
  
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 

 
 

ՀՀ  ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի 
Հ. Կարապետյանի անվան երկրաբանական թանգարանի 

ներքին լուսավորության համակարգի էներգաարդյունավետ 
արդիականացման ցուցադրական նախագիծ 

 
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտը 27.01.2017թ. N02452-08 

գրությամբ դիմել է ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագիր, հայցելով աջակցություն Երկրաբանական 
թանգարանի (ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյան պող., 24ա) էներգաարդյունավետ 
լուսավորության ապահովման համար:  

Ս.թ. փետրվար ամսին ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագրի փորձագետները ուսումնասիրել են  
ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի Հ.Կարապետյանի անվան 
Երկրաբանական թանգարանի և շենքի առկա ներքին լուսավորության համակարգերը, 
ինչպես նաև հավաքագրել են տեղեկատվություն շենքի և էլեկտրաէներգիայի 
համակարգի  և ծախսերի մասին: Արդյունքում մշակվեցին առաջարկություններ շենքի 
լուսավորության համակարգի էներգաարդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ:  

Ըստ մշակված տեխնիկական պահանջների՝ ՄԱԶԾ կողմից գնված էներգաար-
դյունավետ նոր լուսադիոդային լամպերը և լուսատուները (ԼԵԴ) տրամադրվեցին 
թանգարանին, որն իրականացրեց նոր ԼԵԴ սարքերի տեղադրման աշխատանքները: 
Նոր լամպերը և լուսատուները փոխարինել են խողովակաձև և կոմպակտ 
լյումինեսցենտային լամպերին:   

 
 

Պիլոտային նախագծի նկարագրությունը և արդյունքները 

Շենքի ընդհանուր մակերեսը՝ 500 մ2,  

Աշխատաժամերը՝ օրական 8 ժամ 

Նախկին համակարգ՝ 60x60 սմ պանելային լուսատուներ խողովակաձև 
լյումինեսցենտային լամպերով` 36 հատ, ներկառուցված լուսատուներ  կոմպակտ 
լյումինեսցենտային լամպերով 36 հատ, հալոգենային լամպեր՝ 23 հատ 

Նոր համակարգ՝ 60x60 սմ պանելային լուսադիոդային լուսատուներ՝  30 հատ, Ներդրված 
լուսադիոդային լուսատուներ՝ 37 հատ, լուսատիոդային լամպեր՝ 5 հատ: 

Նախագիծը ֆինանսավորվել է՝ ՄԱԶԾ-ԳԷՖ ծրագիրը՝ մոտ 1.45 միլիոն  ՀՀ դրամ, կամ 
մոտ 3000 ԱՄՆ դոլար (95%) և թանգարանը (տեղադրման աշխատանքներ)՝ մոտ 70 
հազար ՀՀ դրամ կամ մոտ 150 ԱՄՆ դոլար (5%)  

Պարզ հետգնման ժամկետ՝  12.3 տարի 
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Ցուցանիշի անվանում Նախկինում Ներկայում Օգուտներ 
Համակարգի ընդհանուր հզորությունը, կՎտ 4.7 2.1 Նվազում՝ 2.6 
Տարեկան էներգասպառումը, ՄՎտժ 5.1 2.4 Նվազում՝ 2.6 ( 52 %) 
Ջերմոցային գազերի տարեկան արտանե-
տումները, տCO2 

2.2 1.1 Կրճատում՝ 1.1 

Լուսավորության համար Էլեկտրաէներգիայի 
տարեկան ծախսերը, հազար ՀՀ դրամ 227 110 Խնայողություն՝ 117 

 

 

Պիլոտային նախագծի իրականացման հիմնական օգուտները 

 Համակարգի ընդհանուր հզորությունը նվազել է 2.6 կՎտ-ով: 
 Էներգասպառման տարեկան ծախսերը նվազել են 117 հազար դրամով (մոտ 250 ԱՄՆ 

դոլար): 
 Ջերմոցային գազերի տարեկան արտանետումները կրճատվել են մոտ 1.1 տCO2-ով: 

 

Այլ առավելություններ 

 Աշխատասենյակների և ցուցասրահների լուսավորության մակարդակի բարելավում, 
 Լուսավորության վրա ծախսվող միջոցների տնտեսում: 
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Ծրագրի գլխավոր նպատակն է քաղաքային ներդրումային ծրագրերի և ազգային 
քաղաքականությունների իրականացման ճանապարհով Հայաստանի քաղաքներում 

քաղաքային լուսավորության էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցով 
խնայել էներգիան և կրճատել ջերմոցային գազերի արտանետումները: 

 


