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ՀԱՍՏԱՏՈւՄ  ԵՄ` 

«Սեյսմանախագիծ» ՍՊԸ տնօրեն` 

____________   Ռ. Հայրապետյան 

“______” ___________2015թ. 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

 ՀՀ Լոռու մարզի Քարինջ գյուղի դպրոցի տեխնիկական վիճակի և 

սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի գնահատման վերաբերյալ 

Սույն եզրակացությունը տրվում է համաձայն ԱՌՆԱՊ հիմնադրամի և 

«Սեյսմանախագիծ» ՍՊԸ միջև 01.12.2015թ. կնքված թիվ ԱՍ-01/15 

պայմանագրի:Եզրակացություն տալու նպատակով «Սեյսմանախագիծ» ՍՊԸ կողմից 

(Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության Պետ. լիցենզիա 

N13374 տրված 08.09.2009թ.) կատարվել է ՀՀ Լոռու մարզի Քարինջ համայնքի 

դպրոցի (այսուհետ շենք) ակնադիտական հետազննություն, չափագրման և 

լուսանկարման աշխատանքներ 

Շենքի ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումները 

Լոռու մարզի Քարինջ համայնքի դպրոցիշենքը կառուցվել է 1985 թվականին: 

Դպրոցըկազմվածէմեկերկհարկմասնաշենքիցև կաթսայատնից(տես նկ. 1, 2): 

Ուսումնական մասնաշենքն իր մեջ ներառում է նաևմարզադահլիճը: Այն 

ուղղանկյունաձև,18.0x42.0մ արտաքին եզրային առանցքաչափերով, 

3.3մհարկերիբարձրությամբ (հարկիբարձրություն էդիտվել 

հատակիցհատակբարձրությունը) շենք է: Շենքի առաջին հարկի հատակի նիշը բարձր 

է տեղանքի համահարթեցման նիշից մոտ 150սմ-ով:Մարզադահլիճիբարձրությունը 
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(հատակիցմինչևծածկիսալիվերիննիշը) 6.1մէ: 

Շենքիմիհատվածամասումիրականացվածէ 6.0x18.0մ չափերինկուղայինհարկ, 

որիբարձրությունը 2.5մէ: Շենքնունի 2 աստիճանավանդակ: Տանիքըլանջավորէ` 

արտաքինկազմակերպվածջրահեռացմամբ: 

 Շենքիկոնստրուկտիվլուծումըկարկասայինէ, հիմնակմախքնիրականացվելէԻԻՍ-

04 սերիայիհավաքովիերկաթբետոնե (ե/բ) կոնստրուկցիաներով: 

Սյուներիառանցքայինհեռավորությունըլայնականևերկայնականուղղություններով 

6.0մեն: Կրողենհանդիսանումմասնաշենքերիերկայնականուղղությամբշրջանակները, 

որոնքլայնականուղղությամբկապվածենմիմյանցհետկապողպարզունակներով: 

Մարզադահլիճիհատվածամասումսյուներիառանցքայինհեռավորությունըլայնականուղ

ղությամբ 6.0մէ, իսկերկայնական` 6.0մև 3.0մ: 

• Շենքիկոնստրուկտիվտարրերնունենհետևյալբնութագրերը. 

• հիմքերըսյուներիտակկետայինեն, 

իսկարտաքինպարփակողինքնակրողպատերիտակ` ժապավենային, 

• հավաքովիերկաթբետոնեսյուներնունեն 

30x30սմչափերիքառակուսիլայնականհատույթ: 

Կրողպարզունակներնունենտավրաձևլայնականհատույթներքինգոտիով, 

հատույթիբարձրությունը 45սմէ, իսկլայնությունըգոտիիներքևում 30սմ: 

Պարզունակներիսյուներիհենմանհամարնախատեսվելեն 

15սմերկարությամբմետաղականկոնսոլներ,  

• մասնաշենքիպարփակողպատերնինքնակրողեն, իրականացվելեն 

25սմհաստությամբհավաքովիերկաթբետոնեկախովիպանելներով, 

որոնքերեսապատվածենտուֆաքարերիսալիկներով: 

Նկուղայինհարկիպատերնուպատերիպատվանդանայինմասնիրականացվելենխամքար

աբետոնով,   

• միջհարկայինծածկերնուվերնածածկնիրականացվելենհավաքովիերկաթբետոնե

կլորանցքավորսալերով, 

• սանդուղքներնիրականացվելենհավաքովիերկաթբետոնեաստիճանաքայլերովու

հարթակներով,  

• միջնորմներնիրականացվելենպեմզաբետոնե 

6սմհաստությամբմանրասալերիևմասամբ 20սմհաստությամբբլոկներիշարվածքով, 
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• տանիքըլանջավորէարտաքինկազմակերպվածջրահեռացմամբ, 

իրականացվելէմետաղականծպեղնայինուփայտյակավարամածայինկոնստրուկցիաներ

ով,   

• սալվածքնասֆալտաբետոնիցէ, մասամբբացակայումէ: 

Կաթսայատունը մեկ հարկանի,7.5x16.2մարտաքին եզրային առանցքաչափերով, 

4.5մ բարձրությամբ շինություն է: 

 Կաթսայատանկոնստրուկտիվլուծումըիրականացվածէքարեշարվածքիկրողպատե

րով: Պատերնիրականացվելենկանոնավորձևիկտրվածքիտուֆաքարերիշարվածքով, 

ցեմենտավազայինշաղախով, ունեն 40սմհաստություն: 

Ծածկնիրականացվածէհավաքովիե/բկողավորսալերով: Տանիքըհարթէ, 

արտաքինանկազմակերպջրահեռացմամբ, 

ծածկույթնիրականացվելէգլանափաթեթայիննյութերով՝ռուբերոիդով: 

  
Նկ.1Շենքի ճակատների տեսքեր 

  
Նկ. 2  Կաթսայատան տեսքերը 

 

Հետազննության արդյունքում պարզվել է. 
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1. Քանի որ ՀՀ Լոռու մարզի Քարինջ համայնքի դպրոցիշենքերըկառուցվելեն 

1970-ականթվականներին, մինչև Սպիտակի 1988թ. ավերիչ երկրաշարժը, ուստի 

ակնհայտ է, որշենքերի փաստացի ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ 

լուծումներում կան անհամապատասխանություններ Հայաստանի 

Հանրապետությունում ներկայումս գործող «Սեյսմակայուն շինարարություն. 

Նախագծման նորմեր» ՀՀՇՆ II-6.02-2006 շիննորմերի պահանջների հետ: Դրանք են. 

• Շենքիհիմքերըկետայինեն, այսինքնառանձինկանգնածհիմքերեն, 

բայցկապվածչենմիմյանցհետ, ինչըչիհամապատասխանումնորմերի 7.4.8. 

կետովնախատեսվածպահանջներին, այնէ` 

առանձինկանգնածհիմքերըպետքէմիացածլինենպահանգներովշենքիեզրագծով: 

• Ծածկերիսալերիմիջևկարաններըչենլցրելմանրահատիկբետոնովկամցեմենտ

այինուպոլիմերցեմենտայինշաղախով, ինչպեսնախատեսվածէնորմերի 7.5 կետով, 

որիհետևանքովչիապահովվելհավաքովիե/բծածկերիմիաձուլությունը, 

ուստիծածկերըչենկարողծառայելորպեսհորիզոնականհարթությանմեջկոշտևմիաձույլսկ

ավառակներևչենկարողապահովելկրողուղղաձիգկոնստրուկցիաներիհամատեղաշխա

տանքըերկրաշարժայինազդեցություններիժամանակ: 

• Միջնորմներիամրակապումըկրողկոնստրուկցիաներիհետչիբավարարումնորմե

րի 7.6. կետովնախատեսվածպահանջներին, 

ևչիապահովվածնրանցկայունությունըուղղաձիգհարթությունիցդուրս:     

2. ՀՀ Լոռու մարզի Քարինջ համայնքի 

դպրոցիակնադիտականհետազննությանարդյունքումպարզվելէ, որմասնաշենքերի 

կոնստրուկտիվ տարրերում կան հետևյալ վնասվածքներն ու թերությունները. 

• Դպրոցի շենքի տանիքը ի սկզբանե հարթ է եղել, ներքին ջրահեռացմամբ: 

Հարթ տանիքի գլանափաթեթային նյութերով ծածկույթը տարիներ առաջ գտնվել է 

անբավարար վիճակում: Հետագայում կառուցվել է նոր լանջավոր տանիք, արտաքին 

անկազմակերպ ջրահեռացմամբ, որն իրականացվել է փայտյա ծպեղային ու 

կավարամածային կոնստրուկցիաներով և ծածկված է ասբոշիֆերի ալիքավոր թերթերի 

ծածկույթով (տես նկ. 3):  

• Պարփակող պատերի որոշ հատվածամասերում, տանիքից մթնոլորտային 

տեղումների ջրերը թափվել են պատերին, խոնավացրել դրանք, ինչը ձմեռային 

եղանակների բացասական ջերմաստիճանի դեպքում բերել է սառեցման-հալման 
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պրոցեսին` առաջացնելով պատի պանելներից տուֆաքարե երեսապատման 

սալիկների շերտազատում և թափվում (տես նկ. 4): 

• Պատի պանելների և ե/բ հիմնակմախքի միջև ճկուն կապերի աշխատանքից 

(շարժումից) տեղի են ունեցել պանելների զգալի տեղաշարժեր, ինչի հետևանքով 

ներսից կարանների սվաղին առաջացել են մինչև 7մմ բացվածքի լայնությամբ ճաքեր: 

Պատի պանելների միջև կարանները լցափակվել են մեծ թերություններով` ուղղակի 

սվաղելով դրսի կողմից, ինչի հետևանքով սվաղը բազմաթիվ տեղերում թափվել է և 

կարանները մնացել են բաց (տես նկ. 4):  

• Շահագործման ընթացքում դպրոցի որոշ պատուհաններ լցաշարվելեն 

տուֆաքարերի շարվածքով, ինչը նախագծով նախատեսված չի և բերել է լրացուցիչ 

բեռնվածքների առաջացման (տես նկ. 4): 

• Հավաքովի երկաթբետոնե հեծանների ու սյուների միացման հանգույցների 

տեղազննման նպատակով, մասնաշենքերի տարբեր հատվածամասերում բացվել և 

ուսումնասիրվել են որոշ հանգույցներ, որի արդյունքում պարզվել է, որ հանգույցներում 

շինարարական աշխատանքներն իրականացվել են բազմաթիվ թերություններով ու 

սխալներով, ինչի հետևանքով կոնստրուկտիվ տարրերում առաջացել են տարբեր 

բնույթի ու տարբեր աստիճանի վնասվածքներ: 

• Տեղիենունեցելմիջհարկայինծածկերիուվերնածածկիհավաքովիե/բսալերիմիմյան

ցնկատմամբմինչև 3մմտեղաշարժեր, 

ինչըթույլճաքերիտեսքովարտահայտվելէսալերիմիջևկարաններիառաստաղիվերանորո

գվածևներկվածսվաղին (տեսնկ. 5): 

ԾածկերիսալերիտեղաշարժերնառաջացելենՍպիտակիերկրաշարժիհետևանքովշենքիմ

իկրոտատանումներից, ինչպեսնաևպատերիթույլդեֆորմացիաներիհետևանքով, 

որոնքէլիրենցհերթինառաջացելենհիմնատակի 

գրունտիանհավասարաչափնստվածքիպատճառով: 

• Միջնորմներումկանմինչև 2-

8մմբացվածքիլայնությամբտարբերուղղություններովմիջանցիկճաքեր: 

Միջնորմներիամրակապումըկրողկոնստրուկցիաներիհետանբավարարէ, 

իսկդրանցմիացմանկարաններիսվաղին վրաառկաենմինչև 3-

5մմբացվածքիլայնությամբճաքեր (տեսնկ. 6): 
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• Սանդուղքներիտեխնիկականվիճակըբավարարէ, 

պողպատեհեծաններնութեքահեծաններըառանձինտեղերումենթարկվելենտեղայինթույլ

կոռոզիայի, 

հատավորհավաքովիե/բաստիճաններըթույլտեղաշարժվելենմիմյանցնկատմաբ, 

ինչըթույլճաքերիտեսքովարտահայտվելէաստիճաններիմիջևկարաններիառաստաղիսվ

աղին: 

• Դպրոցիդռների և պատուհանների մոտ 60 տոկոսի տեխնիկական վիճակն 

անբավարար է (տես նկ. 7): Դռների ու պատուհանների փայտե շրջանակներն ու 

փեղկերը ձևախախտվել են: Փայտե կոնստրուկցիաների առանձին էլեմենտներ 

ստացել են զգալի կենսաբանական վնասվածք: 

• Շենքիհատակների մոտ 60 տոկոսի տեխնիկականվիճակնանբավարարէ, 

առանձինտեղերում 

վթարային՝փայտեմանրահատակըկիսաքանդէ,սալիկներըջարդվածեն (տեսնկ. 7): 

• Դպրոցի ջրագծերի և կոյուղու ներքին ցանցը գտնվում է անբավարար վիճակում: 

• Նկուղային հարկը գտնվում է խոնավ պայմաններում, ինչի հետևանքով 

նկուղային հարկի կրող կոնստրուկցիաներում առաջացել են զգալի վնասվածքներ: 

• Շենքիսալվածքիտեխնիկականվիճակնանբավարարէ (տեսնկ. 8), տեղ-

տեղխոտաբույսերևծառերենաճել, 

ինչիհետևանքովմթնոլորտայինտեղումներիումակերևույթայինջրերըներթափանցումենշ

ենքիկոնստրուկտիվտարրերնուհիմնատակ, 

պատճառհանդիսանալովմասնաշենքերիկոնստրուկտիվտարրերումառկանստվածքայի

ներևույթներին: 

• Դպրոցի շինարարական աշխատանքներն իրականացվել են հետևյալ 

թերություններով. 

- ինչպես հիմքերը, այնպես էլ պատերի գետնախարսխային մասերը չունեն 

ջրամեկուսիչ շերտ,  

- գործարանային արտադրության հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաների միացման 

հանգույցների բետոնացման աշխատանքներն իրականացվել են ցածր որակով, 

բետոնի անբավարար թրթռացմամբ, ամրանները չունեն բավարար հաստությամբ 

բետոնե պաշտպանիչ շերտ, իսկ մասամբ ընդհանրապես բացակայում են: Որոշ 
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հանգույցներում պողպատյա ներդիր էլեմենտներ ընտրված են անթույլատրելի ձևի ու 

չափի: 

- հավաքովի ե/բ կրող և ինքնակրող կոնստրուկցիաների մոնտաժման ժամանակ 

եռակցումն իրականացված է ցածր որակով: 

- ինչպես ծածկերի սալերի, այնպես էլ պատի պանելների միմյանց միջև 

կարանները չեն լցափակվել այդ կարանների համար նախատեսված նորմատիվային 

պահանջներին համաձայն, այլ լցափակվել են մեծ թերություններով` շինարարական 

աղբով, իսկ երբեմն լցափակված չեն` դատարկ են (տես նկ. 4 և 5): 

  
Նկ. 3Նորիրականացված տանիքիտեսքեր 

  

  
Նկ. 4 Պատիպանելներիվնասվածքներիտեսքեր 
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Նկ.  5  Ծածկերիհավաքովիե/բ սալերիմիմյանցնկատմամբտեղաշարժերի տեսքեր 

  
Նկ. 6Միջնորմներիճաքերիտեսքեր 

  
Նկ. 7Ներքինհարդարանքիվնասվածքներիտեսքեր 

  
Նկ. 8 Սալվածքի անբավարար վիճակի տեսքեր 
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Կաթսայատանակնադիտականհետազննություն 

ՀՀ Լոռու մարզի Քարինջ համայնքի դպրոցի 

կաթսայատանակնադիտականհետազննությանարդյունքումպարզվելէ, որշենքի 

կոնստրուկտիվ տարրերում կան հետևյալ վնասվածքներն ու թերությունները. 

Բազմամյատարիներիշահագործման ընթացքումկաթսայատունը 

չիվերանորոգվել, այնգտնվում է բարձիթողի վիճակում, ինչի հետևանքով շենքի կրող և 

ինքնակրող կոնստրուկտիվտարրերումկանբազմաթիվվնասվածքներ, ճաքեր, 

ձևախախտումներ (դեֆորմացիներ) ևփլուզված տեղամասեր (տես նկ. 9):  

• Կաթսայատան հարթ տանիքի գլանափաթեթային նյութերով ծածկույթը՝ 

ռուբերոիդը, ամբողջությամբ քայքայվել է, նրա տեխնիկական վիճակը վթարային է, 

որի հետևանքով մթնոլորտային տեղումների ջրերը պարբերաբար և ինտենսիվ 

կերպով ներթափանցել են շենքի կոնստրուկտիվ տարրերը և առաջացրել տարբեր 

աստիճանի վնասվածքներ: Վերնածածկի երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների և 

հատկապես ե/բ գոտու ամրանների բետոնե պաշտպանիչ շերտը ուժեղ քայքայվել է, 

ամրանները մերկացել են ու ենթարկվել մասամբ համատարած ուժեղ կոռոզիայի և 

մասամբ տեղային զգալի կոռոզիայի:  

• Կաթսայատան ծխատար մետաղական խողովակի միաձույլ ե/բ հիմքերը 

քայքայված են,  ծխատար մետաղական խողովակի ամրակացումը ե/բ հիմքերի հետ 

խարխուլ է, բացակայում են խողովակի ձգիչները: Նման պայմաններում ծխատար 

խողովակի առկայությունը մեծ վտանգ է սպառնում և անհրաժեշտ է այն շուտափույթ 

ապամոնտաժել (տես նկ. 9): 
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Նկ. 9 Կաթսայատան կոնստրուկտիվ տարրերի վնասվածքների տեսքեր 

Հիմնվելով հետազննության արդյունքներին եզրակացնում ենք. 

1. ՀամաձայնՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքաշինությաննախարարությա

նկողմից 08.12.2009թ. թիվ 282-Նհրամանովհաստատված «Բնակելի, 

հասարակականևարտադրականշենքերիուշինություններիտեխնիկականվիճակիհետա

զննությանմեթոդականցուցումների» [2] ՀՀԼոռումարզիՔարինջհամայնքիդպրոցի 

(անշարժգույքինկատմամբսեփականությանիրավունքիգրանցմանթիվ 969185 

վկայականովամրագրված) օբյեկտիտեխնիկականվիճակըգնահատվումէ. 

2. Ուսումնականմասնաշենքիտեխնիկականվիճակըգնահատվումէանբավարար 

(վնասվածությանաստիճանը՝ 3-րդաստիճան), այնէ` 

կոնստրուկտիվտարրերիշահագործումըհնարավորէմիայնկապիտալնորոգումիցհետո: 

3. Կաթսայատանտեխնիկականվիճակըգնահատվումէվթարային 

(վնասվածությանաստիճանը՝ 4-րդաստիճան), այնէ` 

կրողկոնստրուկտիվտարրերիվիճակըվթարայինէ, ոչկրողկոնստրուկտիվտարրերինը` 

խարխուլ: Կոնստրուկտիվտարրերի` 

իրենցֆունկցիաներիսահմանափակկատարումըհնարավորէմիայնպաշտպանականմիջ

ոցառումներիկատարումիցկամկոնստրուկտիվտարրերիլրիվփոխելուցհետո: 

4. Քարինջհամայնքիդպրոցիուսումնականմասնաշենքիսեյսմիկխոցելիությանմակ

արդակը (շենքիվարքըերկրաշարժիդեպքում) գնահատվումէբարձր, այնէ` 

երբօբյեկտիտարածքումմինչև 8 բալըստ MSK-64 սանդղակի 

(գետնիսպասվելիքառավելագույնարագացումը Amax=0.2g) 

հնարավորերկրաշարժիժամանակմասնաշենքերիկոնստրուկցիաներումկարողենառաջ
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անալուժեղվնասվածքներ` վնասվածքիաստիճանը 4-րդհամաձայնՀՀՇՆ II-6.02-2006 

նորմերի 24 աղյուսակի: 

5. Առաջնորդվելով ՀՀ ներկայումս գործող «Շենքերի և կառուցվածքների 

վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներեր» ՀՀՇՆ 20-06-

2014 շիննորմերով, դպրոցի հետագա անվտանգ ու ապահով շահագործման և նույն 

գործառնական նշանակության նպատակով շահագործելու համար վերակառուցման 

նվազագույն թույլատրելի մակարդակն ընդունվում է «Սեյսմազինվածության 

բարձրացում»:  

 Սեյսմազինվածության բարձրացման նպատակով նախատեսվող բոլոր 

շինարարական աշխատանքներն իրականացնել սահմանված կարգով մշակված և 

հաստատված նախագծի հիման վրա, և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2015 

թվականիհուլիսի 23 N 797-Ն «ՀՀ  պետական հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ 

անվտանգության բարելավման 2015-2030 թվականների   ծրագիրը հաստատելու 

մասին» որոշման Հավելված 1-ի հիմնական դրույթներով: 

6. Հաշվիառնելովայնհանգամանքը, 

որբազմամյատարիներիշահագործմանընթացքումկաթսայատունըչիվերանորոգվել, 

այնգտնվումէբարձիթողիվիճակումևչիշահագործվում, 

ինչիհետևանքովշենքիկրողևինքնակրողկոնստրուկտիվտարրերումկանբազմաթիվվնա

սվածքներ, ճաքեր, ձևախախտումներ (դեֆորմացիներ) ևփլուզվածտեղամասեր, 

գտնումենք, 

որշենքիվերականգնմանաշխատանքներիծախսերըկգերազանցենհամապատասխանտ

եխնիկատնտեսականարդարացվածծախսերը, 

ուստիավելինպատակահարմարէկաթսայատանապամոնտաժումըևնորիկառուցումը: 

Ինչվերաբերվումէկաթսայատանծխատարխողովակին, 

ապաայնպետքէշուտափույթապամոնտաժել, 

քանիորդրաառկայությունըմեծվտանգէսպառնումևփլուզումըկարողէբերելմարդկայինզո

հերիևնյութականվնասների: 

 

 

 

Կատարող`  
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գլխավոր ճարտարագետ, 
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու,    
ԳՄԱ ԷԿԱ թղթակից անդամ՝       Զ. Խլղաթյան 
 


