
 
 

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն 

 
«Քաղաքային ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման էներգաարդյունավետության 

բարձրացում»  
ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00035799 ծրագիր 

«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագիր 
 

Գյումրի քաղաքի Մուշ 2 թաղամասի #2 բազմաբնակարան շենքի 
 էներգետիկ ուսումնասիրության վերաբերյալ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ գործունեություն 

ծավալելու նպատակով ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրերի շրջանակներում ընտրվել է ցուցադրական շենք 
(«4ա» տիպի) Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքում: 2011թ. հունիսի 30-ին ստորագրվել է 
համապատասխան եռակողմ նամակ-հուշագիր ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության, 
«Գլենդել Հիլզ» ՓԲԸ (կառուցապատող կազմակերպության) և ՄԱԶԾ-ի միջև: 

Համեմատական ուսումնասիրության համար ընտրվել է նույն կլիմայական գոտում 
գտնվող, նմանատիպ շինարարական տեխնոլոգիայով կառուցված, բնակեցվածության, գազի 
և էլեկտրական էներգիայի սպառման առավելագույն ցուցանիշներ ունեցող` Գյումրի քաղաքի 
«Մուշ-2» թաղամասի #2 շենքը: Այդ անկյունաձև շինություն է («4» տիպի), ընդհանուր 
մակերեսը կազմում է մոտ 2470 մ2, ունի 3 մուտք, 4 հարկ և 36 բնակարան: Շենքը հանձնվել է 
շահագործման 2010թ.:  

 

 

 

 

Նկար 1. ք. Գյումրի, «Մուշ-2» թաղամաս, #2 շենքի հյուսիսային կողմ, 09.12.2011թ.: 
Լուսանկարը նկարվել է Testo 875-2 սարքով: 



«Քաղաքային ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման էներգաարդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00035799 ծրագիր 
«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագիր 

Հավաքագրվել է տեղեկատվություն շենքի բնակարաններում բնական գազի և 
էլեկտրաէներգիայի փաստացի ծախսերի մասին մեկ տարվա կտրվածքով (2010թ. նոյեմբերից 
մինչև 2011թ. հոկտեմբերը ներառյալ): Հարմարավետության նորմատիվային մակարդակի 
ապահովման պայմաններում որոշվել են ջերմային կորուստները շենքի պատող 
կոնստրուկցիաներից: Ստացված արդյունքները համեմատվել են բնական գազի և 
էլեկտրաէներգիայի փաստացի ծախսերի հետ: Արդյունքում պարզվել է, որ շենքի 
բնակարաններում առկա իրական հարմարավետության մակարդակը զգալիորեն ցածր է 
նորմատիվայինից, ինչը պայմանավորված է բնակիչների մեծամասնության ցածր 
կենսամակարդակով, ինչպես նաև շենքի ոչ բոլոր բնակարանների բնակեցված լինելով: Այս 
փաստը հատկապես կարևոր է Գյումրի քաղաքի ջեռուցման տևական ժամանակաշրջանի 
պայմաններում` 188 օր: 

Շենքի պատող կոնստրուկցիաներից ջերմային կորուստների իրական պատկերը 
ստանալու նպատակով կատարվել է շենքի պատող կոնստրուկցիաների լուսանկարում 
ինֆրակարմիր ֆոտոխցիկով: Ներկայացրած լուսանկարներում պատկերված շենքի 
մակերևույթի ջերմաստիճանների որակական գնահատման համար կարելի է օգտվել 
լուսանկարի աջ մասում տեղադրված գունային սանդղակից: 

  
Նկար.3. Ջերմաստիճան և օդի հարաբերական խոնավություն գրանցող սարքերի արտաքին տեսքը: 

«Երրորդ բնություն» ՀԿ-ի աջակցությամբ Ծրագրի փորձագետները այցելել են շենքի 
բնակարանները: Նախկինում կատարված հաշվարկների հավաստիությունը ստուգելու 
նպատակով (20.11.2011-26.01.2012 ժամանակահատվածի համար) շենքի բնակարաններում և 
արտաքին միջավայրում տեղադրվել են ջերմաստիճանի և օդի հարաբերական խոնավության 
չափման և գրանցման 51 հատ դյուրակիր սարքեր (Data Logger) , որոնց ցուցմունքների հիման 
վրա հաշվարկվել են կոնկրետ տարածքների, սենքերի, սենյակների, բնակարանների և շենքի 
ներքին օդի միջին ջերմաստիճանները, ընտրանքային ձևով արձանագրվել են ներսենյակային 
օդի հարաբերական խոնավության և ցողի կետի ջերմաստիճանները: 

 
 Նկար .4. Ջերմաչափեր տեղադրված բնակարանների սենյակների ներքին օդի ջերմաստիճանների 

միջինացված տվյալների գրաֆիկական պատկեր 



«Քաղաքային ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման էներգաարդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00035799 ծրագիր 
«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագիր 

Էներգետիկ անձնագիր  

Շենքի էներգետիկ անձնագրում շենքի էներգաարդյունավետության համալիր և 
ջերմատեխնիկական ցուցանիշները տրված են չորս սյունակով`  

Պահանջվող արժեք 

Ցուցանիշների արժեքները ՀՀՇՆ II-7.02-95 “Շինարարական ջերմաֆիզիկա 
շենքերի պատող կոնստրուկցիաների նախագծման նորմեր”-ի համաձայն: 
100 % հարմարավետության մակարդակի պայմաններում (ներքին 
ջերմաստիճանը 20 OC, ջեռուցվում է շենքի ամբողջ ծավալը, ջեռուցման 
ժամանակաշրջանի տևողությունը Գյումրիի համար՝ 188 օր) 

Նախագծային արժեք 

Ցուցանիշների արժեքները շենքի նախագծային տվյալների համաձայն, 100 % 
հարմարավետության մակարդակի պայմաններում (ներքին ջերմաստիճանը 
20 OC, ջեռուցվում է շենքի ամբողջ ծավալը, ջեռուցման ժամանակաշրջանի 
տևողությունը Գյումրիի համար՝ 188 օր): 

Փաստացի 
նորմավորվող արժեք 

Ցուցանիշների արժեքները փաստացի կառուցված շենքի տվյալների և 100 % 
հարմարավետության մակարդակի պայմաններում (ներքին ջերմաստիճանը 
20 OC, ջեռուցվում է շենքի ամբողջ ծավալը, ջեռուցման ժամանակաշրջանի 
տևողությունը Գյումրիի համար՝ 188 օր) 

Փաստացի արժեք 
Ցուցանիշների արժեքները փաստացի կառուցված շենքի տվյալների և 
փաստացի հարմարավետության մակարդակի պայմաններում: 

Ամփոփումներ և եզրակացություններ  

 Շենքի բոլոր արտաքին պատող կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված 
դիմադրությունները չեն բավարարում պահանջվող նորմատիվային արժեքներին: 

 Շենքի պատող կոնստրուկցիաների (ըստ տեսակների), ջերմային կորուստները 
բաշխված են անհավասարաչափ, առկա են բազմաթիվ ցրտի կամրջակներ: 

 Շենքի զբաղեցվածությունը (բնակեցվածությունը, օգտագործման մակարդակը 
ջեռուցման ժամանակաշրջանում) կազմում է` 65%, որից 44% լիարժեք, իսկ 21% մասնակի: 
Շենքի բնակարանների 35%-ը բնակեցված չեն և չեն ջեռուցվում հետևաբար նվազեցնում են 
ամբողջ շենքի հարմարավտության մակարդակը:  

 Ընդհանուր օգտագործման տարածքները նույնպես չեն ջեռուցվում, սակայն քանի որ 
մուտքերի դռները և լուսամուտները առկա են, ջերմաստիճանը կազմում է +1 0C: 

 Տարեկան կտրվածքով, շենքում էներգակիրների ծախսերն են` ջեռուցում (50%), 
կերակրի պատրաստումը (10%), տաք ջրամատակարարում (24%), լուսավորություն, 
կենցաղային, գրասենյակային տեխնիկա (16%): 

 
Նկար.5. Շենքում էներգակիրների ծախսն ըստ նպատակային սպառման 



«Քաղաքային ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման էներգաարդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00035799 ծրագիր 
«Շենքերի էներգետիկ արդյունավետության բարձրացում» ՄԱԶԾ-ԳԷՖ/00059937 ծրագիր 

 Ջեռուցումն իրականացվում է` անհատական, բնական գազի երկկոնտուր կաթսաներով 
(78%), տարբեր էլեկտրական ջեռուցման սարքերով (16%), գազoջախով (6%): 

 Շենքի ջեռուցման փաստացի հարմարավետության մակարդակը (ներառյալ ընդհանուր 
օգտագործման տարածքները) նորմատիվային ցուցանիշի նկատմամբ կազմում է 43%: 

 Շենքում առկա, թերի հարմարավետության պայմաններում և արտաքին պատող 
կոնստրուկցիաների ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունների փաստացի արժեքների 
դեպքում` ջեռուցման համար ծախսվում է նույնքան էներգիա, որքան կծախսվեր 100%-անոց 
հարմարավետության պարագայում և ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունների 
պահանջվող արժեքների ապահովման դեպքում: 

 Շենքի ջեռուցման համար առաջնային էներգիայի խնայողության ներուժը (փաստացի 
նորմավորվող և պահանջվող արժեքների տարբերություն) կկազմի 234 080 կՎտժ/տարի 
(կաթսաների 92% ՕԳԳ-ի և բնական գազի 8000 կկալ/նմ3 ջերմարարության համար) կամ 
բնական գազ 25.2 հազար նմ3/տարի, կամ 28.7 տպվ/տարի:  

 CO2-ի արտանետումների կրճատման ներուժը կկազմի 48 տ տարեկան: 

Շենքի էներգաարդյունավետության դասն է` D (ըստ МСН 24-01-2011 “Тепловая защита 
зданий”), այն է` ցանկալի է կատարել շենքի վերակառուցում, նման դասի շենքի նախագծումն 
անթույլատրելի է [ըստ ՀՍՏ ԵՆ 15217:2007 ստանդարտի էներգաարդյունավետության դասն է` 
G, որը նշանակում է շենքեր ամենացածր էներգետիկական բնութագրով]:  

 
Շենքի էներգաարդյունավետության պիտակը 

Շենքի էներգաարդյունավետության դասը որոշվել է МСН 24-01-2011 “Тепловая защита 
зданий” միջպետական շինարարական նորմի և ՀՍՏ ԵՆ 15217:2007 «Շենքի էներգետիկական 
բնութագիր. Շենքի էներգետիկական բնութագրի արտահայտման ու էներգաարդյունավետու-
թյան սերտիֆիկացման մեթոդներ» ստանդարտի համաձայն: 

 
 

Էներգաարդյունավետության պիտակը ըստ` МСН 24-01-
2011 միջպետական նորմի 

Էներգաարդյունավետության պիտակը ըստ` ՀՍՏ ԵՆ 
15217:2007 ստանդարտի 
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