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რეზიუმე
ჰიდროელექტროსადგურებისა და კაშხალების სფეროში მოღვაწე ექსპერტთა
საერთაშორისო ჯგუფს დაევალა ნენსკრას ჰესის პროექტის შეფასება ‘’საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკის’’ წინააღმდეგ, რომელიც დაკავშირებული იყო კაშხალების
უსაფრთხოების, მათი უსაფრთხო დაგეგმვის, მშენებლობის ყველა საკითხთან და ასევე
პროექტის კომპონენტების ეფექტურ ფუნქციონირებასა და ტექნიკურ მომსახურებასთან.
ბოლო 12 თვის განმავლობაში პროექტი იყო ფართო განსჯის საგანი; მასზე მომუშავე
ჯგუფი დამოუკიდებლად, სიღრმისეულად გაეცნო პროექტთან დაკავშირებულ ყველა
კრიტიკულ საკითხს,რათა დარწმუნებულიყვნენ, რომ გამოყენებულ იქნა საუკეთესო
პრაქტიკა.
IPOE-მ განიხილა პროექტირების, შესყიდვისა და მშენებლობის (EPC) რამდენიმე
ვარიანტი,კონტრაქტორის პროექტის ძირითადი წინადადებები,ფოკუსირებული
კაშხალისა და პროექტის უსაფრთხოების ყველა ასპექტზე. განსაკუთრებული ყურადღება
მიექცა
სანაპიროს
ასფალტ-ბეტონის
ზედაპირს,საძირკვლის
გაჟონვის
პრევენციას,წყალსაგდებს,გვირაბებს და ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შეფასებას.
EPC კონტრაქტორმა დაასრულა თავისი საბოლოო ძირითადი დაგეგმარება 2016 წლის
დეკემბერში და ეს ანგარიში მოიცავს IPOE-ს საბოლოო ხედვებს ამ პროექტთან
დაკავშირებით.
IPOE მხარს უჭერს კაშხალის მდებარეობისთვის შერჩეულ ადგილს, მოასფალტებული
კლდოვანი კაშხლის პრინციპებს, (AFRD) ტიპის დიზაინს, მათ შორის, პროექტის
მახასიათებლებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას ექსტრემალური
წყალდიდობისა და მიწისძვრის შემთხვევაში; ხეობის ფსკერის საპრევენციო ქმედებებს
85 მეტრი სიღრმის გათიშვის კედლის გაჟონვის შესაზღუდად.
შემოთავაზებული წყალგადასავრდნი გვირაბის წინადადებას დაეჭირა მხარი, რადგან
ხასიათდება ზედაპირზე წყალგადასავრდნის უპირატესობით. IPOE რეკომენდაცია გასცა
უფრო სიღრმისეულად განხილულიყო წყალგადასაგდები გვირაბის გასწორების
საკითხი,რათა უფრო მეტად გამიჯნულიყო ერთმანეთისგან წყალგადასაგდების ქვედა
ნაკადის მონაკვეთი და ფსკერიდან გამოსასვლელი გვირაბები. ასეთი გამიჯვნა ზრდის ამ
ორი, კრიტიკული უსაფრთხოების ნაგებობის დამოუკიდებლობას. გარდა ამისა,
მდინარის მიერ ჩამონატანი მორებით შექმნილი ბარიერი მოითხოვს უფრო ღრმა,
დეტალურ დაგეგმარებას, რათა უზრუნველყოფილი იყოს წყალსაგდების ბლოკირების
რისკის უსაფრთხოდ მართვა.
ბუნებრივი კატაკლიზმების რისკს,გამოწვეულს წყალსაცავის მარჯვენა,ზემოთა ნაპირზე
მოსალოდნელი მეწყერსაშიში ზონის მიერ EPC გუნდმა განსაკუთრებული ყურადღება
დაუთმო.IPOE-მ სცნო იმ ანალიზების პასუხები,რომლებიც ადასტურებს, რომ ეს არ
წარმოადგენს მთავარ მეწყერსაშიშ რისკს და ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ეს ზონა
პროექტისთვის უსაფრთხოების რისკს არ წარმოშობს.IPOE აღიარებს, რომ პროექტით
გათვალისწინებული ღონისძიებები მიმართულია იქითკენ, რომ ადეკვატურად
გაუმკლავდეს იმ რისკებს, რომლებსაც წარმოშობს ზვავები და ღვარცოფები.
ჯერ ისევ დარჩენილია კაშხალის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ზოგიერთი
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ძირითადი საკითხი,რომლებსაც EPC გუნდის მიერ უნდა მიექცეს ყურადღება პროექტის
დეტალური დამუშავების ეტაპზე.
ისინი მოიცავს:
•

შემდგომ განხილვას ნიადაგის გაწმენდისა თხევადი ტბური ნალექებისგან,
რომლებიც გვხვდება სანაპიროზე ზედა ნაკადის საძირკველში, სადაც
მდებარეობს გათიშვის კედელი. ასეთმა დამუშავებამ უნდა უზრუნველყოს
კაშხალის უსაფრთხოება არამდგრადობისა და ზედმეტი დეფორმაციის
წინააღმდეგ;

•

საჭირო
საცდელი
გრუნტითგამაგრების
გამოცდას,
ხეობის
ზემოთა
საძირკვლისმიჯნაზე იმის საჩვენებლად, რომ მასალა მყარია და რომ სამიზნეს
დაბალი გამტარობა შეიძლება იქნეს მიღწეული გაჟონვის შესაზღუდად.თუ ეს ასე
არაა, გათიშვისკედლის საძირკველიც, სავარაუდოდ, ასევე გაფართოვდება და
შეაღწევს საყრდენამდე.

•

ასფალტის ზედაპირის დიზაინის უფრო გაუმჯობესებას და ინსპექტირების
კორიდორის ღონისძიებებს, რომლებიც დაფუძნებულია IPOE-ს მიერ გაცემულ
რეკომენდაციებზე.

განხილული ნაკრას კაშხლის გეგმა,რომელიც მოიცავს კარიბჭეებს გამტარ გვირაბებში
ნაკადების კონტროლისთვის, უზრუნველყოფს წყალდიდობის უსაფრთხო კონტროლს
და შესაბამის მექანიზმებს ნალექების, ეკოლოგიური ნაკადების და თევზის გასასვლელის
სამართავად.
ექსპლუატაციის მიზნებიდან გამომდინარე, IPOE-მასევე ხაზი გაუსვა საგანგებო
სიტუაციებისთვის მზადყოფნის გეგმას და ფსკერის გაჟონვის შემთხვევაში შემუშავებულ
ღონისძიებებს, რათა დარწმუნებულიყვნენ, რომ საზოგადოებრივი უსაფრთხოება არის
უზრუნველყოფილი.
IPOE-ს თავის ჯგუფში ჰყავს სოციალური სპეციალისტი და IPOE მხარს უჭერს ESIA-ს
პაკეტის იმ საკითხების საზოგადოებისთვის გასაჯაროებას, რომლებიც ეფუძნება IPOE-ს
ძირითად რეკომენდაციებს, მათ შორის:
•

JSC
ნენსკრას
და
ESIA
კონსულტანტები
მოიცავენ
დღეებს“საზოგადოების ჩართულობის ღონისძიებებში;

•

JSC ნენსკრას და ESIA კონსულტანტებს, რათა მოიცვან თემის უსაფრთხოება
საკონსულტაციო დღის წესრიგის უმთავრეს საკითხთა შორის;

•

EBRD,
რათა
უზრუნველყოს
შეთანხმებულობა
ნენსკრას
LALRP-ოს
საკომპენსაციო ღონისძიებებს და ასევე ნენსკრა-ხუდონის ელექტროგადამცემ
ხაზს შორის,რომლებიც ამჟამად განიხილება EBRD-ის მიერ და რომელიც
წარმოადგენს ნენსკრას პროექტთან დაკავშირებულ ობიექტს;

•

რათა მხარი დაუჭიროს JSC ნენსკრას ადგილობრივი კულტურის ფარგლებში
თემის ინვესტირების გეგმას, რომელიც ამჟამად მომზადების პროცესშია.

“ღია

კარის

საბოლოო ჯამში IPOE მიიჩნევს, რომ პროექტის ძირითადი, საბოლოო ვარიანტი,
წარმოდგენილი EPC კონტრაქტორის მიერ 2016 წლის დეკემბერში შეესაბამება
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას და მივყავართ პროექტის დეტალური ფაზის
დაგეგმვამდე, რომელშიც IPOE-მ შეიტანარიგი რეკომენდაციებისა.
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1. შესავალი
სს
ნენსკრა-ჰიდრომ,
კომპანიამ,
ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტს
საერთაშორისო ჯგუფი (IPOE) რათა:
•

რომელიც
ახორციელებს
საქართველოში,
დააფუძნა

ნენსკრას
ექსპერტთა

განიხილოს
დოკუმენტაცია
პროექტის
განსავითარებლად
‘’საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკაზე’’ დაყრდნობით, რომელიც დაკავშირებულია კაშხლის
უსაფრთოების და მისი უსაფრთხო დაგეგმვისა და კონსტრუირების ყველა
საკითხთან და, ასევე, პროექტის კომპონენტების ეფექტურ ფუნქციონირებასა და
ტექნიკურ მომსახურებასთან.

IPOE-ს მიერ მიმზადებული პირველი ანგარიში თარიღდება 2016 წლის 21 მაისით.
განხილვის პირველი ეტაპისთვის IPOE შედგებოდა შემდეგი
ექსპერტებისგან:
როჯერ ჯილი (თავმჯდომარე)
ნორიჰისა მაცუმოტო
გეორგ სქაერენი
სამწუხაროდ, ბატონმა მაცუმოტომ ვეღარ შეძლო, IPOE-თან გაეგრძელებინა მუშაობა 2016
წლის ივნისის შემდეგ და ლილიანა სპასიკ-გრილი 2016 წლის სექტემბერში შემოუერთდა
ჯგუფს, როგორც კაშხლებისა და სეისმური მთავარი სპეციალისტი. ამის შემდგომ
ჯგუფში კაშხლების ექსპერტიზა გაფართოვდა 2017 წლის იანვარში მასში ბატონი
ტომოიუკი ცუკადას ჩართვით, რომელსაც გააჩნია მოასფალტებული ზედაპირის მქონდე
კლდოვანი კაშხლების (AFRD) ექსპერტული გამოცდილება.
იმისათვის, რომ ჯგუფის ტექნიკური სამუშაო დაკავშირებულიყო პროექტის
ეკოლოგიურ და სოციალურ შეფასებასთან, ჯგუფში ექსპერტთა რაოდენობა
გაფართოვდა მასში 2016 წლის ნოემბერში სოციალური საკითხების სპეციალისტის,
ბატონი ფრედერიკ ჯოვანეტის ჩართვით.

1.1.

მეორე ეტაპის პროექტის აღწერილობა

IPOE-მ მეორე ეტაპზე ძალისხმევა მიმართა სამ ამოცანაზე:
ამოცანა 1: ძირითადი პროექტის დოკუმენტური მიმოხილვა-კაშხლის დიზაინი და
სეისმოლოგია
2016 წლის ივლისშიEPC კონტრაქტორმა და დიზაინერმა წარმოადგინა თავდაპირველი
ძირითადი პროექტის დოკუმენტაცია. ალტერნატიული გადაწყვეტილება,რათა
გათვალისწინებულიყო საკითხები, წამოჭრილი მფლობელის ინჟინრის(OE) დაIPOE-ს
2016 წლის მაისის რეკომენდაციების მიმოხილვისას,დიზაინერის მიერ მომზადდა და
განსახილველად წარმოდგენილ იქნა 2016 წლის სექტემბრის შუა რიცხვებში და
შემდგომი განახლება განიცადა 2016 წლის დეკემბერში საბოლოოდ ძირითად პროექტში.
IPOE-ს დაევალა აზრი გამოეთქვა ძირითადი პროექტის საბოლოო ვერსიაზე.
ამოცანა 2: IPOE-სწინა რეკომენდაციების განახლება
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ს
რეკომენდაციებს
ნენსკრას
პროექტის
უსაფრთხო
მოდელირებისა
და
განხორციელებისათვის. ეს რეკომენდაციები შეჯამდა ღონისძიებათა ჩამონათვალის
სახით, ხოლო მასზე რეაგირება მოახდინა EPC კონტრაქტორ/დიზაინერმა, კლიენტმა და
მფლობელის ინჟინერმა. IPOE-ს ამოცანას წარმოადგენს, განიხილოს ეს ჩამონათვალი და
საბოლოო ძირითადი პროექტი და მიაწოდოს თავისი მოსაზრებები იმასთან
დაკავშირებით, თუ რაოდენ ადეკვატურია EPC-ს კონტრაქტორის რეაგირება IPOE-ს
რეკომენდაციებზე, რომლებიც ეხება უსაფრთხოებას, დიზაინს და მშენებლობის რისკს
და ეფექტურ ექსპლუატაციას, პროექტის ტექნიკურ მომსახურებას. IPOE-ს ეთხოვა,
განეახლებინა თავისი რეკომენდაციები, დაკავშირებული პროექტის ძირითად ეტაპთან
და შესაბამისად, უზრუნველეყო რეკომენდაციები დეტალური დიზაინის ეტაპისთვის.
ამოცანა 3: ალტერნატიული პროექტის მიმოხილვა და ბუნებრივი კატასტროფების
შეფასება
მესამე ამოცანის შესრულებისას IPOE განსაკუთრებით-მაგრამ არა შეზღუდულადგანიხილავს და გამოთქვამს თავის შენიშვნებს პროექტის უსაფრთხოების შესაბამისობასა
და მიზანშეწონილობის კუთხით და რისკის ფაქტორზე:

1.2.

(i)

EPC კონტრაქტორის მიერ ჩატარებული შეფასებებიდღეს, ან დაგეგმვა
ჩატარების თარიღისა

(ii)

მოსალოდნელი რისკების შემცირების ღონისძიებები

(iii)

ბუნებრივი კატასტროფების შეფასება, მათ შორსი საეჭვო ღრმა მეწყერებისა და
კლდოვანი მასების ჩამოშლის

(iv)

კაშხლის
საძირკველში
შინაგანი
ეროზიები
რისკი
კაშხალის
უსაფრთხოებისთვის გაჟონვის ოპტიმალურ რაოდენობასთან ერთად

(v)

კაშხალის უსაფრთხოება და

(vi)

ნებისმიერი სხვა საკითხი შემდეგ სფეროებში:
•
•
•

გეოლოგია და გვირაბების გაყვანა:
უსაფრთხო ექსპლუატაცია
კაშხლის სტრუქტურა და სეისმოლოგია

•

წყალდიდობები და საზოგადოებრივი უსაფრთხოება

მიმდინარეობა

IPOE-მ განიხილა სარწმუნო დოკუმენტაცია, მომზადებული EPC ჯგუფისა და
მფლობელის ინჟინრის მიერ IPOE-ს 2016 წლის მაისის ანგარიშის წარმოდგენის შემდგომ.
გარდა ამისა, ქალბატონმა სპასიკ-გრილმა მოინახულა ნენსკრა და ნაკრას მიდამოები 2016
წლის სექტემბერში.
ბატონი ჯილი და ქალბატონი სპასიკ-გრილი მონაწილეობას იღებდნენ ტექნიკურ
სემინარში, რომელიც ჩატარდა თბილისში 2016 წლის 25-26 სექტემბერს.
IPOE-მ მიიღო ინფორმაცია პროექტის განხილვის სემინარზე, რომელიც ჩატარდა ქ.
ლოზანაში 2016 წლის ნოემბერში და სადაც მონაწილეობას იღებდნენ EPC
ჯგუფი,კრედიტორი და კრედიტორის მრჩეველი, კლიენტი და მფლობელის ინჟინერი.
შედეგები აღნუსხულია3.1.1.ნაწილში.
STAGE II – Part 2 & Final Report Draft Final - 1

11 February 2017

6

IPOE-მ მოამზადა მოკლე განახლებული ვარიანტი 2016 წლის დეკემბერში. დაელოდა რა
EPC დიზაინ ჯგუფის მიერ ძირითადი საბოლოო პროექტის დოკუმენტაციის
დასრულებას.
ბატონი ცუკადა ქალბატონ სპასიკ-გრილთან ერთად მონასწილეობას იღებდა EPC
დიზაინერების მიერ ქ. მილანში გამართულ ბრიფინგში 2017 წლის 25 იანვარს.

ნაწილი 1 ანგარიში
IPOE-ს მონაცემები მისი ეტაპი II - ნაწილი 1 ანგარიშიდან, დათარიღებული 2016 წლის 6
ოქტომბრით, თავმოყრილია ამ ანგარიშის ნაწილ 3.1-ში.

ნაწილი 2 ანგარიში
IPOE-ს მონაცემები, დაკავშირებული ამოცანა 1,2 და 3-სთან, განახლებულია ეტაპი IIნაწილი 2 და საბოლოო ანგარიშში და დაფუძნებულია საბოლოო ძირითადი პროექტის
დოკუმენტაციის მიმოხილვაზე,რომელიც განსახილველად წარმოადგინა EPC
კონტრაქტორმა 2016 წლის დეკემბრის ბოლოს და შემდგომი კლასიფიკაცია მოიპოვა ქ.
მილანის შეხვედრაზე 2017 წლის 25 იანვარს. ამ ანგარიშში აღნიშნული მონაცემები
წარმოადგენს IPOE-ს საბოლოო პოზიციას და ამიტომაც, ჩაანაცვლებს IPOE-ს უწინდელ
პოზიციებს.
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დოკუმენტაცია, განხილული ეტაპი II - ნაწილი 2 ანგარიშისთვის
განახლებული მასალები მიეწოდა IPOE-ს 2016 წლის დეკემბერში. განხილვის პერიოდის
განმავლობაში მაქსიმალურად ეფექტურად იქნა გამოყენებული არსებული ინფორმაცია.
მთლიანობაში ის მოიცავს:
•

ნენსკრა HPP-ს საბოლოო ძირითადი პროექტის
ქვეკონტრაქტორი კომპანიები-სალინი/ლომბარდი;

•

სლაიდ-პრეზენტაცია,მომზადებული ლომბარდის მიერ, ქ. ლოზანა, 2016 წლის
სექტემბერი;

•

კომპანია “ლომბარდის“ განახლებული ტექნიკური ანგარიშები, წარმოდგენილი
საბოლოო ძირითადი პროექტისთვის (2016 წლის დეკემბერი);

•

მფლობელის ინჟინრის განახლებული ანგარიშები, წარმოდგენილი ძირითადი
პროექტისთვის.

•

სლაიდ-პრეზენტაცია, მომზადებული კომპანია “ლომბარდის“ მიერ, ქ. მილანი, 2017
წლის იანვარი;

განახლებული

ნახაზები,

კონკრეტული ანგარიშები მითითებულია, როგორც საჭიროა, ამ საბოლოო IPOE
ანგარიშში.

1.3.

IPOE-ს 2016 წლის მაისის რეკომენდაციების მდგომარეობა

IPOE-მ თავის პირველ,2016 წლის მაისის ანგარიშში, შეიმუშავა რეკომენდაციების ფართო
სპექტრი ნენსკრა HPP-ს უსაფრთხოებასა და ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით. EPC
ჯგუფის რეაგირება IPOE-ს რეკომენდაციებზე და IPOE-ს შემდგომი შეფასებები RPC
საბოლოო ძირითადი პროექტისა, აისახა IPOE-ს მიერ განახლებულ პოზიციაში
უსაფრთხოებასა და პროექტის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ეს
საკითხები დეტალურადაა განხილული ამ ანგარიშის მე-3-ე განყოფილებაში, ხოლო
ახალი რეკომენდაციები ჩამოთვლილია მე-5-ე განყოფილებაში. ამ ანგარიშში
წარმოდგენილი რეკომენდაციები წარმოადგენს IPOE-ს ადრეული ხედვების
განახლებულ ვარიანტს.

STAGE II – Part 2 & Final Report Draft Final - 1

11 February 2017

8

2. დასკვნების რეზიუმე
1. IPOE-მ განიხილა 2016 წლის დეკემბრის ნენსკრა HPP-ს განვითარებისთვის EPC
გუნდის მიერ წარმოდგენილი საბოლოო ძირითადი საპროექტო წინადადებები და
განიხილა კაშხლის უსაფრთოების ყველა ასპექტი. IPOE-მ უკვე დაამტკიცა საინჟინრო
პროექტის ბევრი ელემენტი პროექტის განვითარების პროცესში გასული 12 თვის
განმავლობაში და დაურთო კომენტარები, განსაკუთრებით სანაპიროს, ასფალტბეტონის ზედაპირის, საძირკვლის გაჟონვის პრევენციის, წყალსაგდების, გვირაბების
და ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შეფასების შესახებ.

2. IPOE მხარს უჭერს:
a. კაშხლის ლოკაციისთვის შერჩეულ ადგილს;
b. AFRD-ის ტიპის პროექტის პრინციპებს, მათ შორის, პროექტის
მახასიათებლებს,
რომლებიც
უზრუნველყოფენ
უსაფრთხოებას
ექსტრემალური წყალდიდობებისა და მიწისძვრების დროს;
c. ხეობის ფსკერის საძირკვლის გაჟონვის საპრევენციო ღონისძიებებს 85
მეტრიანი სიღრმის მქონე გათიშვის კედლის შემთხვევაში.
3. შემოთავაზებული წყალსაგდები გვირაბის ვარიანტს მიენიჭა უპირატესობა
ზედაპირულ წყალსაგდებთან შედარებით. IPOE რეკომენდაციას იძლევა, შემდგომი
განხილვისთვის იქნას გატანილი შემდეგი საკითხები:
a. წყალსაგდები გვირაბის გათანაბრება, რათა დამყარდეს შემდგომი გამიჯვნა
წყალსაგდების ქვედა დინების ნაწილსა და ფსკერიდან გამომავალ გვირაბებს
შორის. ასეთი გამიჯვნა ზრდის ამ ორი, მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების
ნაგებობის დამოუკიდებლობას;
b. მდინარის მიერ ჩამონატანი მორებით შექმნილი ბარიერი, რათა
დარწუნებულნი ვიყოთ, რომ წყალსაგდების ბლოკირების რისკი უსაფრთხოა.
4. EPC ჯგუფმა განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია ბუნებრივი კატასტროფების
რისკს, სავარაუდოდ წარმოქმნილს ძირითად მეწყერსაშიშ ზონაში, მარჯვენა ნაპირზე,
წყალსაცავის ზემოთ. IPOE- სთვის მისაღებია გამოკვლევის პასუხები, რომლებიც
ცხადჰყოფენ, რომ ის არ წარმოადგენს მთავარ მეწყერსაშიშ რისკს და თანხმდება
იმაზე, რომ ეს ზონა არ უქმნის საფრთხეს პროექტის უსაფრთხოებას.
5. IPOE აღიარებს, რომ პროექტში წარმოდგენილ ღონისძიებებს შესწევთ უნარი,
ადეკვატურად გაუმკლავდნენ რისკებს, წარმოშობილს ზვავებისა და კლდოვანი
ღვარცოფების შედეგად.
6. კაშხლის უსაფრთხოების ზოგიერთი ძირითადი საკითხი ჯერ ისევ რჩება
დამუშავების პროცესში, რომლებზედაც
EPC ჯგუფი იმუშავებს დეტალური
დიზაინის შექმნის ეტაპზე. ისინი მოიცავენ:
a. შემდგომი განხილვა მიწის ზედაპირის დასამუშავებელი ღონისძიებებისა
თხევადი ტბური ნალექების დროს, რომლებიც გვხვდება საძირკველში,
სანაპირო ზოლის ზემოთა დინებაში, სადაც გათიშვის კედელი მდებარეობს.
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ასეთი ტიპის პრევენციულმა ზომებმა უნდა უზრუნველყონ უსაფრთხოება
კაშხლის არამდგრადობისა და ზედმეტი დეფორმაციის დროს;
b. საცდელი გრუნტირება საყრდენებში, ხეობის ფსკერის ზემოთ, იმის
საჩვენებლად, რომ
მასალა არის
მყარი და გაჟონვის შესაზღუდად
მიზნობრივი დაბალი გამტარობა შეიძლება იქნეს მიღწეული. წინააღმდეგ
შემთხვევაში, გათიშვის კედლის საძირკველი სავარაუდოდ გაფართოვდება
და შეაღწევს საყრდენში ასევე;
c. ასფალტის
საფარის
დიზაინის
ზედამხედველობის ღონისძიებათა
დეტალურ რეკომენდაციებზე.

შემდგომი
გაუმჯობესება
და
სპექტრი, დაფუძნებული IPOE-ს

7. ნაკრას კაშხლის შესწორებული გეგმა, რომელიც მოიცავს კარიბჭეებს, ნაკადების
კონტროლისთვის
გამტარ
გვირაბში,
უზრუნველყოფს
წყალდიდობების
უსაფრთხოების კონტროლს და შესაბამის ღონისძიებებს ნალექების, ეკოლოგიური
ნაკადების და თევზის გასასვლელის მართვას.
8. რაც შეეხება ექსპლუატაციის საკითხებს, IPOE-მ ასევე გამოთქვა თავისი მოსაზრება
საგანგებო სიტუაციებისთვის მზადყოფნის გეგმის და ფსკერის ნაწილის
საექსპლუატაციო
წესების
შესახებ,
საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების
უზრუნველსაყოფად.
9. IPOE მხარს უჭერს ESIA პაკეტის გასაჯაროვებას IPOE -ს მიერ გაცემული
რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რომლებიც მოიცავენ ღონისძიებებს,
დაკავშირებულს საზოგადოების ჩართულობასთან, როგორც მითითებულია
დასკვნით რეზიუმე 41-ში, ქვემოთ.
10. და ბოლოს, IPOE მიიჩნევს, რომ საბოლოო ძირითადი პროექტი, წარმოდგენილი EPC
კონტრაქტორის მიერ 2016 წლის დეკემბერში, თანხვედრაშია საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკასთან, მიილტვის რა პროექტის დეტალური დიზაინის
სტადიისკენ, რომელზედაცIPOE-მ გასცა მთელი რიგი რეკომენდაციები.
შემდეგი კომენტარები უფრო კონკრეტულად შეჯამებულია IPOE-ს დასკვნებში:
ბუნებრივი კატასტროფები
11. EPC გუნდმა ვალდებულება აიღო, ჩაეტარებინა დამატებითი, დეტალური შეფასება
ბუნებრივი კატასტროფების რისკისა ნენსკრასა და ნენსკრას ხეობებში. სამუშაოს ეს
ნაწილი მოიცავს კლდოვანი მასების ზვავების, პოტენციური მეწყერების,
ღვარცოფების,
თოვლის
ზვავების
ზონების,
ვენტილატორის
კოლუვიალურ/ალუვიალურ
მიმართ წყალსაცავში და მყინვარული ტბების
ადიდების რისკებს. IPOE-სთვის მისაღებია ანალიზის ის შედეგი, რომ წყალსაცავის
ზემოთა, მარჯვენა ნაპირი არ წარმოადგენს მთავარ მეწყერსაშიშ ზონას და ეთანხმება
მოსაზრებას, რომ ეს ზონა არ წარმოშობს ამ პროექტისთვის უსაფრთხოების რისკებს.
12. მომზადდა რისკების ჩამონათვალი იმის იდენტიფიცირებისთვის, თუ სად
გახდებოდა საჭირო პრევენციული ზომების შემუშავება პოტენციური ბუნებრივი
კატასტროფების ზეგავლენის შესამცირებლად ნენსკრა HPP-ს ნაგებობაზე. IPOE
ადასტურებს ასეთი ზომების შემუშავების აუცილებლობას და აღიარებს, რომ ისინი
დაიხვეწება პროექტის დეტალური დიზაინის შემუშავების ეტაპზე.
13. მას

შემდეგ,

რაც

ყველა

ბუნებრივი
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ღონისძიებები შემუშავდება, უნდა შეიქმნას დარჩენილი რისკების ჩამონათვალი,
რათა გადავიდნენ საგანგებო სიტუაციებისთვის მზადყოფნის გეგმაზე (EPP) და ასევე
ექსპლუატაციისა და ტექნიკური მომსახურების გეგმაზე (O&M )
გეოლოგიური შეფასება
14. IPOE მიიჩნევს, რომ ჩატარდა საფუძვლიანი გეოლოგიური კვლევა, რათა
შესაძლებელი იყოს მყარი დასკვნების გაკეთება საბოლოო ძირითადი პროექტის
განსავითარებლად. თუმცა ღა, შემდგომი გამოკვლევები იქნება საჭირო დეტალური
პროექტის სრულყოფისთვის. IPOE-მ მიაწოდა კომენტარები ზოგიერთ შემთხვევაში
ასეთი დამატებითი კვლევების ჩატარების აუცილებლობის შესახებ.
წყალდიდობის შეფასება
15. IPOE ადასტურებს ნენსკრას შესაძლო მაქსიმალური წყალდიდობის (PMF) სიდიდე
არის 101მ3/წმ. და აღნიშნავს, რომ ეს მნიშვნელოვნად აჭარბებს ნენსკრა PMF-ის
ადრინდელ მაჩვენებეელს-456მ3/წმ.
16. IPOE აღნიშნავს, რომ დამოკიდებულება ნენსკრა PMF-სა და ნენსკრა 1:10,000 წლიურ
წყალდიდობას შორის არის 3.67 კოეფიციენტი, რომელიც უჩვეულოდ მაღლად
მოეჩვენათ და შესაძლოა, მიუთითებდეს იმაზე, რომ მცირე განმეორებადობის
პერიოდის წყალდიდობები სათანადოდ ვერ შეფასდა. IPOE-მ თავისი ანგარიშის
პირველ ნაწილში გასცა რეკომენდაციები, რომ შემდგომი განხილვები უნდა დაიწყოს
ნალექების პიკური რაოდენობის განსასაზღვრად მცირე განმეორებადობის
წყალდიდობების პერიოდში. 25 წელიწადში 1 წყალდიდობა არის განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანი, რადგანაც იგი ადგენს პარამეტრებს სხვადასხვა მასშტაბის
წყალდიდობის მართვისთვის და ასევე წყალდიდობის მართვისთვის ადრეული
გენერაციის ფაზის განმავლობაში. ძირითადი პროექტის დოკუმენტებში არანაირი
ცვლილება არ იყო სტატისტიკურად მიღებული წყალდიდობების პიკის დროს
ნალექების შესახებ. შედეგად, IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ EPC გუნდი ატარებს
წყალდიდობისგან დაცვის დონის სენსიტიურ ანალიზს, უზრუნველყოფილს
დივერსაციისა (მდინარის კალაპოტის ცვლილებისა) და ადრეული გენერაციის
განმავლობაში.
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17. კლიმატის შესაძლო ცვლილების გავლენები ნენსკრა HPP -ზე შესაფერისად განიმარტა
EPC ჯგუფის მიერ. IPOE აღნიშნავს, რომ შესაძლო მაქსიმალური ნალექები (PMP)
წარმოადგენს ნალექების ზედა ფიზიკურ ზღვარს და აქედან გამომდინარე, PMF-ზე
არ უნდა მოახდინოს ზეგავლენა ხანგრძლივმა კლიმატურმა მოვლენებმა.
სეისმური შეფასება
18. სეისმურ პირობებში კაშხლის უსაფრთხოება გადახედილ იქნა მიწისძვრის
ოპერატიული საფუძვლებისთვის (OBE), განმეორებითობის პერიოდით 145
წელიწადში ერთხელ და 475 წელიწადში ერთხელ და მაქსიმალურად სავარაუდო
მიწისძვრა (MCE), განმეორებითობის პერიოდით 10 000 წელიწადში ერთხელ.
მიწისძვრის შერჩეული გეგმა სრულ შესაბამისობაშია რეკომენდირებულ
პრაქტიკასთან.
კაშხლის ფუნქციონირება მოდელირებული მიწისვძრისას შემოწმდა ფსევდოსტატიკური 2D და 3D დინამიური მოდელირების გამოყენებით. შვიდი
ჰორიზონტალური და ვერტიკალური დროის ისტორია იქნა გამოყენებული
დინამიური ანალიზისას.
ნენსკრას კაშხლის უსაფრთხოება
19. კაშხლის AFRD-ის ღერძი ახლა მდებარეობს EPC ჯგუფის საბოლოო ძირითადი
დიზაინის შეთანხმებაში და მისაღებია IPOE-სთვის. IPOE კვლავ მხარს უჭერს თავის
მოსაზრებას, რომ შემოთავაზებული კაშხალი (1) არის ძალიან მაღალი AFRD და (2) და
საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით მდინარის ფსკერზე აქვს ძალიან ღრმა
ალუვიალური ფონი, მდინარის გაყინვისას და მყინვარული ნადებები.
საძირკვლის გაჟონვისა და ეროზიის რისკი
20. მიწის გამოკვლევამ დაამტკიცა, რომ ნიადაგის მაქსიმალური სისქე ხეობის ძირას
ძირითად ქანებზე აღწევს 160 მეტრს. ეტაპი 2, ნაწილის 1-ის ანგარიშში IPOE-მ გასცა
რეკომენდაცია, რომ EPC კონტრაქტორმა ჩაატაროს დამატებითი, ჭაბურღილების
ბურღვითი კვლევა მარჯვენა საყრდენის საძირკველში, რათა დამტკიცდეს, რომ
კვლევისას კონსერვატორული (ფრთხილი) გეოლოგიური მოდელი იქნა
გამოყენებული. ჩვენ გვესმის, რომ ჭაბურღილი (BH-R-150-2) ითხრება მარჯვენა
საყრდენში, რათა დამტკიცდეს ძირითადი ქანების სიღრმე.
21. კაშხლის დიზაინი მოიცავს მთავარი კაშხლის ხეობის ძირზე დიაფრაგმულ გათიშვის
კედელს ზემო დინების ქვედა, წინა ნაწილში და საყრდენებში (გამყოფებში) ე.წ
“ცემენტის ფარდას,“ რათა მოხდეს პრევენცია ფსკერის ზედმეტი გაჟონვისა და
ფსკერის შიდა ეროზიის რისკისა. IPOE-ს რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, EPC
დიზაინერმა ჩაატარა გაჟონვის სენსიტიური კვლევები. შედეგად დიაფრაგმის
კედელი გადიდდა თავდაპირველ 60მ სიღრმიდან ახლა უკვე 85მ სიღრმემდე, მიაღწია
რა სიმაღლეს 1225 მ-ს და მიემართება მინიმუმ 5 მეტრით მყინვარული ნადებისკენ.
გაღრმავებული გათიშვის კედელი ზღუდავს გაჟონვებს <2001/ს -მდე, რაც შეესაბამება
პროექტის მოთხოვნებს და მინიმუმამდე ამცირებს პროგრესირებადი გაჟღენთვის
რისკს.
22. IPOE -ს რეკომენდაციების საფუძველზე საბოლოო ძირითადი დიზაინი ახლა შეიცავს
სადრენაჟო ფენას სანაპიროს გასწვრივ სადრენაჟო ფენა არის 5მ სისქისა ხეობის ძირზე
და 0.8 მ სისქისაა საყრდენებში (გამყოფებში). ეს სადრენაჟო ფენა უზრუნველყოფს
იმას, რომ განზრახვას “მშრალი სანაპიროს შევსების“ შესახებ შეიძლება, მხარი
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დაეჭიროს.
23. IPOE რეკომენდაციას იძლევა, გამოიცადოს გრუტრება საყრდნებში ხეობის ძირის
ზემოთ, რათა ნათელი გახდეს, რომ მასალა არის გრუტირებისთვის ვარგისი და რომ
სამიზნე დაბალი შეღწევადობა (ფილტრაცია) შეიძლება მიიღწეს, რათა შეიზღუდოს
გაჟონვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გათიშვის კედლის საძირკველი, სავარაუდოდ,
გაიზრდება და შეაღწევს საყრდენებში აგრეთვე.
თხევადი ტბური დანალექები საძირკველში ქვემოთა დინების სანაპირო მხარის ზონა 3-ის
ქვემოთ
24. 10მ-მდე სისქის რბილი, ტბური ნალექები შეგვხვდა ხეობის ფსკერზე ქვედა დინების
სანაპირო მხარზე, ზონა 3-ის ქვემოთ. არტეზიული გრუნტის წყლები, რომლებიც
გვხვდება დანალექში, არის +0.5დან 1მ-მდე ქვემოთ მიწის ზედაპირიდან. ეს თხილი
დანალექები თავდაპირველად იქნა მიღებული მხედველობაში, რათა ან გათხრილიყო
და გადანაცვლებულიყო, ან დამუშავებულიყო in-situ. რადგანაც გრუნტის წყლების
დონე მაღალია, უფრო მეტად სავარაუდოა, რომ ეს დანალექებიკი არ ამოითხრება,
არამედ დამუშავდება in-situ. ნიადაგის დამუშავების (საპრევენციო ზომების)
საბოლოო პროექტი ჯერ ისევ დასახვეწია, იმისათვის, რომ დამუშავებული თხევად
ტბურ დანალექებს ისეთივე გამკვრივებისა და სიძლიერის თვისებები აქვს,
როგორებიც მიმდებარე ალუვიალურ დენალექებს.
სანაპირო
25. შემოთავაზებული ნენსკრას კაშხლი იქნება უმაღლესი AFRD განვითარებისა
დღესდღეობით.
ასფალტის
საფარის
დეტალური
დაგეგმვისა
და
კონსტრუირებისთვის დათმობილი განსაკუთრებული ყურადღება, ისევე როგორც
შემაერთებელი ნაგებობებისთვის და ფსკერისთვის, იქნება კრიტიკული, რათა
დავრწმუნდეთ, რომ მისი უსაფრთხოება იქნება დაცული მთელი მისი
ფუნქციონირების განმავლობაში. IPOE თავს დაიმედებულად გრძნობს, რადგანაც
ნენსკრაში ასფალტის საფარის შესაბამისი დიზაინი შესაძლებელია განვითარდეს და
განხორციელდეს.
IPOE-მ
მიაწოდა
დეტალური
რეკომენდაციები,
რათა
იხელმძღვანელონ ასფალტის საფარის დიზაინით, როცა პროექტი გადავა ძირითადი
დიზაინის ეტაპიდან დეტალური დიზაინის ფაზაში.
26. IPOE-მ ადრე უპირატესობა მიანიჭა ზედა დინების დაქანებას 1:1.7, რათა ხელი
შეეწყოს მაღალი ხარისხის ასფალტის საფარის მშენებლობას, იმისათვის, რომ
გაიზარდოს სანდოობა კაშხალის გრძელვადიანი, ეფექტური ფუნქციონირებისთვის.
საბოლოო დიზაინი მოიაზრებს დაქანებას 1:1.6. IPOE ხაზგასმით აღნიშნავს მაღალი
სპეციალიზაციის დანადგარების და პროფესიონალი და გამოცდილი რესუსრების
გამოყენების მნიშვნელობას მაღალი ხარისხის ზედაპირის საწარმოებლად და
მისთვის მისაღებია 1:1.6 დაქანება მხოლოდ ამის საფუძველზე. ასევე, ნებისმიერ
აღდგენით სამუშაოს ხელშესაწყობად ზედაპირზე პროექტის არსებობის
განმავლობაში, IPOE -მ ადრე გასცა რეკომენდაცია, რომ შვერილი არ უნდა შეიცავდეს
დიდ, ზედა დინების შვერილ კედელს, რომელიც ხელს შეუშლიდა ზედაპირზე
წვდომის მზადყოფნას. EPC ჯგუფის მიერ ძირითად დიზაინში შემოთავაზებული
შვერილის განლაგება 1 მეტრის სიმაღლის ზედა დინების შვერილის მოსახსნელი
(მოსაშორებელი) კედლით, არის მოწონებული საკითხი პროექტის დეტალურ
დიზაინის რეკომენდაციებში, რომლებიც აღნიშნულია ამ ანგარიშში.
27. ძირითადი საბოლოო დიზაინი ახლა მოიცავს 6მ სიმაღლის კედელს, აგებულს
შვერილის ქვემო დინების ადგილზე. ამ კედლის მდგრადობის გამოკვლევები
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წარმოდგენილ იქნა საბოლოო ძირითადი დიზაინის ანგარიშში, როგორც ნაწილი
კაშხლის 2D და 3D სტაბილურობის ანალიზისა სეისმური დატვირთვის ქვეშ. (იხილე
29 პუნქტი ქვემოთ).
28. უსაფრთხოება ექსტრემალური წყალდიდობების წინააღმდეგ- IPOE -მ თავის ნაწილი
1-ის ანგარიშში აღნიშნა, რომ კაშხლის ქვემო დინების დაქანების მდგრადობა უნდა
შემოწმდეს მოდელირებული წყალდიდობისთვის 1433მ ზღვის დონიდან.
რეკომენდირებული იყო, რომ ასევე უნდა შემოწმდეს წყალდიდობის შესაძლო
მაქსიმუმი ზღვის დონიდან 1435მეტრზე. ეს ამ დროისთვის უკვე გაკეთებულია და
მიღებული უსაფრთხოების ფაქტორები დამაკმაყოფილებელია.
IPOE-მ განიხილა კაშხლის მოთხოვნები წყალქვეშა ქიმის ფორმირების საკითხი და
რეკომენდაცია გასცა, რომ მინიმუმ 0.9 მ-ის წყალქვეშა ქიმი არის ნებადართული PMF
შემთხვევაში. 1მ სიმაღლის პარაპეტული კედელია ამ დროისათვის ჩართული
კაშხლის შვერილის ზედა დინების ფერდობზე. შვერილზე გზის დონე შეიძლება
დარჩეს ზღვის დონიდან 1435მ-ზე.
29. უსაფრთხოება მიწისძვრების წინააღმდეგ– შეფასება ჩატარდა OBE და MCE
მიწისძვრების შემთხვევებისთვის, როგორცაა განსაზღვრული ზემოთ 18 პუნქტში.
OBE მიწისძვრის დროს 1-ხელ 145 წელიწადში პერიოდით (PGA of 0.10g)
უსაფრთხოების ფაქტორი უფრო დიდია, ვიდრე მთლიანობაში იქნა მიღებული, რაც
დამაკმაყოფილებელია.
MCE-ის თვის ჩატარებულმა 3D დინამიურმა ანალიზმა PGA 0.65გ-ით, წარმოქმნა
შვერილის მაქსიმალური ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გადაადგილებები
დაახლოებით 1მ და 0.44მ შესაბამისად. მიჩნეულია, რომ ეს გადაადგილებები
მისაღებია MCE მიწისძვრების შემთხვევაში, როცა წყლის დონე წყალსაცავში
მოსალოდნელია რომ იყოს 5მ-ით დაბლა კაშხალის შვერილიდან. მიუხედავად ამისა,
გადაადგილებები, მიღებული 2D და 3D დინამიური ანალიზისას, აჩვენებს ვიწრო
ხეობის ფორმის ძლიერ ზეგავლენას კაშხლის სეისმურ ქცევაზე.
წყალსაგდები
30. IPOE მხარს უჭერს წყალსაგდები გვირაბის კონცეფციას, მაგრამ გვთავაზობს შემდგომ
რეკომენდაციებს გვირაბის გასწორების შესახებ, რათა შენარჩუნდეს წყალსაგდების
დამოუკიდებლობა ქვედა გამოსასვლედან ქვედა დინების ზონაში.
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31. მდინარის ჩამონატანი მორებით შექმნილი ბარიერის გადაწყვეტის-ის დიზაინში
გათვალისწინებული უნდა იყოს რისკი ნახევრად ჩაძირული მორების გატარებისა.
გარდა ამისა, IPOE გვთავაზობს, განხილულ იქნეს შესაძლებლობა მეორე, სარეზერვო
მდინარის ჩამონატანი მორებით შექმნილი ბარიერისას გაუთვალისწინებელი
გარემოების შემთხვევაში საპრევენციო ზომების შემუშავების შესახებ.
32. მორების ნარჩენების მოძიების და ამოღების შესაძლებლობა უზრუნველყოფილი უნდა
იყოს გრძელვადიანი ოპერაციებსთვის.
ნაკრას კაშხალი
33. IPOE იწონებს EPC ჯგუფის გაუმჯობესებულ ღონისძიებებს ნაკრას კაშხლისთვის,
გაზარდოს მისი ფუნქციონირება, რაც ეხება წყალვარდნის მარეგულირებლის
ექსპლუატაციის საიმედოობას, დანალექების განკარგვას, თევზის გასვლა და
ეკოლოგიური ნაკადების კონტროლს.
34. კერძოდ, IPOE აღნიშნავს, რომ შემუშავდა დადგენილება, გამტარ გვირაბებში
ნაკადების კონტროლისთვის, რათა დაეხმაროს ნენსკრას ხეობაში ნაკადების
შემცირებაში იმ შემთხვევებში, სადაც ნენსკრას წყალსაცავის (გადმო)ვარდნას აქვს
ადგილი.
გვირაბის გათხრა
35. გადაცემის გვირაბი ახლა ჩაედინება ნენსკრას წყალსაცავის ჩრდილოეთ კიდეში.
გათვალისწინებულ იქნა IPOE-ს რეკომენდაციები, რომლებიც ეხებოდა გადაცემის
გვირაბის გათანაბრებას ჩრდილოეთით გადაადგილებულ ნაკრას შესასვლელსა და
ნენსკრას
გამოსასვლელს
შორის
რისკების
თვალსაზრისით,
რომლებიც
დაკავშირებულია ‘’ალიბეკის დეფექტით’’ გამოწვეული ზონის ტექტონიკურობასა და
მთის ზედმეტად გადატვირთვასთან. საბოლოო გათანაბრება შესაძლებელს ხდის
თითქმის უცვლელ გადატვირთვის პირობებს თავდაპირველ გათანაბრებასთან
შედარებით.
36. მთავარი მიმყვანი გვირაბი ორთოგონალურად გადის რთულ გეოლოგიურ
პირობებში. IPOE თავის წინა რეკომენდაციებში კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ
ხორციელდება წინასწარი ჰიდროგეოლოგიური დაკვირვება და საბოლოო
მონიტირინგი, (მათ შორის, ბუნებრივ წყაროებისა) ჭაბურღილის გამოკვლევა ჯერ
ისევ გადაუჭრელი საკითხია; IPOE იძლევა რეკომენდაციას, მიექცეს დიდი
ყურადღება იმ მონაკვეთს, რომელიც ახლოსაა ფრონტალურ საყრდენთან, სადაც მთის
გადატვირთვა და მანძილი ფერდობამდე არის მინიმალური.
სადაწნეო მილსადენი და ელექტროსადგური
37. IPOE აღნიშნავს, რომ ელექტროსადგური გადანაცვლებულ იქნა მისი ლოკაციის
ადგილიდან ქვედა ნაკადში, რათა თავიდან აცილებულიყო ღვარცოფების რისკი
დიდი წყალშემკრეფი აუზიდან ელექტროსადგურის ზემოთ. ასევე აღიარებულია,
რომ სადაც სადაწნეო მილსადენი გადის მთაგრეხილიდან ელექტროსადგურისკენ ,
იქნება მიწისქვეშა და არ წარმოშობს ღვარცოფების ზეგავლენის რისკს.
უსაფრთხო ექსპლუატაცია (ოპერატიული უსაფრთხოება)
STAGE II – Part 2 & Final Report Draft Final - 1

11 February 2017

15

38. IPOE ამტკიცებს EPC კონტრაქტორის შემოთავაზებას, რომ საგანგებო
სიტუაციებისთვის მზადყოფნის გეგმა (EPP) ადგილზე იქნება მინიმუმ 1 წლით ადრე
ადრეული გენერაციის დატბორვამდე.
39. IPOE კიდევ ერთხელ მიუთითებს კაშხლის შესვენების გამოკვლევის ჩატარების
აუცილებლობაზე, რომელიც უნდა იკვებოს EPP-ში. IPOE რეკომენდაციას იძლევა,
რომ კაშხლის შესვენების ანალიზი ასევე ითვალისწინებს ენგურის კაშხალზე
ნებისმიერ ზეგავლენას, ისევე, როგორც მხედველობაში იღებს ენგურის ქვედა
ნაკადში პოტენციურ ზეგავლენას კაშხლებზე.
40. IPOE აღნიშნავს, რომ პროექტის რისკის სისტემა მუშავდება კონტრაქტორის მიერ,
რათა შეაფასოს პროექტის დანარჩენი რისკები მას შემდეგ, რაც ყველა შემამცირებელი
ქმედებები იქნება ადგილზე. IPOE მხარს უჭერს ამ მიდგომას და კიდევ ერთხელ
იმეორებს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია პროექტის მფლობელის მიერ რისკების
შეფასების განხილვის დასრულება, მჭიდრო კავშირში დეტალურ დიზაინთან და
მშენებლობის ეტაპებთან და ექსპლუატაციაში გაშვებამდე დარწმუნება იმაში, რომ
რისკის შემამცირებელი ღონისძიებები სრული შესაბამისობით იქნა მიღწეული.
41. IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ქვედა
გამოსასვლელის ექსპლუატაციის წესების დადგენას და უსაფრთხოების ზომებს,
რათა დავრწმუნდეთ, რომ სავარაუდო ძალიან მაღალი ნალექები არ მოახდენენ
ზეგავლენას
ქვედა
დინების
დასახლებებისა
და
ინფრასტრიქტურის
უსაფრთხოებაზე. რეაგირების ღონისძიებებს ქვედა გამოსასვლელის უყურადღებო
ექსპლუატაციის დროს უნდა მოიცავდეს საგანგებო სიტუაცისთვის მზადყოფნის
გეგმა.
42. კაშხლის მონიტორინგი არის არსებითად მნიშვნელოვანი და წარმოადგენს EPP-სა და
ექსპლუატაციისა და სარემონტო სამუშაოების (O&M) ნაწილს. უნდა მომზადდეს
აპარატურის გეგმა, როგორც დეტალური დიზაინის ნაწილი და უნდა უზრუნველყოს
შემოთავაზებული
ინსტრუმენტების
სქემები,
სექციები,
დეტალები
და
ექსპლუატაციის თავისებურებები. გეგმამ ასევე უნდა უზრუნველყოს (პროექტის)
განხილვის სიხშირე და შეთანხმების პირობის შეფასება და უნდა დააკავშიროს EPP
და O&M-თან.

სოციალური ასპექტების მიმოხილვა
43. IPOE მხარს უჭერს ESIA-ის პაკეტის საჯაროდ გამოქვეყნებას, მიმართავს რამდენიმე
კომენტარს, რომლებიც პირდაპირ დაკავშირებულია ESIA კონსულტანტებთან. IPOEს მთავარი რეკომენდაციები მოიცავს:
a. JSC ნენსკრა და
ESIA კონსულტანებმა ჩართონ ‘’ღია კარის დღეები’’
საზოგადოებრივი ჩართულობის ღონისძიებებში, მიეწოდოს მოკლე
ინფრმაცია ESIA-ზე, რადგანაც ეს არის უფრო მეტად ხელშემწყობი ფაქტორი
მრავალმნიშვნელოვანი დასკვნისთვის ქართულ კულტურულ კონტექსტში;
b. JSC ნენსკრა და ESIA კონსულტანებმა საკონსულტაციო დღის წესრიგში
უმთავრეს საკითხთა შორის შეიტანონ თემის უსაფრთხოება, ვინაიდან ამ
საკითხმა განმეორებით გამოიწვია თემის უკმაყოფილება;
c. EBRD-მა უზრუნველყოს საკონპენსაციო ღონისძიებების თანმიმდევრულობა
ნენსკრა LALRP და ნენსკრა-ხუდონის გადამცემ ხაზს შორის, რომელსაც
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ამჟამად განიხილავს EBRD და რომელიც წარმოადგენს ნენსკრას პროექტთან
დაკავშირებულ ნაგებობას;

D. JSC ნენსკრამ მხარი დაუჭიროს ადგილობრივ კულტურას თემის ინვესტიციის
გეგმის ფარგლებში, რომელიც ამჟამად მომზადების სტადიაშია.

დეტალური რეკომენდაციები
44. ეტაპი 2, ნაწილი 2-ის ანგარიშიდან დეტალური რეკომენდაციები ჩამოთვლილია მე-5ე განყოფილებაში. ქმედებები და ცვლილებები ძირითად დიზაინში, რომლებიც არის
შედეგი IPOE-ს 2016 წლის მაისის რეკომენდაციებისა, ახლა უკვე აღიარებულია IPOEს მიერ, ან ახალი რეკომენდაციები გაკეთდა ამ ეტაპი 2,ნაწილი 2-ის ანგარიშში.

3. ზოგადი დისკუსია
3.1.

IPOE-ს უწინდელი
მოსაზრებები

დასკვნები

და

დიზაინის

განახლებული

2 ეტაპის 1 ნაწილის ანგარიშში IPOE აღიარებს პროგრესს ძალიან ბევრ იმ საკითხთან
მიმართებაში, რომლებიც წამოჭრილია 2016 წლის მაისის მის პირველ ანგარიშში. ბევრი
საკითხი იქნა მოწონებული და დახურული, მათ შორის მნიშვნელოვნად, რომ:
•

კაშხლის გათანაბრების შემოთავაზებული ვარიანტი მოწონებულ იქნა;

•

ზედა დინების დაქანებას 1:1.6 ეთანხმებიან 6მ სიმაღლის კედლით შვერილის
ქვედა დინების ადგილზე;

•

განახლებული PMF 1,101 მ3/ს დამტკიცებულია.

თუმცა, აღიარეს, რომ კაშხლის უსაფრთხოების რამდენიმე ძირითადი საკითხი
საჭიროებს შემდგომ დამუშავებას, მათ შორის:
a)

b)

ირგვლივ არეალში და გათიშვის კედლის ქვედა დინებაში იმ
პროგრესირებადი გაჟღენთის რისკის შემდგომი ანალიზები, რომელმაც
შეიძლება გამოიწვიოს მაღალი ფოროვანი წნევები კაშხლის ქვედა დინების
ბოლო ნაწილში.
გაჟონვის სენსიტიური შეფასება გაჟონვის დიაპაზონის მაჩვენებელთა
დასადგენად საძირკვლის გაჟონვის გრაფიკისთვის (კონვერტისთვის)

c)

დამცავი ზომები სანაპიროს ზომების გადამეტების წინააღმდეგ PMF-ის
განმავლობაში შვერილის ზედა დინების ადგილზე 1მ სიმაღლის პარაპეტული
კედლის უზრუნველყოფით.

d)

შვერილის გადაადგილებების შემოწმება მიწისძვრის პირობებში;

e)

ნენსკრას წყალსაგდების პარამეტრების მიმოხილვა.

IPOE-მ ასევე აღნიშნა, რომ ის ელოდა EPC ჯგუფის მიერ განახლებულ ბუნებრივი
კატასტროფების ანგარიშის განხილვას, რომელსაც მოსდევდა შემდგომი, დეტალური
ადგილის სადამკვირვებლო სამუშაო, ჩატარებული EPC ჯგუფის მიერ. ეს და სხვა
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საკითხები განხილულია შემდეგ განყოფილებებში.

3.1.1.

განახლებული დიზაინის მოსაზრებები

2016 წლის 10, 11 ნოემბერს პროექტის განსახილველად ჩატარდა შეხვედრა EPC
კონტრაქტორსა და დიზაინერს, მფლობელის ინჟინრის და კრედიტორის მრჩეველს
შორის JSC ნენსკრას პერსონალთან ერთად. IPOE არ ესწრებოდა ამ შეხვედრას, რათა
შეენარჩუნებინა თავისი დამოუკიდებლობა პროექტზე გადაწყვეტილების მისაღები
პროცესისგან.
შეხვედრის ძირითადი შედეგები მოიცავს:
a) გადაცემის გვირაბის (TT) ოპტიმალურად უნდა გასწორდეს, რათა რაც შეიძლება
მეტად იყოს ის დაშორებული ‘’ალიბეკის დეფექტისგან’’. ის გაითხრება TBM
ორმაგი დამცავის გამოყენებით;
b) მთავარი მიმყვანი გვირაბის გასწორება და მშენებლობა (HRT) უნდა გახდეს
შემდგომი რისკის შეფასების საკითხი EPC კონტრაქტორის მიერ;
c) დამატებითი სამუშაო იქნა შემოთავაზებული იმისათვის, რომ უფრო ზუსტად
განსაზღვრულიყო არასტაბილური რისკი პოტენციურ მეწყერსაშიში ადგილებისა
წყალსაცავის ზემოთ, მარჯვენა ნაპირზე. მთავარ პრობლემას წარმოადგენს
ტალღების წარმოქმნა, რამაც შეიძლება გადატვირთოს კაშხალი;
d) აღინიშნა ნაკრას კაშხლის დიზაინის შემდგომი გაუმჯობესება;
e) EPC კონტრაქტორმა თანხმობა განაცხადა, რომ საგანგებო სიტუაციებისთვის
მზადყოფნის გეგმა მზად იქნება პირველ დატბორვამდე ერთი წლით ადრე;
f) შეთანხმება, რომ ნენსკრას კაშხლის გამყოფი კედელი მიაღწევს 1225მ-ს ზღვის
დონიდან და ორივე ნაპირის გრუტირება მიაღწევს ძირითად ქანებამდე.
g) წყალსაგდები გვირაბის დამტკიცება EPC კონტრაქტორთან, რათა შეფასდეს
მდინარის
ჩამონატანი
მორების
ბლოკირების
რისკი
გვირაბის
წყალსაგდებისთვის და შემუშავდეს შესაბამისი შემამცირებელი ზომები.

3.2.

ბუნებრივი კატასტროფები

ამ განყოფილების კომენტარები დაფუძნებულია ბუნებრივი კატასტროფების რისკის
შეფასების ანგარიშზე, რომელიც თარიღდება 2016 წლის 16 დეკემბრით (EPC Report L6768-B-GL-GE-GE-TR-005_003). მასში ასევე გათვალისწინებულია ამ ანგარიშის წინა
ვერსიების (ვერსია 000-18.07.16, მიმოხილვა 001-04.10.16, 002-30.11.16), ისევე, როგორც
11.11.16-ის პრეზენტაცია ქ. ლოზანაში გამართულ სემინარზე და დისკუსია, რომელიც
გაიმართა 11.11.16 EPC-ისა და IPOE-ს გეოლოგებს შორის.
აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანი კვლევითი სამუშაოები ჩატარდა IPOE-ს 2016 წლის
აპრილის სემინარის შემდგომ. იგი მოიცავდა ფერდობის ზემოთა ნაწილების
დათვალიერებას ვერტმფრენიდან, დეტალურ ანალიზებს და ველზე დაკვირვების
რეინტერპრეტაციას, რადარის ინტერფერომეტრული მონაცემების ანალიზებს და
განსაზღვრას, განსაკუთრებით დაკავშირებულს მარჯვენა ნაპირზე პოტენციურ
მეწყერთან (RBPL)_ესაა ძირითადი პოტენციური საკითხი პროექტისთვის, რომელიც
განხილული იქნება უფრო დეტალურად ქვემოთ. რადგანაც RBPL საფრთხე დროებით
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მიჩნეულ იქნა, როგორც ყველაზე საფუძვლიანი შეშფოთების საგანი, 2016 წლის
ნოემბრის შემდგომ დამატებითი ინფორმაცია შეგროვდა და ადგილობრივი
გეოლოგიური მონაცემების ხელახალი განმარტება აღმოჩნდა დამაჯერებელი და RBPL
მეტად აღარ მიიჩნევს ამ საკითხს პროექტისთვის მაღალი რისკის შემცველ საკითხად.
ტექნიკური ანგარიშის რამდენიმეგზის განახლების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ განხილული
სხვადასხვა ბუნებრივი კატასტროფები საფუძვლიანად იქნა შესწავლილი (ზვავები,
ღვარცოფები, კლდის ჩამოშლა, მეწყერი,მყინვარული ტბების ადიდება) მთელი
დოკუმენტაციის მიხედვით, რომელიც გამოიცა EPC-ის მიერ და ანალიზი ჩაუტარდა
IPOE -ის მიერ, არანაირი მაღალი რისკი არ იქნა აღმოჩენილი; უფრო მეტიც_ეს რისკები
კვალიფიცირდა, როგორც ზომიერი და შეიძლება შემცირებულ იქნას შემუშავებული
ღონისძიებების მეშვეობით.
IPOE აღნიშნავს, რომ ყურადღება
გადატანილია
ბუნებრივი
კატასტროფების 5 ზონაზე/ტიპზე,
რომლებიც
მოიცავს
კაშხლიდან
წყალსაცავის ზედა კიდემდე არეალს,
სახელდობრ,
’’მიმართულება
მიცემულ კდლის ზვავებს’’ (A)
რომელიც მყისიერად მიუთითებს
კაშხლის ქვედა დინების ალუვიალურ
ვენტილატორზე,
რისთვისაც
იგი
სავარაუდოდ, პასუხისმგებელია უკვე
ხსენებულ
მარჯვენა
ნაპირის’’
პოტენციურ
მეწყერზე’’(B)
წყალსაცავის
ზედა
ნახევარში,
‘’ღვარცოფების
ნაკადი/ზვავების
არხები’’(C),
‘’წყალქვეშა
კოლუვიალური”/ალუვიალური
მარაოები’’ (D) და ‘’მყინვარული
ტბები’’(E).
რაც შეეხება ‘’კლდოვან ზვავებს’’(A)”,
IPOE ეთანხმება
EPC ჯგუფის
დასკვნას, რომ ის წარმოადგენს დაბალ
რისკს.
ანგარიშის უკანასკლენად განახლებული ვარიანტი, რომელიც ემყარება ვერტმფრენიდან
დაკვირვებას, გეოლოგიური მონაცემების ხელახალი განსაზღვრა და რადარის
ინტერფერომეტრული მონაცემები უზრუნველყოფენ დეტალურ ანალიზს მარჯვენა
ნაპირის ‘’პოტენციური მეწყერისა’’(B). შედეგად, ეს პოტენციური მეწყერი მეტად აღარ
მიიჩნევა პროექტისთვის მაღალ რისკად. IPEO აღნიშნავს, რომ EPC-ს არგუმენტები
დამაჯერებელია და თანხვედრაშია IPOE-ს თავდაპირველ ხედვასთან ამ საკითხის
მიმართ: არანაირი მანამდე არსებული არასასურველი ნაგებობა არ არსებობს,
ჰიპოთეტური, არასასურველი წყვეტილების შემაერთებელი და ფერდობზე უფრო
მკვეთრი (Fig. 23,16.12.16-ით დათარიღებული ტექნიკური ანგარიშის) და არასასურველი
გეომექანიკური მახასიათებლები.
.
IPOE ასევე აღნიშნავს C ზონას, სადაც ნახსენებია ‘’ფერდობზე პერიოდულად
ტრანსპორტირებული შერეული მორენა და ფერდობის ნაშალი’’. ამ მასალების
STAGE II – Part 2 & Final Report Draft Final - 1

11 February 2017

19

მორფოლოგიის გავითვალისწინებამ კლდოვანი მყინვარების საკითხი წამოიჭრა,
კლიმატური ცვლილებით გამოწვეული შედეგებით, მუდმივად ნოტიო ნიადაგის ზედა
ფერდობზე მიგრაციის შეზღუდვით
ღვარცოფების სიხშირის შესაძლო გაზრდა,
შეიძლება, პოსტულატად იქნეს მიჩნეული. დამცავი ინფრასტრუქტურული
ღონისძიებები, შემოთავაზებული EPC ჯგუფის მიერ, განსაკუთრებით წყალსაგდების
შესასვლელი ზონისა, გამომდინარე ქედან, უკიდურესად მნიშვნელოვანია.
რაც შეეხება ‘’წყალქვეშა კოლუვიალურ/ოლუვიალურ მარაოებს’’ (D) დაბლა ჩამოტანის
არასტაბილური რისკი ჩნდება, რომელიც უნდა შეიზღუდოს ამ მასალების მაღალი
გამტარიანობით, რაც ადვილად შეუწყობს ხელს დაბლა ჩამოტანის სიჩქარეებს, ვთქვათ,
10მ/დღეში მაჩვენებლამდე.
რაც შეეხება ‘’მყინვარულ ტბებს’’ (E) და მათთან დაკავშირებულ პოტენციურ GLOF-ს
(მყინვარული ტბების ადიდებით გამოწვეული წყალდიდობები) IPOE ყურადღებას
მიაპყრობს იმ გარემოებას, რომ ასეთ წყალდიდობებს, შესაძლოა, თან ახლდეს მასალათა
ჩამოტანა, (ტრანსპორტირება) თუმცა, პოტენციური რისკი არ არის იმაზე მაღალი, ვიდრე
ადრე განხილული ღვარცოფები.
რეკომენდაციების რეზიუმე
a. ბუნებრივი კატასტროფების რისკს, გამოწვეულს სავარაუდო ძირითადი მეწყერული
ზონით წყალსაცავის ზედა, მარჯვენა ნაპირზე, დაეთმო განსაკუთრებული
ყურადღება EPC ჯგუფის მიერ. IPOE იზიარებს კვლევევის შედეგებს, რომ ის არ
წარმოადგენს ძირითად მეწყერსაშიშ რისკს და ეთანხმება მოსაზრებას, რომ იგი
პროექტისთვის არ ქმნის უსაფრთხოების რისკს.
b. IPOE მიიჩნევს, რომ ზედმიწევნით ჩატარდა ბუნებრივი კატასტროფების
მრავალმხრივი განხილვა (ზვავები, ღვარცოფები, კლდის ჩამოშლა, მეწყერი,
მყინვარული ტბების ადიდება) და არ იქნა აღმოჩენილი მაღალი რისკის შემცველი
ფაქტორები; უფრო მეტიც, ისინი კვალიფიცირდა, როგორც საშუალო რისკის მქონე,
რომელთა შემცირებაც შესაძლებელია შესაბამისი საპრევენციო ზომებით.

3.3.

წყალდიდობის შეფასება

IPOE-მ განიხილა პროქტის წყალდიდობის შემაჯამებელი შეფასებები, როგორც
აღწერილია ‘’ჰიდროლოგიური შესწავლა_ტექნიკური ანგარიში’’ (EPC ანგარიში L-6768-BHY-GE-GE-TR-001_003 დათარიღებული15.12.2016)

3.3.1.

PMF როგორც მოდელირებული წყალდიდობა

როგორც IPOE-ის თითოეული წინა რეკომენდაციაში, გაიმართა განხილვა PMF
შეფასებისა. ნენსკრა PMF გაიზარდა 1,101 მ3/ს-მდე (წინა გაანგარიშებიდან, რომელიც იყო
456 მ3/ს) ეს შეესაბამება IPOE-ს მოლოდინებს. IPOE მხარს უჭერს პოზიციას, რომ PMF
უნდა იქნეს გამოყენებული, როგორც მოდელირებული წყალდიდობა პროექტისთვის,
სახელდობრ, წყალსაგდების დიზაინი იმგვარად უნდა გაკეთდეს, რომ მოახდინოს PMF
ევაკუაცია და სანაპიროს უნდა ქონდეს მინიმალური საჭირო წყალქვეშა ქიმი (ბორტი)
PMF-ის წინააღმდეგ.
IPOE აღნიშნავს, რომ EPC დიზაინერმა უზრუნველყო ზედა დინების შვერილის კედელი,
რათა დარწმუნებული ყოფილიყო, რომ PMF -ისთვის არის საკმარისი წყალქვეშა ქიმი,
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რომელიც აღიარებულია IPOE-ს მიერ.
1,000წ და 10,000 წ წყალდიდობები
EPC დიზაინერმა შეაფასა ნენსკრაზე წყალდიდობის სხვა სტატისტიკურად მიღებული
მონაცემები როგორც 1 ცხრილშია ჩამოთვლილი ქვემოთ:

ცხრილი 1. წყალდიდობისას გამოყოფილი მაქსიმალური
ნალექები
IPOE აღნიშნავს, რომ დამოკიდებულება ნენსკრა PMF-სა და Nenskra 1:10,000 წელიწადში
წყალდიდობა-ს შორის არის ფაქტორი 3.67, რომელიც უჩვეულოდ მაღალი ჩანს და
შესაძლოა აჩვენებდეს, რომ დაბალი განმეორებითობის პერიოდის წყალდიდობები
სათანადოდ არ არის შეფასებული. IPOE -მ გასცა რეკომენდაცია თავის 1 ნაწილის
ანგარიშში, რომ მფლობელის ინჟინერმა შემდგომ განიხილოს სხვა წყალდიდობების
პიკური ნალექი. წყალდიდობა 1:25 (ერთხელ 25 წელიწადში) განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია, რადგანაც ის აწესებს პარამეტრებს დივერსიული წყალდიდობის
მართვისთვის და წყალდიდობის მართვისთვის ადრეული გენერაციის ფაზის
განმავლობაში. საბოლოო ძირითადი დიზაინის დოკუმენტებში არანაირი ცვლილება არ
შეხებია სტატისტიკურად მიღებულ წყალდიდობებს. შედეგად IPOE იძლევა
რეკომენდაციას, EPC ჯგუფმა ჩაატაროს სენსიტიური კვლევები წყალდიდობისგან
დაცვის დონესა, რომელიც უზრუნველყოფს კალაპოტის შეცვლისა და ადრეული
გენერაციის გათვალისწინებას და მხედველობაში იქნება მიღებული კაშხლის
მშენებლობის პროგრესისთვის.

3.3.2.

კლიმატური ცვლილების ზეგავლენა

EPC ჯგუფი მოიცავდა კომენტარებს კლიმატური ცვლილების შესაძლო ზეგავლენის
შესახებ ჰიდროლოგიისა და წყალდიდობების მართვაზე. დასკვნები შეჯამებულია
ჰიდროლოგიურ კვლევაში. მაშინ, როცა არსებობს დიდი გაურკვევლობები, შეფასება
გვთავაზობს, რომ 2012-2050 პერიოდის განმავლობაში ‘’ ძალიან უმნიშვნელო ზრდა
მთლიანი ჩამონადენისა დაახლოებით +0.5% არის გათვალისწინებული’’. მიუხედავად
იმისა, რომ 21-ე საუკუნის მეორე ნახევარში სიტუაცია შეიძლება თანდათანობით წავიდეს
შესაძლოს წლიური ჩამონადენის -9% შემცირებისკენ 2100 წლისათვის. მიუხედავად
იმისა, რომ არის ზრდა წლიური ნალექებისა 2021-2050 წლისათვის, ეს სულაც არ
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გარდაიქმნება მოვლენათა ერთეული შტორმის უფრო დიდ ინტენსიურობაში.
რადგანაც IPOE-ს დაევალა პროექტის უსაფრთხოება, აღნიშნულია, რომ სავარაუდო
მაქსიმალური ნალექები (PMP) წარმოადგენს ნალექების ზედა ფიზიკურ ზღვარს და
მასზე ზეგავლენა ვერ უნდა მოახდინოს გრძელვადიანმა კლიმატურმა ზემოქმედებამ.
ნენსკრას კაშხლის დიზაინის უსაფრთხო გავლა PMF არის მაშასადამე შესაფერისად
უსაფრთხო დიდი ხნის განმავლობაში და უზრუნველყოფს პროექტის მდგრადობას, რათა
გაუმკლავდეს ექსტრემალურ ჰიდროლოგიურ მოვლენებს.

რეკომენდაციები
a. IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ EPC ჯგუფმა ჩაატაროს დეტალური ანალიზი
წყალდიდობისგან დაცვის დონეზე, უზრუნველყოფილი დივერსიისა და ადრეული
გენერაციის განმავლობაში, გაითვალისწონოს რა კაშხალის კონსტრუქციის
დაგეგმილი პროგრესი;
b. ნენსკრა HPP-ზე კლიმატური ცვლილებების ზეგავლენები შესაბამისად იქნება
გამოაშკარავებული EPC ჯგუფის მიერ. IPOE აღნიშნავს, რომ შესაძლო მაქსიმალური
ნალექები (PMP) წარმოადგენს ზედა ფიზიკურ ზღვარს და ამიტომ PMF-ზე
ზეგავლენას ვერ მოახდენს გრძელვადიანი კლიმატური გავლენები.

3.4.

სეისმური შეფასება

კაშხლის უსაფრთხოება სეისმური მდგომარეობის თვალსაზრისით შემოწმდა
ოპერატიული ძირითადი მიწისძვრის (OBE), განსასაზღვრად, განმეორების პერიოდით
145 წელიწადში 1-ხელ და მაქსიმალურად დასაშვები მიწისძვრა (MCE), განმეორების
პერიოდით 10 000 წელიწადში ერთხელ. მიწისძვრების დიზაინის ნაკრები
განთავსებულია რეკომენდირებული პრაქტიკით, რომელიც გამოიცა ICOLD ბიულეტენ
148-ში.
კაშხლის მიწისძვრების დიზაინის წარმოდგენა შემოწმდა ფსევდო-სტატისკური 2D და 3D
დინამიური მოდელირების გამოყენებით. შვიდი ჰორიზონტალური და ვერტიკალური
დროის ისტორია იქნა გამოყენებული დინამიკურ ანალიზში. შედეგები განხილულია
ქვემოთ 3.6 განყოფილებაში.
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3.5.

ასპალტის ზედაპირიანი კლდოვანი კაშხალი

3.5.1.

კაშხლის ღერძი

კაშხალის ზედა დინების ღერძი ამჟამად განთავსებულია EPC ჯგუფის საბოლოო
ძირითადი დიზაინის ღონისძიებებში და IPOE ეთანხმება რეკომენდაციებს, რომლებშიც
გათვალისწინებულია მარჯვენა საყრდენის გეოლოგიური მდგომარეობა.

3.5.2.

საძირკველი: გაჟონვისა და ეროზიის რისკი

კაშხლის დიზაინი მოიცავს გათიშვის კედელს კაშხლის ძირითადი კონსტრუქციის
ქვემოთ ხეობის ძირზე და საყრდენებში ე.წ. ‘’თხევადი საფარი’’ ფსკერის გაჟონვისა და
შინაგანი საძირკვლის ეროზიის რისკისგან დასაცავად. 3.5.2.1 განყოფილება ქვემოთ
მოიცავს კომენტარებს გაჟონვის მოდელირებისა და გათიშვის კედლის დიზაინის
შესახებ, ხოლო 3.5.2.2 განყოფილება შეიცავს კომენტარებს შემოთავაზებული
საყრდენებისთვის თხევადი საფარი.

3.5.2.1 ხეობის ფსკერი
ხეობის ფსკერის გაჟონვის ანაზლიზის გეოლოგიური მოდელი
EPC კონტრაქტორის მიერ ხეობის ფსკერის აღიარებული გეოლოგიური მოდელი
ნაჩვენებია ქვემოთ 1 დიაგრამაზე.

დიაგრამა 1 ნიადაგის ფენები; ხეობის ფსკერის განაკვეთი სექცია

2 ეტაპის 1 ნაწილის ანგარიშში IPOE-მ გასცა რეკომენდაცია, რომ EPC კონტრაქტორს
კვლევისთვის გაებურღა დამატებითი ჭაბურღილები მარჯვენა საყრდენის
საძირკველში, რათა დაემტკიცებინა, რომ ფრთხილი (კონსერვატორული)
გეოლოგიური მოდელი იქნა გამოყენებული ანალიზებში. ჩვენ გვესმის, რომ BH-R-1502 იბურღება მარჯვენა საყრდენში; მან მიაღწია თითქმის 80მ-მდე სიღრმეს, რაც კიდევ
ამტკიცებს ძირითადი ქანების სიღრმეს.
ხეობის მონაკვეთის ნაპირის მოდელი, EPC ჯგუფის მიერ გამოყენებული გაჟონვის
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ანალიზში, ნაჩვენებია ქვემოთ 2 დიაგრამაზე.

დიაგრამა 2კაშხლის სეგმენტი

კაშხლის დიზაინი მოიცავს დიაფრაგმულ გათიშვის კედელს ზედა დინების ქვედა
ბოლოში, ხეობის ფსკერზე ძირითადი კაშხლის კონსტრუქციაში და თხევად
საფარს საყრდენებში საძირკვლის ზედმეტი გაჟონვისა და შინაგანი საძირკვლის
ეროზიის რისკის პრევენციისთვის. IPOE-ს რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, EPC
დიზაინერმა ჩაატარა გაჟონვის ზედმიწევნითი ანალიზი, რამაც გამოიწვია
გათიშვის კედლის გაფართოვება მისი თავდაპირველი სიღრმიდან_60მ-დან 85
მეტრამდე, მიაღწია რა სიმაღლეს 1225მ-ს ზღვის დონიდან და ჩადის მინიმუმ 5ით ყინულოვან ნადებებში.
სანაპიროს შევსება მიდელირებულ იქნა როგორც მშრალი, რომელიც მიიღწევა ხეობის
ფსკერზე 5მ სისქის სადრენაჟო ფენის უზრუნველყოფით.
მოდელში მიღებული გამტარიანობები
მიღებული გამტარიანობები ნაჩვენებია 2 ცხრილში ქვემოთ.

ცხრილი 2 გამტარიანობები
ზემოთ ნაჩვენები გამტარიანობები მიღებულ იქნა EPC დიზაინერის მიერ და ეფუძნება
შემდეგ გაზომილ მონაცემებს (დიაგრამა 3):
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დიაგრამა 3. გამტარობის მონაცემები

ალუვიალურ
და
ფლუვიო/მყინვარულ
ნადებებში
გამტარიანობის
მაღალი
ცვალებადობის გამო, IPOE -მ თავის 2016 წლის ოქტომბრის ანგარიშში გასცა
რეკომენდაცია, რომ EPC კონტრაქტორმა უნდა ჩაატაროს გაჟონვის სენსიტიური ანალიზი
, მაგ: გათიშვის კედლის სიღმის ცვალებადობა, გამტარიანობა და Kh/Kv კოეფიციენტი
ალუვიალურ და ფლუვიო/მყინვარულ ნადებებში და მათ ზედაპირზე, რათა შემცირდეს
გაჟონვის კონვერტი, რომელიც აჩვენებს სავარაუდო გაჟონვას გათიშვის კედლის
სიღრმეში სხვადასხვა სცენარებში.
ეს სენსიტივობის ანალიზი ჩატარებულ იქნა საბოლოო ძირითად დიზაინში შემდეგი
სცენარებისთვის:
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გაჟონვის სენსიტიური ანალიზის შედეგები წარმოდგენილია დიაგრამაზე 4, ქვემოთ.
შესაძლებელია იმის დანახვა, რომ 85მ სიღრმის გათიშვის კედლის შემთხვევაში 1/701
გაჟონვაა მოსალოდნელი, რომელიც მისაღებია და არის სპეციფიური მოთხოვნების
ჩამონათვალში.

დიაგრამა 4გაჟონვის სენსიტიური შედეგები

ანალიზებმა ასევე აჩვენა, რომ სანაპიროზე წყლის დონის მაქსიმალური აწევა
იქნება 4მ, რაც ამართლებს 5მ სისქის დრენაჟის ფენას ხეობის ზონაში, სანაპიროს
კაპალოტის შიგნით.
IPOE გასცემს რეკომენდაციას, რომ EPC კონტრაქტორმა აჩვენოს, რომ გაჟონვის
კოეფიციენტი გათიშვის კედლის პარალელურად მისაღებია; ეს შეტანილი უნდა
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იყოს დეტალური დიზაინის ეტაპზე.
შინაგანი ეროზია
EPC კონტრაქტორმა გამოსცადა შინაგანი ეროზიის ოთხი შესაძლო ტიპი, როგორც
რეკომენდირებული იყო ICOLD ბიულეტენი 164-ს მიხედვით ‘’შინაგანი ეროზიის’’
შესახებ”:
1) კონცენტრირებული გაჟონვა, რომელმაც შეიძლება მიგვიყვანოს მილის
განვითარებამდე;
2) უკანა ეროზია,რომელსაც ასევე მილამდე მივყავართ;
3) უფრო თხელი ნიადაგების კონტაქტური ეროზია უფრო სქელ ნიადაგებში,
რომელმაც შეიძლება მილი განავითაროს;
4) გაჟღენთა, სადაც ზოგიერთი თხელი ნაწილი გადაირეცხება და ტოვებს
ნიადაგის სქელ ფორმას. როგორც წესი, მილი არ ფორმირდება, მაგრამ
ნიადაგის გამტარიანობა, შესაძლოა, გაიზარდოს.
IPOE ეტაპი II - ნაწილი 1 ანგარიშში გაცემული რეკომენდაციების მიხედვით, EPC
კონტრაქტორმა ჩაატარა ანალიზი, რათა შეემოწმებინა პროგრესირებადი
გაჟღენთის რისკი გათიშვის კედლის ირგვლივ და ქვედა დინებაში, რამაც
შეიძლება გამოიწვიოს მაღალი ფოროვანი წნევები კაშხლის ქვედა დინების
ბოლოში.
ანალიზმა ცხადჰყო, რომ გათიშვის კედლის ფსკერზე აღმოჩენილი მაღალი
გრადიენტები (დაქანებები) საეჭვოა, იწვევდეს გაჟღენთას, ნაწილაკების წარმოშობს
გამო. ნაწილაკების რაიმე ადგილობრივი მიგრაცია შეიძლება ხდებოდეს, მაგრამ
სქელი სადრენაჟე ფენის არსებობამ, რომელიც შეიძლებოდა განთავსებულიყო
საძირკვლის ნიადაგსა და 3A ნაპირის ბიცობს შორის, 80მ-ზე მეტი სიგრძის,
შეიძლება, შეამციროს რისკი, რომელიც შესაძლოა, გამოწვეული იყოს ნიადაგის
ნაწილაკების ზემოთ მოძრაობიდან. IPOE ეთანხმება ამ ანალიზებსა და დასკვნებს.
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დიაგრამა 5 ჰიდრავლიკური გრადიენტები ხეობის ფსკერზე (გათიშვის კედლის სიღრმეზე
1225მ.ზღვის დონიდან)

3.5.2.2 საყრდენები
გეოლოგიური მოდელი საყრდენების გაჟონვის ანალიზისთვის
საყრდენებში გაჟონვის ანალიზისთვის მიღებული გეოლოგიური მოდელი ნაჩვენებია
გრაფიკულ დიაგრამა 6-ში, ქვემოთ.

დიაგრამა 6 გაჟონვის მოდელი

გამტარიანობა ალუვიალური ვენტილატორების შრეში 10-4 მ/წ საყრდენების გაჟონვის
ანალიზის მიერ მიღებულ იქნა. 40მ სიღრმის თხევადი საფარი იქნა მოფიქრებული,
რომელსაც ექნება გამტარიანობა 10-7 მ/წ.
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IPOE რეკომენდაციას აძლევს EPC კონტრაქტორს, ჩაატაროს საყრდენებში თხევადი
საფარი, რათა აჩვენოს, რომ საძირკვლის მასალა მდგრადია და რომ სამიზნე
გამტარიანობა შეიძლება მიიღწეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გათიშვის კედელი,
სავარაუდოდ, გაფართოვდება და შეაღწევს საყრდენებში აგრეთვე.

რეკომენდაციების რეზიუმე
a. IPOE-ს ესმის, რომ გაბურღვა BH-R150-2 ჭაბურღილისა, რომელიც მდებარეობს
გათიშვის კედლის თანაბრად და რომელიც ჯერ კიდევ გრძელდება, დაგეგმილია,
გადაიტანონ საძირკველში IPOE-ს ეტაპიII – ნაწილი 1ანგარიშში გაცემული
რეკომენდაციების შესაბამისად.
b. ჩვენ ყურადღებას ივაპყრობთ გათიშვის კედლის დიაფრაგმის სიღრმეს, გაჟონვის
კოეფიციენტს და პროგრესირებადი გაჟღენთისა ნებისმიერ ალბათობას. EPC
კონსულტანტმა ჩაატარა გაჟონვის სენსიტიური ანალიზი და ამის საფუძველზე,
გააფართოვა დიაფრაგმული კედელი 85მ-მდე, მიაღწია რა 1225მ.ზ/დ სიმაღლეს.
გაღრმავებული გათიშვის კედელი უნდა ჩაშვებულიყო რამდენიმე მეტრზე
მყინვარულ ნადებებში; ის შეზღუდავდა გაჟონვას <200 l/წ-მდე და მინიმუმადე
დაიყვანდა გაჟღენთის პროგრესირების რისკს. IPOE ეთანხმება გათიშვის კედლის
გაღრმავების შემოთავაზებას.
c. EPC კონსულტანტმა თავის 2016 წლის დეკემბრის საბოლოო ძირითადი დიზაინის
დოკუმენტში, შესთავაზა 3A სადრენაჟე ფენა სანაპიროს კაპალოტზე; ეს სადრენაჟე
ფენა არის 5მ სისქის ხეობის ფსკერზე და 0.8მ სისქის საყრდენებში. სადრენაჟე ფენა
უზრუნველყოფს იმას, რომ წყლის დონის ნებისმიერი აწევისას წყალი შევა დრენაჟში
და სანაპიროს ბიცობი დარჩება მშრალი. ეს გაწერილია IPOE-ს წინა
რეკომენდაციებში.
d. EPC კონტრაქტორმა უნდა ჩაატაროს საცდელი გრუნტირება საყრდენებში, რათა
აჩვენოს, რომ საყრდენებში საძირკვლის მასალა არის მყარი და სამიზნე
გამტარიანობის მიღწევა შესაძლებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გათიშვის კედელი
სავარაუდოდ, გაფართოვდება და შეაღწევს საყრდენებში აგრეთვე.

3.5.3.

თხევადი ტბური ნადებები საძირკველში

დიზაინის დოკუმენტი, დამტკიცებული 2016 წლის დეკემბერში აჩვენებს, რომ 10,-ზე
მეტი სისქის თხევად ტბურ ნადებებს წააწყდნენ ამ ბოლო ხანებში ხეობის ფსკერზე,
სანაპირო მხარის ზედა დინების სანაპიროს 3A ზონის დაბლა (ქვემოთ. დიაგრამა 7)
არტეზიული გრუნტის წყლების მოცულობა ნადებებში არის +0.5მ-დან _1მ-მდე ნიადაგის
დონის დაბლა.

STAGE II – Part 2 & Final Report Draft Final - 1

11 February 2017

29

დიაგრამა ტბური ნადებების მდებარეობა

თავდაპირველად გათვალისწინებული იყო ამ რბილი ნადებების ან ამოთხრა და
გადაადგილება, ან დამუშავება in-situ. იმის გამო, რომ გრუნტის წლის დონე მაღალია,
უფრო სავარაუდოა, რომ ეს ნადებები არ ამოითხრება, არამედ დამუშავდება in-situ.
IPOE აღნიშნავს, რომ მიწის დამუშავების საბოლოო მოდელი ჯერ ისევ ვითარდება, რათა
უზრუნველყოს ის, რომ დამუშავებული თხევადი ტბური ნადებების ზონას ქონდეს
იგივე სიმაგრისა და სიძლიერის იგივე შესაძლებლობები, რაც ირგვლივ მდებარე
ალუვიალურ ნადებებს.

3.5.4.

სანაპირო

ზედა დინების დაქანება და შვერილის მოწყობა
IPOE-მ თავდაპირველად გამოხატა, რომ უპირატესობას ანიჭებდა ზედა დინების
დაქანებას 1:1.7 რათა უზრუნველეყო ნაგებობა მაღალი ხარისხის ასფალტის ზედაპირით,
რაც გაზრდიდა კაშხალის გრძელვადიან ფუნქციონირებას. საბოლოო ძირითადი
დიზაინი მოიცავს ფერდობს 1:1.6. IPOE გამოხატავს მაღალი სპეციფიურობის
დანადგარისა და კვალიფიური და გამოცდილი რესურსების გამოყენების მნიშვნელობას,
რაც აუცილებელია მაღალი ხარისხის ზედაპირის საწარმოებლად და მხოლოდ ამის
საფუძველზე იწონებს 1:1.6 დაქანებას ასევე, იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს ნებისმიერ
აღდგენით სამუშაოებს ზედაპირზე მთელი პროექტის არსებობის მანძილზე, IPOE
მოითხოვს, შვერილი არ უნდა მოიცავდეს დიდი ზედა დინების შვერილის კედელს,
რომელიც ხელს შეუშლიდა ზედაპირის ხელმისაწვდომობას. შვერილის მოწყობა,
შემოთავაზებული
EPC-ის საბოლოო ძირითად დიზაინში, რომელიც ნაჩვენებია
დიაგრამაზე ქვემოთ, დამოწმებულია მოცემულ შესწორებებში წყალქვეშა ქიმისა და
სეისმური შეფასების საკითხებში, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ.
როგორც ქვემოთ, დიაგრამაზე 8 ნაჩვენები, საბოლოო ძირითადი დიზაინი ახლა მოიცავს
6მ სიმაღლის კედელს, აღმართულს შვერილის ქვემო დინების მხარეს და 1 მ სიმაღლის
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ზედა დინების პარაპეტულ კედელს.

ფერდობის მდგრადობის სტატიკური (სეისმომედეგობის) ანალიზი
ზედა და ქვედა დინებების ფერდობების მდგრადობა სტატიკურ (სეისმომედეგურ)
პირობებში შემოწმდა USBR კაშხლებისთვის შექმნილი სახელმძღვანელოების მიხედვით,
კერძოდ:
•

ჩვეულებრივი მდგომარეობა, წყლის დონე წყალსაცავში FSL-ზე და არანაირი
სეისმური დატვირთვა;

•

უჩვეულო მდგომარეობა, FSL -დან სწრაფი ჩამოვარდნა მინიმალურ წყლის
დონეზე და არანაირი სეისმური დატვირთვა, ან გაზრდილი ფოროვანი წნევები
საძირკველში და არანაირი სეისმური დატვირთვა;

•

ექსტრემალური მდგომარეობა, წყლის მაქსიმალური დონე, არანაირი სეისმური
დატვირთით.

IPOE-მ თავის ნაწილ 1 ანგარიშში აღნიშნა, რომ ექსტრემალური მდგომარეობისთვის
ფერდობის მდგრადობა შემოწმდა წყლის მაქსიმალური დონისთვის 1433მ. ზ/დ -ზე.
რეკომენდაცია იყო გაცემული, რომ ქვედა დინების ფერდობის მდგრადობა ასევე
შემოწმებულიყო შესაძლო მაქსიმუმი წყალდიდობისთვის (PMF) 1435მ. ზ/დ-ზე. ეს ამ
დროისთვის უკვე გაკეთებულია და მიღებული უსაფრთხოების ფაქტორები
დამაკმაყოფილებელია.
სეისმური ანალიზი
ეს ჩატარდა OBE და MCE მიწისძვრებისთვის, როგორც განმარტებულია ზემოთ 3.4
განყოფილებაში. როგორც განმარტავს თითოეული USBR სახელმძღვანელო და ICOLD
ბიულეტენი 148,
სეისმური მდგომარეობა არის ექსტრემალური დატვირთვის
მდგომარეობა, როცა სეისმური დატვირთვა ერთობლიობაშია წყალსაცავში წყლის
დონესთან FSL-ზე; მოთხოვნილია, რომ:
•

OBE-სთვის საერთოდ არ უნდა იყოს, ან უნდა მიადგეს უმნიშვნელო ზიანი
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კაშხალს და მასთან დაკავშირებულ ნაგებობებს;
•

MCE-სთვის დაზიანების დონე შეიძლება იყოს მისაღები, მაგრამ არ
არანაირი წყლის უკონტროლო გამოშვება წყალსაცავიდან.

იქნება

OBE მიწისძვრის განმავლობაში_145 წელიწადში ერთხელ განმეორების პერიოდით (PGA
0.10g) უსაფრთხოების ფაქტორები უფრო დიდია, ვიდრე მთლიანობაში იქნა მიღებული
და რომელიც დამაკმაყოფილებელია და თანხვედრაშია უსაფთხოების მოთხოვნებთან.
2D და 3D დინამიური ანალიზები იქნა წარმოდგენილი MCE-სთვის, PGA 0.65g-ით.
ხელახალი ნიმუშებისთვის ჩატარდა ლაბორატორიული კვლევები ISMGEO-ზე და ასევე
ცენტრიფუგული ტესტებიც ჩატარდა.
2D ანალიზმა მისცა პერმანენტული დეფორმაცია შესაბამისად_ 0.45მ და 0.25მ
ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად. 3D ანალიზმა წარმოქმნა შვერილის
მაქსიმალური ჰორიზონტალური და ვერტიკალური გადაადგილებები დაახლოებით 1მ
ჰორიზონტალურად და 0.44 ვერტიკალურად. მიჩნეულია, რომ ეს გადაადგილებები
მისაღებია MCE მიწისძვრისთვის, როცა წყალსაცავში წყლის დონე მოსალოდნელია იყოს
კაშხლის შვერილზე 5მ-ით დაბალი. მიუხედავად ამისა, გადაადგილებები, მიღებული 2D
და 3D დინამიური ანალიზებით, გვაჩვენებს ვიწრო ხეობის ფორმის დიდ ზეგავლენას
კაშხლის სეისმურ ქმედებაზე.
ასევე აღნიშნულია, რომ შენატანის აჩქარების რეაგირების სპექტრი (0.1-0.2 წმ) სეისმური
ანალიზისთვის განსხვავდება ნენსკრას კაშხლის დომინირებული (ძირითადი)
პერიოდისგან (0.7-0.9 წმ) IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ შესწავლილ იქნეს აჩქარების
რეაგირების სპექტრი მიწისძვრების ანგარიშებისა კაშხალის ირგვლივ არეალში, რათა
დამტკიცდეს ანალიზისთვის გამოყენებული შენატანის აჩქარების რეაგირების სპექტრის
საფუძვლიანობა. ეს შეიძლება შესრულდეს დეტალური დიზაინის ეტაპის განმავლობაში,
რადგანაც ამჟამად წარმოქმნილი გადაადგილებები მიჩნეულია, რომ უნდა იყოს დაცულ
(კონსერვატორულ) მხარეს.
წყალქვეშა ქიმის გათვალისწინება
IPOE-მ განიხილა კაშხლის წყალქვეშა ქიმის გათვალისწინების მოთხოვნები და გასცა
რეკომენდაცია, რომ PMF შემთხვევისთვის ნებადართულია მინიმუმ 0.9მ წყალქვეშა ქიმი.
1მ სიმაღლის პარაპეტული კედელი იქნა ახლა გაერთიანებული კაშხლის ზედა დინების
შვერილზე. კედელი შეიძლება იყოს მოსაშორებელი იმ შემთხვევაში, თუ ზედაპირზე
სარემონტო სამუშაოები იქნა აუცილებელი. მისი მოშორების საჭიროება შეიძლება
გადაწყდეს ტექნიკაზე დამოკიდებულებით და იმ დროს საჭირო ხელმისაწვდომობით.
გზის დონე შვერილზე შეიძლება დარჩეს 1435მ. ზღვის დონიდან.
კაშხლის შვერილზე პარაპეტული კედლის დამატებით FSL-ზე დამატებული წყალქვეშა
ქიმი არის 6 მ და მოდელირებული წყალდიდობა 1433მ.ზ/დ -ზე არის 3მ. წყალქვეშა ქიმი
იქნება საკმარისი, რათა განათავსოს შერეული წყალდიდობის ნაკადები და ქარის
ტალღების ქმედებები ისევე, როგორც პოტენციური ტალღები, გამოწვეული
ღვარცოფებით.

3.5.5.

ასფალტის საფარი

შემოთავაზებული ნენსკრას კაშხალი იქნება დღემდე არსებულ ყველა კაშხალზე
უმაღლესი AFRD განვითარების. ჯეროვანი ყირადღება დიზაინის დეტალებისა და
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ასფალტის საფარის კონსტრუქციის მიმართ, ისევე როგორც მასთან დაკავშირებული
ნაგებობები და საძირკველი, იქნება მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ დარწმუნებული
ვიყოთ ნაგებობის უსაფრთხოებაში მთელი მისი ფუნქციონირების მანძილზე. IPOE თავს
კომფორტულად გრძნობს, რადგან შესაფერისი ასფალტის საფარის დიზაინი შეიძლება
განვითარდეს და განხორციელდეს ნენსკრაზე. თანმხლები კომენტარებია მოწოდებული,
რათა შემუშავდეს ზედაპირის დიზაინი, როცა პროექტი გადავა ძირითადი დიზაინის
დასრულების ეტაპიდან დეტალური დიზაინის ფაზაში.

ასფალტის ზედაპირის სისქე
როგორც მანამდე აღინიშნა IPOE-ს მიერ, ნენსკრას კაშხალი არის ძალიან მაღალი AFRD,
იგი უნდა დაექვემდებაროს დიდ ჰიდროსტატიკურ წნევას და საჭიროა გაიცეს შემდგომი
რეკომენდაციები ზედაპირის შესაბამის სისქეზე. კაშხლის კონსტრუქციის წინა
ანგარიშებიდან შეიძლება აღინიშნოს, რომ ასფალტის ზედაპირის სისქე კაშხლის
სიმაღლის პარალელურად იზრდება, ისევე, როგორც წყლის მაქსიმალური წნევა. თუმცა,
ძირითადი დიზაინის მიერ შემოთავაზებული სისქე ერთიანად 31სმ-ია. ქვემოთ დააგრამა
9 გვიჩვენებს მიმდინარე AFRD-ს ასფალტის ზედაპირის სისქეს და სიმაღლეს.

დიაგრამა 9 AFRD სიმაღლე და ასფალტის ზედაპირის სისქე
IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ შემდგომი რეკომენდაციები უნდა მომზადდეს
ასფალტის ზედაპირის შესაბამის სისქეზე, რომელიც განისაზღვრება ლაბორატორიიდან
და ველზე ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული შესაძლებლობების და ასევე,
საჭირო შესრულების გათვალისწინებით.
რაც შეეხება, სადრენაჟე ფენის საჭირო სისქეს, მაგალითად, ის შეიძლება შეფასდეს
როგორც შემდეგ: 1×10-10 მ/წმ წყალგაუმტარი ფენისთვის და 1×10-4 მ/წმ სადრენაჟე
ფენისთვის სავარაუდო გამტარობის კოეფიციენტის პირობებში, 30სმ სისქის
შუალედური სადრენაჟე ფენაა საჭირო ასფალტის საფარის საფუძველში, რათა
უზრუნველყოს საკმარისი სადრენაჟე შესაძლებლობა ყველა სანიაღვრის უსაფრთხო
დრენირებისთვის. თუ ასფალტის ზედაპირი ისე დაიგეგმება, როგორც ამჟამად
ივარაუდება, შუალედური სადრენაჟე ფენის გამტარიანობის კოეფიციენტი უნდა
დაიგეგმოს და აიგოს ისე, რომ იყოს დაახლოებით იყოს 3.8×10 -4 მ/წმ ან უფრო მეტი.
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（current design）
q=ki*h/ti*△L (m3/sec/m/m)
q: flow per unit length per unit depthlength
Q:
flow
△L=dh*√(1 2+(1.6)2)
perunitlength
ki: permeable coefficientof
3
Q=1.89*∫q・dh (m /sec/m)
1.0E-10 m/sec
impermeable layer=
2
ti:
thickness
ofupper
=1.89*1/2*ki*h /ti(h=0～125m)
impermeablelayer=8cm 1.84E-05m3/sec
√(12+(1.6) 2)＝
1.89
0.018 l/sec
L: slopelength(m)
h: water depth from base of the gallery
velocity in the drainage layer
vd=kd*i

(i=1/1.6)
kd:permeablecoeffici
entofdrainagelayer=
6.25E-05m/sec
td:
thickness
drainagelayer=8cmneccesary thickness of drainagelayer
i:
gradient=gradient of slope1:1.6
td'=Q/vd
0.29 m
>td=0.08m

1.0E-04 m/sec
of
hydraulic

იქ, სადაც არის საფრთხე ზედა გაუმტარი შრის გახეთქვისა მიწისძვრების გამო, ამ
პოტენციური ნაპრალებიდან გამოჟონილი წყლის ნაკადებიც უნდა იქნეს
გათვალისწინებული.
სეისმური სამუშაოები
მიწისძვრის გამო ზედაპირზე გაჩენილი ნაპრალებიდან გამოჟონილი წყლის რაოდენობა
უნდა შეფასდეს და შუალედური სადრენაჟე ფენის ადეკვატური გამტარიანობა და სისქე
უნდა შემოწმდეს. რაც შეეხება ზონებს წყლის დიდი სიღრმით, ინსპექტირების
კორიდორი
და განსაკუთრებით მისი შემაერთებლების ბლოკი, საჭირო იქნება
ყურადღებით შეფასდეს დეფორმაციის ანალიტიკური მაჩვენებელი. მიწისძვრის
შემთხვევაში გათიშვის კედლის უსაფრთხოება ამ ეტაპზე არ იქნა შემოწმებული.
გათიშვის კედლის ჩამონგრევის შემთხვევაში, გაჟონვა შეიძლება სწრაფად გაიზარდოს
და გამოიწვიოს ჰიდრო დაბზარვა და ასფალტის ზედაპირის დიდი დეფორმაცია
ინსპექტირების კორიდორის შემაერთებელ ნაწილში მისი საძირკვლის ძლიერი შერყევის
გამო. მოსალოდნელია, რომ EPC დიზაინერი ჩაატარებს უსაფრთხოების ასეთ შეფასებას
დეტალური დიზაინის ეტაპზე. გათიშვის კედლის მასალის შემადგენლობის
გადაწყვეტის შემდეგ, აუცილებელია მისი ფიზიკური შესაძლებლობების გარკვევა,
როგორიცაა მასალის ელასტიური მოდელი და სიძლიერე და ჩატარდეს განმეორებითი
ანალიზი, რათა დამტკიცდეს მისი უსაფრთხოება.
EPC დიზაინერის მიერ ჩატარებულ მიმდინარე ანალიზში მიწისძვრით გამოწვეული
ჰიდროდინამიკური ეფექტები არაა გათვალისწინებული. თუმცა, არსებობს დიდი
დეფორმაციის ალბათობა ასფალტის ზედაპირზე წყლის ქვეშ ჰიდროდინამიკური წნევის
ზეგავლენის შედეგად. ამიტომ IPOE იძლევა რეკომენდაციას, შემოწმდეს ეს ზემოქმედება
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დამატებითი მასის, როგორც ჰიდროდინამიკური წნევის გამოყენებით, თუ
შესაძლებელია. დამატებითი მასა შეიძლება დაითვალოს, მაგალითად, ზანგერის
ფორმულით, როგორც ქვემოთ, დიაგრამა 10-ზეა ნაჩვენები.
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ასფალტ-ბეტონის მაქსიმალური დასაშვები დეფორმაცია
ასფალტ-ბეტონის დიზაინის შექმნისას, აუცილებელია, ტემპერატურის პირობების
გათვალისწინება და დეფორმაციის კოეფიციენტი, რადგანაც ასფალტის ნარევის
მექანიკური
მახასიათებლები
მერყეობს
ტემპერატურისა
და
დეფორმაციის
კოეფიციენტის მიხედვით. ასევე, წყალგაუმტარი შრის მასალის დეფორმაცია, რომელიც
დამზადებულია წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონისგან,
უნდა
შემოწმდეს
თითოეული პირობის ქვეშ. რაც უფრო შემცირდება ტემპერატურა და რაც უფრო მაღალი
ხდება დეფორმაციის კოეფიციენტი, მით უფრო დაბალი ხდება ასფალტბეტონის
დეფორმაციით გამოწვეული დეფექტი.

დიაგრამა 11დამოკიდებულება დეფორმაციის
დეფორმაციის სიჩქარეს შორის იაშიო კაშხალზე

(დაჭიმულობის)

დახრილობასა

და

EPC დიზაინერმა აწარმოა ნენსკრას კაშხალზე ასფალტის საფარის უსაფრთხოების
შეფასება. ამ შეფასებაში მაქსიმალური დასაშვები დაჭიმულობა დადგინდა 2% FSL-სთვის
0 გრადუსი ცელსიუსის (℃)პირობებში და 1% მინიმალური ოპერატიული დონისთვის
(MOL) -5℃-ის პირობებში, მიწისძვრის ანალიზის ჩატარების დროს.
მეორეს მხრივ, მაქსიმალური დასაშვები დაჭიმულობის კოეფიციენტი მსგავსი
კაშხლებისთვის იაპონიაში დადგენილ იქნა გადახრაზე ჩატარებული ტესტების
საფუძველზე და/ან ჩატარებულ არაპირდაპირი ტესტების საფუძველზე, როგორცაა
შემდეგი:
•

იაშიოს კაშხალი (1994): 0.2% -15 ℃ ზე, 1.0% 5℃-ზე

•

უუსეუჩის კაშხალი (2007): 0.033 0.042 %-მდე , -10℃-ზე

•

კუოგოკუს ზედა წყალსაცავი (2014): 0.037% -20 ℃-ზე, 0.09% 0℃-ზე

ყველა შემთხვევა განხილულია 10-2 1/წმ დეფორმაციის (დაჭიმვის) კოეფიციენტის
პირობებში. რომ შევადაროთ მსგავს კაშხლებს იაპონიაში, მიმდინარე დასაშვები
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მაქსიმალური დაჭიმულობის კოეფიციენტი ნენსკრას კაშხალის ზედაპირისთვის
მეტისმეტად დიდად გამოიყურება.
დაჭიმვით გამოწვეული ჩავარდნა კუოგოკუს ზედა წყალსაცავისა და უსეუჩის
კაშხალისათვის უფრო მცირეა, ვიდრე იაშიოს კაშხალისათვის. წვრილმარცვლოვანი
ასფალტ-ბეტონის შემადგენლობა კუოგოკუს ზედა წყალსაცავისა და უსეუჩის
კაშხალისთვის იყო 7.4% 7.7%, ისინი უფრო მცირეა, ვიდრე 8.5%, რომელიც ეკუთვნის
იოშიოს კაშხალს, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ ცხრილ 3-ში:

წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის შემადგენლობა (კგ/ტონ )
აგრეგატ
ის
მაქს.ზომ
ა(მმ)

ასფალტი

იაშიო

13

უსეუჩი

13

კუოგოკუ

აგრეგატი

დაპრესილი
ქვიშა

მარცვლოვ შემავსებელი
ანი ქვიშა
ქვის
ფხვნილ
იილი

დანამა
ტი

115

8

842

79

2

792

132

2

13-5მმ

5-2.5მმ

2.5-0მმ

2.5-0მმ

85

166

267

276

83

77
74

ცხრილი 3 იაპონიის AFRD ასფალტის შემადგენლობა

ვინაიდან ნენსკრას კაშხლის ზედა დინების ფერდობის დახრილობა შედარებით
ციცაბოა_ 1:1.6, სავსებით შესაძლებელია, შემცირდეს ასფალტის შემადგენლობა
წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონში წყალგაუმტარი შრისათვის, იმისათვის, რომ
აღიკვეთოს ასფალტის ჩამოტანა ფერდობზე. შედეგად, დაჭიმვით გამოწვეული
ჩავარდნის სიდიდე შეიძლება, შემციდრეს.
EPC დიზაინერის მიერ გამართული პრეზენტაციის მიხედვით ქ. მილანში, 2017 წლის 25
იანვარს, წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონის ნარევის დიზაინი ნენსკრას
კაშხლისთვის იქნა სავარაუდოდ მითითებული _ 7.3% ასფალტის შემადგენლობისთვის,
რაც უფრო მცირე ასფალტის შემადგენლობაა, ვიდრე მსგავს კაშხალებზე იაპონიაში.
ზემოთ ნახსენები პირობების გათვალსწინებით, რთული გვეჩვენება დასაშვები
მაქსიმალური დეფორმაციის კოეფიციენტის უზრუნველყოფა _1% -5 ℃-ზე და 2% 0 ℃ზე, იგივე მასალების გამოყენებით, როგორც ზემოთ ხსენებულ კაშხლებზე. აქედან
გამომდინარე, შეიძლება, საჭირო გახდეს ისეთი განსაკუთრებული მასალის გამოყენება,
როგორიცაა პოლიმერულად მოდიფიცირებული ასფალტი, რომელიც განვითარებულ
იქნა დაბალი ტემპერატურების ქვეშ დეფორმაციის წარმოების გაუმჯობესების მიზნით.
ამ მასალას ასევე აქვს საკმარისი მდგრადობა (რეზისტენტულობა) ნაკადების წინააღმდეგ
მაღალი ტემპერატურის ქვეშ. ფერდობზე მოცულობა წვრილმარცვლოვანი ასფლატბეტონის ნაკადისა, ამ მასალის გამოყენების წილი იყო თითქმის ერთი მესამედი სწორის
ასფალტი.1ამასთანავე, ამ მასალას ჰქონდა დაახლოებით სამჯერ უფრო დიდი დაჭიმვით
გამოწვეული ჩავარდნის კოეფიციენტი, ვიდრე წვრილმარცვლოვან ასფალტ-ბეტონისას,
რომელშიც გამოყენებული იყო სწორი ასფალტი, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ, 12
დიაგრამაში. იაპონიაში დასავლეთ იამანაშში მიწისძვრის (5.8 მაგნ) მიერ მიწის კაშხალის
ასფალტის ზედაპირის დაზიანების აღმოსაფხვრელი სარემონტო სამუშაოების
ჩატარებიდან დაახლოებით ხუთი წლის შემდეგ თანმხლები გამოკვლევები ჩატარდა.
შედეგებმა ცხადჰყო, რომ აღდგენილი ასფალტის ზედაპირი დარჩენილიყო
დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში და მასზე არანაირი ნიშანი სიძველით გამოწვეული
გაუარესებისა, არ შეინიშნებოდა.2
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დიაგრამა 12 პოლიმერულად მოდიფიცირებული ასფალტი

1

Nakamura,Y., Ohne,Y., Narita,K., Okumura, T., Nomura, K., Shimazaki, M. and Mizuno, T., მიწისძვრით

მიყენებული ზიანი და მათი აღმოსაფხვრელი სამუშაოები მიწის კაშხალებისთვის ასფალყის
ზედაპირით, ICOLD 75-ე. ყოველწლიური შეხვედრა სიმპოზიუმი, 2008

ასფალტის ზედაპირის გამძლეობა
იაშიოს კაშხლის ასფალტის ზედაპირის კვლევები ჩატარდა 2011 წელს. კვლევისას
გამოყენებულმა ბურღვისა და აღებული ნიმუშების შედეგებმა აჩვენა, რომ არ არსებობდა
არანაირი გაუარესება ასფალტის ზედაპირზე არსებული ფენებისა, წყალგაუმტარი ფენის
ზედაპირზეც კი. ეს ნიშნავს, რომ ასფალტის ზედაპირის გაუარესება ასაკის მატებასთან
ერთად, შეიძლება არც მოხდეს დაგებიდან 20 წლის შემდეგაც კი, სანამ დამცავი ფენა არის
დაუზიანებელი. ფაქტობრივად, იაშიო კაშხლის დამცავი ფენა ხელახლა არ შეღებილა.
ასევე
მნიშვნელოვანია,
გათვალისწინებულ
იქნეს
ასფალტის
ზედაპირის
რეზისტენტულობა დაძველებით გამოწვეული ჩავარდნის წინააღმდეგ. IPOE აძლევს
რეკომენდაციას EPC დიზაინერს, დაამტკიცოს უსაფრთხოება დაძველებით გამოწვეული
ჩავარდნის წინააღმდეგ მიწისძვრის დატვირთვიდან ციკლური დატვირთვის ტესტების
მეშვეობით.

დაჭიმვის

კონცენტრაცია

შემაერთებლებში
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ზედაპირსა

და

ბეტონის
38

კონსტრუქციებს შორის
იაშიოს კაშხალი დაზიანდა ექსტრემალური ტოჰუკუ მიწისძვრის მიერ იაპონიაში 2011
წელს. დაჭიმვის კონცენტრაცია შვერილის ბეტონის შემაერთებელ ბლოკებზე შემოწმდა.
იყო ნაპრალები შემაერთებელი ბლოკების გასწვრივ ასფალტის ზედაპირზე კაშხლის
ღერძის მარჯვენა კუთხეების მიმართულებით. ამიტომ, შემაერთებლებზე დაჭიმვის
კონცენტრაციის შემამსუბუქებელი გარემოებები უნდა იქნეს გათვალისწინებული
ნენსკრას დეტალური დიზაინის შემუშავების ეტაპზე.

2

Mizuno, T. & Shimazaki, M., Nakamura,Y., Ohne,Y., Narita,K., Okumura, T., და მაღალდაქტილური

მოდიფიცირებული ასფალტის შექმნა წყალგაუმტარი ზედაპირის ზონებში გამოსაყენებლად,
ICOLD 80-ე ყოველწლიური შეხვედრა სიმპოზიუმი, 2012

არა მხოლოდ იაშიო კაშხალი, არამედ იაპონიაში არსებული AFRD-ების უმრავლესობის
ინსპექტირების კორიდორები დადგმული იყო მყარ საფუძველზე. ამიტომაც,
კორიდორის ბლოკის გადაადგილებები შედარებით მცირე იყო და არანაირი
მნიშვნელოვანი დაჭიმულობა შეიძლება ივარაუდებოდეს ინსპექტირების კორიდორის
ბეტონის შემაერთებელ ბლოკებთან.
მეორეს მხრივ, ნენსკრას კაშხლის ინსპექტირების კორიდორი დაიდგმება ალუვიალურ
ნადებზე. ამიტომ, IPOE რეკომენდაციას აძლევს EPC დიზაინერს, შეაფასოს დაჭიმულობა
ინსპექტირების კორიდორის ბეტონის შემაერთებელ ბლოკებზე. დაჭიმულობის
(დეფორმაციის) კონცენტრაციის შესაფასებლად ბუნებრივია, ვივარაუდოთ, რომ
კორიდორის ბეტონი არის მყარი ნაგებობა და ბეტონის ბლოკის ღერძის გადაადგილება
აღიქმება, როგორც შემაერთებლების გადაადგილება.
დაჭიმულობის კონცენტრაცია შვერილის ბეტონში დგინდება იგივენაირად. ვინაიდან
მიწისძვრით გამოწვეული ბზარები ჩნდება შვერილის ბეტონში შემაერთებელი
ბლოკების მიმართულებით, ბზარები შეიძლება გაგრძელდეს ქვევით ფერდობის
ზედაპირის გასწვრივ. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გაჟონვა და საჭირო გახდეს სარემონტო
სამუშაოები, რომლებიც უფრო რთული ჩასატარებელია, ვიდრე იმ გაჟონვების დროს,
რომელიც გამოწვეულია კაშხლის ღერძის მიმართულებით გაჩენილი ბზარებისას.
იმ შემთხვევაში, თუ ანალიზის შედეგები აჩვენებს, რომ დაჭიმულობა (დეფორმაცია)
აღემატება დაჭიმულობით გამოწვეულ ჩავარდნას, (მაქსიმალურად დასაშვები
დეფორმაცია ზედაპირის მასალისა), საპასუხო ზომები უნდა იქნეს მიღებული.
აუცილებელია, გაკეთდეს ზედა დინების შვერილის ბეტონის შემაერთებელი ნაგებობა
და ასფალტის ზედაპირი დაჭიმულობის (დეფორმაციის) ნაკლები კონცენტრაციით. ეს
უნდა შეფასდეს დეტალური დიზაინის ეტაპზე, თუ რამდენად დიდი დაჭიმულობაა
(დეფორმაციაა) მისაღები. იაშიოს კაშხლის შემთხვევაში, დეტალურად იქნა შესწავლილი
ასფალტის ზედაპირის გამაძლიერებელი სამუშაოები3. ამ შესწავლის შედეგად,
დეფორმაციის ღონისძიებების გასაუმჯობესებლად
დაბალი ტემპერატურის ქვეშ1
განვითარებული პოლიმერულად მოდიფიცირებული ასფალტი იქნა გამოყენებული
გასამაგრებელი სამუშაოებისთვის.
იაშიოს კაშხლის გასამაგრებელი სამუშაოების დიზაინის კონცეფცია შემდეგია:
გასამაგრებელი სამუშაოები დაიგეგმა იმ მასალების გამოყენებით, რომელთაც აქვთ
შესანიშნავი დრეკადობა, რომ დეფორმაცია არ ტრანსფორმიდდეს შემაერთებლის
ღიობიდან ასფალტის ზედაპირისკენ. გამოყენებული ასფალტის ფისი იყო 10სმ
სიფართის
ასფალტის
ფისის (მასტიკის) ხარისხი
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დამტკიცდა გაღუნვის ტესტით. ასფალტის ფისის დაჭიმვით გამოწვეული ჩავარდნა
არის 50%-ზე მეტი. სასრული ელემენტის ანალიზი ჩატარდა, რომელმაც დაამტკიცა, რომ
ასფალტის ზედაპირის საერთო დეფორმაცია სავარაუდო შემაერთებელი ღიობების გამო
მცირეა დაჭიმვით გამოწვეულ ჩავარდნასთან შედარებით. სპილენძის ფირფიტა ჩაიდგა
ასფალტის ფისის ქვეშ, რომ არ გადაცემულიყო დაძაბულობა და დაჭიმულობა ბეტონის
შემაერთებელი ბლოკიდან. გარდა ამისა, ბეტონის შემაერთებელი ბლოკთან ახლოს
მიმდებარე ტერიტორიების ზედაპირზე ხელმეორედ დაიგო ასფალტი ასფალტბეტონით, რომლის შემადგენლობაც ისე იქნა შეცვლილი, რომ ქონოდა დიდი
ელასტიურობა პოლიმერულად მოდიფიცირებული ასფალტის გამოყენებით.

დიაგრამა 13 იაშიო კაშხლის შვერილის არეალის გამაგრება
3

Tsukada, T., Yamamoto, H., Shimada, Y., Uchita, Y. and Takasawa, K., AFRD ქცევის შესწავლა მიწისძვრის

დროს და ჩატარებული გასამაგრებელი სამუშაოები,ქმედებები ICOLD 2013 საერთაშორისო
სიმპოზიუმი, 2013

ასფალტის ზედაპირის მშენებლობის მეთოდი
ასფალტის ზედაპირის დიფერენციალური დაგება/გადაადგილება AFRD-ებისთვის
მნიშვნელოვანი საკითხია. IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ ასფალტის ზედაპირის
საძირკვლის საფუძველი იყოს ჰორიზონტალურად კარგად შემჭიდროვებული
სანაპიროების მშენებლობის დროს და შემჭიდროვებული ფერდობის მიმართულებით
როლიკით გამოყვანილი შვერილიდან, სწორედ დაგების წინ, იმისათვის, რომ თავიდან
იქნეს აცილებული დიფერენციალური მოწყობა. ინსპექტირების კორიდორის საფუძველი
ასევე უნდა იყოს გამყარებული, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ნებისმიერი
დეფორმაცია.
ნენსკრას
კაშხლის
ანგარიშებისა
და
ნახაზების
მიხედვით
დამაკავშირებელი/გამამაგრებელი ფენა არის გამოყენებული ფენებს შორის. თუმცა,
იაპონიის სამოქალაქო საინჟინრო საზოგადოების თანახმად, ასეთი გამამგრებელი, ან
დამაკავშირებელი ფენა არაა საჭირო, რადგან მჭიდრო კავშირი ამის გარეშეც შეიძლება
იქნეს მიღწეული. როცა ზედა ფენა დაიგება, ქვემოთ არსებული ფენა ავტომატურად
თბება ზემოთ დაგებული ფენის მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ სითბოს რაოდენობა არაა
საკმარისი, გაზის გამათბობელი ან სხვა გამათბობელი ხელსაწყო შეიძლება იქნეს
გამოყენებული. ასეთ დამატებით სითბოს შეუძლია მიაღწიოს ფენებს შორის მჭიდრო
კავშირს.
STAGE II – Part 2 & Final Report Draft Final - 1

11 February 2017

40

მეორეს მხრივ, დასაფიქრებელია, რომ დამაკავშირებელ ფენას შეუძლია გამოიწვიოს
სისუსტე ფენებს შორის, როგორიცაა ცოცვა და სრიალი და ასევე გამოიწვიოს ბუშტუკების
წარმოქმნა, რომელიც არის შეშუპების მოვლენა, გამოწვეული შებიჭილი აირების
ორთქლის წნევის მიერ. ამიტომ, IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ დამაკავშირებელი
ფენის გამოყენება ხელმეორედ შეფასდეს დამაკავშირებელი ფენის მქონე თუ არ მქონე
ფენებს შორის კავშირის ძალის შემოწმებით.
თუ ზედა წყალგაუმტარი ფენა უნდა დაიგოს 8სმ სისქეზე, მაშინ ძლიერი ასფალტის
დასაგები მანქანა უნდა იქნეს გამოყენებული. იაპონიაში, სქელი ასფალტის ფენა იქნა
გამოყენებული ოსეუჩის კაშხლისა და კუოგოკუს ზედა წყალსაცავის მშენებლობისას,
თუმცა, იყო შეზღუდვები თითოეული მშენებლობისას ბრტყელი ფსკერის არეალში.
ოსეუჩის კაშხლის შემთხვევაში სისქე იყო 10სმ, ხოლო კუოგოკუს ზედა წყალსაცავისთვის
კი_8 სმ. გარდა ამისა, სქელმა ფენამ შეიძლება გამოიწვიოს ფერდობზე ასფალტის
დენადობის (ჩამოცვენის) მზარდი რისკი, ამიტომ, წყალგაუმტარ ფენას უნდა ქონდეს
ორივე_დიდი დრეკადობა და მცირე დენადობა.
EPC კონტრაქტორმა შექმნა მოღუნული ფორმა ასფალტის ზედაპირის დამაკავშირებელი
ნაწილისთვის ინსპექტირების კორიდორსა და ასფალტის ზედაპირს შორის. EPC
დიზაინერის თანახმად, ასეთი დიზაინი საჭიროა, გათიშვის კედლის ასაშენებელი
სამუშაოსთვის და სანაპირო სამუშაოებისთვის პარალელურად, ისე, რომ მშენებლობის
გრაფიკი შეიძლება შემცირდეს.
მიუხედავად იმისა, რომ IPOE-ს ესმის EPC დიზაინერის განზრახვა, IPOE-ს აქვს
გარკვეული შეშფოთება, რომ შეიძლება რთული იყოს მრუდე ადგილებში ასფალტის
ზედაპირის მოსაპირკეთებელი სამუშაოების წარმოება ასფალტის დასაგები მანქანით
(‘’კატოკით’’). აქედან გამომდინარე, IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ EPC დიზაინერმა
შეისწავლოს დამაკავშირებელი ნაწილის ფორმის გამოყენების შესაძლებლობა, როგორც
ეს ნაჩვენებია ქვემოთ დიაგრამაზე 15.
რაც შეეხება ასფალტის ზედაპირის შემაერთებელი ნაწილების დიზაინსა და
ინსპექტირების კორიდორის ბეტონს, როგორც ჩანს რთულია ასფალტის მანქანით
(‘’კატოკით’’) ფენების დაგება, რადგანაც ასფალტის ზედაპირის თითოეული ფენის სისქე
ადგილიდან ადგილზე გადასვლისას იცვლება, როგორც ეს ნაჩვენებია დიაგრამაზე 14.
ამიტომ, IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ ასფალტის ზედაპირის კორიდორთან
დამაკავშირებელი ნაწილი შეიქმნას ისე, როგორც ეს ნაჩვენებია დიაგრამაზე 15.
კორიდორის ბეტონის ზედა ნაწილი უნდა იყოს საფეხურების ფორმის, კიბისმაგვარად,
ისე, რომ თითოეული ფენის სისქე შეიძლება იყოს ერთიანი და სწორი. დასაგები სამუშაო
შეიძლება იყოს უფრო ადვილი ასფალტის მანქანით (‘’კატოკით’’) და შედეგად მიღწეულ
იქნეს მაღალი ხარისხი. 14 დიაგრამაზე წითელი ხაზები აჩვენებს შეცვლილი ფორმის
მაგალითებს ინსპექტირების კორიდორის ბეტონის ზემოთა ნაწილში და ასფალტის
ზედაპირის თითოეულ შრეზე.
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დიაგრამა 14 ძირითადი დიზაინი - კორიდორი – ასფალტის
ზედაპირთან დამაკავშირებელი დეტალი

დიაგრამა 15 ალტერნატიული კორიდორი
ზედაპირთან დამაკავშირებელი დეტალი

–

ასფალტის

ზედაპირის სტრუქტურა და კაშხლის შვერილი
რთული ჩანს შვერილთან ახლოს შუალედური სადრენაჟე ფენის დაგება, რადგანაც ის
თანდათანობით თხელდება, როგორც ეს ნაჩვენებია 16 დიაგრამაზე ქვემოთ. IPOE იძლევა
რეკომენდაციას, რომ ამ ნაწილის ფორმა უნდა შეიცვალოს მშენებლობის ეტაპის
გათვალისწინებით.
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დიაგრამა 16 ასფალტის ზედაპირი კაშხლის შვერილთან
როგორც ქვემოთ ნაჩვენებია ზედაპირის სტრუქტურის მშენებლობის მაგალითზე,
ძალიან დიდი სიფრთხილით უნდა მივუდგეთ ამ საკითხს, იმისათვის, რომ
დეფორმაციის (დაჭიმვის) კონცენტრაცია შესუსტდეს. წითელი ხაზები აჩვენებს
ასფალტის ზედაპირის და შემავსებლის თითოეული ფენის პოტენციურად სახეცვლილ
ფორმას.

დიაგრამა 17 (ეტაპი 1) დაგება: ასფალტის ზედაპირის თითოეული ფენა არის დაგებული
ისეთი ფორმით, რაც მომრგვალდება შვერილის მხრებთან.
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დიაგრამა 18 (ეტაპი 2) მოშორება:
მოჭრილი და მოშორებულია

წყვეტილი ხაზებით შემოფარგლული ნაწილი

დიაგრამა 19 (ეტაპი 3) ხელმეორედ შევსება: შემავსებელი, როგორიცაა ასფალტის ფისი,
არის მოთავსებული მოშორებულ ნაწილში

აქედან გამომდინარე, IPOE იძლევა რეკომენდაციას, ზედაპირის სტრუქტურის დიზაინის
შეცვლაზე შვერილის ბეტონთან ახლოს, იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იყოს
შვერილის ბეტონის უფრო მეტი მოქნილობა რყევების წინააღმდეგ მიწისძვრის დროს.

ჰაერის სავენტილაციო ხვრელები შვერილთან ახლოს
კაშხლის შვერილის არეალში ასევე უნდა გაკეთდეს ჰაერის სავენტილაციო ხვრელები.
ჰაერის სავენტილაციო ხვრელების მდებარეობა უნდა განისაზღვროს ნაპრალების
არეალის გათვალისწინებით MCE-ის შემთხვევაში.

სადრენაჟე ხვრელი ინსპექტირების გალერეის ზედა დინების
მხარეს
გარდა ამისა, გაჟონვა შეიძლება მოხდეს ასფალტის ზედაპირიდან, კორიდორის ბეტონის
ბზარებიდან და შემაერთებლებიდან ისევე, როგორც საძირკველში შეღწეული წყლიდან.
იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ზურგის წნევა ასფალტის ზედაპირზე, IPOE
იძლევა რეკომენდაციას, სადრენაჟე ხვრელები უნდა გაკეთდეს ინსპექტირების
კორიდორის ქვედა დინების მხარეს, როგორც ეს ნაჩვენებია 15 დიაგრამაზე. იმ
შემთხვევაში, თუ არის პრობლემა საზღვარზე კორიდორსა და გათიშვის კედელს შორის,
გამონაჟონი წყლის რაოდენობა ძლიერ იზრდება, რაც იწვევს მაღალ ზეწოლას ასფალტის
უკანა ზედაპირზე. თუ არ არის არანაირი სადრენაჟე ხვრელი ინსპექტირების
კორიდორზე, მთელმა ამ წყლის წნევამ შეიძლება მოახდინოს გავლენა ასფალტის
ზედაპირის უკანა მხარეზე. როდესაც წყალსაცავში წყლის დონეს ადაბლებენ სარემონტო
სამუშაოების
ზედაპირი
განადგურდეს ზურგის წნევის მიერ.
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ამ მიზეზის გამო, დრენაჟი არის საჭირო ინსპექტირების კორიდორის ქვედა დინების
მხარეს.

პრობლემა შეიძლება იყოს ის, რომ დრენაჟების არსებობამ ფორმაციიდან გალერეაში,
შეიძლება, გამოიწვიოს შინაგანი (შიდა) ეროზიის რისკის ზრდა, ლოკალურად
დამყარებული ძალიან მაღალი ჰიდრავლიკური დაქანების მიერ გათიშვის კედლის ზედა
დანიწილის დაზიანების შემთხვევაში. როგორც ასეთი შინაგანი ეროზიის რისკის
საწინააღმდეგო ღონისძიება, თითოეულ ასეთ სადრენაჟე ხვრელზე სარქველების
დაყენება არის ერთ-ერთი გამოსავალი. საჭიროების შემთხვევაში, წყალი შეიძლება
გამოშვებულ იქნას ამ სარქველების მეშვეობით, თან დააკვირდებიან წყლის სიმღვრივეს.
იმისათვის, რომ შეფასდეს, მოქმედებს თუ არა ზურგის წნევა ასფალტის ზედაპირზე,
კაშხლის მთავარ ნაგებობაზე ფორული წყლების წნევაზე დაკვირვება გამოსადეგია.
იმისათვის, რომ დავაკვირდეთ ფორულ წნევას, მანომეტრები და მრიცხეველები უნდა
დაყენდეს სადრენაჟე ხვრელების სარქველებზე და დრენაჟის ფენაში რამდენიმე
ადგილზე კაშხლის ნაკვალევზე ინსპექტირების კორიდორიდან კაშხლის ქვედა დინების
ბოლომდე. უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება წყალსაცავში
წყლის დონის უსაფრთხოდ დაბლა დაწევა კაშხლის მთავარ ნაგებობაზე ფორული წნევის
მანომეტრებითა და მრიცხველებით წყლის დონეზე დაკვირვებისა და დადასტურების
დროს.
IPOE ასევე იძლევა რეკომენდაციას, რომ გაჟონვა ასფალტის ზედაპირიდან,
ბზარებიდანდან ან შემაერთებლებიდან და საძირკველში შეღწეული წყლიდან გაიზომოს
ცალ-ცალკე.
იაშიო კაშხლის შემთხვევაში, გაჟონილი წყალი გაიზომა ცალ-ცალკე შემდეგნაირად:
1) გაჟონილი წყლის გაზომვის დამხმარე საშუალებები მოიცავს შემდეგს:
a. სადრენჟე არხები კორიდორში ზედა და ქვედა დინების ორივე მხარეს უნდა
მოეწყოს ისე, როგორც ნაჩვენებია 20 დიაგრამაზე.
b. სადრენაჟე მილები დაყენებულია ზედა დინების მხარეს შუალედური
ფენიდან კორიდორამდე. მილები უერთდება ზედა დინების სადრენაჟე
არხების ცენტრალურ ნაწილს.
c. სადრენაჟე მილები ასევე დაყენებულია ქვედა დინების მხარეს კაშხლიდან
ქვედა დინების თხრილებისკენ კორიდორში.
d. სამკუთხედად ამოჭრილი საგუბარები (ჯებირები) არის დაყენებული წყლის
ავტომატური გაზომვისთვის ზედა დინების სადრენაჟე არხების მარჯვენა და
მარცხენა ნაპირის ორივე მხარეს.
e. სამკუთხედად ამოჭრული საგუბარები (ჯებირები) არის ასევე დაყენებული
ქვედა დინების სადრენაჟე არხში.
2) წყლის გაზომვა წყალგაუმტარი ასფალტის ზედაპირიდან:
a. წყალგაუმტარი ასფალტის ზედაპირიდან წყალი მოედინება შუალედური
ფენიდან კორიდორისკენ.
b. თითოეული სადრენაჟე მილიდან გამოსული წყალი გროვდება ზედა დინების
არხის ცენტრალურ ნაწილთან მიერთებული მილით.
c. წყალი ორივე_მარჯვენა და მარცხენა ნაპირიდან ცან-ცალკე იზომება
სამკუთხედად ამოჭრილ საგუბარებთან, რომლებიც დაყენებულია ზედა
დინების სადრენაჟე არხში.
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3) კორიდორის ბეტონის ბზარებიდან და შემაერთებლებიდან წყლის გაზომვა, ისევე,
როგორც საძირკვლიდან:
a. კორიდორის ბეტონის ზედა დინების ბზარებიდან და შემაერთებლებიდან
წყალი გროვდება და მიდის ქვედა დინების სადრენაჟე არხებისკენ ზედა
დინების არხებით, განცალკევებული კედლითა და ჯვარედინი არხებით.
b. კორიდორის ბეტონის ქვემო დინების ბზარებიდან და შემაერთებლებიდან
წყალი ასევე გროვდება ქვემო დინების არხების მეშვეობით.
c. საძირკვლიდან წყალი გროვდება სადრენაჟე მილების მეშვეობით, რომლებიც
დაყენებულია კორიდორის ქვედა დინებაზე და მიემართება ქვედა დინების
არხებისკენ.
d. ბზარებიდან და შემაერთებლებიდან გაჟონილი წყალი საძირკვლიდან
გაჟონილ წყალთან ერთად ცალ-ცალკე იზომება მარჯვენა და მარცხენა
ნაპირებისთვის ქვედა დინების არხებში დაყენებულ სამკუთხედად ამოჭრილ
საგუბარებში.
4) ზედა და ქვედა დინების თითოეული სადრენაჟე მილიდან წყლის გაზომვა შეიძლება
მოხდეს ხელით (მანუალურად). იაშიო კაშხალზე, ინსპექტირების კორიდორში

მთლიანობაში 23 ზედა დინების სადრენაჟე მილი იქნა დაყენებული დაახლოებით 10
მეტრი რეგულარული ინტერვალით. ამან შესაძლებელი გახადა ასფალტის ზედაპირის
ბზარების მდგომარეობების იდენტიფიცირება, როცა 2011 წელს მოხდა ტოჰოკუ
მიწისძვრა. სინამდვილეში, იაშიო კაშხლის ასფალტის ზედაპირი მიწისძვრის შედეგად
დაიბზარა. გამოჟონილი წყალი დადასტურდა სამ სადრენაჟე მილში, რომლებიც
მდებარეობდა სწორედ ასფალტის ზედაპირის ბზარების ქვეშ როგორც მარჯვენა, ისე
მარცხენა ნაპირზე.
5) ყველა შეგროვილი წყალი ჩაიღვრება კაშხლის ქვედა დინების ბოლოში სადრენაჟე არხის
მეშვეობით.
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დიაგრამა 20 გაჟონვის საზომი მოწყობილობა ინსპექტირების კორიდორში

ასფალტის ზედაპირის შესახებ რეკომენდაციების რეზიუმე
შემდეგი რეკომენდაციები არის გაცემული, რომლებიც უნდა იქნეს გათვალისწინებული
ზედაპირის დიზაინისთვის დეტალური დიზაინის ეტაპზე:
a.

რომ განისაზღვროს ასფალტის საფარის ზედაპირის შესაბამისი სისქე,
გათვალისწინებული უნდა იქნეს თვისებები, მიღებული ლაბორატორიული და
საველე კვლევებიდან და შესრულდეს მოთხოვნების შესაბამისად.

b.

რომ შეფასდეს სადრენაჟე ფენის საჭირო სისქე სადრენაჟე შესაძლებლობების
თვალსაზრისით, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ასფალტის ზედაპირის
თითოეული ფენის გამტარუნარიოანობა.

c.

IPOE-მ აღნიშნა, რომ შეყვანის აჩქარების რეაგირების სპექტრი (0.1-0.2წმ)
გამოყენებული სეისმური ანალიზისთვის, განსხვავდება ნენსკრას კაშხლის
პრედომინანტური პერიოდისგან (0.7-0.9 წმ) IPOE აღნიშნავს, რომ ეს საკითხი
ხელმეორედ უნდა იქნეს განხილული დეტალური დიზაინის ეტაპზე; თუმცა,
წინამდებარე ანალიზი მიიჩნევა სარწმუნოდ ზომიერი დეფორმაციების
შესაფასებლად.

d.

ყურადღებით შეფასდეს ინსპექტირების კორიდორის ბეტონის შემაერთებელ
ბლოკებზე დაჭიმულობა (დეფორმაცია) მათ შორის, მიწისძვრის სიმძიმის
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ზეგავლენა. იმ შემთხვევაში, თუ გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ზდაჭიმვა
(დეფორმაცია) აღემატება დაჭიმულობით გამოწვეულ ჩავარდნას, (ზედაპირის
მასალის მაქსიმალურად დასაშვები დეფორმაცია(დაჭიმვა)), მაშინ საპასუხო ზომები
უნდა იქნეს მიღებული.
e.

იწარმოოს გათიშვის კედლის უსაფრთხოების შეფასება დეტალური დიზაინის
ეტაპზე. მას შემდეგ, რაც გადაწყდება გათიშვის კედლის ასაგები მასალის
შემადგენლობა, აუცილებელია, შეფასდეს ფიზიკური შესაძლებლობები, როგორიცაა,
მასალის ელასტიურობის მოდელი და სიძლიერე და მისი უსაფრთხოების
დასამტკიცებლად ჩატარდეს ხელმეორე ანალიზი.

f.

შემოწმდეს ჰიდროდინამიკური წნევის ზეგავლენა სეისმურ ანალიზზე დამატებითი
მასის გამოყენებით, თუ ეს შესაძლებელია.

g.

შემოწმდეს ტემპერატურა, ასფალტ-ბეტონის ჩავარდნის დაჭიმულობის ხარისხი და
დაჭიმვით გამოწვეული ჩავარდნა, რადგანაც
როგორც ჩანს, რთულია, EPC
დიზაინერის მიერ შემოთავაზებული მაქსიმალურად დასაშვები დეფორმაციის
(დაჭიმულობის) უზრუნველყოფა. აქედან გამომდინარე, შეიძლება საჭირო გახდეს,
სპეციალური მასალის გამოყენება, როგორიცაა პოლიმერულად მოდიფიცირებული
ასფალტი.

h.

დამტკიცდეს მიწისძვრის დროს ასფალტის ზედაპირის უსაფრთხოება დაძველებით
გამოწვეული ჩავარდნის მიმართ ციკლური დატვირთვის ტესტის მეშვეობით.

i.

ადეკვატურად მჭიდროდ დაიგოს ძირითადი ფენა ან ასფალტის ზედაპირის
საძირკველი ჰორიზონტალურად სანაპიროების მშენებლობის დროს და მჭიდროდ
(კომფაქტურად) ფერდობის მიმართულებით შვერილიდან გამოყვანილი როლიკით
ზუსტად დაგების წინ, იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული
დიფერენციალური დაგებები. ინსპექტირების კორიდორის საძირკველი უნდა იყოს
ერთიანი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული და ზედმეტი დეფორმაცია.

j.

ხელმეორედ შეფასდეს ზედაპირის ფენასთან დამაკავშირებელი ფენის საჭიროება
დაკავშირებული ფენების საზიარო ძალის ტესტირებით დამაკავშირებელი ფენით ან
მის გარეშე.

k.

იმაში დარწმუნება, რომ ასფალტის ზედაპირის წყალგაუმტარ ფენას გააჩნია როგორც
დიდი მოქნილობა, ასევე მცირე ჩამოშლა წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონისა,
ვინაიდან სქელმა ფენამ შეიძლება გამოიწვიოს ფერდობზე ასფალტის ჩამოცვენის
რისკის ზრდა.

l.

შესწავლილ იქნას უფრო მარტივი ფორმის გამოყენების შესაძლებლობა ასფალტის
ზედაპირის დამაკავშირებელი ნაწილისა კორიდორთან, რომელიც დასაშვებს ხდის
უფრო მარტივ კონსტრუქციას, რაც ამ ზონაში ზედაპირის ხარისხის ზრდას
გამოიწვევს.

m. კაშხლის შვერილთან ახლოს შუალედური სადრენაჟე ფენის ფორმის შეცვლა
მშენებლობის ეტაპის გათვალისწინებით.
n.

ზედაპირის სტრუქტურის დიზაინის შეცვლა შვერილის კედლის შემაერთებელ
ნაწილთან.

o.

ჰაერის ვენტილაციის ხვრელების დაყენება კაშხლის შვერილის არელაში გაჟონილი
წყლის დაუბრკოლებელი დრენაჟისთვის. სავენტილაციო ხვრელების მდებარეობა
უნდა განისაზღვროს დაბზარული ადგილების გათვალისწინებით MCE
შემთხვევაში.

p.
დაყენდეს სადრენაჟე ხვრელები ინსპექტირების
კორიდორის ქვედა დინების მხარეს,
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რათა თავიდან იქნეს აცილებული ასფალტის ზედაპირის ზურგის წნევა.
q.

ცალ-ცალკე გაიზომოს წყალი, გაჟონილი ასფალტის ზედაპირიდან, ბზარებიდან, ან
კორიდორის ბეტონის შემაერთებლებიდან და, ასევე, საძირკველში შეღწეული
გამონაჟონი წყალი.

3.5.6. წყალსაგდები
EPC კონტრაქტორმა შეაფასა ორი ალტერნატიული წყალსაგდების შედარებითი რისკები
(EPC ანგარიში L- 6768-B-SA-SP-GE-RA-001_000 წყალსაგდების ვარიანტების რისკის
შეფასება):
a) მარცხენა ნაპირზე ზედაპირული წყალსაგდები უჭიშკრო, ჭარბი ნალექებიანი
საგუბარითა და საფეხურებიანი ღარით;
b) მიწისქვეშა წყალსაგდები, რომელიც შეიცავს დახრილ შახტას და ოდნავ დახრილ
გვირაბს, რომელიც ქვედა გამოსასვლელზე ტრამპლინით ბოლოვდება.
რისკის შეფასებამ დაასკვნა, რომ: “ორივე ალტერნატიული ვარიანრი მიჩნეულია

ტექნიკურად დასაშვებად
პროექტისთვის.”

და

შესაძლოა,

მიღებულ

იქნას

წარმოდგენილი

2016 წლის ნოემბერში ქ. ლოზანაში გამართულ დიზაინის შესახებ შეხვედრაზე გადაწყდა
წყალსაგდები გვირაბის ალტერნატიული ვარიანტის მიღება. თუმცა, აღიარებულ იქნა,
რომ სიბინძურის შეტანა ხის მორების ნარჩენებით და გვირაბის გამოსასვლელი
მონაკვეთის ფხვიერი მასალისგან აშენების საკითხები, მოითხოვს ყურადღებით
შეფასებას და დიზაინს.
IPOE -მ ახლა განიხილა წყალსაგდების ძირითადი დიზაინი, შემუშავებული შემდეგში:
•

“ჰიდრავლიკური სტრუქტურები_ტექნიკური ანგარიში”
(EPC ანგარიში L6768-B-HY-GE-GE-TR-002_004 დათარიღებული 2016 წლის დეკემბრით);

•

“რისკის შეფასება წყალსაგდების ბლოკირებისთვის_ტექნიკური ანგარიში” (EPC
ანგარიში L-6768-B-SA- SP-WE-RA-001_000 დათარიღებული 2016 წლის
დეკემბრით);

•

ნახაზები კონსტრუქციის დამხმარე მოწყობილობებისთვის წყალსაგდები
გვირაბის ქვედა დინების მონაკვეთზე და ქვედა გამოსასვლელზე;

•

გეოლოგიური პროფილი გამათანაბრებელი გვირაბის გასწვრივ.

IPOE მხარს უჭერს წყალსაგდები გვირაბის გამოყენებას ქვემოთ ჩამოთვლილ პირობებში:.

მდინარის ჩამონატანი მორების ნარჩენებისგან დაცვა ხის ნარჩენებისგან დაცვა
EPC ჯგუფმა აღიარა ადეკვატური ზომების მიღების მნიშვნელობა წყალსაგდები
გვირაბში სიბინძურის შეტანის პრევენციისთვის მდინარის ჩამონატანი მორებით
შექმნილი ბარიერის ხელსაწყოს გამოყენებით. რადგანაც მდინარის ჩამონატანი მორებით
შექმნილი ბარიერი არის დეტალური დიზაინის საკითხი, ის იმსახურებს IPOE-ს
კომენტარს, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ეს არის მნიშვნელოვანი კაშხლის უსაფრთხოების
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დაცვისთვის. მორების ნარჩენები შეიძლება მივიდეს წყალსაგდებთან ორნაირ_
მოტივტივე და ნახევრად ჩაძირულ მდგომარეობაში. შემუშავებული წყლის დონეს
(1433მ. ზღვის დონიდან) 3 მეტრით გადააჭარბებს წყლის ხარჯი წყალსაგდების
შვერილის ზემოთ. (1430მ. ზ/დ). აქედან გამომდინარე, მოტივტივე მორების გროვამ უნდა
შეძლოს აღკვეთოს ნახევრად ჩაძირული მორების გასვლა წყალსაგდებში. მდინარის
ჩამონატანი მორებით შექმნილი ბარიერების მაგალითები, რომლებიც არსებობს
ნახევრად ჩაძირულ მასალასთან გასამკლავებლად, განსაკუთრებით დამახასიათებელია
ამაზონის რეგიონისთვის სამხრეთ ამერიკაში, სადაც იგი დამზადებულია რკინის
ჩარჩოებისგან, რომელიც კიდია ვერტიკალურად და ჩერდება მოტივტივე მორების მიერ.
მორებით შექმნილი ბარიერის მნიშვნელოვანი როლის განხილვისას მოცემულია
გაფრთხილება,
გათვალისწინებულ
იქნეს
ორი
პარალელური
ბარიერით
უზრუნველყოფა, სადაც ერთი მოქმედებს, როგორც გაუთვალისწინებელი ღონისძიება.
ასევე საჭირო იქნება ზომების უზრუნველყოფა მოტივტივე მორების ნარჩენების
მოძიებისა
და
მათი
მოშორებისა
პროექტის
გრძელვადიანი
უსაფრთხო
ფუნქციონირებისათვის.
IPOE აღნიშნავს EPC ჯგუფის მიერ ჩატარებული შეფასებას სცენარისთვის, სადაც
დაბინძურების გამო წყალსაგდების შესაძლებლობა შემცირებულია 50%-ით.
დამოუკიდებელი ქვედა გამოსასვლელის მნიშვნელობა აღიარებულია, როგორც იმ
სცენარში, სადაც ქვედა გამოსასვლელს შეუძლია უზრუნველყოს ავარიული სიტუაციის
განმუხტვის შესაძლებლობა, რათა დაეხმაროს ექსტრემალური წყალდიდობების
გატარებაში.
ქვედა დინების გვირაბის მონაკვეთი
როგორც ზემოთ აღინიშნა, წყალსაგდები გვირაბისგან დამოუკიდებელი ქვედა
გამოსასვლელის გვირაბის არსებობა მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ღონისძიებაა
ნენსკრაზე. მაშასადამე, ორი გვირაბისთვის მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება
დამოუკიდებლები იყონ ერთმანეთისგან. IPOE შეშფოთებულია, რომ ორი გვირაბის
დღევანდელი მოწყობის სისტემა_ ერთმანეთთან მიახლოება ქვემო დინების მონაკვეთზე
(დიაგრამა 21) ზღუდავს მათ დამოუკიდებლობას. ვიანიდან ქვემო დინების მონაკვეთები
შენდება ფხვიერი მასალაზე, ადგილობრივი მოძრაობა წარმოიშობა მიწისძვრის ან
დასახლების გამო და მაშინ ორივე გვირაბი, სავარაუდოდ, ერთდროულად განიცდის
ზემოქმედებას. თუ ამ ორი გვირაბის გამოსასვლელი განცალკევებულია, მაშინ ეს რისკი
მცირდება. აქედან გამომდინარე, IPOE გვთავაზობს შემდგომ მსჯელობას წყალსაგდები
გვირაბის გასწორების შესახებ. ეს განხილულია შემდგომ 3.6.3.სექციაში.
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დიაგრამა 21 ქვედა გამოსასვლელის და წყალსაგდები გვირაბის ქვედა დინების ზონა
რეკომენდაციები
a.

IPOE მხარს უჭერს წყალსაგდები გვირაბის კონცეფციას, მაგრამ თავაზობს შემდგომ
განხილვას გვირაბის გასწორებისთვის)~, რათა უზრუნველყოფილი იყოს
დამოუკიდებლობა წყალსაგდებსა და ქვედა გამოსასვლელ გვირაბს შორის ქვემო
დინების ზონაში.

b.

მდინარის ჩამონატანი მორების ბარიერის დიზაინი უნდა ითვალისწინებდეს
ნახევრად ჩაძირული მორების ნარჩენების გატარების (გავსლის) რისკს. გარდა ამისა,
IPOE სთავაზობს, განიხილონ მეორე, სათადარიგო მორების ბარიერს, როგორც
გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გარემოებას.

c.

მორების ნარჩენების მოძიების და მოშორების შესაძლებლობა
უზრუნველყოფილი გრძელვადიანი ფუნქციონირებისთვის.

3.6.

უნდა

იყოს

ნაკრა კაშხალი

EPC გუნდმა განიხილა ნაკრაზე კაშხლის მოწყობა მისი ფუნქციონირების
გასაუმჯობესებლად,
რაც
ეხება
წინსაფრის
ექსპლუატაციის
საიმედოობის
უზრუნველყოფას, ნალექების მართვას, თევზის გასასვლელებს (თევზსატარებს) და
დინების კონტროლს, IPOE-მ განიხილა “ნაკრას კაშხალი – აღწერილობა და
ფუნქციონირება” ანგარიში (Ref xx L-6768-B-EN-NH-GE-MN- 001_000 აღწერილობა და
ფუნქციონირება)
პროექტის უსაფრხოებიდან და მოქნილი ფუნქციონირების პერსპექტივიდან
გამომდინარე, ორი ბრტყელი ჭიშკრის (რაბის) დამატება გადაწყდა, რათა შეჩერდეს
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წყლის გადაყვანა ნენსკრას წყალსაცავის მიმართულებით ‘’საჭიროების შემთხვევაში,
როდესაც ის უკვე სავსეა და იღვრება წყალსაგდების მეშვეობით’’_არის მნიშვნელოვანი
გაუმჯობესება.
ასევე ნალექების გადარეცხვა უფრო ეფექტურად იქნა განხილული.
ადგილობრივი დიზელის გენერატორით უზრუნველყოფა და UPS ჰიდრო-მექანიკური
მოწყობილობის ფუნქციონირებისათვის და ასევე, უკაბელო საკომინიკაციო სისტემა
მნიშვნელოვნად აძლიერებს ობიექტის ფუნქციონირებას.

3.7.

გვირაბები

3.7.1.

გადამცემი გვირაბი

გასწორება
გასწორების საკითხები განხილულ იქნა IPOE-ს პირველ, 2016 წლის მაისის ანგარიშში.
IPOE გასცა რეკომენდაცია, გვირაბის გადაადგილების შესახებ, რათა გაზრდილიყო
მანძილი სავარაუდოდ მაღალ ტექტონიკურ ალიბეკის დეფექტთან, რომელიც
უარყოფითად გადის მეტ-ნაკლებად პარალელურად გვირაბისკენ, ეშვება რა NE. მთავარი
ალიბეკის დეფექტი ასე გადის ახლოს გვირაბთან (კვეთს კიდეც მას), ვიდრე ის
გამოჩნდება რუქაზე, სადაც ის ჩანს ზედაპირზე.
გეოლოგიური რუქის ზოგადი სქემის გათვალისწინებით (L-6768-B-GS-TT-GE-DW001_000 თარღი 15.12.2016 და დიაგრამა 22) IPOE აღნიშნავს, რომ ორივე_ნაკრას
შესასვლელი ხვრელი და ნენსკრას გამოსასვლელი გადაადგილდა ზედა დინების
მიმართულებით, ხოლო ცენტრალური მწვერვალი (ვერტექსი) გადაადგილდა
ჩრდილოეთით, რათა გაიზარდოს მანძილი დეფექტამდე და ასევე, მინიმუმამდე
დავიდეს მაქსიმალური გადატვირთვა.
გეოლოგიური თვალსაზრისით, დღეს არსებული გასწორება შეიძლება კვალიფიცირდეს,
როგორც ოპტიმალური, იმის გათვალისწინებით, რომ გასწორების ქვეპარალელიზმი და
მთავარი გეოლოგიური მოდელი ნიშნავს, რომ დეფექტური კლდის მასების ზონებმა, თუ
მათ გვირაბი შეეხო, შეიძლება მასზე კვლავ მოახდინონ გავლენა გრძელ დისტანციაზე,
მაგრამ ეს უხერხულობა არ შეიძლება იქნეს თავიდან აცილებული.
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GS-TT-GE-DW-001_000, თარიღი 15.12.16)
დიაგრამა 23გეოლოგიური პროფილის მონაკვეთი ყოფილ გადაცემის გვირაბის
გასწორების შესახებ

კიდევ ერთი კომენტარი ეხება ჭაბურღილს
BH-203 (დიაგრამა 23) რომელიც დაგეგმილია ნაკრა პორტალის მხარეს გვირაბის
გადაკვეთის გამოსაკვლევად. IPOE-ს მო
საზრებაა, რომ გვირაბის სიღრმის გათვალისწინებით, ასეთი ჭაბურღილი_როგორც ეს
დახაზულია პროფილზე_ძნელად თუ იძლევა რაიმე სახის სასარგებლო ინფორმაციას.
დეფექტის სიღრმისეული ექსტრაპოლაცია რამდენიმე ასეულ მეტრზე უკიდურესად
რთულ ამოცანას წარმოადგენს. ვინაიდან ძვლივს იქნება შესაძლებელი გაიბურღოს ის
გვირაბის სიღრმეში და ნაკლებად სარწმუნოა, შეეხო დეფექტს გვირაბის ფასადის ახლოს.
გაცილებით უფრო ეფექტური იქნება, ჩატარდეს კვლევა გათხრის განმავლობაში ბურღვის
საშუალებით TBM-ის წინ ამ ზონასთან მიახლოვებისას.
მშენებლობის საკითხები
IPOE აღნიშნავს, რომ მას შემდეგ, რაც მოხდა ცვლილება ორმაგ-დამცავიანი TBM-დან
სეგმენტურად ჩაწყობილი ღია TBM-ით, პროექტი გადაერთო კვლავ უწინდელ, ორმაგდამცავიან
TBM-ზე. IPOE მხარს უჭერს არჩევანს ორმაგ-დამცავიანი TBM-ისა
სეგმენტური ჩაწყობით, ვინაიდან ის უზრუნველყოფს გვირაბის უსაფრთხოების
გაზრდას დიდი ხნის განმავლობაში. ვინაიდან ახლა ორივე გვირაბი (გადაცემის და
მთავარი მიმყვანი უნდა გაითხაროს ერთნაირად; შემოთავაზებულია, მიმართონ 3.7.2
განყოფილებას, რომელიც ეძღვნება მთავარ გვირაბს შემდგომი კომენტარებისათვის.
მთავარი სამშენებლო რეკომენდაციები, იმაზე უფრო ნაკლებ კრიტიკულიც კი, ვიდრე
ღია TBM-ისთვის, იქნება, ორივე გვირაბისთვის, რომ TBM წინასწარ დაყენებული
საბურღი აღჭურვილობის საშუალებით, შესაძლებელს ხდის, საკმარისად გრძელი
ჭაბურღილის კვლევას მანქანის წინ (მინიმუმი შეიძლება იყოს ერთი დღით გასწრების
პროგრესი) ეს აღკვეთს მოულოდნელ შეღწევას გეოლოგიურად ძლიერ მორღვეულ
ზონაში (დეფექტურ ზონაში, ძლიერ წყალშემცველ ფენაში და ა.შ) და უზრუნველყოფს
ასეთი ზონის პრევენციისა და ადეკვატური დამუშავების საშუალებას. (გრუნტირება,
დრენაჟი და ა.შ.).

3.7.2.

მთავარი მიმყვანი გვირაბი

რისკის შეფასების ანგარიში, რომელიც ეხება მთავარ გვირაბს, განახლებულ იქნა და
თარიღდება 14.12.16.
დეტალურ განხილვამდე აღნიშნულია, რომ მიღების არეალის გარდა სიღრმის
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გამოკვლევა (ჭაბურღილები) დღესდღეობით ჯერ არ ჩატარებულა ამ გვირაბის
გათანაბრების გასწვრივ. ამიტომაც, კომენტარები რჩება ზოგად დონეზე, თუმცა,
დაგეგმილი კვლევებიდან არაფერია კრიტიკის ობიექტი.
ზოგადი შენიშვნა, განსაკუთრებით გადაცემის გვირაბთან შედარებისას არის ის, რომ
მთავარი გვირაბი გადაკვეთს გაცილებით უფრო მეტ ცვალებად გეოლოგიას და რომ მისი
გასწორება, პრაქტიკულად, ძირითადი ნაგებობის პერპენდიკულარულია. რთული
გეოლოგიის გათვალისწინებით, ეს არის ძირითადად ხელსაყრელი მდგომარეობა,
რადგანაც ეს ნიშნავს, რომ დეფექტური ზონები, რომლებიც ზოგადად, მთავარი
ნაგებობის პარალელურია, გადაიკვეთება უმოკლეს შესაძლო მანძილზე.
რაც შეეხება ნებისმიერ გვირაბს, ერთი აღსანიშნავი რისკია, მოულოდნელად შეაღწიო
გეოლოგიურად ან ჰიდროგეოლოგიურად მორღვეულ ზონაში. რაც შეეხება, გადაცემის
გვირაბს, ან უფრო მეტსაც კი, ცვალებადი გეოლოგიისა და რამდენიმე დეფექტური ზონის
გადაკვეთის გამო, მთავარი გვირაბისთვის მნიშვნელოვანია, TBM-ის წინ გაკეთდეს
საპილოტე ჭაბურღილები, განსაკუთრებით მაშინ, როცა მოსალოდნელია ტექტონიკურ
ზონებთან შეხება. და კვლავ, რაც შეეხება გადაცემის გვირაბს, TBM-ს მოუწევს,
გაითვალისწინოს ნიადაგის გასაუმჯობესებელი ზომები TBM-ის წინ, განსაკუთრებით
დრენაჟი და გრუნტირება. ასეთი ჭაბურღილები ასევე უნდა დაიგეგმოს, როდესაც
საჭიროა TBM -ის დიდ ხანს გაუნძრევლად დგომა (ტექნიკური მომსახურება) რათა
თავიდან იქნეს აცილებული ასეთი უძრავი სადგომების მოთავსება განსაკუთრებით
არასასურველ ზონებში.
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TBM -ის შუნტირება (შემოტარება) ნახსენებია EPC გუნდის მიერ, როგორც უკიდურესი
ზომა, მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ დანადგარი გაიჭედება მოულოდნელად,
შეკუმშულ ზონაში. ასეთი შუნტირება, თუმცა, დიდ დროს მოითხოვს, ტექნიკურად
რთულია და შესაბამისად, ძვირი ვარიანტია (განსაკუთრებით, ორმაგი დაცულობის
TBM-ისთვის სეგმენტური წყობით). შუნტირება თავის მხრივ, საჭიროებს, რომ მძიმე
კონსტრუქციული ზომები იქნეს გამოყენებული TBM-ის ჩაჭედილ თავთან ახლოს. ასეთი
შუნტირების აუცილებლობის თავიდან აცილება კიდევ ერთი მიზეზია, მანქანაზე ადრე
ჩატარდეს ჭაბურღილით გამოკვლევა, თითქმის სისტემატურად, კრიტიკულ ზონებში.
რაც შეეხება წყლის დანაკარგს წნევის
გვირაბებში, ერთი ‘’ცერა თითის
წესი’’(მაგ:ტალობრეს
წესი
საფრანგეთში) არის, რომ არანაირი
განსაკუთრებული ზომები არ უნდა
იქნეს მიღებული, მანამ, სანამ
გადატვირთვა
არის
თანაბარი
შინაგან
წნევასთან,
რომელიც
გამოხატულია მეტრებში წყლის
თავზე და რომ ლატერალური
მანძილი
ფერდობამდე
2.5-ჯერ
აღემატება ამ წნევას. მთავარი
მიმყვანი
გვირაბის
გასწორების
ძირითად ნაწილზე ეს პირობები
კომფორტულად არის დაცული.
თუმცა,
IPOE
ყურადღებას
ამახვილებს სექციაზე ჯაჭვოვანი
09+500 დიაგრამის 24 ირგვლივ).
სადაც გადატვირთვა, ისევე, როგორც
ლატერალური
მანძილი
ფერდობისკენ, ახლოა ‘ზღვართან’’.

დიაგრამა
24
განყოფილება
15.12.16)

გეოლოგიური
პროფილის
(L-6768-B-GL-HR-GE-DW-002_002,

გარდა ამისა, ეს სექცია ახლოსაა პოტენციურად გამტარ სტრუქტურასთან, რომელსაც
გეოლოგიურ რუქაზე ქვია ‘’წინა საყრდენი’’. მკაცრად რეკომენდირებულია ამ ზონის
გათვალისწინება ჭაბურღილური კვლევისთვის. ასეთი კვლევების შედეგებმა,
შეიძლება, გამოიწვიოს უმნიშვნელო ხელახალი გასწორება, ან იმ წერტილის
გადაადგილების მიერ, სადაც გვირაბი იცვლის მიმართულებას ქვედა დინების
შემდგომ, ან, მაშინ, თუ ის მეტისმეტად ახლოს ხვდება დეფექტურ ზონასთან,
უმნიშვნელოდ ცვლის რა გვირაბის აზიმუტს ამ წერტილის ზედა დინებასთან.

რაც შეეხება შემდგომ ჭაბურღილების
კვლევას, როგორც გადაცემის გვირაბი
იყო
ზემოთ
ხსენებული,
IPOE
ყურადღებას
ამახვილებს
ძალიან
შეზღუდულ ინფორმაციაზე, რომელიც
შეიძლება მოპოვებულ იქნეს ‘’მოკლე’’
ჭაბურღილებიდან,
რომლებიც
მსგავსია
გეოლოგიურ
სექციაზე
დახაზულისა, (იმ შემთხვევებშიც კი,
თუ ისინი 200-300 მეტრზე ღრმაა),
რომლებიც კვეთენ დეფექტურ ზონებს
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ასობით მეტრზე გვირაბს ზემოთ.
როგორც უკვე აღინიშნა, ამ ტიპის
სიღრმისეული
ექსტრაპოლაციით
მოპოვებული
ინფორმაცია
უკიდურესად
მნიშვნელოვანია,
განსაკუთრებით,
სადაც
მოსალოდნელი დეფექტური ზონები,
სავარაუდოდ,
ყოფს
სიღრმეს
(დიაგრამა 25)
გარდა ამისა, ასეთი “ზერელე“ კვლევა ძნელად თუ იძლევა რაიმე სასარგებლო
ჰიდროგეოლოგიურ ინფორმაციას. ამიტომ, რეკომენდაცია გაიცა, ხელმეორედ
განიხილონ ეს ასპექტები დაგეგმილი ჭაბურღილების მდებარეობის, მიმართულების
და სიღრმისა, მთავარი მიმყვანიგვირაბის გათანაბრების გასწვრივ.
IPOE ასევე აღნიშნავს, რომ მისთვის მისაღებია EPC გუნდის მიერ ჰიდროგეოლოგიის
საბაზისო მონიტორინგი და ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ ბუნებრივი წყაროების
მონიტორინგი უნდა დაიწყოს გათხრებამდე სულ მცირე, ერთი წლით ადრე
რეკომენდაციები
a. IPOE მხარს უჭერს ორმაგი დაცულობის TBM არჩევანს, სეგმენტური წყობით,
ვინაიდან ის უზრუნველყოფს გვირაბის უსაფრთხოების გაზრდას მშენებლობის
განმავლობაში და გრძელვადიან პერსპექტივაში.
b. IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ კვლევა და ნაგებობის დაყენება
(გრუნტირებისთვის
და/ან
დრენაჟისთვის)
უზრუნველყოფილია
TBM
დანადგარებზე.
c. IPOE აღნიშნავს შეზღუდულ სასარგებლო ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება
შეგროვდეს ზედაპირიდან გაბურღული ჭაბურღილებიდან, როცა შედეგები უნდა
იყოს ექსტრაპოლირებული დიდ სიღრმეებზე.
ასეთი ჭაბურღილები არც
გამორიცხავს კვლევის აუცილებლობას TBM -ის წინ და არც ზუსტი პროგნოზირების
საშუალებას იძლევა, თუ როდის უნდა გაკეთდეს ეს უკანასკნელი.

3.7.3.

ქვედა გამოსასვლელი და წყალსაგდები გვირაბი

ვინაიდან ერთმანეთთან ძალიან ახლოს იმყოფებიან, ეს ორი გვირაბი გეოლოგიური
თვალსაზრისით ერთად განიხილება. კომენტარები ეხება ორივე გვირაბის გამოსასვლელ
ზონებს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შემავალი პორტალების ან ძირითადი ქანების გათხრისას
არ წამოიჭრება რაიმე შეზღუდვა ან სირთულე, მაგრამ ეს უკანასკნელი მიჩნეულია, რომ
არ არის განსაკუთრებული.
გვირაბების გასწორება
ორივე გვირაბის გასწორება მათი ქვედა დინების ნაწილში, არის ძალიან დაქანებული
ფერდობზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეხმარება ნაკადების უსაფრთხო რესტიტუციას
(დაბრუნებას) მდინარეში ტრამპლინის ნაგებობის მეშვეობით, შედეგები მშენებლობის
თვალსაზრისით შემდეგია:
•

ორივე გვირაბი უნდა გაითხაროს რბილ ზედაპირიან მასალაში, შესაძლოა, მათ შორის
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იყოს ბლოკები (გეოლოგიური პირობების ახლანდელი ცოდნის მიხედვით);
•

გათხრა უნდა იწარმოოს რბილ ნიადაგზე (მიწაზე) მნიშვნელოვან სიგრძეზე: 250მ
მოწოდებული პროფილის მიხედვით, მაგრამ ის შეიძლება იყოს უფრო გრძელი,
ვინაიდან გეოლოგიური პროფილები ჯერ არ არის მხარდაჭერილი დეტალური
კვლევევით;

•

რბილი ნიადაგიან ძირითად ქანებამდე ჩაღწევა, სავარაუდოდ, იქნება ძალიან ირიბი
(დახრილი) ორივე_ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ დონეზე, იმ შედეგით, რომ
შესაძლოა, იქ იყოს გრძელი მონაკვეთი (შესაძლოა 50მ) გვირაბებისა, რომელიც უნდა
გაითხაროს ერთ მხარეს რბილ მიწაზე (ექსკავატორით) და მაგარ კლდეზე მეორე
მხარეს (შერეული ზედაპირი), რომ არ ვისაუბროთ სამშენებლო ღონისძიებებზე,
როგორიცაა რეაქტიული გრუნტირება, რომელიც მისაღები იქნება ძალიან ცვალებად
პირობებში.

ჭაბურღილების შედეგები შეიძლება იყოს ექსტრაპოლირებული გეოლოგიური
სტრუქტურის თვალსაზრისით, მაგრამ ასეთი ექსტრაპოლირება ხდება საშიში, როდესაც
ძირითადი ქანის ზედაპირს ეხებიან. ძირითადი ქანის (საძირკველის) ზედაპირის ფორმა
იმართება ეროზიის მიერ და შეიძლება დაექვემდებაროს ძლიერ და მოულოდნელ
ვარიაციას მოკლე მანძილზე. როგორც IPOE-მ გაიგო, ჩატარდა რამდენიმე გეოფიზიკური
კვლევა. ასეთი კვლევები, რა თქმა უნდა, ჭკვიანურია, მაგრამ საჭიროებს, რომ იყოს
“შერჩეული’’
(დაკალიბრებული) ჭაბურღილებით კვლევის მიერ,
ვინაიდან
გეოფიზიკოსებს არ შეუძლიათ, ზუსტად აღმოაჩინონ მოულოდნელი ცვლილებები.
გარდა ამისა, “გამომავალი ზონები“ ორივე გვირაბისა მდებარეობს ორი გვირაბის ძირში,
რაც ჩანს, მიდრეკილნი არიან ღვარცოფებისკენ.
როგორც უკვე აღინიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ ეს ორი გვირაბი იყოს ერთმანეთისგან
დამოუკიდებელი ქვედა გამოსასვლელით, რომელიც მოქმედებს როგორც წყალსაგდების
საავარიო ექსტრემალური გარემოებების დროს. ეს ელემენტები, გეოლოგიური და
უსაფრთხოების პერსპექტივის თვალსაზრისით, გვთავაზობს, რომ ამ ორი გვირაბის
გასწორება შემდგომ უნდა იქნეს ოპტიმიზირებული, დამატებით კვლევებზე
დაყრდნობით. აღიარებულია, რომ წყალსაგდები გვირაბის იდეალური ჰიდრავლიკური
ფუნქციონირებისთვის, უნდა იყოს სწორი გეგმა. IPOE გვთავაზობს, რომ წყალსაგდები
გვირაბის გასწორება განხილულ იქნეს, რათა მიიღოს ამ ორმა გვირაბმა პრაქტიკული
დამოუკიდებლობა, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ, 26 დიაგრამაზე.
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.
დიაგრამა 26 წყალსაგდები გვირაბის შესაძლო
ალტერნატივა
(პროფილი:
მხოლოდ
ქვედა გამოსასვლელი)
მშენებლობის მეთოდები
რაც შეეხება მშენებლობის მეთოდებს, ერთი მოსაზრებაა, რომ რეაქტიული გრუნტირება
არის ეფექტური, მაგრამ მძიმე მეთოდი, რომელიც კარგადაა ადაპტირებული ასეთი ტიპის
დაბალი სიმკვრივის რბილ ნიადაგზე. თუმცა, ის მოითხოვს დიდ დროს და ძვირია.
IPOE შემდგომ აღნიშნავს, რომ არანაირი სპეციალური დამუშავებაა არაა
გათვალისწინებული გვირაბის საძირკვლის ქვეშ, ასევე დაფუძნებულია სუსტ მასალაზე,
რომელსაც შესაძლოა საბოლოოდ დასჭირდეს ვერტიკალური რეატიული კოლონები, სულ
მცირე საძირკვლის ორივე მხარეს.
ამ რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, IPOE სვამს კითხვას, თუ იქნა გათვალისწინებული
მიწის ზედაპირიდან გვირაბის ზონის რეაქტიული გრუნტირება, როგორც ალტერნატივა,
რომელიც შეიძლება სრულად განხორციელდეს გათხრამდე.
რეკომენდაციები
a. IPOE გვთავაზობს
წყალსაგდები გვირაბის გასწორების ხელმეორედ განხილვას
შემდგომ და დეტალურ გეოლოგიურ კვლევასთან თანხვედრაში.
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3.8.

სადაწნეო მილსადენი და ელექტროსადგური

ბუნებრივი კატასტროფების რისკი
თავის პირველ ანგარიშში
(2016წ. მაისი) IPOE-მ აღნიშნა პოტენციული
ღვარცოფების_ბუნებრივი კატასროფების რისკი ელექტროსადგურზე და სადაწნეო
მილსადენის საფუძველში. EPC გუნდმა შესაბამისად, გადაადგილა ელექტროსადგურის
ქვედა დინება ამ რისკის თავიდან ასაცილებლად. სექტემბრის სემინარზე IPOE უფრო
მეტად იყო ინფორმირებული, რომ სადაწნეო მილსადენის გადაკვეთა ქედსა და
ელექტროსადგურს შორის მოხდება მიწისქვეშ და აქედან გამომდინარე, დაცული იქნება
ბუნებრივი კატასტროფებისაგან.
რაც შეეხება სადაწნეო გვირაბს, ჯერ-ჯერობით შეზღუდული გეოლოგიური
ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი დაშვების შეზღუდვის გამო. თუ გავითვალისწინებთ
რუქაზე კონტურულ ხაზებს (EPC ანგარიში L-6768-B-GS-PN-GE-DW- 001_000), ქედზე
გათანაბრება,
ჩანს,
კარგად
ადაპტირებულია
ტოპოგტაფიულად.
თუმცა,
მშენებლობისთვის, დაგეგმილ ჭაბურღილებთან ერთად, დეტალური გეოლოგიური
რუქა იქნება საჭირო, სადაც განსაკუთრებით ნაჩვენებია კლდოვანი გამოვლინებები და
საბოლოოდ ლოკალიზებული ან ზედაპირზე პოტენციურად არამდგრადი ან ფხვიერი
ქანების ჩამოშლის ზონები.

3.9.

პროექტის რისკის შეფასება

ძირითადი დიზაინის განვითარების პროცესის განმავლობაში EPC გუნდმა გააკეთა
შემოთავაზებული ჩარჩოს მონახაზი, რათა დაესრულებინა ძირითადი უსაფრთხოების
რისკის შეფასება ნენსკრას ჰიდროელექტროსადგურის პროექტისა მთლიანობაში. ესაა
კლასიკური რისკის მეთოდოლოგია, სადაც რისკი=ალბათობა x ზარალი და ეს ზარალი
ფასდება ადამიანის სიცოცხლის რისკის საფუძველზე. IPOE-ს ესმის, რომ EPC
კონტრაქტორი ჯერ ისევ ადგენს რისკების ნუსხას და შემოთავაზებული
შემამსუბუქებელი ზომები ხორციელდება. IPOE-მ გასცა რეკომენდაცია, რომ ეს
დოკუმენტი დასრულდეს და წარდგენილ იქნას დიზაინის პაკეტის ფარგლებში ,
მიწოდებული მფლობელისთვის საბოლოო ძირითადი დიზაინის წარდგენის დროს.
თუმცა, რადგანაც ეს არაა შესაძლებელი დეკემბრის საბოლოო ძირითადი დიზაინის
ანგარიშში, IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ პროექტის რისკის შეფასების ანგარიში
დასრულდეს დეტალური დიზაინის დაწყების ეტაპამდე ისე, რომ მფლობელმა შეძლოს,
თვალყური მიადევნოს შემოთავაზებული რისკების შემცირების ღონისძიებების
განხორციელებას.
IPOE დაბეჯითებით უჭერს მხარს, გაგრძელდეს დაკვირვება პროექტის რისკების
მართვაზე დეტალური დიზაინიდან მშენებლობის პროცესამდე და ასევე
ფუნქციონირების ეტაპზეც. IPOE გასცემს რეკომენდაციას, რომ პროექტის მფლობელმა
დეტალურად განიხილოს დასრულებულ რისკის შეფასება ობიექტის ექსპლუატაციაში
გაშვებამდე, რათა დარწმუნდეს, რომ მიღწეულია სრული შესაბამისობა რისკების
შემამსუბუქებელ ზომებთან. აქედან გამომდინარე, გაცემულია რეკომენდაცია, რომ
რისკების ნუსხა შეინახოს და განახლდეს პროექტის მთელი ფუნქციონირების
განმავლობაში.
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რეკომენდაციები
a. IPOE გასცემს რეკომენდაციას, რომ პროექტის რისკის შეფასების ანგარიში
დასრულდეს დეტალური დიზაინის დაწყების ეტაპამდე ისე, რომ მფლობელს
შეეძლოს, თვალყური მიადევნოს
შემოთავაზებული რისკების შემცირების
ღონისძიებების განხორციელებას.
b. IPOE კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის რეკომენდაციას, რომ პროექტის
მფლობელმა დეტალურად განიხილოს რისკის შეფასების დასრულებული ანგარიში
ობიექტის ექსპლუატაციაში გაშვებამდე, რათა დარწმუნდეს, რომ მიღწეულია სრული
შესაბამისობა რისკების შემამსუბუქებელ ზომებთან.

3.10.

საგანგებო სიტუაციებისთვის მზადყოფნის გეგმა

IPOE ამტკიცებს EPC კონტრაქტორის შემოთავაზებას, რომ საგანგებო სიტუაციებისთვის
მზადყოფნის გეგმა (EPP) იქნება ადგილზე წყალსაცავის ადრეული გენერაციამდე სულ
მცირე, 1 წლით ადრე.
IPOE გასცემს რეკომენდაციას, რომ EPP მზადაა, მოიცვას შემდეგი ეტაპები:
•
•
•

მდინარის მიმართულების შეცვლა (დივერსაცია);
ოპერირება პირველი დატბორვის განმავლობაში;
გრძელვადიანი ოპერირება.

IPOE აღნიშნავს კაშხლის შესვენების ანალიზის ჩატარების მნიშვნელობას, რაც უნდა
მომარაგდეს EPP-ით. კაშხალის შესვენების ანალიზისას გათვალისწინებულ უნდა იყოს
ზეგავლენა ხიდებზე, ქვედა დინების სხვა ინფრასტრუქტურაზე ნენსკრას კაშხალისა,
ენგურის კაშხალისა და ასევე, გათვალისწინებულ უნდა იქნას ენგურის ქვედა ნაკადის
კაშხალზე პოტენციური ზეგავლენა.
IPOE ასევე გასცემს რეკომენდაციას, რომ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
ქვედა გამოსასვლელის ფუნქციონირების წესების დადგენას და უსაფრთხოების
ღონისძიებებს, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ძალიან მაღალი ნალექების პოტენციალი არ
მოახდენს ზეგავლენას ქვედა დინების დასახლებების უსაფრთხოებასა და
ინფრასტრუქტურაზე. ქვედა გამოსასვლელის გაუმართავ ფუნქციონირებაზე საპასუხო
ზომებს უნდა მოიცავდეს EPP.
კაშხლის მონიტორინგი არის მნიშვნელოვანი და წარმოადგენს EPP-ისადა O&M-ს
შემადგენელ ნაწილს. აპარატურის გეგმა უნდა მომზადდეს, როგორც დეტალური
დიზაინის ნაწილი და უნდა უზრუნველყოს შემოთავაზებული აპარატურის გეგმა,
სექციები, დეტალები და ექსპლუატაციის პირობები. ამ გეგმამ ასევე უნდა
უზრუნველყოსე გამოყენების სიხშირე და მექანიზმების ღირებულება და უნდა
უკავშირდებოდეს EPP და O&M-ს.
რეკომენდაციები
a. IPOE ამტკიცებს EPC კონტრაქტორის შემოთავაზებას, რომ საგანგებო
სიტუაციებისთვის მზადყოფნის გეგმა (EPP ადგილზე იქნება წყალსაცავის ადრეულ
გენერაციამდე სულ მცირე, 1 წლით ადრე;
b. კაშხლის გაჩერების ანალიზისას გათვალისწინებულ უნდა იყოს ზემოქმედება
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ხიდებზე, ნენსკრას და ენგურის კაშხლების ქვედა დინების ინფრასტრუქტურაზე, და,
ასევე, გათვალისწინებულ უნდა იყოს პოტენციური ზეგავლენა ენგურის კაშხლის
ქვედა დინებაზე.
c.IPOE გასცემს რეკომენდაციას, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ქვედა
გამოსასვლელის ფუნქციონირების წესების დადგენას და უსაფრთხოების ზომებს, რათა
დარწმუნებულნი ვიყოთ, რომ ძალიან მაღალი ნალექების პოტენციალი არ მოახდენს
ზეგავლენას ქვედა დინების დასახლებებსა და ინფრასტრუქტურაზე. ქვედა
გამოსასვლელის გაუმართავ ფუნქციონირებაზე საპასუხო ზომებს უნდა მოიცავდეს EPP.
d. აპარატურის გეგმა უნდა მომზადდეს, როგორც დეტალური დიზაინის ნაწილი და
უნდა უზრუნველყოს შემოთავაზებული აპარატიურის სქემა, სექციები, დეტალები და
ექსპლუატაციის პირობები, ამ გეგმამ, ასევე, უნდა უზრუნველყოს გამოყენების სიხშირე
და მექანიზმების ღირებულება და უნდა უკავშირდებოდეს EPP და O&M-ს.

4. სოციალური მიმოხილვა
სოციალური მიმოხილვა ჩატარდა IPOE-ს წევრის, ფრედერიკ ჯოვანეტის მიერ
(სოციალური და განსახლების სპეციალისტი) იგი აგებულია შემდეგი ძირითადი
თემების გათვალისწინებით:
•

ESIA პროცესი და დოკუმენტაცია;

•

სამუშაო ძალა;

•

თემის უსაფრთხოება (და დაცვა);

•

მიწის შესყიდვა და განსახლება;

•

მკვიდრი მოსახლეობის პოლიტიკის პოტენციური გამოყენება;

•

კულტურული მემკვიდრეობა.

ეს მიმოხილვა ეფუძნება ESIA კონსულტანტის მიერ მომზადებულ პაკეტს SLR
(პროექტის ვერსიები ათ ტომად მიეწოდა IPOE-ს 2016 წლის დეკემბერსა და 2017 წლის
იანვარში).ESIA-ს ათი ტომი შემდეგია:
1. არატექნიკური რეზიუმე (NTS);
2. პროექტის განმარტება;
3. სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასება (SIA);
4. ბიოლოგიური მრავალფეროვნება;
5. წყალი;
6. ბუნებრივი კატასტროფები და კაშხლის უსაფრთხოება;
7. დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა (SEP);
8. ეკოლოგიური და სოციალური დაცვის გეგმა (ESMP);
9. მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა (LALRP);
10. ერთობლივი (კუმულატიური) ზემოქმედების შეფასება (CIA).

4.1.

ESIA პროცესი და დოკუმენტაცია
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IPOE მიმოხილვა მოეწყო კრედიტორის მიერ განხილვის შემდეგ და IPOE-ს მიერ
განხილული პაკეტის ვერსიას კრედიტორისგან და მისი დამოუკიდებელი ინჟინრისგან
უკვე მიღებული ქონდა მთელი რიგი კომენტარებისა. შედეგად, IPOE-ს კომენტარები
შეზღუდულია. ESIA პაკეტი ყოვლისმომცველი და ძლიერია (კეთილგონივრულია) ის
ეხება ყველა პოტენციურ ეკოლოგიურ და სოციალურ საკითხს, რისკებს და ზეგავლენებს.
პირდაპირ იქნა შეთავაზებული IPOE-ს მიერ ESIA კონსულტანტისთვის, რომ პროექტის
უფრო მკაფიო განმარტება, მასთან ასოცირებული ობიექტებისაგან განსხვავებით,
გამართლებულია (ტომი 2 და NTS). თავისმრივ NTS არის მკაფიოდ, საკმაოდ კარგად
ილუსტრირებული და როგორც ჩანს, ესადაგება მიზანს, რომ მნიშვნელოვნად გაცხადდეს
და გაიმართოს შემდგომი კონსულტაციები, ექვემდებარება მთელ რიგ განმარტებებს
დაბალი კრიტიკულობისა, მოთხოვნილს პირდაპირ ESIA კონსულტანტისთვის IPOE-ს
მიერ. ESMP განსაკუთრებით კარგად აგებული და წარმოდგენილია.
დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა ESIA-ში ახლა კრიტიკულია, რადგანაც თემისა
და ზოგადად, დაინტერესებულ მხარეთა რეაქციები შემოთავაზებულ რისკის
შემცირების ზომებთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ შესაფასებელია. SEP მოიცავს
დებულებებს,
დაკავშირებულს
შემდგომ
კონსულტაციებთან,
ისინი
უნდა
განხორციელდეს, ESIA პაკეტის გასაჯაროვებისას, განსაკუთრებით იმ საკითხებში, რაც
ეხება SIA, და LALRP, ESMP, და ბუნებრივი კატასტროფების მოცულობას.
ამასთან დაკავშირებით, ვინაიდან IPOE აღიარებს, რომ საზოგადოებრივი შეხვედრები იმ
ძირითად თემებში, რომლებიც პოტენციურად დაზარალდებიან, სავარაუდოდ
აუცილებელია, IPOE მიიჩნევს, რომ “ღია კარის“ ფორმატი ასეთი კონსულტაციებისთვის
იქნება უფრო მეტად ხელისშემწყობი თემების სათანადო ჩართულობისთვის. ‘’ღია კარის’’
დღე თითოეულ ასეთ დაზარალებულ თემთან საშუალებას მისცემს დაზარალებული
თემის მცხოვრებთ:
• მიიღონ სიღრმისეული ინფორმაცია პროექტის პერსონალისგან პირისპირ, ან
პატარა ჯგუფის ურთიერთქმედების საშუალებით;
• გაეცნოს დოკუმენტაციას სრულ პაკეტთან ხელმისაწვდომობის მეშვეობით, ისევე,
როგორც გამარტივებული, მეგობრული ვერსიების მეშვეობით (NTS, პროექტის
ბროშურა, მოკლე “მიწის შესყიდვისა და კომპენსაციის სახელმძღვანელო’’), და
პოსტერები
და/ან
პრეზენტაციები,
ჩატარებული
ხელმისაწვდომი
კომპიუტერებით;
• კითხვებისა და პრეტენზიების წარდგენა პროექტის პერსონალის მიმართ, როგორც
საჭიროა.
როგორც საზოგადოებრივ შეხვედრებზე, ასევე ღია კარის დღეებზე, პროექტის
პერსონალმა უნდა დოკუმენტალურად წარმოადგინოს დაინტერესებული მხარეებისაგან
მიღებული უკუგების ინფორმაცია, დაზარალებული თემის წევრებისაგან შეუზღუდავი
ინფორმაციის შემცველობით. ეს უკუგების ინფორმაცია უნდა შევიდეს (რეზიუმეში)
განახლებულ SEP-ში და/ან უნდა გადაეცეს პირდაპირ კრედიტორს და IPOE-ს და უნდა
გასაჯაროვდეს.
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4.2.

სამუშაო ძალა

საქართველოს შრომის კოდექსი გადაიხედა 2013 წელს და წინა შრომის კანონის ბევრი
ხარვეზი, რომელიც არა ერთგზის იყო მითითებული საერთაშორისო პროფესიული
კავშირების ორგანიზაციების მიერ, მიუერთდა 2013 წლის შრომით კოდექსს. რადგანაც
პროექტი SIA (ტომი. 3) არ წარმოადგენს სისტემატურ განხილვას ან ამ ახალი შრომითი
რეგულაციების ხარვეზების ანალიზს ILO-ს კონვენციისა და კრედიტორის პოლიტიკის
წინააღმდეგ, SIA და ESMP მოიცავენ სანდო ზომებს ამ კონვენციებისა და პოლიტიკის
დასაკმაყოფილებლად. ძირითადი გამოწვევა იქნება (1) დაარწმუნონ, რომ ეს ზომები
განხორციელდება EPC კონტრაქტორის და ქვე-კონტრაქტორების მიერ და (2)
მოქმედებაში მოიყვანონ ოპერატიული უზრუნველყოფის მექანიზმი. ESMP-ის
სტრუქტურა, რომელიც განმარტავს სხვადასხვა მხარის შესაბამის ვალდებულებებს, არის
პირველი პოზიტიური ნაბიჯი ამ უზრუნველყოფის მიმართულებით.

4.3.

თემის უსაფრთხოება (და დაცვა)

თემის უსაფრთხოება
ESIA-ს პაკეტის ტომი 6 ჯერ კიდევ დასულების სტადიაშია ამ განხილვის დროისთვის.
თავისი დაარსების დღიდან, IPOE-მ უზრუნველყო ფართო მასალით რისკებისა და
ინციდენტების იმ სცენარების შესახებ, რომლებიც გათვალისწინებულია 6 ტომში, ამ
კაშხლის უსაფრთხოების ტექნიკური ასპექტებით, რომლებიც აღნუსხულია ამ ანგარიშის
სხვა
განყოფილებებში.
თანამეგობრობის
პერსპექტივიდან
გამომდინარე,
განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც შეშფოთება გამოიხატა ქვედა დინების თემების მიერ
კაშხლის უსაფრთოებასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი იქნება, ინფორმაციის
გასაჯაროვებისა და კონსულტაციების განმავლობაში, უმოკლეს ვადაში გადაეცეს
კაშხლის უსაფრთხოების ძირითადი გზავნილები, რომლებიც რელევანტურია როგორც
მშენებლობისთვის, ასევე ფუნქციონირებისთვის. ამ მხრივ, გასაჯაროვებისას, ამ IPOE-ს
ანგარიშის ქართული თარგმანი უნდა გაითვალისწინოს JSC ნენსკრამ, ვინაიდან IPOE-ს
მოაქვს კაშხლის შემოთავაზებული უსაფრთხოების ზომების დამოუკიდებელი
რეცენზია.

დაცვა
JSC ნენსკა ემხრობა უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების ნებაყოფლობით
პრინციპებს. SIA მოიცავს მთელ რიგ ზომებს, რომლებიც ამ ტიპის პროექტისთვისაა
დამახასიათებელი (ტიპური) პირადი დაცვის გამოყენების კუთხით, დაბალი დონის
ინციდენტების მართვით (როგორიცაა აკრძალვები (ბლოკირებები ) ან ადგილობრივი
დემონსტრაციები ) არაპროპორციული ძალის გამოყენების გარეშე და კერძო დაცვის
სამსახურების ტრენინგი. JSC ნენსკრას მოუწევს, ჩართოს ადგილობრივი პოლიცია
(ადგილობრივი_ხაიშში _და ზუგდიდში), როგორც ESIA -ს საჯარო განხილვის პროცესი.

4.4.

მიწის შესყიდვა და განსახლება

LALRP (ტომი 9) არის სანდო შედეგების (ზემოქმედების) ადეკვატური განსაზღვრით და
აკმაყოფილებს კრედიტორის სტანდარტებს. IPOE მიუთითებს ორ ხარვეზზე, რომლებიც
უნდა გადაიჭრას JSC ნენსკრას და მისი კონსულტანტების მიერ პროექტის
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გასაჯაროვებამდე (ეს საკითხი განხილულ იქნა უშუალოდ კონსულტანტებთან
გასაგებია, რომ საკითხი გადაწყვეტის პროცესშია):
• დოკუმენტში აღნიშნულია მომიჯნავედ არსებულ მიწებზე ზემოქმედების
შესახებ_10% და 20%, რომლებიც ამასთან დაკავშირებულ საოჯახო მეურნეობებს
აძლევენ საარსებო საშუალებების აღდგენის პაკეტის უფლებას (შესაბამისად,
“მნიშვნელოვნად“ დაზარალებული და “სასტიკად“ დაზარალებული საოჯახო
მეურნეობები). მიუხედავად იმისა, რომ IPOE ეთანხმება ამ ზოგად მიდგომას,
უნდა გაძლიერდეს ახსნა-განმარტება ამ მომიჯნავე მოსახლეობისთვის;
• ელექტროგადაცემის
ხაზი
ნენსკრას
გამანაწილებლიდან
ხუდონის
ქვესადგურამდე ჯერ კიდევ გადასაჭრელი საკითხია. (მარშრუტი არ იყო
შესაძლებელი იმ დროისთვის, როცა LALRP მომზადდა): მიუხედავად იმისა, რომ
ამ და მასთან დაკავშირებული დამხმარე ნაგებობის დაგეგმვა და მშენებლობა
საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის (GSE) პასუხისმგებლობაა, IPOE ს ესმის, რომ EBRD-მა ცოტა ხნის წინ GSE-ის სახელით მოქმედებაში გაუშვა
მოწოდება ტენდერებზე ESIA-სთან განსახლების ფარგლებთან დაკავშირებით,
რომელსაც ეს ობიექტი მოიცავს. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ობიექტისთვის მიწაზე
ზემოქმედებები განიხილება კომპენსაციის პოლიტიკსათან შესაბამისობაში,
რომელიც შემუშავდა ნენსკრას პროექტისთვის. (და უფრო ზოგადად,
კრედიტორის პილიტიკისთვის) JSC ნენსკრას შეიძლება ჰქონდეს შეზღუდული
ბერკეტები, რათა დარწმუნდეს, რომ ეს ასეა. თუმცა, IPOE იძლევა რეკომენდაციას,
რომ EBRD-მა, რომელიც ცდილობს, ჩაერთოს ელექტროგადაცემის ხაზის
კომპონენტში, უნდა უზრუნვეყოს შეთანხმებულობა (და განსახლებისა და მიწის
შესყიდვის საკუთარ სტანდარტთან შესაბამისობა).
იმ ორი კომენტარის გათვალისწინებით, რომლებიც ზემოთ იქნა განხილული, IPOE
მიიჩნევს, რომ LALRP შეიძლება გასაჯაროვდეს.
ამ ეტაპზე, და მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ კონსულტაციას ქონდა ადგილი
(მიზნობრივი ჯგუფები და პირისპირ ურთიერთქმედება) ჯერ ისევ შეზღუდული
მტკიცებულებებია, რომ შემოთავაზებული კონსულტაციები და საარსებო წყაროს
აღდგენის პირობები მისაღებია დაზარალებული თემებისთვის, ვინაიდან, როგორც
ზომები ისინი დგანან LALRP-ში და ჯერ კიდევ თანმიმდევრულ კონსულტაციებს
საჭიროებენ.
ამას ადგილი ექნება გასაჯაროვების დროს. ზემოთ ხსენებული
რეკომენდაციების მსგავსად, ესეც უნდა იქნეს დოკუმენტირებული და უნდა შეიცავდეს
შესაბამის მტკიცებულებას და გასაჯაროვდეს. (როგორც ნაწილი როგორც SEP-ის, ისე
LALRP-ის განახლებული ვერსიისა).

4.5.

მკვიდრი მოსახლეობის პოლიტიკის პოტენციური გამოყენებადობა

IPOE-მ განიხილა SIA განყოფილებები, რომლებიც რელევანტურია კრედიტორის მიერ
მკვიდრი ჯგუფების პოლიტიკის შესაძლო გამოყენებადობასთან. IPOE ეთანხმება
მოსაზრებას, აღებულს ESIA პაკეტიდან, რომ ეს პოლიტიკა არ ვრცელდება სვანებზე,
მიუხედავად კრედიტორის პოლიტიკის გარკვეული კრიტერიუმებისა, რომლებიც
ნაწილობრივ მისაღებია. დისკუსია გაიმართა პროექტის ESIA კონსულტანტთან, რათა
გაძლიერებულიყო შესაბამისი მსჯელობები SIA-ში და IPOE-ს კომენტარები არის SIA-ს
შემდგომ განმეორებით ვარიანტში შეყვანის ეტაპზე.

4.6.

კულტურული მემკვიდრეობა
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კულტურული მეკვიდრეობის შეფასება (საბაზისო და შემამსუბუქებელი ღონისძიებები)
ESIA პაკეტში არის სანდო. IPOE-ს არ გააჩნია არანაირი კომენტარი მატერიალური
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ. რაც შეეხება არამატერიალურ კულტურულ
მემკვიდრეობას, IPOE მიიჩნევს, რომ ვინაიდან მოსალოდნელი პროექტის ზეგავლენები
არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე საეჭვოა, იყოს რაიმე მნიშვნელობის,
JSC ნენსკრასთვის კარგი პრაქტიკა იქნება, მხარი დაუჭიროს მთელი რიგი
არამატერიალური კომპონენტების კონსერვაციას და გამაგრებას, რომლებიც
სპეციფიურია რეგიონისთვის და სვანეთისვის. ეს უნდა მოიაზრებოდეს, როგორც
ნაწილი თემის ინვესტიციის გეგმისა (CIP), რომლიც JSC ნენსკრას მიერ ახლა მზადდება
და, შეიძლება, მოიცავდეს ღონისძიებებს, რომლებიც მიმართულია ადგილობრივი
ჯგუფების კულტურული ფესტივალების მხარდასაჭერად ტრადიციული ცეკვის,
სიმღერის, თქმულებების (ზღაპრების) და ა.შ. ადგილებში. კულტურული ინიციატივების
მხარდაჭერა ადგილობრივ სკოლებში, რომლის მიზანიცაა ახალგაზრდა თაობას
მიენიჭოს პრიორიტეტული მნიშვნელობა

5. დეტალური რეკომენდაციების ჩამონათვალი
5.1. ბუნებრივი კატასტროფები
a. ბუნებრივი კატასტროფის რისკს, გამოწვეულს სავარუდო მთავარი მეწყერული
ზონით, წყალსაცავის ზემოთ, მარჯვენა ნაპირზე, EPC გუნდის მხრიდან
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო. IPOE-სთვის მისაღებია ანალიზების
შედეგები, რომ ეს არ ქმნის მთავარ მეწყერის რისკს და ეთანხმება, რომ ეს ზონა არ
წარმოშობს პროექტისთვის უსაფრთხოების რისკს.
b.

IPOE მიიჩნევს, რომ სხვადასხვა განხილული ბუნებრივი კატარსტროფები
დეტალურად იქნა შესწავლილი (ზვავები, ღვარცოფები, კლდის ჩამოშლა, მეწყერი,
მყინვარული ტბების ადიდება) თუმცა, არანაირი მაღალი რისკი არ იქნა აღმოჩენილი
და უფრო მეტიც_ისინი კვალიფიცირდა, როგორც ზომიერი, რომელთა შემცირებაც
შესაძლებელია დიზაინში შემუშავებული ზომებით..

5.2. წყალდიდობის შეფასება
a. IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ EPC გუნდმა ჩაატაროს სენსიტიური ანალიზი
წყალდიდობის პრევენციის დონეზე, უზრუნველყოფილი მიმართულების შეცვლისა
და ადრეული გენერაციის გათვალისწინებით, როგორც კაშხლის მშენებლობის
დაგეგმვისთვის წინგადადგმული ნაბიჯი.
b. კლიმატური ცვლილების ზეგავლენები ნენსკრა HPP-ზე შესაბამისად იქნა
განმარტებული EPC გუნდის მიერ. IPOE აღნიშნავს, რომ შესაძლო მაქსიმალური
ნალექები (PMP) წარმოადგენენ ზედა ფიზიკურ ზღვარს და აქედან გამომდინარე,
PMF-ზე გავლენა ვერ უნდა მოახდინოს გრძელვადიანმა კლიმატურმა ეფექტებმა.

5.3. კაშხლის საძირკვლის გაჟონვა
a. IPOE-ს ესმის, რომ BH-R150-2 ჭაბურღილის გაბურღვა, რომელიც მდებარეობს
გათიშვის კედლის გასწორების ადგილზე და რომელიც ჯერ კიდევ მიმდინარეობს,
დაგეგმილია, გადატანილ იქნეს საძირკველში, რაც ითვალისწინებს IPOE-ს
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რეკომენდაციას მისი ეტაპი II – ნაწილი 1 ანგარიშიდან.
b. რაც ეხება დიაფრაგმული გათიშვის კედლის სიღრმეს, გაჟონვის გრადიენტებს და
ნებისმიერ პროგრესირებად გაჟონვას: EPC კონსულტანტმა ჩაატარა გაჟონვის
სენსიტიური ანალიზი და მასზე დაყდნობით, დიაფრაგმული კედელი გააფართოვა
85 მეტრამდე, მიაღწია რა სიმაღლეს 1225მ.ზღვის დონიდან გაღრმავებული გათიშვის
კედელი ჩავა მყინვარულ ნადებებში რამდენიმე მეტრით. ეს შეზღუდავს გაჟონვას
<200 l/s -მდე და მინიმამდე დაიყვანს პროგრესირებადი გაჟონვის რისკს. IPOE
ეთანხმება გათიშვის კედლის გაღრმავების მოსაზრებას.
c. EPC კონსულტანტმა თავის საბოლოო ძირითადი დიზაინის დოკუმენტში, 2016 წლის
დეკემბერში, შემოგვთავაზა 3A დრენაჟის ფენა სანაპიროს კალაპოტზე; სადრენაჟე
ფენა არის 5მ-ის სისქის ხეობის ფსკერზე და 0.8მ სისქის_საყრდენებში. დრენაჟის ფენა
უზრუნველყოფს იმას, რომ ნებისმიერ დონეზე აწეული წყალი შევიდეს დრენაჟში და
სანაპიროს შემავსებლები დარჩება მშრალი. ეს შეესაბამება წინა რეკომენდაციებს.
d. EPC კონტრაქტორმა უნდა ჩაატაროს საცდელი გრუნტირება (გრუნტით გამაგრება)
საყრდენებში, რათა აჩვენოს, რომ ფსკერის მასალა საყრდენებში არის გრუნტირებადი
და შესაძლბელია, სამიზნე გამტარიანობის მიღწევა. წინააღმდეგ შემთხვევაში,
გათიშვის კედელი, სავარაუდოდ, გაფართოვდება და მიაღწევს საყრდენებამდე
აგრეთვე.

5.4. ასფალტის ზედაპირი
შემდეგი რეკომენდაციებია გაცემული, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იყოს
ზედაპირის დიზაინის შექმნისას დეტალური დიზაინის ეტაპზე:
a.

ასფალტის ზედაპირისთვის შესაფერის სისქის განსაზღვრა იმ შესაძლებლობების
გათვალისწინებით, რომლებიც მიღებულია ლაბორატორიიდან და საველე
ტესტებიდან და საჭირო შესრულება.

b.

შეფასდეს დრენაჟის ფენისთვის საჭირო სისქე დრენაჟის შესაძლებლობის
თვალსაზრისით ასფალტის ზედაპირის თითოეული ფენის გამტარიანობის
გათვალისწინებით.

c.

IPOE-მ აღნიშნა, რომ შენატანის აჩქარების რეაგირების სპექტრი (0.1-0.2 წმ)
გამოყენებული სეისმური ანალიზებისთვის, განსხვავდება ნენსკრას კაშხლის
დომინირებული პერიოდისგან (0.7-0.9 წმ). IPOE აღნიშნავს, რომ ეს განხილულ უნდა
იქნეს დეტალური დიზაინის ეტაპზე; თუმცა, წინამდებარე ანალიზი დამაჯერებლად
მოგვცემს ზომიერი დეფორმაციების მაჩვენებლებს.

d.

ყურადღებით შეფასდეს დეფორმაცია (დაჭიმულობა) ინსპექტირების კორიდორის
ბეტონის შემაერთებელ ბლოკებთან, მათ შორის, მიწისძვრის სიმძიმის
ზეგავლენისას. იმ შემთხვევაში, თუ ანალიზის შედეგები აჩვენებს, რომ დეფორმაცია
(დაჭიმულობა) აღემატება დაჭიმვით გამოწვეულ ჩავარდნას (მაქსიმალურად
დასაშვები დაჭიმვა ზედაპირის მასალაზე) საპასუხო ზომები უნდა იქნეს მიღებული.

e.

ჩატარდეს გათიშვის კედლის უსაფრთხოების შეფასება დეტალური დიზაინის
ეტაპზე მუშაობის განმავლობაში. მას შემდეგ, რაც გადაწყდება გათიშვის კედლის
მასალის შემადგენლობა, აუცილებელია, შეფასდეს ფიზიკური შესაძლებლობები,
როგორიცაა, მასალის ელასიტურობის მოდული და სიძლიერე და ხელმეორედ
ჩატარდეს ანალიზი მისი უსაფრთხოების დასამტკიცებლად.
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f.

შემოწმდეს ჰიდროდინამიკური წნევის ზემოქმედება სეისმური ანალიზისას მასის
დამატების გამოყენებით, თუ ეს შესაძლებელია.

g.

შემოწმდეს ასფალტ-ბეტონის ტემპერატურა, დაჭიმვის კოეფიციენტი და დაჭიმვით
გამოწვეული ჩავარდნა, ვინაიდან, როგორც ჩანს, რთულია უზრუნველყო
მაქსიმალურად დასაშვები დაჭიმულობა, როგორც EPC დიზაინერი გვთავაზობდა.
თუმცა, შეიძლება, საჭირო გახდეს სპეციალური მასალის გამოყენება, როგორიცაა
პოლიმერულად მოდიფიცირებული ასფალტი.

h.

დამტკიცდეს უსაფრთხოება ასფალტის ზედაპირის მოძველების გამო ჩავარდნის
მიმართ მიწისძვრის დროს ციკლური დატვირთვის ტესტების მეშვეობით.

i.

ასფალტის ზედაპირის საფუძველი ან საბაზისო ფენა დაიგოს ადეკვატურად
მჭიდროდ
(კომპაქტურად)
ჰორიზონტალურად
სანაპიროს
მშენებლობის
განმავლობაში და კომპაქტურად ფერდობის მიმართულებით როლიკით, რომელიც
მოდის შვერილიდან ზუსტად დაგების წინ, იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს
აცილებული დიფერენციალური შრეებიი. ინსპექტირების კორიდორის საძირკველი
უნდა იყოს ერთიანი იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ზედმეტი
დეფორმაცია.

j.

ხელმეორედ შეფასდეს ზედაპირის ფენაზე დამაკავშირებელი ფენის საჭიროება
დაკავშირებულ ფენებში ძალის გაზიარების ტესტის გზით დამაკავშირებელი ფენით
ან მის გარეშე.

k.

დარწმუნება იმაში, რომ ასფალტის ზედაპირის გაუმტარ ფენას აქვს როგორც დიდი
მოქნილობა, ასევე მცირე ჩამოდენა წვრილმარცვლოვანი ასფალტ-ბეტონისა,
ვინაიდან სქელმა ფენამ შეიძლება, გამოიწვიოს ფერდობზე ასფალტის ჩამოდენის
რისკის გაზრდა.

l.

შესწავლილ იქნას უფრო მარტივი ფორმის გამოყენების შესაძლებლობა ასფალტის
ზედაპირის კორიდორთან შემაერთებელ ნაწილში, რომელიც დასაშვებად ხდის
უფრო მარტივ კონსტრუქციას, რაც ამ ზონაში ზედაპირის ხარისხის ზრდას
გამოიწვევს.

m. კაშხლის შვერილთან ახლოს შეიცვალოს შუალედური დრენაჟის ფენის ფორმა
მშენებლობის ეტაპის გათვალისწინებით.
n.

ზედაპირის სტრუქტურის დიზაინის შეცვლა შვერილის კედლის შემაერთებელ
ნაწილთან.

o.

ჰაერის ვენტილაციის ხვრელების დაყენება კაშხალის შვერილის არეალში გაჟონილი
წყლის დაუბრკოლებელი დრენაჟისთვის. სავენტილაციო ხვრელების მდებარეობა
უნდა განისაზღვროს დაბზარული ადგილების გათვალისწინებით MCE
შემთხვევაში.

p.

დაყენდეს სადრენაჟე ხვრელები ინსპექტირების კორიდორის ქვედა დინების მხარეს,
რათა თავიდან იქნეს აცილებული ასფალტის ზედაპირის ღერძის წნევა.

q.

ცალ-ცალკე გაიზომოს წყალი, გაჟონილი ასფალტის ზედაპირიდან, ბზარებიდან ან
გკორიდორის ბეტონის შემაერთებლებიდან და ასევე, საძირკველში შეღწეული
გამონაჟონი წყალი.

5.5. წყალსაგდები
a. IPOE მხარს უჭერს წყალსაგდები გვირაბის კონცეფციას, მაგრამ გვათავაზობს
შემდგომ განხილვას გვირაბის გასწორების შესახებ, რათა ამან უზრუნველყოს
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დამოუკიდებლობა წყალსაგდებსა და ქვედა დინების გვირაბებს შორის ქვედა
დინების ზონაში.
b. მდინარის ჩამონატანი მორების ბარიერის დიზაინის შექმნისას უნდა
გათვალისწინებულ იქნეს რისკი ნახევრად ჩაძირული მორების ნარჩენების
გატარებისა (გასვლისა). გარდა ამისა,
IPOE გვთავაზობს, რომ გაიცეს
რეკომენდაციები
მეორე,
საავარიო
ბარიერის
დაყენებისა,
როგორც
გაუთვალისწინებელი შემთხვევების პრევენციის საშუალება.
c. მორების ნარჩენების მოძიების და ამოღების (მოშორების) შესაძლებლობა
უზრუნველყოფილ უნდა იყოს გრძელვადიანი ფუნქციონირებისთვის.

5.6. გვირაბები
a. IPOE მხარს უჭერს ორმაგი დაცულობის TBM-ის არჩევანს სეგმენტური წყობით,
ვინაიდან ის უზრუნველყოფს გვირაბის დაცულობის ზრდას მშენებლობის და ასევე,
დიდი ხნის განმავლობაში.
b. IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ კვლევები და კონსტრუქციების დაყენება
(გრუნტირება და/ან დრენაჟი) უზრუნველყოფილ იქნეს TBM დანადგარით.
c. IPOE მიუთითებს იმ შეზღუდულ სასარგებლო ინფორმაციაზე, რომელიც შეიძლება
შეგროვდეს ზედაპირიდან გაბურღული ჭაბურღილებით, როცა შედეგები
ექსტრაპოლირებული უნდა იყოს დიდ სიღრმეზე. ასეთი ჭაბურღილები არც
გამორიცხავს TBM -ის წინ კვლევის ჩატარების აუცილებლობას და არც იძლევა იმის
ზუსტი პროგნოზირების საშუალებას, თუ როდის უნდა ჩატარდეს ეს უსაკანსკნელი.
d. IPOE გვთავაზობს წყალსაგდები გვირაბის გასწორების ხელმეორედ განხილვას
შემდგომ დეტალურ გეოლოგიურ კვლევასთან ერთად.

5.7. ზოგადი
a. IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ პროექტის რისკების შეფასების ანგარიში უნდა
დასრულდეს დეტალური დიზაინის ეტაპის დაწყების წინ ისე, რომ მფლობელს
შეეძლოს, დააკვირდეს შემოთავაზებული რისკების შემცირების ღონისძიებების
განხორციელებას.
b. IPOE იმეორებს თავის რეკომენდაციებს, რომ პროექტის მფლობელმა დეტალურად
განიხილოს დასრულებული რისკების შეფასება ექსპლუატაციაში გაშვებამდე, რათა
დარწმუნდეს, რომ რისკების შემამსუბუქებელი ღონისძიებები სრული დაცვით იქნა
მიღწეული. ამის გათვალისწინებით გაცემულია რეკომენდაცია, რომ რისკების
რეესტრი (აღრიცხვა) იწარმოოს და განიცდიდეს განახლებას პროექტის მთელი
არსებობის მანძილზე.
c. IPOE ამტკიცებს EPC კონტრაქტორის შემოთავაზებას, რომ საგანგებო
სიტუაციებისთვის მზადყოფნის გეგმა იქნება ადგილზე სულ მცირე, ერთი წლით
ადრე ადრეული გენერაციის დატბორვამდე.
d. კაშხალის შესვენების ან მწყობრიდან გამოსვლის ანალიზისას უნდა გაითვალისწინონ
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ზეგავლენა ხიდებზე და ნენსკრას კაშხლის ქვედა დინების სხვა ინფრასტრუქტურაზე,
ენგურის კაშხალზე და ასევე გათვალისწინებულ უნდა იქნას პოტენციური
ზეგავლენა ენგურის ქვედა დინების კაშხლებზე.
e. IPOE იძლევა რეკომენდაციას, რომ განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ქვედა
გამოსასვლელის ფუნქციონირების წესების დადგენას და დაცვის (უსაფრთოების)
ღონისძიებებს, რათა დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ძალიან მაღალი ნალექების
პოტენციალი ზემოქმედებას არ მოახდენს ქვედა დინების დასახლებებისა და
ინფრასტრუქტურის
უსაფრთხოებაზე.
ქვედა
გამოსასვლელის
უნებლიე
ამოქმედებაზე რეაგირების ზომებს უნდა მოიცავდეს EPP.
f.

აპარატურის გეგმა მომზადებული უნდა იყოს ისე, როგორც დეტალური დიზაინის
ნაწილი და უნდა უზრუნველყოს
შემოთავაზებული აპარატურის სქემები,
განყოფილებები, დეტალები და ექსპლუატაციის თავისებურებანი. გეგმამ ასევე უნდა
უზრუნველყოს გამოყენების სიხშირე და ღირებულების ტრიგერი და მიერთებული
უნდა იყოს EPP და O&M.

5.8. სოციალური ასპექტები
a. IPOE მხარს უჭერს ESIA პაკეტის გასაჯაროვებას, რომელშიც რამდენიმე საკითხი
ექვემდებარება
განხილვას,
რომლებიც
უკავშირდება,
უშუალოდ,
ESIA
კონსულტანტს. IPOE რეკომენდაციები მოიცავს:
i.

JSC ნენსკრამ და ESIA კონსულტანტებმა ჩართონ “ღია კარის დღეები“
საზოგადოების ჩართულობის ღონისძიებებში, რომლებიც უნდა ჩატარდეს
მოკლედ ESIA-ზე, ვინაიდან ისინი უფრო მეტად ხელისშემწყობია, ქართული
კულტურის კონტექსტში, მრავალმნიშვნელოვანი კონსულტაციებისთვის;

ii.

JSC ნენსკრამ და ESIA კონსულტანტებმა ჩართონ თემის უსაფრთხოება
კონსულტაციების დღის წესრიგის უმნიშვნელოვანეს საკითხთა შორის,
ვინაიდან ის არა ერთგზის ყოფილა თემის შეშფოთების საგანი;

iii.

EBRD -მა უზრუნველყოს შეთანხმება კომპენსაციის ღონისძიებების შორის
ნენსკრა LALRP-ში და ასევე_ნენსკრა ხუდონის ელექტროგადამცემ ხაზზე,
რომელიც ამჟამად განიხილება EBRD-ის მიერ და რომელიც არის ნენსკრას
პროექტთან დაკავშირებული ობიექტი;

iv.

JSC ნენსკრამ მხარი
ინვესტირების გეგმის
პროცესშია.

დაუჭიროს ადგილობრივ კულტურას თემის
ფარგლებში, რომელიც ამჟამად მომზადების

b. JSC ნენსკრამ უნდა გაითვალისწინოს IPOE-ს ანგარიშის ქართული თარგმანის
გასაჯაროვება,
ვინაიდან
IPOE
გვთავაზობს
კაშხლის
უსაფრთხოების
შემოთავაზებული ზომების დამოუკიდებელ განხილვას.

დანართი A შემოკლებათა ჩამონათვალი
AFRD –ასფალტის
კლდოვანი კაშხალი

ზედაპირიანი

CFRD – ბეტონის
კლდოვანი კაშხალი

ზედაპირიანი
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CIA
–
საერთო
(კუმულატიური)ზეგავლენის
შეფასება
CN
– დიაგრამების რაოდენობა
(დიაგრამის ნომერი)
CPI
– თემის ინვესტირების გეგმა
EPC –
პროექტირება,
შესყიდვა
და
მშენებლობა
EPP –
საგანგებო
სიტუაციებისთვის
მზადყოფნის გეგმა
ESIA –
გარემოსა
და
საზოგადოებაზე
ზეგავლენის შეფასება
ESMP – გარემოსა და საზოგადოების მართვის
გეგმა
FLAC – მასების სწრაფი ლაგრანჟის ანალიზი
FSL – სრული მომარაგების დონე
GLOF – მყინვარული ტბების
ადიდებით
გამოწვეული
წყალდიდობა
GSI_გეოლოგიური სიძლიერის
ინდექსი
HPP_ჰიდროელექტროსადგურის
პროექტი
ICOLD – დიდი კაშხლების საერთაშორისო
კომისია
IPOE–ექსპერტთა საერთაშორისო ჯგუფი
ISMGEO
-გეოლოგიური
მოდელირების
ექსპერიმენტალური ინსტიტუტი
JSC
–სააქციო საზოგადოება
LALRP – მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა
masl – მეტრი ზღვის დონიდან
MCE_მაქსიმალურად
სავარაუდო(მოსალოდნელი)
მიწისძვრა
MOL – მუშაობის მინიმალური
დონე
MSK –მედვედევ-სპონჰურკარნიკი
NTS –არატექნიკური რეზიუმე
O&M
–
ექსპლუატაცია
და
ტექნიკური მომსახურება
OBE –
მთავარი
მოქმედი
მიწისძვრა
PH_ელექტროსადგური
PGA_მიწის აჩქარების პიკი
PMF – შესაძლო მაქსიმალური
წყალდიდობა
PMP –შესაძლო მაქსიმალური ნალექები
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PSHA –სეისმური ალბათობის საფრთხის
შეფასება
Q10
–
წყალდიდობის
10წლიანი
განმეორების პერიოდი
Ref.
–რეკომენდაციები
RMR/GSI
–
კლდოვანი
მასების
კატეგორიის/გეოლოგიური სიძლიერის ინდექსი
RTS –წყალსაცავით გამოწვეული სეისმურობა
SIA
–
საზოგადოებაზე
ზეგავლენის შეფასება
SCS – ნიადაგის კონსერვაციის
სამსახური
SEE – უსაფრთხოდ შეფასებული
მიწისძვრა
SEP_დაინტერესებულ
მხარეთა
ჩართულობის გეგმა
SLR – SLR კონსალტინგი Ltd,
საფრანგეთი
TAM – მანჩეტის მილი
TBM – გვირაბის მბურღავი
მანქანა
ToR –
რეკომენდაციების
ვადა
USBR – შეერთებული შტატების მელიორაციის ბიურო
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