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Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամ և 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի 

Յակոբեան բնապահպանական կենտրոն

Էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլային
պանելներով ջերմամեկուսացման ձեռնարկ



Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա 2016

Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամը և Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարանի (ՀԱՀ) Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնը 

համատեղ անցկացրեցին 2016թ. Կայուն 
էներգետիկայի ակադեմիան։ Ակադեմիան ոլորտի երիտասարդ 

մասնագետներին և ուսանողներին առաջարկեց վերականգնվող 
էներգիայի, էներգաարդյունավետության և էներգետիկայի կառա-

վարման վերաբերյալ ինտենսիվ երկշաբաթյա դասընթաց։ Դասընթացի 
առաջին շաբաթը նվիրված էր շենքերի ջերմամեկուսացման և 

արդյունավետ ջերմային համակարգերի տեսական, իսկ երկրորդ 
շաբաթը՝ գործնական խնդիրներին։Ակադեմիայի մասնակիցները 

իրականացրեցին Գեղարքունիքի մարզի Կալավան գյուղի դպրոցի 
տանիքի և ճակատի արտաքին ջերմամեկուսացում։ Այս տեսանյութում 

ներկայացված են միայն ճակատային պատերի վրա կատարված 
ջերմամեկուսացման աշխատանքները էքստրուդացված 

փրփրապոլիստիրոլային պանելների (ԷՓՊ) միջոցով։ 
Ջերմամեկուսացման այլ միջոցների, ինչպես նաև Կալավանի դպրոցի 
վրա կատարված այլ աշխատանքների մասին կարող եք տեղեկանալ` 

այցելելով մեր կայքէջը՝
www.ace.aua.am/sea

http://www.ace.aua.am/sea
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Սույն պրեզենտացիան  չունի օգտագործված նյութերը 
գովազդելու կամ դրանց որակը երաշխավորելու նպատակ։



Պատի մեծ անցքերն ու ճեղքերը լցնել ցեմենտային
շաղախով

Պատերի մակերեսի նախապատրաստում
Քայլ 1



Վերացնել անհարթ մակերեսներն ու ելուստները

Պատերի մակերեսի նախապատրաստում
Քայլ 2



Հնարավորինս մաքրել պատի մակերեսը, այնուհետև 
խոնավացնել այն

Պատերի մակերեսի նախապատրաստում
Քայլ 3



Խառնել ցեմենտային շաղախը` հետևելով արտադրողի 
ցուցումներին (գտեք տուփի վրա)

Ցեմենտային շաղախի պատրաստում
Քայլ 1



Ցեմենտային շաղախի պատրաստում
Քայլ 1

Խառնել ցեմենտային շաղախը` հետևելով արտադրողի 
ցուցումներին (գտեք տուփի վրա)



Անհրաժեշտ չափով ցեմենտային շաղախ դնելուց հետո
պանելն ամրացնել պատին

ԷՓ պանելների տեղադրում
Քայլ 2



ԷՓ պանելների տեղադրում
Քայլ 3

Հավասարաչափ սեղմել բոլոր սոսնձած հատվածները



Տեղադրել ԷՓ պանելները ներքևից վերև՝ շեղելով
շարքերի շարվածքը

ԷՓ պանելների տեղադրում



Համոզվել, որ կից պանելների շուրթերը կիպ
նստած են իրար վրա

ԷՓ պանելների տեղադրում



Պատի անկյունները ցանկալի է կապակցել
ատամնային սեղմվածքով

ԷՓ պանելների տեղադրում
Քայլ 5



Առաջացած ճեղքերը լցնել պոլիստիրոլի 
մնացորդներով

ԷՓ պանելների տեղադրում
Քայլ 6



Սպասել 24 ժամ, որպեսզի ցեմենտային շաղախը
պնդանա

ԷՓ պանելների տեղադրում
Քայլ 7



Օգտագործել հատուկ պլաստմասսե խցաբութակներ
(дюбель)

ԷՓ պանելների ամրակայում
Քայլ 1



Խնդիրներից խուսափելու համար կարևոր է ընտրել
պատի նյութին համապատասխան խցաբութակ

ԷՓ պանելների ամրակայում
Քայլ 1



Յուրաքանչյուր ամբողջական ԷՓ պանելի համար
(70x160 սմ) անհրաժեշտ կլինի առնվազն հնգական
խցաբութակ՝ 4 անկյուններում, 1 կենտրոնում

ԷՓ պանելների ամրակայում
Քայլ 2



Խցաբութակները պատշաճ օգտագործելու համար՝ 

• պատը ծակեք պատի հարթությանն ուղղահայաց
• խցաբութակը պետք է առնվազն 4սմ գերազանցի 

էՓ պանելի հաստությունը
• գայլիկոնի երկարությունը պետք է առնվազն 2սմ 

գերազանցի խցաբութակի երկարությունը 

Եթե անցքը բացվում է խցաբութակի երկարությամբ, 
ծակելուց առաջացած փոշին կուտակվում է անցքի 
վերջում և խափանում է խցաբութակի ամբողջական  
նստեցումը։

ԷՓ պանելների ամրակայում



Բացեք խցաբութակին համապատասխան չափի անցք
(արտադրողի կողմից նախատեսված)

ԷՓ պանելների ամրակայում
Քայլ 3



Տեղադրեք խցաբութակը անցքի մեջ և մեխեք այն՝
ապահովելով կիպ նստեցում

ԷՓ պանելների ամրակայում
Քայլ 4



Եթե պանելները կտրատված են և չափով փոքր են
ամբողջական պանելից, ապա կպահանջվի երկուսից
չորս խցաբութակ

ԷՓ պանելների ամրակայում
Քայլ 4



Կտրել անհրաժեշտ չափի ցանց և վերին մասից 
ամրացնել այն ցեմենտային շաղախի միջոցով

Ապակեթեփքային ցանցի տեղադրում 
Քայլ 1



Հարակից ցանցերը պետք է տեղադրել արտադրողի
կողմից սահմանված վերադրումով (այս դեպքում`10սմ)

Ապակեթեփքային ցանցի տեղադրում 
Քայլ 2



Ճիշտ տեղադրված և ամրացված ցանցը ծածկել
ցեմենտային շաղախով

Ապակեթեփքային ցանցի տեղադրում 
Քայլ 3



Ապակեթեփքային ցանցն ամրացնում է ցեմենտային
շաղախի շերտը, բացառելով ճաքերի հնարավոր

գոյացումը, որը կարող է բերել ԷՓ պանելի պոկվելուն։

Ապակեթեփքային ցանցի գույնը կօգնի հայտնաբերել բաց 
մնացած բոլոր մասերը։ 

Մանրազնին ծածկել բոլոր բաց մասերը՝ ջրի
ներթափանցումը բացառելու համար։

Ապակեթեփքային ցանցի տեղադրում 



Ցեմենտային շաղախի չորանալու համար 
անհրաժեշտ է առնվազն 5 օր, ինչից հետո կարելի է 
սկսել նախաներկումը։

Արտաքին նախաներկային շերտ



Արտաքին նախաներկային շերտ

Նախաներկումն արվում է երկու քայլով.
նախ դրվում է շաղկապող շերտը, որի վրա 
այնուհետև իրականացվում է նախաներկումը։



Արտաքին նախաներկային շերտ

1
Արտաքին շաղկապող 

շերտ

Նախաներկումն արվում է երկու քայլով.
նախ դրվում է շաղկապող շերտը, որի վրա 
այնուհետև իրականացվում է նախաներկումը։



Արտաքին նախաներկային շերտ

1
Արտաքին շաղկապող 

շերտ

2
Արտաքին նախաներկային

շերտ

Նախաներկումն արվում է երկու քայլով.
նախ դրվում է շաղկապող շերտը, որի վրա 
այնուհետև իրականացվում է նախաներկումը։



Ծանոթացեք արտադրողի կողմից տրամադրված  
նյութի տեխնիկական բնութագրերին

Արտաքին նախաներկային շերտ



Ծանոթացեք արտադրողի կողմից տրամադրված  
նյութի տեխնիկական բնութագրերին

Արտաքին նախաներկային շերտ



Նախաներկման շերտի չորանալու տևողությունը
կախված է հիմքից և կլիմայական պայմաններից

Սկսեք ներկել շենքի ճակատը նախաներկումը
վերջացնելուց առնվազն 24 ժամ անց



Պատի տեսքը  նախաներկումից  հետո



Սկսեք ներկել շենքի ճակատը նախաներկումը 
վերջացնելուց առնվազն 24 ժամ անց



Ներկված պատի վերջնական տեսքը



Ներկված պատի վերջնական տեսքը



Ներկված պատի վերջնական տեսքը



Կալավանի դպրոցի ջերմամեկուսացման ընթացքում
օգտագործվել են հետևյալ նյութերը.

1. ԷՓ պանելներ Technonicol Carbon Prof (70x160 սմ)
2. Ցեմենտային շաղախ Weber.therm S100
3. Հատուկ պլաստմասսե խցաբութակներ
4. Անկյունային ցանց
5. Ապակեթեփքային ցանց
6. Շաղկապող մածուկ Weber.prim Contact
7. Նախաներկային մածուկ Weber.prim Uni
8. Ճակատի ներկ

Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա 2016



Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա 2016

Սույն ձեռնարկը  չունի օգտագործված նյութերը 
գովազդելու կամ դրանց որակը երաշխավորելու նպատակ։



Կայուն էներգետիկայի ակադեմիա 2016

www.ace.aua.am/sea

http://www.ace.aua.am/sea


Հայաստանի ամերիկյան համալսարան և
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