गॎबफमन स्ट्रक्चय
जमभनीत जजयण्मास ददलसेददलस बूगबाातीर ऩाण्माचा साठा कभी होत चाररा असल्माने ऩाणरोटात
ऩडरेरे ऩालसाचे अऩधालेच्मा रुऩात लाहून जाणाये ऩाणी मोग्म उऩचायाद्वाये जागोजागी अडबलणे ल जजयबलणे

भहत्लाचे आहे . ऩयं तू काही बागात भातीचे फांध घारणे, सांडव्मासाठी मोग्म जागा मभऱत नसल्माने ळक्म होत
नाही, तय ऩक्का ऩामा मभऱत नाही म्हणून मसभंट फांध घारता मत नाही. अळा बागासाठी गॎबफमन स्ट्रक्चयचे
फांधकाभ सोऩे ल कभी खचााचे आहे , त्माभुऱे अऩधालेचा लेग कभी होऊन धूऩ थांफण्मास ल बूगबाातीर ऩाणी
भुयण्मास भदत होते. गॎबफमन स्ट्रक्चय म्हणजे अनघड उऩरब्ध दगडाभध्मे जाऱीच्मा गुंडाऱमात नारा ऩात्रारा
आडला घातरेरा फांध होम.
गॎफीमन स्ट्रक्चय
१. जागेची मनलड :
१. मा काभासाठी जागा मनलडताना ल फांधाभुऱे काठाची भाती खयडू न जाणाय नाही अळी जागा मनलडाली.
२. नाल्माच्मा लऱणालय मा फांधाची जागा घेऊ नमे.
३. ऩाणरोटाचे लयीर ल जास्ट्तीत जास्ट्त भधीर (Middle Reaches) ऺेत्राभध्मे हे फांधकाभ प्रस्ट्ताबलत कयाले.
४. जागा मनलडताना ज्मा दठकाणी खडक अथला भुरुभ आहे अळा दठकाणी फांधाची जागा मनलडू नमे. कायण
मा दठकाणी नाराफंदडगसायखी दस
ु यी काभे घेता मेतात.

५. गॎफीमन स्ट्रक्चय हे भुरत् भृद संधायणासाठी असल्माभुऱे माची उं ची सहसा १ भी. ऩेऺा जास्ट्त दकंला
नाराखोरीच्मा १/३ उं चीऩेऺा जास्ट्त असू नमे.

६. ज्मा नाल्मालय दस
ु यी कोणतीच जरसंधायणाची काभे घेता मेत नाहीत अळा नाल्माचाच बलचाय मा
काभासाठी कयण्मात माला.

२. फांधाची आखणी:- नाल्माच्मा प्रलाहास फयोफय काटकोन कये र अळीच आखणी असणे आलश्मक आहे . अन्मथा
ऩाण्माचा प्रलाह एकाच फाजूस होऊन एकच काठ धुऩून जाऊ ळकतो.
३. फांधकाभ कयणे:१. फांधकाभ कयताना ज्मा दठकाणी लाऱू आहे त्मा दठकाणी १५ सं.भी. ऩामातीर लाऱू काढू न नंतय जाऱी
अंथरुन त्मालय २५ न ् २५ सं.भी. रांफी/व्मासाचे दगड १:१ उताय दे ऊन ल दगडाची सांधभोड करुन
व्मलजस्ट्थत यचण्मात मालेत. नुसते दगड जाऱीलय टाकून ओफडधोफड फांध तमाय करु नमे.

२. दोन भीटय फांध नाल्माच्मा काठाभध्मे गुंतलाला. नुसते दगड पेकून/टाकून फांध तमाय न कयता दगड
व्मलजस्ट्थत सांधभोड करुन रहान दगडी मचऩांचा लाऩय करुन फांधकाभ कयाले ल काठाभध्मे खोदरेल्मा
ऩूणा ऩोकऱीभध्मे जाऱी अंथरुण त्मालय दगडाचे फांधकाभ कयाले. फांधकाभ ऩूणा झाल्मालय काठाऩमंतचा
खोदरेरा ऩूणा बाग भातीने दाफून तेथीर नाराकाठ ऩूलीसायखा जसा होता तसा कयण्मात माला.
३. अंदाजऩत्रकात दळाबलल्माप्रमभाणे फांधाच्मा लयीर ल खारीर फाजूस एक एक भीटय रुं दीचे नारा काठाऩमंत
उं चीचे ल काठाकडे मनभुऱते होत जाणाये दगडी बऩमचंग कयण्मात माले. नाल्माच्मा काठाच्मा दठकाणी

बऩमचंगची रुं दी गॎफीमन स्ट्रक्चयच्मा ऩामाच्मा रुं दीएलढी ठे लण्मात माली. त्माचे मचत्र अंदाजऩत्रका फयोफय
जोडरे आहे .
४. भुख्म फांधाचे फांधकाभ कयताना दगडाभधीर ऩोकऱी छोटमा दगडांनी दकंला मचऩांनी फंद कयाली. ऩुयाभुऱे
फांधाचा आकाय कोणत्माही ऩरयजस्ट्थतीत त्माभुऱे फदरणाय नाही मासाठी माची खफयदायी घेण्मात माली.
५. जाऱीची रुं दी अळी असाली की, जाऱी फांधाच्मा भाथ्मालय फांधताना ती एकालय एक (Overlap) १५-१५
सं.भी. मेईर एलढमा रुं दीची घेण्मात माली गॎल्व्हनाईज्ड ३ मभ.मभ. व्मासाच्मा ताये ने प्रत्मेक १५ सं.भी.
अंतयाने दोन्ही जाऱमा मळलण्मात माव्मात.
४. गॎफीमन स्ट्रक्चयचे अंदाजऩत्रक:- १५ भी. नारा रुं दीसाठी गॎफीमन स्ट्रक्चयचे अंदाजऩत्रक
१. नारा तऱातीर स्ट्रक्चयची रांफी = १५ + २ + २ = १९ भी.
२. गॎबफमन स्ट्रक्चयची उं ची १ भी.
३. गॎबफमन स्ट्रक्चयचा भाथ ०.४५ भी.
४. फाजू उताय १:१
५. स्ट्रक्चयचा ऩामा २.४५ भी.
६. स्ट्रक्चयचा छे द १.४५ चौ.भी.
७. गॎल्व्हनाईज्ड जाऱीची जाडी ल आकाय = ३ भी.भी.व्मास ल १५ सं.भी.न ्१५ सं.भी.- भेळ

(५.७२ भी. गॎबफमन स्ट्रक्चयची ऩरयमभती प्रती/यमनंग भीटय अ फांधाचे भाथ्मालय एकभेकालय ओढू न जाऱी
फांधण्मासाठी जादा रांफी ०.२८ भी., ६.०० भी./यं .भी.) =रुं दी.

