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ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ 

Սույն ուսումնական ձեռնարկը կազմվել է ՀՀ կրթության նախարարության 
կրթության ազգային ինստիտուտի մասնագիտական կրթության և ուսուցման 
զարգացման ազգային կենտրոնի կողմից: Այն նախատեսված է միջին մասնագի-
տական կրթական հաստատությունների 1705 «Ավտոմոբիլային տրանսպորտի 
տեխնիկական սպասարկում և նորոգում» մասնագիտության ուսանողների հա-
մար, համապատասխանում է միջին մասնագիտական կրթական համակարգի 
ընդհանուր ծրագրի՝ մասնագիտական կրթության և ուսուցման զարգացման ազ-
գային կենտրոնի կողմից կազմված պետական կրթական չափորոշիչների պա-
հանջներին: 

- Միջին մասնագիտական կրթական հաստատություններում «Ավտոմոբիլների 
նորոգման արտադրական գործընթացներ» և «Մեքենաների շահագործումն արգելող 
անսարքություններն ու պայմանները» մոդուլների դասավանդումը մեթոդիկայով և 
ծավալով տարբերվում է ավանդական մեթոդներով դասավանդումից: 

- Հիմնական տարբերությունը ծրագրային նյութերի համեմատաբար մատ-
չելի լինելն է, իսկ բուն նպատակը՝ ուսանողին տալ անհրաժեշտ տեսական և 
գործնական գիտելիքներ ավտոմոբիլների նորոգման արտադրական գործընթաց-
ների իրականացման և ավտոմոբիլների շահագործումը արգելող անսարքու-
թյունների ու պայմանների վերաբերյալ: Արդյունքում ուսանողը կարող է իրա-
կանացնել ավտոմոբիլների նախապատրաստումը նորոգման, ավտոմոբիլների և 
նրանց հանգույցների քանդման տեխնոլոգիան և նրանց լվացման, մաքրման, մե-
քենամասերի տեսակավորման, ագրեգատների և մեքենաների հավաքման, 
նրանց փորձարկման և զելման գործընթացները, ինչպես նաև ձեռք կբերի գիտե-
լիքներ ավտոմեքենաների շահագործումն արգելող մի շարք անսարքությունների 
վերաբերյալ:  

- ՈՒսումնական ձեռնարկում տեղ գտած օրինակների, վարժությունների և 
առաջադրանքների միջոցով ուսանողներին հնարավորություն է տրվում խորաց-
նել ուսուցման ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները, ստանալ գործնական աշ-
խատանքում անհրաժեշտ կարողություններ և հմտություններ ավտոմեքենաների 
նորոգման արտադրական գործընթացի մեթոդների վերաբերյալ: 

- Հույս ունենք, որ սույն ձեռնարկը կծառայի իր նպատակին: Միաժամանակ 
այն կարող է օգտակար լինել կրթական այլ հաստատությունների մասնագետնե-
րի և ուսանողների համար: 
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ՆԱԽԱԲԱՆ 

Ձեռնարկը բաղկացած է երկու բովանդակային մասից` ԱՏՍՆ-5-12-
024 «Ավտոմոբիլների նորոգման արտադրական գործընթացներ», և 
ԱՏՍՆ-5-12-009 «Ավտոմոբիլների շահագործումն արգելող անսարքու-
թյուններն ու պայմանները» մոդուլներից: 

Առաջին մասում տեղ է հատկացված ավտոմեքենաների նորոգման ար-
տադրական գործընթացների ընդհանուր դրույթներին, և այն ընդգրկում է 
հինգ ուսումնական արդյունքներ: 

1-ին արդյունք – Ավտոմոբիլը նորոգման ընդունելու կանոնակարգը, 
նորոգման համար նախապատրաստման գործողությունները, ավտոմո-
բիլի արտաքին լվացման նշանակությունը, տականոցներից յուղերի ու 
նստվածքների հեռացման, հովացման համակարգի մաքրման կարգը: 

2-րդ արդյունք - Ավտոմոբիլի և նրա ագրեգատների քանդման տեխ-
նոլոգիան և գործողություները: 

Այս գլխում ուսումնասիրվում են՝ ավտոմոբիլների քանդման տեխնոլո-
գիական հաջորդականությունը, քանդման գործընթացում օգտագործվող 
վերամբարձ տրանսպորտային միջոցների, սարքավորումների և գործիքնե-
րի օգտագործման կարգը և անվտանգության տեխնիկայի կանոնները: 

3-րդ արդյունք – Ագրեգատների, հավաքական միավորների ու մեքե-
նամասերի լվացման, մաքրման գործընթացները: 

Այս գլխում ուսումնասիրվում են ագրեգատների և մեքենամասերի 
լվացման ու մաքրման եղանակները, լվացող նյութերը և լվացող մեքենանե-
րի աշխատանքի սկզբունքը, այրուքի, դիրտի, կոռոզիայի, կաթսայաքարերի 
և հին ներկերի մաքրման ու լվացման տեխնոլոգիական գործընթացները, 
ինչպես նաև մեքենամասերի արատորոշման և տեսակավորման կարգը: 

4-րդ արդյունք - Մեքենամասերի տեսակավորում, համալրում և ավտո-
մոբիլի ու ագրեգատների հավաքման տեխնոլոգիական գործընթացներ: 

Այս գլխում ուսումնասիրվում են՝ մեքենաների համլրման տեսակնե-
րը, զուգակցումների ու հավաքական միավորների համալրման ժամա-
նակ օգտագործվող սարքավորումների ու գործիքների կիրառման գործ-
ընթացները: Տարբեր միացությունների հավաքման, կարգավորման և վե-
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րահսկման, ինչպես նաև ագրեգատների և հավաքական միավորների` 
հավաքելուց  հետո նախնական փորձարկման գործընթացները: 

5-րդ արդյունք - Ավտոմոբիլների զելման և փորձարկման գործըն-
թացները: 

Այս գլխում ուսումնասիրվում են՝ նորոգումից հետո ավտոմոբիլմերի 
զելման և փորձարկման անցկացման կարգը, նախաբանեցման ու փոր-
ձարկման ռեժիմները: Ավտոմոբիլների ներկման տեխնոլոգիական գործ-
ընթացները: 

Ձեռնարկի երկրորդ մասում տեղ է հատկացվել ավտոմեքենաների 
շահագործումն արգելող անսարքություններին ու պայմաններին, դրանց 
վերաբերող դրույթներին, որոնք ընդգրկում են ուսումնական չորս արդ-
յունքներ. 

1-ին արդյունք – Արգելակային և ղեկային համակարգերի անսարքու-
թյուններն ու ավտոմեքենայի շահագործումն արգելող պայմանները: 

Այս գլխում ներկայացվում են՝ արգելակման և ղեկային կառավար-
ման համակարգերի անսարքությունները: 

2-րդ արդյունք - Արտաքին լուսային սարքերի անսարքություններն ու 
ավտոմեքնայի շահագործումն արգելող անսարքությունները: 

Այս գլխում ներկայացվում են արտաքին լուսային սարքերի հնարա-
վոր անսարքությունները: Լապտերների կարգավորումը և արտաքին լու-
սային սարքերի ստանդարտներին անհամապատասխանությունը: 

3-րդ արդյունք - Անիվների և դողերի անսարքությունները և ավտոմե-
քենայի շահագործումն արգելող պայմանները: 

Այս գլխում նկարագրվում են դողերի պահպանաշերտերի նախշա-
նկարի ստանդարտային չափերը, դողերի հենքերի տեղային վնասվածք-
ները, անվահեցի կամ անվասկավառակի ամրացումը և դողերի համա-
պատասխանությունը ավտոմեքնայի տվյալ մոդելին: 

4-րդ արդյունք – Շարժիչի անսարքությունները, ավտոմեքնայի այլ 
անսարքություններն ու շահագործումն արգելող պայմանները: 

Այս գլխում նկարագրվում են արտածվող գազերում վնասակար նյութե-
րի պարունակությունը, սնման համակարգի հերմետիկության խախտման 
հնարավոր դեպքերը, արտածման համակարգի անսարքությունները, ար-
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տաքին աղմուկի թույլատրելի մակարդակը, ինչպես նաև այլ անսարքու-
թյուններ, որոնց դեպքում ավտոմոբիլի շահագործումը չի թույլատրվում: 

Ձեռնարկի նպատակն է՝ ստեղծել ուսումնառության նյութերի ամբող-
ջություն, որը հնարավորություն կտա կոնկրետ ավտոմեքենաների նո-
րոգման արտադրական և տեխնոլոգիական գործընթացների վերաբերյալ 
համակարգված գիտելիքների տիրապետման միջոցով հասնել դրանց 
գործնական կիրառությանը, ինչպես նաև առավել տեսանելի դարձնել նո-
րոգման արտադրական գործընթացների առկա նորամուծությունները: 

Ձեռնարկում ներկայացված տեսական նյութերին հաջորդում են նո-
րոգման արտադրական գործընթացների սխեմաներ, նկարներ, մեքենա-
ների քանդման և հավաքման սխեմաներ, մասնագիտական ինքնուրույն 
մտածողությանը նպաստող վարժություններ, գործնական աշխատանք-
ներ, որոնց միջոցով կարելի է ամբողջական պատկերացում կազմել նո-
րոգման արտադրական գործընթացների վերաբերյալ: 

Ձեռնարկում ներկայացված նյութերն ուսումնասիրելով՝ ուսանողը 
ձեռք կբերի կարողություններ գործնականում ճանաչելու և կիրառելու 
ժամանակակից պայմաններին համապատասխան արտադրական գոր-
ծառույթներ: 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ 
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

1.1. Ավտոմոբիլների նորոգման կազմակերպումը 

 

Նորոգումը նախատեսված է առաջացող անսարքությունները վերաց-
նելու և ավտոմոբիլի աշխատունակությունը վերականգնելու համար: Նո-
րոգումը ներառում է՝ քանդման, կարգավորման, հավաքման, փականա-
գործական, մեխանիկական, պղնձագործական, դարբնոցային, եռքի, թի-
թեղագործական, պաստառապատման, էլեկրատեխնիկական, ատաղձա-
գործական, ներկման և այլ աշխատանքներ: 

Կատարվող աշխատանքների նշանակությունից և բնույթից ելնելով, 
նորոգումները բաժանվում են երկու խմբի՝ ընթացիկ նորոգում և հիմնա-
կան նորոգում: Ինչպես ընթացիկ, այնպես էլ հիմնական նորոգում կա-
տարվում է՝ ամբողջ ավտոմոբիլի (կցանքի) և առանձին ագրեգատի: 

Ագրեգատի ընթացիկ նորոգման նշանակությունն է՝ վերացնել առա-
ջացած անսարքությունները, որն իրականացվում է ագրեգատի մաշված և 
վնասված առանձին մեքենամասերը փոխելով կամ նորոգելով: 

Ավտոմոբիլի ընթացիկ նորոգման նշանակությունն է՝ վերականգնել 
կամ փոխել անսարք մեքենամասերը, ինչպես նաև հանգույցները և ագրե-
գատները, որոնք անսարքությունների վերացման գործողությունների կա-
տարման պահանջ ունեն: 

Ընթացիկ նորոգման պահանջարկն ի հայտ է գալիս տեխնիկական 
սպասարկման վերահսկման-զննման աշխատանքների գործընթացում և 
ավտոմոբիլի (կցանքի) շահագործման գործընթացում: 

Ագրեգատի և ավտոմոբիլի հիմնական նորոգման նշանակությունը 
նրանց տեխնիկական վիճակի վերականգնումն է, որն իրականացվում է 
ագրեգատի և ավտոմոբիլի նորոգման, հավաքման և փորձարկման տեխ-
նիկական պայմաններին համապատասխան: 

Նորոգումը պետք է ապահովի ագրեգատի կամ ավտոմոբիլի սահ-
մանված միջնորոգումային վազքը՝ ավտոմոբիլի պատշաճ տեխնիկական 
սպասարկման, ընթացիկ նորոգման և ճիշտ շահագործման դեպքում: 
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Ագրեգատը կարող է ուղարկվել հիմնական նորոգման, եթե՝ 

ա) նրա բազային մեքենամասը կարիք ունի նորոգման, որն ագրեգա-
տի լրիվ քանդում է պահանջում. 

բ) ագրեգատի ընդհանուր տեխնիկական վիճակը վատացել է նրա մե-
քենամասերի մեծ մասի նշանակալի մաշվածքների հետևանքով և ընթա-
ցիկ նորոգմամբ վերանորոգել հնարավոր չէ: 

Ավտոմոբիլների ընթացիկ նորոգումը կատարվում է ավտոտնտեսու-
թյան միջոցներով, իսկ հիմնական նորոգումը, որպես կանոն, նորոգման 
ձեռնարկություններում՝ գործարաններում կամ արհեստանոցներում: 

Ավտոտնտեսություններում կատարվող ավտոմոբիլի ընթացիկ նո-
րոգման պրոցեսում անսարքությունների վերացումն իրականացվում է ոչ 
բարդ նորոգման աշխատանքներով, որոնք կապված են ավտոմոբիլի ագ-
րեգատների և հանգույցների մասնակի կամ լրիվ քանդման հետ կամ հիմ-
նական նորոգում պահանջող ագրեգատները փոխելու հետ:  

Ագրեգատի կամ հանգույցի ընթացիկ նորոգումը հանգում է մաշված 
կամ վնասված ոչ բազային մեքենամասերի փոխմանը կամ նորոգմանը: 

Շարժիչի գծով ընթացիկ նորոգման բնորոշ աշխատանքներն են` փա-
կանների կիպահղկումը և ջերմային բացակների կարգավորումը, մխոցային 
օղերի, մխոցների, նրբապատ ներդրակների, գլխիկի և գլանների բլոկի միջև 
տեղակայվող միջադիրի փոխումը, հովացման շապիկում հնարավոր ճաքե-
րի և անցքերի նորոգումը և այլն. շասսի գծով՝ արգելակային կոճղակների 
մակադիրների փոխումը, արգելակային թմբուկների և կոճղակների շրջա-
տաշումը, սռնացցերի, շրջադարձային դարձյակների, սռնացցային վռաննե-
րի, զսպանակների, կցորդման սկավառակների, շփական մակադիրների 
փոխանցումների տուփերի ատամնանիվների, փոխանցումների փոխարկ-
ման մեխանիզմի սողնակների և սևեռիչների փոխում, շրջանակի փոխում և 
ճաքերի եռակցում, էլեկտրասարքավորման և շարժիչի սնման սիստեմների 
նորոգում և այլն:  

Ավտոմոբիլի նորոգումը կատարվում է կա’մ ագրեգատային, կա’մ 
անհատական մեթոդով: 

Ըստ անհատական մեթոդի նորոգելիս ավտոմոբիլի վրայից հանում 
են անսարք ագրեգատները. նրանց նորոգում են և նորից տեղակայում են 
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նույն ավտոմոբիլի վրա: Այդ մեթոդով նորոգելիս ագրեգատները չեն դի-
մազրկվում, իսկ ավտոմոբիլի նորոգման մեջ գտնվելու պարապուրդի ժա-
մանակը, որոշվում է ամենաաշխատատար ագրեգատային նորոգման 
տևողությամբ: 

Անհատական մեթոդի կիրառման պարագայում նշանակալի մեծա-
նում է ավտոմոբիլի նորոգման մեջ գտնվելու պարապուրդը, որի հե-
տևանքով այդ մեթոդը գործադրվում է միայն ծայրահաեղ պարագանե-
րում, երբ ավտոտնտեսությունում պակասում է շրջանառու ագրեգատնե-
րի ֆոնդը: 

Ավտոմոբիլների նորոգման ագրեգատային մեթոդը հանգում է ան-
սարք ագրեգատները սարքին, նախապես նորոգված կամ շրջանառու 
ֆոնդից վերցրած նոր ագրեգատներով փոխարինելուն: Ագրեգատը (հան-
գույցը) փոխում են այն դեպքում, երբ անսարքություններն անմիջապես 
ավտոմոբիլի վրա վերացնելու համար ավելի շատ ժամանակ է պահանջ-
վում, քան նրա փոխելու համար, և երբ նորոգումը միջհերթափոխային 
ժամանակաշրջանում կատարել հնարավոր չէ: Ավտոմոբիլի վրայից հան-
ված անսարք ագրեգատը նորոգում են, այնուհետև այն հանձնվում է 
շրջանառու ֆոնդին: 

Ագրեգատային մեթոդի հիմնական առավելությունը ավտոմոբիլի նո-
րոգման մեջ գտնվելու պարապուրդի կրճատումն է, որը որոշվում է մեկ 
կամ մի քանի անսարք ագրեգատների կամ հանգույցների փոխման հա-
մար անհրաժեշտ ժամանակով: Նորոգման մեջ գտնվելու պարապուրդի 
կրճատումը պայմանավորում է պարկի տեխնիկական պատրաստակա-
նության գործակցի բարձրացումը, հետևաբար, նրա արտադրողականու-
թյան ավելացումը, և փոխադրումների ինքնարժեքի իջեցումը: Այդ նկա-
տառումով ավտոմոբիլային տրանսպորտի շարժական կազմի տեխնիկա-
կան սպասարկման և նորոգման մասին դրույթում նախատեսվում է, որ-
պես կանոն, ավտոմոբիլների նորոգման ագրեգատային մեթոդը: 

Նորոգման ագրեգատային մեթոդի դեպքում ավտոմոբիլը հիմնական 
նորոգման է ուղարկվում այն ժամանակ, երբ նրա շրջանակը, խուցը (բեռ-
նատար ավտոմոբիլի), թափքը (թեթև մարդատար ավտոմոբիլի) և նրա 
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վրա տեղակայված հիմնական ագրեգատի մեծ մասը հիմնական նորոգ-
ման կարիք ունեն: 

Ավտոտնտեսությունում ագրեգատային մեթոդով իրականացվող նո-
րոգման աշխատանքների ծավալի մեջ մտնում են ավտոմոբիլի ընթացիկ 
նորոգումը, ներառյալ հիմնական ագրեգատների փոխումը և դրանց ըն-
թացիկ նորոգումը: Ավտոբուսային պարկերում կատարում են նաև ավտո-
բուսների միջին նորոգում, որը որոշվում է թափքի վերականգման ան-
հրաժեշտությամբ: 

Հիմնական նորոգում պահանջող անսարք ագրեգատներն ուղարկ-
վում են ավտոնորոգման ձեռնարկությունները: 

Ավտոշահագործման ձեռնարկություններում նորոգումը կարելի է 
կազմակերպել պատրաստի պահեստային մեքենամասերի, մասամբ ավ-
տոտնտեսությունում պատրաստված և վերականգված մեքենամասերի 
օգտագործմամբ, ինչպես նաև՝ հանգույցները և ագրեգատները մասնա-
կիորեն մասնագիտացված ձեռնարկություններում նորոգելով: 

Ագրեգատի և ավտոմոբիլի նորոգումը, ինչպես նշվեց վերը, կատար-
վում է բացարձակապես ըստ կարիքի: 

Ընթացիկ նորոգման կարիքը կարող է սահմանվել՝ ավտոմոբիլի աշ-
խատանքի պրոցեսում, որն արտացոլվում է ավտովարորդի հայտում. վե-
րահսկման կետում հերթապահ մեխանիկի՝ գծից վերադարձող ավտոմո-
բիլի զննության ընթացքում. մեխանիկի կամ բրիգադիրի՝ ավտոմոբիլների 
առաջին կամ երկրորդ տեխնիկական սպասարկման գործընթացում: 

Կախված նորոգման արտադրության ծավալների մեծություններից` 
նորոգման բազաները բաժանվում են երկու խմբի՝ նորոգման գործարան-
ներ և նորոգման արհեստանոցներ: 

Ավտոմոբիլների նորոգման գործընթացում գոյություն ունի երեք տե-
սակ արտադրություն. 

ա) հատային արտադրություն: Այն բնութագրվում է իր թողարկման 
փոքր ծավալով, այստեղ կատարվում են նորոգման բազմաբնույթ ճկուն 
գործողություններ, բանվորներն ունեն բարձր կարգ, օգտագործվում է 
ունիվերսալ սարքավորումներ, հարմարանքներ և գործիքներ:  
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Հատային արտադրությունում հիմնականում նորոգվում են մեծ եզ-
րաչափերով ծանր ավտոմոբիլները և մեծ ավտոբուսները, ինչպես նաև 
կիսակցորդիչները և կցորդիչները: 

բ) Սերիական արտադրություն: Այն բնութագրվում է նորոգվող մե-
խանիզմների առանձին խմբերի (սերիաների) մեծությամբ, որոնք պարբե-
րաբար կրկնվում են որոշակի ժամանակից հետո: Սերիական արտա-
դրությունը բազմանոմենկլատուրային արտադրություն է: Նրա բնորոշ 
հատկանիշն է` աշխատատեղերի մեծ մասում պարբերաբար կրկնվող մի 
քանի գործողություններ: Սերիական արտադրությունը բնորոշ է ժամա-
նակակից ավտոնորոգման ձեռնարկություններին: 

գ) Մասայական արտադրություն. բնութագրվում է իր թողարկման մեծ 
մասշտաբներով, միևնույն նորոգման տեղամասում կատարվող միևնույն 
կրկնվող օպերացիայի կատարումով: Մասայական արտադրության նո-
րոգման արտադրանքը որոշակի միատեսակ ագրեգատներ են, որոնք ունեն 
լայն կիրառում, օրինակ՝ ավտոմոբիլի շարժիչների նորոգումը: 

Ավտոնորոգման ձեռնարկություններում նորոգման գործընթացները 
կազմակերպվում են երեք մեթոդներով՝ 

 - նորոգում ունիվերսալ աշխատանքային տեղամասերում, 

 - նորոգում մասնագիտացված աշխատանքային տեղամասերում, 

 - ավտոմոբիլների և ագրեգատների հոսքային նորոգում: 

Նորոգման աշխատանքների կազմակերպումն ունիվերսալ աշխա-
տանքային տեղամասերում կատարվում է այն ժամանակ, երբ նորոգման 
արտադրական ծրագիրը փոքր է տվյալ ագրեգատի համար, ինչը իրա-
գործվում է մեկ արհեստանոցում` մեկ բրիգադի կողմից, որոնք կատա-
րում են բոլոր աշխատանքները՝ սկզբից մինչև ավարտը: 

Այս մեթոդի դեպքում տեղի է ունենում երկարատև պարապուրդ, պա-
հանջվում են բարձր որակավորում ունեցող աշխատողներ և նորոգման 
բարձր ինքնարժեք: 

Նորոգման կազմակերպումը մասնագիտացված աշխատանքային 
տեղամասերում մեթոդի դեպքում յուրաքանչյուր աշխատատեղում կա-
տարվում է մեկ հանգույցի նորոգում կամ նախապես պլանավորված աշ-
խատանքներ: Այս դեպքում արտադրությունն ունի որոշակի արտադրա-
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կան ծրագրեր: Նման նորոգման գործընթացները կազմակերպվում են նո-
րոգման արտադրամասերում: Բարձրանում է աշխատանքի արտադրո-
ղականությունը, և իջնում է նորոգման ինքնարժեքը: 

Ավտոմոբիլների և ագրեգատների հոսքային նորոգման դեպքում հա-
վաքվող հանգույցները և ագրեգատները, տեխնոլոգիական պրոցեսի օպե-
րացիաների հաջորդականությամբ համապատասխան մի աշխատատե-
ղից մյուսը տեղփոխելը կատարվում է անընդհատ գործող մեքենայացված 
հոսքային գիծ սարքով՝ կոնվեյերով: 

Նորոգման հոսքային գծերը, ըստ կատարվող նորոգման տեխնոլո-
գիական գործընթացների, հագեցված են համապատասխան սարքավո-
րումներով և գործիքներով: Միևնույն աշխատատեղում կատարվում է 
նույն աշխատանքը, բանվորները դասավորված են հոսքային գծի երկայն-
քով` ըստ կատարվող նորոգման գործընթացի հաջորդականության: 

Հոսքային գծերը կազմակերպում են մասայական արտադրության 
դեպքում: 

 

1.2 Ավտոմոբիլի` նորոգման ընդունելու կարգը 
  

Ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություններում սահմանված վազքը 
կատարած ավտոմոբիլի հիմնական նորոգման կարիքը որոշելու համար 
կազմվում է հատուկ հանձնաժողով: 

Ավտոմոբիլի զննությունից հետո հանձնաժողովը նրա տեխնիկական 
վիճակի մասին կազմում է ակտ և եզրակացություն անում նրան հիմնա-
կան նորոգման ուղարկելու կամ հետագա շահագործման մասին: Ըստ 
որում, սահմանում են մոտավոր վազք, որը կատարելուց հետո ավտոմո-
բիլը պետք է նորից զննության ենթարկվի: Հանձնաժողովի զննության 
արդյունքները գրանցվում են ավտոմոբիլի հաշվառման թերթիկի համա-
պատասխան բաժնում: Ավտոմոբիլի վրայից հանված անսարք ագրեգատ-
ները, հանգույցները և սարքերը հանձնվում են (միջակա պահեստի միջո-
ցով) համապատասխան արտադրական տեղամասերին, որտեղ փոխա-
րինվում են սարքերով: Արտադրական տեղամասերի ղեկավարը որոշում 
է նորոգման բնույթը և ծավալը: Ագրեգատը ավտոնորոգման գործարան 
հիմնական նորոգման ուղարկվում է արտադրության պետի որոշմամբ, 
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հաշվի առնելով արտադրական տեղամասի ղեկավարի եզրակացությու-
նը. այդ գործարքը ձևակերպվում է ակտով, որը հաստատում է գլխավոր 
ինժեները: 

Ագրեգատները հիմնական նորոգման են հանձնվում ղեկավարվելով 
նորոգման հանձնվող ավտոմոբիլների և ագրեգատների վերաբերյալ գո-
յություն ունեցող տեխնիկական պայմաններով: Ագրեգատները նորոգու-
մից ընդունում են ստենդների վրա փորձարկելուց հետո. փորձարկումը 
կատարվում է նորոգումից ընդունվող ավտոմոբիլների և ագրեգատների 
վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեխնիկական պայմաններին համապա-
տասխան: 

Յուրաքանչյուր ագրեգատ պետք է ունենա անձնագիր, որը տրվում է նո-
րոգման ձեռնարկության կողմից, իսկ ավտոտնտեսությունում ագրեգատի 
համար դուրս է գրվում «Ագրեգատի նորոգման քարտ», որտեղ գրանցվում են 
նրա վիճակը բնութագրող (նոր, նորոգված և այլ) տվյալները: 

Ավտոմոբիլները և ագրեգատները հիմնական նորոգման ընդունելիս 
ղեկավարվում են համապատասխան ստանդարտների և հրահանգների 
պահանջներից ելնելով: 

Հիմնական նորոգման ուղարկվող ավտոմոբիլը կամ ագրեգատը 
պետք է լինի լրակազմված և ունենա միայն այն անսարքությունները, 
որոնք առաջացել են մեքենամասերի բնական մաշվածության պատճառ-
ներով, և դրանց արդյունքները լրացրված է տեխնիկական վիճակի մասին 
կազմված ակտում: 

Նորոգման ներկայացվող ավտոմոբիլը պետք է ունենա՝  

- տեղեկանք` կատարած վազքի վերաբերյալ,  

- անձնագիր և քարտ` գազաբալոնի վերաբերյալ, եթե ավտոմոբիլի վրա 
տեղադրված է գազաբալոն, 

- նորոգման կարգագիր: 

Հիմնական նորոգման ներկայացվող ավտոմոբիլների համար սահ-
մանված է հետևյալ կարգի լրակազմ. 

- բեռնատար ավտոմոբիլների և իրենց ագրեգատների համար՝ 1-ին և 
2-րդ, 

- ավտոբուսների և թեթև մարդատարների համար՝ միայն 1-ին,  
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- կարբյուրատորային շարժիչների համար՝ 1-ին և 2-րդ, 

- ավտոմոբիլների մնացած բոլոր ագրեգատների համար՝ 1-ին, 

Որտեղ՝ ավտոմոբիլների 1-ին լրակազմը նշանակում է, այդ ավտոմո-
բիլը գտնվում է իր վրա տեղակայված լրիվ մասերի կազմով, ներառված 
պահեստային անիվը: 

Ավտոմոբիլների 2-րդ կարգի լրակազմը նշանակում է, որ ավտոմոբի-
լը նորոգման կհանձնվի առանց բեռնահարթակի, մետաղական թափքի և 
հատուկ հարմարանքների: 

Շարժիչի 1-ին կարգի լրակազմը նշանակում է շարժիչը նորոգման 
կհանձնվի իր վրա տեղակայված բոլոր սարքավորումներով, իսկ 2-րդ 
կարգի լրակազմի դեպքում շարժիչի վրայից հանված կլինի հնարավոր 
բոլոր սարքավորումները: 

Հիմնական նորոգման չեն ընդունվում՝ 

- բեռնատար այն ավտոմոբիլները, որոնց թափքը և շրջանակը ենթա-
կա է դուրս գրման, 

- ավտոբուսները և թեթև մարդատար ավտոմոբիլները, որոնց թափքը 
նորոգման ենթակա չէ, 

- ագրեգատները և հանգույցները, որոնց բազային կամ հիմնական 
մեքենամասերը ենթակա են դուրս գրման: 

Հիմնական նորոգման հանձնվող ավտոմոբիլները պետք է հնարավո-
րություն ունենան շարժիչը գործարկելու և 3 կմ վազքի փորձարկման: 

Հիմնական նորոգման հանձնվող ավտոմոբիլի տեխնիկական վիճա-
կի վերաբերյալ կազմվում է հանձնման-ընդունման ակտ` 3 օրինակից: 
Ակտի մեջ նշվում է հանձնվող մեքենայի լրակազմը: Ակտի 1-ին և 3-րդ 
օրինակը մնում է նորոգման ձեռնարկությունում, իսկ 2-րդ օրինակը 
տրվում է պատվիրատուին: 

Մինչ ավտոմոբիլի ընդունումը նորոգման արտադրամաս, պետք է 
կատարվեն հետևյալ գործընթացները. 

- նախնական տեխնիկական զննում և լրակազմի բացահայտում, 

- արտաքին լվացում, 

- վերջնական տեխնիկական զննում: 



 
 

16 
 

Նորոգող ձեռնարկությունը իրավունք ունի բացել ցանկացած հավա-
քական միավոր: 

Եթե ավտոմոբիլը կամ ագրեգատը չհամապատասխանի նորոգման 
համապատասխան չափանիշներին, ապա նորոգող ձեռնարկությունում 
կարող են հրաժարվել նորոգման ընդունումից: Նախապես պետք է դա-
տարկված լինեն վառելիքի բաքը, շարժիչի հովացման համակարգը և 
հանված լինի շարժիչի յուղը: 

Նորոգման ընդունված ավտոմոբիլը և ագրեգատներն ուղարկվում են 
առանձին պահեստ, որտեղ պահպանվում են մինչ նորոգում կատարելը: 

Ավտոմոբիլից հանված բոլոր էլեկտրական սաքավորումները պահ-
վում են առանձին կառույցում: 

Ավտոմոբիլների նորոգման տեխնոլոգիական գործընթացների հեր-
թականությունն ավելի արտահայտիչ է հետևյալ սխեմայում: 
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1.3. Ավտոմոբիլների արտաքին լվացումը 
 

Հիմնական նորոգման հանձնվող ավտոմոբիլը պետք է մանրամասն 
լվացված և մաքրված լինի կեղտից, իսկ չներկված մակերևույթները պատ-
ված լինեն կոնսերվացնող քսուքներով: 

Ավտոմոբիլների արտաքին լվացումը կատարվում է բետոնապատ 
հարթակների վրա կամ առանձին կառույցի մեջ, որը լրակազմված է ան-
հրաժեշտ սարքավորումներով ու լվացման պարագաներով: 

Լվացումը կատարվում է սառը և տաք ջրի միջոցով կամ լվացող նյու-
թեր պարունակող լուծույթով: Ջրի շիթով լվանալու դեպքում որպես լվա-
ցող միջոց վերցնում են լաբոմիդ-101 կամ 102, 10 կգ/մ3 խտությամբ, իսկ 
ջերմաստիճանը 800 C: 

Ավտոմոբիլների արտաքին լվացման ժամանակ լվացող սարքերից 
օգտվելու դեպքում անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգության տեխնի-
կայի հետևյալ կանոնները. 

- Պահպանել էլեկրաանվտանգության կանոնները 

- Աշխատանքի ժամանակ հագնել օրենքով նախատեսված հատուկ 
արտահագուստ 

- Ջրի ցրող շիթը լվացվող ավտոմոբիլի ուղղությամբ պահել երկու 
ձեռքով 

- Աշխատանքի ընթացքում հսկել ջրի ելքի ճնշման ցուցմունքը 

- Չբարձրացնել ջրի ճնշումը և ջերմաստիճանը մինչև առավելագույն 
սահմանը 

- Աշխատանքային ընդհատումների ժամանակ ջրի շիթի մեխանիզմը 
տեղակայել պահպանակի դիրքի վրա 

Արգելվում է՝ 

- Լվացող սարքերը օգտագործել այլ նպատակներով 

- Ջրի շիթն ուղղել դեպի մարդկանց, կամ էլեկտրական սարքերի, հո-
սանքի լարերի և այլ ուղղությամբ 

Աշխատանքային տեղամասը պետք է ունենա, ներհոս-արտաքին օդա-
փոխության և կեղտահավաքող սարքավորումներ, ինչպես նաև կանգնած 
ջրերի մաքրման կայան: 
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Լվացման տեղամասի օդափոխության նորմաները պետք է համա-
պատասխանեն հետևյալ պայմաններին՝ օդի շարժման արագությունը 
չպետք է գերազանցի 0,3 մ/վ-ից, ջերմային ռեժիմը 17-190 C, օդի հարաբե-
րական խոնավությունը 30-60% : 

Ավտոմոբիլի թափքի և շասսիի արտաքին մասերից փոշին և կեղտը 
հեռացնում են սովորաբար մաքուր,սառը կամ տաք (+25-300 C) ջրով: Ավ-
տոմոբիլի լվացման համար երբեմն օգտագործում են ջուր, որը պարունա-
կում է լվացող նյութեր:  

Լվացող լուծույթները փոքրացնում են լվացվող մակերևույթի վրա 
առաջացող ջրային թաղանթի մակերևութային ձգվածության ուժը, լու-
ծում են յուղային մնացորդները, առաջացնելով էմուլսիա և սուսպենզիա, 
որոնք հեշտ լվացվում, հեռացվում են: 

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և ավտոբուսների թափքերի 
ներկվածքի քայքայումից խուսափելու նպատակով ջրի և լվացվող մակե-
րևույթի ջերմաստիճանների տարբերությունը չպետք է գերազանցի 180-
200 C: Լվացման որակը և տևողությունը կախված են ջրի շիթի ճնշումից, 
լվացման հարմարանքի ծայրափողակի տրամագծի մեծությունից և շիթի 
թեքության անկյունից լվացվող մակերևույթի նկատմամբ: 

Ջրի ճնշման մեծացումը կամ միևնույն տրամագծի ծայրափողակների 
համար՝ ջրի շիթի ճնշման մեծացումը կրճատում է ջրի ընդհանուր ծախսը 
և լվացման տևողությունը: ՈՒստի շիթի ճնշման մեծացման հետ միաժա-
մանակ ծայրափողրակի տրամագծի փոքրացումը կարող է կրճատել ջրի 
ծախսը, ընդհանուր առմամբ բարձրացնելով լվացման արդյունավետու-
թյունը և կրճատելով ծախսերը: 

Ըստ կատարման եղանակի` տարբերում են երեք տեսակի լվացում-
ներ՝ ձեռքով, կիսամեքենայացված և մեքենայացված: 

Ձեռքով լվացում կատարվում է՝ ցածր (2-4 կգ/սմ2) կամ բարձր (10-25 
կգ/սմ2) ճնշման տակ մատուցվող ջրի շիթով: 
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1100 նմուշի ԳԱՐՈ ձեռքի լվացման կայանք 

1- էլեկտրաշարժիչ. 2- միացման կցորդիչի պատյան. 3- լվացման ռետինե 
փողրակ. 4 – մղման իրանի կցախողովակ. 5- ճնշաչափ. 6- վերաթողման փական. 

7 - ներծծման իրանի կցախողովակ. 8- լվացման ատրճանակ.  
9 - պոմպ. 10 - կայանքի շրջանակ 

 

Կիսամեքենայացված եղանակով լվանալիս ավտոմոբիլի մի մասը 
(շասսին կամ թափքը՝ արտաքինից) լվացվում է մեխանիզմների միջոցով, 
իսկ մյուս մասը՝ ձեռքով: 

Մեքենայացված լվացման դեպքում ամբողջ ավտոմոբիլի լվացումը 
կատարվում է ավտոմատ կերպով գործող կամ կառավարվող շիթային 
կամ շիթախոզանակային սարքավորման կիրառմամբ: 

Ավտոմոբիլի լվացման պրոցեսի մեքենայացումը նշանակալի կրճա-
տում է լվացման վրա ծախսվող ժամանակը` այն հասցնելով 1,5-3 րոպե, 
որը ձեռքով լվանալու դեպքում կազմում է 10-20 րոպ (կախված ավտոմո-
բիլի տիպից): Տեխնիկա-տնտեսական հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 
լվացման գործընթացի մեքենայացման հետևանքով ստացվող տարեկան 
տնտեսումը համեմատած լվացման ձեռքի եղանակի հետ, այնքան էլ մեծ 
չէ՝ այսպես, բեռնատար ավտոմոբիլների և ավտոբուսների պարկի համար 
այն կազմում է 1-3%: 

Առավել նշանակալի տնտեսում (25-30%) ստացվում է թեթև մարդա-
տար ավտոմոբիլների պարկի համար: 
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Այդ բացատրվում է ջրի (կրճատվում է 2-4 անգամ) և էլեկտրաէներ-
գիայի (լվացման կայանքի մեխանիզմներն աշխատեցնելու համար) ծախ-
սերի, հետևաբար, և դրանց հետ կապված դրամական ծախսերի կրճա-
տումով: Բացի տնտեսողական արդյունավետությունից, ավտոմոբիլի 
լվացման մեքենայացումը հնարավորություն է տալիս լվացող բանվորնե-
րին ազատել ծանր ֆիզիկական աշխատանքից, և բարելավել լվացման 
որակը: Մեքենայացված կայանքներն առավել նպատակահարմար է կի-
րառել խոշոր՝ 200 և ավելի ավտոմոբիլներ ունեցող տնտեսություններում: 

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և ավտոբուսների թափքերի 
լվացման տեխնոլոգիական գործընթացը, անկախ լվացման եղանակից, 
հանգում է հետևյալին: 

Թափքի ներկված և ողորկված մասերը նախապես թրջում են սառը 
կամ գոլ ջրի փոշիացված շիթով: Թրջելուց հետո թափքը մազե խոզանակ-
ներով կամ սպունգներով մաքրում են անընդհատ ջուր մատուցելով: Խո-
զանակների կամ համանման այլ միջոցների կիրառումն օժանդակում է 
փոշու մանրագույն մասնիկների հեռացմանը, որոնք մնում են ջրային բա-
րակ թաղանթում (թափքը ջրի թույլ շիթով լվանալու դեպքում) և նրա չո-
րանալուց հետո թափքի մակերևույթի վրա առաջացնում են փայլատ գորշ 
փառ: Բեռնատար ավտոմոբիլի թափքը և շասսիի ստորին մասերը լվա-
նում են բարձր ճնշման կենտրոնացված շիթով:  

Ավտոմոբիլների մեքենայացված լվացման դեպքում կայանքի հիդ-
րավլիկ մասը ջրցան հարմարանքն է շիթային լվացման համար, իսկ մե-
խանիկական մասը՝ պտտական շարժում կատարող գլանաձև խոզանակ-
ները, որոնք ակտիվացնում են լվացման գործընթացը: Ջրցան հարմա-
րանքը կիրառում են ավտոմոբիլի ներքևի մասը (տակից), թևերի ներքին 
մակերևույթները, անիվների սկավառակները և թափքի կողային ու վերին 
մասերը շիթով լվանալու համար: 

Բեռնատար ավտոմոբիլների լվացման համար օգտագործում են 
միայն շիթային կայանք: 

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների, ավտոբուսների, նաև «ֆուրգոն» 
տիպի մասնագիտացված թափքերը լվանալիս բացի ջրցան հարմարան-
քից կիրառում են պտտվող գլանաձև խոզանակներ: 
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Ավտոմոբիլի տակից լվանալու հարմարանքները պատրաստվում են 
խողովակաշարժերի ձևով, և դրանք ունենում են ծայրափողրակներ, 
որոնք դասավորվում են հատակի մակարդակի վրա: 

Ծայրափողրակ կրող խողովակները կարող են լինել անշարժ կամ 
որոշ անկյան տակ շրջվել, շիթի գրոհման անկյունը փոփոխելու հնարա-
վորություն ստեղծելու նպատակով: 

Շիթերի ուղղությունները պարբերաբար փոփոխելու համար կիրա-
ռում են ծայրափողրակներով հանդերձված խողովակային շրջանակներ, 
որոնք պատրաստվում են շրջագծի աղեղի ձևով: Շրջանակը ճոճվում է 
առանցքակալային հենարանի վրա, և շարժումը ստանում է էլեկտրաշար-
ժիչից՝ որդնակային կամ ատամնանվային ռեդուկտոր ունեցող կուլիսա-
յին մեխանիզմի միջոցով: Հաղորդակը կարող է լինել և հիդրավլիկ: 

Ջրի շիթերի ուղղություններն անընդհատ փոփոխելու համար կիրա-
ռում են պտտվող անիվներ, որոնք պտտվում են ի հաշիվ շառավղային 
խողովակների ծայրերին հորիզոնական դասավորված ծայրափողրակնե-
րից դուրս եկող շիթերի հակազդումների: Շառավղային խողովակների 
վրա բանող ծայրափողրակները դասավորվում են ուղղաձիգ կամ որոշ 
թեքությամբ: 
 

 

 

 

 

Ավտոմոբիլների տակի մասի շիթային լվացման հարմարանքի սխեման 

Բեռնատար ավտոմոբիլների լվացման համար նախատեսված 1114 
նմուշի ԳԱՐՕ շիթային կայանքը, որը մոնտաժված է կոնվեյերի վրա, 
կազմված է երկու փակ կոնտուրի խողովակային շրջանակներից, որոնք 
անշարժ ամրացված են հիմքի վրա: Յուրաքանչյուր շրջանակի վրա երկու 
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կողմերից զույգ-զույգ տեղակայված են ճոճվող կողային կոլեկտորներ, 
որոնցից յուրաքանչյուրն ունի վեց ծայրափողրակներ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ավտոմոբիլի թափքի արտաքին մակերևույթների շիթային լվացման 

հարմարանքի սխեմաներ 

ա) П-աձև անշարժ շրջանակ. բ) գլանակների վրա տեղաշարժվող շրջանակ. 
գ) ըստ մոնոռելսի տեղաշարժվող շրջանակ. դ) անշարժ կողային շրջանակներ.  

ե) ճոճվող խողովակներով հանդերձված կողային շրջանակներ 

 

Կայանքի արտադրողականությունը կազմում է 20-40 ավտոմոբիլ՝ 
ժամում: Ավտոբուսների և ֆուրգոնների թափքերի կողերի և վերևի մասե-
րի մեքենայացված լվացման կայանքի առավել տարածված սխեման 
պատկերված է նկարում:  

Կայանքն ունենում է երկու (երբեմն չորս) ուղղաձիգ դասավորված, 
պտտական շարժում կատարող խոզանակային թմբուկներ, որոնք ամրաց-
վում են շրջադարձային լծակների վրա, և մեկ հատ հորիզոնական՝ թափքի 
տանիքը լվանալու համար: Թմբուկները շարժման մեջ են դրվում առանձին 
էլեկտրաշարժիչներով: Թափքի լվացվող մակերևույթին ջուրը մատուցվում 
է խոզանակային թմբուկների շրջանակների ամրացված խողովակային կո-
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լեկտորներից՝ ծայրափողրակների միջոցով: Լվացման պրոցեսում ավտո-
բուսը շարժվում է իր ընթացքով կամ կոնվեյերի օգնությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ավտոբուսի թափքի կողերի և վերին մասի  լվացման համար խոզանակային 

կայանքի սխեման 

Մարդատար և բեռնատար ավտոմոբիլների ավտոմատ լվացման օրի-
նակներ. 
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Ավտոմոբիլներ լվանալիս դրանցից անջատվում է մեծ քանակու-
թյամբ կեղտ և որոշ քանակությամբ յուղ ու վառելիք: Դիտումները ցույց են 
տվել, որ մեկ ավտոմոբիլի լվացումից առաջացող կեղտոտ ջուրը կարող է 
պարունակել 3-5 լ  յուղ ու վառելիք և 10-15 կգ կեղտ:  

Որպեսզի կոյուղու համակարգի ջրատար առուները չկեղտոտեն, և 
կանխվի լվացման կեղտաջրի մեջ պարունակվող նավթանյութերի ներ-
թափանցումը բնական ջրամբարների մեջ, լվացման պոստերին կից կա-
ռուցում են կեղտազտիչներ և յուղաբենզինորսիչներ: Կեղտազտիչների և 
յուղաբենզինորսիչների աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է ջրի, կեղտի, 
յուղի և բենզինի տեսակարար կշիռների տարբերության վրա (կեղտը 
նստում է տակը, իսկ յուղը և բենզինը բարձրանում են ջրի երեսը): 

 

Անիվների սկավառակների լվացման համար կայանք 
 

Թափքերը սրբում, չորացնում են` դրանք մաքուր ջրով ողողելուց հե-
տո: Սրբելու նպատակն է՝ թափքի արտաքին մակերևույթից հեռացնել 
խոնավությունը: Սրբելու համար օգտագործվում են զամշ, խավավոր 
գործվածք և ուրիշ խոնավածուծ նյութեր: 
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Բեռնատար ավտոմոբիլների մոտ սրբում են միայն խուցը, կողային և 
առջևի ապակիները, շարժիչի ծածկոցը, թևերը և լապտերները: Մնացած 
մասերը ենթարկվում են բնական չորացման: 

Սրբելու համար օգտագործված կեղտոտ և թաց նյութերը լվանալու և 
քամելու համար կիրառում են ձեռքի կամ մեխանիկական հաղորդակ 
ունեցող մեքենաներ: 

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլների չորացումն արագացնելու համար 
դրանց փչահարում են սառը կամ տաք օդով: 

Լվացումից հետո ավտոմոբիլը սառը օդով փչահարում են «Սիրոկկո» 
տիպի հզոր օդամղիչ կայանքի օգնությամբ. օդը մղում են օդաբաշխիչ 
խողովակների մեջ, որոնց ծերպաձև կցաթողերը փչահարվող մակե-
րևույթների նկատմամբ դասավորված են 60° անկյան տակ: 

Թեթև մարդատար ավտոմոբիլները լվացումից հետո օդով փչահարե-
լու համար նախատեսված կայանքը կազմված է ԷՎՐ-6 մակնիշի երեք 
օդափոխիչներից, որոնք պտտական շարժումը ստանում են 20 կվտ կա-
րողությամբ էլեկտրաշարժիչներից: Օդային շիթին ուղղություն տալու 
համար յուրաքանչյուր օդափոխիչներից հանդերձված է ուղղանկյունաձև 
ձևավոր կցաթողով: Կայանքը տեղակայված է շրջանակի վրա և պար-
փակված է պատյանի մեջ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Կայանք՝ լվացումից հետո ավտոմոբիլները փչահարելու համար 
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Սառը օդով չորացնելու թերությունը մեծ քանակությամբ էլեկտրա-
էներգիա ծախսելու մեջ է (էլեկտրաշարժիչների կարողությունը հասնում 
է մինչև 60 կվտ): Սակայն օդի փոքր ջերմահաղորդականության (250 ան-
գամ փոքր է երկաթի ջերմահաղորդականությունից) հետևանքով, տաք 
օդի կիրառումը նույնպես քիչ արդյունավետ է, ջերմության օգտագործման 
գործակցի շատ ցածր լինելու հետևանքով: 

Ավտոմոբիլի չորացման հեռանկարային մեթոդը կարելի է համարել 
ինֆրակարմիր ճառագայթներ արձակող լամպերի օգտագործումը, ինչ-
պես նաև մուգ ինֆրակարմիր ճառագայթման տախտակների օգնությամբ 
իրականացվող ջերմաճառագայթային չորացումը, որոնք ունեն բարձր 
Օ.Գ.Գ. և ջերմության աննշան կորուստ: 

 

1.4. Ավտոմոբիլի տակնոցներից յուղերի նստվածքների ու հովացման 
համակարգերից կաթսայաքարերի և այլ նստվածքների  

հեռացումը և մաքրումը 
 

Ավտոմոբիլը հիմնական նորոգման նախապատրաստելու ընթաց-
քում հարկավոր է կատարել շարժիչի, ագրեգատների հենատուփերից 
դատարկել յուղը և տակնոցները մաքրել նստվածքներից: 

Ուսումնասիրենք շարժիչի տականոցներից յուղի ու նստվածքների 
հեռացման ու լվացման գործընթացը: 

Յուղը դատարկում են շարժիչի տաք ժամանակ, քանի որ այդ ժամա-
նակ յուղը հենատուփից արագ է թափվում, և լավ են հեռացվում նրա մեջ 
եղած մեխանիկական խառնուրդները և խեժային նստվածքները: 

Աշխատած յուղը դատարկելուց հետո շարժիչի հենատուփում մնում 
են կպչուն քսուքանման մնացորդներ, որոնք նպաստում են թարմ յուղի 
փչացմանը և վատացնում նրա մղվելու հատկությունը: Նստվածքը հե-
ռացնելու համար յուղման համակարգը լվանում են: 

Շարժիչի հենատուփը լցնում են 2,5-3,5 լ (կախված յուղման համա-
կարգի տարողությունից) լվացման հեղուկ, շարժիչը բանեցնում են և պա-
րապ ընթացքի փոքր պտույտներով (600-800 պտ/րոպ) 4-5 րոպե աշխա-
տեցնում, այնուհետև դատարկում են լվացման հեղուկը և լցնում թարմ 
յուղ: Սակայն ինչպես փորձն է ցույց տալիս, լվացման նման եղանակի 
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դեպքում հենատուփից նստվածքները լրիվ չեն հեռացվում: Առավել լավ 
արդյունք է տալիս շարժիչի յուղման համակարգի լվացման կոմպլեքսա-
յին մեթոդի կիրառումը, որը կատարվում է մասնագիտացված սարքա-
վորման և հատուկ լվացման հեղուկի օգնությամբ:   

Այս մեթոդի դեպքում շարժիչը, որի հենատուփը լցվում է լվացման 
հեղուկը, պարապ ընթացքի պտույտներով 2-3 րոպե աշխատում է, շրջա-
նառության մեջ դնելով լվացման հեղուկը, որի հետևանքով հենատուփից 
նստվածքները լվացվում, հեռացվում են, և յուղամուղն ու յուղի մղանցքե-
րը մաքրվում են: Որպես լվացման հեղուկ օգտագործում են ուայթսպիր-
տի (40-50%) , յուղի (Ակ-10՝ 40% կամ ԱՍ – 5՝ 50%) և ացետոնի (10%) խառ-
նուրդը: Լավ արդյունք է տալիս ուայթ-սպիրտի (90%) և ացետոնի կամ 
երկքլոր էթանի (10%) խառնուրդը: Հեղուկի շրջանառությունը ստեղծվում 
է յուղլցման բկանցքից հեղուկը հենատուփի մեջ մղելով և հենատուփի 
տակնոցում արված անցքից այն դուրս ծծելով: Յուղման համակարգում 
միացնում են քամիչ՝ լվացման հեղուկը քամելու համար: 

 

Շարժիչի հենատուփի մաքրման սխեմա 

1. լվացող հեղուկի բաք 2. շարժիչի հենատուփը 3. պոմպ 4. զտիչ-պարզարան      
5. Փական 6. զտիչ 
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Նկարում պատկերված է շարժիչի լվացման տեղակայանք, որի շնոր-
հիվ կարելի է մաքրել և հեռացնել յուղի հենատուփի տակնոցում եղած 
նստվածքը: 

1-ին բաքում լցվում է հատուկ լվացող հեղուկ, որը 3-րդ պոմպի շնոր-
հիվ մղվում է 2-րդ շարժիչի հենատուփի մեջ, որտեղից լվացված հեղուկը 
նստվածքների հետ միասին անցնելով 6-րդ կենտրոնախույզ զտիչով և 
մաքրվելով 4-րդ զտիչ-պարզարանում, լցվում է 1-ին բաքը: Կրկնելով այս 
ցիկլը, որոշ ժամանակում լիովին մաքրվում են յուղման համակարգը և 
տակնոցի նստվածքները:  

Մաքրման կարիք ունի նաև ավտոմոբիլի հովացման համակարգը. 
երկարատև աշխատելուց հետո հովացման համակարգի տաք պատերի 
վրա տեղի է ունենում նստվածքների և կաթսայաքարերի գոյացում: Այս 
երևույթը վատացնում է շարժիչի ջերմափոխանակությունը, որը հանգեց-
նում է շարժիչի գերտաքացմանը: Արդյունքում ստացվում է հզորության 
կորուստ, վառելիքի ծախսի մեծացում, յուղի այրում և այլն: Հովացման 
համակարգում առաջացած աղաշերտերի նստվածքները հեռացնում են 
շարժիչների հովացման համակարգերը մաքուր ջրի ուժեղ շիթով լվանա-
լով, նախապես անջատելով հովացուցիչը շարժիչին միացնող փողրակ-
ները և հեռացնելով թերմոստատը: Ջրի շիթի ուղղությունը պետք է նրա 
սովորական շրջանառության հակառակ ուղղությունն ունենա: Ցանկալի 
է, որ շիթը լինի բաբախող և ջրի հետ միաժամանակ տրվի սեղմած օդ: 
Հովացուցիչը և հովացման շապիկը լվանում են առանձին-առանձին, որ-
պեսզի հովացման շապիկից հեռացվող նստվածքները հովացուցիչի մեջ 
չանցնեն: Լվացումը պետք է շարունակել այնքան ժամանակ, մինչև բլո-
կից և ռադիատորից դուրս եկող ջուրը միանգամայն մաքուր լինի: Աղա-
շերտի նշանակալի նստվածքի դեպքում նրա հեռացումը կատարում են 
քիմիական եղանակով (լվացման հատուկ լուծույթներով): 
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Ավտոմոբիլի հովացման համակարգը 

 

Կաթսայաքարերը և նստվածքները հովացման համակարգից հեշտու-
թյամբ մաքրվում և հեռացվում են վերջին ժամանակներում կիրառվող 
հատուկ լվացվող միջոցներ օգտագործելով: 

Այն կատարվում է հետևյալ հաջորդականությամբ. 

- դատարկել հովացման համակարգը, 

- հովացման համակարգը լցնել թորած ջուր, 

- հովացման համակարգի մեջ լցնել (ավելացնել) լվացող հեղուկ, որը 
նախատեսված է այդ համակարգի լվացման համար: 

- գործարկել շարժիչը և աշխատեցնել ըստ տրված ցուցումի, որը 
գրված է լվացող հեղուկի օգտագործման հրահանգի մասին: 

- նշված ժամանակահատվածում շարժիչը աշխատեցնելուց հետո 
դատարկել հովացման համակարգը: 

- լցնել մաքուր ջուր և շարժիչն աշխատեցնել, դատարկել և մի քանի 
անգամ կրկնել ջրով լվացումը: 

Այս ամենից հետո լիարժեք կմաքրվի հովացման համակարգը: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ 
 

1. Ին՞չ մեթոդներով է կազմակերպվում նորոգման գործընթացը ավ-
տոնորոգման ձեռնարկություններում: 

2. Նկարագրեք ագրեգատների և ավտոմոբիլների հոսքային հավաք-
ման մեթոդի էությունը: 

3. Նկարագրեք ավտոմոբիլը հիմնական նորոգման ընդունելու կանո-
նակարգը և անհրաժեշտ փաստաթղթերը: 

4. Ինչպիսի՞ նախապատրաստական գործողություններ պետք է կա-
տարել ավտոմոբիլը հիմնական նորոգման ընդունելիս: 

5. Բացատրեք ավտոմոբիլի արտաքին լվացման դերն ու նշանակու-
թյունը և գործողության կատարման հաջորդականությունը: 

6. Ի՞նչ լուծույթներ են օգտագործվում ավտոմոբիլի արտաքին լվաց-
ման գործընթացում: 

7. Թվարկեք ավտոմոբիլի արտաքին լվացող սարքերի տեսակները և 
նշեք դրանց առանձնահատկությունները: 

8. Բացատրեք անվտանգության տեխնիկայի կանոնները ավտոմոբի-
լի արտաքին լվացման ժամանակ: 

9. Ի՞նչ կարգով է կատարվում ավտոմոբիլի տակնոցներից յուղերի 
նստվածքների հեռացման ու մաքրման գործընթացը: 

10. Ի՞նչ կարգով է կատարվում հովացման համակարգից կաթսայա-
քարերի հեռացման ու մաքրման գործընթացը: 

11. Բացատրեք ավտոմոբիլի նորոգման ընդունելիս նախնական և 
վերջնական տեխնիկական զննման և լրակազմի բացահայտման կարգը: 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ 
ՔԱՆԴՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆ Ու ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

2.1 Քանդման նախապատրաստվելը և կատարվող աշխատանքների 
հաջորդականությունը 

 

Քանդում. այն օպերացիաների ամբողջությունն է, որի ընթացքում նո-
րոգման ենթակա ավտոմոբիլը կամ ագրեգատը որոշակի տեխնոլոգիա-
կան գործընթացների հաջորդականությամբ բաժանվում է հավաքական 
միավորների և մեքենամասերի: 

Ավտոմոբիլները նորոգելիս գրեթե միշտ քանդում են: Նախքան քան-
դելը բավականաչափ ճշտությամբ որոշում են, թե ինչպիսին են տվյալ 
ավտոմոբիլի հիմնական անսարքությունները: Ավտոմոբիլի ագրեգատնե-
րի անսարքություններն ի հայտ են գալիս նրանց արտաքին զննման միջո-
ցով, մեքենայի վրա աշխատողին հարցուփորձ անելով, գործող ագրեգա-
տի ձայնը լսելով:  

Արտաքին զննման միջոցով որոշվում են, արդյոք ագրեգատի մեքե-
նամասերի վրա կա±ն քերծվածքներ, փոսիկներ, ներճմլվածքներ, ճաքեր, 
կոտրվածքներ և այլ թերություններ, որոնք տեսանելի են առանց ագրե-
գատը քանդելու, բացի դրանից, որոշում են յուղման ու պաշտպանման 
սարքերի պիտանիությունը: 

Գործող ագրեգատի ձայնին ականջ դնելու միջոցով պարզում են 
թխկոցների առկայությունը և դրանց բնույթը, միաժամանակ, հետևելով 
ավտոմոբիլի աշխատանքին՝ որոշում են, արդյոք այն չի± թրթռում: 

Ավտոմոբիլի հաջող նորոգումը զգալի չափով կախված է այն բանից, 
թե ինչպես է կատարվել դրանց քանդումը: Քանդման օպերացիաները՝ 
պատասխանատու օպերացիաներ են, որոնք տվյալ յուրաքանչյուր ագրե-
գատի համար կատարվում են որոշակի տեխնոլոգիայի համաձայն և 
պահանջում են բարձրորակ աշխատողներ: 

Ավտոմոբիլը քանդելուց առաջ պետք է ծանոթանալ նրա կառուցված-
քին, նշանակման և նրա հանգույցների ու մեքենամասերի փոխգործողու-
թյանը: Եթե այդ դժվար է իրականացնել ավտոմոբիլը զննելով, ապա ան-
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հրաժեշտ է ծանոթանալ տվյալ ավտոմոբիլի վերաբերյալ եղած հրահանգ-
ներին ու գծագրերին, և միայն դրանից հետո սկսել քանդման աշխա-
տանքները: Ճիշտ նույնպես էլ պետք է վարվել այս կամ այն հանգույցն 
առանձին մեքենամասերը քանդելիս: Հարկավոր է լավ ուսումնասիրել 
նրա ներքին կառուցվածքը և առանձին մեքենամասերի ամրացման եղա-
նակները, սահմանել քանդման կարգն ու եղանակները: 

Քանի դեռ այդ բոլորը չի արված, չի կարելի սկսել մեքենամասերի 
արտամամլման, պտուտակների հանման աշխատանքները, որովհետև 
սխալմամբ կարելի է մեքենամասերն արտամամլել ոչ դեպի այն կողմը, 
որտեղից հանվում է մեքենամասը, կամ որևէ կառանիչ պտուտակ թողնել 
չպտուտահանված, որևէ բույթեր կամ ամրացման այլ մեքենամասեր 
չհանված, և այդպիսով վերջնականապես շփոթվել հանգույցը քանդելիս: 
Նույնպես չի կարելի քանդման ժամանակ չհիմնավորված մեծ ճիգեր գոր-
ծադրել, դրա հետևանքով պատասխանատու մեքենամասերը կարող են 
փչանալ և նույնիսկ կոտրվել: 

Քանդելուց առաջ, նույնպես և քանդելու գործընթացում ցանկալի է 
կազմել ավտոմոբիլի շատ բարդ ու պատասխանատու հանգույցների 
սխեմաները և ուրվանկարները, հատկապես այն դեպքերում, երբ նորո-
գողն առաջին անգամ է գործ ունենում նման հանգույցների հետ: 

Քանդելիս անհրաժեշտ է մեքենամասերի ոչ աշխատանքային ճա-
կատների մակերևույթների թվանշեր դնել, որոնք հետագայում կհեշտաց-
նեն մեքենամասերի ընտրությունը՝ հանգույցը հավաքելու համար:  

Քանդելով ամրակման միջոցները, պետք է միշտ հիշել, որ որոշ մեքե-
նամասեր, երբ հանված է ամրակների մի մասը, կարող են մնացած ամրակ-
ների վրա լինել անկայուն հավասարակշռության մեջ, կամ նույնիսկ վայր 
ընկնել, ինչը վտանգավոր է շրջապատի համար, կամ վթարի պատճառ դառ-
նալ: Հիշելով այդ մասին, հարկավոր է կանխման միջոցներ ձեռնարկել: 

Ընդհանրապես մեքենամասերը թուլացնելիս անհրաժեշտ է հաշվի առ-
նել, թե որտեղ է գտնվում դրանց ծանրության կենտրոնը, և ինչ ուղղությամբ 
կտեղափոխվի մեքենամասը, երբ անջատեն նրա այս կամ այն ամրակը:  

Քանդումը պետք է կատարվի՝ պահպանելով հետևյալ սկզբունքները. 
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1. Քանդելիս պետք է օգտվել գործիքներից և հարմարանքներից, որոնց 
կիրառումը բացառում է պիտանի մեքենամասերի փչանալը: 

2. Մեքենամասերին մուրճով հարվածներ պետք է հասցնել տակդիրի 
կա՛մ փայտե, կա՛մ փափուկ մետաղե քանդահանիչի օգնությամբ: 

3. Քանդվող մեքենամասերը պետք է խնամքով հանել, առանց վնաս-
վածքների: 

4. Դժվար հանվող մեքենամասերի նկատմամբ չի կարելի մեծ ճիգեր 
գործադրել, հարկավոր է պարզել «լռվելու» պատճառը և վերացնել այն: 

5. Երկար լիսեռների քանդումը պետք է կատարվի՝ օգտագործելով մի 
քանի հենարաններ: 

6. Քանդվող յուրաքանչյուր հանգույցի մեքենամասերն անհրաժեշտ է 
դասավորել առանձին արկղերում, այլ ոչ թե իրար վրա թափել: Մեքենա-
մասերը շատ զգուշորեն պետք է դասավորել լավ վերջնամշակված մակե-
րևույթներով: 

7. Մեքենամասերով արկղերն անպայման ծածկում են կափարիչներով: 

8. Հանգույցը լրիվ քանդելիս հեղյուսները, տափօղակները և ամրակ-
ման այլ մեքենամասեր տեղավորում են հատուկ արկղում. Հանգույցը 
մասնակի քանդելիս նպատակահարմար է ամրակման մեքենամասերը 
կրկին դնել նրանց համար նախատեսված անցքերի մեջ: 

9. Խոշոր մեքենամասերը դնում են տակդիրների վրա: 

Ավտոմոբիլները սկսում են քանդել այն ժամանակ, երբ ավտոմոբիլն 
անջատված է հոսանքից, ագրեգատները մաքրված են արտաքին կեղտից 
և փոշուց, իսկ ռեզերվուարներից թափված են յուղը և հովացնող հեղուկը: 

Ավտոմոբիլներում ամենից ավելի աշխատատար է այն մեքենամասե-
րի քանդումը, որոնք անշարժ նստվածք ունեն, օրինակ, փոկանիվները, 
կցորդիչները, ատամնավոր անիվները և այլն: Պահանջվում է զգալի ճի-
գերի գործադրում, հարկ է լինում օգտվել մամլիչներից առձգիչներից, 
կռաններից, մուրճերից, քանդահանիչներից, լծակներից, պտուտակներից, 
դարձակներից և զանազան այլ հարմարանքներից ու գործիքներից: 

Ագրեգատներ քանդելիս ամենից առաջ հանում են պատյանները, 
ապահովիչ վահանիկներն ու կափարիչները, որոնք փակում են մուտքը 
դեպի քանդվող մեքենամասեր: Դրանից հետո պտուտահանում են հե-
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ղույսները, պտուտակները, պարուրակավոր երիթները, մանեկները և ամ-
րակման այլ մեքենամասերը, ապա մամլում են բույթերը, հեռացնում են 
բույթը և այլն: Դժվարությամբ հետ պտուտակվող հեղյուսներն ու մանեկ-
ները թրջում են նավթով և թուլացնում, միաժամանակ հեղույսը կամ մա-
նեկը դարձակով պտտում են այս կամ այն կողմ: 

Կոնաձև բույթերն արտամամլում են այն բանից հետո, երբ ճիշտ է 
որոշված, թե որ կողմից կարելի է դրանք հանել: Արտամամլելիս քանդա-
հանիչը դնում են փոքր տրամագծով բույթի ճակատին և մուրճով կտրուկ 
հարվածում: 

Քանդման աշխատանքների աշխատատարությունը կազմում է ավ-
տոմոբիլների և ագրեգատների հիմնական նորոգման ընդհանուր աշխա-
տատարության 10-15%, որից 60%-ը ընկնում է պտուտակային,իսկ 20% 
մամլման միացումներին: 

Ավտոնորոգման ձեռնարկություններում ագրեգատների քանդման 
գործընթացի արդյունքում ստացված մեքենամասերի 70%-կազմում է 
կրկնակի օգտագործվող մեքենամասերը: Պիտանի մեքենամասերը կազ-
մում են ընդհանուր նորոգման գնի 6-10%, Նորոգվողները ՝ 30-40%, իսկ 
նորով փոխարինվողները՝ 10-15%: 

Ագրեգատների քանդման տեխնոլոգիական գործընթացը կատարում 
են ելնելով քանդման տեխնոլոգիական սխեմայի և քարտի օգնությամբ, 
որտեղ պատկերված են քանդման հերթականությունը: Օրինակ` ուսում-
նասիրենք մեկ աստիճանի գլանական ռեդուկտորի քանդման տեխնոլո-
գիական սխեման: 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Գլանական ռեդուկտոր 
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Սխեմատիկ կերպով ցույց տանք ռեդուկտորի քանդման տեխնոլո-
գիական սխեման: Սխեմայի վանդակների գլխամասերում գրվում է 
քանդվող մեքենամասի անունը, իսկ վանդակների ներքևի ձախ մասում 
քանդվող մեքենամասի համարը, աջ մասում` քանակը: Քանդման հաջոր-
դականությունը սխեմայում պատկերված է սլաքներով: Ռեդուկտորի մե-
քենամասերի վերաբերյալ սխեմայի վրա նշվում են նաև որոշ հանգույցնե-
րի ստուգման (չափման) գործընթացներ:  

 

 
Ռեդուկտորի քանդման սխեման 
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2.2. Քանդման գործընթացներում օգտագործվող սարքավորումները  

և հարմարանքները 
 

Ավտոմոբիլների և ագրեգատների քանդումը կատարվում է համա-
ձայն քանդման տեխնոլոգիական պրոցեսի քարտի, օգտագործելով այն-
տեղ նշված ունիվերսալ և հատուկ ստենդներ, հարմարանքներ և սարքա-
վորումներ: 

Քանդման օպերացիաներում օգտագործելով մեքենայացված սարքա-
վորումներ և գործիքներ կարելի է 1,5-2,0 անգամ իջեցնել քանդման աշխա-
տատարությունը, մեքենամասերի վնասվածությունը՝ 70%-ով, առանցքա-
կալների պահունակների կրկնակի օգտագործումը 15-20%-ով, իսկ ստան-
դարտ ամրակման մեքենամասերը՝ 25%-ով, միաժամանակ 5-9%-ով իջնում 
է նորոգման վրա կատարված ծախսերը: 

Ընդհանրապես քանդման պրոցեսի 60%-ը կարելի է մեքենայացնել: 

Նորոգման ընթացքում ավտոմոբիլի տեղաշարժը նպատակահար-
մար է կատարել անընդհատ գործող կոնվեյերի շնորհիվ, իսկ ագրեգատ-
ների տեղաշարժը նորոգման կետում կարելի է կատարել կախովի, հրովի 
կամ բեռնակիր կոնվեյերով: 

Նորոգման արտադրամասում անհրաժեշտ է ունենալ՝ ամբարձիչ մե-
խանիզմներ, տրանսպորտային սայլակներ, ինքնագնաց էստակադաներ 
և այլն: 

- Ամբարձիչ սարքավորման թվին են պատկանում անշարժ հենա-
րաններից կախված ճախարակները և բազմաճախարակները: 
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Բազմաճախարակներ 
 

Ճախարակները նորոգման աշխատանքներում հաճախ օգտագոր-
ծում են եռոտանու օգնությամբ, որոնք հանդերձված են պողպատաճոպա-
նավոր կարապիկով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եռոտանի 
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Նորոգվող ագրեգատները բարձրացնելու կամ տեղափոխելու համար 
օգտագործվում են կախովի միառելս ուղիներ կամ ձեռքի բազմաճախա-
րակներով կամ էլեկտրական տելֆերներով հանդերձված մոնոռելսեր:  

էլեկտրական տելֆերներ (միառելս ուղի) 
 

Կռունկ - հեծանները  նախատեսված են շենքի ամբողջ աշխատան-
քային տարածությունը երեք փոխադարձ ուղղություններում սպասարկե-
լու համար:  

 

 

 

 

 

 

Կռունկ-հեծան 

Կռունկ-հեծանները կարող են լինել ձեռքի և էլեկտրական հաղորդակով: 
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Շարժական հիդրավլիկ կռունկն օգտագործում են այն տեղերում, որ-
տեղ ավտոմոբիլների շարժիչների և այլ ագրեգատների հանման կամ 
բարձրացման համար չկա անհրաժեշտ բեռնունակությամբ մոնոռելսային 
ուղիներ կամ կռունկ-հեծան: 

Օգտագործում են շարժական հիդրավլիկ ամբարձիչներ: 
 

 

 

 

 

 

 

Շարժական հիդրավլիկ ամբարձիչ 

 Նորոգման ընթացքում ագրեգատների և ծանր մեքենամասերի տեղա-
փոխման համար կիրառում են տարբեր տեսակի շարժական սայլակներ: 

 

 

 

 

 

 

 

Շարժական սայլակներ 
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Նորոգման աշխատանքներում, որպես վերահան սարքավորում հա-
ճախ օգտագործվում են ամբարձիկներ (դոմկրատներ): Լինում են պտու-
տակային մինչև 25 տոննա բեռնունակությամբ հիդրավլիկ ամբարձիկներ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Ամբարձիկներ (դոմկրատներ) 

 

Ավտոմոբիլի միայն հետևի կամ առջևի մասը ոչ շատ բարձրացնելու 
համար կիրառում են շարժական ամբարձիկներ: 

Շարժական հիդրավլիկ ամբարձիկ 
 

Նորոգման աշխատանքներում՝ ինչպես քանդման այնպես էլ հավաք-
ման գործընթացներում կիրառում են տարբեր տեսակի մամլիչներ, որոնց 
շնորհիվ կարելի է մեքենայի հանգույցներում ձգվածքով նստեցվածքներ 
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կատարել կամ քանդել մեքենամասերը առանց վնասելու դրանց մակե-
րևույթները: 

Ներմամլված մեքենամասերը ավտոմոբիլի հանգույցից հանելու հա-
մար պահանջվում է կիրառել հավասարակշռված մեծ ուժ: Այն կարելի է 
իրագործել մամլիչների վրա արտամամլման շնորհիվ: 

Օրինակ՝ առանցքակալների հանում նստեցված անցքից, ատամն-
անիվի հանումը լիսեռի վրայից, կամ վռանի հանումը անցքից, երբ կա-
տարված է ձգվածքով նստեցվածք: 

Մամլիչները լինում են ձեռքի և պնևմատիկ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ա) ձեռքի մամլիչ                         բ) պնևմատիկ մամլիչ 

 

Բարդ հանգույցները քանդելիս (օրինակ՝ արագությունների փոխանց-
ման տուփը կամ հետին կամրջակը), որոնք կազմված են մի քանի լիսեռ-
ներից, բազմաթիվ ատամնանիվներից, առանցքակալներից և այլ մեքենա-
մասերից, հաճախ դժվար է լինում որոշել քանդման կարգը, նույնիսկ որո-
շել արտամամլման կամ առանձին, մեքենամասերի հանման ուղղությու-
նը: Դժվար է ընտրել նաև քանդման եղանակը: Նման բարդ հանգույցնե-
րում ձգվածքով նստեցված որոշ մեքենամասեր արտամամլում են (քան-
դում են) հատուկ կամ ունիվերսալ հանիչների շնորհիվ: Հատուկ հանիչ-
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ները նախատեսված են հստակ, տվյալ մեքենամասի քանդման համար, 
իսկ ունիվերսալ հանիչները կարելի է օգտագործել տարբեր տրամաչափի 
անցքերից կամ լիսեռների վրայից մեքենամասերի անվնաս հանման հա-
մար, ինչն իրագործվում է հանիչի ձգիչների կարգավորման շնորհիվ: 

Տարբերում ենք պտուտակային և հիդրավլիկի հանիչներ, վերջիններս 
օգտագործվում են մեծ ուժեր պահանջող քանդման գործընթացներում: 
Պտուտակավոր հանիչները բաղկացած են ակցանաձև կալիչներից, պտու-
տակից և մանեկից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Օրինակ ՝ առանցքակալների քանդումը: Լիսեռի ճակատից ոչ հեռու 
դասավորված առանցքակալները հանում են հատուկ ճարմադի օգնու-
թյամբ: Մանեկը պտտելու միջոցով կալիչները շարժում են այնպես, որ 
ընդգրկվի մեքենամասը, այդ դեպքում պտուտակն իր ծայրով հենվում է 
լիսեռի կենտրոնադրման անցքին, որից հանվում է մեքենամասը: Բռնակը 
պտտելու միջոցով մանեկը կալիչների հետ միասին լիսեռի վրայից քա-
շում է մեքենամասը: 
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Առանցքակալների հանումը հանիչների միջոցով 
 

2.3. Ագրեգատների և հանգույցների քանդման աշխատանքներում 
կիրառվող գործիքները 

 

 Պտուտակային միացումների քանդման ժամանակ օգտագործվում 
են ունիվերսալ տարրեր մանեկային դարձակներ և պտուտակիչներ: Յու-
րաքանչյուր մանեկային դարձակ կազմված է  բռնակից և գլխիկից, կան 
մանեկային դարձակներ, որոնք երկու գլխիկ ունեն:  

Գլխիկում մանեկի համար խոռոչ է արած, որը կոչվում է բացվածք: 
Դարձակների բացվածքներն ունեն խիստ որոշակի չափեր, որոնք սովո-
րաբար նշանակվում են դարձակի բռնակի վրա: Դարձակով շրջառված 
մանեկի և դարձակի բացվածքի կողերի միջև բացակը պետք է լինի 0,1-0,3 
մմ սահմաններում: 

Գոյություն ունի մանեկային դարձակների հետևյալ հիմնական տե-
սակները: 

Բաց դարձակներ: Ծառայում են վեցանիստ և քառակուսի գլխիկներ 
ունեցող հեղույսների ու մանեկների ներպտտման և թուլացման համար: 

Մակադիր դարձակներ, որոնք ունեն փակ եզրագիծ: Վեցանիստ և 
տասներկու նիստանի անցքերով այդ դարձակներից օգտվում են բաց տե-
ղերում: Տասներկունիստանի դարձակներով, որոնցով կարելի է աշխա-
տել այնպիսի պայմաններում, որտեղ մանեկի կամ հեղույսի պտտումը 
սահմանափակ է, հնարավոր է դառնում մանեկը շրջել 30° անկյունով և 
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դրա բազմապատիկ ուրիշ անկյուններով: Վեցանիստ դարձակը հնարա-
վորություն է տալիս մանեկը շրջել 60° անկյունով: 

Շառավղային դարձակներ, այսինքն՝ դարձակներ, որոնք օգտագործ-
վում են կլոր մանեկների համար: Պատրաստվում են երկու տիպի՝ բաց և 
փակ: Կիրառվում են կողային մակերեսի վրա կամ ճակատի վրա անցք, 
կամ փորակ ունեցող մանեկներ՝ ներպտտելու և թուլաց նելու համար: 

Ճակատային դարձակներ: Այդ դարձակներից, որոնք ըստ կոնս-
տրուկցիայի տարատեսակ են և իրենց հերթին կախված են մանեկների 
կոնստրուկցիայից, օգտվում են դժվարամատչելի տեղերում: Դրանք աշ-
խատանքում հարմար են և ապահովում են հեղյուսների լավ ձգվածք: 

Ճչանակային դարձակ: Դժվարամատչելի տեղերում հեղույսներ և 
մանեկներ ներպտտելու և թուլացնելու համար օգտվում են ճչանակային 
դարձակից, որով կարելի է աշխատել դարձի անկյունը 20° փոքր լինելու 
դեպքում: Այդ դարձակն իրենից ներկայացնում է բռնակ, որի վրա տեղա-
դրված են արգելանիվը, շնիկը և շնիկը արգելանիվին սեղմող զսպանակը: 
Արգելակման կամ պտտման համար բռնակը շրջելիս շնիկը յուրաքանչ-
յուր անգամ ընկնում է միջատամային փոսիկը: Բռնակը հակառակ ուղ-
ղությամբ շրջելիս շնիկը սահում է (ճչում է) արգելանվի ատամների վրա-
յով, և այդ պատճառով արգելանիվը չի պտտվում: 

Նույնը տեղի է ունենում հեղույսների և մանեկների հետպտտման 
ժամանակ, միայն չպետք է մոռանալ շնիկը 180° շրջել: Դա արվում է կո-
ճակի օգնությամբ: 

Աշխատանքի ընթացքում ճչանակային դարձակը վերատեղակայում 
չի պահանջում:  

Քանդման և հավաքման ժամանակ շատ են օգտագործում ունիվեր-
սալ մանեկային դարձակը: Այդ դարձակը ունիվերսալ է կոչվում այն 
պատճառով, որ նրանով կարելի է արտապտտել և ներպտտել տարբեր 
չափերի պտուտակներ և մանեկներ:  Յուրաքանչյուր նոր չափի համար 
փոխում են դարձակի բացվածքի լայնքը, որի համար համապատասխա-
նորեն տեղաշարժում են դարձակի շուրթը օգտվելով որդնակից: 

Հեղույսներ ձգելիս չպետք է օգտվել դարձակների կոթերը երկարաց-
նող առարկաներից, դա չի կարելի անել, որովհետև ձգման ժամանակ 
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դժվար է որոշել ձգվածության աստիճանը, և աճում է պարուրակի լռվելու 
ու պոկվելու վտանգը: Դարձակի կոթի երկարությունը պարուրակի տրա-
մագծից պետք է մեծ լինի 15 անգմա ոչ ավելի: 

Սահմանային դարձակը կազմված է գլխիկից և իրանից. վերջինս 
գլխիկի հետ կապված է մի քանի գնդիկներով՝ դասավորված ըստ շրջա-
նագծի: Գնդիկների մի մասը տեղավորված է գլխիկի բներում, իսկ մյուս 
մասը՝ իրանի բներում. իրանը զսպանակով սեղմվում է գլխիկին: Դարձա-
կի կոթը իրանում տեղավորված գնդիկները պտտելիս գլխիկը ստանում է 
պտտական շարժում, միաժամանակ ներպտտելով մանեկը:  

Երբ ձգման ճիգը հասնում է սահմանային մեծության, դարձակի իրա-
նը, սեղմելով զսպանակը՝ բարձրանում է: Այդ պահին գնդիկները դիպչում 
են միմիյանց, արձակելով բնորոշ չրխկոց: Գլխիկի հետագա պտտումը և 
նրա հետ միասին մանեկի ներպտտումը դադարեցվում է: 

 

 

 

Քանդման աշխատանք-
ներում օգտագործվող ձեռքի 
գործիքներ 

1 և 13 մակադիր դարձակ-
ներ. 2-ունիվերսալ մանեկա-
յին դարձակ. 3-բաց դար-
ձակներ. 4-պտուտակիչներ  
5-ճչանակային դարձակ.  
6- պտտիչ գործիք.  
7 և 12-ճակատային դար-
ձակներ. 8-մակադիր գլխիկ-
ներ 9-մուրճ. 10-մոնտաժա-
յին ձող. 11-հարթաշուրթ. 
14- ձող. 15-շառավղային 
դարձակներ 
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Ավտոմոբիլների վրայից նորոգման համար հանված ագրեգատները 
մասնակի կամ լրիվ քանդվում են հատուկ ստենդների վրա: Շարժիչները, 
փոխանցման տուփերը, կամրջակները, դիֆերենցիալ մեխանիզմները և այլ 
հանգույցներ քանդվում են հատուկ հարմարանքների մեջ տեղակայված: 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ա) ստենդ շարժիչի նորոգման համար                  բ) ստենդ առջևի և հետևի  
                                                                                                        կամրջակների համար 

 

Օգտագործելով էլեկտրական և պնևմատիկ հաղորդակով սարքավո-
րումներ՝ կատարվող աշխատանքները շատ թեթևանում են. դրա հետ 
միասին խիստ կրճատվում է նորոգման գործընթացների վրա ծախսվող 
ժամանակը, և բարձրանում է նորոգման որակը: 

Նորոգման ընթացքում մեքենայացված քանդման կամ հավաքման 
գործիքները, ըստ ոլորող մոմենտի փոխանացման սկզբունքի, լինում են 
երեք տիպի: 

Առաջին տիպի գործիքների թվին են պատկանում ռեդուկտորով և 
սահմանափակիչ կցորդիչ ունեցող գործիքները: Այդ գործիքների շարժիչը 
կարող է լինել էլեկտրական կամ օդաճնշական: 

Այս գործիքի կիրառման շնորհիվ կարելի է արագ ձևով քանդել կամ 
ձգել հեղույսներ, մանեկներ, գամասեղներ և պտուտակներ: 
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Իլի վրա գլխադիրների փախարինումը փոխում է մեքենայացված 
գործիքի նշանակումը (դերը): Ճակատադարձակ տեղակայելով՝ ստանում 
ենք մանեկապտտիչ, գամասեղների բռնիչ տեղակայելով՝ գամասեղա-
պտտիչ, պտուտակիչ տեղակայելով՝ պտուտակապտտիչ: 

Երկրորդ տիպի գործիքների թվին են պատկանում օդաճնշական կամ 
հարվածաիմպուլսային գործողության էլեկտրական գործիքները: 

Այդ տիպի մանեկապտտիչները կարող են աշխատել առանց ռեդուկ-
տորի: Ռեակտիվ մոմենտը չի հաղորդվում բանվորի ձեռքին: Այդպիսի 
գործիքները հաճախ օգտագործվում են նորոգման ժամանակ, երբ պա-
հանջվում է պարուրակային միացությունների հաճախակի հավաքում և 
քանդում: 

Երրորդ տիպի գործիքների թվին են պատկանում սահմանափակող 
կցորդիչներ չունեցող օդաճնշական հավաքման գործիքները: Այդ տիպի 
օդաճնշական մանեկապտտիչների աշխատանքի ժամանակ պարուրա-
կային միացությունը ձգելուն զուգընթաց, շարժիչն արգելակվում և կանգ-
նեցվում է: Օդի հաստատուն ճնշման դեպքում ապահովվում է ձգման 
բարձր կայունությունը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ա) ձեռքի էլեկտրական                        բ) ձեռքի հարվածաիմպուլսային  

                մանեկապտտիչ                                        օդաճնշական մանեկապտտիչ 
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2.4. Սարքին վիճակում գտնվող բարձր ճշգրտություն ունեցող 
հավաքական միավորների քանդման անհրաժեշտությունը 

 

Սարքին վիճակում գտնվող բարձր ճշգրտություն ունեցող հավաքա-
կան միավորների ու հանգույցների քանդումն անհրաժեշտ է մեքենամա-
սերի տարբեր զուգակցումների ու հավաքման միավորի տեխնիկական 
վիճակը ստուգելու և կարգավորում կատարելու համար: 

Օրինակ՝ ատամնանիվների կառչման ճշգրտության և ատամների 
մակերևույթների որակի ստուգում, հավաքական հանգույցի փակող օղա-
կի թույլատրելի չափի ստուգում, զուգակցված մեքենամասերի բացակնե-
րի չափերի ստուգում, լծորդվող մակերևույթների որակի ստուգում, լի-
սեռների պտտման խփոցների ստուգում և այլն: 

Քանդման ընթացքում խորհուրդ չի տրվում տարբեր զուգակցումները 
միմյանցից առանձնացնել, քանի որ նման զուգակցումները գործարանում 
մշակվել են հավաքված կամ հավասարակշռված վիճակում: Օրինակ՝ ար-
մատական առանցքակալների կափարիչները գլանների բլոկի հետ, կցորդ-
ման հենատուփը գլանների բլոկի հետ, ծնկաձև լիսեռը թափանիվի հետ: 

Նույն կերպ զուգակցվում են նաև միմյանց հետ աշխատող մեքենա-
մասերը: Օրինակ՝ գլխավոր փոխանցման կոնական ատամնանիվները, 
յուղի պոմպի ատամնանիվները, բաշխիչ ատամնանիվները և այլն: 

Սարքին վիճակում գտնվող ճշգրիտ այն մեքենամասերը, որոնք են-
թակա չեն խոտանման կամ վերականգնման, նրանց չեն տարազատում, 
այլ զուգակցվող մեքենամասերը միմյանց հետ կապում կամ հեղույսով 
իրար են միացնում և տեղադրում առանձին արկղերում: Նման հավաքա-
կան միավորների ու հանգույցների նորոգումը վստահում են բարձր որա-
կավորում ունեցող մասնագետների: 
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2.5 Ագրեգատների և հավաքման միավորների քանդման աշխատանքային 
տեղի ճիշտ  կազմակերպումը 

 

Մինչ ագրեգատների և հավաքման միավորների քանդման գործըն-
թացն սկսելը անհրաժեշտ է նախապես կազմակերպել քանդման տեղի 
նախապատրաստման գործողությունները, ինչը հնարավորություն կտա 
աշխատող՝ փականագործ-նորոգող բանվորին աշխատատեղում արագ և 
որակով կատարել տրված առաջադրանքները: 

Փականագործ-նորոգողի աշխատանքային տեղ ասելով հասկանում 
ենք ոչ միայն հավաքման ստենդ կամ փականագործական դազգահ, որի 
վրա աշխատում է փականագործը, այլ ստենդի կամ դազգահի սպասարկ-
ման ամբողջ գոտին, որտեղ դասավորում են օժանդակ սարքավորումը և 
նորոգման ժամանակ օգտագործվող բոլոր հարմարանքները: 

Փականագործ-նորոգողի աշխատանքային տեղը հագեցվում է հետև-
յալ հիմնական և օժանդակ սարքավորումներով. 1) դազգահ՝ մամլակների 
հետ միասին, 2) դարակ՝ քանդած ագրեգատների մեքենամասերը այնպի-
սի պայմաններում պահելու, որպեսզի քերծվածքներ և ձևափոխություն-
ներ չառաջանան, 3) ամբարձիչ-տրանսպորտային, լվացման, քանդման և 
այլ մասնագիտացված հարամարնքներ, 4) մշտական օգտագործման գոր-
ծիքների և հարմարանքների լրակազմով: 

Աշխատանքային տեղի կազմակերպումը համարվում է ճիշտ, եթե 
այն բավարարում է հետևյալ պահանջներին. 

ա) Աշխատանքային տեղի մակերեսը պետք է հարմար պլանավոր-
ված լինի և ունենա բավարար չափեր՝ սարքավորման, ամբարձիչ-
տրանսպորտային միջոցների, գործիքների և հարմարանքների պահարա-
նի և զանազան առարկաների ու պարագաների դասավորման համար. 
այդ չափերը պետք է լինեն այնպիսին, որպեսզի հարթակում լինեն ազատ 
անցումներ բանվորների համար, տրանսպորտային սայլակի երթանցի 
համար, և որպեսզի ապահովվեն աշխատանքի անվտանգությունն ու 
հարմարությունը: 

բ) Աշխատանքային տեղը պետք է հագեցված լինի պաշտպանական 
սարքերով, որոնք նախատեսվում են աշխատանքի պաշտպանության ու 
անվտանգության տեխնիկայի կանոններով, լավ լուսավորված, օդի ջեր-
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մաստիճանը պետք է միշտ նորմալ լինի, հավաքման տեղամասում 
թրթռումներ, ուժեղ թխկոցներ ու աղմուկ, ինչպես և բանվորին հոգնեցնող 
ուրիշ երևույթներ չեն թույլատրվում: 

գ) Անհրաժեշտ է աշխատանքային տեղը պահել մաքուր և կարգին 
վիճակում, սպասարկման ամբողջ գոտում չի թույլատրվում իրար վրա 
թափած անպետք առարկաների առկայություն: 

Լավ կազմակերպված աշխատանքային տեղի նշանակությունը ոչ 
միայն այն է, որ այնտեղ աշխատելը հարմար և անվատանգ է. այդպիսի 
աշխատանքային տեղը, բացի դրանից, օգնում է բարձրացնելու նորոգման 
որակը և իջեցնելու նրա ինքնարժեքը: 
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2.6. Անվտանգության տեխնիկայի կանոնները քանդման գործընթացում 
 

Ավտոմոբիլը քանդելու դեպքում շարժիչը, փոխանցումների տուփը, 
հետևի և առջևի կամրջակները, թափքը և հենոցը պետք է հանել, տեղա-
փոխել և տեղակայել աշխատանքի լրիվ անվտանգությունը երաշխավո-
րող բռնիչներով սարքավորված ամբարձիչ-փոխադրիչ մեխանիզմների 
օգնությամբ: Ավտոմոբիլը չի կարելի բարձրացնել և կախել քարշակիչ կե-
ռիկներից:  

Ագրեգատները բարձրացնելու և փոխադրելու դեպքում չպետք է 
կանգնել բարձրացված ավտոմոբիլի մասերի վրա: 

 Փոխադրումների համար ծառայող սայլակները պետք է ունենան՝ 
ագրեգատները դրանց վրայից ընկնելուց և ինքնակամ տեղաշարժվելուց 
պաշտպանող կանգնակներ և հենարաններ: Ամբարձիչների գլխիկների 
հենարանային մակերեսը պետք է ունենա բարձրացվող բեռի (ավտոմոբի-
լի, ագրեգատի) սահքը բացառող ձև: 

Ագրեգատների վերանորոգման ժամանակ ապամոնտաժման և մոն-
տաժման համար ստենդները պետք է համապատասխանեն իրենց նշա-
նակությանը և հարմար լինեն: Ագրեգատների ամրացման համար նախա-
տեսված հարամարանքները պետք է բացառեն ագրեգատների տեղաշար-
ժը կամ ընկնելը: 

Մեխանիզմները քանդելիս հանած հանգույցները և մեքենամասերը 
պետք է դնել նախապես նախապատրաստաված տեղերում և ոչ թե անցա-
տեղերում: Ընդ որում, հարկավոր է հոգ տանել, որպեսզի դազգահների վրա 
դրված մասերը և մեքենամասերով լցված արկղներն իրենց տեղերից պա-
տահմամբ ցած չգցվեն: Խոշոր և ծանր հանգույցները տեղավորվում են հա-
տակի վրա՝ դասավորելով այնպես, որպեսզի դրանք չկարողանան շուռ գալ: 

Ձեռքով չպետք է հանել կամ տեղակայել մեծ գաբարիտներ ու կշիռ 
ունեցող հավաքված հանգույցները և ագրեգատները: Այդ բանն անհրա-
ժեշտ է կատարել մեքենայացված միջոցների օգնությամբ: 

Փականագործ-նորոգողներին հարկ է լինում կատարել ըստ բնույթի ու 
ծավալի շատ տարբեր տեսակի փականագործական և հավաքման օպերա-
ցիաներ: Նրանք աշխատում են գայլիկոնիչ և սրող հաստոցների վրա, գործ 
ունեն մեքենաների և հաստոցների էլեկտրասարքավորման հետ, օգտվում 
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են բեռնամբարձիչ մեխանիզմներից՝ սկսած ճախարակից և վերջացրած 
շրջուն ամբարձիչով: Այս հանգամանքը պարտավորեցնում է փականագործ-
նորոգողներին հատկապես ուշադիր և զգույշ լինեն ու միևնույն ժամանակ 
լավ իմանան անվտանգության տեխնիկայի կանոնները: 

Անվտանգությունն ապահովելու համար ձեռքի դարձակները պետք է 
ունենան սարքին նիստեր և համապատասխանեն մանեկների ու հեղույսնե-
րի չափերին: Չի թույլատրվում դարձակի բացվածքի և մանեկի նիստերի մի-
ջև կիրառել միջադիրներ, ինչպես նաև մանեկային դարձակի բազուկը մե-
ծացնող երկարիչներ (ինչպես օրինակ, խողովակներ և այլն), քանի որ այդ 
դեպքում պարուրակը կարող է պոկվել և բանվորի ձեռքերը վնասել: 

Էլեկտրամեխանիկական մանեկապտտիչներով աշխատանք կատա-
րելիս անհրաժեշտ է հետևել հաղորդալարի մեկուսիչի սարքինությունը: 

Լիսեռի պտտման ընթացքում արգելվում է բեռնել նրա գլանաքերթ-
ված ծայրից: 

Ամբարձիչ-փոխադրական միջոցների՝ կռունկ-հեծանների, տելֆեր-
ների, տարբեր տեսակի շարժական կռունկների և կոնվեյերների շահա-
գործմանը վերաբերող անվտանգության տեխնիկայի միջոցառումներում 
նախատեսվում են հետևյալ հիմնական կանոնները: 

Արգելվում է կանգնել կամ աշխատել կռունկների և այլ ամբարձիչ մե-
քենաների տակ կամ անցնել դրանց տակով, երբ նրանք բեռ են տեղափո-
խում: 

Չի թույլատրվում բարձրացնել այնպիսի բեռ, որի կշիռը գերազան-
ցում է ամբարձիչի կառուցվածքի նորմալ բեռնունակությունը: 

Բոլոր փոխանցող մեխանիզմները (ատամնանիվները, որդնակային 
փոխանցումները և այլն), որոնք սպասարկվող անձնակազմին կարող են 
վնասել, պետք է պատյաններով պաշտպանվեն: 

 Հատակի մակարդակի վրա շարժվող կոնվեյերների հաղորդակային 
և ձգման մեխանիզմները, հոլովակները, ընթացային մեխանիզմների այլ 
մասեր պետք է պաշտպանվեն, որպեսզի աշխատողներին չվնասեն: 

Արգելվում է՝ բեռը նշանակված տեղին մոտեցնել ամբարձիչ մեխա-
նիզմի կեռից քաշելով, եթե պողպատաճոպանը թեքությամբ է ձգվում.  
բարձրացնել և տեղաշարժել բեռները, եթե դրանց վրա մարդիկ կան.  բեռը 
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թողնել ամբարձիչ կառուցվածքների վրա կախված վիճակում կամ նրանց 
հետ աշխատանքներն ավարտելուց հետո և ընդմիջումների ժամանակ, 
առանց էլեկտրական սնման սիստեմն անջատելու.  աշխատանքի ժամա-
նակ նորոգել փոխադրական միջոցները: 

Էլեկտրական հաղորդակ ունեցող կռունկների և այլ ամբարձիչ-փո-
խադրական մեքենաների մետաղյա կոնստրուկցիաները պետք է հուսալի 
հողակցում ունենան: 

Կռունկների և էլեկտրաշարժիչներով սարքավորված այլ կառուց-
վածքների վրա աշխատող սպասարկող անձնակազմը պետք է ապահով-
ված լինի ռետինե ձեռնոցներով և կրկնակոշիկներով:  

Բեռնամբարձ և փոխադրական կառուցվածքների վրա թույլատրվում 
է աշխատել այն անձանց, որոնք անցել են համապատասխան հրահան-
գավորում: 

Անվտանգության տեխնիկայի կանոնները տեղափոխվող էլեկտրա-
լամպերի և գործիքների օգտագործման դեպքում: Տեղափոխվող էլեկտրա-
լամպեր պետք է ունենան 36 Վ-ից ոչ բարձր լարում, իսկ դիտափոսերում 
աշխատելիս՝ 12 Վ: Էլեկտրագործիքները ոչ բարձր վտանգավորությամբ 
շենքերում աշխատեցնում են 220 Վ լարումից ոչ բարձր հոսանքով, իսկ 
բարձր վտանգավորությամբ շենքերում ու դրանցից դուրս՝ 36 Վ–ից ոչ 
ավելի: Էլեկտրագործիքի իրանը (36 Վ-ից բարձր լարման դեպքում) ան-
հրաժեշտ է հողակցել: 

Էլեկտրագործիքներն օգտագործելուց առաջ պետք է համոզվել, որ 
դրանց հողակցումն ու հաղորդալարերի մեկուսացումը սարքին է, մալու-
խը հուսալի է ամրացված իրանին, չկան անծածկույթ հոսանքատար մա-
սեր: Մալուխները խորհուրդ է տրվում կախել, չի թույլատրվում դրանց 
հպումը խոնավ ու յուղոտ մակերևույթների հետ: 127 Վ-ից բարձր լարու-
մով տեղափոխվող էլեկտրագործիքներով աշխատելիս պարտադիր ձևով 
օգտագործում են մեկուսիչ ձեռնոցներ, գորգեր, ռետինե կրկնակոշիկներ, 
տակդիրներ: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ 
 

1. Նկարագրե՛ք ագրեգատների և հավաքական միավորների քանդ-
ման տեղի նախապատրաստման գործողությունները: 

2. Բացատրե՛ք քանդման գործընթացում ճախարակներից և բազմա-
ճախարակներից օգտվելու կարգը: 

3. Բացատրե՛ք էլեկտրական տելֆերներից, կռունկ-հեծաններից և այլ 
վերամբարձ սարքերից օգտվելու կարգը: 

4. Բացատրե՛ք ամբարձիկներից (դոնկրատներից) և շարժական հիդ-
րավլիկ ամբարձիկներից օգտվելու կարգը: 

5. Թվարկե՛ք ներմամլման գործընթացում օգատգործվող ձեռքի և 
պնևմատիկ մամլիչների տեսակները և նկարագրե՛ք դրանց օգտագործ-
ման կարգը: 

6. Նկարագրե՛ք ունիվերսալ և հատուկ հանիչների դերը արտա-
մամլման ժամանակ, թվարկե՛ք հանիչների տեսակները: 

7. Թվարկե՛ք քանդման աշխատանքներում կիրառվող ունիվերսալ 
գործիքների տեսակները և նկարագրե՛ք դրանց շնորհիվ կատարվող գոր-
ծողությունները: 

8. Նկարագրե՛ք հանգույցների և հավաքական միավորների քանդման 
ժամանակ օգտագործվող հատուկ հարմարանքներից և ստենդներից օգտվե-
լու կարգը: 

9. Բացատրե՛ք ագրեգատների քանդման ժամանակ էլեկտրական և 
պնևմատիկ հաղորդակով աշխատող սարքերից օգտվելու կարգը: 

10. Նկարագրե՛ք սարքին վիճակում գտնվող բարձր ճշգրտություն 
ունեցող հավաքական միավորների քանդման անհրաժեշտությունը: 

11. Ներկայացրե՛ք անվտանգության տեխնիկայի կանոնները ավտո-
մոբիլների և ագրեգատների քանդման գործընթացում: 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. ԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐԻ, ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՈՒ 
ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ, ՄԱՔՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

 

3.1. Ագրեգատների և մեքենամասերի մաքրման ու լվացման դերն ու 
նշանակությունը 

  

Ավտոմոբիլների արտաքին լվացումից հետո ագրեգատների և հան-
գույցների մակերևույթների վրա մնում են յուղանյութեր, կոռոզիայի երե-
վույթներ և այլ տիպի կեղտոտվածություն: 

Յուղի նստվածքները և մեքենամասերից առաջացած մաշված մաս-
նիկները նստվածքի տեսքով (դիրտ) հավաքվում են հենատուփի տակնո-
ցում: Այդ, իսկ պատճառով ավտոմոբիլի վրայից հանվող ագրեգատները և 
հավաքական միավորումներն ուղարկում են արտաքին լվացման, իսկ հե-
նատուփից հեռացվում է յուղի նստվածքը: 

Այս ամենից հետո ագրեգատը կամ հավաքական միավորն ուղար-
կում են լիարժեք քանդման, և դրանից հետո քանդած մեքենամասերը են-
թարկում են մաքրման ու լվացման: 

Ագրեգատների, հավաքական հանգույցների և մեքենամասերի մաք-
րումն ու լվացումը բարձրացնում է նորոգման որակը, ապահովում աշ-
խատատեղի սանիտարահիգիենիկ պայմանները և բարձրացնում  նորոգ-
ման արտադրողականությունը: 

Նորոգման ագրեգատի կեղտոտվածության ձևերը. 
- ճանապարհային կեղտ 

- հին ներկ 

- յուղային կեղտոտվածություն  

- կաթսայաքարեր 

- կոռոզիայի երևույթ 

- այրուք 

Յուղային կեղտոտվածության առաջացման պատճառները. 
- շարժահաղորդակի յուղերից 

- շարժիչային յուղերից 

- քսուքայուղերից 
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Շարժիչի յուղից առաջանում է հետևյալ կեղտոտվածությունը. 
 - ձյութի նստվածք 

- այրուք 

Մեքենամասերի մաքրման և լվացման համար գոյություն ունի մի քա-
նի մեթոդ՝ մեխանիկական (քերիչներով և մետաղյա խոզանակներով), քի-
միական (շիթով և վաննայի մեջ), ուլտրաձայնային, էլեկտրաքիմիական, 
քիմիա-մեխանիկական և քիմիա-ջերմամշակման: 

Նորոգման արտադրամասերում ավելի շատ տարածում են գտել քի-
միական մաքրման մեթոդը՝ օգտագործելով տարբեր տեսակի լվացող լու-
ծույթներ և պատրաստուկներ: 

 

3.2. Լվացող լուծույթներ և պատրաստուկներ 
 

Ագրեգատների և մեքենամասերի վրայից ոչ յուղային ծագում ունեցող 
կեղտը, փոշին և այլ նստվածքներ հեշտությամբ հեռացվում են 70-80 °C 
տաք ջրի շիթով լվանալու դեպքում: 

Այն մեքենամասերը, որոնք կեղտոտված են վառելիքայուղային նյու-
թերով, որպես լվացող հեղուկ, վերցնում են կաուստիկ սոդայի (NaOH) և 
կալցիումական սոդայի (Na₂CO₂) հիմքի վրա պատրաստված լուծույթներ: 
Այն ծառայում է պողպատյա և թուջե մեքենամասերի յուղազրկման հա-
մար, հիմնականում պարունակում է 50-80 գ/լ կաուստիկ սոդա և 8-10 գ/լ 
տնտեսական օճառ: Լվացումն իրագործվում է 80-90°C տաք ջերմաստի-
ճանում: Յուղազրկումից հետո մեքենամասերը 50-60°C տաք ջրով լվա-
նում են: 

Կաուստիկ սոդայի հիմքի վրա պատրաստված լվացող լուծույթը թու-
նավոր է և մետաղների մակերևույթների վրա առաջացնում է կոռոզիայի 
երևույթներ: 

Չի թույլատրվում նման լուծույթով լվանալ ալյումինե մեքենամասե-
րը, քանի որ այն քայքայում է ալյումինումին: Ալյումինումի համաձուլ-
վածքներից պատրաստված մեքենամասերի յուղազրկման համար վերց-
նում են կալցիումական սոդայի (10-15 գ/լ), եռանատրիֆոսֆատի (25-30 
գ/լ) և հեղուկ ապակու (10-15 գ/լ) ջրային լուծույթով: 



 
 

58 
 

Վերջին տարիների ընթացքում լայնորեն կիրառվում են սինթետիկ 
լվացող պատրաստուկներ MA-51, MA-52, «Լաբոմիդ» MC և այլն: MA-51  
պատրաստուկը կիրառվում է շիթային ցնցուղով մեքենամասերի լվաց-
ման համար. բաղադրությունը ջրային լուծույթում կազմում է 10-20 գ/լ: 
MA-52 պատրաստուկը կիրառում են այլ մեքենամասերի մաքրման հա-
մար, որոնց մակերևույթներին կան եռացված խեժի նստվածքներ: Այս 
դեպքում լվացող լուծույթի բաղադրությունը կազմում է 25-30 գ/լ, իսկ օգ-
տագործման ջերմաստիճանը՝ 70-80°C: MA  նմուշի պատրաստուկների 
լվացման արդյունավետությունը 2-3 անգամ բարձր է կաուստիկ սոդայի 
հիմքի վրա պատրաստած լուծույթներից: «Լաբոմիդ»-101 նմուշի պատ-
րաստուկի 10-30 գ/լ բաղադրության ջրային լուծույթը 70-85°C ջերմաս-
տիճանի տակ օգտագործվում է մեքենամասերի շիթով լվացման համար: 
«Լաբոմիդ» պատրաստուկը թույլատրվում է կիրառել սև և գունավոր մե-
տաղներից, ինչպես նաև ալյումինումից պատրաստված մեքենամասերի 
լվացման համար  MC(MC-5; MC6; MC8): Նմուշի պատրաստուկների 10-
15 գ/լ բաղադրության ջրային լուծույթները կիրառում են մեքենամասերի 
և ագրեգատների շիթային կամ վաննային լվացման դեպքում, 75-85°C 
ջերմաստիճանում: 

Այս պատրաստուկների լվացման արդյունավետությունը 2-3 անգամ 
բարձր է MA-51 պատրաստուկի նկատմամբ և 4-5 անգամ բաձր կաուս-
տիկ սոդայի լուծույթի նկատմամբ: 

Սինթետիկ-լվացող պատրաստուկները մետաղների վրա չեն առա-
ջացնում կոռոզիայի երևույթներ: AM-15 նմուշի օրգանական լվացող լու-
ծույթը կիրառվում է վաննայի մեջ դիզելային շարժիչի մեքենամասերի 
լվացման համար: 
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3.3. Մեքենամասերի ու ագրեգատների մաքրման ու լվացման 
եղանակները 

 

Ավտոմոբիլների նորոգման արտադրամասերում մեքենամասերի և ագ-
րեգատների լվացումը և մաքրումը կատարվում է հետևյալ մեթոդներով. 

1) Ագրեգատների և մեքենամասերի քիմիական լվացումը: 

ա) Որպես լվացող սարքավորում, օգտագործում են մեկ խցով լվացող 
OM-837 մակնիշի սարքավորում: Այն անընդհատ գործող սարքավորում է, 
որի շարժական (3) սայլակի վրա տեղադրվում է լվացվող ագրեգատը 
կամ մեքենամասերով լի զամբյուղ: Սայլակը (4) ռելսերի և անիվների 
շնորհիվ մտնում է լվացման (2) խցի մեջ, որտեղ կա ուղաձիգ առանցքի 
շուրջը պտտվող հատակ: Լվացող լուծույթը 90°C տաք վիճակում (5) վան-
նայից (6) պոմպի կայանի շնորհիվ մղվում է դեպի լվացման խուց: Լվաց-
ման գործընթացի ժամանակ լվացվող մեքենամասերը պտտվում են հա-
տակի հետ մեկտեղ, իսկ խցի պատերին դասավորված ծորակներով 0,4-
0,6 ՄՊա ճնշման տակ կատարվում է լվացում: 

Սարքավորումն ունի (1) օդափոխության համակարգ: 

 
OM-837 ՄԱ խցիկավոր լվացող սարք 

1- օդափոխության համակարգ. 2- լվացման խուց. 3- սայլակ. 4- սայլակի 
շարժման ուղի 5- վաննա. 6- պոմպի կայան. 7- էլեկտրաղեկավարման վահանակ 
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բ) Խոշոր նորոգման ձեռնարկություններում կիրառում են կոնվեյերա-
յին լվացող սարքավորումներ, որոնք ունեն լվացման երկու խուց և աշ-
խատում են անընդհատ ռեժիմով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Կոնվեյերային լվացող մեքենա 

1 - շղթայավոր կոնվեյեր. 2 - ցնցուղ. 3 - օդափոխության սարք. 4 - ցնցուղ.             

5 - պոմպ 6 - գոլորշիով տաքացուցիչ. 7 - դատարկման բլոկ. 8 - պոմպ 

 

Լվացվող ագրեգատները կամ մեքենամասերը կոնվեյերի վրա տեղա-
կայված շարժվում են դեպի լվացող առաջին խուցը, որտեղ նախնական լվա-
ցումից հետո մտնում են երկրորդ խուց՝ վերջնական լվացման համար: 

գ) Անմիջապես աշխատատեղերում մեքենամասերի լվացման համար 
օգտագործում են շարժական կամ անշարժ լվացման վաննաներ: 

Շարժական լվացող սարքը տեղակայված է (1) անիվներով սայլակի վրա: 
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Շարժական լվացման վաննա 

1- սայլակ. 2 – փողրակ - կեղտոտված հեղուկի թափման համար. 3 – ցանց – 
լվացվող մեքենամասերի տեղակայման համար. 4 - վաննա – մեքենամասերի 
լվացման համար. 5 – դարակ - փոքր մեքենամասերի համար. 6 - կափարիչ – 

վաննան ծածկելու համար. 7 - ռետինե փողրակ , լվացող հեղուկի մղման համար. 
8 - հեղուկատար խողովակ. 9 - էլեկտրական պոմպ. 10 - տարողություն՝ 

կեղտոտված հեղուկը հավաքելու համար. 11 - միջնապատ 

 

դ) Անմիջապես աշխատատեղերում օգտագործվող անշարժ լվացող 
մեքենամասերն անշարժ տեղակայված են լինում քանդման-հավաքման 
արտադրամասում: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Անշարժ լվացման վաննա 

1- շոգե տաքացուցիչ. 2- բաք. 3- անցքերով խողովակաշար. 4- պոմպ՝ հեղուկի 
մղման համար 5- ցանցավոր հատակ. 6- զտիչ 
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Վաննան նախատեսված է մեքենամասերի վրայից կաթսայաքարերի 
հին ներկերի հեռացման համար: Յուղազրկումից հետո մեքենամասերը 
տեղադրում են մեկ այլ վաննայում ջրով լվանալու համար: 

ե) Բարձր արտադրողականություն ունեցող նորոգմաբ արտադրա-
մասերում օգտագործում են անշարժ տեղակայված մեծ չափերով լվացող 
սարք, որի լվացող խուցն ունի ութ բաք: 

Բաքերը դասավորված են լվացող մեքենայի երկու կողմերում, որոն-
ցից յուրաքանչյուրն ունի 1մ³ տարողություն: Լվացող խուցի միջով անց-
նում է պտտվող միառելս կոնվեյեր, որի վրա զամբյուղով կախված են 
լվացվող մանր մեքենամասերը, կամ առանձին հավաքական միավորը: 

 Խոշոր և ծանր մեքենամասերը կամ հավաքական հանգույցը կոնվեյերի 
վրա կախելու համար այն բարձրացնում են էլեկտրոտելֆերի օգնությամբ: 

 

 

 

 

 

 

 

Անշարժ լվացող մեքենա 

1- լվացման խուց. 2- միառելս կոնվեյեր. 3- կախիչ. 4- հեծան- վերամբարձ մեխա-
նիզմի համար 5- լվացվող հավաքական միավոր. 6- օգտագործված լուծույթի դա-
տարկման խողովակ 7- ճոճվող ջրածորակներ. 8- լվացող հեղուկից լիքը բաքեր. 

9- լվացման խուցի դուռ. 10- զամբյուղ՝ լվացվող մեքենամասերի համար 
 

Որպես լվացող լուծույթ, օգտագործում են 2-3% կալցիումական սո-
դա, 0,3-0,5 % լվացվող միջոց, 2-3 % նատրումի նիտրատ, մնացածը՝ ջուր: 
Բաքից լվացող հեղուկը 80°C ջերմաստիճանում պոմպի շնորհիվ 0,6 ՄՊա 
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ճնշման տակ ճոճվող ջրածորակներով մղվում է դեպի լվացվող մեքենա-
մասերը:  

2) Մեքենամասերի մեխանիկական մաքրումը: 

Ուսումնասիրենք մեքենամասերի մեխանիկական մաքրումը կորիզ-
ներով (մրգային) կամ կապրոնի փշրանքների փչման միջոցով: 

0,5-0,6 ՄՊա ճնշման տակ օդը (12) կափույրից մտնում է (1) խառնա-
տուն, իսկ (11) կափույրից օդը մտնելով (13) զետեղարան, այնտեղ ճնշման 
տակ 0,5-0,8 մմ չափով փշրանքները օդի հետ խառնվելով (2) խողովակա-
շարի և (6) ծայրապանակի շնորհիվ ճնշման տակ փչվում է (5) պտտվող 
սեղանի վրա դրված մաքրվող մեքենամասերի վրա: 

Այս մեթոդով մաքրում են մեքենամասերի վրա եղած այրուքը, կաթ-
սայաքարերը և հին ներկերը: Մաքրման ժամանակ անջատված փոշին և 
կեղտը (10) ցիկլոնի շնորհիվ (9) խողովակաշարով հեռացվում է: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Մեքենամասերի մեխանիկական մաքրումը 

1-խառնարան . 2- խողովակաշար. 3- փական . 4- դուռ. 5- պտտվող սեղան.           
6- ծայրապանակ 7- կափարիչ. 8- դիտարկման պատուհան. 9- խողովակաշար. 

10- ցիկլոն. 11- կափույր. 12- կափույր. 13- զետեղարան 
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3) Մեքենամասերի ուլտրաձայնային մաքրումը 
Այս մեթոդով մաքրման են ենթարկում այն մեքենամասերը, որոնք 

պահանջում են մաքրման հատուկ պատասխանատվություն, օրինակ՝ 
առանցքակալների, վառելիքի պոմպի փոշեցրիչների և այլ մեքենամասե-
րի մաքրումը: 

Լվացող հեղուկով լցված (1) վաննայի մեջ իջեցվում է (3) զամբյուղը, 
որի մեջ դասավորված են մաքրող մեքենամասերը: 

(2) մագնիսական ճառագայթիչի օգնությամբ ստեղծվում է բարձր հա-
ճախականության առաձգական ալիքներ, որի ազդեցության տակ առա-
ջանում է պայթուն. արդյունքում անջատվում է մեքենամասի մակե-
րևույթների վրա եղած կեղտերը: 

Այս եղանակով մեքենամասերը մաքրում են կեղտից և հեռացնում այ-
րուքը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Մեքենամասերի ուլտրաձայնային մաքրումը 

1- վաննա. 2- ճառագայթիչ. 3- զամբյուղ 
 

4) Մեքենամասերի էլեկտրաքիմիական լվացումը 
(1) Վաննան լցված է էլեկտրոլիտով (ալկալիական լուծույթ), որի մեջ 

կախված է լվացվող մեքենամասերը: 

Հոսանքի դրական բևեռը միացված է վաննային, իսկ բացասականը՝ 
լվացվող մեքենամասերին, գործընթացը տեղի է ունենում 80°C ջերմաս-
տիճանի տակ գալվանական վաննայի մեջ: 
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(2) Խողովակից ճնշման տակ էլեկտրոլիտի մղումն առաջացնում է 
տուրբոլենտ երևույթ: 

Լվացվող մեքենամասերի մակերևույթի վրա առաջացող ջրածնի 
պղպճակները մետաղը անջատում են կեղտից: 

Հոսանքի մակերեսային խտությունը կազմում է 0,1-1,15 Ա/մ²: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Էլեկտրաքիմիական մաքրում 

1-գալվանական վաննա. 2-անցքերով խողովակ.  

3-կախիչ լվացվող մեքենամասի համար 
 

3.4. Այրուքի և կաթսայաքարերի հեռացումը 
 

Մեքենամասերի վրա առաջացած այրուքը և կաթսայաքարերը կարե-
լի է հեռացնել հետևյալ եղանակներով. 

ա) Մեխանիկական մեթոդով: 

Այս եղանակի էությունն այն է, որ մեքենամասերի մակերևույթները 
մաքրվում են մետաղական խոզանակով, քերիչով, կորիզների փշրանքով, 
մետաղական ջարդոններով և հիդրոհղկահատիկային շիթով: 

Մեքենամասերի մաքրումը մետաղական խոզանակով կամ քերիչով 
դժվար և աշխատատար է: 

Կորիզների փշրանքով մաքրումը կատարվում է հատուկ սարքավոր-
ման շնորհիվ. այս եղանակով մաքրվում է մեծ չափի մեքենամասերի այ-
րուքները (բլոկի գլխիկի, կոլեկտորի, յուղի զտիչի իրանի և այլն):  
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Մեքենամասերի մաքրումը մետաղի ջարդված մասնիկներով մեթոդի 
դեպքում վերցնում են սպիտակ թուջի 0.3-0.8 մմ չափերի մասնիկները: 

Հիդրոշիթային մաքրման եղանակի դեպքում մաքրվող մակերևույթրի 
վրա օդի ճնշման հետ մեկտեղ ուղարկվում է ջրի և կվարցի ավազի հա-
տիկների հոսք (ավազի և ջրի խառնուրդի հարաբերությունը 1/4): Կոռո-
զիայից խուսափելու նպատակով մեքենամասի մաքրման խառնուրդին 
ավելացնում են 0.3-0.4% էմուլսիա: Մեքենամասի հիդրոշիթային մաքրու-
մից հետո լվանում են ջրով: Այս մեթոդով կարելի է մաքրել նաև մեքենա-
մասի կոռոզիայի ենթարկված մակերեևույթները: 

բ) Քիմիամեխանիկական եղանակ 

Մեքենամասերի մաքրումը կատարվում է լվացող հեղուկով լցված 
վաննայի մեջ պտտելու շնորհիվ: 

(3) Վաննայի մեջ լցվում է լվացող լուծույթ, իսկ պտտվող (4) թմբուկի 
մեջ՝ լվացվող մեքենամասերը հախճապակե փշրանքների հետ խառնված: 

Մաքրվող մեքենամասերը պետք է կազմեն ընդհանուր ծավալի 1/3 
մասը, իսկ հախճապակե փշրանքները՝ 2/3 մասը: 

(1) Էլեկտրաշարժիչի և (2) ռեդուկտորի շնորհիվ պտտվում է (4) թմբու-
կը. արդյունքում մաքրվում են մեքենամասերի մակերևույթները: Այս մեթո-
դով մաքրում են փոքր մեքենամսերը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Քիմիամեխանիկական մաքրում 

1-Էլեկրաշարժիչ. 2-ռեդուկտոր. 3-վաննա. 4-պտտվող թմբուկ. 5-բռնակ.  

6-շոգետաքացուցիչ 
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գ) Քիմիաջերմային մշակում 

Մեքենամասերի մակերևույթներից այրուքի և կաթսայաքարերի հե-
ռացումը կատարվում է նաև OM-426 մակնիշի սարքավորման շնորհիվ: 

 
Քիմիաջերմային մշակում 

1- զամբյուղ մաքրվող մեքենամասերի համար. 2- սարքավորման իրան.               
3- վաննա՝ տաք ջրի համար 4- վաննա՝ թթվային լուծույթի համար. 5- վաննա՝ 
հոսող ջրի համար. 6- վաննա՝ աղային լուծույթի համար. 7- օդի արտածման 

մեխանիզմ. 8- միառելս ուղի. 9- կախոց՝ զամբյուղի համար 
 

Զամբյուղով կախված մաքրվող մեքենամասերը սկզբից մշակվում են 
380-420° C ջերմաստիճանում գտնվող աղային հալվածքի մեջ, որի բաղա-
դրության մեջ մտնում են կերակրի աղ-65%, քլորային նատրիում-5%, 
ազոտաթթվային նատրիում- 30%: Այնուհետև մեքենամասերը միջանկյալ 
վանդակում հոսող ջրով լվանալուց հետո մշակվում են թթվային լուծույթի 
մեջ և վերջում լվացվում են ջրի մեջ, որը պարունակում է 1.5-2 գ/լ եռանա-
տրիֆոսֆատ: 

Մեքենամասերն աղային հալվածքում պահվում են 5-15 րոպե: Արդ-
յունքում օքսիդացման միջավայրի ազդեցության տակ այրուքի և կաթսա-
յաքարերի միացությունները վերածվում են փխրուն վիճակի: 

Այրուքները և կաթսայաքարերը վերջնականապես մաքրվում են թթ-
վային լուծույթի մեջ: 

Ավտոմոբիլի շարժիչի գլանների բլոկի և նրա գլխիկի շապիկներից 
կաթսայաքարերի հեռացումը կատարվում է խուցի մեջ գտնվող պոմպի 
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շնորհիվ: Շապիկների միջոցով մղվում է 60-80°C ջերմաստիճան ունեցող 
լվացող հեղուկ, որը պարունակում է եռանատրիֆոսֆատ (1 մ3 ջրում 5 կգ): 
Մաքրումը կատարվում է 0.01-0.02 ՄՊա ճնշման տակ: 

Մեքենամասերի վերջնական լվացումը կատարվում է մաքուր ջրով: 

Բլոկից կաթսայաքարերը հեռացվում են նաև օգտագործելով աղաթթվի 
15%-ոց լուծույթ, որը 0.1 ՄՊա ճնշման տակ մղվում է բլոկի խոռոչներով: 

Լվացման հաջորդ քայլը 3-5 րոպե տևողությամբ մեքենամասի լվա-
ցումն է ալկալիային լուծույթով: 

Ռադիատորից կաթսայաքարերի հեռացման համար օգտագործում 
են կաուստիկ սոդայի լուծույթ (20-30 գ/լ). 10 ժամ տևողությամբ: Վերջում 
մաքուր ջրով կատարվում է լվացում: 

 

3.5. Հին ներկերի մաքրման կարգը 
 

Մեքենամասերի վրա եղած հին ներկերի մաքրումն իրականացվում է 
մեխանիկական և քիմիական մեթոդներով: Հին ներկերի մեխանիկական 
մաքրման մեթոդը կատարվում է ավազային մանրաշիթային շարժական 
սարքավորման շնորհիվ: Ավելի արդյունավետ է ստացվում հին ներկերի 
մաքրման գործընթացը, երբ մաքրումը կատարվում է կվարցի ավազի 
մանրաշիթային մշակման միջոցով: Մեխանիկական մեթոդով ներկերի 
մաքրման գործընթացները դժվար է և աշխատատար: 

Մեքենամասերի վրայից հին ներկերի մաքրման քիմիական մեթոդի 
էությունն այն է, որ մաքրման գործընթացը կատարվում է կաուստիկ 
սոդայի 80-90 գ/լ խտության լուծույթի մեջ 80-90°C ջերմաստիճանում, 60-
90 րոպե պահելով: Այնուհետև մեքենամասերը լվացվում են տաք ջրով և 
նատրիումի նիտրատի (5գ/լ) լուծույթի վաննայի մեջ 50-60°C ջերմաստի-
ճանում: Այնուհետև կատարվում է քիմիական մշակում՝ մետաղի մակե-
րևույթների կոռոզիադիմացկությունը բարձրացնելու համար: 

Նորոգման արտադրամասերում մեքենամասերի հին ներկերի քի-
միական մեթոդով հեռացնելու համար հաճախ օգտագործում են բծահան 
պատրաստուկը: Սինթետիկ էմալները հեռացնում են նիտրոէմալ-բծա-
հան СД նմուշի պատրաստուկի շնորհիվ: Մեքենամասի յուղազրկումից 
հետո հեղուկացիրի օգնությամբ լվացող միջոցը փչում են հին ներկի մա-
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կերեսին, 15-20 րոպեից հետո հին ներկերը պղպջակների տեսք են ունե-
նում, որոնք հեշտությամբ հեռացվում են մեխանիկական կամ քիմիական 
մեթոդով: 

Հին ներկերի մաքրումից հետո մեքենամասերը լվանում են տաք ջրով: 
 

3.6. Կոնսերվացնող քսուքների հեռացումը 
 

Մեքենամասերի մակերևույթներից կոնսերվացնող քսուքների հե-
ռացման համար օգտագործում են սինթետիկ լվացող միջոցներ՝ <<МЛ-
52>> կամ <<Լաբամիդ-203>> պատրաստուկները, որի 25գ/լ բաղադրու-
թյան լուծույթն օգտագործվում է 85-95°C ջերմաստիճանում: 

Մեքենամասերի մաքրման և լվացման ժամանակ անհրաժեշտ է 
պահպանել հետևյալ անվտանգության կանոնները: Ագրեգատների և մե-
քենամասերի լվացումը պետք է կատարել լվացման համար նախատես-
ված հատուկ արտադրամասում: Լվացվող մեքենամասերը և վաննաները 
պետք է գտնվեն լավ օդափոխվող հարմարանքներով և սարքերով հագեց-
ված, նկատի ունենալով, որ լվացող հեղուկները թունավոր են, ուստի 
նրանց հետ գործ ունեցող աշխատողները պետք է հագնված լինեն ռետի-
նե երկարաճիտք կոշիկ, գոգնոց, ձեռնոց և պաշտպանիչ ակնոց: Ձեռքի 
մաշկը պետք է պաշտպանված լինի հատուկ քսուքներով: 

Մեքենամասերի վրայից հին ներկերի հեռացման տեղամասում չի 
թույլատրվում օգտագործել բաց բոց և էլեկտրական գործիքներ: 

 

3.7. Մեքենամասերի արատորոշումը և տեսակավորումը 
 

Քանդված մեքենամասերը մաքրելուց, լվանալուց և չորացնելուց հե-
տո անհրաժեշտ է մանրամասն ստուգել դրանց վրա եղած քերծվածքները, 
ճաքերը, դեֆորմացիաները և այլ արատներ:  

Սկզբում զննում են յուրաքանչյուր մեքենամասը, այնուհետև համա-
պատասխան չափիչ ստուգիչ գործիքներով ստուգում են դրա ձևը և չա-
փերը: Առանձին դեպքում ստուգում են տվյալ մեքենամասի փոխգործո-
ղությունը դրա հետ կցորդված մյուս մեքենամասերի հետ: 

Մեքենամասերի արատորոշման միջոցով դրանք բաժանում են երեք 
խմբի՝ պիտանի, նորոգման կամ վերականգնման ենթակաների և ոչ պիտանի: 
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Արատորոշման ժամանակ ցանկալի է մեքենամասերը տեսականշել, 
այսինքն՝ դրանց վրա նիշեր անել պայմանական նշաններով: Դա օգնում է 
հավաքման ժամանակ անսխալ ջոկել մեքենամասերը: 

Մեքենամասերի արատորոշման և տեսակավորման գործընթացը 
կատարվում է հետևյալ փուլերով. 

1) Մեքենամասերի արատորոշում ասելով հասկանում ենք դրա բոլոր 
չափերի և ձևի շեղումները աշխատանքային գծագրից. 

Արատորոշման և տեսակավորման հիմնական խնդիրներն են՝ 

- ստուգել մեքենամասերը՝ որոշելու դրանց տեխնիկական վիճակը. 

- տեսակավորել մեքենամասերը երեք խմբի՝ պիտանի, հետագա օգ-
տագործման, վերականգնման ենթակա և ոչ պիտանի, 

- մեքենամասերի տեսակավորումն ըստ վերականգման երթուղու: 

Արատորոշման ժամանակ մեքենամասերի վրա կարելի է տեսակա-
նշումներ անել կամ մակնիշավորել: 

Օրինակ՝ մեքենամասերի մակնիշավորումը ներկով. 

- կանաչ գույնով նշել պիտանի մեքենամասերը, 

- կարմիր գույնով նշել ոչ պիտանի մեքենամասերը, 

- դեղին գույնով նշել  վերականգնվող մեքենամասերը: 

2) Մեքենամասերի վրա հայտնաբերվող արատների բնույթը. 

- աշխատող մակերևույթների չափերի և երկրաչափական ձևի փոփո-
խություններ, 

- մեքենամասերի մակերևույթների փոխադարձ դիրքերի ճշգրտու-
թյան խախտում, 

- մեխանիկական վնասվածքներ, 

- կոռոզիոն վնասվածքներ, 

- մեքենամասի նյութի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների 
փոփոխություն: 

3) Մեքենամասերի արատորոշման տեխնիկական պայմանները. 

- ընդհանուր տեղեկություններ մեքենամասերի վերաբերյալ, էսքիզը 
ըստ չափերի և նյութը. 

- ծանոթություն նրա հավանական արատների վերաբերյալ, 
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- արատի հայտնաբերման եղանակները, 

- մեքենամասերի վերանորոգման թույլատրելի չափերը, 

- մեքենամասերի վերանորոգման հնարավոր մեթոդները: 

4) Արատորոշման կարգը. 

- անզեն աչքով մեքենամասի մակերևույթների ուսումնասիրում՝ 
վնասվածքների հայտնաբերման նպատակով, 

- հատուկ ստուգող և չափող գործիքների ու հարմարանքների օգնու-
թյամբ ստուգել մեքենամասի մակերևույթների որակը, չափերը և ֆիզի-
կամեխանիկական հատկությունները, 

- ստուգել մեքենամասի ներքին, չերևացող մասերի արատները, 
որոնք արտաքինից անտեսանելի են: Այս դեպքում ստուգումը կատար-
վում է մագնիսական կամ ուլտրաձայնային սարքերի օգնությամբ: 

 
Հարցեր և առաջադրանքներ 
 

1. Բացատրե՛ք ագրեգատների և մեքենամասերի լվացման անհրա-
ժեշտությունը և դերը հավաքման գործընթացում: 

2. Թվարկե՛ք մեքենամասերի մաքրման և լվացման մեթոդները: 

3. Թվարկե՛ք մեքենամասերի լվացման համար օգտագործվող լու-
ծույթների ու պատրաստուկների տեսակները և նկարագրե՛ք դրանց կի-
րառման ձևը: 

4. Ինչպե՞ս է կատարվում մեքենամասերի և ագրեգատների լվացման 
գործընթացը՝ քիմիական լվացաման մեթոդով: 

5. Բացատրե՛ք մեքենամասերի և ագրեգատների լվացման գործըն-
թացը կոնվեյերային լվացող սարքերի միջոցով: 

6. Ո՞ր դեպքում է օգտագործվում շարժական լվացող սարքը: 

7. Բացատրե՛ք անշարժ տեղակայված (ութ բաք ունեցող) լվացող 
սարքի մեջ մեքենամասերի և ագրեգատների լվացման գործընթացի 
առանձնահատկությունները: 

8. Բացատրե՛ք մեքենամասերի մեխանիկական մաքրման մեթոդները: 

9. Նկարագրե՛ք մեքենամասերի ուլտրաձայնային մաքրման մեթոդի 
առանձնահատկությունները:  
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10. Ի՞նչ կարգով է կատարվում մեքենամասերի էլեկտրաքիմիական 
լվացման գործընթացը: 

11. Ի՞նչ մեթոդներով կարելի է իրագործել կաթսայաքարերի և այրու-
քի հեռացումը: 

12. Նկարագրե՛ք մեքենամասերի լվացման քիմիամեխանիկական մե-
թոդի էությունը: 

13.Նկարագրե՛ք մեքենամասերի լվացման քիմիաջերմային մեթոդի 
առանձնահատկությունները: 

14. Ի՞նչ մեթոդներով են մաքրում հին ներկերը ավտոմոբիլի մետաղ-
յա մակերևույթից: 

15. Ի՞նչ կարգով է կատարվում կոնսերվացնող քսուքների հեռացումը 
մեքենամասերի մակերևույթներից: 

16. Նկարագրեք մեքենամասերի արատորոշման և տեսակաորման 
հիմնական խնդիրները: 

17. Նկարագրե՛ք մեքենամասերի մակերևույթների վրա առաջացող 
արատների բնույթը: 

18. Բացատրե՛ք արատորոշման կարգը: 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. ՄԵՔԵՆԱՄԱՍԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, 
ՀԱՄԱԼՐՈՒՄԸ ԵՎ ԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐԻ ՈՒ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ 

ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 

 

4.1. Մեքենամասերի համալրման հիմունքները 
 

Մեքենամասերի համալրումը հավաքման տեխնոլոգիական գործըն-
թացի բաղկացուցիչ մաս է, որը կատարվում է ագրեգատների և հանգույց-
ների նորոգումից առաջ: 

Այն անհրաժեշտ է հավաքման գործընթացի անընդհատության, 
բարձր արտադրողականության, ռիթմայնության, որակի կայուն մակար-
դակի ապահովման, ինչպես նաև հավաքման աշխատանքների աշխա-
տատարության և ինքնարժեքի իջեցման համար: 

Խոշոր նորոգման ձեռնարկություններում մեքենամասերի համալրու-
մը կատարվում է համապատասխան համալրման բաժանմունքում, որը 
հագեցած է անհրաժեշտ չափող գործիքներով, սարքավորումներով և 
հարմարանքներով, ինչպես նաև փականագործական հարմարեցման 
գործիքներով ու սարքավորումներով: 

Մեքենամասերը մինչ նորոգման ուղարկելը անհրաժեշտ է ըստ չա-
փերի կատարել համալրում և տեսակավորում, ինչի արդյունքում անհրա-
ժեշտ է ապահովել միմյանց հետ զուգակցվող մեքենամասերի բացակի 
կամ ձգվածքի ճշգրտությունը:  

Երբեմն մեքենամասերի համալրումն ու տեսակավորումը կատար-
վում է ելնելով դրանց զանգվածներից: 

Մեքենամասերի համալրման գործընթացում կատարվում են փակա-
նագործական և հարմարեցման աշխատանքներ: 

Համալրման ժամանակ մեքենամասերը տեսակավորում են խմբերի՝ 
ելնելով դրանց զուգակցման չափերից:  Օրինակ՝ ավտոմոբիլի շարժիչի 
հավաքման գործընթացը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է նախ 
կատարել զուգակցվող մեքենամասերի տեսակավորում: Ելնելով զու-
գակցվող մեքենամասերի չափերից՝ կատարում ենք տեսակավորում՝ 
գլան-մխոց, մխոցամատ-մխոցի վռան, մատ-մխոց, հրիչ-ուղղորդ: Այս տե-
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սակավորման շնորհիվ կարող ենք ապահովել պահանջվող նստեցվածքը 
(բացակը կամ ձգվածքը): 

Մեքենամասերի համալրման գործընթացն իրենից ներկայացնում է 
հետևյալ համալիր աշխատանքները. 

- Հավաքման միավորի և համալրվող մեքենամասերի վերաբերյալ 
տեղեկության հավաքում: 

- Կատարել զուգակցվող մեքենամասերի ընտրություն՝ ըստ նորոգման 
չափերի, և կատարել մեքենամասերի խմբավորում ըստ չափերի և զանգվածի 

- Առանձին զուգակցումների համար կատարել մեքենամասերի ընտ-
րություն և հարմարեցում: 

- Կատարել հավաքական միավորների լրակազմի կառուցվածքային 
մասերի ընտրություն՝ ըստ անվանացանկի և քանակի (մեքենամասերի 
խմբեր, հավաքական միավորներ և համալրվող մեքենամասեր, որոնք 
մտնում են տվյալ կամ այլ շինվածքի մեջ): 

- Համալրված մեքենամասերի լրակազմի ուղարկումը հավաքման 
արտադրամաս: 

Տարբերում են մեքենամասերի համալրման երեք եղանակ. 

- հատային 

- խմբային 

- խառը 

Հատային համալրման դեպքում բազային մեքենամասի վրա հարմա-
րեցնում ենք տվյալ հանգույցից զուգակցվող երկրորդ մեքենամասը, որը 
կապահովի պահանջվող բացակը կամ ձգվածքը:  

Խմբային համալրման դեպքում միմյանց հետ զուգակցվող երկու մե-
քենամասերի չափերի թույլտրվածքի դաշտը բաժանվում է մի քանի տի-
րույթի, իսկ մեքենամասերը տեսակավորում են՝ ելնելով համապատաս-
խան խմբերի չափերի տիրույթներից: Տեսակավորումը կատարվում է չա-
փող գործիքների և ստուգող կալիբրների միջոցով: 

Խառը մեթոդի դեպքում միաժամանակ կիրառվում են համալրման 
երկու մեթոդները: 
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Հավաքական միավորի մեջ բացակի, ձգվածքի ճշգրտությունը և մեքե-
նամասերի դիրքը տարածության մեջ կարելի է որոշել հավաքական չա-
փային շղթայի շնորհիվ: 

Չափային շղթան իրենից ներկայացնում է փոխկապակցված չափե-
րով փակ ուրվագիծ, որը պայամանավորված է իր թվային մեծություննե-
րով և թույլտվածքներով: 

Չափային շղթան բաղկացած է ՝ 

- բաղադրիչ օղակներից 

- փակող օղակից 

- փոխհատուցող օղակից 

Հավաքման մեթոդը որոշվում է հավաքվող օբյեկտի չափային շղթա-
ների վերլուծության հիման վրա: Հավաքման մեթոդից է կախված քննու-
թյան առնվող չափային շղթայի փակող օղակի տրված ճշգրտության 
ապահովումը: 

Փակող օղակի տրված ճշգրտությունն ստանալու մեթոդի որոշման 
համար անհրաժեշտ է ամենից առաջ կազմել այն չափային շղթան, որի 
մեջ մտնում է տվյալ փակող օղակը: Ամենից հաճախ հարկ է լինում գործ 
ունենալ գծային չափերից բաղկացած շղթաների հետ, ավելի քիչ՝ անկյու-
նային չափերից կամ գծային ու անկյունային չափերի զուգորդումներից 
բաղկացած շղթաների հետ:  

Չափային շղթան բաղկացած է մի քանի բաղադրիչ օղակներից և մեկ 
փակող օղակից: Փակող օղակ է հանդիսանում այն օղակը, որն առաջա-
նում է վերջում՝ հանգույցի հավաքման պրոցեսում: Գծային չափերից 
կազմված շղթայում փակող օղակը ներկայացնում է բացակ, ձգվածք, 
անցքերի կամ լիսեռների առանցքների չհամընկնում, հարթությունների 
չհամընկնում և այլ շեղումներ: Չափային շղթայի բաղադրիչ օղակները 
բաժանվում են մեծացնողների և փոքրացնողների: Մեծացնող օղակ է 
հանդիսանում այն օղակը, որի մեծացման դեպքում փակող օղակը մեծա-
նում է, փոքրացնող է այն օղակը, որի մեծացման դեպքում փակող օղակը 
փոքրանում է: 

Չափային շղթայի մեջ կարող են մտնել՝ սկալյար սխալներով օղակ-
չափերը, վեկտորական սխալներով օղակ-չափերը, սկալյար սխալներով 



 
 

76 
 

օղակ-բացակները, վեկտորական սխալներով օղակ-բացակները: Գծային 
չափեր ունեցող չափային շղթայի բաղադրիչ օղակներ կարող են լինել՝ 

1. հավաքվող հանգույցի մեջ մտնող առանձին մեքենամասերի չափե-
րը, օրինակ՝ երկարությունը, հաստությունը, լայնությունը, տրամագիծը. 
երկու անցքերի միջև ընկած հեռավորությունը, անցքերի առանցքից մինչև 
հարթություն ընկած հեռավորությունը, մեքենամասի երկու հարթություն-
ների միջև ընկած հեռավորությունը: Դրանք սկալյար սխալներով օղակ-
չափեր են:  

2. Հավաքող հանգույցի մեջ մտնող առանձին հանգույցների չափերը, 
օրինակ ՝ ճոճման կոնական առանցքակալի մոնտաժային լայնությունը: 
Դրանք նույնպես օղակ-չափեր են՝ սկալյար սխալներով: 

3. Երկու լծորդվող դետալների լիսեռի առանցքի շեղումը անցքի 
առանցքի նկատմամբ և, ընդհակառակը, շառավղային բացակների առա-
ջացման շեղումը: Դրանք օղակ-բացակներ են: 

4. Երկու լծորդվող մեքենամասերի հարթությունների շեղումը, որն 
առաջանում է զանազան պատճառներով, օրինակ՝ հավաքման անճշտու-
թյան պատճառ, որը փաստորեն բացակ է հանդիսանում: Դրանք օղակ-
բացակներ են սկալյար սխալներով: 

5. Մեքենամասի այն շեղումը, որն առաջանում է մակերևույթների ոչ 
կենտրոնացվածության կամ անհամառանցքայնության հետևանքով, օրի-
նակ՝ անցքի առանցքի խախտումն արտաքին գլանաձև մակերևույթի 
առանցքի նկատմամբ, մեկ անցքի առանցքի շեղումը մյուս անցքի առանց-
քի նկատմամբ, մեկ արտաքին առանցքի մակերևույթի առանցքի շեղումը 
մյուս արտաքին գլանաձև մակերևույթի առանցքի նկատմամբ: Դրանք 
օղակ-չափեր են՝ վեկտորական սխալներով: 
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Բերենք չափային շղթայի օրինակ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Չափային շղթա 

A1,A2,A3,A4,A5- բաղադրիչ օղակներ, AC – փակող օղակ 
 

 

4.2. Հավաքման տեխնոլոգիական մեթոդները 
 

Ամեն մի մեքենա բաղկացած է բազմաթիվ մեքենամասերից, որոնք 
տարբեր կերպ միացված (լծորդված) են միմյանց հետ: Մեքենայի աշխա-
տանքի ընթացքում այդ մեքենամասերը կարող են լինել մեկը մյուսի 
նկատմամբ անշարժ, կամ կարող են կատարել տարբեր հարաբերական 
շարժումներ՝ պտտական կամ առաջընթաց: Գործարանի տարբեր արտա-
դրամասերում, երբեմն էլ տարբեր գործարաններում, պատրաստված այդ 
մեքենամասերը հավաքման արտադրամասում կամ նորոգման արհես-
տանոցներում տեղադրվում են մեքենայի մեջ առանց լրացուցիչ հարմա-
րագրման աշխատանք պահանջելու: Այդպիսի հավաքում հնարավոր է 
միայն շնորհիվ մեքենամասերի հիանալի հատկության՝ դրանց համափո-
խարինելիության: 

Համափոխարինելիություն կոչվում է իրարից անկախ պատրաստված 
մեքենամասերի, հավաքման կամ նորոգման ժամանակ իրենց տեղը գրա-
վելու և տվյալ արտադրանքի նորմալ աշխատանքը ապահովելու հատ-
կությունը՝ համաձայն դրան ներկայացվող տեխնիկական պահանջների: 
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Հավաքման ժամանակ մեքենամասերի լծորդման անհրաժեշտ ճշգըր-
տություն ստանալու համար կիրառվում են հետևյալ հիմնական մեթոդները՝ 
լրիվ, ոչ լրիվ (մասնակի) և խմբային համափոխարինելիության, կա-
նոնավորման և անհատական տեղարկման մեթոդները: 

ա) Լրիվ համափոխարինելիության սկզբունքով կատարվող հավաք-
ման առավելություններն են. գործընթացի պարզությունը, ինչը հանգում է 
միայն լծորդվող մեքենամասերի և հանգույցների միացմանը, հոսքային 
հավաքում կազմակերպելու հնարավորությունը, արտադրության կոոպե-
րացման հնարավորությունը, պահեստային մասեր մատակարարելու և 
շահագործման մեջ գտնվող մեքենաների պարկի նորոգման պարզեցումը: 

Այս առավելությունները պայմանավորեցին հավաքման լայն կիրա-
ռումը լրիվ համափոխարինելիության սկզբունքով՝ մասսայական և սե-
րիական արտադրության մեջ: Այդ մեթոդով հավաքում կատարելու դեպ-
քում լծորդվող մեքենամասերի չափերի թույլտվածքները, որոնք սահման-
ված են կոնստրուկտիվ նկատառումներով, հավասար են կամ մեծ՝ նույն 
չափերի համար սահմանված տեխնոլոգիական թույլտվածքներից: Լրիվ 
համափոխարինելիության մեթոդի կիրառումը սահմանափակվում է նեղ 
թույլտվածքներ ունեցող մեքենամասերի պատրաստման բարձր ինքնար-
ժեքով, որպիսին տեղի է ունենում բազմօղակ չափային շղթաներով հան-
գույցների հավաքման ժամանակ: 

բ) Ոչ լրիվ (մասնակի) համափոխարինելիության մեթոդի դեպքում 
լծորդվող մեքենամասերի չափերի թույլտվածքներն ավելի մեծ են վերց-
վում, քան լրիվ համափոխարինելիության դեպքում: Այդ դեպքում վերջին 
օղակի պահանջվող ճշգրտությունն ապահովվում է ոչ բոլոր հավաքվող 
օբյեկտներում: Մեթոդի հիմքում դրված է հավանականության տեսության 
հայտնի դրույթներից մեկը, որի համաձայն չափային շղթայի բոլոր օղակ-
ների սխալանքների ծայրային արժեքներն անհամեմատ ավելի հազվա-
դեպ են պատահում, քան միջին արժեքները: Այդ պատճառով պահանջ-
վող թույլտվածքի սահմաններից անցնող վերջին օղակի սխալանքներ 
ունեցող շինվածքների տոկոսն անշան է: Թույլտվածքի սահմաններից 
անցնող ոչ մեծ քանակությամբ շինվածքների ուղղման լրացուցիչ ծախսե-
րը սովորաբար փոքր են՝ ավելի լայն թույլտվածքներով մեքենամասեր 
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պատրաստելու դեպքում ստացվող աշխատանքի և միջոցների խնայողու-
թյան համեմատությամբ: 

գ) Այն դեպքում, երբ կոնստրուկտիվ թույլտվածքները փոքր են տեխ-
նոլոգիական թույլտվածքներից, նպատակահարմար է կիրառել խմբային 
համափոխարինելիության մեթոդը: 

Այդ մեթոդի էությունն այն է, որ կոնստրուկտիվ նկատառումներով 
պահանջվող նստեցվածքների թույլտվածքներն ստացվում են ոչ թե մեքե-
նամասերի ճիշտ մշակման շնորհիվ, այլ ընդգրկող և ընդգրկվող այն մե-
քենամասերի համապատասխան ընտրությամբ, որոնք պատրաստված 
են չափերի մեծացված թույտվածքներով. միաժամանակ մեքենամասերի 
միացումը կարելի է կատարել անմիջական ընտրության, մեքենամասերը 
նախապես տեսակավորելու կոմբինացման միջոցով: 

Անմիջական ընտրություն կատարելու դեպքում հավաքող բանվորները 
հավաքման համար ստացված բոլոր մեքենամասերից ընտրում են այնպի-
սիները, որոնք շոշափման միջոցով կամ բացակաչափով տալիս են պա-
հանջվող նստեցվածք: Այդ մեթոդի թերությունների թվին են պատկանում 
հոսքային հավաքման պայմանների համար անընդունելիությունը՝ ընտրու-
թյան վրա ծախսվող ժամանակի զգալի տատանումների պատճառով, և 
նստեցվածքի որակի կախումը հավաքող բանվորի որակավորումից: 

Մեքենամասերի նախապես խմբերի տեսակավորելու դեպքում լծորդ-
վող մեքենամասերի թույլտվածքների դաշտերը բաժանվում են մի քանի 
հավասար մասերի, և մեքենամասերը նույնպես այդ ձևով տեսակավոր-
վում են մի քանի խմբերի՝ այնպես, որ յուրաքանչյուր խմբում լինեն այդ 
խմբի ընդգրկող և ընդգրկվող մեքենամասեր, որոնք ունեն ամենամեծ 
սահմանային չափերը, իսկ վերջին խմբի մեջ՝ այնպիսի մեքենամասեր, 
որոնք ունեն ամենափոքր սահմանային չափեր: 

Մեքենամասերը խմբերի տեսակավորելու դեպքում կիրառվում են 
հատուկ գործիքներ, հարմարանքներ, ինչպես նաև բարձր արտադրողա-
կան տեսակավորման ավտոմատներ: 

Յուրաքանչյուր խմբի մեքենամասեր մակնիշավորվում են և հատուկ 
տարայով ուղարկվում հավաքման: 
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Մեքենամասերի տեսակավորումը կատարվում է ոչ միայն ըստ չա-
փի, այլև, մի շարք դեպքերում, ըստ կշռի (օրինակ՝ շարժիչների շարժա-
թևերը և մխոցները): 

Մեքենամասերն ընտրության միջոցով խմբերի տեսակավորելու կոմ-
բինացիայի էությունն այն է, որ յուրաքանչյուր խմբի սահմաններում կա-
տարվում է լծորդվող մեքենամասերի անմիջական ընտրություն, և դրա 
շնորհիվ լավ նստեցվածք է ստեղծվում: Այս կոմբինացված մեթոդն օգտա-
գործվում է մասնավորապես գլորման գերճշգրիտ առանցքակալներ հա-
վաքելու և մի շարք այլ դեպքերում: 

դ) Կանոնավորման մեթոդով հավաքում կատարելու էությունն այն է, 
որ հանգույցի կամ լրակազմի մեջ մտնող մեքենամասերի չափերի համար 
սահմանվում են տեխնոլոգիական թույլտվածքներ, իսկ պահանջվող 
նստեցվածքը ձեռք է բերվում չափային շղթայի մեջ լրացուցիչ փոխհա-
տուցող օղակ մտցնելու միջոցով: 

Փոխհատուցիչների միջոցով հանգույցներում և մեխանիզմներում 
կարող է ապահովվել գծային չափերի կանոնավորումը զուգահեռ օղակ-
ներ ունեցող հարթ չափային շղթաներում, ինչպես և անկյունային չափերի 
կանոնավորումը, կամ կարող է վերացվել անհամառանցքայնության ազ-
դեցությունը: 

Որպես լրակազմ օգտագործվում են տափօղակներ, կանոնավորվող 
պտուտակներ կամ պարուրակ ունեցող ականոցներ, սեպեր և այլ տարրեր: 

Հավաքման այդ մեթոդի առավելություններն են՝ հանգույցի մեջ 
մտնող մեքենամասերը լայնացված թույլտվածքներով մշակելու հնարա-
վորությունը, հավաքման պարզությունը՝ դրա կատարման բարձր 
ճշգրտությամբ հանդերձ, կանոնավորման հնարավաորությունը ոչ միայն 
հավաքման ժամանակ, այլև շահագործման պրոցեսում: Այս մեթոդը լայ-
նորեն կիրառվում է նորոգման գործընթացներում: 

ե) Անհատական տեղարկման մեթոդով կատարվող հավաքման էու-
թյունն այն է, որ լծորդման տրված ճշգրտությունն ստացվում է ոչ թե մե-
քենամասերի չափերը թույլտվածքների նեղ սահմաններում պահպանելու 
միջոցով, այլ լծորդվող մեքենամասերից մեկը մյուսին անհատապես տե-
ղարկելու միջոցով: 
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Տեղարկում կոչվում է մեքենամասերի լծորդվող մակերևույթների 
ձեռքի կամ մեխանիկական լրացուցիչ մշակումը՝ պահանջվող նստեց-
վածք, մակերևույթի երկրաչափական ճշգրտություն և որակ ստանալու 
համար: 

Փականագործական տեղարկման աշխատանքների հիմնական տե-
սակներն են ՝ խարտոցումը, հղկումը, քերանումը, կիպահղկումը, ողոր-
կումը, անցքերի մշակումն ըստ տեղերի: 

Փականագործական-տեղարկման գործողությունները հատային և 
մանր սերիական, իսկ երբեմն նաև սերիական արտադրության մեջ մեծ 
տեղ են գրավում: Հաշվի առնելով դրանց աշխատատարությունը և կա-
տարողների բարձր որակավորումը, ակնհայտ է դառնում այդ աշխա-
տանքների մեքենայացման կարևորությունը: 

Խարտոցում կատարում են հիմնականում թողվածքը հանելու հա-
մար՝ հավաքման դեպքում պահանջվող գծային չափն ստանալու նպա-
տակով, կամ մեքենամասերի մշակումից հետո առաջացած տարածական 
շեղումը վերացնելու նպատակով, օրինակ՝ մնացորդային լարումների վե-
րաբաշխման հետևանքով առաջացածները: 

Խարտոցման մեքենայացումը կատարվում է խարտոցող հաստոցներ 
օգտագործելու միջոցով. օրինակ՝ էլեկտրախարտոցներ, ձեռքի էլեկտրա-
կան և օդաճնշման (պնևմատիկ) մեքենաներ, ճկուն լիսեռով ունիվերսալ 
էլեկտրաշարժաբերներ, որոնք պտտում են հատուկ խարտոցներ, կամ 
տարբեր ձևի հղկանյութե գլխիկներ: 

Երեսային խարտոցներով մաքրումը կատարվում է ցլեպները վերաց-
նելու համար: Մաքրելու համար կիրառվող մեքենայացման միջոցները 
նույնն են, ինչ խարտոցման համար: 

Քերանում գլխավորապես կատարում են ուղղորդիչների մակե-
րևույթների հարթայնությունն ապահովելու, մեքենամասերի միացվող 
տեղերի մակերևույթներին առավել կիպություն հաղորդելու, սահքի 
առանցքակալներում պահանջվող հենման մակերևույթներ ստանալու 
համար: Այս պրոցեսը քիչ արտադրողական և աշխատատար է, այն փո-
խարինում են հղկումով, նուրբ ներտաշումով և մեխանիկական մշակման 
այլ, ավելի արտադրողական մեթոդներով: 
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Քերանման մեքենայացում կատարվում է ճկուն լիսեռի միջոցով աշ-
խատող քերանման հատուկ գլխիկներով կամ այլ մեքենայացված գործիք-
ներով (մեխանիկական քերաններ, որոնք ունեն էլեկտրական կամ օդա-
ճնշական շարժիչներ): 

Կիպահղկում կատարվում է այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է ապա-
հովել միացման հերմետիկությունը (ներքին այրման շարժիչների փա-
կանները): Փականագործական-տեղարկման աշխատանքները կատար-
վում են լծորդվող մեքենամասերի անմիջական կիպահղկումով: Հատուկ 
կիպահղկման հաստոցների վրա կիպահղկումը սովորաբար կատարվում 
է նախապատրաստվածքների մեխանիկական մշակման պրոցեսում: 
Լծորդվող մեքենամասերի անմիջական կիպահղկում կատարելիս մեքե-
նամասերը հավաքման են ուղարկվում զուգակցված: 

Փականագործական-տեղարկման գործողություններ կատարելիս ողոր-
կումը կատարվում է մակերևույթի մաքրության դասը բարձրացնելու նպա-
տակով: Այն կատարվում է փափուկ սկավառակով՝ օգտագործելով նուրբ 
հղկանյութի փոշի կամ ողորկման մածուկ: Լիսեռների վզիկների ողորկումը 
կատարվում է նրանց պտտվելու ընթացքում պարզ հարմարանքներով, 
որոնց մեջ հաջորդաբար դրվում են կաշի, մահուդ, զամշ, պարաֆին և նուրբ 
հղկանյութի փոշուց պատրաստված մածիկ կամ հղկման մածուկ: 

Ողորկման աշխատանքների մեքենայացումը կատարվում է հատուկ 
ողորկման հաստոցներ օգտագործելու միջոցով: Նման աշխատանքների 
ոչ մեծ ծավալի դեպքում օգտագործվում են էլեկտրական կամ օդաճնշա-
կան շարժիչներ ունեցող հղկման-ողորկման մեքենաներ: 

Համապատասխան տեղերում անցքերի մշակումը կատարվում է լծորդ-
վող մեքենամասերի դիրքի ճշտումից հետո. անցքերը գայլիկոնվում են, 
երբեմն՝ կոկվում, մի շարք դեպքերում կատարվում է նաև ենթակտրում, 
պտուտակի գլխիկի կամ մանեկի համար, պարուրակի հանում՝ կառանային 
պտուտակների համար: 
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Կանոնավորման մեթոդով հավաքում 

ա) փակող օղակի չափը կանոնավորվում է 2 վռանի տեղափոխման և  

1 պտուտակի սևեռման շնորհիվ բ) փակող օղակի չափը կանոնավորվում է  

K լրացուցիչ տափօղակի հաստության ընտրության շնորհիվ գ) փակող օղակի 
չափը կանոնավորվում է 1 մեքենամասի ճակատի Z չափը տեղարկման շնորհիվ: 

 

4.3. Մեքենամասերի հավասարակշռումը 
 

Շրջանագծային մեծ արագություններով պտտվող մեքենամասերը 
պետք է հավասարակշռված լինեն, հակառակ դեպքում ագրեգատները, 
որոնց մեջ մտնում են այդ մեքենամասերը կսկսեն աշխատել թրթռումնե-
րով: Այս երևույթը ավտոմոբիլների շահագործման ընթացքում կարող է 
խիստ վատացնել տվյալ հանգույցի աշխատանքային վիճակը, նույնիսկ 
կարող է այն շարքից հանել: 

Հավասարակշռման պետք է ենթարկել թափանիվները, ծնկաձև լի-
սեռները, կարդանային լիսեռները, կցորդիչները, անվասկավառակաները 
և այլ արագ պտտվող մեքենամասերը: 

Հավասարակշռման միջոցով վերացնում են երկու տեսակի անհավա-
սարակշռություն (դե-բալանս)՝ ստատիկական և դինամիկական: 

Ստատիկական անհավասարակշռությունը բնութագրվում է մեքենա-
մասի ծանրության կենտրոնի տեղափոխումով՝ դրա պտտման առանցքի 
նկատմամբ, իսկ դինամիկականը՝ արագ պտտվող երկար մեքենամասում 
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չհավասարակշռված կենտրոնախույս ուժերի առկայությամբ, չնայելով, 
որ նրա ծանրության կենտրոնը գտնվում է պտտման առանցքի վրա: 

Գոյություն ունի հավասարակշռման երկու եղանակ՝ ստատիկական 
և դինամիկական: Ստատիկական հավասարակշռումն անշարժ վիճա-
կում մեքենամասերի հավասարակշռումն է՝  դանակաձև ուղղորդիչների, 
հոլովակների և այլ հարմարանքների վրա: 

Ճշգրիտ դինամիկական հավասարակշռումը, որը թրթռումները նվա-
զեցնում է առավելագույն չափով, կատարվում է հատուկ բարդ հաստոց-
ների վրա մեքենամասի արագ պտտման ժամանակ: 

Մեծ մասամբ սարքավորումը նորոգելիս մեքենամասերի հավասարա-
կշռումը կատարվում է ստատիկական եղանակով: Հավասարակշռման դա-
նակների հորիզոնականությունը ճշտում են քանոնով և հարթաչափով 0,05-
0,1 մմ ճշտությամբ՝ 1000 մմ երկարության վրա: Դանակների աշխատանքա-
յին մակերևույթները պետք է մաքուր մշակված և մխված լինեն: 

Հավասարակշռվող մեքենամասը հագցնում են կալակին, որի ծայրերը 
պետք է լինեն նույն չափի, ընդ որում, հնարավորինս փոքր տրամագծի: Դա 
հավասարակշռման զգայունակության բարձրացման էական պայմանն է՝ 
առանց վնաս հասցնելու դանակների վրա կալակի ու մեքենամասի տեղա-
կայման կոշտությանը: Հավասարակշռումը, ինչպես արդեն ասվել է,  կա-
տարվում է հետևյալ կերպ. մեքենամասը կալակի հետ միասին տեղաշար-
ժում են և հնարավորություն տալիս ազատ կանգ առնելու: Նրա ավելի ծանր 
մասը մեքենամասը կանգ առնելուց հետո միշտ ներքին դիրք կգրավի: 

Մեքենամասը հավասարակշռում են հետևյալ երկու եղանակներից 
մեկով. կամ թեթևացնում են դրա ծանր մասն արտագայլիկոնման կամ 
արտահատման միջոցով՝ դրանից որոշ քանակության մետաղ հեռացնե-
լով, կամ ծանրացնում են մեքենամասի տրամագծորեն հակադիր տեղա-
մասը՝ համապատասխան կշռի ծանրուկներ ամրացնելով: Ծանրուկն ամ-
րացնում են այնպես, որ նա չխանգարի մեխանիզմի աշխատանքը: 

Մեքենամասի հավասարակշռությունը ստուգում են ըստ դրա դա-
նակների: Հավասարակշռված մեքենամասը յուրաքանչյուր անգամ կանգ 
կառնի նոր դիրքում: 
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Ստատիկական հավասարակշռում կարող է տեղի ունենալ նաև սկա-
վառակներով հարմարանքի վրա: Սկավառակները տեղակայված են 
գնդառանցքակալներ ունեցող հենարանների վրա: Կալակը մեքենամասի 
հետ միասին տեղավորում են սկավառակների արանքում և հավասարա-
կշռում այնպես, ինչպես դանակների վրա: Սակայն հավասարակշռման 
զգայունակությունն այստեղ ցածր է, քան դանակների վրա: Դա բացա-
տրվում է նրանով, որ կալակը պտտվելիս պտտվում են նաև սկավառակ-
ները, առաջացնելով լրացուցիչ որոշ դիմադրություն:  

 
Ստատիկական հավասարակշռման հարմարանք 

ա) դանակներով. բ) պտտվող սկավառակներով 

1-հավասարակշռվող մեքենամաս. 2-կալակ. 3- դանակներ.4-սկավառակներ 
 

4.4. Հանգույցների և ագրեգատների հավաքման տեխնոլոգիան 
 

Ավտոմոբիլների հավաքման տեխնոլոգիական գործընթացը բաղկա-
ցած է երկու մասից՝ հանգույցների հավաքում և ընդհանուր հավաքում: 

Հանգույցների հավաքման ժամանակ կատարվում են ենթահանգույց-
ների, հանգույցների և ագրեգատների հաջորդաբար հավաքում, իսկ ընդ-
հանուր հավաքման ժամանակ կատարվում է պատրաստի ավտոմոբիլի 
հավաքում: 

Հավաքման տեխնոլոգիական գործընթացն իրենից ներկայացնում է 
հաջորդաբար կատարվող մի շարք օպերացիաներ, որտեղ տրված գծա-
գրերի, սխեմաների և տեխնիկական պայմանների պահանջներից ելնելով 
կատարվում են հանգույցների և ագրեգատների հավաքում: 

Հավաքման ժամանակ կատարվում են տարբեր բնույթի անշարժ և 
շարժական միացումներ՝ պարուրակային, մամլման, բազմաերիթային, 
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երիթային, եռակցման, գամակարման, սոսնձման և այլն, ինչպես նաև 
ատամնանիվային, փոկային, շղթայական և այլ տեսակի փոխանցումներ:  

Ագրեգատների և հանգույցների հավաքման գործընթացը կատար-
վում է քանդման հաջորդականության հակառակ կարգով, քանդման ժա-
մանակ վերջում հանված մեքենամասերը տեղադրվում են սկզբից: 

Յուրաքանչյուր ագրեգատի կամ հանգույցի հավաքման աշխատանք-
ները կատարելու համար նախապես կազմվում է դրա հավաքման տեխ-
նոլոգիական սխեման և հավաքման քարտը, որտեղ նշված են մեքենամա-
սերի հավաքման հաջորդականությունը և զուգակցման պայմաններն ու 
ձևերը:  

Պատկերենք Ա հանգույցի հավաքման տեխնոլոգիական սխեման:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Հանգույցի հավաքման տեխնոլոգիան 
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Պատկերենք ավտոմոբիլի ընդհանուր հավաքման տեխնոլոգիական 
սխեման 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ավտոմոբիլի ընդհանուր հավաքման սխեմա 

 

1) Պարուրակային միացումներով հավաքումը կատարվում է հետև-
յալ կերպ. 

Մեքենամասերը հեղույսներով կամ պտուտակներով ամրացնելիս 
շատ ձիգ կամ շատ թույլ միացումներ կատարել չի կարելի: Երբ հեղույսա-
յին միացումները հավաքում են ճշգրիտ մեխանիզմներում, հատվող մա-
կերևույթները մաքրում և տեղարկում են խարտոցման կամ քերանման 
միջոցով: 

Պարուրակային միացումներ հավաքելիս մանեկը կամ պտուտակը 
սկզբում ներպտտում են առանց դարձակի, մինչև նրանց հենման մակե-
րևույթի թեթևակի հպվելն ամրացվող մեքենամասի հետ, այնուհետև ներ-
պտտումը կատարում են դարձակով մինչև վերջ: Անթույլատրելի է, երբ 
հեղույսի կամ հեղույսի համար անցքի պարուրակը փորված է մաշված 
պարուրակահան գործիքով: Այդպիսի պարուրակը ստիպում է ներպտտ-
ման վրա ծախսել լրացուցիչ ճիգ, ինչի հետևանքով դժվար է որոշել ձգվա-
ծության աստիճանը: Ընդհանուր արդյունքը լինում է այն, որ հեղույսը 
ճիշտ չի ձգվում: 
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Մանեկի ճակատը հեղույսի առանցքին ուղղահայաց չլինելու դեպ-
քում հեղույսի ձողը կծռվի և վերջին հաշվով կկոտրվի: 

Պարուրակային միացումներ հավաքելիս անհրաժեշտ է պաշտպանել 
հետևյալ տեխնիկական պահանջները. 

ա) Հեղույսները և մանեկները հարկավոր է ընտրել այնպես, որպեսզի 
դրանց գլխիկները բարձրությամբ և մնացած չափերով միատեսակ լինեն: 

բ) Հեղույսների և գամասեղների պարուրակավոր ծայրերը մանեկից 
պետք է դուրս գան ոչ ավել 2-3 պտուտակաթելով և ունենան ճիշտ ձև: 

գ) Վնասված պտուտակների օգտագործում չի թույլատրվում: 

դ) Հեղույսների գլխիկների տակ տեղակայվող նույն չափի տափ-
օղակներն իրենց հերթին պետք է ունենան միևնույն տրամագիծը և միև-
նույն բարձրությունը (հաստությունը): 

ե) Հեղույսների, պտուտակների և մանեկների ինքնաթուլացումը 
կանխելու նպատակով կատարվում է դրանց սևեռում: 

Պարուրակային միացումներով հավաքումը կատարվում է բազմա-
պիսի անշարժ և շարժական միացումներ ստեղծելու միջոցով: 

Անշարժ միացումներն օգտագործվում են այն դեպքերում, երբ պահանջ-
վում է լծորդված տարրերի անփոփոխ փոխադարձ դիրք: Շարժական միա-
ցումներն ապահովում են լծորդված մեքենամասերի փոխադարձ տեղա-
շարժման հնարավորությունը: Ինչպես անշարժ, այնպես էլ շարժական միա-
ցումները լինում են քանդվող և չքանդվող: Քանդվող կոչվում են այն միա-
ցումները, որոնք կարող են քանդվել առանց որևէ վնաս հասցնելու լծորդվող 
տարրերին կամ ամրակման մեքենամասերին: Չքանդվող կոչվում են այն 
միացումները, որոնց քանդումը նախատեսված չէ շահագործման ընթաց-
քում և ուղեկցվում է կամ լծորդված տարրերի վնասվածքներով, կամ ամ-
րակման մեքենամասերի, կամ ամրացման կարերի քայքայմամբ: 

Քանդվող շարժական միացումների թվին են պատկանում պարուրա-
կային, երիթային և բազմաերիթային միացումները: Այդ միացումները մի 
շարք դեպքերում զուգորդվում են անցումային նստեցվածքներով և կոնային 
նստեցվածքով: Պարուրակային միացումները սովորաբար կատարվում են 
պարուրակավոր գամասեղների, հեղույսների և պտուտակների միջոցով:  
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Մասայական արտադրության մեջ մեքենաների պարուրակային միա-
ցումների հավաքման աշխատատարությունը կազմում է հավաքման աշխա-
տանքների ընդհանուր աշխատատարության 25-40%-ը: Այդ պատճառով 
լուրջ ուշադրություն է նվիրվում այդ միացումների կատարման մեքենայաց-
մանը: 

Պարուրակավոր գամասեղներով պարուրակայաին միացումները կա-
տարվում են գերազանցապես հարթ մակերևույթներն ուղղակի միացնելու 
կամ դրանց միջև միջադիրներ օգտագործելով միացնելու դեպքում: Միացու-
մից առաջ կատարում են գամասեղների ներպտուտակում: Պատասխանա-
տու պարուրակային միացումների պողպատե գամասեղների նստեցումը 
թուջե և ալյումինե իրանների մեջ կատարվում է երաշխավորված ձգվածք-
ներով: 

Որոշ դեպքերում գամասեղները դրվում են առանց ձգվածքի, բայց 
դրանց անշարժությունը ներպտուտակումից հետո ապահովում են լրա-
ցուցիչ միջոցներով (օրինակ՝ սոսնձման միջոցով): 

Գամասեղները պետք է ուղղահայաց լինեն լծորդման հարթությանը 
(շեղում թույլատրվում է գամասեղի դուրս մնացած մասի երկարության 1 
մմ-իբ 0,3-1,5 մկ սահմաններում) և այդ հարթությունից գտնվեն պահանջ-
վող բարձրության վրա: Գամասեղի ուղղահայացությունը կարելի է ստու-
գել սովորական անկյունաքանոնով և շոշափիչով, իսկ դրա բարձրությու-
նը՝ սահմանային շաբլոնով: Գամասեղի դուրս մնացած մասի պահանջ-
վող չափն ստանալու համար օգտագործում են օղակներ, որոնք հագցվում 
են գամասեղին՝ ձեռքով այն ներպտուտակելուց հետո: 

Ըստ իրենց հավաքման տեխնոլոգիայի՝ պարուրակային միացումնե-
րը կարելի է բաժանել նախնական ձգվածքով միացումների և առանց 
նախնական ձգվածքի միացումների: Նախնական ձգվածքով միացումնե-
րը լայն տարածում են ստացել, մինչդեռ առանց նախնական ձգվածի 
միացումների կիրառման բնագավառը սահմանափակ է: 

Հեղույսի (գամասեղի) կամ պտուտակի նախնական ձգվածքի աստի-
ճանը կախված է այն ուժերից, որոնք ազդում են միացության վրա: 

Տվյալ պարուրակային միացման պահանջվող ձգվածքի ապահովումը 
հավաքման տեխնոլոգիայի շատ պատասխանատու մասն է: Այդ պահան-
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ջը կատարելու համար օգտագործվում են սահմանային դարձաբանալի-
ներ, որոնք ավտոմատիկորեն անջատվում են որոշակի, նախապես 
տրված ձգվածքի հասնելուց հետո, և դինամոմետրական դարձաբանալի-
ներ, որոնց վրա նշված է ձգման դեպքում գործադրվող մոմենտի մեծու-
թյունը: 

Պարուրակային պատասխանատու միացումների հավաքման տեխնի-
կական պայմաններում նշվում են ոլորող մոմենտի այն սահմանային ար-
ժեքները, որոնց համաձայն պետք է ձգվեն մանեկները կամ պտուտակները: 

Մանեկների հաջորդականությամբ ձգման սխեման 
 

Հավաքման ժամանակ մանեկների և պտուտակների ձգումը պետք է 
կատարվի որոշակի կարգով: Միացվող մակերևույթները ուղղանկյուն ձև 
ունենալու դեպքում մանեկների և պտուտակների ձգումը պետք է սկսել 
մեջտեղից, և ոչ թե եզրերից, քանի որ տեղակայվող կափարիչի զգալի եր-
կարությամբ հարթությունից շեղվելու հետևանքով այն կծռվի: Մանեկնե-
րի և պտուտակների կամայական կարգով ձգումը նույնպես կարող է 
կորցնել կամ թեքել ամրացվող մեքենամասը: Միևնույն ժամանակ մա-
նեկների ձգումը պետք է կատարվի ոչ միայն հաջորդականորեն, այլև աս-
տիճանական կարգով, երկու-երեք անգամ, մինչև լրիվ ձգվելը: 

Հեղույսային և պտուտակային միացումներ կատարելու պարզագույն 
եղանակներն իրականացվում են մանեկային դարձաբանալիներով, 
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որոնք սովորաբար օգտագործվում են հատային և մանր սերիական ար-
տադրություններում: Սակայն դա կապված է ժամանակի մեծ ծախսի 
հետ. բացի այդ, չի ապահովում ձգվածքի հավասարաչափությունը: 

Պարուրակային միացումներ կատարելու վրա ժամանակի ծախսը 
կրճատվում է ձեռքի կատարելագործված գործիք օգտագործելու միջոցով: 
Այդպիսի գործիքներ են՝ ճակատային դարձակը, որն օգտագործվում է 
բաց տեղերում մանեկներ պտուտակելու համար, ճակատային պտտիչ 
դարձակը, որն ավելի շատ է կրճատում մանեկի պտուտակման ժամանա-
կը. Ճակատային հոդավոր դարձակը, որն օգտագործվում է այն դեպքում, 
երբ անհնարին է օգտագործել սովորոկան ճակատային դարձակները: 
Ճչանակային դարձակը և ֆրիկցիոն դարձակն օգտագործվում են այդ 
նույն դեպքերում, ինչպես նաև պարուրակային միացումների համար, 
որոնցում կիրառվում են ձգվածքով նստեցումներ: Ճակատային հոդավոր-
ճչանակային դարձակն օգտագործվում է այդ նույն դեպքերում՝ ավելի 
դժվարամատչելի տեղերի համար: Այդպիսի գործիքներ օգտագործվում 
են սերիական արտադրության մեջ: 

Պարուրակային միացումներ 

ա) հեղույսով և մանեկով. բ) հեղույսով, գ) գամասեղով և մանեկով 
 

2) Երիթային միացումներում օգտագործում են պրիզմաձև, սեգմեն-
տաձև և սեպաձև երիթներ: Սեպաձև երիթով հավաքում կատարելու դեպ-
քում ընդգրկող մեքենամասի առանցքը լիսեռի առանցքի նկատմամբ տե-
ղաշարժվում է նստեցման բացակի մեծությամբ, որի հետևանքով առաջա-
ցած շառավղային խփոցն այնքան մեծ է, որքան մեծ է նստեցման բացակը: 
Բացի դրանից, երիթի թեքությունն ընդգրկող մեքենամասի ակոսի հա-
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տակի թեքության անհամապատասխանության հետևանքով թեքվում է 
նաև լիսեռի վրա նստեցվող մեքենամասը: 

Պրիզմաձև կամ սեգմենտաձև երիթներով միացումներ կատարելու 
դեպքում երիթի և լիսեռի հավաքումը կատարվում է այնպիսի ձգվածքով, 
որը համապատասխանի առնվազն կիպ նստեցվածքին: Երիթի թեքվածք 
թույլ չտալու համար անհրաժեշտ է առանձնահատուկ խնամքով կատա-
րել լիսեռի ակոսի մեջ երիթի նստեցումը: 

Պրիզմաձև կամ սեգմենտաձև երիթի վրա նստեցում կատարելիս երի-
թի վերևի հարթության և ընդգրկող մեքենամասի ակոսի հատակի միջև 
պետք է բացակ լինի. այդ դեպքում կապահովվի ընդգրկող մեքենամասի 
կենտրոնավորումը: 

Երիթի նստեցման թեքվածության և դուրս մնացող մասի բարձրու-
թյան ստուգումը կարելի է կատարել պրիզմայով, որը կենտրոնավորվում 
է երիթի դուրս մնացող մասի կողային նիստերով և սահմանային արան-
քաչափիչների հավաքածույով: 

 

 

 

 

 

 

 
Երիթային միացում 

1- լիսեռ. 2- երիթ. 3- ատամնանիվ 
 

3) Բազմաերիթային միացումները (անշարժները), նայած կենտրոնա-
վորող տարրերի կիրառվող նստեցվածքին, լինում են դժվար քանդվողներ 
և հեշտ քանդվողներ: Դժվար քանդվող միացումների դեպքում խորհուրդ 
է տրվում նախապես ընդգրկող մեքենամասը տաքացնել մինչև 80-120°C: 
Մամլումից հետո ընդգրկող մեքենամասը ստուգում են խփոցի տեսակե-
տից՝ լիսեռը տեղակայելով ստուգիչ հարմարանքի կենտրոնների մեջ: 
Հեշտ քանդվող միացումների դեպքում ընդգրկող մեքենամասի նստեցու-
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մը մեծ ջանքեր չի պահանջում: Այս դեպքում ընդգրկող մեքենամասերը, 
բացի խփոցի տեսակետից կատարվող ստուգումից, ստուգում են նաև 
ճոճվելու տեսակետից: 

Ճիշտ հավաքված հանգույցում անթույլատրելի են ճոճումը կամ ձեռ-
քով ստեղծվող ոլորող մոմենտի ազդեցության տակ ընդգրկող և ընդգրկ-
վող մեքենամասերի հարաբերական տեղափոխումը: 

Բազմաերիթային միացում 
 

4) Անշարժ կոնական միացումները հաճախ կիրառվում են գլանային 
միացումների փոխարեն: Այդ միացումներն ապահովում են լավ կենտրո-
նավորումը: Նստեցվածքի կիպությունը և կոնական միացման մեջ ան-
հրաժեշտ ձգվածքը կատարում են ընդգրկող մեքենամասն ընդգրկվող մե-
քենամասի վրա մամլելու միջոցով: 

Կոնական միացման հավաքումն սկսվում է ընդգրկող մեքենամասը 
ըստ լիսեռի կոնի ընտրելով: Ստուգումը կատարվում է ըստ ճոճումը ցույց 
տվող ներկի, ինչպես նաև ըստ ընդգրկող մեքենամասի՝ լիսեռի վրա 
նստեցվածքի խորության: Անցքի ճակատների մոտ բացակների առկայու-
թյան և ընդգրկող մեքենամասի ճոճվելու հետևանքով առաջանում են 
առանցքային տեղափոխումներ կամ մեքենամասի թեքվածություն: 
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Անշարժ կոնական միացում 

 

5) Բույթային միացումներ կատարվում են կոնական և գլանային բույ-
թերի միջոցով: Բույթերն օգտագործվում են ոչ միայն որպես միացնող 
տարր, այլև որպես տեղակայող տարր, որը կոորդինացնում է այն մեքե-
նամասերի փոխադարձ դիրքը, որոնց մեջ բույթ է դրված: 

Կոնային նստեծվացքով բույթային միացումներ կատարելու դեպքում 
անցքի գայլիկոնումը և անցքակոկումը բույթի համար նպատակահար-
մար է կատարել հավաքման ժամանակ: 

Անշարժ չքանդվող միացումների թվին են պատկանում այն միացում-
ները, որոնք կատարված են երաշխավորված ձգվածքով, գամակարումով, 
եռակցումով, զոդումով և սոսնձումով: 

6) Երաշխավորված ձգվածքով միացումները կատարվում են մամլիչնե-
րով կամ լծորդվող մեքենամասերը ենթարկելով ջերմային ներգործության: 

Մամլիչային միացումները կատարվում են մամլիչի ճնշման տակ, 
երբ ընդգրկվող մեքենամասը մտցվում է (ներմամլվում է) ընդգրկող մեքե-
նամասի անցքի մեջ, կամ, ընդհակառակը, ընդգրկող մեքենամասն իր 
անցքով հագցվում է (արտամամլվում է) ընդգրկող մեքենամասի վրա: 

Մամլիչային միացումների՝ զգալի բեռնվածքների դիմանալու ընդունա-
կությունը կախված է այն ձգվածքից, որը մամլման ուժի մեծությունը որոշող 
հիմնական ցուցանիշն է: Ձգվածքի մեծության վրա ազդում է լծորդվող մեքե-
նամասերի նստեցման մակերևույթների խորդուբորդությունը: 
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Բարձրացնելով մակերևույթի մաքրության դասը՝ մեծանում է միա-
ցումների ամրությունը. խորդուբորդությունների մեծ բարձրության դեպ-
քում դրանց մի մասը մամլման ժամանակ հարթվում է, նվազում է ստաց-
վող փաստացի ձգվածքը: 

Մեքենամասերի ներմամլում կարող է կատարվել ձեռքի մուրճի հար-
վածներով, երբ նստեցվում են ոչ մեծ բույթեր, սեպեր, երիթներ, և այլն: 
Մեծ ուժ ստեղծելու համար ներմամլման ժամանակ օգտագործում են 
տարբեր մամլիչներ՝ ձեռքի պտուտակային, ատամնաձողալծակային, ճո-
ճանակային-ոտնակային, օդաճնշական, պտուտակային և ատամնաձո-
ղային շարժաբեր:  

Այն դեպքերում, երբ բազային մեքենամասի կոնֆիգուրացիան և չա-
փերը թույլ չեն տալիս այն դնել մամլիչի սեղանին, ներմամլումը կատար-
վում է ամբարձիչի (դոմկրատի), պտուտակամամուլի օգնությամբ կամ 
ամբարձիչով իջեցվող ծանրության (բեռի) միջոցով: Մի շարք դեպքերում 
կիրառվում են տեղափոխվող մամլիչներ և տարբեր տիպի ճարմանդներ: 

Երաշխավորված ձգվածքով միացումների հավաքման ավտոմատա-
ցումը կատարվում է գլխավորապես ոչ մեծ չափեր և պարզ կոնֆիգուրա-
ցիա ունեցող (ականոցների, մատների, բույթերի տիպի) մեքենամասերի 
համար:  

7) Լծորդվող մեքենամասերի վրա ջերմային ներգործության միջոցով 
կատարվող նստեցումները միացման ամրությունն ապահովում են 1,5-2,5 
անգամ ավելի շատ, քան սովորական մամլման նստեցումները, քանի որ 
այս դեպքում միկրոանհարթություների համահարթում տեղի չի ունե-
նում, այլ կատարվում է դրանց համակցում: Լծորդման մակերևույթները 
կարելի է մշակել ոչ շատ մեծ խնամքով: Ջերմային նստեցումները նպա-
տակահարմար է կիրառել մեծ տրամագծի և լծորդման աննշան երկարու-
թյան դեպքում, երբ մամլիչով նստեցում կատարելիս ոչ բավարար ուղղու-
թյան պատճառով կարող են առաջանալ թեքվածքներ, ինչպես նաև ընդ-
գրկող բարակապատ մեքենամասերի համար: 

Ջերմային ներգործությամբ հավաքում կարելի է կատարել ընդգրկ-
վող մեքենամասը ընդհանուր և տեղային տաքացման ենթարկելու միջո-
ցով: Տաքացման առաջին ձևը կիրառվում է ոչ մեծ և միջին չափի մեքենա-
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մասերի համար: Տաքացումն այս դեպքում կատարվում է յուղի կամ ջրի 
վաննաներում, ինդուկցիոն սարքերում կամ գազի բոցով: Խոշոր գաբարի-
տի մեքենամասերի համար կիրառում են նստեցման անցքին հարող նյու-
թի գոտու տեղային տաքացում գազային բոցով, էլեկտրական պարույր 
ունեցող սարքերով կամ բարձր հաճախականության հոսանքների ին-
դուկտորով: Տաքացման ջերմաստիճանը տատանվում է լայն սահմաննե-
րում՝ 75-450°C՝ նայած ձգվածքի պահանջվող մեծությանը: Տաքացման ժա-
մանակը և ինտենսիվությունը որոշվում են փորձի միջոցով: 

Ավտոմատ հավաքման դեպքում մեքենամասերը տաքացվում են թու-
նելակոնվեյերային տաքացման սարքերում: Հաստպատ օղակների տիպի 
մեքենամասերի տաքացումը կատարվում է ինդուկցիոն սարքերում: 

Ընդգրկվող մեքենամասը սառեցնելու միջոցով հավաքում կատարելը 
մի շարք առավելություններ ունի ընդգրկող մեքենամասը տաքացնելու 
միջոցով կատարվող հավաքման համեմատությամբ: Սառեցման դեպքում 
չեն փոփոխվում մետաղի սկզբնական ստրուկտուրան և ֆիզիկաքիմիա-
կան հատկությունները: Ընդգրկվող մեքենամասերի սառեցման ժամանա-
կը (առանձնապես բարակապատ մեքենամասերինը) ավելի փոքր է, քան 
ընդգրկող մեքենամասերի տաքացման ժամանակը: 

8) Գլորման առանցքակալներ ունեցող հանգույցների հավաքումը: 
Գնդիկավոր և հոլովակավոր առանցքակալների համար պահանջվող 
նստեցվածքները, ինչպես նաև լիսեռի և անցքի համար նստեցվածքային 
մակերևույթների կանոնավոր երկրաչափական ձևից եղած շեղումը սահ-
մանված են ГОСТ 3325-72–ով: Մեծ ձգվածքով լիսեռի վրա առանցքակալ-
ներ նստեցնելու դեպքում հնարավոր է փոքրացնել օղակների և գլորման 
մարմինների միջև բացակները, կամ վերջիններիս նույնիսկ ճմլումը: Մո-
տավոր հաշվարկների համար ընդունում են, որ բացակի փոքրացումը 
տեղի է ունենում (0,55 ) δ սահմաններում, երբ ներքին օղակը մամլ-
վում է լիսեռի վրա և (0,65 ) δ, երբ արտաքին օղակը ներմամլվում է 

իրանի մեջ, որտեղ δ-ն ձգվածքն է մմ-ով: Բացակների որոշումը մեծ նշա-
նակություն ունի, քանի որ փոքր և մեծ բացակների դեպքում առանցքա-
կալն ավելի արագ է մաշվում: Կարևոր է նախատեսել նաև հանգույցի 
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ջերմային դեֆորմացիաներ՝ գնդիկների և հոլովակների սեպապնդում 
թույլ չտալու համար: 

Առանցքակալի նստեցման ժամանակ պետք է ուժ գործադրել այն 
օղակի վրա, որը մոնտաժվում է ձգվածքով, նստեցման տեղում: 

Գնդիկավոր առանցքակալը լիսեռի վրա նստեցնելու ժամանակ օղակ-
ների թեքվածք, գլորման ուղիների և գնդիկների վնասվածքներ թույլ չտալու 
համար օգտագործում են կալակներ: Մամլում կարելի է կատարել մամլիչի 
վրա կամ մուրճի հարվածներով: Երկու դեպքում էլ շատ կարևոր է բեռնված-
քի կիրառումը կենտրոնում: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Գնդիկավոր առանցքակալը լիսեռի վրա նստեցման օրինակներ 
 

Մասայական և խոշոր սերիական արտադրության պայմաններում 
առանցքակալների նստեցման համար օգտագործում են զանազան մեքե-
նայացված հարմարանքներ և կայանքներ:  

Առանցքակալների տեղակայումը հեշտանում է ջերմային ներգործու-
թյան մեթոդն օգտագործելու դեպքում: Եթե առանցքակալը լիսեռի վրա 
նստեցվում է ձգվածքով, ապա հանձնարարելի է այն տաքացնել յուղի 
վաննայում միջև 80-90°C: Տաքացումը հեշտացնում է հավաքումը և կան-
խում լիսեռի վզիկի մակերևույթի փչացումը: Առանցքակալի տաքացման 
ջերմաստիճանը 100°C ավելի չպետք է լինի, հակառակ դեպքում հնարա-
վոր է օղակի և գլորման մարմինների մետաղի մեխանիկական հատկու-
թյունների վատացում: 

Տաքացման համար օգտագործում են յուղի վաննաներ, որոնք սովո-
րաբար ունեն էլեկտրական ջեռուցիչներ: Ջերմաստիճանն ստուգում են 
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ջերմաչափով կամ ջերմազույգով, վաննայում անհրաժեշտ ջերմաստիճա-
նը պահպանում է ավտոմատ կերպով: 

Իրանը տաքացնելու համար այն սուզում են յուղի վաննայի մեջ (եթե 
գաբարիտները թույլ են տալիս) կամ շրջափչում տաք օդով:  

Լիսեռի վրա առանցքակալի նստեցման որակն ստուգվում է ձեռքով 
պտտելու հնարավորությամբ, այդ դեպքում նա պետք է պտտվի հավասա-
րաչափ, առանց դժվարությունների և արգելքների: Ձեռքով ճոճելու միջո-
ցով որոշվում է շառավղային և առանցքային բացակների առկայությունը: 
Անհրաժեշտության դեպքում բացակների ստուգումը կարելի է կատարել 
ինդիկատոր ունեցող կայանքի միջոցով: Երբ լիսեռն ունի շրջելուներ կամ 
շրջուսիկներ, օղակի ճակատի և նրանց մակերևույթների կիպությունը 
ստուգվում է շոշափիչով (արանքաչափիչով): Երբեմն թույլատրվում է 
մինչև 50 մկ բացակ անել այն աղեղի վրա, որի լիսեռի շրջանագծի երկա-
րությունը 0,4 մասից ավելի չէ: 
 

 

 

 

 

 

 
 

Բացակների ստուգումը ինդիկատորի միջոցով 

Խոշոր սերիական և մասայական արտադրությունների պայմաննե-
րում գլորման առանցքակալներ ունեցող հանգույցների հավաքման 
որակն ապահովվում է հանգույցի առանձին տարրերի համար սահման-
ված համապատասխան տեխնիկական պայմաններով և հավաքման 
տեխնոլոգիական պրոցեսի կայունությամբ: 
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Կոնական հոլովակավոր առանցքակալների տեղակայումը կատար-
վում է առանձին-առանձին: Այդ դեպքում ներքին օղակը (հոլովակների և 
սեպարատորի հետ միասին) մամլում են լիսեռի վրա, իսկ արտաքին 
օղակը դնում են իրանի վրա, այդպիսի առանցքակալում շառավղային 
բացակի կարգավորումն ապահովվում է արտաքին օղակն անցքի ուղղու-
թյամբ c մեծությամբ տեղափոխելու միջոցով: Շառավղային e բացակի, 
ճնշման գծով եղած λ բացակի և օղակի առանցքային C տեղաշարժման 
միջև գոյություն ունի հետևյալ կախումը.  

e=ctgβ, λ=csinβ 

Բացակի կարգավորումը գործնականում կատարվում է միջադիրնե-
րի միջոցով, կարագավորող պտուտակով կամ կարգավորող մանեկով: 
Գլորման առանցքակալների ապատեղակայումը կատարվում է մամլիչի 
միջոցով կամ հատուկ հանիչ մեխանիզմներով: 

Որոշ առանձնահատկություն ունի ասեղանավոր առանցքակալների 
տեղակայումը: Ասեղները բնում այնքան խիտ են դասավորվում (թեքվածք 
թույլ չտալու), որ սկզբնական շրջանագծում գումարային բացակը կազմի 
1,5-2,0 մմշ: Ասեղնավոր առանցքակալներում շառավղային բացակը մոտա-
վորապես նույնքան է, որքան և նույնպիսի տրամագծով գլորման առանցքա-
կալներում: Մասնավորապես լիսեռի վրայով գլորման մակերևույթի՝ 25-ից 
մինչև 100 մմ տրամագծային չափերի համար շառավղային բացակները 
գտնվում են 20-130մկ-ի սահմաններում: Ասեղնային և սահմանափակիչ 
օղակների միջև ճակատային բացակը սովորաբար լինում է 0,1-0,2մմ: 

 

 

 

 

 

Կոնական հոլովակավոր առանցքակալի շառավղային բացակի կարգավորման 
սխեման 
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9) Ատամնավոր և որդնակային փոխանցումների հավաքումը: Ատամ-
նավոր փոխանցումների հավաքման մեջ մտնում են՝ ատամնավոր անիվնե-
րը լիսեռների վրա նստեցնելը, լիսեռները անիվների հետ միասին իրար մեջ 
տեղակայելը, ատամնավոր անիվների կառչման կարգավորումը: 

Լիսեռների վրա ատամնավոր անիվները սովորաբար նստեցվում են 
ոչ մեծ ձգվածքով: 

Մասնավորապես, ներքին այրման շարժիչներում ատամնավոր անիվ-
ների նստեցումը կատարվում է 23-35 մկ ձգվածքով: Կենտրոնավորող մակե-
րևույթների վրա ատամնավոր անիվները նստեցվում են մամլիչի միջոցով՝ 
կիրառելով հատուկ հարմարանքներ: Հարմարանքներին ներկայացվող հիմ-
նական պահանջը մակամամլվող ատամնավոր անիվի ճիշտ ուղղության 
ապահովումն է և, այդպիսով, նստեցման վզիկի վրա թեքվածքները վերաց-
նելու ընդունակությունը: 

Ձեռքով կատարվող մակամամլումը կիրառվում է միայն հատային և 
մանր սերիական արտադրություններում՝ միայն փոքր չափեր ունեցող 
ատամնանիվների համար, որոնք ջերմային մշակման չեն ենթարկվում և 
տեղակայվում են ոչ մեծ ձգվածքով: 

Լիսեռների վրա ատամնանիվներ տեղադրելու ժամանակ առավել 
հաճախ լինում են հետևյալ սխալանքները՝ լիսեռիկի վզիկի վրա ատամն-
անիվի ճոճվելը, շառավղային խփոց սկզբնական շրջանագծով, ճակատա-
յին խփոց և լիսեռի հենաշուրթի ոչ կիպ նստելը: 

Անիվի ճոճումն ստուգելու համար մակամամլված անիվի թևերը 
հարվածներ են հասցնում փափուկ կամ ծածկանապատ մուրճով: Հենա-
շուրթին կիպ նստելը ստուգվում է արանքաչափիչով: 

Շառավղային և առանցքային խփոցների ստուգումը կատարվում է 
ինդիկատորային ստուգիչ հարմարանքների միջոցով, որոնք պրիզմանե-
րով բազավորվում են լիսեռի վզիկների վրա: Անիվի ատամների միջև 
դրվում է գլանաձև կալիբր և նշվում է ինդիկատորի սլաքի դիրքը. լիսեռը 
պտտելով և կալիբրը տեղափոխելով երկուական ատամ, որոշում են ին-
դիկատորի ցուցումների տարբերությունը, որը բնութագրում է անիվի 
սկզբնական շրջանագծի շառավղային խփոցը: 



 
 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

Լիսեռի վրա նստեցված ատամնանիվի շառավղային և ճակատային  
խփոցի ստուգումը 

 
Խոշոր սերիական և մասսայական արտադրություններում լիսեռի 

վրա անիվի նստեցման որակը կարելի է ստուգել էտալոնային անիվ ունե-
ցող ինդիկատորային հարմարանքի միջոցով: Պտտման ընթացքում կառչ-
ման անճշտություններն առաջ են բերում էտալոնի տեղաշարժ, որը և 
նշում է ինդիկատորը: Միաժամանակ կարելի է ստուգել հանգույցի նաև 
ատամնանիվի ճակատային խփոցը: 

Լիսեռները, ատամնանիվների հետ միասին, իրանի մեջ տեղադրելու 
դեպքում սովորաբար կառչումը բավարարում է տեխնիկական պահանջ-
ներին, երբ հավաքվող հանգույցի բոլոր տարրերը պատրաստված են 
սահմանված թույլտվածքների սահմաններում: Սակայն այդ պայմանի 
դեպքում նույնպես կարող են կառչման թերություներ լինեն այն շեղումնե-
րի անբարենպաստ զուգորդման հետևանքով, որոնցից յուրաքանչյուրը 
գտնվում է թույլտվածքի սահմաններում: Կառչման ամենից ավելի բնորոշ 
թերություններից են ա) մեծացված բացակ ատամների միջև ամբողջ 
պսակում, որը հետևանքն է ատամնանիվների առանցքների միջև հեռա-
վորության՝ դեպի պլյուս եղած ամենամեծ շեղման, ինչպես և հետևանք է 
ատամների հաստության՝ դեպի մինուսը եղած ամենամեծ շեղման, բ) ոչ 
բավարար բացակ՝ ատամների միջև ամբողջ պսակում՝ առանցքների միջև 
ամենափոքր սահմանային հեռավորության և ատամների ամենամեծ 
սահմանային հաստության դեպքում, գ) անհավասարաչափ բացակ 
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ատամների միջև, որը հետևանք է պտտման առանցքի նկատմամբ 
ատամների սկզբնական շրջնանգծի արտակենտրոնության և անիվներից 
մեկի ատամների անհավասարաչափ հաստության, դ) ատամի ճակատի 
խփոց ատամնանիվի կառչման ժամանակ՝ անիվի անցքի առանցքի և 
իրանի բնի առանցքի թերության հետևանքով:  

Այդ թերություները կարող են վերացվել անիվների ընտրություն կա-
տարելով, անիվներից մեկը փոխարինելով, անիվի մեջ ականոցը փոխա-
րինելով, ականոցը կամ առանցքակալն իրանում փոխարինելով: 

Հատային, մանր սերիական և սերիական արտադրությունների պայ-
մաններում ատամնանիվներ հավաքելու դեպքում ստուգվում են կողային 
և շառավղային բացակները, ինչպես նաև կառչման ճգրտությունը, որը 
որոշվում է կոնտակտի պուտերի չափերով ու դասավորությամբ: Կառչ-
ման մեջ բացակները ստուգվում են արանքաչափիչով: Իսկ մեծ մոդուլի 
դեպքում ՝ ատամների միջև 0,8 մմ տրամագծով կապարե լարեր գլոցելու 
և ապատափակեցված լարերի հաստությունը միկրոմետրով չափելու մի-
ջոցով: Ատամի երկարությամբ կողային բացակի հավասարաչափու-
թյունն ստուգելու համար դնում են երեք-չորս լար: Բացի այդ, օգտագոր-
ծում են հատուկ հարմարանք: 

Կողային բացակի մեծությունը որոշվում է կառչման մեջ մեռյալ ըն-
թացքի չափմամբ՝ հաշվի առնելով տարիչի L երկարության և սկզբնական 
շրջանագծի R շառավղի տարբերությունը: Այլ դեպքերում կողային բացա-
կը չափվում է ուղղակի ինդիկատորով, որն ամրացված է լինում հանգույ-
ցի իրանին: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Կողային բացակի չափման սխեմա 
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Գլանաձև ատամանավոր անիվների կառչման ստուգումը ներկով 
կատարվում է այսպես: Տանող անիվի ատամները պատում են ներկի բա-
րակ շերտով, հետո այդ անիվը մի քանի անգամ պտտում են. ըստ տար-
վող անիվի ատամների վրա ստացող ներկի հետքի (շփման բիծ) դատում 
են կառչման ճշտության մասին: 

Կառչման ճշտության մասին վկայող շփման բիծը պետք է զբաղեցնի 
ատամի բարձրության 70-80 %-ը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Գլանաձև ատամնանիվների կառչման ստուգումը՝ ըստ ներկի հետքի 

1- ճիշտ կառչում. 2- անիվների առանցքները զուգահեռ են, միջկենտրոնային 
հեռավորությունը փոքրացված է, 3- անիվների առանցքները զուգահեռ են, 

միջկենտրոնային հեռավորությունը մեծացված է, 4- անիվների առանցքները 
զուգահեռ չեն 

 

Կոնաձև ատամանվաոր անիվների ստուգումը ներկով կատարելիս 
ղեկավարվում են հետևյալ հատկանիշներով: Եթե անիվների զույգը ճիշտ 
է հավաքված, շփման բիծը չպետք է հասնի մինչև ատամի փոքր ճակատի 
եզրին և մինչև նրա կողային մակերևույթի վերին եզրին: Ճիշտ կառչման 
դեպքում շփման բիծը պետք է զբաղեցնի ճշտության երկրորդ աստիճանի 
կոնաձև անիվների ատամի երկարության 60% -ից ոչ պակաս, ճշտության 
երրորդ աստիճանի անիվներինը՝ 50%-ից ոչ պակաս և ճշտության 
չորրորդ աստիճանի անիվներինը՝ 40% -ից ոչ պակաս: 
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Չափից ավելի խոր կառչման դեպքում անիվների ատամները կսեպ-
վեն, իսկ ոչ բավարար խոր կառչման դեպքում ատամը կսկսի հարվածել 
ատամին, որի հետևանքով ատամները կարող են կոտրվել: 

Այդ բոլորից խուսափելը հեշտ է: Քննարկված երկու դեպքերից առա-
ջինում տարվող անիվը հեռացնում են տանողից, իսկ երկրորդ դեպքում 
տարվող անիվը մոտեցնում են տանողին: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կոնաձև ատամնանիվների կառչման ստուգումը՝ ըստ ներկի հետքի 

Ըստ ներկի հետքի ատամների ճիշտ կառչում ապահովվում է ա զույգի կառչման 
դեպքում, մյուս դեպքերում կառչումը ճիշտ չէ 

 

Որդնակավոր փոխանցումների հավաքումը: Որդնակավոր փոխան-
ցումների հավաքման դեպքում ստուգում են որդնակի և որդնակային 
անիվի կառչման ճշտությունը: Դրա համար որդնակի պտուտակային մա-
կերևույթը պատում են ներկի բարակ շերտով, որդնակը կառչման մեջ են 
դնում անիվի հետ, և որդնակը մի քանի անգամ պտտում են՝ մինչև անիվի 
ատամների վրա ներկի հետք ստացվելը: 
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Եթե կառչումը ճիշտ է, շփման բիծը տեղավորվում է ըստ անվի կենտրո-
նի նրա պտտման ուղղությամբ ճշտության երկրորդ աստիճանի փոխան-
ցումներում, զբաղեցնելով ատամի երկարության 75%-ից ոչ պակաս, ճշտու-
թյան չորրորդ աստիճանի փոխանցումներում՝ ոչ պակաս, քան 55%-ը: 

Հետքի տեղաշարժը նշված դիրքից վկայում է որդնակի ու որդնակա-
յին անվի վատ կառչման մասին և նրա կարգավորման անհրաժեշտու-
թյան մասին: Եթե որդնակի առանցքը գտնվում է որդնակային անվի 
հատվածքի միջին հարթությունից դուրս, ապա անիվը տեղաշարժում են 
նրա առանցքի երկարությամբ, անհրաժեշտության դեպքում՝ ենթահատե-
լով անվի որևէ ճակատից և մյուս ճակատի վրա տեղակայելով կոմպեն-
սող օղակը: 

Հավաքված որդնակային զույգը ենթարկում են աշխատանքային փոր-
ձարկման, ստուգելով՝ ա) որդնակի անվի և առանցքակալի տաքացման ջեր-
մաստիճանը, որը չպետք է գերազանցի 40-45-ից, բ) փոխանցման տարրերի 
պտտման դյուրինությունը, գ) աշխատող փոխանցումից լսվող աղմուկի աս-
տիճանը և բնույթը: Աղմուկը պետք է լինի հնարավորին չափ չնչին: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Որդնակավոր փոխանցման կառչման ստուգումը 

1- նորմալ կառչում. 2- անիվը տեղաշարժված է դեպի աջ, 3- անիվը 
տեղաշարժված է դեպի ձախ 
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10) Գամակարումը նախատեսվում է մեքենամասերի ամուր և հերմե-
տիկ միացման համար: 

Եռակցման արտադրության տեխնոլոգիայի զարգացման հետևանքով 
գամակարային միացումների կիրառումն աստիճանաբար կրճատվում է: 
Գամակարումը կիրառվում է այն դեպքերում, երբ ցանկալի չէ կատարել 
միացվող մեքենամասերի տաքացում (գնդառանցքակալների զատիչներ, 
սարքերի և էլեկտրական ապարատների հանգույցներ, ավտոմոբիլների 
շրջանակներ, հարթ զսպանակների ամրացում, ջերմության միջոցով 
մշակված մեքենամասերի հավաքում), ինչպես նաև տարբեր տեսակի 
նյութերից (պողպատ-չուգուն, մետաղ-պլաստմասսա) պատրաստված 
մեքենամասերի հավաքում, որոնց եռակցումը և զոդումը դժվար է, իսկ 
սոսնձումը չի ապահովում անհրաժեշտ ամրությունը: 

Գամակարման համար օգտագործվում են տարբեր տեսակի գլխիկնե-
րով ստանդարտ գամեր և հատուկ (սնամեջ, խողովակաձև) գամեր: 
Դժվարամատչելի տեղերում (լցման նեղ անցքերով ռեզերվուարների հա-
վաքումը) գամումը կատարվում է պայթեցվող գամերով կամ այնպիսի 
գամերով, որոնցով կարելի է կարել մեկ կողմից (<<կույր>> գամում): 

Գամակարում կատարում են տաք և սառը վիճակում: Տաք գամում կա-
տարում են 14-22 մմ-ից ավելի մեծ տրամագիծ ունեցող գամերով: Տաք գա-
մակարման դեպքում գամերը տաքացվում են մինչև 1000-1100°C, գամակա-
րումն ավարտվում է 450-500°C ջերմաստիճանում: Այդ ջերմաստիճանից 
ցածր մետաղը կորցնում է պլաստիկությունը: Գամակարումը կատարվում է 
հարվածներով կամ ստատիկ բեռնվածք գործադրելու միջոցով: 

Մեծ ծավալի աշխատանքների դեպքում գամակարումը մեքենայաց-
վում է. այդ նպատակով օգտագործվում են օդաճնշական գամամուրճեր, 
գամաճարմանդ և գամող մեքենաներ: 

3-5մմ-ից մինչև 10-12 մմ տրամագծով գամակարման համար օգտա-
գործվում են օդաճնշական մամլիչներ, 10-12մմ-ից ավելի մեծ տրամա-
գծով գամակարման համար՝ հիդրավլիկ և օդաճնշահիդրավլիկական: 
Հիշյալ տիպի գամակարման մամլիչներն օգտագործվում են որպես ստա-
ցիոնար սարքեր կամ կախովի ճարմանդներ: 
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Մինչև 3-4 մմ տրամագծով գամակարման համար օգտագործում են 
վիբրացիոն (թրթռավոր) մամլիչներ, ինչպես նաև պտուտակային և սահ-
մանալծակային մամլիչներ, որոնք աշխատում են մկանային ուժով: 

 11) Եռակցումը հետզհետե ավելի լայն կիրառություն է գտնում ժա-
մանակակից մեքենաշինության մեջ: Եռակցումը զգալի խնայողություն է 
ստեղծում նյութերի օգտագործման և հանգույցներ ու շինվածքներ պատ-
րաստելու աշխատատարությունը կրճատելու տեսակետից: Հատուկ էլեկ-
տրաեռակցման մեքենաները սովորաբար մտցվում են մեքենամասերի 
մշակման ընդհանուր հոսքի մեջ մեխանիկական-հավաքման արտադրա-
մասում: Եռակցման միջոցով հավաքման աշխատանքները նախատեսում 
են միացվող մեքենամասերի ճիշտ դիրք և դրանց ժամանակավոր ամրա-
ցումը: Միացման որակն ստուգում են ճշտելու միջոցով կամ հարմարան-
քի մեջ դնելով: Նայած հանգույցի տարրերի նյութին, դրանց չափերին և 
կոնստրուկտիվ առանձնահատկություններին, կիրառում են եռակցման 
տարբեր մեթոդներ: Եռակցման կարանների որակի ստուգումը կատար-
վում է համաձայն չափորոշիչների: 

Մետաղյա մեքենամասերը հիմնականում եռակցվում են էլեկտրա-
աղեղնային, գազաբալոնային և կոնտակտային եռակցման մեթոդներով: 
Վերջերս երևան են եկել նոր եղանակներ, ինչպես, օրինակ, պլազմային, 
քվանտային և դիֆուզիոն: Պլազմային եռակցումը համեմատաբար պարզ է, 
չի պահանջում բարդ սարքավորումներ: Եռակցման գլխիկներն ունիվերսալ 
են (կարող են օգտագործվել կտրման, հալման համար և այլն) և հնարավո-
րություն են տալիս եռակցումը կատարել 40 մ/ժամ և ավելի մեծ արագու-
թյամբ: Քվանտային եռակցումն իր որակով չի զիջում էլեկտրոնա-ճառագայ-
թային եռակցմանը և ունի երկու էական առավելություն վերջինիս նկատ-
մամբ. ճառագայթի անցման գոտում չի պահանջում վակուում և հնարավո-
րություն ունի կատարելու դիստանցիոն (հեռավորության վրա) եռակցում, 
օրինակ՝ բարձր ռադիոկատիվություն ունեցող շինություններում: Վակուու-
մում կարելի է դիֆուզիոն եռակցմամբ միացնել ոչ միայն մետաղներ, այլև 
կերամիկական նյութեր, ստեղծել կերամիկայի ու մետաղների զուգակցում-
ներ: Եռակցման այդ մեթոդի առավելություններն են՝ ցածր ջերմաստիճանը, 
միացվող մեքենամասերի սեղմման ոչ մեծ ուժը, ինչպես նաև օքսիդացման 
նկատմամբ միացվող մեքենամասերի կայունությունը: 
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Կարելի է եռակցել նաև թերմոպլաստիկ պլաստմասսաները. Թերմո-
ռեակտիվները չեն կարող եռակցվել գոյություն ունեցող և ոչ մի եղանակով: 

Ամենից ավելի տարածված մեթոդների թվին են պատկանում գազա-
յին ջերմակրիչները, ջեռուցիչ տարրերով և գերձայնով կատարվող եռակ-
ցումները: 

Գազային ջերմակրիչներով եռակցման դեպքում եռակցվող մեքենա-
մասերը տաքացվում են տաք օդով, ազոտով, արգոնով, իներտ գազով և 
այլն: Ջերմակրիչի ջերմաստիճանը պետք է 30-50°C–ով բարձր լինի հիմ-
նական նյութի հալման կետից: Վինիպլաստի եռակցումը կատարվում է 
տաք շիթում հավելանյութի ձողի օգնությամբ: Ձողը և կարանի պատերը 
տաքացվում են մինչև 190-200°C: Թերմոպլաստը փափկանում է և դառ-
նում կպչուն: Պոլիպրոպիլենի թերթերի եռակցումը կատարվում է մինչև 
280°C ջերմաստիճանը տաքացված իներտ գազի շիթում: Այդպիսի մեթո-
դով կարելի է եռակացել նաև պոլիամիդները: 

200-1000 կն/մ2 (2-10 կգ/սմ2) ճնշման տակ օրգանական ապակուց, վի-
նիպլաստից, պոլիստիրոլից և պոլիէթիլենից պատրաստված մեքենամա-
սերի ու թերթերի եռակցումը կատարվում է ջեռուցիչ տարրի հետ կոն-
տակտ ստեղծելու միջոցով: Եռակցումը կատարվում է ծայրածածկ, լցա-
տեղային և շեղ հատվածքով: Եռակցման ջերմաստիճանը, նայած նյութից, 
ճնշմանը և մյուս գործոններին, հասնում է 120-240°C:  Ջերմաստիճանի և 
ճնշման տակ պահելու ժամանակը մոտավորապես կազմում է 1 րոպե՝ 
նյութի հաստության 1 մմ-ին: 

Բարձր հաճախականության հոսանքների միջոցով կատարվող եռակ-
ցումը տալիս է բարձր որակի միացումներ,ավելի արտադրողական է վերը 
քննության առնված եղանակների համեմատությամբ. կիրառվում է պոլի-
քլորվինիլային պլաստիկատից շինվածքներ, վինիպլաստից խողովակներ և 
պոլիէթիլենից տարրեր պատրաստելու դեպքում:  

Գերձայնի միջոցով եռակցում են պլաստմասսաների հետևյալ տե-
սակները՝ օրգանական ապակին, վինիպլաստը, պոլիէթիլենը, քլորվինի-
լը, պոլիստիրոլը: Եռակցվող տարրերի հաստությունը կարող է հասնել 
մինչև 10 մմ: Այդ մեթոդը շատ արտադրողական է: Օրինակ՝ վինիպլաս-
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տից 10 մմ ընդհանուր հաստությամբ մեքենամասերի եռակցման ժամա-
նակը կազմում է 0,7 վրկ: 

Եռակցված միացումների ավտոմատ հավաքումը կարելի է կատարել 
տարբեր մեթոդներով: Եռակցման պրոցեսները կարող են մտցվել հավաք-
ման ավտոմատ գծի մեջ: 

12) Մետաղների զոդումը միացման մի պրոցես է, որի ընթացքում 
միացվող տաքացված տարրերի միջև ընկած բացակի մեջ, որոնք մնում են 
կարծր վիճակում, լցվում է հալված զոդանյութ, որը թրջում է նրանց մա-
կերևույթները և ամրացնում միացվող տարրերը հովանալուց և պնդանա-
լուց հետո: Հալված զոդանյութը, հավաքվող մեքենամասերի մակերևույթ-
ների լավ թրջվելու շնորհիվ (հալման ջերմաստիճանում) թափանցում է 
միացման կարանի մեջ և ստեղծում մի միահալվածք, որը պնդանալուց 
հետո ավելի մեծ կարծրություն է ունենում, քան զոդանյութը: 

Գոյություն ունեն կարծր (արծաթի, պղնձի և նիկելի հիմքով) զոդա-
նյութերով և փափուկ (անագակապարաբիսմուտային) զոդանյութով կա-
տարվող զոդումներ: Կարծր զոդանյութի հալման ջերմաստիճանը բարձր 
է 550°C–ից, և ամրության սահմանը հասնում է մինչև 500 Մն/մ2 (50 
կգ/մմ2): Փափուկ զոդանյութերի հալման ջերմաստիճանը 400°C –ից ցածր 
է, ամրության սահմանը հասնում է 50-70 Մն/մ2 (5-7 կգ/մմ2): 

Զոդման համար կիրառվում են տարբեր ֆլյուսներ, որոնց բաղադրու-
թյունը կախված է միացվող մեքենամասերի նյութից, զոդանյութից և զոդ-
ման մեթոդից: Միացման որակը բարձրանում է վերականգման միջավայ-
րում, չեզոք գազերի (օրինակ՝ արգոնի) միջավայրում և վակուումում կա-
տարվող զոդման դեպքում: Չեզոք միջավայրի պայմաններում ընթացող 
պրոցեսը պաշտպանում է միացվող մեքենամասերի մակերևույթները օք-
սիդների առաջացումից, որն ապահովում է հալված զոդանյութով դրանց 
լավ թրջումը: Զոդման համար կատարում են միացվող մեքենամասերի 
տեղական կամ ընդհանուր տաքացում: 

Հատային և մանր սերիական արտադրություններում լայն կիրառում 
են ստացել թերմիկական կոնտակտով (զոդիչով) և գազային այրիչով կա-
տարվող զոդման եղանակները. խոշոր սերիական և մասսայական ար-
տադրություններում մեքենամասերի տաքացումը կատարվում է վաննա-
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ներում և գազային վառարաններում, ինչպես նաև լայնորեն կիրառվում է 
էլեկտրատաքացումը:  

Ներկայումս շատ գործարաններում արմատավորվում են զոդման մե-
քենայացման տարբեր միջոցներ, ներառյալ ինդուկցիոն տաքացումը: 

Մետաղների և մետաղանյութերի զոդման տեխնոլոգիայի զարգացման 
հեռանկարային ուղղություն է հանդիսանում գերձայնի օգտագործումը: 
Առանձնապես հարմար է ալյումինից և ալյումինի միահալվածքներից պատ-
րաստված մեքենամասերի զոդման այդ եղանակը, քանի որ բարձր հաճա-
խականության տատանումները (20000 հց) հալված զոդանյութում քայքա-
յում են օքսիդային թաղանթը, և զոդումը տեղի է ունենում առանց ֆլյուսի: 
Որպես զոդանյութ օգտագործում են անագացինկային միահալվածքները 
(80-ից մինչև 98 % անագ), կադմիումի և անագի կամ կադմիումի և ցինկի 
միահալվածքները: 

13) Սոսնձումը հնարավորություն է տալիս միացնելու տարբեր նյու-
թերից պատրաստված մեքենամասերի, նվազեցնելու շինվածքների կշի-
ռը, ապահովելու հերմետիկությունը և սոսնձման կարանների կոռոզիոն 
կայունությունը, ինչպես նաև շատ դեպքերում հնարավորություն է 
ստեղծվում իջեցնելու արտադրության ինքնարժեքը: Եռակցումային, զոդ-
ված և գամային միացումների համեմատությամբ սոսնձված միացումնե-
րում լարումները հավասարաչափ են բաշխվում միացվող նյութերի մեջ և 
կորացումներ չեն առաջացնում: 

Սոսնձված միացումները լավ են դիմադրում սահքին, հավասարա-
չափ պոկմանը, վատ են դիմադրում անհավասարաչափ պոկմանը, լավ 
են դիմադրում դինամիկ և փոփոխական բեռնվածքներին: 

Սոսնձված միացումների թերություններից են՝ ջերմային աննշան կա-
յունությունը (սոսինձների մեծ մասի կայունությունը չի անցնում +90°C), 
մեծ ստատիկ բեռնվածքների տևական ազդեցության դեպքում սողալու 
հակումը, ինչպես նաև պնդանալու երկար ժամանակը: 

Մետաղների և ոչ մետաղական նյութերի համար արտադրվում են մեծ 
թվով սոսինձներ: Դրանք կարելի է ստորաբաժանել հիմնական խմբերի: 

1. Էպօքսիդային խեժերի հիման վրա պատրաստված սոսինձներ, 
որոնք օգտագործվում են մետաղների սառը և տաք միացման, կերամի-
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կայի, պլաստմասսաների, փայտի և այլ նյութերի միացման համար: Սա-
ռը կարծրացման համար սոսինձները պատրաստվում են ЭД-5 կամ ЭД-6 
(100 կշռամաս) խեժից և պոլիէթիլենպոլիամինի պնդացուցիչից (8-10 
կշռամաս) կամ հեքսամեթիլենդիամինի մնացորդներից: 

Սոսնձվող միացումները սովորաբար կատարվում են առանց սեղմիչ-
ների: Ոչ մեծ՝ 50-100 կն/մ2 (0,5-1 կգ/սմ2) ճնշում է պահանջվում թերթավոր 
նյութից պատրաստված մեքենամասեր սոսնձելու համար: Տաք կարծրաց-
ման սոսինձները կարելի է երկար ժամանակ պահել փակ ամանի մեջ: 
Սառը կարծրացման սոսինձները պատրաստվում են օգտագործելուց ան-
միջապես առաջ, քանի որ նրանց կենսունակությունը տևում է 30-40 րո-
պե: Էպօքսիդային խեժերի հիման վրա մշակված են տաք և սառը կարծ-
րացման սոսինձներ: 

2. Ֆենոլային խեժերի հիմք ունեցող սոսինձները մոդիֆիկացվում են 
տարբեր բաղադրություններով: Կարծրացումը տեղի է ունենում 150°C-
ում, մեքենամասերի սեղմումով: БФ տիպի սոսինձները մատակարար-
վում են պատրաստի վիճակում՝առանց հետագայում կարծրացուցիչ ավե-
լացնելու: Նրանց ջերմակայունությունը +70°C-ից բարձր չէ, սահքի դի-
մադրությունը կազմում է 25-30 Մն/մ2 (250-300 կգ/սմ2) պողպատը պող-
պատին միացնելու դեպքում: 

3. Պոլիուրետանային սոսինձները (օրինակ՝ ПУ-2 սոսինձը) ունեն 
100-120°C ջերմակայունություն և նույնպիսի ամրություն, ինչպիսիք ունեն 
БФ սոսինձները: 

4. Հատուկ սոսինձներն օժտված են բարձր ջերմակայունությամբ, որը 
հասնում է միջև 500°C և ավելին: Սահքի ամրությունը հասնում է 60-70 մն/ 
մ2 (600-700 կգ/սմ2) և բարձր: 

Սոսնձելու համար մեքենամասերի լծորդվող մակերևույթները մաքր-
վում են, ճարպազրկվում և որոշ դեպքերում մշակվում են մեխանիկական 
կամ քիմիական եղանակով՝ այնպիսի խորդուբորդություններ ստեղծելու 
համար, որոնք ապահովում են սոսնձի ավելի լավ պահպանվելը մակերևույ-
թի վրա: Բացի զուտ սոսնձային միջամտումներից, ներկայումս կիրառվում 
են կոմբինացված սոսնձաեռակցումային, սոսնձագամակարային և այլ միա-
ցումներ: 
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4.5 Ագրեգատների և հավաքման միավորների փորձարկման և զելման 
տեխնոլոգիան 

 

Փորձարկումը և զելումը ագրեգատների նորոգման տեխնոլոգիական 
գործընթացի ավարտական օպերացիաներից են, որոնց նպատակն է՝ 

- կատարել ագրեգատների նախապատրաստում՝ բեռնվածքով շա-
հագործման համար, 

- հայտնաբերել հնարավոր արատներ՝ կախված մեքենամասերի հա-
վաքման որակից, 

- ստուգել ագրեգատները՝ ըստ համապատասխան տեխնիկական 
բնութագրի և չափորոշիչների:  

Զելման ընթացքում կատարվում է լծորդվող մեքենամասերի շփվող 
մակերևույթների մաշակայունության բարձրացում՝ ի հաշիվ շփվող մա-
կերևույթների միկրոերկրաչափական և մակրոերկրաչափական ձևափո-
խումների: Արդյունքում կատարվում է շփվող մակերևույթների հարթե-
ցում (կոկում) և երկրաչափական ձևի ճշգրտում: 

 Յուղման պայմաններում զելման սկզբնամասում տեղի է ունենում 
շփվող մակերևույթների խորդուբորդությունների ակտիվ հավասարե-
ցում, և կտրուկ իջնում է կորուստը շփման վրա: 

Սովորաբար մակերևույթների միկրոերկրաչափական շեղումներն 
ուղղվում են (հարթվում են) 10-20 րոպե զելման ընթացքում, իսկ մակրո-
երկրաչափական շեղումները՝ 30-40 ժամվա ընթացքում: 

Զելման գործընթացի ավարտին միմյանց հետ շփվող մակերևույթնե-
րի խորդուբորդությունները գրեթե միանման են դառնում, անկախ դրանց 
նախնական մեխանիկական մշակման ձևից: 

Ագրեգատների զելման գործընթացի տևողության կրճատման և որա-
կի բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ միջոցա-
ռումները. 

- ուշադրություն դարձնել զուգակցվող մեքենամասերի չափերի և 
երկրաչափական ձևի ճշգրտությունների վրա, 

- հետևել հանգույցների հավաքման որակին, 
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- հանգույցների հավաքման ընթացքում բոլոր շփվող մակերևույթնե-
րին քսել (պատել) ցածր մածուցիկություն ունեցող յուղեր, 

- որպես շարժիչային յուղ օգտագործել ցածր մածուցիկություն ունե-
ցող հենատուփային յուղ, 

- հենատուփային յուղերի մեջ օգտագործել հավելանյութեր՝ շփվող 
մակերևույթների որակի բարձրացման նպատակով, 

- զելման նպատակով յուղման համակարգում օգտագործվող յուղը 
պետք է մաքրված լինի մաշվածքներ առաջացնող նյութերից: 

Ավտոմոբիլի շարժիչը հավաքելուց հետո ենթարկվում է զելման և 
փորձարկման, ինչը կատարվում է երեք փուլերով հատուկ ստենդի վրա, 
որն ունի էլեկտրական ասինխրոնային շարժիչ, արգելակ, եռաստիճան 
ռեդուկտոր, մանոմետր, թերմոմետր, տախոմետր և վառելիքի ծախսի չա-
փը որոշող սարք: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
КИ-2139П մակնիշի ունիվերսալ էլեկտրաարգելակային զելման ստենդ 

1-հենակ, 2- արգելակ, 3- վահանակ, 4- եռաստիճան ռեդուկտոր,  

5- կարգավորվող հենարան 
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Սառը զելում: Այս դեպքում շարժիչի ծնկաձև լիսեռը միացվում է հաս-
տատուն պտուտաթվերով պտտվող էլեկտրական շարժիչի շարժաբերին: 
Սկզբից զելումը կատարվում է առանց կոմպրեսիայի (խտացման), լիսեռի 
500-600 պտ/ր պտտաթվերով, այնուհետև լիսեռի պտուտաթվերը մե-
ծացվում է և զելումը կատարվում է կոմպրեսիայի (խտացման) ներքո: Ջրի 
ջերմաստիճանը՝ հովացման համակարգում և յուղի ջերմաստիճանը հե-
նատուփում չպետք է գերազանցեն 85°C-ից: Ստուգվում է նաև յուղման 
համակարգի հերմետիկությունը:  

Տաք զելում: Առանց բեռնվածության աշխատեցնելով շարժիչը՝ 
սկզբից ծնկաձև լիսեռի պտուտաթվերը հասցնում են մինչև 1000 պտ/րոպ, 
15-20 րոպե տևողությամբ, այնուհետև բարձրացնում են լիսեռի պտուտա-
թվերը 1500-2000 պտ/րոպ, 20 րոպե տևողությամբ: Այդ ընթացքում ջրի 
ջերմաստիճանը հովացման համակարգում և յուղի ջերմաստիճանը հե-
նատուփում չպետք է գեևազանցեն 85°C-ից: 

Տաք զելում ՝ շարժիչը բեռնված վիճակում: Աշխատեցնելով շարժիչը 
բեռնվածությամբ՝ հզորությունն աստիճանաբար մեծացվում է սկզբից 10-20 
կվտ, այնուհետև մինչև 50-60 կվտ հզորություն, լիսեռի պտուտաթվերը 1500-
3000 պտ/րոպ: Յուղի ջերմաստիճանը հենատուփում չպետք է գերազանցի 
95°C-ից, իսկ ջրի ջերմաստիճանը հովացման համակարգում՝ 85°C-ից: 

Օրինակ՝  

ՈՒսումնասիրենք Զիլ-130 մակնիշի ավտոմոբիլի շարժիչի զելման և 
փորձարկման կարգը և ռեժիմները: 

Սառը զելում.  

1) 400-600 պտ/ր – 15 րոպե տևողությամբ 

2) 800-1000 պտ/ր – 20 րոպե տևողությամբ 

Տաք զելում առանց բեռնվածության. 

1) 1000-1200 պտ/ր – 20 րոպե տևողությամբ 

2) 1500-2000 պտ/ր – 15 րոպե տևողությամբ 

Տաք զելում բեռնված վիճակում.  

1) 1600-2200 պտ/ր – 25 րոպե տևողությամբ, 11-15 կվտ հզորություն 

2) 2500-2800 պտ/ր – 25 րոպե տևողությամբ, 29-44 կվտ հզորություն 
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Շարժիչների զելման և փորձարկման շնորհիվ բացահայտվում են 
շարժիչի արատները, որոնք տեղում կարգավորվում են: Կատարվում են 
նաև ագրեգատների և հանգույցների զուգակցման բացակների ստուգում 
ու կարգավորում, ինչպես նաև միացումների ամրակման և հերմետիկու-
թյան ստուգումներ: 

Ավտոմոբիլի փոխանցումների տուփի, գլխավոր փոխանցման, մեղ-
մացուցիչների, կարդանային լիսեռների և այլ հավաքական միավորների 
փորձարկումն ու զելումը կատարվում են ըստ յուրաքանչյուր հավաքա-
կան միավորների տեխնիկական բնութագրի և նորմատիվների: 

 

4.6. Ավտոմոբիլների հավաքման տեխնոլոգիական գործընթացը 
 

Ավտոմոբիլների հավաքման գործընթացի կազմակերպումը: Կախ-
ված հավաքման գործընթացի աշխատատարությունից, արտադրության 
ձևից և հավաքվող ավտոմոբիլի բնույթից տարբերում ենք հավաքման 
գործընթացի կազմակերպման երկու ձև՝ հոսքային և ոչ հոսքային: 

Ոչ հոսքային հավաքման գործընթացը բնութագրվում է նրանով, որ 
տվյալ մեքենայի հավաքման բոլոր գործողությունները կատարվում են 
միևնույն աշխատատեղում: Հավաքվող ավտոմոբիլի բոլոր անհրաժեշտ 
մեքենամասերը, հանգույցները և ագրեգատները մատուցվում են տվյալ 
հավաքման տեղամաս, որտեղ կատարվում են համակենտրոնացված 
կամ տարբերակված մեթոդներով հավաքման օպերացիաներ: 

Համակենտրոնացված օպերացիաների դեպքում մեքենայի հավաք-
ման բոլոր գործողությունները կատարվում են մեկ աշխատանքային տե-
ղամասում: Այս դեպքում անհրաժեշտ է ունենալ բարձր որոկավորում 
ունեցող հավաքող-փականագործներ: Հավաքումը պահանջում է երկա-
րատև ժամանակ:  

Տարբերակված օպերացիաների դեպքում մեքենամասերի հավաքու-
մը կատարվում է միաժամանակ մի քանի տեղամասում: 

Խոշոր սերիական կամ մասսայական արտադրությունում ավտոմոբիլ-
ների հավաքման գործընթացը կազմակերպվում է հոսքային հավաքման մե-
թոդով: Հավաքվող ավտոմոբիլը շարժվում է հոսքային գծով՝ կոնվեյերի վրա, 
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որի ողջ երկայնքով երկկողմանի դասավորված աշխատանքային տեղերում 
կատարվում են հաջորդական հավաքման օպերացիաներ: 

Կոնվեյերը կարող է լինեն անընդհատ կամ պարբերաբար շարժվող, 
այն կախված է նորոգման արտադրական ծրագրի մեծությունից, օպերա-
ցիաների բարդությունից և այլ տեխնոլոգիական բարդություններից: 

Հոսքային գծի արագությունը բնութագրվում է հավաքման տակտի 
մեծությունով: 

Հավաքման տակտն իրենից ներկայացնում է հավաքվող երկու հա-
րևան ավտոմոբիլների հոսքային գծից պատրաստ վիճակում դուրս գալու 
միջև ընկած ժամանակահատվածը: 

Հոսքային հավաքումը, որի դեպքում հավաքվող ագրեգատը տեղա-
փոխվում է, կատարվում է հետևյալ եղանակներով. 

1. Հավաքվող ագրեգատը մեկ աշխատատեղից մյուսն է տեղափոխվում 
ձեռքով (դազգահի, ռոլգանգի, սայլակների անռելս կամ ռելսավոր ճանա-
պարհով ձեռքով տեղափոխելու միջոցով): 

2. Հավաքվող ագրեգատը մեկ աշխատատեղից մյուսն է տեղափոխ-
վում մեխանիկական փոխադրական մեխանիզմների միջոցով: 

3. Պարբերաբար տեղափոխվող կոնվեյերով (թիթեղավոր կոնվեյեր, 
սայլակներ, ռելսուղիով շարժվող փակ շղթաներ). այս դեպքում հավաքու-
մը կատարվում է կոնվեյերում նրա կանգառումների ընթացքում: Կոնվե-
յերի վերջին կետից, նրա յուրաքանչյուր տեղափոխման ժամանակ, դուրս 
է գալիս հավաքված շինվածքը (կամ հանգույցը): 

4. Անընդհատ շարժման մեջ գտնվող կոնվեյերում, որը որոշակի արա-
գությամբ տեղափոխում է հավաքվող շինվածքը (կամ հանգույցը), ապահով-
վում է հավաքման օպերացիաների կատարման հնարավորությունը յուրա-
քանչյուր աշխատատեղի ամբողջ երկարությամբ: 

Հոսքային հավաքումը, երբ հավաքվող ագրեգատն անշարժ է, կա-
տարվում է գծում՝ դասավորված անշարժ ստենդների վրա: Յուրաքանչ-
յուր բանվոր (կամ բանվորների յուրաքանչյուր բրիգադ) կատարում է իր 
օպերացիան՝ հաջորդաբար անցնելով մի ստենդից մյուսին: 
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Շարժական հոսքային հավաքման փոխարեն անշարժ ագրեգատի հոս-
քային հավաքում կատարելը սերիական արտադրության մեջ նպատակա-
հարմար է կիրառել զգալի օպերատիվ ժամանակ ունենալու դեպքում: 

Հոսքային հավաքման բնորոշ հատկանիշները 

- Յուրաքանչյուր աշխատատեղում կատարվում է միևնույն կրկնվող 
հավաքման օպերացիան: 

- Նախորդ աշխատատեղում կատարված հավաքման օպերացիան 
ավարտվելուց հետո դանդաղ փոխանցվում է հաջորդ աշխատատեղը: 

- Հավաքման գծի բոլոր աշխատատեղերում աշխատանքը կատար-
վում է համաչափ՝ ելնելով արտադրական տակտից: 

- Հավաքման գործընթացը մեքենայացված է : 

Օրինակ՝  

ՈՒսումնասիրենք բեռնատար ավտոմոբիլի հավաքման գործընթացը՝ 
հոսքային հավաքման մեթոդի դեպքում: 

Որպես հավաքման բազային մեքենամաս վերցնում ենք ավտոմոբիլի 
շրջանակը և տեղադրում հոսքային գծի վրա: 

Ըստ հավաքման տեխնոլոգիական սխեմայի՝ շրջանակի վրա հաջորդա-
բար տեղադրվում և ամրացվում են հետևյալ ագրեգատներն ու հանգույցները. 

- առջևի և հետևի կամրջակները, 

- մեղմիչները կախոցների հետ, 

- կարդանային փոխանցումը,  

- ղեկային կառավարման համակարգը, 

- շարժիչը՝ հավաքված վիճակում, 

- վառելիքի բաքը և սնման համակարգը, 

- յուղի լցումը, կամրջակները և փոխանցման տուփը, 

- ռադիատորը և հովացման համակարգը, 

- խցիկի տեղադրումը, 

- էլեկտրական սարքավորումների միացումը, 

- ակումուլյատորի տեղադրումը, հոսանքի լարերի միացումը, 

- անիվների տեղադրումը, 

- թափքի տեղադրումը (բեռնատարերի համար): 
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Հավաքման ընթացքում կատարվում է ստուգման և կարգավորման 
աշխատանքներ: 

 

4.7. Հավաքման գործընթացում օգտագործվող գործիքները և 
հարմարանքները 

  

Ավտոմոբիլների հավաքման աշխատանքների ընթացքում կատար-
վում են մեքենամասերի ամրակման, մամլման և այլ աշխատանքներ, 
որոնց կիրառման ժամանակ օգտագործվում են ունիվերսալ գործիքներ, 
ուժաչափային բանալիներ, փականագործական տարբեր գործիքներ, 
մամլիչներ, կարապիկներ և բազմաճախարակներ: 

Ամրակման ունիվերսալ մանեկադարձներ: 

Բաց մանեկային երկկողմանի դարձակներն ունեն բացվածք (երախ): 
Աշխատանքում ավելի ամուր և հուսալի են հագնովի մանեկային դար-
ձակները: Դրանք լինում են երկկողմանի, վեց և տասներկունիստանի: 

Դժվարամատչելի տեղերում ամրակման աշխատանքներ կատարելու 
համար օգտագործում են մանեկային ճակատադարձակներ: Այդ դար-
ձակներն իրենցից ներկայացնում են փոխովի վեց և տասներկունիստանի 
գլանաձև գլխիկներ, որոնք միացվում են Г-աձև հոդակապային բռնակի, 
ճչանակի, պտտիչի, երկարիչի, ուժաչափային բռնակի և այլնի հետ: 

Գայլիկոնային տիպի բռնակներով, ճչանակներով և այլ նման հարմա-
րանքներով հանդերձված դարձակների կիրառումը երկու և ավելի անգամ 
կրճատում է հեղույսների պտտման կամ արատապտտման ժամանակ: 

ՈՒժաչափային բռնակը կիրառվում է ճակատադարձակային գլխիկի 
հետ միասին այն հեղույսների ձգման համար, որոնք պահանջում են որո-
շակի մեծության ձգման մոմենտ (օրինակ, գլանների գլխիկի, կարտերի և 
այլ հեղույսներն ու մանեկները): Սահմանված մոմենտով ձգելիս բացառ-
վում է միացվող մեքենամասերի ձևափոխումը և պարուրակի պոկվելը, 
ինչն իր հերթին բարձրացնում է պարուրակային միացումների ծառայու-
թյան ժամկետը և հուսալիությունը: 

Ճակատադարձակային մանեկային գլխիկը միացվում է ուժաչափային 
բռնակի գլխիկի քառակուսի լայնական հատվածք ունեցող պոչամասի հետ: 
Հեղույսը կամ մանեկը ձգելիս մետաղաձողը կոթի վրա գործադրվող ճիգից 
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ծռվում է առաձգական ձևափոխության սահմաններում: Ըստ որում, սլաքը 
պտտվելով գլխիկի հետ՝ միասին մնում է նախկին դիրքում և ըստ սանդ-
ղակի նշում ձգման մոմենտի մեծությունը: Սանդղակի բաժանքի արժեքը 
հավասար է 0,5 կգմ, բռնակով ստեղծվող առավելագույն մոմենտը 14 կգմ: 

 

 

 

 

 

 

 
ՈՒժաչափային բռնակը 

 

Բեռնատար ավտոմոբիլների սկավառակները և զսպանների ասպան-
դակներն ամրացնող մանեկների արտապտտման և ներպտտման աշխա-
տանքները մեքենայացնելու նպատակով կիրառվում են էլեկտրամեխա-
նիկական և պնևմատիկ մանեկապտտիչներ: 

Հավաքման աշխատանքներում հաճախ անհրաժեշտ է լինում կատա-
րել ձգվածքով նստեցվածքներ, որոնք իրագործվում են ներմամլման օպե-
րացիայի շնորհիվ: 

Ներմամլումը, կախված պահանջվող ճիգից, կատարվում է ձեռքով՝ 
մուրճի օգնությամբ կամ մեքենայացված հարմարանքներով: Ձեռքով ներ-
մամլում են ոչ մեծ մեքենամասեր՝ երիթներ, սեպեր, բութակներ: Այդ դեպ-
քում օգտվում են պղնձե կամ կապարե մուրճերից, ինչպես և ամուր փայ-
տից պատրաստված մուրճերից: Թույլատրվում է օգտվել և պողպատե 
մուրճերից, բայց այն պայմանով, որ դրանցով հարվածելիս օգտագործվի 
փափուկ միջադիր՝ մեքենամասի և մուրճի միջև: 

Մեքենամասերը ներմամլելիս պետք է հարվածները սկզբում լինեն 
թույլ մինչև մեքենամասը անցքի մեջ մտնի: Համոզվելով, որ մեքենամասն 
առանց թեքվելու մտել է անցքի մեջ, մեծացնում են հարվածների ուժը: 
Ներմամլումն ավարտում են վերջին ուժեղ հարվածով, որպեսզի մեքենա-
մասը կիպ նստի իր տեղը: 
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Մեքենայացված մամլում իրականացվում է հատուկ հարմարանքնե-
րի օգնությամբ կամ ձեռքի հիդրավլիկ պնևմատիկ մամլիչների վրա: 
Ականոցների ներմամլումը հարմար է կատարել պտուտակային հարմա-
րանքով: 

Առավել արտադրողական է մամլիչների վրա կատարվող աշխա-
տանքը, որոնք օգտագործվում են ավելի մեծ մեքենամասեր, օրինակ մեծ 
մատեր, մեծ սկավառակներ և այլն ներմամլելու համար: Որպեսզի մեքե-
նամասերը չթեքվեն, սկզբում դրանք ներմամլում են դանդաղ և ոչ մեծ ճի-
գով, օպերացիայի վերջում մեքենամասի վրա գործադրում են մեծ ճնշում, 
դրանով ապահովելով նրա կիպ նստեցվածքը տեղում: 

Սարքավորումների նորոգման ժամանակ շատ աշխատանքներ կապ-
ված են ծանր մեքենամասերի, հանգույցների և անգամ հավաքված մեքե-
նայի բարձրացման ու տեղափոխման հետ: Այդ պատճառով էլ միանգա-
մայն պարտադիր է ամբարձիչ-տրանսպորտային սարքերի կիրառումը: 
Դրանք բազմատեսակ են, որոնցից ընտրում են ամենաանհրաժեշտները՝ 
ելնելով նորոգման օպերացիաների կատարման կոնկրետ պայմաններից, 
նորոգվող մեքենամասերի, հանգույցների և մեխանիզմների գաբարիտնե-
րից ու կշռից: 

Ամբարձիչ-տրանսպորտային սարքավորումը բաժանվում է երեք 
խմբի՝ ամբարձիչ, հատակի վրա տեղակայվող և վերերկրյա: Ամբարձիչ 
սարքավորման թվին են պատկանում անշարժ հենարաններից կախված 
ճախարակներ և բազամաճախարակներ, ամբարձիչներ, եռոտանիներ և 
մի քանի ուրիշ մեխանիզմներ: Հատակի վրա տեղակայվող սարքավորու-
մը ներառում է կարապիկներ, շարժական ամբարձիչներ և այլ սարքեր: 
Վերերկրյա տիպի ամբարձիչ-տրանսպորտային սարքավորումն ընդգր-
կում է շրջուն և կամրջային ամբարձիչները, ամբարձիչ-հեծանները, մոնո-
ռելսերը և այլ նման մեխանիզմներ: 

Հավաքման տեղամասերում, որպես վերամբարձ-տրանսպորտային 
սարքեր լայնորեն կիրառվում են ճախարակները, բազմաճախարակները, 
կարապիկները, էլեկտրական տելֆերները և այլ սարքավորումներ: 

Այս գործիքների և սարքավորումների մասին մանրամասն նկարագր-
ված է 2-րդ արդյունքում: 
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4.8. Հավաքման աշխատանքների մեքենայացումը 
 

Ավտոմոբիլների հավաքման արտադրողականությունը բարձրացնե-
լու և աշխատանքը թեթևացնելու նպատակով հավաքման աշխատանքնե-
րում կիրառում են մեքենայացված տարբեր գործիքներ և հարմարանքներ, 
որոնց ընտրությունը կախված է նորոգվող ավտոմոբիլների թվից, ինչպես 
նաև ավտոմոբիլի ագրեգատների չափային և կինետիկ շղթաների պա-
հանջվող ճշգրտությունից: 

Մեքենայացված գործիքների ու հարմարանքների կիրառման շնորհիվ 
կարելի է ապահովել մեքենամասերի հավաքման բարձր արտադրողակա-
նություն, ճշգրտություն, հուսալիություն և աշխատանքի անվտանգություն: 

Մեքենայացված գործիքները, որոնք աշխատում են էլեկտրական, 
պնևմատիկ և հիդրավլիկ շարժիչներով, բաժանվում են հետևյալ խմբերի. 

- հարվածող – գամամուրճ, քերիչ, կետանիշ 

- պտտվող – գայլիկոնող, հղկող, կտրող, մանեկահանիչ, պտուտա-
կահանիչ 

Հավաքման ժամանակ օգտագործվող հարմարանքները բաժանվում 
են հետևյալ խմբերի. 

- մեքենամասերի տեղակայման և ամրացման համար՝ պրիզմայով 
տակդիրներ, լիսեռների վրա մեքենամասերի հավաքման և հանման հար-
մարանքներ, պնևմատիկ կամ հիդրավլիկ սեղմիչներ, մեքենամասերի 
տեղակայման համար պտտվող սեղան և այլն 

- Ատամնանիվների, առանցքակալների, փոկանիվների, վռանների և 
այլ մեքենամասերի մամլման հարմարանքներ. 

- Ագրեգատների և հանգույցների հավաքման հատուկ հարմարանք-
ներ և ստենդներ. 

- Ավտոմոբիլի և ագրեգատների տեխնիկական բնութագիր, ստուգող 
սարքավորումներ և ստենդներ: 

Որպես վերամբարձ-տրանսպորտային սարքեր ավտոմոբիլների և 
ագրեգատների հավաքման արտադրամասերում կիրառվում են կամրջա-
կային կռաններ, էլեկտրական և հիդրավլիկ ամբարձիչներ, էլեկտրասայ-
լակներ, ամբարձիչներ և այլն: 
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Մեքենամասերի և ագրեգատների տեղափոխումն իրագործվում է 
էլեկտրական սայլակի, ռոլգանգի, կոնվեյերների և այլ հոսքային գծերի 
միջոցով: 

Հավաքման տեխնոլոգիական գործընթացի օպերացիաների կատար-
ման հաջորդականությունն ապահովելու նպատակով բանվորական աշ-
խատատեղերը միմյանց հետ հաղորդակցվում են ռոլգանգով, ժապավե-
նային կամ շղթայական կոնվեյերներով և այլ հոսքային գծերով: 

Անվտանգության տեխնիկան 

- Հավաքման աշխատանքները պետք է կատարել հատուկ ստենդնե-
րի կամ հարմարանքների վրա, որոնք կարող են ապահովել հավաքվող 
հանգույցների և մեքենամսերի կայուն դիրքը: 

- Գործիքները պետք է լինեն սարքին վիճակում և համապատասխա-
նեն իրենց ծառայման նպատակին: 

- Էլեկտրական և պնևմատիկ սարքերից օգտվելուց առաջ անհրա-
ժեշտ է դրանք փորձարկել պարապ վիճակում: 

- էլեկտրական լարերը և ռետինե ճկուն պնևմատիկ փողրակները 
չպետք է լինեն ձգված վիճակում: 

- Արգելվում է օգտվել անսարք վիճակում գտնվող գործիքներից և 
սարքավորումներից: 

- Անծանոթ գործիքներից և սարքավորումներից օգտվելու ժամանակ 
հարկավոր է նախ ծանոթանալ օգտագործման հրահանգներին և լրացու-
ցիչ տեղեկություններ ստանալ արտադրամասի վարպետից: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ի՞նչ կարգով է կատարվում մեքենամասերի համալրման գործընթացը: 

2. Ինչպե՞ս է կատարվում զուգորդվող մեքենամասերի տեսակավորումը: 

3. Բացատրե՛ք չափային շղթա հասակցությունը: 

4. Բացատրե՛ք մեքենամասերի հավաքման լրիվ համափոխարինե-
լիության մեթոդի առավելությունը: 

5. Բացատրե՛ք մեքենամասերի հավաքման ոչ լրիվ համափոխարինե-
լիության մեթոդի էությունը: 
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6. Ին՞չ կարգով է կատարվում մեքենամասերի հավաքումը խմբային 
համափոխարինելիության մեթոդով: 

7. Ինչպե՞ս է կատարվում մեքենամասերի հավաքումը կանոնակարգ-
ման և տեղարկման մեթոդով: 

8. Ին՞չ բան է հավաքման տեխնոլոգիական գործընթացը: 

9. Նկարագրե՛ք մեքենամասերի պարուրակային միացումների տե-
սակները և դրանց առանձնահատկությունները:  

10. Երիթային միացումների դերը և նշանակությունը: 

11. Բազմաերիթային միացումների առանձնահատկությունները:  

12. Նկարագրե՛ք մեքենամասերի բույթային միացումների առանձնա-
հատկությունները:  

13. Ի՞նչ կարգով են կատարվում մեքենամասերի ձգվածքով միացում-
ները: 

14. Ո՞ր դեպքում են կիրառում մեքենամասերի անշարժ կոնական 
միացումները: 

15. Բացատրե՛ք ջերմային ներգործության միջոցով մեքենամասերի 
նստեցումների կարգը: 

16. Նկարագրե՛ք գլորման առանցքակալներ ունեցող հանգույցների 
հավաքման և կարգավորման կարգը: 

17. Նկարագրե՛ք ատամնավոր փոխանցումների հավաքման և կար-
գավորման կարգը: 

18. Նկարագրե՛ք որդնակային փոխանցումների հավաքման և կար-
գավորման կարգը: 

19. Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեքենամասերի գամակարումը: 

20. Նկարագրե՛ք հավաքման գործընթացում եռակցման աշխատանք-
ների առանձնահատկությունները:  

21. Նկարագրե՛ք զոդման աշխատանքների առանձնահատկությունները: 

22. Մեքենամասերի սոսնձումը և նրա առանձնահատկությունները: 

23. Ագրեգատների և հավաքման միավորների սառը զելումը: 

24. Նկարագրե՛ք ագրեգատների և հանգույցների տաք զելումը առանց 
բեռնվածքի: 
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25. Նկարագրե՛ք ագրեգատների և հանգույցների տաք զելումը բեռն-
ված վիճակում: 

26. Նկարագրե՛ք հոսքային և ոչ հոսքային հավաքման գործընթացնե-
րի առանձնահատկությունները: 

27. Նկարագրե՛ք հավաքման գործողությունների ժամանակ ուժաչա-
փային բանալիներից, մամլիչներից, ունիվերսալ գործիքներից և վերամ-
բարձ տրանսպորտային սարքերից օգտվելու կարգը: 

28. Նկարագրե՛ք հավաքման աշխատանքի մեքենայացման առանձ-
նահատկությունները: 

29. Նկարագրե՛ք անվտանգության տեխնիկայի կանոնները ավտոմո-
բիլների և ագրեգատների հավաքման գործընթացում: 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 5. ԱՎՏՈՄՈԲԻԼՆԵՐԻ ԶԵԼՈՒՄԸ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄԸ 

5.1. Ավտոմոբիլների զելումը և փորձարկումը նորոգման 
ձեռնարկությունում 

 

Հավաքման գործընթացն ավարտելուց հետո ավտոմոբիլը ուղարկ-
վում է ստուգման և փորձարկման տեղամաս, որտեղ ստուգվում են ավ-
տոմոբիլի լրակազմը, հավաքման որակը, կարգավորման և ամրակման 
աշխատանքները: Ստուգվում են բոլոր ագրեգատների, մեխանիզմների և 
սպասքի վահանակի աշխատանքը և տեխնիկական վիճակը: Անհրաժեշ-
տության դեպքում կատարվում են լրացուցիչ կարգավորված աշխա-
տանքներ: 

Ավտոմոբիլների զելումը և փորձարկումը կարելի է իրագործել հա-
տուկ ստենդների միջոցով կամ վարժահրապարակներում: 

Ավտոմոբիլի փորձարկումը պտտվող թմբուկներով ստենդի վրա 
հնարավորություն է տալիս ստուգել շարժիչի, շարժահաղորդակի, ագրե-
գատների և ընթացային մասերի աշխատանքները, ինչպես նաև գնահա-
տել ավտոմոբիլի տեխնիկաշահագործական ցուցանիշները. օրինակ՝ 
շարժիչի հզորությունը, քարշային ուժը տանող անիվների վրա, վառելիքի 
ծախսը տարբեր արագությունների դեպքում, բեռնվածության ռեժիմները, 
թափառքի ճանապարհի երկարությունը տվյալ ժամանակահատվածում, 
ագրեգատներում հզորության կորուստը (շփման պատճառով), արգելակ-
ման համակարգի արդյունավետությունը: 

Ստուգվում և կարգավորվում են նաև անիվները կառավարող անկ-
յունները, ղեկային կառավարման համակարգը, արտաքին լուսային սար-
քերի աշխատանքները և ավտոմոբիլի շահագործման համար անհրա-
ժեշտ այլ պայմաններ: 

Փորձարկման ժամանակ հայտնաբերված բոլոր անսարքությունները 
վերացվում են, և ստենդի վրա կատարվում են լրացուցիչ փորձարկում-
ներ: Ավտոմոբիլների փորձարկումը կատարվում է նախ պարապ ընթաց-
քում, այնուհետև վազքի ժամանակ: 

Պարապ ընթացքում ավտոմոբիլների փորձարկումը կատարվում է հե-
տևյալ կերպ: Նախապես անհրաժեշտ է շարժիչը տաքացնել հովացման հա-



 
 

126 
 

մակարգը լցնելով մինչև 60°C-ի տաք ջրով: Տաք վիճակում գտնվող  շարժիչը 
պետք է գործարկել ստարտերի օգնությամբ և աշխատեցնել պարապ ըն-
թացքում հաստատուն՝ ցածր պտուտաթվերով, այնուհետև աստիճանաբար 
բարձրացնել լիսեռի պտուտաթվերը: Փորձարկման ժամանակ անհրաժեշտ 
է հետևել ավտոմոբիլի բոլոր ագրեգատների աշխատանքներին: 

Ավտոմոբիլների փորձարկումը վազքի ընթացքում կատարվում է հա-
տուկ վարժահրապարակում: Վազքով փորձարկումն իրենից ներկայաց-
նում է զելման գործընթաց, որի ընթացքում ավտոմոբիլը պետք է կատա-
րի 30-50 կմ վազք մինչև 40-50 կմ/ժ արագությամբ 75 % բեռնվածքով: 

Ավտոմոբիլի վազքի ընթացքում փոխանցման տուփում միացումները և 
անջատումները պետք է լինեն թեթև, սահուն անաղմուկ, և չլսվեն խփոցներ: 

Ռադիատորի ջրի ջերմաստիճանը չպետք է գերազանցի 80°C –ից, իսկ 
շարժիչի հենատուփի յուղի ջերմաստիճանը 90°C –ից:  

Փոխանցման տուփի և կամրջակների հենատուփում յուղի ջերմաս-
տիճանը թույլատրվում է մինչև 70°C : 

Ղեկային համակարգը պետք է գործի թեթև, սահուն՝ առանց լռվելու, 
շրջադարձերի ժամանակ անիվները չպետք է կպչեն ավտոմոբիլի շրջա-
նակին կամ կախոցի մասերին: 

Արգելակման համակարգը պետք է գործի անաղմուկ, և ապահովվի հա-
վասարաչափ ու սահուն արգելակում. արգելակման թմբուկները և անվա-
կունդերը չպետք է տաքանան: Ճանապարհային փորձարկումների ժամա-
նակ հարկավոր է ստուգել բանվորական արգելակային համակարգի արդ-
յունավետությունը, որը կատարվում է հորիզոնական հարթ, չոր և մաքուր 
ցեմենտբետոնե կամ ասֆալտբետոնե ծածկույթով ճանապարհի վրա: 

Համապատասխան (16%,23% և 31%) թեքությունների վրա ստուգվում 
է կայանման արգելակի արդյունավետությունը: 

Անխափան պետք է աշխատեն սպասքային վահանակի վրա գտնվող 
ցուցիչները, օրինակ՝ վառելիքի մակարդակի, յուղի ճնշման, մարտկոցի 
լիցքերի մեծությունը ցույց տվող ցուցիչները, արագաչափը, լուսային հա-
մակարգի, ազդանշանի, ապակեմաքրիչների էլեկտրական փոխարկիչ-
ները և այլն: 



 
 

127 
 

Զելման փորձարկումը պետք է դադարեցնել, եթե նկատվել են այնպի-
սի անսարքություններ, որոնք սպառնում են անվտանգ երթևեկությանը 
կամ ավտոմոբիլի հետագա շահագործմանը: 

Վերացնելով նկատված անսարքությունները՝ շարունակվում է ավ-
տոմոբիլի զելման փորձարկումը: 

Այնուհետև ավտոմոբիլը մանրամասն զննում են և ստուգում սնման, 
արգելակման և յուղային համակարգերի հերմետիկությունը: Նկատված 
անսարքություններն ու արատները վերացնում են և ձգում արտաքին բո-
լոր միացումները: 

Ավարտելով ավտոմոբիլի հիմնական նորոգումը՝ ձեռնարկությունը 
պատվիրատուին է հանձնում նորոգված ավտոմոբիլ՝ հետը կցելով հետև-
յալ փաստաթղթերը. 

Ավտոմոբիլի անձնագիր, որտեղ նշված են՝ 

- Ավտոմոբիլի նորոգման հանձնման ու ավարտման ժամկետները, 
շասիի և շարժիչի նոր համարները, ինչպես նաև արտաքին ներկի գույնը, 

- Ավտոմոբիլի լրակազմը և տեխնիկական վիճակը, 

- Երաշխիքային ժամկետը, 

- Ավտոմոբիլի շահագործման սկզբում նախատեսված զելման և 
երաշխիքային ժամկետի վերաբերյալ հրահանգները: 

Շարժիչի հետ կցվում է՝ 

- Անձնագիր, 

- Հանձնարարականներ՝ շարժիչի շահագործման վերաբերյալ: 

Երաշխիքային ժամկետը սովորաբար տրվում է 12 ամսվա համար, որո-
շակի վազքի համար, օրինակ՝ ավտոբուսների համար ոչ ավել 20 000 կմ, 
մյուս տեսակի ավտոմոբիլների համար՝ ոչ ավել 16 000 կմ: Այն ուժի մեջ է 
ավտոմոբիլի նորոգման ավարտից հետո: Երաշխիքային ժամկետում ի 
հայտ եկած այն անսարքությունները, որոնք առաջացել են նորոգող ձեռնար-
կության պատճառով, պայամանվորվածության համաձայն, 3 օրվա ընթաց-
քում պետք է վերացվեն նորոգող ձեռնարկության կողմից: 

Հիմնական նորոգումն ավարտած ավտոմոբիլի և իր լրակազմի վերա-
բերյալ ձևակերպում են համապատասխան ընդունման-հանձնման ակտ: 
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5.2. Ավտոմոբիլի զելումը նորոգումից հետո 
 

Հիմնական նորոգումից ստացվող ավտոմոբիլներն ավտոնորոգման 
ձեռնարկության հրահանգների համաձայն ենթարկվում են զելման: Զել-
ման տևողությունը հավասար է 1000 կմ վազքատարածությունն անցնելու 
ժամանակին: Այդ ընթացքում անհրաժեշտ է. 

- չգերազանցել թողարկող գործարանի սահմանած օգտակար բեռն-
վածության մեծությունը, 

- խուսափել դժվարանց ճանապարհներով երթևեկելուց (ավազ, 
կտրուկ վերելք, հաստ շերտով ցեխ), 

- երթևեկությունը չսկսել ավտոմեքենայի չտաքացված շարժիչով և 
սառը շարժիչին թույլ չտալ աշխատելու ծնկաձև լիսեռի պտտման բարձր 
հաճախականությամբ, 

- ավտոմոբիլի շարժիչում և ագրեգատներում չփոխել գործարանի 
լցրած յուղը, քսուքային նյութերը, 

- հետևել արգելակային թմբուկների ջերմաստիճանին. դրանք բավա-
կանաչափ տաքանալու դեպքում թուլացնել անվակունդերի առանցքա-
կալների ձգվածությունը, 

- հետևել ավտոմոբիլի ամրացումներին և խողովակամուղների միա-
ցումներին: Թուլացած հեղույսներն ու մանեկները անմիջապես ձգել, յուղի, 
բենզինի, ջրի և արգելակային հեղուկի հոսք նկատելիս վերացնել դրանք, 

- ցուրտ եղանակին օգտվել շարժիչի գործարկման համար նախա-
տեսված գործարկման միջոցներից: 

Զելումն ավարտելուց հետո ձգել գլանների գլխիկի մանեկները, կատա-
րել երկրորդ տեխնիկական սպասարկում, փոխել շարժիչի կարտերի յուղը, 
հանել կարբյուրատորի կցեզրերի և ներածման խողովակամուղի միջև 
գտնվող սահմանափակիչ տափօղակը կամ կարբյուրատորի դրոսելային 
սահմանափակի լծակի վրա տեղադրված սահմանափակիչ պտուտակը: 
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5.3. Ավտոմոբիլի ներկման տեխնոլոգիան 

 

 Նորոգման արտադրամասում ավտոմոբիլների ներկման համար 
հիմնականում օգտագործում են սինթետիկ էմալ և նիտրոէմալ: Անիվների 
սկավառակները ներկում են յուղաներկով, իսկ շարժիչները՝ նիտրոլա-
քով, ալյումինե փոշու խառնուրդով, որը բարձրացնում է ջերմակայունու-
թյունը: Թափքը ներկվում է նիտրոէմալով և այլ ներկերով: 

Լաքաներկման ծածկույթի վերականգնումը կատարվում է հետևյալ 
կարգով: Ներկվող մակերևույթները նախապես մեխանիկական ձևով 
մաքրում են կոռոզիայից և հին ներկից՝ օգտագործելով մետաղյա քերիչ-
ներ, մետաղալարե խոզանակներ, հղկաթուղթ, հղկող էլեկտրական սար-
քեր կամ ավազաշիթային սարք: Այնուհետև հղկման միջոցով ապահո-
վում են ներկող մակերևույթների սահուն անցումները և վնասված տեղե-
րի վրա քսում են նախաներկի շերտ: Նախաներկը չորոնալուց հետո մա-
կերևույթը մածիկապատում են, չորացնում և նորից հղկում, իսկ այնուհե-
տև ներկափոշեցրիչի միջոցով ծածկում են ներկի շերտով և չորացնում:  

Նախաներկում. ներկվող մակերևույթները մեխանիկական մաքրման, 
լվացման և չորացման գործողություններից հետո ծածկում են նախաներկով: 
Ներկի այս շերտը նախատեսված է ներկող մակերևույթի պաշտպանումը 
կոռոզիայից և լաքաներկի ու մետաղի մակերևույթի միջև ստեղծում է ամուր 
կապակցող շերտ: Նիտրոէմալով ներկելու համար, որպես նախաներկ վերց-
նում են ГФ-020 կամ 138 նմուշի ներկեր, որոնք լուծվում են սկիպիդարի ու 
այլ լուծիչների հետ: Նախաներկերը բնական պայմաններում չորանում են 
48 ժամում, իսկ 100-110 °C դեպքում՝ 0,5-1 ժամում: 

Մածիկապատում. կատարվում է բարձր որակով վերջնամշակումնե-
րի դեպքում: Մածիկապատ մակերևույթները չորացնելուց հետո հղկում և 
ողորկում են: Այս գործընթացը կրկնվում է մի քանի անգամ: Մածիկով 
ծածկված մակերևույթի շերտի հաստությունը չպետք է գերազանցի 0,5 մմ 
–ից, այլապես հաստ շերտերը ուշ չորանալու պատճառով ճաքճքում են: 
Մածիկապատման համար օգտագործվում են հատուկ նմուշի մածիկներ, 
որոնք բացվում են հատուկ ջրիկացուցիչներով: 
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 Հղկում. մածիկապատված մակերևույթները չորանալուց հետո տար-
բեր հատիկայնություն ունեցող հղկաթերթերով հղկվում են: Հղկման և 
ողորկման ընթացքում կատարվում է մակերևույթի լվացում, իսկ վերջում 
չորացվում է: 

Ներկում . ամենատարածված ներկման մեթոդներից է մակերևույթնե-
րի ներկումը պնևմատիկ և առանց օդի ներկափոշեցրիչով: 

Պնևմատիկ փոշեցրման էությունն այն է, որ լաքաներկը օդի 0,5-0,6 
ՄՊա ճնշման տակ փոշիացված վիճակում ծածկում է ներկվող մակե-
րևույթը: Այս մեթոդի թերությունները ներկանյութի մեծ կորուստներ են 
(40-70%), թունավոր ամպագոյացումը և հրդեհաբռնկման վտանգը: Ներկ-
փոշեցրման աշխատանքները կատարվում են ներկման խցում, որը ունի 
օդափոխության համակարգեր: Ավելի արդյունավետ է մակերևույթների 
ներկման առանց օդի փոշեցրման մեթոդը: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ներկան փոշեցրիչ` առանց օդի 
 

Ներկը (1) վաննայից (2) պոմպի շնորհիվ մղվում է դեպի (4) էլեկտրա-
կան տաքացուցիչի մեջ, որտեղ ներկը տաքանալով մինչև 70-90 °C, այնու-
հետև 2-4 ՄՊա ճնշման տակ (5) փողրակով և (3) փոշեցրիչով դուրս է 
նետվում: Այդ ժամանակ ճնշումը օդի մեջ ընկնում է մինչև մթնոլորտային 
ճնշումը, ինչի արդյունքում գոյանում է գոլորշու լուծույթ ամպի տեսքով: 
Ատամնավոր (6) պոմպի շնորհիվ չօգտագործված ներկը ցիրկուլյացիա է 
կատարում փողրակների մեջ: Առանց օդի ներկափոշեցրման կորուստնե-
րը ցածր են (20-25 %), ներկածածկումը ստացվում է առանց գոլորշու, 
հարթ և փայլուն, ինչպես նաև բարձրանում է աշխատանքի սանիտարա-
հիգիենիկ վիճակը:  
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Փոշիացման որակը կախված է ներկը լուծիչով բացելու ճշտությունից 
և օգտագործվող ճնշումից: 

Թանձր ներկը ստիպում է մեծացնել ճնշումը. դա առաջ է բերում լուծիչի 
արագ գոլորշիացում, և ներկը նստում է մակերևույթի վրա մածուցիկ վիճա-
կում, բծերով: Բացի դրանից, անչափ մեծ ճնշումն ընդհատում է ներկի շիթը 
և կատարում է չափազանց մանր փոշիացում: Անբավարար ճնշման դեպ-
քում, ընդհակառակը, առաջանում է խոշոր փոշիացում, և ներկվող մակե-
րևույթի վրա առաջանում են կաթոցներ: Ներկելու ժամանակ փոշարարի 
շարժումը պետք է լինի հանգիստ և հավասար: Չի կարելի ձեռքով արտա-
գծել կորեր, ձեռքը քաշելով ներկվող մակերևույթից ներկի յուրաքանչյուր 
շերտի վերջում, փոշարարը պետք է պահել ուղղահայաց և տեղաշարժել այն 
թափքի պանելին զուգահեռ: Տարածությունը փոշարարի գլխիկից միջև 
ներկվող մակերևույթը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 150-200 մմ: 

Գոյություն ունի նաև ներկման ընկղմելու (սուզելու) միջոցով մեթոդ: 
Այս դեպքում ներկվող շինվածքն իջեցվում է ներկանյութով լցված վան-
նայի մեջ, որոշ ժամանակ պահելուց հետո հանում և ուղարկում են չո-
րացման:  

Չորացում ներկածածկումից հետո: Գոյություն ունեն բնական և ար-
հեստական եղանակով չորացման մեթոդներ: 

Բնական չարացումը կատարվում է նիտրոլաքերով ներկելու դեպ-
քում 18-20°C ջերմաստիճանում 1-5 օրվա ընթացքում, կախված ներկի տե-
սակից, իսկ սինթետիկ ներկերն այս մեթոդով չեն չորանում:  

Ավելի արդյունավետ է արհեստական չորացման մեթոդը, որի չորաց-
ման տևողությունը 1-2 ժամ է. դա կատարվում է հատուկ խցում բարձր 
ջերմաստիճանի տակ, այս մեթոդը կիրառվում է սինթետիկ էմալներով 
ներկելու ժամանակ: 

Վերջին ժամանակներս օգտագործվում են ավտոմոբիլների այնպիսի 
ներկանյութեր, որոնք բնական պայմաններում արագ չորանում են: 

Վերջնական ներկված և չորացված մակերևույթը ողորկում են հա-
տուկ փայլեցնող նյութով և ողորկում ջրով, որպեսզի լաքաներկի վերջնա-
ծածկին տրվի փայլ: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ 

 

 1. Ներկայացրե՛ք նորոգման ձեռնարկությունում ավտոմոբիլների 
զելման և փորձարկման կարգը: 

2. Բացատրե՛ք ավտոմոբիլների փորձարկման կանոնակարգը՝ 
պտտվող թմբուկներով ստենդի վրա: 

3. Բացատրե՛ք պարապ ընթացքում ավտոմոբիլների փորձարկման 
կարգը: 

4. Նկարագրե՛ք ավտոմոբիլների փորձարկումը և զելումը վազքի ըն-
թացքում, որը կատարվում է հատուկ վարժահրապարակում: 

5. Ո՞ր դեպքում է պետք դադարեցնել ավտոմոբիլի զելումը: 

6. Ի՞նչ կարգով պետք է վերացնել ավտոմոբիլի զելման ժամանակ 
նկատված անսարքությունները: 

7. Ավարտելով հիմնական նորոգումը՝ ձեռնարկության կողմից նո-
րոգված ավտոմոբիլի հետ ի՞նչ փաստաթղթեր են կցվում: 

8. Ի՞նչ նշումներ են կատարվում նորոգված ավտոմոբիլի և իր շարժի-
չի անձնագրի մեջ: 

9. Ի՞նչ կարգով է կատարվում ավտոմոբիլի զելումը շահագործման 
սկզբի 1000 կմ վազքի դեպքում: 

10. Ի՞նչ ներկեր են օգտագործվում ավտոմոբիլի ներկման համար: 

11. Ի՞նչ մեթոդներով են կատարվում ներկվող մակերևույթների մե-
խանիկական մաքրումը: 

12. Ներկվող մակերևույթների մածիկապատման և նախաներկման 
կարգը: 

13. Ներկվող մակերևույթների մածիկապատման, չորացման և 
հղկման կարգը: 

14. Բացատրե՛ք ավտոմոբիլների վերջնական ներկման և չորացման 
տեխնոլոգիական գործընթացների կատարման կարգը և մեթոդները: 
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ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ 

 
ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՈՂ 

ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1.ԱՐԳԵԼԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՂԵԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆԵՐՆ ՈՒ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ 
ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՈՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

1.1 . Արգելակային համակարգի անսարքություններն ու պայմանները 
 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի 
հունիսի 28-ի N 995-Ն և 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1798-Ն որո-
շումների համաձայն մշակվել է հատուկ ցանկ (հավելված N 2), որտեղ 
թվարկված են տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող ան-
սարքություներն ու պայմանները:  

Արգելակային համակարգերի անսարքությունների դեպքում արգել-
վում է տրանսպորտային միջոցը շահագործել: 

Անվտանգ երթևեկության ապահովման հարցում առանձնապես կա-
րևոր նշանակություն ունի տրանսպորտային միջոցի արգելակման և վա-
րելիության հնարավորությունների ճիշտ գնահատումն ամենատարբեր 
պայմաններում, որոնք վարորդի աշխատանքի ժամանակ հաճախ փոխ-
վում են: Այս կարևոր հանգամանքների փոքր ինչ թերագնահատումը 
ամենափորձված վարորդներին անգամ ճանապարհատրանսպորտային 
վթարի է հասցնում: Չպետք է մոռանալ, որ տրանսպորտային միջոցի ար-
գելակման ուղին միանգամայն տարբեր է նրա դատարկ և լրիվ բեռնա-
վորման ժամանակ, որտեղ իներցիոն ուժերը մեծ դեր են խաղում: Տրանս-
պորտային միջոցի արագությունից կախված՝ իներցիոն ուժերը ինտենսիվ 
կերպով աճում են, որոնք զգալիորեն մեծացնում են տրանսպորտային 
միջոցի արգելակման ուղին: Վարորդը միշտ պետք է հիշի, որ տրանս-
պորտային միջոցի արգելակման հնարավորություններն անմիջականո-
րեն կախված են ճանապարհի ծածկույթի տեսակից և դրա կցման գոր-
ծակցից: Անհրաժեշտ է հիշել, որ կցման գործակիցը նույն ճանապարհի 
համար հաճախ փոխվում է, կախված ծածկույթի առկա վիճակից: 

Տրանսպորտային միջոցի արդյունավետ արգելակման հարցում կա-
րևոր նշանակություն ունեն ավտոմոբիլի արգելակների արգելող հնարա-
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վորությունները, նրանց որակը և սարքինությունը: Որքան հուսալի և 
լավն են դրանք, այնքան ավելի արագ կարելի է կանգնեցնել ավտոմոբիլը:  

Արգելակում հասկացությունն առօրյայում սովորաբար օգտագործ-
վում է երկու իմաստով. 

1. Աշխատանքային արգելակում, երբ վարորդը դանդաղորեն արգե-
լակում է ավտոմոբիլը, սահուն կերպով կանխամտածված  կանգ-
նելու համար: 

2. Արտակարգ (վթարային) արգելակում, երբ վարորդը մոտ տարա-
ծության վրա հանկարծակի վտանգ հայտնաբերելիս արագորեն 
տրանսպորտային միջոցն արգելակում է, ճանապարհային պա-
տահարից խուսափելու համար: 

Արգելակման ուղին այն տարածությունն է, որն ավտոմոբիլն անց-
նում է արգելակման սկզբից մինչև նրա լրիվ կանգը: 

Կանգառման ուղին վարորդի կողմից վտանգի հայտնաբերումից մին-
չև ավտոմոբիլի լրիվ կանգն անցած ճանապարհն է: 

Տրանսպորտային միջոցի կանգառման ուղին բաղկացած է հետևյալ 
տարրերից. վարորդի պատասխան ռեակցիայի ժամանակամիջոցում ավ-
տոմոբիլի անցած տարածությունից, արգելակման ոտնակին սեղմելուց 
մինչև մեխանիզմի գործելու ժամանակամիջոցում անցած տարածությու-
նից և արգելակման մեխանիզմի անմիջական գործողության ժամանակ 
տրանսպորտային միջոցի՝ մինչև լրիվ կանգն անցած տարածությունից 
(արգելակման ուղուց): 

ա) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե 
ճանապարհային փորձարկումների ժամանակ չեն ապահովում բանվո-
րական արգելակային համակարգով արգելակման արդյունավետության 
հետևյալ նորմերը. 

 Միայնակ տրանսպորտա-
յին միջոցներ 

Ավտոգնացներ, որոնցում որպես 
քարշակ են հանդիսանում 

Տրանսպորտային 
 միջոցի տեսակը 

Արգելակ-
ման ուղին 
(մ), ոչ 
ավելի 

Կայունաց-
ման դանդա-
ղեցումը 
(մ/վ2), ոչ պա-
կաս 

Արգելակման 
ուղին (մ), ոչ 
ավելի 

Կայունացման 
դանդաղեցումը 
(մ/վ2), ոչ պակաս 

Թեթև մարդատար     
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ավտոմոբիլներ և 
բեռներ փոխադրելու 
համար նա-
խատեսված դրանց 
մոդիֆիկացիաներ 

 
 

12,2(14,5) 

 
 

6,8(6,1) 

 
 

13,6(14,5) 

 
 

5,9(6,1) 

Մինչև 5 տ ներառյալ 
թույլատրելի առա-
վելագույն զանգված 
ունեցող ավտոբուս-
ներ  

 
 
 

13,6(18,7) 

 
 
 

6,8(5,5) 

 
 
 

15,2(18,7) 

 
 
 

5,7(5,5) 

Նույնը՝ 5 տ ավելի 16,8 (19,9) 5,7( 5) 18,4 (19,9) 5,5 (5) 
Մինչև 3,5 տ ներառ-
յալ թույլատրելի 
առավելագույն 
զանգված ունեցող 
բեռնատար ավտո-
մոբիլներ 

 
 
 

15,1( 19) 

 
 
 

5,7(5,4) 

 
 
 

17,7 (22,7) 

 
 
 

4,6 (4,7) 

Նույնը՝ 3,5տ մինչև 
12 տ ներառյալ 

 
17,3 (18,4) 

 
5,7 (5,7) 

 
18,8( 22,1) 

 
5,5( 4,9) 

Նույնը՝ 12 տ ավելի 16 (17,7) 6,2 (6,1) 18,4 (21,9) 5,5 (5) 
Երկանիվ մոտո-
ցիկլետներ և մո-
պեդներ 

 
7,5( 7,5) 

 
5,5 (5,5) 

 
- 

 
- 

Կողային կցորդով 
մոտոցիկլետներ 

 
8,2( 8,2) 

 
5( 5) 

 
- 

 
- 

Փորձարկումներն անցկացվում են հարթ, չոր, մաքուր, ցեմենտբետո-
նե կամ ասֆալտբետոնե ծածկույթով ճանապարհի հորիզոնական հատ-
վածում,ապահովելով արագությունն արգելակման սկզբում 40կմ/ժ ավ-
տոմոբիլների, ավտոբուսների և ավտոգնացքների համար ու 30 կմ/ժ մո-
տոցիկլետների և մոպեդների համար: Տրանսպորտային միջոցները փոր-
ձարկվում են լիցքավորված և լրակազմված վիճակում, վարորդի կողմից 
բանվորական արգելակային համակարգի կառավարման օրգանին մեկ-
անգամյա ազդման միջոցով: 

բ) Արգելակային համակարգի անսարքությունների հայտնաբերումը 
վահանակային (ստենդային) փորձարկումների ժամանակ: 

Հոլովակային ստենդի վրա փորձարկման ժամանակ ստուգվում են՝ 

- տրանսպորտային միջոցի արգելակման արդյունավոտությունը և 
կայունությունը, 
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- անիվների արգելակային անհավասարաչափության գործակիցը, 

- կայանման արգելակային համակարգի տեսակարար արգելակման 
ուժը, 

- բանվորական արգելակային համակարգի գործարկման ժամանակը, 

- օժանդակ արգելակային համակարգի աշխատունակությունը: 

ՀՀ կառավարության որոշման մեջ ներկայացված են արատաորոշ-
ման սարքեր և դրանց շնորհիվ ստուգվող պարամետրերն ու  չափման 
սահմանները:  

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումը կարգելվի, եթե վահա-
նակային (ստենդային) փորձարկումների ժամանակ չեն ապահովվում 
արգելակման հետևյալ նորմերը. 

N/N 
ը/կ 

 
Սարքավորման տեսակը 

Տեխնիկական բնութագիրը 
Վերահսկվող 
(ստուգվող) 

պարամետրերը 

չափման 
սահմանը 

Առավելա-
գույն սխա-

լանքը 
1 2 3 4 5 

Արգելակային համակարգի տեխնիկական արատորոշման պարտադիր միջոցները 
1 Հոլովակային ստենդ՝ թե-

թև մարդատար ավտոմո-
բիլների, միկրոավտո-
բուսների և փոքրատոն-
նաժ բեռնատար ավտո-
մոբիլների արգելակային 
համակարգի ստուգման 
համար, որոնց սռնու վրա 
ընկնող առավելագույն 
զանգվածը չի գերազան-
ցում 1000 կգ-ը 

արգելակման ուժերը 0-6.0 կՆ 5% 
կառավարման օրգա-
նի վրա գործադրվող 
ուժը 

300-700 Ն 5% 

արգելակային հա-
մակարգի գործարկ-
ման ժամանակը 

 
0.4-2.0 վ 

 
+/-0.03 վ 

տրանսպորտային 
միջոցի զանգվածը 

600-4000 կգ 2% 

2 Հոլովակային ստենդ՝ 
բեռնատար ավտոմոբիլնե-
րի և ավտոբուսների ար-
գելակային համակարգի 
ստուգման համար, որոնց 
սռնու վրա ընկնող առա-
վելագույն զանգվածը չի 
գերազանցում 13000 կգ-ը 

արգելակման   
ուժերը 

0-40 կՆ 5% 

կառավարման օրգա-
նի վրա գործադրվող 
ուժը 

300-700 Ն 5% 

արգելակային հա-
մակարգի գործարկ-
ման ժամանակը  

0.4-2.0 վ +/-0.03 վ 

տրանսպորտային 
միջոցի զանգվածը 

1500-13000 
կգ 

2% 

3 Ունիվերսալ հոլովակային արգելակման ուժերը 0-40 կՆ 5% 
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ստենդ՝ թեթև մարդատար 
և բեռնատար ավտոմոբիլ-
ների ու ավտոբուսների 
արգելակային համակար-
գի ստուգման համար, 
որոնց սռնու վրա  ընկնող 
առավելագույն զանգվածը 
չի գերազանցում 13000 կգ-
ը (օգտագործվում է սույն 
ցանկի 1-ին և 2-րդ կետե-
րում նշված ստենդների և 
4-րդ կետում նշված սարքի 
փոխարենը) 

կառավարման օրգա-
նի վրա գործադրվող 
ուժը 

300-700 Ն 5% 

արգելակային հա-
մակարգի գործարկ-
ման ժամանակը 

0.4-2.0 վ +/-0.03 վ 

տրանսպորտային 
միջոցի զանգվածը 

600-13000 
կգ 

2% 

4 Ճանապարհային պայ-
մաններում տրանսպոր-
տային միջոցների ար-
գելակային համակարգի 
ստուգման սարք (օգտա-
գործվում է սույն ցանկի 
1-ին,2-րդ և 3-րդ կետե-
րում նշված հոլովակային 
ստենդների փոխարեն) 

դանդաղեցումը և 
կայունացված դանդա-
ղեցման հաշվարկը 

0.4-8 մ/վ2 4% 

Արգելակման ճանա-
պարհը 

9-30 մ 5% 

արգելակային հա-
մակարգի գործարկ-
ման ժամանակը 

 
0.2-2վ 

 
+/-0.03վ 

կառավարման օրգա-
նի վրա գործադրվող 
ուժը 

400-750 Ն 5% 

տրանսպորտային մի-
ջոցի շարժման արա-
գությունը 

2.6 կմ/ժ +/-1 կմ/ժ 

5 Դանդաղաչափիչ՝ 
տրանսպորտային միջո-
ցի դանդաղեցման չափիչ 
(օգտագործվում է միայն 
օժանդակ արգելակման 
համակարգի ստուգման 
համար՝ սույն ցանկի 4-րդ 
կետում նշված սարքի 
բացակայության դեպ-
քում) 

օժանդակ արգելա-
կային համակարգով 
տրանսպորտային 
միջոցի արգելակման 
ժամանակ կայունաց-
ված դանդաղեցումը 

0.4-1 մ/վ2 

և ավտո-
մատ տար-
բեր արա-

գություններ 

5% 
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Հոլովակային ստենդի վրա ավտոմոբիլների արգելակման համակար-
գի ստուգման և արատորոշման օրինակներ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ա. Արգելակային համակարգերի ստուգման մնայուն  
ունիվերսալ ստենդ 

 

 

 

 

 

 

 

 

բ. Հոլովակային ստենդ անալոգային էկրանով        գ. բեռնատար ավտոքարշակի     
արգելակային համակարգի                                                              ստուգում 

 

Բանվորական և կայանման արգելակային համակարգերի արգելակ-
ման ուժերի վերահսկվող պարամետրերի մեծությունները պատկերվում է 
անալոգային էկրանի վրա: Աջ և ձախ անիվների տվյալները՝ առանձին-
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առանձին: Անիվների արգելակային ուժերի անհավասարաչափության 
գործակիցը չպետք է գերազանցի 20 %-ից: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

դ. թեթև մարդատար ավտոմոբիլի արգելակային 
համակարգի ստուգում 

 

գ) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումը կարգելվի, եթե խախտ-
ված է արգելակային հաղորդակի հերմետիկությունը: 

Արգելակային հիդրավլիկ հաղորդակում ի հայտ են գալիս հետևյալ 
արատները՝ հեղուկի արտահոս անվային արգելակային գլանների ինք-
նախտացնող օղակներից (հազվադեպ՝ փողրակներից), արգելակային հե-
ղուկի մակարդակի ցածրացում գլխավոր արգելակային գլանի ռեզեր-
վուարում, անվային արգելակային գլանների ռետինե ինքնախտացող 
օղակների ուռչելը և արգելակի ոտնակի ազատ ընթացքի մեծացում: Հե-
ղուկի արտահոսը և դրա մակարդակի ցածրացումը հանգեցնում են օդի 
ներթափանցմանը հաղորդակի համակարգում, որը դրսևորվում է ոտնա-
կի «թաղվելով»: Ըստ որում, արգելակները սկսում են գործել ոտնակը մի 
քանի անգամ սեղմելուց հետո: Ինքնախտացող օղակների ուռչելը հան-
գեցնում է արգելակների լռվելուն: 

Ոտնակի ազատ ընթացքը կարող է նորմայից մեծ լինել՝ բացակները 
կոճղակների մակարդակների և արգելակային թմբուկի միջև ու մխոցա-
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կոթի և գլխավոր արգելակային գլանի մխոցի միջև մեծանալու, ինչպես 
նաև համակարգում ավելցուկային ճնշումը փոքրանալու պատճառով. 
վերջինս տեղի է ունենում գլխավոր արգելակային գլանի մխոցի փականի 
և հետադարձ զսպանակի անսարքության ու գլխավոր արգելակային գլա-
նի ռեզերվուարում արգելակային հեղուկի մակարդակը ցածր լինելու հե-
տևանքով: 

դ) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումը կարգելվի, եթե չի 
գործում պնևմատիկ կամ պնևմահիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի 
ճնշաչափը: 

Շարժիչը չգործարկված վիճակում, պնևմատիկ և պնևմահիդրավլիկ 
արգելակային հաղորդակները լրիվ գործի դրվելուց հետո, 15 րոպեի ըն-
թացքում, դրանց հերմետիկության խախտման հետևանքով, առաջանում 
է օդի ճնշման անկում, ավելի քան 0.05 ՄՊա (0.5կգու/սմ2 ) չափով:  

Պնևմատիկ հաղորդակի անսարքություններն են՝ օդի հոսակորուստը 
համակարգի ոչ կիպ միացումներից և նրա ճնշման անկումը սահմանված 
նորմայի համեմատ. անբավարար ճնշումը համակարգում՝ կոմպրեսորա-
յին կայանքի անսարքության հետևանքով. ինքնին արգելակում ընթացքի 
ժամանակ, վարման կամ ճնշման կարգավորիչի ոչ կիպ նստելու հե-
տևանքով: 

ե) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե կա-
յանման արգելակային համակարգը ստանդարտով սահմանված թեքու-
թյան վրա չի ապահովում անշարժ վիճակ՝ 

- մինչը 16% (ներառյալ)՝ լրիվ բեռնված տրանսպորտային միջոցնե-
րի համար: 

- մինչև 23% (ներառյալ)՝ լիցքավորված և լրակազմված վիճակում 
թեթև մարդատար ավտոմոբիլների ու ավտոբուսների համար 

- մինչև 31% (ներառյալ)՝ լիցքավորված և լրակազմված վիճակում 
բեռնատար ավտոմոբիլների և ավտոգնացքների համար: 

Կայանման արգելակային համակարգի փորձարկման ժամանակ 
շարժիչը պետք է շարժահաղորդակից անջատված լինի: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ 
 

1. Բացատրել տրանսպորտային միջոցների արգելակային համա-
կարգի փորձարկման նպատակը: 

2. Բացատրել արդյունավետ արգելակման ուղու էությունը: 

3. Բացատրել ճանապարհային փորձարկումների ժամանակ ավտո-
մոբիլների բանվորական, արգելակային համակարգի ստուգման կարգը: 

4. Բացատրել հոլովակային ստենդի վրա արգելակային համակարգի 
ստուգման գործընթացը: 

5. Բացատրել պնևմատիկ արգելակային հաղորդակի ճնշաչափի դե-
րը և նշանակությունը: 

6. Ինչպե՞ս կարելի է ստուգել հիդրավլիկ արգելակային հաղորդակի 
հերմետիկությունը: 

7. Թվարկել արգեկակային համակարգերի բնորոշ անսարքությունները: 

8. Բացատրել կոմպրեսորի դերը պնևմատիկ արգելակային համա-
կարգում: 

9. Բացատրել կայանման արգելակային համակարգի դերը և նշանա-
կությունը: 

10. Արդյո՞ք անհրաժեշտ է կայանման արգելակային համակարգի 
փորձարկման ժամանակ շարժիչը անջատել շարժահաղորդակից: 

11. Բացատրել կայանման արգելակային լծակի սևեռման դերը: 

12. Նկարագրել թեթև մարդատար ավտոմոբիլի կայանման արգելա-
կային համակարգի ստուգման կարգը թեք հարթության վրա: 

13. Նկարագրել Գազել 3221 մակնիշի միկրոավտոբուսի կայանման 
արգելակային համակարգի ստուգման կարգը թեք հարթության վրա: 

14. Նկարագրել ԿամԱԶ 5370 մակնիշի բեռնատար ավտոմոբիլի կա-
յանման արգելակային համակարգի ստուգման կարգը թեք հարթության 
վրա, երբ ավտոմոբիլը բեռնված է 8տ բեռով: 

 
 
 
 



 
 

143 
 

Առաջադրանք 
 

Ի՞նչ թեքության վրա պետք է ստուգել նշված ավտոմոբիլների կայան-
ման արգելակային համակարգերը: 

- ՎԱԶ 2107 - ավտոմոբիլը տեղափոխում է 4 ուղևոր: 

- Գազել – միկրոավտոբուսով տեղափոխվում է 13 ուղևոր: 

- Մազ 5549 - ինքնաթափով տեղափոխվում է 8 տ ավազ: 

- ԿամԱԶ 5411 – ինքնաթափը դատարկ վիճակում է: 

- Օպել – վեկտրա – թեթև մարդատար մեքենայում միայն վարորդն է: 
 

1.2 Տրանսպորտային միջոցների ղեկային կառավարման համակարգի 
անսարքություններն ու պայմանները 

 

Ղեկային կառավարման անսարքությունները բնութագրվում են` ղե-
կային մեխանիզմի, ձգաձողերի և լծակների գնդային լծորդումների մեծ 
մաշվածքով, մեքենամասերի ամրակումների թուլացմամբ, նաև որդնա-
կային զույգի փշրամաշումով և ոչ ճիշտ կարգավորմամբ  (մեքենամասե-
րի չափից ավելի ձգմամբ): 

Նշված անսարքությունների հետևանքով, նաև սռնացցային միացում-
ների մաշվածքի և անիվների առանցքակալների ձգվածքի թուլացման հե-
տևանքով մեծանում է ղեկանիվի ազատ ընթացքը (գումարային խաղաց-
քը) և աճում է ղեկի դարձի ժամանակ դրա անվահեցին գործադրվող ճիգը: 

Ղեկային մեխանիզմի մեքենամասերի մեծ մաշվածքի և որդնակի 
փշրամաշման պատճառով վերջինս երբեմն լռվում է (սեպվում է): 

Ղեկանվի ազատ ընթացքի և նրա դարձի համար պահանջվող ճիգի 
մեծացումը վատացնում է ավտոմոբիլի վարումը և հոգնեցնում ավտովա-
րորդին, ինչի հետևանքով ընկնում է շարժման անվտանգությունը: 

Գումարային խաղացքի չափը կարելի է ստուգել պարզագույն խա-
ղացքաչափիչ սարքով կամ ժամանակակից էլեկտրոնային սարքով: 

ՈՒսումնասիրենք ղեկանիվի գումարային խաղացքի ստուգման գործ-
ընթացը՝ պարզագույն խաղացքաչափի օգնությամբ: 
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Առջևի անիվները տեղակայվում են ավտոմոբիլի ուղղագիծ շարժմա-
նը համապատասխանող դիրքում: Խաղաչափի սանդղակն ամրացնում են 
ղեկային սյան պատյանի վրա՝ ղեկանիվի տակ: Խաղաչափի սլաքը 
զսպանակող սեղմիչով ամրացնում են ղեկանիվի անվահեցի կամ անվա-
ճաղի վրա: Ղեկանիվը պտտում են մինչև առջևի անիվների շրջադարձի 
սկիզբը և սանդղակի վերատեղակայումով նրա զրոյական բաժանքը տե-
ղակայում են սլաքի դիմաց: 

Ղեկանիվը պտտում են հակառակ ուղղությամբ մինչև առջևի անիվ-
ների շրջադարձի սկիզբը և ըստ սանդղակի որոշում ղեկանիվի ազատ ըն-
թացքի մեծությունը, աստիճաններով: 

Ղեկանիվի ազատ ընթացքը կարող է մեծանալ հետևյալ պատճառնե-
րով՝ առջևի անիվների առանցքակալներում և սռնացցերի վռաններում 
բացակների մեծացման, ձգաձողերի հոդակապային միացումները մաշվե-
լու, ձգաձողերի ծայրապանակների զսպանակները կոտրվելու. ղեկային 
մեխանիզմի, ղեկային արորիկի և շրջադարձային լծակների ամրացում-
ների թուլացման որդնակի առանցքակալներում, ինչպես նաև որդնակի և 
հոլովակի միջև բացակը մեծանալու. ղեկային մեխանիզմի հիդրավլիկ 
ուժեղարարի շրջանառություն կատարող գնդիկներն ու գնդիկային մանե-
կը մաշվելու, ինչպես նաև հիդրավլիկ ուժեղարարով հանդերձված ղեկա-
յին վարման հաղորդակի կարդանային փոխանցման հոդակապային 
միացումները մաշվելու հետևանքով: 

 

Ղեկային անիվի խաղացքի ստուգումը խաղաչափի օգնությամբ 
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Տրանսպորտային միջոցների արատորոշման կետերում ղեկային 
վարման գումարային խաղացքը ճշգրիտ ստուգվում է հետևյալ հատուկ 
էլեկտրոնային սարքերի օգնությամբ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ղեկային վարման գումարային խաղացքի մեծությունը չափող սարք 
 

Վերը նշված սարքերի բացակայության դեպքում ղեկանիվի ազատ 
ընթացքը կարելի է չափել ղեկանիվի ազատ շարժման աղեղի մեծությամբ, 
որը պետք է կազմի ղեկանիվի շրջանագծի մոտավոր 1/14 մասը: Այն կա-
րելի է որոշել հետևյալ բանաձևով՝ ազատ ընթացքը հավասար է Dx3, 
14/14 սմ, որտեղ D-ն ղեկանիվի տրամագիծն է (սմ): 

Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝ 

1) ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խաղացքը գե-
րազանցում է հետևյալ ցուցանիշները. 

ա. 10 աստիճան թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և դրանց բազայի 
պատրաստված բեռնատար ավտոմոբիլների և ավտոբուսների մոտ, 

բ. 20 աստիճան ավտոբուսների մոտ, 
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գ. 25 աստիճան բեռնատար ավտոմոբիլների մոտ: 

2) Առկա են մեքենամասերի ու հանգույցների կառուցվածքով չնա-
խատեսված տեղաշարժեր կամ պարուրակային միացումները ձգված 
կամ սահմանված ձևով սևեռված չեն, անսարք է ղեկասյունակի դիրքի 
սևեռիչ սարքավորումը. 

3) անսարք է կամ բացակայում է կառուցվածքով նախատեսված ղե-
կային կառավարման ուժեղարարը: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 
 

1. Նկարագրել ղեկային կառավարման համակարգի գումարային խա-
ղացքի էությունը: 

2. Թույլատրվո՞ւմ է կառուցվածքային փոփոխություն կատարել ղե-
կային կառավարման համակարգի հանգույցներում: 

3. Ինչպե՞ ս կարելի է ստուգել ղեկանիվի ազատ ընթացքի մեծությունը: 
 

Առաջադրանք 
 

Նշել ավտոմոբիլների ղեկային կառավարման համակարգի գումա-
րային խաղացքի թույլատրելի սահմանները. 

 
հ/հ Ավտոմոբիլների տեսակները Խաղացքի թույլատրելի 

չափը 
ա) ԿամԱԶ 5411 ինքնաթափ  
բ) Վազ 2115 թեթևմադատար  
գ) Մերսեդես-բենց միկրոավտոբուս  
դ) Բոգդան ավտոբուս  
ե) Զիլ 130 բեռնատար  
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 2. ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ 
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ 
ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՈՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

2.1. Արտաքին լուսային սարքերի հնարավոր անսարքությունները 
 

Լուսավորության սարքերի բնորոշ անսարքություններն են՝ լույսի 
բացակայությամբ (սնման աղբյուրների սարքինության դեպքում) լապ-
տերներում, ենթալապտերներում, հետևի լամպերում և պլաֆոններում, 
որոնց պատճառը կարող է լինել լամպերի պարույրների այրվելը: 

Լապտերները և ենթալապտերները կարող են չլուսավորվել նաև փո-
խարկիչների անսարքությունների հետևանքով: Եթե սարքին չէ կենտրո-
նական փոխարկիչը, կարող է չլուսավորվել նաև հետևի լամպը: Կանգ-
ազդանշանի չաշխատելու պատճառը կարող է դառնալ հիդրավլիկ միաց-
ման ցուցիչի անսարքությունը կամ հաղորդալարերի անջատվելը, իսկ 
լուսավորվածության ամբողջ համակարգի չաշխատելու պատճառ կարող 
է դառնալ շղթայում կամ լուսավորության սարքերում առաջացող կարճ 
միակցումը: 

Բացի դրանից, լապտերների համար լուրջ անսարքություն է ավտո-
մոբիլի վրա դրանց դիրքի կարգավորման խախտվելը, ինչից կախված է 
ճանապարհի լուսավորման ինտենսիվությունը, խոչընդոտների լուսա-
վորվածությունը և շարժման անվտանգությունը: 

Լուսավորության համակարգի տեխնիկական սպասարկման աշխա-
տանքների ծավալի մեջ մտնում են՝ լուսավորության լամպերի և հաղոր-
դագծի վիճակի ստուգում. անսարք լամպերի փոխում. հաղորդալարերի 
մեկուսիչի վնասվածքների վերացում. դրանց ամրակման զննում. ռետինե 
վռանների անվնասության ստուգում այն տեղերում, որտեղ հաղորդալա-
րերն անցնում են թափքի մետաղյա մեքենամասերի անցքերի միջով և 
լապտերների տեղակայման պարբերաբար կարգավորում: Այն ավտոմո-
բիլները, որոնց լապտերները չեն ապահովում ճանապարհի լուսավորու-
մը 30 մ հեռավորության վրա՝ մոտակա լույսից օգտվելիս և 100 մ՝ հեռա-
հար լույսերից օգտվելիս շահագործման չեն թույլատրվում: 
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Առջևի գաբարիտային լույսերի գույնը պետք է սպիտակ լինի, իսկ հե-
տևինը՝ կարմիր: Առջևի, հետևի ու կողմնային շրջադարձերի ցուցիչների 
գույնը պետք է լինի նարնջագույն, բացառությամբ այն տրանսպորտային 
միջոցների, որոնց ցուցիչները տեղադրված են գաբարիտային լույսերի 
հետ: Առջևի լուսարտացոլիչների գույնը պետք է լինի սպիտակ, կողմնա-
յիններինը՝ նարնջագույն, հետևիններինը՝ կարմիր: 

Արգելվում է լրացուցիչ լապտերներ կամ լուսարձակներ դնել ավտոմո-
բիլների վրա, որոնք կարող են կուրացնել հանդիպակաց ուղղությամբ շարժ-
վող տրանսպորտային միջոցների վարորդներին: Բարձր արագություննե-
րով շարժվելու համար նախատեսված ավտոմոբիլների վրա (օրինակ՝ հա-
տուկ ծառայության, հակահրդեհային, շտապ օգնության ավտոմոբիլներ և 
այլն) կարող են տեղադրվել հատուկ լուսարձակներ: Արգելվում է հակամա-
ռախուղային լապտերների փոխարեն դնել ավտոմոբիլի լապտերներ: 

Խստորեն արգելվում է տրանսպորտային միջոցների առջևի մասում 
տեղադրել կարմիր գույնի լապտերներ կամ հետևի կողմից՝ սպիտակ գույնի 
լապտերներ, որոնք թյուրիմացության մեջ կարող են գցել ինչպես հանդիպա-
կաց, այնպես էլ հետևից ընթացող տրանսպորտային միջոցի վարորդին: 

Կարմիր, կապույտ, դեղին (նարնջագույն) կամ լուսնասպիտակ առ-
կայծող փարոսիկներով կահավորման ենթակա տրանսպորտային միջոց-
ների ցանկը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-
թյունը: 

Օրինակ՝ կապույտ առկայծող փարոսիկներով կահավորվում են ՀՀ 
կառավարությանն առընթեր, ոստիկանության, պաշտպանության նախա-
րարության, շտապ բուժօգնության, վթարային-փրկարարական և այլ 
տրանսպորտային միջոցները: 

Լուսնասպիտակ առկայծող փարոսիկներով կահավորվում են փոս-
տային կապի կամ ինկասացիայի գործունեություն իրականացնող 
տրանսպորտային միջոցները: 
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2.2. Լապտերների ստուգումը և կարգավորումը 
 

Ավտոմոբիլների շահագործումն արգելվում է, եթե լապտերների հեռա-
հար և մոտակա լույսերի կարգավորումը չի համապատասխանում ստան-
դարտներին: 

Յուրաքանչյուր մակնիշի ավտոմոբիլ ունի իր լապտերների կարգա-
վորման առանձնահատկությունները: 

Լապտերները տեղակայում, ստուգում և կարգավորում են ավտոմոբիլ-
ների տեխնիկական սպասարկման կայաններում հատուկ օպտիկական 
սարքերի կամ պատին ամրացվող (շարժական) էկրանի օգնությամբ: 

Լապտերների ստուգումը և կարգավորումը հատուկ էկրանի օգնու-
թյամբ կատարվում է հետևյալ կերպ. պատրաստում են 2.5x1,5 մ չափերով 
սպիտակ էկրան, որը պետք է ունենա սպիտակ փոքր անհարթայնու-
թյուններով մակերես: 

Ավտոմոբիլը կանգնեցնում են հարթ հորիզոնական հարթության վրա 
այնպես, որպեսզի նրա երկայնական առանցքն ուղղված լինի էկրանին 
ուղղահայաց, որից հետո աջ ու ձախ լապտերները ստուգվում են առան-
ձին-առանձին (ստուգման ժամանակ լապտերներից մեկը ծածկվում է): 

Նախապես ավտոմոբիլի դողերում օդի ճնշումը կարգավորում են, 
իսկ թեթև մարդատար ավտոմոբիլում ղեկի մոտ պետք է գտնվի վարորդը 
կամ վարորդի տեղը տեղադրել 75 կգ քաշ ունեցող բեռ: 

Էկրանի վրա կատարվող գծանշումները կատարվում են՝ ելնելով 
տվյալ ավտոմոբիլի տեխնիկական տվյալներից: 

Լավ տեսանելիության համար էկրանը պետք է գտնվի մթության մեջ: 

Օրինակ՝  

Ուսումնասիրենք ՎԱԶ 2101 և ՎԱԶ 2106 մակնիշի թեթև մարդատար 
ավտոմոբիլների լապտերների ստուգումը և կարգավորումը:  
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Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի լապտերների ստուգումը և կարգավորումը 

 

Ավտոմոբիլը կանգնեցնում են հարթ հորիզինական հարթության վրա 
(նկար ա), ուղղահայաց էկրանից 5 մետր հեռավորության վրա: Էկրանի 
վրա անհրաժեշտ է գծել երկու ուղղահայաց A և B առանցքներ՝ 1180 մմ 
հեռավորությամբ, ինչը համապատասխանում է ավտոմեքենայի լապ-
տերների կենտրոնների միջև հեռավորությանը: 

Գծել սիմետրիայի Օ կենտրոնը, այնուհետև տանել h-չափով բարձր 
հորիզոնական 1 առանցքը, որի չափը հավասար է լապտերների բարձ-
րության չափին՝ հատակի նկատմամբ:  

1 առանցքից 100 մմ ցած տանում ենք 2 հորիզոնական գիծ, դրա A և B 
առանցքների հատման կետերից տանում ենք դեպի աջ վերևի ուղղու-
թյամբ 15 0-ի գծեր: Վառելով լապտերների մոտակա լույսերը, հերթով փա-
կելով լապտերները, սկզբից ստուգել աջ լապտերը հետո՝ ձախը: Կարգա-
վորման ժամանակ անհրաժեշտ է, որ լապտերի լույսի հորիզոնական 
գիծը համընկնի էկրանի 2 գծին, իսկ թեք գծի սկիզբը՝ աջից դեպի վերև, 
համընկնի էկրանի վրա լապտերների <<կենտրոնին>>: 
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Նկար բ-ում պատկերված է ՎԱԶ 2106 մակնիշի ավտոմոբիլի լապ-
տերների հեռավոր լույսերի ստուգումը և կարգավորումը: 

ՎԱԶ 2110 մակնիշի ավտոմոբիլի լապտերների կարգավորումը կա-
տարվում է հետևյալ սխեմայով. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ՎԱԶ 2110 մակնիշի ավտոմոբիլի լապտերների կարգավորումը 

Ավտոմոբիլների տեխնիկական սպասարկման կայաններում լապ-
տերների ստուգումն ու կարգավորումը կատարվում է օպտիկական հա-
տուկ սարքերի օգնությամբ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ա) Լապտերների լույսերի ստուգման 
և կարգավորման սարք 

բ) Օպտիկական գլխիկի դիրքը 
կարգավորող մեխանիզմ 
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Այս սարքով (նկար ա) կատարվում են բարձր ճշգրտությամբ կարգավոր-
ման աշխատանքներ, օրինակ՝ լապտերների լուսային փնջի առանցքի հորի-

զոնական շեղումը հաշվանցման առանցքից կազմում է 5 մմ-ից ոչ ավելի: 

Լապտերների ստուգման և կարգավորման ժամանակ անհրաժեշտ է 
ստուգող սարքի (նկար բ) օպտիկական գլխիկի դիրքը կարգավորել՝ բարձ-
րացնել կամ իջեցնել՝ կախված ստուգվող ավտոմոբիլի լապտերների դիրքից: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Լապտերների ստուգում և կարգավորում օպտիկական 
կարգավորման սարքով 

 

 

 

 

 

 

 
 

Արտաքին լուսային սարքերի լույսի ստուգում 
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2.3. Տրանսպորտային միջոցի արտաքին լուսային սարքերի 
անսարքություններն ու պայմանները, որոնց դեպքում արգելվում է 

ավտոմեքենայի շահագործումը 
 

Տրասնսպորտային միջոցի արտաքին լուսային սարքերի անսարքու-
թյուններն ու պայմանները. 

1) Արտաքին լուսային սարքերի թիվը, տեսակը, գույնը, դասավորվա-
ծությունը և աշխատանքի ռեժիմը չեն համապատասխանում տրանսպոր-
տային միջոցի կառուցվածքի պահանջներին (արտադրությունից հանված 
տրանսպորտային միջոցների վրա թույլատրվում է այլ մակնիշների և մո-
դելների տրանսպորտային միջոցների արտաքին լուսային սարքերի տե-
ղադրում): 

2) Լապտերների կարգավորումը չի համապատասխանում ստան-
դարտի պահանջներին: 

3) Սահմանված ռեժիմով չեն աշխատում, կամ կեղտոտված են ար-
տաքին լուսային սարքերը և լուսանդրադարձիչները: 

4) Լուսային սարքերի վրա բացակայում են լամպերը կամ ցրիչները, 
կամ օգտագործվում են տվյալ լուսային սարքերի տեսակին չհամապա-
տասխանող լամպեր կամ ցրիչներ: 

5) Առկայծող փարոսիկների տեղակայումը, ամրացման ձևերը և լու-
սային ազդանշանի տեսանելիությունը չեն համապատասխանում ստան-
դարտի պահանջներին: 

6) Տրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրված են՝ 

ա. առջևի մասում՝ ցանկացած գույնի լույսերով հակամառախուղային 
լապտերներ, շրջադարձի ցուցիչներ և այլ լուսային սարքեր, բացի սպիտակ, 
դեղին կամ նարնջագույն լույսերից, ցանկացած գույնի լուսանդրադարձնող 
հարմարանքներ, բացի սպիտակ գույնից (սույն ենթակետի պահանջները 
չեն տարածվում տրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրված հաշ-
վառման համարանիշների և ճանաչման նշանների վրա), 

բ. հետևի մասում՝ ցանկացած գույնի լույսերով հետընթացի և հաշվառ-
ման համարանիշի լուսավորման լապտերիկներ, բացի սպիտակ գույնի լույ-
սերից, ցանկացած գույնի լույսերով այլ լուսային սարքեր, բացի կարմիր, դե-
ղին կամ նարնջագույն լույսերից, ցանկացած գույնի լուսանդրադարձնող 
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հարմարանքներ, բացի կարմիր գույնից (սույն ենթակետի պահանջները չեն 
տարածվում տրանսպորտային միջոցների վրա տեղադրված հաշվառման 
համարանիշների, տարբերիչ և ճանաչման նշանների վրա): 

7) Հետին հակամառախուղային լապտերիկները միացված են տրանս-
պորտային միջոցի արգելակումն ազդարարող լուսային սարքերին: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 
 

1. Թվարկել լուսային սարքերին բնորոշ անսարքությունները: 

2. Ինչպե՞ս են կատարում ավտոմոբիլի լապտերների կարգավորումը: 

3. Նկարագրել ավտոմոբիլի առջևի մասում տեղակայված լուսային 
սարքերը և դրանց նշանակությունը: 

4. Նկարագրել ավտոմոբիլի հետևի մասում տեղադրվող լուսային 
սարքերը և դրանց նշանակությունը: 

5. Բացատրել ավտոմոբիլի վրա տեղակայված լուսային ազդանշան-
ների դերը և նշանակությունը: 

6. Բացատրել հակամառախուղային լապտերների դերը և դրանց տե-
ղակայման կարգը: 
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Գործնական առաջադրանք 

 

Ելնելով համապատասխան չափորոշիչներից լրացնել աղյուսակը. 

 

N° Արտաքին լուսային սարքեր 
Թույլատրելի 

գույնը 

Նշել 
տեղադրման 

տեղը 

1 Լապտերներ (հեռահար, մոտակա)   

2 Լույս անդրադարձնող հարմարանք   

3 Առկայծող փարոսիկներ   

4 Եզրաչափային լույսեր   

5 Վթարային լուսային ազդանշան   

6 Շրջադարձի ցուցիչներ   

7 Հակամառախուղային լապտերիկներ   

8 Հետընթացի լուսավորման լապտերիկ   

9 Հաշվառման համարանիշի լուսավորման 
լապտերիկ 

  

10 Արգելակում ազդարարող լուսային սարք   

11 <<Ավտոգնացք>> ճանաչման նշան   

 

Աղյուսակում նշված ցանկացած լուսային սարքի անսարքության, 
գույնի խախտման կամ սխալ տեղադրման պատճառով կարգելվի շահա-
գործել տրանսպորտային միջոցը: 
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 3. ԱՆԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ԴՈՂԵՐԻ 
ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ 
ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՈՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

3.1. Տրանսպորտային միջոցի անիվների և դողերի այն 
անսարքություններն ու պայմանները, որոնց դեպքում արգելվում է 

տրանսպորտային միջոցի շահագործումը 
 

Տրանսպորտային միջոցի անիվների ու դողերի անսարքություններն 
ու պայմանները. 

1) դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային բարձրու-
թյունը պակաս է՝ 

ա. 2,0 մմ՝ ավտոբուսների համար, 

բ. 1,6 մմ՝ թեթև մարդատար ավտոմոբիլների համար, 

գ. 1,0 մմ՝ բեռնատար ավտոմոբիլների համար, 

դ. 0,8 մմ՝ մոտոցիկլների և մոպեդների համար: 

Կցորդների դողերի պահպանաշերտի նախշանկարի մնացորդային 
բարձրության նորմերը սահմանվում են քարշակող ավտոմոբիլների դո-
ղերի նորմերին համապատասխան: 

2) Դողերն ունեն հենքը (կորդը) մերկացնող տեղային վնասվածքներ 
(անցքեր, կտրվածքներ, ճեղքվածքներ), ինչպես նաև հիմնակմախքի շեր-
տաբաժանում, պահպանաշերտի և կողերի շերտատում. 

3) Անվահեցի կամ անվասկավառակի վրա առկա են ճաքեր, կամ բացա-
կայում է դրանց ամրացման հեղույսներից (մանեկներից) թեկուզ մեկը, կամ 
առկա են դրանց ամրացման անցքերի ձևի և չափերի տեսանելի խախ-
տումներ. 

4) Դողերը չափերով կամ թույլատրելի բեռնվածությամբ չեն համա-
պատասխանում տրանսպորտային միջոցի տվյալ մոդելին. 

5) Տրանսպորտային միջոցի նույն սռնու վրա տեղադրված են տարբեր 
չափերի, տարբեր կառուցվածքների, տարբեր մոդելների, պահպանաշերտի 
տարբեր նախշանկարներով, բութակավորված և չբութակավորված, ցրտա-
դիմացկուն և ոչ ցրտադիմացկուն, նոր և վերանորոգված դողեր: 
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3.2. Դողերի ընդհանուր կառուցվածքը և պահպանաշերտի նախշանկարի 
բարձրության չափումը 

 

Ավտոմոբիլի անիվները հավաքված վիճակում բաղկացած են անվա-
հեցից, դողից,օդախցիկից և անվասկավառակից: 

1-անվահեց,2-օդախցիկ,3-դող,4-օդի փական 
 

Պնևմատիկ դողերը կազմված են հետևյալ կառուցքվածքային մասերից. 

Պնևմատիկ դողի տարրերը 

1-պահպանաշերտ, 2-կողամաս, 3-հիմնակմախք, 4-կողմնային մաս,                     
5-դողածածկան, 6-լրացուցիչ կողամաս, 7-կողային օղակ, 8-շրջակող 

 

Դողածածկանն իր վրա ընդունելով օդախցիկի միջի ճնշված օդի ազ-
դեցությունը՝ պահպանում է այն և ապահովում անվի և ճանապարհի 
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կցումը: Դողածածկանները պատրաստում են ռետինից և հատուկ կորդա-
թելից: Անիվների համար օգտագործվող ռետինը բաղկացած է կաուչիկից 
(բնական, սինթետիկ), որին ավելացնում են ծծումբ, մուր, խեժ, կավիճ, վե-
րամշակված հին ռետին և այլ խառնուրդներ: 

Հիմնակմախքը դողածածկանի հիմքն է, այն միացնում է դրա բոլոր 
մասերը, որպես մեկ ամբողջություն, տալով դողին անհրաժեշտ ամրու-
թյուն, կոշտություն և էլաստիկություն: Հիմնակմախքը պատրաստվում է 
կորդի մի քանի շերտից՝ 1…1.5 մմ հաստության: Կոնստրուկցիայի կոշ-
տության հավասարությունն ապահովելու համար կորդերի շերտերի քա-
նակն արվում է զույգ, մարդատար ավտոմոբիլների մոտ այն կազմում է 
4…6, բեռնատարներինը և ավտոբուսներինը՝ 6…14: 

Կորդը հատուկ գործվածք է, որը հիմնականում բաղկացած է 0.6…0.8 
մմ տրամագիծ ունեցող լայնական և մի քանի երկայնական թելերից: Ըստ 
նշանակության՝ կորդը կարող է լինել բամբակե, վիսկոզային, պեռլոնե, 
կապրոնային, նեյլոնային կամ մետաղական: Ըստ կորդի շերտերի դասա-
վորության՝ դողերը լինում են՝ անկյունագծային և շառավղային: Անկյու-
նագծային դողերի կորդի թելերը դասավորվում են անկյունագծով, իրար 
նկատմամբ մինչև 1250 տակ: Չնայած պատրաստումն ավելի հեշտ է, սա-
կայն շահագործման ժամանակ կորդի թելերը ձգտում են հեռանալ միմ-
յանցից, որը փոքրացնում է այդպիսի դողերի երկարակեցությունը: Շա-
ռավղային տիպի դողերը համեմատաբար երկարակյաց են և հուսալի: 

Պահպանաշերտն ապահովում է դողի և ճանապարհի կցումը: Այն պատ-
րաստվում է կոշտ, ամուր, մաշակայուն ռետինից: Պահպանաշերտի նախշա-
նկարը կախված է դողի տիպից և նշանակությունից: Լինում են ճանապար-
հային, ունիվերսալ, բարձր անցողականության, հանքային և ձմեռային: 

Կախված ավտոմոբիլի շահագործական պայմաններից՝ պահպանա-
շերտի նախշանկարները լինում են տարբեր, ինչը թույլատրում է տվյալ 
ճանապարհային պայմաններում ապահովել լավագույն կցումը ճանա-
պարհի հետ: 

Բարձրաշերտը կապում է պահպանաշերտը հիմնակմախքի հետ և 
պահպանում հիմնակմախքը ճանապարհային անհարթություններից առա-
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ջացող հարվածներից: Բարձրաշերտը բաղկացած է ռետինապատ կորդի մի 
քանի շերտից: Բարձրաշերտի հաստությունը կազմում է 3…7 մմ: 

Կողամասերը պահպանում են հիմնակմախքը վնասվածքներից և 
խոնավության ազդեցությունից: Այն հիմնականում պատրաստվում է 
պահպանաշերտի՝ 1.3…1.5 մմ հաստության ռետինից: 

Շրջակողերն ամրացնում են դողն անվահեցի հետ: Շրջակողերի մեջ 
տեղադրում են պողպատե միջուկներ: Միջուկները մեծացնում են կողա-
մասերի ամրությունը, վերջիններիս պահպանում երկարաձգումից և 
կանխում անվահեցի վրայից դողի դուրս գալը: 

Դողի ներսում գտնվում է օդախցիկը. այն պատրաստված է ճկուն ռե-
տինե նյութից, որի ներսում գտնվում է անհրաժեշտ քանակի օդ: Որոշ դո-
ղեր լինում են նաև առանց օդախցիկի: Այս դեպքում դողի միացումն ան-
վահեցի հետ շատ կիպ պետք է լինի: 

 
Առանց օդախցիկի դող 

1-պահպանաշերտ, 2-հերմետիկ ռետինե շերտ, 3-հիմնակմախք,  

4-օդի փական, 5-անվահեց 

 

Խցիկավոր դողերում կա օդախցիկ, որը պատրաստված է ճկուն ռե-
տինե նյութից: Օդախցիկում անհրաժեշտ քանակությամբ օդ է լցված: Այն 
դողերը, որոնք առանց օդախցիկի են, կոչվում են անխուց: Այս դեպքում 



 
 

160 
 

դողի միացումն անվահեցի հետ շատ կիպ պետք է իրականացվի: Անխուց 
դողերի կառուցվածքը նման է խցիկավոր դողերի կառուցվածքին, և ար-
տաքին տեսքից դրանք գրեթե չեն տարբերվում: Դրա առանձնահատկու-
թյունն է՝ ներսի մակերևույթի օդի հերմետիկացման 1.5…3.5 մմ հաստու-
թյան ռետինե շերտը: Անխուց դողի հիմնակմախքը բնութագրվում է 
բարձր հերմետիկ հատկություններով: Դողի կողմամասերին կա նաև 
խտացնող ռետինե շերտ, որն ապահովում է դրա առավել հերմետիկ կա-
պը անվահեցի հետ: Որպես կորդի նյութ օգտագործվում են վիսկոզային, 
կապրոնե կամ նեյլոնե կորդեր, որոնց օդաթափանցելիության մակարդա-
կը 5…6 անգամ ցածր է, քան բամբակե կորդինը: 

Անխուց դողերը, խցիկավորների հետ համեմատած, մեծացնում են 
շարժման անվտանգությունը: Դրանց նորոգումը հեշտ է, կառուցվածքը 
պարզ: Շարժման ժամանակ ավելի քիչ են տաքանում, ավելի երկարակ-
յաց են, թեթև: 

Դողերի պահպանաշերտի նախշանկարները՝ ըստ դողերի օգտա-
գործման նպատակների կարող են լինել տարբեր ձևի. 

   

 

 

  

 
 

Հստակ ուղղություն ունեցող նախշանկարներ 

ա) ունիվերսալ շառավղային-նախշանկարներով, բ) սիմետրիկ-կենտրոնի 
նկատմամբ նախշանկարներով, գ) ոչ սիմետրիկ – նախշանկարներով 

 

 
Հստակ ուղղություն չունեցող նախշանկարներ 
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Դողերի պահպանաշերտերի նախշանկարների մնացորդային բարձ-
րության չափումը կարելի է իրականացնել ձողակարկինի կամ էլեկտրո-
նային հատուկ խորաչափի օգնությամբ: 

  

ա) Պահպանաշերտի նախշանկարների բարձրության չափումը 

էլեկրոնային խորաչափով 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

բ) Պահպանաշերտի նախշանկարների բարձրության 
չափումը ձողակարկինով 

 
գ) Պահպանաշերտերի նախշանկարների բարձրությունը չափում են 

նաև հատուկ ինդիկատորով, սակայն այս գրաֆիկը թվային մեծություն 
չունի, այլ ցույց է տալիս՝ նախշանկարների բարձրությունների չափերը 
թույլատրելի սահմանու՞մ են, թե՞ ոչ (այսինքն՝ անվադողը հետագա շա-
հագործման համար պիտանի՞ է, թե՞ ոչ):  
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դ) Թվային ինդիկատորով պահպանաշերտերի նախշանկարների 
բարձրության մեծության չափը կարելի է տեսնել էկրանի վրա. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ե) Պահպանաշերտերի նախշանկարների բարձրությունը ավելի հա-
ճախ չափվում է պարզագույն պրոֆիլի խորություններ չափող գործիքով: 
Այս գործիքով կարելի է կատարել ճշգրիտ չափումներ: 

 

պրոֆիլի խորություններ չափող գործիք 
 

զ) Չինաստանում ավտոդողեր արտադրող մի քանի ձեռնարկություն-
ներ նորարարության նպատակով ավտոդողերի պահպանաշերտերի տա-
կի մասը ներկում են վառ նարնջագույնով: Նախշանկարների մաշման ըն-
թացքում, երբ նկատվում է անվադողի նարնջագույն շերտը, ավտոդողն 
այլևս պիտանի չէ շահագործման համար: 
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3.3. Շահագործման ընթացքում դողերի ժամանակից շուտ շարքից դուրս 
գալու պատճառները 

 

Ավտոմոբիլների շահագործման ժամանակ դողերը կարող են վնաս-
վել, որոնց առկայության դեպքում ավտոմոբիլի շահագործումը վտանգա-
վոր է: Ավտոմոբիլային դողերի հիմնական անսարքություներին են վերա-
բերում՝ դողածածկանների վնասվելը (սուր առարկաներով ծակվվելը 
կամ պատռվելը), դողածածկանի պահպանաշերտի և կողերի շերտա-
զատվելը կամ հիմնակմախքի շերտավորվելը, հինակմախքի օղաձև 
կոտրվածքը, հենքի (կորդի) վնասվելը և օդի փականի անսարքությունը: 

Ավտոմոբիլային դողերի ծառայության ժամկետը կախված է դրանց 
շահագործման պայմաններից: Դողերի ոչ ճիշտ շահագործումը շեշտակի 
կրճատում է դրանց ծառայության ժամկետը: Դողերի ծառայության ժամ-
կետի կրճատումը լինում է հետևյալ պատճառներով.  

1. Դողում օդի ոչ համատասխան ճնշումը: Ելնելով ավտոմոբիլի մակ-
նիշից, դողերի և սռնու չափերից, որի վրա ամրացված են դողերը, սահ-
մանվում են օդի ճնշման նորմաներ: Օդի ճնշման նշված նորմաներից շե-
ղում թույլատրվում է հետևյալ սահմաններում՝ բեռնատար ավտոմոբիլ-
ների համար 0.2 կգ/սմ2, մարդատարների համար՝ 0.1 կգ/ սմ2: Ճնշման 
բարձրացումը և հատկապես դրա պակասեցումը շեշտակի կրճատում են 
դողերի ծառայության ժամկետը: Օրինակ, ճնշումը նորմայի ¼ -ով պակա-
սեցնելու դեպքում դողի ծառայության ժամկետը կրճատվում է 50 տոկո-
սով: Օդը թողած դողերով թեկուզ աննշան հեռավորության վրա շարժվե-
լու դեպքում դողը լրիվ անպետքանում է, քանի որ կմախքի վրա օղաձև 
կտրվածք է առաջանում: 

2. Դողերի գերբեռնվածքը: Դողերի գերբեռնվածք կարող է առաջանալ 
ոչ միայն ավտոմոբիլին նորմայից ավելի բեռ բեռնելու դեպքում, այլև բեռը 
թափքում ոչ հավասար դասավորելու. երկու անիվների փոխարեն (այն 
դեպքում, երբ նախատեսված են կրկնակի անիվներ) մեկ անիվ տեղակա-
յելու դեպքում և հետին կրկնակի անիվների համար դողածածկանի 
պաշտպանաշերտի ոչ միատեսակ մաշվածքով դողեր ընտրելու դեպքում: 
Գերբեռնվածքով աշխատող դողի ճկվածքը մեծանում է, դրանով բարձրա-
նում է նրա ջերմաստիճանը, ի հայտ են գալիս ճաքեր, կմախքը և պաշտ-
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պանաշերտը շերտազատվում են: Գերբեռնավորված դողերը դուրս ցցված 
խոչընդոտների հանդիպելիս շատ շուտ քայքայվում են: 

3. Ավտոմոբիլի տեխնիկական վիճակը: Դողերի ծառայության ժամկե-
տի վրա ազդում են արգելակների վիճակը և կարգավորումը: Անիվների 
կտրուկ և ոչ միաժամանակ արգելակման դեպքում դրանք սահում են, 
ինչի հետևանքով պաշտպանաշերտն արագ մաշվում է: Առջևի անիվների 
պաշտպանաշերտի մաշման ինտենսիվությունը կախված է նրանց տեղա-
կայման ճշտությունից. առջևի անիվների ոչ ճիշտ զուգամիտումը հան-
գեցնում է դողերի կողային սահքին և դրանց արագ մաշմանը: 

4. Դողերի հավաքումը և տեղակայումը: Դողը հավաքելիս անհրա-
ժեշտ է ստուգել դողածածկանի ներսի մակերևույթի վիճակը: Դողածած-
կանի ներսի մակերևույթը պետք է չոր լինի, նրա վրա կեղտ և ավազ 
չպետք է լինեն: Հավաքելուց առաջ դողածածկանի ներսի մակերևույթը 
պետք է տալկով փոշեպատվի: Խուցը դողածածկանի մեջ տեղավորելիս 
անհրաժեշտ է հետևել, որպեսի խցի վրա ծալքեր չառաջանան: Դողի ոչ 
ճիշտ հավաքումը հաճախ նրա ժամանակից շուտ շարքից դուրս գալու 
պատճառ է դառնում: Անվահեցը և դրա եզրերը պետք է լինեն չոր, հարթ, 
չունենան ժանգ, ծեծված տեղեր և անհարթություններ: Ժանգով պատված 
անվահեցն անհրաժեշտ է մաքրել և պատել ներկի բարակ շերտով: 

Դողածածկանի ամենաանշան վնասվածքի դեպքում էլ անհրաժեշտ է 
այն անմիջապես հանձնել նորոգման, քանի որ վնասված դողածածկանը 
շահագործելիս խոնավությունը կանցնի կմախքի գործվածքի մեջ և այն 
կփտեցնի: 

5. Ավտոմոբիլի վարման ոչ ճիշտ ձևերը: Ավտոմոբիլի աշխատանքի 
ժամանակ դողերի ինտենսիվ մաշվածք առաջանում է տեղից կտրուկ 
շարժվելիս, անիվների տեղապտույտ կատարելիս, կտրուկ արգելակելիս, 
վատ ճանապարհի վրա և շրջադարձերի ժամանակ մեծ արագությամբ 
շարժվելիս: 

6. Դողերի ոչ ճիշտ ընտրումը և դրանց ոչ ժամանակին վերատեղակա-
յումը շահագործման ժամանակ: Ավտոմոբիլի համար նոր դողեր կոմպլեկ-
տավորելիս ցանկալի է միասին աշխատելու համար ընտրել այնպիսի դո-
ղածածկաններ, որոնց պաշտպանաշերտի նախշերը միատեսակ են, իսկ օգ-
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տագործված դողերը կոմլեկտավորելիս, բացի դրանից, պետք է ընտրել 
պաշտպանաշերտի միատեսակ մաշվածք ունեցող դողածածկաններ: 

Շահագործման պրոցեսում դողերն անհամաչափ են մաշվում՝ հտևի 
դողերը մաշվում են ավելի արագ, քան առջևինները, աջակողմյանները՝ 
ավելի արագ, քան ձախակողմյանները: Որպեսզի բոլոր դողերը մաշվեն 
համաչափ, հարկավոր է յուրաքանչյուր 5000-6000 կմ վազքից հետո 
դրանց տեղերը փոխել: 

 

3.4. Դողերի վերատեղակայումը և համալրումը 
 

Դողերի վերատեղակայում կատարվում է դրանց համաչափ մաշումն 
ապահովելու և ծառայության ժամկետը երկարացնելու համար: 

Պարբերաբար, յուրաքանչյուր 5-10 հազար կիլոմետր (կախված շա-
հագործական պայմաններից) վազքից հետո անհրաժեշտ է վերատեղա-
կայել անիվները՝ դողերի հետ միասին, նրանց տեղերը փոխելով սխեմա-
ներում նշված կարգով: Պահեստային դողը մասնակցում է վերատեղա-
կայմանը միայն այն դեպքում, եթե իր մաշվածքով և ընդհանուր վիճակով 
չի տարբերվում ավտոմոբիլի մնացած դողերից: 

  

 

  

 

 

 

 
 

Դողերի վերատեղակայման սխեմաներ 
 

Ավտոմոբիլների համալրում (կոմպլեկտավորում) դողերով: Ավտոմո-
բիլները և կցասայլերը դողերով համալրելիս մաշված կամ նշանակալի 
վնասվածքներ ունեցող դողերի փոխարեն անհրաժեշտ է տեղակայել նոր 
դողերի լրիվ համալիր:Լրիվ համալիրի բացակայության դեպքում կարելի 
է փոխել առջևի երկու անիվների կամ հետևի չորս, նաև ութ անիվների 
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դողերը, այսինքն՝ թույլատրել նոր և շահագործման մեջ գնվող սարքին 
դողերի համատեղ աշխատանքը: Անսարք դողերը սարքին, բայց բանած 
դողերով փոխարինելու դեպքում պետք է դրանք ընտրել այնպես, որ 
պաշտպանաշերտի մաշվածքը միատեսակ լինի: Ըստ որում, հետևի 
կրկնապատիկ դողերի պաշտպանաշերտի մաշվածքի տարբերությունը 
(ըստ դողածածկանի արտաքին տրամագծի չափելու դեպքում) չպետք է 
գերազանցի 1մմ: Ավտոմոբիլի նույն առանցքի վրա նաև չպետք է տեղա-
կայել տարբեր տիպի և պաշտպանաշերտի տարբեր նախշերով դողեր: 

Անսարք դողերը վերականգնված (նորոգված) դողածածկան ունեցող 
դողերով փոխարինելիս դրանք տեղակայում են սկզբում ավտոմոբիլի հե-
տևի սռնու կամ կցասայլի ցանկացած սռնու վրա: 1000 կմ ոչ պակաս վազ-
քից հետո այդ դողերը կարող են մասնակցել դողերի վերատեղակայման 
ընդհանուր պրոցեսին: 

Վերականգնված պահպանաշերտ ունեցող դողերը չպետք է տեղա-
կայել թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և ավտոբուսների առջևի անիվ-
ների վրա: 

 

 

3.5. Անվային սկավառակները և դրանց անսարքությունները 
 

Ավտոմոբիլների վրա տեղակայված են սկավառակային անիվներ: 
Յուրաքանչյուր անիվ կազմված է կենտրոնական սկավառակից, որին տե-
ղադրված է (եռակցված կամ ձուլված) հատուկ պրոֆիլի անվահեց. պնև-
մատիկ անվադողի ամրացման համար: 

Անիվները անվակունդին ամրացվում են գամասեղներով և կոնաձև 
մաս ունեցող մանեկներով կամ հեղույսներով: 

Անիվների սկավառակները ունեն կոնաձև անցքեր: Անիվը անվա-
կունդի վրա տեղակայելիս մանեկների կամ հեղույսների կոնաձև մասերի 
և սկավառակների կոնաձև անցքերի համընկման հետևանքով իրակա-
նացվում է անիվների ճիշտ տեղադրումը: 

Անվային սկավառակները պատրաստվում են հետևյալ եղանակներով. 

ա) Դրոշմված պողպատյա անվային սկավառակներ 
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     Դրոշմված պողպատյա անվային սկավառակներ 

Այս եղանակով ստացված անվային սկավառակի առավելությունն 
այն է, որ փոսերում հարվածելու ժամանակ այն չի կոտրվում, իսկ առա-
ջացած ծռվածությունները հեշտ է վերացնել:  

Թերությունն այն է, որ ծանր է, իսկ տեսքը՝ անշուք:  

բ) Ձուլված ալյումինե անվային սկավառակներ 

 

 

 

 

 

 

     գ) Ձուլված մագնյումային անվային սկավառակ 

  

 

 

 

. 
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Առավելությունը թեթև քաշն է, լավ ջերմահաղորդիչ է՝ արգելակման 
համակարգի հովացման համար, և ունի լավ տեսք: Թերությունը՝ փո-
սերում հարվածելու ժամանակ շուտ կոտրվում է և չի նորոգվում: 

դ) Կռված անվային սկավառակներ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Պատրաստվում է պողպատը կռելու շնորհիվ: Համեմատած վերը 
նշված եղանակների հետ՝ կռվածքով ստացված անվային սկավառակն 
ունի բարձր ամրություն և թեթև է, բայց պատրաստման բարդ տեխնոլո-
գիայի պատճառով ունի սահմանափակ դիզայն: 

Ավտոմոբիլների շահագործման ընթացքում մաշվում են գամասեղնե-
րի կամ հեղույսների համար սկավառակներում արված անցքերը, ձևա-
փոխվում է անվահեցը, անվասկավառակի կամ անվահեցի վրա առաջա-
նում են ճաքեր: 

Ամենավտանգավոր երևույթներից մեկը անիվի դուրս գալն է տեղից. 
դրա պատճառը կարող է լինել ոչ ճիշտ հավաքված և տեղակայված անիվը, 
անվահեցի թույլ վիճակը, անիվի թույլ ձգվածությունը, ամրացման մանեկ-
ներից կամ հեղույսներից թեկուզ մեկի բացակայությունը և այլն: 

Օրինակ՝ կախելով մեկ կամ երկու անիվը, ձեռքով պտտեցնելով հա-
մոզվում ենք, որ սկավառակն ու անվահեցը դեֆորմացված չեն, և դողերը 
չունեն նշանակալի խփոց, կամ ստուգում ենք մանեկների կամ հեղույսնե-
րի ձգվածությունն ու դրանց վիճակը: 

Վերը նշված անսարքություններից ցանկացածի առկայության դեպ-
քում պետք է դադարեցնել ավտմոբիլի շահագործումը: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ 

Դողեր 

1. Բացատրե՛ք ավտոմոբիլային դողերի կառուցվածքը: 

2. Թվարկե՛ք ավտոմոբիլային դողերին բնորոշ անսարքությունները: 

3. Բացատրե՛ք դողերի պահպանաշերտերի նախշանկարների մնա-
ցորդային բարձրության չափման մեթոդները: 

4. Ինչ՞ չափորոշիչներով են սահմանվում ավտոմոբիլի կցորդների դողե-
րի պահպանաշերտի նախշանկարների մնացորդների բարձրության չափերը: 

5. Բացատրե՛ք անվահեցերի և անվասկավառակների տեսակներն ու 
դրանց բնորոշ անսարքությունները: 

6. Բացատրե՛ք դողերի վերատեղակայման կարգը: 

7. Ինչպե՞ս է կատարվում ավտոմոբիլների համալրումը դողերով: 

8. Ինչու՞ է արգելվում ավտոմոբիլների շահագործումը, երբ ավտոմո-
բիլի դողերը չափերով կամ թույլատրելի բեռնվածությամբ չեն համապա-
տասխանում ավտոմոբիլի տվյալ մոդելին: 

9. Բացատրե՛ք դողերի ճիշտ ընտրման տեղադրման կարգը: 
 

Գործնական առաջադրանք 
 

Նշել ներկայացվող ավտոմոբիլների դողերի պահպանաշերտի նախշա-
նկարների մնացորդային բարձրության թույլատրելի նվազագույն չափը: 

 
հ/հ Ավտոմոբիլների տեսակը Մնացորդային բարձրություն (մմ) 

1 Ֆորդ-տրանզիտ –միկրոավտոբուս  

2 Ուրալ-բեռնատար 7,5 տ.  

3 Մերսեդես-բենց – թեթև մարդատար  

4 Ավտոքարշակ – 8 տոն  

5 Ավտոբուս – 33 ուղևոր  
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ԱՐԴՅՈՒՆՔ 4. ՇԱՐԺԻՉԻ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՅԻ 
ԱՅԼ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՈՂ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

4.1 Մթնոլորտի աղտոտումը 
 

Մեքենայական տրանսպորտը, հատկապես խոշոր քաղաքներում, 
մթնոլորտն աղտոտող գլխավոր աղբյուրն է: Ներկայումս աշխարհում կա 
շուրջ 350 մլն ավտոմեքենա: Հաշվարկված է, որ 1 տ բենզինի այրումից առա-
ջանում են 60 կգ ածխածնի օքսիդներ և այլ թունավոր գազեր: 1000 ավտոմե-
քենա օրական արտանետում է 3 տ CO2: Խոշոր քաղաքներում CO2 և CO գա-
զերն այնքան են շատանում, որ հաճախ շնչելը դառնում է վտանգավոր, և 
դրանից պաշտպանվելու համար մարդիկ կրում են հակագազեր: Պարզվել է, 
որ ավտոմեքենաներից արտանետվող գազերը պարունակում են 200-ից 
ավելի նյութ, այդ թվում նաև քաղցկեղածին ածխաջրատներ (պենտան, հեք-
սան), կապարի միացություններ և այլ թունավոր նյութեր: Բենզինային շար-
ժիչով աշխատող յուրաքանչյուր ավտոմեքենա, հաղթահարելով 15 000 կմ 
ճանապարհ, օգտագործում է 1350 կգ թթվածին և արտանետում է 3250 կգ 
ածխածնի երկօքսիդ, 530 կգ ածխածնի օքսիդ, 93 կգ ածխաջրատներ, 27 կգ 
ազոտի օքսիդներ: Ներկայումս Երևան քաղաքի օդային ավազանի աղտոտ-
ման 90%-ը բաժին է հասնում ավտոտրանսպորտին: Հատկապես քաղաքի 
կենտրոնական մայրուղիներում օդի աղտոտվածությունը սահմանված նոր-
ման գերազանցում է մի քանի անգամ: Բժիշկները գտնում են, որ մթնոլորտ 
արտանետված կապարը կարող է խոչընդոտել հեմոգլոբինի առաջացմանը 
և արգելակել մտավոր զարգացումը: Բժիշկները նաև նյութեր են հրապարա-
կել այն մասին, որ արդյունաբերական զարգացած երկրներում երեխաների 
10-30 %-ը այս կամ այն չափով իր վրա կրում է աղտոտված միջավայրի ազ-
դեցությունը: Փաստորեն, աճող սերունդը տուժում է ծնողների գործած 
մեղքերի պատճառով: Ավելին. պարզվել է, որ երեխաները տուժում են դեռևս 
սաղմնային զարգացման շրջանում: Փաստեր կան նաև այն մասին, որ 
աճում են անպտղության ծավալները: Մի՞թե սա բնության բողոքը չէ այն տե-
սակի հանդեպ, որը խախտում է կյանքի հիմքը կազմող բնական օրինա-
չափությունները: 
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4.2. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված 
ցուցանիշներ՝ տրանսպորտային միջոցների վնասակար նյութերի 

արտանետումների վերաբերյալ 
 

I. Ընդհանուր դրույթներ 
 

1. Սույն կարգով սահմանվում են բնապահպանական պետական տե-
սուչի կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործ-
վող ավտոտրանսպորտային միջոցներից մթնոլորտային օդն աղտոտող 
նյութերի չափման ընթացակարգը, մեթոդները, ինչպես նաև տեխնիկա-
կան և անվտանգության պահանջները: 

2. Բնապահպանական պետական տեսուչը չափումների միջոցով 
ստուգում է շահագործվող տրանսպորտային միջոցներից արտանետվող 
ածխածնի օքսիդի, ածխաջրածինների ու ծխայնության (այսուհետ՝ ար-
տանետվող վնասակար նյութեր) համապատասխանությունը սահման-
ված թույլատրելի նորմատիվներին: 

3. Ավտոտրանսպորտային միջոցներից արտանետվող վնասակար 
նյութերի չափումները (այսուհետ՝ չափումներ) իրականցնվում են սույն 
կարգով սահմանված մեթոդներին՝ տեխնիկական և անվտանգության 
պահանջներին համապատասխան: 

 

II. Չափման ընթացակարգը, մեթոդներն ու տեխնիկական պահանջները 
 

4. Բնապահպանական պետական տեսուչի կողմից չափւմների են-
թարկվում են.՝ 

ա) ավտոճանապարհներին՝ շահագործվող ավտոտրանսպորտային 
միջոցները (ընտրանքային կարգով), սույն ենթակետի համաձայն ավտո-
մեքենաները կանգնեցնում է ճանապարհային երթևեկությունը կարգավո-
րող ոստիկանական ծառայողը՝ բնապահպանական պետական տեսուչի 
պահանջով (հաղորդմամբ), որի գործառույթի պայմանները սահմանվում 
են Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի և Հայաստա-
նի Հանրապետության բնապահպանության նախարարի կողմից համա-
տեղ ընդունված հրամանով, 
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բ) ավտոպարկերում՝ իրավաբանական անձանց պատկանող ավտո-
տրանսպորտային միջոցներինը՝ նախքան ուղեգիծ դուրս գալը (ընտրան-
քային կարգով), 

գ) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող չափիչ կետե-
րում՝ չափման ենթարկված ավտոտրանսպորտային միջոցները (ընտ-
րանքային կարգով), 

դ) տեխնիկական զննման կետերում՝ ավտոտրանսպորտային միջոցնե-
րը՝ տեխնիկական զննություն անցնելու ժամանակ (ընտրանքային կարգով): 

5. Չափումների արդյունքում ավտոտրանսպորտային միջոցից վնասա-
կար նյութերի արտանետումների՝ սահմանված թույլատրելի նորմատիվնե-
րին համապատասխանության դեպքում բնապահպանական պետական 
տեսուչն ավտոտրանսպորտային միջոցը տնօրինողին տալիս է համապա-
տասխան տեղեկանք՝ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության 
նախարարի կողմից հաստատված ձևին համապատասխան: 

6. Չափումների արդյունքում ավտոտրանսպորտային միջոցից վնա-
սակար նյութերի արտանետումների՝ սահմանված թույլատրելի նորմա-
տիվների գերազանցման դեպքում բնապահպանական պետական տե-
սուչն օրենքով սահմանված կարգով կազմում է տվյալ ավտոտրանսպոր-
տային միջոցի շահագործումն արգելելու մասին արձանագրություն՝ մին-
չև դրա կարգաբերումը: 

Ավտոտրանսպորտային միջոցի շահագործումն արգելում է ճանա-
պարհային երթևեկությունը կարգավորող ոստիկանական ծառայողը, ին-
չի համար հիմք է հանդիսանում բնապահպանական պետական տեսուչի 
կողմից կազմված արձանագրությունը: 

Կարգաբերումից հետո ավտոտրանսպորտային միջոցը շահագործող 
անձը դիմում է ներկայացնում խախտումն արձանագրած բնապահպա-
նական պետական տեսչության տարածքային ստորաբաժանում, որը դի-
մումն ստանալուց հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ստուգ-
ման արդյունքների հիման վրա, վերադարձնում է աղտոտող նյութերի 
արտանետումների նորմատիվների համապատասխանության կտրոնը 
(այսուհետ՝ Համապատասխանության կտրոն) և տալիս տեղեկանք՝ հա-
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մաձայն սույն կարգի 5-րդ կետի, ինչը հանդիսանում է տվյալ ավտո-
տրանսպորտային միջոցի շահագործման թույլտվությունը: 

 7. Բնապահպանական պետական տեսուչը չափումների արդյունք-
ները գրանցում է ավտոտրանսպորտային միջոցներից վնասակար նյու-
թերի արտանետումների ստուգման գրանցամատյանում (այսուհետ՝ 
Գրանցամատյան)՝ Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության 
նախարարի կողմից հաստատված ձևին համապատասխան: 

Գրանցամատյանում գրանցվում են ստուգվող ավտոտրանսպորտա-
յին միջոցը տնօրինողի անունը, ազգանունը կամ իրավաբանական անձի 
անվանումը, գրանցման վայրը, տվյալ ավտոտրանսպորտային միջոցի 
տեխնիկական անձնագրի տվյալները, տվյալ ավտոտրանսպորտային մի-
ջոցից արտանետող վնասակար նյութերի արտանետումների քանակը, 
օգտագործվող վառելիքի տեսակը, ստուգողի անունը, ազգանունը, 
ստուգման ամսաթիվը և ժամը, ավտոտրանսպորտային միջոցը տնօրինո-
ղին տրվող տեղեկանքի և արձանագրության համարները, ինչպես նաև 
բնապահպանական պետական տեսուչի կողմից վերցված համապատաս-
խան կտրոնի համարը: 

8. Ավտոտրանսպորտային միջոցից վնասակար նյութերի արտանե-
տումների թույլատրելի նորմատիվների գերազանցման դեպքում բնա-
պահպանական պետական տեսուչը վերցնում է չափիչ կետերի կողմից 
ավտոտրանսպորտային միջոցներ տնօրինողին Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրված համապատաս-
խանության կտրոնը՝ մինչև սույն կարգի 6-րդ կետով սահմանված գործ-
ընթացի ավարտը: 

9. Ավտոտրանսպորտային միջոցից արտանետվող ածխածնի օքսիդի և 
ածխաջրածինների չափումները կատարվում են հետևյալ ընթացակարգով. 

Ստուգվում է ավտոտրանսպորտային միջոցի արտանետող համա-
կարգի սարքինությունը (արտաքին զննմամբ), և շարժիչը տաքացվում է 
մինչև այն աշխատանքային ջերմաստիճանը, որը նշված է տվյալ ավտո-
տրանսպորտային միջոցի շահագործման մասին հրահանգում: Փոխանց-
ման տուփի բռնակը դրվում է չեզոք դիրքում, ավտոտրանսպորտային մի-
ջոցն արգելակվում է կանգնեցնող արգելակով, խլացվում է շարժիչը, բաց-
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վում է ծածկոցը, և միացվում է տախոմետրը: Իսկ գազանալիզատորի 
նմուշառման զոնդը հագցվում է ավտոտրանսպորտային միջոցի արտա-
նետվող խողովակին՝ 300 մմ-ից ոչ պակաս խորությամբ: Այնուհետև 
միացվում է շարժիչը, և բացվում է կարբյուրատորմիախառնիչի օդային 
փականը: Շարժիչի ծնկաձև լիսեռի պտտման արագությունն իջեցվում է 
նվազ ռեժիմի, և չափվում է ածխածնի օքսիդի ու ածխաջրածինների պա-
րունակությունը՝ 30 վարկյանից ոչ շուտ: 

Այնուհետև շարժիչի ծնկաձև լիսեռի պտտման արագությունը բեր-
վում է բարձր ռեժիմի, և չափվում է ածխածնի օքսիդի ու ածխաջրածիննե-
րի պարունակությունը՝ 30 վայրկյանից ոչ շուտ: 

Եթե ավտոտրանսպորտային միջոցն ունի արտանետման մեկից ավե-
լի համակարգ, ապա չափումները կատարվում են դրանցից յուրաքանչ-
յուրում ՝ առանձին, և որպես չափման արդյունք ընդունվում է ստացված 
առավելագույն արժեքը: 

10. Ավտոտրանսպորտային միջոցից արտանետվող ածխածնի օքսի-
դի ու ածխաջրածինների պարունակությունը որոշելու համար կիրառ-
վում են ինֆրակարմիր սպեկտրադիտման (սպեկտրոսկոպիա) սկզբուն-
քով աշխատող ՝ անընդհատ գործող գազանալիզատորներ և շարժիչի 
ծնկաձև լիսեռի պտտման հաճախականությունը որոշող տախոմետրեր: 

Գազանալիզատորներին և տախոմետրերին ներկայացվող տեխնի-
կական պահանջներն են. գազանալիզատորների՝  

ա) հիմնական սխալանքը պետք է լինի չափման վերին սահմանի 5 
տոկոսից ոչ ավելի՝ յուրաքանչյուր ընդգրկույթի (դիապազոն) համար, 

բ) ժամանակի հաստատունը պետք է լինի 60 վարկյանից ոչ ավելի, 

գ) ածխածնի օքսիդի չափման սանդղակը պետք է աստիճանավոր-
ված լինի ըստ երկակի գազային խառնուրդի (ածխածնի օքսիդ օդում կամ 
ազոտում) ծավալային բաժինների՝ արտահայտված ածխածնի օքսիդի 
տոկոսներով՝ 0-5 տոկոս և 0-10 տոկոս, 

դ) ածխաջրածինների չափման սանդղակը պետք է աստիճանավոր-
ված լինի ըստ երկակի գազային խառնուրդի (պրոպանը ազոտ) ծավալա-
յին բաժինների՝ արտահայտված հեքսանի մլն-1 բաժնով, 0-1000 մլն1 և 0-
10000 մլն-1: 
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Թույլատրվում է օգտագործել այլ սկզբունքով աշխատող գազանալի-
զատորներ, եթե դրանք համապատասխանում են սույն կետով սահման-
ված պահանջներին և ունեն նույն ցուցմունքը: 

Տախոմետրի սանդղակը պետք է ունենա 2 ընգրկույթ՝ 0-1000 րոպ-1 և 
0-10000 րոպ-1 և յուրաքանչյուր տիրույթի սխալանքը պետք է լինի վերին 
սահմանի՝ 2.5 տոկոսից ոչ ավելի: 

11. Ավտոտրանսպորտային միջոցի ծխայնության չափումները կա-
տարվում են հետևյալ ընթացակարգով. 

Ծխաչափի նմուշառման զոնդը տեղադրվում է ավտոտրանսպորտա-
յին միջոցի արտանետող խողովակի կամ երկարացնող խողովակի ուղ-
ղագիծ հատվածում՝ արտանետող խողովակի մուտքի կտրվածքի ներքին 
տրամագծի վեցապատիկի չափից ոչ պակաս հեռավորության վրա և ելքի 
կտրվածքի ներքին տրամագծի եռապատիկի չափից ոչ պակաս հեռավո-
րության վրա: Ուղղագիծ հատվածը պետք է տեղադրված լինի կոլեկտորի 
ելքային կտրվածքի 3 մետրից ոչ ավելի հեռավորության վրա: 

Անթույլատրելի են չափվող սարքավորումների և չափիչ սարքերի 
միացումներում արտանետվող վնասակար նյութերի հոսակորուստը, ինչ-
պես նաև օդամղումը: 

Նմուշառման զոնդերը դրվում են ավտոտրանսպորտային միջոցի յու-
րաքանչյուր ելքային խողովակում, եթե տվյալ ավտոտրանսպորտային 
միջոցն ունի մեկից ավելի ելքային խողովակ: 

Եթե դիզելն ունի հակամրային զտիչ (ֆիլտր) (զտիչներ), կատալիտիկ 
կամ ջերմային չեզոքացուցիչ, ապա նմուշառման զոնդերը տեղադրվում 
են դրանցից հետո: 

Ծխաչափի դիրքը նմուշառման զոնդի նկատմամբ որոշվում է տվյալ 
ավտոտրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծխաչափի տեխնիկական փաս-
տաթղթերի համաձայն: 

Զոնդի կտրվածքի մակերեսի հարաբերությունը ելքային խողովակի 
կտրվածքի մակերեսին պետք է լինի 0.05-ց ոչ պակաս: 

Ելքային խողովակում չափված հակաճնշումը զոնդի մուտքի մոտ 
չպետք է գերազանցի 735 Պա-ն (75 մմ ջրի սյուն): 
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Արտանետվող վնասակար նյութերի ճնշումը ծխախցում չպետք է 
տարբերվի շրջակա օդի ճնշումից՝ ավելի քան 0.05 մ-1-ով: 

Չափման ընթացքում ծխախցի ցանկացած կետում ջերմաստիճանը 
պետք է լինի 700 C0 –ից ոչ պակաս և ոչ բարձր այն առավելագույն ջերմ-
աստիճանից, որը նշված է ծխաչափը թողարկող գործարանի կողմից: 

12. Ծխայնությունը չափվում է ծխաչափով, որն աշխատում է արտա-
նետվող վնասակար նյութերի որոշակի երկարություն ունեցող սյունի լու-
սարկման սկզբունքով: 

Ծխաչափին ներկայացվող տեխնիկական պահանջներն են՝  

ա) Լույսի աղբյուր՝ շիկացման լամպ, որն ունի 2800-3250 K գունային 
ջերմաստիճան կամ կանաչ լուսարձակվող դիոդ՝ ալիքների երկարության 
550-570 մմ տիրույթով: 

բ) Լուսատարր (ֆոտոէլեմենտ), որը ծառայում է որպես լուսային ճա-
ռագայթի ընդունիչ՝ մարդու աչքի ցերեկային տեսողության սպեկտորա-
յին զգայնությանը հավասր զգայնությամբ: 

Առավելագույն զգայնությունը 550-570 մմ ալիքի երկարության տի-
րույթում է, ընդ որում, առավելագույն զգայնության մինչև 4 տոկոսը կա-
րող է լինել 430 նմ-ից պակաս և 680 նմ-ից ավելի ալիքի երկարությամբ: 

գ) Ծխաչափի ինդիկատորը պետք է ունենա 2 չափիչ սանդղակ, որոն-
ցից մեկն աստիճանավորված է լույսի կլանման բացարձակ արժեքներով՝ 
մ-1, 0-ից մինչև ∞, իսկ մյուսը՝ գծայինը՝ 0-100 տոկոս: 

դ) Գծային սանդղակի 0-100 տոկոս և լույսի կլանման գործակցի 
սանդղակի փոխհարաբերությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

k= Կ =լօգ.(1-Ն/100) Լ, որտեղ՝ 

Կ- լույսի կլանման գործակցի ցուցմունքն է , մ-1 

Ն- գծային սանդղակի ցուցմունքն է, տոկոս, 

Լ- ծխաչափի լույսի սյան ստանդարտ բարձրությունն է:  

ե) Ծխաչափը պետք է ունենա ծխախցում ճնշումը և ջերմաստիճանը 
չափելու սարքեր: 

Թույլատրվում է օգտագործել նշված տեխնիկական պահանջներից 
տարբերվող այլ տեխնիկական պահանջներ ունեցող ծխաչափեր, եթե 
դրանք ունեն չափման միևնույն պարամետրերը: 
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III. Անվտանգության պահանջները 
 

13. Չափումների ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալ ան-
վտանգության պահանջները՝ 

ա) Եթե ածխածնի օքսիդի, ածխաջրածինների և ծխայնության պա-
րունակությունը չափվում են փակ տարածքում, ապա այն պետք է հագե-
ցած լինի օդափոխիչ հարմարանքով և ապահովի աշխատանքային գոտու 
օդի, աղմուկի ու թրթռանքի համար Հայաստանի Հանրապետության իրա-
վական ակտերով սահմանված սանիտարական կանոննորը և նորմերը: 

բ) Չափումներ կատարելիս ավտոտրանսպորտային միջոցի արտա-
ծող խողովակի վրա անհրաժեշտ է հագցնել արտանետվող վնասակար 
նյութերը տարածքից դուրս բերող գազատար ռետինե խողովակ, որի ել-
քում ևս տեղադրվում է գազանալիզատորի նմուշառիչ: 

գ) Չափումներ կատարելիս ձեռնարկվում են բոլոր միջոցները՝ ավ-
տոտրանսպորտային միջոցների ինքնաբերաբար տեղաշարժը կանխելու 
համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Գազանալիզատոր 
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Ծխաչափ 

 

4.3. Արտածվող գազերում վնասակար նյութերի պարունակությունը 
 

Եթե ավտոտրանսպորտային միջոցների կողմից արտածվող գազե-
րում վնասակար նյութերի պարունակությունը կամ դրանց ծխայնությու-
նը գերազանցում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 
սահմանված ցուցանիշները, ապա արգելվում է տվյալ ավտոտրանսպոր-
տային միջոցների շահագործումը: 

Արտածվող գազերը թափանցելով մթնոլորտ, աղտոտում են շրջակա 
միջավայրը, քանի որ արտածվող գազերում պարունակվում են վնասա-
կար նյութեր՝ ածխածնի օքսիդ (ուգար գազ) ծխի և մրի տեսքով, ածխա-
ջրածին, ածխածնի երկօքսի, ազոտաթթու և այլն: Հատուկ գազախտորո-
շիչ սարքով ստուգում են տվյալ ավտոմոբիլի շարժիչից արտանետվող 
գազերում վնասակար նյութերի չափը: 

Գոյություն ունի երկբաղադրատար ախտորոշման սարք, որով 
ստուգվում է CO և CH գազերի պարունակությունը, ինչպես նաև քառա-
բաղադրատար ախտորոշման սարք, որով ստուգվում է CO,CH,CO2,O2 
գազերի պարունակությունը:  
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Ուսումնասիրենք քառաբաղադրատար գազախտորոշման սարքի չա-
փումների հնարավորությունները և դրանց չափումների միջակայքը: 

 

1 CO- ածխածնի օքսիդ (%) 0-7,0 

2 CH- ածխաջրածին (ppm) 0-3000 

3 CO2- ածխածնի երկօքսի (%) 0-16 

4 O2- թթվածին (%) 0-21 

5 շարժիչի լիսեռի պտուտաթվերը (պտ/րպ) 0-1200 
0-10000 

6 շարժիչի հեղուկի ջերմաստիճանը (C0) 20-100 

7 Օդի ավելցուկի գործակիցը 0-2 
 

 

Օրինակ՝ Մազդա մակնիշի ավտոմոբիլի արտանետման գազերում 
ստուգենք վնասակար նյութերի քանակ, երբ շարժիչը գտնվում է նորմալ 
վիճակում և աշխատում է բենզինով: 

Ավտոմոբիլի շարժիչը պետք է լինի տաք վիճակում: Շարժիչի լիսեռը 
պետք է ունենա 750 պտ/րոպե պտույտներ, այն համապատասխանում է 
պարապ ընթացքին: 

Ստուգման արդյունքները կլինեն՝ 

CO - 0.2%, CH- 150 միավոր, CO2- 1%, O2- 14% - այս ցուցանիշները 
նորմալ են, և կարելի է ավտոմոբիլը շահագործել: 

Եթե՝ 

CO-ի պարունակությունը քիչ է, ապա վառելիքի խառնուրդն աղքատ 
է, շատ լինելու դեպքում խառնուրդը հարուստ է: 

CH - շատ է, ապա չայրված վառելիքը շատ է լցվում արտանետման 
համակարգ: 

O2 - շատ է, ուրեմն շարժիչը անսարք է: 

CO2 – քանակը քիչ է, ապա վառելիքի այրման պրոցեսն էֆեկտիվ չէ: 

Սարքն ունի երեք ցուցանիշ՝ վառելիքի խառնուրդը նորմալ է, աղքատ 
է, հարուստ է: Նման ախտորոշումով որոշում ենք շարժիչի աշխատանքի 
վիճակը: 
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Դիզվառելիքով աշխատող շարժիչների արտանետման գազերի պա-
րունակությունը որոշվում է ծխաչափիչ սարքով: 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դիզվառելիքով աշխատող մեքենաների ծխայնության  

չափման օրինակներ 
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Ավտոտրանսպորտի տեխնիկական զննության ժամանակ կատար-
վում են հետևյալ ստուգումները. 

N/ 
N 

սարքավորման տեսակը վերահսկվող 
(ստուգվող) 

պարամետրերը 

չափման 
սահմանը 

առավելա-
գույն սխա-

լանքը 

 Գազանալիզատոր (սարք՝ 
կայծային բռնկմամբ շարժիչ-
ներով (բենզինային, գազային) 
ավտոտրանսպորտային մի-
ջոցների արտանետումների 
մակարդակների չափման 
համար) 

ածխածնի օքսիդի 
(CO) պարունակու-

թյունը 

մինչև 5 % 5% 

 Ածխաջրածինների 
(CH) պարունակու-

թյունը 

500-4000 
մլն-1 

5% 

 ծնկաձև լիսեռի 
պտտման հաճա-

խությունը 

500-3500 
րոպե-1 

2.5% 

 Ծխաչափ (սարք՝ դիզելային 
շարժիչով ավտոտրանսպոր-
տային միջոցների ծխայնու-
թյան (դիսպերս մասնիկների) 
չափման համար, կամ ունի-
վերսալ չափիչ սարք՝ կայծային 
բռնկմամբ շարժիչներով (բեն-
զինային, գազային) և դիզելա-
յին շարժիչներով ավտո-
տրանսպորտային միջոցների 
արտանետումների մակար-
դակների չափման համար         
(օգտագործվում է սույն ցանկի 
1-ին կետում նշված գազանա-
լիզատորի և 2–րդ կետում 
նշված ծխաչափի փոխարեն) 

լուսային հոսքի 
թուլացման իրա-
կան ցուցանիշը 

0.2-2 մ-1 2.5% 

 լուսային հոսքի 
թուլացման 
գործակիցը 

5-80 % 2.5% 

 ծնկաձև լիսեռի 
պտտման հաճա-

խությունը տվյալնե-
րը համապատաս-
խանաբար՝ ըստ 

սույն ցանկի 1-ին և 
2-րդ կետերի 

 

500-8000 
րոպե-1 

համապա-
տասխա-
նաբար 

ըստ սույն 
ցանկի 1-
ին և 2-րդ 
կետերի 

1% համա-
պատասխա-

նաբար՝ 
ըստ սույն 
ցանկի 1-ին 
և 2-րդ կետե-

րի 

 Հոսաորոնիչ՝ տրանսպորտա-
յին միջոցի սնման գազային 
համակարգի հերմետիկու-
թյան ստուգման համար 

օդում պրոպանի 
(մեթանի, հեքսանի 
և այլնի) պարու-
նակությունը 

մինչև 20% 2% 
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4.4. Խախտված է սնման և հենատուփի օդափոխության համակարգերի 
հերմետիկությունը 

 

Ավտոմոբիլների սնման համակարգի հերմետիկությունը խախտվելու 
դեպքում նկատվում է վառելիքի արտահոսք, ինչն անթույլատրելի է. 
նման դեպքում անհրաժեշտ է արգելել ավտոտրանսպորտային միջոցի 
շահագործումը և ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ: Որպես վառե-
լանյութ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար օգտագործվում են 
բենզին, դիզվառելիք և գազ: 

ա) Բենզինով և դիզվառելիքով աշխատող ավտոմոբիլներում վառելի-
քի արտահոսքն ի հայտ է գալիս վառելիքի բաքի և վառելիքամուղի վնաս-
վելու, միացումների և խցանների ոչ կիպ ձգվածության, ինչպես նաև 
զտիչների միջադիրների վնասվելու հետևանքով: Այդ անսարքություննե-
րը անհրաժեշտ է վերացնել, քանի որ բացի վառելիքի կորստից, դրանք 
հրդեհի վտանգ են ստեղծում: 

բ) Գազաբալոնային ավտոմոբիլների համար որպես վառելանյութ օգ-
տագործվում է սեղմված բնական գազը՝ մեթան և հեղուկացված գազ՝ բու-
թանապրոպանային խառնուրդը: Բնական գազը պահվում է պողպատյա 
բալոններում մինչև 200 կգ/ամ2 ճնշման տակ: Հեղուկային գազը պահվում 
է պողպատյա բալոններում մինչև 16 կգ/ամ2 ճնշման տակ: 

Գազի արտահոսքն ի հայտ է գալիս բալոնի բացման կամ փակման 
ծորակների, խողովակաշարի, ռեդուկտորի և այլ տեղերի անսարքության 
կամ վնասման պատճառով: 

Նկատելով գազի արտահոսք՝ անհրաժեշտ է անջատել շարժիչը և 
ձեռնարկել միջոցներ հրդեհի վտանգը կանխելու համար: 

գ) Խախտվել է հենատուփի օդափոխության համակարգի հերմետի-
կությունը: 

Պարբերաբար պետք է ստուգել օդափոխության համակարգի անուր-
ների ձգվածությունը և հերմետիկությունը, հիշել որ կարտերային գազերը 
չպետք է ընկնեն շարժիչի կափարիչի տարածության մեջ: Այն կարող է 
անցնել ավտոմոբիլի սրահ և մարդկանց թունավորման պատճառ կհան-
դիսանա: 
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Այս ամենից ելնելով՝ արգելվում է շահագործել ավտոտրանսպորտա-
յին միջոցը, եթե անսարք է հենատուփի օդափոխության համակարգի 
հերմետիկությունը: 

 

4.5. Անսարք է բանած գազերի արտածման համակարգը, արտաքին 
աղմուկի թույլատրելի մակարդակը 

 

Բանած գազերի արտածման համակարգի անսարքության պատճա-
ռով նշանակալի աղմուկ է ստեղծվում, ինչի հետևանքով ավտոտրանս-
պորտային միջոցի շահագործումն արգելվում է: 

Արտածման համակարգի նպատակն է՝ բանած գազերի աղմուկը պա-
կասեցնել: Այն իրենից ներկայացնում է խողովակաշար և երկու խլացու-
ցիչներ, որոնք ավտոմոբիլի թափքին ամրացված են ճկուն կախոցներով: 

Արտածման համակարգի անսարքություներից են ՝ 

- արտածման կոլեկտորի ներդիրի մաշվածությունը, 

- անուրների թուլացումը, 

- խողովակների վնասվածքը, 

- խլացուցիչների մաշվածությունը, 

- ամրակման միացությունների թուլացումը, 

- համակարգի սխալ տեղակայումը և հավաքումը: 

Արտաքին աղմուկի թույլատրելի մակարդակը գերազանցման դեպ-
քում, ըստ նորմաներով սահմանված չափանիշների, արգելվում է է շա-
հագործել ավտոտրանսպորտային միջոցը: 

Շրջակա միջավայրի աղմկային աղտոտվածությունը մեր ժամանակի 
բոլոր տեսակի աղտոտվածություններից ամենանտանելին է: Եվ պատա-
հական չէ, որ աղմուկի դեմ տարվող պայքարը դարձել է լուրջ սոցիալա-
կան, տնտեսական և էկոլոգիական հիմնախնդիր: Մեծ քաղաքների կենտ-
րոնական փողոցներում և հրապարակներում նույնիսկ գիշերը 70 դԲ 
ցածր չի լինում այն դեպքում, երբ թույլատրելի սանիտարական նորման 
30 դԲԱ է: Այդ թվերն ավելի հասկանալի դարձնելու համար բերենք հետև-
յալ տվյալները. նորմալ շնչառության և կենսագործնեության համար ան-
հրաժեշտ է մարգագետնի խոտի շարժման ձայնը, որը 10 դԲԱ է, բարձր 
խոսքը՝ 60-70դԲԱ, տանսպորտի աղմուկը՝ 80-100դԲԱ: Վատն այն է, որ 
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մեծ քաղաքներում գնալով ուժեղանում է աղմուկի բացասական ազդեցու-
թյունը: Գիտնականները, ուսումնասիրելով աղմուկի բացասական ազդե-
ցությունը մարդու օրգանիզմի վրա, պարզել են, որ աղմկային գրգռվածու-
թյունը առաջ է բերում մարդու ամենատարբեր և անսպասելի հիվանդու-
թյուններ՝ լսողության վատացում, կենտրոնական նյարդային համակար-
գի խանգարումներ: Աղմուկը խանգարում է նորմալ հանգստին, աշխա-
տանքին, խանգարվում է քունը: Աղմուկի բացասական ազդեցությունը 
կանխելու համար նախ ստեղծվում է <<քաղաքի աղմկային քարտեզ>>, 
որի համաձայն պլանավորվում է աղմուկի դեմ տարվող պայքարի գործը: 

Ավտոտրանսպորտային միջոցների կողմից արտաքին աղմուկի թույ-
լատրելի մեծությունները: 

 

ավտոտրանսպորտային միջոցների  
ենթախմբերը 

Աղմուկի մակարդակը 
դԲԱ 

թեթև մարդատար Մ1, բեռնա-ուղևորատար և բեռնատար Ն1 96 
ավտոբուս Մ2 և բեռնատար Ն2 98 
ավտոբուս Մ3 և բեռնատար Ն2 100 

 

Ավտոմոբիլի արտածման համակարգի բանած գազերից առաջացող 
աղմուկի մեծությունը կարելի է չախել հատուկ սարքով, որը կոչվում է 
<<աղմուկաչափիչ>>: 

Աղմուկի մակարդակը չափվում է հետևյալ կերպ՝ ավտոմոբիլի շարժիչը 
պետք է լինի տաք, 600C –ից բարձր ջերմաստիճանով: Ծնկաձև լիսեռի նվա-
զագույն պտուտաթվերը լինելու են պարապ ընթացքի պտուտաթվերի մոտ: 

Աղմուկի չափման համար անհրաժեշտ է հետևյալ պայմանների 
առկայությունը. 

- Մթնոլորտային տեղումներ չլինեն: 

- Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը՝ 10 0C-30 0C: 

- Քամու արագությունը օդում, ոչ ավել 1.2….5 մ/վրկ.: 

- Օդի հարաբերական ճնշումը՝ 92-105 Կպա: 

- Օդի հարաբերական խոնավությունը, ոչ ավել 80 %: 

- Ստուգումը կատարվում է ասֆալտաբետոնապատ, կամ ցեմենտբե-
տոնե չոր, հարթ մակերևույթի վրա: 

- Շրջապատի (օդի) աղմուկի ֆոնը պետք է լինի ոչ ավելի 10 դԲԱ: 
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Աղմուկի մակարդակը չափելու համար չափիչ սարքի ձայնագրիչը 
տեղադրվում է հատակից 0.2 մ բարձրության և խլացուցիչի ծայրից 0.5 մ 
հեռավորության վրա: 

Չափման ժամանակ շարժիչը սկզբից աշխատում է պարապ ընթաց-
քով, այնուհետև կտրուկ բարձրացնում են ծնկաձև լիսեռի պտու-
տաթվերը՝ պահելով 8-10 վարկյան: Այս գործնթացը կրկնվում է 3 անգամ: 

Անսարք ավտոմեքենայի արտաքին աղմուկի մակարդակը չեն ստու-
գում: 

 
Աղմուկաչափիչ սարք: Այն աշխատում է ըստ տեխնիկական հրահանգի: 

 

Հարցեր և առաջադրանքներ 
 

1. Նշե՛ք արտածվող գազերում վնասակար նյութերի տեսակները: 

2. Թվարկե՛ք բանած գազերի արտածման համակարգին բնորոշ ան-
սարքությունները: 

3. Բացատրե՛ք երկբաշխիչ ախտորոշման սարքի (գազաանալիզա-
տոր) աշխատանքի սկզբունքը: 

4. Նկարագրե՛ք ծխաչափ սարքի աշխատանքի սկզբունքը և դրա դերն 
ու նշանակությունը: 

5. Բացատրե՛ք հեղուկ վառելիքով աշխատող ավտոմոբիլներում 
սնման համակարգի հերմետիկության խախտման հետևանքները: 

6. Ինչպե՞ս կարելի է հայտնաբերել վառելիքի արտահոսքը սնման 
համակարգից: 
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7. Թվարկե՛ք արտածման համակարգում արտաքին աղմուկի մակար-
դակի գերազանցման պատճառները: 

8. Ի՞նչ վնասակար հետևանքներ ունի հենատուփի օդափոխման հա-
մակարգի հերմետիկության խախտումը:  

 

4.6. Ավտոտրանսպորտային միջոցի շահագործումն արգելող այլ 
անսարքություններն ու պայմանները 

 

1) Ապակե մաքրիչները չեն աշխատում սահմանված ռեժիմով, կամ 
չեն աշխատում ավտոտրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախա-
տեսված ապակեողողիչները: 

2) Հետին տեսանելիության հայելիների քանակը, դասավորվածու-
թյունը և դասը չեն համապատասխանում ստանդարտի պահանջներին, 
բացակայում են ավտոտրանսպորտային միջոցի կառուցվածքով նախա-
տեսված ապակիները: 

3) Չի աշխատում ձայնային ազդանշանի սարքը կամ տրվող ազդա-
նշանը չեն համապատասխանում ստանդարտին: 

4) Տեղադրված են երթևեկության մասնակիցներին վնասվածքներ 
հասցնելու վտանգ պարունակող կամ վարորդի նստատեղից նրա տեսա-
դաշտը սահմանափակող իրեր կամ առարկաներ: 

5) Ավտոտրանսպորտային միջոցի՝ 

ա. ապակիների (այդ թվում՝ արտաքին թաղանթապատում ունեցող) 
լուսաթափանցելիությունը չի համապատասխանում Հայաստանի Հան-
րապետության օրենսդրությամբ սահմանված չափերին: 
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Մգեցված ապակիներով ավտոմեքենա 

բ. Առջևի դիտապակին կամ առջևի կողային ապակիները վարագու-
րապատված են: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

գ. Հետևի դիտապակին կամ հետևի կողային ապակիները վարագու-
րապատված են և բացակայում են հետին տեսանելիության 2 կողային 
հայելիները: 

 6) Չեն աշխատում ավտոտրանսպորտային միջոցների կառուցված-
քով նախատեսված՝ թափքի կամ խցիկի դռների կամ շարժիչի ծածկոցի 
փականները, ցիստեռների բկանցքերի և բեռնատար հարթակների կողե-
րի փականները, վառելիքի բաքերի խցանները, վարորդի նստատեղի դիր-
քը կարգավորող մեխանիզմը, ավտոբուսի դռների վթարային բացիչները 
և կանգառ կատարելու պահանջի ազդանշանը, ավտոբուսի սրահի ներ-
քին լուսավորության սարքերը, վթարային ելքերը և դրանք գործողության 
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մեջ դնող հարմարանքները, դռների կառավարման հաղորդակը, արագա-
չափը, պտուտագրիչը, հակաառևանգման և ապակիների տաքացման ու 
փչահարման սրքերը: 

7) Բացակայում են կառուցվածքով նախատեսված հետին պաշտպանիչ 
հարմարանքը, ցեխապաշտպան գոգնոցները և ցայտապաշտպանիչները: 

8) Անսարք են քարշակի կամ կցորդային մասի քարշակցման կամ հե-
նակցման հարմարանքները, ինչպես նաև բացակայում կամ անսարք են 
կառուցվածքով նախատեսված ապահովիչ մետաղաճոպանները (շղթա-
ները): Մոտոցիկլի և կողային կցորդի շրջանակների միացումներում առ-
կա խաղացք: 

9) Բացակայում են՝ 

ա. բժշկական դեղատուփը, կրակմարիչը, վթարային կանգառի նշանը 
(թարթող կարմիր լապտերիկ)՝ ավտոբուսներում, թեթև մարդատար և 
բեռնատար ավտոմոբիլներում ու անվավոր տրակտորներում:  

 

 

 

 
                                  բժշկական դեղատուփ 

 

 

 

             

 

 

 

 

 
 կրակմարիչ 
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                                                    վթարային կանգառի նշան 

                                        
 

բ. Երկուսից ոչ պակաս հակագլորման հենակներ՝ համապատասխա-
նաբար 3.5 տոննա և 5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն 
զանգված ունեցող բեռնատար ավտոմոբիլներում և ավտոբուսներում: 

գ. Բժշկական դեղատուփը, վթարային կանգառի նշանը (թարթող 
կարմիր լապտերիկ)՝ կողային կցորդով մոտոցիկլներում: 

Ավտոբուսում պետք է լինի առնվազն երկու կրակմարիչ, մեկը՝ վա-
րորդի խցիկում, մյուսը՝ սրահում, իսկ մնացած նշված ավտոտրանսպոր-
տային միջոցներում՝ դյուրահաս տեղում: 

Բժշկական դեղատուփում պարունակվող պարտադիր դեղերի և 
բժշկական պարագաների ցանկը հաստատում է Հայաստանի Հանրապե-
տության առողջապահության նախարարը: 

10) Ավտոտրանսպորտային միջոցները, բացառությամբ սահմանված 
կարգով նախատեսված դեպքերի, կահավորված են առկայծող փարոսիկ-
ներով և (կամ) հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակող սարքավո-
րումներով, կամ դրանց թափքերի վրա պատկերված են գունագծապատ-
կերներ և գրառումներ (ավտոտրանսպորտային միջոցների գունագծա-
պատկերներին և դրանց վրա տեղադրվող առկայծող փարոսիկներին ու 
հատուկ ձայնային ազդանշաններին ներկայացվող պահանջները սահ-
մանվում են ստանդարտով, իսկ այն ավտոտրանսպորտային միջոցների 
ցանկը, որոնք կարող են կահավորվել դրանցով, սահմանում է Հայաստա-
նի Հանրապետության կառավարությունը):  

11) Բացակայում են կամ չեն աշխատում ավտոտրանսպորտային մի-
ջոցի կառուցվածքով նախատեսված նստատեղերի գլխակալները կամ 
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անվտանգության ամրագոտիները, կամ անվտանգության ամրագոտինե-
րի ժապավենի վրա առկա են տեսանելի պատռվածքներ: 

12) Մոտոցիկլների և մոպեդների վրա բացակայում են կառուցված-
քով նախատեսված ոտնատեղեր, թամբի վրայի ուղևորի համար լայնակի 
բռնատեղը, իսկ մոտոցիկլների վրա՝ նաև անվտանգության աղեղները: 

13) Չեն աշխատում պահեստային անիվի բռնիչը, բարձրացման-իջեց-
ման մեխանիզմը կամ կարապիկը: 

14) Կիսակցորդի վրա բացակայում են կամ անսարք են հենարանա-
յին սարքավորումը, հենակների տրանսպորտային վիճակի սևեռիչը հե-
նակների բարձրացման-իջեցման մեխանիզմը: 

15) Խախտված է շարժիչի, փոխանցման տուփի, պտուտափոխանցի-
չի, հետին կամրջակի, կցորդման, ակումուլյատորային մարտկոցի, օդի 
հովացման և լավորակման համակարգի և ավտոտրանսպորտային միջո-
ցի վրա լրացուցիչ տեղադրված հիդրավլիկ սարքավորումների միացում-
ների կամ կիպարարների հերմետիկությունը: 

16) Գազաբալոնային սնման համակարգով կահավորված ավտոմո-
բիլների գազաբալոնների արտաքին մակերեսին նշված տեխնիկական 
պարամետրերը չեն համապատասխանում տեխնիկական անձնագրում 
նշված տվյալներին, բացակայում են վերջին և պլանավորված փորձար-
կումների ամսաթվերը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Գազաբալոնային համակարգով աշխատող ավտոմեքենա 
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17) Առանց ավտոտրանսպորտային միջոցի հաշվառումն իրականաց-
նող մարմնի թույլտվության՝ ավտոտրանսպորտային միջոցի կառուցված-
քում կատարված են փոփոխություններ (վերասարքավորումներ): 

18) Հաշվառման համարանիշների թվերը և տառերը (բացի երկրի ճա-
նաչման նշանից) չեն կրկնվում բեռնատար ավտոմոբիլի, կցորդների (բա-
ցի թեթև մարդատար ավտոմոբիլների և մոտոցիկլների կցորդներից) և 
ավտոբուսների թափքի հետնապատին (կրկնվող թվերի բարձրությունը 
պետք է լինի առնվազն 300 մմ, լայնությունը՝ առնվազն 120 մմ, գծերի 
հաստությունը՝ 30 մմ, տառերի չափերը կազմեն թվերի չափերի 2/3-ը). 

19) Մեխանիկական ավտոտրանսպորտային միջոցը, որով իրակա-
նացվում է գործնական վարման ուսուցումը, չունի համապատասխան 
ճանաչման նշան կամ կահավորված չէ հետին դիտման լրացուցիչ հայե-
լիով (սովորեցնողի համար) կամ կցորդման (բացառությամբ՝ ավտոմատ 
փոխհաղորդակով (տրանսմիսիայով) ավտոտրանսպորտային միջոց-
ների) և արգելակման լրացուցիչ ոտնակներով. 

20) Անսարք է հեծանիվի ղեկը, արգելակը կամ ձայնային ազդանշանի 
սարքը, կամ այն առջևից կահավորված չէ սպիտակ գույնի լուսանդրա-
դարձիչով ու լապտերով կամ լապտերիկով (օրվա մութ ժամանակ և ան-
բավարար տեսանելիության պայմաններում երթևեկելու համար), 
հետևից՝ կարմիր գույնի լուսանդրադարձիչով կամ լապտերիկով, իսկ 
կողերից՝ նարնջագույն կամ կարմիր գույնի լուսանդրադարձիչներով. 

21) Լծասայլը չունի կառուցվածքով նախատեսված կայանման սար-
քին արգելակ կամ հակագլորման հենակներ, առջևից կահավորված չէ եր-
կու սպիտակ գույնի լուսանդրադարձիչով կամ լապտերով (օրվա մութ 
ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում երթևեկելու 
համար), իսկ հետևից՝ երկու կարմիր գույնի լուսանդրադարձիչով կամ 
լապտերով: 
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Հարցեր և առաջադրանքներ 

1. Ներկայացրե՛ք ավտոմոբիլի առջևի և հետևի դիմապատկերներին, 
ինչպես նաև կողային ապակիներին ներկայացվող օրենսդրությամբ սահ-
մանված դրույթները: 

2. Թվարկե՛ք այն պարագաները, որոնց բացակայության դեպքում 
արգելվում է տրանսպորտային միջոցների շահագործումը: 

3. Ավտոմոբիլի կառուցվածքում թույլատրվո՞ւմ է կատարել ինքնա-
կամ կառուցվածքային փոփոխություններ:  

4. Թույլատրվու՞մ է շահագործել տրանսպորտային միջոցը, եթե՝ 
- Չի աշխատում անիվի բարձրացման-իջեցման մեխանիզմը: 
- Խախտված են փոխանցումների տուփի միացումները: 
- Բացակայում են ամրագոտիները: 
- Չի աշխատում ձայնային ազդանշանը: 
- Չեն աշխատում ապակեմաքրիչները: 
5. Թվարկե՛ք տրանսպորտային միջոցների կառուցվածքով նախա-

տեսված սարքերի, հանգույցների, հարմարանքների, մեխանիզմների, մե-
քենամասերի այն անսարքությունները, որոնց դեպքում շահագործումն 
արգելվում է:  
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