

     

 

       ნახ. 14. ექსპერიმენტის ამსახველი ფოტოები. 

 

3. ექსპერიმენტის შედეგები  

 

    ექსპერიმენტის შედეგების მიხედვით გაირკვა შემდეგი: 

   1. ერთშრიანი შემომფარგლავი კონსტრუქციებისათვის : წყალცემენტის შეფარდების 

შემცირებით 0,55-დან 0,4-მდე, წყალშეუღწევადობის ამაღლება, პენეტრონის მასალების 

დამატებით: 

ა) ერთშრიანი კედლებისთვის: 

1. მძიმე ბეტონისგან W= 7-დან W =16-მდე; 

2. მსუბუქი ბეტონებისთვის W =5-დან W=14-მდე; 

3. მძიმე ბეტონი+მძიმე  დუღაბი +პენეტრონის წასმა  W=17-დან 

  მძიმე ბეტონი+მძიმე  დუღაბი (ადმიქსიანი)  W= 22 –მდე; 

4. მსუბუქი ბეტონი+მსუბუქი დუღაბი+პენეტრონის წასმა W=19-დან 

  მსუბუქი ბეტონი+მსუბუქი დუღაბი (ადმიქსიანი)  W=21-მდე. 

ბ) მრავალშრიანი კედლებისთვის: 
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  მრავალშრიანი ბეტონი: (მძიმე+პემზაბეტონი)+ მსუბუქი  დუღაბი+პენეტრონის წასმა 

W=20-დან   (მძიმე+პემზაბეტონი)+ მსუბუქი დუღაბი (ადმიქსიანი)  W=22-მდე. 

  ჩვენს მიერ მიღებული და სხვადასხვა ლაბორატორიებში ჩატარებული მოყვანილი 

მონაცემების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ბეტონის წყალშეუღწევადობის 

გაზრდის კარგ შედეგებს იძლევა დანამატ `პენეტრონ-ადმიქსის~ გამოყენება ცემენტის 

მასის 1,0 % რაოდენობით. 

 

4. მეოთხე თავის დასკვნები 

1. დადგენილია მძიმე ბეტონების წყალუჟონადობის ამაღლებისთვის პენეტრონ-ადმიქსის 

დანამატის ოპტიმალური %-ული რაოდენობა ცემენტის მასიდან 1%. 

2. დადგენილია ერთშრიანი მძიმე და მსუბუქი ბეტონისგან შესრულებული შეულესავი 

კედლების წყალუჟონადობის ამაღლების ოდენობა პენეტრონ-ადმიქსის მასალების 

გამოყენებით: 

  ა) მძიმე ბეტონებისთვის: Δ W =16-7=9      ანუ 128 %. 

   ბ) მსუბუქი ბეტონებისთვის: Δ W =14-5=9   ანუ 180%. 

3. დადგენილია ერთშრიანი მძიმე და მსუბუქი ბეტონებისგან შესრულებული შელესილი 

კედლების წყალუჟონადობის ამაღლება სხვადასხვა ბეტონებისგან შესრულებული 

კედლებისა და სხვადასხვა დუღაბისგან შესრულებული შელესვისთვის: 

   ა) მძიმე ბეტონი + პენეტრონწასმული მძიმე დუღაბი W =17-დან 

      მძიმე ბეტონი+ ადმიქსიანი მძიმე  დუღაბი W =22-მდე. 

     Δ W = 5 ანუ 29% 

   ბ) მსუბუქი ბეტონი+პენეტრონწასმული მსუბუქი დუღაბი W =19-დან 

     მსუბუქი ბეტონი+ ადმიქსიანი მსუბუქი დუღაბი   W =21-მდე. 

   Δ W = 2 ანუ 10,5%-ით. 

4. დადგენილია მრავალშრიანი კედლების წყალუჟონადობის ამაღლება პენეტრონწასმული 

დუღაბის ნაცვლად პენეტრონ-ადმიქსიანი დუღაბის გამოყენებით: 

ორშრიანი კედელი ( მძიმე+მსუბუქი ბეტონები)+პენეტრონწასმული მსუბუქი დუღაბი  

W=20-დან  

ორშრიანი კედელი (მძიმე+მსუბუქი ბეტონები)+ადმიქსიანი მსუბუქი დუღაბი      W =22-მდე. 

      Δ W = 2 ანუ 10%-ით. 

5. დადგენილია, რომ შესალეს დუღაბებში პიგმენტების დამატება არ ამცირებს 

მთლიანად მრავალშრიანი კედლის წყალუჟონადობას. 
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    მეხუთე თავში მოცემულია მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების 

თბოტექნიკური გაანგარიშება. თავდაპირველად შესრულებული გვაქვს აღნიშნული 

კედლების კონსტრუქციული შრის წინასწარი კონსტრუქციული გაანგარიშება 5-

სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მაგალითზე. გაანგარიშებები შესრულებული გვაქვს 

სხვადასხვა კლასის მძიმე ბეტონებისთვის. 

    შემდეგ შესრულებული გვაქვს მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების 

თბოტექნიკური გაანგარიშება. 

 

1. შემომფარგლავი კონსტრუქციების თბოტექნიკური გაანგარიშების მეთოდიკა 

 

   შემომფარგლავი კონსტრუქციების თბოტექნიკური გაანგარიშება შესრულებულია 

შესაბამისი სამშენებლო ნორმებისა და წესების საფუძველზე. 

შემომფარგლავი კონსტრუქციების თბოტექნიკური გაანგარიშების არსი მდგომარეობს 

შემდეგი პირობის შესრულებაში:  

        R0  ≥  R0
saW                                     (1) 

    სადაც : R0 _ არის შემომფარგლავი კონსტრუქციის თბოგადაცემის ფაქტიური 

წინააღმდეგობა, რომელიც წარმოადგენს კონსტრუქციის ცალკეული შრეების 

თბოგადაცემის წინააღმდეგობათა ჯამს; 

     R0
saW _ არის შემომფარგლავი კონსტრუქციის თბოგადაცემის საჭირო 

წანააღმდეგობა. 

   შემომფარგლავი კონსტრუქციის თბოგადაცემის წინააღმდეგობა R0, (m2sT C0/kkal), 

იანგარიშება ფორმულით: 

R0=  + Rk +                                                                           (2) 

        სადაც   B არის შემომფარგლავი კონსტრუქციის შიგა ზედაპირის 

თბოგადაცემის კოეფიციენტი, რომელიც აიღება შესაბამისი ცხრილებიდან;  

  _ შემომფარგლავი კონსტრუქციის გარე ზედაპირის თბოგადაცემის კოეფიციენტი 

ზამთრის პირობებისათვის, აიღება შესაბამისი ცხრილებიდან;  

Rk _ შემომფარგლავი კონსტრუქციის თერმიული წინააღმდეგობა, 
kkalsTm

vtm
2

2

/
/

C
C
°
°

, 

რომელიც ერთშრიანი კონსტრუქციისათვის ისაზღვრება ფორმულით: 

     Rკ =                                                                                                                   (3) 
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ხოლო მრავალშრიანი კონსტრუქციისათვის _ ფორმულით: 

             Rკ = R 1+ R2 + …. + R n+ R ჰ                                                                                                                            (4) 

სადაც   _ არის შრის სისქე, მ; 

λ _ შრის მასალის თბოგადაცემის საანგარიშო კოეფიციენტი,
)kkal/(msT

vt/(m
0

0

C
C)

;  

 R1, R2, Rn _შემომფარგლავი კონსტრუქციის ცალკეული შრეების თერმიული 

წინააღმდეგობები, რომლებიც ისაზღვრება ფორმულით (3). 

Rჰ  _ ჰაერის  დახშული შრის თბური წინააღმდეგობა. (ჩვენს   შემთხვევაში Rჰ=0, 

რადგანაც შემომფარგლავი კონსტრუქცია არ ითვალისწინებს ჰაერის შრეს). 

    შემომფარგლავი კონსტრუქციის თბოგადაცემის საჭირო წინააღმდეგობა R0
saW,

 

kkalsTm

vtm
2

2

/
/

C
C
°
°

,  იანგარიშება ფორმულით:                                     

 R0saW =                                                         (5) 

სადაც   _ არის ნორმატიული ტემპერატურული ვარდნა შემომფარგლავი 

კონსტრუქციის შიგა ზედაპირის ტემპერატურასა და შიგა სათავსოში არსებულ 

ტემპერატურას შორის, მიიღება შესაბამისი ცხრილიდან; 

 _ შემომფარგლავი კონსტრუქციის გარე ზედაპირის მდგომარეობის 

დამოკიდებულების კოეფიციენტი გარე ტემპერატურასთან; 

  _ სათავსოს შიგა ჰაერის საანგარიშო ტემპერატურა. მიიღება შენობა-ნაგებობათა 

დანიშნულების შესაბამისად; 

  _ გარე ჰაერის  ზამთრის საანგარიშო ტემპერატურა. 

     შემომფარგლავი კონსტრუქციების თბოტექნიკური გაანგარიშებისათვის მიღებული 

გვაქვს შემდეგი საწყისი მონაცემები: 

1. სათავსოების შიგა სივრცის ჰაერის ტენიანობა _ ნორმალური (50 ...... 60%); 

2. სათავსოთა შიგა სივრცის ჰაერის ტემპერატურა  12 ...... 24  ; 

3. დანართებში მოცემულია შემდეგი საცნობარო მონაცემები: 

_ ზამთრის საანგარიშო ტემპერატურა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებისათვის; 

_ სათავსოთა შიგა სივრცის საანგარიშო ტემპერატურა შენობა-ნაგებობათა 

დანიშნულების მიხედვით; 

_ მონოლითურ მშენებლობაში გამოყენებული საშენი მასალების თბოგადაცემის 

საანგარიშო კოეფიციენტები. 
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2. საწყისი მონაცემები შემომფარგლავი კონსტრუქციების თბოტექნიკური 

გაანგარიშებისათვის, საქართველოს პირობებში 

     შემომფარგლავი კონსტრუქციების თბოტექნიკური გაანგარიშება იწყება 

კონსტრუქციის თბოგადაცემის საჭირო წინააღმდეგობის განსაზღვრით (5) ფორმულით, 

რომელშიც შემავალი სიდიდეები ჩვენი პროექტისათვის შესაძლებელია მიღებული იქნეს: 

 =1 (შენობა-ნაგებობათა გარე კედლებისათვის); 

=6 (სამოქალაქო და საცხოვრებელი დანიშნულების შენობებისათვის); 

 =20  (ყველაზე უფრო ხშირად მიღებული სათავსოთა შიგა ტემპერატურა სამოქალაქო 

და საცხოვრებელი დანიშნულების შენობებისათვის); 

 = _10   (ზამთრის საშუალო საანგარიშო გარე ტემპერატურა, რომლის მიღებაც 

შეიძლება საქართველოს დასახლებული პუნქტებისათვის); 

  =8,7 (კედლებისათვის). 

ზემოაღნიშნული გამოსახულებების მნიშვნელობების (5) ფორმულაში შეტანით გვექნება: 

R0
saW =   = 0,575  0,58 m2 /vt. 

    შემომფარგლავი კონსტრუქციის თბოგადაცემის ფაქტიური წინააღმდეგობა, როგორც 

ზემოთ იყო აღნიშნული, იანგარიშება (2) ფორმულით. აღნიშნულ ფორმულაში ორი 

შესაკრები (  da )    ჩვენს გაანგარიშებებში იქნება უცვლელი (შეიცვლება მხოლოდ 

Rკ –ს მნიშვნელობები). ამიტომ ამთავითვე გავიანგარიშოთ ისინი და მომდევნო 

გაანგარიშებებში შევიტანოთ მათი ჯამი, როგორც მუდმივი სიდიდე.  

    როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, =8,7. რაც შეეხება  , იგი ჩვენი 

შემთხვევისათვის (ე.ი. გარე კედლებისათვის) ტოლი იქნება =23. 

ასეთ შემთხვევაში: 

 +  =  +  = 0,115 + 0,043 = 0,158 

    შემომფარგლავი კონსტრუქციების (გარე კედლების) შემდგომი თბოტექნიკური 

გაანგარიშება შეიძლება შევასრულოთ ასეთი სქემით: 

1. არათბოიზოლირებული ერთშრიანი კედლების მინიმალური სისქის განსაზღვრა 

საჭირო R0
saW –ის გათვალისწინებით საქართველოს პირობებისათვის, კედლების 

სხვადასხვა მასალის (მძიმე ბეტონი, მსუბუქი ბეტონები) გამოყენებისას, მონოლითური 

მშენებლობისას. 
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        3. კედლის ცალკეული შრეების მინიმალური სისქეების  განსაზღვრა თბოტექნიკური 

გაანგარიშების საფუძველზე    

    ა) მძიმე ბეტონებისთვის 

მონაცემები გაანგარიშებისათვის: 

ერთშრიანი კონსტრუქციისათვის თერმიული წინააღმდეგობა ისაზღვრება (3) 

ფორმულით, სადაც მძიმე ბეტონის შემთხვევაში: 

 λ= 1,86 .  

(2) ფორმულის თანახმად გვექნება: 

R0 = 0,158 + Rk; 

რადგან ჩვენს დასმულ ამოცანაში კონსტრუქციის თერმული წინააღმდეგობა უნდა 

გავუტოლოთ საჭირო წინააღმდეგობას      (R0
saW = 0,58)      და Rk = ,   გვექნება:  

0,58 = 0,158 +    ანუ     0,422 = ,   საიდანაც:   = 0,78 m. 

    

 ბ) მსუბუქი ბეტონებისათვის: 

1. პემზაბეტონი:   1000 kg/m3;      λ= 0,34. 

ანალოგიური მსჯელობით გვექნება: 

0,422 = ;    = 0,1435 0,14 m = 14 sm.   

2. კერამზიტბეტონი:    1000 kg/m3;      λ = 0,41; 

0,422 = ;    = 0,173 0,17 m = 17 sm. 

3. პერლიტბეტონი:    900 kg/m3;      λ = 0,38. 

 = 0,422 · 0,38 = 0,16 m = 16 sm. 

4. წიდაბეტონი:       1000 kg/m3;      λ = 0,35. 

 = 0,422 · 0,35 = 0,1477m  0,15 m = 15 sm. 

5. წიდაპემზაბეტონი:        1400 kg/m3;      λ = 0,52. 

 = 0,422·0,52 = 0,219m ≈ 0,22 m = 22 sm. 

6. უჯრედოვანი ბეტონები:   = 600 kg/m3;      λ = 0,26. 

 = 0,422·0,26 = 0,1097m ≈ 0,11 m = 11 sm. 

7. ტუფბეტონი:    1200 kg/m3;      λ = 0,47. 

22 
 



 = 0,422·0,47 = 0,198m ≈ 0,2 m = 20 sm. 

გაანგარიშების შედეგად ორშრიანი შემომფარგლავი კედლების სისქეები (შემადგენელი 

შრეების სისქეების ჩვენებით) მოცემული ქვემოთ, ცხრილში. 

 

ორშრიანი  შემომფარგლავი კედლების სისქეები  (შრეების სისქეების ჩვენებით) _ სმ. 

 

ბეტონის კლასი 
   მძიმე            
      ბეტონის 
                     შრე 
მსუბუქი            
     ბეტონის 
              შრე         

B -12,5 B - 15 B - 20 B - 25 B - 30 

პემზაბეტონი 
( =1,0ტ/მ2)      

წიდაბეტონი 
( =1,2ტ/მ2)      

კერამზიტბეტონი 
( =0,9ტ/მ2)      

პერლიტბეტონი 
( =0,9ტ/მ2)      

წიდაპემზაბეტონი 
( =1,4ტ/მ2)      

უჯრედოვანი 
ბეტონი 

( =0,6ტ/მ2)      

ტუფბეტონი 
( =1,2 ტ/მ2)      

 

შენიშვნა: მრიცხველში მოცემულია კედლის საერთო სისქე, მნიშვნელში _ მსუბუქი და  

          მძიმე ბეტონის შრეების შესაბამისი სისქეები. 

 

შესრულებული გვაქვს მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების სრული 

თბოტექნიკური გაანგარიშებაც (საქართველოს პირობებისთვის). 

    მრავალშრიანი შემომფარგლავი კედლების სრული თბოტექნიკური 

გაანგარიშებისთვის საჭიროა მისი ყველა შრის (ფენის) მხედველობაში მიღება, ანუ 

შემომფარგლავი კონსტრუქციის სრული თბოგადაცემის წინააღმდეგობის გაანგარიშება. 
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კედლის საანგარიშო სქემა (ნახ. 15).  გაანგარიშება შესრულებულია შემდეგი 

პირობებისთვის:  

    მზიდი შრე _ მძიმე ბეტონის, სისქით 7 სმ;  

    თბოსაიზოლაციო შრე _ პემზაბეტონის, სისქით 20 სმ;   

    გარე მობათქაშება _ ქვიშა-ცემენტის დუღაბით, სისქით 2 სმ;  

    შიგა მობათქაშება _ გაჯით, სისქით 2 სმ. 

 

 

ნახ. 15. მრავალშრიანი კედლის თბოტექნიკური 
გაანგარიშების სქემა:  
1 _ მზიდი შრე (7სმ), 2 _ თბოსაიზოლაციო შრე (20 
სმ);   3 _ გარე მობათქაშება     (2 სმ);  4 _ შიგა 
მობათქაშება (2 სმ). 
 

 

    შემოთავაზებული მრავალშრიანი კონსტრუქციის თერმიული წინაღობა ტოლი 

იქნება:  

Rk = R1+R2+R3+R4=  =0,563 

 ხოლო    და    -ის გათვალისწინებით შემოთავაზებული მრავალშრიანი კედლის  

თბოგადაცემის ფაქტიური წინააღმდეგობა ტოლი იქნება: 

R0 = 0,158+0,563=0,72 m20C/vt 

რაც მნიშვნელოვნად მეტია საქართველოს პირობებში შემომფარგლავი კონსტრუქციის 

თბოგადაცემის საჭირო წინააღმდეგობაზე        (R0
saW

 = 0,58 m20C/vt).   

R0  > R0
saW . 

    მრავალშრიანი კედლების სხვა მასალებისგან შესრულებისას ზემოთ მოტანილ 

გაანგარიშებაში შეიტანება შრეების კონკრეტული სისქეები და მათი შესაბამისი 

თერმიული წინაღობები. 

მეექვსე თავში მოცემულია შემომფარგლავი მრავალშრიანი კედლების 

შემოთავაზებული საყალიბე ფარებით აგების ტექნოლოგია სათანადო სნ და წ-ის 

მოთხოვნების მიხედვით. 

    მაგალითის სახით განხილულია 5-სართულიანი 3-სექციანი საცხოვრებელი სახლი. 

სამშენებლო გენ-გეგმა იხ. ნახ. 16. 

     შენობის შიგა კედლები, ასევე სართულშუა გადახურვები, დახურვა და კიბის 

უჯრედის ელემენტები (მარშები და მოედნები) შესრულებულია მძიმე ბეტონისაგან. 
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შემომფარგლავი კედლები შესრულებულია მონოლითური ორშრიანი. შიგა შრე _ მძიმე 

რკინაბეტონისაგან და გარე შრე _ თბოსაიზოლაციო, პემზაბეტონისაგან.  

  

 

    შესრულებული გვაქვს ტექნოლოგიური რუქა მონოლითური კონსტრუქციების 

დაბეტონებაზე შემოთავაზებული საყალიბე ფარების გამოყენებით (ტექნოლოგიური 

რუქის ერთ-ერთი შემადგენელი ელემენტი იხ.ნახ. 17). 

ნახ. 16. სამშენებლო გენ-გეგმა 

 

    
 
 
     ნახ.17. ბეტონის ნარევიანი გამანაწილებელი ბუნკერის   
მიღება:1 _ჩალაგებული ბეტონის ნარევი; 2 _ 

შემოთავაზებული საყალიბე ფარები; 3 _ გადაადგილებადი 
კონსოლური ხარაჩოები, კიბით; 4 _ მიმღები ღარი; 5 _ 
ბუნკერი ბეტონის მისაწოდებლად; 6 _ დაყენებული 
არმატურა. 
 

 

 

 

შედგენილია სამუშაოთა მოცულობების უწყისი შენობის მიწისზედა რკინაბეტონის 

კონსტრუქციების მოწყობაზე, შესრულებულია შრომის ხარჯის და ხელფასის 
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გაანგარიშება, იგივე _ შენობის ერთი მონაზომისთვის _ შემოთავაზებული საყალიბე 

ფარების გათვალისწინებით, შერჩეული გვაქვს მშენებლობის ორგანიზაციის მეთოდი და 

ერთ მონაზომზე მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების წარმოების კალენდარული 

გრაფიკი. 

მშენებლობის ორგანიზაციის მეთოდის შერჩევა 

    ვირჩევთ მშენებლობას ნაკადური მეთოდით, როგორც ყველაზე უფრო პროგრესულს.  

    ნაკადური მეთოდით მშენებლობისას, როგორც ცნობილია, შენობას ყოფენ 

მონაზომებად. მონაზომების მინიმალურ რაოდენობას, რომლებზეც ერთდროულად 

დაკავებული არიან მუშები, მანქანები ან სრულდება ტექნოლოგიური პროცესი, 

საზღვრავენ გამოსახულებიდან: 

                                                                              (6) 

    სადაც:  P არის მუშების ცალკეული ჯგუფების (მეყალიბეები, მეარმატურეები, 

მებეტონეები) რაოდენობა; 

  tb _ ბეტონის გამყარების (დაყოვნების) ხანგრძლივობა დღე-ღამეებში; 

  k _ ნაკადის რიტმი (მონაზომზე ერთი პროცესის შესრულების ხანგრძლივობა დღე-

ღამეში). 

  სამუშაოთა საერთო ხანგრძლივობას საზღვრავენ ფორმულით: 

                  Τ = tm +tb +(n – 1) · k                                    (7) 

     სადაც:  tm არის მუშების ყველა ჯგუფის მუშაობის ჯამური ხანგრძლივობა 

თითოეულ მონაზომზე; 

  n _  მონაზომების მიღებული რაოდენობა. 

  ჩვენს შემთხვევაში გვექნება:  

  P = 3; tb = 9 დღე-ღამე;  და თუ მივიღებთ  k = 4 დღე-ღამე, გვექნება:      

    

    მივიღოთ n = 15 მონაზომი (თითოეული სართული დავყოთ 3 მონაზომად _ 

სექციების მიხედვით), მაშინ: 

Τ = 3·4+9+(15-1)·4=77 დღე. 

    ქვემოთ გთავაზობთ სამუშოთა წარმოების კალენდარულ გრაფიკს ერთი 

მონაზომისთვის ერთცვლიანი სამუშაოების შემთხვევაში.   
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ერთ მონაზომზე მონოლითური რკინაბეტონის სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი 
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1 Semomfarglavi kedlebis mZime 
betonis (Siga) Sris yalibebis 
dayeneba Siga Sridan 

m2 108 3,7 
zeinkali 
IVT-1 IIIT-2 3 1 1 

                     

2 Siga kedlebis yalibebis dayeneba 
cal mxares 

m2 150 5,1 ` _ ~ 3 1 2 
                     

3 Semomfarglavi kedlebis I Sris 
armaturis karkasebis montaJi 

t 0,92 2,2 
mearmat. 

IVT-1 IIT-1 2 1 1 
                     

4 armaturis karkasebis montaJi Siga 
kedlebSi t 2,50 6,1 

mearmat. 
IVT-1 IIT-1 2 1 3 

                     

5 Semomfarglavi kedlebis I Sris 
gare yalibebis montaJi 

m2 108 3,7 
ix.1 

3 1 1 
                     

6 Siga yalibebis montaJi II mxares m2 150 5,1 ix.1 3 1 2                      

7 Semomfarglavi kedlebis I (mZime) 
Sris dabetoneba 

m3 9,2 2,1 
mebetone 
IVT-1 IIT-1 2 1 1 

                     

8 Siga kedlebis dabetoneba m3 25 4,3 
mebetone 
IVT-1 IIT-1 

2 1 2                      

9 Semomfarglavi kedlebis gare 
yalibebis dayeneba 

m2 108 3,7 
zeinkali 
IVT-1 IIIT-2 3 1 1 

                     

10 Semomfarglavi kedlebis (gare) II 
Sris dabetoneba msubuqi betoniT  m3 9,2 2,1 

mebetone 
IVT-1 IIT-1 2 1 1 

                     

11 gadaxurvis filis yalibebis 
montaJi 

m2 126 4,0 
zeinkali 
IVT-1 IIIT-2 2 2 1 

                     

12 gadaxurvis filis armaturis 
dayeneba 

t 4,04 8,1 
mearmat. 2rg. 
IVT-1  IIT-1 4 1 2 

                     

13 gadaxurvis filis dabetoneba m3 20,2 2,3 
mebetone 
IVT-1 IIT-1 

2 1 1                      

14 kibis marSebis da moednebis 
yalibebis dayeneba 

m2 27 1,7 
zeinkali 
IVT-1 IIIT-2 2 1 1 

                     

15 kibis marSebis da moednebis 
armaturis montaJi t 

0,87
5 

3,5 
mearmat. 

IVT-1 IIT-1 2 1 2 
                     

16 kibis marSebis da moednebis 
dabetoneba 

m3 3,5 2,2 
mebetone 
IVT-1 IIT-1 2 1 1 

                     27 
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    მეშვიდე თავში  მოცემულია შემოთავაზებული ტექნოლოგიის ტექნიკურ-

ეკონომიკური მაჩვენებლები, რომლებიც ეფუძნება ორი სახის ტექნიკურ-ეკონომიკურ 

გაანგარიშებას: 

1. მრავალშრიანი კედლების დაბეტონებაზე: შემოთავაზებული ორშრიანი კედელი 

შედარებული გვაქვს სხვადასხვა მასალით შესრულებულ ერთშრიან კედლებთან; 

2. მობათქაშებისათვის შემოთავაზებული პენეტრონ-ადმიქსიანი დუღაბები შედარებული 

გვაქვს პენეტრონ-წასმულ დუღაბებთან. 

    პირველ საკითხზე ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშებები შევასრულეთ 5-

სართულიანი შენობის მაგალითზე. ერთმანეთთან შევადარეთ შემომფარგლავი კედლების 

შემდეგი ვარიანტები: მძიმე ბეტონით, აგურით, მსუბუქი ბეტონით შესრულებული 

ერთშრიანი კედლები და შემოთავაზებული ორშრიანი კედელი (მზიდი შრე _ მძიმე 

ბეტონი და თბოსაიზოლაციო შრე _ მსუბუქი ბეტონი). 

    მეორე საკითხთან დაკავშირებით კვლევის ამოცანა იყო მობათქაშებისათვის 

შემოთავაზებული პენეტრონ-ადმიქსიანი დუღაბის შედარება პენეტრონ-წასმულ 

დუღაბთან. გაანგარიშებები შესრულებულია როგორც მძიმე, ასევე მსუბუქი 

დუღაბებისთვის. როგორც ვარიანტი, განხილული გვაქვს დუღაბში პენეტრონ-ადმიქსთან 

ერთად პიგმენტის შეტანაც, რაც შემდგომში საშუალებას მოგვცემს გამოვრიცხოთ 

ფასადების შეღებვის საჭიროება.  

   გაანგარიშებები შესრულებული გვაქვს ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვების 

სახით. 

ტექნიკურ-ეკონომიკური გაანგარიშებების საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ: 

1.  შემოთავაზებული მრავალშრიანი კედლის ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტი  შეადგენს: 

 _  მძიმე ბეტონის ერთშრიან კედლებთან მიმართებაში დაახლოებით 2-  ჯერადი; 

 _ აგურის კედლებთან მიმართებაში დაახლოებით 40%; 

 _ მსუბუქი ბეტონის ერთშრიან კედლებთან მიმართებაში:  

   მცირესართულიანი შენობებისთვის ეფექტი შედარებით უმნიშვნელოა, იზრდება 

შენობის   სართულიანობის    მომატების   კვალდაკვალ  და  აღწევს 20%-ს           

30-სართულიანი შენობისთვის. 

2. პენეტრონ-ადმიქსიანი დუღაბით მობათქაშების შემოთავაზებული  ტექნოლოგიის   

ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტი შეადგენს: 

 _  პენეტრონწასმულ დუღაბით მობათქაშებასთან მიმართებაში: 

     მძიმე დუღაბების გამოყენებისას _ დაახლოებით 40%; 

    მსუბუქი დუღაბების გამოყენებისას _ დაახლოებით 35%. 
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  _ პენეტრონ-ადმიქსთან ერთად დუღაბში პიგმენტის შეტანისას  ეკონომიკური ეფექტი 

კიდევ უფრო მაღალია (ფასადის შეღებვის არასაჭიროების გამო) და შეადგენს 

შესაბამისად 50 და 45%-ს.   

  _ გამოვლენილია  შემოთავაზებული (ადმიქსიანი) ტექნოლოგიის  კიდევ  ერთი 

უპირატესობა ტრადიციულ (პენეტრონწასმულ)  ტექნოლოგიასთან მიმართებაში: იგი 

იძლევა დუღაბის ეკონომიის  საშუალებას 25%-ის ფარგლებში. 
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ABSTRACT 
     

 

The work is dedicated to construction of low-rise monolithic building multilayered 

containing walls by application of chemical additives concrete.   

    In the work is carried out the review of current buildings multilayered containing walls 

structural decisions, application of chemical additives in order to improve properties of concrete, 

the applied at walls concrete casting moulds and works implementation technology.  

        Are proposed structural decisions of multilayered containing walls made from a heavy-

weight as well as lightweight concrete, in that in order to improve their water resistance are 

applied Penetron system materials set.  

          Are proposed a new type mould shields due that application would be possible concrete 

casting of one-layered as well as multilayered containing walls, however, the mentioned mould 

shields at multilayered containing walls concrete casting provide the layers interconnections by 

flat, as well as complex-contoured surfaces that improves the adhesion between them. I offered 

the technology of mentioned mould shields application. 

     Experimentally is investigated an issue of multilayered containing walls water resistance from 

heavy-weight as well as local light weight fillers. 

Is proposed new arrangements for insulating plaster – by application of Penetron-Admix 

solutions, by pigment addition, due that was excluded necessity of facades further coloring. The 

experimental studies have confirmed the benefits of such technology to Penetron covered plaster. 

 Is carried out the multilayered containing walls thermal technical calculation of for 

Georgia conditions and are given recommendations for the minimum thickness of the arranged 

by local light-weight filler concrete heat insulating layer. 

        The main results of the work were reported and considered on two workshops of Georgian 

Technical University Building Faculty Scientific Council, on open 78 - th International 

Conference of Georgian Technical University, are printed theses. Accordingly of the materials of 

dissertation work are published 4 scientific articles.  

    The work consists from an introduction, 7 chapters, main conclusions and references. In the 

work are 14 Table, 63 Figures, consists from 170 pages. 

 


