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ՆԱԽԱԲԱՆ 

 

Էլեկտրական հոսանքն անհրաժեշտ է ամենուրեք՝ գործարանում և 

անասնապահական ֆերմայում, բնակարանում ու գնացքում, հեռախոսա-

կայանում և այլուր: Ամեն քայլափոխի կարելի է տեսնել էլեկտրաշարժիչ-

ներ, էլեկտրասարքեր կամ պարզապես էլեկտրական լամպեր: 

Էլեկտրական էներգիայի աղբյուր են հանդիսանում էլեկտրակայան-

ներում տեղադրված էներգատեղակայանքները՝ էլեկտրական հոսանքի 

գեներատորները կամ դինամոմեքենաները: Լինում են տարբեր գեներա-

տորներ՝ և' փոքր, որոնց էներգիան բավարարում է միայն 1 սենյակ լուսա-

վորելու համար, և' հսկա, որոնք կարող են էլեկտրաէներգիա տալ մեծ քա-

ղաքին:  

Էլեկտրակայաններում տեղադրված վիթխարի գեներատորներն ար-

տադրում են փոփոխական հոսանք: Որպեսզի գեներատորն էլեկտրական 

հոսանք տա, ռոտորը պետք է պտտվի և փոփոխելով մագնիսական դաշ-

տի ուժագծերը ստատորի փաթույթներում առաջացնելով էլեկտրական 

հոսանք: Մեծ գեներատորի ռոտորը կշռում է հարյուրավոր տոննա, և այն 

պտտում է հատուկ մեքենան՝ տուրբինը, որն ունի թիերով կամ թևերով 

աշխատանքային անիվ: Այդ թիանվի վրա շոգու, տաք ծխագազերի կամ 

ջրի ազդեցության շնորհիվ առաջանում է պտտող մոմենտ, որը շարժման 

մեջ է դնում էներգատեղակայանքի ռոտորը: Ըստ տեղադրված տուրբինի 

տեսակի էլեկտրակայաններն անվանվում են` 

1. ջրաէլեկտրակայան` ՋրԷԿ (հիդրոէլեկտրակայան կամ ՀԷԿ), որ-

տեղ ջրի հոսքը պտտում է տուրբինի թիանիվը, 

2. ջերմաէլեկտրակայան` ՋԷԿ (բացառությամբ ատոմային էլեկտրա-

կայանի, որտեղ շոգու ստանալու համար օգտագործվում է ուրանի միջու-

կի տրոհման էներգիան), որտեղ վառելիքի այրման ջերմությամբ ստացած 

շոգու հոսքը պտտում է տուրբինի թիանիվը, 

3. գազատուրբինային էլեկտրակայան` ԳՏ ԷԿ, որտեղ տաք ծխագա-

զերի հոսքը պտտում է տուրբինի թիանիվը: 

Հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցում են մեծ, ջրառատ կամ լեռնային 

արագահոս գետերի վրա: Ջրէկի շինարարությունը, սովորաբար, սկսվում 
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է հողե, քարե կամ բետոնե ամբարտակի կառուցումով: Պատնեշված գետի 

ջուրը կուտակվում է ամբարտակի մոտ՝ առաջացնելով ջրամբար: Սեփա-

կան ճնշման տակ ջուրը հսկա խողովակներով ջրամբարից ուժգնորեն հար-

վածում է հիդրոտուրբինի թիանիվին և պտտում այն: Թիանվին իր հերթին 

շարժման մեջ է դնում կոշտ կապով իրեն ամրացված գեներատորի ռոտո-

րին, ու գեներատորն արտադրում է էլեկտրական էներգիա: Այդպես՝ թափ-

վող ջրի էներգիան փոխարկվում է էլեկտրական էներգիայի, իսկ տուրբինով 

անցած ջուրը դուրս է հորդում ու գնում: Ջրի նորանոր հոսքերը ճնշում են 

ամբարտակը, և տուրբինի անիվն անընդհատ պտտվում է: 

Առաջին ջրէկները՝ ընդամենը մի քանի 100 Վտ հզորությամբ, կա-

ռուցվել են Գերմանիայում և Անգլիայում 1876 – 1881 թթ.: Հետագայում 

նավարկելի գետերի վրա ջրէկներ կառուցվեցին նաև Շվեյցարիայում 

(1892 թ.), ԱՄՆ-ում (1893 թ.), Ֆրանսիայում (1903 թ.), Ռուսաստանում 

(1909 թ.): Այժմ ամբողջ աշխարհում գործում են բազմաթիվ ջրէկներ, 

առանց որոնց չէր զարգանա տարբեր երկրների արդյունաբերությունը, և, 

առհասարակ, անհնարին կլիներ դրանց կենսագործունեությունը: 

Հայաստանում առաջին ջրային էլեկտրակայանը կառուցվել է 1903 թ. 

Դիլիջանում, 1909 թ. Դեբեդ գետի վրա կառուցվեց Ալավերդու ջրէկը (հզորու-

թյունը՝ 1080 կՎտ), որն իր հզորությամբ երկրորդն էր Ռուսական կայսրու-

թյունում: 1926 թ. գործարկվեց Երևանի ջրէկը: Արդյունաբերությունը և գյու-

ղատնտեսությունը զարգացնելու նպատակով 1930թ. սկսվեց և 1962 թ. 

ավարտվեց Սևան-Հրազդան կասկադի կառուցումը: Կասկադը միավորում է 

6 ջրէկ՝ Սևանի, Աթարբեկյանի, Արգելի, Արզնիի, Քանաքեռի և Երևանի, 

որոնց գումարային հզորությունը կազմում է 556 ՄՎտ: Այս կասկադն այժմ 

աշխատում է միայն ոռոգման ռեժիմով: Շարք մտան նաև ուրիշ ջրէկներ, այդ 

թվում՝ Դեբեդ և Որոտան գետերի կասկադները: Ներկայումս ՀՀ-ում գործում 

են 13 մեծ ու բազմաթիվ փոքր ջրէկներ, իրականացվում է փոքր ջրէկների 

կառուցման ծրագիր:  

Այս ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված են «ԷԼԵԿՏՐԱՏԵՂԱ-

ԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈ-

ԳՈՒՄ և «ԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱ մոդուլները:  
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Գրքի առաջին մասում ներկայացված է էլեկտարական էներգիայի 

հաղորդաբաշխման էլեկտրատեղակայանքների շահագործման, վերանո-

րոգման և փորձարկման աշխատանքների կատարումը: Նկարագրված են 

նաև բաշխիչ սարքավորումները, ենթակայանները և համապատասխան 

տեխնիկական սպասարկման միջոցները: 

Տրված են նաև էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման համա-

կարգի դրույթները, որոնք վերաբերում են փոփոխական հոսանքի էլեկ-

տրատեղակայանքների հաղորդաբաշխման միջոցների (մալուխներ, օդա-

յին գծեր) մոնտաժային աշխատանքներին, էլեկտրական տեղակայանքնե-

րի` տրնսֆորմատորային ենթակայանների, էլեկտրահաղորդման գծերի, 

բարձր և ցածր լարման բաշխիչ սարքավորումների և դրանց տարրերի 

տեղակայումը, շահագործումը և վերանորոգումը: 

Գրքի երկրորդ մասում ներկայացված են լուսավորման տեխնիկայի 

սարքավորումները, դրանց տիպերն ու աշխատանքի սկզբունքը: Ներկա-

յացված են լամպերի տեսակները և իրենց կառուցվածքները, արհեստա-

կան լուսավորման աղբյուրները, լուսատեխնիկական հաշվարկներ, լու-

սավորության սնման սխեմաներ: 
 

1.ԲԱՐՁՐ ԵՎ ՑԱԾՐ ԼԱՐՄԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄԸ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
 

1.1. ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգը էներգետիկական համա-

կարգի ենթահամակարգերից մեկն է: Էներգետիկական համակարգն էլեկ-

տրական կայանների, էլեկտրական և ջերմային ցանցերի, ինչպես նաև 

սպառիչների հանրույթ է, որոնք միացված են միմյանց և կապված են ռե-

ժիմի համընդհանրությամբ պայմանավորված էլեկտրական և ջերմային 

էներգիաների անընդհատ արտադրմամբ, ձևափոխմամբ և բախշմամբ, 

երբ տվյալ ռեժիմի կառավարումն իրականացվում է դիսպետչերական 

ծառայության կողմից: 

էներգետիկական այն համակարգերի հանրույթը, որոնք բնութա-

գրվում են ռեժիմի ընդհանրությամբ և ունեն ընդհանուր դիսպետչերա-

կան ծառայություն, կոչվում են միացյալ էներգահամակարգ (ՄԷՀ): 
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Միացյալ էներգահամակարգերի հանրույթը, որը կապված է միջհա-

մակարգային միացնող էլեկտրահաղորդման գծերով, գրավում էտվյալ 

երկրի տարածքի զգալի մասը և գործում ընդհանուր աշխատանքային ռե-

ժիմով, կոչվում է համընդհանուր էներգետիկական համակարգ (ՀԷՀ): 

Եթե էներգահամակարգը չունի էլեկտրական կապ ուրիշ էներգահա-

մակարգերի հետ զուգահեռ աշխատելու համար, ապա այն կոչվում է մե-

կուսացված համակարգ (ՄՀ): 

Ներկայացնենք նաև էներգահամակարգի հզորությունների կառուց-

վածքը, որը բնութագրվում է անվանական, հնարավոր և աշխատանքային 

հզորություններով: Էներգահամակարգի դրվածքային հզորության տակ 

հասկանում ենք կայանների բոլոր գեներատորների անվանական հզորու-

թյունների գումարը: 

Առկա հզորությունն էներգահամակարգի կայուն հզորությունն է՝ 

հաշվի առնված հզորության նկատմամբ գործող սահմանափակումը և 

ժամանակի տվյալ պահին սարքավորումների թույլատրելի գերբեռնումը: 

Աշխատանքային հզորությունը հնարավոր հզորությունն է, որտեղ 

հաշվի է առնված հզորության հնարավոր անկումը, պայմանավորված 

էլեկտրական կայանների որոշակի սարքավորումների վերանորոգմամբ: 

Էներգահամակարգի էլեկտրական կայանների գեներատորների գու-

մարային հնարավոր հզորությունը, որը առկա է աշխատանքային տվյալ 

պահին, բնութագրում է նրա, այսպես կոչված, միացյալ հզորությունը: 

Կարևոր իմաստ ունի էներգահամակարգի բեռ հասկացությունը, որը 

ժամանակի տվյալ պահին բոլոր սպառիչների և սեփական կարիքի պա-

հանջվող ակտիվ հզորությունն է: 

Եթե ժամանակի որոշակի պարբերությունում ակտիվ հզորության 

սպառումն ընդունում է իր մեծագույն արժեքը, ապա էներգահամակարգը 

բնութագրվում է մեծագույն, հակառակ դեպքում` փոքրագույն բեռնվա-

ծություններով: 

Էներգահամակարգի հզորության հաշվեկշիռ ասելով հասկանում ենք 

արտադրվող, սպառվող հզորությունների և էլեկտրական ցանցում առա-

ջացող հզորության կորուստների հավասարակշռության պայմանը: 
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1.2. 6-10. ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ԿԵՏԵՐ (ԲԿ) ԵՎ 

ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ (ՏԵ) 
 

Ենթակայանները և բաշխիչ կետերը, որպես կանոն, նախագծվում են, 

հաշվի առնելով դրանց շահագործումն առանց մշտական հերթապահ 

անձնակազմի, ինչպես արդյունաբերական ձեռնարկությունների, այնպես 

էլ քաղաքային բաշխիչ ցանցերի համար` կիրառելով ավտոմատիկայի, 

ազդանշանային, հեռակառավարվող սարքավորումներ` վթարային ան-

ջատումների համար և այլն: Ղեկավարման վահանները նախատեսվում 

են միայն այլ ենթակայանների սնող գլխավոր բաշխիչ կետերում (ԳԲԿ) 

հանգուցային ենթակայանների համար: 

Զգալի տնտեսման նպատակով խորհուրդ է տրվում ՏԵ-երը կատարել 

առանց ուժային անջատիչների: 

Մինչև 1000կՎԱ հզորությամբ տրանսֆորմատորները միանում են 

ՏԵ-ի հավաքական դողերին կամ միայն բաժանիչներով (Հկ) և ապահո-

վիչներով (կԽ), կամ բեռի Թծկ-16 կամ Թծկ-17 անջատիչների միջոցով  

6-20կՎ լարման ՓԲՍ-երը հիմնականում իրականացվում են հետևյալ 

սխեմաներով. 

1. Դողերի մեկ համակարգ` առանց ռեակտորների,  

2.Դողերի մեկ համակարգ` գծերի վրա խմբային կամ անհատական 

ռեակտորներով (կարճ միացման հոսանքների զգալի արժեքներով կա-

յանների և խոշոր ենթակայանների համար հոսանքասահմանափակիչ 

ռեակտորներ), 

3. Դողերի մեկ համակարգ` գծերի վրա առանց ռեակտորների, 

4. Դողերի մեկ համակարգ` գծերի վրա անհատական ռեակտորներով: 

ԲԿ-երի շինության տարածքներում սարքավորումները տեղաբաշխ-

վում են երկու եղանակով. 

1.Միաշարք սեկցիավորված; 

2. Երկշարք տեղակայում: 

Հիմնականում 6-10ԿՎ բաշխիչ կետերում նախատեսվում են սովորա-

բար ԽՀԿ և ԿԲՍ տիպի բաշխիչ սարքավորումներ` կախված էլեկտրամա-

տակարարման սխեմայից, ենթակայանում տրանսֆորմատորների հզո-
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րությունից և քանակից: Միևնույն ժամանակ սարքավորումների տեղա-

բաշխումը կարող է լինել միաշարք և երկշարք սպասարկմամբ: 

Բաշխիչ կետերը կարող են լինել ինչպես առանձին, այնպես էլ 

տրանսֆորմատորային ենթակայանների հետ համատեղված: 

Երկրորդ տարբերակն ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ տնտեսա-

կան տեսանկյունից առավել նպատակահարմար է: 

Տրանսֆորմատորային ենթակայանները և բաշխիչ կետերն ըստ շի-

նարարական իրականացման մասի կարող են լինել երեք տիպի. 

1. առանձին կառուցված 

2.կից կառուցված  

3.շինության մեջ ներկառուցված 

Կոմպլեկտային տրանսֆորմատորային ենթակայանների (ԿՏԵ) ի 

հայտ գալուց հետո արդյունաբերական ձեռնարկությունների և խոշոր 

էներգետիկական օբյեկտների համար հնարավորություն ընձեռնեց ար-

տադրամասերի և այլ կառույցների տարածքներում ԿՏԵ-երի բաց տեղա-

կայման համար: 

Ենթակայաններն իրենց հերթին կարող են լինել. 

1.առանց 6-10կՎ-ի ԲՍ-երի միատրանսֆորմատորանոց` փակուղային 

2.նույնը`10կՎ-ի ԲՍ-երի տեղակայմամբ` տարանցիկ 

3.առանց 10կՎ-ի ԲՍ-երի` երկտրանսֆորմատորանոց  

4. նույնը`10կՎ-ի ԲՍ-երով 

5. նույնը` որպես հանգուցային ԲԿ ընդլայնված 10կՎ-ի ԲՍ-ով  

Գյուղական պայմանների համար նախատեսվում են մինչև 400կՎԱ 

հզորությամբ կայմային տիպի ՏԵ-եր: Վերջին տարիներին, հիմնականում 

սկսած 70-ական թվականներից, լայնորեն կիրառվում են ԿՏԵ-ներ` գործ-

նականում բոլոր լարումների համար (տես ներքևում): 

Կոմպլեկտային տրանսֆորմատորային ենթակայանները (ԿՏԵ) լայն 

կիրառում են ստացել արդյունաբերական ձեռնարկություններում, Ավելի 

ուշ միայն որոշ դեպքերում դրանք օգտագործվեցին նաև քաղաքային 

էլեկտրացանցերի, խոշոր հանրային-կենցաղային կառույցների և այլ 

ոլորտներում էլեկտրամատակարարում ապահովելու համար: 
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Ինչպես վերը նշվեց, ենթակայանի տիպի ընտրությունը կախված է 

էլեկտրամատակարարման սխեմայից, հատկապես. փակուղային ենթա-

կայան, տարանցիկ գլխավոր ԲԿ-ով, մեկ կամ երկու տրանսֆորմատորա-

նոց և այլն (տե°ս նկարները): 

Վերոհիշյալ սարքավորումների, կառույցների ու շինությունների շա-

հագործման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել ՏՇԿ-ի բոլոր պա-

հանջները (ՏՇԿ տեխնիկական շահագործման կանոններ-կՏԵ-ն). 

ԿՏԵ-երը կիրառելի են արդյունաբերական ձեռնարկությունների ար-

տադրամասերի համար` նորմալ միջավայրով, չոր կամ չհրկիզվող (չվառ-

վող) լցանյութով, որպես կանոն, տեղակայվում են բաց և կատարում են 

ցանցկեն ցանկապատում: 

Յուղային տրանսֆորմատորներով ԿՏԵ-երը ցանկապատում են (հրա-

կայուն) պատով կամ հրակայուն միջնորմներով, ընդ որում, տրանսֆորմա-

տորների հզորություններն ընտրվում են ոչ ավելի 3200կՎԱ, և տրանսֆոր-

մատորների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս 10մ-ից: 

Բաքային անջատիչներով (յուղալեցուն) ԿԲՍ-ները խորհուրդ է 

տրվում տեղակայել առանձին շինություններում: Արտադրամասերում 

տեղակայման համար պետք է կիրառվեն բոլոր հոսանքատար մասերի 

հոծ (ամբողջապես) փակված ԿԲՍ-եր և ԿՏԵ-եր: 

Խոնավ, փոշոտ և այլ շինություններում, որոնցում առկա է ոչ բարե-

նպաստ միջավայր, ինչպես նաև արտաքին օդափոխության դեպքում կի-

րառվում են հատուկ խտացումներով ԿԲՍ-եր և ԿՏԵ-եր: 

Որպես կանոն, գլորվող-շարժական սայլակներով ԿՏԵ-երի և ԿԲՍ-

ների նախագծման ժամանակ, շահագործման թեթևացման համար նա-

խատեսվում է երկկողմանի սպասարկում: 

Շինություններում միջանցքների չափերի որոշման համար(հաշվի են 

առնում նորմերն ու կանոնները) պետք է պահպանվեն նրանց սպասարկ-

ման հարմարավետության կանոնները, ինչպես նաև տեղաշարժման, 

շրջանցման, ստուգման և զննման: 

Առանձին շինություններում տեղակայման ժամանակ միջանցքների 

նվազագույն լայնությունը որոշում են ելնելով ԿԲՍ-ի գլորվող-շարժական 
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սայլակի կամ էլ գույքային սայլակի երկարությունից (ՑԼ ԲՍ), մինչև 

1000Վ-ի մեծ հոսանքների ավտոմատների տեղափոխման համար: 

Այդ երկարությանը գումարվում է 0.8մ ԿԲՍ-ի և ԿՏԵ -ի միաշարք տե-

ղակայման դեպքում և 1մ` երկշարք տեղակայման դեպքում:Ետևի կողմից 

միջանցքը ինչպես ԿԲՍ-ի, այնպես էլ ԿՏԵ-ի համար ընդունվում է ոչ պա-

կաս, քան 0.8մ: ԿԲՍ-ի և ԿՏԵ-ի շինությունների բարձրությունն ընտրվում 

է՝ ելնելով հավաքական դողերի և ռելեական և այլ սարքավորումների նո-

րոգման և զննման իրականացման հնարավորությունից: 

ԿԲՍ-ի և ԿՏԵ-ի առավելագույնս բարձր վերին մասերի մինիմալ հե-

ռավորությունը մինչև առաստաղն ընդունվում է 1մ և 0.5մ` մինչև հեծան: 

ԲՍ-երում ԿՏԵ-երի արտաքին տեղակայումն իրականացվում է պլա-

նավորված հարթակի վրա` պլանավորված մակարդակից ոչ պակաս քան 

0.2մ բարձրության վրա:  

ԿՏԵ-ի տրանսֆորմատորների տակ նախատեսվում է խճի ցանում 

(համաձայն ԷՍԿ-ի), որը կատարվում է յուղի արտահոսքի դեպքում պայ-

թյունը, վթարները բացառելու համար և բաց կրակի առաջացումից խու-

սափելու համար: 

Նախատեսվում են անհրաժեշտ հրդեհային մուտքեր և միջանցքներ, 

տրանսֆորմատորների հարմարավետ տեղաշարժման և տեղափոխման 

հնարավորություն, օդափոխություն` էլեկտրասարքավորումների հովաց-

ման համար օդի հեռացում և այլն: 

Վերը նշված պահանջները և երաշխավորագրերը վերաբերում են 

ինչպես արդյունաբերական ենթակայաններին, այնպես էլ քաղաքային 

էլեկտրացանցերի ենթակայաններին:  
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1.3. 35-110-220 ԿՎ  ՄԻՋԻՆ ԼԱՐՄԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ 

ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ 

 

35կՎ և բարձր լարման բաշխիչ սարքավորումներն իրականացվում են 

փակ ձևով միայն այն դեպքում, երբ օդում պարունակվում են էլեկտրական 

սարքավորումների վրա վնասակար ազդեցություն թողնող նյութեր: 

ԲԲՍ-երի արժեքը ոչ զգալի չափով տարբերվում է ՓԲՍ-ի արժեքից` 

էլեկտրատեխնիկական սարքավորումների ցածր արժեքի հետևանքով, 

բայց մի փոքր ավելի է ԲԲՍ-երի շինարարական մասի արժեքից: 

ՓԲՍ-երի էական թերություններից է շինարարական աշխատանքնե-

րի կատարման բարդությունը և դրանց մեծ ծավալը: 

Միևնույն ժամանակ փակ ԲՍ-երն ապահովում են սարքավորումնե-

րի շահագործման և աշխատանքի համար լավագույն պայմաններ: ԲԲՍ-

երի և ՓԲՍ-երի շինարարությունների կառույցները, որպես կանոն, կա-

տարվում են երկաթբետոնե հավաքական կոնստրուկցիաներից: 

ԲԲՍ-երի և ՓԲՍ-երի դողավորումը, որպես կանոն, կատարվում է ալ-

յումինից կամ պողպատալյումինից, բացառիկ դեպքերում` պղնձից: 

35 և 110կՎ-ի ԲԲՍ-երի համար հաճախ կիրառվում է ալյումինե կամ 

պողպատալյումինե դողավորում: 

ՓԲՍ-երը հիմնականում կատարվում են չջեռուցվող, ՓԲՍ-երում նա-

խատեսվում է վթարային օդափոխություն, որի առկայությունը պայմա-

նավորված է ՓԲՍ-ում յուղի այրման հետևանքով առաջացած գազերի հե-

ռացմամբ: 

Բացի այդ, նախատեսվում է ԲՍ ամբողջ տարածքով յուղի տարածու-

մը կանխող սարքավորումներ. դրանք խցերի շեմերն են, ոչ ՓԲՍ-ի տա-
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րածքում յուղահեռացման խողովակները և հակահրդեհային միջոցա-

ռումները: 

Կայանների և ենթակայանների ԲԲՍ-երի և ՓԲՍ-երի բաշխիչ սար-

քավորումները բնութագրվում են նոմինալ լարմամբ, գեներատորների 

կամ տրանսֆորմատորների քանակով և հզորությամբ, դեպի ցանց տրվող 

հզորությամբ, գծերի քանակով, աշխատանքի ռեժիմով և զարգացման հե-

ռանկարներով: 

Այս դրությունից ելնելով, առանձին ԲՍ-երի նկատմամբ ի հայտ են գա-

լիս ոչ միատեսակ պահանջներ, և, հետևաբար, ոչ միատեսակ սխեմաներ: 

Միացումների փոքր թվի դեպքում կիրառում են գտել պարզեցված 

սխեմաներ: 

Ցանկացած շինարարություն, որը վերաբերում է ցանկացած օբյեկտի, 

այդ թվում նաև էներգետիկական և էլեկտրատեխնիկական, ինչպես վերը 

նշվեց, սկսվում է նախագծից, և նախագծվող ԲՍ-ին և նրան համապա-

տասխանող սխեմայի կառուցմանը ներկայացվող պահանջների գնա-

հատմամբ ճարտարագետ-նախագծողի կողմից: Վերը նշվածը հետագա-

յում ապահովում է մոնտաժային աշխատանքների ինչպես արտադրակա-

նացումն ու տնտեսավետությունը, այնպես էլ թեթևացնում է սարքավո-

րումների և օբյեկտի շահագործումը: 

 

1.4. ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (ԲՍ) 

 

Բաշխիչ սարքվածքները սարքավորումների և կառույցների համա-

կարգ են, որոնք նախատեսված են էլեկտրաէներգիայի ընդունման և 

բաշխման համար: Դրանք լինում են բաց և փակ: Լայն տարածում են 

ստացել լրակազմ բաշխիչ սարքավորումները շինությունների ներսում և 
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բացօթյա տեղակայման: Դրանք արտադրվում են ստացիոնար և դուրս 

հրման եղանակով տեղադրման համար և առաքվում են հավաքված կամ 

հավաքմանը լիովին պատրաստ վիճակում: 

Հերմետիկացված բաշխիչ սարքվածքներում, որպես մեուսսացնող և 

աղեղմարող միջավայր, օգտագործվում է էլեգազ: 

Բաշխիչ սարքվածքների սարքավորումների նկատմամբ ներկայաց-

վում են հետևյալ պահանջները. 

1.  (ԲՍ) սարքավորումներն իրենց անվանական տվյալներով պետք է 

բավարարեն ինչպես նորմալ ռեժիմների, այնպես էլ կարճ միացման (ԿՄ) 

ռեժիմների աշխատանքային պայմաններին: Նորմալ ռեժիմի պայմաննե-

րում հաղորդիչների տաքացումը հոսանքով չպետք է գերազանցի նորմերով 

հաստատված արժեքները: Այդպիսով ապահովվում է հոսանքատար մասե-

րի հուսալի աշխատանքը,և երաշխավորվում է մեկուսացման ծառայության 

տնտեսապես արդարացված ժամկետը, ինչը բացառում է նրա արագացված 

ջերմային ծերացումը: ԿՄ ռեժիմում ԲՍ սարքավորումը պետք է ունենա 

ջերմային և էլեկտրադինամիկական անհրաժեշտ կայունություն, այսինքն` 

այն պետք է հուսալիորեն դիմանա էլեկտրադինամիկական ուժերի ազդե-

ցությանը և ԿՄ հոսանքներով կարճատև տաքացմանը: 

2.  Սարքավորման մեկուսացումը պետք է համապատասխանի ցան-

ցի անվանական լարմանը և դիմանա շահագործման ժամանակ հնարա-

վոր` փոխարկման և մթնոլորտային գերլարումների հետևանքով լարման 

տատանումներին: Մեկուսացված կառուցվածքների հուսալի շահագործ-

ման կարևորագույն պայմաններն են` մեկուսացման մաքրության պահ-

պանումը` պարբերաբար մեկուսիչները մաքրելու եղանակով, մեկուսիչ-

ները ջրամերժ հատկություն ունեցող մածուկներով երեսպատումը, իսկ 
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փակ ԲՍ-ի համար` շենքերը փոշու և վնասակար գազերի ներթափանցու-

մից պահպանումը: 

3.  Սարքավորումը պետք է հուսալի աշխատի այն թույլատրելի գեր-

բեռնվածությունների ժամանակ, որոնք չեն հանգեցնում վնասվածքների և 

ծառայության ժամկետի նվազեցմանը: 

4. ԲՍ արտադրական շենքերը պետք է լինեն հարմարավետ և ան-

վտանգ անձնակազմի կողմից սարքավորումների սպասարկման, ինչպես 

նաև վերանորոգման աշխատանքների ժամանակ: 

5.  Փակ ԲՍ-ի տարածքներում ջերմաստիճանային ռեժիմը և օդի խո-

նավությունը պետք է այնպես կարգավորվեն, որ մեկուսիչների վրա ցող 

չառաջանա: Ջերմաստիճանը փակ ԲՍ-ում չպետք է գերազանցի 40oC: Տա-

րածքներում պետք է ապահովվի բավականաչափ արդյունավետ օդափո-

խություն: Օդափոխության անցքերը պետք է ունենան մետաղական ցան-

ցեր: Փակ ԲՍ-ի պատուհանները պետք է փակված կամ ցանցերով պաշտ-

պանված լինեն, իսկ պատերի կամ խցերի անցքերն ու ելուստները լինեն 

փակված` կենդանիների և թռչունների ներսում հայտնվելու հնարավո-

րության բացառման համար: Կտուրը պետք է պահպանվի սարքին վիճա-

կում: Հատակը պետք է ներկված լինի` բետոնի փոշու առաջացումը կան-

խելու համար: Գլորվող (հրվող) սայլակներով լրակազմ ԲՍ-ի շենքերի 

հատակները պետք է լինեն ուժեղացված (բարձրացված) ամրությամբ և 

ունենան մետաղական ուղղորդիչներ` սարքավորումներով սայլակների 

դուրս գլորման համար: 

6.  ԲՍ-ները պետք է համալրված լինեն աշխատանքային և վթարա-

յին էլեկտրական լուսավորությամբ: Լուսավորող ամրանը պետք է այն-

պես տեղադրվի, որ ապահովված լինի նրա անվտանգ շահագործումը: 
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Հավաքող հաղորդաձողերի տարածքներում, կառավարման միջանցքնե-

րում, ռեակտորների, անջատիչների, փոխարկիչների խցերում, լրակազմ 

ԲՍ-ում աշխատանքային տեղերի լուսավորությունը շիկացման լամպերի 

օգտագործման դեպքում պետք է լինի 30 լք ից ոչ պակաս , և 10 լք` 35 կՎ և 

բարձր բաց ԲՍ-ում: 

7.  Անձնակազմի կողմնորոշման համար բոլոր սարքավորումները և, 

հատկապես, փոխարկող սարքերի շարժաբերները պետք է նիշավորվեն 

հստակ աչքի ընկնող գրառումներով, որոնք նշում են սարքավորման ան-

վանումը և գրառմանը վերաբերող էլեկտրական շղթայի կարգավարա-

կան անվանումը: ԲՍ-ներում անթույլատրելի է հաղորդաձողերի բաժա-

նիչների շարժաբերների բռնալծակների ոչ տիպային (տվյալ ԲՍ-ին ոչ 

բնորոշ) դասավորությունը, օրինակ, երբ, որոշ բաժանիչներ անջատվում 

են բռնալծակների դիրքի` դեպի վերև, իսկ մի մասինը` դեպի ներքև փո-

փոխմամբ: Անջատիչները և դրանց շարժաբերները, բաժանիչները, խզիչ-

ները, կարճ միացուցիչները և ստացիոնար հողակցիչները պետք է ունե-

նան <<Անջատված է>> և <<Միացված է>> դիրքերի ցուցիչներ: 

8.  ԲՍ-ի տարածքներում պետք է լինեն անվտանգության տեխնիկա-

յի պահանջների ապահովման համար նախատեսված գույք և հրդեհաշիջ-

ման միջոցներ:  

 

1.5. ԲՍ-Ի ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

ԲՍ-ի և ենթակայանի դիրքերն ու սխեմաները որոշվում են օբյեկտը 

նախագծելիս՝ անկախ այն հանգամանքից, թե դա արդյունաբերական 

ձեռնարկությու՞ն է, քաղա՞ք, բնակելի տարա՞ծք (թաղամաս) կամ առան-

ձին կառույցներ (օբյեկտ)` հյուրանոց, թատրոն, ունիվերսամ և այլն: 
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Բոլոր թվարկված դեպքերում նախագծի (բանվորական գծագրերի) կա-

տարման համար էլեկտրամատակարարման կազմակերպությունից պատ-

վիրատուն ստանում է տեխնիկական պայմաններ, որոնցում նշվում են.  

1. էլեկտրամատակարարման աղբյուրը  

2. միացման համար թույլատրվող հզորությունը  

3. հզորության մինիմալ գործակից( cos φ)  

4. նախագծվող (կառուցվող) ձեռնարկության կենտրոնական բաշխ-

ման կետում կամ բաշխման կետում (ՃՀկ, Հկ) պահեստային բջիջների 

առկայության անհրաժեշտությունը և այլն: 

Նախագծային կազմակերպությունը ստանալով նախագծման պայման-

ները և վերը նշված տվյալները՝ անցնում է հզորության հաշվարկային բևեռ-

ների, տրանսֆորմատորների և ենթակայանների հզորության ու քանակի, 

ինչպես նաև բարձր և ցածր լարման կողմերում կոնդենսատորային մարտ-

կոցների տեղադրման անհրաժեշտության և նրանց  քանակի որոշմանը, 

վերջինս էապես ազդում է ենթակայանների ընդհանուր սպառվող հզորու-

թյան և նրանց սնող մալուխների ու հաղորդալարերի կտրվածքի վրա: 

Հաշվի առնելով, որ մյուս բաժիններում էլեկտրամատակարարման, 

սխեմաների կառուցվածքի և ավտոմատացման հարցերը ներկայացվում 

են բավականին մանրամասն, մենք կդիտարկենք ընդհանուր էլեկտրա-

մատակարարման համակարգի առանձին տարրերը: 

Տվյալ ուսումնական ձեռնարկում կդիտարկվեն բաց և փակ ենթակա-

յանների ու ԲՍ-ների հիմնական էլեկտրասարքավորումների նախա-

գծման, մոնտաժման և շահագործման հարցերը:  
 

1.6. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲԲՍ-Ի ԵՎ ՓԲՍ-Ի ՄԱՍԻՆ 
 

Բաշխիչ սարք է կոչվում էլեկտրական էներգիայի ընդունման և 

բաշխման համար ծառայող էլեկտրական սարքավորումը, որն իր մեջ 

պարունակում է կոմուտացիոն ապարատներ, հավաքական և միացնող 

դողեր (անհրաժեշտության դեպքում նաև օժանդակ սարքավորումներ` 

կոմպրեսորային, ակումուլյատորային, յուղատնտեսություն և այլն), ինչ-

պես նաև պաշտպանության, ավտոմատիկայի սարքավորումներ և չափիչ 

սարքեր:  
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ՓԲՍ փակ տիպի բաշխիչ սարքավորում, որտեղ բոլոր սարքերը տե-

ղադրված են շենքում: Ընդ որում, ՓԲՍ-ն կարող է լինել 6-10, 35, 110, 220 և 

ավելի կՎ լարման: 

ԲԲՍ - բաց տիպի բաշխիչ սարք, որտեղ բոլոր կամ հիմնական սար-

քավորումները տեղադրված են բացօթյա: 

ԿԲՍ կոմպլեկտային բաշխիչ սարք` սարքավորում, որտեղ բոլոր 

սարքերը գտնվում են փակ պահարաններում, ինչը նպաստում է ԲՍ-րի 

արագացված տեղադրմանը: 

ԿԲՍ-ն թողարկվում է երկու տիպի` 

ա. ԽհԿ-միակողմանի սպասարկման կոմպլեկտային ստացիոնար 

ԲՍ (միայն ներքին տեղադրման համար) 

բ. ԿԲՍ - ԲՍ-ր, որոնցում հիմնական սարքերը հիմնականում տեղա-

դրված են սայլակի վրա, ինչը արագ վերանորոգման, ինչպես նաև համա-

նման այլ սայլակով լրիվ փոխարինման հնարավորություն է տալիս: 

Գոյություն ունեն ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին տեղադրման 

ԿԲՍ-ի պահարաններ: 

Մինչև վերջին 10 տարին համալրում էին հիմնականում ԹԾթ անջա-

տիչով, ԿԲՍ-ն` ԹԾթ-10 անջատիչով: 

Նշված ԲՍ-ն ունեն սկզբունքային սխեմաների բավականին լայն սպեկտր:  

Արդի ժամանակներում ստեղծված են ամենաժամանակակից “էլեգազա-

յին, ինչպես նաև վակուումային անջատիչներ” (բոլոր լարումների համար): 
 

1.6.1. ԲԱՑ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (ԲԲՍ) 

ԲԲՍ -բաց տիպի բաշխիչ սարքավորում, որտեղ բոլոր կամ հիմնա-

կան սարքավորումները տեղադրված են բացօթյա: Արտաքին տեղակայ-

ման համար նախատեսված էլեկտրական սարքավորումները տարբեր-

վում են ներսում` փակ տարածքներում, տեղակայման համար նախա-

տեսված համապատասխան սարքավորումներից, հիմնականում մեկու-

սիչների կառուցվածքով: Ձմռանը յուղի մածուցիկության անթույլատրելի 

ավելացումը կանխարգելելու նպատակով մեծածավալ յուղային անջա-
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տիչներում նախատեսված են յուղի տաքացման սարքվածքներ: Նույնը 

վերաբերում է անջատիչների շարժաբերներին, օդային անջատիչների 

կառավարման պահարաններին և այլն: 

Բաժանիչները, խզիչներն ու կարճ միացուցիչներն այնպես են նախա-

գծվում, որ սառցակեղևի առկայության դեպքում ապահովված լինի դրանց 

նորմալ աշխատանքը: Արտաքին տեղակայման համար նախատեսված 

էլեկտրական սարքավորումների արժեքների տարբերությունը փոքր է: 

35…110 կՎ և բարձր լարման դեպքում արտաքին սարքվածքները ցածր են 

համապատասխան ներքին սարքվածքների արժեքից` շինարարական 

աշխատանքների փոքր ծավալի հետևանքով: Արտաքին սարքվածքների 

հիմնական թերություններն են` զբաղեցրած համեմատաբար մեծ տա-

րածքը և մեկուսիչների փոշոտվելը: 

Արտաքին սարքավորումներում սարքերը, հատկապես ծանրները, 

տեղադրվում են հնարավորինս ցածր, որպեսզի դյուրին դարձնեն սպա-

սարկումը, և միաժամանակ բացառեն հոսանքատար մասերի հետ պա-

տահական հպման հնարավորությունը` առանց ցանկապատման: 

110…220կՎ մեծածավալ յուղային անջատիչները կարող են տեղադրվել 

0,6…0,8մ բարձրությամբ հիմքերի վրա, քանի որ ներանցիչներն ու ամ-

րակներն անհասանելի բարձրության վրա են գտնվում: Փոքրածավալ յու-

ղային և օդային անջատիչները, բաժանիչները, հոսանքի և լարման չա-

փող տրանսֆորմատորները տեղադրվում են պողպատյա և երկաթբետո-

նե հիմքերի վրա, որոնց բարձրությունը (2…4,5 մ) որոշվում է մարդկանց 

անվտանգության ապահովման պայմաններից, ինչպես նաև վերանորոգ-

ման և մոնտաժման աշխատանքների ժամանակ անհրաժեշտ տրանս-

պորտային և ամբարձիչ մեքենաների եզրաչափից ելնելով: ԲՍ-ի տարած-
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քում ծանր սարքավորումների (ուժային տրանսֆորմատորներ, շունտա-

վորող ռեակտորներ, անջատիչներ) տեղափոխման համար նախատես-

վում են բետոնե ավտոյի և երկաթուղային ճանապարհներ: 

 

1.6.2. ՓԱԿ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ (ՓԲՍ) 

 

ՓԲՍ -փակ տիպի բաշխիչ սարքավորում` որտեղ բոլոր սարքերը տե-

ղադրված է շենքում: Ընդ որում, ՓԲՍ-ը կարող են լինել 6,10, 35, 110, 220 

կՎ լարման և ավելի:  

Մեծ թվով միացումներով սարքվածքների համար կառուցվում են հա-

տուկ շենքեր, որոնց չափերն ընտրվում են ելնելով էլեկտրական գծա-

պատկերներից և սարքավորումների եզրաչափերից: Որոշակի պայման-

ներում ԲՍ-ները կարող են տեղակայվել արտադրական շենքերի հատ-

վածամասերում: 

ԲՍ-ի շենքերը կառուցվում են տիպային պատրաստի երկաթբետոնյա 

տարրերից` սյուներ, հեծաններ, ծածկի սալեր, պատերի պանելներ և 

այլն: Շենքերը չեն ջեռուցվում, բայց ունեն օդափոխության կարիք, քանի 

որ ապարատներից ու հոսանքատարներից անջատվում է զգալի քանա-

կության ջերմություն: Սովորաբար կիրառվում է բնական օդափոխությու-

նը: Շենքերում, որտեղ անջատվում է մեծ քանակությամբ ջերմություն 

(ռեակտորների խցեր, ուժային տրանսֆորմատորներ), ինչպես նաև 

բարձր ջերմաստիճանային տեղանքներում տեղակայվում են քարշային 

օդափոխիչներ: 

Ղեկավարվելով հարմարության և անվտանգ շահագործման պայ-

մաններով`ապարատների առանձին միացումները տեղաբաշխվում են 

փակ կամ բաց խցերում: Փակ խցերում գտնվող բոլոր սարքերը միասին 
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անվանում են լրակազմ բաշխիչ սարքավորում, ինչը նպաստում է ԲՍ-ի 

արագացված տեղադրմանը: 

ԿԲՍ-ն արտադրվում է երկու տիպի` 

ա) ԽհԿ-միակողմանի սպասարկման լրակազմ՝ ստացիոնար ԲՍ 

(միայն ներքին տեղադրման համար) 

բ) ԿԲՍ- լրակազմ բաշխիչ սարքավորում, որոնցում հիմնական սար-

քերը գլխավորապես տեղադրված են սայլակի վրա, ինչը արագ վերանո-

րոգման, ինչպես նաև համանման այլ սայլակով լրիվ փոխարինման հնա-

րավորություն է տալիս: 

Գոյություն ունեն ինչպես ներքին ԿԲՍ, այնպես էլ արտաքին տեղա-

դրման ԿԲՍ-ի պահարաններ: 

Մինչև վերջին 10 տարին ԽհԿ-ն համալրում էին հիմնականում ԹԾթ 

և ԽՀձ-ն` ԹԾթ-10 յուղային անջատիչներով: Խցերը տեղադրվում են շա-

հագործման միջանցքներում: Սպասարկման միջանցքների լայնությունը 

պետք է ապահովի սարքավորման տեղափոխման և սպասարկման հար-

մարավետություն: 

Սարքավորումների միակողմանի տեղաբաշխմամբ միջանցքների 

նվազագույն լայնությունը` անջատիչների և բաժանիչների շարժաբերնե-

րի առկայության դեպքում, սահմանվում է 1,5 մ, իսկ շարժաբերների բա-

ցակայության դեպքում` 1,0 մ: Սարքավորումների երկկողմանի տեղա-

բաշխմամբ միջանցքների նվազագույն լայնությունը սահմանվում է հա-

մապատասխանաբար` 2,0 և 1,2 մ: 

Կախված խցերի չափերից, տեղակայվող սարքավորումներից` ԲՍ-ի 

բաժանարար պատերը կառուցվում են երկաթբետոնից կամ տուֆ քարից: 

Գործածվում են նաև երկաթյա հիմնակմախքով խցեր, որոնց բաժանարար 
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պատերը կարող են լինել երկաթյա թիթեղ ասբեստացեմենտային (այժմ չի 

կիրառվում) կամ գիպսաձույլ սալեր, պայմանով, որ նշված սալերը հնարա-

վոր լինի կտրել կամ գայլիկոնել: Խցերի հիմնակմախքները, ցանկապատերը 

պատրաստվում են մասնագիտացված կազմակերպություններում, ինչը 

արագացնում է ԲՍ-ի շինարարության ընթացքը: Տեղում տեղադրվում են 

ապարատները, մեկուսիչները, հոսանքատարերը և այլն: 

Փոքր չափերի ապարատներով 6…10կՎ ԲՍ-երը կարող են պատ-

րաստվել և տեղափոխվել կառուցման վայր` տեղադրված ապարատնե-

րով, մեկուսիչներով և հաղորդիչներով: Այս դեպքում էլեկտրամոնտաժ-

ման աշխատանքների ծավալները տեղում լինում են ոչ մեծ: ԲՍ-ի կա-

ռուցման հետագա կատարելագործման աստիճանը գործարանում պատ-

րաստված լրակազմ սարքվածքներն են, որոնք պատրաստի բջիջներով 

տեղափոխվում են տեղակայման վայր` ռելեական պաշտպանության, չա-

փիչ և կառավարման սարքերով: 

 

1.7 ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

1.7.1. 6/0.4 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ 

ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ 

 

Տվյալ աշխատանքում դիտարկվում է ՓՀԷԿ, որտեղ տեղադրված են 2 

հիդրոագրեգատ` այդ թվում 2 տուրբին, 2 գեներատոր 6/0.4 լարման 

տրանսֆորմատոր և այլ օժանդակ սարքավորումներ: Տեղակայանքի աշ-

խատանքի ժամանակ կարող են առաջանալ երևույթներ, որոնք վտանգա-

վոր են ներսում աշխատող անձնակազմի առողջության և կյանքի համար: 

Այդ վտանգավոր երևույթների շարքին է դասվում հոսանքահարումը: 
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Էլեկտրաանվտանգության նպատակով տեղակայանքի բոլոր գեներա-

տորները, տրանսֆորմատորները և հոսանքով սնվող այլ մեքենաներ 

ապահովված են կանխող համապատասխան միջոցներով` պաշտպանա-

կան հողանցումով: 

Պաշտպանական հողանցումն իրենից ներկայացնում է մեքենաների 

ոչ հոսանքատար մետաղական մասերի միացումը հողին, որն իրագործ-

վում է հողանցիչների և հատուկ հաղորդիչների միջոցով: 

Հողանցման հետևանքով նվազում է էլեկտրատեղակայանքների մե-

տաղական այն մասերի լարումը հողի նկատմամբ, որոնք հոսանքի տակ 

են ընկել մեկուսիչի ծակվելու (վնասվելու) պատճառով: 

Նման դեպքում էլեկտրասարքավորմանը հպվելու դեպքում անձնա-

կազմին պաշտպանելու նպատակով իրականացվող հողանցումն այնպես 

է հաշվարկվում, որ այն ապահովի մարդու մարմնով անցնող հոսանքի 

օրգանիզմի համար անվտանգ մեծությունը: Հողանցված մեքենայի իրա-

նին հպվելիս <<իրան-հող>> էլեկտրական շղթային մարդը միանում է զու-

գահեռ կերպով, և մարդու օրգանիզմի էլեկտրահաղորդականությունը 

շատ ավելի փոքր է, քան հողանցման սարքինը: Հետևաբար՝ օրգանիզմով 

անցնող հոսանքի մեծությունը համապատասխանաբար փոքր է: 

Պաշտպանական հողանցման ենթակա են հաստոցների հենոցները, 

էլեկտրական մեքենաների, տրանսֆորմատորների ու ապարատների 

իրանները, տեխնոլոգիական սարքավորումների, վերամբարձ և այլ մեքե-

նաների մետաղական իրանները:  

Պաշտպանական հողանցումը  բավականին տարածված և դրա հետ 

մեկտեղ շատ պարզ ու արդյունավետ միջոց է հոսանքահարումից խուսա-
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փելու համար, երբ սարքավորումների ոչ հոսանքատար մետաղական 

մասերը հայտնվում են լարման տակ: 

Ըստ զբաղեցրած տեղի, հողանցման սարքը կարող է լինել դուրս բեր-

ված և եզրագծային: Առաջին տիպի առանձնահատկությունն այն է, որ 

հողանցման սարքը դուրս է բերվում այն տարածությունից, որտեղ տեղա-

դրված են հողանցվող մեքենաները, կամ կենտրոնացվում է այդ նույն մա-

կերեսի մի մասում: Հողանցման այդ սիստեմը, որը երբեմն անվանվում է 

<<կենտրոնացած>>, օգտագործվում է հողանցման փոքր հոսանքների առ-

կայության դեպքում, երբ հնարավոր է ապահովել հետևյալ պայմանը`   

Iհ*Rհ≤Uթույլատրելի, 

որտեղ Iհ –ը հողանցման հոսանքի ուժն է, իսկ Rհ –ը՝ հողանցման դի-

մադրությունը: Այս ձևն օգտագործվում է նաև այն դեպքում, երբ արտա-

դրական տարածության մեջ հողանցիչների տեղադրում հնարավոր չէ: 

Այս մեթոդի հիմնական թերությունն այն է, որ հողանցման սարքը հեռու է 

գտնվում հողանցվող մեքենայից, ինչի հետևանքով պաշտպանվող մասի 

հպման գործակիցը կլինի հավասար 1-ի: Այդ պատճառով հողանցման 

սարքի այս ձևն օգտագործվում է միայն կարճ միացման փոքր հոսանքնե-

րի դեպքում և մասնավորապես մինչև 1000 Վ լարում ունեցող սարքավո-

րումներում, որտեղ հողանցման պոտենցիալը չի գերազանցում հպման 

թույլատրելի լարումը:  

Եզրագծային համակարգի դեպքում հողանցիչները դասավորվում են 

հողանցվող մեքենաների զետեղարանի եզրագծով և այդ տարածության 

միջին մասերում: Հողանցիչների ճիշտ դասավորությամբ հնարավոր է 

ստեղծել պոտենցիալների հավասարեցում , որի շնորհիվ հպման և քայ-

լային լարումները հասցվում են մինչև անվտանգ չափերի: 
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Հողանցիչները կարող են լինել բնական և արհեստական: Արգելվում 

է այդ նպատակով օգտագործել այրվող հեղուկների և բռնկվող գազերի, 

ինչպես նաև ժանգից պաշտպանող մեկուսիչ ծածկույթ ունեցող խողովա-

կաշարեր: Բնական հողանցիչները մագիստրալային ժապավենին պետք է 

միացվեն ոչ պակաս, քան երկու տարբեր կետերում: Այն դեպքում, երբ 

չկան փոքր դիմադրությամբ բնական հողանցիչներ, կամ հնարավոր չէ 

դրանց օգտագործումը, պատրաստվում են արհեստական հողանցիչներ: 

Արհեստական հողանցիչները պատրաստվում են պողպատե խողո-

վակներից, անկյունակներից, թիթեղներից կամ օգտագործման համար 

անպետք մետաղական այլ մասերից: Անհրաժեշտության դեպքում դրանք 

մաքրվում են, պղնձապատվում կամ ցինկապատվում և հետո թաղվում 

հողում` պահանջվող խորությամբ: Բնահողի տեսակարար դիմադրու-

թյունը փոքրացնելու նպատակով նրանում ավելացնում են խոնավություն 

պահպանող զանազան նյութեր` փայտածուխ, երկաթարջասպ, կերակրի 

աղ և այլն: Որքան փոքր է հողանցման համակարգի էլեկտրական դիմա-

դրությունը, այնքան ավելի բարձր է նրա արդյունավետությունը: Դրա հա-

մար էլ հողանցման հաշվարկը հանգեցվում է ողջ համակարգի էլեկտրա-

կան դիմադրության որոշմանը: 

Հողանցիչ խողովակի տրամագիծը պետք է լինի 30-50 մմ, իսկ պատի 

հաստությունը 3 մմ-ից ոչ պակաս: Եթե խողովակի փոխարեն օգտագործ-

վում են անկյունակ ներ կամ լայնական այլ հատվածքի ձողեր, ապա նա-

խապես որոշվում է նրանց հատվածքին համազոր խողովակի տրամագի-

ծը: Այսպես, օրինակ` անկյունակի հատվածքին համազոր խողովակի d 

տրամագիծը որոշվում է հետևյալ պարզ առնչությամբ. 

dէ=0.95b, 
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որտեղ ` b-ն անկյունակի կողի լայնությունն է՝ սմ-ով: 

Այն դեպքում, երբ ընտրված մեկ հողանցիչի դիմադրությունը թույլա-

տրելի չափերից մեծ է, կամ անհրաժեշտ է տվյալ տեղամասում կատարել 

պոտենցիալների հավասարեցում, և փոքրացնել քայլային լարումը, ապա 

մեկի փոխարեն վերցվում են մի խումբ զուգահեռ միացված հողանցիչներ, 

որոնք դասավորվում են իրարից 2.5-5 մ հեռավորությամբ: Հողանցման 

համակարգը ճիշտ ընտրելու դեպքում ստացված Rh դիմադրության արժե-

քը պետք է փոքր լինի նորմաներով սահմանված դիմադրությունից: Մինչև 

1000 Վ լարվածության էլեկտրական սարքավորումների համար, եթե 

դրանց սնման աղբյուրը չեզոքը մեկուսացված է, այն ընդունվում է 4 օհմ: 

Ասվածից երևում է, որ հողանցման սիստեմի հաշվարկի համար ան-

հրաժեշտ է իմանալ բնահողի տեսակարար դիմադրությունը, որը սովո-

րաբար որոշվում է չափումների միջոցով: Բնահողի տեսակարար դիմադ-

րությունը փոփոխվում է, կախված խոնավությունից, ջերմաստիճանից, 

խտությունից, բաղադրությունից և այլ գործոններից: Հողանցիչների թիվը 

որոշվում է հետևյալ բանաձևով  

n=Rխ*Kս/Rն*ղ, 

որտեղ ` Kս –ն սեզոնայնության գործակիցն է. հաշվի է առնվում տար-

վա ժամանակներում հողի էլեկտրահաղորդականության կրած փոփո-

խությունը, և որոշվում կամ փորձնականորեն ընտրվում է աղյուսակնե-

րից, Rն-ն մեկ խողովակաձև հողանցիչի նորմաներով երաշխավորված 

թույլատրելի դիմադրության մեծությունն է. 

Rն=4-10 Օհմ 
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ղ-ն խողովակաձև հողանցիչների խմբի օգտագործման գործակիցն է: 

Այս ղ գործակիցը միշտ փոքր է 1-ից, և հաշվի է առնվում հողանցիչների 

փոխադարձ էկրանավորումը:  

 

1.7.2.   6/0.4 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆԻ 

ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԸ 

 

Ցածրացնող ենթակայանը , որը ունի 6/0.4 կՎ լարման երկու տրանս-

ֆորմատորներ և 0.4 կՎ լարման կողմը հողանցված է զրոյով, տեղադրված 

են առանձին մեկհարկանի շենքերում որոնց չափերը տրված են նկ.1.1-ում: 

Որպես բնական հողանցիչ օգտագործվելու է մետաղական տեխնոլո-

գիական կոնստրուկցիա, որը մասամբ գտնվում է հողի մեջ: ԵՎ նրա հաշ-

վարկային դիմադրությունը (հաշվի առած եղանակային փոփոխություն-

ները) կլինի `Rբ=15 օհմ: 

Հողին կարճ միացման հոսանքը հայտնի չէ, բայց հայտնի է 6կՎ լարման 

գծերի երկարությունը: Գծի երկարությունը` Lկ=70կմ և օդային գծի երկարու-

թյունը` Lօդ=65կմ: Ընդունվում է, որ որպես հողանցիչ հանդես կգան ուղղա-

հայաց էլեկտրոդային ձողերը, որոնց երկարությունը` L=5մ և տրամագիծը` 

d=12մմ: Այս ձողերի վերին ծայրերը միացվում են հորիզոնական պողպատ-

յա ժապավենով, որն ունի 4*40մմ հատույթ. այն հողում տեղադրված է L=0.8մ 

խորությամբ: Հողի հաշվարկային տեսակարար դիմադրության արժեքը 

տվյալ տարածքում, որտեղ պետք է իրականացվի հողանցիչի կառուցումը, 

չափումներ իրականացնելու արդյունքում ստացվել է` 

Ուղղահայաց 5 մ երկարությամբ էլեկտրոդի համար ρ =120 օհմ*մ 

Հորիզոնական 50 մ երկարությամբ էլեկտրոդի համար ρ =176 օհմ*մ  
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Հողի կարճ միացման հաշվարկային հոսանքը 6կՎ լարման կողմում 

կորոշենք հետևյալ բանաձևով. 

Iհ= U/ 350*(35Lկ+Lօդ)= 6/350*(35*70+65)=43Ա: 

Հողանցիչի անհրաժեշտ դիմադրությունը կլինի` 

Rհ=125/ Iհ=125/43=2.9 օհմ 

Հողանցիչի անհրաժեշտ արհեստական դիմադրությունը` 

Rարհ. =Rբ* Rհ/( Rբ- Rհ) =15*2.9/(15-2.9) =3.6 օհմ 

Որպես հողանցիչի տիպ ընտրում ենք եզրագծայինը, որը տեղակայված 

է ենթակա յանի ամբողջ պարագծով: Հողանցիչի նախնական սխեման բե-

րում և տեղադրում ենք ենթակայանի հատակագծի մեջ իր հիմնական չափե-

րով (նկ.1.1): Դրա հետ մեկտեղ ուղղահայաց էլեկտրոդները տեղադրում ենք  

իրարից 5մ հեռավորության վրա: Մենք պետք է ճշտենք հողանցիչի պարա-

մետրերը՝ ստուգիչ հաշվարկի միջոցով: Նկ.1-ից երևում է, որ հորիզոնական 

էլեկտրոդների ընդհանուր երկարությունը՝ L ≈ 50 մ է, իսկ ուղղահայաց էլեկ-

տրոդների քանակը՝ 10-ն է, n =10 հատ:  

Որոշում ենք էլեկտրոդների տարածման հաշվարկային՝ և հորիզոնա-

կան, և ուղղահայաց դիմադրությունները: 

Rուղղ. =(120/2π*5)*(Ln2.5/0.012+1/2Ln4*(3.3+5)/(4*3.3-5))=27.1 օհմ 

Rհոր. =(176/2π*50)*(Ln50*50/0.5*0.04*0.8)=6.7 օհմ 

Հաշվի առնելով , որ մեզ մոտ հողանցման սարքը տեղադրված է եզ-

րագծային սխեմայով, և n =10 հատ, իսկ a/Lուղղ.=5/5=1 , աղյուսակից կունե-

նաք հետևյալ տվյալները: 

ղուղղ. = 0.56 , ղհոր. = 0.36 

Այժմ որոշում ենք մեր կողմից ընտրված խմբակային հողանցիչների 

դիմադրությունը: 
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R= Rուղղ.* Rհոր. /( Rուղղ.* ղհոր. +Rհոր.* ղուղղ.* n) =4.1 օհմ 

Այս դիմադրությունը ստացվում է ավելի մեծ, քան պահանջվում է 

Rարհ-ը (3.6 օհմ). դրա համար որոշում է կայացվում ավելացնել ուղղահա-

յաց էլեկտրոդների քանակը՝ հասցնելով 13-ի: Դրանից հետո նորից օգ-

տվելով աղյուսակի տվյալներից որոշում ենք ղուղղ.-ը և ղհոր.-ը: 

Այս դեպքում ղուղղ.=0.53 , ղհոր.=0.31, իսկ հողանցիչի դիմադրությունը կլինի  ̀

R=27.1*6.7/(27.1*0.31+6.7*13*0.53) =3.33 օհմ 

Այս դիմադրությունը փոքր է պահանջվածից, բայց քանի որ դրանց 

միջև առկա տարբերությունը փոքր է (0.27 օհմ), և այն լավացնում է ան-

վտանգության պայմանները, ապա այս արդյունքն ընդունվում է որպես 

վերջնական:  

 Այսպիսով՝ ծրագրվող եզրագծային հողանցիչը բաղկացած է 13 ուղ-

ղահայաց էլեկտրոդային ձողերից , որոնց երկարությունը 5մ է, տրամա-

գիծը 12մմ: 

 

 

 

 

 

Նկ. 1.1. Տրանսֆորմատորային ենթակայանի հողանցման սխեմա 
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1.8. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

1.8.1. ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐԻ ԿԱՐՃ ՄԻԱՑՄԱՆ ՌԵԺԻՄԸ 

 

Տրանսֆորմատորի կարճ միացումը նրա աշխատանքի այն ռեժիմն է, 

երբ տրանսֆորմատորի երկրորդային փաթույթը փակված է իր վրա և, հե-

տևաբար, 02 U : Եթե տրանսֆորմատորի կարճ միացման դեպքում նրա 

առաջնային փաթույթին մատուցվում է անվանական կամ անվանականին 

մոտ լարում, ապա տրանսֆորմատորի փաթույթներում կարճ միացման 

հոսանքները 10…20 անգամ կգերազանցեն անվանական հոսանքների 

արժեքները, և տրանսֆորմատորը կարող է շարքից դուրս գալ: Այսպիսի 

կարճ միացումն անվանում են վթարային կարճ միացում: Տրանսֆորմա-

տորի կարճ միացման մյուս տեսակը դրա փորձարկումն է կարճ միաց-

ման ռեժիմում (լաբորատոր կարճ միացում): Այն կատարվում է ցածրաց-

ված լարման դեպքում, և նպատակ ունի որոշելու`  

- կարճ միացման լարումը, 

- կարճ միացման կորուստները (հզորությունը): 

Ենթադրենք՝ կարճ միացման դեպքում մենք այնքան ենք իջեցրել լա-

րումը, որ տրանսֆորմատորի փաթույթներով անցնում են անվանական 

հոսանքներ: Այդ լարումը (Uկա) անվանում են կարճ միացման անվանա-

կան լարում (կամ կարճ միացման լարում) և արտահայտում տոկոսներով 

անվանական լարման (U1ա ) նկատմամբ` 

%100%
³

³ 
1U
UU  

Սովորաբար, ÏU  -ն կազմում է 1³U  -ի 5-10%-ը: Կարճ միացման լար-

ման մեծությունը նշվում է տրանսֆորմատորի վահանակի վրա: 
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Կարճ միացման ռեժիմի դեպքում բերված տրանսֆորմատորի լարում-

ների և հոսանքների հավասարումներն ընդունում են հետևյալ տեսքը` 

11ZIEU   1ÏÏ  , (1.1)  

0/
22  ZIE 

2Ï , (1.2) 

021  II   :   (1.3) 

(1.3)-ին կարելի է տալ հետևյալ մեկնաբանություն. քանի որ ÏU -ն 

կազմում է 1³U -ի 5…10%-ը, ապա տրանսֆորմատորի միջուկում հիմ-

նական մագնիսական հոսքը և դրա ստեղծման համար անհրաժեշտ մագ-

նիսաշարժ ուժը ( 10WI  ) այնքան փոքր են, որ դրանք կարելի է անտեսել: 

Կարճ միացման ռեժիմի փոխարինման սխեման ունի հետևյալ տեսքը. 

 

 

Նկ 1.2. Կարճ միացման ռեժիմի փոխարինման սխեման 

Կարճ միացման պարամետրերը` 

21 rrr Ï  , 21 xxx Ï  , 
/
21 ZZZ Ï  (1.4)  

Նկ. 1.2-ի փոխարինման սխեման թույլ է տալիս կառուցել կարճ 

միացման ռեժիմի վեկտորական դիագրամը (նկ.1.3): 
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Նախ կառուցում են 1I վեկտորը, որն ուղղում են օրդինատների 

առանցքի դրական ուղղությամբ, որից հետո կառուցում են լարման ան-

կումները ( 11ZI  և /
21 ZI ), ընդ որում, լարման անկումներն ակտիվ դիմա-

դրությունների վրա ( 11rI և /
21 rI ) համընկնում են 1I  վեկտորի ուղղու-

թյան հետ, իսկ 11xIj  և /
21 xIj  լարման անկումներն առաջ են ընկած վեկտո-

րից 090 -ով: 

Կարճ միացման լարումը որոշվում է ըստ հետևյալ հավասարման` 

   /
2

/
21111

/
2111 jxrIjxrIZIZIU  

Ï   

  

Նկ. 1.3 Կարճ միացման ռեժիմի վեկտորական դիագրամ 

 

Նկատի ունենալով (1.1) հավասարումը կարող ենք գրել, որ` 

ÏrÏaÏÏÏ UUxIjrIU   11 , 

որտեղ ÏaU  -ն և ÏrU  -ն կարճ միացման լարման ակտիվ և ռեակտիվ 

բաղադրիչներն են: 
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Կարճ միացման փորձը կատարվում է հետևյալ կերպ: Երկրորդային 

փաթույթը կարճ է միացվում, իսկ առաջնային փաթույթին մատուցվում է 

այնպիսի իջեցված լարում, որ հոսանքները գտնվեն անվանականի սահ-

մաններում:  

 

Միաֆազ տրանսֆորմատորի համար` 

Ï

Ï
Ï I
U

z   , 
2
Ï

Ï
Ï I

P
r   , 2

Ï
2
ÏÏ rzx   : (1.5) 

Եռաֆազ տրանսֆորմատորի համար, ըստ սարքերի ցուցմունքների, 

որոշվում են Ï·U  գծային լարման ու գծային Ï·I  հոսանքի միջին արժեք-

ները, ինչպես նաև կարճ միացման երեք ֆազերի ÏP հզորությունը: Առաջ-

 

Նկ.1.4 Միաֆազ (ա) և եռաֆազ (բ) երկփաթույթ տրանսֆորմատորների 

կարճ միացման փորձերի սխեմաները 
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նային փաթույթի աստղաձև միացման դեպքում կարճ միացման պարա-

մետրերը մեկ ֆազի համար կլինեն` 

Ï·

Ï·
Ï 3I

U
z   , 

2
Ï·

Ï
Ï I

P
r

3
  , 2

Ï
2
ÏÏ rzx  :  (1.6) 

Քանի որ 1x և 2x -ը որոշվում են օդով փակվող հոսքերով, ապա 

դրանց մեծությունները, ինչպես նաև Ïz -ն և Ïcos -ն, գործնականում, 

կախված չեն ÏU -ից և ÏI -ից: 

 

1.8.2. ԿԱՐՃ ՄԻԱՑՄԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ 

 

Կարճ միացման բնութագրերն ունեն հետևյալ տեսքը. 

 

 

Նկ.1.5. Տրանսֆորմատորի կարճ միացման բնութագիրը 

 

Առաջադրանք 

ա) Փորձի տվյալների հիման վրա հաշվարկել և կառուցել կարճ 

միացման բնութագրերը: 

բ) Կառուցել կարճ միացման լարումների եռանկյունին: 

գ) Բացատրել բնութագրերի տեսքը: 
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1.9 ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

1.9.1. ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒՄԸ ՊԱՐԱՊ ԸՆԹԱՑՔԻ 

ՌԵԺԻՄՈՒՄ 

 

Աշխատանքի նպատակը  

Ուսումնասիրել և հետազոտել տրանսֆորմատորի պարամետրերը և 

կառուցել պարապ ընթացքի բնութագրերը:  

 

Տրանսֆորմատորի պարապ ընթացքի ռեժիմը 

 

Տրանսֆորմատորի աշխատանքի այն ռեժիմը, երբ առաջնային փա-

թույթը միացված է ցանցին, իսկ երկրորդային փաթույթը բաց է ( 02 I ), 

անվանում են պարապ ընթացքի ռեժիմ: 

Այս ռեժիմը թույլ է տալիս հաշվարկային կամ փորձնական ճանա-

պարհով որոշել հետևյալ մեծությունները` 

- տրանսֆորմացիայի գործակիցը, 

- պարապ ընթացքի հոսանքը, 

- պարապ ընթացքի կորուստները: 

Պարապ ընթացքի ռեժիմում բերված տրանսֆորմատորի լարումների 

և հոսանքների հավասարումներն ունեն հետևյալ տեսքը` 

1010110 xIjrIEU    

220 EU   , 01 II  
 
  (1) 

Գծենք պարապ ընթացքի ռեժիմի փոխարինման սխեման: 
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Նկ.1.6. Պարապ ընթացքի ռեժիմի փոխարինման սխեմա 

 

Երկփաթույթ միաֆազ ( 1m ) և եռաֆազ ( 3m  ) տրանսֆորմատոր-

ների պարապ ընթացքի փորձերի սխեմաները բերված են նկ.1.6-ում: 

Տրանսֆորմատորի առաջնային փաթույթը միացվում է սինուսոիդային 

լարմանը, իսկ երկրորդային փաթույթը բաց է: Չափվում են առաջնային 

100 UU   լարումը, 10 II  հոսանքը և 10 PP   հզորությունը, ինչպես նաև 

երկրորդային 20U  լարումը: 

Միաֆազ տրանսֆորմատորի փորձի տվյալներից որոշվում են պա-

րապ ընթացքի լրիվ, ակտիվ և ինդուկտիվ դիմադրությունները. 

0

10
0 I
UZ   , 

2
0

0
0 I

Pr   (2) 

տրանսֆորմացիայի գործակիցը` 

20

10

2

1

U
U

W
Wk      (3) 

և պարապ ընթացքի հզորության գործակիցը` 

010

0
0cos

IU
P

     (4) 

 



	
 

36 
 

 
 

Նկ.1.7. Միաֆազ (ա) և եռաֆազ (բ) երկփաթույթ 

 

Նշենք նաև, որ պարապ ընթացքի հոսանքը ( 0I  ) ունի երկու` ռեակ-

տիվ ( rI0  ) և ակտիվ ( aI0 ) բաղադրիչ:  

Այսպիսով` 

2
0

2
00 ar III   (5) 

Պարապ ընթացքի հոսանքի ռեակտիվ բաղադրիչը ստեղծում է հիմ-

նական մագնիսական հոսքը, իսկ մագնիսական կորուստների հզորու-

թյունը որոշվում է պարապ ընթացքի հոսանքի ակտիվ բաղադրիչով: 

Անվանական լարման դեպքում, 0I -ն կազմում է անվանական հո-

սանքի 1,5…4%-ը: 

Եռաֆազ տրանսֆորմատորների համար երեք ամպերմետրերի և 

վոլտմետրերի ցուցմունքներով որոշվում են 
·0I  գծային հոսանքի և 

·0U

գծային լարման միջին արժեքները, իսկ վատտմետրերի ցուցմունքներով` 
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երեք ֆազերի պարապ ընթացքի PPP 0  հզորությունը: Ֆիզիկական 

իմաստ ունեն միայն այն դիմադրությունների արժեքները, որոնք հաշ-

վարկված են փաթույթի ֆազի համար: Այդ պատճառով պետք է նկատի 

ունենալ փաթույթի միացման սխեման: Առաջնային փաթույթի աստղաձև 

միացման դեպքում. 

 

·

·

0

0
0 3I

U
z   , 

2
0

0
0 3 ·I

Pr   , 
2

0
2
00 rzx    (6) 

Պարապ ընթացքի հզորության գործակիցը` 

 

··

cos
00

0
0 3 IU

P
      (7) 

 

1.9.2. ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐԻ ՊԱՐԱՊ ԸՆԹԱՑՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ 

ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ 

 

Պարապ ընթացքի փորձը սովորաբար կատարվում է 10U -ի մի քանի 

արժեքների համար, սկսած ³UU 3,010 -ից մինչև ³UU 1,110  , և ստացված 

տվյալների համաձայն կառուցվում են պարապ ընթացքի բնութագրերը` 0I , 

0P , 0z , 0r , 0cos f ( 10U ) առնչությությունները (նկ.1.8):  
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Նկ.1.8 Տրանսֆորմատորի պարապ ընթացքի բնութագրերի տեսքը 

 

 Տրանսֆորմատորի պարապ ընթացքի ռեժիմի փոխարինման սխե-

մայի դիտարկումից բխում է, որ 0z , 0r , 0x պարամետրերը հետևյալ դի-

մադրությունների գումարներն են. 

 ÙZZz  10 , Ùrrr  10  , Ùxxx  10 : (8) 

Ուժային տրանսֆորմատորներում 1r  
և 1x դիմադրությունները բա-

վականաչափ փոքր են Ùr -ից և Ùx -ից, հետևաբար` 

ÙZz 0  , Ùrr 0  , 
Ùxx 0 : (9) 

Նույն պատճառով կարելի է ընդունել, որ պարապ ընթացքի 0P  հզո-

րությունը հավասար է տրանսֆորմատորի մագնիսամիջուկում մագնի-

սական կորուստներին: 

Քանի որ ÙZZ 1  , ապա 110 EU   :   (10) 
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Համաձայն պարապ ընթացքի ռեժիմի համապատասխան հավասա-

րումների` կառուցենք այդ ռեժիմին համապատասխանող վեկտորական 

դիագրամը (նկ1.9): 

 

Նկ.1.9 Տրանսֆորմատորի վեկտորական դիագրամը 

 

Վեկտորական դիագրամը կառուցվում է հետևյալ կերպ: Աբսցիսների 

դրական ուղղությամբ տեղադրվում է m  վեկտորը: 21 EE    վեկտորը 

հետ է ընկած մագնիսական հոսքից 090 -ով: Պարապ ընթացքի հոսանքի 

ռեակտիվ բաղադրիչը ( rI 0
 ) համընկնում է m -ի հետ, իսկ ակտիվ բա-

ղադրիչը ( oaI ) առաջ է ընկած նրանից 090  -ով: 10 rI  լարման անկման 

վեկտորն ունի 0I -ի ուղղությունը, իսկ 10 xIj   վեկտորն առաջ է ընկած 

0I -ից 090 -ով: 10U  լարման վեկտորը կառուցվում է համաձայն (1) հա-
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վասարման: Նշենք, որ 0 -ն առաջնային լարման ( 10U ) և պարապ ըն-

թացքի հոսանքի ( 0I ) վեկտորների միջև անկյունն է: 

 

Առաջադրանք 

 

ա) Փորձի տվյալների հիման վրա հաշվարկել և կառուցել պարապ 

ընթացքի բնութագրերը: 

բ) Կառուցել պարապ ընթացքի վեկտորական դիագրամը: 

գ) Բացատրել բնութագրերի տեսակները: 

 

2. «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԵՐԻՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ 

ՍԱՐՔՎԱԾՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

1. «Էլեկտրական բաշխիչ սարքերին և ենթակայանների սարքվածքին 

ներկայացվող պահանջներ տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները 

տարածվում են՝ 

1) մինչև 1 կՎ լարման փոփոխական հոսանքի և մինչև 1,5 կՎ լարման 

հաստատուն հոսանքի բաշխիչ սարքերի, այդ թվում՝ լրակազմ սարքերի 

վրա, որոնք տեղակայվում են սենքերում, բացօթյա և իրագործվում են 

բաշխիչ, կառավարման, ռելեական վահանների, կառավարակետերի, 

պահարանների, հաղորդաձողային արտանցիչների, հավաքվածքների 

տեսքով.  

2) 1 կՎ-ից բարձր լարման փոփոխական հոսանքի մնայուն բաշխիչ 

սարքերի և տրանսֆորմատորային ենթակայանների վրա, բացառությամբ 
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դրանց վերաբերող, բայց այլ իրավական ակտերով կարգավորվող հետև-

յալ գործառույթների՝ 

ա. շինհրապարակի ընտրություն,  

բ. տարածքի ճարտարագիտական նախապատրաստում,  

գ. աշխատող էլեկտրասարքավորումից առաջացող աղմուկի իջեց-

ման միջոցառումներ,  

դ. սենքերի պայթահրդեհավտանգավորության և հրդեհային վտան-

գավորության կարգի որոշում,  

ե. շենքերի հրակայունության աստիճանի որոշում,  

զ. պահպանության միջոցառումներ,  

է. հակահրդեհային պաշտպանության և հրդեհային անվտանգություն 

(բացառությամբ որոշակի կետերի).  

3) 1 միավորում 100 կՎտ և ավելի հզորության կիսահաղորդչային 

կերպափոխիչ միջանցքներով մնայուն կերպափոխիչ ենթակայանների և 

տեղակայանքների վրա, որոնք նախատեսված են արդյունաբերական 

սպառողների սնման համար (բացառությամբ՝ էլեկտրաֆիկացված երկա-

թուղագծերի քարշային ենթակայանների և հատուկ կերպափոխիչ տեղա-

կայանքների (օրինակ` գազամաքրման), լաբորատորիաների և այլն): 

Կերպափոխիչ ենթակայանները և տեղակայանքները պետք է բավարա-

րեն նաև տեխնիկական կանոնակարգի  

4) թթվային կուտակիչ մարտկոցների մնայուն տեղակայանքների 

վրա (բացառությամբ հատուկ նշանակության կուտակիչ մարտկոցների 

տեղակայանքների): Կուտակիչ մարտկոցների սենքերը, որոնցում կա-

տարվում է կուտակիչների լիցքավորում` 1 տարրի վրա 2,3 Վ-ից ավելի 

լարմամբ, պատկանում են Վ-1ա դասի պայթավտանգներին: Կուտակիչ 
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մարտկոցների սենքերը, որոնցում կատարվում է կուտակիչների մշտա-

կան լրալիցքավորում և լիցքավորում՝ 1 տարրի վրա մինչև 2,3 Վ լար-

մամբ, հանդիսանում են պայթավտանգ միայն մարտկոցների կաղապար-

ման ընթացքում և նորոգումից հետո՝ 1 տարրի վրա 2,3 Վ-ից ավելի լար-

մամբ լիցքավորման ընթացքում: 1 տարրի վրա մինչև 2,3 Վ լարմամբ բնա-

կանոն շահագործման պայմաններում այդ սենքերը պայթավտանգ չեն 

համարվում:  

Օգտագործված են հետևյալ հապավումները.  

1) ԲԲՍ՝ բաց բաշխիչ սարք 

2) ԲՍ՝ բաշխիչ սարք 

3) ԳԼՍ՝ գերլարումների սահմանափակիչ 

4) ԵԿ՝ ենթակայան 

5) ԷԴ՝ էլեկտրական դաշտ 

6) ԼԲԱՍ՝ լրակազմ բաշխիչ սարք՝ արտաքին տեղակայման 

7) ԼԲՍԷ՝ լրակազմ բաշխիչ սարք՝ էլեգազային 

8) ԼՏԵ՝ լրակազմ տրանսֆորմատորային ԵԿ 

9) ԽՊ՝ խողովակավոր պարպիչ 

10) ԿՄ՝ կարճ միակցում 

11) ԿՄԿ՝ կայծային միջակայք 

12) ԿՏԵ՝ կայմային տրանսֆորմատորային ԵԿ 

13) Ջրէկ ՝ հիդրոէլեկտրակայան 

14) ՀՀՇՆ՝ Հայաստանի Հանրապետության շինարարական նորմեր 

15) ՄԴ՝ մագնիսական դաշտ 

16) Ն(N)՝ հաղորդալար զրոյական բանվորական 

17) ՊԵ(PE)՝ հողանցման հաղորդալար 
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18) ՊԵՆ(PEN)՝ համատեղված հաղորդալար զրոյական բանվորական 

19) ՋԷԿ՝ ջերմային էլեկտրակայան 

20) ՍՏԵ՝ սյունային տրանսֆորմատորային ԵԿ 

21) ՑԼՍ՝ ցածրավոլտ լրակազմ սարք 

22) ՑՀԿ՝ ցանցային հատվածավորող կետ 

23) ՓԲՍ՝ փակ բաշխիչ սարք 

24) ՓՊ՝ փականային պարպիչ 

25) ՕԳ՝ օդային գիծ 

 

2.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՍԽԵՄԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

 

Կայանների և ենթակայանների գլխավոր սխեմաները ներկայացնում 

են էլեկտրական սարքավորումների համախումբ (գեներատորներ, ուժա-

յին և չափիչ տրանսֆորմատորներ, հավաքական դողեր, կոմուտացիոն 

սարքեր և այլն) միջև որոշակի եղանակով միացումներ կատարելով, 

ապահովվում է դրանց համատեղ աշխատանք: 

Այդ ֆիզիկական երևույթներն իրականության մեջ հաճախ ներկա-

յացվում են գծագրի տեսքով, որի վրա պարզեցված պատկերների և սիմ-

վոլների միջոցով ցույց են տրվում էլեկտրասարքավորումների տարրերը, 

Էլեկտրական կայանների և ենթակայանների գլխավոր սխեմայի էլեկ-

տրական միացումները, որոնք կատարվում են այն կարգով, ինչպիսին 

կան բնականում: Նման գծագրերը` գրաֆիկապես անդրադարձնող կա-

ռուցվածքով և էլեկտրականապես փոխկապակցված տարրերով, անվան-

վում են նաև գլխավոր սխեմաներ: Որպես օրինակ` նկ.2.1-ում ցույց է 
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տրված ջերմային էլեկտրական կայանի գլխավոր միագծանի սխեման. 

ութ բլոկներով, ամեն մեկը` 300 մՎտ: 

Գրաֆիկական տեսքով սխեմաներից հարմար է օգտվել կայանի և են-

թակայանի շահագործման բազմաթիվ գործնական հարցերի քննարկման, 

այդ թվում և վթարի վերացման դեպքում:  

Մեծ բազմազանություն կա գլխավոր սխեմաների մեջ. դա  հիմնա-

վորվում է կայանի կամ ենթակայանի տեսակով (կայաններ. Կոնդենսա-

ցիոն - ԿԷԿ, ջերմաֆիկացիոն - ՋԷԿ, ատոմային - ԱԷԿ, հիդրավլիկական 

- ՀԷԿ; ենթակայաններ. հանգուցային, անցողիկ, պարզեցված սխեմաների 

միջոցով), էներգահամակարգի մեջ դրանց տեղադրությամբ և նշանակու-

թյամբ, էներգահամակարգի ռեժիմով և սխեմայի ամբողջապես ու հատուկ 

նշանակությամբ` կարճ միացման (կ.մ.) հոսանքների էներգահամակարգի 

տվյալ կետում, տեղական բեռի բնութագրով ու սպառողների դասակարգ-

մամբ. ըստ էլեկտրամատակարարման հուսալիության աստիճանի, էլեկ-

տրամատակարարման սպառողների` հնարավորինս խախտման վնա-

սով, սարքավորման վերանորոգման համար անհրաժեշտության արտած-

ման և շատ ուրիշ գործոններով: Բոլոր այս գործոնները հաշվի են 

առնվում գլխավոր սխեմաների նախագծման փուլերում: Ուշադրության է 

արժանանում նաև գլխավոր սխեմաների զարգացման հեռանկարը մո-

տակա 5 -10 տարիների համար: 

Յուրաքանչյուր գլխավոր սխեմա վերլուծվում է առաջարկված մե-

թոդներով` մաթեմատիկական վիճակագրությամբ և հարաբերականու-

թյան տեսությամբ, դրա հետ մեկտեղ սովորաբար մշակվում և վերանայ-

վում են գլխավոր սխեմայի մի քանի տարբերակներ, որոնցից լավագույնն 
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ընտրվում է համեմատության արդյունքում` հուսալիության և խնայողա-

կանության հիմնական ցուցանիշներով:  

Ելնելով վերը ասվածից, կարելի է հաստատել, որ մեծ բազմազանու-

թյամբ ելքային տվյալները և պահանջները չեն կարող լինել ունիվերսալ 

սխեմաներ` միանշանակ պիտանի ցանկացած պայմանի դեպքում: 

 

 

Նկ. 2.1. ՋԷԿ-ի գլխավոր սխեման 

 

 1. տուրբագեներատոր (ՏԳ), 2. սեփական կարիքների տրանսֆորմա-

տոր (ՍԿՏ), 3. տրանսֆորմատոր (Տ), 4. ՀԴՀ զատիչ, 5. Տրանսֆորմատո-

րային զատիչներ, 6. անջատիչներ, 7. ՄՀԱ, 8. ՄՀԱ դողային զատիչ, 9. գե-

ներատոր-տրանսֆորմատոր բլոկ, 10. 220 կՎ ԷՀԳ, 11. ՇԴՀ, 12 ՇԱ,13. 

ԳԱ,14. 220 կՎ ԷՀԴ, 15. 500 կՎ ԷՀԴ,16. 220 կՎ ԷՀԳ, 17. 220 կՎ և 500 կՎ ԲՍ 

կապի ավտոտրանսֆորմատոր: 
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2.2. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ 

 

Շահագործման նորմալ պայմաններում գլխավոր սխեմաների սար-

քավորումների հետ բոլոր օպերատիվ գործողություններն իրականաց-

վում են օպերատիվ ղեկավարման անձնակազմի հրահանգների և կար-

գադրագրերի միջոցով: Եվ ոչ ոք իրավունք չունի խախտելու այդ սկզբուն-

քը, քանի որ այն կայանի, էլ.ցանցերի, ԷԷՀ-ների սարքավորումների 

կենտրոնական կարգավարական կառավարման կառուցվածքի հիմնա-

քարն է: 

Հիմնական օղակները, որոնց օպերատիվ ղեկավարման տակ են 

գտնվում գլխավոր սխեմայի այս կամ այն սարքավորումները, ինչպես 

նաև ռելեական պաշպանության և ավտոմատիկայի սարքերը, հանդիսա-

նում են էներգահամակարգի կարգավարներ, կայանի հերթափոխի պե-

տեր, էլեկտրական ցանցերի կարգավարներ: Առանձին դեպքերում՝ հե-

ռուստամեխանիկական և կապի հուսալի միջոցների բացակայության 

ժամանակ, կարգավարի և ենթակայանների հերթապահների միջև սար-

քավորման օպերատիվ ղեկավարումը փոխանցվում է ներքոհիշյալ օղակ-

ներին` էլեկտրական ցանցի տեղամասերի հերթապահներին և, նույնիսկ, 

հանգուցային ենթակայանների հերթապահներին: 

Օպերատիվ ղեկավարման տեսանկյունից` սարքավորումների՝  միայն 

մեկ կոնկրետ կարգավարական կառուցվածքի օղակին պատկանելությունն 

անհրաժեշտ պարզություն է մտցնում անձնակազմի փոխհարաբերություն-

ների մեջ` փոխանջատումների և վթարի վերացման ժամանակ: 

Բոլոր գործողությունները՝ կայանի և ենթակայանի գլխավոր սխեմա-

ներում վթարները վերացնելու ուղղությամբ, անմիջականորեն իրակա-
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նացնում է օպերատիվ անձնակազմը: Այս գործընթացի իրականացման 

համար ընդգրկվում է կայանի ողջ հերթապահ անձնակազմը: Այս պայ-

մաններում կարևոր նշանակություն է ստանում անձնակազմի գործու-

նեության միասնական ղեկավարումը` ուղղված ընդհանուր նպատակի 

իրականացմանը, ինչպես նաև առանձին անդամների համաձայնեցված 

գործունեությունը` առավելագույն ինքնուրույնության և նախաձեռնու-

թյան ցուցաբերմամբ: Այս հակասական պահանջները բավարարելու հա-

մար սարքավորումների կենտրոնացված ղեկավարումը լրացվում է 

ինքնուրույն գործողությունների շարքով, որոնք վթարային իրադրության 

ժամանակ իրականացվում են անձնակազմի կողմից` յուրաքանչյուր աշխա-

տանքային տեղամասում: Այսպիսի լրացումը չի խանգարում կենտրոնաց-

ված կառավարմանը: Դրա հետ մեկտեղ, բարձրացնում է անձնակազմի գոր-

ծառույթների ակտիվությունը և կրճատում` վթարի վերացման ժամանակը: 

Անձնակազմի հստակ բաժանումը` դիսպետչերական կառուցվածքի բոլոր 

օղակներում, իրականացված է հետևյալ դրույթների հիման վրա. 

 կայանի և ենթակայանի օպերատիվ անձնակազմի պարտականու-

թյունների մեջ են մտնում մի շարք ինքնուրույն գործողություններ` վթա-

րը բացառելու ուղղությամբ, եթե այդ գործողությունները կատարվում են 

գլխավոր սխեմայի շրջանակներում և նպատակ են հետապնդում անձնա-

կազմի կյանքին սպառնացող վտանգի կանխման, սարքավորումների 

պահպանման, սնման վերականգման և սպառիչների էլեկտրամատակա-

րարման ապահովման, ինչպես նաև վնասված տեղամասի բաժանման 

համար, եթե այն խանգարում է լարում տալուն, 
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 վթարի վերացման ժամանակ տեղամասային անձնակազմը պար-

տավոր է կապ պահպանել գլխավոր օպերատիվ անձնակազմի հետ, տե-

ղեկատվություն տալ վթարի վերացման ընթացքի մասին,  

 կայանի հերթափոխի պետերը, էներգահամակարգի և էլեկտրա-

կան ցանցի կարգավարները պարտավոր են ղեկավարել ենթակա անձ-

նակազմի գործողությունները, որոնք զբաղված են վթարի վերացմամբ, 

տալ նրանց օգնություն և, անհրաժեշտության դեպքում, կոորդինացնել 

անձնակազմի գործողությունները: 

Կայանի և ենթակայանի օպերատիվ անձնակազմի ինքնուրույն գոր-

ծողություններ ասելով պետք է հասկանալ այն գործողությունները, որոնք 

կատարվում են նրանց կողմից՝ արագ կողմնորոշվելու և գնահատելու այս 

կամ այն աշխատանքային տեղամասում պատահած իրադրությունը` 

առանց դիսպետչերի հրահանգների և թույլտվության, նույնիսկ, նրանց 

հետ ուղիղ կապի առկայության դեպքում: Այլ կերպ, անձնակազմն այս 

դեպքում զրկվում է իր գործողությունները վերադաս օպերատիվ անձ-

նակազմի հետ համաձայնեցնելու իրավունքից. նա պետք է գործի ինք-

նուրույն` պահպանելով անվտանգության բոլոր կանոնները: 

Վթարի վերացման ժամանակ հատուկ նշանակություն ունի կարգա-

վարին տեղեկատվության ժամանակին և ճիշտ հայտնումը, քանի որ դրա 

հիման վրա են կայացվում բոլոր օպերատիվ որոշումները: Դրա հետ 

կապված` տեղեկատվությունը պետք է լինի օբյեկտիվ և չկրի հանելուկ-

ների կամ ենթադրությունների բնույթ: 

Կարգավարին հաղորդվող առաջին տեղեկությունը տեղի ունեցած 

վթարի փաստն է: Այն սովորաբար լինում է լակոնիկ. Օրինակ`«Մեզ մոտ 

տեղի է ունեցել վթար, ԲԲՍ (բաց բաշխիչ սարքեր) 220 ԿՎ հաղորդաձողե-
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րի վրա կորել է լարումը, իրավիճակը ճշտվում է»: Անձնակազմից ստա-

նալով տեղեկություններ` վթարի վերացման ընթացքի մասին կարգավա-

րը նրանց տալիս է հրահանգներ, իսկ բարդ իրադրության դեպքում իր 

վրա է վերցնում հետագա գործողությունների ղեկավարումը:  

 

3. ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻՆ ԵՎ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱԾՎՈՂ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 

3.1 . ՄԱԼՈՒԽՆԵՐԻՆ ԵՎ ՕԴԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆԸ 

 ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 

Էլեկտրական ցանցերի պահպանության վերաբերյալ Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մայիսի 26-ին «Էներ-

գետիկայի բնագավառի օբյեկտների անվտանգության գոտիների չափերը 

և դրանց օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» N 313 և 2000 թվա-

կանի մայիսի 18-ի «1000 Վ և բարձր լարման էլեկտրական ցանցերի ու 

մայրուղային խողովակաշարերի պահպանության կանոնները հաստա-

տելու մասին» 249 որոշումներին համապատասխան`ստորգետնյա մա-

լուխային ուղեգծերի երկարությամբ պետք է սահմանվեն պահպանու-

թյան գոտիներ հետևյալ մակերեսով.  

ա) 1 կՎ-ից բարձր լարման մալուխային գծերի համար` ուղեգծի յու-

րաքանչյուր կողմի եզրային մալուխներից` 1 մ 

բ) մինչև 1 կՎ լարման մալուխային գծերի համար` ուղեգծի յուրա-

քանչյուր կողմի եզրային մալուխներից 1 մ, իսկ քաղաքներում մալուխա-

յին գծերը մայթերի տակով անցկացնելիս` 0,6մ դեպի շենքերն ու կառույց-

ները, և 1 մ` դեպի փողոցի երթևեկելի մասը:  
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Մինչև 1 կՎ և 1 կՎ-ից բարձր լարման ստորջրյա մալուխային գծերի 

համար, նշված կանոններին համապատասխան, պետք է սահմանվի 

պահպանության գոտի, որը որոշվում է եզրային մալուխներից 100մ հե-

ռավորությամբ զուգահեռ ուղիղներով: Մալուխային գծերը պետք է տե-

ղադրվեն այնպես, որ հավաքակցման և շահագործման գործընթացում 

բացառված լինեն դրանցում վտանգավոր մեխանիկական լարումների և 

վնասվածքների աոաջացումը, ինչի համար. 

ա) մալուխները պետք է զետեղել պաշարով` ըստ երկարության, հո-

ղի հնարավոր շեղումների և իրենց` մալուխների և այն կառուցվածքների 

ջերմաստիճանային ձևախախտումների փոխհատուցման համար, որոնց 

վրայով դրանք անցկացված են: Չի թույլատրվում մալուխի պաշարը զե-

տեղել օղակների (գալարների) տեսքով:  

բ) Կաոուցվածքների, պատերի, ծածկերի և այլնի վրայով հորիզոնա-

կան անցկացված մալուխները պետք է կոշտ ամրացված լինեն ծայրակե-

տերում, ուղղակիորեն ծայրային լցափակիչների մոտ, իսկ ծռումների և 

միացնող ու սևեռող կցորդիչների մոտ` երկու կողմից:  

գ) Կառուցվածքների պատերի վրայով ուղղաձիգ անցկացված մա-

լուխները պետք է ամրացված լինեն այնպեu, որ կանխված լինի թաղանթ-

ների ձևափոխումները և չխախտվեն ջղերի միացումները կցորդիչնե-

րում` մալուխների սեփական կշռի ազղեցության տակ:  

դ) Կառուցվածքները, որոնց վրա դասավորվում են ոչ զրահապատ 

մալուխները, պետք է կատարված լինեն այնպես, որ բացառված լինի մա-

լուխների թաղանթների մեխանիկական վնասվածքի հնարավորությունը: 

Կոշտ ամրացման տեղերում այդ մալուխների թաղանթները պետք է 
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էլաստիկ միջադիրների միջոցով պաշտպանված լինեն մեխանիկական 

վնասվածքներից և կոռոզիայից:  

ե) Մալուխները (այդ թվում` զրահապատ), որոնք տեղադրված են 

այնպիսի տեղերում, որտեղ հնարավոր են մեխանիկական վնասվածքներ 

(ավտոտրանսպորտի, մեխանիզմների և բեռների տեղաշարժ, կողմնակի 

անձանց համար մատչելիություն), պետք է պաշտպանված լինեն` ըստ 

բարձրության 2 մ` հատակի կամ հողի մակարդակից և 0,3 մ հողի մեջ: 

ա) Մալուխները հողի մեջ անցկացնելիս կարելի է մեկ խրամուղով 

անցկացնել 6 ուժային մալուխից ոչ ավելի: Մալուխների ավելի մեծ քա-

նակի դեպքում պետք է դրանք անցկացվեն առանձին խրամուղիներով` 

մալուխների խմբերի միջև առնվազն 0,5 մ  հեռավորությամբ կամ անցու-

ղիներով, թունելներով, հենուղիներով և ստորասրահներով: 

Նոր կառուցվող մալուխային գծերի 1 կմ-ի վրա միացնող կցորդիչնե-

րի թիվը պետք է լինի ոչ ավելի`  

ա) 1-ից մինչև 10 կՎ լարման, մինչև 3x95 մմ2 հատույթով եռաֆազ մա-

լուխների համար` 4 հատ, 

բ) 1-ից մինչն 10 կՎ լարման, 3x120-ից մինչև 3x240 մմ2 հատույթներով 

մալուխների համար` 5 հատ,  

գ) 20-ից մինչև 35 կՎ լարման եռաֆազ մալուխների համար` 6 հատ, 

միաջիղ մալուխների համար` 2 հատ: 

110-ից մինչև 220 կՎ լարման մալուխային գծերի համար միացնող 

կցորդիչների թիվը որոշվում է նախագծով: 

Երկար մալուխային գծերի կառուցման համար մալուխների փոքրա-

չափ հատվածների օգտագործում չի թույլատրվում: 



	
 

52 
 

Մալուխային գծերն ուղղակիորեն հողի միջով անցկացնելու դեպքում 

մալուխները պետք է անցկացվեն խրամուղիներով և ներքևից լցված, իսկ 

վերևից ծածկված լինեն քար, շինարարական աղբ և խարամ չպարունա-

կող մանր հողի շերտով: 

Մալուխներն ամբողջ երկայնքով պետք է պաշտպանված լինեն մե-

խանիկական վնասվածքներից` 35 կՎ-ից բարձր լարման դեպքում ծած-

կելով 50 մմ-ից ոչ պակաս հաստության երկաթբետոնե սալերով, իսկ 

մնացած դեպքում` սալերով կամ կավե սովորական աղյուսով, մալուխնե-

րի ուղեգծի լայնությամբ մեկ շերտով, մեկ մալուխի համար` մալուխային 

գծի երկարությամբ: Սիլիկատային, ինչպես նաև կավե սնամեջ կամ ծա-

կոտկեն աղյուսի կիրառում չի թույլատրվում: 

20 կՎ-ից ցածր լարման մալուխները (բացի քաղաքային էլեկտրա-

ցանցերի մալուխներից) 1-ից մինչև 1,2 մ խորության վրա անցկացնելիս 

թույլատրվում է չպաշտպանել մեխանիկական վնասվածքներից: 

Մինչև 1 կՎ մալուխներն այդպիսի պաշտպանություն պետք է ունե-

նան միայն այն տեղամասերում, որտեղ հնարավոր են մեխանիկական 

վնասվածքներ (օրինակ` հաճախակի քանդման ենթակա վայրերում): Փո-

ղոցների ասֆալտե ծածկույթները դիտվում են որպես վայրեր, որտեղ 

հողային աշխատանքներ հազվադեպ է կատարվում:  

Մալուխային գծերի տեղադրման խորությունը հատակագծման նիշից 

պետք է լինի ոչ պակաս` մինչև 20 կՎ լարման գծերինը` 0,7 մ, 35 կՎ գծերի-

նը` 1 մ, փողոցները և հրապարակները հատելիս` անկախ լարումից 1 մ: 

110-ից մինչև 220 կՎ լարման յուղալեցուն մալուխային գծերը հատակա-

գծման նիշից պետք է ունենան ոչ պակաս 1.5 մ տեղադրման խորություն:  
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Գծերը շենք մտնելիս մինչև 5 մ երկարության տեղամասերում, ինչ-

պես նաև ստորգետնյա կառույցների հետ դրանց փոխհատման տեղերում 

թույլատրվում է խորության փոքրացում մինչև 0,5 մ` մեխանիկական 

վնասվածքներից մալուխների պաշտպանության ապահովման դեպքում 

(օրինակ` անցկացում խողովակներով): 

6-ից մինչև 10 կվ լարան մալուխային գծերի անցկացումը վարելահո-

ղերով պետք է կատարվի 1 մ-ից ոչ պակաս խորությամբ, ընդ որում, ուղե-

գծի վրայի հողի շերտը կարող է զբաղեցվել ցանքերով: 

Անմիջապես հողում անցկացված մալուխից մինչև շենքերի և կա-

ռույցների հիմքերը եղած լուսանցիկ հեռավորությունը պետք է լինի ոչ 

պակաս 0,6 մ: Մալուխների անցկացումն ուղղակիորեն հողի մեջ` շենքե-

րի և կառույցների հիմքերի տակով չի թույլատրվում: Տարանցիկ մալուխ-

ները բնակելի և հանրային շենքերի նկուղներում և տեխնիկական ներք-

նահարկերում անցկացնելու դեպքում պետք է ղեկավարվել շինարարա-

կան նորմերով:  

Մալուխային գծերը զուգահեռ անցկացնելիս մալուխների լուսանցիկ 

հեռավորությունը, ըստ հորիզոնականի, պետք է լինի ոչ պակաս`  

ա) 100 մմ` մինչև 10 կՎ լարման ուժային մալուխների միջև, ինպես 

նաև դրանց ու ստուգիչ մալուխների միջև, 

բ) 250 մմ` 20-ից մինչև 35 կՎ լարման մալուխների և դրանց ու այլ մա-

լուխների միջև,  

գ) 500 մմ` տարբեր կազմակերպությունների կողմից շահագործվող 

մալուխների միջև, ինչպես նաև ուժային մալուխների և կապի մալուխնե-

րի միջև:  
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Մալուխային գիծը 110 կՎ և ավելի բարձր լարման ՕԳ-ին զուգահեռ 

անցկացնելիս հեռավորությունը մալուխից մինչև գծի եզրային հաղորդա-

լարով անցնող ուղղաձիգ հարթությունը պետք է լինի ոչ պակաս 10 մ: 

Լուսանցիկ հեռավորությունը մալուխային գծից մինչև 1 կՎ-ից բարձր 

լարման ՕԳ-ի հենարանների հողակցվող մասերն ու հողակցիչները 

պետք է լինի ոչ պակաս 5 մ` մինչև 35 կՎ լարման, 10 մ` 110 կՎ և ավելի 

բարձր լարման դեպքում: Նեղվածք պայմաններում հեռավորությունը 

մալուխային գծերից մինչև 1 կՎ-ից բարձր լարման ՕԳ-ի առանձին հենա-

րանների ստորգետնյա մասերն ու հողակցիչները թույլատրվում է ոչ պա-

կաս 2 մ, ընդ որում, հեռավորությունը մալուխից մինչև ՕԳ-ի հաղորդա-

լարով անցնող ուղղաձիգ հարթությունը չի նորմավորվում: 

Լուսանցիկ հեռավորությունը մալուխային գծից մինչև 1 կՎ-ից ցածր 

լարման ՕԳ-ի հենարանը պետք է լինի ոչ պակաս 1 մ, իսկ մոտեցման տե-

ղամասում մալուխը մեկուսացնող խողովակով անցկացնելիս` 0,5 մ: Բա-

կեր, ավտոտնակներ և այլ ավտոտրանսպորտի ուղեմուտքերի հետ մա-

լուխային գծերի փոխհատման դեպքում մալուխների անցկացումը պետք 

է կատարվի խողովակների միջով: Մալուխները պետք է նույնպիսի եղա-

նակով պաշտպանված լինեն նաև առվակների և առուների փոխհատման 

տեղերում: Մալուխային գծերի վրա մալուխային կցորդիչներ տեղակայե-

լիս մալուխային կցորդչի իրանի և մոտակա մալուխի միջև լուսանցիկ հե-

ռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս 250 մմ: Կտրուկ թեքություններ 

ունեցող ուղեգծերով մալուխային գծեր անցկացնելիս դրանց վրա մալու-

խային կցորդիչների տեղակայում կարելի է միայն բացառիկ դեպքերում: 

Այդպիսի տեղամասերում մալուխային կցորդիչներ տեղակայելու ան-
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հրաժեշտության դեպքում դրանց տակ պետք է արվեն հորիզոնական 

հարթակներ: 

Կցորդիչների վնասման դեպքում դրանց վերահավաքակցման հնա-

րավորությունն ապահովելու համար մալուխային գծի վրա պահանջվում 

է մալուխը կցորդչի երկու կողմերից տեղադրել պաշարով: 

Մալուխային ուղեգծում վտանգավոր մեծությամբ թափառող հո-

սանքների առկայության դեպքում անհրաժեշտ է ` 

ա) փոխել մալուխային գծի ուղեգիծը, որպեսզի շրջանցվեն վտանգա-

վոր գոտիները,  

բ) ուղեգիծը փոխելու անհնարինության դեպքում նախատեսել միջո-

ցառումներ` թափառող հոսանքների մակարդակն առավելագույնս իջեց-

նելու համար, կիրառել կոռոզիոն ներգործության նկատմամբ բարձր կա-

յունության մալուխներ, իրագործել մալուխների ակտիվ պաշտպանու-

թյուն էլեկտրակոռոզիոն ներգործությունից:  

Հատուկ կառույցներում մալուխային գծերի անցկացումը կատարվում է 

հետևյալ սկզբունքների պահպանմամբ.  

1) Մալուխային գծերի անցկացումը քարե, երկաթբետոնե և մետաղա-

կան կամուրջներով պետք է կատարվի կամրջի հետիոտնային մասի տա-

կով` անցուղիներով կամ յուրաքանչյուր մալուխի համար առանձին չայր-

վող խողովակներով, անհրաժեշտ է միջոցառումներ նախատեսել` հեղե-

ղաջրերի հոսքն այդ խողովակներով կանխելու համար: Մետաղական և 

երկաթբետոնե կամուրջներով և դրանց մոտեցումների դեպքում, ինչպես 

նաև կամրջի կառուցվածքներից բնահող անցման տեղերում պետք է մա-

լուխներն անցկացնել ասբեստացեմենտե խողովակների միջով:  
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Բոլոր ստորգետնյա մալուխները մետաղական և երկաթբետոնե կա-

մուրջներով անցնելիս պետք է էլեկտրականապես մեկուսացված լինեն 

կամրջի մետաղական մասերից:  

2) Փայտե կառուցվածքներով (կամուրջներով, նավամատույցներով, 

երկկողմանի նավամատույցներով և այլն) մալուխային գծերի անցկացու-

մը պետք է կատարվի պողպատե խողովակների միջով:  

3) Կամուրջների ջերմաստիճանային կարերով և կամրջի կառուց-

վածքից կամրջակային մալուխների անցման տեղերում պետք է միջոցներ 

ձեռնարկվեն` մալուխների մեջ մեխանիկական ճիգերի առաջացումը 

կանխելու համար:  

4) Ամբարտակներով և պատվարներով, ուղղակի հողե խրամուղու 

միջով մալուխային գծերի անցկացումը թույլատրվում է հողե շերտի ոչ 

պակաս 1 մ հաստության դեպքում:  

5) Յուղալեցուն մալուխային գծերի անցկացում կամուրջներով չի 

թույլատրվում:  

Այժմ դիտարկենք օդային գծերի (ՕԳ) տեխնիկական կանոնակարգով 

կարգավորվող ընդհանուր պահանջները, որոնք վերաբերում են ՕԳ-ի 

կառուցման, վերակառուցման, վերանորոգման և շահագործման ժամա-

նակ: Օդային գծերի (ՕԳ)-ի վրա առավելապես պետք է կիրառվեմ ինքնա-

կրող մեկուսացված հաղորդալարեր (ԻՄՀ): ԻՄՀ-ն պետք է պատկանի 

պաշտպանվածների կատեգորիային, ունենա դժվար այրվող լուսակայու-

նացված սինթետիկ նյութից մեկուսացում, որը կայուն է ուլտրամանուշա-

կագույն ճառագայթման և օզոնի ներգործության նկատմամբ:  

2) Ըստ մեխանիկական ամրության պայմանների` ՕԳ-երի մայրուղի-

ների, ՕԳ-ից գծային ճյուղավորումների և դեպի մուտքեր ճյուղավորում-
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ների համար պետք է օգտագործել աղյուսակներում նշված հատույթնե-

րով հաղորդալարեր: №1 աղյուսակում փակագծերում տրված է քուղի մեջ 

ոլորված ինքնակիր մեկուսացված հաղորդալարերի ջղի հատույթը` 

առանց կրող հաղորդալարերի:  
 

Աղյուսակ №1. Մեկուսացված հաղորդալարերի նվազագույն թույլա-

տրելի հատույթները  
 

Սառցակեղևի պատի 

նորմատիվային 

հաստությունը, մմ 

Կրող ջղի հատույթը ՕԳՄ 

մայրուղու վրա, (ՕԳՄ-ից 

գծային ճյուղավորման 

վրա), մմ2 

Ջղի հատույթն ՕԳՄ-ից 

արված ճյուղավորում-

ների վրա և ՕԳՄ-ից 

մուտքերին, մմ2 

10 35 (25) 16 

15 և ավելի 50 (25) 16 

 

Աղյուսակ №2. Չմեկուսացված և մեկուսացված հաղորդալարերի 

նվազագույն թույլատրելի հատույթները   

Սառցակեղևի պա-

տի նորմատիվա-

յին հաստությունը, 

bэ, մմ 

Հաղորդալարի նյութը 

Հաղորդալարի հատույթը 

մայրուղու և գծային 

ճյուղավորման վրա, մմ2 

10 

Ալյումին (Ա) 

Չջերմամշակված ալյումի-

նային համաձուլվածք (ԱՉ) 

25 

Պողպատալյումինե (ՊԱ) 

Ջերմամշակված ալյումի-

նային համաձուլվածք (ԱՋ) 

25 

Պղինձ (Պ) 16 

15 և ավելի 

Ա, ԱՉ 35 

ՊԱ, ԱՉ 25 

Պ 16 
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Հենարանների վրա թույլատրվում է ՕԳ-ի մեկուսացված և չմեկու-

սացված հաղորդալարերի ցանկացած դասավորություն` անկախ կլիմա-

յական պայմանների շրջանից: ՕԳ-ի չմեկուսացված հաղորդալարերով 

զրոյական հաղորդալարը պետք է դասավորել ֆազային հաղորդալարե-

րից ներքև: ՕԳՄ-ի հենարանների վրա տեղադրվող արտաքին լուսավո-

րության մեկուսացված հաղորդալարերը կարող են դասավորվել ԻՄՀ-ից 

վերև կամ ներքև, ինչպես նաև կարող են ոլորված լինել ԻՄՀ-ի քուղի մեջ: 

Էլեկտրաընդունիչների միացման համար հենարանների վրա տեղա-

կայվող ապարատները պետք է տեղադրվեն գետնի մակերևույթից  ոչ 

պակաս 1.6 մ բարձրության վրա:  

Հենարանների վրա տեղադրվող պաշտպանության և հատվածավոր-

ման սարքվածքները պետք է տեղակայվեն ՕԳ-ի հաղորդալարերից ներքև: 

ՕԳ-ում կարոող են օգտագործվել հենարաններ տարբեր նյութերից: 

ՕԳ-ի համար պետք է օգտագործել հենարանների հետևյալ տեսակները.  

ա) Միջանկյալ: Դրանք տեղադրվամ են ՕԳ-ի ուղեգծի ուղիղ հատվա-

ծում: Բնականոն ռեժիմում այս հենարանները պետք է իրենց վրա կրեն 

ՕԳ-ի երկայնքով ուղղված ճիգերը:  

բ) Խարսխային: Դրանք տեղադրվում են խարսխային հենամեջը սահ-

մանափակելու համար, ինչպես նաև ՕԳ-ի հաղորդալարերի թվի, մակնիշի և 

հատույթների փոփոխման տեղերում: Աշխատանքի բնականոն ռեժիմնե-

րում այս հենարանները պետք է կրեն ՕԳ-ի երկայնքով ուղղված հաղորդա-

լարերի ձգման ուժերի տարբերությամբ պայմանավորված ճիգերը:  

գ) Անկյունային: Դրանք տեղադրվում են ՕԳ-ի ուղեգծի ուղղության 

փոփոխման տեղերում: Այս հենարաններն աշխատանքի բնականոն ոե-

ժիմում պետք է կրեն հարակից հենամեջերի հաղորդալարերի արդյունա-
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րար ձգման ուժը: Անկյունային հենարանները կարող են լինել միջանկյալ 

և խարսխային տիպի: 

դ) Ծայրային: Դրանք տեղադրվում են ՕԳ-ի սկզբում և վերջում, ինչ-

պես նաև մալուխային ներդիրները սահմանափակող տեղերում: Դրանք 

խարսխային տիպի հենարաններ են և աշխատանքի բնականոն ռեժիմնե-

րում պետք է կրեն բոլոր հաղորդալարերը՝ միակողմանի:  

Հենարանները, որոնց վրա իրականացվում են ՕԳ-ից ճյուղավորում-

ներ, հանդիսանում են ձգման ուժեր և ճյուղավորման հենարաններ: Հե-

նարանները, որոնց վրա իրականացվում են տարբեր ուղղությունների 

ՕԳ-երի փոխհատում կամ ՕԳ-ի փոխհատում ճարտարագիտական կա-

ռույցների հետ, հանդիսանում են փոխխաչվող հենարաններ: Այդ հենա-

րանները կարող են լինել նշված բոլոր տեսակների: 

Հենարանների կառուցվածքները պետք է ապահովեն տեղակայման 

հնարավորություն.  

 ա) փողոցային լուսավորության բոլոր տեսակի լուսատուների համար,  

բ) մալուխային ծայրային կցորդիչների, պաշտպանիչ ապարատների 

համար,  

գ) հատվածավորող և փոխարկման ապարատների համար, 

դ) էլեկտրաընդունիչների միացման պահարանների և վահանակնե-

րի համար:  

Հենարանները՝ անկախ դրանց տեսակից, կարող են լինել ինքնական-

գուն, թեքդիրներով կամ ձգալարերով: 

Ձգալարերը կարող են ամրացվել հողում տեղադրված խարիսխներին 

կամ շենքերի և շինվածքների քարե, աղյուսե, երկաթբետոնե և մետաղե 

տարրերին: Ձգալարերի հատույթը որոշվում է հաշվարկով: Դրանք կա-
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րող են լինել բազմալար կամ կլոր հատույթով պողպատից: Միալար պող-

պատե ձգալարերի հատույթը պետք է լինի 25 մմ2-ից ոչ պակաս:  

ՕԳՄ հաղորդալարերից մինչև բնակեցված և չբնակեցված տեղանքի 

մակերևույթը և փողոցների երթևեկելի մասերի հեռավորությունն ուղղա-

ձիգով պետք է լինի ոչ պակաս 5 մ: Այն կարող է նվազեցվել մինչև 2.5 մ` 

դժվարամատչելի տեղանքում, և մինչև 1 մ` անմատչելի տեղանքում (սա-

րալանջեր, ժայռեր, քարափներ):  

Փողոցի ոչ երթևեկելի մասի հետ ՕԳՄ-ից դեպի մուտքերը ճյուղավո-

րումների փոխհատման դեպքում ԻՄՀ-ից մինչև հետիոտնային ճանա-

պարհների մայթեր եղած հեռավորությունը թույլատրվում է նվազեցնել 

մինչև 3.5 մ: ԻՄՀ և մեկուսացված հաղորդալարերից մինչև գետնի մակե-

րևույթ հեռավորությունը` դեպի մուտքերը ճյուղավորումների վրա, պետք 

է լինի ոչ պակաս 2.5մ: 

Դեպի մուտքերը ճյուղավորումների չմեկուսացված հաղորդալարերից 

մինչև գետնի մակերևույթ հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս 2.75 մ:  

ՕԳ-ին հաղորդալարերից մինչև գետին և փողոցների երթևեկելի մա-

սերի հեռավորությունները բնակեցված և չբնակեցված տեղանքում հա-

ղորդալարերի առավելագույն կախվածքի դեպքում պետք է լինի ոչ պա-

կաս 6 մ: Հաղորդալարերից մինչև գետին հեռավորությունը կարող է փոք-

րացվել մինչև 3.5 մ` դժվարամատչելի տեղանքում և մինչև 1 մ` անմատ-

չելի տեղանքում (սարալանջեր, ժայռեր, քարափներ): ԻՄՀ-ից մինչև շեն-

քերի և կառույցների տարրերի հեռավորությունը` ըստ հորիզոնականի, 

դրանց առավելագույն շեղման դեպքում պետք է լինի ոչ պակաս` 1.0 մ` 

մինչև պատշգամբները, սանդուղքափուլերը և լուսամուտները, 0.2 մ` 

մինչև շենքերի, կառույցների խուլ պատերը:  
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Թույլատրվում է ՕԳՄ-ի մեկուսացված հաղորդալարերով ՕԳ-ի ան-

ցումը շենքերի տանիքների և կառույցների վրայով, ընդ որում, դրանցից 

մինչև հաղորդալարեր հեռավորությունը` ըստ ուղղաձիգի, պետք է լինի 

ոչ պակաս 2.5 մ: ՕԳ-ի հաղորդալարերի առավելագույն շեղման դեպքում 

դրանցից մինչև շենքերն ու կառույցները հեռավորությունն ըստ հորիզո-

նականի` պետք է լինի ոչ պակաս` 1.5 մ` մինչև պատշգամբները, սան-

դուղքափուլերը, լուսամուտները, 1.0 մ` մինչև խուլ պատերը: Չմեկուսաց-

ված հաղորդալարերով ՕԳ անցումը շենքերի և շինությունների վերևով չի 

թույլատրվում: ԻՄՀ, ՕԳ-ից և հաղորդալարերից մինչև գետնի կամ ջրի 

մակերևույթ, ինչպես նաև տարբեր կառույցներ նվազագույն հեռավորու-

թյունը, որոնց վրայով անցնում է ՕԳ-ն, որոշվում է օդի ամենաբարձր ջեր-

մաստիճանի դեպքում` առանց հաշվի առնելու ՕԳ-ի հաղորդալարերի 

տաքացումն էլեկտրական հոսանքով: 

ԻՄՀ-ն շենքերի և շինությունների պատերով անցկացնելիս նվազա-

գույն հեռավորությունը պետք է լինի`  

ա) հորիզոնական անցկացման դեպքում` լուսամուտի, մուտքի դռան վե-

րևով` 0.3 մ, պատշգամբի, լուսամուտի քիվի տակով` 0.5մ, մինչև հող` 2.5 մ,  

բ) ուղղաձիգ անցկացման դեպքում` մինչև լուսամուտ` 0.5 մ, մինչև 

պատշգամբ, մուտքի դուռը` 1.0 մ:  

ԻՄՀ-ի և շենքերի կամ շինության միջև լուսանցիկ հեռավորությունը 

պետք է լինի ոչ պակաս 0.06 մ:  

Հենարանների ստորգետնյա մասերից կամ հենարանների հաղորդակ-

ցիչներից մինչև ստորգետնյա մալուխներ, խողովակաշարեր և տարբեր նշա-

նակության վերգետնյա սյուներ հեռավորությունները` ըստ հորիզոնականի, 

պետք է լինեն ոչ պակաս №3աղյուսակում ներկայացվածներից:  
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Աղյուսակ № 3. Ըստ հորիզոնականի նվազագույն թույլատրելի հեռա-

վորությունն ՕԳ-ի հենարանների ստորգետնյա մասերից կամ հենարան-

ների հողակցիչներից մինչև ստորգետնյա մալուխներ, խողովակաշարեր 

և վերգետնյա սյուներ 

 

 Ջրա-, շոգե- և ջերմատարներ, բաշխիչ գազատարներ, կոյուղու 

խողովակներ 
1 

Հրշեջ ջրածորաններ, կոյուղու հորեր, ելանցքեր, ջրառման 

աշտարակներ 
2 

Մալուխներ (բացի կապի, ազդանշանման և լարային հաղորդ-

ման) 
1 

Նույնը, բայց մեկուսացնող խողովակում դրանց անցկացման 

դեպքում  
0.5 

 

1 կՎ-ից բարձր լարման էլեկտրահաղորդման ՕԳ-ի բոլոր տարրերը 

պետք է համապատասխանեն ազգային ստանդարտներին, շինարարա-

կան նորմերին, ինչպես նաև տեխնիկակա կանոնակարգի համապատաս-

խան պահանջներին: 

ՕԳ-ի նախագծման, շինարարության, վերակառուցման և շահագործ-

ման ժամանակ պետք է պահպանվեն Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության 2000 թվականի մայիսի 18-ի «1000 Վ-ից բարձր լարման 

էլեկտրական ցանցերի ու մայրուղային խողովակաշարերի պահպանու-

թյան կանոնների» № 249 և 1998 թվականի մայիսի 26-ի <<Էներգետիկայի 

բնագավառի օբյեկտների անվտանգության գոտիների չափերը և դրանց 

օգտագործման կարգը>> № 313 որոշումների պահանջները և գործող սա-

նիտարահամաճարակաբանական կանոններն ու նորմերը:  
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ՕԳ-ի կառուցման կամ վերակառուցման ավարտից հետո պետք է 

կատարել`  

ա) մշտական օգտագործման համար տրամադրվող հողերի հողավե-

րականգնողական,  

բ) ժամանակավոր օգտագործման համար տրամադրված հողերի, վե-

րամշակման աշխատանքներ 

գ) բնապահպանական միջոցառումներ` ուղղված ռելիեֆի բնական 

ձևերի, նվազագույն խախտմանը և կանաչ տնկարկների ու բնահողի բնա-

կան վիճակի պահպանմանը, 

դ) հակաողողամաշման միջոցառումներ: 

ՕԳ-ի նորոգումը և տեխնիկական սպասարկումն իրականացվում է 

կենտրոնացված` կազմակերպության արտադրական բազաների մասնա-

գիտացված բրիգադի կողմից: 

Արտադրական բազաների տեղաբաշխումը, անհրաժեշտ շենքերի 

կազմը, աշխատանքի մեքենայացման միջոցներով, տրանսպորտով և 

վթարային պաշարի պահեստներով հագեցումը, կապի միջոցներով սար-

քավորելը պետք է կատարվեն շահագործման կազմակերպման հեռա-

նկարային սխեմաների հիման վրա` հաշվի առնելով էներգետիկական 

ձեռնարկության առկա նյութական բազան: 

ՕԳ-ի ապահովումը նյութերի և սարքավորանքի վթարային նորո-

գումների համար անհրաժեշտ պաշարով նախատեսնվում է գործող նոր-

մատիվների ծավալով: ՕԳ-ի այն տեղամասերի համար, որոնց մոտենալը 

վերգետնյա տրանսպորտով անկարելի է, կամ այն ՕԳ-ի համար, որոնք 

անցնում են անմարդաբնակ վայրերով` խիստ կլիմայական պայմաննե-

րով, ինչպես նաև դժվարամատչելի վայրում կառուցված ՕԳ-ի շահա-
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գործման համար պետք է նախատեսել անձնակազմի ժամանակավոր կա-

ցարան կամ ուղղաթիռների օգտագործում: Անձնակազմի ժամանակավոր 

կացարանների և ուղղաթիռային հարթակների տեղաբաշխումը, շահա-

գործող անձնակազմի և ուղղաթիռի օդաչուների համար նախատեսված 

շենքերի ու մեխանիզմների կազմը հիմնավորվում է նախագծում: Ուղղա-

թիռային հարթակները պետք է բավարարեն գործող նորմատիվային պա-

հանջները: 110 կՎ-ից բարձր լարման ՕԳ-ում պետք է կիրառվեն կախովի 

մեկուսիչներ, թույլատրվում է ձողավոր և հենարանաձողավոր մեկուսիչ-

ների կիրառումը: 35 կՎ լարման ՕԳ-ի վրա պետք է կիրառվեն կախովի 

կամ ձողավոր մեկուսիչներ: Թույլատրվում է ցցաձողային մեկուսիչների 

կիրառում: 20 կՎ-ից ցածր լարման ՕԳ-ի վրա պետք է կիրառվեն` 

ա) միջանկյալ հենարանների վրա` ցանկացած տեսակի մեկուսիչներ,  

բ) խարսխային տիպի հենարանների վրա` կախովի մեկուսիչներ: 

Թույլատրվում է նաև ցցաձողային մեկուսիչների կիրառում` ըստ սառցա-

կեղևի, I շրջաններում և չբնակեցված տեղանքում:  

Մեկուսիչների տիպի և նյութի (ապակի, ճենապակի, պոլիմերային նյու-

թեր) ընտրությունը կատարվում է՝ հաշվի առնելով կլիմայական (ջերմաս-

տիճանի և խոնավության) և աղտոտման պայմանները: 330 կՎ-ից բարձր 

լարման ՕԳ-ի վրա պետք է կիրառել ապակե մեկուսիչներ, իսկ 35-ից մինչև 

220 կՎ լարման ՕԳ-ի վրա` ապակե, պոլիմերային կամ ճենապակե, նման 

դեպքում նախապատվությունը պետք է տրվի ապակե կամ պոլիմերային 

մեկուսիչներին: Մեկուսիչների պահող և ձգիչ շարանների կառուցվածքները 

պետք է ապահովեն շինարարական, տեղակայման և նորոգման աշխա-

տանքների կատարման հնարավորություն:  
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Հաղորդալարերի ամրակապումը կախովի մեկուսիչներին և մետա-

ղաճոպանների ամրակապումը պետք է կատարել խուլ պահող կամ ձգիչ 

սեղմակների օգնությամբ:  

Հաղորղալարերի ամրակապումը ցցաձողային մեկուսիչներին պետք 

է կատարել լարային կապերով կամ հատուկ սեղմակներով: Նվազագույն 

հեռավորություններն ՕԳ-ի հաղորդալարերի միջև հենարանի վրա միմ-

յանց հետ դրանց փոխհատման տեղում վերադասավորման, ճյուղավոր-

ման, մեկ դասավորությունից հաղորդալարի այլ դասավորության անց-

ման դեպքերում պետք է լինեն № 4աղյուսակում նշվածներից ոչ պակաս: 

  

Աղյուսակ № 4. Հենարանի վրա նվազագույն հեռավորությունը ֆազե-

րի միջև 

 

Հաշվարկային 

պայման 

Նվազագույն մեկուսացման հեռավորություն, սմ ՕԳ-ի 

լարման դեպքում, կՎ 

մինչև 10 2 0 35 110 150 20 330 500 

Ամպրոպային գերլա-

րումներ 
20 45 50 135 175 250 310 400 

Ներքին գերլարում-

ներ 
22 33 44 100 140 200 280 420 

Ամենամեծ աշխա-

տանքային լարումը 

10 15 20 45 60 95 140 200 

 

ՕԳ-ի հենարանները բաժանվում են երկու հիմնական տեսակի` խա-

րսխային հենարաններ, որոնք ամբողջությամբ իրենց վրա են ընդունում 

հենարանին հարակից հենամեջերի հաղորդալարերի և մետաղաճոպան-

ների ձգման ուժը, և միջանկյալ` որոնք չեն ընդունում հաղորդալարերի 
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ձգման ուժը կամ ընդունում են մասնակի: Խարսխային հենարանների բա-

զայի վրա կարող են սարքվել ծայրային և վերադասավորման հենարան-

ները: Միջանկյալ և խարսխային հենարանները կարող են լինել ուղիղ և 

անկյունային: Դրանց վրա տեդակայված շղթաների քանակից կախված` 

հենարանները լինում են միաշղթա, երկշղթա և բազմաշղթա:  

Հենարանները կարող են կառուցվել ազատ կանգնած և ձգալարերով: 

Միջանկյալ հենարանները կարող են ունենալ ճկուն կամ կոշտ կառուց-

վածք, իսկ խարսխայինները՝ միայն կոշտ կառուցվածք:Մինչև 35 կՎ լար-

ման ՕԳ-ի համար թույլատրվում է ճկուն կառուցվածքի խարսխային հե-

նարանների կիրառում: Կոշտ կաոուցվածքի հենարանների խմբին են 

պատկանում այն հենարանները, որոնց կատարի շեղումը (առանց հիմքե-

րի պտույտի հաշվառման) հաշվարկային բեռնվածքների ըստ սահմանա-

յին վիճակների երկրորդ խմբի ներազդման՝ չի գերազանցում հենարանի 

բարձրության 1/100-ը: Եթե հենարանի կատարի շեղումը կազմում է հե-

նարանի բարձրության 1/100-ից ավելին, ապա այդ հենարանները 

դասվում են ճկուն կառուցվածք ունեցող հենարանների խմբին: Մեծ 

թռիչք ունեցող տեղամասը պետք է սահմանափակված լինի ծայրային 

հենարաններով (բետոնե խարիսխների տեսքով ծայրային սարքվածք-

ներով և այլն), որոնք մեծ թռիչքն առանձնացնում են որպես ՕԳ-ի 

ինքնուրույն մաս, որի ամրությունը և կայունությունը կախված չեն ՕԳ-ի 

հարակից հատվածների ազդեցությունից:  

Հենարանի հաղորդալարերի ամրակապման տեսակից կախված` 

ծայրային (Ծ) հենարանների (սարքվածքների) միջև տեղակայվող հենա-

րանները կարող են լինել`  
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ա) միջանկյալ (Մ)` բոլոր հաղորդալարերը մեկուսիչների պահող շա-

րանների միջոցով հենարանի վրա ամրակապելով, բ) խարսխային (Խ)` 

բոլոր հաղորդալարերը մեկուսիչների ձգիչ շարանների միջոցով հենա-

րանի վրա ամրակապելով, գ) համակցված (ՄԽ)` հենարանի վրա հաղոր-

դալարերի խառը միացմամբ, մեկուսիչների ինչպես պահող, այնպես էլ 

ձգիչ շարանների օգնությամբ: Չբնակեցված և դժվարամատչելի տեղան-

քում ՕԳ-ի աշխատանքի բնականոն ռեժիմում ՕԳ-ի հաղորդալարերի հե-

ռավորությունները հողի մակերևույթից պետք է ընդունվեն № 5 աղյուսա-

կում ներկայացվածներից ոչ պակաս: Հենարանների նվազագույն հեռա-

վորությունները որոշվում են հաղորդալարերի կախվածքի ամենամեծ 

սլաքի դեպքում` առանց հաշվի առնելու դրա տաքացումն էլեկտրական 

հոսանքով. 

 ա) օդի առավելագույն ջերմաստիճանի դեպքում` 500 կՎ-ից ցածր 

լարման ՕԳ-ի համար:  

բ) 330 կՎ-ից բարձր լարման ՕԳ-ի համար` ՏԿ-ով սահմանված օդի ջեր-

մաստիճանի, էլեկտրամագնիսական դաշտի էլեկտրական և մագնիսական 

բաղադրիչների ինտենսիվության թայլատրելի արժեքների դեպքում: 

Աղյուսակ № 5.  Չբնակեցված և դժվարամատչելի տեղանքում ՕԳ-ի հա-

ղորղալարերից մինչև հողի մակերևույթ նվազագույն հեռավորությունը. 
  

Տեղանքի 

բնութագիրը 

Նվազագույն հեռավորությունը, մ, ըստ ՕԳ-ի լարման 

մինչև 

20 կՎ 
35-110 կՎ 150 կՎ 220 կՎ 330 կՎ 500 կՎ 

Չբնակեցված տե-

ղանք, տափաս-

տանների շրջան-

ներ` հողագործու-

թյան համար ոչ 

6 6 6.5 7 7.5 8 
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պիտանի հողերով 

Դժվարամատչելի 

տեղանք 
5 5 5.5 6 6.5 7 

Անմատչելի սա-

րալանջեր, ժայ-

ռեր, քարակույտեր 

և այլն 

3 3 3.5 4 4.5 5 

 

Փողոցների, երթանցների և այլնի հետ ՕԳ-ի փոխհատման տեղերում, 

185 մմ2-ուց փոքր հատույթով հաղորդալարերից մինչև հողի մակերևույթ 

հեռավորություններն ուղղաձիգով պետք է ստուգվեն նաև հարևան հենա-

միջում հաղորդալարի խզման դեպքի համար` տարեկան միջին ջերմաս-

տիճանի դեպքում, հաշվի չառնելով հաղորդլարերի տաքացումն էլեկ-

տրական հոսանքով: ՕԳ-ն քաղաքային տարածքի սահմաններում հա-

տուկ առանձնացված միջանցքներով անցնելիս, ինչպես նաև ալյումինե 

185 մմ2 և ավելի հատույթ ունեցող մակերևույթով հաղորդալարերով ՕԳ-ի 

համար, ուղղաձիգ հեռավորությունների ստուգում` ըստ հարևան հե-

նամիջում հաղորդալարերի խզման պայմանի, չի պահանջվում: 
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3.2 . ՕԴԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ 

 

Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի (ՕԳ) շահագործման դեպքում 

պետք է կատարվի դրանց հուսալի աշխատանքն ապահովող տեխնիկա-

կան սպասարկում և նորոգում: 

Նոր կառուցվող կամ վերակառուցման, վերազինման ինչպես նաև 

արդիականացման ենթակա ՕԳ նախագծման առաջադրանք տալիս էլեկ-

տրական ցանցերը շահագործող կազմակերպությունները պետք է նախա-

գծային կազմակերպություններին ներկայացնեն շահագործման փորձի 

տվյալներ՝ նախագծվող ՕԳ-ի գոտում փաստացի պայմանների մասին 

(տվյալներ սառցակալման և քամու, ՕԳ-ի ուղեգծի մթնոլորտի աղտոտ-

վածության, ՕԳ-ի և դրանց տարրերի խափանման և այլ տվյալներ, որոնք 

բնութագրում են տեղական պայմանները), որոնք պետք է հաշվի առնվեն 

նախագծային փաստաթղթերում: 

ՕԳ-ի կառուցումը, տեխնիկական վերազինումը, վերակառուցումը կամ 

արդիականացումն ավարտելուց հետո կապալառու կազմակերպության 

կողմից էլեկտրական ցանցերը շահագործող կազմակերպությանը ՕԳ-ը շա-

հագործման հանձնելու դեպքում վերջինս պետք է կազմակերպի կատար-

ված աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն և ստուգի ՕԳ-ի 

համապատասխանությունը հաստատված տեխնիկական փաստաթղթերին: 

Սպառողների կողմից շահագործման ենթակա ՕԳ-ի կառուցման աշխա-

տանքների տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացնում է դրա 

պատվիրատուն: Տեխնիկական վերահսկողությունն իրականացվում է պայ-

մանագրով և իրավական ակտերով սահմանված կարգով: 
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ՕԳ-ի շահագործման ընդունումն էլեկտրական ցանցերը շահագոր-

ծող կազմակերպության կողմից պետք է կատարվի ըստ ՍՆԻՊ 3.01.04-87-

ի և շինարարությունն ավարտված էլեկտրահաղորդման գծերի շահա-

գործման ընդունելու գործող կանոններով: 

 Տեխնիկական սպասարկման ժամանակ պետք է տարվեն աշխատանք-

ներ ՕԳ-ի և դրա տարրերի աշխատունակության և սարքինության պահ-

պանման համար՝ կատարվող կանխարգելիչ ստուգումների ու չափումների 

արդյունքների համաձայն միջոցառումներ են ձեռնարկվում ՕԳ-ի տարրերի 

ժամանակից շուտ մաշվելու դեմ: ՕԳ-ի հիմնական նորոգման ժամանակ 

պետք է կատարվեն համալիր միջոցառումներ, որոնք ուղղված են ամբող-

ջությամբ ՕԳ-ի կամ դրա տարրերի սկզբնական շահագործման բնութագրե-

րի պահպանմանը կամ վերականգնմանը՝ մասերի և տարրերի նորոգման 

կամ նորերով փոխարինման միջոցով, որոնք մեծացնում են դրանց հուսա-

լիությունը և բարելավում գծի շահագործման բնութագրերը: 

ՕԳ-ի տեխնիկական սպասարկումը և նորոգման աշխատանքները 

պետք է կազմակերպվեն համալիր կերպով, բոլոր անհրաժեշտ աշխա-

տանքներն իրականացնելով ՕԳ անջատման տևողության առավելագույն 

կրճատմամբ: Դրանք կարող են կատարվել գծի անջատմամբ, մեկ ֆազի 

(ֆազի նորոգում) անջատմամբ կամ առանց լարումը հանելու: 

ՕԳ-ի տեխնիկական սպասարկումը կամ նորոգումը պետք է կատար-

վի հատուկ մեքենաների, մեխանիզմների, փոխադրամիջոցների, ճոպա-

նասարքի, հանդերձանքի, գործիքի և հարմարանքի օգտագործմամբ, 

որոնք ապահովում են աշխատանքի անվտանգությունը: ՕԳ-ի վրա աշ-

խատանք կատարող խմբերը պետք է ապահովվեն արտադրական-նորոգ-

ման տեղամասերի և կարգավարական կետերի հետ կապի միջոցներով: 
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ՕԳ-ի շահագործման ժամանակ պետք է խստիվ պահպանվեն էլեկ-

տրական ցանցերի անվտանգության գոտիների պահպանության կանոննե-

րը և հսկվի դրանց կատարումը: ՕԳ-ի շահագործման և նորոգման աշխա-

տանքների կատարման ժամանակ պետք է կատարվեն «Էլեկտրակայանք-

ների շահագործման անվտանգության կանոններ» ՀՀ կառավարության N 

1933-Ն 23 նոյեմբերի 2006 թվականի որոշման և «էլեկտրակայանների և ցան-

ցերի շահագործման վերաբերյալ» ՀՀ կառավարության N 1605-Ն 27 դեկտեմ-

բերի 2007 թվականի տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջները: Էլեկ-

տրական ցանցերը շահագործող կազմակերպությունը պետք է հսկի այլ 

կազմակերպությունների և քաղաքացիների կողմից ՀՀ կառավարության 

1998 թվականի մայիսի 26-ի N 313 որոշմամբ հաստատված էներգետիկայի 

բնագավառի օբյեկտների անվտանգության գոտիների չափերն ու դրանց օգ-

տագործման կարգը և ՀՀ կառավարության 2000 թվականի մայիսի 18-ի N 

249 որոշմամբ հաստատված 1000 Վ և բարձր լարման էլեկտրական ցանցերի 

պահպանության կանոններն ու մայրուղային խողովակաշարերի պահպա-

նության կանոններ պահանջների կատարումն ու ՕԳ-ի անցման վայրում 

գտնվող կազմակերպություններին և քաղաքացիներին տեղեկացնի նշված 

պահանջների դրույթների մասին: 

Մետաղյա հենասյուների, երկաթբետոնե ու փայտե հենասյուների 

մետաղյա մասերի, ինչպես նաև ամպրոպապաշտպան պողպատե ճո-

պանների և հենասյուների ճոպանային տարրերի հակակոռոզիոն ծած-

կույթն ըստ անհրաժեշտության պետք է վերականգնվի կամ կատարվի 

նորից՝ էներգաօբյեկտի տեխնիկական ղեկավարի կարգադրությամբ: 

ՕԳ-ի ինտենսիվ աղտոտման ենթարկվող տեղամասերում պետք է կի-

րառվի հատուկ կամ ուժեղացված մեկուսացում, իսկ անհրաժեշտության 
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դեպքում՝ մեկուսացման մաքրում (լվացում), աղտոտված մեկուսիչների փո-

խարինում: Թռչունների կողմից մեկուսացման ինտենսիվ աղտոտման գո-

տիներում և դրանց մասսայական բնադրման վայրերում պետք է տեղադր-

վեն հատուկ սարքվածքներ, որոնք կբացառեն վրածածկումը, ինչպես նաև 

կխրտնեցնեն թռչուններին՝ չսպառնալով դրանց կյանքին: 

Գործող ՕԳ-ի և այլ ՕԳ-ի ու կապի գծերի հետ հատման թռիչքներում 

հատող ՕԳ-ի յուրաքանչյուր հաղորդալարի կամ ձգալարի վրա թույլա-

տրվում է ոչ ավելի, քան 2 սեղմիչ: Հաղորդալարերի և ձգալարերի թիվը 

հատվող ՕԳ-ի վրա չի կանոնակարգվում: 

Էլեկտրական ցանցերը շահագործող կազմակերպությունները պետք 

է սարքին վիճակում պահեն` 

 1) լուսապաշտպանական սարքերը, որոնք դրված են ՕԳ հենասյու-

ների վրա՝ բարձրաբերձ խոչընդոտների դրոշմանշման և լուսապաշտպա-

նական կանոններին համապատասխան. 

2) հենասյուներին ամրացված մշտական նշանները՝ ՕԳ նախագծին և 

նորմատիվ ու տեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապա-

տասխան: 

Էլեկտրական ցանցերը շահագործող կազմակերպությունը պետք է 

հետևի ՕԳ-ի հետ ավտոմոբիլային ճանապարհների հատման վայրում 

ըստ բարձրության եզրաչափի սահմանափակման ճանապարհային 

նշանների, ինչպես նաև 330 կՎ և բարձրլարման օդային գծերի՝ ավտոմո-

բիլային ճանապարհների հետ հատման վայրում տեղադրվող և այդ գծերի 

պաշտպանական գոտում տրանսպորտի կանգառն արգելող ճանապար-

հային նշանների առկայությունը: 
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ՕԳ շահագործման ընթացքում պետք է կազմակերպվեն դրանց պար-

բերական և արտահերթ զննումներ: Զննումները կարող են իրականացվել 

օդային գծի ամբողջ երկայնքով կամ դրա առանձին՝ առավել վտանգավոր 

հատվածներում: Պարբերական զննումների ժամանակացույցը պետք է 

հաստատվի էլեկտրական ցանցերը շահագործող կազմակերպության 

տեխնիկական ղեկավարի կողմից: Հիմնական նորոգման ենթակա բոլոր 

գծերը (տեղամասերը) ճարտարագիտատեխնիկական անձնակազմի կող-

մից պետք է զննվեն ամբողջությամբ: 20 տարի և ավելի ծառայության 

ժամկետ ունեցող կամ ինտենսիվ աղտոտվածության գոտիով, ինչպես 

նաև բաց տեղանքով անցնող 35 կՎ և բարձր լարման ՕԳ-ի կամ դրա տե-

ղամասերի ակնադիտական զննումները՝ սեղմիչներին և միջհաղորդալա-

րերին ներկայացվող պահանջների համաձայն հաղորդալարերի և ձգա-

լարերի ընտրովի ստուգումները, պետք է կատարվեն 6 տարին 1 անգա-

մից ոչ ուշ, իսկ 35 կՎ և բարձր մնացած գծերում (տեղամասերում)՝ 12 տա-

րին 1 անգամից ոչ ուշ: 0,38-ից մինչև 20 կՎ ՕԳ-ի ակնադիտական զննում-

ները պետք է կատարվեն ըստ անհրաժեշտության: 

ՕԳ-ի կամ դրանց տեղամասերի արտահերթ զննումները պետք է կա-

տարվեն` 

1) հաղորդալարերի և ձգալարերի սառցակալման. 

2) հաղորդալարերի ≪պարի≫, գետերի սառցահոսի և վարարման, 

անտառային հրդեհների դեպքերում, ինչպես նաև տարերային աղետնե-

րից հետո. 

3) ռելեական պաշտպանության կողմից ՕԳ-ի ավտոմատ անջատման 

դեպքում: 

ՕԳ-ի վրա պետք է կատարվեն հետևյալ ստուգումներն ու չափումները` 
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1) ՕԳ-ի մայրուղու վիճակի ստուգում՝ զննումներ կատարելիս, հա-

ղորդալարերից մինչև հաղորդալարերի տակ գտնվող ծառերն ու թփուտ-

ները հեռավորության չափումների կատարում, հաղորդալարերի աղեղ-

ների կախվածքների չափումներ՝ ըստ անհրաժեշտության, անտառուղու 

լայնության չափումներ` 3 տարին մեկ անգամից ոչ ուշ. 

2) փայտե հենասյուների մանրամասների քայքայման (փտման) 

ստուգում՝ ՕԳ-ի շահագործման հանձնելուց 3-6 տարի հետո, հետագա-

յում՝ ոչ ուշ քան 3 տարին մեկ անգամ, ինչպես նաև հենասյան վրա բարձ-

րանալուց կամ մանրամասերը փոխելուց առաջ. 

3) զննումների ժամանակ մեկուսիչների և գծային ամրանների վիճա-

կի ակնադիտական ստուգում, ինչպես նաև ճենապակյա ափսեաձև կա-

խովի մեկուսիչների էլեկտրական ամրության ստուգում` կազմակերպու-

թյան ստանդարտներով սահմանված պարբերականությամբ. 

4) հենասյուների, հաղորդալարերի, ձգալարերի վիճակի ստուգում՝ 

զննումներ կատարելիս. 

5) հաղորդալարերի մամլված, եռակցված, հեղույսային (մինչև 20 կՎ 

օդային գծերի վրա), հաղորդալարերի ձվաձև միացման միացումների 

ստուգումները կատարվում են տեսողական ձևով գծի զննման ժամանակ՝ 

ըստ անհրաժեշտության: 35 կՎ և բարձր լարման ՕԳ-ի հաղորդալարերի 

հեղույսային միացումների վիճակի ստուգում` էլեկտրական չափումների 

միջոցով. դրա կատարման պարբերականությունը սահմանվում է կազ-

մակերպության ստանդարտներով: Անբավարար վիճակում գտնվող հե-

ղույսային միացումները ենթարկվում են բացման և ապա նորոգվում կամ 

փոխարինվում են. 
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6) կալանդների (բանդաժների) հեղույսային միացումների և խարսխա-

յին հեղույսների մանեկների ստուգում և ձգում՝ ոչ ուշ, քան 6 տարին մեկ. 

7) հիմքերի և ձգալարերի U-աձև հեղույսների վիճակի ընտրովի 

ստուգում՝ գետինը բացելով, ոչ ուշ, քան 6 տարին մեկ. 

8) երկաթբետոնե հենասյուների և կցորդների վիճակի ստուգում՝ ոչ 

ուշ, քան 6 տարին մեկ. 

9) մետաղե հենասյուների և լայնակների, ձգալարերի խարիսխների և 

մետաղե ոտնակների հակաքայքայիչ (հակակոռոզիոն) ծածկույթի վիճա-

կի ստուգում՝ գետնի ընտրովի բացումով, ոչ ուշ, քան 6 տարին մեկ. 

10) հենասյուների ձգալարերի ձգման ուժի ստուգում՝ ոչ ուշ, քան 6 

տարին մեկ. 

11) հենասյուների հողակցման, ինչպես նաև զրոյական հաղորդալա-

րի կրկնական հողակցման դիմադրության չափում. 

12) ֆազ-զրո օղակի դիմադրության չափում` մինչև 1000 Վ լարման 

ՕԳ վրա՝ շահագործման ընդունելիս, իսկ հետագայում՝ նոր սպառողների 

միացնելիս և այդ դիմադրության փոփոխությունն առաջացնող աշխա-

տանքներ կատարելիս. 

13) հենասյուների, հաղորդալարերի, ձգալարերի վիճակի, հաղորդա-

լարերից մինչև հողի մակերևույթ և տարբեր օբյեկտներ, մինչև հատվող 

կառուցվածքներ եղած հեռավորությունների ստուգում՝ ՕԳ-ի զննման ժա-

մանակ: 

ՕԳ-ի զննման, ստուգումների ու չափումների արդյունքում հայտնա-

բերված անսարքությունները պետք է նշվեն շահագործման փաստաթղ-

թերում` շահագործման ինչպես նաև թերությունների գրանցման մատ-

յաններում, որոնք բնույթից կախված պետք է վերացվեն ամենակարճ 
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ժամկետում կամ ՕԳ-ի տեխնիկական սպասարկման, կամ հիմնական նո-

րոգման ժամանակ: 

ՕԳ-ի հենասյուների և այլ տարրերի կառուցվածքային, ինչպես նաև 

գետնի մեջ հենասյուների ամրացման եղանակների փոփոխությունները 

պետք է կատարվեն միայն տեխնիկական փաստաթղթերի առկայության 

դեպքում էլեկտրական ցանցերը շահագործող կազմակերպության տեխ-

նիկական ղեկավարի թույլտվությամբ: 

Գյուղատնտեսական հանդակներով, այգեգործական, մարգագետնա-

յին և ամառանոցային տեղամասերով անցնող ՕԳ-երի պլանային նորո-

գումը, տեխնիկական վերազինումը, վերակառուցումը և արդիականա-

ցումը պետք է կատարվեն հողօգտագործողների հետ համաձայնեցնելով 

և այն ժամանակ, երբ այդ հանդակները զբաղեցված չեն գյուղատնտեսա-

կան մշակաբույսերով կամ, երբ հնարավոր է այդ մշակաբույսերի պահ-

պանվածությունը: ՕԳ-ի աշխատանքի խանգարումները կանխելու և այդ-

պիսի խանգարումների հետևանքները վերացնելու աշխատանքները կա-

րող են կատարվել տարվա ցանկացած ժամանակ` առանց հողօգտագոր-

ծողների հետ համաձայնեցնելու, բայց ծանուցելով նրանց անցկացվող 

աշխատանքների մասին: Նշված աշխատանքները կատարելուց հետո 

էլեկտրական ցանցերը շահագործող կազմակերպությունը պետք է հողա-

հանդակները բերի այնպիսի վիճակի, որ պիտանի լինեն նպատակային 

օգտագործման համար, ինչպես նաև` հատուցի աշխատանքների կա-

տարման ժամանակ հասցված վնասները Հայաստանի Հանրապետու-

թյան օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

Հաղորդալարերի համատեղ կախոցով ՕԳ-ն շահագործող կազմա-

կերպությունները պետք է ծրագրային նորոգումները կատարեն փոխհա-
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մաձայնեցված ժամկետներում: Վթարների  դեպքերում նորոգման աշխա-

տանքները պետք է կատարվեն նախապես ծանուցելով մյուս կողմին (գծի 

կամ հաղորդալարերի սեփականատիրոջը): 

110 կՎ և բարձր լարման ՕԳ-ի վնասվածքի, ինչպես նաև 6-ից մինչև 

35 կՎ լարման ՕԳ-ի միջֆազային կարճ միակցման տեղը հեռավորության 

վրա որոշելու համար պետք է տեղադրվեն հատուկ սարքեր: Ճյուղավո-

րում ունեցող 6-ից մինչև 35 կՎ լարման ՕԳ-ի վրա պետք է տեղադրվեն 

վնասված տեղամասի ցուցանակներ: Էլեկտրական ցանցերը շահագոր-

ծող կազմակերպությունները պետք է հանդերձվեն շարժական սարքե-

րով՝ 6-ից մինչև 35 կՎ լարման ՕԳ-ի վրա հողի հետ միակցման տեղը 

որոշելու համար: 

ՕԳ-ի վրա վթարի հետևանքով առաջացած վնասվածքները ժամանա-

կին վերացնելու նպատակով էլեկտրական ցանցերը շահագործող կազ-

մակերպություններում պետք է պահվեն նյութերի և մասերի վթարային 

նորոգումների համար անհրաժեշտ պահեստամասեր՝ համաձայն կազ-

մակերպության ստանդարտներով սահմանված նորմերի: 

  

3.3. ՈՒԺԱՅԻՆ ՄԱԼՈՒԽԱՅԻՆ ԳԾԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ 

  

Ուժային մալուխային գծերի շահագործման ընթացքում պետք է կա-

տարվեն տեխնիկական սպասարկում և նորոգում՝ դրանց հուսալի աշ-

խատանքն ապահովելու համար: 

Շահագործման մեջ մտցնելիս յուրաքանչյուր ուժային մալուխային 

գծի համար պետք է սահմանվեն ամենամեծ թույլատրելի հոսանքային 

բեռնվածքները: Բեռնվածքները պետք է որոշվեն ըստ մայրուղու ամենա-
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վատ ջերմային պայմաններ ունեցող տեղամասի, որի երկարությունը 

պետք է լինի առնվազն 10 մ:  

Մալուխային շինություններում պետք է կազմակերպվի մալուխների 

աշխատանքի ջերմային ռեժիմի, օդի ջերմաստիճանի և օդափոխիչ սար-

քերի աշխատանքի համակարգված վերահսկում: Օդի ջերմաստիճանը 

մալուխային թունելների, անցուղիների և հորանների ներսում պետք է 

բարձր լինի արտաքին օդի ջերմաստիճանից` 100C-ից ոչ ավելի: 

Հետվթարային ռեժիմի ժամանակամիջոցում թույլատրվում է ուժային 

մալուխների հոսանքով գերբեռնում, որի մեծությունը սահմանվում է ար-

տադրող կազմակերպության շահագործման հրահանգներով: Վերջինիս 

բացակայության դեպքում, շահագործող կազմակերպության տեխնիկա-

կան ղեկավարի որոշմամբ, կարող են սահմանվել գերբեռնման հետևյալ 

արժեքները` մինչև 10 կՎ (ներառյալ) լարման ներծծված թղթե մեկուսա-

ցումով մալուխների համար` 30 %-ից, պոլիէթիլենային և պոլիվինիլքլո-

րիդային պլաստիկատե մեկուսացումով մալուխների համար` 15 %-ից, 

ռետինե և վուլկանացված պոլիէթիլենի մալուխների համար` 18 % ոչ 

ավելի երկարատև թույլատրելի բեռնվածքից օրվա մեջ 6 ժամ տևողու-

թյամբ 5 օրվա ընթացքում, բայց ոչ ավելի 100 ժամ՝ 1 տարվա ընթացքում, 

եթե մնացած ժամանակահատվածում բեռնվածքը չի գերազանցում երկա-

րատև թույլատրելին: Ներծծված թղթե մեկուսացումով 20 և 35 կՎ լարման 

մալուխների գերբեռնվածք չի թույլատրվում: 110 կՎ և բարձր լարման մա-

լուխային գծերի գերբեռնվածքը կանոնակարգվում է արտադրող կազմա-

կերպության շահագործման հրահանգներով: 

110 կՎ և բարձր լարման յուղով լրալցված ուժային մալուխային գծի 

կամ դրա հատվածի համար, այդ գծի պրոֆիլից կախված, պետք է սահ-
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մանվեն յուղի ճնշման փոփոխության թույլատրելի սահմանները: Նրանից 

շեղումների դեպքում ուժային մալուխային գիծը պետք է անջատվի և 

միացվի միայն թերությունները հայտնաբերելուց և վերացնելուց հետո: 

110 կՎ և բարձր լարման յուղով լրալցված ուժային մալուխային գծերի 

յուղի նմուշները և պլաստմասսե մեկուսացումով ուժային մալուխային գծե-

րի կցորդիչների հեղուկի նմուշները պետք է վերցվեն նոր գիծն աշխատանքի 

մեջ մտցնելուց առաջ՝ միացումից 1 տարի հետո, այնուհետև՝ 3 տարի հետո և 

հետագայում՝ 6 տարին մեկ, եթե արտադրող կազմակերպության շա-

հագործման հրահանգներով այլ ժամկետներ չեն սահմանված: 

1000 Վ-ից բարձր լարման ուժային մալուխային գծերը շահագործման 

հանձնելիս շինարարական նորմերով ու կանոններով, ինչպես նաև շա-

հագործող կազմակերպության սահմանած կանոններով նախատեսված 

փաստաթղթերից բացի, պետք է ձևակերպվեն և էներգակազմակերպու-

թյանը հանձնվեն նաև` 

1) ուժային մալուխային գծերի կատարողական գծագիրը՝ միացնող 

կցորդիչների տեղի ցուցումով, կատարված 1:200 և 1:500 մասշտաբներով՝ 

կախված ուժային մալուխային գծերի տվյալ տեղամասի հաղորդակցման 

ուղիների զարգացումից. 

2) 110 կՎ և բարձր լարման մալուխային գծի ճշտված նախագիծը, որը 

գծի անցկացումից առաջ պետք է համաձայնեցվի շահագործող կազմա-

կերպության հետ, իսկ մալուխի մակնիշի փոփոխության դեպքում նաև 

արտադրող կազմակերպության հետ. 

3) ճանապարհների և այլ հաղորդակցման ուղիների հետ հատման 

վայրում ուժային մալուխային գծերի պրոֆիլի գծագիրը՝ 35 կՎ լարման 

մալուխային գծերի համար, ինչպես նաև հատուկ բարդության ուժային 
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մալուխային գծերի գծագիրը՝ 6-10 կՎ լարման ուժային մալուխային գծերի 

համար. 

4) թմբուկների վրա մալուխների վիճակի մասին ակտերը, իսկ ան-

հրաժեշտության դեպքում նաև նմուշների ստուգման (կազմատման) և 

զննման արձանագրությունները. 

5) մալուխների մատյանը. 

6) ուժային մալուխային գծերի բոլոր տարրերի գույքացուցակը. 

7) շինարարական և ծածկված ստորգետնյա հաղորդակցման ուղինե-

րի հետ մալուխների հատումների և մոտեցումների ցուցումներով աշխա-

տանքների ակտերը. 

8) մալուխային կցորդիչների տեղակայման ակտերը. 

9) խրամուղիները, բլոկները, խողովակները, անցուղիները մալուխ-

ների հավաքակցման համար պատրաստի լինելու և ընդունելու ակտերը. 

10) նախագծին համապատասխան մալուխային գծերը էլեկտրաքի-

միական քայքայումից պաշտպանող սարքերի տեղակայման ակտերը, 

ինչպես նաև քայքայման փորձարկումների արդյունքները. 

11) մալուխի անցկացումից հետո բարձրացված լարումներով մալու-

խային գծի մեկուսացումը փորձարկելու արձանագրությունը. 

12) մեկուսացման դիմադրության չափման արդյունքները. 

13) ծածկելուց առաջ խրամուղիներում և անցուղիներում անցկացված 

մալուխների զննման արդյունքները. 

14) թմբուկների վրա մալուխների տաքացման արձանագրությունն 

անցկացումից առաջ՝ ցածր ջերմաստիճանների դեպքում. 

15) հրդեհի մարման և ազդանշանման համակարգի ավտոմատ մնա-

յուն կայանքների ընդունման և փորձարկման ակտերը: 
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110 կՎ և բարձր լարման ուժային մալուխային գիծը շահագործման 

ընդունելիս հավաքակցող կազմակերպության կողմից էներգաօբյեկտին 

լրացուցիչ պետք է հանձնվեն` 

1) մալուխի և լրասնուցման սարքի բարձրության կատարողական նի-

շերը (ցածր ճնշման 110-ից մինչև 220 կՎ լարման գծերի համար). 

2) ուժային մալուխային գծերի բոլոր տարրերում յուղի փորձանմուշ-

ների (անալիզի) արդյունքները. 

3) ներծծման փորձարկումների արդյունքները. 

4) բարձր ճնշման գծերի վրա լրասնուցման ագրեգատների նմուշա-

հանման և փորձարկման արդյունքները. 

5) ճնշումն ազդանշանող համակարգի ստուգման արդյունքները. 

6) ուժային մալուխային գծերի անցկացման ժամանակ ձգման ուժերի 

մեծությունների մասին ակտերը. 

7) ուժային մալուխային գծերի բարձրացված լարումով պաշտպանիչ 

ծածկույթների փորձարկման ակտերը. 

8) մալուխների, կցորդիչների և լրասնուցման սարքերի գործարանա-

յին փորձարկումների արձանագրությունները. 

9) կցորդիչների ավտոմատ տաքացման սարքվածքների փորձարկ-

ման արդյունքները. 

10) յուրաքանչյուր ֆազի հոսանքատար ջղերի և թաղանթների (էկրան-

ների) հոսանքների չափման արդյունքները. 

11) մալուխի ջղերի աշխատանքային ունակության չափման արդ-

յունքները. 

12) մեկուսացման ակտիվ դիմադրության չափման արդյունքները. 
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13) հորերի և ծայրային կցորդիչների հողակցման դիմադրության 

չափման արդյունքները. 

14) մինչև 1000 Վ լարման ուժային մալուխային գծերը շահագործման 

հանձնելիս պետք է ձևակերպվեն և պատվիրատուին հանձնվեն մալուխ-

ների մատյանը, ուժային մալուխային գծերի ճշտված նախագիծը, փոր-

ձարկումների և չափումների ակտերը և արձանագրությունները: 

Այլ ենթակայության կազմակերպությունների կողմից կառուցվող և 

էլեկտրական ցանցերը շահագործող կազմակերպությանը շահագործման 

հանձնվող բոլոր լարումների մալուխների անցկացումը և տեղակայումը 

պետք է կատարվի շահագործող կազմակերպության տեխնիկական վե-

րահսկմամբ: 

Բաց անցկացված մալուխները, ինչպես նաև բոլոր մալուխային կցոր-

դիչները պետք է ունենան պիտակներ հետևյալ նշումներով` 

1) մալուխների պիտակների վրա, գծի վերջում և սկզբում պետք է 

նշվեն մալուխների մակնիշները, լարումները, հատվածքները, գծերի հա-

մարները կամ անվանումները. 

2) միացնող կցորդիչների պիտակների վրա՝ կցորդիչի համարը, տե-

ղակայման ամսաթիվը: 

Պիտակները պետք է դիմակայեն շրջակա միջավայրի ազդեցություն-

ներին: Բաց փռված մալուխների դեպքում պիտակները պետք է դասա-

վորվեն գծի երկարությամբ, յուրաքանչյուր 50 մ-ը մեկ, ինչպես նաև մայ-

րուղու շրջադարձերում և հրակայուն միջնապատով ու ծածկույթներով 

անցնող տեղերում (երկու կողմից): 

Մալուխային կառուցվածքներում անցկացվող մալուխների մետաղա-

կան չցինկապատված զրահը և ոչ մետաղապատ ծածկույթով մետաղա-
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կան կառուցվածքները, որոնց վրայով անցնում են մալուխները, ինչպես 

նաև սովորական պողպատից մալուխային տուփախողովակները պարբե-

րաբար պետք է պատվեն չայրվող, հակակոռոզիոն լաքերով և ներկերով: 

Մշտական հերթապահ անձնակազմ ունեցող էլեկտրակայանների և 

ենթակայաններից հեռացող ուժային մալուխային գծերի բեռնվածքների 

հսկողությունն իրականացվում է մնայուն սարքերով, որոնց ցուցմունքնե-

րը գրանցվում են օրական ամփոփագրերում: Մշտական հերթապահ 

անձնակազմ չունեցող ենթակայաններում բեռնվածքների հսկողությունն 

իրականացվում է առնվազն տարին մեկ անգամ՝ ամառային կամ աշնա-

նաձմեռային առավելագույն բեռնվածքների ժամանակ, մալուխային գծի 

առավելագույն բեռնվածքների ժամերին: Բացի առավելագույն բեռնվածք-

ների ժամանակի չափումներից, պետք է չափումներ կատարվեն սխեմայի 

փոփոխման, նոր հոսանքաընդունիչների միացման և մալուխային գծերի 

ռեժիմների փոփոխման բոլոր դեպքերում: Այդ չափումների տվյալների 

հիման վրա անհրաժեշտության դեպքում պետք է ճշտվեն մալուխային 

ցանցի ռեժիմը և սխեման: Սույն կետի պահանջները տարածվում են նաև 

էլեկտրակայանների և ենթակայանների ԲՍ-ի հաղորդաձողերից հեռա-

ցող սպառողների մալուխային գծերի վրա: 

Ուժային մալուխային գծերի զննումը պետք է կատարվի կազմակեր-

պության ստանդարտներով սահմանված պարբերականությամբ, ինչը 

սահմանվում է` ելնելով մալուխների անցկացման տարածքում իրակա-

նացվող հողային աշխատանքների կատարման ինտենսիվությունից, 

ծածկույթի տեսակից, մալուխների վնասման հավանականությունից և այլ 

ցուցանիշներից: Էլեկտրասարքավորումների զննման ժամանակ պետք է 

կատարվի նաև մալուխային կցորդիչների զննում: Արտահերթ զննումներ 
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կատարվում են վարարումներից և հեղեղներից հետո, ինչպես նաև մալու-

խային գիծը ռելեական պաշտպանությունից անջատվելու դեպքում: Մա-

լուխային գծի զննումների ժամանակ հայտնաբերված խախտումների մա-

սին պետք է գրառումներ կատարվեն թերությունների և անսարքություն-

ների մատյանում: Խախտումները պետք է վերացվեն էներգաօբյեկտի 

տեխնիկական ղեկավարի սահմանած ժամկետներում: 

Թունելները, հորանները, մալուխային հարկերը և անցուղիները մշտա-

կան օպերատիվ սպասարկմամբ էլեկտրակայաններում և ենթակայաննե-

րում պետք է զննվեն առնվազն ամիսը 1 անգամ, իսկ առանց մշտական օպե-

րատիվ սպասարկման էլեկտրակայաններում և ենթակայաններում՝ էներ-

գաօբյեկտի տեխնիկական ղեկավարի սահմանած ժամկետներում: 

Մալուխային կառուցվածքներում տեղադրված հրդեհային ազդա-

նշանման և ավտոմատ հրդեհաշիջման սարքվածքների տեխնիկական 

հսկումը և շահագործումը պետք է կատարվեն սահմանված կարգով: 

Մալուխային սենքերում որևէ ժամանակավոր և օժանդակ շինու-

թյունների (արհեստանոց, գործիքների պահասենյակ, պահեստ և այլն) 

տեղակայումը, ինչպես նաև դրանցում նյութեր և սարքավորում պահելն 

արգելվում է: 

Էլեկտրաֆիկացված ռելսային փոխադրամիջոց կամ ագրեսիվ բնա-

հողեր ունեցող տեղանքներում ուժային մալուխային գծերը շահագործ-

ման կարող է ընդունվել միայն դրա հակակոռոզիոն պաշտպանությունն 

իրականացնելուց հետո: Այդ տեղանքներում մալուխային գծերի վրա 

պետք է կատարվեն թափառող հոսանքների չափումներ, կազմվեն և կա-

նոնավոր կերպով ճշտվեն մալուխային ցանցի (կամ դրա առանձին տե-

ղամասերի) պոտենցիալների դիագրամները և հողային կոռոզիոն գոտի-
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ների քարտեզները: Այն բնակավայրերում, որտեղ կազմակերպված է բո-

լոր ստորգետնյա հաղորդակցման ուղիների համատեղ հակակոռոզիոն 

պաշտպանություն, պոտենցիալների դիագրամների կազմում չի պա-

հանջվում: Ուժային մալուխային գծերի պոտենցիալները պետք է չափվեն 

թափառող հոսանքների գոտիներում, ուժային մալուխային գծերի կատո-

դային պաշտպանություն ունեցող խողովակաշարերին և կապի մալուխ-

ներին մոտենալու տեղերում ու ուժային մալուխային գծերի այն տեղա-

մասերում, որոնք սարքավորված են քայքայումից պաշտպանվելու կա-

յանքներով: Ճկափողային պաշտպանիչ ծածկույթով ուժային մալուխային 

գծերի վրա հակաքայքայիչ ծածկույթի վիճակը պետք է վերահսկվի ուժա-

յին մալուխային գծերի շահագործման հրահանգի և էլեկտրասարքավոր-

ման փորձարկման նորմերին համապատասխան: 

Ուժային մալուխային գծերը և հողում թափառող հոսանքների ար-

ժեքների փոքրացման միջոցառումների կատարումը պետք է վերահսկվեն 

մետրոպոլիտենի և էլեկտրաֆիկացված երկաթուղու վարչությունների և 

ծառայությունների կողմից: Ուժային մալուխային գծերի վրա էլեկտրա-

քայքայման, հողային կամ քիմիական քայքայման պատճառով մետաղա-

կան թաղանթների քայքայման վտանգ նկատելու դեպքում պետք է ձեռ-

նարկվեն կանխարգելիչ միջոցներ: 

Ուժային մալուխային գծերի մայրուղիների փորումները կամ դրանց 

մոտակայքում հողային աշխատանքները պետք է կատարվեն շահագոր-

ծող կազմակերպության գրավոր թույլտվությամբ: Նախքան փորել սկսելը 

պետք է իրականացվի մայրուղու հսկիչ բացում՝ շահագործող կազմակեր-

պության անձնակազմի հսկողության տակ: 
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Ուժային մալուխային գծերի վրա փորումների կատարումը հատուկ 

հողափոր մեքենաներով, ինչպես նաև այդ տեղանքում հանքահատ մուր-

ճերի, լինգերի, քլունգների օգտագործմամբ՝ գետնի փխրեցումը կատար-

վում է մինչև ուժային մալուխային գծերի պաշտպանիչ ծածկույթի կամ 

ազդանշանային ժապավենի խորությունը, կամ այնպիսի խորությամբ, 

որի դեպքում մինչև ուժային մալուխային գիծը մնում է 25 սմ-ից ոչ պա-

կաս հողի շերտ: Հողի մնացած շերտը պետք է հեռացվի բահով: Մալուխի 

փորման, փռման կամ նորոգման հետ չկապված աշխատանքներ կատա-

րելու դեպքում արգելվում է` 

1) հողափոր տեխնիկայի կիրառումը մալուխային ուղեգծի 1 մ-ից 

պակաս հեռավորության վրա. 

2) հարվածային և թրթռասուզիչ մեխանիզմների կիրառումը մալու-

խային ուղեգծի 5 մ-ից պակաս հեռավորության վրա. 

3) պայթեցման աշխատանքներ կատարելու համար պետք է տրվեն 

լրացուցիչ տեխնիկական պայմաններ: 

Էլեկտրական ցանցերը շահագործող կազմակերպությունները պետք 

է պարբերաբար իրազեկեն հաստատություններին և բնակչությանը, 

ուժային մալուխային գծեր պարունակող մայրուղիների մոտակայքում 

հողային աշխատանքներ կատարելու կարգի մասին: 

Ուժային մալուխային գծերը պարբերաբար պետք է ենթարկվեն հաս-

տատուն հոսանքի բարձրացված լարումով կանխարգելիչ փորձարկում-

ների՝ էլեկտրասարքավորման փորձարկման նորմերին համապատաս-

խան: Ուժային մալուխային գծերի վրա արտահերթ փորձարկումների 

անհրաժեշտությունը նորոգման աշխատանքից կամ մայրուղիների բաց-
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ման հետ կապված փորվածքներից հետո որոշվում է էլեկտրացանցերը 

շահագործող կազմակերպության ղեկավարության կողմից: 

20-ից մինչև 35 կՎ լարման թղթե մեկուսացումով մալուխների ուղղա-

ձիգ տեղամասերում մեկուսացումը չորանալու հետևանքով հնարավոր 

էլեկտրական ծակումները կանխելու համար անհրաժեշտ է կազմակեր-

պության տեխնիկական ղեկավարի սահմանած ժամանակացույցով պար-

բերաբար հսկել ուղղաձիգ տեղամասերի մեկուսացման չորացման աս-

տիճանը: Հսկման արդյունքների հիման վրա, անհրաժեշտության դեպ-

քում, դրանք պետք է փոխարինվեն կամ տեղակայվեն սևեռող կցորդիչ-

ներ: Չհոսող տոգորազանգվածով և պլաստմասսե մեկուսացումով կամ 

գազով լցված մալուխներով 35 կՎ լարման ուժային մալուխային գծերի 

վրա ուղղագիծ տեղամասերում մեկուսացման լրացուցիչ դիտարկում և 

դրանց պարբերական փոխարինում չեն պահանջվում: 

Ռետինե ծածկույթով (ճկափողով) չզրահապատված մալուխների 

անցկացման վերահսկման և շահագործման ժամանակ պետք է հատուկ 

ուշադրություն դարձվի ճկափողի վիճակի վրա: Միջանցուկ խզվածք, 

քերվածք և ճաք ունեցող ճկափողով մալուխները պետք է նորոգվեն կամ 

փոխարինվեն: 

Վնասված մալուխների նմուշները և վնասված մալուխային կցորդիչ-

ները պետք է ենթարկվեն լաբորատոր հետազոտության՝ վնասման պատ-

ճառները պարզելու և դրանց կանխարգելման միջոցառումները մշակելու 

համար: 
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4. ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Էներգաարտադրության հիմնական տեխնոլոգիական օղակը էներ-

գահամակարգն է, որն իրենից ներկայացնում է աշխատանքի ռեժիմի 

ընդհանրությամբ կապված և կենտրոնացված օպերատիվ կարգավարա-

կան կառավարում ունեցող էլեկտրակայանների, կաթսայատների, էլեկ-

տրական և ջերմային ցանցերի (այսուհետ` էներգաօբյեկտներ) համալիր: 

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի աշխատանքի պլանավորու-

մը, հուսալիության և անվտանգության ցուցանիշների ապահովումը, ռե-

ժիմների վարումը, վթարային ռեժիմների կանխարգելումը և վերացումը, 

սպառողների էլեկտրամատակարարման ապահովումն իրականացվում է 

էլեկտրաէներգետիկական շուկայի կանոններով, համակարգվում լիցեն-

զավորված գործունեություն իրականացնող անձանց լիցենզիայի պայ-

մաններով և նրանց միջև կնքված պայմանագրերով, արտերկրի էներգա-

համակարգերի հետ կնքված զուգահեռ աշխատանքի և էլեկտրաէներ-

գիայի փոխանակման պայմանագրերով, ՀՀ հանրային ծառայությունները 

կարգավորող հանձնաժողովի հաստատած նորմատիվ ակտերով սահ-

մանված պայմաններով ու կարգերով: 

Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրման, հաղորդման (փո-

խադրման) և բաշխման լիցենզիաներ ունեցողները պետք է ապահովեն` 

1) էներգահամակարգի զարգացումը՝ էլեկտրական և ջերմային էներ-

գիայի պահանջմունքները բավարարելու համար. 

2) էլեկտրակայանների և ցանցերի արդյունավետ աշխատանքը` ար-

տադրական ծախսերի նվազեցման, տեղակայված սարքավորումների 
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հզորության օգտագործման արդյունավետության բարձրացման, էներգա-

խնայողության ու երկրորդային էներգապաշարների օգտագործմանն ուղ-

ղված միջոցառումների կատարման միջոցով. 

3) սարքավորումների, շենքերի, շինությունների, սարքվածքների, կա-

ռավարման համակարգերի աշխատանքի անվտանգության և հուսալիու-

թյան բարձրացումը. 

4) շահագործման և նորոգման, տեխնոլոգիաների, արտադրության և 

աշխատանքի կազմակերպման անվտանգ մեթոդների ներդրումն ու յու-

րացումը. 

5) անձնակազմի ուսուցում՝ աշխատանքների անվտանգ կատարման 

համար, և աշխատանքի անվտանգ պայմանների ապահովումը. 

6) էներգահամակարգի հետ կապված բոլոր էլեկտրակայանների (նե-

րառյալ ատոմակայանը), կաթսայատների, ինչպես նաև տարանցիկ են-

թակայանների կարգավարական կառավարումը: 

Յուրաքանչյուր էներգաօբյեկտում կառուցվածքային ստորաբաժանում-

ների միջև պետք է բաշխվեն սարքավորումների, շենքերի, շինությունների և 

հաղորդակցուղիների սպասարկման պարտականությունները: 

  

4.1. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ, ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ 

 

Յուրաքանչյուր էներգաօբյեկտում պետք է կազմակերպվեն էներգա-

կայանքների սարքավորումների, շենքերի, շինությունների և հաղորդակ-

ցուղիների տեխնիկական սպասարկում, պլանային նորոգում և ռեսուրս-

ներն սպառած կամ էներգահամակարգի հարաչափերին չհամապատաս-

խանող սարքավորումերի վերականգնում, արդիականացում կամ փոխա-

րինում: 
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Տեխնիկական սպասարկման և պլանային նորոգման ծավալը պետք է 

որոշվի սարքավորումները, շենքերն ու շինությունները հուսալիության 

սահմանված արժեքներով աշխատունակ վիճակում պահելու անհրաժեշ-

տությամբ՝ հաշվի առնելով դրանց փաստացի տեխնիկական վիճակը: 

Էլեկտրակայանների, կաթսայատների և ցանցերի հիմնական սարքա-

վորումների, շենքերի և շինությունների նորոգման բոլոր տեսակների հա-

մար պետք է կազմվեն հեռանկարային և տարեկան ժամանակացույցեր. 

1) Եթե սարքավորումների և շինությունների նորոգման ժամանակա-

ցույցերն ազդում են էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության 

ծավալների կամ հաղորդման պայմանների վրա, ապա  դրանք պետք է հաս-

տատվեն էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորի կողմից: 

2) Օժանդակ սարքավորումների համար կազմվում են նորոգման 

տարեկան և ամսական ժամանակացույցեր, որոնք հաստատվում են 

էներգաօբյեկտի տեխնիկական ղեկավարի կողմից: 

Սարքավորումները և շինությունները նորոգման հանելը և դրանք 

աշխատանքի մեջ մտցնելը պետք է կատարվեն այն ժամկետներում, 

որոնք նշված են նորոգման տարեկան ժամանակացույցերում և հաս-

տատված են այն կազմակերպության կողմից, որի օպերատիվ կառավար-

ման կամ օպերատիվ վարման տակ դրանք գտնվում են: 

Սարքավորումների, շենքերի և շինությունների ընդունումը հիմնա-

կան և միջին նորոգումից պետք է կատարվի հանձնաժողովի կողմից՝ ըստ 

կատարողների հետ համաձայնեցված և էներգաօբյեկտի տեխնիկական 

ղեկավարի կողմից հաստատված ծրագրի: Ընդունող հանձնաժողովի 

կազմը սահմանվում է էներգաօբյեկտի ղեկավարի հրամանով: 
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Էլեկտրակայանների, 35 կՎ և բարձր ենթակայանների հիմնական և 

միջին նորոգում անցած սարքավորումները ենթակա են ընդունման-

հանձնման փորձարկումների` բեռնվածության տակ 48 ժ պահելով, ջեր-

մային ցանցերի սարքավորումները՝ 24 ժ պահելով: 

Սարքավորումների նորոգումից հետո՝ դրանց ընդունման ժամանակ, 

պետք է իրականացվի նորոգման որակի գնահատում` ըստ. 

1) նորոգված սարքավորումների որակի, 

2) կատարված նորոգման աշխատանքների որակի, 

3) հրդեհային անվտանգության մակարդակի: 

Որակի գնահատումները լինում են նախնական՝ ընդունման-հանձն-

ման փորձարկումների ավարտից անմիջապես հետո, և վերջնական՝ ըստ 

մեկամսյա վերահսկվող շահագործման արդյունքների, որի ընթացքում 

պետք է ավարտվի սարքավորումների աշխատանքի ստուգումը բոլոր ռե-

ժիմներում, ու կատարվեն բոլոր համակարգերի փորձարկումները և կար-

գաբերումը: 

Հիմնական (միջին) նորոգման ավարտի ժամկետ է համարվում` 

1) էներգաբլոկների, լայնակի կապերով ՋԷԿ-երի շոգետուրբինների, 

հիդրոագրեգատների և տրանսֆորմատորների համար՝ գեներատորը 

(տրանսֆորմատորը) ցանցին միացնելու ժամանակը. 

2) լայնակի կապերով ՋԷԿ-երի շոգեկաթսաների համար՝ կաթսան 

կայանի թարմ շոգու խողովակաշարին միացնելու ժամանակը. 

3) երկիրան կաթսաներով էներգաբլոկների (կրկնական-բլոկների) 

համար` էներգաբլոկը կաթսայի իրաններից մեկով բեռի տակ միացնելու 

ժամանակը, ընդ որում, կաթսայի երկրորդ իրանի վառումն ու միացումը 

պետք է կատարվեն էներգաբլոկի բեռնավորման ժամանակացույցին հա-
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մապատասխան, եթե նորոգման ուշացումը նախատեսված չէ նորոգման 

ժամանակացույցով. 

4) ջերմային ցանցերի համար՝ ցանցի միացման և դրա մեջ ցանցային 

ջրի շրջապտույտի հաստատման ժամանակը. 

5) էլեկտրական ցանցերի համար՝ ցանցին միացնելու պահը, եթե 

լարման տակ միացնելիս խափանում տեղի չի ունեցել, առանց լարումը 

հանելու նորոգման դեպքում՝ աշխատանքների ղեկավարի (իրագործողի) 

կողմից հերթապահ կարգավարին աշխատանքների ավարտի մասին տե-

ղեկացնելու պահը: 

Եթե ընդունման-հանձնման փորձարկումների ընթացքում հայտնաբեր-

վել են սարքավորումների անվանական բեռնվածքով աշխատանքին խոչըն-

դոտող թերություններ կամ անհապաղ կանգառ պահանջող թերություններ, 

ապա նորոգումը համարվում է անավարտ՝ մինչև այդ թերությունների վերա-

ցումը և ընդունման-հանձնման փորձարկումների կրկնական անցկացումը: 

Եթե ընդունման-հանձնման փորձարկումների ընթացքում առաջա-

նում են սարքավորումների առանձին բաղկացուցիչ մասերի բնականոն 

աշխատանքի խախտումներ, որոնց դեպքում անհապաղ կանգառ չի պա-

հանջվում, ապա ընդունման-հանձնման փորձարկումների շարունակման 

հարցը լուծվում է, կախված խախտումների բնույթից, էներգաօբյեկտի 

տեխնիկական ղեկավարի կողմից՝ համաձայնեցնելով նորոգումը կատա-

րողի հետ: Այդ դեպքում հայտնաբերված թերությունները վերացվում են 

նորոգում կատարողի կողմից` էներգաօբյեկտի հետ համաձայնեցված 

ժամկետներում: 

Եթե բեռի տակ սարքավորումների ընդունման-հանձնման փորձար-

կումներն ընդհատվել են թերությունների վերացման համար, ապա նո-
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րոգման ավարտի ժամանակ է համարվում փորձարկումների ընթացքում 

սարքավորումները վերջին անգամ բեռի տակ դնելու ժամանակը: 

Էներգաբլոկի կազմի մեջ մտնող բոլոր հիմնական սարքավորումների 

նորոգումը պետք է կատարվի միաժամանակ: 

Էներգաօբյեկտները, նորոգող և նորոգող-կարգաբերող կազմակեր-

պությունները պետք է վարեն սարքավորումների, շենքերի և շինություն-

ների նորոգման ու տեխնիկական սպասարկման տեխնիկատնտեսական 

ցուցանիշների կանոնավոր հաշվառում: 

Էներգաօբյեկտները նորոգող և նորոգող-կարգաբերող կազմակեր-

պությունները նորոգումը ժամանակին և որակով կատարելու համար 

պետք է ապահովված լինեն նորոգման փաստաթղթերով, գործիքներով և 

նորոգման աշխատանքներ կատարելու միջոցներով: 

Էներգաօբյեկտները պետք է ունենան պահեստամասեր, նյութեր և 

հանգույցների ու սարքավորումների փոխանակային ֆոնդեր՝ նորոգման 

պլանավորված ծավալները ժամանակին ապահովելու համար: 

  

4.2. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ 

 

Յուրաքանչյուր շահագործող կազմակերպությունում պետք է պահ-

վեն հետևյալ փաստաթղթերը. 

1) հողամասերի կադաստրային պետական գրանցման վկայագրերը. 

2) տեղամասի գլխավոր հատակագիծը, որի վրա պետք է նշվեն շեն-

քերն ու շինությունները՝ ներառյալ ստորգետնյա տնտեսությունը. 

3) տարածքի մասին երկրաբանական, հիդրոերկրաբանական և այլ 

տվյալներ՝ բնահողի փորձարկման և գետնաջրերի վերլուծության արդ-

յունքների հետ միասին. 
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4) հիմքերը դնելու ակտերը՝ հետախուզահորերի կտրվածքների հետ 

միասին. 

5) ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերը. 

6) սարքավորումների ծանրության տակ շենքերի, շինությունների և 

հիմքերի նստվածքի մասին սկզբնական ակտերը. 

7) շինությունների անվտանգությունը, հրդեհային անվտանգությունը, 

շանթապաշտպանությունը և հակակոռոզիոն պաշտպանությունն ապա-

հովող սարքվածքների փորձարկման սկզբնական ակտերը. 

8) ջրամատակարարման, հրդեհային, ջրմուղի, կոյուղու, գազամա-

տակարարման, ջերմամատակարարման, ջեռուցման և օդափոխման ներ-

քին և արտաքին համակարգերի փորձարկման սկզբնական ակտերը. 

9) սարքավորումների և տեխնոլոգիական խողովակաշարերի անհա-

տական փորձարկումների սկզբնական ակտերը. 

10) ընդունող հանձնաժողովների ակտերը. 

11) հաստատված նախագծային փաստաթղթերը՝ բոլոր հետագա փո-

փոխությունների հետ միասին. 

12) շենքերի, շինությունների, տեխնոլոգիական հանգույցների և հա-

մալիրների սարքավորումների տեխնիկական անձնագրերը. 

13) սարքավորումների և շինությունների կատարողական աշխա-

տանքային գծագրերը, ստորգետնյա ամբողջ տնտեսության գծագրերը. 

14) առաջնային և երկրորդային էլեկտրական միացումների կատա-

րողական աշխատանքային սխեմաները. 

15) կատարողական աշխատանքային տեխնոլոգիական սխեմաները. 

16) սարքավորումների պահուստամասերի գծագրերը. 

17) հրդեհամարման օպերատիվ պլանը. 
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18) պետական վերահսկողության մարմինների պահանջների համա-

պատասխան փաստաթղթերը. 

19) սարքավորումների, շենքերի և շինությունների շահագործման 

գործող և շրջանառությունից հանված հրահանգների, բոլոր կարգի մաս-

նագետների և հերթապահ անձնակազմին դասվող աշխատակիցների 

պաշտոնական հրահանգների և աշխատանքի պաշտպանության հրա-

հանգների լրակազմը: 

Յուրաքանչյուր էներգաօբյեկտում, էլեկտրաէներգետիկական համա-

կարգի օպերատորի և հաշվարկային կենտրոնի արտադրական ծառայու-

թյուններում պետք է սահմանվի անհրաժեշտ հրահանգների, կանոնա-

դրությունների, տեխնոլոգիական և օպերատիվ սխեմաների ցանկը՝ յու-

րաքանչյուր արտադրամասի, ենթակայանի, տեղամասի, լաբորատորիա-

յի և ծառայության համար: Ցանկը հաստատվում է կազմակերպության 

տեխնիկական ղեկավարի կողմից: 

 Էլեկտրակայանների, կաթսայատների և ենթակայանների հիմնա-

կան և օժանդակ սարքավորումների վրա պետք է ամրացվեն ցուցանակ-

ներ այդ սարքավորումների անվանական տվյալներով՝ ըստ դրանց շա-

հագործման փաստաթղթերի: 

Հիմնական և օժանդակ բոլոր սարքավորումները, այդ թվում՝ խողո-

վակաշարերը, հաղորդաձողերի հատվածամասերը և համակարգերը, 

ինչպես նաև գազատար և օդատար խողովակաշարերի մղափականներն 

ու ամրանը պետք է համարակալվեն: Կառավարման ընտրողական հա-

մակարգի առկայության դեպքում ամրանի համարակալումը տեղում և 

կատարողական սխեմաների վրա պետք է արվի կրկնակի՝ նշելով օպե-

րատիվ սխեմային համապատասխանող համարը և համարն ըստ ընտրո-
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ղական համակարգի: Հիմնական սարքավորումները պետք է ունենան 

կարգային համարներ, իսկ օժանդակ սարքավորումները` հիմնա-

կանների համարները, ավելացնելով A, B, C և լատինական այբուբենի այլ 

տառեր: Սարքավորումների համարակալումը պետք է կատարվի շենքի 

հաստատուն կողաճակատից և A շարքից: Կրկնական բլոկներում 

յուրաքանչյուր կաթսային պետք է տրվի բլոկի համարը՝ ավելացնելով A և 

B տառերը: Վառելիքամատուցման համակարգի առանձին օղակները 

պետք է համարակալվեն հաջորդաբար և վառելանյութի շարժման 

ուղղությամբ, իսկ զուգահեռ օղակները՝ այդ համարներին ավելացնելով A 

և B տառերը, վառելանյութի շարժման ուղղությամբ, ձախից աջ: 

Շահագործման գործընթացում էներգակայանքներում կատարված 

բոլոր փոփոխությունները պետք է կատարվեն հրահանգներով, սխեմա-

ներով և գծագրերով՝ մինչև աշխատանքի մտցվելը` պատասխանատու 

անձի ստորագրությամբ` նշելով նրա պաշտոնը և փոփոխությունը 

մտցնելու ամսաթիվը: 

Հրահանգներում, սխեմաներում և գծագրերում փոփոխությունների 

մասին տեղեկությունների մասին պետք է տեղեկացվեն այն բոլոր աշխա-

տողները (գրառում կատարելով կարգադրությունների մատյանի մեջ), 

որոնց համար պարտադիր է այդ հրահանգների, սխեմաների և գծագրերի 

իմացությունը: 

Տեխնոլոգիական սխեմաների (գծագրերի) համապատասխանությու-

նը փաստացի շահագործական սխեմաներին պետք է ստուգվի առնվազն 

2 տարին մեկ՝ դրանց վրա նշելով ստուգման մասին. միաժամանակ վե-

րանայվում են հրահանգները և անհրաժեշտ հրահանգների ու տեխնոլո-

գիական սխեմաների ցանկերը: 
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Անհրաժեշտ սխեմաների լրակազմերը պետք է գտնվեն էներգահա-

մակարգի օպերատորի, ջերմային և էլեկտրական ցանցի կարգավարի, 

էլեկտրակայանի հերթափոխի պետի, յուրաքանչյուր արտադրամասի և 

էներգաբլոկի հերթափոխի պետի, ենթակայանի, ջերմային և էլեկտրա-

կան ցանցի հերթապահի ու օպերատիվ-արտագնա բրիգադավարի մոտ: 

Սխեմաների պահման ձևը որոշվում է ելնելով տեղական պայմաններից: 

Բոլոր աշխատատեղերը պետք է ապահովվեն տեխնիկական պա-

հանջներին համապատասխան կազմված անհրաժեշտ հրահանգներով` 

հիմնվելով գործարանային և նախագծային տվյալների, տիպային հրա-

հանգների և այլ նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի, շահագործ-

ման փորձի և փորձարկումների արդյունքների վրա, ինչպես նաև հաշվի 

առնելով տեղական պայմանները: Հրահանգները ստորագրվում են հա-

մապատասխան արտադրական ստորաբաժանման (արտադրամասի, են-

թակայանի, տեղամասի, լաբորատորիայի, ծառայության) պետի կողմից և 

հաստատվում էներգաօբյեկտի տեխնիկական ղեկավարի կողմից: Համա-

կարգային նշանակության հրահանգները պետք է` 

1) համաձայնեցվեն էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերա-

տորի հետ և հաստատվեն կազմակերպության ղեկավարի կողմից. 

2) համաձայնեցում պահանջող հրահանգների ցանկը սահմանում է 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատորը: 

Սարքավորումների, շենքերի և շինությունների, ռելեական պաշտ-

պանության, հեռուստամեխանիկայի, կապի միջոցների և յուրաքանչյուր 

կայանքի ԿԱՀ-ի տեխնիկական միջոցների համալիրի շահագործման 

հրահանգներում պետք է ներառվեն՝ 
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1) կայանքի սարքավորումների, շենքերի և շինությունների համառոտ 

բնութագրերը. 

2) կայանքի կամ կայանքների համալիրի աշխատանքի ռեժիմների և 

անվտանգ վիճակի չափանիշներն ու սահմանները. 

3) գործարկման նախապատրաստման, բնականոն շահագործման 

ժամանակ և աշխատանքում խախտումների դեպքում սարքավորումների 

գործարկման, կանգի և սպասարկման, շենքերի և շինությունների 

պահպանման կարգը. 

4) սարքավորումների, շենքերի և շինությունների զննման, նորոգման 

և փորձարկումների թույլտվության կարգը. 

5) տվյալ կայանքի հատուկ աշխատանքի անվտանգության, ան-

վտանգության և հրդեհանվտանգության պահանջները: 

Յուրաքանչյուր աշխատատեղի պաշտոնական հրահանգներում 

պետք է նշվեն` 

1) այն սարքավորումների սպասարկման հրահանգների, սարքավո-

րումների և սարքվածքների սխեմաների ցանկը, որոնց իմացությունը 

պարտադիր է տվյալ պաշտոնում աշխատողների համար. 

2) աշխատողի իրավունքները, պարտականությունները և պատաս-

խանատվությունը. 

3) փոխհարաբերությունները վերադաս, ենթակա և աշխատանքի 

բերմամբ կապված այլ անձնակազմի հետ: 

Տեղական պայմաններից ելնելով՝ օպերատիվ փաստաթղթերի ծավա-

լը կարող է փոփոխվել տվյալ կազմակերպության տեխնիկական ղեկա-

վարի որոշմամբ: 
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Էլեկտրակայանի արտադրամասերի, անձնակազմի մշտական հեր-

թապահությամբ կառավարման վահանների, կարգավարական կետերի 

օպերատիվ-կարգավարական անձնակազմի աշխատատեղերում պետք է 

լրացվեն օրական ամփոփագրեր: 

Վարչական և տեխնիկական անձնակազմը սարքավորումների զննման և 

շրջայցի սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան պետք է ստու-

գի օպերատիվ փաստաթղթերը և անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկի՝ սարքա-

վորումների և անձնակազմի աշխատանքի թերություններն ու խախտումները 

վերացնելու համար: 

Օպերատիվ փաստաթղթերը, գրանցող ստուգիչ-չափիչ սարքերի 

դիագրամները, օպերատիվ-կարգավարական խոսակցությունների մագ-

նիսական ձայնագրությունները և ԿԱՀ-ի օպերատիվ-տեղեկատվական 

համալիրի կազմած ելքային փաստաթղթերը համարվում են պարտադիր 

հաշվառման փաստաթղթեր և պետք է պահվեն՝ 

1) գրանցող սարքերի ցուցմունքների գրանցումները մագնիսական 

կրիչների վրա` 4 տարի. 

2) բնականոն պայմաններում օպերատիվ խոսակցությունների ձայնա-

գրությունները` 30 օր, եթե ժամկետը երկարացնելու ցուցում չի ստացվել. 
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4.3. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՂՈՐԴԱԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ տեխնիկա-

կան կանոնակարգի գործողությունը տարածվում է մինչև 500 կվ լարման 

նոր կառուցվող և վերակառուցվող հաստատուն և փոփոխական հոսանքի 

էլեկտրատեղակայանքների հաղորդաբաշխման միջոցների վրա, որոնք 

ըստ լարման բաժանված են VI բաժինների.  

I բաժնի պահանջները տարածվում են մինչև 1 կՎ լարման փոփոխա-

կան և հաստատուն հոսանքի ուժային, լուսավորության և երկրորդային 

շղթաների էլեկտրահաղորդագծերի վրա, որոնք տեղակայվում են շենքե-

րի և կառույցների ներսում, դրանց դրսի պատերի վրա, կազմակերպու-

թյունների, հիմնարկների, միկրոշրջանների, բակերի, տնամերձ հողամա-

սերի տարածքներում, շինհրապարակներում՝ բոլոր մակնիշների մեկու-

սացված տեղակայման հադորդալարերի, ինչպես նաև ռետինե կամ 

պլաստմասսե մեկուսապատվածքով, մետաղյա, ռետինե կամ պլաստ-

մասսե թաղանթով, ֆազային ջղի մինչև 16 մմ2 հատույթով չզրահապատ-

ված ուժային մալուխների կիրառմամբ: 

II բաժնի պահանջներ` էլեկտրահաղորդագիծը պետք է համապա-

տասխանի շրջապատող միջավայրի պայմաններին, կառույցների նշա-

նակությանը և արժեքավորությանը, դրանց կաոուցվածքին և ճարտարա-

պետական առանձնահատկություններին: Էլեկտրահաղորդագիծն ամ-

բողջ երկարությամբ պետք է լինի հեշտ ճանաչելի` ըստ հաղորդալարերի 

հետևյալ գույների.  
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ա) կապույտ գույն` էլեկտրական ցանցի զրոյական աշխատանքային 

կամ միջին հադորդչի նշման համար, 

բ) կանաչ` դեղին երկու գույների համակցություն` պաշտպանական 

կամ զրոյական հաղորդչի նշման համար, 

գ) կանաչ` դեղին երկու գույների համակցություն ամբոոջ երկարու-

թյամբ կապույտ նշանով գծի ծայրերում, որն արվում է հավաքակցման 

ժամանակ` համատեղված զրոյական աշխատանքային և զրոյական 

պաշտպանական հաղորդչի նշման համար, 

դ) սև, շագանակագույն, կարմիր, մանուշակագույն, մոխրագույն, 

վարդագույն, սպիտակ, կամ նարնջագույն` ֆազային հաղորդչի նշման 

համար: 

III բաժնի պահանջները տարածվում են մինչև 35 կՎ լարման փոփո-

խական և հաստատուն հոսանքի հոսանքահաղորդիչների վրա:  

Սույն բաժնի պահանջները չեն տարածվում պայթյունավտանգ և 

հրդեհավտանգ գոտիներում տեղադրվող հոսանահաղորդիչների, էլեկ-

տրոլիզային կայանքների, էլեկտրաջերմային կայանքների ցանցերի, հա-

տուկ հոսանահաղորդիչների, ինչպես նաև այն հոսանքահաղորդիչների 

վրա, որոնց սարքվածքը որոշվում է հատուկ կանոններով կամ նորմերով: 

IV բաժնի պահանջները տարածվում են մինչև 220 կՎ մալուխային 

ուժային գծերի, ինչպես նաև ստուգիչ մալուխներով գծերի վրա. 

V բաժնի պահանջները տարածվում են մինչև 1 կվ լարման փոփոխա-

կան հոսանքի օդային էլեկտրահաղորդման գծերի վրա՝ չմեկուսացված 

կամ մեկուսացված հադորդալարերի օգտագործմամբ:  

Մինչև 1 կՎ օդային գծերին ներկայացվող լրացուցիչ պայմանները 

տրված են VI բաժնում: Օդային գծում` մալուխային ներդիրները և գծից 
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մալուխային ճյուղավորումները պետք է իրականացվեն IV բաժնի պա-

հանջներին համապատասխան.  

VI բաժնի պահանջները տարածվում են 1 կՎ-ից բարձր, մինչև 500 կՎ 

օդային գծերի վրա, որոնք իրականացված են «մեկուսացված հաղորդա-

լարերով (ՕԳ) և 1 կՎ-ից բարձր, մինչև 20 կՎ լարմամբ, որոնք իրակա-

նացված են մեկուսացված պաշտպանիչ թաղանթով հաղորդալարերով՝ 

պաշտպանված հաղորդալարերով (ՕԳՊ): Չմեկուսացված հաղորդալա-

րերով օդային գծերի նկատմամբ պահանջները տարածվում են նաև հա-

մապատասխան լարման մեկուսացված պաշտպանիչ թաղանթով օդային 

գծերի վրա: VI բաժնի պահանջները չեն տարածվում այն օդային գծերի 

վրա, որոնց կառուցումը կատարվում է հատուկ կանոններով, նորմերով և 

որոշումներով (էլեկտրաֆիկացված տրանսպորտի, տրոլեյբուսի օդային 

ցանցի, ազդանշանման, կենտրոնացման և ուղեփակման էլեկտրամատա-

կարարման ՕԳ օդային ցանցի հենարանների վրա կառուցվող 6-ից մինչև 

35 կՎ օդային գծեր և այլն): Օդային գծում մալուխային ներդիրները պետք 

է իրականացվեն VI բաժնի պահանջներին համապատասխան: Էլեկտրա-

հաղորդագծերին առաջադրվող ընդհանուր պահանջներից են. 

1) Էլեկտրահաղորղագծերի հաղորդալարերի և մալուխների թույլա-

տրելի երկարատև հոսանքները պետք է ընտրվեն ըստ Հայաստանի Հան-

րապետության կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 

1943-Ն որոշմամբ հաստատված էլեկտրատեղակայանքների սարքված-

քին ներկայացվող ընդհանուր պահանջները տեխնիկական կանոնակար-

գի (կախված հաղորդալարերի և մալուխների տեսակից)` հաշվի առնելով 

շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանը և անցկացման եղանակը:  
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 2) Պողպատե և այլ մեխանիկապես ամուր խողովակներում, ճկափո-

ղերում, տուփախողովակներում, վաքերում և շենքերի շինարարական 

կառուցվածքների փակ անցուղիներում հաղորդալարերի և մալուխների 

համատեղ անցկացումը թույլատրվում է`  

ա) մեկ ագրեգատի բոլոր շղթաների միացման դեպքում, 

բ) տեխնոլոգիական գործրնթացով կապված մի քանի մեքենաների 

վահանների, պանելների. վահանակների և այլն, ուժային և հսկման 

շղթաների միացման դեպքում,  

գ) բարդ լուսատուները սնող շղթաների միացման դեպքում, 

դ) միատեսակ լուսավորության (աշխատանքային կամ վթարային) մի 

քանի խմբերի շղթաների (հաղորդալարերի ընդհանուր թիվը խողովա-

կում ութից ոչ ավելի) միացման դեպքում, 

ե) մինչև 42 Վ լուսավորության շղթաները` 42 Վ-ից բարձր շղթաների 

հետ միացման դեպքում` այն պայմանով, որ 42 Վ-ից ցածր շղթաները 

պարփակվեն առանձին մեկուսիչ խողովակում: 

 3) Չի թույլատրվում մի խողովակում, փնջում, շինարարական կա-

ռուցվածքի փակ անցուղիում փոխադարձ պահուստավորվող շղթաների, 

աշխատանքային և վթարային լուսավորության, ինչպես նաև 42 Վ-ից 

բարձր լարման շղթաների հետ մինչև 42 Վ լարման շղթաների համատեղ 

անցկացումը: 
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5. ՄԻՆՉԵՎ 1 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԵՎ ՄԻՆՉԵՎ 1,5 Վ 

ԼԱՐՄԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԵՐ 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 

Հաղորդալարերի, հաղորդաձողերի, ապարատների, սարքերի և կա-

ռուցվածքների ընտրությունը պետք է կատարվի ինչպես ըստ աշխատան-

քի բնականոն պայմանների (համապատասխանություն աշխատանքային 

լարմանը և հոսանքին, ճշտության դասին և այլն), այնպես էլ ըստ կարճ 

միակցման դեպքում` աշխատանքի պայմանների (ջերմային և դինամիկ 

ներգործություններ, փոխարկման ունակություն):  

ԲՍ-երը և ՑԼՍ-երը պետք է ունենան առանձին շղթաների, ապարատ-

ների և վահանների դերն ու նշանակությունը ցույց տվող հստակ մակա-

գրություններ: Մակագրությունները պետք է կատարվեն սարքի դիմային 

կողմի վրա, իսկ 2 կողմից սպասարկելու դեպքում՝ նաև սարքի հետևի 

կողմից: Բաշխիչ սարքերը պետք է ունենան հուշասխեմա: 

Տարբեր տեսակի հոսանքների և տարբեր լարումների շղթաներին վե-

րաբերող ԲՍ-ի մասերը պետք է իրագործվեն և դասավորվեն այնպես, որ 

ապահովված լինի դրանց հստակ ճանաչումը: Ֆազերի և բևեռների փոխ-

դասավորությունն ամբողջ սարքի սահմաններում պետք է լինի միատե-

սակ: Հաղորդաձողերը պետք է ունենան ներկվածք՝ ըստ ԳՕՍՏ 31260 

ստանդարտի պահանջների: ԲՍ-ում պետք է ապահովված լինի տեղա-

փոխվող պաշտպանական հողանցումների տեղակայման հնարավորու-

թյուն: ԲՍ-ի և ՑԼՍ-ի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ունենան հակա-

քայքայիչ ծածկույթ: 
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Հողանցումը և անվտանգության պաշտպանիչ միջոցները պետք է 

իրականացվեն՝ ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի 

«Էլեկտրատեղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պա-

հանջներ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասինե N1943-Ն 

որոշմամբ հաստատված ՏԿ-ի պահանջներին համապատասխան: 

 

5.1. ՍԱՐՔԵՐԻ ԵՎ ԱՊԱՐԱՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄԸ 

 

Ապարատները և սարքերը պետք է դասավորել այնպես, որ շահա-

գործման ընթացքում դրանց մեջ առաջացող կայծերը կամ էլեկտրական 

աղեղները չվնասեն սպասարկող անձնակազմին, չբոցավառեն կամ 

չվնասեն շրջապատող առարկաները, չառաջացնեն կարճ միակցում կամ 

հողակցում:  

Հատող տեսակի ապարատները պետք է տեղակայվեն այնպես, որ 

չկարողանան ինքնաբերաբար միացնել շղթան ծանրության ուժի ազդե-

ցության տակ: Դրանց շարժական հոսանքատար մասերն անջատված վի-

ճակում չպետք է լինեն լարման տակ:  

Անմիջապես ձեռքով (առանց շարժաբերի) կառավարվող հատիչները, 

որոնք նախատեսված են բեռնվածքի հոսանքի միացման և անջատման 

համար և ունեն դեպի օպերատորն ուղղված հպակներ, պետք է պաշտ-

պանված լինեն չայրվող, առանց անցքերի ու ճեղքերի պատյաններով: 

Նշված հատիչները, որոնք նախատեսված են միայն լարումը հանելու հա-

մար, թույլատրվում է տեղակայել բաց՝ պայմանով, որ դրանք անմատչելի 

լինեն չորակավորված անձնակազմի համար:  

Փոխարկիչ ապարատների շարժաբերների վրա պետք է հստակ ցույց 

տրված լինեն «Միացված է» և «Անջատված է» դիրքերը: 
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Պետք է նախատեսված լինի յուրաքանչյուր ավտոմատ անջատիչից 

լարումը հանելու հնարավորություն՝ դրա նորոգման կամ սպասարկման 

ժամանակ: Այդ նպատակով անհրաժեշտ տեղերում պետք է տեղակայվեն 

հատիչներ կամ անջատող այլ ապարատներ: ԲՍ-ից հեռացող յուրաքանչ-

յուր գծի անջատիչից առաջ անջատող ապարատ չի պահանջվում նախա-

տեսել հետևյալ էլեկտրատեղակայանքներում.  

1) դուրսհանովի (դուրս բերվող) անջատիչներով.  

2) անշարժ (մնայուն) անջատիչներով, որոնցում տվյալ անջատիչի 

նորոգման կամ ապամոնտաժման ընթացքում թույլատրելի է ընդհանուր 

անջատող ապարատի միջոցով լարման հանելն անջատիչների խմբից 

կամ ամբողջ բաշխիչ սարքից.  

3) անշարժ (մնայուն) անջատիչներով, եթե ապահովված է լարման 

տակ անջատիչների անվտանգ ապամոնտաժումը մեկուսացված գործիքի 

միջոցով:  

Պարուրակային (խցանային) ապահովիչները պետք է տեղակայվեն 

այնպես, որ սնող հաղորդալարերը միացվեն հպակային պտուտակին, 

իսկ էլեկտրաընդունիչներին գնացողները՝պտուտակային պարկուճին:  

ԲՍ-ում և ՑԼՍ-ում սարքերը և ապարատները պետք է տեղադրել հա-

տակի մակարդակից 400-ից մինչև 2000 մմ բարձրության գոտում: Ձեռքի 

օպերատիվ կառավարման ապարատները (փոխանջատիչներ, կոճակ-

ներ) խորհուրդ է տրվում տեղադրել հատակի մակարդակից 1900 մմ-ից ոչ 

ավելի և 700 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Չափիչ սարքերը պետք է 

տեղադրել այնպես, որ յուրաքանչյուր սարքի սանդղակը լինի հատակից 

1000-ից մինչև 1800 մմ բարձրությամբ: 
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5.2. ՀԱՂՈՐԴԱՁՈՂԵՐ, ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐ, ՄԱԼՈՒԽՆԵՐ 

 

Բաց հոսանքատար մասերը պետք է ունենան մեկուսացնող ծած-

կույթ: Տարբեր բևեռականության անշարժ ամրացված, մեկուսացված հո-

սանքատար մասերի, ինչպես նաև դրանց և բաց հաղորդիչ մասերի միջև 

պետք է ապահովված լինեն հեռավորություններ՝ ոչ պակաս 20 մմ մեկու-

սացման մակերևույթով, և ոչ պակաս 12 մմ՝ օդով: Չմեկուսացված հոսան-

քատար մասերից մինչև ցանկապատերը պետք է ապահովված լինեն հե-

ռավորություններ՝ առնվազն 100 մմ ցանցավոր, և 40 մմ հոծ, հանովի ցան-

կապատերի դեպքում:  

Չոր սենքերում տեղակայված պանելների, վահանների և պահարան-

ների սահմաններում 660 Վ-ից ոչ ցածր աշխատանքային լարման համար 

հաշվարկված մեկուսացմամբ հաղորդալարերը կարող են անցկացվել մե-

կը մյուսին կիպ, քայքայումից պաշտպանված մետաղական մակերևույթ-

ներով:  

Պաշտպանական (հողանցման) ՊԵ (PE) հաղորդալարերը և հաղոր-

դաձողերը կարող են տեղադրվել առանց մեկուսացման: Զրոյական բան-

վորական հաղորդալարերը, հաղորդաձողերը և համատեղված ՊԵՆ 

(PEN) հաղորդալարերը տեղադրվում են մեկուսացմամբ:  

Մալուխների ներանցումը պահարաններ, վահանակներ և պանելներ 

ինչպես ներքևից, այնպես էլ վերևից, պետք է իրականացվի խցվածքների 

միջոցով, որոնք կանխարգելում են փոշու, խոնավության, կողմնակի 

առարկաների և այլնի ներթափանցումը:  
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5.3. ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ 

 

ԲՍ-ի, ՑԼՍ-ի կառուցվածքները և դրանցում տեղադրվող սարքավո-

րումները պետք է համապատասխանեն գործող ԳՕՍՏ 2933, ԳՕՍՏ Ռ 

50030.3, ԳՕՍՏ 3462, ԳՕՍՏ 4443 ստանդարտների պահանջներին: ԲՍ-ն և 

ՑԼՍ-ն պետք է պատրաստված լինեն այնպես, որ ապարատների գործ-

ման ժամանակ առաջացող թրթռումները, ինչպես նաև արտաքին ազդե-

ցություններից առաջացող ցնցումները չխախտեն հպակային միացումնե-

րը և չհանգեցնեն ապարատների ու սարքերի ապակարգավորմանը:  

Խոնավածուծ մեկուսիչ սալերի մակերևույթները, որոնց վրա անմի-

ջականորեն տեղակայվում են չմեկուսացված հոսանքատար մասերը, 

պետք է պաշտպանված լինեն դրանց մեջ խոնավության ներթափանցու-

մից (տոգորմամբ, ներկմամբ և այլն): Խոնավ և բացառիկ խոնավ սենքե-

րում տեղակայված սարքերում և բացօթյա տեղակայանքներում խոնավա-

ծուծ մեկուսիչ նյութերի կիրառում (օրինակ՝մարմարի, ասբեստացեմեն-

տի) չի թույլատրվում:  

ԲՍ-ի և ՑԼՍ-ի կառուցվածքները պետք է նախատեսեն՝ 

1) մալուխների այնպիսի մուտք, որ չխախտվի պատյանի պաշտպա-

նության աստիճանը.  

2) արտաքին միացումների հարդարանքի անցկացման տեղերը.  

3) տվյալ կառուցվածքի համար մալուխի հարդարվածքի նվազագույն 

երկարությունը.  

4) բոլոր սպասարկվող ապարատներին, սարքերին, սարքվածքներին 

և սեղմակներին հասանելիության ապահովումը: Բաշխիչ սարքը պետք է 

ունենա արտաքին մալուխների և հաղորդալարերի զրոյական բանվորա-
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կան, հողանցման ՊԵ (PE) և համատեղված ՊԵՆ (PEN) հաղորդիչների 

միացման սարքվածքներ: Այն դեպքում, երբ արտաքին մալուխները, ըստ 

քանակի կամ կտրվածքի, հնարավոր չէ անմիջականորեն միացնել ապա-

րատների սեղմակներին, ԲՍ-ի կառուցվածքում պետք է նախատեսվեն 

լրացուցիչ սեղմակներ կամ միջանկյալ հաղորդաձողեր՝ արտաքին մա-

լուխների միացման սարքվածքներով: ԲՍ-ում և ՑԼՍ-ում պետք է նախա-

տեսվի մալուխների մուտք` ինչպես ներքևից, այնպես էլ` վերևից, կամ 

միայն ներքևից, կամ միայն վերևից:  

 

5.4. ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԵՆՔԵՐՈՒՄ 

 

Էլեկտրասենքերում սպասարկման անցամասերը, որոնք գտնվում են 

վահանի դիմային կամ հետևի մասում, պետք է համապատասխանեն հե-

տևյալ պահանջներին`  

1) անցամասերի լուսանցիկ լայնությունը պետք է լինի առնվազն 0,8 մ, 

միջանցիկ բարձրությունը՝առնվազն 1,9 մ: Անցամասի լայնությունը պետք է 

ապահովի սարքավորման հարմար սպասարկումը և տեղափոխումը: 

Առանձին տեղերում անցամասերը կարող են նեղացվել շինարարական 

ցցուն կառուցվածքներով, սակայն անցամասի լայնությունն այդ տեղերում 

պետք է լինի 0,6 մ-ից ոչ պակաս.  

2) 2,2 մ-ից պակաս բարձրությամբ միակողմանի տեղակայված, չցան-

կապատված, չմեկուսացված հոսանքատարների ամենացցված մասերից 

(օրինակ՝ հատիչների անջատված դանակներից) հեռավորությունները 

մինչև հակադիր պատը, ցանկապատը կամ այն սարքավորումը, որը չու-

նի չցանկապատված, չմեկուսացված մասեր, պետք է կազմեն`  
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ա. 660 Վ-ից ցածր լարման դեպքում. 1,0 մ՝ վահանի մինչև 7 մ երկա-

րության, և 1,2 մ՝ վահանի 7 մ-ից ավելի երկարության դեպքերում,  

բ. 660 Վ և ավելի լարման դեպքում՝ 1,5 մ, տվյալ դեպքում վահանի եր-

կարություն համարվում է վահանների հոծ ճակատի 2 շարքերի միջև կամ 

1 շարքի և պատի միջև անցամասի երկարությունը,  

3) անցամասի 2 կողմերում 2,2 մ-ից պակաս բարձրությամբ դասա-

վորված չցանկապատված, չմեկուսացված հոսանքատար մասերի միջև 

հեռավորությունները պետք է լինեն առնվազն`  

ա. 1,5 մ՝ 660 Վ-ից ցածր լարման դեպքում, 

բ. 2 մ՝ 660 Վ և բարձր լարման դեպքում:  

4) Չմեկուսացված հոսանքատար մասերը, որոնք գտնվում են սույն կե-

տի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերում բերվածներից փոքր հեռավորությունների 

վրա, պետք է ցանկապատվեն: Այդ դեպքում անցամասի լայնությունը պետք 

է լինի ոչ պակաս, քան սահմանված է սույն կետի 1-ին ենթակետում:  

5) Չցանկապատված, չմեկուսացված հոսանքատար մասերը, որոնք 

տեղադրված են անցամասերի վերևում, պետք է դասավորված լինեն 2,2 

մ-ից ոչ պակաս բարձրության վրա:  

6) Ցանկապատերը, որոնք հորիզոնական տեղադրվում են անցամա-

սերի վերևում, պետք է դասավորված լինեն 1,9 մ-ից ոչ պակաս բարձրու-

թյան վրա,  

7) 7 մ-ից ավելի երկարության վահանների սպասարկման անցամա-

սերը պետք է ունենան 2 ելք:  

Վահանի մոնտաժման կողմից անցամասի ելքեր կարող են արվել 

ինչպես դեպի վահանային, այնպես էլ այլ նշանակության սենքեր: Անցա-

մասի 3 մ-ից ավելի լայնության և յուղալեցուն ապարատների բացակայու-
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թյան դեպքում երկրորդ ելքը պարտադիր չէ: ԲՍ-ի սենքերի դռները պետք 

է բացվեն դեպի այլ սենքեր (բացառությամբ փոփոխական հոսանքի 1 կՎ-

ից բարձր լարման և հաստատուն հոսանքի 1,5 կՎ- ից բարձր լարման 

ԲՍ-երի) կամ դեպի դուրս, և ունենան ինքնափակող կողպեքներ, որոնք 

առանց բանալու բացվում են սենքի ներսի կողմից: Դռների լայնությունը 

պետք է լինի 0,75 մ-ից ոչ պակաս, բարձրությունը՝ 1,9 մ-ից ոչ պակաս:  

Որպես չմեկուսացված հոսանքատար մասերի ցանկապատ կարող 

են ծառայել բջջի (25x25) մմ-ից ոչ ավելի չափսեր ունեցող ցանցերը, ինչ-

պես նաև հոծ կամ խառը ցանկապատերը: Ցանկապատերի բարձրությու-

նը պետք է լինի 1,7 մ-ից ոչ պակաս:  

 

5.5. ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՍԵՆՔԵՐՈՒՄ 

 

Չորակավորված անձնակազմի համար մատչելի սենքերում տեղա-

կայված բաշխիչ սարքերը պետք է ունենան հոծ ցանկապատերով փակ-

ված հոսանքատար մասեր կամ պետք է իրականացվի ոչ պակաս IՌ2X 

(IP2X) դասի պաշտպանություն: Բաց հոսանքատար մասեր ունեցող ԲՍ 

կիրառելու դեպքում վերջինս պետք է ցանկապատված լինի և սարքավոր-

վի տեղական լուսավորությամբ: Ընդ որում, ցանկապատը պետք է լինի 

ցանցկեն, հոծ կամ խառը՝ առնվազն 1,7 մ բարձրությամբ: Ցանկապատից 

մուտք գործելու դռները պետք է փակվեն բանալիով: Հեռավորությունը 

ցանցկեն ցանկապատից մինչև սարքվածքի չմեկուսացված հոսանքա-

տար մասերը պետք է լինի ոչ պակաս 0,7 մ-ից: Հաղորդալարերի և մա-

լուխների ծայրատումը պետք է կատարվի այնպես, որ այն գտնվի սարքի 

ներսում:  
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Հանովի ցանկապատերը պետք է ամրացվեն այնպես, որ անհնարին 

լինի նրանց հեռացումն առանց հատուկ գործիքի կիրառման: Դռնակները 

պետք է փակվեն բանալիով:  

 

5.6. ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԵՐԻ ԲԱՑՕԹՅԱ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄԸ 

 

Բաշխիչ սարքերը բացօթյա տեղակայելիս պետք է պահպանել հետև-

յալ պահանջները`  

1) սարքը պետք է տեղադրված լինի համահարթված հարթակի վրա` 

հատակագծման մակարդակից առնվազն 0,2 մ բարձրության վրա, և պետք է 

ունենա շրջակա միջավայրի պայմաններին համապատասխանող կառուց-

վածք: Այն շրջաններում, ուր դիտվում են 1 մ և ավելի բարձրությամբ ձնա-

հյուսեր, պահարանները պետք է տեղակայել բարձրացված հիմքերի վրա:  

2) Պահարանների մեջ պետք է նախատեսված լինի տեղային տաքա-

ցում՝ ապարատների, ռելեների, չափիչ սարքերի և հաշվառքի սարքերի 

բնականոն աշխատանքն ապահովելու համար: Պահարաններում պետք է 

նախատեսված լինի տեղային լուսավորություն:  

 

5.7. 1 կՎ-ԻՑ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 

 

Էլեկտրասարքավորումը, հոսանքատար մասերը, մեկուսիչները, ամ-

րակապերը, ցանկապատերը, կրող կառուցվածքները, մեկուսացման և 

այլ հեռավորությունները պետք է ընտրված և տեղակայված լինեն այն-

պես, որ՝ 

1) էլեկտրատեղակայանքի բնականոն աշխատանքով պայմանավոր-

ված ճիգերը, տաքացումը, էլեկտրական աղեղը կամ նրա աշխատանքին 
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ուղեկցող այլ երևույթներ (կայծարձակում, գազերի արտանետում և այլն) 

չկարողանան վնաս պատճառել սպասարկող անձնակազմին, ինչպես 

նաև հանգեցնել սարքավորման վնասվածքի, կարճ միակցման կամ հո-

ղակցման.  

2) էլեկտրատեղակայանքի աշխատանքի բնականոն պայմանների 

խախտման դեպքում ապահովվի ԿՄ ազդեցությամբ պայմանավորված 

վնասվածքների տեղափակումը.  

3) որևէ շղթայից լարումը հանված լինելու դեպքում հնարավոր լինի 

դրան պատկանող ապարատները, հոսանքատար մասերը և կառուց-

վածքները ենթարկել անվտանգ տեխնիկական սպասարկման և նորոգ-

ման՝ առանց խախտելու հարևան շղթաների բնականոն աշխատանքը.  

 

5.7.1. ԲԱՑ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԵՐ 

 

110 կՎ և բարձր լարման ԲԲՍ-երում պետք է նախատեսվի երթանց՝ 

մոնտաժային-նորոգման շարժական մեխանիզմների, ինչպես նաև շար-

ժական լաբորատորիաների համար: Ճկուն հաղորդալարերի միացումը 

թռիչքում պետք է կատարվի միացնող սեղմակների միջոցով՝ մամլակց-

մամբ, իսկ միացումը հենասյուների մոտ՝  հանգույցներում, ճյուղավո-

րումների միակցումը թռիչքներում և միակցումն ապարատային սեղմակ-

ներին՝ եռակցմամբ կամ մամլակցմամբ.  

1) Ճյուղավորումների միակցումը թռիչքներում պետք է կատարվի 

առանց թռիչքի հաղորդալարերի կտրման:  

2) Հաղորդալարերի զոդում և ոլորում չի թույլատրվում:  

3) Հեղույսային միացում թույլատրվում է միայն ապարատների սեղ-

մակների վրա և պարպիչներին, գերլարումների սահմանափակիչներին: 
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կապի կոնդենսատորներին և լարման տրանսֆորմատորներին գնացող 

ճյուղավորումների վրա, ինչպես նաև ժամանակավոր սարքերի համար, 

որոնցում չքանդվող միացումների կիրառումը պահանջում է հաղորդա-

ձողերի վերատեղակայման մեծ ծավալի աշխատանք:  

4) ԲԲՍ-ում հաղորդաձողերի կախման մեկուսիչների շարանները 

կարող են լինել միաշղթա: Եթե միաշղթա շարանը չի բավարարում մե-

խանիկական բեռնվածքների պայմանները, ապա պետք է կիրառել երկշղ-

թա շարան:  

5) Բաժանիչ (ներդրովի) շարաններ չեն թույլատրվում, բացառու-

թյամբ շարանների, որոնց միջոցով իրականացվում է բարձր հաճախա-

կանության արգելափակոցների կախումը.  

6) Ճկուն հաղորդաձողերի և մետաղաճոպանների ամրակցումները 

ձգովի և կախովի սեղմակներում ամրության տեսանկյունից պետք է հա-

մապատասխանեն ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի 

«Էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ տեխնիկական 

կանոնակարգը հաստատելու մասինե N 961-Ն որոշմամբ հաստատված 

ՏԿ-ում բերված պահանջներին:  

Թռիչքներում կոշտ հաղորդաձողերի միացումը պետք է կատարել 

եռակցմամբ, իսկ հարևան թռիչքների հաղորդաձողերի միակցումը՝ փոխ-

հատուցող (կոմպենսացնող) սարքվածքի միջոցով, որը հաղորդաձողերին 

պետք է միացվի եռակցմամբ: Թույլատրվում է փոխհատուցող սարքված-

քի միացումը թռիչքներին հեղույսային միացմամբ: Կոշտ հաղորդաձողե-

րից ճյուղավորումները կարող են լինել ճկուն կամ կոշտ, իսկ դրանց 

միակցումը թռիչքներին պետք է կատարել եռակցմամբ: Հեղույսային 

միակցումը թույլատրվում է միայն դրա հիմնավորման դեպքում:  
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ԲԲՍ-ի հավաքովի հաղորդաձողերից ճյուղավորումները պետք է տե-

ղավորվեն հավաքովի հաղորդաձողերից ներքև: Հաղորդաձողավորման 

կախումը 1 թռիչքով հավաքովի հաղորդաձողերի 2 և ավելի հատվածների 

կամ համակարգերի վրայով չի թույլատրվում:  

Հաղորդաձողերի և կառուցվածքների վրա քամուց և սառցակեղևից 

բեռնվածքները, ինչպես նաև օդի հաշվարկային ջերմաստիճանները, 

պետք է որոշվեն ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի «Էլեկ-

տրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ տեխնիկական կա-

նոնակարգը հաստատելու մասին» N 961-Ն որոշմամբ հաստատված ՏԿ-ի 

պահանջներին համապատասխան: Այս դեպքում կոշտ հաղորդաձողերի 

ճկվածքը չպետք է գերազանցի թռիչքի 1/80 երկարության չափը:  

1) Կառուցվածքների վրա բեռնվածքների որոշման ժամանակ պետք է 

լրացուցիչ հաշվի առնել մարդու և նրա գործիքների ու տեղակայման 

հարմարանքների կշիռը, երբ կիրառվում են՝ 

ա. մեկուսիչների ձգովի շարաններ՝ 2,0 կՆ,  

բ. պահող շարաններ՝ 1,5 կՆ,  

գ. հենարանային մեկուսիչներ՝ 1,0 կՆ:  

2) Հաղորդաձողերից դեպի ԲԲՍ-ի սարքերը գնացող էջքերի ձգման 

ուժը հաշվարկային կլիմայական պայմաններում չպետք է առաջացնի 

անթույլատրելի մեխանիկական լարումներ և հաղորդալարերի անթույլա-

տրելի մոտեցումներ:  

ԿՄ ժամանակ կոշտ հաղորդաձողերից հենարանային մեկուսիչնե-

րին փոխանցվող հաշվարկային մեխանիկական ճիգերը պետք է ընդուն-

վեն ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Էլեկտրատե-

ղակայանքների սարքվածքին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ 
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տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»  1943-Ն որոշմամբ 

հաստատված ՏԿ-ի դրույթներին համապատասխան:  

Մեխանիկական ամրության պաշարի գործակիցը, բեռնվածքներին 

համապատասխան, պետք է լինի`  

1) ճկուն հաղորդաձողերի համար՝ 3-ից ոչ պակաս՝ նրանց խզման 

ժամանակավոր դիմադրության նկատմամբ.  

2) կախովի մեկուսիչների համար՝ 4-ից ոչ պակաս՝ ողջ մեկուսչի 

երաշխավորված նվազագույն քայքայող բեռնվածության (մեխանիկական 

կամ էլեկտրամեխանիկական, կախված կիրառվող մեկուսչի տեսակի հա-

մար ստանդարտի պահանջներից) նկատմամբ.  

3) ճկուն հաղորդաձողերի կցորդման ամրանների համար՝ 3-ից ոչ 

պակաս՝ նվազագույն քայքայող բեռնվածքի նկատմամբ.  

4) կոշտ հաղորդաձողավորման հենարանային մեկուսիչների հա-

մար՝ 2.5-ից ոչ պակաս՝ մեկուսչի երաշխավորված նվազագույն քայքայող 

բեռնվածքի նկատմամբ:  

ԲԲՍ-ի հաղորդաձողերի ամրացման հենարանները հաշվարկվում են 

որպես միջանկյալ կամ ծայրային՝ ՀՀ կառավարության 2007 թվականի 

հուլիսի 12-ի «Էլեկտրական էներգիայի հաղորդաբաշխման վերաբերյալ 

տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին»  N 961-Ն որոշմամբ 

հաստատված ՏԿ-ի պահանջներին համապատասխան:  

35 կՎ և բարձր լարման ԲԲՍ-ում դասավորվածքը պետք է իրակա-

նացնել առանց անջատիչների վրայով անցնող վերին օթյակի հաղորդա-

ձողերի:  
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5.7.2. ՓԱԿ ԲԱՇԽԻՉ ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ 

 

Փակ բաշխիչ սարքերը և ենթակայանները կարող են տեղադրվել ինչ-

պես առանձին շենքերում, այնպես էլ լինել ներկառույց կամ կցակառույց: 

ԵԿ-ի կցակառուցումը գոյություն ունեցող շենքին, օգտագործելով շենքի 

պատը որպես ԵԿ-ի պատ, թույլատրվում է հատուկ միջոցառումների 

իրականացման դեպքում, որոնք կանխարգելում են կցվանքի ջրամեկու-

սացման խախտումը կցակառուցվող ԵԿ-ի նստվածքի դեպքում: Նշված 

նստվածքը պետք է հաշվի առնվի նաև շենքի գոյություն ունեցող պատին 

սարքավորումն ամրացնելու դեպքում:  

35-ից մինչև 220 կՎ լարման ՓԲՍ-երի սենքերում և տրանսֆորմա-

տորների փակ խցերում պետք է նախատեսել մնայուն սարքվածքներ կամ 

շարժական գույքային վերամբարձ սարքերի կիրառման հնարավորու-

թյուն՝ սարքավորումների նորոգման աշխատանքների մեքենայացման և 

տեխնիկական սպասարկման համար: Ներքին տեղակայման լրակազմ 

բաշխիչ սարքերով սենքերում պետք է նախատեսվի հարթակ՝ դուրս քաշ-

վող տարրերի նորոգման ու կարգաբերման համար: Նորոգման հարթակը 

պետք է սարքավորված լինի անջատիչների և կառավարման համակար-

գերի հաղորդակները փորձելու միջոցներով:  

Լարման տարբեր դասի ՓԲՍ-երը պետք է տեղադրել առանձին սեն-

քերում: Այդ պահանջը չի տարածվում 35 կՎ և ցածր լարման ԼՏԵ-ների, 

ինչպես նաև ներքին տեղակայման լրակազմ բաշխիչ սարքերի վրա`  

1) թույլատրվում է մինչև 1 կՎ լարման ՓԲՍ-ը տեղադրել 1 սենքում 1 

կՎ-ից բարձր լարման ՓԲՍ-ի հետ պայմանով, որ ՓԲՍ-ի կամ մինչև 1 կՎ 
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և բարձր լարման ԵԿ-ի մասերը շահագործվելու են 1 կազմակերպության 

կողմից.  

2) ՓԲՍ-երի, տրանսֆորմատորների, կերպափոխիչների և այլնի սեն-

քերը պետք է առանձնացված լինեն ծառայողական և այլ օժանդակ սենքե-

րից: ՓԲՍ-ում ներքին տեղակայման լրակազմ բաշխիչ սարքերի տեղադր-

վածքային լուծումների ժամանակ պետք է նախատեսվեն սպասարկման 

հարթակներ տարբեր մակարդակների վրա այն դեպքում, եթե դրանք չեն 

տրամադրվում արտադրող կազմակերպության կողմից:  

ՓԲՍ-երը և տրանսֆորմատորային սենքերը չի թույլատրվում տեղա-

կայել`  

1) այն սենքի տակ, որտեղ կա թաց տեխնոլոգիական գործընթացով 

արտադրություն, ցնցուղարան, լոգարան և այլն.  

2) անմիջականորեն այն սենքերի տակ կամ վրա, որտեղ ՓԲՍ-ի կամ 

տրանսֆորմատորային սենքերի զբաղեցրած մակերեսի սահմաններում 

միաժամանակ կարող են գտնվել 50 մարդուց ավելի՝ 1 ժամը գերազանցող 

տևողությամբ: Այդ պահանջը չի տարածվում չոր կամ չայրվող լցանյու-

թով տրանսֆորմատորներով տրանսֆորմատորային սենքերի, ինչպես 

նաև արդյունաբերական ձեռնարկությունների ՓԲՍ-երի վրա:  

Սպասարկման միջանցքի լայնությունը պետք է ապահովի սարքի 

հարմար սպասարկումը և սարքավորման տեղափոխումը, ընդ որում՝ այն 

պետք է լինի 1 մ-ից ոչ պակաս (հաշված լուսանցիկ ցանկապատերի մի-

ջև)՝ սարքավորման միակողմանի դասավորության դեպքում և 1,2 մ՝ սար-

քավորման երկկողմ դասավորության դեպքում: Սպասարկման միջանց-

քում, որտեղ գտնվում են անջատիչների կամ բաժանիչների շարժաբերնե-

րը, վերը նշված չափերը պետք է լինեն համապատասխանաբար 1,5 և 2 մ-
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ից ոչ պակաս: Միջանցքի՝ մինչև 7 մ երկարության դեպքում թույլատր-

վում է միջանցքի լայնությունը երկկողմ սպասարկման ժամանակ փոք-

րացնել մինչև 1,8 մ:  

Դուրս հանվող տարրերով ներքին տեղակայման լրակազմ բաշխիչ 

սարքերի և ԼՏԵ-ների սպասարկման միջանցքի լայնությունը պետք է 

ապահովի կառավարման, սարքավորումների տեղափոխման, շրջա-

դարձման և նորոգման հարմարությունը: Ներքին տեղակայման լրակազմ 

բաշխիչ սարքերի և ԼՏԵ-ը առանձին սենքերում տեղադրելու դեպքում 

սպասարկման միջանցքի լայնությունը պետք է որոշել՝ ելնելով հետևյալ 

պահանջներից`  

1) միաշարք տեղադրման դեպքում՝ ներքին տեղակայման լրակազմ 

բաշխիչ սարքերի սայլակներից ամենամեծի երկարությանը (բոլոր դուրս 

ցցված մասերով) գումարած առնվազն 0,6 մ.  

2) երկշարք տեղադրման դեպքում՝ ներքին տեղակայման լրակազմ 

բաշխիչ սարքերի սայլակներից ամենամեծի երկարությանը (բոլոր դուրս 

ցցված մասերով) գումարած առնվազն 0,8 մ.  

3) ներքին տեղակայման լրակազմ բաշխիչ սարքերի և ԼՏԵ-ի հետևի 

կողմից զննման միջանցքի առկայության դեպքում դրա լայնությունը 

պետք է լինի ոչ պակաս 0,8 մ-ից: Թույլատրվում են տեղային նեղացում-

ներ՝ 0,2 մ-ից ոչ ավելի.  

4) ներքին տեղակայման լրակազմ բաշխիչ սարքերի և ԼՏԵ-ը արտա-

դրական սենքերում բաց տեղադրելու դեպքում ազատ անցամասի լայնու-

թյունը պետք է որոշվի արտադրական սարքավորումների դիրքից ելնե-

լով, ապահովի ներքին տեղակայման լրակազմ բաշխիչ սարքերի և ԼՏԵ-ի 
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առավել մեծ տարրերի փոխադրման հնարավորությունը. բոլոր դեպքե-

րում այն պետք է լինի 1 մ-ից ոչ պակաս.  

5) սենքի բարձրությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան ներքին տեղա-

կայման լրակազմ բաշխիչ սարքերի ԼՏԵ-ի հաղորդաձողային ներանցիչ-

ների, միջակապերի կամ դուրս ցցված մասերի բարձրությանն ավելաց-

րած 0,8 մ (մինչև առաստաղը), կամ 0,3 մ (մինչև հեծանը).  

6) թույլատրվում է սենքի ավելի փոքր բարձրություն, եթե այդ դեպ-

քում ապահովվում են ներքին տեղակայման լրակազմ բաշխիչ սարքերի, 

ԼՏԵ-ի սարքավորումների, հաղորդաձողային ներանցիչների, միջակապե-

րի փոխարինման, նորոգման և կարգաբերման հարմարավետությունը և 

անվտանգությունը:  

Էլեկտրասարքավորումների տեղափոխման ուղու տակ գտնվող սեն-

քերի ծածկի վրա հաշվարկային բեռնվածքները պետք է ընդունվեն՝ հաշ-

վի առնելով ամենածանր սարքավորման (օրինակ՝տրանսֆորմատորի) 

զանգվածը, իսկ բացվածքը պետք է համապատասխանի դրանց եզրաչա-

փերին:  

Նվազագույն հեռավորությունները գետնից մինչև չցանկապատված 

գծային արտանցիչները ՓԲՍ-ից՝ԲԲՍ-ի տարածքից դուրս արտանցիչնե-

րի տակ տրանսպորտի երթանցի բացակայության դեպքում:  

1) Հաղորդալարերից մինչև գետին ավելի պակաս հեռավորություննե-

րի դեպքում պետք է նախատեսել ներանցիչի տակի համապատասխան 

տարածքի 1,6 մ բարձրությամբ ցանկապատում կամ ներանցիչի տակ` 

հորիզոնական ցանկապատում: Այդ դեպքում հողից մինչև հաղորդալար 

հեռավորությունը ցանկապատի հարթության մեջ պետք է լինիԵչափից ոչ 

պակաս,  
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2) երթանցքները կամ տրանսպորտի և այլնի հնարավոր անցումները 

փոխհատող օդային ներանցիչների դեպքում հաղորդալարի ամենացածր 

կետի հեռավորությունը մինչև հող պետք է ընդունվեն՝ համաձայն ՀՀ54 

կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի «Էլեկտրական էներգիայի 

հաղորդաբաշխման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստա-

տելու մասինե N 961-Ն որոշմամբ հաստատված ՏԿ-ի.  

3) ՓԲՍ-երի տանիքից ջրի չկազմակերպված հեռացման դեպքում 

օդային ներանցիչների վրա պետք է նախատեսել հովարներ:  

Ելքերը ԲՍ-ից պետք է կատարվեն հետևյալ պահանջներին համա-

պատասխան`  

1) ԲՍ-ի մինչև 7 մ երկարության դեպքում թույլատրվում է 1 ելք.  

2) ԲՍ-ի 7 մ-ից մինչև 60 մ երկարության դեպքում պետք է նախատես-

վի 2 ելք դրա եզրերից. Թույլատրվում է ելքերը ԲՍ-ից տեղավորել դրա 

ճակատներից մինչև 7 մ հեռավորության վրա.  

3) ԲՍ-ի 60 մ-ից ավելի երկարության դեպքում, բացի եզրերի ելքերից, 

պետք է նախատեսվեն լրացուցիչ ելքեր՝ այն հաշվով, որ հեռավորությու-

նը սպասարկման միջանցքի ցանկացած կետից մինչև ելքը լինի 30 մ-ից ոչ 

ավելի.  

4) ելքերը կարող են կատարվել դեպի դուրս, դեպի սանդղավանդակ 

կամ դեպի Դ և Ե կարգի արտադրական այլ սենքեր, ինչպես նաև ԲՍ-ի այլ 

հատվածամասեր, որոնք անջատված են տվյալ ԲՍ-ից հրակայունության 

II կարգի հակահրդեհային դռներով: Բազմահարկ ԲՍ-երում երկրորդ և 

լրացուցիչ ելքերը կարող են նախատեսվել նաև դեպի արտաքին՝ հրշեջ 

սանդուղքով պատշգամբ.  
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5) 1,5 մ-ից ավելի լայնությամբ փեղկեր ունեցող խցերի դարպասները 

պետք է ունենան դռնակ, եթե դրանք օգտագործվում են անձնակազմի 

դուրս գալու համար:  

ԲՍ-ի սենքերի հատակները յուրաքանչյուր հարկի ամբողջ մակերե-

սով պետք է կատարել նույն նիշի վրա: Հատակների կառուցվածքը պետք 

է բացառի ցեմենտափոշու առաջացման հնարավորությունը:  

ԲՍ-ից դռները պետք է բացվեն դեպի այլ սենքերի ուղղությամբ կամ 

դեպի դուրս և ունենան ինքնափակվող կողպեքներ, որոնք ԲՍ-ի կողմից 

բացվում են առանց բանալու.  

1) մեկ ԲՍ-ի հատվածամասերի միջև կամ 2 ԲՍ-երի հարակից սենքե-

րի միջև դռները պետք է ունենան փակ վիճակում պահող և 2 ուղղություն-

ներով դրանց բացվելուն չխանգարող սարքվածք.  

2) տարբեր լարումների ԲՍ-երի սենքերի (հատվածամասերի) միջև 

դռները պետք է բացվեն դեպի ամենացածր լարման ԲՍ-ի կողմը: Միև-

նույն լարման ԲՍ-երի սենքերի դռների կողպեքները պետք է բացվեն միև-

նույն բանալիով, ԲՍ-ի և այլ սենքերի մուտքային դռների բանալիները 

չպետք է համապատասխանեն խցերի կողպեքներին, ինչպես և էլեկտրա-

սարքավորումների ցանկապատերի դռների կողպեքներին.  

3) ինքնափակվող կողպեքների կիրառման պահանջը չի տարածվում 

10 կՎ և ցածր լարման քաղաքային և գյուղական էլեկտրացանցերի ԲՍ-

երի վրա:  

Էլեկտրակայանների սեփական կարիքների ներքին տեղակայման 

լրակազմ բաշխիչ սարքերի և ԼՏԵ- ների ցանկապատող կառուցվածքները 

և միջնորմները պետք է կատարվեն չայրվող նյութերից: Թույլատրվում է 

սեփական կարիքների ներքին տեղակայման լրակազմ բաշխիչ սարքերի 
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և ԼՏԵ-ների տեղադրումը ԵԿ-ների և էլեկտրակայանների տեխնոլոգիա-

կան սենքերում պահանջներին համապատասխան:  

Էլեկտրաշարժիչների, համաժամ փոխհատուցիչների և այլ (անջա-

տիչներ, գործարկիչ ռեակտորներ, տրանսֆորմատորներ և այլն) գործար-

կիչ սարքվածքներին վերաբերող սարքերը կարող են տեղակայվել ընդ-

հանուր խցում՝ առանց նրանց միջև միջնորմների:  

Լարման չափիչ տրանսֆորմատորները, անկախ նրանցում յուղի քա-

նակից, թույլատրվում է տեղակայելԲՍ-ի ցանկապատված խցերում: Ընդ 

որում՝ խցում պետք է նախատեսվի լարման տրանսֆորմատորում պա-

րունակվող յուղի ամբողջ ծավալը պահելու համար հաշվարկված շեմ 

կամ թեքամուտք:  

Անջատիչների բջիջները պետք է առանձնացնել սպասարկման մի-

ջանցքից հոծ կամ ցանցային ցանկապատերով, իսկ մեկը մյուսից՝ չայր-

վող նյութերից հոծ միջնորմներով: Նույնատիպ միջնորմներով կամ վա-

հանակներով այդ անջատիչները պետք է անջատված լինեն հաղորդակից: 

Մեկ բևեռում 60 կգ և ավելի յուղի զանգված ունեցող յուղային անջատիչի 

տակ պահանջվում է յուղընդունիչի սարքավորում՝ 1 բևեռի ամբողջ յուղի 

ծավալի համար:  

Փակ տեսակի առանձին կառուցված, արտադրական սենքերին կցա-

կառուցված կամ ներկառուցված ենթակայաններում տրանսֆորմատոր-

ների և 1 բաքում մինչև 600 կգ յուղի զանգվածով յուղալեցուն ապարատ-

ների խցերում յուղահավաք սարքվածքներ չեն նախատեսվում, եթե խուցը 

գտնվում է առաջին հարկում և դռները բացվում են դեպի դուրս: Մեկ բա-

քում 600 կգ-ից ավելի զանգվածով յուղի կամ չայրվող` էկոլոգիապես ան-

վտանգ դիէլեկտրիկի դեպքում պետք է սարքավորվի յուղընդունիչ՝ հաշ-
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վարկված յուղիամբողջ ծավալի համար, կամ 20 տոկոսը պահելու հա-

մար՝ յուղը հեռացնելով յուղհավաքիչ:  

Խցերը նկուղների վրա, երկրորդ հարկում և բարձր կառուցելու դեպ-

քում ինչպես նաև խցերից դեպի միջանցք ելք սարքավորելու դեպքում, 

տրանսֆորմատորների և այլ յուղալեցուն ապարատների տակ պետք է 

պատրաստվեն յուղընդունիչներ՝ հետևյալ եղանակներից մեկով.  

1) 1 բաքում (բևեռում) մինչև 60 կգ յուղի զանգվածի դեպքում` պատ-

րաստվում է շեմ կամ թեքամուտք՝ յուղի ամբողջ ծավալը պահելու համար.  

2) 60 մինչև 600 կգ յուղի զանգվածի դեպքում՝ տրանսֆորմատորի 

(ապարատի) տակ իրականացվում է յուղի ամբողջ ծավալի համար հաշ-

վարկված յուղընդունիչ կամ խցի ելքի մոտ շեմ կամ թեքամուտք՝ յուղի 

ամբողջ ծավալը պահելու համար.  

3) 600 կգ-ից ավելի յուղի զանգվածի դեպքում`  

ա. տրանսֆորմատորի կամ ապարատի յուղի՝ ոչ պակաս 20 տոկոսը 

տեղավորող յուղընդունիչի ձևով՝ դեպի յուղահավաքիչյուղը հեռացնելով: 

Տրանսֆորմատորների տակ գտնվող յուղընդունիչներից գնացող յուղահե-

ռացուցիչ խողովակները պետք է ունենան 100 մմ-ից ոչ պակաս տրամա-

գիծ: Յուղընդունիչի կողմից յուղահեռացուցիչ խողովակները պետք է 

պաշտպանված լինեն ցանցերով: Յուղընդունիչի հատակը պետք է ուենե-

նա 2 տոկոս թեքություն դեպի գետնախորշ,  

բ. յուղընդունիչ՝ առանց յուղի հեռացմամբ դեպի յուղահավաքիչ. այս 

դեպքում յուղընդունիչը պետք է ծածկվի վանդակով՝ վրան 0.25 մ հաստու-

թյամբ մաքուր լվացված գրանիտի (կամ այլ ոչ ծակոտկեն ապարի) կոպիճի 

կամ խճի՝ հատիկների 30 մինչև 70 մմ չափսերով շերտ, և այն պետք է հաշ-

վարկված լինի յուղի ամբողջ ծավալի համար. յուղի մակարդակը պետք է 50 
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մմ-ով ցածր լինի վանդակից: Տրանսֆորմատորի տակ գտնվող յուղընդունի-

չում կոպիճի վերին մակարդակը պետք է լինի օդափոխման ուղու օդամուղ 

անցքից 75 մմ ներքև: Յուղընդունիչի մակերեսը պետք է մեծ լինի տրանս-

ֆորմատորի կամ ապարատի հենատակի մակերեսից:  

 

5.8. ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՔԻՆ ԳԵՐԼԱՐՈՒՄՆԵՐԻՑ 

 

3-ից մինչև 35 կՎ լարման էլեկտրական ցանցերը պետք է աշխատեն 

մեկուսացված, ռեզիստորի կամ աղեղմարիչ ռեակտորի միջոցով հողակց-

ված չեզոքով: Հողի միաֆազ միակցման ունակային հոսանքի փոխհա-

տուցմամբ 3-ից մինչև 35 կՎ լարման էլեկտրական ցանցերում, հողի 

նկատմամբ ֆազերի ունակությունների անհամաչափության աստիճանը 

չպետք է գերազանցի 0,75 տոկոսը: Հողի նկատմամբ ֆազերի ունակու-

թյունների հավասարեցումը պետք է իրագործվի հաղորդալարերի վերա-

դասավորմամբ և բարձր հաճախականության կապի կոնդեսատորների 

բաշխմամբ: Աղեղմարիչ ռեակտորների թիվը և դրանց տեղակայման տե-

ղերը պետք է որոշվեն ցանցի աշխատանքի բնականոն ռեժիմի համար՝ 

հաշվի առնելով նրա հնարավոր բաժանումները մասերի և հավանական 

վթարային ռեժիմները.  

1) Աղեղմարիչ ռեակտորները կարող են տեղակայվել բոլոր ԵԿ-նե-

րում, բացի փակուղայիններից, որոնք էլեկտրական ցանցի հետ կապված 

են առնվազն 2 էլեկտրահաղորդման գծով: Ռեակտորների տեղակայում 

փակուղային ԵԿ-ում չի թույլատրվում:  

2) Չի թույլատրվում աղեղմարիչ ռեակտորները միացնել այն տրանս-

ֆորմատորների չեզոքներին, որոնք միակցված են հաղորդաձողերին 

ապահովիչի միջոցով: Աղեղմարիչ ռեակտորների հզորությունն ընտր-
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վում է հողին միակցման լրիվ ունակային հոսանքի արժեքին համապա-

տասխան՝ հաշվի առնելով ցանցի զարգացումն առաջիկա 10 տարում: 

Պետք է օգտագործել հողին միակցման ունակային հոսանքի ավտոմատ 

համալարելի փոխհատուցում:  

3-ից մինչև 35 կՎ լարման էլեկտրական ցանցերում հարկավոր է մի-

ջոցներ ձեռնարկել ֆեռոռեզոնանսային պրոցեսները և չեզոքի ինքնաբեր 

շեղումները կանխելու համար: 3-ից մինչև 35 կՎ լարման էլեկտրական 

ցանցերում, որոնցում կան ստատորի փաթույթի անմիջական ջրային հո-

վացմամբ գեներատորներ (համաժամ փոխհատուցիչներ), գեներատորի 

մեկուսացման՝ հողի նկատմամբ զգալի ակտիվ հաղորդականության հե-

տևանքով, ֆեռոռեզոնանսային երևույթներից պաշտպանություն չի պա-

հանջվում:  

Տրանսֆորմատորների (ավտոտրանսֆորմատորների) փաթույթները 

պետք է պաշտպանված լինեն փոխարկչային գերլարումներից ՓՊ-ի կամ 

ԳԼՍ-ի օգնությամբ: 

330 կՎ լարման ցանցերում, կախված ցանցի սխեմայից, գծերի և 

տրանսֆորմատորների քանակից, հարկավոր է նախատեսել միջոցառում-

ներ՝ լարումների երկարատև բարձրացումների և ներքին գերլարումների 

սահմանափակման համար: Քվազիկայունացված և ներքին գերլարումների 

սահմանափակման անհրաժեշտությունը և պաշտպանության միջոցների 

հարաչափերը որոշվում են գերլարումների հաշվարկների հիման վրա:  

Սարքավորման համար վտանգավոր փոխարկչային գերլարումների 

սահմանափակման նպատակով հարկավոր է կիրառել համակցված ՓՊ 

կամ ԳԼՍ, նախամիացվող ռեզիստորներով անջատիչներ, լարման էլեկ-

տրամագնիսական տրանսֆորմատորներ կամ այլ միջոցներ, ինչպես նաև 
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նրանց զուգակցումը լարման երկարատև բարձրացումների սահմանա-

փակման միջոցառումներին (շունտող և փոխհատուցիչ ռեակտորների 

տեղակայում, սխեմային միջոցառումներ, համակարգային և հակավթա-

րային ավտոմատիկայի, մասանավորապես, լարման բարձրացումից ավ-

տոմատիկայի): Փոխարկումային գերլարումները 330 կՎ լարման ԵԿ-ի 

հաղորդաձողերի վրա պետք է սահմանափակված լինեն՝ կախված սար-

քավորման մեկուսացման մակարդակից:  

110-ից մինչև 330 կՎ լարման ԲՍ-երի համար պետք է նախատեսվեն 

ֆեռոռեզոնանսային գերլարումների երևան գալը բացառող տեխնիկա-

կան լուծումներ, որոնք ծագում են լարման էլեկտրամագնիսական 

տրանսֆորմատորների և անջատիչների լարման ունակային բաժանա-

րարների հաջորդաբար միացումների դեպքում: Մասնավորապես այդ 

լուծումների թվին են պատկանում. առանց լարման ունակային բաժանա-

րարների անջատիչների կիրառումը, էլեկտրամագնիսական տրանսֆոր-

մատորների փոխարեն ունակայինների կիրառումը, լարման հակառեզո-

նանսային տրանսֆորմատորների կիրառումը, ԲՍ-ի հաղորդաձողավոր-

ման ունակության մեծացումը 1,5-ից 2 անգամ՝ հաղորդաձողերի վրա 

լրացուցիչ, օրինակ` կապի կոնդենսատորների տեղակայման միջոցով: 

 

5.9. ՈՒԺԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄԸ 

 

Սույն պահանջները տարածվում են 3 կՎ և ավելի բարձր լարման 

տրանսֆորմատորների (ավտոտրանսֆորմատորների), կարգավորիչ 

տրանսֆորմատորների և յուղալեցուն ռեակտորների՝ սենքերում և բաց-

օթյա մնայուն տեղակայման վրա, և չեն տարածվում հատուկ նշանակու-

թյան էլեկտրատեղակայանքների վրա: Սույն մասում նշված տրանսֆոր-
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մատորները, ավտոտրանսֆորմատորները և ռեակտորներն անվանվում 

են «տրանսֆորմատորներ տերմինով: Տրանսֆորմատորների օժանդակ 

սարքավորման (հովացման համակարգի էլեկտրաշարժիչների, հսկիչ-չա-

փիչ ապարատների, կառավարման սարքվածքների) տեղակայումը պետք 

է բավարարի սույն կանոնակարգի համապատասխան գլուխների պա-

հանջները:  

Ցուրտ կլիմայով, բարձր սեյսմիկությամբ տարածաշրջաններում 

պետք է կիրառվեն համապատասխան կատարման տրանսֆորմատոր-

ներ: Տրանսֆորմատորների տեղակայումը պետք է ապահովի նրա 

զննման հարմար և անվտանգ պայմաններ՝ առանց լարումը հանելու:  

35-ից մինչև 330 կՎ լարման տրանսֆորմատորների հիմքերը պետք է 

նախատեսեն նրանց տեղակայումն անմիջականորեն հիմքի վրա, առանց 

սայլակների (գլանվակների) և ռելսերի: Տրանսֆորմատորների նորոգման 

համար մնայուն սարքվածքներ (աշտարակներ) ունեցող ենթակայաննե-

րում, ինչպես նաև փակ սենքերում տրանսֆորմատորների տեղաբաշխ-

մամբ ենթակայաններում տրանսֆորմատորները հարկավոր է տեղակա-

յել սայլակների (գլանվակների) վրա: Սեյսմակայուն տրանսֆորմատոր-

ները տեղակայվում են անմիջականորեն հիմքի վրա՝ամրացնելով հիմքի 

միջադիրային տարրերին՝ հորիզոնական և ուղղաձիգ ուղղություններով 

նրանց շեղումները կանխելու համար: Տրանսֆորմատորների հիմքերի 

վրա պետք է նախատեսված լինեն տեղեր՝ ամբարձիկների տեղակայման 

համար:  

Յուղային տրանսֆորմատորի թեքությունը, որն անհրաժեշտ է գազա-

յին ռելե գազի մուտքն ապահովելու համար, պետք է ստեղծվի տակդիր-

ների տեղակայմամբ: Ընդարձակիչն առանձին կոնստրուկցիայի վրա տե-
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ղակայելիս պետք է դասավորվի այնպես, որ չխոչընդոտի հիմքից տրանս-

ֆորմատորի գլորահանմանը: Այդ դեպքում գազային ռելեն պետք է դա-

սավորվի տրանսֆորմատորի մոտակայքում՝ մնայուն սանդուղքից հար-

մար և անվտանգ սպասարկման սահմաններում: Ընդարձակիչի տեղա-

կայման համար կարող է օգտագործվել տրանսֆորմատորի բջջի ճակա-

տամուտքը: Տրանսֆորմատորները պետք է տեղակայել այնպես, որ յուղի 

արտանետման պաշտպանական սարքվածքի անցքն ուղղված չլինի մոտ 

տեղակայված սարքավորման վրա: Սարքավորման պաշտպանության 

համար թույլատրվում է արգելափակոցային վահանի տեղակայում 

տրանսֆորմատորի և սարքավորման միջև:  

20 տ-ից ավելի զանգվածով տրանսֆորմատորների գլորահանման 

ուղիների երկայնքով, ինչպես նաև հիմքերի մոտ, պետք է նախատեսված 

լինեն խարիսխներ, որոնք թույլ են տալիս նրանց ամրացնել կարապիկնե-

րը, ուղղորդ ճախարակները, բազմաճախարակները, որոնք օգտագործ-

վում են տրանսֆորմատորները 2 ուղղություններով գլորահանման ժա-

մանակ: Շարժման ուղղությունը փոխվելու տեղերում պետք է նախատես-

ված լինեն ամբարձիկների տեղակայման տեղեր: Հեռավորությունները 

հորիզոնական բաց տեղակայված տրանսֆորմատորների միջև որոշվում 

են տեխնոլոգիական պահանջներով և պետք է լինեն 1,25 մ-ից ոչ պակաս: 

Բաց տեղակայված 110 կՎ և բարձր լարման 63 ՄՎ. Ա և ավելի միավոր 

հզորությամբ տրանսֆորմատորների միջև բաժանարար միջնորմեր 

պետք է նախատեսված լինեն.  

1) տրանսֆորմատորների (ռեակտորների) միջև, ինչպես նաև դրանց 

և ցանկացած հզորության, ներառյալ կարգավորիչ և սեփական կարիքնե-
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րի տրանսֆորմատորների միջև 15 մ-ից պակաս հեռավորությունների 

դեպքում.  

2) տրանսֆորմատորների միջև 25 մ-ից պակաս հեռավորության 

դեպքում, որոնք տեղակայված են103 էլեկտրակայանների արտաքին պա-

տերի երկայքնով, պատերից 40 մ-ից պակաս հեռավորության վրա. 

3) բաժանարար միջնորմերը պետք է ունենան 1,5 ժ-ից ոչ պակաս 

հրակայունության աստիճան, լայնությունը՝ յուղընդունիչի լայնությունից 

ոչ պակաս, և բարձրությունը՝ ամենաբարձր տրանսֆորմատորի ամենա-

բարձր լարման ներանցիչների բարձրությունից ոչ պակաս: Միջնորմերը 

պետք է տեղակայվեն յուղընդունիչի սահմաններից դուրս: Հեռավորու-

թյունը տրանսֆորմատորի և միջնորմի միջև, պետք է լինի 1,5 մ-ից ոչ պա-

կաս: Նշված հեռավորություններն ընդունվում են մինչև տրանսֆորմա-

տորների առավել ցցուն մասերը: Եթե սեփական կարիքների կամ կար-

գավորիչ տրանսֆորմատորները տեղակայված են ուժային տրանսֆոր-

մատորների հետ, որոնք սարքավորված են հրդեհաշիջման ավտոմատ 

մնայուն սարքվածքով և միակցված են ուժային տրանսֆորմատորի ներ-

քին վնասվածքներից պաշտպանության գոտու մեջ, ապա թույլատրվում է 

բաժանարար միջնորմի փոխարեն իրագործել սեփական կարիքների կամ 

կարգավորիչ տրանսֆորմատորի հրդեհաշիջման ավտոմատ մնայուն 

տեղակայանք՝ միավորված ուժային տրանսֆորմատորի հրդեհաշիջման 

տեղակայանքի հետ. այս դեպքում թույլատրվում է ընդհանուր յուղընդու-

նիչի կառուցում: Կարգավորիչ տրանսֆորմատորները պետք է տեղակայ-

վեն կարգավորվող ավտոտրանսֆորմատորներին շատ մոտ, բացառու-

թյամբ այն դեպքերի, երբ ավտոտրանսֆորմատորի և կարգավորիչ 
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տրանսֆորմատորի միջև նախատեսվում է հոսանասահմանափակիչ 

ռեակտորի տեղակայում:  

Հրդեհաշիջման ավտոմատ տեղակայանքներով պետք է հագեցվեն.  

1) 330 կՎ և ավելի բարձր լարման՝ անկախ հզորությունից և 220 կՎ 

լարման ու 200 ՄՎ. Ա-ից բարձր հզորության տրանսֆորմատորները.  

2) 110 կՎ և բարձր լարման, 63 ՄՎ.Ա և ավելի հզորության տրանս-

ֆորմատորները, որոնք տեղակայվում են ենթակայանների խցերում և 

ՀԷԿ-երի շենքերի մոտ.  

 3) 110 կՎ և բարձր լարման ցանկացած հզորության տրանսֆորմա-

տորները, որոնք տեղակայվում են ՀԷԿ-երի և հիդրոկուտակչային էլեկ-

տրակայանների ստորգետնյա սենքերում:  

Հրդեհաշիջման տեղակայանքի գործարկումը իրագործվում է ավտո-

մատ, ձեռքով և հեռակառավարմամբ: Ձեռքով գործարկման սարքվածքը 

պետք է տեղաբաշխված լինի տեղակայանքի մոտակայքում, հրդեհի դեպ-

քում անվտանգ տեղում: Միաֆազ տրանսֆորմատորների խմբի հրդեհա-

շիջման տեղակայանքի միացումը պետք է կատարվի միայն վնասված 

ֆազերի վրա:  

Յուրաքանչյուր յուղային տրանսֆորմատոր, որը տեղաբաշխվում է 

սենքի մեջ, հարկավոր է տեղակայել առաջին հարկում գտնվող առանձին 

խցի մեջ:  

Թույլատրվում է յուղային տրանսֆորմատորների տեղակայում երկ-

րորդ հարկում, ինչպես նաև առաջին հարկի հատակից  ցածր՝չհեղեղվող գո-

տիներում, դեպի դուրս տրանսֆորմատորների տեղափոխման հնարավո-

րության ապահովման և վթարային դեպքերում յուղի հեռացման հնարավո-
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րության ապահովման պայմանի դեպքում համապատասխան այնպես, ինչ-

պես յուղի 600 կգ-ից ավելի ծավալով տրանսֆորմատորների համար.  

1) Շինությունների ներսում տրանսֆորմատորները երկրորդ հարկից 

բարձր կամ առաջին հարկի հատակից 1 մ-ից ավելի ցածր տեղակայելու 

անհրաժեշտության դեպքում, նրանք պետք է լինեն չայրվող, էկոլոգիա-

պես մաքուր դիէլեկտրիկից կամ չոր՝ կախված շրջակա միջավայրի պայ-

մաններից և արտադրության տեխնոլոգիայից:  

2) Թույլատրվում է, յուրաքանչյուրը յուղի մինչև 3 տ ծավալով 2 

տրանսֆորմատորների տեղակայում 1 ընդհանուր խցում, որոնք ունեն 

ընդհանուր նշանակություն, կառավարում, պաշտպանություն և դիտարկ-

վում են որպես 1 միացք:  

Շինությունների ներսում տեղակայվող, հատակից 1,9 մ և պակաս 

բարձրության վրա դասավորված տրանսֆորմատորների առավել ցցուն 

մասերից հեռավորությունները պետք է լինեն.  

1) մինչև հետին և կողային պատերը. 0,3 մ-ից ոչ պակաս՝ մինչև 0,63 

ՄՎ.Ա հզորության տրանսֆորմատորների համար և 0,6 մ-ից ոչ պակաս՝ 

ավելի մեծ հզորության տրանսֆորմատորների համար,  

2) մուտքի կողմից մինչև դռան փեղկը կամ պատի ցցուն մասերը. 0,6 

մ-ից ոչ պակաս՝ մինչև 0,63 ՄՎ.Ա հզորության տրանսֆորմատորների 

համար, 0,8 մ-ից ոչ պակաս՝ մինչև 1,6 ՄՎ.Ա հզորության տրանսֆորմա-

տորների համար և 1 մ-ից ոչ պակաս՝ 1,6 ՄՎ.Ա-ից ավելի հզորության 

տրանսֆորմատորների համար:  

Յուղային տրանսֆորմատորների խցերի հատակը պետք է ունենա 2 

տոկոս թեքություն` դեպի յուղընդունիչի կողմը: Տրանսֆորմատորների 

խցում կարող են տեղակայվել դրանց վերաբերող զատիչները, ապահո-
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վիչները և բեռնվածքի անջատիչները, ԳԼՍ, հողակցիչ աղեղմարիչ ռեակ-

տորները, ինչպես նաև հովացման համակարգի սարքավորումը:  

Հեռավորությունը հորիզոնականով ներկառույց կամ կցակառույց ԵԿ-

ի տրանսֆորմատորային խցի դարպասների որմնանցքից մինչև շինու-

թյան մերձավոր պատուհանի կամ դռան որմնանցք պետք է լինի 1 մ-ից ոչ 

պակաս: 0,25 ՄՎ.Ա և ավելի հզորության տրանսֆորմատորների գլորհա-

նումը խցերից՝ շենքերի միջև 5 մ-ից պակաս լայնության ներքին երթանց-

ներ, չի թույլատրվում: Այս պահանջը չի տարածվում արտադրական սեն-

քերի ներսում այն խցերի վրա, որոնք դուրս են գալիս դեպի անցամաս 

կամ երթանց:  

Տրանսֆորմատորների խցերի օդափոխության համակարգը պետք է 

ապահովի նրանցից անջատված ջերմության հեռացումը և չպետք է կապ-

ված լինի օդափոխության այլ համակարգերի հետ.  

1) Օդափոխության անցուղիների և հորանների պատերը պետք է 

պատրաստված լինեն առնվազն 45 րոպեանոց հրակայունության սահմա-

նով նյութից: Օդափոխության հորանները և որմնանցքերը պետք է տեղա-

բաշխված լինեն այնպես, որպեսզի նրանց մեջ խոնավության առաջաց-

ման կամ թափանցելու դեպքում այն չկարողանա հոսել դեպի տրանս-

ֆորմատորներ, կամ պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն տրանսֆորմատորը 

հորանից թափանցող խոնավությունից պաշտպանելու համար:  

2) Օդափոխության որմնանցքերը պետք է ծածկված լինեն ցանցերով՝ 

(10x10) մմ-ից ոչ մեծ չափերով բջիջներով և պաշտպանված լինեն դրանց 

միջով անձրևի և ձյան թափանցումից: Յուղային տրանսֆորմատորների 

խցերի արտածծման հորանները, որոնք կցակառույց են այրվող նյութից 

տանիք ունեցող շենքերին, պետք է շենքի պատերից հեռացնել ոչ պակաս, 
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քան 1,5 մ, կամ կոնստրուկցիաները տանիքի այրվող նյութերից պետք է 

պաշտպանված լինեն չայրվող նյութից պատրաստված քիվապատով՝ 0,6 

մ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Հորանների դուրս բերումը շենքի տանի-

քից բարձր այս դեպքում պարտադիր չէ.  

1) օդաքաշ հորանների անցքերը չպետք է տեղաբաշխվեն շենքերի 

լուսամուտների որմնանցքերի դիմաց: Անմիջականորեն խցի պատի մեջ 

ելքային օդափոխիչ անցքեր բացելիս դրանք չպետք է տեղաբաշխվեն տա-

նիքի այրվող նյութից պատրաստված ցցվող տարրերի տակ կամ շենքի 

պատի որմնանցքերի տակ, որոնց հարում է խուցը:  

2) Եթե տրանսֆորմատորի խցի դռան կամ ելքային օդափոխիչ անցքի 

վերևում կա լուսամուտ, ապա դրա տակ հարկավոր է չայրվող նյութից 

սարքավորել 0,7 մ-ից ոչ պակաս լայնքով հովար: Հովարի երկարությունը 

պետք է մեծ լինի լուսամուտի լայնությունից՝ յուրաքանչյուր կողմից առ-

նվազն 0,8 մ-ով: Հարկադրական հովացման համակարգով տրանսֆորմա-

տորները պետք է մատակարարված լինեն հովացման համակարգի ինք-

նավար գործարկման և կանգի սարքվածքներով: Ինքնավար գործարկու-

մը պետք է իրագործվի՝ կախված յուղի վերին շերտերի ջերմաստիճանից 

և դրանից անկախ, ըստ տրանսֆորմատորի բեռնվածքի հոսանքի: Դուրս 

բերված հովացման սարքվածքներ կիրառելու դեպքում դրանք պետք է 

տեղաբաշխվեն այնպես, որ չխոչընդոտեն տրանսֆորմատորի գլորհան-

մանը հիմքից և թույլ տան դրանց սպասարկումը տրանսֆորմատորն աշ-

խատելիս: Փչող օդամուղերից օդի հոսքը չպետք է ուղղված լինի տրանս-

ֆորմատորի բաքի վրա: Հովացուցիչ սարքվածքների սողնակների տեղա-

բաշխումը պետք է ապահովի հարմար մոտեցում նրանց, հովացման հա-

մակարգից տրանսֆորմատորի կամ առանձին հովացուցիչից անջատ-
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ման, և տրանսֆորմատորի գլորհանման հնարավորություն՝ առանց հո-

վացուցիչներից յուղը դատարկելու: Հովացուցիչ աշտարակները, մակա-

կլանիչները և մյուս սարքավորումը, որոնք տեղակայվում են հովացման 

Կ (կենտրոնացված) ՕՖՎՖ (OFWF) համակարգում, պետք է տեղաբաշխ-

վեն այն շինության մեջ, որտեղ ջերմաստիճանը չի իջնում +50C-ից: Ընդ 

որում, պետք է ապահովված լինի մակակլանիչի փոխարինում տեղում: 

Հովացման ԱԿ (ապակենտրոնացված) ՕՖԱՖ (OFAF) և Կ ՕՖՎՖ (OFWF) 

համակարգերի արտաքին յուղատարները պետք է պատրաստվեն չժան-

գոտվող պողպատից կամ կոռոզիայի նկատմամբ կայուն նյութերից: Յու-

ղատարների տեղաբաշխումը տրանսֆորմատորների մոտ չպետք է 

դժվարացնի տրանսֆորմատորների և հովացուցիչների սպասարկումը և 

պետք է ապահովի նվազագույն աշխատածախս՝ տրանսֆորմատորը 

գլորհանելիս: Անհրաժեշտության դեպքում պետք է նախատեսված լինեն 

հարթակներ և սանդուղքներ, որոնք կապահովեն հարմար մոտեցում սող-

նակներին և փչող օդամուղներին:  

Առանձին հովացուցիչներից կազմված, հովացման դուրս բերված հա-

մակարգի դեպքում 1 շարքով տեղաբաշխված միայնակ կամ կրկնակ հո-

վացուցիչները պետք է տեղակայվեն ընդհանուր հիմքի վրա: Հովացման 

ԱԿ՝ ՕՖԱՖ (OFAF), ՕԴԱՖ (ODAF) և Կ՝ ՕՖՎՖ (OFVF) համակարգերի 

էլեկտրաշարժիչների կառավարման պահարանները պետք է տեղակայ-

վեն յուղընդունիչի սահմաններից դուրս: Թույլատրվում է հովացման Դ՝ 

ՕՆԱՖ (ONAF) համակարգի կառավարման պահարանի կախում տրանս-

ֆորմատորի բաքի վրա, եթե պահարանը հաշվարկված է տրանսֆորմա-

տորի ստեղծած թրթռման պայմաններում աշխատանքի համար:  
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Բեռնվածքի տակ լարման կարգավորման սարքվածքների շարժա-

բերների պահարանների և տրանսֆորմատորների հովացման համակար-

գի ինքնավար կառավարման պահարանների համար պետք է նախատես-

վի ինքնավար կառավարմամբ էլեկտրական տաքացում:  

Տրանսֆորմատորների պլանային-նախազգուշական նորոգումը են-

թակայաններում հարկավոր է նախատեսել նրանց տեղակայման տեղում՝ 

ավտոամբարձիչի կամ գույքային սարքվածքների միջոցով: Ընդ որում, 

յուրաքանչյուր տրանսֆորմատորի կողքին պետք է նախատեսված լինի 

հարթակ՝ հաշվարկված այն տարրերի տեղաբաշխման համար, որոնք 

հանված են նորոգվող տրանսֆորմատորից, ճոպանասարքի հանդերձան-

քի և սարքավորման համար, որն անհրաժեշտ է նորոգման աշխատանք-

ների համար: ԵԿ-ի նեղված պայմաններում թույլատրվում է նախատեսել 

նորոգման 1 հարթակ՝ կառուցելով դեպի այն գլորահանման ուղիներ: Հե-

ռավոր և դժվարամատչելի շրջաններում տեղաբաշխվածԵԿ-ում հարկա-

վոր է նախատեսել համատեղվածճակատամուտքեր 

 

6. ԱՇԽԱՏԱՏԵՂԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻՄԸ 

 

ԸՆԴՀԱՆՈԻՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Էլեկտրասարքաշինության մեջ մեծ կիրառություն ունեն սև ու գունա-

վոր մետաղները (թուջ, պողպատ, պղինձ, բրոնզ, ալյումին): Սակայն այնպի-

սի էլեկտրասարքավորումների, ինչպիսիք են՝ տրանսֆորմատորները և 

էլեկտրական մեքե֊նաները, հիմնական զանգվածը կազմում են սև մետաղնե-

րը (պողպատ ու թուջ): Օրինակ՝ երկփաթույթ եռաֆազ ուժային տրանսֆոր-

մատորներում պողպատի զանգվածը կազմում է նրանց, առանց յուղի, ընդ-
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հանուր զանգվածի 80%-ը, իսկ թուջե ձուլված իրանով և կարճ միացված ռո-

տորով էլեկտրական մեքենաներում թուջի ու պողպատի զանգվածը միասին 

վերցրած մեքենայի ամբողջ զանգվածի 82%-ից բարձր է: 

Տրանսֆորմատորները, էլեկտրական մեքենաները և հատկապես կո-

մուտացիոն ապարատները պարունակում են նաև գունավոր մետաղնե-

րից պատրաստված զանազան բազմաթիվ մասեր ու հավաքական միա-

վորներ։ Ուստի էլեկարասարքավորումների նորոգման տեխնոլոգիայում 

զգալի տեղ են գրավում փականագործական այն աշխատանքները, որոնք 

կապված են սև ու գունավոր մետաղե նախապատրաստվածքների և մա-

սերի պատրաստման կամ մշակման անհրաժեշտության հետ: 

Փականագործական աշխատանքներ կոչվում են փականագործի կող-

մից ձեռքով կամ մեքենայացված եղանակով մետաղների մշակման, նա-

խապատրաստվածքների և մասերի պատրաստման, ինչպես նաև հավա-

քական միավորների մեջ պատրաստի մասերի հավաքման ու հարմարա-

բերման աշխատանքների տեխնոլոգիական գործողությունները: 

Դիտարկենք էլեկտրասարքավորումների նորոգման ժամանակ հաճա-

խակի հանդիպող փականագործական աշխատանքների կատարման եղա-

նակների համառոտ նկարագրությունները, ինչպիսիք են՝ հատումը, ուղղու-

մը, ծռումը, կտրումը, սղոցումը, գայլիկոնումը, անցքալայնումը, անցքակո-

կումը, պարուրահանումը, քերանումը, անագապատումն ու զոդումը: 

Նորոգվող էլեկտրասարքավորման համար առանձին մասը կամ հա-

վաքական միավորը պատրաստելու անհրաժեշտության դեպքում փակա-

նագործական աշխատանքների ամբողջ կոմպլեքսը կատարվում է տվյալ 

ձեռնարկությունում ընդունված նորոգման տեխնոլոգիային համապա-

տասխան, որը գլխավորապես որոշվում է տեխնոլոգիական սարքավո-
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րումներով ձեռնարկության հագեցվածության աստիճանով: Փականա-

գործական մշակումների տեխնոլոգիական գործողությունները սովորա-

բար կատարում են չորս փուլով:  

Առաջին (նախապատրաստական փուլում պատրաստում են նախա-

պատրաստվածքը, կամ կատարում են առկա նախապատրաստվածքի 

նախնական մշակում, տալով դրան պատրաստի դետալի չափերին ու 

ձևին մոտ անհրաժեշտ ձև ու չափ: 

Երկրորդ (հիմնական) փուլում պատրաստի նախապատրաստվածքը 

մշակում են, տալով նրան տեխնոլոգիական փաստաթղթերով (գծագրով, 

տեխնոլոգիական քարտով) նախատեսված ձևերն ու չափերը, օրինակ՝ 

ապահովում են մշակվող մակերևույթի պահանջվող խորդուբորդությու-

նը, գայլիկոնում են անհրաժեշտ չափերի անցքերը, կատարում են պարու-

րահանում և այլն: Մշակման այս փուլում նախապատրաստվածքը վերա-

փոխում է դետալի: 

Պատրաստի դետալներին կարող են ներկայացվել լրացուցիչ պա-

հանջներ, օրինակ՝ բարձր կարծրություն, կորոզիակայունություն, մաշա-

կայունություն, մակերևույթի մշակման բարձր մաքրություն (խորդուբոր-

դություն) և այլն: Այս պահանջները իրագործում են փականագործական 

մշակման երկրորդ փուլում կոփման, քերանման և փականագործական 

գործողությունների այլ ձևերով: 

Չորրորդ (եզրափակիչ) փուլում հսկում են նախորդ փուլերում կա-

տարած գործողությունների ճշտությունն ու որակը, հավաքում են պատ-

րաստի դետալները հավաքական միա֊վորների մեջ և ստուգում են հավա-

քական միավորների մեջ նրանց փոխազդեցությունները, կատարում են 

պահանջվող հարմարաբերումն ու կարգավորումը: 
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Էլեկտրասարքավորումների նորոգման ժամանակ շատ փականա-

գործական գործողություններ հարկ է լինում կատարել էլեկտրափակա-

նագործի ձեռքի նվազ արտադրողական եղանակով, որը արագ հոգնեց-

նում է նրան: Աշխատանքի բարձր արտադրողականություն ապահովելու 

և էլեկտրափականագործի արագ ձանձրանալը վերացնելու համար ան-

հրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել դրա աշխատատեղի ճիշտ 

կազմակերպմանը: 

Աշխատողի կամ աշխատողների խմբի համար արտադրական առա-

ջադրանք կատարելու նպատակով հարմարեցված տարածության մի մա-

սը կոչվում է աշխատատեղ: Աշխատատեղի մեջ մտնում են հիմնական և 

օժանդակ արտադրական սարքավորումներ (հաստոցներ, մեխանիզմներ, 

էներգետիկական տեղակայումներ, հաղորդակցական զանազան միջոց-

ներ), տեխնոլոգիական սարքավորումներ, հարմարանքներ, գործիքներ և 

անհրաժեշտ հանդերձանք (տեղակայման սեղաններ, դազգահներ, դա-

րակներ, պահարաններ և այլն: Աշխատատեղը կազմակերպելիս պետք է 

հաշվի առնվեն աշխատանքի գիտական կազմակերպման (ԱԳԿ) պա-

հանջները: 

ԱԳԿ–ի պահանջներին համապատասխան էլեկտրափականագործի 

աշխատատեղը պետք է կահավորված լինի տեխնիկական այնպիսի մի-

ջոցներով, որոնք պետք է ապահովեն աշխատանքի համար առավելա-

գույն հարմարություն, աշխատանքի անվտանգություն, աշխատանքային 

պրոցեսի նպատակահարմար համակարգ, ֆիզիոլոգիական ճիշտ աշխա-

տանքային կեցվածք, գործիքների, հարմարանքների, նախապատրաստ-

վածքների, պատրաստված դետալների նպատակահարմար տեղավորում 

և պահպանման խիստ կարգ, աշխատատեղում որոշակի կարգի ու մաք-
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րության պահպանում։ ԱԳԿ-ով նախատեսված աշխատատեղի կազմա-

կերպումն ապահովում է աշխատանքի բարձր արտադրողականություն, 

աշխատանքային ժամանակի առավելագույն տնտեսում, նորոգման 

բարձր որակ և բանվորի առողջության պահպանում: 

Էլեկտրափականագործի աշխատատեղ կարող է ստեղծվել նորոգվող 

էլեկտրասարքավորման մոտ կամ ձեռնարկության էլեկտրաարտադրա-

մասում։ Նորոգվող էլեկտրասարքավորման մոտակայքում աշխատատեղ 

կազմակերպվում է խոշոր  չափերի տրանսֆորմատոր (կամ էլեկտրական 

մեքենա) նորոգելիս, որի փոխադրումը նորոգման արտադրամաս ինչ-ինչ 

պատճառներով հնարավոր չէ կամ նպատակահարմար չէ։ Այդպիսի դեպքե-

րում էլեկտրափականագործի աշխատատեղը ժամանակավորապես շրջա-

պատի սարքավորումներից հուսալի կերպով շրջափակված և առաջիկա նո-

րոգման աշխատանքների կոմպլեքսի անվտանգ կատարման համար բոլոր 

անհրաժեշտ պարագաներով հագեցված նորոգման հարթակն է։ 

Համեմատաբար ոչ մեծ (ըստ չափերի ու զանգվածի) դետալների ու 

հավաքական միավորների փականագործական աշխատանքները կատա-

րող էլեկտրափականագործի աշխատատեղ է ծառայում նորոգման ար-

տադրամասի տերիտորիայում սովորաբար գործիքային պահարանով 

(նկ. 6.1.ա) ու փականագործական դազգահով (նկ.6.1. բ) կահավորված 

տեղամասը։ 

Էլեկտրափականագործը էլեկտրասարքավորման նորոգման փակա-

նագործական գործողություններ կատարում է փականագործական (նկ. 6. 

2), մետաղահատ (նկ. 6. 3) ու չափիչ (նկ. 6.4) գործիքներով։ 
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Նկ. 6.1. Նորոգման արտադրամասի էլեկտրափականագործի աշխատատեղի 

կահավորանքը. 

ա-գործիքային պահարան, բ-փականագործական դազգահ, 1- դարակ չափիչ 

գործիքների համար, 2-շարժական արկղեր, 3-դարակներ, 4-շարժական նստա-

րան, 5-սեղանածածկ, 6-մամլակ, 7-պաշտպանիչ էկրան մետաղացանց, 8-պլան-

շետ գծագրի համար, 9-ջահ 

 

6.1. ՓԱԿԱՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 

 

Փականագործական գործիքների հիմնական հավաքածուի մեջ 

մտնում են մուրճերը, հատիչները, տիգաձև հատիչները, անցքահատները, 

խարտոցները, նատֆիլները, քերանները, պտուտակիչները, մանեկային 

դարձակները և սղոցները: 

Փականագործական մուրճերը (նկ.6. 2, ա) պատրաստում են 400...800 

գ զանգվածով У7 կամ 40Х մակնիշի պողպատներից, պինդ ու ճկուն փայ-

տանյութե (թխկի, բոխի և այլն) բռնակով: Չափանշման աշխատանքների 

համար գործածում են չափանշման հատուկ մուրճեր: Այս մուրճերը լայ-
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նացող մասերում ունեն միջանցիկ անցքերի մեջ դրված ոսպնյակ ու սնա-

մեջ բռնակ: Ոսպնյակը թույլ է տալիս տեսնել ու տարբերել չափանշված 

գծիկները (խազերը), իսկ մուրճի սնամեջ պոչը փականագործի կողմից 

կարող է օգտագործվել փոքրիկ գործիքները (գծիչ, կետիչ և այլն) դրա մեջ 

պահելու համար: Հավաքման աշխատանքների ժամանակ պողպատե 

մուրճերի գործածությանը զուգընթաց օգտագործվում են նաև փայտե ու 

փափուկ մետաղներով (պղինձ, կապար և այլն) ագուցված մուրճեր: 

 

 

Նկ. 6.2. Փականագործական հիմնական գործիքների հավաքածու. 

ա-մուրճ (քառակուսի ու կլոր միջագլխիկով), բ-հատիչ, գ-տիգաձև հատիչ,          

դ-անցքահատ, ե-խարտոցներ (հարթ, քառկուսի, եռանիստ, կլոր և կիսակլոր),    

զ- նադֆիլ, է-քերաններ (հարթ, բաղադրովի, եռակող), ը-պտուտակիչ, թ-մանեկի 

դարձակներ (միաչափ ու բացովի), ժ-մետաղասղոց (սղոց) 
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Հատիչները (նկ. 6.2, բ) պատրաստում են 150...200 մմ երկարությամբ 

և 10...20 մմ լայնությամբ աշխատանքային մասով, У7А, У8А և այլ մակնի-

շի ածխածնային պողպատներից: Հատիչները կոփում են, կոփման աստի-

ճանը ստուգում են՝ խարտոցը կտրող մասին քսելով: Եթե դրա վրա մնում 

են միայն մանր խազեր, ապա կոփումը համարում են բավարար: Հատիչ-

ները գործածում են մետաղը հատելու, գամային միացությունները քան-

դելիս գամերը կտրելու դեպքերում: 

Տիգաձև հատիչները (նկ.6. 2, գ) պատրաստում են հատիչների համար 

նախատեսված նույն մակնիշի պողպատներից և գործածում են նեղ (մին-

չև 10 մմ) առվակների ակոսման համար, օրինակ՝ էլեկտրաշարժիչի լիսե-

ռի ծայրի երիթային առվակի ակոսման համար: 

Անցքահատները (նկ. 6.2, դ) պատրաստում են У7А, 8ХФ և այլ մակնի-

շի ածխածնային պողպատներից ու գործածում են բարակ (մինչև 3 մմ 

հաստությամբ) պողպատե թերթերի վրա փոքր (մինչև 5 մմ տրամագծով) 

անցքեր հատելու, ինչպես նաև իրար հետ հեղույսով կամ գամով միացվե-

լիք երկու դետալների համապատասխան անցքերը համընկեցնելու և 

անցքերի միջից գամերն ու բույթերը դուրս հանելու անհրաժեշտության 

դեպքում: 

Խարտոցները (նկ, 6.2, ե) պատրաստում են՝ У13, У13А մակնիշի ած-

խածնային, ինչպես նաև քրոմավոր ШX15 մակնիշի լեգիրացված պողպատ-

ներից, 100...400 մմ երկարությամբ: Փականագործական ընդհանուր աշխա-

տանքների խարտոցները, ըստ 1 սմ երկարության վրա եղած ծրատվածքնե-

րի թվի, բաժանվում են վեց համարների. 0, 1, 2, 3, 4 և 5: Այն խարտոցները, 

որոնք ունեն 0 և 1 ծրատվածքները (կոպտաքերթ) գործածում են մակե-

րևույթների կոպիտ մշակման համար, N2 ծրատվածքներ ունեցողները (երե-
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սային)՝ շինվածքների մաքուր խարտման համար, որի դեպքում մետաղի 

հանվող շերտը չի գերազանցում 0,1 ...0,3 մմ, իսկ N3, 4 և 5 ծրատվածքովները 

(թավշախարտոց)՝ դետալների մշակման բարձր ճշտություն պահանջող մա-

կերևույթների վերջնական հարդարման և 0,025,..0,05մմ չգերազանցող մե-

տաղի շերտի հեռացման համար: 

Ըստ լայնական կտրվածքի ձևի, խարտոցները բաժանվում են վեց 

խմբի. տափակ, քառակուսի, եռանիստ, կլոր, կիսակլոր և շեղանկյուն: 

Բացի դրանցից՝ արտադրվում են նաև հատուկ նշանակության խարտոց-

ներ: Տարբերում են ձեռքի ու մեքենայական խարտոցներ: 

Էլեկտրասարքավորումների նորոգման ժամանակ առավելապես գոր-

ծածում են տափակ, եռանիստ, կիսակլոր և կլոր խարտոցներ: Փոքր մակե-

րևույթների, որոնք պահանջում են մշակման բարձր մաքրություն, խարտում 

կատարում են փոքրիկ խարտոցներով՝ նադֆիլներով (նկ,6. 2, զ): 

Քերանները (նկ.6. 2, է) պատրաստում են У10А և У12А մակնիշի գոր-

ծիքային ածխածնային պողպատներից և հետագայում կոփում են: Քե-

րանները տափակ, ձևավոր կամ եռակող սուր աշխատանքային (կտրող) 

մասերով զանազան երկարության մետաղե ձողեր են: 

Դրանք հիմնականում օգտագործում են դետալների լծորդվող մակե-

րևույթները քերելով մշակելու համար, յուրաքանչյուր անցումի ժամանակ 

քերելով մետաղի բարակ (0,005…0,007 մմ) շերտ, որպեսզի ապահովվի դե-

տալների լծորդվող մասերի լավ հարմարեցում: Փականագործական այսպի-

սի գործողությունն անվանում են քերանում: Դետալների քերանումը կատա-

րում են մակերևույթի մաքրամշակումից հետո: 

Պտուտակիչները (նկ. 6.2-ը) պատրաստում են Сталь 30 մակնիշի պող-

պատից ու հետագայում կոփում են աշխատանքային մասը (թի) 10...15 մմ 
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երկարությամբ: Պտուտակիչները գործածում են էլեկտրասարքավորումնե-

րը կազմատելիս ու հավաքելիս, երբ այդ սարքավորումների դետալներն ու 

հավաքական միավորները իրար հետ միացած են շլիցավոր (փորակավոր) 

գլխիկներ ունեցող պտուտակներով կամ պտուտագամերով: 

Մանեկի դարձակները (նկ. 6.2, թ) լինում են միաչափանի (միակող-

մանի և երկկողմանի), բացովի և հատուկ: Վերջիններիս պատկանում են 

ճակատային դարձակները, որոնք ունենում են ուղիղ կամ ծռված ձև: Մա-

նեկային դարձակները գործածում են նորոգվող էլեկտրասարքավորում-

ների հեղույսային միացումներ ունեցող մասերն ու հավաքական միա-

վորները կազմատելու և հավաքելու ժամանակ, մանեկներն ու հեղույսնե-

րը թուլացնելու և ձգելու համար: 

Ձեռքի սղոցները (նկ. 6.2, ժ) գործածում են հաստ թերթավոր ու ձևա-

վոր մետաղը կտրատելու, ինչպես նաև ակոսվածքներ, շլիցներ ու փորակ-

ներ բացելու, նախապատրաստվածքներ կտրելու ու հատելու համար: 

Սղոցը բաղկացած է բռնակավոր ամրաշրջանակից և ունկամանեկ ունե-

ցող պրկիչ հեղյուսից: Սղոցների ամրաշրջանակները լինում են ամբող-

ջական ու բաղադրովի: Բաղադրովին ավելի հաճախ է գործածվում, որով-

հետև հնարավորություն ունի շրջանակի մեջ զանազան երկարության 

սղոցաթերթ տեղադրելու: Սղոցաթերթը բարակ (0,65...0,8 մմ) ու նեղ (12 

կամ 16 մմ) պողպատե (У10А, Р9 մակնիշի) մի շերտ է, որի երկու ծայրե-

րում արված են անցքեր կամ բույթեր՝ շրջանակին ամրացնելու համար: 

Սղոցաթերթի մի եզրն ատամնավոր է և ծառայում է որպես կտրող մաս: 

Սղոցաթերթի ատամները (նկարում նրանք խոշորացված են ցույց 

տրված) իրար նկատմամբ ծռված են աջ ու ձախ, որպեսզի մետաղը կտրե-

լիս կտրվող տեղը լինի մի քիչ ավելի լայն, քան սղոցաթերթի հաստությու-
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նը՝ սղոցաթերթը առաջացող կտրվածքի մեջ սեպվելուց զերծ պահելու 

համար: 

 

6.2. ՄԵՏԱՂԱՀԱՏ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 

 

Էլեկտրասարքավորումների նորոգման փականագործական գործո-

ղությունների կատարման համար օգտագործում են զանազան մետաղա-

հատ գործիքներ և, առաջին հերթին գայլիկոն, անցքալայնիչ, անցքակո-

կիչ, ներպարուրակիչ: 

Գայլիկոնները (նկ. 6.3, ա) պատրաստում են ածխածնավոր գործիքա-

յին, լեգիրացված, քրոմավոր և արագահատ պողպատներից ու գործածում 

են ցածր աստիճանի ճշտության ու ցածր դասի խորդուբորդության, ինչ-

պես նաև անցքալայնման, անցքակոկման ու պարուրահանման անհրա-

ժեշտ մանր, խոր ու միջանցիկ անցքերի ստացման համար: 

Ըստ կառուցվածքի գայլիկոնները լինում են կոնային կամ գլանային 

պոչամասով, սպիրալային և փետրավոր: Գլանային պոչամասով սպիրա-

լային գայլիկոնները պատրաստում են մինչև 20 մմ տրամագծով, իսկ կո-

նային պոչամասերովները՝ 6-ից մինչև 80 մմ: Պարուրային առվակի պա-

րուրման ուղղությունից կախված սպիրալային գայլիկոնները լինում են 

աջ (երբ առվակն ուղղված է պարուրային գծով ձախից դեպի աջ վերելքով, 

իսկ աշխատելիս պտույտը ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ է) և ձախ 

(առվակն ուղղված է պարուրային գծով աջից դեպի ձախ վերելքով, իսկ 

գայլիկոնի պտույտը ժամսլաքի ուղղությամբ): Առավելապես օգտագոր-

ծում են փետրավոր կոնային պոչամասով գայլիկոններ: 

Փետրավոր գայլիկոնները պատրաստում են У10А և У12А մակնիշի ած-

խածնավոր գործիքային պողպատներից, իսկ սպիրալայինները՝ նաև լեգի-
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րացված 9X և արագահատ Р9 ու Р18 պողպատներից: Առավել տարածված 

են արագահատ պողպատներից պատրաստված սպիրալային գայլիկոննե-

րը: Ներկայումս գայլիկոնների պատրաստման համար գործածում են մե-

տաղակերամիկական ВК6 և ВК8 կարծր համաձուլվածքները: 

 Անցքալայնիչներ (նկ. 6.3, բ) ըստ իրենց կառուցվածքի լինում են երեք 

տեսակի. ամբողջական, հագցնովի և դնովի դանակներով: Կոնական պո-

չամասով ամբողջական անցքալայնիչները ունենում են երեք կամ չորս 

կտրող կողեր և օգտագործում են 10-ից մինչև 40 մմ տրամագծով անցքերի 

մշակման համար: Հագցնովի անցքալայնիչները գործածում են 32 մմ և 

ավելի տրամագիծ ունեցող անցքեր մշակելու անհրաժեշտության դեպ-

քում: Հագցնովի անցքալայնիչի միացումը կալակի հետ իրագործվում է 

անցքալայնիչի ճակատի ճեղքի ու կալակի վրայի ելուստի օգնությամբ: 

Անցքալայնիչների ամրացումը հաստոցի իլի մեջ համանման է գայլիկոնի 

ամրացմանը: 
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Նկ. 6.3. Մետաղահատ գործիքների հավաքածու 

ա-գայլիկոններ (փետրավոր ու սպիրալային), բ-անցքալայնիչներ (ամբողջական, 

հագցնովի ու դնովի դանակով), գ-անցքակոկիչներ (ձեռքի գլանական, մեքենայի 

գլանական ու կոնական), դ-ներպարուրակիչներ, ե-արտապարուրակիչներ (կլոր 

ամբողջական ու քառակուսի բացովի) 

 

Անցքակոկիչները (նկ. 6.3, գ) ծառայում են գայլիկոնված անցքերի 

մաքրամշակման համար, որը ապահովում է բարձր ճշտություն ու մակե-

րևույթի նվազ խորդուբորդություն: Անցքակոկում կոչվող այս փականա-

գործական գործողությունը կատարվում է ձեռքով կամ հաստոցի (գայլի-

կոնման, խառատային) վրա: 

Անցքերի անցքակոկման համար ձեռքով օգտագործվող անցքակոկիչ-

ներն անվանում են ձեռքի անցքակոկիչներ, իսկ հաստոցային անցքակոկ-

ման համար օգտագործվողները` մեքենայական: Ձեռքի անցքակոկիչները 

մեքենայականներից տարբերվում են առավել երկար աշխատանքային 

մասով: Ձեռքի ու մեքենայական անցքակոկիչննրը բաղկացած են աշխա-
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տանքային մասից, վզիկից ու պոչամասից: Աշխատանքային մասն ընդգր-

կում է կտրող, ընդունիչ ու կալիբրող մասերը: Կտրող մասը տաշում է 

անցքակոկման համար նախատեսված թողնվածքը, իսկ կալիբրող մասը՝ 

աշխատանքի ժամանակ ուղղում է անցքակոկիչը և կալիբրում անցքը: 

Ըստ առվակների պարուրման ուղղության, անցքակոկիչները լինում են 

աջ ու ձախ: Դրանք պատրաստվում են ուղիղ ու պտուտակային (սպիրա-

լային) առվակներով: Անցքակոկիչները պատրաստում են երկու կամ երեք 

հատից բաղկացած լրակազմով: Երկու հատից բաղկացած լրակազմի մեջ 

մեկը նախնական մշակմամբ է, մյուսը՝ մաքրամշակմամբ: Երեք հատից 

բաղկացած լրակազմի մեջ առաջին անցքակոկիչը կոպտատաշ է, երկրոր-

դը՝ կիսամաքրամշակմամբ, և երրորդը՝ մաքրամշակմամբ, որը անցքին 

տալիս է պահանջվող չափն ու խորդուբորդությունը: 

Ձեռքի անցքակոկիչը պտտեցվում է պտտիկի օգնությամբ, որը հագ-

ցվում է անցքակոկիչի պոչամասի քառակուսաձև ծայրամասին, իսկ մե-

քենայական հաստոցի իլին: 

Ներպարուրակիչները (նկ. 6.3, դ) գործածում են գլանային անցքերի 

մեջ պարուրահանման համար: Ներպարուրակիչները լինում են ձեռքի, 

մեքենայական և միևնույն գործիքը ձեռքի ու մեքենայական գործածու-

թյան: Ներպարուրակիչը բաղկացած է աշխատանքային մասից ու պոչա-

մասից, իսկ աշխատանքային մասն ընդգրկում է ընդունիչ ու կալիբրող 

մասերը: Ներպարուրակիչի ընդունիչ մասը պարուրակում է (կտրում է), 

իսկ կալիբրող մասը ներպարուրակիչին ուղղորդում է պարուրակվող 

անցքի մեջ ու միաժամանակ կալիբրում այն: Ներպարուրակիչի քառա-

կուսաձև պոչամասը ծառայում է պտտիկի մեջ նրան պահելու համար, 

իսկ մյուս ձևով վերջացողները՝ կապիչում ամրացնելու համար: 

Ներպարուրակիչները արտադրում են երկու կամ երեք հատից բաղ-

կացած լրակազմով: Երկու հատից բաղկացած լրակազմի մեջ մտնում են 

սևամշակման ու մաքրամշակման ներպարուրակիչները, իսկ երեք հա-

տից բաղկացած լրակազմի մեջ մտնում են նաև լրացուցիչ (միջին) ներ-

պարուրակիչը: 

Նույն լրակազմի մեջ մտնող ներպարուրակիչներն իրարից տարբե-

րում են նրանց պոչամասի վրա եղած շրջանային խաղերով (օղակներով), 
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սևամշակման ներպարուրակիչն ունենում է մեկ օղակաձև խազ, միջինը` 

երկու, վերջինը` երեք: Այս խազերը նաև ցույց են տալիս պարուրահան-

ման ժամանակ նրանց օգտագործման հաջորդականությունը: 

Մետրական ու դյույմական պարուրակների համար ձեռքի՝ ներպա-

րուրակիչները արտադրում են երկու հատից բաղկացած լրակազմով մին-

չև 3 մմ քայլ ունեցողները ներառյալ և երեք հատից՝ 3 մմ-ից ավելի քայլ 

ունեցողների համար: 

 Արտապարուրակիչները (նկ.6.3, ե) ծառայում են գլանային ձողերի 

արտաքին մակերևույթների վրա պարուրակներ հանելու համար և ըստ 

կառուցվածքի լինում են կլոր, խզովի ու բացովի: Կլոր արտապարուրա-

կիչները կարող են լինել ամբողջական ու խզովի: Ձեռքով կլոր արտապա-

րուրակիչի օգնությամբ պարուրակ հանելու համար այն ամրացնում են 

հատուկ պտտիկի մեջ: Խզովի (զսպանակվող) արտապարուրակիչները 

ամբողջականներից տարբերվում են ոչ մեծ (0,5…1,5 մմ) ճեղքով, որը 

հնարավորություն է տալիս 0,1...0,25 մմ սահմաններում կարգավորել պա-

րուրակի տրամագիծը: 

Բացովի (պրիզմայաձև) արտապարուրակիչները բաղկացած են եր-

կու կեսից (կիսաարտապարուրակիչներից), որոնցից յուրաքանչյուրի 

վրա ցույց է տրված կատարվող պարուրակի չափն ու խփված են 1 և 2 

թվանշանները, որոնք ցույց են տալիս հարմարանքի մեջ նրանց ճիշտ ամ-

րացնելու կարգը: Կլուպը բաղկացած է թեք շրջանակից, երկու բռնակնե-

րից ու սեղմիչ պտուտակից: Կլուպի ներսի շրջանակի մակերևույթի վրա 

կան անկյունային ելուններ, իսկ արտապարուրակիչների վրա՝ ելուննե-

րին համապատասխան առվակներ (փորակներ), որոնցով արտապարու-

րակիչները տեղադրվում՝ են կլուպի շրջանակի ելուններում և ամրաց-

վում են սեղմիչ պտուտակով: Բացովի արտապարուրակիչները մետրա-

կան պարուրակների համար պատրաստում են М6-ից մինչև М52 տրա-

մագծերի, իսկ դյութականի համար՝ 1/2-ից մինչև 2 դյույմ և խողովակայի-

նի համար՝ 1/8-ից մինչև 13/4 դյույմ: 
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6.3. ՉԱՓԻՉ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ 

 

Նորոգվող էլեկտրասարքավորումների համար նախապատրաստ-

վածքների և դետալների պատրաստումն ու մշակումը պահանջում են մի 

շարք չափերի որոշակի ճշտության պահպանում, որին հասնում են չա-

փիչ գործիքի միջոցով զանազան չափումների եղանակով: Նորոգման 

գործնական աշխատանքներում չափագծման, մշակման, նախապատ-

րաստվածքների ու դետալների պատրաստման ժամանակ գլխավորա-

պես գործածում են ձողակարկիններ, միկրոմետրեր, կալիբրներ, արան-

քաչափեր, կորակարկիններ և ներսաչափեր: 

Ձողակարկիններն (նկ. 6.4, ա) առավել տարածված համապիտանի 

չափիչ գործիքներ են, որոնք թույլ են տալիս բարձր աստիճանի ճշգրտու-

թյամբ չափել ներքին ու արտաքին զանազան չափեր (տրամագիծ, երկա-

րություն, հաստություն, խորություն): Ձողակարկինի ձողի (8) վրա գոյու-

թյուն ունի միլիմետրային բաժանումներով սանդղակ, իսկ նրա շարժա-

կան շրջանակի (4) վրա՝ նոնիուսը (10), որը նախատեսված է մասերը որո-

շելու համար, այսինքն ձողի բաժանումի կոտորակային արժեքը: Հաշ-

վարկման մեծությունը ըստ նոնիուսի կազմում է 0,05 մմ, ուստի ձողա-

կարկինը կարելի է համարել չափման բարձր ճշգրտության գործիք: Ձո-

ղակարկինն ունի երկու զույգ շուրթեր, որոնցից ստորին զույգը (1 և 11) 

ծառայում են ներսի չափերի, իսկ վերին (2 և 3) զույգը՝ արտաքին չափերի 

չափման համար: Ներսի չափեր չափելիս ձողի վրայի ցուցմունքին պետք 

է ավելացնել ստորին շուրթերի հաստության չափը, որը գրված է լինում 

նրանցից մեկի վրա: Որպեսզի բարձրացվի հաշվանքի ճշգրտությունը, 
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շարժական շրջանակը ձողի նկատմամբ տեղակայում են միկրոմետրա-

կան մատուցման մեխանիզմով: 

 

Նկ. 6.4. Փականագործական չափիչ գործիքներ. 

ա-ձողակարկին, բ-միկրոմետր, գ-երկկողմանի կալիբրներ (կալիբր խցան և 

կալիբր ճարմանդ), դ-թիթեղնային արանքաչափ, ե-կորակարկին, զ-ներսաչափ:  

1 և 2- ստորին ու վերին անշարժ շուրթեր, 3 և 11 վերին ու ստորին շարժական 

շուրթեր, 4-ձողակարկինի շրջանակ, 5 և 6-նոնիուսով շրջանակի ու 

միկրոմետրական սարքի կառանիչ պարուրակներ, 7-միկրոմետրական սարքի 

շրջանակ, 8-ձող, 9-միկրոմետրական մատուցման պտուտակ, 10-նոնիուս,  

12-կրունկ, 13-միկրոմետրական մատուցման պտուտակ, 14-թմբուկ, 15-ճչանակ, 

16-կառան, 17-ճարմանդ 

 

Միկրոմետրերը ծառայում են կոնտակտային եղանակով գծային չա-

փերը 0,01 մմ ճշգրտությամբ չափելու համար: Արդյունաբերությունը թո-

ղարկում է МК մակնիշի (նկ. 6.4, բ) միկրոմետրեր 0-ից մինչև 600 մմ լափ-

ման սահմաններով: Գոյություն ունեն թերթերի ու ժապավենների (МЛ), 

խողովակների պատերի (МТ), ատամնաչափիչ (МЗ), մետրական ու դյույ-

մական պարուրներ չափելու համար պարուրաչափ (МВТ) միկրոմետրեր: 

Կալիբրներն (նկ. 6.4, գ) անսանդղակ չափիչ գործիքներ են, որոնց օգ-

նությամբ կարելի է որոշել զանազան չափերի շեղումները, օրինակ՝ ներ-

քին ու արտաքին տրամագծերի, դետալների բարձրությունների ու երկա-

րությունների, անցքերի կենտրոնների միջև եղած հեռավորությունների և 

այլն: Կալիբրների օգնությամբ չեն որոշում չափվող մեծությունների թվա-
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յին արժեքները, այլ սահմանային շեղումներով սահմանափակված իրա-

կան չափերի ճշտությունը, այսինքն ստուգվող դետալի պիտանիությունը: 

Էլեկտրասարքավորումների նորոգման ժամանակ նորոգվող, նոր պատ-

րաստվող և պատ֊րաստի դետալների պիտանիությունը մի շարք դեպքե-

րում ստուգում են կալիբր-ճարմանդի և կալիբր-խցանի օգնությամբ: 

Կալիբր-ճարմանդներն օգտագործում են, օրինակ՝ նորոգվող էլեկ-

տրական մեքենաների համար պատրաստվող լիսեռների տրամագծերի 

ստուգման ժամանակ: Կալիբրները բաղկացած են երկու մասից` անցու-

նակ (ПР) և անանցունակ (НЕ): Անցունակ մասը պատրաստված է լիսեռի 

ամենամեծ՝ թույլատրելի չափին համապատասխան, և ստուգելիս նա 

ազատ հագնում է լիսեռի վրա, իսկ անանցունակ մասը՝ ամենափոքր 

թույլատրելի չափին համապատասխան, և լիսեռը ստուգելիս չպետք է 

հագնի լիսեռի վրա: 

Կալիբր-խցաններն օգտագործում են նորոգվող էլեկտրասարքավո-

րումների անցքերը, ինչպես նաև դրանց համար պատրաստվող դետալնե-

րը ստուգելու համար: Կալիբր-խցանի անցունակ (ПР) կողմի անվանա-

կան չափն անցքի ամենափոքր սահմանային չափն է, իսկ անանցունակ 

(НЕ) կողմինը՝ անցքի ամենամեծ սահմանային չափը: Անցքի տրամագիծը 

ստուգելիս կալիբր-խցանի անցունակ կողմը թեթևակի ճիգի ազդեցության 

տակ պետք է մտնի դրա մեջ, իսկ անանցունակ մասը չպետք է մտնի 

անցքի մեջ: Կալիբր-խցանի անցունակ և անանցունակ կողմերը 

հեշտությամբ կարելի է տարբերել, անցունակ կողմը երկար է անան-

ցունակ կողմից: 

Արանքաչափերը (նկ. 6.4, դ) բաղկացած են պողպատե բարակ թիթեղ-

ների հավաքածուից և ծառայում են լծորդվող մակերևույթների միջև բա-

ցակը չափելու համար: Ոչ մեծ (մինչև 1,5 մմ) բացակները չափելու համար 

օգտագործում են 0,05-ից մինչև 1 մմ հաստությամբ թիթեղներ ունեցող 

արանքաչափեր, իսկ մեծերի համար՝ հատուկ արանքաչափեր: 

Կորակարկինները (նկ. 6. 4, ե) օգտագործում են դետալների տրամա-

գծերը և ուրիշ չափեր մասշտաբային քանոնից, վերջնային չափերից կամ 

կալիբրից վերցրած չափերի հետ համեմատելու համար, իսկ ներսաչա-
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փեր (նկ. 6.4, զ)՝ ներսի գծային չափերը չափելու համար: Ներսաչափերն 

ունեն նաև չափաձող (շտիխմաս) անվանումը: 

Խոշոր ձեռնարկությունների էլեկտրաարտադրամասերում և էլեկ-

տրանորոգման գործարաններում էլեկտրասարքավորումները նորոգելիս 

էլեկտրափականագործական աշխատանքներ կատարելու համար, բացի 

վերը նշված գործիքներից, լայնորեն օգտագործվում են մետաղամշակման 

հաստոցներ (գայլիկոնային, ֆրեզերային, ռանդող, հղկող և այլն), զանա-

զան նշանակության էլեկտրիֆիկացված գործիքներ, բարդ չափիչ գործիք-

ներ, այդ թվում՝ ինդիկատորներ, ինդիկատորային ներսաչափեր և այլն: 

Նորոգման գործնական աշխատանքներում հաստոցներ, մեխանիզմ-

ներ և ճշգրիտ չափիչ գործիքներ օգտագործելիս ապահովվում է էլեկտրա-

փականագործի աշխատանքի մեծ էֆեկտիվություն, ինչպես նաև նվաճ-

վում են մշակվող դետալների նվազագույն թողնվածքներ և խորդուբոր-

դությունների բարձր դաս: 
 

6.4. ՆՈՐՈԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՆ ՈԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈԻՄԸ 
 

Մեր երկրում ընդունված է պլանային նախազգուշական նորոգումնե-

րի համակարգ, որի հիմնական բովանդակությունը պլանայնությունն ու 

պրոֆիլակտիկան է, այսինքն սարքավորումների ու նրանց նորոգման 

պրոֆիլակտիկ աշխատանքների ու միջոցառումների պլանային իրագոր-

ծումը: Նորոգումների իրար հաջորդելը, պարբերականությունն ու ծավա-

լը հաստատվում են ԿԿՀ համակարգով, որը կախված է էլեկտրասարքա-

վորումների աշխատանքի ռեժիմներից, տեխնիկական վիճակից ու շահա-

գործման պայմաններից: Այս դեպքում նույնպես հաշվի են առնվում ձեռ-

նարկության անխափան աշխատանքի ապահովումը, սպասարկող անձ-

նակազմի անվտանգությունը, միջնորոգման պարբերությունների մեծա-

ցումը և էլեկտրասարքավորումները նորոգման մեջ, մնալու տևողություն-

ների կրճատումը: Այսպիսով, ԿԿՀ-ի համակարգը կազմակերպչական ու 

տեխնիկական միջոցառումների պլանային համակարգ է, որի կատարու-

մն ուղղված է էլեկտրասարքավորումների երկարատև և անխափան աշ-

խատանքի ապահովումը: 
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Արդյունաբերության մի շարք առաջատար ճյուղերում ԿԿՀ-ի համա-

կարգի բազմամյա կիրառության հետևանքով կտրուկ կերպով նվազեցին 

էլեկտրասարքավորումների խնամքի ծախսերը, կրճատվեցին էլեկտրաշար-

ժիչների, տրանսֆորմատորների և կոմուտացիոն ապարատների վթարների 

թիվը, բարձրացավ էլեկտրասարքավորումների աշխատանքի տևո-

ղությունը, մեծացավ նորոգումների պարբերությունների տևողությունը, 

աճեց էլեկտրասարքավորումների նորոգումը սպասարկելու կուլտուրան: 

Էլեկտրասարքավորման նորոգման տեխնիկական ու տնտեսական 

ցուցանիշների վրա մեծ ազդեցություն է թողնում պլանային նախազգու-

շական նորոգումը կազմակերպելու ընտրված համակարգը: 

Ձեռնարկություններում գոյություն ունեն էլեկտրասարքավորումների 

ԿԿՀ-ի կազմակերպման երեք հիմնական համակարգեր. Կենտրոնացված, 

ապակենտրոնացված և խառը: 

Կենտրոնացված համակարգի դեպքում էլեկտրասարքավորման նո-

րոգումը կատարում են նորոգման մեկ կամ մի քանի ծառայություններ, 

որոնք մասնագիտացված են ըստ սարքավորումների տեսակների կամ 

աշխատանքների բնույթի: Այս ծառայությունները ենթարկված են ձեռ-

նարկության գլխավոր Էներգետիկին: 

Արտադրամասի, ենթակայանի էլեկտրասարքավորումները սպա-

սարկող, շահագործող անձնակազմը այս համակարգի դեպքում կատա-

րում է միայն հսկելու, խնամելու և ընթացիկ նորոգման մանր աշխա-

տանքներ: 

Ապակենտրոնացված համակարգին բնորոշ է մասնագիտացված նորո-

գող ծառայությունների բացակայությունը, բոլոր էլեկարանորոգման աշխա-

տանքները կատարում է էլեկտրանորոգման արհեստանոցներում կամ բրի-

գադներում կենտրոնացված անձնակազմը, որը գտնվում է արտադրամասի 

համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարի ադմինիստրատիվ են-

թակայության տակ, օրինակ՝ արտադրմասի կամ տեղամասի, իսկ օպերա-

տիվ ենթակայանը` ձեռնարկության գլխավոր էներգետիկի: 

Էլեկտրասարքավորման նորոգման խառը կազմակերպման համա-

կարգը տարբերվում է մյուս համակարգերից նրանով, որ արտադրական 

ստորաբաժանումներում կան ոչ միայն էլեկտրանորոգման իրենց արհես-
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տանոցներն ու բրիգադները, որոնք կատարում են ոչ մեծ ծավալի ու բար-

դության նորոգման աշխատանքներ, այլ նաև էլեկտրասարքավորումների 

նորոգման հետ կապված բարդ ու մեծ ծավալի աշխատանքներ կատարող 

մասնագիտացված նորոգման ծառայություններ: Հզոր էլեկտրատնտեսու-

թյուն ունեցող խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկությունների համար 

առավել կիրառելի, պրոգրեսիվ ու տնտեսապես շահավետ է էլեկտրա-

սարքավորումների կենտրոնացված ԿԿՀ-ի համակարգը: 

Արդյունաբերության որոշ ճյուղերի էլեկտրասարքավորումների ԿԿՀ-

ի վերաբերյալ դրույթներով նախատեսված է, նորոգումների մի քանի տե-

սակներ (ընթացիկ ու հիմնական, միջին ոչ հիմնական կամ ընթացիկ, մի-

ջին և հիմնական): Էլեկտրասարքավորումների մեծ մասի համար առավել 

պրոգրեսիվ համակարգ է համարվում նորոգումների կատարման երկու 

տեսակը՝ ընթացիկ ու հիմնական նորոգումը: 

Ընթացիկ նորոգման ժամանակ փոխում են էլեկտրասարքավորման 

փոքր դետալները, վերացնում են մանր անսարքությունները, կարգավո-

րում են մեխանիզմները և ապահովում նրա նորմալ աշխատանքը մինչև 

պլանային հերթական նորոգումը: Ընթացիկ նորոգմանն են վերագրում 

նաև էլեկտրասարքավորման մաքրումը, էլեկտրական մեքենաների փա-

թույթների էլեկտրամեկուսացման վնասված փոքր, տեղամասերի վերա-

կանգնումը, ապահովիչների դյուրահալ ներդիրները նորերով փոխարի-

նելով վերալիցքավորումը, ապարատների այրված կոնտակտների մշա-

կումը, էլեկտրաշարժիչների առանցքակալների լվացումը, մաշված խո-

զանակների փոխարինումը նորերով, էլեկտրասարքավորման ամրակա-

պերի ձգումը և այլն: Ընթացիկ նորոգումների ժամանակ ստուգում են 

էլեկտրական մեքենաների փաթույթների և անջատող ապարատների 

էլեկտրամագնիսների վիճակը, ինչպես նաև կատարում են զանազան 

պրոֆիլակտիկ փորձարկումներ էլեկտրասարքավորումների մեջ եղած 

անսարքությունները հայտնաբերելու և իր ժամանակին դրանք վերացնե-

լու նպատակով: Ընթացիկ նորոգումները սովորաբար իրագործում են 

առանց էլեկտրասարքավորումը կազմատելու, օգտագործելով արտա-

դրական տեղակայանքների կարճատև դադարը:  
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Միջին նորոգում ընդունված է համարել այն նորոգումը, որի դեպքում 

կանխում են էլեկտրասարքավորման առավել պատասխանատու դետալի 

կամ հավաքական միավորի չափից դուրս մաշվելու վտանգը կամ վերաց-

նում են վթարային ձևով շարքից դուրս գալը: Նորոգման այս տեսակի 

դեպքում փոխարինում են ապարատի մեխանիզմի առանձին դետալները, 

վերականգնում են էլեկտրական միացումների հուսալիությունը, վե-

րացնում են էլեկտրաշարժիչների ճակատային մասերի մեկուսացումնե-

րի արատները, նորոգում են խոզանակակալները, փոխելով զսպանակ-

ներն ու ճկուն կապերը, վերաշտկում՝ ակոսում են էլեկտրական մեքենա-

ների կոլեկտորները, հղկում են ֆազային ռոտորով էլեկտրաշարժիչների 

կոնտակտային օղակները, փոխում են անջատող ապարատների աշխա-

տանքային կամ աղեղմարիչ հալված կոնտակտները, ինչպես նաև ավտո-

մատ անջատիչների էլեկտրամագնիսները և այլն: 

Էլեկարասարքավորումների հիմնական նորոգման ժամանակ վերա-

կանգնում կամ փոխում են բազիսային առանձին մասերն ու դետալները: 

Հիմնական նորոգմանը վերագրում են, օրինակ՝ էլեկտրաշարժիչների ստա-

տորային կամ ռոտորային փաթութների վերափաթաթումը, հաստատուն 

հոսանքի մեքենաների բևեռային նոր կոճերի փաթաթումն ու տեղադրումը, 

էլեկտրաշարժիչների սահքի առանցքակալների վերալցնելը, ուժային 

տրանսֆորմատորի նոր փաթույթ փաթաթելն ու տեղադրելը և այլն: 

Էլեկտրասարքավորումների հիմնական նորոգման իրագործումը, որ-

պես կանոն, կապված է նրա մասնակի կամ լրիվ կազմատելու անհրա-

ժեշտության հետ: Որոշ դեպքերում թլեկտրասարքավորումները հիմնա-

կան նորոգելու ժամանակ արդիականացնում են, այսինքն կատարելա-

գործում են կառուցվածքը, լավացնում են շահագործման որակը, բարձ-

րացնում են նորոգվող ապարատների, ուժային տրանսֆորմատորների և 

էլեկտրական մեքենաների հուսալիությունն ու նորոգման պիտանիու-

թյունը կամ անվտանգությունը: Արդիականացման հիմնական նպատակն 

այն է, որ հին ու կառուցվածքով ոչ կատարյալ էլեկտրասարքավորումնե-

րի տեխնիկական պարամետրերը մոտեցվեն առավել կատարյալ ժամա-

նակակից էլեկտրական մեքենաների և ապարատների տեխնիկական 

պարամետրերին: Հիմնական նորոգման ժամանակ արդիականացում 
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իրագործում են այն դեպքում, երբ նորոգվող էլեկտրասարքավորման կա-

ռուցվածքը թույլատրում է փոփոխություններ մտցնել նրանում: 

Ժամանակի, միջոցների, աշխատանքի ու նյութերի ծախսումները 

էլեկտրասարքավորման արդիականացման վրա պետք է արդարացվեն 

այն տեխնիկական կամ տնտեսական արդյունքներով, որոնք նվաճվում 

են նրա արդիականացումից հետո: Եթե հիմնական նորոգման ժամանակ 

կատարվող արդիականացումը կապված է նրա կառուցվածքի տեխնիկա-

կան պարամետրերի արմատական փոփոխությունների հետ, ապա այդ-

պիսի նորոգումն անվանում են հիմնական-վերակառուցողական: 
 

6.5. ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 

էլեկտրասարքավորումների նորոգումը պլանավորում են ելնելով 

միջնորոգումային պարբերություններից, նորոգման ցիկլերից ու դրանց 

կառուցվածքից: 

Միջնորոգումային պարբերություն անվանում են էլեկտրասարքա-

վորման աշխատանքի այն ժամանակահատվածը, որն ընկած է հերթա-

կան երկու պլանային նորոգումների միջև, օրինակ՝ երկու հարևան ընթա-

ցիկ կամ ընթացիկ ու հիմնական նորոգումների միջև: 

Նորոգման ցիկլը ժամանակի այն հատվածն է, որի ընթացքում էլեկ-

տրասարքավորումն աշխատում է երկու հիմնական նորոգումների միջև, 

կամ էլեկարասարքավորումը շահագործման մեջ մտցնելու պահից հաշ-

ված մինչև առաջին հիմնական նորոգումն սկսելու պահն ընկած ժամա-

նակահատվածը: 

Նորոգման ցիկլի կառուցվածք անվանում են ընթացիկ ու միջին նորո-

գումների ամբողջությունը, որոնք կատարվում են հիմնական նորոգում-

ների միջև, այսինքն՝ նորոգման մեկ ցիկլի ընթացքում: 

Միջնորոգման տևողությունը որոշելու հիմք է ծառայում հաշվարկա-

յին կամ իրական այն ժամանակը, որի ընթացքում էլեկտրասարքավո-

րումն ընդունակ է տվյալ ռեժիմներում նորմալ աշխատելու համար: Այս 

ժամանակը որոշելու գործոններից մեկն է էլեկտրասարքավորման առա-

վել արագ մաշվող դետալներից կամ հավաքական միավորներից մեկի 

աշխատանքի տևողությունը: 
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 էլեկտրասարքավորումների նորոգումը ձեռնարկությունները պլա-

նավորում են սովորաբար մեկ տարվա համար, բաժանելով ըստ եռամ-

սյակների և ամիսների: Նորոգման այսպիսի պլանավորումը կոչվում է 

ընթացիկ պլանավորում: Ընթացիկ պլանավորմանը զուգընթաց իրագոր-

ծում են նաև ցանցային գրաֆիկներով էլեկտրասարքավորումների նորոգ-

ման օպերատիվ պլանավորումը: 

Նորոգման ցանցային գրաֆիկը կարող է լինել ընդհանուր կամ տե-

ղական: Ընդհանուր ցանցային գրաֆիկը նախատեսում է էլեկտրասար-

քավորումների որոշակի կոմպլեքսի, օրինակ՝ առանձին էլեկտրատեղա-

կայման, ենթակայանի կամ արտադրամասի էլեկտրասարքավորման, 

իսկ տեղականը՝ առանձին խոշոր էլեկտրասարքավորման, օրինակ` 

հզոր էլեկտրաշարժիչի կամ ուժային տրանսֆորմատորի նորոգումը: 

Նորոգման օրինակելի ցանցային գրաֆիկի կառուցումը (նմուշ) ցույց 

է տրված նկ.6.5, ա-ում: Ցանցային գրաֆիկը կազմված է անմասշտաբ 

սլաքներից, որոնք աշխատանքներ են նշանակում և շրջանակներից (կամ 

երկրաչափական այլ պատկերներ), որոնք նշանակում են իրադարձու-

թյուն: Աշխատանք նշանակում է նորոգման (կամ նորոգումների համա-

խմբության) որոշակի արտադրական պրոցես, որը պահանջում է ժամա-

նակի կամ նյութերի ծախս, զանազան գործիքների կամ հարմարանքների 

գործածությամբ: Իրադարձությունը մեկ կամ մի քանի աշխատանքների 

միջանկյալ կամ վերջնական արդյունք է, որն անհրաժեշտ է նորոգման 

տեխնոլոգիայով նախատեսված որևէ այլ աշխատանք սկսելու համար: 

 Այսպիսով՝ ցանցային գրաֆիկը նորոգման արտադրական պրոցեսի 

գործողությունների կամ տարրերի սխեմատիկ պատկերն է, ինչպես նաև 

դրանց միջև փոխադարձ կապը, կարգն ու դրանց կատարման տեխնոլո-

գիական հաջորդականությունը: Էլեկտրասարքավորումների նորոգման 

ցանցային գրաֆիկների կազմումը սկսում են աշխատանքների միջև 

նախապես փոխադարձ կապ հաստատելուց ու պլանավորվող էլեկտրա-

նորոգման աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիական հաջորդակա-

նության հետ դրանք համաձայնեցնելով: 

Ցանցային գրաֆիկներ կազմելիս ուղղություններ (աշխատանքներ) 

պատկերող սլաքները պետք է գնան ձախից աջ, իսկ իրադարձության հա-
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մարը, որտեղից դուրս է գալիս աշխատանքը, պետք է փոքր լինի այն 

իրադարձության համարից, ուր նա մտնում է:  

 
Նկ. 6.5. Էլեկտրասարքավորում նորոգելու ցանցային պլանավորում. 

ա-ցանցային գրաֆիկի նմուշ, բ-ցանցային գրաֆիկներ կազմելու համար 

համապիտանի կոնդուկտոր 

 

Ցանցային գրաֆիկի նմուշի վրա 1 իրադարձությունը՝ Ը-10, ը-3 և Թ-

11 աշխատանքների սկիզբն է, իսկ 2-ը, 3-ը և 6-ը՝ այդ աշխատանքների 

արդյունքները: Իր հերթին հետագա իրադարձությունները, լինելով 

նախորդ Ը-10, ը-3 և Թ-11 աշխատանքների արդյունքը, թ-4, ժ-9, Ժ-12 

աշխատանքների սկիզբն են և այլն: 

Ցանցային գրաֆիկներ կազմելիս զանազանում են մուտքային և ելքա-

յին աշխատանքներ: Այսպես, քննարկվող գրաֆիկում 2 իրադարձության 

համար ը-3 աշխատանքը կլինի մուտքային, իսկ ժ-9 և Ժ-12-ը կլինեն ել-

քային և այլն: Ցանցային գրաֆիկներում տառերից հետո թվանշանները 

ցույց են տալիս երկու իրադարձությունների միջև սպասողական կամ 

առանձին աշխատանքների կատարման տևողությունը (ամիսներով, շա-
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բաթներով, օրերով կամ ժամերով): Նորոգման ցանցային գրաֆիկներում 

պարզորոշ կերպով բացահայտվում են այն աշխատանքները, որոնցից 

կախված են առանձին էլեկտրական մեքենաների, արտադրամասի էլեկ-

տրասարքավորման կամ ձեռնարկության էլեկտրատեղակայման նորոգ-

ման աշխատանքների ամբողջ կոմպլեքսի ավարտման ընդհանուր ժամ-

կետը: Այս ժամկետը որոշվում է նորոգման աշխատանքների հաջորդա-

կանության ամենամեծ տևողությամբ, սկսած ելակետայինից մինչև եզրա-

փակիչ իրադարձությունը: Նորոգման աշխատանքների կատարման հա-

ջորդականությունը ցանցային գրաֆիկի կարևորագույն տարրն է և որո-

շում է նրա կրիտիկական ուղին: Կրիտիկական ուղու վրա ընկած նորոգ-

ման աշխատանքների ժամկետի կրճատումը կամ մեծացումը որոշում է 

նորոգման աշխատանքների ընդհանուր տևողությունը: Ուժային տրանս-

ֆորմատորների նորոգման համար 1 իրադարձությունը կիրառելիս (նկ. 1, 

ա) կնշանակի տրանսֆորմատորի կազմատումը, իսկ 13 իրադարձությու-

նը՝ դրա հետնորոգումային փորձարկումը: 

Նորոգումների ցանցային պլանավորումն ունի կազմակերպչական ու 

կարգապահական նշանակություն: Նորոգման ժամանակակից ձեռնար-

կություններում ցանցային պլանավորումն իրագործում են համապիտա-

նի կոնդուկտորների օգնությամբ, որոնք նախատեսված են դրանց վրա 

նորոգման օբյեկտների զանազան բարդության ու նշանակության ցանցա-

յին գրաֆիկներ պատկերելու համար: 

Համապիտանի կոնդուկտորը (նկ.6.5,բ) տախտակ-դաշտերի հավա-

քածու է: Գործածության հարմարության համար տախտակ-դաշտերին 

տալիս են զանազան գույներ: Նորոգման ցանցային գրաֆիկ կազմելիս 

տախտակի համապատասխան կետին դնում են սլաքների, շրջանների, 

քառակուսիների տեսք ունեցող նշաններ, որոնք պատկերում են 

ցանցային գրաֆիկի դիրքը: Նորոգման ցանցային պլանավորման 

ժամանակ համապիտանի կոնդուկտորների գործածությունը զգալիորեն 

արագացնում է գրաֆիկների կազմումը, պարզեցնում պլանավորման 

պրոցեսը և թեթևացնում պատրաստի պլանի շտկումները, ինչպես դրա 

կազմելու ժամանակ, նույնպես և նորոգման աշխատանքների ընթացքում: 
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Ցանցային գրաֆիկների օգնությամբ ընթացիկ և օպերատիվ պլանա-

վորումը թույլ է տալիս լավագույն ձևով ծառայեցնել նորոգող առկա անձ-

նակազմը և բարձրացնել դրա աշխատանքի արտադրողականությունը: 

 

7. ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՎԹԱՐՆԵՐԻ 

ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆԽՈՒՄԸ 
 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

Էներգահամակարգի շահագործման ընթացքում էլեկտրական կա-

յաններում և ենթակայաններում աշխատանքային ռեժիմի խախտումն ըն-

դունված է դիտել որպես վթար. աշխատանքի մերժում և սպառիչների 

վթարային անջատումներ: Խախտումը համարվում է վթար, աշխատանքի 

մերժում կամ սպառիչների վթարային անջատում՝ կախված դրա բնութա-

գրից, սարքերի վնասվածության աստիճանից և թողած հետևանքներից: 

Վթարների և մյուս կարգի խախտումների նկարագրությունը, յուրա-

հատկությունները ամբողջությամբ բերված են հատուկ տեղեկագրքերում: 

Դրանցում մանրամասն ուսումնասիրվում են հաճախակի հանդիպող 

խախտումները, դրանց պատճառները, առաջարկվում են ուղիներ` բա-

ցահայտելու խախտման պատճառները, անձանց, որոնց պատճառով տե-

ղի է ունեցել խախտումը, ինչպես նաև տրվում են հրահանգներ` տեխնի-

կական և կազմակերպչական միջոցառումների կատարման ուղղությամբ, 

որպեսզի բացառվեն նմանատիպ խախտումների կրկնվելը: 

Գլխավոր սխեմաների ժամանակակից էլեկտրասարքավորումներն 

ունեն հուսալիության բարձր աստիճան, որակ, պատրաստված են գերա-

մուր էլեկտրատեխնիկական նյութերից: Սակայն դրանց առանձին մասեր 

ժամանակի ընթացքում մաշվում են: Որքան բարդ է էլեկտրական մե-

քենաների և ապարատների կամ դրանց կառավարվող օրգանների կա-

ռուցվածքը, այնքան դժվար է կամ, երբեմն, անհնարին՝ դրանց որոշ մա-

սերի կամ հանգույցների վերականգնումը: 

Կայանի և ենթակայանի գլխավոր սխեմաներում վթարները համեմա-

տաբար հազվադեպ երևույթներ են, բայց հաճախ նշանակալից են նրանց 

հետևանքները: Նրանք հիմնականում կարգավորվում են հատուկ սար-
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քավորումների օգտագործման շնորհիվ, մյուս դեպքերում վերացվում են 

օպերատիվ անձնակազմի գործողություններով:  

Օպերատիվ անձնակազմը գլխավոր սխեմայում վթարը վերացնելու 

համար պարտավոր է` 

 Կատարել անջատումներ վնասված սարքավորումն առանձնաց-

նելու և վթարի զարգացումը կանխելու համար, 

 Վերացնել անձնակազմին կամ սարքավորումներին սպառնացող 

վտանգը,  

 Վթարային օջախների ծագման դեպքում` մասնատել և վերացնել 

նրանց, 

 Կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել սպառիչների և սե-

փական կարիքների էլեկտրամատակարարումը, 

 Բացահայտել ցանցից անջատված սարքավորումների վիճակը և 

ապահովել նորմալ պայմաններ` տուրբագեներատորների և 

սինխրոն փոխհատուցչի համար. 

 Ձեռնարկել միջոցներ անջատված սարքավորումներն աշխատան-

քի միացնելու համար, և ստեղծել հուսալի հետվթարային աշխա-

տանքային ռեժիմ: 

Վթարի զարգացումը սովորաբար տեղի է ունենում սարքավորումնե-

րի, ավտոմատ սարքերի աշխատանքի մերժման, անձնակազմի սխալ 

գործողությունների և այլ պատճառներով, որոնք նախապես հնարավոր չէ 

կանխատեսել, հետևաբար հնարավոր չէ որևէ կոնկրետ խորհուրդ տալ 

այդ վթարների կանխման համար: Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր բարդ 

վթարային իրավիճակ կարելի է վերացնել` այն ավելի հասարակների 

բաժանելու ճանապարհով, որպեսզի հեշտ լինի լուծել բարդ վթարային 

իրավիճակն աստիճանաբար:  

Առանց պլանի բարդ խնդիրները լուծել փորձելու փոխարեն սկզբնա-

կան պահին կարելի է մշակել հետևողական գործողությունների ծրագիր՝ 

պարզ վթարների վերացման փորձի հիման վրա: 

Վթարների ժամանակ անձնակազմը հաճախակի խուճապի է մատն-

վում. ստացված ինֆորմացիան վերլուծելու, խոհեմ եզրակացության 

հանգելու փոխարեն` նա փորձում է գուշակել պատասխան գործողու-
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թյունները. հաճախ սխալվում է և հետո հուսախաբվում ու կորցնում 

ինքնատիրապետումը: Նման հոգեբանական վիճակը բացառելու համար 

գրքույկում բացատրվում է անձնակազմի զգացմունքային ռեակցիաների 

և պահվածքի էությունը` գործողությունների դժվարին պահերին: 

Ինչպես է առաջանում օպերատիվ անձնակազմի համար վթարային 

դժվար իրավիճակը կայանում կամ ենթակայանում: Դժվարությունն այն 

է, որ վթարային իրավիճակն անսպասելիորեն կանգ է առնում 

անձնակազմի առաջ ցուցմունքային տեսքով. անձնակազմը դեռևս 

տեղյակ չէ վթարի պատճառներին ու բնութագրին և, այնուհանդերձ, 

պետք է արագ պատկերացնի այդ իրավիճակը ու ձեռնարկի միջոցա-

ռումներ` հետևանքները վերացնելու համար: 

Վթարների առաջացումը և զարգացումը մեծ մասամբ լինում է օպե-

րատիվ անձնակազմի տեսադաշտից դուրս: Դեպքի մասին նա տեղեկա-

նում է ավտոմատ ազդանշանային սարքավորման գործարկման, չափիչ 

սարքերի ցուցմունքների, ավտոմատիկայի և ռելեային պաշտպանության 

գործարկման ազդանշանների միջոցով: 
  

7.1. ՎԹԱՐՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 
 

Գլխավոր սխեմաներում վթարները կարող են տեղի ունենալ` 

 հիմնական կամ օժանդակ էլեկտրական սարքավորումների անս-

պասելի վնասվածքների, էլեկտրական սարքավորումների աշխա-

տանքի խախտման պատճառով` էլեկտրական աղեղի ներգործու-

թյան և հնարավոր գերլարումների հետևանքով, 

 երկրորդային կոմուտացիոն ապարատուրայի, ավտոմատիկայի, 

ռելեական պաշտպանության սարքավորումների աշխատանքի 

մերժման հետևանքով, 

 անձնակազմի սխալ գործողությունների (օպերատիվ, վերանորոգ-

ման, արտադրական ծառայության) պատճառով: 

Էլեկտրական սարքավորումների վնասվածքները բաժանվում են 

ըստ առաջացման պատճառների և ըստ հանգույցների, որոնք վերաբե-

րում են այս կամ այն տիպի սարքավորումներին: Օրինակ` տուրբագենե-

րատորի բնութագրական հանգույցներ են ստատորի (պողպատ, մեկու-
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սացում, կոնտակտներ), ռոտորի, գազայուղային համակարգի, խոզանա-

կային ապարատի և կոնտակտային անիվների, գրգռման համակարգի 

տարրերը: Տրանսֆորմատորում այդպիսի հանգույցներ են մագնիսական 

հաղորդալարը, գլխավոր և ընդերկայնական մեկուսացման տարրերը, 

փոխանջատիչները, փաթույթների ճյուղերը, մուտքերը և այլն: 

Վերջին տարիներին` շահագործման ընթացքում, մեծ կամ փոքր հա-

ճախությամբ կրկնվող սարքավորումների անսպասելի վնասվածքների 

պատճառները, որպես կանոն, հանդիսանում են` 

 սարքավորումների անորակ մոնտաժը և վերանորոգումը: Այսպես, 

օրինակ, անջատիչների մոտ հնարավոր է աշխատանքի մերժում` հաղոր-

դիչ մեխանիզմների և շարժաբերների վատ կարգաբերման հետևանքով: 

 Սարքավորումների անբավարար շահագործումը: Օրինակ՝ հպա-

կային միացումների անբավարար խնամքը հանգեցնում է դրանց գերտա-

քացման, որին հետևում է աշխատանքային հոսանքի շղթայի խզում և 

կարճ միացում: Պրոֆիլակտիկ փորձարկումների և վերանորոգումների 

ժամկետների խախտումները նույնպես շահագործման թերություններ են. 

 Բնական ծերացումը և մեկուսացման մաշվածության ուժեղացու-

մը: Այստեղ հատուկ պետք է նշել մեկուսացման մաշվածության խորաց-

ման անթույլատրելիության մասին, երբ այն արագ կորցնում է իր ֆիզի-

կական հատկությունները` հոսանքահաղորդիչ մասերի պարբերական 

գերբեռնվածության պատճառով, ինչը հանգեցնում է մեկուսացման տա-

քացման: Բավական է ասել, որ տրանսֆորմատորի փաթույթների ջեր-

մաստիճանի բարձրացումը` թույատրված 6օC-ից, համարյա երկու ան-

գամ կրճատում է մեկուսացման օգտագործման ժամկետը:  

 Կառուցվածքի և սարքավորումների պատրաստման տեխնոլո-

գիաների (գործարանային) թերությունները: Օրինակ, տուրբոգեներա-

տորի մոտ, քիչ թե շատ, վնասվող հանգույցներ են համարվում ստատորի 

փաթույթները, որոնց վնասվածքները պայմանավորված են ամրացում-

ների անհաջող կառուցվածքներով` նրանց փորակային և ճակատային 

մասերում, դա էլ ուժեղացնում է ձողերի տատանումները, պատյանի 

մեկուսացման մաշվածությունը և ծակումը: 
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Էլեկտրական սարքավորումների աշխատանքի խախտման պատճառ 

կարող են լինել ամպրոպային և կոմուտացիոն գերլարումները, որոնց 

ժամանակ վնասվում են տրանսֆորմատորների, բաժանիչների և մյուս 

սարքավորումների մեկուսացումները: 

6-35 կՎ ցանցերում միաֆազ միացումները հողին ուղեկցվում են հո-

ղանցված աղեղների այրմամբ, որոնք հանգեցնում են գերլարումների, 

ապարատների և էլեկտրական մեքենաներում մեկուսացումների ծակ-

ման, իսկ հողանցված աղեղի անուղղակի ներգործությունը մեկուսիչների 

խախտման, դողերի խզման, երկրորդային կոնստրուկցիայի շղթայի այր-

ման` ԿԲՍ-ի (կոմուտացիոն բաշխիչ սարքի) բջիջներում: 

Ռելեական սարքվածքների, ավտոմատիկայի և երկրորդային կոմու-

տացիոն ապարատների աշխատանքի մերժման պատճառները հետևյալ-

ներն են. 

ա) ռելեի էլեկտրական և մեխանիկական մասերի անուղղելիությունը, 

պաշտպանական սխեմաներում դիոդների ծակվելը, մալուխներում ջղերի 

խզումը, այդ թվում և անջատիչներով կարգավորման մալուխներում 

կարճ միացումները և անջատումները, 

 սարքավորումների աշխատանքային պայմանների փոփոխման 

դեպքում` սխալ ընտրությունը կամ ոչ ժամանակին դրվածքի փո-

փոխումը և ռելեի բնութագիրը, 

 ավտոմատիկայի և ռելեական պաշտպանության սխեմաներում` 

մոնտաժման սխալները և թերությունները, ժամկետի խախտումը 

և հերթական ստուգումների ծավալը, 

 ավտոմատիկայի և ռելեական պաշտպանության սարքվածքների 

ծառայության ժամանակ անձնակազմի սխալ գործողությունները, 

Սխալ գործողությունների մեծ մասը ծնվում է շահագործման գոր-

ծող կանոների խախտմամբ, սխալները թույլ են տրվում նաև օպե-

րատիվ անձնակազմի կողմից` անջատումներ կատարելու ժամա-

նակ: 

 Նկատենք, որ նշված բոլոր պատճառներից յուրաքանչյուրը` ռե-

լեական պաշտպանության և ավտոմատ սարքվածքների աշխատանքում, 

կարող է անջատման, մերժման կամ սարքավորումների ոչ սելեկտիվ ան-
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ջատման պատճառ դառնալ կարճ միացումների ժամանակ, ինչն էլ կա-

րող է հանգեցնել ամենածանր հետևանքների` մինչև տեղային վթարները 

համակարգայինի վերածվելը: 

Սխալ գործողությունների մեծ մասը կապված է բեռնվածության տակ 

բաժանիչների միացումների և անջատումների հետ, երբ խախտվում է 

գործողությունների ճիշտ հաջորդականությունը կոմուտացիոն ապա-

րատների հետ, ինչպես նաև սխալ գործողությունը` երբ այն կիրառվում է 

ոչ այն միացումում, կամ ոչ այն հավաքական հաղորդաձողերի համա-

կարգում, որտեղ պահանջվում էր: Սխալ գործողությունները շատ դեպքե-

րում առաջանում են բաժանիչների և անջատիչների միջև բլոկավորման 

բացակայության պատճառով, ինչպես նաև այդ սարքավորումների հար-

կադրական ապաբլոկավորման պատճառով:  

Սխալ գործողությունների հատուկ խմբին են պատկանում այն օպերա-

ցիաները, որոնք կապված են փոխանցվող հողանցումներին լարում տալու 

հետ կամ հողանցող բաժանիչների միացման հետ, ինչպես նաև հոսանքա-

հաղորդիչ մասերի հողանցման հետ, որոնք գտնվում են աշխատանքի մեջ 

կամ լարման տակ են: Այս գործողությունների կատարմանը, համարյա 

միշտ, նպաստում են հողանցման հաշվարկների անբավարար համակարգը, 

անձնակզմի թերացումը նախապես ստուգելու լարման բացակայությունը 

հոսանքահաղորդիչ մասերում` մինչ դրանց հողանցումը, հողանցող բաժա-

նիչների թերի և ոչ սարքին բլոկավորումը, վերանորոգումից հետո սարքա-

վորումների և աշխատանքային տեղերի անորակ ընդունումը: 
 

7.2. ԱՎՏՈՄԱՏ ԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔՎԱԾՔՆԵՐ 
 

Ավտոմատ ազդանշանային սարքվածքները` ըստ նշանակության, բա-

ժանվում են 3 խմբի` վիճակի, նախազգուշական և վթարային ազդանշան: 

Վիճակի ազդանշանը տալիս է տեղեկատվություն անջատիչների, բա-

ժանիչների, մագնիսական թողարկիչների, տրանսֆորմատորների ճյու-

ղավորումների փոխարկիչ սարքվածքների և մյուս կոմուտացիոն ու կար-

գավորիչ ապարատների իրական վիճակի մասին: Տեսանելիության 

ապահովման նպատակով վիճակի ազդանշանի ապարատները, որպես 
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կանոն, տեղադրում են կառավարման վահաններում և պուլտերում` 

միացումների մնեմոսխեմաների (պայմանական սխեմաների) վրա: 

Նախազգուշական ազդանշանը տեղեկացնում է սարքավորումների 

աշխատանքային ռեժիմից շեղվելու, տարբեր տեսակ անսարքություննե-

րի ի հայտ գալու մասին, որոնք պահանջում են անհապաղ միջոցներ ձեռ-

նարկել դրանք վերացնելու համար: Օրինակ, տրանսֆորմատորների և 

գեներատորների գերբեռնման դեպքում` անջատիչների և այլնի ոչ լրիվ 

ֆազային անջատման (միացման) ժամանակ հայտնվում է ձայնային ազ-

դանշան և վառվում է լուսային ցուցանակը` գրառումներով, որոնք 

բացահայտում են առաջացած անսարքության բնույթը և տեղը: 

Վթարային ազդանշանը` ձայնային և լուսային ազդանշաններով 

անձնակազմին տեղեկացնում է սարքվածքների ավտոմատ անջատման 

մասին: Դա կատարվում է կոմուտացիոն ապարատի և դրա կառավար-

ման բանալու վիճակների անհամապատասխանության սկզբունքով, որը 

ստեղծվում է ապարատի ավտոմատ անջատման պահին: 

Հաղորդված տեղեկատվության ծավալի և բնույթի համաձայն` ավտո-

մատ ազդանշանային սարքվածքները լինում են անհատական, տեղամա-

սային և կենտրոնական: 

Անհատական ազդանշանը ցույց է տալիս սխեմայի այն կոնկրետ 

տարրը, որը վթարի ժամանակ ավտոմատ անջատվել է, ինչպես նաև 

պաշտպանության այն սարքերը, որոնց գործարկմամբ տեղի է ունեցել 

անջատումը: Օրինակ, էլեկտրահաղորդման գծի ավտոմատ անջատման 

ժամանակ տրվում է ձայնային ազդանշանի անջատիչի ազդանշանային 

լամպով` լուսային ցուցանակով, որը ցույց է տալիս այս կամ այն պաշտ-

պանության գործարկումը և այդ պաշտպանության ազդանշանային ռե-

լեով: ԱԿՄ (ավտոմատ կրկնակի միացում) սարքվածքի գործարկումը ազ-

դանշում է ցուցանակային ռելեն` անհատական լուսային ցուցատախտա-

կով` գծի վահանի վրա: 

Տեղամասային ազդանշանը ցույց է տալիս խախտման բնույթը կամ 

գլխավոր սխեմայի այն տեղամասը, որտեղ տեղի է ունեցել աշխատան-

քային ռեժիմի խախտում, կամ սարքվածքների վթարային անջատում: 
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Դրա գործունեությունն օգնում է անձնակազմին արագ կողմնորոշվել 

վթարային իրավիճակում: 

Կենտրոնական ազդանշանն իրենից ներկայացնում է ազդանշանա-

յին լամպերի համախումբ, լուսային ցուցանակ, ռելե, կոճակ: Դրանց օգ-

նությամբ կենտրոնական ազդանշանային վահանի վրա միացվում կամ 

անջատվում է ձայնային աղդանշանը, թարթալապտեր-սարքվածքը, լու-

սային ցուցանակը և այլն:  

Թվարկված տեղեկատվության աղբյուրները գտնվում են կայանի և 

ենթակայանի ղեկավարման վահանների վրա: Վթարի ժամանակ անձնա-

կազմը կարող է գտնվել ոչ միայն ղեկավարման վահանի մոտ, այլև ցան-

կացած ուրիշ տեղ, օրինակ` ԲՍ (բաշխիչ սարքերում): Սակայն առանց 

բացառության բոլոր դեպքերում, երբ գործում է վթարային ազդանշանը, 

անձնակազմը պարտավոր է արագ մոտենալ ղեկավարման վահանին, 

քանի որ միայն այնտեղ նա կարող է ստանալ տեղեկատվություն, գնահա-

տել ծագած վթարային իրավիճակը և ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցա-

ռումներ: Կայանում և ենթակայանում ղեկավարման վահանը գլխավոր 

հրահանգավորման կետն է: 
 

7.3. ՕՊԵՐԱՏԻՎ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ 
 

Օպերատիվ անձնակազմը վթարային իրավիճակում իրականացնում 

է հետևյալ գործունեությունը. 

 Ստացվող տեղեկատվության հավաքումը և դասակարգումը, 

 Հավաքված տեղեկատվության վերլուծությունը, այսինքն, դրա կա-

պերի պարզաբանումը` այս կամ այն դեպքերի հետ, բացահայ-

տումն այն բանի, թե ինչ է տեղի ունեցել, 

 Պատասխան գործողությունների պլանի կազմումը (օպերատիվ 

լուծման ընդունմամբ)` ունեցած տեղեկատվության հիման վրա, 

 Պատասխան գործողությունների պլանի իրագործումը և ճշտումը` 

կապված տեսանելի զննումների և նոր տեղեկատվության կու-

տակման, ինչպես նաև վթարի վերացման իրական ընթացքի հետ: 
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Այսպիսով, վթարի առաջացման պահին օպերատիվ անձնակազմը 

պարտավոր է՝ 

 Վերացնել գրգռող պարագաների ազդեցությունը, ձայնային ազդա-

նշանը, որն արդեն կատարել է իր դերը, 

 Գրանցել վթարն սկսվելու ժամանակը,  

 Անջատիչների ազդանշանների, տեղամասային ազդանշանների, 

չափիչ սարքերի ցուցմունքների համաձայն որոշել վթարի տեղը 

(ԲՍ, շինությունը, բջիջը): Նկատի առնել անհատական դիտար-

կումները և ստացված տեղեկատվությունը` նկատված երևույթ-

ների (հոսանքի տատանումներ, լարման անկում, հրդեհ և այլն) 

առումով, որոնք կարող են ցույց տալ, թե որտեղ է տեղի ունեցել 

վթարը, 

 Զննել լուսային ցուցանակը` ղեկավարման վահանի վրա, 

 Վերականգնել կոմուտացիոն ապարատների ղեկավարման բա-

նալիները, որոնք փոխել էին իրենց սկզբնական դիրքերը, 

 Տեղեկացնել կարգավարին, որի օպերատիվ ղեկավարման տակ են 

գտնվում սարքավորումները, գլխավոր սխեմայում վթարային 

իրավիճակի առաջացման մասին, ստանալ թույլտվություն և 

ստուգել ցուցանակային ռելեները` ռելեային պաշտպանության և 

ավտոմատիկայի վահանների վրա: 

Ցուցանակային ռելեները, որոնք գործել են` նշել կավիճով կամ այլ 

կերպ, հիշել կամ գրանցել բոլոր գործարկված ելքային պաշտպանության 

ու ավտոմատիկայի ռելեները, այնուջհետև բարձրացնել ցուցանակային 

ռելեների դրոշակները: 

Վթարի մասին տեղեկատվություն ստանալուց հետո անհրաժեշտ է 

կատարել վերլուծություն. մտովի որոշել վթարի բնույթը և դրա մասին 

կազմել ընդհանուր պատկերացում. ինչպիսի սարքվածքներ են անջատ-

վել, և ինչպիսի տեղամասեր են մնացել առանց լարման, ինչպիսի վտանգ 

է այն ներկայացնում անձնակազմի և սարքվածքների համար, ինչ չափով 

է խախտվել սպառիչների և սեփական կարիքների էլեկտրամատակարա-

րումը, ինչպես է անդրադառնում վթարը էներգահամակարգի կամ ցանցի 

առանձին մասերի աշխատանքի վրա և այլն: 



	
 

176 
 

Տեղեկատվության վերլուծության ժամանակ անձնակազմը պետք է 

դրսևորի ակտիվ մտածողություն` ելնելով իրական իրադրությունից: Այս-

տեղ այնքան կարևոր չէ հավաքված տեղեկատվության (այդ ծավալը կա-

րող է լինել շատ մեծ) մաքսիմալ օգտագործումը, որքան դրա  խելամիտ 

ընտրությունը և նշանակության ճիշտ գնահատումը տվյալ իրադրության 

համար:  

Վթարային իրադրության գնահատման ժամանակ ռելեական պաշտ-

պանության և ավտոմատիկայի (ՌՊԱ) սարքվածքների գործարկված 

ցուցանակների համաձայն, պետք է հաշվի առնել պաշտպանության ազ-

դեցության սկզբունքը և գոտին` ինչ տիպի վնասվածքների են նրանք ար-

ձագանքում: Պետք է հաշվի առնել անվնաս սարքվածքների սխալ անջա-

տումները, վնասված սարքվածքների անջատման մերժումը, ինչպես նաև 

ավտոմատ սարքվածքների աշխատանքի մերժումը: 

Եթե ստացված տեղեկատվությունը հակասական է, կամ դրա ծա-

վալն այնքան մեծ է, որ անձնակազմի համար դժվար է կարճ ժամանակի 

ընթացքում վերլուծության ենթարկել և կոնկրետ գործողություններ ձեռ-

նարկել` անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել գլխավորի վրա և գործել 

նպատակաուղղված: Ուշադրության կենտրոնացումը ստեղծված իրադ-

րության վճռական հայտանիշների վրա` օգնում է արագ գտնել ճիշտ լու-

ծում և արագ այն իրականացնել պրակտիկ գործունեությամբ: 

Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ առանց տեղեկատվության տրամա-

բանական վերլուծության` վթարի ճշգրիտ ըմբռնումն ու արագ, ռացիոնալ 

վերացումն անհնար է: Վերլուծությունը արժեքավոր է նրանով, որ այդ ըն-

թացքում ոչ միայն պարզվում է տեղի ունեցածը, այլև ծնվում են մտահղա-

ցումներ` խնդրի լուծման առումով, մշակվում է պատասխան գործողու-

թյունների պլան: Սկզբում այդ պրոցեսն ընթանում է ծայրաստիճան ան-

կանոն` ի դեմս մեծածավալ և տարատեսակ տեղեկատվութան, հետո` 

աստիճանաբար պարզվում է. տեղեկատվությունը ըստ իմաստի բաժան-

վում է մասերի, ընդգծվում են անցումները` մեկից մյուսին, տեղի է ունե-

նում տեղեկատվության կարգավորում, զտում, ընտրում, կոդավորում և 

այլ բարդ վերամշակումներ` տեղեկատվութան յուրահատուկ «ըմբռնո-

ղականություն»: Անձնակազմը մտովի ընդհանրացնում է տեղեկատվու-
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թան յուրաքանչյուր բաժնի բաղադրությունը` պատասխան գործողու-

թյունների համառոտ ձևակերպված կետերով: Այսպես ստեղծվում է պա-

տասխան գործողությունների պլանը, որի հիմքում ընկած է վթարային 

իրավիճակի նկարագրությունը` ամբողջությամբ: Վթարի վերացման հա-

ջողությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե որքանով է հա-

ջողվել անձնակազմին հասկանալ վթարի վերլուծության արդյունքները: 

Վթարի վերացման ժամանակ սխալների մեծ մասը բացատրվում է 

վթարային իրադրությունը պատկերացնելու անկարողությամբ և գործի 

էական մանրամասնությունները աչքաթող անելու փաստերով: 

Գործողությունների պլանավորումը անձնակազմի կարևորագույն 

ունակություններից մեկն է: Լավ կազմված գործողությունների պլանը պետք 

է պատասխանի 3 հիմնական պահանջների՝ անձնակազմի անվտանգու-

թյան ապահովման, սարքավորումների պահպանման, սեփական կարիքնե-

րի սպառիչների և սպառողների սնման արագ վերականգնման: 

Գործողությունների պլանի իրականացումը կարող է լինել շատ 

պարզ (ղեկավարման բանալու պտույտ) կամ ավելի բարդ` եթե պետք է 

կատարել գործողություններ կոմուտացիոն ապարատներով` դրված 

նպատակին հասնելու համար: Այս բոլոր գործողություններն անձնակազ-

մը պետք է կատարի մտածված` առանց փոխմիացումների սահմանված 

կարգը և անվտանգության կանոնները խախտելու: Միևնույն ժամանակ, 

անձնակազմը պետք է կարողանա ուշիմ և արագ կողմնորոշվել: Գործո-

ղությունների պլանի իրականացման ժամանակ կարևոր է հետևել գլխա-

վոր սխեմայի վերականգնմանը,թույլ չտալ սխալներ, որոնք կարող են 

հանգեցնել վթարի զարգացման:  

Վթարի վերացման ժամանակ անձնակազմի վերը նշված գործողու-

թյուններում չի հիշատակվում, այսպես կոչված, ինքնուրույն գործողու-

թյունների հանգամանքը, որոնք անձնակազմը կատարում է առանց կար-

գավարից հրահանգներ և թույլտվություն ստանալու: Իսկ ավարտին ան-

պայման ժամանակին ճիշտ տեղեկատվություն է հաղորդում կարգավա-

րին: 

Վթարների վերացման ժամանակ պարտադիր է հրահանգների և ան-

վտանգության տեխնիկայի պահանջների կատարումը:  
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7.4. ՎԹԱՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՊԱՀՎԱԾՔԸ 
 

Հոգեբանները վթարային իրավիճակները դիտում են որպես արտա-

կարգ իրադրություն, որը բնութագրվում է դեպքերի արագ զարգացմամբ: 

Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում այն ընդունվում է որպես անակնկալ, 

որը միանգամից անձնակազմի առջև դնում է մի շարք տարատեսակ 

խնդիրներ, որոնք պահանջում են մեծածավալ ինֆորմացիայի ընդունում 

և միաժամանակ ուշադրության կենտրոնացում` վթարի արագ վերաց-

ման ուղղությամբ: Վթարի պահին անձնակազմը պետք է շատ արագ ար-

ձագանքի դրա վերացման գործընթացին: Վթարի պահին նա կարող է 

գտնվել ցանկացած ֆիզիոլոգիական վիճակում: Անձնակազմի գործու-

նեությունը վթարի ժամանակ բնութագրվում է ծայրահեղ գործողություն-

ների պատրաստակամության աստիճանով: Վթարի բացահայտման և վե-

րացման ամբողջ ընթացքը կախված է նրանից, թե որքան արագ կարող են 

պասիվ վիճակից անցնել էքստրեմալ գործողությունների:  

Բարդ և անսպասելի իրավիճակներում, բացի անձնակազմի էքստրե-

մալ գործողությունների պատրաստվածությունից, նրա աշխատանքն 

ուղեկցվում է անբարենպաստ հուզական ռեակցիաներով և այնպիսի 

զգացումներով, որոնք ապրում է մարդը որոշ անակնկալ երևույթների 

բախվելիս:  

Վթարային իրավիճակում` հատկապես սկզբնական փուլում, երբ 

անձնակազմը դեռ պատրաստ չէ պատասխան գործողությունների, իսկ 

դեպքերի զարգացումը պահանջում է անհապաղ միջոցառումների ձեռ-

նարկում` յուրաքանչյուր օպերատիվ ծառայող անխուսափելիորեն զգում 

է հուզական լարվածություն: Այդ վիճակը հատուկ է ոչ միայն էներգահա-

մակարգի օպերատիվ, այլև շատ ուրիշ մասնագիտությունների անձնա-

կազմերին: Տհաճության, տագնապի, անհանգստության հույզերը` վթա-

րային դեպքերի ընթացքի առումով, առաջանում եմ հենց վթարային 

իրադրությունում: Դրանք նորմալ մարդկային ռեակցիաներ են, որ ի հայտ 

են գալիս խիստ գրգռիչ հանգամանքներում: Փորձը ցույց է տալիս, որ 

վթարային իրավիճակներում հանգիստ և հավասարակշռված մարդիկ չեն 

լինում: Կարելի է արտաքնապես թվալ հանգիստ, պահպանել ինքնատի-



	
 

179 
 

րապետումը. դա ուրիշ բան է: Սակայն լինել հանգիստ և վթարային իրա-

վիճակում ոչ մի հույզ չզգալ` հնարավոր չէ:  

Հույզերը, որոնք զգացել են անձնակազմի անդամները վթարի ժա-

մանակ, մեծ մասամբ բացասական են, և դրանց ներգործությունը մարդու 

օրգանիզմի վրա զուգորդվում է սիրտ-անոթային գործունեության արա-

գացմամբ, գունատությամբ, ձայնային ելևէջների փոփոխմամբ և այլ 

երևույթներով: Միաժամանակ բացասական հույզերը խթանում են դժվար 

կացության մեջ ընկած մարդու ակտիվությունը: 

Մարդկային ապրումների յուրահատուկ տեսակ են վեհ զգացողու-

թյունները, որոնք ի հայտ են գալիս շրջապատող իրականության 

նկատմամբ դրա վերաբերմունքով: Հույզերի համեմատությամբ` այս զգա-

ցումներն ավելի կայուն են, շարունակական և կախված չեն մարդու օր-

գանիզմի վիճակից: Դրանք համապատասխանում են հասարակության 

սոցիալական պահանջներին և արտահայտում են մարդու փոխհարաբե-

րությունները` հասարակական երևույթների նկատմամբ: Վերը նշված 

զգացմունքներից են` հայրենասիրության, պարտքի, ինքնասիրության և 

այլ զգացմունքներ: Վթարի վերացման ժամանակ անձնակազմը ղեկա-

վարվում է պարտքի զգացումով: Նա հասկանում է, որ պետք է գործի ան-

սխալ, քանի որ ձեռնարկված և իրագործված քայլերը հետադարձ չեն: 

Ցայտուն դրսևորում է նաև սեփական պատասխանատվության զգացումը 

դեպքերի ընթացքի համար: Այս երկու զգացումները (բարոյական անհա-

տականությունն արտահայտող) կենտրոնացնում են օրգանիզմի ներքին 

պաշարները և գործի դնում հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմները, որոնք 

ուղղված են հաղթահարելու դժվարությունները:  

Մարդու կամային հատկությունները որոշիչ դեր են խաղում հույզերի 

ղեկավարման գործում: Չնայած կամային երևույթները պայմանավորված 

են դժվարությունները հաղթահարելու պահանջով`դրանք իրենցից ներ-

կայացնում են հոգեբանական գործողությունների ինքնուրույն մի ոլորտ և 

միշտ ուղեկցում են մարդուն, և առաջանում են էմոցիաների հետ մեկտեղ: 

Այն ժամանակ, երբ հույզերն ապահովում են օրգանիզմի էներգետիկ 

պաշարների կենտրոնացումը և պատրաստում են նրան այս կամ այն 

տիպի ընկալումներին, կամային երևույթները կանխում են բացասական 
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էմոցիոնալ գրգռումների բազմապատկումը, և նպաստում նպատակա-

ուղղված գործողություններին:Այն դեպքերում, երբ անձնակազմը չի կա-

րողանում հաղթահարել ստեղծված դժվարությունները, սխալներ է թույլ 

տալիս, և դատողությունը չի հուշում ճիշտ լուծումներ` բացասական էմո-

ցիաները ստանում են կայուն բնույթ և վերաճում սթրեսների, որոնք 

թուլացնում են զգոնությունը, ուշադրությունը և մտածելու կարո-

ղությունը: Էմոցիոնալ սթրեսի վիճակում գտնվող անձնակազմի գործու-

նեությունը, սովորաբար, գնահատվում է որպես շփոթվածություն:  

Ասվածից կարելի է եզրակացնել, որ վթարի վերացման ժամանակ 

անձնակազմի ամենաարդյունավետ գործունեությունը ծավալվում է վեհ 

զգացմունքների, ուժեղ կամքի և էմոցիոնալ լարվածության օպտիմալ աս-

տիճանի համադրության դեպքում: Այս գործոնների փոխադարձ կապը 

նպաստում է, որ վեհ զգացումները և կամքը ծնվում են հույզերի հիման 

վրա և զարգանում դրա հաշվին: Ինչպես են շահագործման պայ-

մաններում ձևավորվում անձնակազմի էմոցիոնալ-կամային և օպերա-

տիվ հատկությունները, որոնք բնորոշում են դրա պահվածքը վթարի վե-

րացման ժամանակ:Այդ հատկությունների ձևավորման համար օպերա-

տիվ անձնակազմի հետ պարբերաբար անցկացվում են հակավթարային 

պարապմունքներ և դասընթացներ` նրա որակը բարձրացնելու նպատա-

կով, պարզաբանում են տեղի ունեցած վթարները և այլն:  

Հակավթարային պարապմունքների ժամանակ վերականգնում են 

պայմանական վթարային իրավիճակը և իրական վթարի վերացման հա-

մար անհրաժեշտ գիտելիքների ու կարողությունների ուսուցման հետ 

մեկտեղ, անձնակազմի մոտ դաստիարակում են բարձր կամային հատ-

կություններ, քանի որ աննպատակ և սխալ գործողություններ կատարե-

լիս, պարապմունքների ընթացքում, անխուսափելիորեն, առաջանում են 

բացասական հույզեր. պարապողը զգում է էմոցիոնալ լարվածություն, 

որը ձգտում է հաղթահարել: 

Օպերատիվ անձնակազմի փորձով ներկայացվող մասնագիտական 

իմացությունը, հմտությունը գաղափարները միշտ ամուր հիմք են ծառա-

յել այնպիսի էմոցիոնալ-կամային գործողությունների մշակման համար, 

որոնք ապահովում են դրված նպատակների իրագործումը: Անձնակազմը 
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փորձը ձեռք է բերում պրակտիկ գործունեության ընթացքում, ինչպես 

նաև ուսուցման արդյունքում, օգտագործելով տրենաժորներ, որոնք ներ-

կայումս լայն տարածում են գտել շատ էներգահամակարգերում: 

Փորձն անխուսափելիորեն նպաստում է անձնակազմին՝ ձեռք բերե-

լու լավագույն օպերատիվ հատկություններ, որոնք նա կիրառում է իր 

գործունեության ընթացքում` դժվարին իրավիճակներում: Փորձն օգնում 

է գտնել վթարի վերացման  ճիշտ լուծումներ և միջոցներ: Դրական հույզե-

րը բարերար ազդեցություն են ունենում մարդկային շատ ֆունկցիաների 

վրա: Ուստի կարևոր և օգտակար է՝ գիտակցաբար զինվել դրական հու-

զական ապրումներով` որքան էլ ստեղծված իրադրությունը լինի ծանր ու 

դժվար: Պետք է նաև նշել, որ վթարի վերացման համար կարևոր է անձ-

նակազմի ամենօրյա նորմալ աշխատանքային պայմաններում՝ բոլոր 

արարքներում և գործողություններում որդեգրել պարտքի զգացման և 

պատասխանատվության գիտակցություն: 
 

8. ՎԹԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՈՒՄԸ ԿԱՊՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԳԾԵՐԻ 

ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՀԵՏ 
 

8.1.  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ 

ԳԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
 

Օդային և մալուխային էլեկտրահաղորդման գծերը, 6 Կվ և բարձր 

լարման ցանցերում, կանոնադրության համաձայն, կարող են ունենալ 

միակողմանի կամ երկկողմանի սնում: Առաջինին վերաբերում են, այս-

պես կոչված, փակուղային սնման գծերը, իսկ երկրորդին` տարանցիկ 

գծերը: Տարանցիկ գծերով միանում են կայանների և ցածրացնող ենթա-

կայանների (հանգուցային և անցումային) հավաքական հաղորդաձողերը, 

ինչպես նաև երկու հարակից հանգուցային կամ անցումային ենթակա-

յանների հավաքական հաղորդաձողերը: Այդ գծերով, որպես կանոն, հա-

ղորդվում են դարձափոխային ( փոփոխվող ուղղությամբ) հզորության 

հոսքերը. նրանք էլեկտրական համակարգի ներսում ստեղծում են փակ 

կոնտուրներ, որը բարձրացնում է աշխատանքի հուսալիությունը: 

35-220 կՎ անցումային փակուղային և տարանցիկ գծերում երբեմն 

միացնում են ճյուղավորումներ, որոնք գնում են իջեցնող ենթակայաններ, 
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(ճյուղավորված) և հաճախ իրականացվում են պարզեցված սխեմաներով 

(բարձր լարման կողմից հատիչներով): 

 Տարանցիկ գծերից ճյուղավորումների առկայությունը սահմանում է 

անձնակազմի գործողությունների հատուկ կարգ` ճյուղավորված գծերի 

ավտոմատ անջատումների դեպքում: 
 

8.2. ՓԱԿՈՒՂԱՅԻՆ ՍՆՈՒՄՈՎ ԳԾԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏՈՒՄ 
 

Փակուղային սնումով (նկ.8.1ա,բ) գծերի ավտոմատ անջատումը բե-

րում է սպառիչների էլեկտրամատակարարման ընդհատման` եթե բացա-

կայում է պահուստային սնման աղբյուրը: 

Այս դեպքում անձակազմի խնդիրն է, հնարավորինս արագ աշխա-

տանքի միացնել անջատված գծերը, որպեսզի կրճատվի բեռնվածության 

սնման ընդհատումը` մինչև նվազագույնը և փոքրանա տեխնոլոգիական 

պրոցեսների խափանումը ձեռնարկություններում: 

Անկախ գծերի վրա տեղակայված ԱԿՄ սարքվածքի մեկանգամյա 

գործարկման հաջողությունից՝ այդպիսի գծերն անհապաղ (առանց սար-

քավորման արտաքին զննման, սպառողների նախազգուշացման և այլ 

գործողությունների կատարման, որոնք ուշացնում են վթարի վերացումը) 

դրվում են լարման տակ`անջատիչի հեռագործ (կամ ձեռքով) միացումով: 

Միացման ժամանակ եթե կարճ միացումը չի վերացված, անձնակազ-

մը պետք է անջատի գծերը` չսպասելով պաշտպանության գործարկմա-

նը: 
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Էներգահամակարգ  

 

 
         ա)                               բ )                        գ) 

Նկ 8.1. Ավտոմատ անջատման գծերի միակողմանի և երկկողմանի սնումով 

սխեմա 

 

Կարճ միացման հայտանիշ է՝ հոսանքի ցնցումը՝ միաժամանակ 

լարման իջեցումով հաղորդաձողերի վրա: 

Անձնակազմի նշված գործողությունները տարածվում են տարանցիկ 

(սովորական, նորմալ աշխատանքային ռեժիմում) գծերի վրա, որոնք մին-

չև վթարի առաջանալու պահը` փոխադրված էին աշխատանքի փակու-

ղային սնման ռեժիմում: 

Նկ. 8.1 գ)-ում ցույց է տրված, որ մեկ կամ մի քանի անցումային ենթա-

կայաններն անցնում են փակուղային սնման` մեկ տարանցիկ գծի ան-

ջատման ժամանակ` վերանորոգման նպատակով: Այս դեպքում, տա-

րանցիկ գծերի աշխատանքի ռեժիմի փոփոխումը նկատվում է սնման 
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կենտրոնում և բոլոր միջանկյալ ենթակայաններում` ցուցադրված կար-

գավարական պլակատներով՝ «Տարանցիկը անջատված է»: Պլակատի առ-

կայությունն անձնակազմին պարտադրում է միանգամյա լարում տալ 

գծերին` նրանց ավտոմատ անջատման դեպքում: Այս գործողությունն 

իրականացվում է կայանի և ենթակայանի անձնակազմի կողմից ինքնու-

րույն, հետո տեղեկացվում է կարգավարին: 

Մի շարք դեպքերում սպառողներն առարկում են սնող գծերն անհա-

պաղ լարման տակ դնել` նրանց ավտոմատ անջատումից հետո. այդ մա-

սին նրանք նախօրոք զգուշացնում են էլեկտրական ցանցերի կամ կայան-

ների ձեռնարկությանը: Նման դեպքերում լարման մատուցումը թեև իրա-

կանացվում է անձնակազմի կողմից ինքնուրույն, սակայն տեղյակ են պա-

հում սպառողներին և ստանում նրանց համաձայնությունը: 

Գծերի կրկնակի միացումն անձնակազմի կողմից` հեռագործ կամ ձեռ-

քով, իհարկե,  չի նշանակում, որ պետք է իրականացվի առանց սարքավո-

րումների զննման` լուրջ վնասվածքների դեպքում, օրինակ` գծի վրա հա-

ղորդալարի կտրվածքի կամ հենարանի տապալման դեպքում և այլն: 
 

8.3. ՏԱՐԱՆՑԻԿ ԳԾԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ 
 

Տարանցիկ գծերի անջատումն ինքնըստինքյան չի հանգեցնում, սպա-

ռողների էլեկտրամատակարարման կրճատման: Սակայն տարանցիկ 

գծերից մեկի հանգուցային կամ անցումային ենթակայանի անջատումը 

կարող է գերբեռնվածության տակ դնել մյուս` աշխատանքի մեջ մնացած 

գծերը: Հնարավոր է անհրաժեշտ լինի սահմանափակել սպառողները 

կամ էլեկտրակայանի կողմից թողարկվող հզորությունը և, վերջապես, 

էներգահամակարգի հանգուցային կետերում լարումը կարող է իջնել մին-

չև անթույլատրելի արժեքների: Այսպիսի անցանկալի հետևանքների 

զարգացումից խուսափելու նպատակով պաշտպանության գործարկու-

մով անջատված տարանցիկ գիծը նվազագույն կարճ ժամանակամիջո-

ցում փորձարկվում է լարմամբ և միացվում բեռնվածքի տակ: Այս գործո-

ղությունները, որպես կանոն, իրականացվում են համապատասխան 

կարգավարի հրահանգներով, քանի որ այդ դեպքում անհրաժեշտ է կոոր-

դինացնել հարակից էլեկտրասարքավորումների անձնակազմերի գործո-



	
 

185 
 

ղություններն ու գիտելիքները` ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ, 

ամբողջ էներգահամակարգում կամ էլեկտրական ցանցի տեղամասում: 

 Եթե լարման գծերի փորձարկման ժամանակ հայտնաբերվում է 

կարճ միացում, նրա վիճակը ստուգվում է տեղորոշման փնտրիչ սարքի 

միջոցով և, միևնույն ժամանակ, մարդ է ուղարկվում գծերը ստուգե-

լու`կարճ միացման պատճառները բացահայտելու նպատակով: Անձնա-

կազմի այդ շրջագայողը տեղեկացնում է գծի երկարությամբ` մինչև 

վնասվածքի տեղն ընկած հեռավորությունը, ուր էլ նրանք ուղևորվում են 

առաջին հերթին: Ենթակայանի հոսանքաձողերից մինչև վնասվածքի 

տեղն ընկած հեռավորությունը հաշվարկվում է սևեռող չափիչ սարքերի 

ցուցմունքներով (ՍՉՍ), որոնք տեղակայած են ենթակայաններում: 

Եթե տեղորոշման փնտրիչի օգնությամբ գծերի ստուգման ժամանակ 

հայտնաբերվի վնասվածություն` այն դուրս են բերում վերանորոգման: 

Եթե գծերի վրա չի հայտնաբերվում վնասվածք, անհրաժեշտության դեպ-

քում, օրինակ` գերբեռնումից հանելու համար, այն կրկնակի փորձարկ-

վում է լարմամբ և միացվում բեռի տակ: 

Եթե ցանցի նորմալ աշխատանքն ապահովվում է անջատված գծի 

դեպքում` նրա կրկնակի փորձարկումը լարմամբ նախաձեռնվում է միայն 

ստուգող անձի կողմից գծի սարքինության մասին ճշգրիտ տեղեկություն 

ստանալուց հետո: 

Բացառության կարգով՝ մի շարք էներգահամակարգերում կայաննե-

րի և ենթակայանների օպերատիվ անձնակազմերին տրված են հետևյալ 

իրավունքները. 

 Պաշտպանությամբ անջատված տարանցիկ գծերն ինքնուրույն 

փորձարկել լարմամբ և միացնել դրանց տարանցիկ (այդ թվում 

նաև անհաջող ԱԿՄ-ից հետո), եթե, այդ դեպքում հնարավոր 

ասինքրոն միացումը վտանգ չի ստեղծի էլեկտրական սարքավո-

րումների համար և, անկասկած, սինքրոնիզմը կվերականգնվի 

անմիջապես գծի միացումից հետո կամ` ոչ երկարատև ասինքրոն 

ընթացքից հետո: 

 Ինքնուրույն մատուցել լարում ճյուղավորումներով տարանցիկ 

գծերին` ճյուղավորված ենթակայանների սպառիչների սնման հա-
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մար, եթե վերջիններս չունեն պահուստային սնման աղբյուրներ: 

Լարումը տրվում է գծում դրա բացակայությունը ստուգելուց հետո 

և միայն որևէ մեկ ուղղությամբ` համաձայն տեղական հրահանգի: 

Գիծը տարանցիկ միացվում է միայն կարգավարի հրահանգով` 

էներգահամակարգի միացնող մասերի սինքրոն աշխատանքի 

ստուգումից հետո կամ` օպերատիվ անձնակազմի միջոցով ինք-

նուրույն, եթե անջատիչի հեռագործ միացումը հնարավոր է ԱԿՄ 

սարքվածքով`սինքրոնության ապահովմամբ: ԱԿՄ-ի սարքվածքի 

սինքրոնությունը ստուգող օրգանը ավտոմատ ստուգում է միաց-

ման թույլատրելիությունը և կառավարման բանալիով հաղորդում 

է իմպուլս` անջատիչի միացման համար: 

 

9. ՎԹԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՈՒՄԸ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ 

ՍԽԵՄԱՆԵՐՈՒՄ 

9.1. ՈՒԺԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ 
 

Ուժային տրանսֆորմատորների (ավտոտրանսֆորմատորների) ան-

ջատումները կարող են պայմանավորված լինել ներքին վնասվածքներով, 

այսինքն` տրանսֆորմատորի պատյանի մեջ գտնվող հոսանքատար մա-

սերի և մագնիսապարփակիչների մեկուսացման վնասվածքներով, ար-

տաքին վնասվածքներով և տրանսֆորմատորի արտաքին մուտքերի մե-

կուսացման վրածածկումով: 

Տրանսֆորմատորների աշխատանքի ոչ նորմալ ռեժիմները, երբ դրանց 

փաթույթներով անցնող հոսանքը զգալիորեն գերազանցում է անվանական 

մեծությունը, նույնպես կարող են լինել վնասվածքների և վթարային անջա-

տումների պատճառ: Այդպիսի ռեժիմներից մեկը համարվում է տրանսֆոր-

մատորի աշխատանքի ռեժիմը՝ չանջատված կարճ միացումով արտաքին 

շղթայում: Դա կարող է տեղի ունենալ պաշտպանության կամ անջատիչը 

չգործելու դեպքում, կարճ միացման ժամանակ, հավաքական հաղորդաձո-

ղերի կամ հաղորդաձողերից հեռացող միացությունների վրա: Այդ ժամա-

նակ տրանսֆորմատորով հոսում է կարճ միացման հոսանք: 

Պաշտպանությունը` արտաքին կարճ միացումներից, իրականաց-

վում է առավելագույն հոսանքային պաշտպանությամբ կամ ավելի զգա-
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յուն` նվազագույն լարմամբ արգելափակված, առավելագույն հոսանքի 

պաշտպանությամբ: Այս պաշտպանությունների գործարկման ոլորտն 

ընդգրկում է հավաքական հաղորդաձողերը և դրանց կցված միացու-

թյունները: Բացի այդ, դրանք պահուստային պաշտպանություններ են` 

տրանսֆորմատորների վնասվածքների ժամանակ: 

Ավտոտրանսֆորմատորներն արտաքին կարճ միացումներից պաշտ-

պանվում են զրոյական հաջորդականության հոսանքային պաշտպանու-

թյունով: Պաշտպանությունները տեղակայվում են բարձր և ցածր լարման 

փաթույթների կողմից: Այս պաշտպանությունների գործարկման ընտրո-

ղականությունն ապահովելու համար, դրանք իրականացվում են ուղ-

ղորդված` այնպես, որ դրանցից յուրաքանչյուրը գործի միայն իր լարման 

ցանցի կարճ միացման դեպքում: 
 

9.1.1. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐՆԵՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 

 

Ցածրացնող տրանսֆորմատորներից սնվում են տարբեր սպառիչներ, 

այդ թվում՝ նաև կայանի և ենթակայանի սեփական կարիքների մեխա-

նիզմները: Տրանսֆորմատորներից մեկի ավտոմատ անջատումը, դրանց 

առանձին աշխատանքի դեպքում, ցածր լարման կողմում հանգում է բո-

լոր սպառիչների հոսանքազրկման, որոնք սնվում էին անջատված 

տրանսֆորմատորից: 

ՊԱՄ-ի բացակայության կամ չգործելու դեպքում, անձնակազմի 

խնդիրը տվյալ իրավիճակում հանդիսանում է սպառիչների էլեկտրամա-

տակարարման արագ վերականգնումը, ինչպես նաև տրանսֆորմատորի 

պաշտպանության ապահովումը: Խնդրի լուծումը կախված է ստացված 

տեղեկատվության վերլուծությունից և, ամենից առաջ` ռելեական պաշտ-

պանության ու ավտոմատիկայի (ՌՊԱ) սարքերի աշխատանքի վերլու-

ծությունից:  

Լարման մատուցումը կատարվում է անձնակազմի կողմից ինքնու-

րույն` բոլոր էլեկտրական շղթաների անջատիչների միացված վիճակում, 

որոնք սնվում էին հաղորդաձողերի սեկցիայից, և դրա վրա լարումը վե-

րանալու պահին անջատիչներն ավտոմատ չէին անջատվել: 
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Ավտոմատ սարքերի միջոցով անջատիչի անհաջող միացման դեպ-

քում լարման կրկնակի մատուցումը հաղորդաձողերի սեկցիային, որը 

մնացել էր առանց լարման, առանց ԲՍ սարքավորումների զննման, որ-

պես կանոն, չի կատարվում: 

Մոսէներգոյի փորձը ցուց է տալիս, որ տրանսֆորմատորի անհաջող 

միացումից հետո ՏԱԿՄ (տրանսֆորմատորի ավտոմատ կրկնակի միա-

ցում) սարքվածքի գործարկմամբ կամ սեկցիոն անջատիչի` ՊԱՄ (պա-

հեստային ավտոմատ միացում) սարքվածքի գործարկմամբ՝ լարման մա-

տուցումը հաղորդաձողերին սնման աղբյուրի հեռագործ (դիստանցիոն) 

միացումով, լինում է հաջող միայն ստացիոնար ԲՍ-ում, և անհաջող` 

ՀԲՍ-ում /համալիր բաշխիչ սարքավորումներում/ ու ԱՀԲՍ-ում /արտա-

քին տեղադրման համալիր բաշխիչ սարքավորումներում/: Բացի այդ, 

լարման կրկնակի մատուցումը ՀԲՍ-ի հաղորդաձողերին` առանց դրանց 

զննման, հաճախ ուղեկցվում է վթարի զարգացմամբ` մեծ թվով սարքա-

վորումների վնասվածքներով: Զննման ժամանակ ուշադրություն է դարձ-

վում միացությունների գործարկված պաշտպանությունների ցուցանակ-

ներին, քանի որ տրանսֆորմատորի անջատման պատճառը կարող էր լի-

նել միացություններից մեկի անջատիչի մերժումը` դրա վրա կարճ միաց-

ման ժամանակ: Վնասված սարքավորումը դուրս է բերվում սխեմայից, և 

տրանսֆորմատորը միացվում է աշխատանքի: 

Առավելագույն հոսանքի պաշտպանությամբ՝ անջատված եռափա-

թույթ տրանսֆորմատորը, որն իրար հետ կապում է տարբեր կարգի լա-

րումներ, միացնում են աշխատանքի, միայն, փակուղային սխեմայով 

սնվող սպառիչների էլեկտրամատակարարումը վերականգնելու համար: 

Տրանսֆորմատորի տարանցիկ միացումը հնարավոր է միայն ցանցի կա-

պակցված հատվածների լարման սինքրոնությունը ստուգելուց հետո: 

Ստուգումը կատարվում է ցանցի կցված սխեմայով կամ սինքրոնոսկոպի 

միջոցով: 
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9.2. ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱՁՈՂԱՇԱՐԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ 
 

Ենթակայաններում հավաքական հաղորդաձողերը կարող են զրկվել 

լարումից հետևյալ դեպքերում. 

 կարճ միացումներ` հավաքական հաղորդաձողերի վրա, հավա-

քական հաղորդաձողերի սարքավորումների (լարման տրանսֆոր-

մատորներ, վենտիլային պարպիչներ, հաղորդաձողերի բաժանիչ-

ների մեկուսիչներ) վրա, հավաքական հաղորդաձողերից մինչև 

անջատիչները տեղամասում միացման հաղորդալարերի վրա, ինչ-

պես նաև անջատիչների վրա, 

 կարճ միացում` հավաքական հաղորդաձողերին միացող ցանկա-

ցած միացության վրա և նրա անջատիչի կամ պաշտպանության 

գործարկման մերժում, 

 հաղորդաձողերի կամ պահուստավորման սարքավորման պաշտ-

պանության աշխատանքի մերժում կամ սխալ աշխատանք` ան-

ջատիչների մերժման դեպքում, էներգահամակարգի վթար: 

110 կՎ և բարձր լարման ենթակայաններում, որտեղ պահանջվում է 

կարճ միացման ակնթարթային անջատում` հավաքական հաղորդաձո-

ղերի և նրանց սարքավորումների պաշտպանության համար կիրառվում 

է դիֆերենցիալ հոսանքային պաշտպանություն: Հաղորդաձողերի այդպի-

սի պաշտպանություններն ապահովում են բավարար արագագործություն 

և սելեկտիվություն` հաղորդաձողերի վրա` առաջնային միացություննե-

րի շահագործման սխեմաներում հնարավոր կարճ միացումների անջատ-

ման դեպքում: 

6 և 10 կՎ ԲՍ-ների հավաքական հաղորդաձողերը` որոնց միացված 

են ռեակտիվ բեռ ունեցող գծեր և մի քանի սնման աղբյուրներ, պաշտ-

պանվում են դիֆերենցիալ հոսքային պաշտպանությամբ` իրականաց-

ված ոչ լրիվ սխեմայով, որի դեպքում հոսանքային պաշտպանության ռե-

լեները միանում են սնման աղբյուրների գումարային հոսանքով և չեն 

միացվում ռեակտիվ բեռ ունեցող գծեր հոսանքի տրանսֆորմատորներին: 

Այդպիսի միացման դեպքում հաղորդաձողերի պաշտպանությունը հար-

մարվում է վթարված մասով անցնող կ.մ.-ն հոսանքներին` եթե այն 

գտնվում է ցանկացած գծի ռեակտորից հետո: 
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6 և 10 կՎ ԲՍ-ի հավաքական հաղորդաձողերի պաշտպանության 

համար օգտագործվում են նաև հոսանքային ընդհատիչներ և հեռակառա-

վարվող պաշտպանություններ` տեղակայված տրանսֆորմատորների 6-

10 կՎ-ի կողմում, որտեղից սնվում են հավաքական հաղորդաձողերը: 

Սարքավորումների վրա կարճ միացման առաջացման և վնասված 

մասի ավտոմատ առանձնացման  դեպքում` չեն բացառվում անջատիչնե-

րի և ռելեական պաշտպանության մերժման առանձին դեպքեր: Այդպիսի 

մերժումները շատ հազվադեպ են տեղի ունենում, սակայն, նկատի ունե-

նալով դրանց բարդությունը` ստիպված ենք հաշվի առնել: 

Անջատիչների անջատումների և դրանց վրա գործող պաշտպանու-

թյունների մերժման դեպքում`պահուստավորում իրականացվում է հե-

տևյալ եղանակներով: 

Անջատիչի մերժման ժամանակ պահուստավորումն ապահովվում է 

հատուկ սարքավորման միջոցով (ԱԱՊՍ` անջատիչի անջատման պա-

հուստային սարքավորում): Այն թողարկվում է այն միացության պաշտ-

պանությամբ, որի անջատիչի անջատումը մերժվել է և գործում է մյուս բո-

լոր միացությունների անջատման դեպքում, որոնք շարունակում էին սնել 

չանջատված կարճ միացում ունեցող տեղամասը: 

Պաշտպանության մերժման ժամանակ պահուստավորումը՝ էլեկ-

տրական շղթայի պաշտպանության համար, իրագործվում է ամենաքիչը 

2 պաշտպանությամբ` հիմնական և պահուստային, որոնք կ.մ.-ների ժա-

մանակ փոխադարձաբար իրար պահուստավորում են:  

Պահուստային գծերի պաշտպանության գոտին ընդգրկում է ոչ միայն 

<<սեփական>> այլև` դրան հաջորդող ցանցի հատվածները: 
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9.2.1. ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ 

ՀԱՂՈՐԴԱՁՈՂԵՐԻ ՎՐԱ ԿԱՐՃ ՄԻԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ և 

ՌԵԼԵԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՎՏՈՄԱՏԻԿԱՅԻ 

ՍԱՐՔՎԱԾՔՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ 

 

Հավաքական հաղորդաձողերի վրա կարճ միացման դեպքում և հա-

վաքական հաղորդաձողերի տվյալ համակարգի բոլոր անջատիչների ան-

ջատման դեպքում հնարավոր է բոլոր սպառիչների էլեկտրամատակա-

րարման խափանում: Նման վթարի վերացման հիմնական մեթոդը` հա-

վաքական հաղորդաձողերին լարման մատուցումն է՝ ԱԿՄ սարքավոր-

ման ավտոմատ գործարկմամբ: ԱԿՄ-ի բացակայության կամ դրա 

գործարկման մերժման դեպքում հավաքական հաղորդաձողերին լարում 

տրվում է ցանկացած լարման տակ գտնվող միացության անջատիչի 

ձեռքով կամ հեռակա միացումով: Այդ գործողությունը կատարվում է 

անձնակազմի կողմից` առանց հավաքական հաղորդաձողերի նախնա-

կան զննում կատարելու` չսպասելով կարգավարի հրահանգներին փա-

կուղային սնման սխեմայով սպառիչների էլեկտրամատակարարումն 

արագ վերականգնելու նպատակով: Սակայն նախքան լարման մատու-

ցումը` անհրաժեշտ է ստուգել ԲՍ-ում վերանորոգող և մյուս անձնակազ-

մերի բացակայությունը` լարում տալու պահին դրանց վտանգի չենթար-

կելու համար:  

Եթե հավաքական հաղորդաձողերին լարում մատուցելու փորձը 

ստացվում է անհաջող` անձնակազմը հայտնում է կարգավարին իր կող-

մից կատարած գործողությունների մասին, այնուհետև, գործում է կար-

գավարի հրահանգների համաձայն: Որպես կանոն, նման դեպքերում 

կարգավարը կարգադրում է կատարել ՀՁԴՊ-ի գործարկման գոտում 

գտնվող բոլոր սարքավորումների զննում: Զննման արդյունքում հայտնա-

բերված վնասված սարքավորումն առաջին հերթին բոլոր կողմերից ան-

ջատվում է անջատիչներով, իսկ հետո բաժանիչներով: էլեկտրատեղա-

կայանքի չվնասված մասի լարման մատուցումը վերականգնելու համար: 

Այսպես, օրինակ, եթե զննման ժամանակ հայտնաբերվի հավաքական 

հաղորդաձողի որևէ տարրի վնասվածք (կետ կ.մ.1 նկ.9.1 ա), և այն դուրս 
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է բերվում սխեմայից բաժանիչի անջատումով, ապա անհրաժեշտ է 

տեղում ստուգել տվյալ հավաքական հաղորդաձողերի համակարգի բոլոր 

միացությունների անջատիչների անջատված վիճակը, և հետո միայն ան-

ջատել վնասված տարրի բաժանիչները: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               ա)                      բ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2. ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱՁՈՂԵՐԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ ԱԱՊՍ-Ի 

ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄՈՎ 
 

Միացություններում կարճ միացման ժամանակ (կետ կ.մ.3 նկ.9.1բ)` 

երբ նրա անջատիչը չի անջատվում` ԱԱՊՍ-ի գործարկումով անջատ-

վում են հաղորդաձողերը միացնող անջատիչը և բոլոր այն միացություն-

ների անջատիչները, որոնք շարունակում էին սնել կարճ միացման տե-

ղամասը: Եթե այս դեպքում սպառիչները հոսանքազրկվում են, ապա 

Նկ. 9.1.  Ենթակայանում հավաքական հաղորդաձողերի անջա-

տումների և վնասվածքների բնութագրական դեպքեր. 

անջատված անջատիչները սևացված են: 
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անձնակազմի գործողությունները պետք է ուղղված լինեն վնասված մասի 

հայտնաբերման և բաժանման խնդրին, որպեսզի հնարավոր լինի հավա-

քական հաղորդաձողերը լարման տակ դնել և վերականգնել բեռի սնումը: 

Տվյալ հավաքական հաղորդաձողերի համակարգի մյուս բոլոր անջատիչ-

ների անջատման դեպքում չանջատված անջատիչը հայտնաբերվում է 

անհատական ազդանշանային լամպի միջոցով: Այս պարագայում անձ-

նակազմը պետք է փորձի անջատել անջատիչը կառավարման վահանից: 

Եթե դա լինի անհաջող, անհրաժեշտ է ստուգել տվյալ հավաքական հա-

ղորդաձողերի համակարգի մյուս միացությունների անջատիչների իրա-

կան անջատումը, այնուհետև ապաբլոկավորել և անջատել այն միացու-

թյան հաղորդաձողային բաժանիչները, որի անջատիչը չէր անջատվել: 

Նշված գործողություններն ավարտելուց հետո ցանկացած տարանցիկ 

գծերով հավաքական հաղորդաձողերին լարում է մատուցվում, իսկ գծե-

րում լարման բացակայության դեպքում այն վերականգնվում է հաղորդա-

ձողերը միացնող կամ սեկցիոն անջատիչի միացումով: Սպառիչների 

էլեկտրամատակարարումը վերականգնվում է փակուղային սնման սխե-

մայով: Հետագա բոլոր գործողությունները կատարվում են կարգավարի 

կարգադրությամբ` եթե անձնակազմին չի թույլատրված տարանցիկ գծե-

րի միացումը: 

Հավաքական հաղորդաձողերի անջատումը ԱԱՊՍ-ի գործարկմամբ 

հնարավոր է նաև այն դեպքում, երբ կ.մ. ունեցող միացության անջատիչը 

աշխատում է ժամանակի հապաղումով:Նման դեպքում ազդանշանը 

կազդարարի տվյալ հավաքական հաղորդաձողերի համակարգի բոլոր 

միացությունների անջատիչների անջատումը: Անջատումը երկարածգող 

անջատիչը հայտնաբերում են պաշտպանության գործարկման ցուցանա-

կի դիրքով: Ստեղծված վթարային իրավիճակում անձնակազմի գործողու-

թյունները վերը նշվածից տարբերվում են միայն նրանով, որ առաջին 

հերթին պետք է վերականգնվի ենթակայանի սխեման, որից հետո վնաս-

ված անջատիչը կարող է դուրս բերվել նորոգման: 
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9.2. 3. ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱՁՈՂԵՐԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ ՀԴՊ-Ի ԵՎ 

ԱԱՊՍ-Ի ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՄԲ 
 

Հավաքական հաղորդաձողերի համակարգերից որևէ մեկի վրա տեղի 

ունեցած կարճ միացման դեպքում (կետ կ.մ.4 նկ.9.1 )` ՀԴՊ-ի ամբողջ 

լրակազմի հոսանքի ռելեների միջոցով, նախ պետք է անջատվի հաղոր-

դաձողային միացուցիչի անջատիչը, իսկ հետո` ՀԴՊ-ի ընտրողական 

լրակազմով` հավաքական հաղորդաձողերի վնասված տեղամաս պարու-

նակող համակարգի միացությունների անջատիչները: Եթե հաղորդաձո-

ղային միացուցիչի անջատիչը մերժում է անջատումը, ապա ԱԱՊՍ-ի 

գործարկմամբ անջատվում է մյուս` հավաքական հաղորդաձողերի 

չվնասված համակարգի անջատիչները: Այդպիսով, հավաքական հաղոր-

դաձողերի երկու համակարգում էլ լարումը վերանում է: Փորձը ցույց է 

տալիս, որ ԲՍ լարման լրիվ բացակայության դեպքում նպատակահար-

մար է լարում մատուցել հավաքական հաղորդաձողերի յուրաքանչյուր 

համակարգին առանձին` անջատելով հաղորդաձողերի միացուցիչ (սեկ-

ցիոն) անջատիչը: Ուստի տվյալ վթարային իրավիճակում անձնակազմը 

պետք է փորձի անջատել հաղորդաձողային միացուցիչի անջատիչը` հե-

ռագործ կամ դրա տեղակայման տեղից: Եթե այդ գործողությունը ոչ մի 

արդյունք չի տալիս, անհրաժեշտ է ապաբլոկավորել և անջատել ՀՁՄԱ 

(հաղորդաձողային միացուցիչի անջատիչ) հաղորդաձողային բաժանիչ-

ները` նախապես ստուգելով բոլոր տարանցիկ շղթաների անջատիչների 

անջատված վիճակը: 

Վթարի հետագա վերացումը պետք է կատարվի այն հաշվարկով, որ 

հավաքական հաղորդաձողերի մի համակարգը վնասվելու դեպքում այն 

անջատվի ՀՁԴՊ-ի գործարկմամբ, իսկ մյուսը անջատվի ԱԱՊՍ-ի գործարկ-

մամբ` եթե ՀՁՄԱ-ը չգործի, որը հիմա դուրս է բերված սխեմայից հետևա-

բար այս հավաքական հաղորդաձողերի համակարգը կլինի ուղղված: 
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9.2.4. ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱՁՈՂԵՐԻ ԱՆՋԱՏՈՒՄԸ ՀՁԴՊ-Ի ԿԱՄ 

ԱԱՊՍ-Ի ՄԵՐԺՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ 
 

Առանձին աշխատող հավաքական հաղորդաձողերի երկու համա-

կարգով ենթակայաններում (ՀՁՍԱ`հավաքական հաղորդաձողերի միջ-

սեկցիոն անջատիչը անջատված) վնասվածքի դեպքում (կետ կ.մ.5 նկ.9.1 

բ) և ՀՁԴՊ-ի մերժման ժամանակ` կարճ միացումը պարունակող տեղա-

մասը կանջատվի անջատիչներով, որոնք տեղակայված են էլեկտրական 

շղթաների հակադիր ծայրերում. նման դեպքում գծերում կգործեն պա-

հուստային (դիստանցիոն) պաշտպանություններ, իսկ կապի տրանսֆոր-

մատորներում պահուստային առավելագույն հոսանքի պաշտպանու-

թյունները: Ենթակայանում, որտեղ տեղի է ունեցել կարճ միացում՝ ոչ մի 

գծային անջատիչ  չի անջատվի: Տարանցիկ գծերի ամպերմետրերով կա-

րելի է հետևել հոսանքի տատանումներին: 

Համանման վթարային իրավիճակ տեղի կունենա միացություննե-

րում կարճ միացման ժամանակ (կետ կ.մ.6 նկ.2 բ) և նրա անջատիչի 

չգործելու դեպքում` ԱԱՊՍ-ի մերժման (բացակայության) պատճառով: 

Երկու դեպքում էլ անձնակազմը պետք է իրականացնի ցուցչային ռելեի, 

ռելեական պաշտպանության և ավտոմատ սարքերի զննում: 

Եթե պաշտպանության աշխատանքների վերլուծությունը և վնաս-

վածքի տեսանելի հայտանիշները (հոսանքի տատանումներ, բռնկումներ, 

ԲՍ-ում ծուխ) ոչ մի արդյունք չտան` անձնակազմն այդ մասին տեղեկաց-

նում է կարգավարին և այնուհետև` գործում նրա հրահանգներով: 

Իսկ եթե պաշտպանության վերլուծության շնորհիվ բացահայտվի 

որևէ միացության անջատիչի չանջատվելը` պետք է փորձել անջատել 

այդ անջատիչը, ապա տեղի ունեցածի ու կատարած գործողությունների 

մասին տեղեկացնել կարգավարին, և այնուհետև գործել նրա հրա-

հանգներով: 

Դժվար չէ նկատել, որ այս վթարային իրավիճակներում անձնակազ-

մին հետագա ինքնուրույն գործունեության համար ոչ մի երաշխիք չի 

տրվում, քանի որ վթարի զարգացումը դուրս է գալիս մի ենթակայանի 

սահմաններից, և դրա վերացման համար անհրաժեշտ է ավելի մեծ ծա-

վալի տեղեկատվութուն ստանալ, քան ուներ ենթակայանի անձնակազմը: 
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Ինչ վերաբերում է սպառիչների էլեկտրամատակարարման վերականգն-

մանը` երբ նրանց մոտ բացակայում է լարումը, և ՊԱՄ-ի սարքվածքը 

մերժվում է ցածր լարման կողմից, ապա այն պետք է ապահովվի ձեռքով 

պահուստային սնման աղբյուրից կամ բեռը սնող տրանսֆորմատորների 

փոխմիացմամբ` մյուս, աշխատող հավաքական հաղորդաձողերի համա-

կարգին: 
 

9.2.5. ԼԱՐՄԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՂՈՐԴԱՁՈՂԵՐԻ ՎՐԱ 
 

Էներգահամակարգում վթարի ժամանակ մի շարք ենթակայաննե-

րում կարող է լարումը վերանալ: Հնարավոր է, նաև, որ ենթակայանում ոչ 

մի անջատիչ չանջատվի և ելքային ռելեական պաշտպանության ոչ մի 

ցուցանակ չգործի: Այդ դեպքում տեղի ունեցածի մասին անհրաժեշտ է 

հայտնել կարգավարին և սպասել էներգահամակարգից լարման հայտն-

վելուն: Տվյալ դեպքում ոչ մի անջատիչ, այդ թվում, նաև սպառման գծերի 

անջատիչները, պետք չէ անջատել, որպեսզի չզրկվենք` բոլոր սպառիչնե-

րին միանգամից լարում տալու հնարավորությունից: Լարման հայտնվե-

լու ժամանակ` անհրաժեշտ է ստուգել բեռը տարանցիկ գծերում և այդ 

մասին հայտնել կարգավարին: 

Ենթակայանին ամբողջությամբ լարում տալու կարգավարի անհաջող 

փորձերից հետո, ակներևաբար, հետևում է հրահանգ` ԲՍ-ն անջատիչնե-

րի մի մասի կամ բոլորի անջատման առումով: Դրանից հետո լարումը 

հաղորդաձողերին կտրվի միայն մեկ գծով, և այնուհետև հաջորդաբար 

կմիացվեն մյուս միացությունների անջատիչները: Եթե որևէ անջատիչի 

միացման ժամանակ հայտնաբերվի կարճ միացում` անհրաժեշտ է անմի-

ջապես անջատել այդ անջատիչը` չսպասելով պաշտպանության գոր-

ծարկմանը: Հետագայում կարելի է եզրակացնել, որ այդ անջատիչի 

պաշտպանության կամ շարժաբերի աշխատանքի մերժումն էր հենց լար-

ման վերանալու պատճառը: 
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9.3. ԱՄԲԱՐՁԻՉՆԵՐԻ ՎՐԱ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ 1000 Վ-ԻՑ ԲԱՐՁՐ ԼԱՐՄԱՆ 

ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
 

Ամբարձիչների վրա տեղադրված 1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկ-

տրասարքավորումները պետք է իրագործվեն արտադրողի տեխնիկական 

պայմաններին համապատասխան: Ամբարձիչների գլխավոր հպանվակ-

ների հատվածավորում, լուսային ազդանշանում և նորոգման տարածք-

ների սարքվածքներ չեն պահանջվում: Գլխավոր հպանվակների և ամ-

բարձչի միջև լուսանցիկ հեռավորությունը հորիզոնական հարթության 

վրա պետք է լինի 1,5 մ-ից ոչ պակաս: Եթե գլխավոր հպանվակները տե-

ղադրված են ամբարձչի հարթակների վերևում, որոնց վրա ամբարձչի շա-

հագործման ժամանակ կարող են գտնվել մարդիկ, հպանվակները պետք 

է տեղադրվեն հարթակի մակարդակից 3 մ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ, 

իսկ հարթակը վերևից պետք է ծածկված լինի ցանցապատնեշով: Գլխա-

վոր հպանվակների հոսանահանիչների տեղակայման հարթակը պետք է 

ունենա ցանկապատում՝ դռնակով կամ ելանցքով: Հեռավորությունը 

գլխավոր հպանվակներից մինչև այդ հարթակը, հորիզոնական հարթու-

թյան վրա, պետք է լինի 0,7 մ-ից ոչ պակաս: Գլխավոր հպանվակների հո-

սանքահանիչների կոնստրուկցիան պետք է հնարավորություն տա հպա-

նվակներից դրանց բաժանման (հեռացման) համար. ընդ որում, անջատի-

չից առաջ բաժանիչ տեղակայելը պարտադիր չէ: Հպանվակների և դրան-

ցից հեռացված հոսանքահանիչների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 

0,7 մ-ից ոչ պակաս: Հոսանքահանիչների շարժաբերը պետք է ունենա՝ 

դրանց հեռացված վիճակում կողպեքով փակելու հարմարանք, ինչպես 

նաև ցուցանակ՝ <<Միացված է>>, <<Անջատված է>>: Գլխավոր հպանվակ-

ների աշխատանքային հոսանքների, տրանսֆորմատորի պարապ ըն-

թացքի հոսանքի և 1000 Վ-ից բարձր լարման էլեկտրաշարժիչների միա-

ցում-անջատումը հոսանքահանիչների միջոցով չի թույլատրվում: Ամ-

բարձիչի վրա բարձր լարման կողմից պետք է տեղադրված լինի անջա-

տիչ՝ որը նախատեսված է աշխատանքային հոսանքի անջատման հա-

մար: Տրանսֆորմատորի բարձր լարման կողմում թույլատրվում է միայն 

տեղադրել տրանսֆորմատորի պարապ ընթացքի հոսանքի անջատման 

համար նախատեսված փոխարկիչ սարք՝ ընդ որում, տրանսֆորմատորն 
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անջատելուց առաջ պետք է բարձր լարման կողմում նախապես անջատ-

վի ողջ բեռնվածքը: Հոսանահանիչների տեղակայման հարթակի դուռը, 

հոսանքահանիչների շարժաբերը և անջատիչը պետք է ունենան արգելա-

փակումներ, որոնք ապահովում են հետևյալ պահանջները.  

1) Հոսանքահանիչների շարժաբերի՝ հպանվակների բաժանման և 

դրանց միացման գործողությունը պետք է հնարավոր լինի միայն անջա-

տիչն անջատելուց հետո.  

2) Հոսանքահանիչների տեղակայման հարթակի դռան բացվելը պետք է 

հնարավոր լինի հպանվակներից հեռացված հոսանքահանիչների միայն 

ծայրագույն դիրքով անջատման դեպքում:  

3) Հոսանքահանիչների շարժաբերի աշխատանքը՝ դրանց հպանվակ-

ներին միացնելու  համար, պետք է հնարավոր լինի միայն հոսանքահա-

նիչների տեղակայման հարթակի դռան փակվելուց հետո:  

4) Անջատիչի միացումը պետք է հնարավոր լինի միայն հպանվակնե-

րին հոսանքահանիչների միացումից հետո, և հպանվակներից հոսանքա-

հանիչների՝ միայն մինչև ծայրագույն անջատման դիրք հեռացնելուց հե-

տո: Պետք է նախատեսված լինի հոսանքահանիչների բոլոր ֆազերն 

իրար հետ անջատելու և հողակցիչին միակցելու հնարավորություն: Նո-

րոգման աշխատանքներ կատարելու համար ամբարձիչը պետք է ունենա 

380/220 Վ-ից ոչ բարձր եռաֆազ լարմամբ էլեկտրամատակարարում: 

Բաց երկնքի տակ ամբարձիչների տեղակայման դեպքում պետք է` 

1) Գլխավոր հպանվակները պաշտպանված լինեն մթնոլորտային 

գերլարումներից և դրանց կոնստրուկցիաները հողակցված լինեն ՝ ՀՀ կա-

ռավարության 2007 թվականի հուլիսի 12-ի «Էլեկտրական էներգիայի հա-

ղորդաբաշխման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատե-

լու մասին» N 961-Ն որոշմամբ հաստատված ՏԿ-ի 8-րդ գլխի պահանջնե-

րին համապատասխան: 

 2) Ամբարձիչի վրա տեղակայված լինեն 1000 Վ-ից բարձր լարման 

տրանսֆորմատոր և էլեկտրաշարժիչներ: 
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9.4. ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ  

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

Էլեկտրասարքավորումների անվտանգության ընդհանուր պահանջները 

 

Պահանջի բովանդակությունը 

1. Էլեկտրասարքավորումների վրա և (կամ) շահագործման փաստա-

թղթերում պետք է նշված լինի դրանց անվտանգ տեղակայման, շահա-

գործման և օգտահանման համար անհրաժեշտ և բավարար տեղեկա-

տվություն: 

2. Էլեկտրասարքավորումները պետք է ունենան շահագործման պայ-

մաններին համապատասխանող էլեկտրահարումից պաշտպանության 

(0, 01, I, II կամ III) դասեր և կոշտ առարկաներից ու խոնավությունից 

պաշտպանության «IP աստիճան:  

3. Էլեկտրասարքավորումների կառուցվածքը պետք է բացառի հո-

սանքակիր մասերի հետ անձնակազմի շփումը: 

4. Անվտանգ շահագործման համար նորմալ և աշխատանքային ջեր-

մաստիճանում, ինչպես նաև խոնավության պայմաններում, որի մակար-

դակը չի գերազանցում աշխատանքի շահագործման ժամանակ նորմա-

վորված պահանջները, էլեկտրասարքավորումների էլեկտրական կայու-

նությունը և մեկուսացման դիմադրությունը պետք է լինեն բավարար, իսկ 

հոսանքի կորուստը չպետք է լինի նորմավորված չափից ավելի: 

5. Ճիշտ շահագործման և համապատասխան տեխնիկական սպա-

սարկման պայմաններում ծառայության ժամկետների ընթացքում պետք է 

ապահովվի էլեկտրասարքավորումների բնութագրերի կայունությունը: 

6. Ներքին հաղորդագծերը, սնուցման աղբյուրին միացումը, արտա-

քին ճկուն քուղերը և արտաքին լարերի սեղմակները պետք է ապահովեն 

էլեկտրասարքավորումների հուսալի և անվտանգ շահագործումը: 

7. 01 և 1 դասերի էլեկտրասարքավորումների մատչելի մետաղական 

մասերը պետք է մշտապես հուսալի հողակցված լինեն: 

8. Կոմպլեկտավորող արտադրատեսակները չպետք է ազդեցություն 

ունենան էլեկտրասարքավորումների անվտանգ շահագործման վրա: 
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9. Էլեկտրասարքավորումներն արտաքին ազդող գործոնների նկատ-

մամբ պետք է ունենան համապատասխան կայունություն՝ նախատեսված 

պայմաններում շահագործման և պահման համար: 

10. Շահագործման ժամանակ էլեկտրասարքավորումները պետք է 

լինեն մեխանիկապես ամուր և կայուն: Էլեկտրասարքավորումների շար-

ժական մասերը պետք է տեղակայված կամ պարսպված լինեն այնպես, որ 

նորմալ շահագործման պայմաններում ապահովվի անձնակազմի բավա-

րար պաշտպանությունը վնասվածքներից: 

11. Էլեկտրասարքավորումները պետք է ունենան շահագործման 

պայմաններին համապատասխանող մաշակայունություն, որը պետք է 

ապահովի դրանց անվտանգ կիրառումն ըստ նշանակության: 

12. Էլեկտրասարքավորումները նորմալ պայմաններում չպետք է գե-

րազանցեն տաքացման թույլատրելի նորմերը և անձնակազմի համար 

դառնան վտանգավոր: 

13. Էլեկտրասարքավորումները նորմալ շահագործման պայմանների 

ապահովման դեպքում պետք է լինեն հրդեհանվտանգ: Էլեկտրասարքա-

վորումներում կիրառվող ոչ մետաղական նյութերը պետք է լինեն բավա-

րար ջերմակայուն, հրակայուն և շավղակայուն: 

14. Էլեկտրասարքավորումները չպետք է լինեն վնասակար ճա-

ռագայթումների և թունավոր նյութերի անջատման աղբյուր: 

15. Էլեկտրասարքավորումների շահագործման ժամանակ առաջա-

ցող թրթռաձայնային ազդեցությունը չպետք է գերազանցի մարդու և 

շրջակա միջավայրի վրա վնասակար ազդեցության թույլատրելի մակար-

դակը: 
  

9.4.1. ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ ԱՆՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Էլեկտրասարքավորումները պետք է նախագծված լինեն այնպես, որ 

ունենան լարման տակ գտնվող մասերի էլեկտրական հոսանքից անհրա-

ժեշտ պաշտպանություն և ձեռքով կատարվող գործողություններ (ինչպի-

սիք են՝ սնուցման լարման կարգավորումը կամ սնուցման տեսակի փո-

փոխումը, հալուն ներդիրների և ցուցասարքերի լուսատու տարրերի փո-
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խարինումը, արտաշարժ մասերով գործողության կատարումը) իրենց մեջ 

չկրեն էլեկտրական հոսանքից առաջացող վտանգ: 

1. Անվտանգ գերցածր լարման շղթաների և մատչելի մասերի վերա-

բերյալ պահանջները 

Անվտանգ գերցածր լարման շղթաներում լարումը, ինչպես շահա-

գործման պայմաններում շոշափման համար պետք է լինի անվտանգ: 

Չպետք է լինի էլեկտրահարման ռիսկ՝ մատչելի մասերից կամ այն մասե-

րից, որոնք կարող են դառնալ մատչելի (օրինակ, կափարիչը ձեռքով հա-

նելուց հետո): 

2. Հոսանքի սահմանափակումով շղթաներին ներկայացվող պա-

հանջները  

Հոսանքի սահմանափակումով շղթաները պետք է ունենան այնպիսի 

կառուցվածք, որ էլեկտրասարքավորումների համար նախատեսված շա-

հագործման պայմաններում և դրանց մասնակի վնասվելու դեպքում չգե-

րազանցեն թույլատրելի սահմանափակումները: 

3. Ցանցային սնուցման աղբյուրների անվտանգությունը  

Փոփոխական հոսանքի սնուցման ցանցից աշխատող սահմանափակ 

հզորությամբ ցանցային սնուցման աղբյուրը կամ սահմանափակ հզորու-

թյամբ կուտակչային աղբյուրը, որը բեռնվածքի սնուցման ժամանակ լից-

քավորվում է փոփոխական հոսանքի սնուցման ցանցից, իր կազմում 

պետք է ունենա մեկուսացնող տրանսֆորմատոր: 

3. Պաշտպանական հողակցումը 

 Հողակցման պաշտպանական արտանցիչները պետք է լինեն մատչելի 

և մակնշված համապատասխան ձևով: Պաշտպանական հողակցման 

հաղորդիչների և սեղմակների դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 

դիմադրության հաշվարկային արժեքները, և պետք է դիմանան 

համապատասխան հոսանքին: 

4.Պաշտպանությունը գերբեռնման հոսանքից  

Առաջնային շղթաներում գերբեռնման հոսանքից, կարճ միակցումից, 

հողակցումից պաշտպանությունը պետք է լինի էլեկտրասարքավորում-

ների կազմում: 
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6. Պաշտպանական բլոկավորումը 

Նորմալ պայմաններում վտանգ ներկայացնող տեղերում, որտեղ 

թույլատրված չէ օպերատորի մուտքը, պետք է տեղակայված լինեն 

պաշտպանական բլոկավորումներ: Այն դեպքերում, երբ այդ պահանջը 

հնարավոր չէ կատարել, պետք է նշված լինեն անվտանգության վերաբեր-

յալ ցուցումները: 

7. Էլեկտրական մեկուսացումը 

Շահագործման կանխատեսելի պայմաններում մեկուսացնող նյութե-

րը պետք է ապահովեն էլեկտրական, ջերմային և մեխանիկական ամրու-

թյուն: Մեկուսացման համար չպետք է օգտագործվեն խոնավածուծ նյու-

թեր, ինչպես նաև ասբեստ կամ բնական ռետին պարունակող նյութեր: 

8. Բացակները և կորստի ուղիները  

Բացակների չափերը պետք է լինեն այնպիսիք, որ անցումային գործ-

ընթացներից առաջացող գերլարումները, որոնք կարող են ազդել էլեկ-

տրասարքավորումների վրա, և լարման գագաթնակետային արժեքը, որը 

կարող է առաջանալ սարքավորման մեջ, չհանգեցնեն բացակի ծակմանը: 

Կորստի ուղիների չափերը պետք է լինեն այնպիսիք, որ տվյալ աշխա-

տանքային լարման և աղտոտվածության աստիճանի համար չլինի կայ-

ծային մակածածկում, կամ չկատարվի մեկուսացման խախտում (շավ-

ղում): 

9. Էլեկտրահաղորդագծերը և միացումները 

Ներքին հաղորդալարերի և միացման մալուխների լայնական 

կտրվածքի մակերեսը պետք է համապատասխանի էլեկտրասարքավո-

րումների աշխատանքի ընթացքում դրանցով անցնող թույլատրելի երկա-

րատև հոսանքին: Այդ պարագայում պետք է բացառվի հաղորդչի առավե-

լագույն թույլատրելի ջերմաստիճանի գերազանցումը՝ պահպանելով դրա 

աշխատունակությունը: Հաղորդալարերը պետք է պաշտպանված լինեն 

էլեկտրասարքավորումներով պայմանավորված մեխանիկական վնա-

սումից (սուր եզրեր, շարժական մասեր, ձգվածություն, ամրակցման ամ-

րություն և այլն): Պտուտակային միացումները պետք է ապահովեն հու-

սալի էլեկտրական հպում՝ էլեկտրասարքավորումների ծառայության ամ-

բողջ ընթացքում: 
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10. Միացումը փոփոխական հոսանքի ցանցին 

Միացման միջոցները (չհանվող  քուղեր, սեղմակներ, սարքային և 

մալուխային ներանցիչներ) պետք է ապահովեն անվտանգ և հուսալի 

միացում փոփոխական հոսանքի ցանցին և պաշտպանական հողակց-

մանը: 

11. Անջատումը փոփոխական հոսանքի ցանցից 

Մշտապես միացված էլեկտրասարքավորումները պետք է ունենան 

բազմաբևեռային ցանցային անջատիչ: Անջատող սարքվածքը կամ սարք-

վածքները պետք է ապահովեն սպասարկման ժամանակ փոփոխական 

հոսանքի ցանցից էլեկտրասարքավորումների անջատման հնարավորու-

թյունը: 

12. Ֆիզիկական կայունությունը 

Շահագործման նորմալ պայմաններում էլեկտրասարքավորումները 

և դրանց առանձին բլոկները չպետք է կորցնեն իրենց ֆիզիկական կայու-

նությունը մինչև այն աստիճան, որը կարող է վտանգել անձնակազմին: 

Կայունությունը պետք է ապահովվի նաև էլեկտրասարքավորումներն 

առաքման լրակազմի մեջ ոտքերի կամ տակդիրի վրա տեղակայման ժա-

մանակ:  

13. Մեխանիկական ամրությունը  

Էլեկտրասարքավորումները պետք է ունենան համապատասխան 

մեխանիկական ամրություն և նախագծված լինեն այնպես, որ շահագործ-

ման ընթացքում դիմակայեն հնարավոր ազդեցություններին, ինչպես նաև 

մնան անվտանգ՝ նույնիսկ հնարավոր անզգույշ վերաբերմունքի դեպքում: 

Կցաձողեր ունեցող ցանցային խրոցի ձևով նախագծված էլեկտրասարքա-

վորումները, որոնք նախատեսված են վարդակի մեջ մտցնելու համար, 

այդ վարդակի բներում չպետք է ստեղծեն չափից ավելի մեխանիկական 

լարվածություն:  

14. Էլեկտրասարքավորումների կառուցվածքը 

Էլեկտրասարքավորման կառուցվածքը չպետք է ունենա անձնակազ-

մի համար վտանգ ներկայացնող սուր եզրեր և անկյուններ: Շահագործ-

ման պայմաններում պետք է բացառվեն կառավարման բոլոր մասերի 

(կոթեր, կոճակներ, բռնակներ, լծակներ) թուլացման հնարավորությունը: 
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Ցանկացած հաղորդալարի, պտուտակի, մանեկի, տափօղակի, զսպանա-

կի և այլ նմանատիպ մասերի թուլացումը կամ անջատումը չպետք է 

վտանգ առաջացնի մարդու կյանքին և առողջությանը: Օգտագործվող 

խրոցները և վարդակները պետք է բացառեն սխալ կցորդման հնարավո-

րությունը: Էլեկտրասարքավորումներում տաքացող տարրերը պետք է 

պաշտպանված լինեն այնպես, որ աշխատանքի նորմալ պայմանների 

խախտման դեպքում կանխվի հրդեհի առաջացման վտանգ: Ապակու 

ջարդման դեպքում` բացառությամբ կինեսկոպների, պետք է բացառվի 

դրա բեկորներով մարդու վնասումը: Մարտկոցներ պարունակող էլեկ-

տրասարքավորումները պետք է նախագծված լինեն հրդեհի, պայթյունի 

կամ քիմիական արտահոսքի առաջացման ռիսկի նվազեցման հաշվար-

կով, աշխատանքի նորմալ պայմաններում և էլեկտրասարքավորումների 

մասնակի վնասվածքից հետո: Բացառապես սնուցման աղբյուրից սնուց-

վող ապարատն արտադրողի կողմից պետք է նախագծված լինի այնպես, 

որ սնուցման հատուկ աղբյուրը հնարավոր չլինի փոխարինել ընդհանուր 

նշանակության սնուցման աղբյուրով, առանց դրա փոփոխման: Էլեկտրա-

սարքավորումների կառուցվածքը պետք է` 

ա) բացառի վնասակար նյութերի վտանգավոր խտության հնարավոր 

առաջացումը, 

բ) բացառի աշխատանքային նորմալ պայմաններում, պահման, 

լցման կամ դատարկման դեպքում ավելցուկային ճնշման, խտացման, գո-

լորշիացման, գերլցման արտահոսքի կամ քայքայման հետևանքով վտան-

գի առաջացումը, 

գ) ապահովի մարդու պաշտպանությունն իոնացնող, ուլտրամանու-

շակագույն և լազերային ճառագայթման ազդեցություններից: 

15. Վտանգավոր շարժուն մասերը  

Էլեկտրասարքավորումների շարժուն մասերը, որոնք կարող են լինել 

մարդուն հասցված վնասվածքի հնարավոր պատճառ, պետք է տեղադր-

վեն, պարսպվեն և պաշտպանվեն այնպես, որ ապահովեն հնարավոր 

վնասվածքներից անձնակազմի անհրաժեշտ պաշտպանությունը: 
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16. Ջերմային ռեժիմների նկատմամբ պահանջները 

Էլեկտրասարքավորումների նախատեսված շահագործման ընթաց-

քում դրանց ոչ մի մասը չպետք է տաքանա թույլատրելի սահմանային 

ջերմաստիճանից բարձր: Էլեկտրասարքավորումներում օգտագործվող 

նյութերը պետք է ընտրվեն այնպես, որ նորմալ ծանրաբեռնվածությամբ 

աշխատանքի ժամանակ ջերմաստիճանը չգերազանցի անվտանգ արժե-

քը: Ցանցին միացված մանրակները պահող մեկուսացնող նյութը պետք է 

լինի ջերմակայուն: Բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում աշխատող 

բաղկացուցիչ մասերը պետք է լինեն հուսալի պարսպված կամ առանձ-

նացված, որպեսզի չառաջացնեն հարակից նյութերի և բաղկացուցիչ մա-

սերի գերտաքացում: 

17. Հրակայունությունը 

Պետք է բացառվի հրդեհի առաջացման և կրակի տարածման վտան-

գը, ինչպես էլեկտրասարքավորումների մեջ, այնպես էլ դրանցից դուրս` 

հրդեհի տարածումը սահմանափակող համապատասխան նյութերի, 

բաղկացուցիչ մասերի, կառուցվածքների և հակահրդեհային պատյաննե-

րի օգտագործման միջոցով: 

18. Հպման հոսանքը 

Էլեկտրասարքավորումների կառուցվածքը պետք է լինի այնպիսին, 

որ շահագործման ժամանակ ոչ հպման հոսանքը, ոչ էլ պաշտպանական 

հողակցման հաղորդչի հոսանքը մարդու կյանքի և առողջության համար 

վտանգ չստեղծեն՝ հնարավոր կլիմայական գործոնների ազդեցությունից: 

19. Խոնավության, ջերմաստիճանի և այլ կլիմայական գործոնների 

ազդեցությունը  

Էլեկտրասարքավորումների անվտանգությունը չպետք է խախտվի 

խոնավության, ջերմաստիճանի և այլ կլիմայական գործոնների ազդեցու-

թյուններից, որոնք կարող են առաջանալ շահագործման ժամանակ: 

20. Գերլարուն, կարճ միացման հոսանք 

Մատչելի մասերի կամ դրանց միացված մասերի միակցման հոսանք-

ների ազդեցությունը և մարդու կյանքի համար վտանգավոր մասերի միջև 

մեկուսացումը պետք է դիմանա անցումային գործընթացներով պայմա-

նավորված գերլարմանը կամ կարճ միակցման հոսանքին: Կայծային 
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պարպիչները, որոնք նախատեսված են գերլարումից պաշտպանելու հա-

մար, չպետք է հանդիսանան հրդեհի կամ այլ վտանգի աղբյուր: 

21. Անսարքության պայմանները 

Էլեկտրահարումից պաշտպանությունը պետք է ապահովված լինի 

նաև այն դեպքում, երբ էլեկտրասարքավորումներն աշխատում են ան-

սարքության պայմաններում: Երբ էլեկտրասարքավորումներն աշխա-

տում են անսարքության պայմաններում, դրանց ոչ մի մասը չպետք է տա-

քանա մինչև այն ջերմաստիճանը, որ էլեկտրասարքավորումների մոտա-

կայքում ստեղծվի հրդեհի առաջացման վտանգ, կամ առաջացող չափից 

ավելի ջերմության պատճառով դրանց անվտանգությունը ցածր իջնի 

թույլատրելի սահմանային մակարդակից: 

22. Բաղկացուցիչ մասերը 

Ռեզիստորները, որոնց կարճ միակցումը կամ խզումն անսարքու-

թյան պայմաններում աշխատանքի ժամանակ առաջացնում են անվտան-

գության պահանջների խախտում, ինչպես նաև ցանցային անջատիչների 

հպակների միջև արանքները շունտավորող ռեզիստորները, գերբեռնվա-

ծության ռեժիմում պետք է ունենան բավարար կայուն դիմադրության 

արժեք: Կոնդենսատորները և ինդուկտիվությունները, որոնց անսարքու-

թյունը կառաջացնի անվտանգության պահանջների խախտում և կստեղ-

ծի էլեկտրական հոսանքից առաջացող վտանգ պետք է դիմանան համա-

պատասխան փորձարկումներին: Պաշտպանական սարքերը և անջատիչ-

ները պետք է օգտագործվեն ըստ իրենց անվանական արժեքների, և 

պետք է դիմանան համապատասխան փորձարկումներին: Էլեկտրաշար-

ժիչները պետք է նախագծվեն այնպես, որ երկարատև նորմալ շահա-

գործման պայմաններում նվազեցվի մեխանիկական կամ էլեկտրական 

անսարքությունների հավանականությունը, որոնք կարող են հանգեցնել 

անվտանգության մակարդակի իջեցմանը: Մեկուսացումը չպետք է 

վնասվի, իսկ հպակները և միացումները տաքացման և թրթռման 

ժամանակ չպետք է խախտվեն: 

Էլեկտրասարքավորումների բաղկացուցիչ մասերը կոմպլեկտավորող 

արտադրատեսակները պետք է համապատասխանեն պահանջներին: 
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Էլեկտրասարքավորումների նորմալ բեռնվածքի դեպքում սպառվող 

հոսանքի կայունացած արժեքը չպետք է գերազանցի անվանական արժե-

քի 10 տոկոսը: Ձեռքի էլեկտրասարքավորումների անվանական լարումը 

չպետք է գերազանցի 250 Վ-ը:  
 

9.5.  ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱԿՆՇՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

Էլեկտրասարքավորումները պետք է ունենան համապատասխան 

մակնշում, որը պետք է նշված լինի դրանց վրա և (կամ) շահագործման 

փաստաթղթերում: Էլեկտրասարքավորումների վրա մակնշվածքը պետք 

է լինի ընթեռնելի, չջնջվող, երկարակյաց և զետեղված լինի մատչելի տե-

ղում: Շահագործման փաստաթղթերում պետք է նշված լինի անհրաժեշտ 

և բավարար տեղեկատվություն՝ էլեկտրասարքավորումների անվտանգ 

տեղադրման, շահագործման, փոխադրման, պահման և ոչնչացման վե-

րաբերյալ: Էլեկտրասարքավորումների մակնշումը պետք է պարունակի 

հիմնական և լրացուցիչ տվյալները. 

ա) Հիմնական տվյալներ.արտադրատեսակի անվանումը, տեսակը, 

մոդելը, վերափոխակը (մոդիֆիկացիան), արտադրողի կամ մատակարա-

րի անվանումը, ապրանքային նշանը (առկայության դեպքում), արտա-

դրող երկրի անվանումը, նշանակության և հիմնական գործառական ցու-

ցանիշները` անվանական լարումը կամ անվանական լարումների ընդ-

գրկույթը, հոսանքի տեսակի պայմանական նշանը, եթե նշված չէ անվա-

նական հաճախությունը, էլեկտրահարումից պաշտպանության դասի 

պայմանական նշանը, պատյանով ապահովվող պաշտպանության աս-

տիճանը, սպառվող կամ օգտակար անվանական հզորությունը կամ ան-

վանական հոսանքը: 

բ) Անհրաժեշտության դեպքում կիրառվող լրացուցիչ տվյալներ` 

պտտման հաճախությունը, արտադրողականությունը, զանգվածը: 

Էլեկտրասարքավորումների շահագործման փաստաթղթերում 

տրվող տեղեկատվությունը պետք է լինի միանշանակ, ստույգ և ամբող-

ջական ու պարունակի հետևյալ հիմնական տվյալները` արտադրատե-

սակի անվանումը, տեսակը, մոդելը, վերափոխակը, արտադրողի կամ 
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մատակարարի անվանումը, ապրանքային նշանը (առկայության դեպ-

քում), արտադրողի և (կամ) վաճառողի գտնվելու վայրը, արտադրող 

երկրի անվանումը, էլեկտրասարքավորման հիմնական (կամ գործառա-

կան) նշանակությունը կամ կիրառման ոլորտը, հիմնական բնութագրերը, 

անվտանգ և արդյունավետ տեղադրման, շահագործման, փոխադրման, 

պահման, նորոգման, ոչնչացման կանոնները և պայմանները (անհրաժեշ-

տության դեպքում), արտադրողի երաշխիքային ժամկետը, արտադրանքի 

ծառայության ժամկետը: 

Էլեկտրասարքավորման աշխատանքի, տեղակայման, սպասարկ-

ման, փոխադրման կամ պահման ընթացքում, եթե անհրաժեշտ է առաջա-

ցող վտանգից խուսափելու համար ձեռնարկել հատուկ նախազգուշական 

միջոցներ, ապա արտադրողը պետք է մշակի անհրաժեշտ ցուցումներ և 

կցի էլեկտրասարքավորմանը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող կամ ներմուծվող 

էլեկտրասարքավորումների մակնշումը և կցվող փաստաթղթերը պետք է 

ձևակերպված լինեն հայերենով: 
 

9.6. ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
 

Ստանդարտի նշագիրը: Պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ սահ-

մանող ստանդարտի անվանումը 

ԳՕՍՏ 12.1.030 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների հա-

մակարգ.  

Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանական հողակցում, զրոյացում 

ԳՕՍՏ 12.1.035 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների հա-

մակարգ.  

Հպումային և աղեղային եռակցման սարքավորանք. Աղմուկի թույլա-

տրելի մակարդակներ և փորձարկման մեթոդներ 

ԳՕՍՏ 12.2.007.0 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների 

համակարգ.  

Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. անվտանգության ընդ-

հանուր պահանջներ. 
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ԳՕՍՏ 12.2.007.1 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների 

համակարգ.  

Մեքենաներ էլեկտրական պտտվող. Անվտանգության պահանջներ 

ԳՕՍՏ 12.2.007.2 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների 

համակարգ.  

Տրանսֆորմատորներ ուժային և ռեակտորներ էլեկտրական. Ան-

վտանգության պահանջներ 

ԳՕՍՏ 12.2.007.6 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների 

համակարգ.  

Ապարատներ էլեկտրական կոմուտացիոն մինչև 1000 Վ լարման հա-

մար. Անվտանգության պահանջներ 

ԳՕՍՏ 12.2.007.8 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների 

համակարգ.  

Սարքեր էլեկտրաեռակցման և պլազմային մշակման համար. Ան-

վտանգության պահանջներ 

ԳՕՍՏ 12.2.007.9 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների 

համակարգ.  

Էլեկտրաջերմային սարքավորանքի անվտանգություն. Մաս 1.  

Ընդհանուր պահանջներ 

ԳՕՍՏ 12.2.007.11 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների 

համակարգ.  

Կերպափոխիչներ էլեկտրաէներգիայի կիսահաղորդչային.  

Անվտանգության պահանջներ 

ԳՕՍՏ 12.2.007.12 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների 

համակարգ.  

Աղբյուրներ հոսանքի քիմիական. Անվտանգության պահանջներ 

ԳՕՍՏ 12.2.007.13 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների 

համակարգ.  

Լամպեր էլեկտրական. Անվտանգության պահանջներ 

ԳՕՍՏ 12.2.007.14 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների 

համակարգ.  

Մալուխներ և մալուխային արմատուր. Անվտանգության պահանջներ 
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ԳՕՍՏ 12.2.013.0 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների 

համակարգ.  

Մեքենաներ ձեռքի էլեկտրական. Անվտանգության ընդհանուր պա-

հանջներ և փորձարկման մեթոդներ 

ԳՕՍՏ 12.2.013.1(ԻԷԿ 745-2-1)Աշխատանքի անվտանգության ստան-

դարտների համակարգ.  

Ձեռքի էլեկտրական մեքենաներ. Գայլիկոնային մեքենաների ան-

վտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ 

ԳՕՍՏ 12.2.013.3(ԻԷԿ 745-2-3)Մեքենաներ ձեռքի էլեկտրական. Աշ-

խատանքային գործիքի պտտական շարժումով հղկող, սկավառակային 

հղկող և ողորկման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջ-

ներ և փորձարկման մեթոդներ 

ԳՕՍՏ 12.2.013.4(ԻԷԿ 745-2-4)Մեքենաներ ձեռքի էլեկտրական. Հար-

թահղկման ու ժապավենահղկման մեքենաների անվտանգության մաս-

նավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ 

ԳՕՍՏ 12.2.013.6(ԻԷԿ 745-2-6)Մեքենաներ ձեռքի էլեկտրական. Մուր-

ճերի և հորատիչների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փոր-

ձարկման մեթոդներ 

ԳՕՍՏ 12.2.013.8(ԻԷԿ 745-2-8)Աշխատանքի անվտանգության ստան-

դարտների համակարգ.  

Մեքենաներ ձեռքի էլեկտրական. Մկրատների անվտանգության 

մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ 

ԳՕՍՏ 12.2.013.14(ԻԷԿ 745-2-14)Աշխատանքի անվտանգության 

ստանդարտների համակարգ. Մեքենաներ ձեռքի էլեկտրական. Ռանդա-

ների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդ-

ներ 

ԳՕՍՏ 12.2.084(ԻՍՕ 6178)Մեքենաներ և սարքավորանք լվացքատնե-

րի և քիմմաքրման կազմակերպությունների համար. Անվտանգության 

ընդհանուր պահանջներ 

ԳՕՍՏ 12.2.092 Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների հա-

մակարգ.  
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Սարքավորանք էլեկտրամեխանիկական և էլեկտրատաքացման 

սննդի ապահովման ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների 

համար. Անվտանգության ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փոր-

ձարկման մեթոդներ 

ԳՕՍՏ 297 Մեքենաներ հպումային. Ընդհանուր տեխնիկական պայ-

մաններ 

ԳՕՍՏ ԻԷԿ 730-1 Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր կեն-

ցաղային և համանման նշանակման. Ընդհանուր պահանջներ և փոր-

ձարկման մեթոդներ 

ԳՕՍՏ 730-2-1 Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր կենցա-

ղային և համանման նշանակման. Կենցաղային էլեկտրասարքերի համար 

էլեկտրական կառավարող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պա-

հանջներ և փորձարկման մեթոդներ 

ԳՕՍՏ 839 Հաղորդալարեր չմեկուսացված օդային հաղորդագծերի 

համար.  

Տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 959 Մարտկոցներ կուտակչային կապարային մեկնարկչային 

12 Վ լարման ավտոտրակտորային տեխնիկայի համար. Ընդհանուր տեխ-

նիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 2402 Ներքին այրման շարժիչներով եռակցման ագրեգատներ.  

Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 2585 Անջատիչներ ավտոմատ արագագործ հաստատուն հո-

սանքի.  

Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 2746(ԻԷԿ 238)Կոթառներ պարուրակային էլեկտրական լամ-

պերի համար.  

Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 3698 Ռելեներ առավելագույն հոսանքի, պաշտպանական, 

ցածր լարման. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ 

ԳՕՍՏ 3699 Ռելեներ լարման, պաշտպանական, ցածր լարման. Ընդ-

հանուր տեխնիկական պահանջներ 
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ԳՕՍՏ 5651 Ապարատուրա ռադիոընդունիչ կենցաղային. Ընդհանուր 

տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 6851 Մարտկոցներ կուտակչային կապարային ոչ մեկնարկչա-

յին մոտոցիկլետների և մոտոռոլլեռների համար. Ընդհանուր տեխնիկա-

կան պայմաններ 

ԳՕՍՏ 7110 Լուսատուներ ձեռքի. Ընդհանուր տեխնիկական պայման-

ներ 

ԳՕՍՏ 7220 Զանգեր էլեկտրական կենցաղային. Ընդհանուր տեխնի-

կական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 7237 Կերպարափոխիչներ եռակցման. Ընդհանուր տեխնիկա-

կան պայմաններԳՕՍՏ 8213 Հալվող էլեկտրոդով աղեղային եռակցման 

ավտոմատներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 11152 Ռելեներ պաշտպանական միջանկյալ և ցուցիչ ցածր 

լարման. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ 

ԳՕՍՏ 12434 Ապարատներ կոմուտացման ցածր լարման. Ընդհանուր 

տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 13268 Էլեկտրատաքացուցիչներ խողովակաձև. Ընդհանուր 

տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 13540 Բլոկներ սնուցման, կայունացված ցածր լարման 591 տի-

պի էլեկտրոնային ապարատուրայի համար. Ընդհանուր տեխնիկական 

պայմաններ 

ԳՕՍՏ 14087 Էլեկտրասարքեր կենցաղային. Ընդհանուր տեխնիկա-

կան պայմաններ 

ԳՕՍՏ 14254(ԻԷԿ 529)Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության 

աստիճաններ (IP կոդ) 

ԳՕՍՏ 14255(ԻԷԿ 144)Ապարատներ էլեկտրական մինչև 1000 Վ լար-

ման. Թաղանթներ.  

Պաշտպանության աստիճաններ 

ԳՕՍՏ 14651 Էլեկտրոդակալներ ձեռքի աղեղային եռակցման համար. 

Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 14705 Էլեկտրաեռոցներ սուզվող կենցաղային. Ընդհանուր 

տեխնիկական պայմաններ 
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ԳՕՍՏ 14933 Ագրեգատներ օդածծիչ կենցաղային փոշեկուլների հա-

մար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 16120 Ռելեներ ժամանակի. Ընդհանուր տեխնիկական պայ-

մաններ 

ԳՕՍՏ 16264.0 Մեքենաներ էլեկտրական փոքր հզորության. Շարժիչ-

ներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 16264.1 Շարժիչներ անհամաժամ. Ընդհանուր տեխնիկական 

պայմաններ 

ԳՕՍՏ 16264.2 Շարժիչներ համաժամ. Ընդհանուր տեխնիկական 

պայմաններ 

ԳՕՍՏ 16264.3 Շարժիչներ կոլեկտորային. Ընդհանուր տեխնիկական  

պայմաններ 

ԳՕՍՏ 16264.4 Շարժիչներ հաստատուն հոսանքի անկոնտակտ (ան-

հպակավոր). Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 16264.5 Շարժիչներ քայլային. Ընդհանուր տեխնիկական պայ-

մաններ 

ԳՕՍՏ 16313 Կերպարափոխիչներ հաճախականության էլեկտրամե-

քենայական մինչև 200 կՎտ հզորությամբ, 2000 Հց հաճախականությամբ. 

Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 16317 Սարքեր սառնարանային էլեկտրական կենցաղային. 

Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններԳՕՍՏ 16442 Մալուխներ ուժային 

պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 17083 Էլեկտրաջերմաօդափոխիչներ կենցաղային. Ընդհանուր 

տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 17242 Ապահովիչներ հալուն ուժային ցածր լարման. Ընդհա-

նուր տեխնիկական պայմաններ 

ԳՕՍՏ 17523 Ռելեներ էլեկտրամագնիսական. Ընդհանուր տեխնիկա-

կան պայմաններ 
 

10. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Լուսավորությունը չափվում է լյուքսերով (լք ): 1լք հավասար է 1մԱ 

վրա 1 լումենի հավասարաչափ բաշխումը, իսկ լումենը լուսային հոսքի 

մեծությունն է, որի չափանիշ ընդունված է 1 մոմի արձակած լույսը: Աշ-
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խատանքի համար մեծ նշանակություն ունեն սուր տեսողությունը, պարզ 

տեսնելու տևողությունը, որոնք նշանակալի չափով կախված են լուսա-

վորման աստիճանից: Լավ լուսավորությունը բարձրացնում է տոնուսը, 

ստեղծում է լավ տրամադրություն, բարելավում է վերին ներվային համա-

կարգի գործունեության հիմնական պրոցեսների ընթացքը: Կախված լու-

սապատկերային կազմությունից` լույսը կարող է ուժեղացնել տաքության 

զգացողությունը, կամ կարող է հանգստացնող ազդեցություն ունենալ, 

կամ ուժեղացնել արգելակիչ պրոցեսները: Ոչ բավարար լուսավորությու-

նը, չափազանց մեծ լուսային կոնտրաստը առաջացնում են տեսողության 

լարվածություն, քնկոտության զգացում, ուշադրության նվազում և ընդ-

հանուր հոգնածություն, ինչը արտահայտվում է մարդու աշխատունակու-

թյան և նրա աշխատանքի արտադրողականության անկմամբ: Այսպես` հա-

վաքման արտադրամասերում լուսավորության աճը 200-ից մինչև 800լք և 

250-ից 600լք բարձրացնում է աշխատանքի արտադրողականությունը հա-

մապատասխանաբար` 70,8 և 5,7%-ով:Լուսավորության բարձրացումը 

նույնիսկ այն դեպքում,երբ աշխատանքի գործընթացը կախված չէ տեսողա-

կան ընկալումից, նպաստում է աշխատունակության բարձրացմանը: Վատ 

լուսավորության ժամանակ մարդը շատ շուտ է հոգնում, աշխատում է ավե-

լի քիչ արտադրողականությամբ, աճում է սխալ գործողությունների և 

դժբախտ պատահարների պոտենցիալ վտանգը: Ուսումնասիրությունները 

ցույց են տվել, որ վնասվածքների մինչև 5%ը կարելի է բացատրել անբավա-

րար կամ ոչ ռացիոնալ լուսավորությամբ, իսկ 20% դեպքերում` նպաստում 

է վնավածքների առաջացմանը: Վերջապես՝ վատ լուսավորությունը կարող 

է առաջացնել պրոֆեսիոնալ հիվանդություններ: 
 

Աղյուսակ 7 
 

Աշխատան-

քի ճշգրտու-

թյուն 

Օբյեկտի 

չափերը 

մմ-ով 

Օբյեկտի 

հակադրու-

թյունը 

ֆոնի հետ 

Ֆոնը Նվազագույն 

լուսավորվածությունը լք-ով 

Լյումինես-

ցենտային 

լամպերի 

դեպքում 

Շիկացման 

լամպերի 

դեպքում 

Արտակարգ 

ճշգրիտ 

0,1 և 

պակաս 

Փոքր 

Միջին 

Մեծ 

Մուգ 

Լու-

սա-

վոր 

Կոմ-

բի-

նաց- 

ված 

Ընդ-

հա- 

նուր 

Կոմ-

բի- 

Նաց-

ված 

Ընդ-

հա- 

նուր 
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Արտակարգ 

ճշգրիտ 

0,1 և 

պակաս 

Փոքր 

Միջին 

Մեծ 

Մուգ 

Լու-

սա-

վոր 

3000 

2000 

750 

750 

750 

300 

1500 

1000 

400 

300 

300 

150 

Բարձր 

ճշգրիտ 

 

0,1-0,3 

 

 

Փոքր 

Միջին 

Մեծ 

Մուգ 

Լու-

սա-

վոր 

2000 

1000 

500 

750 

400 

150 

1000 

500 

300 

300 

150 

75 

Ճշգրիտ 

 

0,3-1,0 

 

Փոքր 

Միջին 

Մեծ 

Մուգ 

Լու-

սա-

վոր 

 

1000 

750 

400 

300 

200 

150 

500 

400 

200 

150 

100 

50 

Կոպիտ 

(շատ ցածր 

ճշգրիտ) 

10 և ավել --- --- 100 100 100 100 

 

Աղյուսակի տվյալներից երևում է,որ եթե արտակարգ ճշգրտություն 

պահանջող աշխատանքների իրականացման համար պետք է 

3000լք,ապա կոպիտ աշխատանքներ կատարելու համար կպահանջվի 

100լք լուսավորություն: Լուսավորությունը որոշվում է հետևյալ բանա-

ձևով` E=F/ S, F-ը S-որոշակի մակերևույթին ընկնող լուսային հոսքի ընդ-

հանուր մեծությունն է:  

Արտադրական լուսավորությունը կարող է լինել բնական, արհեստա-

կան և համատեղ: Արհեստականն իր հերթին լինում է 3 տիպի. 

1. ընդհանուր` նախատեսված է ամբողջ շենքերի լուսավորության 

համար, 

2. տեղային` նախատեսված է միայն աշխատանքային տարածքների 

համար, սակայն միայն այս լուսավորության օգտագործումը արտադրա-

կան շենքերում արգելվում է: 

3. կոմբինացված` բաղկացած է նախորդ երկու տիպերի համատե-

ղումից. առավել նպատակահարմար է կիրառել բարձր ճշտություն պա-

հանջող աշխատանքներում: 

Պետք է աշխատողներին վնասազերծել լույսի աղբյուրների և արտա-

ցոլող մակերևույթների կուրացնող ազդեցությունից ` սահմանափակելով 

նրա փայլը: Փայլող մակերևույթներն ունեն բարձր պայծառություն, որն 
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առաջացնում է տեսողության ֆունկցիաների խախտում: Տեսողական 

ֆունկցիաների նորմալ վիճակի փոփոխությունը, որն առաջանում է տե-

սողական դաշտում պայծառ և փայլող մակերևույթների առկայության 

դեպքում, կոչվում է կուրություն: Փայլը կարող է լինել ուղիղ կամ արտա-

ցոլվել: Ուղիղ փայլը հիմնականում առաջանում է լույսի աղբյուրի կամ 

լուսավորող հարմարանքի ազդեցությամբ: Տեսադաշտում գտնվող չծածկ-

ված լամպերը բերում են տեսողության արագ հոգնածության և աշխա-

տանքի արտադրողականության նվազման: Արտացոլվող փայլն առաջա-

նում է աշխատանքային մակերևույթներից, որոնք ունեն աշխատողի աչ-

քի ուղղությամբ հայելային արտացոլանքի գործակից: Արտացոլվող փայ-

լը նվազեցնում է դետալի և ֆոնի միջև հակադրությունը,առաջացնում է 

կուրություն և հանգեցնում է աչքի հոգնածության: Փայլից պաշտպանվե-

լու համար նվազեցնում են լույսի աղբյուրի տեսանելի մասի պայծառու-

թյունը` անթափանց արտացոլիչի կամ լույսը ցրող ապակիների օգտա-

գործման միջոցով: Արտադրական լուսավորությանը ներկայացվող հի-

գիենիկ պահանջներն են`  

1. Արհեստական լույսը պետք է մոտ լինի բնականին:  

2. Լուսավորության մակարդակը պետք է բավարար լինի և համա-

պատասխանի հիգիենիկ նորմերին, որոնք հաշվի են առնում տեսողական 

աշխատանքի պայմանները: 

3. Պետք է ապահովվեն լուսավորության մակարդակի կայունությունը 

և համաչափությունը: 

4. լուսավորությունը չպետք է առաջացնի ինչպես լույսի աղբյուրի, 

այնպես էլ այլ առարկաների փայլք:  
 

 

10.1. Լույսի աղբյուրներ և լուսավորման սարքեր 
 

Շիկացման լամպերը, ըստ իրենց հզորության, լինում են մինչև 60 վտ՝ 

դժվարահալ ճարագայթիչներով (վոլֆրամե) կամ վակուումային, մինչև 

1000 վտ՝ գազալից (արգոն,ազոտ), բիսպիրալային, կրիպտոնաքսենո-

նային խառնուրդով լցված (աղ.8 ): 
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Աղյուսակ 8 
Ընդահանուր նպատակների շիկացման լամպերի տեխնիկական 

տվյալները 

 
Հզորու-

թյունը, 

Վտ 

127վ լամպեր 220 վ լամպեր Չափսերը, 

մմ 

Տիպը Լու-

սային 

հոսքը, 

լմ 

Տիպը Լուսա-

յին հոս-

քը, լմ 

Տրա-

մագի-

ծը 

Երկա-

րու-

թյունը 

15 

25 

40 

60 

75 

100 

150 

200 

300 

500 

750 

1000 

1500 

HB 127-15 

HB 127-25 

HB 127-40 

HB 127-60 

HB 127-75 

HB 127-100 

HГ127-150 

HГ 127-200 

HГ 127-300 

HГ 127-500 

HГ 127-750 

HГ 127-1000

HГ 127-1500 

130 

235 

440 

740 

980 

1400 

2300 

3200 

5150 

9100 

14250 

19500 

29500 

HB 220-15 

HB 220-25 

HB 220-40 

HB 220-60 

HB 220-75 

HB 220-100 

HГ 220-150 

HГ 220-200 

HГ 220-300 

HГ 220-500 

HГ 220-750 

HГ 220-1000 

HГ 220-1500 

105 

205 

370 

620 

840 

1240 

1900 

2700 

4350 

8100 

13100 

18200 

28000 

1 

61 

61 

61 

66 

66 

81 

81 

112 

112 

152 

152 

167 

104 

104 

110 

110 

125 

125 

170 

170 

232 

232 

335 

335 

335 

 

Շիկացման լամպերի հիմնական պարամետրերն են` լարումը, հզո-

րությունը, լուսային հոսքը, լուսային արգասիքը և ծառայության միջին 

ժամկետը: Շտամպի վրա նշվում են ցանցի լարումը (Վ), լամպի հզորու-

թյունը (Վտ), պատրաստման տարին ու ամիսը: Գործարանները երաշ-

խավորում են շիկացման լամպերի ծառայության 1000 ժամ միջին ժամ-

կետ նորմալ լարման դեպքում: Ծառայության երաշխավորված ժամկե-

տից հետո լամպի լուսային հոսքը, թելի վոլֆրամի փոշիացման և այդ փո-

շին կոլբայի պատերին նստելու հետևանքով, նշանակալից չափով փոք-

րանում է: Լարումը մինչև 103% բարձրացնելու դեպքում լամպերի ծառա-

յության ժամկետն իջնում է մինչև 60%, իսկ լարումը 10% իջնելու դեպքում 

լուսային հոսքը փոքրանում է մինչև 30%: Ասվածից հետևում է, որ լամպե-

րի նորմալ շահագործման համար կարևոր է ցանցում լարումը նորմալ 

սահմաններում պահելը: Լամպի խնայողականությունը բնութագրվում է 

նրա լուսային արգասիքով, որն իրենից ներկայացնում է ճառագայթվող 



	
 

218 
 

լուսային հոսքի (լմ) հարաբերությունը օգտագործվող հզորությանը (վտ): 

127 ԿՎ լարման մեծ հզորության լամպերն ավելի խնայողական են, քան 

220 Վ լարման մեծ հզորության լամպերը, քանի որ ունեն ճառագայթման 

ավելի մեծ մակերևույթ և, հետևաբար, ավելի մեծ լուսային արգասիք: 
 

10.2. Սառը լուսարձակման լամպեր 
 

Այդ լամպերն իրենցից ներկայացնում են ապակյա փողակ, որի ներ-

քին մակերևույթը ծածկված է լյումինաֆորով՝ լուսածորելու ընդունակ 

նյութով: Ապակյա փողակի երկարությունը և տրամագիծը կախված են 

լամպի հզորությունից: Լամպի փողակը լցված է արգոնով և պարունա-

կում է մի քանի կաթիլ սնդիկ: Փողակի ծայրերին ներզոդված են վոլֆրա-

մե էլեկտրոդներ, որոնց տրվում է լարումը, որն առաջացնում է էլեկտրոդ-

ների միջև պարպում և սնդիկի գոլորշիացում, սնդիկի գոլորշիները 

սկսում են լուսարձակել՝առաջացնելով լյումինաֆորի լուսածորում: 

Սառը լուսարձակման լամպերը լինում են ցերեկային լույսի (ЛД), 

ջերմ սպիտակ լույսի (ЛХБ) , սպիտակ լույսի (ЛБ), ջերմ սպիտակ լույսի 

(ЛТБ), շտկված լուսահաղորդմամբ (ЛДЦ) (աղ.9 ): 

  

Աղյուսակ 9 
Սառը լուսարձակման լամպերի տեխնիկական տվյալները 
 

Տիպը 

 

Հզորու-

թյունը, 

վտ 

Լարու-

մը լամ-

պի, վ 

Հոսան-

քը, ա 

Լուսա-

յին հոս-

քը, լմ 

Երկարու-

թյունը սռնու 

հետ, մմ 

Տրամագի-

ծը, մմ 

ЛДЦ-15 

ЛД-15 

ЛХБ-15 

ЛБ-15 

ЛТВ-15 

15 58 0,3 

450 

525 

600 

630 

600 

452 25 

ЛДЦ-20 

ЛД-20 

ЛХБ-20 

ЛБ-20 

ЛТВ-20 

20 60 0,35 

680 

760 

900 

980 

900 

604 38 

ЛДЦ-30 

ЛД-30 

ЛХБ-30 

ЛБ-30 

ЛТВ-30 

30 108 0,34 

1110 

1380 

1500 

1740 

1500 

909 25 
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ЛДЦ-40 

ЛД-40 

ЛХБ-40 

ЛБ-40 

ЛТВ-40 

40 108 0,41 

1520 

1960 

2200 

2480 

2200 

1214 38 

ЛДЦ-80 

ЛД-80 

ЛХБ-80 

ЛБ-80 

ЛТВ-80 

 

80 

 

108 0,82 

2720 

3440 

3840 

4320 

3840 

151 38 

 

Սառը լուսարձակման լամպերը միացվում են 127 կամ 220Վ լարմամբ 

փոփոխական հոսանքի ցանցին՝ նկ. 10 .1–ում բերված սխեմաներով: 

 

 
 

Նկ.10. 1. Սառը լուսարձակման լամպերի միացման սխեմաները. 

ա) միալամպ, բ) երկլամպ, գ) անստարտեր 

 

Յուրաքանչյուր սառը լուսարձակման լամպի համար անհրաժեշտ է 

բռնկման հարմարանքի՝ ստարտերի (ՍՏ), և լրացուցիչ ( բալաստային ) 

դիմադրության ՝դրոսելի (Դ), առկայությունը: 

Ստարտերը նախատեսվում է լամպի էլեկտրոդների տաքացման և 

աղեղնային պարպման հաստատման համար, որից հետո այն անջատ-

վում է: Ավտոմատ ստարտերն ունի երկու էլեկտրոդ, որոնցից մեկն իրե-

նից ներկայացնում է բիմետաղական թիթեղ, որի վրա եռակցված է մոլիբ-

դենե լարից պատրաստված կեռ, իսկ երկրորդն ունի Г տառի ձև: Էլեկ-

տրոդները տեղավորվում են նեոնով լցված կոլբայի մեջ և սառը վիճակում 

ունենում են 2-3 մմ բացակ: Լամպը միացնելիս ստարտերի էլեկտրոդնե-
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րին տրվում է ցանցի լրիվ լարումը, և դրանց միջև առաջանում է մար-

մանդ պարպում: Դրա հետևանքով բիմետաղական թիթեղը տաքանում և 

կորաձև տեսք է ընդունում, փակելով ստարտերի էլեկտրոդները, որն 

ստեղծում է հոսանքի շղթա՝ լամպի էլեկտրոդների տաքացման համար: 

Էլեկտրոդների տաքանալուց հետո մարմանդ պարպումը ստարտերում 

անհետանում է, նրա էլեկտրոդներն անջատվում են, և լամպի էլեկտրոդ-

ներին տրվում է լրիվ լարում, ինչի հետևանքով լամպում առաջանում է 

աղեղնային պարպում: Լամպում աղեղնային պարպման ժամանակ 

ստարտերում կրկնակի մարմանդ պարպում չի առաջանում, քանի որ այդ 

դեպքում լարումը լամպի վրա ցածր է ստարտերի էլեկտրոդների միջև 

մարմանդ պարպում առաջանալու պոտենցիալից:  

Դրոսելը նախատեսված է լամպի աշխատանքային հոսանքի սահմա-

նափակման, լամպը փոփոխական լարման միացնելու դեպքում կայուն 

աղեղնային պարպումը պահպանելու և լամպի միացման պրոցեսն արա-

գացնելու համար, քանի որ ավտոմատ ստարտերի կոնտակտների ան-

ջատման դեպքում լամպի էլեկտրոդների վրա ընկնում է ավելի մեծ լա-

րում (դրոսելի ինդուկտիվության հետևանքով): Լամպում ուլտրամանու-

շակագույն ճառագայթումների գրգռումն առավել ինտենսիվ տեղի է ունե-

նում 40-500 С ջերմաստիճանում, որը համապատասխանում է շրջապա-

տող միջավայրի 18-190C ջերմաստիճանին: Ջերմաստիճանը բարձրանա-

լու կամ իջնելու դեպքում փոքրանում է սառը լուսարձակման լամպերի 

լուսային հոսքը, իսկ +50 C- ից ցածր ջերմաստիճաններում դրանք չեն աշ-

խատում առանց հատուկ գործարկիչ և ջերմամեկուսիչ սարքերի: Անվա-

նականի 90%-ից ցածր լարումների դեպքում նույնպես լամպերը չեն աշ-

խատում: Այս լամպերի համար սահմանված է 5000-6000 ժամ ծառայու-

թյան ժամկետ. աշխատանքի առաջին 1000 ժամից հետո լամպերի լուսա-

յին հոսքը կազմում է անվանականի շուրջ 90% -ը, 2000 ժամից հետո՝70-

80%-ը, իսկ ծառայության ժամկետի վերջում ՝ 5%-ից ոչ պակաս: 

Մեկ լամպ միացնելու դեպքում (տես նկ. 1, ա ) լուսային հոսքի տա-

տանումը կազմում է դրա մեծության 35-50%, (ցերեկային և սպիտակ լույ-

սի լամպեր): Երկլամպ սխեմայում (տես նկ. 1, բ) լուսային հոսքի տատա-

նումները կազմում են 10-15%, իսկ երեք լամպեր տարբեր ֆազերի միաց-

նելու դեպքում 2-3%: Չնայած նշված թերություններին՝ սառը լուսարձակ-

ման լամպերը նույն հզորության շիկացման լամպերի համեմատ ունեն 

առավելություններ՝ բարձր լուսային արգասիք, որը 3-4 անգամ գերազան-

ցում է շիկացման լամպերի լուսային արգասիքը, աշխատաժամերի ավելի 

մեծ թիվ և ճառագայթման ավելի լավ գույն: 
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10.3. ԱՂԵՂԱՅԻՆ ՊԱՐՊՄԱՆ ԼԱՄՊԵՐ 
 

Սնդիկային լամպերը նույնպես պատկանում են լույսի աղեղային գա-

զապարպման աղբյուրների թվին: Գոյություն ունեն հետևյալ տեսակների 

լամպեր. անմիջական սնդիկա-կվարցային (ПРК) և արգոնա-սնդիկային 

ինտենսիվ վառման (ИГАР) բարձր ճնշման լամպեր, գերբարձր ճնշման 

(СВД) և շտկված գունավորությամբ բարձր լարման (ДРЛ) լամպեր: ДРЛ 

լամպերը, որոնք առավել շատ են օգտագործվում խոշոր արդյունաբերա-

կան ձեռնարկությունների բարձր արտադրամասերի լուսավորման, ինչ-

պես նաև արտաքին լուսավորության համար, արտադրվում են 250-1000 

Վտ հզորությամբ՝ 50 հց հաճախականությամբ 220 Վ լարման համար: 

 

 
 

Նկ. 10.2. ДРЛ սնդիկային լամպ 

ա) լամպի տեսքը, բ) միացման սխեման 

 

ДРЛ լամպը (նկ 2 ) բաղկացած է արգոնով լցված 1-կվարցե գազա-

պարպման փողակից, որի մեջ տեղավորվում է սնդիկի դոզավորված կա-

թիլը: Փողակը գտնվում է 2-ապակյա բալոնի ներսում, որը լյումինոֆորի 

կայունութունը պահելու համար լցված է ածխաթթու գազով: Լյումինոֆո-

րով են ծածկված բալոնի ներքին պատերը: Լամպը միացնելիս C1-կոն-

դենսատորը լիցքավորվում է: Որոշակի լարման դեպքում 3-դրոսելի լրա-

ցուցիչ փաթույթում Պ-պարպիչի միջոցով առաջանում է բարձր լարման 

իմպուլս, որը 4-հիմնական փաթույթի միջոցով վառում է լամպը: Սնդիկի 
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գոլորշիների և արգոնի խառնուրդի մեջ առաջացած գազային պարպումն 

ստեղծում է ուլտրամանուշակագույն (անտեսանելի) ճառագայթում, որի 

ազդեցության տակ լյումինոֆորն սկսում է լուսարձակել: 

Բացի դիտարկված ДРЛ լամպերից, կիրառություն են գտնում գազա-

պարպման լամպերի նոր տիպեր.  

Քսենոնային լամպերն (ДКСТ) ստանում են արևայինին մոտ ճառա-

գայթման սպեկտր: Այդպիսի լամպերը պատրաստվում են նշանակալից 

հզորությունների համար (մինչև 1000կՎտ) և օգտագործվում են մեծ բաց 

տարածությունների, սպորտային կառույցների լուսավորման համար: Այս 

լամպերն ունեն բավականին մեծ լուսային արգասիք՝ 35-40 լմ/Վտ. 

Նատրիումային լամպերն (ДНАО) աշխատում են ցածր ճնշման տակ 

նատրիումի գոլորշիներում էլեկտրական պարպման սկզբունքի հիման 

վրա, տալիս են ճառագայթման առանձնահատուկ նատրիումական 

սպեկտր և, այդ պատճառով, օգտագործվում են դեկորատիվ-գեղարվես-

տական լուսավորության համար: Լամպերի հզորությունը 45-140 Վտ է, 

լուսային հոսքը՝ 2500-10000 լմ. 

Նեոնով և արգոնով լցված սառը կատոդով գազային պարպման լամ-

պերը, ինչպես նատրիումականները, կիրառվում են դեկորատիվ-գեղար-

վեստական լուսավորության համար. 

Բակտերիցիդային (БУВ) և էրիտեմային (ЭУВ) լամպերն իրենցից 

ներկայացնում են արգոնով և սնդիկի գոլորշիներով լցված գազային 

պարպման լամպեր, օգտագործվում են բուժական նպատակներով ուլտ-

րամանուշակագույն ճարագայթում ստանալու համար: 
 

 

10.4. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄՆ ՈՒ 

ՀԱՇՎԱՐԿԸ 
 

Էլեկտրալուսավորության նախագիծը կազմելու համար անհրաժեշտ 

է ունենալ հատևյալ նյութերը. 

1. Շենքերի հատակագծերը և կտրվածքները, որտեղ պետք է նշված 

լինի նաև տեխնոլոգիական սարքավորումների դասավորութունը (ցան-

կալի է (1:100 մասշտաբով):  

2. Տարածքի գլխավոր հատակագիծը (1:5000 կամ 1:1000 մասշտաբով): 

3. Տեխնոլոգիական պրոցեսի, սարքավորման և առանձին արտադրա-

կան շենքերի բնութագրերը: 

ա) Միմյանցից նվազագույն չափով տարբերվող դետալների չափերը, 

թույլատրելի թերաչափերը մշակման ժամանակ, դետալների վերահսկ-

ման բնույթը և եղանակները, 
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բ) Պատերի, առաստաղի և աշխատանքային մակերևույթների անդ-

րադարձման գործակիցները, 

գ) Հպման համար վտանգավոր մեխանիզմների և էլեկտրական մա-

սերի առկայությունը: 

4. Սնուցման աղբյուրի բնութագիրը. 

ա) ուժային սարքավորումների և լույսի միատեղ կամ առանձին սնու-

ցումը, 

բ) Լուսավորության ցանցը սնուցող տրանսֆորմատորների տվյալները, 

գ) տրանսֆորմատորի զրոյական կետի հողակցման առկայութունը: 

Ունենալով նշված տվյալները ՝կազմում են նախագծման առաջա-

դրանքը, որն իր մեջ ընդգրկում է. 

1. Լուսավորման կայանքի լուսատեխնիկական հաշվարկը, որի մեջ 

մտնում են  

ա) լուսավորության համակարգի և տեսակների ընտրությունը, 

բ) լուսավորության նորմաների ընտրութըունը, 

գ) ջահերի տիպի ընտրությունը և նրանց տեղադրումը, 

դ) սահմանված և տեսակարար հզորության հաշվարկն ըստ յուրա-

քանչյուր շենքի: 

Լուսատեխնիկական հաշվարկի բոլոր տվյալները նշվում են ամփոփ-

ման ցուցակում (աղ.10) 
 

 Աղյուսակ10 
Լուսատեխնիկական ցուցակի ձևը 

 
2.Լուսավորման ցանցի հաշվարկը: 

3.Սարքավորման և նյութերի մասնացուցակը: 
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10.5. ԼՈՒՍԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԸ 
 

Լուսատեխնիկական հաշվարկի էությունը հետևյալն է. ընտրել ջահի 

տիպը և դրա կախման բարձրութունը, ջահերը տեղաբաշխել շենքում, 

որոշել լուսային հոսքը, լամպերի հզորությունը և լուսավորման կայանքի 

լրիվ հզորությունը: Լուսատեխնիկական հաշվարկը կատարում են մի 

քանի մեթոդներով՝ լուսային հոսքի օգտագործման գործակցի մեթոդ, տե-

սակարար հզորության մեթոդ և կետային մեթոդ: 

Լուսային հոսքի օգտագործման գործակցի մեթոդը կիրառվում է շի-

կացման լամպերով կամ սառը լուսարձակման լամպերով հորիզոնական 

մակերևույթների ընհանուր հավասարաչափ լուսավորության հաշվարկի 

համար. հիմնված է հետևյալ դրույթների վրա: 

S մակերևույթի վրա ընկնող F լուսային հոսքն իրենից ներկայացնում 

է Fուղ+ Fանդ հոսքերի գումարը, որտեղ Fուղ-ը ջահից անմիջականորեն մա-

կերևույթի վրա ընկնող հոսքն է, Fանդ-ը պատերից և առաստաղից անդրա-

դառնալու հետևանքով մակերևույթի վրա ընկնող հոսքն է: 

Մեկ լամպի լուսային հոսքը նշանակենք Fլ-ով,իսկ ջահերի թիվը՝ n-

ով: Kօգ լուսային հոսքի օգտագործման գործակիցն է և իրենից ներկայաց-

նում է հաշվարկային մակերևույթի վրա ընկնող F լուսային հոսքի հարա-

բերությունը լույսի աղբյուրների nFլ գումարային լուսային հոսքին, այ-

սինքն՝ ցույց է տալիս լամպերի լուսային հոսքի օգտագործման 

աստիճանը. 

Kօգ=F/nFլ (1.1) 

որտեղից 

F=nFլKօգ (1.2) 

Միջին լուսավորությունը 

Eմիջ=F/S=nFլKօգ/S (1.3) 

Նվազագույն լուսավորվածությունն ըստ նորմերի 

Eնվ=Eմիջ/z (1.4) 

կամ 

Eնվ=F/Sz=nFլKօգ/Sz, (1.5) 

Որտեղ z-ը նվազագույն լուսավորվածության գործակիցն է, որը ջա-

հերի մեծամասնության համար հավասար է 1,1-1,3: 

Փաստացի լուսավորվածությունը սովորաբար փոքր է նվազագույնից 

լամպերի և ջահերի կեղտոտվածության պատճառով: Ուստի մտցվում է 

Kպ=1,2-1,4պաշարի գործակիցն այդ ժամանակ  

Eնվ==nFլKօգ/SzKպ (1.6) 
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Լուսավորվածության հաշվարկն օգտագործման գործակցի մեթոդով 

հանգում է մեկ լամպի հզորության որոշմանը, դրա համար որոշում են 

նրա լուսային հոսքը՝ 

Fլ=EնվSKպz/nKօգ (1.7) 

Որոշելով մեկ լամպի լուսային հոսքի հաշվարկի համար անհրա-

ժեշտ բոլոր մեծությունները՝ դրանք տեղադրում են (1.7) արտահայտու-

թյան մեջ և ըստ լուսային հոսքի ստացված արժեքի որոշում լամպի հզո-

րութունն ըստ գրացուցակի կամ տեղեկագրքի: 

Տեսակարար հզորության մեթոդ: Լուսավորվածության մեծության և 

տեսակարար հզորության միջև գոյություն ունի ուղղակի կախվածու-

թյուն: Եթե պահանջվում է որոշել լուսավորվածությունը (ջահերի տվյալ 

քանակության և լուսավորվող մակերեսի մեծության դեպքում), ապա ան-

հրաժեշտ է ընտրել այնպիսի տեսակարար հզորություն, որի մեծությունը 

ջահի հաշվարկային բարձրության և լամպերի լարման համար բերվում է 

տեղեկագրքերում: Ընդհանուր սահմանված հզորությունը , Վտ, 

∑Pս=pS, 

որտեղ p-ն տեսակարար հզորությունն է ,վտ/մ2, S-ը՝ մակերեսը, մ2: 

∑Pս ընդհանուր սահմանված հզորությունը բաժանելով n ջահերի 

թվի վրա՝ կստանանք մեկ լամպի անհրաժեշտ հզորությունը: 

Տվյալ մեթոդը կիրառվում է լուսավորության բեռը որոշելու համար, 

ինչպես նաև ոչ մեծ շենքերի լուսավորությունը հաշվելիս (մինչև 30 մ2) 
 

 

10.6. ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ 

 

Էլեկտրական լուսավորության ցանցը նախագծելիս պետք է ղեկա-

վարվել հետևյալ հիմնական դրույթներով: Ենթակայանի 1-ցածր լարման 

վահանից անցկացվում է 2-ինքնուրույն քառալար սնուցիչ ցանց՝ մինչև 

տեղակայված էլեկտրալուսավորման 3-բաշխիչ վահանը (նկ10.3) :Նշված 

վահանից 4-բաշխիչ ցանցի միջոցով սնուցվում են 5-վահանակները, 

որոնց 6-խմբային ցանցի միջոցով միացվում են ջահերի առանձին խմբե-

րը: Որպես բաշխիչ վահաններ կարող են օգտագործվել СП62 և СПУ62, 

ինչպես նաև ПРБ-59 սերիայի պահարանները: Ոչ մեծ շենքերում հնարա-

վոր է բաշխիչ վահանը համատեղել խմբային վահանակների հետ: Որպես 

խմբային վահանակներ (նկ 10.3 ) կարող են կիրառվել ЩОА, ЩО, ОПВ և 

ОЩВ տիպերի լուսավորման վահանակները AП, АВ և АЗ161 ավտոմատ-

ներով: Խմբային վահանները տեղակայվում են սպասարկման համար 

հարմար տեղերում, ընդ որում, միաֆազ գծերով վահանակների գործո-
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ղության շառավիղն ընդունվում է 20-30 մ սահմաններում, իսկ եռաֆազ 

գծերով վահանակներինը՝ 60-80 մ: Խմբային գծի սահմանային բեռը 20 Ա 

է, 20-ից ոչ ավելի ջահերի դեպքում: 

  

 
Նկ. 10.3. Էլեկտրական լուսավորության ցանցի տարրերը 

 

Օժանդակ և գրասենյակային շենքերի ջահերն առանձնացվում են 

առանձին խմբերի մեջ, որպեսզի հնարավորություն ունենան միացնել և 

անջատել դրանք՝ տվյալ շենքի մուտքի մոտ (նկ.10.4) կամ տարբեր տեղե-

րից (նկ. 10.5): 

 
Նկ. 10.4. Խմբային լուսավորման վահանակներ 
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Նկ. 10.5. Էլեկտրական լուսավորությունը տարբեր տեղերից միացնելու 

սխեմաների տարբերակներ 

 

Վթարային լուսավորության ջահերի համար դրվում է առանձին վա-

հանակ, որը միացվում է աշխատանքային լուսավորության ցանցին` ան-

կախ ցանցին: Այդ դեպքում մշտապես միացված վթարային լուսավորու-

թյան ջահերի ստեղծած լուսավորությունը մտնում է արտադրական շեն-

քի լուսավորվածության ընդհանուր հաշվեկշռի մեջ: Հաղորդալարերի 

խնայողության նպատակով, քանի որ վթարային լուսավորության ջահերը 

մեծ բեռ չեն, հաճախ կիրառվում է վթարային լուսավորության վահանա-

կի միացումը ուժային մագիստրալներին: 

Ձեռնարկության տարածքի լուսավորման և հերթապահ լուսավորու-

թյան համար առանձնացվում են էլեկտրալուսավորության առանձին գծեր, 

որոնք միացվում են անմիջականորեն ենթակայանի ցածր լարման վահա-

նին և հնարավորություն են տալիս արտաքին լուսավորությունը կառավա-

րել տեղական (Տ) և հեռակառավարում (Դ) եղանակներով (նկ.10.6) 

 

 
Նկ. 10.6. Արտաքին լուսավորության հեռակառավարումով սխեման 
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10.7. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՏԵՂԱՄԱՍԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ՈՒ ՀԱՇՎԱՐԿԸ 

 

Աշխատանքային տեղում ճիշտ կազմակերպված լուսավորությունը 

ստեղծում է աշխատանքային բարենպաստ պայմաններ, բարձրացնում 

մարդկանց աշխատունակությունն ու արտադրողականությունը: 

Տեսողական օրգանների հոգնածությունը բխում է մի շարք պատճառ-

ներից` 

 անբավարար լուսավորություն, 

 սահմանվածից ավելի (կուրացուցիչ) լուսավորություն, 

 լույսի սխալ ուղղություն: 

Անբավարար լուսավորությունը հանգեցնում է տեսողության լարվա-

ծության, աշխատունակության անկման, նյարդային համակարգի խախ-

տումների, ինչը և բերում է վաղաժամ հոգնածություն:  

Շատ պայծառ լուսավորությունն առաջացնում է կուրացում, աչքերի 

գրգռվածություն և ծակծկոց: 

Լույսի սխալ ուղղության աշխատանքային լուսավորությունը հան-

գեցնում է ստվերների և ցոլքերի գոյացմանը, որոնք ապակողմնորոշում 

են աշխատողին և առաջացնում տեսողական օրգանների լարվածություն: 

Բոլոր այդ պատճառները կարող են հանգեցնել դժբախտ պատահար-

ների կամ մասնագիտական հիվանդությունների: Այդ ամենը խիստ 

կարևոր է դարձնում լուսավորության ճիշտ հաշվարկումը: 

Տեսողության համար օպտիմալ պայմաններ ստեղծելու համար ան-

հրաժեշտ է հետևյալ պահանջները բավարարող լուսավորվածության հա-

մակարգ: 
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 Արհեստական լուսավորվածությունը աշխատանքային տեղերում 

պետք է համապատասխանի տեսողական աշխատանքի բնույթին: 

 Պայծառությունը աշխատանքային մակերևույթների վրա պետք է 

լինի հավասարաչափ բաշխված: 

 Աշխատանքային մակերևույթների վրա չպետք է լինեն ցայտուն 

ստվերներ: 

 Լուսավորվածությունն ամբողջ աշխատաժամանակի ընթացքում 

պետք է լինի հաստատուն: 

 Լույսի հոսքի ուղղվածությունը պետք է լինի օպտիմալ: 

 Լուսավորվածության տեղակայման բոլոր էլեմենտները պետք է 

լինեն բավարար երկարակյաց, էլեկտրաանվտանգ և չլինեն հրդեհի ու 

պայթյունի առաջացման աղբյուրներ:  

Լուսամփոփների տեսակի ընտրությունը կախված է տվյալ շինու-

թյունում կատարվող աշխատանքի բնույթից, օդային միջավայրի փոշոտ-

ման հնարավորությունից, շրջապատող մակերևույթների անդրադարձ-

ման գործակիցներից և գեղագիտական պահանջներից: Աշխատանքային 

շինություններում՝ որպես արհեստական լույսի աղբյուրներ, օգտագործ-

վում են շիկաթել և լյումինեսցենտ (գազապարպումային) լամպերը: 

Նշված 2 լույսի աղբյուրներից կընտրենք լյումինեսցենտ լամպերը, քանի 

որ շիկաթել լամպերի համեմատությամբ լյումինեսցենտ լամպերն ունեն 

հետևյալ առավելությունները.  

 Ունեն ցերեկային (բնական) լույսին զգալի մոտ լուսային սպեկտր: 

 Օժտված են ավելի բարձր ՕԳԳ-ով (1,5-2 անգամ ավել է, քան շի-

կաթել լամպերի ՕԳԳ-ն): 
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 Ունեն բարձր լուսատվություն(3-4 անգամ ավել, քան շիկաթել 

լամպերը) և ավելի երկար ծառայության ժամկետ: 

Լուսային հոսքի գործակցի օգտագործմամբ մեթոդը կիրառվում է ար-

տադրական հիմնարկություններում կամ աշխատանքային սենյակնե-

րում՝ աշխատանքային հորիզոնական մակերեսի միջին արհեստական 

լուսավորվածությունը հաշվելու համար: Այս մեթոդը կիրառվում է ինչ-

պես աշխատատեղերի ընդհանուր մակերեսի հավասարաչափ լուսավոր-

վածությունը հաշվելու համար, այնպես էլ արտացոլված կամ սփռված 

լույս տարածող լուսամփոփների օգտագործման դեպքում: Այս մեթոդը 

կախված է լամպի լուսային հոսքի հաշվարկից, լուսամփոփների քանա-

կից և տեղադրման ուրվագծից: Լուսավորվածության հաշվարկների մե-

թոդի էությունը, լուսային հոսքի գործակցի օգտագործման միջոցով, այն է, 

որ հաշվի են առնվում ինչպես ուղիղ լույսը, այնպես էլ աշխատասեղանին 

պատերից, առաստաղից և հատակից ընկած կամ անդրադարձված լույսը:  

Յուրաքանչյուր լամպի լույսի հոսքը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

FL = ( Eն * S * Z * K ) / (n * ղ ) (լմ) (1) 

որտեղ` FL–ը լամպի անհրաժեշտ հաշվարկային լուսային հոսքն է,  

Eն–ը նորմավորված նվազագույն լուսավորվածությունն է և Eն=500լք, 

 S–ը աշխատասենյակի լուսավորվող մակերևույթի մակերեսն է, որը 

որոշվում է հետևյալ բանաձևով`  

 S = a b 

որտեղ ՝ a –ն աշխատասենյակի երկարությունն է՝ a = 5 մ, իսկ b –ն աշ-

խատասենյակի լայնությունն է՝ b = 4 մ, հետևաբար  

S = 5 4 = 20 (մ2)  
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K–ն կոչվում է պաշարի գործակից և սովորաբար ընդունում է 1.5 ար-

ժեքը, 

n = 3 ` աշխատասենյակում տեղադրված լուսամփոփների քանակն է, 

ղ–ն լամպի լույսի օգտագործման գործակիցն է, որը կախված է լամպի 

տեսակից, դիրքից, աշխատասենյակի չափերից և առաստաղի, հատակի 

ու պատերի անդրադարձման գործակիցներից: Տվյալ աշխատասենյակին 

համապատասխանում են հետևյալ անդրադարձման գործակիցները` 

pպատ = 50%, pհատ = 10%, pառ =70% 

ղ օգտագործման գործակիցը կախված է նաև i ցուցանիշից, որը 

որոշվում.  

i = ( a b ) / hաշխ ( a + b ) 

որտեղ` hաշխ –ը սենյակի հաշվարկային բարձրությունն է և որոշ-

վում է հետևյալ բանաձևով. hաշխ = hընդ - ( hմակ + hլ ) 

hընդ= 3 մ տվյալ աշխատասենյակի բարձրությունն է, hմակ= 0,8 մ և 

hլ= 0,2 մ; հետևաբար` 

hաշխ = 3 – (0,8 + 0,2) = 2 (մ)  

Տեղադրելով համապատասխան բանաձևի մեջ` կստանանք.  

i = ( 5 4 ) / 2 ( 5 + 4 ) = 20/18 = 1,1 

Հաշվարկներից ստացված արժեքներին համապատասխանում է ղ 

օգտագործման գործակցի հետևյալ արժեքը` ղ = 0,46: 

Z–ը գործակից է, որը հաշվի է առնում լուսավորվածության անհամա-

սեռությունը. այն կախված է տեղադրված լուսային աղբյուրների միջև 

եղած հեռավորությունից և լուսավորվածության բաշխվածությունից: Եթե 

լուսային աղբյուրների միջև ընկած տարածությունը հասնում է օպտիմա-

լին կամ քիչ է դրանից, ապա Z = 1,1-1,15: Կարելի է կիրառել լուսամփոփ-
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ների լուսավորման ուղիղ լույսի տարբերակը: Այդ դեպքում Z = 1,15: Իսկ 

մնացած դեպքում կարելի է ընդունել Z=1,1: Տվյալ դեպքում համապա-

տասխանում է Z–ի հետևյալ արժեքը` Z=1,1: Տեղադրելով ստացված ար-

ժեքը (1) – ում կստանանք 

FL = ( 500 15 1,1 1,5 ) / ( 3 0,46 ) = 12375/1,38 = 8967,39 (լմ) 

Օգտվելով ստացված տվյալներիցª կարող ենք հաշվել ընդհանուր լու-

սավորվածությունը հետևյալ բանաձևով.  

E = ( FL n ղ ) / ( S K Z ) (լք) 

E = (8967,39 3 0,46) / (20 1,5 1,1) = 16141,302 / 33 = 489,5 (լք) 

Այսպիսով՝ ստացանք տվյալ աշխատասենյակի լուսավորվածության 

և լուսավորվածության հոսքի հետևյալ արժեքները`  

E = 489,5 (լք) և FL = 8967,39 (լմ) 

Այս արժեքները համապատասխանում են արհեստական լուսավոր-

վածության օպտիմալ պայմաններին: 

 

10.8.  ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ 

ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

 

Բոլոր շենքերում, աշխատանքային տեղերում և բաց տարածքում աշ-

խատանքային, վթարային և տարհանման լուսավորությունը պետք է 

ապահովի լուսավորվածություն` համաձայն ազգային ստանդարտների և 

արդյունաբերական կազմակերպությունների նախագծման սանիտարա-

կան կանոնների և նորմերի: Վթարային լուսավորության լուսատուներն 

աշխատանքային լուսավորության լուսատուներից պետք է տարբերվեն 

նշանով կամ գունավորմամբ: Ծխնելույզների և այլ բարձրաբերձ շինու-
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թյունների լուսապատնեշումը պետք է համապատասխանի բարձրաբերձ 

մակնշման և լուսապատնեշման կանոններին: 

Էլեկտրակայանների և ենթակայանների գլխավոր, կենտրոնական և 

բլոկային կառավարման վահանակների սենքերում, ինչպես նաև կարգա-

վարման կետերում վթարային լուսավորության լուսատուները պետք է 

ապահովեն հիմնական վահանակի պանելների ճակատներին առնվազն 

30 լք լուսավորվածություն, մեկ-երկու լամպ գիշերը և ցերեկը պետք է 

միացված լինեն հաստատուն հոսանքի հաղորդաձողերին՝ ապահովիչնե-

րի կամ ավտոմատների միջոցով: Սենքերում և անցումներում տարհան-

ման լուսավորությունը պետք է ապահովի առնվազն 0,5 լք լուսավորվա-

ծություն՝ հատակի մակարդակի վրա: 

Աշխատանքային և վթարային լուսավորությունը բնականոն ռեժի-

մում պետք է սնվի տարբեր անկախ սնման աղբյուրներից: Էլեկտրակա-

յաններում, ենթակայաններում և կարգավարական կետերում սնման 

աղբյուրների անջատման դեպքում վթարային լուսավորությունն ավտո-

մատ կերպով պետք է հոսանքափոխվի կուտակիչ մարտկոցի կամ սնման 

այլ անկախ աղբյուրի վրա: Վթարային լուսավորության ցանցին այդ լու-

սավորությանը չվերաբերող այլ սպառիչների միացում չի թույլատրվում: 

Վթարային լուսավորության ցանցը խրոցակային վարդակներ չպետք է 

ունենա: Տարհանման լուսավորության լուսատուները պետք է միացվեն 

աշխատանքային լուսավորության ցանցից անկախ մեկ այլ ցանցի: Էվա-

կուացիոն լուսավորության սնման աղբյուրի անջատման դեպքում այն 

պետք է հոսանքափոխվի կուտակիչ մարտկոցի կամ շարժիչ-գեներատո-

րային կայանքի վրա: 
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 Նորոգման լուսավորության ձեռքի շարժական լուսատուները պետք 

է սնվեն 42 Վ-ից ոչ բարձր լարման ցանցից, իսկ էլեկտրահարման առավել 

վտանգի դեպքում՝ 12 Վ-ից ոչ բարձր: 12-ից մինչև 42 Վ խրոցակները 

պետք է չհարմարվեն 127 և 220 Վ վարդակներին: Վարդակները պետք է 

ունենան մակագրություններ՝ լարման ցուցումով: 

 Տվյալ տեսակի լուսատուի համար թույլատրելիից բարձր հզորու-

թյան լամպերի տեղակայումն արգելվում է: Լուսատուների լուսացիրնե-

րի, էկրանավորող և պաշտպանիչ վանդակների հանումն արգելվում է: 

Էլեկտրակայանների, ենթակայանների ներքին, արտաքին, ինչպես 

նաև պահպանական լուսավորության ցանցերը պետք է ունենան սնում 

առանձին գծերով: Արտաքին աշխատանքային լուսավորության, բացի 

էլեկտրակայանների վառելիքի պահեստի և հեռավոր օբյեկտների լուսա-

վորության ցանցից, ինչպես նաև պահպանական լուսավորության ցանցե-

րի ղեկավարումը պետք է իրականացվի գլխավոր կամ կենտրոնական 

կառավարման վահանակի սենքից: 

Էլեկտրակայանների լուսավորության ցանցը պետք է սնվի լուսավո-

րության լարումն անհրաժեշտ սահմաններում պահելու հնարավորու-

թյունն ապահովող կայունացուցիչներից կամ առանձին տրանսֆորմա-

տորներից, որոնք ապահովում են լուսավորության լարումն անհրաժեշտ 

սահմաններում պահելու հնարավորությունը: Լարումը լամպերի վրա 

պետք է լինի անվանականից ոչ բարձր: Ներքին աշխատանքային լուսա-

վորության ցանցի առավել հեռավոր լամպերի, ինչպես նաև լուսարձակա-

յին սարքավորումների վրա լարման իջեցումը պետք է լինի անվանական 

լարման 5 %-ից ոչ ավելի. արտաքին և վթարային լուսավորության ցանցի 
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առավել հեռավոր լամպերի վրա և 12-ից մինչև 42 Վ ցանցում՝ 10 %-ից ոչ 

ավելի լյումինեսցենտային լամպերի վրա՝ 7,5 %-ից ոչ ավելի: 

Երկու ելք ունեցող ԲՍ-ում և անցումային թունելներում լուսավորու-

թյունը պետք է իրականացվի երկկողմանի ղեկավարմամբ: 

Լուսավորության ցանցի վահանակների և հավաքվածքների բոլոր 

անջատիչների (հատիչներ, ավտոմատներ) վրա պետք է լինի գրառում՝ 

միացության անվանումով, իսկ ապահովիչների վրա՝ հալուն ներդիրի հո-

սանքի արժեքի նշումով: 

Հերթապահ անձնակազմի մոտ պետք է լինի լուսավորության ցանցի 

սխեման և հալուն չափաբերված ներդիրների և լուսավորության ցանցի 

բոլոր լարումների լամպերի պահուստ: Հերթապահ և օպերատիվ նորո-

գող անձնակազմը նույնիսկ վթարային լուսավորության առկայության 

դեպքում պետք է հանդերձվի շարժական էլեկտրական լապտերներով: 

Լուսավորության ցանցի զննումը և ստուգումը պետք է կատարել 

կազմակերպության ստանդարտներով սահմանված պարբերականու-

թյամբ: Ստուգման և զննման ժամանակ հայտնաբերված թերությունները 

պետք է վերացվեն ամենակարճ ժամկետներում: 

Վթարային, էվակուացիոն և աշխատանքային լուսավորության մնա-

յուն էլեկտրասարքավորման և էլեկտրահաղորդագծերի վիճակի ստու-

գումը, մեկուսացման դիմադրության փորձարկումը և չափումը պետք է 

կատարվեն շահագործման հանձնելիս, իսկ հետագայում՝ էներգաօբյեկ-

տի տեխնիկական ղեկավարի հաստատած ժամանակացույցով: 
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