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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 Աթան համայնքի դպրոցի
(այսուհետ շենք) ակնադիտական հետազննություն, չափագրման և լուսանկարման
աշխատանքներ

Շենքի ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումները
Լոռու մարզի Աթան համայնքի դպրոցը, որը գրանցված է անշարժ գույքի
գնահատման թիվ 969133 առ 21.01.2002թ. վկայականով,կառուցվել է 1972 թվականին,
տեղադրված

է

մեծ

թեքությամբ

տեղանքում(տես

նկ.

1),

որի

հետևանքով

մասնաշենքերը տեղադրված են առանձին հարթակների վրա, որոնք միմյանցից
տարանջատվում են: Ի տարբերություն տիպարային նախագծի, փաստացի դպրոցի
մասնաշենքերը չունեն իրար կապող միջանցքներ: Շենքերի առաջին հարկերի
հատակների նիշերը բարձր են տեղանքի համահարթեցման նիշից մոտ 30-60սմ-ով,
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իսկ մարզադահլիճինը ցածր է մոտ 60սմ-ով: Հատակագծում շենքերը ուղղանկյունաձև
են և ունեն հետևյալ եզրային առանցքաչափերն ու հարկայնությունը.
Երկհարկանիմասնաշենքնունի10.4x45.2մ,

միահարկմասնաշենքը`

9.6x45.2մարտաքինեզրաչափերիուղղանկյունաձևհատակագիծ:
Մասնաշենքերիհարկերիբարձրությունը

3.3մէ

(հարկիբարձրություն

էդիտվել

հատակիցհատակբարձրությունը): Մարզադահլիը տեղակայված է մեկ հարկանի
մասնաշենքում և ունի 5.7մբարձրությունը (հատակիցմինչևծածկիսալիվերիննիշը):
Երկհարկ

մասնաշենքն

ունի

2

աստիճանավանդակ:

Մասնաշենքերիտանիքներըլանջավորեն` արտաքինկազմակերպվածջրահեռացմամբ:

Նկ. 1 Մասնաշենքիճակատների տեսքեր

Դպրոցիերկհարկանիմասնաշենքիկոնստրուկտիվլուծումըկարկասայինէ,
իսկմիահարկմասնաշենքիկոնստրուկտիվլուծումըտրվածէքարեշարվածքիկրողուկապող
պատերովևծածկիհորիզոնականկոշտսկավառակով:
Ստորևբերվումենայդմասնաշենքերիկոնստրուկտիվլուծումներիևկոնստրուկտիվտարրե
րիբնութագրերըառանձին-առանձին:
2
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ա) Երկհարկանիմասնաշենք.
Երկհարկանիմասնաշենքերիկարկասընախատեսվածէշրջանակայինսխեմայով,
հիմնակմախքնիրականացվելէհավաքովիերկաթբետոնե

(ե/բ)

կոնստրուկցիաներով:

Կրողենհանդիսանումմասնաշենքերիերկայնականուղղությամբշրջանակները,
որոնքլայնականուղղությամբկապվածենմիմյանցհետմիայնծածկերիսալերով:
Սյուներիառանցքայինհեռավորություններըերկայնականուղղությամբ

3.0մեն:

Մասնաշենքերիլայնականուղղությամբկարկասիկոնստրուկտիվսխեմաներկթռիչքէ,
իսկաստիճանավանդակներիհատվածամասում`

եռաթռիչք:

Մասնաշենքերիլայնականուղղությամբսյուներիառանցքայինհեռավորություններըերկթռ
իչքհատվածամասում

6.2մեն,

համապատասխանաբար

իսկեռաթռիչքհատվածամասում`

3.4մ;

2.8մև

6.2մ:

Հատվածամասերիմիջիներկայնականառանցքումշրջանակներիփոխարեննախատեսվ
ածենհավաքովիերկաթբետոնեբլոկներովպատեր:
Երկհարկանիմասնաշենքերիկոնստրուկտիվտարրերնունենհետևյալբնութագրեր
ը.
• Հիմքերըժապավենայինեն, իրականացվելենխամքարաբետոնով:
• Հավաքովիերկաթբետոնեսյուներընախատեսվածենմեկհարկիբարձրությամբևուն
են

20x20սմչափերիքառակուսիլայնականհատույթ:

Եզրայինառանցքներումերկաթբետոնեհիմնակմախքիսյուներըերեսաշարվածենտուֆաք
արերով,

ևդրանքմիասինկազմումեն

55սմհաստությամբև

125սմլայնությամբմեկամբողջականկոնստրուկցիա` միջնապատ:
• Մասնաշենքերիերկայնականառանցքներումնախատեսվածհավաքովիերկաթբե
տոնեկրողհեծանները

3.0մթռիչքովենևունենտավրաձևլայնականհատույթ`

գոտիով:

գոտուլայնությունը

Ներքին

60սմէ,

իսկբարձրությունը

ներքին
12սմ:

Հեծաններիլայնականհատույթիընդհանուրբարձրությունը

34սմէ,

իսկհատույթիվերևիմասումկողիլայնությունը

30սմէ:

Միջիներկայնականառանցքումկիրառվածկրողե/բհեծաններիլայնականհատույթիմիջն
ամասումնախատեսվածեն

150մմտրամագծովօդափոխությանուղղաձիգ

անցքեր`

որոնցառանցքայինհեռավորությունըհեծանիերկայնականուղղությամբմոտ 25-30սմէ:
• Կրողհեծաններիևսյուներիմիացմանհանգույցըմշակվածէոչտրադիցիոն`
անհատականեղանակով, նախատեսելովհետևյալկոնստրուկտիվլուծումները.
3
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• հեծաններըտեղադրվելենսյուների գլխիվրանախատեսված 14մմհաստությամբև
40x40սմչափերիքառակուսիմետաղականսալերիվրա:
Նույնսալերիցնախատեսվածեննաևվերևիհարկիսյուներիներքևինիշում`
կրողհեծաններիվրա:
M12-

M14

Ներքևիևվերևիմետաղականսալերըամրակցվածենմիմյանցհետ
համարիթվով

4

հեղույսներիմիջոցով,

որոնքնախատեսվածենմետաղականսալերիանկյունայինմասերումևանցնումենկրողհեծ
աններիներքին գոտումառկաանցքերիմիջով,
• մասնաշենքերիմիջիներկայնականառանցքումշրջանակներիփոխարեննախատե
սվածպատիհավաքովիերկաթբետոնեբլոկներնունեն
220սմլայնությունևմեկհարկիբարձրություն:

30սմհաստություն,

100-

Դրանցմիմասումնախատեսվածեն

150մմտրամագծովօդափոխությանուղղաձիգ

անցքեր,

որոնցառանցքայինհեռավորությունըերկայնականուղղությամբմոտ 25-30սմէ,
• մասնաշենքերիպարփակողպատերնիրականացվելենկարկասիլցաշարումով,
միջնապատերիլայնությունը 125սմէ, իսկպատուհաններիբացվածքիլայնությունը` 180սմ:
Պարփակողպատերնիրականացվելենկանոնավորձևիկտրվածքիտուֆաքարերիշարվա
ծքով,

ցեմենտավազայինշաղախիկիրառմամբ,

Պատերիվրա`

բոլործածկերիմակարդակում,

ևունեն

45-50սմհաստություն:

իրականացվելէմիաձույլերկաթբետոնե

գոտի:
• Միջհարկայինծածկերնուվերնածածկնիրականացվելենհավաքովիերկաթբետոնե
220մմհաստությամբկլորանցքավորսալերով:
• Սանդուղքներնիրականացվելենպողպատե

գլոցված

20

համարիշվելերներիցթեքահեծաններովուհեծաններով,
միաձույլերկաթբետոնեհարթակներովևհավաքովիերկաթբետոնեհատավորաստիճանն
երով:
• Միջնորմներնիրականացվելենպեմզաբետոնե
6սմհաստությամբմանրասալերիևմասամբ 20սմհաստությամբբլոկներիշարվածքով:
• Տանիքըլանջավորէարտաքինկազմակերպվածջրահեռացմամբ,
իրականացվելէփայտեծպեղայինուկավարամածայինկոնստրուկցիաներովևծածկվածէմ
ետաղականալիքավորթերթերով:
• Սալվածքնասֆալտաբետոնիցէ:
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բ) Միահարկմասնաշենք.
Միահարկմասնաշենքիկոնստրուկտիվլուծումըտրվածէքարեշարվածքիկրողերկա
յնականուկապողլայնականպատերովևծածկիհորիզոնականկոշտսկավառակով:
Շենքիմիմասումկրողենհանդիսանում

3

որոնցառանցքայինհեռավորությունները

երկայնականպատերը,
3.0մև

Մարզադահլիճիհատվածամասումկրողենհանդիսանում

2

6.0մէ:
երկայնականպատերը,

որոնցառանցքայինհեռավորությունը 9.0մէ:
Միահարկմասնաշենքիկոնստրուկտիվտարրերնունենհետևյալբնութագրերը.
• հիմքերըժապավենայինեն, իրականացվելենխամքարաբետոնով:
• Պատերնիրականացվելենկանոնավորձևիկտրվածքիտուֆաքարերիշարվածքով,
ցեմենտավազայինշաղախիկիրառմամբևունեն 45-60սմհաստություն:
• Մարզադահլիճիվերնածածկնիրականացվելէ

6,0մերկարությամբև

1.5մլայնությամբհավաքովիերկաթբետոնեկողավորսալերով,
իսկմնացածհատվածամասերում՝հավաքովիե/բկլորանցքավորսալերով:
• Միջնորմներնիրականացվելենպեմզաբետոնե
6սմհաստությամբմանրասալերիևմասամբ 20 սմհաստությամբբլոկներիշարվածքով,
• Մասնաշենքիտանիքըլանջավորէ,

արտաքինկազմակերպվածջրահեռացմամբ,

իրականացվելենփայտեծպեղայինուկավարամածայինկոնստրուկցիաներովևմետաղակ
անալիքավորթերթերիծածկույթով,
• Սալվածքնասֆալտաբետոնիցէ:

Հետազննության արդյունքում պարզվել է.
ՀՀ Լոռու մարզի Աթան համայնքի դպրոցընախագծվելուկառուցվելէ 1970ականթվականներին` մինչևՍպիտակի 1988թ. ավերիչերկրաշարժը, ուստիակնհայտէ,
որմասնաշենքերիկոնստրուկտիվլուծումներումկանանհամապատասխանություններՀՀն
երկայումս գործող«Սեյսմակայունշինարարություն. նախագծմաննորմեր»ՀՀՇՆ II-6.022006 շիննորմերիպահանջներին: Դրանքեն.
• Ըստ

սեյսմիկ

քարաշարվածքի

ուժերի

դիմադրողականության

փաստացի

կոնստրուկտիվ

մասնաշենքերի
լուծումները

պատերի
չեն
5
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համապատասխանումնորմերի 7.9.3 կետի աղյուսակ 12-ով նախատեսված շարվածքի
կոնստրուկտիվ լուծումներից (տիպերից) և ոչ մեկին:
• Միահարկմասնաշենքիներքին
ամբողջ

երկարությամբ,

ինչը

չի

երկայնական
բավարարում

պատը
7.9.6.

միջանցիկ
կետով

չի

շենքի

նախատեսված

պահանջներին և չի ապահովված շենքի կոշտությունը երկայնական ուղղությամբ:
• Ծածկերիսալերիմիջևկարաններըչենլցվելմանրահատիկբետոնովկամցեմենտայ
ինուպոլիմերցեմենտայինշաղախով,

ինչպեսնախատեսվածէնորմերի

7.5

կետով,

ինչիհետևանքովչիապահովվելհավաքովիե/բծածկերիմիաձուլությունը,
ուստիծածկերըչենկարողծառայելորպեսհորիզոնականհարթությանմեջկոշտևմիաձույլսկ
ավառակներևչենկարողապահովելկրողուղղաձիգ
կոնստրուկցիաներիհամատեղաշխատանքըերկրաշարժայինազդեցություններիժաման
ակ:
• Մարզադահլիճիհատվածամասիլայնականպատերիմիջևփաստացիառանցքայի
նհեռավորությունը18.0մէ,

ինչըմեծէնորմերի

7.9.6

կետիաղյուսակ
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ովնախատեսվածթույլատրելիառավելագույնարժեքներից,
• Մարզադահլիճի

երկայնական

պատերումմիջնապատերիլայնությանևկիցբացվածքներիլայնությանհարաբերությունըա
վելիփոքրէ, քաննորմերիաղյուսակ 14 կետովնախատեսվածթույլատրելինվազագույն
0.8 արժեքնէ,
• Միջնորմներիամրակապումըկրողկոնստրուկցիաներիհետչիբավարարումնորմե
րի

7.6

կետովնախատեսվածպահանջները,

ևապահովվածչէնրանցկայունությունըուղղաձիգ հարթությունիցդուրս:
• Աստիճանավանդակներում

հատիկավոր

ե/բ

աստիճանները

փաստացի

ամրակցված չեն մետաղական թեքահեծանների հետ, ինչպես նախատեսված է
նորմերի 7.6.2 կետով:
2. Աթան
դպրոցիակնադիտականհետազննությանարդյունքումպարզվելէ,

համայնքի
որմասնաշենքերի

կոնստրուկտիվ տարրերում կան հետևյալ վնասվածքներն ու թերությունները.
•

Իտարբերությունտիպարայիննախագծովնախատեսվածկոնստրուկտիվլուծում

ների,երկհարկանիմասնաշենքիհավաքովիե/բսյուներիուհեծաններիփոխարենփաստաց
իշենքիհիմնակմախքիե/բկոնստրուկցիաներնիրականացվելենմիաձույլե/բ6
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ով:Ե/բկոնստրուկցիաներիբետոնացումնիրականացվելէանբավարարթրթռացմամբկամ
առանցթրթռացման,
• Երկհարկանիմասնաշենքիպատերի

քարաշարվածքում

կան

զգալի

վնասվածքներ և դրանք ավելի շատ արտահայտված են հատկապես այն տեղերում,
որտեղ տանիքի ջրահեռացման խողովակներից ջրերը թափվել են պատի վրա:
Պատերի

քարաշարվածքը

թույլ

հողմնահարվել

է:

Պատերի

քարաշարվածքի

ընդհանուր մակերեսի մոտ 5 տոկոսում կան մինչև 3մմ բացվածքի լայնությամբ
ուղղաձիգ և թեք միջանցիկ ճաքեր, որոնք ունեն նստվածքային բնույթ:
• Միահարկմասնաշենքիպատերումկանուժեղվնասվածքներ:
Պատերիքարաշարվածքըուժեղհողմնահարվելէ,
առանձինտեղերումտեղիէունեցելքարաշարվածքիշերտավորում,

պատերումկանմինչև

5մմբացվածքիլայնությամբտարբերուղղություններիճաքեր,
որոնքմիջանցիկենևունեննստվածքայինբնույթ: Պատերիպատվանդանային մասերը և
հատակից մոտ 0.5մբարձրությամբհատվածամասերըգտնվումենգերխոնավվիճակում,
մարզադահլիճիպատերիներսիկողմիսվաղըթափվելէ,
իսկքարաշարվածքումկիրառվածշաղախըկորցրելէամրությանզգալիպաշար (տեսնկ. 2):
Մասնաշենքերիպատերն

ու

հատակները

խոնավացել

են

հետևյալ

պատճառներով.
- հիմքերնուպատերի գետնախարսխայինմասերըչունենջրամեկուսիչշերտ,
-

սալվածքիտեխնիկականվիճակնանբավարարէ,

ինչիհետևանքովմթնոլորտայինտեղումներիջրերնումակերևույթայինջրերըներթափանց
ումենշենքերիկոնստրուկտիվտարրերը,
- ջրագծերիևկոյուղուներքինցանցիցտեղիենունենումջրերիարտահոսք:
• Տեղիենունեցելմիջհարկայինծածկերիուվերնածածկիհավաքովիե/բսալերիմիմ
յանցնկատմամբմինչև

3մմտեղաշարժեր,

ինչըթույլճաքերիտեսքովարտահայտվելէսալերիմիջևկարաններիառաստաղիվերանորո
գվածևներկվածսվաղին

(տեսնկ.

3):

Ծածկերիսալերիտեղաշարժերնառաջացելեն

Սպիտակիավերիչերկրաշարժիհետևանքով,շենքիմիկրոտատանումներից,
ինչպեսնաևպատերիթույլդեֆորմացիաներիհետևանքով,
որոնքէլիրենցհերթինառաջացելենհիմնատակի
գրունտիանհավասարաչափնստվածքիպատճառով:
7
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• Դպրոցիմասնաշենքերիտանիքներիասբոշիֆերյածածկույթըչիվերանորոգվել
և

գտնվումէանմխիթարվիճակում,

ինչիհետևանքովմթնոլորտայինտեղումներիջրերըներթափանցելենշենքիկոնստրուկտիվ
տարրերևառաջացրելվնասվածքներ (տեսնկ. 4):
• Միջնորմներումկանմինչև
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8մմբացվածքիլայնությամբտարբերուղղություններովմիջանցիկճաքեր:
Միջնորմներիամրակապումըկրողկոնստրուկցիաներիհետանբավարարէ,
իսկդրանցմիացմանկարաններիսվաղին

վրաառկաենմինչև
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5մմբացվածքիլայնությամբճաքեր (տեսնկ. 5):
• Աշակերտների թվաքանակի նվազեցման պատճառով միահարկ մասնաշենքը
վերջին տարիներին չի շահագործվել և մասնաշենքի ներքին հարդարանքի, դռների,
պատուհանների և հատակների տեխնիկական վիճակը գհանատվում է վթարային
(տեսնկ. 6):
• Սանդուղքներիտեխնիկականվիճակըբավարարէ,
պողպատեհեծաններնութեքահեծաններըառանձինտեղերումենթարկվելենտեղայինթույլ
կոռոզիայի,
հատավորհավաքովիե/բաստիճաններըթույլտեղաշարժվելենմիմյանցնկատմաբ,
ինչըթույլճաքերիտեսքովարտահայտվելէաստիճաններիմիջևկարաններիառաստաղիսվ
աղին (տեսնկ. 7):
• Երկհարկանիմասնաշենքիտանիքիշինարարականաշխատանքներնիրականաց
վելենհետևյալթերություններով (տեսնկ. 8).
- որոշտեղերումծպեղնաոտքերըհենվածենմարդակիվրաընդամենը

3-6սմ-ով,

ևկապվածչենմիմյանցհետմետաղակապերով,
- որոշտեղերումծպեղնաոտքերիևորմնափայտերիամրակապումնանբավարարէ,
դրանքկապվածչենմիմյանցհետոլորակապերովկամմետաղակապերով,
- բազմաթիվկանգնակներ,

թեքաններ,

մարդակներիրականացվածենփոքրչափերիլայնականհատույթով,
ինչիհետևանքովդրանքչունենբավարարկայունություն,
ինչիհետևանքովորոշտեղամասերումդրանքքանդվելենևշահագործմանընթացքումկատ
արվելենմասնակինորոգումներ:
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- առանձինտեղերումկանգնակներիմիջևուղղաձիգ
կապերիքանակնանբավարարէ,
- տակդիրներնունենփոքրչափերևկապվածչենկանգնակներիհետ,
- փայտյակոնստրուկցիաներիառանձինէլեմենտներստացելենուժեղկենսաբանակ
անվնասվածքներ:

Որոշկանգնակներ,

թեքաններ,

մարդակներունեն

5-

15մմբացվածքիլայնությամբերկայնականճաքեր:
• Շենքերիսալվածքիտեխնիկականվիճակնանբավարարէ,

տեղ-

տեղխոտաբույսերենաճել,
ինչիհետևանքովմթնոլորտայինտեղումներիումակերևույթայինջրերըներթափանցումենշ
ենքիկոնստրուկտիվտարրերնուհիմնատակ,
պատճառհանդիսանալովմասնաշենքերիկոնստրուկտիվտարրերումառկանստվածքայի
ներևույթներին (տեսնկ. 9):

Նկ. 2Միահարկմասնաշենքիպատերի քարաշարվածքի վնասվածքների և ճաքերի տեսքեր

Նկ.3 Միջհարկայինծածկերիուվերնածածկիհավաքովիե/բսալերիվնասվածքի տեսքեր
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Նկ. 4Մթնոլորտային տեղումների ջրերի ազդեցությունից առաջացած վնասվածքներիտեսքեր

Նկ. 5Միջնորմներիվնասվածքներիևճաքերիտեսքեր
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Նկ. 6 Միահարկմասնաշենքիներքինհարդարանքների, հատակների,
դռներիուպատուհաններիվնասվածքներիտեսքեր

Նկ. 7Սանդուղքներիվնասվածքների տեսքեր

Նկ. 8Տանիքիկոնստրուկտիվտարրերիթերություններիուվնասվածքներիտեսքեր
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Նկ. 9 Սալվածքի անբավարար վիճակի տեսքեր

Հիմնվելով հետազննության արդյունքներին եզրակացնում ենք.
1. ՀամաձայնՀայաստանիՀանրապետությանքաղաքաշինությաննախարարության
կողմից

08.12.2009թ.

թիվ

282-Նհրամանովհաստատված«Բնակելի,

հասարակականևարտադրականշենքերիուշինություններիտեխնիկականվիճակիհետա
զննությանմեթոդականցուցումների»
դպրոցի(անշարժ

ՀՀ

Լոռու

մարզի

Աթան

գույքինկատմամբսեփականությանիրավունքի

21.01.2002թ.

համայնքի

գրանցման

առ

թիվ969133վկայականովամրագրված)

մասնաշենքերիտեխնիկականվիճակը գնահատվումէ անբավարար (վնասվածության
աստիճանը՝ 3-րդաստիճան), այնէ` կոնստրուկտիվտարրերիշահագործումը հնարավոր
է միայնկապիտալնորոգումից հետո:
2. ՀամաձայնՀայաստանիՀանրապետությանարտակարգ
իրավիճակներինախարարիառ

23.10.2014թ.

թիվ

957-

Ահրամանովհաստատված«Շենքերիևշինություններիսեյսմիկխոցելիությանմակարդակի
(աստիճանի)

գնահատմանմեթոդականցուցումների»,

Աթան

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:
3. 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»:
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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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