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1. ՆԱԽԱԲԱՆ 

 
Խնդրի առարկան 
Գնահատել «ԱՓՐԻՔՈԹ» ՍՊԸ-ի կողմից արտադրվող եռաշերտ, կրող, ձայնա-

ջերմամեկուսիչ պանելների հնարավոր կիրառությունը ՀՀ-ում` հաշվի առնելով 
տեղական գործող, ինչպես երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների, այնպես էլ 
կառուցվածքների սեյսմակայունության շինարարական նորմերում ներկայացված 
դրույթները: 

Գնահատել «ԱՓՐԻՔՈԹ» ՍՊԸ-ի կողմից արտադրվող պանելներով և դրանց 
համար մշակված ընդհանուր կոնստրուկտորական լուծումներով կառուցված մինչև 
երեք հարկանի շենքերի (շենքի ընդհանուր բարձրությունը մինչև 10 մ) 
սեյսմակայունությունը՝ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 
սեյսմայնությունը: 

 Առաջադրվող չափերով եռաշերտ պանելների համար մշակել ընդհանուր 
կոնստրուկտորական լուծումներ, որոնցով հնարավոր կլինի ՀՀ-ի 3-րդ սեյսմիկ 
գոտում կառուցել նախապես սահմանված չափերով մինչև երեք հարկանի շենքեր, 
որոնք կհամապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող նորմատիվ 
փաստաթղթերին: 

 
Հետազոտման եղանակը 
Օգտագործելով համակարգչային տեխնոլոգիաները տեսականորեն հետազոտել 

առաջարկվող եռաշերտ կրող ձայնա-ջերմամեկուսիչ պանելների կրողունակությունը 
տարբեր բեռնավորման սխեմաների դեպքում: 

Վերջավոր տարրերի մեթոդով համակարգչային մոդելների հիման վրա 
կատարված թվային վերլուծություններով ուսումնասիրել պանելների քայքայման և 
ճաքակայունության օրինաչափությունները, դեֆորմատիվության վրա ազդող 
հիմնական դրույթները և դրանց հնարավորինս իրական լարվածադեֆորմատիվ 
վիճակը: Ընդ որում, հաշվարկները նախատեսվում է իրականացնել հաշվի առնելով 
նաև նյութի ոչ գծային աշխատանքի բնույթը:  

 
 
2. ՁԱՅՆԱ-ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ԵՌԱՇԵՐՏ ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿԻ ՊԱՆԵԼՆԵՐԻ 

ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

 
Եռաշերտ պանելների տիպերը 
Արդի շինարարության մեջ տարբեր երկրներում կիրառվող եռաշերտ 

պանելների գլխավոր առանձնահատկությունն է դրանց կրող կամ չկրող լինելը: Ընդ 
որում, չկրող պանելները կիրառվում են միայն որպես պարփակող 
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կոնստրուկցիաներ, իսկ կրող պանելները կարող են հանդիսանալ ինչպես պատի 
պարփակող, այնպես էլ ծածկի կոնստրուկցիաներ: 

Պատերի (ծածկերի) եռաշերտ համակարգերը, շնորհիվ մի շարք 
առավելությունների, որոնցից են գլխավորապես տնտեսապես շահավետությունը և 
շինարարության կարճ տևողությունը, վերջին տասնամյակներում լայն տարածում են  
ստացել աշխարհի տարբեր երկրներում: Մասնավորապես, Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում 
պատերի և ծածկերի եռաշերտ համակարգերը շատ են կիրառվում մեկ կամ երկու 
հարկանի տներում, շենքերում և կառույցներում:  

Եռաշերտ համակարգի գլխավոր առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, 
որ միջին շերտը հանդիսանում է ձայնա և ջերմամեկուսիչ: Միաժամանակ, ձայնա և 
ջերմամեկուսիչը տեղադրելով միջին շերտում` հնարավոր է դառնում ապահովել 
վերջինիս երկարակեցությունը: 

Հարկ է, նշել, որ ցածրահարկ կառույցներում ազդող սեյսմիկ ուժերը 
համեմատաբար փոքր են, ինչը թույլ է տալիս փաստել, որ վերը նկարագրված 
եռաշերտ համակարգով պանելները հատուկ մշակված չեն բարձրահարկ շենքերում 
կիրառելու համար: Հետևաբար, դրանցից մի որոշ տեսակներով, որոնք հանդիսանում 
են կրող, կառուցվում են պանելային համակարգով ցածրահարկ տներ և շենքեր: 

Եռաշերտ պանելներն օգտագործվում են նաև ԱՊՀ երկրներում, 
մասնավորապես, Ռուսաստանի Դաշնությունում և Ղազաղստանի 
Հանրապետությունում, որտեղ կիրառվող պանելները գլխավորապես կախովի չկրող 
կամ ինքնակրող են, կիրառվում են նաև կրող տեսակները: Տարբեր 
կազմակերպությունների կողմից մշակված են և կիրառվում են մի քանի տեսակի 
եռաշերտ պանելներ, որոնք հիմնականում հաշվարկվում են ստատիկ բեռի և քամու 
բեռնվածքի ազդեցությունից: 

Վերջին տարիներին աշխարհի տարբեր երկրներում մեծ տարածում են ստացել 
նաև բազմաշերտ պատային կոնստրուկցիաներ օդափոխվող ճակատներ 
անվանմամբ: 

 
Եռաշերտ պանելների նախագծման գլխավոր պահանջները 
Համաձայն տարբեր երկրներում գործող շինարարական նորմերի եռաշերտ 

պանելներին ներկայացված են նախագծման հետևյալ գլխավոր պահանջները: 
Եռաշերտ պանելների ջերմամեկուսիչ շերտի համար խորհուրդ է տրվում 

ընդունել կոշտ ջերմամեկուսիչ նյութեր: Կիսակոշտ ջերմամեկուսիչ նյութերը 
թույլատրվում է կիրառել միայն կոշտի հետ համադրելով: Այդ դեպքում կիսակոշտ 
ջերմամեկուսիչ նյութը տեղադրվում է անմիջապես բետոնե շերտի վրա, որը 
բետոնացման ժամանակ հանդիսանում է ստորին շերտը: Կոշտ և կիսակոշտ 
ջերմամեկուսիչ նյութերի տարանջատումը կատարվում է կախված դրանց խտացման 
գործակցից, որը հավասար է շրջասեղմումից հետո ջերմամեկուսիչ շերտի 
հաստության նվազման հարաբերությանը շերտի սկզբնական հաստությանը: Կոշտ 
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ջերմամեկուսիչ նյութերի համար խտացման գործակիցը պետք է լինի 0.06 և փոքր, 
իսկ կիսակոշտ նյութերի համար` 0.06-ից մինչև 0.2: 

Պանելի արտաքին և ներքին շերտերը միմյանց միացնելու համար անհրաժեշտ է 
նախատեսել մետաղե կապեր: Շենքի այլ կոնստրուկցիաների հետ պանելի միացման 
համար նախատեսված ծխնիները և ամրանային արտաթողերը (ելունները) 
անհրաժեշտ է տեղաբաշխել պանելի ներքին շերտով: Եռաշերտ պանելների մետաղե 
կապերը պետք է ապահովեն ճիգերի փոխանցումը պանելի արտաքին շերտից դեպի 
դրա ներքին շերտը: Ընդ որում, կապերի կոնստրուկցիաները և դրանց 
տեղաբաշխումն ըստ պատի մակերևույթի չպետք է խոչընդոտեն արտաքին շերտի 
ազատ ջերմաստիճանային դեֆորմացիաներին: 

Ցանկացած տիպի եռաշերտ պանելներում կառույցի կրող համակարգին 
ամրակցելու համար կարող են օգտագործվել տարբեր տեսակի միացման ձողեր, 
կապեր և այլ տեսակի ճկուն միացումներ, սակայն գլխավոր առանձնահատկությունը 
կայանում է նրանում, որ այդ կապերը պետք է լինեն հակակոռոզիոն, այսինքն կամ 
չժանգոտվող պողպատից, կամ էլ այլ կոռոզիակայուն նյութերից:  

Եռաշերտ պանելների համար կիրառվում են երեք տիպի ճկուն կապեր` 
կախոցներ, դիմկալներ և ձգաններ (պահանգներ): 

 Կախոցները նախատեսված են պանելի արտաքին բետոնե շերտից առաջացած 
վերտիկալ բեռնվածքը ներքին շերտին փոխանցելու համար: Կախոցները 
կոնստրուկտավորվում են այնպես, որ դրանք ապահովեն ուղղաձիգ բեռնվածքի 
փոխանցումը ներքին շերտին առանց պանելի այլ կապերի մասնակցության: Այդ 
նպատակով կախոցը ունենում է ձգված և սեղմված դիմկալներ, որոնք պետք է 
հուսալի խարսխված լինեն պանելի արտաքին և ներքին շերտերում: Կազմովի 
պանելների մետաղե կապերը հիմնականում իրականացվում են ներդիր տարրերով՝ 
ընկրկելի միացումների տեսքով: Պանելները հիմնականում ունենում են առնվազն 
երկու կախոց: 

Դիմկալները նախատեսված են պանելի ներքին շերտի նկատմամբ արտաքին 
շերտի դիրքն ամրակապելու (ֆիքսելու) համար, ինչպես նաև հորիզոնական 
հարթության մեջ դրանց փոխադարձ սահքը սահմանափակելու համար: Դիմկալները 
կոնստրուկտավորվում են ըստ կախոցների տիպի, սակայն դրանք տեղաբաշխվում 
են պանելի հորիզոնական հարթության մեջ: 

 Պահանգները նախատեսված են պանելի արտաքին շերտից ներքինին քամուց և 
այլ ազդեցություններից առաջացած հորիզոնական բեռնվածքները փոխանցելու 
համար: Պահանգներն օգտագործվում են նաև բետոնացման ժամանակ պանելի 
ձայնա-ջերմամեկուսիչ նյութի դիրքը ֆիքսելու համար: 

Մետաղե կապերը հիմնականում իրականցվում են կոռոզիակայուն 
պողպատներից: Ճկուն կապերն իրականացվում են դրանց շահագործման ողջ 
ժամանակահատվածի համար նախատեսված ապահով հակակոռոզիոն ծածկույթով 
պատված A դասերի շիկագլոցված ձողային ամրաններից և Bp-I դասի լարային 
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ամրաններից: Հակակոռոզիոն ծածկույթների բաղադրությունը և հաստությունը 
սահմանվում է հաշվարկով` հաշվի առնելով ձայնա-ջերմամեկուսիչ շերտի նյութի 
հատկությունները, արտաքին միջավայրի ագրեսիվությունը և շենքի շահագործման 
ժամանակահատվածը: 

 
 

3. «ԱՓՐԻՔՈԹ» ՍՊԸ -Ի ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԵՌԱՇԵՐՏ, ԿՐՈՂ, ՁԱՅՆԱ-
ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՆԵԼՆԵՐԻ (EPG ՊԱՆԵԼՆԵՐԻ) ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Եռաշերտ պանելների տիպերը 
«ԱՓՐԻՔՈԹ» ՍՊԸ-ի կողմից նախատեսվում է կապիտալ շինարարության 

համար արտադրել պատերի և ծածկերի կրող պանելների համակարգեր, այսուհետ՝ 
EPG պանելներ (նկ. 1): 

 
Ձայնա և ջերմամեկուսիչը - փրփրապոլիստիրոլ (EPS) 
EPG եռաշերտ պանելների միջին ձայնա և ջերմամեկուսիչ շերտն 

իրականացվում է փրփրապոլիստիրոլից, որն նվազագույնը ունի 14.4 կգ/մ3 
խտություն (նկ. 2): Կրակի տարածման ցուցիչն ոչ ավել, քան 25, ծխի զարգացման 
ցուցիչն ոչ ավել, քան 450, երբ փորձարկումները կատարվում են համաձայն ASTM E 
84 ստանդարտի: Փրփրապոլիստիրոլի հաստությունը տատանվում է 50 մմ-ից մինչև 
300 մմ: 

 
Ամրանավորումը 
EPG պանելներում օգտագործվող ամրանի որակը պետք է համապատասխանի 

ՀՀ-ում գործող տեխնիկական չափորոշիչների պահանջներին: 
EPG պանելների ամրանավորումը կատարվում է պանելների հարթությանն 

ուղղահայաց տեղադրված հարթ եռակցված հիմնակմախքներով (նկ. 2), որոնց 
լայնական ամրանները ծռված են զիգզագաձև, ինչպես նաև պանելների հարթության 
մեջ տեղադրվող լրացուցիչ ամրանային ցանցերով, առանձին ուղիղ կամ ծռված 
ձողերով: 

Հարթ եռակցված հիմնակմախքներում օգտագործվում է մինչև 12 մմ տրամագծի 
A400 և A500 դասերի եռակցելի պարբերական տրամատի ամրաններ, ինչպես նաև 
B500 և Bp500 դասերի ամրաններ, իսկ մնացած ամրանավորումը կարելի է 
իրականացնել մինչև 32 մմ տրամագծի A400 և A500 դասերի եռակցելի պարբերական 
տրամատի ամրաններից, ինչպես նաև B500 և Bp500 դասերի ամրաններից: 

Որպես աշխատանքային ամրաններ չի թույլատրվում օգտագործել ամրանային 
գլոցվածք, որն առավելագույն լարման ժամանակ ունի 2.5%-ից պակաս δmax լրիվ 
հարաբերական երկարացում, ինչպես նաև B500 դասի ամրանային մետաղալարեր: 
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Բոլոր դասերի լայնական ամրանների համար հաշվարկային դիմադրության 
Rsw-ի մեծություններն ընդունվում են ոչ ավել, քան 300 Ն/մմ2: 

 

 
 

 
 

Նկ.1 «ԱՓՐԻՔՈԹ» ՍՊԸ-ի կողմից արտադրվող EPG պանելի ընդհանուր տեսքը: 
 

Բետոնը 
EPG պանելներում օգտագործվող բետոնի որակը պետք է համապատասխանի 

ՀՀ-ում գործող տեխնիկական չափորոշիչների պահանջներին: 
EPG պանելների միացման հանգույցներում օգտագործվում է մանրահատիկ 

ծանր բետոն՝ լցանյութերի առավելագույն չափը՝ 16 մմ, կոնի նվազագույն նստվածքը՝ 
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51 մմ: EPG պանելների տորկրետ բետոնի համար օգտագործվում է մանրահատիկ 
ծանր բետոն՝ լցանյութերի առավելագույն չափը՝ 9.5 մմ: 

Բետոնի և տորկրետ բետոնի դասը, ըստ սեղմման ամրության, ընդունվում է ոչ 
պակաս, քան B20: 
 

 
 

Նկ.2 EPG պանելի եռակցված լայնական հիմնակմախքների և փրփրաստիրոլի 
տեղաբաշխման սխեման: 

 
EPG պանելների մոնտաժումը 
EPG պատի և ծածկի պանելները մոնտաժվում են համապատասխան շենքի 

նախագծի, որտեղ ներկայացված պետք է լինեն մոնտաժային բոլոր հանգույցները և 
մանրամասերը: Ընդ որում, կառույցի համար որպես միջնորմներ հանդիսացող EPG 
պատի պանելները պետք է իրականացվեն այնպես, որ երկրաշարժի ժամանակ 
չմասնակցեն շենքի կրող համակարգի աշխատանքին: Միջնորմների միացումներն 
անհրաժեշտ է կատարել ըստ ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի պահանջների: 

Շենքի հիմքերը, գետնախարիսխի պատերը և այլ հենարանային 
կոնստրուկցիաները, որոնց վրա մոնտաժվում են EPG պանելները պետք է ունենան 
բավարար ամրություն և կոշտություն, իսկ մակերևույթները լինեն հարթ և մաքուր: 
EPG պանելների խարսխման համար նախատեսված ամրանային ելունները 
ներկայացված պետք է լինեն շենքի կոնստրուկտորական նախագծում: 

Բոլոր EPG պանելները պետք է հուսալի ամրակցվեն ըստ կոնստրուկտորական 
նախագծի: Ընդ որում, պանելները, նախքան տորկրետ բետոնի իրականացումը, 
անհրաժեշտ է ժամանակավորապես ամրակցել այնպես, որ դրանք չշեղվեն իրենց 
նախագծային դիրքից քամու բեռնվածքից, տորկրետ շերտի իրականացման 
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ժամանակ առաջացող ճնշումից և այլ բեռնվածքների ազդեցությունից, որոնք կարող 
են առաջանալ աշխատանքային գործընթացում: 

Ներկառուցված բոլոր կոմունիկացիաները՝ էլեկտրամատակարարման, 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակաշարերը և նախագծով 
նախատեսված այլ տեխնիկական աքսեսուարները պետք է մոնտաժված լինեն EPG 
պանելների վրա և լինեն հուսալի ամրակապված նախքան պանելների բետոնացումը: 

Կոնստրուկտորական նախագծով նախատեսված լրացուցիչ ամրանները 
տեղադրվում են նախագծային դիրքում կամ EPG պանելների մոնտաժումից առաջ 
կամ դրանից հետո՝ ըստ աշխատանքների կազմակերպման նախագծի: Բոլոր 
ամրանները տեղադրելուց հետո կատարվում է պատերի և ծածկերի տորկրետացում: 

Տորկրետ բետոնը, նախապես հաշվարկված հաստություններով, տեղադրվում է 
EPG բոլոր պանելների (պատի և ծածկի) երկու մակերևույթների վրա: 

Խորհուրդ է տրվում շինարարությունը սկսելուց առաջ մասնագրերում 
ներկայացված չափերով բոլոր EPG պանելները ժամանակավոր պահեստավորել 
շինհրապարակում: 

EPG պանելների վրա բետոնե տորկրետ շերտի իրականացնելուց հետո կարելի է 
հարդարել նախագծով նախատեսված վերջնական տեսքով: 

 
EPG պանելների ելակետային տվյալները 
• EPG պատի և ծածկի համակարգերը կրող պանելներ են, որոնք կազմված են 

կոշտ փրփուրե միջուկից, որի մեջ ներառված են եռակցված պողպատե 
ամրանային ուղղաձիգ հարթ հիմնակմախքներ: Պանելների երկու 
մակերևույթները պատված են տորկրետ բետոնե շերտերով: Պողպատե 
հարթ հիմնակմախքների երկայնական և լայնական ամրանների 
տրամագծերը կարող են փոփոխվել կախված պանելի կրողունակությունից: 

• EPG պանելները կարող են հանդիսանալ ինչպես շենքի արտաքին, այնպես 
էլ ներքին պատերի պանելներ, կարող են լինել ծածկի և վերնածածկի 
պանելներ: Կարող են լինել ինչպես կրող, այնպես էլ ինքնակրող պանելներ, 
բացի այդ կարող են լինել պատ-դիաֆրագմաներ կամ միջնորմներ: 

• EPG պանելների մակերևույթների տորկրետ շերտերը պետք է ունենան 
հաստատուն հաստություն: 

• EPG պատերի համակարգը բաղկացած է 50 մմ, 100 մմ, 150 մմ, 200 մմ, 250 մմ 
կամ 300 մմ փրփրապոլիստիրոլե (EPS) միջուկից, որի մեջ ներառված են 
եռակցված պողպատե ամրանային ուղղաձիգ հարթ հիմնակմախքները: 
Փրփրապոլիստիրոլե միջուկներն իրենց ամրանային ներառուկներով, 
որպես կիսապատրաստվածքներ, մատակարարվում են շինհրապարակ, 
մոնտաժվում են նախագծային դիրքերում, որից հետո պատվում են 
տորկրետ բետոնե շերտերով: Տորկրետ բետոնե շերտի նվազագույն 
հաստությունն յուրաքանչյուր շերտի համար 30 մմ է: EPG պանելները 
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ցուցաբերում են 1-ից 2 ժամ հրակայունության ցուցանիշ, եթե պատված են 
90 մմ-ից մինչև 130 մմ հաստությամբ տորկրետ բետոնե շերտերով: 
Լայնական ամրանային ձողերը, հիմնային խարիսխային ամրանները, 
ծածկի խարսխային ամրանները և այլ լրացուցիչ ամրանները, որոնք 
նախատեսված են նախագծով նախքան տորկրետացումն ամրակցվում են 
EPG պանելների ամրանային ներառուկների երկայնական ամրաններին: 

• EPG ծածկերի համակարգը բաղկացած է 100 մմ, 150 մմ, կամ 200 մմ 
փրփրապոլիստիրոլե (EPS) միջուկից, որի մեջ ներառված են եռակցված 
պողպատե ամրանային ուղղաձիգ հարթ հիմնակմախքները: EPG 
պանելները ցուցաբերում են 1-ից 2 ժամ հրակայունության ցուցանիշ, եթե 
պատված են 90 մմ-ից մինչև 130 մմ հաստությամբ տորկրետ բետոնե 
շերտերով: Լայնական ամրանային ձողերը, հիմնային խարիսխային 
ամրանները, ծածկի խարսխային ամրանները և այլ լրացուցիչ ամրանները, 
որոնք նախատեսված են նախագծով նախքան տորկրետացումն 
ամրակցվում են EPG պանելների ամրանային ներառուկների երկայնական 
ամրաններին: 

 
EPG պանելների պահեստավորումը 
EPG պատի և ծածկի պանելները պատեստավորվում են շինհրապարակում՝ 

փաթեթավորելով դրանք պոլիէթիլային թաղանթներով: Պանելները հորիզոնական 
դիրքով դասավորվում են միմյանց վրա, այնպես որ չդեֆորմացվեն և չվնասվեն: 
Պանելները չի թույլատրվում թողնել արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցության 
տակ, ինչպես նաև խոնավ միջավայրում:  

 
EPG պանելների հիմնական չափերն ու պարամետրերը 
EPG պատի և ծածկի համակարգերը տարբեր նշանակության կառույցերում 

կարող են լինել որպես ինտերիերի և էքստերիերի կրող կամ ինքնակրող պատեր 
կամ էլ ծածկի պանելներ: 

EPG համակարգերի պանելները կոնստրուկտավորվում են այնպես, որ մեկի 
եզրին (կողաճակատին) մյուսն ամրակցելով՝ հանդիսանան մեկը մյուսի 
շարունակություն: 

EPG համակարգերի պանելները նախագծված են այնպես, որ կարողանան 
հակազդել ինչպես ծռող մոմենտների, այնպես էլ նորմալ և լայնական սեղմող և 
ձգող ուժերի ազդեցություններին, բեռների ինչպես ստատիկ, այնպես էլ դինամիկ 
ազդեցությունների դեպքում: 

EPG համակարգերով յուրաքանչյուր կոնստրուկցիա անհրաժեշտ է 
հաշվարկել և կոնստրուկտավորել ըստ դրանց վրա համապատասխան ուժային 
ազդեցությունների ՀՀ-ում գործող նորմատիվ փաստաթղթերով, մասնավորապես՝ 
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ՀՀՇՆ 52-01-2019 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ II-6.02-2006 
«Սեյսմակայուն շինարարություն» նախագծման նորմերով: 

Նկ 3-ում ներկայացված են EPG պատի և ծածկի համակարգերի 
կառուցվածքը և չափերը: 
 

 
 

A B C 
50 մմ 102 մմ 110 մմ 
50 մմ 102 մմ 150 մմ 
50 մմ 102 մմ 170 մմ 
50 մմ 102 մմ 230 մմ 
50 մմ 102 մմ 270 մմ 
50 մմ 102 մմ 310 մմ 
100 մմ 152 մմ 160 մմ 
100 մմ 152 մմ 200 մմ 
100 մմ 152 մմ 220 մմ 
100 մմ 152 մմ 280 մմ 
100 մմ 152 մմ 320 մմ 
100 մմ 152 մմ 360 մմ 

 
A B C 

150 մմ 202 մմ 210 մմ 
150 մմ 202 մմ 250 մմ 
150 մմ 202 մմ 270 մմ 
150 մմ 202 մմ 330 մմ 
150 մմ 202 մմ 370 մմ 
150 մմ 202 մմ 410 մմ 
200 մմ 252 մմ 260 մմ 
200 մմ 252 մմ 300 մմ 
200 մմ 252 մմ 320 մմ 
200 մմ 252 մմ 380 մմ 
200 մմ 252 մմ 420 մմ 
200 մմ 252 մմ 460 մմ 

 
A B C 

250 մմ 302 մմ 310 մմ 
250 մմ 302 մմ 350 մմ 
250 մմ 302 մմ 370 մմ 
250 մմ 302 մմ 430 մմ 
250 մմ 302 մմ 470 մմ 
250 մմ 302 մմ 510 մմ 
300 մմ 352 մմ 360 մմ 
300 մմ 352 մմ 400 մմ 
300 մմ 352 մմ 420 մմ 
300 մմ 352 մմ 480 մմ 
300 մմ 352 մմ 520 մմ 
300 մմ 352 մմ 560 մմ 

 
Նկ.3 EPG համակարգերի կառուցվածքը և չափերը: 
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4. EPG ՊԱՆԵԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆԻՆ 

EPG պանել P50/T102 տեսակի 

 

Ա տեսակի EPG պանել P50/T102՝ 1 քմ-ի քաշը 

 
Հարթ 

ամրանային 
հիմնակմախք 

 

Ամրանի 
քաշը, 

 կգ 

EPS –ի 
քաշը, 

կգ 

Պանելի 
քաշը, 

կգ 

P50/T102/10Z8x9 19.485  0.87 20.355 
P50/T102/10Z6x9 15.813 0.87 16.683 
P50/T102/8Z6x9 11.817 0.87 12.687 
P50/T102/6Z6x9 9.801 0.87 10.671 
P50/T102/10Z5x9 14.373 0.87 15.243 
P50/T102/8Z5x9 10.377 0.87 11.247 
P50/T102/6Z5x9 8.361 0.87 9.231 
P50/T102/5Z5x9 6.039 0.87 6.909 
P50/T102/10Z4x9 13.206 0.87 14.076 
P50/T102/8Z4x9 9.21 0.87 10.08 
P50/T102/6Z4x9 7.194 0.87 8.064 
P50/T102/5Z4x9 4.872 0.87 5.742 
P50/T102/4Z4x9 3.882 0.87 4.752 

Բ տեսակի EPG պանել P50/T102՝ 1 քմ-ի քաշը 

 
Հարթ 

ամրանային 
հիմնակմախք 

 

Ամրանի 
քաշը, 

կգ 

EPS –ի 
քաշը, 

կգ 

Պանելի 
քաշը, 

կգ 

P50/T102/10Z8x5 10.825 0.87 11.695 
P50/T102/10Z6x5 8.785 0.87 9.655 
P50/T102/8Z6x5 6.565 0.87 7.435 
P50/T102/6Z6x5 5.445 0.87 6.315 
P50/T102/10Z5x5 7.985 0.87 8.855 
P50/T102/8Z5x5 5.765 0.87 6.635 
P50/T102/6Z5x5 4.645 0.87 5.515 
P50/T102/5Z5x5 3.355 0.87 4.225 
P50/T102/10Z4x5 7.335 0.87 8.205 
P50/T102/8Z4x5 5.115 0.87 5.985 
P50/T102/6Z4x5 3.995 0.87 4.865 
P50/T102/5Z4x5 2.705 0.87 3.575 
P50/T102/4Z4x5 2.155 0.87 3.025 

 
P50/T102/10Z8x9 պանելի համար՝ 
P50 – 50 մմ հաստությամբ փրփրապոլիստիրոլ, T102 – զիգզագ ամրանի բարձրությունը, 10 – երկայնական 
ամրանի տրամագիծը, Z8 – լայնական ամրանի տրամագիծը, 9 – հարթ հիմնակմախքների քանակը: 
 

Ա տեսակի EPG պանել 

Բ տեսակի EPG պանել 
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EPG պանել P100/T152 տեսակի 

 

 
 

Ա տեսակի EPG պանել P100/T152՝ 1 քմ-ի քաշը 

 
Հարթ ամրանային 

հիմնակմախք 
 

Ամրանի 
քաշը, 

 կգ 

EPS –ի 
քաշը, 

կգ 

Պանելի 
քաշը, 

կգ 

P100/T152/10Z8x9 20.96  1.74 22.7 
P100/T152/10Z6x9 16.64 1.74 18.38 
P100/T152/8Z6x9 12.64 1.74 14.38 
P100/T152/6Z6x9 9.53 1.74 11.27 
P100/T152/10Z5x9 14.95 1.74 16.69 
P100/T152/8Z5x9 10.95 1.74 12.69 
P100/T152/6Z5x9 7.84 1.74 9.58 
P100/T152/5Z5x9 6.61 1.74 8.35 
P100/T152/10Z4x9 13. 6 1.74 23.66 
P100/T152/8Z4x9 9.58 1.74 11.32 
P100/T152/6Z4x9 6.46 1.74 8.2 
P100/T152/5Z4x9 5.24 1.74 6.98 
P100/T152/4Z4x9 4.25 1.74 5.99 

Բ տեսակի EPG պանել P100/T152՝ 1 քմ-ի քաշը 

 
Հարթ ամրանային 

հիմնակմախք 
 

Ամրանի 
քաշը, 

կգ 

EPS –ի 
քաշը, 

կգ 

Պանելի 
քաշը, 

կգ 

P100/T152/10Z8x5 11.64 1.74 13.38 
P100/T152/10Z6x5 9.24 1.74 10.98 
P100/T152/8Z6x5 7.02 1.74 8.76 
P100/T152/6Z6x5 5.3 1.74 7.04 
P100/T152/10Z5x5 8.3 1.74 10.04 
P100/T152/8Z5x5 6.08 1.74 7.82 
P100/T152/6Z5x5 4.35 1.74 6.09 
P100/T152/5Z5x5 3.67 1.74 5.41 
P100/T152/10Z4x5 7.54 1.74 9.28 
P100/T152/8Z4x5 5.32 1.74 7.06 
P100/T152/6Z4x5 3.59 1.74 5.33 
P100/T152/5Z4x5 2.91 1.74 4.65 
P100/T152/4Z4x5 2.36 1.74 4.1 

 
P100/T152/10Z8x9 պանելի համար՝ 
P100 – 100 մմ հաստությամբ փրփրապոլիստիրոլ, T152 – զիգզագ ամրանի բարձրությունը, 10 – երկայնական 
ամրանի տրամագիծը, Z8 – լայնական ամրանի տրամագիծը, 9 – հարթ հիմնակմախքների քանակը: 
 
 

Ա տեսակի EPG պանել 

Բ տեսակի EPG պանել 
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EPG պանել P150/T202 տեսակի 

 

 
 

Ա տեսակի EPG պանել P150/T202՝ 1 քմ-ի քաշը 

 
Հարթ ամրանային 

հիմնակմախք 
 

Ամրանի 
քաշը, 

 կգ 

EPS –ի 
քաշը, 

կգ 

Պանելի 
քաշը, 

կգ 

P150/T202/12Z8x9 27.6 2.61 30.21 
P150/T202/10Z8x9 22.7 2.61 25.31 
P150/T202/12Z6x9 22.5 2.61 25.11 
P150/T202/10Z6x9 17.62 2.61 20.23 
P150/T202/8Z6x9 13.62 2.61 16.23 
P150/T202/6Z6x9 10.51 2.61 13.12 
P150/T202/10Z5x9 15.63 2.61 18.24 
P150/T202/8Z5x9 11.63 2.61 14.24 
P150/T202/6Z5x9 8.52 2.61 11.13 
P150/T202/5Z5x9 7.29 2.61 9.9 
P150/T202/10Z4x9 14.0 2.61 16.61 
P150/T202/8Z4x9 10.01 2.61 12.62 
P150/T202/6Z4x9 6.9 2.61 9.51 
P150/T202/5Z4x9 5.67 2.61 8.28 
P150/T202/4Z4x9 4.68 2.61 7.29 

Բ տեսակի EPG պանել P150/T202՝ 1 քմ-ի քաշը 

 
Հարթ ամրանային 

հիմնակմախք 
 

Ամրանի 
քաշը, 

կգ 

EPS –ի 
քաշը, 

կգ 

Պանելի 
քաշը, 

կգ 

P150/T202/12Z8x5 15.32 2.61 17.93 
P150/T202/10Z8x5 12.61 2.61 15.22 
P150/T202/12Z6x5 12.5 2.61 15.11 
P150/T202/10Z6x5 9.8 2.61 12.41 
P150/T202/8Z6x5 7.57 2.61 10.18 
P150/T202/6Z6x5 5.84 2.61 8.45 
P150/T202/10Z5x5 8.68 2.61 11.29 
P150/T202/8Z5x5 6.46 2.61 9.07 
P150/T202/6Z5x5 4.73 2.61 7.34 
P150/T202/5Z5x5 4.05 2.61 6.66 
P150/T202/10Z4x5 7.78 2.61 10.39 
P150/T202/8Z4x5 5.56 2.61 8.17 
P150/T202/6Z4x5 3.83 2.61 6.44 
P150/T202/5Z4x5 3.15 2.61 5.76 
P150/T202/4Z4x5 2.6 2.61 5.21 

 
P150/T202/12Z8x9 պանելի համար՝ 
P150 – 150 մմ հաստությամբ փրփրապոլիստիրոլ, T202 – զիգզագ ամրանի բարձրությունը, 12 – երկայնական 
ամրանի տրամագիծը, Z8 – լայնական ամրանի տրամագիծը, 9 – հարթ հիմնակմախքների քանակը: 
 

Ա տեսակի EPG պանել 

Բ տեսակի EPG պանել 
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EPG պանել P200/T252 տեսակի 

 

 
 

Ա տեսակի EPG պանել P200/T252՝ 1 քմ-ի քաշը 

 
Հարթ ամրանային 

հիմնակմախք 
 

Ամրանի 
քաշը, 

 կգ 

EPS –ի 
քաշը, 

կգ 

Պանելի 
քաշը, 

կգ 

P200/T252/12Z8x9 29.52 3.48 33.0 
P200/T252/10Z8x9 24.65 3.48 28.13 
P200/T252/12Z6x9 23.6 3.48 27.08 
P200/T252/10Z6x9 18.7 3.48 22.18 
P200/T252/8Z6x9 14.72 3.48 18.2 
P200/T252/6Z6x9 11.6 3.48 15.08 
P200/T252/10Z5x9 16.39 3.48 19.87 
P200/T252/8Z5x9 12.4 3.48 15.88 
P200/T252/6Z5x9 9.28 3.48 12.76 
P200/T252/5Z5x9 8.05 3.48 11.53 
P200/T252/10Z4x9 14.5 3.48 17.98 
P200/T252/8Z4x9 10.5 3.48 13.98 
P200/T252/6Z4x9 7.39 3.48 10.87 
P200/T252/5Z4x9 6.16 3.48 9.64 
P200/T252/4Z4x9 5.17 3.48 8.65 

Բ տեսակի EPG պանել P200/T252՝ 1 քմ-ի քաշը 

 
Հարթ ամրանային 

հիմնակմախք 
 

Ամրանի 
քաշը, 

կգ 

EPS –ի 
քաշը, 

կգ 

Պանելի 
քաշը, 

կգ 

P200/T252/12Z8x5 16.4 3.48 19.88 
P200/T252/10Z8x5 13.7 3.48 17.18 
P200/T252/12Z6x5 13.11 3.48 16.59 
P200/T252/10Z6x5 10.4 3.48 13.88 
P200/T252/8Z6x5 8.18 3.48 11.66 
P200/T252/6Z6x5 6.45 3.48 9.93 
P200/T252/10Z5x5 9.1 3.48 12.58 
P200/T252/8Z5x5 6.88 3.48 10.36 
P200/T252/6Z5x5 5.15 3.48 8.63 
P200/T252/5Z5x5 4.47 3.48 7.95 
P200/T252/10Z4x5 8.05 3.48 11.53 
P200/T252/8Z4x5 5.83 3.48 9.31 
P200/T252/6Z4x5 4.1 3.48 7.58 
P200/T252/5Z4x5 3.42 3.48 6.9 
P200/T252/12Z8x5 2.87 3.48 6.35 

 
P200/T252/12Z8x9 պանելի համար՝ 
P200 – 200 մմ հաստությամբ փրփրապոլիստիրոլ, T252 – զիգզագ ամրանի բարձրությունը, 12 – երկայնական 
ամրանի տրամագիծը, Z8 – լայնական ամրանի տրամագիծը, 9 – հարթ հիմնակմախքների քանակը: 
 

Ա տեսակի EPG պանել 

Բ տեսակի EPG պանել 
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EPG պանել P250/T302 տեսակի 

 

 

Ա տեսակի EPG պանել P250/T302՝ 1 քմ-ի քաշը 

 
Հարթ ամրանային 

հիմնակմախք 
 

Ամրանի 
քաշը, 

 կգ 

EPS –ի 
քաշը, 

կգ 

Պանելի 
քաշը, 

կգ 

P250/T302/12Z8x9 31.58 4.35 35.93 
P250/T302/10Z8x9 26.7 4.35 31.05 
P250/T302/12Z6x9 24.73 4.35 29.08 
P250/T302/10Z6x9 19.86 4.35 24.21 
P250/T302/8Z6x9 15.86 4.35 20.21 
P250/T302/6Z6x9 12.75 4.35 17.1 
P250/T302/10Z5x9 17.18 4.35 21.53 
P250/T302/8Z5x9 13.18 4.35 17.53 
P250/T302/6Z5x9 10.1 4.35 14.45 
P250/T302/5Z5x9 8.84 4.35 13.19 
P250/T302/10Z4x9 15.0 4.35 19.35 
P250/T302/8Z4x9 11.01 4.35 15.36 
P250/T302/6Z4x9 7.9 4.35 12.25 
P250/T302/5Z4x9 6.67 4.35 11.02 
P250/T302/4Z4x9 5.68 4.35 10.03 

Բ տեսակի EPG պանել P250/T302՝ 1 քմ-ի քաշը 

 
Հարթ ամրանային 

հիմնակմախք 
 

Ամրանի 
քաշը, 

կգ 

EPS –ի 
քաշը, 

կգ 

Պանելի 
քաշը, 

կգ 

P250/T302/12Z8x5 17.53 4.35 21.88 
P250/T302/10Z8x5 14.82 4.35 19.17 
P250/T302/12Z6x5 13.74 4.35 17.19 
P250/T302/10Z6x5 11.03 4.35 15.38 
P250/T302/8Z6x5 8.81 4.35 13.16 
P250/T302/6Z6x5 7.08 4.35 11.43 
P250/T302/10Z5x5 9.54 4.35 13.89 
P250/T302/8Z5x5 7.32 4.35 11.67 
P250/T302/6Z5x5 5.59 4.35 9.94 
P250/T302/5Z5x5 4.91 4.35 9.26 
P250/T302/10Z4x5 8.34 4.35 12.69 
P250/T302/8Z4x5 6.12 4.35 10.47 
P250/T302/6Z4x5 4.39 4.35 8.74 
P250/T302/5Z4x5 3.71 4.35 8.06 
P250/T302/12Z8x5 3.16 4.35 7.51 

 
P250/T302/12Z8x9 պանելի համար՝ 
P250 – 250 մմ հաստությամբ փրփրապոլիստիրոլ, T302 – զիգզագ ամրանի բարձրությունը, 12 – երկայնական 
ամրանի տրամագիծը, Z8 – լայնական ամրանի տրամագիծը, 9 – հարթ հիմնակմախքների քանակը: 
 

Ա տեսակի EPG պանել 

Բ տեսակի EPG պանել 
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EPG պանել P300/T352 տեսակի 

 
 

 

Ա տեսակի EPG պանել P300/T352՝ 1 քմ-ի քաշը 

 
Հարթ ամրանային 

հիմնակմախք 
 

Ամրանի 
քաշը, 

 կգ 

EPS –ի 
քաշը, 

կգ 

Պանելի 
քաշը, 

կգ 

P300/T352/12Z8x9 33.68 5.22 38.9 
P300/T352/10Z8x9 28.81 5.22 34.03 
P300/T352/12Z6x9 25.93 5.22 31.15 
P300/T352/10Z6x9 21.06 5.22 26.28 
P300/T352/8Z6x9 17.06 5.22 22.28 
P300/T352/6Z6x9 13.95 5.22 19.17 
P300/T352/10Z5x9 18.0 5.22 23.22 
P300/T352/8Z5x9 14.01 5.22 19.23 
P300/T352/6Z5x9 10.9 5.22 16.12 
P300/T352/5Z5x9 9.67 5.22 14.89 
P300/T352/10Z4x9 15.55 5.22 20.77 
P300/T352/8Z4x9 11.55 5.22 16.77 
P300/T352/6Z4x9 8.44 5.22 13.66 
P300/T352/5Z4x9 7.21 5.22 12.43 
P300/T352/4Z4x9 6.22 5.22 11.44 

Բ տեսակի EPG պանել P300/T352՝ 1 քմ-ի քաշը 

 
Հարթ ամրանային 

հիմնակմախք 
 

Ամրանի 
քաշը, 

կգ 

EPS –ի 
քաշը, 

կգ 

Պանելի 
քաշը, 

կգ 

P300/T352/12Z8x5 18.71 5.22 23.93 
P300/T352/10Z8x5 16.0 5.22 21.22 
P300/T352/12Z6x5 14.41 5.22 19.63 
P300/T352/10Z6x5 11.7 5.22 16.92 
P300/T352/8Z6x5 9.48 5.22 14.7 
P300/T352/6Z6x5 7.75 5.22 12.97 
P300/T352/10Z5x5 10.0 5.22 15.22 
P300/T352/8Z5x5 7.79 5.22 13.01 
P300/T352/6Z5x5 6.06 5.22 11.28 
P300/T352/5Z5x5 5.38 5.22 10.6 
P300/T352/10Z4x5 8.63 5.22 13.85 
P300/T352/8Z4x5 6.41 5.22 11.63 
P300/T352/6Z4x5 4.68 5.22 9.9 
P300/T352/5Z4x5 4.0 5.22 9.22 
P300/T352/12Z8x5 3.45 5.22 8.67 

 
P300/T352/12Z8x9 պանելի համար՝ 
P300 – 300 մմ հաստությամբ փրփրապոլիստիրոլ, T352 – զիգզագ ամրանի բարձրությունը, 12 – երկայնական 
ամրանի տրամագիծը, Z8 – լայնական ամրանի տրամագիծը, 9 – հարթ հիմնակմախքների քանակը: 
 

Ա տեսակի EPG պանել 

Բ տեսակի EPG պանել 
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EPG պանել – Տորկրետ բետոնի շերտը 

 

 
 
 

 
Պանելի յուրաքանչյուր կողմի համար 

տորկրետ բետոնի հաստությունը, 
մմ 

 

Տորկրետ բետոնի քաշը, 
 կգ 

30 0.144 
50 0.240 
60 0.288 
90 0.432 

110 0.528 
130 0.624 

 
Տորկրետ բետոնի միջին խտությունն ընդունված է 2400 կգ/մ3: 

 
EPG պանելների հիմնական չափերն ու պարամետրերը ներկայացված են ըստ 

EPG Wall, Floor and Roof System by ECO PANEL GROUP ICC Evaluation Service Report-ի 
[18], սակայն դրանք կարող են փոփոխվել՝ հաշվի առնելով արտադրող գործարանի 
սարքավորումների տեսակները և վերջիններիս պարամետրերը: Հարկ է նշել, որ 
պանելների ուսումնասիրությունները կատարվել են հաշվի առնելով ներկայացված 
տեսականին: Միաժամանակ, պետք է նշել, որ հետազոտման մեթոդը կմնա նույնը 
նաև տեսականուց տարբերվող չափերով պանելների համար: 
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5. ԵՌԱՇԵՐՏ, ԿՐՈՂ, ՁԱՅՆԱ-ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՆԵԼՆԵՐԻ 
ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ  EGP WALL, FLOOR AND 
ROOF SYSTEM BY ECO PANEL GROUP ICC EVALUATION SERVICE REPORT-Ի, 
ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴԻՍԱՆԱԼ ՆԱԽԱԳԾԵՐՈՒՄ ՆՈՐ ՄՇԱԿՎՈՂ 

ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

EPG պանելների միացման հանգույցները նախնական կերպով մշակված են և 
ներկայացված են EPG Wall, Floor and Roof System by ECO PANEL GROUP ICC 
Evaluation Service Report-ում [18]: Դրանք որպես հիմք են ընդունվել սույն 
ուսումնասիրությունների համար: Սակայն, հարկ է նշել, որ այդ հանգույցների 
ամրությունը ստուգված չէ ՀՀ-ում գործող նորմատիվ փաստաթղթերում 
ներկայացված հաշվարկներով և դրանց շատերի կոնստրուկտիվ լուծումները չեն 
հանդիսանում կրող հանդիսացող տարրեր երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների 
համար որպես թույլատրելի օրինակներ: Միևնույն ժամանակ, մեր կողմից ընտրվել 
են հանգույցների օրինակներ, որոնք կարող են կիրառվել EPG  պանելնով կառուցվող 
շենքերի և կառույցների կոնստրուկտավորման համար: Դրանցից շատերը կիրառելի 
են ոչ կրող պանելներ հանդիսացող տարրերի միացումների դեպքում: 

Ստորև ներկայացված են EPG Wall, Floor and Roof System by ECO PANEL GROUP 
ICC Evaluation Service Report-ից ընտրված EPG պանելների միացումների 
հանգուցային լուծումները, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ նոր մշակվող 
հանգույցների համար (նկ. 4-16): 

Բացի այդ, հարկ է նշել, որ որպես կրող հանդիսացող EPG պանելների համար 
տարբեր ուժային ազդեցություններին ենթարկվող գլխավոր հանգույցներն են՝ 

1. պատի և ծածկի միացման հանգույցը՝ ծածկի պանելի լայնական հենման 
ուղղությամբ պատին միակողմանի միանալու դեպքում, 

2. պատի և ծածկի միացման հանգույցը՝ ծածկի պանելի երկայնական հենման 
ուղղությամբ պատին միակողմանի միանալու դեպքում, 

3. պատի և ծածկի միացման հանգույցը՝ ծածկի պանելի լայնական հենման 
ուղղությամբ պատին երկկողմանի միանալու դեպքում, 

4. պատի և ծածկի միացման հանգույցը՝ ծածկի պանելի երկայնական հենման 
ուղղությամբ պատին երկկողմանի միանալու դեպքում, 

5. պատերի Г-աձև միացման հանգույցը, 
6. պատերի Т-աձև միացման հանգույցը, 
7. պատերի խաչաձև միացման հանգույցը, 
8. հիմքի և պատի միացման հանգույցը: 
Այս բոլոր հանգույցները հետազոտման արդյունքում մշակվել և ստացվել են 

բազմաթիվ հաշվարկներ կատարելուց հետո (տես բաժին 7):  Միևնույն ժամանակ, 
մշակված հանգույցների հուսալիությունը, բացի համակարգչային մոդելներով թվային 
վերլուծությունից, անհրաժեշտ է ստուգել նաև փորձնական տվյալներով: 
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Նկ.4 Հիմքի և պատի միացման հանգույց՝ կառույցի եզրային հատվածում: 
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Նկ.5 Հիմքի և պատի միացման հանգույց՝ կառույցի միջին հատվածում: 
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Նկ.6 Պատի տիպային կտրվածք: 
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Նկ.7 EPG տիպային պանելների միմյանց կցելու հանգույց, EPG տիպային պանելների 
և երկաթբետոնե միջուկի միացման հանգույց: 
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Նկ.8 EPG պատի պանելների Г-աձև միացման հանգույցներ: 
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Նկ.9 Միջնորմ հանդիսացող EPG պանելների և ծածկի միացման հանգույց: 
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Նկ.10 EPG պանելներով բացվածքների եզրերի հանգույցներ: 
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Նկ.11 EPG պանելներում կոմունիկացիաների համար նախատեսված անցքերի 
առկայության հնարավորություն: 
 

EPG պանելներով կառուցվող շենքերում և կառույցներում ինժեներական 
ցանցերն անցկացվում են նախքան բետոնի տորկրետ շերտի իրականացումը: EPG 
պանելների ձայնա-ջերմամեկուսիչ շերտի հաստության սահմաններում հնարավոր է 
նախատեսել տարբեր չափերով անցքեր և խորշեր: Ընդ որում, դրանք ցանկալի է 
նախագծել այնպես, որ հետագայում հնարավոր լինի առանց լրացուցիչ 
բարդությունների վերանորոգել խափանված ինժեներական ցանցերը: 

 

 27 

 



 

 
 
Նկ.12 EPG պանելներով կորագծային պատեր: 
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Նկ.13 EPG պանելների վրա լրացուցիչ երեսապատման շերտի տեղադրման 
հանգույցներ: 
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Նկ.14 EPG պանելները երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներում որպես կաղապարամած 
կիրառելու օրինակներ: 
 

 30 

 



 

 
 
Նկ.15 EPG պանելների կցվանքն երկաթբետոնե սյան հետ: 
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Նկ.16 EPG պատի պանելների ուղիղ միացման հանգույց: 
 

Ներկայացված հանգույցները կառույցների նախագծման փուլում կարող են 
վերամշակվել և ՀՀ-ում գործող նորմերին համապատասխանեցնելու դեպքում կարող 
են կիրառվել ինչպես կրող, այնպես էլ ինքնակրող տարրերի կոնստրուկտավորման 
ժամանակ: 
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6. «ԱՓՐԻՔՈԹ» ՍՊԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԵՌԱՇԵՐՏ, ԿՐՈՂ, ՁԱՅՆԱ-
ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՆԵԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌԱՋԱՐԿՎԱԾ 

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
 
Հետազոտությունները կատարվել են «ԱՓՐԻՔՈԹ» ՍՊԸ-ի կողմից արտադրվող 

եռաշերտ ձայնա-ջերմամեկուսիչ պանելների (EPG պանելների) համար: Այդ 
պանելների համար առաջարկվել են ռացիոնալ և նպատակահարմար կոնստրուկտիվ 
լուծումներ, որոնց հիման վրա վերջիններս հնարավոր կլինի կիրառել ՀՀ-ում 
բնակարանային, ինչպես նաև այլ նշանակության շինարարության մեջ: 

Աշխատանքի կատարման համար ելակետային տվյալներ են հանդիսացել՝ 
1. EPG պանելներում կիրառվող նյութերի ֆիզիկամեխանիկական 

հատկությունները (տես բաժին 3), 
2. EPG Wall, Floor and Roof System by ECO PANEL GROUP ICC Evaluation Service 

Report-ում EPG պանելների վերաբերյալ ներկայացված տվյալները՝ 
տեսականին իր համապատասխան չափերով (տես բաժին 4), 

Հետազոտությունների համար մեր կողմից մշակվել է երեք հարկանի 
բազմաբնակարան շենքի էսքիզային նախագիծ, ինչի հիման վրա կատարվել են 
վերջավոր տարրերի եղանակով թվային վերլուծություններ (բաժին 7): 

Հետազոտությունների համար պայմանականորեն նախագծված եռահարկ շենքը 
հատակագծում ունի 28.9x10.5 մ առանցքային չափեր: Շենքի յուրաքանչյուր հարկի 
բարձրությունը 3.3 մ է, իսկ ամբողջ շենքինը՝ 10.5 մ: 

Շենքի կրող համակարգն լուծված է միաձույլ երկաթբետոնե կրող պատերով: 
Շենքի երկայնական ուղղությամբ առկա են երեք, իսկ լայնական ուղղությամբ՝ վեց 
կրող պատեր: Գրեթե բոլոր պատերում առկա են բացվածքներ: Բացվածքները 
նախագծված են հնարավորինս համաչափ: Նախագծման սկզբունքներից է 
հանդիսացել այն հանգամանքը, որ կոշտություններն ըստ շենքի հատակագծի 
բաշխված լինեն հնարավորինս սիմետրիկ: Պատերի տեղադրման առավելագույն 
քայլն երկայնական ուղղությամբ կազմում է 6.6 մ, իսկ լայնական ուղղությամբ՝ 5.25 մ: 

Շենքում առկա է մեկ աստիճանավանդակ: 
Կատարված հետազոտությունների ժամանակ երեք հարկանի 

բազմաբնակարան շենքը վերջավոր տարրերի մեթոդի հիմքով աշխատող 
համակարգչային ծրագրերով մոդելավորվել և հաշվարկվել է երկու տարբեր տեսակի 
կրող տարրերով՝ 

ա) EPG պանելի բերված հաստությամբ միաձույլ երկաթբետոնե սովորական 
պատերով, 

բ) EPG պանելներով կազմված կրող պատերով: 
Աշխատանքում կատարվել է տարբեր համակարգերով շենքերի հաշվարկների 

համեմատական վերլուծություն: Ստացված արդյունքների հավաստիությունը 
ստուգելու համար շենքերը հաշվարկվել են երեք տարբեր ծրագրերով:  
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Նկ.17 Երեք հարկանի բազմաբնակարան շենքի առաջին հարկի հատակագիծ: 
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Նկ.18 Երեք հարկանի բազմաբնակարան շենքի տիպարային հարկի հատակագիծ: 
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Նկ.19 Երեք հարկանի բազմաբնակարան շենքի հատակագծային մանրամասն 

չափերը: 
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Նկ.20 Երեք հարկանի բազմաբնակարան շենքի ճակատն Ա – Ա առանցքով: 
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Նկ.21 Շենքի ճակատը 1 – 1 առանցքով և լայնական կտրվածքը: 
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Գիտահետազոտական ուսումնասիրությունները կատարվել են ստատիկ և 
սեյսմիկ բեռնվածքների ազդեցության դեպքում EPG պանելներով իրականացված 
կրող պատերով շենքերի կրողունակությունը գնահատելու, ինչպես նաև դրանց 
լարվածադեֆորմատիվ վիճակի վերաբերյալ թվային վերլուծություն 
իրականացնելու համար: 

EPG պանելներով շենքի մոդելավորումն իրականացվել է և գլխավոր 
կոնստրուկտիվ լուծումները մշակվել են հաշվի առնելով սեյսմակայուն 
շինարարության վերաբերյալ միաձույլ կրող պատերով համակարգերի համար ՀՀ-
ում գործող նորմատիվ դրույթները [1], ըստ որոնց պահանջվում է, որ. 
1. Միաձույլ շենքերը նախագծել փոխխաչվող պատի կոնստրուկտիվ սխեմայով, 

կրող կամ ոչ կրող արտաքին պատերով և հատակագծում կոտրվածքներ 
(տեղաշարժեր) չունեցող երկայնական և լայնական ներքին միջանցիկ (շենքի 
ամբողջ լայնությամբ և երկարությամբ) կրող պատերով: 

2. Արտաքին ոչ կրող պատերը կարելի է նախագծել հատակագծում կոտրվածքով` 
երեք մ-ից ոչ ավել ելուններով: Արտաքին կրող պատերով շենքերում 
թույլատրվում է ներքին պատերի տեղական կոտրվածքներ (տեղաշարժեր): 

3. Միաձույլ շենքերի կրող պատերի միջև առավելագույն հեռավորությունները 
պետք է կազմեն 7,2 մ-ից ոչ ավել: 

4. Պատերի հատակագծում հատվածների երկարությունը կարող է տարբերվել ոչ 
ավել, քան 1,5 անգամ: Պատերի փոխուղղահայաց հատվածները հատակագծում 
պետք է ունենան մոտավորապես միևնույն երկարությունը: 

5. Միաձույլ շենքերի կրող պատի կոնստրուկցիաները հորիզոնական սեյսմիկ 
բեռնվածքների տակ հաշվարկելիս պետք է ստուգել նաև. 
ա)  խուլ պատերի և միջապատերի հորիզոնական և թեք հատվածքների 
ամրությունը, 
բ)  պատերի ուղղաձիգ կցորդումների ամրությունը, 
գ) բարավորների հենարանային գոտիներում նորմալ հատվածքների, 
հնարավոր թեք ճաքերի միջև շերտի սահմաններում հատվածքների 
ամրությունը և ըստ թեք ճաքի ամրությունը: 

6. Բարավորների և միջապատերի գծային կոշտությունները կարող են տարբերվել 
իրարից ոչ ավել, քան երկու անգամ: 

7. Կրող պատերի ամրանավորումը բացվածքների նիստերի մոտ կարելի է 
կատարել հարթ հիմնակմախքներով, իսկ տարածական հիմնակմախքները 
տեղակայել միայն մույթերի եզրային նիստերի մոտ: Բարձրության և 
հատակագծում երկարության երկու և ավելի հարաբերությամբ միջապատերում 
եզրային նիստերի ամրանային հիմնակմախքները հենարանային գոտիներում 
պետք է ուժեղացնել լրացուցիչ լայնական ամրանով: Անհրաժեշտ է միջապատի 
կրկնակի հաստությանը հավասար բարձրությամբ տեղակայել անուրներ 100 
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մմ-ից ոչ ավել քայլով: Բարավորների կոշտությունը պետք է որոշել հաշվի 
առնելով ծածկերի կոշտությունը: 

8. Բարավորների յուրաքանչյուր կողմից ծածկերի լայնությունը պետք է ընդունել 
հավասար բարավորների երկայնական առանցքին ուղղահայաց ուղղությամբ 
դրանց առլույս թռիչքի կեսով: 

9. Միաձույլ պատերի հորիզոնական տեխնոլոգիական կարանները պետք է 
նախատեսել ծածկի մակարդակում: Այդ կարաններն անհրաժեշտ է ուժեղացնել 
տեղական կոնստրուկտիվ ամրանավորմամբ` պատերի դաշտն ամրանավորող 
հիմնակմախքների միջև ուղղաձիգ ամրանային կարճ հիմնակմախքներ 
տեղադրելով: Տեխնոլոգիական կարանների երկայնքով պետք է տեղակայել 
ամրանավորված երիթներ` ուղղաձիգ հիմնակմախքների քայլին հավասար 
քայլով: Հատակագծում փոխհատվող պատերի ուղղաձիգ կցվանքները պետք է 
լրացուցիչ ամրանավորել հորիզոնական ամրանային կարճ հիմնակմախքների 
կամ պատերի ուղղաձիգ հիմնակմախքները միավորող հիմնական 
հորիզոնական ձողերի միջև առանձին ձողերի տեղակայման միջոցով: 

10. Մեկ ուղղությամբ պատ-դիաֆրագմաների կոշտության բնութագրերը որոշելիս 
հարկավոր է հաշվի առնել դրանց հարող ուղղահայաց ուղղության պատերի 
ազդեցությունն իրենց լրիվ հատվածքով: 

11. Պատերի դաշտով ամրանը սահմանվում է ըստ հաշվարկի: Անկախ 
հաշվարկման արդյունքներից պատերի դաշտի ուղղաձիգ ամրանավորման 
նվազագույն տոկոսները պետք է ընդունել հավասար՝ մինչև հինգ հարկանի 
շենքերի համար - 0,1: 

12. Պատերի դաշտի հորիզոնական ամրանավորման նվազագույն տոկոսն 
ընդունվում է 25%-ով բարձր ուղղաձիգ ամրանավորման տոկոսից: 

Այսպիսով, EPG պանելներով միաձույլ կրող պատերով շենքեր և կառույցներ 
նախագծելիս անհրաժեշտ է ապահովել նորմերով առաջադրված վերը 
շարադրված պահանջների կատարումը: 

Ինչպես վերը նշվել էր, մեր կողմից առաջարկված պայմանական շենքի 
հաշվարկը կատարվել է երկու տարբեր սխեմաներով՝ միաձույլ երկաթբետոնե 
սովորական պատերով և եռաշերտ EPG պանելներով: 

Հետազոտության ժամանակ շենքի համար դիտարկվել են յոթ մոդելներ՝ 
1. I մոդել – EPG պանելի բերված հաստությամբ միաձույլ երկաթբետոնե 

սովորական պատերով և միաձույլ ծածկերով՝ առանց ձայնա-
ջերմամեկուսիչ շերտի առկայության (LIRA համակարգչային ծրագրով), 

2. II մոդել – EPG պանելներով կազմված կրող եռաշերտ պատերով և 
ծածկերով (LIRA համակարգչային ծրագրով), 

3. III մոդել – EPG պանելներով կազմված կրող եռաշերտ պատերով և 
ծածկերով ոչ գծային ստատիկ հաշվարկի մոդել (LIRA համակարգչային 
ծրագրով), 
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4. IV մոդել – EPG պանելներով կազմված կրող եռաշերտ պատերով և 
ծածկերով երկայնական ուղղությամբ ազդող սեյսմիկ ուժից ոչ գծային 
հաշվարկի մոդել (LIRA համակարգչային ծրագրով), 

5. V մոդել – EPG պանելներով կազմված կրող եռաշերտ պատերով և 
ծածկերով լայնական ուղղությամբ ազդող սեյսմիկ ուժից ոչ գծային 
հաշվարկի մոդել (LIRA համակարգչային ծրագրով), 

6. VI մոդել – EPG պանելի բերված հաստությամբ միաձույլ երկաթբետոնե 
սովորական պատերով և միաձույլ ծածկերով՝ առանց ձայնա-
ջերմամեկուսիչ շերտի առկայության (SAP համակարգչային ծրագրով), 

7. VII մոդել – EPG պանելի բերված հաստությամբ միաձույլ երկաթբետոնե 
սովորական պատերով և միաձույլ ծածկերով՝ առանց ձայնա-
ջերմամեկուսիչ շերտի առկայության (ETABS համակարգչային ծրագրով): 

Ստորև ներկայացված է LIRA համակարգչային ծրագրով մշակված 
մոդելների եռաչափ տեսքը և հատակագիծը (նկ. 22, 23): 

 

 
Նկ.22 Շենքի մոդելի տեսքն ըստ LIRA ծրագրի (I–V մոդելներ):  

 

 
Նկ.23 Շենքի մոդելի հատակագիծն ըստ LIRA ծրագրի (I–V մոդելներ): 
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LIRA ծրագրով մշակվել են վերջավոր տարրերով երկու տիպի մոդելներ: 
Առաջինն իրենից ներկայացնում է սովորական սալի տարրերով, բետոնի բերված 
հաստությամբ մոդելավորված համակարգ (I մոդել): Երկրորդ տիպի մոդելներն 
իրենցից ներկայացնում են տարբեր վերջավոր տարրերով հավաքված եռաշերտ 
կրող պատերով մոդելներ (II–V մոդելներ) (նկ. 24, 25): 

 
Նկ.24 Շենքի եռաշերտ պատերով մոդելի դրվագ ըստ LIRA ծրագրի (II մոդել): 

 

 
Նկ.25 Շենքի եռաշերտ պատերով մոդելի դրվագ ըստ LIRA ծրագրի ոչ գծային 

հաշվարկների համար (III –V մոդելներ): 
 
I և II մոդելներով հաշվարկները յուրաքանչյուր դեպքում կատարվել են չորս 

տարբերակների համար՝ 
ա) սովորական կոշտություններով ստատիկ հաշվարկ, 
բ) ստատիկ հաշվարկ հաշվի առնելով ճաքերի առկայությունը, 
գ) սեյսմիկ հաշվարկ ըստ ՀՀՇՆ II–2.02–2006 Սեյսմակայուն շինարարություն 

նորմերի, 
դ) սեյսմիկ հաշվարկ՝ ընդունելով β = 2.5 համարժեք ուժի պայմանով: 
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Ոչ գծային հաշվարկները կատարվել են քայլային իտերացիոն եղանակով, 
ինչը տարրերի աշխատանքը սեյսմիկ ազդեցության դեպքում հաշվի է առնում ոչ 
գծային ձևով: 

Ստորև ներկայացված են SAP և ETABS համակարգչային ծրագրերով 
մշակված մոդելների եռաչափ տեսքերը (նկ. 26, 27): 
 

 
Նկ.26 Շենքի մոդելն ըստ SAP համակարգչային ծրագրի (VI մոդել): 

 

 
 Նկ.27 Շենքի մոդելն ըստ ETABS համակարգչային ծրագրի (VII մոդել): 
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7. «ԱՓՐԻՔՈԹ» ՍՊԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԵՌԱՇԵՐՏ, ԿՐՈՂ, ՁԱՅՆԱ-
ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՆԵԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՆ ԸՍՏ ՏԱՐԲԵՐ 

ԲԵՌՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ, ՍՏԱՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Հետազոտվող շենքերի հաշվարկներն իրականացվել են հաշվի առնելով ՀՀ-ում 

ներկա պահին գործող երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների նախագծման նորմերի 
դրույթներն, որոնցից են՝ 

1.  Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների հաշվարկներն անհրաժեշտ է 
իրականացնել առաջին խումբ սահմանային վիճակներով (ըստ ամրության, 
ըստ ձևի կայունության), որոնք հանգեցնում են կոնստրուկցիաների  
շահագործման ամբողջական անպիտանելիության, և երկրորդ խումբ 
սահմանային վիճակներով (ըստ ճաքակայունության, ըստ 
դեֆորմացիաների), որոնք բարդացնում են կոնստրուկցիաների նորմալ 
շահագործումը կամ նվազեցնում են շենքերի և կառույցների 
երկարակեցությունը՝ նախատեսված ծառայության ժամկետի 
համեմատությամբ: 

2. Հաշվարկները պետք է ապահովեն շենքերի կամ կառույցների 
հուսալիությունն իրենց ծառայության ողջ ժամկետի ընթացքում, ինչպես նաև 
աշխատանքների կատարման ընթացքում: 

3. Բեռնվածքների համատեղ ներգործությունը պահանջվում է կատարել ՍՆիՊ 
2.01.07 և ՀՀՇՆ II-6.02 շինարարական նորմերի հետ համատեղ: 

4. Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների (գծային, հարթ, տարածական, 
զանգվածային) հաշվարկը, ըստ առաջին և երկրորդ խումբ սահմանային 
վիճակների, իրականացվում է ըստ լարումների, ճիգերի, դեֆորմացիաների և 
տեղափոխությունների, որոնք արտաքին ազդեցություններից առաջանում են 
շենքերի և կառույցների կոնստրուկցիաներում և դրանցով կազմված 
համակարգերում՝ հաշվի առնելով ֆիզիկական ոչգծայնությունը (բետոնի և 
ամրանի ոչ գծային դեֆորմացիաները), ճաքերի հնարավոր առաջացումը և 
անհրաժեշտ դեպքերում՝ անիզոտրոպությունը, երկրաչափական 
ոչգծայնության և վնասվածքների կուտակումը (կոնստրուկցիաներում 
դեֆորմացիաների ազդեցությունը ճիգերի փոփոխման վրա): 

5. Ֆիզիկական ոչգծայնությունը և անիզոտրոպությունն անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել լարումների և դեֆորմացիաների միմյանց կապող (կամ ճիգերը և 
տեղափոխությունները) որոշիչ հարաբերակցություններով, ինչպես նաև 
նյութի ամրության և ճաքակայունության պայմաններում: 

6. Ստատիկորեն անորոշելի կոնստրուկցիաներում անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
համակարգի տարրերում ճիգերի վերաբաշխման երևույթը, որը ստեղծվում է 
ճաքերի առաջացման և բետոնում ու ամրանում ոչ գծային դեֆորմացիաների 

 44 

 



զարգացման հետևանքով, ընդհուպ մինչև տարրում սահմանային վիճակի 
առաջացումը: Երկաթբետոնի ոչ գծային հատկությունները հաշվի առնող 
հաշվարկային եղանակների բացակայության պարագայում, ինչպես նաև, 
երկաթբետոնի ոչ գծային հատկությունները հաշվի առնելով, նախնական 
հաշվարկներ իրականացնելու համար ստատիկորեն որոշելի 
կոնստրուկցիաներում և համակարգերում ճիգերը և լարումները 
թույլատրվում է որոշել երկաթբետոնե տարրերի ենթադրյալ գծային 
աշխատանքով: Ընդ որում, ֆիզիկական ոչգծայնության ազդեցությունը 
խորհուրդ է տրվում հաշվի առնել գծային հաշվարկների արդյունքների 
ճշտումների միջոցով, որոնց համար հիմք կարող են հանդիսանալ 
փորձարարական հետազոտությունների արդյունքների տվյալները, ոչ 
գծային մոդելավորման, նմանատիպ օբյեկտների հաշվարկների 
արդյունքները և փորձագետների գնահատականները: 

7. Կոնստրուկցիաները, վերջավոր տարրերի մեթոդով, ըստ ամրության, 
դեֆորմացիաների, ճաքերի առաջացման ու դրանց բացվածքների 
լայնության հաշվարկելու ժամանակ կոնստրուկցիան կազմող բոլոր 
վերջավոր տարրերի համար անհրաժեշտ է ստուգել ամրության և 
ճաքակայունության պայմանները, ինչպես նաև կոնստրուկցիաների չափից 
ավելի մեծ տեղափոխությունների առաջացման պայմանները: Ըստ 
ամրության սահմանային վիճակի գնահատման ժամանակ թույլատրվում է 
ընդունել, որ առանձին վերջավոր տարրեր քայքայվել են, եթե վերջինս չի 
հանգեցնում շենքի կամ կառույցի զարգացող քայքայմանը, և դիտարկվող 
բեռնվածքի ազդեցությունից հետո շենքի կամ կառույցի շահագործման 
պիտանելիությունը պահպանվում է կամ հնարավոր է վերականգնել: 

8. Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներում սահմանային ճիգերի և 
դեֆորմացիաների որոշումը հարկավոր է իրականացնել հաշվարկային 
սխեմաների (մոդելների) հիման վրա, որոնք դիտարկվող սահմանային 
վիճակում առավել ճշգրիտ կհամապատասխանեն կոնստրուկցիաների և 
նյութերի իրական աշխատանքի ֆիզիկական բնույթին: 

9. Ոչ առաձգական բավարար դեֆորմացիաներին դիմադրող (մասնավորապես, 
ֆիզիկական հոսունության սահմանով ամրանների կիրառման ժամանակ) 
երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների կրողունակությունը թույլատրվում է 
որոշել սահմանային հավասարակշռության մեթոդով: 

10. Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների հաշվարկի ժամանակ 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել տարբեր տեսակի բետոնների և ամրանների 
հատկությունների առանձնահատկությունները, ինչպես նաև դրանց վրա 
բեռնվածքի բնույթի, շրջակա միջավայրի, ամրանավորման եղանակների, 
բետոնի և ամրանի համատեղ աշխատանքի (բետոնի հետ ամրանի 
շաղկապման առկայության և բացակայության դեպքում) և շենքերի ու 
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կառույցների երկաթբետոնե տարրերի կոնստրուկտիվ տեսակների 
պատրաստման տեխնոլոգիայի ազդեցությունները: 

11. Կոնստրուկցիայի ամրությունը միաձույլ կոնստրուկցիաներում պետք է 
ապահովված լինի՝ հաշվի առնելով բետոնացման աշխատանքային 
կարանները: 

12. Երկու փոխադարձ ուղղահայաց ուղղություններով ուժային 
ազդեցություններին ենթարկվող հարթ և տարածական կոնստրուկցիաների 
հաշվարկի ժամանակ դիտարկվում են առանձին, կոնստրուկցիայից 
անջատված հարթ կամ տարածական բնորոշ փոքր տարրեր՝ իրենց եզրային 
կողմերող ազդող ճիգերով: Ճաքերի առկայության դեպքում այդ ճիգերն 
որոշվում են՝ հաշվի առնելով ճաքերի դիրքը, ամրանի կոշտությունը 
(առանցքային և շոշափող), բետոնի կոշտությունը (ճաքերի միջև և ճաքերում) 
և այլ առանձնահատկություններ: Ճաքերի բացակայության դեպքում ճիգերն 
որոշվում են ինչպես հոծ մարմնի համար: Ճաքերի առկայության դեպքում 
թույլատրվում է ճիգերը որոշել՝ ենթադրելով երկաթբետոնե տարրի բետոնի 
աշխատանքը որպես առաձգական: 

13. Տարրերի հաշվարկն անհրաժեշտ է իրականացնել տարրի վրա ազդող 
ճիգերի ուղղությունների նկատմամբ անկյան տակ տեղաբաշխված առավել 
վտանգավոր հատվածքներով, հարթ լարվածային վիճակի պայմաններում 
գտնվող ճաքերի միջև բետոնի աշխատանքը և ճաքերի սահմանում գտնվող 
ձգված ամրանի աշխատանքը հաշվի առնող հաշվարկային մոդելների 
հիման վրա: 

14. Հարթ և տարածական կոնստրուկցիաների հաշվարկը թույլատրվում է 
ամբողջական կոնստրուկցիայի համար իրականացնել սահմանային 
հավասարակշռության մեթոդի հիման վրա՝ այդ թվում նաև հաշվի առնելով 
քայքայման պահին նախորդող դեֆորմատիվ վիճակը: 

15. Երեք փոխուղղահայաց ուղղություններով ուժային ազդեցություններին 
ենթարկվող զանգվածային կոնստրուկցիաների հաշվարկի ժամանակ 
դիտարկվում են առանձին, կոնստրուկցիայից անջատված ծավալային 
բնորոշ փոքր տարրեր՝ իրենց եզրերով ազդող ճիգերով: 

16. Տարրերի հաշվարկն անհրաժեշտ է իրականացնել տարրի վրա ազդող 
ճիգերի ուղղությունների նկատմամբ անկյան տակ տեղաբաշխված առավել 
վտանգավոր հատվածքներով, ծավալային լարվածային վիճակի 
պայմաններում գտնվող բետոնի և ամրանի աշխատանքը հաշվի առնող 
հաշվարկային մոդելների հիման վրա: 

Ստորև ներկայացված են հետազոտվող երեք հարկանի շենքի հաշվարկային 
արդյունքները, որոնք ստացվել են յոթ մոդելներից յուրաքանչյուրով կատարված 
հաշվարկների դեպքում: 
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Շենքի հաշվարկն ըստ I մոդելի 
 
Ելակետային տվյալներ. Հաշվարկները կատարվել են սովորական սալի 

տարրերով, բետոնի բերված հաստությամբ մոդելավորված համակարգով շենքի 
համար: 
 

Շենքի հաշվարկը կատարված է LIRA  հաշվարկային ծրագրի միջոցով: Շենքը 
հաշվարկված է որպես տարածական մոդել՝ չորս տարբեր պայմանների դեպքում. 

ա) ստատիկ հաշվարկ սովորական կոշտություններով, 
բ) ստատիկ հաշվարկ հաշվի առնելով ճաքերի առկայությունը, 
գ) սեյսմիկ հաշվարկ ըստ ՀՀՇՆ II–2.02–2006 Սեյսմակայուն շինարարություն 

նորմերի, 
դ) սեյսմիկ հաշվարկ՝ ընդունելով β = 2.5 համարժեք ուժի պայմանով: 

 
Հաշվարկային սխեմայում կրող տարրերի նյութերի բնութագրերը՝ 

միաձույլ պատերի (16 սմ հաստությամբ) համար՝  
- ծանր բետոն, միջին խտությունը 2500 կգ/մ3; 
- բետոնի դասը B25; 
- ձգման և սեղմման առաձգականության մոդուլը Еb=2200000 տ/մ2, պատերի 
համար նվազեցված Еb1=0.7x2200000 տ/մ2,  
միաձույլ ծածկի սալերի (22 սմ հաստությամբ) համար՝ 
- ծանր բետոն, միջին խտությունը՝ բերված հատվածքի դեպքում, 1500 կգ/մ3; 
- բետոնի դասը B25; 
- ձգման և սեղմման առաձգականության մոդուլը Еb=2200000 տ/մ2, ծածկերի 
համար նվազեցված Еb1=0.25x2200000 տ/մ2: 

 
Շենքի հաշվարկի հիմնական տվյալները սեյսմիկ ազդեցությունից: Շենքի 

հաշվարկն ըստ ՀՀՇՆ II-6.02-2006 – ի՝ 
- սեյսմիկ գոտի                                                                                            3 
- գրունտների կարգը                                                                                  II 
- գրունտների կարգի գործակից                К0=1 
- թույլատրելի վնասվածության գործակից                                           К1=0.4 
- պատասխանատվության գործակից                                                    К2=1 
- ուղղման գործակից ՀՀՇՆ II - 6.02 – 2006-ի (6) բանաձևի համար 
   համարժեք սեյսմիկ ուժի որոշման համար             1.6 և 1.4: 
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Հաշվարկը կատարված է հետևյալ բեռնվածքներով՝ 
- Բեռնվածք 1 – Կրող կոնստրուկցիաների սեփական քաշ և մշտական 
բեռնվածք: 
- Բեռնվածք 2 – Ժամանակավոր երկարատև բեռնված: 
- Բեռնվածք 3 – Ժամանակավոր կարճատև բեռնվածք: 
- Բեռնվածք 4 – Սեյսմիկ ազդեցություն երկայնական ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով ճիգերի որոշման համար: 
- Բեռնվածք 5 - Սեյսմիկ ազդեցություն լայնական ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով ճիգերի որոշման համար: 
- Բեռնվածք 6 - Սեյսմիկ ազդեցություն ուղղաձիգ ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով ճիգերի որոշման համար: 
- Բեռնվածք 7 - Սեյսմիկ ազդեցություն երկայնական ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով տեղափոխությունների որոշման համար (կետ 6.4.3 ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006): 
- Բեռնվածք 8 - Սեյսմիկ ազդեցություն լայնական ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով տեղափոխությունների որոշման համար (կետ 6.4.3 ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006): 
- Բեռնվածքների հնարավոր զուգակցումներով: 

 
Շենքի հաշվարկի արդյունքում ներկայացվել են՝ 
(հաշվարկի արդյունքները դուրս են բերված ինչպես աղյուսակային այնպես էլ 

գրաֆիկական տեսքով).  
- շենքի տատանման պարբերությունները, 
- շենքի հարկերի տեղափոխությունները սեյսմիկ ազդեցությունից, 
- ծածկի դեֆորմացիաները, 
- ծածկերի երկաթբետոնե վերին և ստորին շերտերի պահանջվող 
ամրանավորումը, 
- պատերի երկաթբետոնե շերտերի պահանջվող ամրանավորումը, 
- հաշվարկի վերլուծություն: 

 
 
Տատանման պարբերություն. 
 

ЗАГР N п/п 
Собств. 
знач. Рад/с. Гц. Периоды 

Коэф. 
распр. Масса 

Сумма 
масс 

4 - (мод. 32) 
       4 1 0.013618 73.43455 11.6934 0.085518 0.002091 0.000004 0.000004 

4 2 0.01231 81.23177 12.935 0.07731 -0.03737 0.001258 0.001262 

4 3 0.011074 90.30383 14.37959 0.069543 9.475531 80.88725 80.88851 

4 4 0.008664 115.42 18.37898 0.05441 -0.00414 0.000015 80.88853 

4 5 0.008631 115.8548 18.44822 0.054206 0.003698 0.000012 80.88854 
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4 6 0.00816 122.5525 19.51472 0.051243 0.00507 0.000023 80.88856 

4 7 0.008131 122.9925 19.58479 0.05106 0.002828 0.000007 80.88857 

4 8 0.007922 126.2322 20.10066 0.04975 -0.00031 0 80.88857 

4 9 0.007836 127.6181 20.32136 0.049209 -0.00065 0 80.88857 

4 10 0.007824 127.8084 20.35166 0.049136 0.00103 0.000001 80.88857 

4 11 0.007807 128.0883 20.39622 0.049029 -0.00077 0.000001 80.88857 

4 12 0.007548 132.4894 21.09703 0.0474 -0.00071 0 80.88857 

4 13 0.007483 133.6352 21.27949 0.046994 0.004364 0.000017 80.88859 

4 14 0.007338 136.2727 21.69948 0.046084 0.096206 0.008338 80.89693 

4 15 0.007338 136.2807 21.70074 0.046081 0.026174 0.000617 80.89754 

4 16 0.007318 136.656 21.76051 0.045955 -0.61396 0.339591 81.23713 

4 17 0.00729 137.1732 21.84286 0.045782 -0.0173 0.00027 81.2374 

4 18 0.007044 141.9612 22.60528 0.044237 -0.00787 0.000056 81.23746 

4 19 0.007024 142.3694 22.67029 0.044111 0.341959 0.105347 81.34281 

4 20 0.006972 143.4226 22.838 0.043787 0.005653 0.000029 81.34284 

4 21 0.006934 144.2247 22.96572 0.043543 0.039085 0.001376 81.34421 

4 22 0.006648 150.4244 23.95293 0.041749 0.003603 0.000012 81.34422 

4 23 0.006592 151.7038 24.15665 0.041396 0.03728 0.001252 81.34548 

4 24 0.006541 152.881 24.34411 0.041078 0.003215 0.000009 81.34548 

5 - (мод. 32) 
       5 1 0.013618 73.43455 11.6934 0.085518 9.350328 78.76379 78.76379 

5 2 0.01231 81.23177 12.935 0.07731 -0.00131 0.000002 78.76379 

5 3 0.011074 90.30383 14.37959 0.069543 -0.00092 0.000001 78.76379 

5 4 0.008664 115.42 18.37898 0.05441 0.078807 0.005595 78.76938 

5 5 0.008631 115.8548 18.44822 0.054206 -0.0111 0.000111 78.76949 

5 6 0.00816 122.5525 19.51472 0.051243 0.049208 0.002181 78.77168 

5 7 0.008131 122.9925 19.58479 0.05106 -0.00405 0.000015 78.77169 

5 8 0.007922 126.2322 20.10066 0.04975 -0.20277 0.037042 78.80873 

5 9 0.007836 127.6181 20.32136 0.049209 0.004911 0.000022 78.80875 

5 10 0.007824 127.8084 20.35166 0.049136 -0.07601 0.005205 78.81396 

5 11 0.007807 128.0883 20.39622 0.049029 0.012601 0.000143 78.8141 

5 12 0.007548 132.4894 21.09703 0.0474 0.190352 0.032643 78.84674 

5 13 0.007483 133.6352 21.27949 0.046994 -0.01499 0.000202 78.84695 

5 14 0.007338 136.2727 21.69948 0.046084 -0.06035 0.003281 78.85023 

5 15 0.007338 136.2807 21.70074 0.046081 -0.29001 0.075771 78.926 

5 16 0.007318 136.656 21.76051 0.045955 -0.02532 0.000577 78.92658 

5 17 0.00729 137.1732 21.84286 0.045782 0.006654 0.00004 78.92662 

5 18 0.007044 141.9612 22.60528 0.044237 0.000773 0.000001 78.92662 

5 19 0.007024 142.3694 22.67029 0.044111 -0.00413 0.000015 78.92663 

5 20 0.006972 143.4226 22.838 0.043787 -0.00136 0.000002 78.92663 

5 21 0.006934 144.2247 22.96572 0.043543 0.000886 0.000001 78.92663 

5 22 0.006648 150.4244 23.95293 0.041749 0.001083 0.000001 78.92664 

5 23 0.006592 151.7038 24.15665 0.041396 0.005419 0.000026 78.92666 

5 24 0.006541 152.881 24.34411 0.041078 0.001807 0.000003 78.92666 
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Շենքի հարկերի տեղափոխությունները սեյսմիկ ազդեցությունից. 

 
ըստ ՀՀՇՆ II–2.02–2006 Սեյսմակայուն շինարարություն նորմերի սեյսմիկ հաշվարկի  

 

X առանցքի ուղղությամբ 

 

 

 
 
Y առանցքի ուղղությամբ 
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ըստ  β = 2.5 համարժեք սեյսմիկ ուժի հաշվարկի  

 

X առանցքի ուղղությամբ 

 

 

 
 
Y առանցքի ուղղությամբ 
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Ծածկի դեֆորմացիաները. 

 
սովորական կոշտություններով ստատիկ հաշվարկից  

 

 
 
 
ստատիկ հաշվարկից հաշվի առնելով ճաքերի առկայությունը 
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Ծածկերի երկաթբետոնե վերին և ստորին շերտերի պահանջվող ամրանավորումը. 
 

Ծածկերի պահանջվող ամրանավորումը ստացվել է նույնն ինչպես 

սովորական կոշտություններով ստատիկ հաշվարկից, այնպես էլ ստատիկ 

հաշվարկից՝ հաշվի առնելով ճաքերի առկայությունը: 

 
Ծածկի սալի վերին գոտու ամրանավորումը X առանցքի ուղղությամբ 
 

 
 
 
Ծածկի սալի վերին գոտու ամրանավորումը Y առանցքի ուղղությամբ 
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Ծածկի սալի ստորին գոտու ամրանավորումը X առանցքի ուղղությամբ 
 

 
 
 
 
Ծածկի սալի ստորին գոտու ամրանավորումը Y առանցքի ուղղությամբ 
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Ծածկերի պահանջվող ամրանավորումը ստացվել է նույնն ինչպես սեյսմիկ 

հաշվարկից ըստ ՀՀՇՆ II–2.02–2006 Սեյսմակայուն շինարարություն նորմերի, 

այնպես էլ սեյսմիկ հաշվարկից՝ ընդունելով β = 2.5 համարժեք ուժի պայմանը: 

 
Ծածկի սալի վերին գոտու ամրանավորումը X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
Ծածկի սալի վերին գոտու ամրանավորումը Y առանցքի ուղղությամբ 
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Ծածկի սալի ստորին գոտու ամրանավորումը X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
Ծածկի սալի ստորին գոտու ամրանավորումը Y առանցքի ուղղությամբ 
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Պատերի երկաթբետոնե շերտերի պահանջվող ամրանավորումը. 
 

Պատերի պահանջվող ամրանավորումը սովորական կոշտություններով 
ստատիկ հաշվարկից՝ 

 

Պատերի ուղղաձիգ ամրանավորում (յուրաքանչյուր եզրում) սմ2/մ. 
 

 

 
 
Պատերի հորիզոնական ամրանավորում (յուրաքանչյուր եզրում) սմ2/մ. 
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Պատերի պահանջվող ամրանավորումը ստատիկ հաշվարկից հաշվի առնելով 
ճաքերի առկայությունը՝ 

 

Պատերի ուղղաձիգ ամրանավորում (յուրաքանչյուր եզրում) սմ2/մ. 

 

 
 
 
Պատերի հորիզոնական ամրանավորում (յուրաքանչյուր եզրում) սմ2/մ. 
 

 

 
 

 
 

 58 

 



Պատերի պահանջվող ամրանավորումը ստացվել է նույնն ինչպես սեյսմիկ 
հաշվարկից ըստ ՀՀՇՆ II–2.02–2006 Սեյսմակայուն շինարարություն նորմերի, 
այնպես էլ սեյսմիկ հաշվարկից՝ ընդունելով β = 2.5 համարժեք ուժի պայմանը: 

 
Պատերի ուղղաձիգ ամրանավորում (յուրաքանչյուր եզրում) սմ2/մ. 

 
 
 
Պատերի հորիզոնական ամրանավորում (յուրաքանչյուր եզրում) սմ2/մ. 

 
 

 
Հաշվարկի վերլուծություն. 

Ինչպես երևում է ստացված արդյունքներից, առաջադրված կառույցի 
ամրությունը և հուսալիությունը կարելի է ապահովել՝ նախագծելով այն հաշվի 
առնելով ՀՀ-ում գործող նորմատիվ փաստաթղթերում ներկայացված պահանջները:  
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Շենքի հաշվարկն ըստ II մոդելի 
 
Ելակետային տվյալներ. Հաշվարկները կատարվել են EPG պանելներով 

կազմված կրող եռաշերտ պատերի և ծածկերի տարրերով մոդելավորված 
համակարգով շենքի համար: 
 

Շենքի հաշվարկը կատարված է LIRA  հաշվարկային ծրագրի միջոցով: Շենքը 
հաշվարկված է որպես տարածական մոդել՝ չորս տարբեր պայմանների դեպքում. 

ա) ստատիկ հաշվարկ սովորական կոշտություններով, 
բ) ստատիկ հաշվարկ հաշվի առնելով ճաքերի առկայությունը, 
գ) սեյսմիկ հաշվարկ ըստ ՀՀՇՆ II–2.02–2006 Սեյսմակայուն շինարարություն 

նորմերի, 
դ) սեյսմիկ հաշվարկ՝ ընդունելով β = 2.5 համարժեք ուժի պայմանով: 

 
Հաշվարկային սխեմայում կրող տարրերի նյութերի բնութագրերը՝ 

EPG պատի պանելների (P100/T152/10(8)Z8x9) համար՝  
- տորկրետ բետոն, յուրաքանչյուր կողմից 80 մմ հաստությամբ; 
- ծանր բետոն, միջին խտությունը 2500 կգ/մ3; 
- բետոնի դասը B25; 
- ձգման և սեղմման առաձգականության մոդուլը Еb=2200000 տ/մ2, պատերի 
համար նվազեցված Еb1=0.7x2200000 տ/մ2,  
EPG ծածկի պանելների (P100/T152/10(8)Z8x9) համար ՝ 
- տորկրետ բետոն, յուրաքանչյուր կողմից 60 մմ հաստությամբ; 
- ծանր բետոն, միջին խտությունը 2500 կգ/մ3; 
- բետոնի դասը B25; 
- ձգման և սեղմման առաձգականության մոդուլը Еb=2200000 տ/մ2, ծածկերի 
համար նվազեցված Еb1=0.25x2200000 տ/մ2: 
 

Շենքի հաշվարկի հիմնական տվյալները սեյսմիկ ազդեցությունից: Շենքի 
հաշվարկն ըստ ՀՀՇՆ II-6.02-2006 – ի՝ 

- սեյսմիկ գոտի                                                                                            3 
- գրունտների կարգը                                                                                  II 
- գրունտների կարգի գործակից                К0=1 
- թույլատրելի վնասվածության գործակից                                           К1=0.4 
- պատասխանատվության գործակից                                                    К2=1 
- ուղղման գործակից ՀՀՇՆ II - 6.02 – 2006-ի (6) բանաձևի համար 
   համարժեք սեյսմիկ ուժի որոշման համար             1.6 և 1.4: 
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Հաշվարկը կատարված է հետևյալ բեռնվածքներով՝ 
- Բեռնվածք 1 – Կրող կոնստրուկցիաների սեփական քաշ և մշտական 
բեռնվածք: 
- Բեռնվածք 2 – Ժամանակավոր երկարատև բեռնված: 
- Բեռնվածք 3 – Ժամանակավոր կարճատև բեռնվածք: 
- Բեռնվածք 4 – Սեյսմիկ ազդեցություն երկայնական ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով ճիգերի որոշման համար: 
- Բեռնվածք 5 - Սեյսմիկ ազդեցություն լայնական ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով ճիգերի որոշման համար: 
- Բեռնվածք 6 - Սեյսմիկ ազդեցություն ուղղաձիգ ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով ճիգերի որոշման համար: 
- Բեռնվածք 7 - Սեյսմիկ ազդեցություն երկայնական ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով տեղափոխությունների որոշման համար (կետ 6.4.3 ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006): 
- Բեռնվածք 8 - Սեյսմիկ ազդեցություն լայնական ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով տեղափոխությունների որոշման համար (կետ 6.4.3 ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006): 
- Բեռնվածքների հնարավոր զուգակցումներով: 

 
Շենքի հաշվարկի արդյունքում ներկայացվել են՝ (հաշվարկի արդյունքները 

դուրս են բերված ինչպես աղյուսակային այնպես էլ գրաֆիկական տեսքով).  
- շենքի տատանման պարբերությունները, 
- շենքի հարկերի տեղափոխությունները սեյսմիկ ազդեցությունից, 
- ծածկի դեֆորմացիաները, 
- ծածկերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի 
առավելագույն ձգող և սեղմող ուժերը ստատիկ և սեյսմիկ 
ազդեցությունների դեպքում, 
- պատերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի 
առավելագույն ձգող և սեղմող ուժերը ստատիկ և սեյսմիկ 
ազդեցությունների դեպքում, 
- ծածկերի երկաթբետոնե վերին և ստորին շերտերի պահանջվող 
ամրանավորումը, 
- պատերի երկաթբետոնե շերտերի պահանջվող ամրանավորումը, 
- պատերի և ծածկերի հատման մասերում տեղադրվող լրացուցիչ 
ամրանային տարրերի առավելագույն ձգող և սեղմող ուժերը ստատիկ և 
սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում, 
- հաշվարկի վերլուծություն: 
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Տատանման պարբերություն. 
 

ЗАГР N п/п Собств. знач. Рад/с. Гц. Периоды Коэф. распр. Масса Сумма масс  
4 5 0.015131 66.089836 10.523859 0.095022 -0.004959 0.000023 0.031536  
4 6 0.015111 66.176313 10.537629 0.094898 0.032617 0.001014 0.032550  
4 7 0.015107 66.193564 10.540377 0.094873 -0.038840 0.001439 0.033989  
4 8 0.015095 66.248116 10.549063 0.094795 0.089879 0.007703 0.041692  
4 9 0.014883 67.188813 10.698856 0.093468 -0.031068 0.000920 0.042612  
4 10 0.014883 67.188962 10.698879 0.093468 0.022408 0.000479 0.043091  
4 11 0.014876 67.222784 10.704265 0.093421 -0.213048 0.043283 0.086374  
4 12 0.014875 67.227728 10.705052 0.093414 0.079211 0.005983 0.092357  
4 13 0.014014 71.357764 11.362701 0.088007 -0.006864 0.000045 0.092402  
4 14 0.014009 71.381812 11.366531 0.087978 0.011468 0.000125 0.092527  
4 15 0.013960 71.630713 11.406164 0.087672 0.010677 0.000109 0.092636  
4 16 0.013960 71.633912 11.406674 0.087668 -0.005456 0.000028 0.092665  
4 17 0.013744 72.759530 11.585912 0.086312 0.008418 0.000068 0.092732  
4 18 0.013723 72.871988 11.603820 0.086179 -0.003077 0.000009 0.092741  
4 19 0.013722 72.876091 11.604473 0.086174 0.001395 0.000002 0.092743  
4 20 0.013696 73.012522 11.626198 0.086013 -0.013310 0.000169 0.092912  
4 21 0.013690 73.044023 11.631214 0.085976 0.017138 0.000280 0.093192  
4 22 0.013655 73.233799 11.661433 0.085753 -0.000282 0.000000 0.093192  
4 23 0.013637 73.330303 11.676800 0.085640 -0.014994 0.000214 0.093406  
4 24 0.013631 73.359637 11.681471 0.085606 0.005135 0.000025 0.093432  
4 25 0.013622 73.409567 11.689422 0.085547 0.016718 0.000267 0.093698  
4 26 0.012245 81.663660 13.003767 0.076901 -0.031110 0.000923 0.094621  
4 27 0.010821 92.413234 14.715483 0.067956 -9.183202 80.417215 80.511836
  
4 28 0.009296 107.576469 17.130011 0.058377 0.012012 0.000138 80.511974  
4 29 0.009290 107.637743 17.139768 0.058344 -0.012921 0.000159 80.512133  
4 30 0.009129 109.535980 17.442035 0.057333 -0.010991 0.000115 80.512248  
4 31 0.009125 109.591798 17.450923 0.057304 0.180801 0.031172 80.543420  
4 32 0.009076 110.183703 17.545176 0.056996 0.012703 0.000154 80.543574  
4 33 0.009073 110.213595 17.549935 0.056980 -0.024758 0.000585 80.544159  
4 34 0.009019 110.873013 17.654938 0.056641 -0.009003 0.000077 80.544236  
4 35 0.009014 110.942239 17.665962 0.056606 -0.007734 0.000057 80.544293  
4 36 0.008991 111.226735 17.711263 0.056461 0.011370 0.000123 80.544416  
4 37 0.008984 111.311725 17.724797 0.056418 0.036091 0.001242 80.545659  
4 38 0.008980 111.355141 17.731710 0.056396 0.000885 0.000001 80.545659  
4 39 0.008976 111.409348 17.740342 0.056369 0.090758 0.007855 80.553514  
4 40 0.008937 111.895416 17.817741 0.056124 0.013639 0.000177 80.553691  
4 41 0.008934 111.930644 17.823351 0.056106 -0.134707 0.017304 80.570995  
4 42 0.008883 112.577389 17.926336 0.055784 -0.018173 0.000315 80.571310  
4 43 0.008876 112.662603 17.939905 0.055742 0.047909 0.002189 80.573499  
4 44 0.008855 112.925138 17.981710 0.055612 -0.001991 0.000004 80.573503  
4 45 0.008852 112.964653 17.988002 0.055593 -0.006359 0.000039 80.573541  
4 46 0.008804 113.587688 18.087211 0.055288 -0.001635 0.000003 80.573544  
4 47 0.008797 113.673145 18.100819 0.055246 0.002571 0.000006 80.573550  
4 48 0.008767 114.067449 18.163606 0.055055 0.002741 0.000007 80.573557  
4 49 0.008766 114.080746 18.165724 0.055049 -0.000751 0.000001 80.573558  
4 50 0.008745 114.346390 18.208024 0.054921 0.011620 0.000129 80.573686  
4 51 0.008741 114.402882 18.217019 0.054894 -0.018345 0.000321 80.574007  
4 52 0.007075 141.348158 22.507668 0.044429 -0.005672 0.000031 80.574038  
4 53 0.007066 141.523513 22.535591 0.044374 0.047313 0.002135 80.576173  
4 54 0.007058 141.684453 22.561219 0.044324 0.058576 0.003272 80.579445  
4 55 0.007044 141.961419 22.605322 0.044237 -0.288102 0.079151 80.658595  
4 56 0.006893 145.066621 23.099780 0.043290 0.008229 0.000065 80.658660  
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4 57 0.006884 145.267194 23.131719 0.043231 0.028083 0.000752 80.659412  
4 58 0.006884 145.269687 23.132116 0.043230 0.000514 0.000000 80.659412  
4 59 0.006875 145.460813 23.162550 0.043173 0.105612 0.010636 80.670048  
4 60 0.006799 147.087970 23.421651 0.042696 0.052781 0.002657 80.672705  
4 61 0.006798 147.095690 23.422881 0.042693 0.003767 0.000014 80.672718  
4 62 0.006793 147.209690 23.441033 0.042660 -0.128531 0.015754 80.688472  
4 63 0.006793 147.210985 23.441240 0.042660 0.063491 0.003844 80.692316  
4 64 0.006571 152.175910 24.231833 0.041268 -0.004724 0.000021 80.692337  
4 65 0.006571 152.176229 24.231884 0.041268 0.004116 0.000016 80.692353  
4 66 0.006552 152.622006 24.302867 0.041147 -0.032702 0.001020 80.693373  
4 67 0.006543 152.841358 24.337796 0.041088 0.006091 0.000035 80.693409  
4 68 0.006537 152.975117 24.359095 0.041052 0.003674 0.000013 80.693421  
4 69 0.006459 154.831315 24.654668 0.040560 -0.003266 0.000010 80.693432  
4 70 0.006457 154.863097 24.659729 0.040552 -0.006231 0.000037 80.693469  
4 71 0.006436 155.369571 24.740377 0.040420 -0.039982 0.001524 80.694993  
4 72 0.006435 155.401040 24.745388 0.040412 -0.059542 0.003381 80.698374  
4 73 0.006420 155.752548 24.801361 0.040320 0.017101 0.000279 80.698653  
4 74 0.006419 155.794273 24.808005 0.040310 -0.001909 0.000003 80.698656  
4 75 0.006406 156.100029 24.856693 0.040231 0.020787 0.000412 80.699068  
4 76 0.006402 156.201657 24.872875 0.040204 -0.063071 0.003793 80.702861  
4 77 0.005578 179.261235 28.544783 0.035033 0.002913 0.000008 80.702870  
4 78 0.005578 179.277007 28.547294 0.035030 -0.016486 0.000259 80.703129  
4 79 0.005541 180.458138 28.735372 0.034800 0.017195 0.000282 80.703411  
4 80 0.005538 180.570950 28.753336 0.034779 -0.022168 0.000469 80.703879  
4 81 0.005537 180.616762 28.760631 0.034770 0.009644 0.000089 80.703968  
4 82 0.005536 180.620125 28.761166 0.034769 -0.003114 0.000009 80.703977  
4 83 0.005529 180.850265 28.797813 0.034725 -0.091681 0.008015 80.711992  
4 84 0.005527 180.930710 28.810623 0.034709 -0.176222 0.029613 80.741605  
4 85 0.005496 181.937460 28.970933 0.034517 0.050013 0.002385 80.743990  
4 86 0.005481 182.453306 29.053074 0.034420 -0.034084 0.001108 80.745098  
4 87 0.005478 182.546532 29.067919 0.034402 -0.023246 0.000515 80.745613  
4 88 0.005475 182.658804 29.085797 0.034381 0.050556 0.002437 80.748051  
4 89 0.005474 182.694558 29.091490 0.034374 -0.022260 0.000473 80.748523  
4 90 0.005465 182.969052 29.135199 0.034323 -0.014981 0.000214 80.748737  
4 91 0.005459 183.188614 29.170161 0.034282 0.072211 0.004972 80.753710  
4 92 0.005454 183.350630 29.195960 0.034251 -0.044964 0.001928 80.755638  
4 93 0.005454 183.361064 29.197622 0.034249 0.071824 0.004919 80.760557  
4 94 0.005452 183.416091 29.206384 0.034239 0.132427 0.016723 80.777280  
4 95 0.005447 183.602654 29.236091 0.034204 -0.019157 0.000350 80.777630  
4 96 0.005425 184.317800 29.349968 0.034072 0.008332 0.000066 80.777696  
4 97 0.005424 184.374243 29.358956 0.034061 0.005467 0.000029 80.777725  
4 98 0.005424 184.380486 29.359950 0.034060 -0.098546 0.009261 80.786985  
4 99 0.005423 184.398414 29.362805 0.034057 -0.034065 0.001107 80.788092  
4 100 0.005423 184.409969 29.364645 0.034055 -0.028809 0.000791 80.788883  
4 101 0.005421 184.467769 29.373849 0.034044 0.038426 0.001408 80.790291  
4 102 0.005421 184.476820 29.375290 0.034042 0.263415 0.066167 80.856458  
4 103 0.005400 185.171344 29.485883 0.033915 0.023173 0.000512 80.856971  
4 104 0.005400 185.197333 29.490021 0.033910 0.057012 0.003099 80.860070  
4 105 0.005399 185.224769 29.494390 0.033905 0.042542 0.001726 80.861796  
4 106 0.005398 185.265636 29.500897 0.033897 -0.002568 0.000006 80.861802  
4 107 0.005391 185.481906 29.535335 0.033858 0.178781 0.030479 80.892281  
4 108 0.005352 186.841988 29.751909 0.033611 -0.000787 0.000001 80.892282  
4 109 0.005344 187.124157 29.796840 0.033561 -0.023436 0.000524 80.892806  
4 110 0.005301 188.638945 30.038049 0.033291 -0.006797 0.000044 80.892850  
4 111 0.005279 189.433764 30.164612 0.033151 0.001368 0.000002 80.892852  
5 - (мод. 32)          
5 1 0.015721 63.610726 10.129096 0.098725 0.052079 0.002586 0.002586  

 63 

 



5 2 0.015701 63.690070 10.141731 0.098602 -0.008989 0.000077 0.002663  
5 3 0.015694 63.716997 10.146019 0.098561 0.001031 0.000001 0.002664  
5 4 0.015674 63.798152 10.158941 0.098435 -0.004746 0.000021 0.002686  
5 5 0.015131 66.089836 10.523859 0.095022 -0.043185 0.001778 0.004464  
5 6 0.015111 66.176313 10.537629 0.094898 -0.022565 0.000486 0.004950  
5 7 0.015107 66.193564 10.540377 0.094873 -0.013724 0.000180 0.005129  
5 8 0.015095 66.248116 10.549063 0.094795 -0.024994 0.000596 0.005725  
5 9 0.014883 67.188813 10.698856 0.093468 0.062345 0.003707 0.009432  
5 10 0.014883 67.188962 10.698879 0.093468 0.107914 0.011105 0.020537  
5 11 0.014876 67.222784 10.704265 0.093421 -0.050561 0.002438 0.022974  
5 12 0.014875 67.227728 10.705052 0.093414 -0.043816 0.001831 0.024805  
5 13 0.014014 71.357764 11.362701 0.088007 -0.300917 0.086348 0.111153  
5 14 0.014009 71.381812 11.366531 0.087978 -0.122463 0.014301 0.125454  
5 15 0.013960 71.630713 11.406164 0.087672 -0.089272 0.007600 0.133054  
5 16 0.013960 71.633912 11.406674 0.087668 0.111989 0.011959 0.145013  
5 17 0.013744 72.759530 11.585912 0.086312 6.220580 36.899673 37.044686  
5 18 0.013723 72.871988 11.603820 0.086179 -3.238095 9.998619 47.043306  
5 19 0.013722 72.876091 11.604473 0.086174 -2.421218 5.590213 52.633519  
5 20 0.013696 73.012522 11.626198 0.086013 -0.657779 0.412592 53.046112  
5 21 0.013690 73.044023 11.631214 0.085976 -1.087442 1.127645 54.173757  
5 22 0.013655 73.233799 11.661433 0.085753 -0.481621 0.221193 54.394950  
5 23 0.013637 73.330303 11.676800 0.085640 1.391802 1.847208 56.242158  
5 24 0.013631 73.359637 11.681471 0.085606 1.262112 1.518997 57.761155  
5 25 0.013622 73.409567 11.689422 0.085547 4.598745 20.166914 77.928068  
5 26 0.012245 81.663660 13.003767 0.076901 -0.008183 0.000064 77.928132  
5 27 0.010821 92.413234 14.715483 0.067956 0.012246 0.000143 77.928275  
5 28 0.009296 107.576469 17.130011 0.058377 -0.047264 0.002130 77.930405  
5 29 0.009290 107.637743 17.139768 0.058344 0.001136 0.000001 77.930406  
5 30 0.009129 109.535980 17.442035 0.057333 0.007641 0.000056 77.930462  
5 31 0.009125 109.591798 17.450923 0.057304 -0.004318 0.000018 77.930480  
5 32 0.009076 110.183703 17.545176 0.056996 0.024412 0.000568 77.931048  
5 33 0.009073 110.213595 17.549935 0.056980 -0.006261 0.000037 77.931085  
5 34 0.009019 110.873013 17.654938 0.056641 0.080087 0.006116 77.937202  
5 35 0.009014 110.942239 17.665962 0.056606 0.050999 0.002480 77.939682  
5 36 0.008991 111.226735 17.711263 0.056461 0.155565 0.023077 77.962759  
5 37 0.008984 111.311725 17.724797 0.056418 0.040628 0.001574 77.964333  
5 38 0.008980 111.355141 17.731710 0.056396 -0.002088 0.000004 77.964338  
5 39 0.008976 111.409348 17.740342 0.056369 -0.026349 0.000662 77.965000  
5 40 0.008937 111.895416 17.817741 0.056124 -0.011592 0.000128 77.965128  
5 41 0.008934 111.930644 17.823351 0.056106 0.006843 0.000045 77.965172  
5 42 0.008883 112.577389 17.926336 0.055784 0.000696 0.000000 77.965173  
5 43 0.008876 112.662603 17.939905 0.055742 0.004053 0.000016 77.965189  
5 44 0.008855 112.925138 17.981710 0.055612 0.009149 0.000080 77.965268  
5 45 0.008852 112.964653 17.988002 0.055593 -0.030524 0.000888 77.966157  
5 46 0.008804 113.587688 18.087211 0.055288 0.173465 0.028693 77.994850  
5 47 0.008797 113.673145 18.100819 0.055246 -0.009831 0.000092 77.994942  
5 48 0.008767 114.067449 18.163606 0.055055 0.016687 0.000266 77.995208  
5 49 0.008766 114.080746 18.165724 0.055049 0.002681 0.000007 77.995215  
5 50 0.008745 114.346390 18.208024 0.054921 0.001607 0.000002 77.995217  
5 51 0.008741 114.402882 18.217019 0.054894 0.005090 0.000025 77.995242  
5 52 0.007075 141.348158 22.507668 0.044429 -0.033379 0.001062 77.996304  
5 53 0.007066 141.523513 22.535591 0.044374 0.010176 0.000099 77.996403  
5 54 0.007058 141.684453 22.561219 0.044324 -0.001029 0.000001 77.996404  
5 55 0.007044 141.961419 22.605322 0.044237 0.003147 0.000009 77.996414  
5 56 0.006893 145.066621 23.099780 0.043290 0.017121 0.000280 77.996693  
5 57 0.006884 145.267194 23.131719 0.043231 -0.002077 0.000004 77.996697  
5 58 0.006884 145.269687 23.132116 0.043230 -0.001815 0.000003 77.996700  
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5 59 0.006875 145.460813 23.162550 0.043173 -0.002908 0.000008 77.996708  
5 60 0.006799 147.087970 23.421651 0.042696 -0.000406 0.000000 77.996709  
5 61 0.006798 147.095690 23.422881 0.042693 -0.000255 0.000000 77.996709  
5 62 0.006793 147.209690 23.441033 0.042660 0.002387 0.000005 77.996714  
5 63 0.006793 147.210985 23.441240 0.042660 0.004843 0.000022 77.996737  
5 64 0.006571 152.175910 24.231833 0.041268 -0.087281 0.007264 78.004001  
5 65 0.006571 152.176229 24.231884 0.041268 -0.081222 0.006291 78.010292  
5 66 0.006552 152.622006 24.302867 0.041147 -0.036065 0.001240 78.011532  
5 67 0.006543 152.841358 24.337796 0.041088 -0.072442 0.005004 78.016536  
5 68 0.006537 152.975117 24.359095 0.041052 -0.355480 0.120501 78.137037  
5 69 0.006459 154.831315 24.654668 0.040560 0.018926 0.000342 78.137379  
5 70 0.006457 154.863097 24.659729 0.040552 -0.010438 0.000104 78.137483  
5 71 0.006436 155.369571 24.740377 0.040420 -0.005856 0.000033 78.137515  
5 72 0.006435 155.401040 24.745388 0.040412 -0.005736 0.000031 78.137547  
5 73 0.006420 155.752548 24.801361 0.040320 -0.032247 0.000992 78.138538  
5 74 0.006419 155.794273 24.808005 0.040310 0.017356 0.000287 78.138826  
5 75 0.006406 156.100029 24.856693 0.040231 -0.002252 0.000005 78.138830  
5 76 0.006402 156.201657 24.872875 0.040204 -0.001492 0.000002 78.138833  
5 77 0.005578 179.261235 28.544783 0.035033 -0.032302 0.000995 78.139827  
5 78 0.005578 179.277007 28.547294 0.035030 0.011294 0.000122 78.139949  
5 79 0.005541 180.458138 28.735372 0.034800 -0.062464 0.003721 78.143670  
5 80 0.005538 180.570950 28.753336 0.034779 0.166468 0.026425 78.170095  
5 81 0.005537 180.616762 28.760631 0.034770 0.150736 0.021667 78.191762  
5 82 0.005536 180.620125 28.761166 0.034769 -0.009784 0.000091 78.191853  
5 83 0.005529 180.850265 28.797813 0.034725 -0.043877 0.001836 78.193689  
5 84 0.005527 180.930710 28.810623 0.034709 -0.024822 0.000588 78.194277  
5 85 0.005496 181.937460 28.970933 0.034517 -0.030654 0.000896 78.195173  
5 86 0.005481 182.453306 29.053074 0.034420 -0.024789 0.000586 78.195759  
5 87 0.005478 182.546532 29.067919 0.034402 0.016154 0.000249 78.196007  
5 88 0.005475 182.658804 29.085797 0.034381 0.026889 0.000689 78.196697  
5 89 0.005474 182.694558 29.091490 0.034374 0.000625 0.000000 78.196697  
5 90 0.005465 182.969052 29.135199 0.034323 -0.133234 0.016927 78.213625  
5 91 0.005459 183.188614 29.170161 0.034282 -0.108507 0.011227 78.224852  
5 92 0.005454 183.350630 29.195960 0.034251 0.309005 0.091052 78.315904  
5 93 0.005454 183.361064 29.197622 0.034249 -0.425710 0.172818 78.488722  
5 94 0.005452 183.416091 29.206384 0.034239 0.207240 0.040955 78.529678  
5 95 0.005447 183.602654 29.236091 0.034204 -0.147022 0.020612 78.550290  
5 96 0.005425 184.317800 29.349968 0.034072 0.006401 0.000039 78.550329  
5 97 0.005424 184.374243 29.358956 0.034061 -0.039120 0.001459 78.551788  
5 98 0.005424 184.380486 29.359950 0.034060 -0.016909 0.000273 78.552061  
5 99 0.005423 184.398414 29.362805 0.034057 -0.074147 0.005243 78.557304  
5 100 0.005423 184.409969 29.364645 0.034055 0.031838 0.000967 78.558270  
5 101 0.005421 184.467769 29.373849 0.034044 0.035981 0.001235 78.559505  
5 102 0.005421 184.476820 29.375290 0.034042 -0.000238 0.000000 78.559505  
5 103 0.005400 185.171344 29.485883 0.033915 0.413172 0.162788 78.722293  
5 104 0.005400 185.197333 29.490021 0.033910 -0.321028 0.098276 78.820568  
5 105 0.005399 185.224769 29.494390 0.033905 -0.059586 0.003386 78.823954  
5 106 0.005398 185.265636 29.500897 0.033897 0.048076 0.002204 78.826158  
5 107 0.005391 185.481906 29.535335 0.033858 0.042853 0.001751 78.827909  
5 108 0.005352 186.841988 29.751909 0.033611 -0.374729 0.133904 78.961813  
5 109 0.005344 187.124157 29.796840 0.033561 -0.077476 0.005724 78.967537  
5 110 0.005301 188.638945 30.038049 0.033291 -0.379757 0.137522 79.105059  
5 111 0.005279 189.433764 30.164612 0.033151 -0.078037 0.005807 79.110866  
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Շենքի հարկերի տեղափոխությունները սեյսմիկ ազդեցությունից. 

 
ըստ ՀՀՇՆ II–2.02–2006 Սեյսմակայուն շինարարություն նորմերի սեյսմիկ հաշվարկի  

 

X առանցքի ուղղությամբ 

 

 

 
Y առանցքի ուղղությամբ 
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ըստ  β = 2.5 համարժեք սեյսմիկ ուժի հաշվարկի  

 

X առանցքի ուղղությամբ 

 

 
 

 
Y առանցքի ուղղությամբ 
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Ծածկի դեֆորմացիաները. 

 
սովորական կոշտություններով ստատիկ հաշվարկից  

 

 
 
 
 
ստատիկ հաշվարկից հաշվի առնելով ճաքերի առկայությունը 
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Ծածկերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի առավելագույն ձգող 
և սեղմող ուժերը ստատիկ և սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում. 
 
ըստ ՀՀՇՆ II–2.02–2006 Սեյսմակայուն շինարարություն նորմերի հաշվարկի հարթ 
հիմնակմախքների Z-աձև ձողերում առաջացող առանցքային ուժերը 
 
X առանցքի ուղղությամբ 
 

 
 
 
Y առանցքի ուղղությամբ 
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ըստ  β = 2.5 համարժեք սեյսմիկ ուժի հաշվարկի հարթ հիմնակմախքների Z-աձև 
ձողերում առաջացող առանցքային ուժերը 
 
 
X առանցքի ուղղությամբ 
 

 
 
 
Y առանցքի ուղղությամբ 
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Պատերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի առավելագույն ձգող 
և սեղմող ուժերը ստատիկ և սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում. 
 
ըստ ՀՀՇՆ II–2.02–2006 Սեյսմակայուն շինարարություն նորմերի հաշվարկի 
լայնական պատերի հարթ հիմնակմախքների Z-աձև ձողերում առաջացող 
առանցքային ուժերը 
 
X առանցքի ուղղությամբ  
 

 
 
Y առանցքի ուղղությամբ 
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ըստ ՀՀՇՆ II–2.02–2006 Սեյսմակայուն շինարարություն նորմերի հաշվարկի 
երկայնական պատերի հարթ հիմնակմախքների Z-աձև ձողերում առաջացող 
առանցքային ուժերը 
 
X առանցքի ուղղությամբ  
 

 
 
 
Y առանցքի ուղղությամբ 
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ըստ  β = 2.5 համարժեք սեյսմիկ ուժի հաշվարկից լայնական պատերի հարթ 
հիմնակմախքների Z-աձև ձողերում առաջացող առանցքային ուժերը 
 
 
X առանցքի ուղղությամբ 
 

 
 
 
Y առանցքի ուղղությամբ 
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ըստ  β = 2.5 համարժեք սեյսմիկ ուժի հաշվարկից երկայնական պատերի հարթ 
հիմնակմախքների Z-աձև ձողերում առաջացող առանցքային ուժերը 
 
 
X առանցքի ուղղությամբ 
 

 
 
 
Y առանցքի ուղղությամբ 
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Ծածկերի երկաթբետոնե վերին և ստորին շերտերի պահանջվող ամրանավորումը. 
 

Ծածկերի պահանջվող ամրանավորումը ստացվել է սովորական 

կոշտություններով ստատիկ հաշվարկից: 

 
Ծածկի սալի վերին գոտու ամրանավորումը X առանցքի ուղղությամբ 
 

 
 
 
Ծածկի սալի վերին գոտու ամրանավորումը Y առանցքի ուղղությամբ 
 

 
 
 

 75 

 



 
Ծածկի սալի ստորին գոտու ամրանավորումը X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
 
Ծածկի սալի ստորին գոտու ամրանավորումը Y առանցքի ուղղությամբ 
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Ծածկերի պահանջվող ամրանավորումը ստացվել է ստատիկ հաշվարկից՝ 

հաշվի առնելով ճաքերի առկայությունը: 

 
Ծածկի սալի վերին գոտու ամրանավորումը X առանցքի ուղղությամբ 
 

 
 
 
 
Ծածկի սալի վերին գոտու ամրանավորումը Y առանցքի ուղղությամբ 
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Ծածկի սալի ստորին գոտու ամրանավորումը X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
Ծածկի սալի ստորին գոտու ամրանավորումը Y առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
 

 78 

 



Ծածկերի պահանջվող ամրանավորումը ստացվել է սեյսմիկ հաշվարկից ըստ 

ՀՀՇՆ II–2.02–2006 Սեյսմակայուն շինարարություն նորմերի: 

 
Ծածկի սալի վերին գոտու ամրանավորումը X առանցքի ուղղությամբ 
 

 
 
 
 
Ծածկի սալի վերին գոտու ամրանավորումը Y առանցքի ուղղությամբ 
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Ծածկի սալի ստորին գոտու ամրանավորումը X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
Ծածկի սալի ստորին գոտու ամրանավորումը Y առանցքի ուղղությամբ 
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Ծածկերի պահանջվող ամրանավորումը ստացվել է սեյսմիկ հաշվարկից՝ 

ընդունելով β = 2.5 համարժեք ուժի պայմանը: 

 
Ծածկի սալի վերին գոտու ամրանավորումը X առանցքի ուղղությամբ 
 

 
 
 
 
Ծածկի սալի վերին գոտու ամրանավորումը Y առանցքի ուղղությամբ 
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Ծածկի սալի ստորին գոտու ամրանավորումը X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
Ծածկի սալի ստորին գոտու ամրանավորումը Y առանցքի ուղղությամբ 
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Պատերի երկաթբետոնե շերտերի պահանջվող ամրանավորումը. 
 

Պատերի պահանջվող ամրանավորումը սովորական կոշտություններով 
ստատիկ հաշվարկից՝ 

 

Պատերի ուղղաձիգ ամրանավորում (յուրաքանչյուր եզրում) սմ2/մ. 
 

 
 
 
Պատերի հորիզոնական ամրանավորում (յուրաքանչյուր եզրում) սմ2/մ. 
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Պատերի պահանջվող ամրանավորումը ստատիկ հաշվարկից հաշվի առնելով 
ճաքերի առկայությունը՝ 

 

Պատերի ուղղաձիգ ամրանավորում (յուրաքանչյուր եզրում) սմ2/մ. 

 

 
 
 
Պատերի հորիզոնական ամրանավորում (յուրաքանչյուր եզրում) սմ2/մ. 
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Պատերի պահանջվող ամրանավորումը ստացվել է նույնն ինչպես սեյսմիկ 
հաշվարկից ըստ ՀՀՇՆ II–2.02–2006 Սեյսմակայուն շինարարություն նորմերի, 
այնպես էլ սեյսմիկ հաշվարկից՝ ընդունելով β = 2.5 համարժեք ուժի պայմանը: 

 
Պատերի ուղղաձիգ ամրանավորում (յուրաքանչյուր եզրում) սմ2/մ. 
 

 
 
 
 
Պատերի հորիզոնական ամրանավորում (յուրաքանչյուր եզրում) սմ2/մ. 
 

 
 
 

 85 

 



Պատերի և ծածկերի հատման մասերում տեղադրվող լրացուցիչ ամրանային 
տարրերի առավելագույն ձգող և սեղմող ուժերը ստատիկ և սեյսմիկ 
ազդեցությունների դեպքում. 
 
ըստ ՀՀՇՆ II–2.02–2006 Սեյսմակայուն շինարարություն նորմերի հաշվարկի հարթ 
հիմնակմախքների Z-աձև ձողերում առաջացող առանցքային ուժերը 
 
X առանցքի ուղղությամբ 
 

 
 
 
Y առանցքի ուղղությամբ 
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ըստ  β = 2.5 համարժեք սեյսմիկ ուժի հաշվարկի հարթ հիմնակմախքների Z-աձև 
ձողերում առաջացող առանցքային ուժերը 
 
X առանցքի ուղղությամբ 

 
Y առանցքի ուղղությամբ 

 
 
Հաշվարկի վերլուծություն. 

Ինչպես երևում է ստացված արդյունքներից, առաջադրված կառույցի 
ամրությունը և հուսալիությունը կարելի է ապահովել՝ նախագծելով այն հաշվի 
առնելով ՀՀ-ում գործող նորմատիվ փաստաթղթերում ներկայացված պահանջները: 
Միաժամանակ հարկ է նշել, որ եռաշերտ պատերով մոդելավորված շենքի հաշվարկի 
համեմատական վերլուծության արդյունքները սովորական միաձույլ երկաթբետոնե 
պատերով և ծածկերով հաշվարկված շենքի հետ փաստում են, որ եռաշերտ 
պատերով մոդելը բավականին ճշգրիտ է ներկայացնում շենքի 
լարվածադեֆորմատիվ վիճակն ինչպես ստատիկ, այնպես էլ սեյսմիկ բեռնվածքների 
ազդեցության դեպքում: 
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Շենքի հաշվարկն ըստ III մոդելի 
 
Ելակետային տվյալներ. Հաշվարկները կատարվել են EPG պանելներով 

կազմված կրող եռաշերտ պատերի և ծածկերի տարրերով մոդելավորված 
համակարգով շենքի համար: Իրականացվել են ոչ գծային ստատիկ հաշվարկներ: 
 

Շենքի հաշվարկը կատարված է LIRA  հաշվարկային ծրագրի միջոցով: Շենքը 
հաշվարկված է որպես տարածական մոդել: 

 
Հաշվարկային սխեմայում կրող տարրերի նյութերի բնութագրերը՝ 

EPG պատի պանելների (P100/T152/10(8)Z8x9) համար՝  
- տորկրետ բետոն, յուրաքանչյուր կողմից 80 մմ հաստությամբ; 
- ծանր բետոն, միջին խտությունը 2500 կգ/մ3; 
- բետոնի դասը B25; 
- ձգման և սեղմման առաձգականության մոդուլն ընդունված է ըստ նյութի 
աշխատանքի տրամագրի,  
EPG ծածկի պանելների (P100/T152/10(8)Z8x9) համար ՝ 
- տորկրետ բետոն, յուրաքանչյուր կողմից 60 մմ հաստությամբ; 
- ծանր բետոն, միջին խտությունը 2500 կգ/մ3; 
- բետոնի դասը B25; 
- ձգման և սեղմման առաձգականության մոդուլը ընդունված է ըստ նյութի 
աշխատանքի տրամագրի՝ հաշվի առնելով ձողերի կայունության 
կորուստի դեպքը: 

 
Հաշվարկը կատարված է հետևյալ բեռնվածքներով՝ 

- Բեռնվածք 1 – Կրող կոնստրուկցիաների սեփական քաշ և մշտական 
բեռնվածք: 
- Բեռնվածք 2 – Ժամանակավոր երկարատև բեռնված: 
- Բեռնվածք 3 – Ժամանակավոր կարճատև բեռնվածք: 

 
Շենքի հաշվարկի արդյունքում ներկայացվել են՝ (հաշվարկի արդյունքները 

դուրս են բերված ինչպես աղյուսակային այնպես էլ գրաֆիկական տեսքով).  
- ծածկի դեֆորմացիաները, 
- ծածկերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի 
առավելագույն ձգող և սեղմող ուժերը ստատիկ ազդեցությունների 
դեպքում, 
- ծածկերի երկաթբետոնե վերին և ստորին շերտերի նորմալ լարումները, 
- երկաթբետոնե կրող տարրերում ճաքերի և վնասվածքների առաջացումը 
ստատիկ բեռի ազդեցության դեպքում, 
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- հաշվարկի վերլուծություն: 
 

 

Ծածկի դեֆորմացիաները. 

 
 ստատիկ հաշվարկից ամբողջ բեռնվածքի ազդեցության դեպքում 
 

 

 
 
ստատիկ հաշվարկից մշտական բեռնվածքի ազդեցության դեպքում 
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Ծածկերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի առավելագույն ձգող 
և սեղմող ուժերը ստատիկ ազդեցությունների դեպքում. 
 
 
ստատիկ հաշվարկից ամբողջ բեռնվածքի ազդեցության դեպքում 
 
 

 
 
 
ստատիկ հաշվարկից մշտական բեռնվածքի ազդեցության դեպքում 
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Ծածկերի երկաթբետոնե վերին և ստորին շերտերի նորմալ լարումները. 
 
 
վերին շերտի նորմալ լարումները X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
վերին շերտի նորմալ լարումները Y առանցքի ուղղությամբ 
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ստորին շերտի նորմալ լարումները X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
ստորին շերտի նորմալ լարումները Y առանցքի ուղղությամբ 
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Երկաթբետոնե կրող տարրերում ճաքերի և վնասվածքների առաջացումը ստատիկ 
բեռի ազդեցության դեպքում. 
 
 
ծածկերի վերին շերտում առաջացող նորմալ ճաքերի դիրքը 
 

 
 
 
 
ծածկերի վերին շերտում առաջացող նորմալ ճաքերի բացվածքի լայնությունը 
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ծածկերի վերին շերտում առաջացող նորմալ ճաքերի խորությունը 
 
 

 
 
 
 
 
ծածկերի վերին շերտում առաջացող նորմալ ճաքերի միջև եղած հեռավորությունը 
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ծածկերի ստորին շերտում առաջացող նորմալ ճաքերի դիրքն ու բացվածքի 
լայնությունը 

 
 
ծածկերի ստորին շերտում առաջացող նորմալ ճաքերի միջև եղած 
հեռավորությունը 

 
 
Հաշվարկի վերլուծություն. 

Ինչպես երևում է ստացված արդյունքներից, գծային հաշվարկի համար 
մոդելավորված շենքի կրող համակարգը ոչ գծային հաշվարկների արդյունքում 
լիարժեք բավարում է իր նկատմամբ ներկայացված պահանջներին: 

Միաժամանակ, եռաշերտ պատերով մոդելավորված շենքի ոչ գծային հաշվարկի 
համեմատական վերլուծության արդյունքներն այլ տարբերակներով մոդելավորված 
հաշվարկների հետ փաստում են, որ ոչ գծային հաշվարկի մոդելը բավականին 
ճշգրիտ է ներկայացնում շենքի լարվածադեֆորմատիվ վիճակը: 
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Շենքի հաշվարկն ըստ IV մոդելի 
 
Ելակետային տվյալներ. Հաշվարկները կատարվել են EPG պանելներով 

կազմված կրող եռաշերտ պատերի և ծածկերի տարրերով մոդելավորված 
համակարգով շենքի համար: Իրականացվել են ոչ գծային սեյսմիկ հաշվարկներ՝ 
ընդունելով սեյսմիկ ուժի ազդման ուղղությունը X առանցքի ուղղությամբ: 
 

Շենքի հաշվարկը կատարված է LIRA  հաշվարկային ծրագրի միջոցով: Շենքը 
հաշվարկված է որպես տարածական մոդել՝ սեյսմիկ ուժն ընդունելով β = 2.5 
համարժեք ուժի պայմանով: 

 
Հաշվարկային սխեմայում կրող տարրերի նյութերի բնութագրերը՝ 

EPG պատի պանելների (P100/T152/10(8)Z8x9) համար՝  
- տորկրետ բետոն, յուրաքանչյուր կողմից 80 մմ հաստությամբ; 
- ծանր բետոն, միջին խտությունը 2500 կգ/մ3; 
- բետոնի դասը B25; 
- ձգման և սեղմման առաձգականության մոդուլն ընդունված է ըստ նյութի 
աշխատանքի տրամագրի,  
EPG ծածկի պանելների (P100/T152/10(8)Z8x9) համար ՝ 
- տորկրետ բետոն, յուրաքանչյուր կողմից 60 մմ հաստությամբ; 
- ծանր բետոն, միջին խտությունը 2500 կգ/մ3; 
- բետոնի դասը B25; 
- ձգման և սեղմման առաձգականության մոդուլը ընդունված է ըստ նյութի 
աշխատանքի տրամագրի՝ հաշվի առնելով ձողերի կայունության 
կորուստի դեպքը: 
 

Շենքի հաշվարկի հիմնական տվյալները սեյսմիկ ազդեցությունից: Շենքի 
հաշվարկն ըստ ՀՀՇՆ II-6.02-2006 – ի՝ 

- սեյսմիկ գոտի                                                                                            3 
- գրունտների կարգը                                                                                  II 
- գրունտների կարգի գործակից                К0=1 
- թույլատրելի վնասվածության գործակից                                           К1=0.4 
- պատասխանատվության գործակից                                                    К2=1 
 

Հաշվարկը կատարված է հետևյալ բեռնվածքներով՝ 
- Բեռնվածք 1 – Կրող կոնստրուկցիաների սեփական քաշ և մշտական 
բեռնվածք, ժամանակավոր երկարատև բեռնված, ժամանակավոր 
կարճատև բեռնվածք: 
- Բեռնվածք 2 – Սեյսմիկ ազդեցություն երկայնական ուղղությամբ: 
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Շենքի հաշվարկի արդյունքում ներկայացվել են՝ (հաշվարկի արդյունքները 
դուրս են բերված ինչպես աղյուսակային այնպես էլ գրաֆիկական տեսքով).  

- շենքի հարկերի տեղափոխությունները սեյսմիկ ազդեցությունից, 
- ծածկի դեֆորմացիաները, 
- ծածկերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի 
առավելագույն ձգող և սեղմող ուժերը սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում, 
- պատերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի 
առավելագույն ձգող և սեղմող ուժերը սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում, 
- ծածկերի երկաթբետոնե վերին և ստորին շերտերի նորմալ լարումները, 
- պատերի երկաթբետոնե շերտերի նորմալ լարումները, 
- երկաթբետոնե կրող տարրերում ճաքերի և վնասվածքների առաջացումը 
սեյսմիկ ազդեցության դեպքում, 
- հաշվարկի վերլուծություն: 

 
 
 

Շենքի հարկերի տեղափոխությունները սեյսմիկ ազդեցությունից. 

 

X առանցքի ուղղությամբ 
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Y առանցքի ուղղությամբ 
 

 
 

 

 

Ծածկի դեֆորմացիաները. 

 
ստատիկ բեռնվածքի ազդեցության դեպքում 
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սեյսմիկ բեռնվածքի ազդեցության դեպքում 
 

 
 
 
 
 
Ծածկերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի առավելագույն ձգող 
և սեղմող ուժերը սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում. 
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Պատերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի առավելագույն ձգող 
և սեղմող ուժերը սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում. 
 
լայնական պատերի հարթ հիմնակմախքների Z-աձև ձողերում առաջացող 
առանցքային ուժերը 
 

 
 
 
 
երկայնական պատերի հարթ հիմնակմախքների Z-աձև ձողերում առաջացող 
առանցքային ուժերը 
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Ծածկերի երկաթբետոնե վերին և ստորին շերտերի նորմալ լարումները. 
 
վերին շերտի նորմալ լարումները X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
վերին շերտի նորմալ լարումները Y առանցքի ուղղությամբ 
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ստորին շերտի նորմալ լարումները X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
 
ստորին շերտի նորմալ լարումները Y առանցքի ուղղությամբ 
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Պատերի երկաթբետոնե շերտերի նորմալ լարումները. 
 
արտաքին շերտի նորմալ լարումները X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
արտաքին շերտի նորմալ լարումները Y առանցքի ուղղությամբ 
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ներքին շերտի նորմալ լարումները X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
ներքին շերտի նորմալ լարումները Y առանցքի ուղղությամբ 
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Երկաթբետոնե կրող տարրերում ճաքերի և վնասվածքների առաջացումը սեյսմիկ 
բեռի ազդեցության դեպքում. 

 
ծածկերի վերին շերտում առաջացող նորմալ ճաքերի դիրքն ու բացվածքի 

լայնությունը 

 
 
 
ծածկերի ստորին շերտում առաջացող նորմալ ճաքերի դիրքն ու բացվածքի 

լայնությունը 

 
 
Հաշվարկի վերլուծություն. 

Ինչպես երևում է ստացված արդյունքներից, գծային հաշվարկի համար 
մոդելավորված շենքի կրող համակարգը ոչ գծային հաշվարկների արդյունքում 
լիարժեք բավարում է իր նկատմամբ ներկայացված պահանջներին: 

Միաժամանակ, եռաշերտ պատերով մոդելավորված շենքի ոչ գծային հաշվարկի 
համեմատական վերլուծության արդյունքներն այլ տարբերակներով մոդելավորված 
հաշվարկների հետ փաստում են, որ ոչ գծային հաշվարկի մոդելը բավականին 
ճշգրիտ է ներկայացնում շենքի լարվածադեֆորմատիվ վիճակը: 
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Շենքի հաշվարկն ըստ V մոդելի 
 
Ելակետային տվյալներ. Հաշվարկները կատարվել են EPG պանելներով 

կազմված կրող եռաշերտ պատերի և ծածկերի տարրերով մոդելավորված 
համակարգով շենքի համար: Իրականացվել են ոչ գծային սեյսմիկ հաշվարկներ՝ 
ընդունելով սեյսմիկ ուժի ազդման ուղղությունը Y առանցքի ուղղությամբ: 
 

Շենքի հաշվարկը կատարված է LIRA  հաշվարկային ծրագրի միջոցով: Շենքը 
հաշվարկված է որպես տարածական մոդել՝ սեյսմիկ ուժն ընդունելով β = 2.5 
համարժեք ուժի պայմանով: 

 
Հաշվարկային սխեմայում կրող տարրերի նյութերի բնութագրերը՝ 

EPG պատի պանելների (P100/T152/10(8)Z8x9) համար՝  
- տորկրետ բետոն, յուրաքանչյուր կողմից 80 մմ հաստությամբ; 
- ծանր բետոն, միջին խտությունը 2500 կգ/մ3; 
- բետոնի դասը B25; 
- ձգման և սեղմման առաձգականության մոդուլն ընդունված է ըստ նյութի 
աշխատանքի տրամագրի,  
EPG ծածկի պանելների (P100/T152/10(8)Z8x9) համար ՝ 
- տորկրետ բետոն, յուրաքանչյուր կողմից 60 մմ հաստությամբ; 
- ծանր բետոն, միջին խտությունը 2500 կգ/մ3; 
- բետոնի դասը B25; 
- ձգման և սեղմման առաձգականության մոդուլը ընդունված է ըստ նյութի 
աշխատանքի տրամագրի՝ հաշվի առնելով ձողերի կայունության 
կորուստի դեպքը: 
 

Շենքի հաշվարկի հիմնական տվյալները սեյսմիկ ազդեցությունից: Շենքի 
հաշվարկն ըստ ՀՀՇՆ II-6.02-2006 – ի՝ 

- սեյսմիկ գոտի                                                                                            3 
- գրունտների կարգը                                                                                  II 
- գրունտների կարգի գործակից                К0=1 
- թույլատրելի վնասվածության գործակից                                           К1=0.4 
- պատասխանատվության գործակից                                                    К2=1 
 

Հաշվարկը կատարված է հետևյալ բեռնվածքներով՝ 
- Բեռնվածք 1 – Կրող կոնստրուկցիաների սեփական քաշ և մշտական 
բեռնվածք, ժամանակավոր երկարատև բեռնված, ժամանակավոր 
կարճատև բեռնվածք: 
- Բեռնվածք 2 – Սեյսմիկ ազդեցություն լայնական ուղղությամբ: 

 106 

 



Շենքի հաշվարկի արդյունքում ներկայացվել են՝ (հաշվարկի արդյունքները 
դուրս են բերված ինչպես աղյուսակային այնպես էլ գրաֆիկական տեսքով).  

- շենքի հարկերի տեղափոխությունները սեյսմիկ ազդեցությունից, 
- ծածկի դեֆորմացիաները, 
- ծածկերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի 
առավելագույն ձգող և սեղմող ուժերը սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում, 
- պատերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի 
առավելագույն ձգող և սեղմող ուժերը սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում, 
- ծածկերի երկաթբետոնե վերին և ստորին շերտերի նորմալ լարումները, 
- պատերի երկաթբետոնե շերտերի նորմալ լարումները, 
- երկաթբետոնե կրող տարրերում ճաքերի և վնասվածքների առաջացումը 
սեյսմիկ ազդեցության դեպքում, 
- հաշվարկի վերլուծություն: 

 
 
 

Շենքի հարկերի տեղափոխությունները սեյսմիկ ազդեցությունից. 

 

X առանցքի ուղղությամբ 
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Y առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 

 

 

Ծածկի դեֆորմացիաները. 

 
ստատիկ բեռնվածքի ազդեցության դեպքում 
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սեյսմիկ բեռնվածքի ազդեցության դեպքում 
 
 

 
 
 
 
 
Ծածկերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի առավելագույն ձգող 
և սեղմող ուժերը սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում. 
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Պատերի երկաթբետոնե շերտերը կապող ամրանային տարրերի առավելագույն ձգող 
և սեղմող ուժերը սեյսմիկ ազդեցությունների դեպքում. 
 
լայնական պատերի հարթ հիմնակմախքների Z-աձև ձողերում առաջացող 
առանցքային ուժերը 
 

 
 
 
 
երկայնական պատերի հարթ հիմնակմախքների Z-աձև ձողերում առաջացող 
առանցքային ուժերը 
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Ծածկերի երկաթբետոնե վերին և ստորին շերտերի նորմալ լարումները. 
 
 
վերին շերտի նորմալ լարումները X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
վերին շերտի նորմալ լարումները Y առանցքի ուղղությամբ 
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ստորին շերտի նորմալ լարումները X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
ստորին շերտի նորմալ լարումները Y առանցքի ուղղությամբ 
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Պատերի երկաթբետոնե շերտերի նորմալ լարումները. 
 
արտաքին շերտի նորմալ լարումները X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
արտաքին շերտի նորմալ լարումները Y առանցքի ուղղությամբ 
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ներքին շերտի նորմալ լարումները X առանցքի ուղղությամբ 
 
 

 
 
 
 
ներքին շերտի նորմալ լարումները Y առանցքի ուղղությամբ 
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Երկաթբետոնե կրող տարրերում ճաքերի և վնասվածքների առաջացումը սեյսմիկ 
բեռի ազդեցության դեպքում. 

 
ծածկերի վերին շերտում առաջացող նորմալ ճաքերի դիրքն ու բացվածքի 

լայնությունը 

 
 
ծածկերի ստորին շերտում առաջացող նորմալ ճաքերի դիրքն ու բացվածքի 

լայնությունը 

 
 
Հաշվարկի վերլուծություն. 

Ինչպես երևում է ստացված արդյունքներից, գծային հաշվարկի համար 
մոդելավորված շենքի կրող համակարգը ոչ գծային հաշվարկների արդյունքում 
լիարժեք բավարում է իր նկատմամբ ներկայացված պահանջներին: 

Միաժամանակ, եռաշերտ պատերով մոդելավորված շենքի ոչ գծային հաշվարկի 
համեմատական վերլուծության արդյունքներն այլ տարբերակներով մոդելավորված 
հաշվարկների հետ փաստում են, որ ոչ գծային հաշվարկի մոդելը բավականին 
ճշգրիտ է ներկայացնում շենքի լարվածադեֆորմատիվ վիճակը: 
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Շենքի հաշվարկն ըստ VI և VII մոդելի 

 
Ելակետային տվյալներ. Հաշվարկները կատարվել են սովորական սալի 

տարրերով, բետոնի բերված հաստությամբ մոդելավորված համակարգով շենքի 
համար: 
 

Շենքի հաշվարկը կատարված է SAP  հաշվարկային ծրագրի միջոցով: Շենքը 
հաշվարկված է որպես տարածական մոդել՝ հաշվի առնելով ստատիկ և սեյսմիկ 
բեռնվածքների ազդեցությունները: 
 

Հաշվարկային սխեմայում կրող տարրերի նյութերի բնութագրերը՝ 
միաձույլ պատերի (16 սմ հաստությամբ) համար՝  
- ծանր բետոն, միջին խտությունը 2500 կգ/մ3; 
- բետոնի դասը B25; 
- ձգման և սեղմման առաձգականության մոդուլը Еb=2200000 տ/մ2,  
միաձույլ ծածկի սալերի (22 սմ հաստությամբ) համար՝ 
- ծանր բետոն, միջին խտությունը՝ բերված հատվածքի դեպքում, 1500 կգ/մ3; 
- բետոնի դասը B25; 
- ձգման և սեղմման առաձգականության մոդուլը Еb=2200000 տ/մ2: 

 
Շենքի հաշվարկի հիմնական տվյալները սեյսմիկ ազդեցությունից: Շենքի 

հաշվարկն ըստ ՀՀՇՆ II-6.02-2006 – ի՝ 
- սեյսմիկ գոտի                                                                                            3 
- գրունտների կարգը                                                                                  II 
- գրունտների կարգի գործակից                К0=1 
- թույլատրելի վնասվածության գործակից                                           К1=0.4 
- պատասխանատվության գործակից                                                    К2=1 

 
Հաշվարկը կատարված է հետևյալ բեռնվածքներով՝ 

- Բեռնվածք 1 – Կրող կոնստրուկցիաների սեփական քաշ և մշտական 
բեռնվածք: 
- Բեռնվածք 2 – Ժամանակավոր երկարատև բեռնված: 
- Բեռնվածք 3 – Ժամանակավոր կարճատև բեռնվածք: 
- Բեռնվածք 4 – Սեյսմիկ ազդեցություն երկայնական ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով ճիգերի որոշման համար: 
- Բեռնվածք 5 - Սեյսմիկ ազդեցություն լայնական ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով ճիգերի որոշման համար: 
- Բեռնվածք 6 - Սեյսմիկ ազդեցություն ուղղաձիգ ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով ճիգերի որոշման համար: 
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- Բեռնվածք 7 - Սեյսմիկ ազդեցություն երկայնական ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով տեղափոխությունների որոշման համար (կետ 6.4.3): 
- Բեռնվածք 8 - Սեյսմիկ ազդեցություն լայնական ուղղությամբ ՀՀՇՆ II - 
6.02 – 2006-ով տեղափոխությունների որոշման համար (կետ 6.4.3): 
- Բեռնվածքների հնարավոր զուգակցումներով: 

 
Շենքի հաշվարկի արդյունքում ներկայացվել են՝ 
 

 

    
 
Նկ.28 Շենքի պատի դեֆորմացման սխեման ա) – SAP ծրագրով բ) – ETABS ծրագրով: 

 
 
Տատանման պարբերությունները. 
ըստ SAP համակարգչային ծրագրի 
TABLE:  Modal Periods And Frequencies       
OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue 

Text Text Unitless Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2 
MODAL Mode 1 0.078871 12.67890107 79.6638849 6346.334557 
MODAL Mode 2 0.070094 14.26648774 89.63898613 8035.147835 
MODAL Mode 3 0.066302 15.08257193 94.76659437 8980.707408 
MODAL Mode 4 0.054495 18.35036257 115.2987285 13293.79678 
MODAL Mode 5 0.054274 18.42486639 115.7668498 13401.96351 
MODAL Mode 6 0.051501 19.41715949 122.0016112 14884.39314 
MODAL Mode 7 0.051316 19.48692933 122.439988 14991.55067 
MODAL Mode 8 0.049718 20.11325385 126.375301 15970.71672 
MODAL Mode 9 0.049463 20.21732769 127.0292163 16136.42178 
MODAL Mode 10 0.049365 20.25733725 127.2806038 16200.3521 
MODAL Mode 11 0.04912 20.35823297 127.9145503 16362.13218 
MODAL Mode 12 0.047583 21.01597845 132.047287 17436.486 

բ) ա) 
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ըստ ETABS համակարգչային ծրագրի 
TABLE:  Modal Periods and Frequencies     

Case Mode Period Frequency 
Circular 

Frequency Eigenvalue 
    sec cyc/sec rad/sec rad²/sec² 

Modal 1 0.082 12.189 76.5887 5865.8254 
Modal 2 0.072 13.88 87.21 7605.5877 
Modal 3 0.067 14.916 93.7218 8783.7833 
Modal 4 0.027 36.438 228.9482 52417.2987 
Modal 5 0.025 39.372 247.3835 61198.6016 
Modal 6 0.024 42.109 264.5783 70001.6596 
Modal 7 0.023 42.648 267.9633 71804.3322 
Modal 8 0.023 42.812 268.9929 72357.1694 
Modal 9 0.023 44.006 276.498 76451.1312 
Modal 10 0.023 44.346 278.6311 77635.2838 
Modal 11 0.022 45.592 286.4618 82060.3682 
Modal 12 0.022 45.605 286.5418 82106.1987 

 
Հաշվարկի վերլուծություն. 

Ինչպես ցույց են տվել հաշվարկային արդյունքները, առաջադրված կառույցի 
ամրությունը և հուսալիությունը կարելի է ապահովել՝ նախագծելով այն հաշվի 
առնելով ՀՀ-ում գործող նորմատիվ փաստաթղթերում ներկայացված պահանջները: 
Բացի այդ, կարևոր է նշել, որ ինչպես SAP, այնպես էլ ETABS համակարգչային 
ծրագրերով դիտարկվող շենքի համար ստացվել են հաշվարկային շատ մոտ 
տվյալներ, մասնավորապես, նույն կարգի են ստացվել նաև տատանման 
պարբերության մեծությունները, որոնք իրենց հերթին մոտ են իրենց արժեքներով 
LIRA ծրագրով մոդելավորված համակարգերի հաշվարկներով ստացվածներին: 
Վերջինս հնարավորություն է տալիս փաստելու, որ կառույցի կրող համակարգի 
համար մշակված վերջավոր տարրերով մոդելներն առավելապես ճշգրիտ են 
ներկայացնում կառույցի լարվածադեֆորմատիվ վիճակը տարբեր բեռների 
ազդեցություների դեպքում:   

 
 
8. EPG ՊԱՆԵԼՆԵՐՈՎ ԵՌԱՀԱՐԿ ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԿՐՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՐ 

ՄՇԱԿՎԱԾ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԸ 
 

Ինչպես նշվել էր բաժին 5-ում EPG պանելների միացման հանգույցները 
մշակված են հիմնականում ոչ սեյսմիկ շրջանների համար և ներկայացված են EPG 
Wall, Floor and Roof System by ECO PANEL GROUP ICC Evaluation Service Report-ում 
[18]: Կատարված թվային վերլուծությունների հիման վրա առաջարկվում է EPG կրող 
պանելներով ՀՀ-ի տարածքում շինարարություն իրականացնելիս դրանց միացման 
համար կիրառել ստորև ներկայացված հանգուցային լուծումները (նկ. 29-37): 

 118 

 



 
Նկ.29 Պատի և ծածկի միացման հանգույցը՝ ծածկի պանելի լայնական հենման 

ուղղությամբ պատին միակողմանի միանալու դեպքում: 
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Նկ.30 Պատի և ծածկի միացման հանգույցը՝ ծածկի պանելի երկայնական 

հենման ուղղությամբ պատին միակողմանի միանալու դեպքում: 
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Նկ.31 Պատի և ծածկի միացման հանգույցը՝ ծածկի պանելի լայնական հենման 

ուղղությամբ պատին երկկողմանի միանալու դեպքում (տարբերակ 1): 
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Նկ.32 Պատի և ծածկի միացման հանգույցը՝ ծածկի պանելի լայնական հենման 

ուղղությամբ պատին երկկողմանի միանալու դեպքում (տարբերակ 2): 
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Նկ.33 Պատի և ծածկի միացման հանգույցը՝ ծածկի պանելի երկայնական 

հենման ուղղությամբ պատին երկկողմանի միանալու դեպքում: 
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Նկ.34 Պատերի Г-աձև միացման հանգույցը: 
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Նկ.35 Պատերի Т-աձև միացման հանգույցը: 
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Նկ.36 Պատերի խաչաձև միացման հանգույցը: 

 
 

 126 

 



 

 
Նկ.37 Հիմքի և պատի միացման հանգույցը: 
 
Մշակված հանգույցների հուսալիությունը, բացի համակարգչային մոդելներով 

թվային վերլուծությունից, անհրաժեշտ է ստուգել նաև փորձարարական տվյալներով: 
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9. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

Ըստ ուսումնասիրությունների արդյունքների կարելի է նշել, որ դիտարկվող EPG 
պանելների կիրառումը ՀՀ-ի տարածքում, որպես մինչև երեք հարկ և 10 մ 
բարձրություն ունեցող շենքերի և կառույցների պատերի և ծածկերի կրող համարգեր 
հնարավոր է: Ինչպես նաև EPG պանելների համար տվյալ աշխատանքում 
առաջարկված կոնստրուկտիվ լուծումները բավարարում են ՀՀ-ում գործող 
սեյսմակայուն շինարարության և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների նախագծման 
նորմերի պահանջներին: 

Բացի կրող պանելներից EPG պանելները կարող են ծառայել նաև ինքնակրող 
պատեր կամ կաղապարամածային պատեր: 

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ հաշվարկով ստացված բոլոր արդյունքներն 
անհրաժեշտ ստուգել և ճշգրտել փորձարկումների միջոցով: 

Այսպիսով, EPG պանելներով շենքեր և կառույցներ նախագծելիս պետք է 
առաջնորդվել ՀՀ-ում գործող սեյսմակայուն շինարարության նորմերի միաձույլ կրող 
պատերով համակարգերի նախագծման սկզբունքներով: Յուրաքանչյուր նոր 
նախագծի համար EPG պանելների ամրանների քանակը և տրամագծերը պետք է 
ստանալ հաշվարկով, միևնույն ժամանակ բավարարելով նաև ՀՀ-ում գործող 
երկաթբետոնե նախագծման նորմերում ներկայացված կոնստրուկտիվ պահանջները: 
Z-աձև ձողերի համար պահանջվող ամրանների նվազագույն տրամագիծն 
անհրաժեշտ է ընդունել հաշվի առնելով նաև վերջիններիս կայունության 
ապահովման պայմանը: 

EPG պանելներով ցանկացած նախագիծ մշակելիս, ինչպես նաև շինարարական 
աշխատանքները կատարելիս հանձնարարվում է ապահովել հետևյալ 
նորմատիվատեխնիական փաստաթղթերի պահանջները` 

1. ՀՀՇՆ II-2.02-2006 Սեյսմակայուն շինարարություն, 
2. ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 Շենքերի և կառուցվածքների հիմնատակեր, 
3. ՍՆիՊ 2.01.07-85 Բեռնվածքներ և ազդեցություններ, 
4. СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции, М., ГУП ЦПП, 

1998. ՀՀՇՆ 52-01-2019 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ»: 
 
 

10. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 
 

1. ՀՀՇՆ II-6.02-2006 Սեյսմակայուն շինարարություն: 
2. ՀՀՇՆ IV-10.01.01-2006 Շենքերի և կառուցվածքների հիմնատակեր: 
3. ՍՆիՊ 2.01.07-85 Բեռնվածքներ և ազդեցություններ: 
4. ՍՆիՊ 2.03.11-85 Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը 

կոռոզիայից: 
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5. ՍՆիՊ 3.03.01-87 Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ (բնական քարերից 
շարվածքի մասով ՀՀՇՆ IV-13.01-96 Քարե և ամրանաքարե 
կոնստրուկցիաներ նորմերով): 

6. ԳՕՍՏ 5781-82 Շիկագլոցված պողպատ երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների 
ամրանավորման համար: Տեխնիկական պայմաններ: 

7. ԳՕՍՏ 6727-80 Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների ամրանավորման համար 
սակավածխածնային պողպատից սառնաձգված մետաղալար: Տեխնիկական 
պայմաններ: 

8. ԳՕՍՏ 7473-2010 Բետոնե խառնուրդներ: Տեխնիկական պայմաններ: 
9. ԳՕՍՏ 26633-2015  Ծանր և մանրահատիկ բետոններ: Տեխնիկական 

պայմաններ: 
10. ԳՕՍՏ 27006-86 Բետոններ: Կազմի ընտրության կանոններ: 
11. ГОСТ 31310-2005 Панели стеновые трехслойные железобетонные с 

эффективным утеплителем. Общие технические условия, M., 2007. ԳՕՍՏ 
31310-2005 Եռաշերտ որմնապանելներ երկաթբետոնե էֆեկտիվ 
ջերմապահպանիչով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ: 

12. Нагрузки и воздействия/ В.Н. Гордеев и др., под общей ред. А.В. 
Перельмутера, 3-е изд., М., С, 2009. 

13. Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможность 
и анализа, 4-е изд, М., СКАД СОФТ, 2011. 

14. Петрянина Л.Н., Карпова О.В., Викторова. О.Л. Ограждающие конструкции 
зданий. Стены и покрытия/ под ред. А.П. Михеева, М., АСВ, 2008. 

15. Пособие по проектированию жилых зданий, Вып. 3, Конструкции жилых 
зданий (к СНиП 2.08.01-85), Часть 1, Общие положения, конструктивные 
системы, принципы расчета несущих конструкций, фундаменты, стены и 
перегородки,  М., ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры, 1986. 

16. Пособие по проектированию жилых зданий, Вып. 3, Конструкции жилых 
зданий (к СНиП 2.08.01-85), Часть 2, Перекрытия, крыши, объемные блоки, 
приложения,  М., ЦНИИЭП жилища Госкомархитектуры, 1986. 

17. СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции, М., ГУП ЦПП, 
1998. ՀՀՇՆ 52-01-2019 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ»: 

18. EPG Wall, Floor and Roof System by ECO PANEL GROUP ICC Evaluation Service 
Report, Glendale, 2018, 274 p. 

 

Կատարողներ` 
Աշխատանքի ղեկավար, 
տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր   Տ.Լ. Դադայան 
  

Առաջատար մասնագետ, 
տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ   Լ.Գ. Կարապետյան 
29.05.2019թ. 
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