ԱՍ-01/15

ՀԱՍՏԱՏՈւՄ ԵՄ`
«Սեյսմանախագիծ» ՍՊԸ տնօրեն`

____________ Ռ. Հայրապետյան
“______” ___________2015թ.

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Լոռու մարզի Շամուտ 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 Շամուտ համայնքի դպրոցի
(այսուհետ շենք) ակնադիտական հետազննություն, չափագրման և լուսանկարման
աշխատանքներ

Շենքի ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումները
ՀՀ

Լոռու

մարզի

Շամուտ

համայնքի

դպրոցը,

որըգրանցվածէանշարժգույքինկատմամբսեփականությանիրավունքներիպետականգր
անցման 21.01.2002 թիվ 969229 վկայականում, կառուցվել է 1976 թվականին (տես նկ.
1):

Շենքերի

առաջին

հարկերի

հատակների

նիշերը

բարձր

են

տեղանքի

համահարթեցման նիշից մոտ 30-50սմ-ով, իսկմարզադահլիճինըցածրէմոտ 100սմ-ով:
Հատակագծում

շենքերը

ուղղանկյունաձև

են

և

ունեն

հետևյալ

եզրային

առանցքաչափերն ու հարկայնությունը.
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Երկհարկանի

ուսումնական

մասնաշենքն

ունի

9.6x41.7մ,

միահարկ

կենտրոնական մասնաշենքը` 13.0x16.0մ, իսկ մարզադահլիճի և հանդիսությունների
դահլիճի

մասնաշենքը`

9.0x18.0մ

եզրային

առանցքաչափերի

ուղղանկյունաձև

հատակագիծ: Երկհարկանի ուսումնական և միահարկ կենտրոնական մասնաշենքերի
հարկերի բարձրությունը 3.3մ է (հարկի բարձրություն է դիտվել հատակից հատակ
բարձրությունը): Մարզադահլիճի բարձրությունը (հատակից մինչև ծածկի սալի վերին
նիշը) 5,6մ է:

Նկ. 1. Դպրոցիմասնաշենքերի ճակատների տեսքեր

Ուսումնական մասնաշենքի կոնստուկտիվ համակարգի լուծումը տրված է կրող
ներքին լայնական և կապող երկայնական պատերով ու միաձույլ ե/բ շրջանակով և
ծածկերի

հրիզոնական

կոշտ

սկավառակներով:

Ներքին

լայնական

պատերը

տեղադրված են 6.0մ և 9.0մ քայլով: Ներքին լայնական պատերը ընդհատվում են
միջանցքի մասով՝ միանալով երկայնական պատերին միաձույլ ե/բ շրջանակներով:
Կենտրոնական մասնաշենքի կոնստրուկտիվ համակարգի լուծումը տրված է կրող
երկայնական

ու

կապող

լայնական

պատերով

ու

ծածկի

հրիզոնական

կոշտ

սկավառակներով:
Ուսումնական և կենտրոնական մասնաշենքերի կոնստրուկտիվ տարրերն ունեն
հետևյալ բնութագրերը.
• Պատերի շարվածքի տիպը կոմպլեքսային է: Ուսումնականև կենտրոնական
մասնաշենքերի ե/բ պատերում կիրառված ե/բ միջուկները: Միաձույլ ե/բ շրջանակի
հիմնակմախքի սյուներն ունեն 30x30սմ չափերի քառակուսի լայնական հատույթ:
Հիմքերը պատերի տակ ժապավենային են, իսկ սյուների տակ՝ կետային:

2

ԱՍ-01/15

• Ե/բ հիմնակմախքի կրող հեծաններն ունեն տավրաձև լայնական հատույթ`
ներքին գոտիով: Ներքին գոտու լայնությունը 40սմ է, իսկ բարձրությունը 30սմ,
հեծանների լայնական հատույթի ընդհանուր բարձրությունը 52սմ է, իսկ հատույթի
վերևի մասում կողի լայնությունը 20սմ է:
• Միջհարկային

ծածկերն

ու

վերնածածկն

նախատեսվել

են

հավաքովի

երկաթբետոնե 220մմ հաստությամբ կլորանցքավոր սալերով:
• Սանդուղքներն նախատեսվել են պողպատե գլոցված 20 համարի շվելերներից
թեքահեծաններով

ու

հեծաններով,

միաձույլ

երկաթբետոնե

հարթակներով

և

հավաքովի երկաթբետոնե հատավոր աստիճաններով:
• Միջնորմներն

նախատեսվել

են

պեմզաբետոնե

6սմ

հաստությամբ

մանրասալերի և մասամբ 20սմ հաստությամբ բլոկների շարվածքով:
• Տանիքը լանջավոր է արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ, նախատեսվել
է փայտե ծպեղնային ու կավարամածային կոնստրուկցիաներով և ասբոշիֆերի
ալիքավոր թերթերի ծածկույթով:
• Սալվածքն ասֆալտաբետոնից է:
Մարզադահլիճի կոնստրուկտիվ լուծումը տրված է քարե շարվածքի 2 կրող
երկայնական ու կապող 2 լայնական պատերով և ծածկի հորիզոնական կոշտ
սկավառակով:

Մարզադահլիճի

կոնստրուկտիվ

տարրերն

ունեն

հետևյալ

բնութագրերը.
• հիմքերը ժապավենային են, նախատեսվել են խամքարաբետոնով:
• Պատերն

նախատեսվել

են

կանոնավոր

ձևի

կտրվածքի

տուֆաքարերի

շարվածքով, ցեմենտավազային շաղախի կիրառմամբ, և ունեն 45-60սմ հաստություն:
Միջնապատերի լայնությունը 110սմ է, իսկ պատուհանների բացվածքի լայնությունը`
195սմ: Երկայնական պատերի վրա` ծածկի մակարդակում, իրականացվել է 60x40(հ)սմ
չափերի ուղղանկյունաձև լայնական հատույթով միաձույլ երկաթբետոնե գոտի, որում
խարսխվում են վերնածածկի ե/բ հեծանները:
• Ծածկը նախատեսվել է փոփոխական կտրվածքի ե/բ հավաքովի հեծանների
վրա հենված հավաքովի ե/բ 6.0մ երկարությամբ կողավոր սալերով:
• Միջնորմներն

նախատեսվել

են

պեմզաբետոնե

6սմ

հաստությամբ

մանրասալերի և մասամբ 20սմ հաստությամբ բլոկների շարվածքով:
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• Տանիքը լանջավոր է արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ, նախատեսվել
է փայտե ծպեղնային ու կավարամածային կոնստրուկցիաներով և ասբոշիֆերի
ալիքավոր թերթերի ծածկույթով:
• Սալվածքն ասֆալտաբետոնից է:

Նկ. 1. Դպրոցիմասնաշենքերի ճակատների տեսքեր

Հետազննության արդյունքում պարզվել է.
1. ՀՀ Լոռու մարզի Շամուտ համայնքի դպրոցընախագծվելուկառուցվելէ 1970ականթվականներին` մինչևՍպիտակի 1988թ. ավերիչերկրաշարժը, ուստիակնհայտէ,
որմասնաշենքերիկոնստրուկտիվլուծումներումկանանհամապատասխանություններՀՀն
երկայումս գործող«Սեյսմակայունշինարարություն. նախագծմաննորմեր»ՀՀՇՆ II-6.022006 շիննորմերիպահանջներին: Դրանքեն.
• Ըստսեյսմիկուժերիդիմադրողականությանշենքիպատերիքարաշարվածքիփաստ
ացիկոնստրուկտիվլուծումներըչենհամապատասխանումնորմերի 7.9.3 կետիաղյուսակ
12-ովնախատեսվածշարվածքիկոնստրուկտիվլուծումներից (տիպերից) ևոչմեկին:
• Մարզադահլիճիևկենտրոնականմասնաշենքիլայնականպատերիմիջևփաստացի
առանցքայինհեռավորությունըհամապատասխանաբար
որոնքանհամեմատմեծեննորմերի

7.9.6

18,8մև

17,4մէ,

կետի

13

աղյուսակովնախատեսվածթույլատրելիառավելագույնարժեքներից:
• Բարավորներիկոնստրուկտիվլուծումներըչենհամապատասխանումնորմերի
7.9.13. կետիպահանջներին:
• Որոշպատերումմիջապատիլայնությանևկիցբացվածքիլայնությանհարաբերությու
նըավելիփոքրէ,

քաննորմերիաղյուսակ

14

կետովնախատեսվածթույլատրելինվազագույն 0.8 արժեքնէ:
4
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• Կրողպատերումբացվածքներըհամաչափչենդասավորված
որըչիհամապատասխանումնորմերի

3.3.6

(սիմետրիկչեն),
կետիպահանջներին:

Բացիայդշահագործմանընթացքումորոշպատուհաններիբացվածքներլցաշարվելեն:
• Միջնորմներիամրակապումըկրողկոնստրուկցիաներիհետչիբավարարում

7.6.6

կետովնախատեսվածպահանջներին,
ևչիապահովվածնրանցկայունությունըուղղաձիգհարթությունիցդուրս:
• Շինարարականաշխատանքներըկատարվելենտիպարայիննախագծովնախատե
սվածլուծումներիցհետևյալշեղումներով.
• Պատերիշարվածքիտիպըկոմպլեքսայինչէևբացիայդչենիրականացվելե/բմիջուկն
երուե/բհակասեյսմիկգոտիներ:
• Միաձույլե/բբարավորներիփոխարենպատուհաններիբացվածքներիվրակիրառվե
լենհավաքովիե/բբարավորներ:
• Մասնաշենքերիմիջևհակասեյսմիկկարաններըլցափակվածեն:
2. Շամուտ

համայնքի

դպրոցիակնադիտականհետազննությանարդյունքումպարզվելէ,

որմասնաշենքերի

կոնստրուկտիվ տարրերում կան հետևյալ վնասվածքներն ու թերությունները.
• Պատերիքարաշարվածքումկանթույլվնասվածքներ,
ևդրանքավելիշատարտահայտվածենհատկապեսայնտեղերում,
որտեղտանիքիջրահեռացմանխողովակներիցջրերըթափվելենպատիվրա:
Պատերիքարաշարվածքիընդհանուրմակերեսիմոտ

5

տոկոսումկանմինչև

3մմբացվածքիլայնությամբուղղաձիգևթեքմիջանցիկճաքեր,
որոնքունեննստվածքայինբնույթ:

Պատերիպատվանդանայինմասերըևհատակիցմոտ

0.5մբարձրությամբհատվածներըգտնվումենխոնավվիճակում (տեսնկ. 2):
• Տեղի են ունեցել միջհարկային ծածկերի ու վերնածածկի հավաքովի ե/բ սալերի
միմյանց

նկատմամբ

մինչև

3մմ

տեղաշարժեր,

ինչը

թույլ

ճաքերի

տեսքով

արտահայտվել է սալերի միջև կարանների առաստաղի վերանորոգված և ներկված
սվաղին (տես նկ. 3): Ծածկերի սալերի տեղաշարժերն առաջացել են Սպիտակի
ավերիչ երկրաշարժի հետևանքով:
• Միջնորմներումկանմինչև

2-

4մմբացվածքիլայնությամբտարբերուղղություններովմիջանցիկճաքեր:
Միջնորմներիամրակապումըկրողկոնստրուկցիաներիհետանբավարարէ,
5
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իսկդրանցմիացմանկարաններիսվաղինվրաառկաենմինչև

3-

5մմբացվածքիլայնությամբճաքեր:
• Դպրոցիբոլորմասնաշենքերիդռներիուպատուհաններիփայտեշրջանակներնուփե
ղկերըձևախախտվելեն:
Փայտեկոնստրուկցիաներիառանձինէլեմենտներստացելենզգալիկենսաբանականվնաս
վածքևդրանցտեխնիկականվիճակըանբավարարէ (տեսնկ. 4):
• Դպրոցիփայտյահատակներիտեխնիկականվիճակնընդանուրառմամբբավարար
է, առանձինտեղերումանբավարար:
• Սանդուղքներիտեխնիկականվիճակըբավարարէ,
պողպատեհեծաններնութեքահեծաններըառանձինտեղերումենթարկվելենտեղայինթույլ
կոռոզիայի,
հատավորհավաքովիե/բաստիճաններըթույլտեղաշարժվելենմիմյանցնկատմաբ,
ինչըթույլճաքերիտեսքովարտահայտվելէաստիճաններիմիջևկարաններիառաստաղիսվ
աղին:
• Մարզադահլիճիտանիքիծածկույթըգտնվումէանբավարարվիճակում,
ինչիհետևանքովմթնոլորտայինտեղումներիջրերըպարբերաբարներթափանցելենշենքի
կոնստրուկտիվտարրերևառաջացրելզգալիվնասվածքներ (տեսնկ. 5):
• Շենքերիջրագծերիևկոյուղուներքինցանցիտեխնիկականվիճակնանբավարարէ:
Աշխատակիցներիտեղեկատվությամբհաճախտեղիենունենումխցանումներևջրերիարտ
ահոսք:

Նշենք,

որայսջրերընույնպեսկարողեններթափանցելհիմնատակևպատճառհանդիսանալհիմնա
տակի գրունտիանհավասարաչափնստվածքի:
• Սանհանգույցներումտիրումէ անթույլատրելի սանիտարահիգենիկ պայմաններ
(տես նկ. 6)
• Շենքերիսալվածքիտեխնիկականվիճակնանբավարարէ,

տեղ-

տեղխոտաբույսերենաճել,
ինչիհետևանքովմթնոլորտայինտեղումներիումակերևույթայինջրերըներթափանցումենշ
ենքիկոնստրուկտիվտարրերնուհիմնատակ,
պատճառհանդիսանալովմասնաշենքերիկոնստրուկտիվտարրերումառկանստվածքայի
ներևույթներին (տեսնկ. 7):
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Նկ. 2 Պատերի խոնավացումների և վնասվածքների տեսքեր

Նկ.3Ծածկերիհավաքովիե/բսալերիմիմյանցնկատմամբտեղաշարժերի տեսքեր

Նկ. 4Դռներիուպատուհաններիվնասվածքներիտեսքեր

Նկ. 5 Տանիքից ներթափանցած մթնոլորտային տեղումների ջրերի ազդեցությունից
առաջացած վնասվածքների տեսքեր
7
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Նկ. 6Սանհանգույցներիվնասվածքների տեսքեր

Նկ. 7 Սալվածքի անբավարար վիճակի տեսքեր

Հիմնվելով հետազննության արդյունքներին եզրակացնում ենք.
1.

Ըստ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կողմից 08.12.2009թ. թիվ 282-

Ն հրամանով հաստատված «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու
շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազոտման մեթոդական ցուցումների», ՀՀ
Լոռու մարզի Շամուտ համայնքի դպրոցի (որը գրանցված է անշարժ գույքի նկատմամբ
սեփականության իրավունքի 21.01.2002թ. տրված թիվ 969229 վկայականում)՝
•

ուսումնական

գնահատվումէբավարար

և

կենտրոնական
(վնասվածության

մասնաշենքերիտեխնիկականվիճակը
աստիճանը՝

2-րդաստիճան),

այնէ`

կոնստրուկտիվ տարրերն ընդհանրապես պիտանի են շահագործման համար, բայց
պահանջում են որոշ կապիտալ նորոգում, որ ամենաանհրաժեշտն է տվյալ պահին,
•

մարզադահլիճի

(վնասվածության

տեխնիկական
աստիճանը՝

վիճակը

գնահատվումէ
3-րդաստիճան),

անբավարար
այնէ`
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կոնստրուկտիվտարրերիշահագործումը

հնարավոր

է

միայնկապիտալնորոգումից

հետո:
2. ՀամաձայնՀՀարտակարգ իրավիճակներինախարարիառ 23.10.2014թ. թիվ
957Ահրամանովհաստատված«Շենքերիևշինություններիսեյսմիկխոցելիությանմակարդակի
(աստիճանի)

գնահատմանմեթոդականցուցումների»,

Շամուտ

համայնքի

դպրոցի

մասնաշենքերիսեյսմիկխոցելիությանմակարդակը (շենքիվարքըերկրաշարժիդեպքում)
գնահատվումէբարձր,
սանդղակի

այնէ`

երբօբյեկտիտարածքումմինչև
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(գետնիսպասվելիքառավելագույնարագացումը

բալըստ

MSK-64

Amax=0.2g)

հնարավորերկրաշարժիժամանակմասնաշենքերիկոնստրուկցիաներումկարողենառաջ
անալուժեղվնասվածքներ` վնասվածքիաստիճանը 4-րդհամաձայնՀՀՇՆ II-6.02-2006
նորմերի 24 աղյուսակի:
2. Առաջնորդվելով ՀՀ ներկայումս գործող «Շենքերի և կառուցվածքների
վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներեր» ՀՀՇՆ 20-062014 շիննորմերով, շենքի հետագա անվտանգ ու ապահով շահագործման և նույն
գործառնական
վերակառուցման

նշանակության
նվազագույն

նպատակով
թույլատրելի

շահագործելու
մակարդակն

համար

դպրոցի

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:

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

Զ. Խլղաթյան
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