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ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

(ԱՓՐԻՔՈԹ ՍՊԸ-ի կողմից արտադրվող EPG ծածկի սալի հետազոտության նախնական 

ստատիկ փորձարկում) 
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‹‹ԱՓՐԻՔՈԹ ›› ՍՊԸ-ի ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ՍԱԼԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ 

(ԳՕՍՏ 8829-18) 

 

ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇ 

Փորձարկման է ենթարկվում ԱՓՐԻՔՈԹ ՍՊԸ-ի կողմից արտադրվող EPG եռաշերտ 

ձայնա և ջերմամեկուսիչ սալը, որը հատակագծում ունի 6․7x4.8 մ թռիչքային չափսեր (նկ․ 1)։ 

Սալի ընդհանուր մակերեսը հատակագծում կազմում է 32․16 մ2։ EPG ծածկի և պատի 

համակարգերը կրող սալներ են, որոնք կազմված են կոշտ փրփուրե միջուկից, որի մեջ 

ներառված են եռակցված պողպատե ամրանային ուղղաձիգ հարթ հիմնակմախքներ։ Սալների 

երկու մակերևույթները պատված են տորկրետ բետոնի շերտերով։ Բետոնի և տորկրետբետոնի 

դասը ըստ սեղման ամրության ընդունվում է ոչ պակաս քան B20-ը։  

Այս փորձարկումը ըստ էության համարվում է ԱՓՐԻՔՈԹ ՍՊԸ-ի կողմից արտադրված 

սալի հետազոտական բնույթ կրող նախնական փորձարկում, քանի որ փորձանմուշի 

պատրաստման ժամանակ օգտագործվող մետաղական ամրանների տրամագծերը 

տարբերվում են նախագծային փաստաթղթերում նշված չափերից։ Բացի այդ սալի ստորին 

մակերևույթի բետոնի պաշտպանիչ շերտը իրականացվել է բավականին անհարթ։ Սալի 

հաստությունը ըստ թռիչքի երկարության փոփոխական է և մակերևույթին առկա են մի քանի 

միկրոճաքեր, որոնք ըստ էության թերի կատարված բետոնացման աշխատանքների հետևանք 

են։  

 

Նկ․1 Փորձանմուշը պատրաստված արտադրամասի տարածքում 
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Ստորև աղյուսակում բերված են փորձարկվող սալի ելակետային տվյալները․ 

Աղյուսակ 1 

ՀՀ Ցուցանիշի անվանում Մեծություն 

1 Երկարություն (հենարանից հենարան) սմ 700 

2 Լայնություն, սմ 480 

3 Սալի միջին հաստություն, սմ 22 

4 Պահպանման պայմաններ Արտադրամասում, բացօթյա 

5 Օդի միջին ջերմաստիճան  (+5-ից+100C) 

6 Ջերմաձայնամեկուսիչ շերտի հաստություն Փրփրապոլիստիրոլ 10 սմ 

7 Հարթ ամրաններ A500C դասի  Ø 8 

8 Z ձև մետաղալարեր, մմ Ø 5.5 և Ø 8 

9 Բետոնի փաստացի դասը B20 

 

  

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ 

 Որպես փորձարկման ստանդարտ ընտրվել է ԳՕՍՏ 8829-18 -ը, որով սահմանվում են 

բեռնավորման փորձարկման մեթոդները և կոնստրուկցիայի էլեմենտի ամրության, 

կոշտության և ճաքակայունության գնահատման կանոնները։  

 

 

ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 Շինսերտիֆիկատ ՍՊԸ-ին կոնստրուկտոր Լուսինե Կարապետյանի կողմից 

տրամադրվել է վերջավոր տարրերի մեթոդի հիմքով աշխատող LIRA համակարգչային 

ծրագրերով մոդելավորված և հաշվարկված EPG սալի ճկվածքի մեծությունները ծածկի 

կենտրոնում, եզրերում կոշտ ամրակցված հենարանների դեպքում։ Արդյունքները 

ներկայացված են ստորև աղյուսակ 2-ում, իսկ հաշվետվությունը կցված է այս 

արձանագրությանը՝ հավելվածի տեսքով․ 
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Աղյուսակ 2 

 

EPG ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇ ՍԱԼԻ ԲԵՌՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ  

Ըստ համակարգչային ծրագրի սալի բեռնավորումը իրենից ներկայացնում է 

հավասարաչափ բախշված բեռ սալի ողջ մակերևույթով: Հաշվի առնելով որ հավասարաչափ 

բեռնավորումը իրականացվելու է նրան համարժեք կետային բեռների միջոցով, բեռնավորման 

սխեման ըստ ԳՕՍՏ-ի համաձայնեցվել է պատվիրատուի ներկայացուցչի հետ և ներկայացված 

է նկ․ 2-ում: 

 

Նկ․ 2 EPG սալի բեռնավորման սխեմա կոշտ ամրակցման եղանակի դեպքում 

 

ՀՀ 

1 քմ-ի վրա ազդող 

բեռնվածքը 

Կգ/մ2 

Ճկվածքը ծածկի 

կենտրոնում, 

մմ 

Նշումներ 

Կոշտ ամրակցված եզրային պայմաններ  

1 100 1․53  

2 200 3․42 Ամրանի կայունության կորուստ 

3 300 6․66  
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ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

Մինչև նմուշի քայքայման հասցնելը հաշվի առնելով, որ սալի ամրանը ըստ 

կոնստուկտորի իրականացված հաշվարկի (աղ․ 2) կորցնում է կայունությունը 200 կգ/մ2 

բեռնավորման դեպքում, բեռնավորումը ըստ ԳՕՍՏ-ի պահանջների իրականացվել է 

առավելագույն սահմանային բեռնվածքի 10 %-ային չափաբաժիններով։ Թռիչքի կենտրոնում 

տեղադրված Միխաիլովի ճկվածքաչափի միջոցով բեռնավորման յուրաքանչուր փուլում 

գրանցվել են ճկվածքի մեծությունները։ Բեռնավորումը իրականացվել է 0.1 % ճշտությամբ 

կշռված 40 կգ քաշով ավազե պարկերով։ Աղյուսակ 3-ում ներկայացված են մինչև 200 կգ/մ2 

բեռնվածի փուլային բեռնավորման դեպքում ճկվածքաչափի գրանցված արդյունքները։ 

Աղյուսակ 3 

Փուլ N Բեռնավորման 

Ժամանակահատված 

1 մ2 –ու 

բեռնվածք 

կգ/մ2 

Բեռը 

կգ 

Ճկվածքի 

մեծությունը 

կենտրոնում 

մմ 

Ճաքի 

առկայություն 

1 10 րոպե 20 643 0.2 - 

2 10 րոպե 40 1286 0.4 - 

3 10 րոպե 60 1930 0.8 - 

4 10 րոպե 80 2573 1.3 - 

5 10 րոպե 100 3216 1.55 - 

6 10 րոպե 120 3859 1.92 - 

7 10 րոպե 140 4502 2.3 - 

8 10 րոպե 160 5146 2.9 - 

9 10 րոպե 180 5789 3.3 - 

10 10 րոպե 200 6432 3.6 - 

11 10 րոպե 220 7075 4.1 - 

12 10 րոպե 240 7718 4.7 - 

13 10 րոպե 260 8362 5.4 - 

14 10 րոպե 280 9005 6.9 - 

15 10 րոպե 300 9648 6.6 - 
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Աղյուսակը 3-ի և աղյուսակ 2-ի ճկվածքի մեծությունների համեմատությունը փաստում 

է այն մասին, որ ծրագրով հաշված և փաստացի արդյունքների տվյալները ԳՕՍՏԻ շեղումների 

սահմաններում են։ Մինչև 300 կգ /մ2 բեռնավորման սահմաններում սալի որևէ մակերևույթին 

ճաքեր չեն առաջացել։ Հետազոտական նկատառումներից ելնելով փորձանմուշը 

բեռնավորված է մնացել 3 օր։ Փորձի սկսման հաջորդ փուլում ճկվածքաչափի վերջին գրանված 

ցուցմունքից էական շեղումներ չեն արձանագրվել։ 

Ելնելով նմանատիպ սալների նախկինում բեռնավորման փորձից և հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ այս փորձարկումը կրում է հետազոտական բնույթ, սալի հետագա 

բեռնավորումը կատարվել է 100 կգ/մ2 չափաբաժիններով։ Բեռնավորման արդյունքները 

ներկայացված են աղյուսակ 4-ում․ 

 

Աղյուսակ 4 

Փուլ N Բեռնավորման 

Ժամանակահատված 

1 մ2 –ու 

բեռնվածք 

կգ/մ2 

Բեռը 

կգ 

Ճկվածքի 

մեծությունը 

կենտրոնում 

մմ 

Ճաքի 

առկայություն 

16 10 րոպե 400 12864 9.5 - 

17 10 րոպե 500 16080 11.8 - 

18 10 րոպե 600 19296 14.4 - 

19 10 րոպե 700 22512 16.5 - 

20 10 րոպե 800 25728 20.6 - 

21 10 րոպե 900 28944 25.4  

Դադար ևս 4 օր հետազոտական նպատակներով 

22 10 րոպե 1000 32160 29.8 
Ճաքառաջացման 

սկիզբ 

23 10 րոպե 1100 34733 36 Ճաքի տարածում 

24 10 րոպե 1220 39235 41  

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 4-տվյալներից ճաքառաջացման սկիզբ կարելի է համարել 

1000 կգ/մ2 բեռնվածքը։ Ճաքառաջացման երևույթը տեղի է ունեցել հանկարծակի և բացվածքի 

մեծությունը ≥0.4 մմ-ից։ Հետևաբար 1000 կգ/մ2 բեռնվածքը կարելի է համարել ճաքառաջացման 

և ճկվածքների տեսանկյունից սահմանային բեռնվածք։ Փորձարկման արդյունքներից կարել է 

արձանագրել, որ 1220 կգ/մ2 բեռնավորման դեպքում սալի քայքայում տեղի չի ունեցել։ 
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Ըստ ԳՕՍՏ-ի փորձարկման արդյունքների գնահատման կանոնների EPG սալը պետք է 

բավարարի ամրության պահանջները ըստ (10.2) բանաձևի․ 

𝑃𝑡𝑒𝑠𝑡
𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡

≥ 𝛼1 

որտեղ Ptest-ը փաստացի քայքայող ուժն է: Քանի որ ԱՓՐԻՔՈԹ ՍՊԸ-ի Էկոսալի  

փորձարկման ընթացքում 1220 կգ/մ2 բեռնվածքի տակ քայքայում տեղի չի ունեցել, սակայն 

ճաքերի ինտենսիվ տարածման սկզբնական բեռնվածքը 1000 կգ/մ2 է, ապա որպես “քայքայող” 

բեռ կարելի է ընդունել Ptest=1000 կգ/մ2: 

Pcont-ը ստուգիչ բեռնվածքի մեծությունն է, որի մեծությունը ըստ կոնստրուկտոր 

Լուսինե Դադայանի հաշվետվության՝ Pcont=700 կգ/մ2։ 

𝛼1 = 1 ըստ ԳՕՍՏ-ի աղյուսակ 3-ի։  

1000

700
= 1.4 ≥ 1 

Հետևաբար ԱՓՐԻՔՈԹ ՍՊԸ-ի կողմից արտարդրված սալը բավարարում է ԳՕՍՏԻ 

ամրության պահանջները։ 

Ըստ ԳՕՍՏ-ի փորձարկման արդյունքների գնահատման կանոնների EPG սալը պետք է 

բավարարի շահագործման պիտանելիության պահանջները ըստ (10.3) բանաձևի․ 

𝑓𝑡𝑒𝑠𝑡
𝑓𝑢𝑙𝑡

≤ 𝛼2 

որտեղ, ftest-ը սահմանային բեռնվածքի ճկվածքի մեծությունն է (ftest=16.5 մմ), fult-ը 

թույլատրելի ճկվածքի սահմանային արժեքն է, այս տեսակ սալերի համար կարելի է ընդունել 

fult=30 մմ։  

𝛼2 = 1,1 ըստ ԳՕՍՏ-ի աղյուսակ 3-ի։  

16․5

30
= 0,55 ≤ 1,1 

 

Հետևաբար ԱՓՐԻՔՈԹ ՍՊԸ-ի կողմից արտարդրված սալը բավարարում է ԳՕՍՏԻ 

շահագործման պիտանելիության պահանջներին։ 

Փորձարկման ընթացքը լուսանկարներով ներկայացված են ստորև․ 
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Բեռնավորման ընթացքը 

 

Բեռնավորումը ըստ սխեմայի 

 

Ճաքերի առաջացում հենարանների մոտ 

Սերտիֆիկատցման մարմնի փորձագետ 

 

Ս․ Պետրոսյան 

Լաբորատոր փորձարկումների համակարգող 

ինժեներ 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու   

 

 

Լ․Մխիթարյան 
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1. ՆԱԽԱԲԱՆ 

 
Խնդրի առարկան 
Գնահատել «ԱՓՐԻՔՈԹ» ՍՊԸ-ի կողմից արտադրվող պանելներով և դրանց 

համար մշակված ընդհանուր կոնստրուկտորական լուծումներով կառուցված 
փորձանմուշի կրողունակությունը և դեֆորմատիվությունը ստատիկ բեռնվածքի 
ազդեցությունից: 

 
Հետազոտման եղանակը 
Օգտագործելով համակարգչային տեխնոլոգիաները հաշվարկել առաջարկվող 

եռաշերտ կրող ձայնա-ջերմամեկուսիչ պանելների կրողունակությունը և 
ճկվածքները ստատիկ բեռնվածքի ազդեցությունից: Ընդ որում, հաշվարկները 
իրականացնել հաշվի առնելով նաև նյութի ոչ գծային աշխատանքի բնույթը:  

 
 

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

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

իրականացվում է փրփրապոլիստիրոլից, որն նվազագույնը ունի 14.4 կգ/մ3 
խտություն: 

 
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, 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: 

 
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՝ 
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: 

 
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 պանելների հիմնական չափերն ու պարամետրերը 
EPG համակարգերի պանելները կոնստրուկտավորվում են այնպես, որ մեկի 

եզրին (կողաճակատին) մյուսն ամրակցելով՝ հանդիսանան մեկը մյուսի 
շարունակություն: 

 
 

3. «ԱՓՐԻՔՈԹ» ՍՊԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԵՌԱՇԵՐՏ, ԿՐՈՂ, ՁԱՅՆԱ-
ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՊԱՆԵԼՆԵՐՈՎ ՄՈԴԵԼԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ 

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

Փորձարարական հետազոտության համար կառուցվել է մեկ փորձանմուշ, որը 
հատակագծում ունի 6.7x4.8 մ թռիչքային չափեր: Ստորև ներկայացված է 
փորձանմուշի համար օգտագործված ծածկի պանելների տեսակը (նկ.1): 
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Նկ.1 Փորձանմուշի ծածկի պանելների տեսակը: 

 
Կատարված հետազոտության ժամանակ փորձանմուշը վերջավոր տարրերի 

մեթոդի հիմքով աշխատող համակարգչային ծրագրերով մոդելավորվել և 
հաշվարկվել է երկու տարբեր եզրային պայմանների համար՝ 

ա) ծածկի եզրերում հոդային ամրակցված տարբերակ, 
բ) ծածկի եզրերում կոշտ ամրակցված տարբերակ: 
Ստորև ներկայացված է LIRA համակարգչային ծրագրով մշակված 

մոդելների եռաչափ տեսքը (նկ. 2), ինչպես նաև հաշվարկային արդյունքները: 
 

 
Նկ.2 Փորձանմուշի եռաչափ տեսքը:  
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Հաշվարկի արդյունքները ծածկի հոդային ամրակցված եզրային 
պայմանների դեպքում 

 
 

Հ/Հ 
1 քմ-ի վրա ազդող 

բեռնվածքը, 
կգ/մ2 

Ճկվածքը ծածկի 
կենտրոնում, 

մմ 

 
Ծանոթագրություն 

1. 100 2.35  
2. 200 5.77 կայունության կորուստ 
3. 300 16.9  

 
Հաշվարկի արդյունքները ծածկի կոշտ ամրակցված եզրային պայմանների 

դեպքում 
 

 
Հ/Հ 

1 քմ-ի վրա ազդող 
բեռնվածքը, 
կգ/մ2 

Ճկվածքը ծածկի 
կենտրոնում, 

մմ 

 
Ծանոթագրություն 

1. 100 1.53  
2. 200 3.42 կայունության կորուստ 
3. 300 6.66  

 
 
Ստորև ներկայացված է ծածկի քայքայման բնույթն ըստ հաշվարկային 

տվյալների: Հաշվի առնելով, որ փորձանմուշի եզրերում առկա են մեկ մետր 
լայնությամբ կոշտության պատեր, կոտրման գծերը կարող են լինել ոչ զուգահեռ: 

 
 

 
 

Նկ.3 Փորձանմուշի քայքայման բնույթն ըստ հաշվարկային սխեմայի: 
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Z տարրերի կայունության կորստից հետո ծածկը փոխում է իր հաշվարկային 
սխեման: Հենարանամերձ հատվածամասերում սեղմված վիճակում գտնվող Z 
տարրերն առաջինն են կորցնում իրենց կայունությունը: Բեռի մեծացումով այդ 
պրոցեսը շարունակվում է հենարաններից դեպի թռիչքային հատված: Միևնույն 
ժամանակ,  հաշվի առնելով, որ տվյալ փորձանմուշում Z տարրերը լիարժեք 
խարսխված չեն վերին և ստորին շերտերի ցանցերի ամրանների հետ կարող են 
տեղի ունենալ անհամապատասխանություններ: 

Քայքայող բեռնվածքի մեծությունը փոխված սխեմայով դժվար է գնահատել, 
քանի որ այդ պրոցեսը կախված է բազմաթիվ գործոններից, սակայն հաշվարկով 
երկրաչափորեն փոփոխելի սխեմա է առաջանում մոտ 700 կգ/մ2 բեռնվածքի 
ժամանակ: 

 
 
 
Ինժեներ-կոնստրուկտոր՝     Լ. Կարապետյան 


