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Նորմատիվային հիմքեր
1. ՀՍՏ 362-2013 Էներգախնայողություն. Շենքի էներգետիկ

անձնագիր. Հիմնական դրույթներ. Տիպային ձևեր

2. ՀՍՏ ԻՍՕ 16818-2012 Շենքի միջավայրի նախագծում. 
Էներգաարդյունավետություն. Տերմինաբանություն

3. ՀՍՏ ԵՆ 15217-2012 Շենքի էներգետիկ բնութագիր. Շենքի
էներգետիկական բնութագրի արտահայտման ու
էներգաարդյունավետության սերտիֆիկացման մեթոդներ

4. ՀՍՏ ԵՆ 15316-1-2012 Ջերմային համակարգեր շենքերում. 
Համակարգի էներգիայի պահանջարկի ու
արդյունավետության հաշվարկման մեթոդ. Մաս 1 
Ընդհանուր դրույթներ

5. ՀՍՏ ԵՆ 15603-2012 Շենքերի էներգետիկական բնութագիր. 
Էներգիայի ընդհանուր օգտագործում և
էներգաարդյունավետության վարկանիշների որոշում

6. ՀՍՏ ԻՍՕ 23045-2012 Շենքի միջավայրի նախագծում. Նոր
շենքերի էներգաարդյունավետության գնահատման
ուղեցույց

7. ԳՕՍՏ 24940-96 Շենքեր և կառուցվածքներ. 
Լուսավորվածության չափման մեթոդ

8. ԳՕՍՏ 30494-2011 Շենքեր բնակելի և հասարակական. 
Միկրոկլիմայի պարամետրերը սենքերում

“էներգետիկ աուդիտ՝
խորհրդատվական ծառայություն, 
ուղղված … տնտեսությունների
էներգետիկ հաշվեկշիռների և (կամ) 
էներգատեղակայանքներում
էներգակիրների արդյունավետ
օգտագործման … առկա
տեղեկատվության ստուգմանը (այդ
թվում` էներգաարդյունավետության
ցուցանիշների չափմանը), որի
արդյունքում տրամադրվում է
էներգետիկ աուդիտի եզրա-
կացություն:"



Սահմանումներ
• շենքի ջերմային պաշտպանություն՝ շենքի պատող կոնստրուկցիաների (ներքին և

արտաքին)` ջերմապաշտպանիչ հատկություններ, որոնք սենքերի միկրոկլիմայի
օպտիմալ պարամետրերի դեպքում ապահովում են շենքի ջերմային էներգիայի
ծախսի (ջերմային մուտքերի) պահանջվող մակարդակը` հաշվի առնելով
թույլատրված սահմաններում սենքերի օդափոխումը, նաև դրանց
օդաթափանցելիությունը և գերխոնավացումից պաշտպանությունը:

• էներգաարդյունավետության դաս՝ շենքի էներգաարդյունավետության մակարդակի
ցուցանիշ, որը բնութագրվում է ջեռուցման և օդափոխման համար ջերմային
էներգիայի տարեկան պահանջարկի արժեքների տիրույթով (ջեռուցման և
օդափոխման վրա ծախսվող ջերմային էներգիայի տեսակարար ծախսի
հաշվարկային (փաստացի) արժեքի շեղումը նորմավորվող արժեքից): 

• շենքի էներգետիկ անձնագիր՝ փաստաթուղթ, որը պարունակում է ինչպես
գոյություն ունեցող, այնպես էլ նոր կառուցվող շենքերի և պատող
կոնստրուկցիաների էներգետիկ, ջերմատեխնիկական և երկրաչափական
բնութագրերը, ամրագրում է նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին դրանց
համապատասխանությունը և էներգաարդյունավետության դասը:



Շենքերի Էներգետիկ աուդիտով
նախատեսված աշխատանքները
• շենքի նախագծային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և

վերլուծություն,

• շենքի պատող կոնստրուկցիաների ինժեներական
համակարգերի, էներգաարտադրող և էներգասպառող
սարքավորումների տեխնիկական վիճակի հետազոտություն,

• շենքի էներգետիկ անձնագրի կազմում կամ դրա առկայության
դեպքում՝ ճշգրտում, 

• շենքի էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված
միջոցառումների ծրագրի կազմում և դրանց իրականացման
աջակցություն (վերահսկողություն):



Էներգետիկ աուդիտի մոտեցումը
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Էներգիայի սպառման և արտադրության մասին տվյալների

հավաքագրում

Էներգասպառման վերլուծություն և թույլ կողմերի

բացահայտում

էներգայի պահպանման միջոցառումների տեխնիկական

հայեցակարգ

Միջոցվառումների ֆինանսական (և բնապահպանական)

գնահատում

Առաջարկներ և առաջնահերթությունների ցանկ իրագործման

համար

տվյալների
բազա

թույլ կողմեր

տեխնիկական
լուծումներ

տնտեսական
արդյունավետու

թյուն

գործողությունն
երի ծրագիր



Էներգետիկ աուդիտների տեսակները
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• տեխնիկապես
պարզ

•ծախսեր չպահանջող /

ցածր ծախսատարութ-

յամբ միջոցառումներ

• բարդ կիրառութ-

յուններ

•միջին և բարձր

ծախսատարությամբ

միջոցառումներ
•համակարգի աուդիտներ

• կապիտալատար
ծրագրեր

Նախնական
էներգետիկ

աուդիտ
Մանրամասն
էներգետիկ

աուդիտ
Մոնիթորինգի

աուդիտ
(հաջորդող) 

Ներդրումային ծրագրի ձևավորում / վերանայում



Նախնական էներգետիկ աուդիտ
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 1 շաբաթ փոքր և միջին չափի հաստատությունների համար

 1 ամիս մեծ արդյունաբերական հաստատությունների համար

 տվյալների հավաքագրում և այցի նախապատրաստում

 այց գործարան կամ հաստատություն

 աուդիտի հաշվետվության պատրաստում

 բացահայտել էներգախնայողության հնարավորությունները

 կենտրոնանալ ծախսեր չպահանջող / ցածր ծախսատարությամբ

միջոցառումների վրա

 բացահայտել տեխսպասարկման և գործառնական էներգիայի

պահպանման հնարավորությունները

 բացահայտել ավելի մանրամասն վերլուծության կարիքը

Նախապատրաստում.

•ստուգացանկ / հարցաթերթիկ

•էներգիայի օգտագործման պրակտիկայի

վերլուծություն

•համեմատություն լավագույն փորձի չափօրինակների

հետ

Այց տեղանք.

• մեկնարկային հանդիպում

• ստուգման շրջայց

• արդյունքների քննարկում

Հաշվետվություն.

•ներկայիս էներգօգտագործման վերլուծություն

•խնայողության միջոցառումների նկարագիր

• հաջորդ քայլերի վերաբերյալ առաջարկներ

Նպատակ / թիրախ

Տևողություն

Քայլեր / մոտեցում



Մանրամասն էներգետիկ աուդիտ

8

 1 ամիս փոքր և միջին չափի հաստատությունների համար

 2-3 ամիս մեծ արդյունաբերական հաստատությունների համար

• էներգետիկ հարցում պլանավորել

• հավաքագրել հիմնական տվյալներն ու
տեղեկատվությունը

• փորձարկումներ և ենթաչափումներ
կատարել

• հաշվարկել էներգետիկ հաշվեկշիռները և
արդյունավետությունները

• ուսումնասիրել էներգիայի գնման ծախսը

• հաշվարկել էներգախնայողությունները և
ծախսերի խնայողությունները

• հաշվարկել իրականացման / անհրաժեշտ
միջոցառումների ծախսերը

• ուսումնասիրել
պատասխանատվությունների կառուցվածը և
արգելքները

• մանրամասն հաշվետվություն

• ներդրվելիք միջոցառումների
առաջնահերթությունների ցանկ

 Էներգիայի գնման, փոխակերպման, բաշխման և օգտագործման

հիմնավոր վերլուծություն և գնահատում

 էներգայի և արտադրության մասին տվյալների հավաքագրում

 տվյալների գնահատում

 էներգիայի փոխակերպման հնարավորությունների և

միջոցառումների մանրամասն վերլուծություն

 հաշվի առնել կազմակերպական ասպեկտները

 ներդրման գործողությունների ծրագիր

Նպատակ / թիրախ

Տևողություն

Քայլեր / մոտեցում



Մոնիթորինգի աուդիտ
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 գնահատել առաջընթացը նախնական ծրագրի համեմատ

 բացահայտել ներդրման հետ կապված խնդիրները

 հարմարվել փոփոխված պայմաններին

 հաջորդող աուդիտ` միջոցառումների

ներդրումից հետո 6 ամիս անց

 1-2 օր փոքր և միջին չափի հաստատությունների համար

 1 շաբաթ մեծ արդյունաբերական հաստատությունների համար

Նպատակ / թիրախ

Տևողություն

Ժամկետներ



Էներգետիկ աուդիտի ռեսուրսներ
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Աուդիտորներ

Գործիքներ

Համակարգիչներ և
ծրագրային ապահովման

գործիքներ

Էներգետիկ
գրանցումներ

Էլեկտրոնային կամ

թղթային

Բյուջե



Էներգաարդյունավետության
մասնագետները որպես աուդիտորներ

11

Այնուամենայնիվ, ներքին աշխատողների հետ համագործակցությունն
անխուսափելի է աուդիտի ընթացքում և շատ ավելի` իրականացման
փուլում

Պրոֆեսիոնալ աուդիտորները պետք է ընդարձակ գիտելիք և փորձ ունենան:

Ունիվերսալ փորձագետներն ավելի պահանջված են, քան չափազանց մասնագիտացվածները, ԲԱՅՑ որոշ

արդյունաբերություններում տեխնոլոգիական գործընթացի փորձագետներ են պահանջվում: 

Մի գերագնահատեք ձեր կարողությունները: 

Նույնիսկ պրոֆեսիոնալ աուդիտորը ռեզերվային փորձագիտական անձնակազմի կարիք ունի

Անկախ արտաքին աուդիտորը կարող է ավելի լավ համոզել ղեկավարությանը

Անկախ արտաքին աուդիտորը անկողմնակի մարդու «կուրությունը» չունի

Ներքին աշխատողները, ովքեր պատասխանատու են արտադրության կամ տեխսպասարկման համար, 

նույնպես կարող են որպես աուդիտոր ծառայել



Չափման և փորձարկման էլեկտրոնային
շարժական սարքավորումների հավաքածու

12

 Հզորության չափիչ

 Հզորության վերլուծիչ

 Strobo-տախոմետր

Շարժիչներ և հաղորդակներ

 Լուսավորության չափիչ

/ Լյուքսմետր

Լուսավորություն
 Օդի արագության չափիչ

 Օդի արտահոսքի ցուցիչ

 ՃնշաչափՕդի հոսք, սեղմված օդ

Այրման համակարգեր, 
Կաթսաներ և վառարաններ

 TDS չափիչ

 Ճիշտ կետային ծխաչափ

 Այրման վերլուծիչ

 Ճնշաչափ

 Ջերմաչափ

 Ինֆրակարմիր պիրոմետր

 Ինֆրակարմիր խցիկ

 Խոնավության/ջերմ. չափիչ

 Ջերմ. գրանցիչներ

Ջերմաստիճան և խոնավություն

Գոլորշու բաշխման համակարգ
 Կոնդենսատի հեռացման

ուլտրաձայնային փորձարկիչ

 Հոսքի ուլտրաձայնային չափիչ

Օժանդակ սարքավորումներ
 Տվյալների բազմալիքային գրանցիչ

 Թվային տեսախցիկ

 Նոութբուք համակարգիչ

Ամբողջական
հավաքածու`
80-100 հազ. եվրո!



Էներգիայի օգտագործման գրառումներ –
տվյալների հավաքագրման օրինակներ

13

Կենցաղսպասարկման ծառայությունների ամսեկան հաշիվ-ապրանքագրեր

Կաթսայատան գրանցամատյան (օրական, շաբաթական, ամսական գրառումներով)

Հիմնական սպառողների / սարքավորումների արտադրության և սպառման մասին

տվյալներ

Էներգասպառող հիմնական սարքավորումների ցանկ

էներգասպառման օրական բնութագրերի գրառումներ



Բյուջե

14

• սեփական ռեսուրսներ.
կարելի է ակնկալել էներգիայի տարեկան ծախսերի մինչև

մոտ 5 տոկոսը

• հիմնականում իրականացվում է էներգախնայողության
ծրագրերի հետ համատեղ` բանկերից կամ պետությունից
որպես աջակցություն ստացված բյուջեով

Բյուջեն որոշում է աուդիտի
մանրամասնության և դրա
ընդլայնման աստիճանը



Էներգետի
կ աուդիտի
փուլերն ու
գործողու-
թյունները



Աղբյուրը՝ Էներգետիկ աուդիտի
հաշվետվությունները, կատա
րած Տ.Սեկոյանի կողմից ՄԱԶԾ
հայաստանյան գրասենյակի
կլիմայի փոփոխության ծրագրի, 
ինչպես նաև Հայաստանի
վերականգնվող էներգետիկայի և
էներգախնայողության
հիմնադրամի գործունեության
շրջանակներում, 2012թ

Էներգիայի
վերջնական
սպառման
օրինակներ՝
Հայաստանի
տիպային
շենքերում



Աուդիտի ուղեցույց / քայլեր
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Պլանավորում
Արդյունավետ պլանավորումը խնայում է ժամանակը և նվազեցնում է տեղանքում կատարվող
աշխատանքը: Անհրաժեշտ է գործողությունների ժամանակացույց և գործողությունների ծրագիր
մշակել: Անհրաժեշտ է նաև կազմել չափումների ժամանակացույցի նախագիծը, ինչպես նաև
մանրամասն հարցաթերթիկ պատրաստել:

Շրջայց
Նպատակն է՝ ծանոթանալ տեղանքի և ընթացակարգերի հետ: Անհրաժեշտ է ձեռք բերել
գծագրերն ու հատակագծերը և բացահայտել էներգիայի ծախսային կենտրոնները: Տեղանքը
պետք է լիարժեք գործարկման կարգավիճակում լինի: Մի մոռացեք լուսանկարել …!!!!

Տվյալների հավաքագրում
Հիմնական տվյալները, որոնք պետք է հավաքագրել վերաբերում են.
• սպառմանը (հումք և էներգիա)
• ծախսերին (նյութեր և կոմունալ ծառայություններ)
•շարժառիթներին (էներգասպառման վրա ազդող գործոններ)



• նախնական ուսումնասիրության կատարում (հարցազրույց շենքի սեփականատերերի,
կազմակերպության և համատիրություն ղեկավարության, շահագործող անձնակազմի և
բնակիչների/զբաղեցնողների հետ, 

• ակնադիտական դիտարկումների կատարում շենքի էներգամատակարարման
համակարգերի և էներգասպառման սարքավորումների, էներգետիկ ռեսուրսների ոչ
արդյունավետ օգտագործման տեղերի բացահայտման նպատակով: 

• Որոշում են շենքի պատող կոնստրուկցիաների փաստացի վիճակը, ջերմամեկուսացման
առկայությունը, լուսաթափանց մակերևույթների, արտաքին դռների վիճակը: 

• Ուսումնասիրում են ջերմային էներգիա արտադրող և ջերմային սարքավորումների, արտաքին
ջերմային ցանցերի, ջերմամեկուսացման, ներքին բաշխիչ խողովակաշարի, էլեկտրական էներգիա
սպառող սարքավորումների, լուսատուների և այլ սարքավորանքի տեխնիկական վիճակը, 
աշխատունակությունը և այլն:

• Ակնադիտական ուսումնասիրության ժամանակ կատարում են շենքի պատող կոնստրուկցիաների, 
էներգետիկ համակարգերի, շահագործվող սարքավորումների լուսանկարահանումներ և արձանագրում
/գրանցում են բացահայտված թերությունները, անճշտությունները, անսարքությունները և այլն,

• Տեղեկատվության հավաքագրում

• տեխնիկական առաջադրանքի և էներգետիկ աուդիտի իրականացման ծրագրի մշակում՝
նշելով իրականացման ժամկետները, փուլերի արժեքը և էներգետիկ աուդիտի

• ուսումնասիրության իրականացման մասին պայմանագրի կնքում,

• էներգետիկ աուդիտի ընթացքում նախնական տեղեկատվություն հավաքագրելու նպատակով
պատրաստված հարցաթերթիկների փոխանցում պատվիրատուին՝ լրացման համար: 

Գործընթացի կազմակերպումը
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շենքի էներգետիկ ռեսուրսների սպառման, բաշխման և էներգամատակարարման համակարգերում օգտագործվող
սարքավորումների մասին

Շենքի նպատակային նշանակությունը, զբաղեցվածությունը, գործունեության ժամանակացույցը, աշխատակազմի և
շահառուների քանակությունը, բնակարանների և բնակիչների թիվը

շենքի տիպը, կառուցման տարեթիվը, երկրաչափական ձևը և աշխարհագրական կողմնորոշումը, հարկայնությունը, ծավալը և
այլն

պատող կոնստրուկցիաների և դրանց ջերմային պաշտպանության (տիպը, կառուցվածքը, երկրաչափական տվյալները) և
նորմատիվային ցուցանիշներին շենքի ջերմային պաշտպանության ցուցանիշների համապատասխանության վերաբերյալ
(շենքի էներգետիկ անձնագրի առկայության դեպքում)

շենքի ջեռուցման համակարգը (սկզբունքային սխեման, ջեռուցման սարքավորումների տիպերը, քանակը, տեխնիկական
վիճակները, շահագործման ռեժիմները, կարգավորման հնարավորությունները և այլն),

էլեկտրամատակարարման համակարգերը (սկզբունքային սխեմաները, կառուցվածքը, կազմը, տեղակայված սարքավորումների
հզորությունները, տեխնիկական վիճակը, տեխնիկական փաստաթղթերի առկայությունը, ավտոմատ կառավարման
համակարգերը)

օդափոխման և օդորակման համակարգերը (տեղակայված սարքավորումների հզորությունը, տեխնիկական վիճակը, 
շահագործման ռեժիմները և այլն)  վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում,

վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների (տիպը, աղբյուրների տեխնիկական և անձնագրային բնութագրերը)  օգտագործման
վերաբերյալ տեղեկության հավաքագրում,

սպառված էներգակիրների (էլեկտրաէներգիա, բնական գազ, ջերմային էներգիա) և սակագների վերաբերյալ աուդիտի
իրականացմանը նախորդող (ցանկալի է առնվազն երեք) տարիների համար տվյալների հավաքագրում,

առևտրային և տեխնիկական հաշվառման հանգույցների էներգակիրների (հաշվիչների տիպը, քանակը, անձնագրային
տվյալները) վերաբերյալ տվյալների հավաքագրում: 



ղեկավարության, տեխնիկական և սպասարկող անձնակազմի, բնակիչների/զբաղեցնողների հետ
հարցազրույցները՝ նախապես մշակված հարցաթերթիկների հիման վրա,

շենքի տեխնիկական անձնագիրը, նախագծային փաստաթղթերը,

էներգամատակարարման և էներգակիրների հաշվառման սխեմաները,

կոմունալ և էներգամատակարար ծառայությունների կողմից տրված հաշիվ ապրանքագրերը, 
անդորրագրերը, էներգակիրների սպառման հաշվառման մատյանները,

էներգետիկ սարքավորումների, ցանցերի և շինությունների շահագործման և տեխնիկական
վիճակի ակնադիտական հետազոտության արդյունքները,

վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների սպառման հաշվետվությունները, գների և սակագ-ների
մասին տվյալները,

շենքում տեղակայված էներգետիկ սարքավորումների տեխնիկական փաստաթղթերը: 

Տեղեկատվության հիմնական աղբյուրներ



Չափման (փորձարկման) փուլ

Հաշվարկային

• շենքի երկրաչափական ցուցանիշները (պատող
կոնստրուկցիաների մակերեսներ, շերտերի նյութերի
տեսակներ և հաստություններ)՝ ըստ փաստացի
կառուցված կոնստրուկցիայի տեսակների, որի ժամանակ
Rբրվ հաշվարկում են՝ ըստ ՀՍՏ 362 ստանդարտի (4.15 
կետ)՝ շենքի էներգետիկ անձնագրի լրացման ուղեցույցի:

Գործիքային
• ջերմափոխանցման բերված դիմադրությունները կարելի է

չափել նաև համապատասխան չափող սարքերով
(ջերմային հոսքի խտություն չափող սարքեր):

Փորձնական

• (հետադարձ հաշվարկ)՝ըստ ջեռուցման համար սպառված
էներգակիրների ծախսի և ավտոմատ չափող ու գրանցող
սարքերով չափված (համապատասխան
ժամանակահատվածի կտրվածքով) ջերմաստիճանների: 



• Ջերմամատակարարման և
ջերմասպառման համակարգերը

• Էլեկտրամատակարարման և
էլեկտրասպառման համակարգը

• Օդափոխման և օդորակման
համակարգերը

• Ջերմային հարմարավետությունը

• Սենքերի միկրոկլիման
(ջերմաստիճանախոնավային ռեժիմ)

• Բնական և արհեստական
լուսավորության համակարգը

• Շենքի պատող կոնստրուկցիաների և
ինժեներական համակարգերի
ջերմագրաֆիկական
ուսումնասիրությունը

Չափման և Վերլուծության տիրույթները



էներգակիրների սպառման ֆինանսական ծախսերի դինամիկան

•աուդիտին նախորդող երեք տարվա համար (ամսական կտրվածքով), 

•էներգակիրների սպառման կառուցվածքը՝ տոկոսային հարաբերակցությամբ

կլիմայական ցուցանիշների փոփոխությունները՝ ամսական կտրվածքով և

սահմանում էներգակիրների սպառման օրինաչափությունը

•կախված արտաքին կլիմայական գործոններից,

էներգասպառման փաստացի բալանսի կազմում ՝ բոլոր տեսակի էներգակիրների համար,

էներգակիրների կորուստների որոշում

•էներգամատակարարման համակարգերի տարբեր հանգույցներում,

էներգակիրների սպառման տեսակարար ծախսի որոշում (շենքի էներգետիկ բնութագիր) և համեմատում նորմատիվային ցուցանիշների
հետ:

Էներգաարդյունավետության լուծումների վերհանում, ներուժի գնահատում

•շենքի տարբեր տեսակի սարքավորումների և տեխնոլոգիական գործընթացների էներգաարդյունավետության փաստացի ցուցանիշների հաշվարկը,

•շենքի էներգետիկ անձնագրի կազմում՝ ըստ ՀՍՏ 362 ստանդարտի,

•շենքի էներգաարդյունավետության դասի որոշում՝ ըստ ՀՍՏ 362 ստանդարտի,

•էներգաարդյունավետության փաստացի և նորմատիվային (նորմավորվող) ցուցանիշների (դրանց առկայության դեպքում) անհամապատասխանության պատճառների
պարզում,

•էներգախնայողության ներուժի գնահատում ՝ առանձին բոլոր ցուցանիշների, սարքավորումների տեսակների և ամբողջ շենքի համար:

Վերլուծության փուլ



Ամփոփում, աուդիտի հաշվետվություն



Էներգա-
արդյունավետության
միջոցառումների
ամփոփ
ներկայացումը



Շենքի էներգետիկ սերտիֆիկացման քայլերը

Քայլ 1․
Գնահատում

• Շենքի էներգետիկ
ցուցանիշերի գնահատում՝
հավաստված մասնագետի
կողմից

Քայլ 2․
Սերտիֆիկատի

տրամադում

• Շենքի էներգետիկ
ցուցանիշների դասի որոշում, 
ԷԱ/ԷԽ առաջարկությունների
տրամադրում

Քայլ 3․
Հաղորդում/ 
տարածում

• էներգետիկ ցուցանիշի
հրապարակում կամ
սերտիֆիկատի
ցուցաադրում



Սերտիֆիկատների/պիտակների տեսակներ



ԱՅԼ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
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Անցնելով շին․նորմերի պահանջներից առաջ
• էներգաարդյունավետ (կամ ցածր էներգատարությամբ, զրոյին մոտ

էներգասպառումով, կամ պասիվ, կամ կանաչ):
• Գերազանցում են նորմերի և ստանդարտների պահանջներին
• Դասվում են ըստ նրա, թե որքանով են գերազանվում նորմերի

պահանջները
• Էներգա-նեյտրալ (կամ զրոյական էներգիայով, կամ էներգա-անկախ): 

• Արտադրում են իրենց սպառածին համարժեք էներգիա
• Տարբերակները՝ զրոյին մոտեցված էներգասպառմամբ, նեյտրալ

ածխածնային
• Էներգա-պլյուս ( կամ բացասական էներգատարությամբ, կամ

կապույտ շենքեր)․
• Արտադրում են իրենց սպառածից ավելի էներգիա, որը կարելի

պահուստավորել, կամ վաճառել ցանցին
• Բիոկլիմատիկ ․

• Պասիվ արևային համակարգեր օգտագործող
• Կլիմայական և բնապահպանական պայմանները հաշվի առնելով՝

մինիմալ էներգասպառմամբ ջերմային հարմարավետություն ապահովող

Այսպիսի շենքերը ԿԱՐՈՂ ԵՆ լինել ֆինանսապես կենսունակ
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Շենքերի կայունությունը բարձրացնելով

Կանաչ

շենքեր

Ավանդակա

ն

շինարարու

թյու
Ցածր

ածխածնային

շինարարության

սկզբունքներ

Վերականգնվ

ող էներգիայի

աղբյուրների

օգտագործում
Նորարարական

շինարարական

լուծումներ

Պասիվ շենքի

նախագծում

Էներգա-

արդյունավետություն



ԷԱ և կանաչ շենքերի համեմատություն
Ավանադական շենքեր Էներգաարդյունավետ շենքեր

Միայն շահագործման ընթացքում են

արդյունավետ

Կանաչ շենքեր

Արդյունավետ են շենքի ամբողջ կենսացիկլի

ընթացքում

1.  U-արժեք, 

R-արժեք, և նմանատիպ

այլ նորմավորում, որը

կարղ է ներել շրջակա

միջավայրի համար

վնասակար

ներգործության

2. Շենքերը ունեն

բարձր

շահագործման

ծախսեր

1. Պասիվ նախագծում

2. Բարելավված R-արժեք

3. Բարելավված U-արժեք

4. Լուսավորության

արդյունավետություն

5. Ձեռուցման Արդյունավետություն

6. Հովացման արդյունավետություն

7. Բարելավված տաք

ջրամատակարարման համակարգ

8. Արդյունավետ վերելակներ

9. ՎԷՌ ընդգրկում

1. Կառավարում

2. Տեղանքի կայունություն

3. Ներքին միջավայրի որակ

4. Ծառայության որակ

5. Մերձակա շրջակա միջավայր

6. Էներգիա․ ԷԱ և ՎԷՌ

7. Նյութերի ընտրություն

8. Նյութերի աղբյուրների ընտրություն

9. Ընդհանուր շրջակա միջավայր

10. Տրանսպորտ

11. Ջուր

12. Հողօգտագործում

13. Արտանետումներ/աղտոտում

14. Նորարարություն

15. Առողջություն և բարօրություն



Կանաչ շենքերի սերտիֆիկացման (հավաստագրման)
մի քանի համակարգ

N Դասակարգման համակարգի անվանումը Սկզբնաղբյուր

երկիրը

Սկիզբ Սերտիֆիկացված

նախագծերի քանակ

1. BREEAM: Building Research 

Establishment Environmental Assessment 

Methodology

Միացյալ

թագավորություն

1990 100,000

2. LEED: Leadership in Energy and 

Environmental Design

ԱՄՆ 1998 16,000 

3. DGNB: Deutsches Gutesiegel

Nachhaltiges Bauen This translates into 

English as German Certification for 

Sustainable Construction.

Գերմանիա 2009 1200

4. HQE: Haute Qualite d’Environement Ֆրանսիա 2009 900

5. Green Star Ավստրալիա 2002 9,000

6. CASBEE Ճապոնիա 2002 2,000

7. BCA Green Mark Սինգապուր 2004 1,500

8. TERI GHIA Հնդկաստան 2010 400



Կանաչ շենքերի
տարբեր տեսակներ

Blu Homes MKSolaire Designed by Michael 
Kaufmann (above)

Taipei 101 (Left): LEED Platinum in 2011



Տարածված են բազմաթիվ այլ տարբերակներ ևս



Կանաչ շենքերի հավաստագրմանն
Միջազգային համակարգեր



Օրինակ․ Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED)

Օրինակ, LEED-ը
մանրամասն գնահատում է ․

1. Տեղանքի պլանավորումը
2. Ջրի կառավարումը

3. Էներգիայի կառավարումը
4. Նյութերի օգտագործումը

5. Ներսի օդի որակը
6. Նորարարությունն ու

նախագծման գործընթացը

Արդյունավետության և նախագծման
տարբես ասպեկտների համար
հաշվակվում են տարբեր միավորներ

Էներգիայի և
բնակապհանական
նախագծման առաջնորդում

Համաշխարհային
առաջատարն է
նախագծման, կառուցման և
շահագործման փուլերում
աշխարհի ՛՛կանաչագույն՛՛
շենքերի հավաստման



Ավետիսյան դպրոց-LEED 



Building Research Establishment Environmental Assessment 
Method /Շինարարական հետազոտությունների
բնապահպանական գնահատման հաստատության մեթոդ
• Գնահատվում է երրորդ

կողմի միջոցով

• Համեմատում է նյութերն ու
ծառայությունները դրանց
մրցակիցների հետ, 
գնորդին վստահեցնում է
դրանց ցուցանիշների մեջ

• Պարբերական աուդիտներ

• Բնապահպանակաան կայունության 9 ցուցանիշ
• Կիրառվում էմ շինարարության բոլոր

մակարդակներում
• 2-փուլ գործընթաց է – Նախագծման և հետ-

շինարարական
• Վերջնական սերտիֆիկատը տրամադրվում

է շինարարության ավարտից հետո
• Պարտադիր ստանդարտներ
• Նորարարական լուծումների համար

միավորների տրամադրում



BREEAM-ով “ԼԱՎ” դասվելու համար
անհրաժեշտ տարրերը

• Ջերմամեկուսացւոմ ըստ ISO 18436–7:2008

• Շահագործման հանձնում ըստ ASHRAE ստանդարտների

• Արևային PV

• Կանաչ տանիք

• Հասանելիություն

• Տեղական շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նվազեցում

• Ցերեկային լուսավորություն, LED լուսավորություն

• Ոչ-ՑՕՄ նյութեր

• Ակուստիկ կոմֆորտ

• Ներսի օդի որակի հսկղություն



UWC DILIJAN COLLEGE first BREEAM 
certified in Armenia





Deutsches Gutesiegelnachhaltiges
Bauen: the DGNB SYSTEM

Environmental

quality

Economic 

quality
Socio-cultural 

quality

Technical quality

Process quality

Nat. environment        nat. resources        health         economic values        social and cultural values

Protection of nature

Conservation of 

natural resources

Lower life cycle cost

Welfare

Protection of health and 

comfort of inhabitants 

Human surrounding / 

social and cultural values

22,5% 22,5% 22,5%

22,5%

10%

.

•DGNB



Ինչն են ապահովում կանաչ շենքերը

1. Կառավարում

2. Տեղանքի կայունություն

3. Ներքին միջավայրի որակ

4. Ծառայության որակ

5. Մերձակա շրջակա միջավայր

6. Էներգիա․ ԷԱ և ՎԷՌ

7. Նյութերի ընտրություն

8. Նյութերի աղբյուրների ընտրություն

9. Ընդհանուր շրջակա միջավայր

10. Տրանսպորտ

11. Ջուր

12. Հողօգտագործում

13. Արտանետումներ/աղտոտում

14. Նորարարություն

15. Առողջություն և բարօրություն



LEED vs BREEAM Homes Versions

S/

N

LEED SCHEME
Categories

Points

1. Sustainable Sites 26

2. Energy & atmosphere 35

3. Regional priorities    04

4. Water efficiency 10

5. Materials & resources 14

6. In-door environmental quality 15

7. Innovation & design   06

TOTAL 110

S/N BREEAM
Categories

Points

1. Management  12.0

2. Health & Wellbeing 15.0

3. Energy  19.0

4. Transport 08.5

5. Water 06.0

6. Materials 12.0

7. Waste 07.5

8. Land use and Ecology 10.0

9. Pollution 10.0

10. Innovation 10.0

TOTAL 110.0



Ranking for Certification Schemes



Ranking for Certification Schemes



LEED New Dwellings Version



FINDINGS by COMPARISION

• In all building certification schemes, the direct environmental life 
cycle performance of the selected building materials and products 
appears to be less important for the final rating than commonly 
thought, accounting at most for about 5% of the total score. 

• The building materials and products may, however, also have a 
significant indirect influence on how the building performs in
energyrelated categories that are accounted for separately.



FINDINGS

• The DGNB and the HQE schemes seem to follow the provisions in the 
upcoming European standards EN 15804 and EN 15978 as close as 
possible and they are therefore well suited to describe the material 
and building impacts during building lifetime.



FINDINGS

• The USGBC’s  LEED scheme and the CradletoCradle concept do not 
use any kind of quantitative information about the life cycle 
environmental performance of materials and products. LEED,
however, gives a small credit if EPDs are available.



FINDINGS

• The HQE and DGNB schemes require that life cycle assessments (LCA) 
of building products are available. In DGNB, the LCAs are an integral 
part of calculating and rating the building performance, while HQE 
rewards the calculation of the contribution from building products, 
but not necessarily the results. However, if the life cycle results are 
used actively, e.g. in the choice of products, the overall rating of the 
building may improve.



FINDINGS

• The Uk based BREEAM scheme appears to use an LCA approach 
which is not in full accordance with international standards and 
practice.

• In a building lifetime perspective it should be remembered that 
differences with respect to “fitness or use” of building materials often 
are much more important than the differences measured by
assessments in which their function is not considered. This 
information should be available from good quality Environmental 
Product Declarations, and it is obligatory to consider these aspects in
the HQE scheme.

• REF:http://www.eurima.org/uploads/ModuleXtender/Publications/97/Force_Study_Building_cert
ification_systems_May_2012.pdf



ENERGY SIMULATION SOFTWARES

WIDELY USED SOFTWARES

ENERGY PLUS (US ENERGY DEPARTMENT)

EQUEST

HAP

DESIGNBUILDER (COSTS$$)


