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ՆԱԽԱԲԱՆ 

 
Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է 2915 «Գազամատակարար-

ման սարքավորումների և համակարգերի հավաքակցում և շահագոր-
ծում» միջին մասնագիտական կրթության «Տեխնիկ» որակավորում 
ստացող ուսանողների համար: 

«Գազամատակարարում» ուսումնական ձեռնարկը կարող է օգտա-
կար լինել ինչպես համապատասխան բաժինների ուսանողների, այնպես 
էլ գազի բնագավառում աշխատողների և բոլոր նրանց համար, ովքեր 
ցանկանում են պատկերացում կազմել գազատար ցանցերի, գազակար-
գավորման կետերի ու կայանների, օդափոխության ու քարշի համա-
կարգերի, հողային աշխատանքների, գազատարերի կառուցման, մեկու-
սացման ու միացման, ինչպես նաև տարբեր գազային սարքավորումնե-
րի մոնտաժման վերաբերյալ: 

Ուսումնական ձեռնարկը գրվել է միջին մասնագիտական կրթության 
մասնագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչի հիման վրա:  
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Գազամատակարարում» ուսումնական ձեռնարկը բաղկացած է 2 
մասից: Առաջին մասն անվանվել է «Գազամատակարարում և օդափո-
խություն»: Այն կազմված է 6 տեսական գլուխներից և յուրաքանչյուր 
գլխին համապատասխան գործնական աշխատանքներից` ստուգիչ հար-
ցերից, թեստային աշխատանքներից և առաջադրանքներից:  

Ձեռնարկի առաջին մասն իր մեջ ներառում է գազասպառման տար-
բեր ռեժիմները, քաղաքային, բակային և ներտնային գազատար ցան-
ցերը, գազատար ցանցերի հիդրավլիկ հաշվարկն ըստ ցածր, միջին և 
բարձր ճնշման, գազակարգավորման կետերն ու կայանները և նրանց 
վրա տեղադրված սարքավորումները` ճնշման կարգավորիչները, գազա-
յին զտիչները, տարբեր կափույրներն ու չափիչ-հսկիչ սարքերը, ստոր-
գետնյա գազատարերի կոռոզիայի տեսակները և դրանցից պաշտպան-
վելու եղանակները, օդափոխության արտածման ու ներածման համա-
կարգերը, քարշի հաշվարկն ու ծխատար խողովակների դերը:  

Ձեռնարկի երկրորդ մասն անվանվել է «Գազային տնտեսության շի-
նարարական մոնտաժային աշխատանքներ»: Այն կազմված է 5 տեսա-
կան գլուխներից և յուրաքանչյուր գլխին բնորոշ հարցերից, թեստային 
աշխատանքներից ու առաջադրանքներից:  

Այս մասն իր մեջ ներառում է հողային աշխատանքներն ու դրանցում 
կիրառվող շինարարական մեքենաները, գազատարերի ստորգետնյա և 
վերգետնյա եղանակների կառուցումը, գազատարերի միացման էլեկտ-
րական ու գազային զոդման, սոսնձման, կցաշուրթային ու պարուրակա-
յին եղանակները, խողովակների մեկուսացման տեսակներն ու կաթսա-
յական տեղակայումների և գազակարգավորիչ կետերի մոնտաժման աշ-
խատանքները:  

Ձեռնարկում տեղ են գտել բազմաթիվ կառուցվածքային սխեմաներ և 
աղյուսակներ, որոնց միջոցով ուսանողներն ավելի հստակ պատկերա-
ցում կկազմեն տվյալ թեմայի վերաբերյալ: 

Ձեռնարկի կազմման համար հիմք են հանդիսացել բոլոր այն գրքերը, 
կանոնակարգերն ու էլեկտրոնային կայքերը, որոնք ներկայացված են 
ձեռնարկի վերջում: 
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ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ 
ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ԳԼՈՒԽ I 

ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ. ՏԱՐԵԿԱՆ, ՄԻՋԻՆ, ՕՐԱԿԱՆ 
ԵՎ ԺԱՄԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ 

 
1-1. ԳԱԶԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՎ ԺԱՄԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ 
 
Գազի տարեկան ծախսերը քաղաքի, քաղաքային շրջանի, բանավա-

նի համար հանդիսանում է գազամատակարարման նախագծի կատար-
ման հիմնական ելակետային տվյալներից մեկը: Գազի տարեկան ծախսի 
որոշումը, ելնելով սպառողների բազմազանությունից, իրենից ներկայաց-
նում է բավականին բարդ խնդիր:  

Ըստ գազի ծախսի՝ սպառողները դասակարգվում են. 
-կենցաղային սպառողներ (գազի օգտագործումը բնակարաններում), 
-կոմունալ-կենցաղային և հասարակական ձեռնարկությունների սպա-

ռողներ, 
-գազի սպառումը շինությունների ջեռուցման, օդափոխության և տաք 

ջրամատակարարման համար, 
-արդյունաբերական սպառողներ, 
-տրանսպորտային սպառողներ:  
Կենցաղային սպառողներ: Կենցաղային կարիքների համար գազի 

սպառումը կախված է բնակարանների բնակեցման և բարեկարգ լինելու 
վիճակից և գազային սարքավորումների տեսակից: Կենցաղում գազը 
ծախսվում է կերակուր պատրաստելու, տաք ջուր ստանալու և ջեռուցման 
համար: Նշված կարիքների համար գազը ծախսվում է տարբեր թվով միա-
վորների կողմից, որը կախված է գազաֆիկացման գործակցից, ինչպես 
նաև ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման աստիճանից:  

Ջերմության ծախսը կերակուր պատրաստելու համար (բնակարանում 
տեղադրված է գազօջախ)`  
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Q1 = k1 · q1 կՋոուլ/տարի մարդ, 
Ջերմության ծախսը կերակուր պատրաստելու և տաք ջրամատակա-

րարման համար (բնակարանում տեղադրված է գազօջախ և ջրատաքա-
ցուցիչ)`  

Q2 = k2 · q2 կՋոուլ/տարի մարդ, 
որտեղ` k1-ը գազօջախներից օգտվող բնակարանների գազիֆիկաց-

ման գործակիցն է, 
 k2-ը գազօջախներից և ջրատաքացուցիչներից օգտվող բնակարան-

ների գազաֆիկացման գործակիցն է, 
Նրանց արժեքները վերցված են տեղեկատուներից և համապատաս-

խանաբար հավասար են` 0.2 և 0.4:  
q1, q2 -ը համապատասխան նպատակի համար մեկ միավորին ընկնող 

ջերմության քանակն է/աղյուսակ 1-1/: 
 Աղյուսակ 1-1 

 
Կենտրոնացված բեռնվածություն: Ջերմության տարեկան ծախսը 

ա)բնակելի և հասարակական շենքերի ջեռուցման համար որոշվում է 
հետևյալ բանաձևով. 

= q· F · 24 · z ·(1 + β)(tն – )/( ), կՋոուլ/տարի մ., 

բ)հասարակական շենքերի օդափոխության համար` 
= q· F · n · z · β · β1(tն – )/( ), կՋոուլ/տարի մ., 

գ)տաք ջրամատակարարման համար` 
 = 24 · qտ.ջ [z + m (365 - z)(60 – )/(60 – )],  

կՋոուլ/տարի մ.: 

Գազի ծախսման 
նպատակը 

Սպառող միավորի 
չափը 

Գազի ծախսը 

103 կՋուլ 103 կկալ 

Կերակրի պատրաստում մարդ/տարի 3400 810 
Կերակրի պատրաստում և
տաք ջրամատակարարում 

մարդ/տարի 5320 1270 
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Բերված բանաձևերում` 
z – ը ջեռուցման ժամանակաշրջանն է օրերով, 
n – ը օդափոխության համակարգի միջին օրական աշխատաժամերի 

թիվն է (տվյալների բացակայության հետևանքով կարելի է ընդունել 
n=16 ժամ), 

q – ը 1մ2 բնակելի մակերեսի ջեռուցման համար անհրաժեշտ առավե-
լագույն ժամային ջերմաքանակն է կՋոուլ/մ2 ժ (տվյալները բերված են 
աղյուսակ 1.2-ում), 

F –ը մեկ բնակչին ընկնող բնակելի մակերեսը, մ2,  
β – ն հասարակական շենքերի ջեռուցման համար անհրաժեշտ ջեր-

մաքանակը հաշվի առնող գործակիցն է, որը տվյալների բացակա-
յության դեպքում կարելի է ընդունել 0,25: Այսինքն՝ հասարակական շեն-
քերի ջեռուցման համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը կազմում է բնակելի 
շենքերի ջեռուցման ծախսի 25%-ը, 

β1 – ը հասարակական շենքերի օդափոխության համար անհրաժեշտ 
ջերմաքանակը հաշվի առնող գործակիցն է, որը կարելի է ընդունել 0.4, 
այսինքն` հասարակական շենքերի օդափոխության համար անհրաժեշտ 
ջերմաքանակը կազմում է այդ շենքերի ջեռուցման ծախսի 40%-ը, 

tն – ը շինության ներքին հաշվարկային ջերմաստիճանն է, °C,  
–ը ջեռուցման ժամանակաշրջանում արտաքին օդի միջին ջերմ-

աստիճանն է, °C, 
 –ը համապատասխանաբար ջեռուցման և օդափոխության 

համար արտաքին օդի հաշվարկային ջերմաստիճաններն են, °C, 
qտ.ջ – ը մեկ մարդուն ընկնող տաք ջրամատակարարման համար ան-

հրաժեշտ միջի ժամային ջերմաքանակն է (աղյուսակ 3), կՋոուլ/մ.ժամ, 
, –ը համապատասխանաբար ամռանը և ձմռանը (ջեռուց-

ման սեզոնում) սառը ջրի ջերմաստիճաններն են, °C,  
m – ը գործակից է, որը հաշվի է առնում ջեռուցման սեզոնի համեմա-

տությամբ ամռանը տաք ջրամատակարարման համար օգտագործվող 
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ջրի քանակի փոքրացումը: Ընդունվում է m = 0,8` բնակչության համար, 
իսկ ձեռնարկությունների համար` m = 0,8-ի:  

Աղյուսակ 1-2 
1մ2 բնակելի մակերեսի ջեռուցման համար անհրաժեշտ ջերմու-

թյան քանակը.  
 

Ջեռուցման նախագծման համար 
արտաքին հաշվարկի ջերմասիճանը, 

°C 

0 -10 -20 -30 -40 

1մ2 բնակելի մակերեսի ջեռուցման
համար անհրաժեշտ ժամային 

ջերմաքանակը, Կջոուլ(կկալ)/մ2 ժամ 

335
(80) 

460
(110) 

544
(130) 

628 
(150) 

670 
(160) 

 
 Աղյուսակ 1-3 

Տաք ջրամատակարարման համար մեկ մարդուն ընկնող անհրա-
ժեշտ ջրի և ջերմության քանակը. 

  
№ Ջեռուցման սեզոնում մեկ մար-

դուն ընկնող տաք ջրի միջին 
օրական նորման, լիտր/օր 

 

Տաք ջրամատակարարման համար 
միջին ժամային ջերմաքանակը`  

qտ.ջ կՋոուլ (կկալ) մ.ժամ 

1 80 1047 (250)
2 90 1151 (275)
3 100 1256 (300)
4 110 1361 (325)
5 120 1465 (350)
6 130 1570 (375)

 
Ունենալով ջերմության տարեկան ծախսը մեկ մարդու համար, որն 

իրենից ներկայացնում է վերը նշված առանձին սպառողների ծախսերի 
գումարը, որոշվում է ջերմության տարեկան ծախսն ամբողջ քաղաքի 
կամ շրջանի համար.  

Q = N · ΣQi , 
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Իսկ գազի տարեկան ծախսը կլինի` 
Vտ = N · Σv1, 

որտեղ` Qi-ն մեկ բնակչին ընկնող ջերմության տարեկան միջին 
գումարային ծախսն է, կՋոուլ/տարի մ., 

Σv1-ը մեկ բնակչին ընկնող գազի տարեկան միջին գումարային 
ծախսն է, նմ3/տարի մ.,  

N-ը քաղաքի կամ շրջանի բնակչության թիվն է, որը որոշվում է` 
N = F1 α1 + F2 α2 + . . . + Fn αn  

բանաձևով, որտեղ` F1, F2, Fn-ը առանձին թաղամասերի մակերեսներն 
են, հա,  

α1, α2, αn-ը բնակչության խտությունն է, մարդ/հա,  
α-ի մեծությունը կախված է թաղամասերում տեղադրված շենքերի 

հարկայնությունից (աղյուսակ 1-4):  
 Աղյուսակ 1-4 

α-ի արժեքը կախված շենքերի հարկայնությունից և մեկ մարդուն 
ընկնող բնակելի մակերեսից. 

Մեկ մար-
դուն ընկ-
նող բն. 
մակ. 

Շենքի հարկայնությունը 

2 հարկ և 
մինչև 

100մ2 մա-
կերես 

2 3 4 5 6 7 8 9 և 
ավելի 

9 94-160 190-
210 

255-
280 

280-
300 

300-
330 

340-
380 

360-
400 

370-
410 

400-
435 

12 70-120 140-
160 

190-
210 

210-
220 

230-
250 

260-
280 

265-
300 

275-
315 

300-
335 

15 55-95 110-
125 

155-
165 

165-
180 

180-
200 

205-
230 

215-
240 

220-
245 

240-
270 

 
ժամային ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`  

vժամ = Vտ / n,  
որտեղ n-ը օգտագործման ժամերի թիվն է:  
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Արդյունաբերական կարիքների համար գազի ծախսը որոշվում է` ել-
նելով համապատասխան արտադրանքի միավորին ընկնող տեսակա-
րար ջերմաքանակի նորմայից և արտադրանքի քանակից:  

 
1-2. ԳԱԶԻ ԾԱԽՍԻ ՌԵԺԻՄՆԵՐԸ 

 

Գազը քաղաքի կամ շրջանի տարբեր կարգի սպառողների կողմից 
ծախսվում է անհավասարաչափ: Գազի ծախսի անհավասարաչափու-
թյունը տեղի է ունենում ըստ տարվա ամիսների (ծախսի սեզոնային ան-
հավասարաչափություն), ըստ շաբաթվա, ամսվա, տարվա օրերի (ծախ-
սի օրական անհավասարաչափություն), ըստ օրվա ժամերի (ծախսի ժա-
մային անհավասարաչափություն): 

Ծախսերի անհավասարաչափությունը կախված է տվյալ վայրի կլիմա-
յական պայմաններից, բնակչության կենցաղային սովորույթներից, արդ-
յունաբերական ձեռնարկությունների բնույթից և աշխատանքային ռե-
ժիմներից, օգտագործվող գազային սարքավորումներից և այլն:  

Ծախսի ռեժիմները հաշվարկելիս հնարավոր միջինացված ճշգրիտ 
տվյալներ կարելի է ունենալ միայն այն դեպքում, երբ ունենք մեծ քանա-
կությամբ փորձնական տվյալներ: 

Գազի ծախսի ռեժիմներն ըստ տարվա ամիսների: Առանձին քա-
ղաքների և շրջանների գազի ամսական ծախսերի փոփոխությունների 
տվյալների հիման վրա կառուցվում են գազի ծախսի գրաֆիկները:  

Ծախսի գրաֆիկների առկայության պայմաններում հնարավոր է լինում 
ճիշտ պլանավորել մայր գազամուղերից գազի ընդունումը: Գազի ծախսի 
անհավասարաչափությունների կարգավորման հնարավոր եղանակի ճիշտ 
ընտրությունն արդյունավետ է դարձնում գազամատակարարման հա-
մակարգի աշխատանքը և բարձրացնում նրա հուսալիությունը:  

Տարբեր քաղաքների համար գազի ծախսի ամսական ռեժիմի գրա-
ֆիկները բերված են նկար 1.1 և 1.2-ում:  

Ինչպես երևում է բերված գրաֆիկներից, տարբեր կարգի սպառողներ 
ունեն գազի ծախսի տարբեր ռեժիմներ: 
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 Ըստ ամիսների, գազի ծախսի ամենամեծ անհավասարաչափությու-
նը գալիս է ջեռուցման և օդափոխության ծախսերի անհավասարաչա-
փությունից, ինչը խիստ կերպով կախված է բնակլիմայական պայմաննե-
րից: Ջեռուցման առավելագույն ծախսը ստացվում է ձմռան ցուրտ ամիս-
ներին, իսկ ամռան ամիսներին վերանում է: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նկ.1-1: Տարբեր կարգի սպառողների ծախսի ամսական գրաֆիկները խո-

շոր քաղաքի համար 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.1-2: Խոշոր քաղաքի գազի ծախսի ամսական գրաֆիկները 
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Հաջորդը կոմունալ-կենցաղային սպառողներն են, որոնց գազի առա-
վելագույն ծախսը կազմում է տարեկան ծախսերի 11,9%-ը, իսկ նվազա-
գույնը` 4,7%-ը: Ամսական առավելագույն անհավասարաչափության գոր-
ծակիցը`  

K =  =1,43, 

որտեղ` -ը տվյալ կարգի կողմից գազի առավելագույն ամսական 

ծախսն է, %-ներով տարեկան ծախսից, 
-ը տվյալ կարգի կողմից գազի միջին ամսական ծախսն է, %-

ներով տարեկան ծախսից:  
=  : 

Համեմատաբար գազի ծախսի փոքր տատանումներ ունի բնակչու-
թյան կողմից (կենցաղային սպառողներ) գազի սպառումը: Այսպես, 
ձմռան ամիսներին ամսական առավելագույն ծախսը կազմում է 10,9 %, 
իսկ նվազագույնը` (ամռան ամիսներին) 5,1 % գազի տարեկան ծախսից: 
ամսական անհավասարաչափության գործակիցը`  = 1,31:  

Գազի ծախսի ամենափոքր անհավասարաչափությամբ օժտված են 
այն արդյունաբերական սպառողները, որտեղ գազը ծախսվում է որպես 
հումք կամ վառելիք վառարաններում և կաթսայատներում: Գազի ամ-
սական ծախսերն արդյունաբերության կողմից տատանվում են 7,0-9,3 % 
սահմաններում: Դրան համապատասխանում է = 1,12 առավելագույն 

ամսական անհավասարաչափության գործակիցը:  
Ջեռուցման և օդափոխության համար գազի ծախսի ռեժիմը կախված 

է տվյալ վայրի կլիմայական պայմաններից: Ունենալով տվյալ վայրի ար-
տաքին օդի միջին ամսական ջերմաստիճանները և ջեռուցման սեզոնի 
օրերի թիվը՝ գազի ամսական ծախսերը %-երով տարեկան ծախսից 
որոշվում է` 

Vամս = 100% · (tն – )nամս / Σ(tն – I · niամ
 , 

որտեղ` nամս –ը տվյալ ամսվա ջեռուցման օրերի թիվն է, 
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-ը տվյալ ամսվա արտաքին միջին ջերմաստիճանն է, °С:  

Քաղաքի համար գազի ծախսն ըստ ամիսների, բոլոր կարգի սպա-
ռողները միասին վերցրած, տատանվում է 5%-ից մինչև 12,6%-ի սահ-
մաններում: 

Ամսական առավելագույն անհավասարաչափության գործակիցը կազ-
մում է` 

≈ 1,5 

Այն քաղաքներում, որտեղ գազի ընդհանուր ծախսի մեծ մասը 
կազմում են արդյունաբերական ծախսերը, գազի ծախսի անհավասարա-
չափության գործակիցը կլինի փոքր, իսկ ծախսի գրաֆիկը` հավասարա-
չափ, և հակառակը, եթե քաղաքի գազի ծախսի մեծ մասը կազմում են 
ջեռուցման օդափոխության և կենցաղային ծախսերը, ծախսի գրաֆիկը 
կստացվի ավելի հավասարաչափ:  

 

Գազի ծախսի օրական ռեժիմները: Գազի ծախսը ենթարկվում է փո-
փոխման ըստ շաբաթվա (ամսվա) օրերի: Ծախսի այդ տատանումները 
հիմնականում բացատրվում են բնակչության կենցաղաձևով (կենցաղա-
յին սովորույթներ), արտաքին օդի ջերմաստիճանի փոփոխությամբ, հիմ-
նարկ-ձեռնարկությունների աշխատանքի ռեժիմով:  

Գազի շաբաթական ծախսի ռեժիմը, ինչպես բնակչության, այնպես էլ 
հիմնարկ-ձեռնարկությունների կողմից մոտավորապես հաստատուն է, 
չհաշված տոնական օրերին համապատասխանող շաբաթները:  

Գազի ծախսի գրաֆիկը, կախված արտաքին օդի ջերմաստիճանից, 
խիստ փոփոխական է: Քանի որ արտաքին օդի փոփոխությունը չի 
ենթարկվում որևէ օրինաչափության, և նրա կանխատեսումն այնքան էլ 
հավաստի չէ, ուստի և հաշվի առնել այդ գործոնի ազդեցությունը գազի 
ծախսի օրական գրաֆիկների վրա, դժվար է:  

Շաբաթվա ընթացքում օրական առավելագույն անհավասարաչափու-
թյան գործակիցը հավասար է` ≈1,26: 

Զգալի տարբերություն է ստացվում նաև, երբ համեմատվում են ամ-
ռան և ձմռան օրական ծախսի գրաֆիկները: 
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Գազի օրական ամենամեծ ծախսերն ընկնում են նախատոնական 
օրերին: Դիտարկումները ցույց են տվել, որ տարվա ընթացքում բնակա-
րաններում գազի՝ օրվա առավելագույն ծախսն ընկնում է դեկտեմբերի 
30-ին և 31-ին:  

Օրական անհավասարաչափության գործակիցը որոշվում է`  

K = ,  

որտեղ` -ը տարվա մեջ առավելագույն օրական ծախսն է,  

-ը միջին օրական ծախսն է` տարվա կտրվածքով:  

Ջեռուցման նպատակով գազի ծախսի առավելագույն օրական անհա-
վասարաչափության գործակիցը ցանկացած ամսվա համար որոշվում է ` 

 =  

որտեղ` tմիջ.օր. –ը ամսվա ամենացուրտ օրվա միջին ջերմաստիճանն է, 
°С, 

 tմիջ.ամ. –ը հաշվարկային ամսվա միջին ջերմաստիճանն է, °С:  
 

Գազի ծախսի ռեժիմի անհավասարաչափությունն ըստ օրվա ժա-
մերի: Ծախսի այդ տատանումներն ըստ տարբեր կարգի սպառողների, 
արտահայտվում են տարբեր չափերով: Ամենից մեծ տատանումներն 
ըստ օրվա ժամերի տեղի ունի կենցաղային սպառողների համար:  

Արդյունաբերության կողմից գազի ծախսի ժամային անհավասարա-
չափությունը հիմնականում կախված է ձեռնարկության աշխատանքային 
հերթափոխերի թվից: Ջեռուցման և օդափոխության համար գազի ծախ-
սը ջեռուցման համակարգերում և սարքավորումներում, ըստ օրվա ժա-
մերի, կատարվում է անհավասարաչափ, իսկ խոշոր կաթսայատներում 
այդ ծախսը հիմնականում մնում է հաստատուն: Բնակարաններում գա-
զի ծախսի ժամային գրաֆիկը կախված է բնակչության կենցաղային սո-
վորույթներից և տվյալ քաղաքի բնույթից:  
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Շաբաթվա սովորական օրերին գազի ծախսի գրաֆիկներն ըստ օրվա 
ժամերի իրենց բնույթով իրար մոտ են և իրարից խիստ տարբերվում են 
շաբաթ, կիրակի, նախատոնական և տոնական օրերին:  

Գազի ժամային ծախսի ճշգրիտ պատկերը հնարավորություն է տալիս 
որոշելու առավելագույն ժամային ծախսը, որը և հիմք է հանդիսանում 
գազամուղների հիդրավլիկական հաշվարկի համար: Բացի այդ, այն 
հնարավորություն է տալիս տեղակայումների ճիշտ շահագործման, օրվա 
ընթացքում գազի ավելի և պակաս ծավալների ճիշտ որոշման և այլ հար-
ցերի լուծման համար: 

Ժամային առավելագույն անհավասարաչափության գործակիցն օրա-
կան ծախսից որոշվում է`  

K =  , 

որտեղ` –ը օրվա ընթացքում առավելագույն ժամային ծախսն է,  

–ը օրվա ընթացքում միջին ժամային ծախսն է: 

 =  

Օրվա ծախսի ժամային առավելագույն անհավասարաչափության գոր-
ծակիցը քաղաքների և ավանների համար տատանվում է 1,6-2,2 սահ-
մաններում, իսկ կոմունալ-կենցաղային ձեռնարկությունների համար` 2,6:  

 
1-3. ԳԱԶԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

 
Քաղաքի գազամատակարարման լիարժեք համակարգ ստեղծելու 

հիմնական պայմաններից մեկը գազի հաշվարկային ծախսերի ճշգրիտ 
որոշումն է: 

Գազի հաշվարկային ծախսերն այն ելակետային տվյալներն են, 
որոնց հիման վրա կատարվում է գազամատակարարման համակարգի, 
գազամուղների չափերի և մյուս էլեմենտների հաշվարկը և ընտրությու-
նը: Հաշվարկային ծախսերի մեծացումը հանգեցնում է կապիտալ ներ-
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դրումների մեծացման, իսկ փոքրացումը` գազամատակարարման 
համակարգի նորմալ ռեժիմի խախտման, այն է` գազի մատակարարման 
ընդհատումների, գազի քիմիական թերայրման, սարքավորումների 
ՕԳԳ-ների փոքրացման և այլն: 

Որպես հաշվարկային ծախս ընդունվում է գազի ժամային առավելա-
գույն ծախսը, որն ստացվում է տարեկան ծախսի և անհավասարաչա-
փության գործակցի միջոցով. 

 =  =  •  =  •  =  •  = , 

որտեղ`  = –ը գազի հաշվարկային ծախսն է, նմ3/ժամ, 

–ը ծախսի ժամային առավելագույն անհավասարաչափության 

գործակիցն է` տարեկան ծախսից, 

–ը գազի միջին ժամային ծախսն է` տարեկան ծախսից, նմ3/ժ, 

 Vտ –ը գազի տարեկան ծախսն է, նմ3/տարի, 8760=24×365 –ը տար-

վա ժամերի թիվն է, 

 m =  –ը առավելագույն ծախսի ժամերի թիվն է: 

Ջեռուցման կաթսայատների համար m-ը կախված է տվյալ վայրի 
բնակլիմայական պայմաններից, իսկ արդյունաբերական ձեռնարկու-
թյունների համար` արտադրության տեսակից, տեխնոլոգիայից, աշխա-
տանքային հերթափոխերի թվից և այլն:  

Բնակարաններում բնակչության կողմից m-ը որոշվում է փորձնական 
գրաֆիկների միջոցով:  

Բնակարաններում գազի ծախսի տվյալների վիճակագրական տվյալ-
ների մշակումը հնարավորություն է տալիս կապ ստեղծել ժամային ան-
հավասարաչափության գործակցի և բնակարանների թվի ( N) միջև: 
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Այդ կապն արտահայտվում է` 
=  + 1,97, 

երբ բնակարաններում տեղադրված են գազօջախներ, և 

=  + 2,24, 

 

երբ բնակարաններում տեղադրված են գազօջախներ և ջրատաքա-
ցուցիչներ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ.1-3: Առավելագույն ծախսի ժամերի թիվը` կախված բնակարանների 
թվից 

 
Նկ. 1.3-ում տրված է m-ի փոփոխությունը N-ից, և որպես փորձնական 

տվյալների հետազոտության արդյունք ստացված են էմպիրիկ բանա-
ձևեր: Ինչպես տեսնում ենք, m-ի փոփոխությունը 100 բնակարանից հե-
տո այնքան փոքր է, որ այն կարելի է ընդունել հաստատուն:  

 



 
 

18 
 

Բնակարաններում գազի ծախսի ռեժիմների ուսումնասիրությունը 
հանգեցնում է այն եզրակացության, որ առավելագույն ժամային անհա-
վասարաչափության գործակիցները կախված են բնակարանում բնակ-
վող մարդկանց թվից: Այդ թվի մեծացման դեպքում –ը փոքրանում է: 

Նկար 1.4-ում ցույց է տրված -ի կախվածությունը N-ից. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ.1-4: Օրական առավելագույն ժամային անհավասարաչափության գործա-
կիցը` կախված բնակարանների մարդկանց թվից. 1-միայն գազօջախներով 
սարքավորված բնակարաններ, 2-գազօջախով և գազային ջրատաքացուցիչով 

կահավորված բնակարաններ 
 

 

 

Գազի ծախսի առավելագույն անհավասարաչափության գործա-
կիցների միջև եղած տարբերությունը բացատրվում է հետևյալ կերպ. 
Գազի սպառումը տաք ջրի ստացման համար բնութագրվում է ժամանա-
կի փոքր տևողությամբ և մեծ ծախսով, իսկ կերակրի պատրաստման 
համար հակառակը` երկար ժամանակամիջոցում և փոքր ծախսով: Բայց 
մեծ թվով բնակեցված բնակարաններում տաք ջրի ծախսը մեծանում է, 
որի հետ մեծանում է գազի սպառման ժամանակամիջոցը: Սա իր հեր-
թին հանգեցնում է օրվա միջին ժամային ծախսի մեծացման և առավելա-
գույն ժամային անհավասարաչափության գործակցի փոքրացման:  
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Գործնականում բերված տվյալներն օգտագործելու համար, հաշվար-
կային ծախսերը որոշելիս, անհրաժեշտ է հաշվի առնել բնակարաննե-
րում գազի սպառման նպատակը (գազասարքավորումը), բնակարան-
ներում ապրող բնակիչների թիվը և գազամուղին միացված բնակա-
րանների թիվը:  

Հաշվարկային ծախսերը որոշվում են` 
Vհաշ = · · N նմ3/ժամ 

որտեղ` –ը գազի ծախսի անհավասարության գործակիցն է, որի 

արժեքը վերցվում է հավելված 1-ից, 
–ը մեկ բնակարանի գազի միջին ժամային ծախսն է` տարեկան 

ծախսից, նմ3/ժամ, որը վերցվում է աղյուսակ 5-ից, 
N-ը հաշվարկային տեղամասին միացված բնակարանների թիվն է:  
Երբ տեղամասին միացված են տարբեր տեսակի բնակարաններ, 

ապա հաշվարկային ծախսը որոշվում է`  
 = Σ  •  •  

որտեղ Ni-ն միատեսակ բնակարանների թիվն է: 
 

Աղյուսակ 1-5 
Մեկ բնակարանին ընկնող գազի միջին ժամային ծախսը տարե-

կան ծախսից նմ3 (Qս=35370կՋոուլ/նմ3) 
 

Գազի ծախսը Բնակարանում տեղադրված է 
գազօջախ 

Բնակարանում տեղադրված 
է գազօջախ և գազային կաթսա 

1 սենյա-
կանոց 

2 սենյակա-
նոց 

3 և ավելի 
սենյակա-
նոց 

1 սենյա-
կանոց 

2 սեն-
յակա-
նոց 

3 և ավելի 
սենյակա-
նոց 

Նմ3ժ 0,02 0,043 0,064 0,043 0,089 0,15 

 
Օրինակ: Հաշվել գազատար ցանցի այն տեղամասի հաշվարկային 

ծախսը, որից միացվում են 14 բնակարան (1 սենյականոց` 6 բնակարան, 
2 սենյականոց` 4 բնակարան և 3 սենյականոց ` 4 բնակարան): Բնակա-
րաններում գազն օգտագործվում է կերակուր պատրաստելու և տաք ջուր 
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տաքացնելու համար (բնակարաններում տեղադրված է գազօջախ և գա-
զային կաթսա): Օգտագործվող գազի այրման ջերմաքանակը` Qս = 
37683 կՋոուլ/նմ3 :  

Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով. 

Vհաշ = K1 · V1
´ · N1 +K2 · V2

´ · N2 + K3 · V3´ · N3 

V´ = α · V 

α =  = 0,94 

K-ի և V-ը արժեքները վերցվում են համապատասխանաբար 
հավելված 1-ից և աղյուսակ 5-ից: 

Vհաշ = (9,86×0,043×6 + 7,6×0,089×4 + 6,5×0,15×4)×0,94=8,6 
նմ3/ժամ:  

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Առաջադրանք 
Որոշել քաղաքի գազի տարեկան ծախսը, եթե այն զբաղեցնում է 250 հա 

մակերես, բնակչության միջին խտությունը` αմիջ = 380 մարդ/հա: գազի 
այրման ջերմաքավակը` Qս = 35695 կՋոուլ/նմ3 (հաշվարկային ջերմաստի-
ճանները վերցնել կամայական կամ դասախոսի հայեցողությամբ):  

2. Առաջադրանք  
Բաժանվել խմբերի և վերլուծել գազի ծախսի կախվածությունը տար-

վա ամիսներից (նկ.1.1-ի հիման վրա) ըստ`  
∆ արդյունաբերության, 
∆ բնակարանների, 
∆ կոմունալ-կենցաղային ձեռնարկությունների, 
∆ ջեռուցման կաթսայատների, 
∆ ընդհանուր քաղաքի: 
3. Առաջադրանք 
Հաշվել ջեռուցման նպատակով գազի ծախսի առավելագույն օրական 

անհավասարաչափության գործակիցը ( -ը) ձեր շրջանի կամ քաղա-

քի համար` դեկտեմբեր, հունվար և փետրվար ամիսների կտրվածքով:  
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4. Առաջադրանք 
Հաշվել գազատար ցանցի այն տեղամասի հաշվարկային ծախսը, 

որից միացվում են 18 բնակարան (1 սենյականոց` 6 բնակարան, 2 սեն-
յականոց` 4 բնակարան, 3 սենյականոց 5 բնակարան և 4 սենյականոց` 3 
բնակարան): 1 սենյականոց բնակարաններում տեղադրված են միայն 
գազօջախ, իսկ մնացած բնակարաններում` գազօջախ և գազային կաթ-
սա: Օգտագործվող գազի այրման ջերմաքանակը` Qստ = 35695 
կՋոուլ/նմ3: 

 

ԳԼՈՒԽ 2 
ԳԱԶԱՏԱՐ ՑԱՆՑԵՐ 

 

2-1. ԳԱԶԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
 

Գազային ցանցը հաջորդական և զուգահեռ միացված խողովակ-
գծերի (գազամուղների) համակարգ է, որը ծառայում է այրվող գազի տե-
ղափոխման և սպառողների միջև նրա բաշխման համար: Գազային 
ցանցը գազամատակարարման հիմնական տարրն է: 

Գազատար ցանցերը դասակարգվում են ըստ նշանակության և 
ճնշման:  

Ըստ նշանակության՝ գազատար ցանցերը լինում են` քաղաքային, 
արդյունաբերական և խառը:  

Մայր գազամուղներ: Մայր գազամուղները ծառայում են հանքավայ-
րերից մինչև գազաֆիկացված քաղաք, շրջան, խոշոր արդյունաբերա-
կան կենտրոն կամ այլ օբյեկտ գազը տեղափոխելու համար: 

Քաղաքային գազատար ցանցեր: Քաղաքային գազատար ցանցերն 
իրենց հերթին բաժանվում են` 

ա)բաժանարար գազատար ցանցերի, որոնց օգնությամբ գազը տե-
ղափոխվում է գազաֆիկացված քաղաքի, ավանի ողջ տերիտորիայով` 
ներառյալ փողոցային և բակային ցանցերը, 

բ)բաժանորդային գազային ցանցեր, որոնք գազ ստանալով բաժա-
նարար ցանցերից տալիս են առանձին կամ խմբային սպառողներին, 
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գ)ներքին գազատար ցանցեր (ներտնային), որոնք բաժանորդային 
ճյուղավորություններից գազը տեղափոխում են մինչև գազասպառող 
սարքավորում:  

Արդյունաբերական գազատար ցանցեր: Սրանց միջոցով իրակա-
նացվում է գազի մատուցումը արդյունաբերական ձեռնարկության 
առանձին արտադրամասերին: 

Ըստ ճնշման՝ գազատար ցանցերը դասակարգվում են` 
Ցածր ճնշման գազատար ցանցեր: Ցածր ճնշման համարվում են 

այն գազատար ցանցերը, որտեղ ճնշումը չի գերազանցում 5000 Պա-ը: 
Ցածր ճնշման կարող են լինել քաղաքային բաժանարար, բաժանորդա-
յին և ներքին գազատար ցանցերը:  

Միջին ճնշման գազատար ցանցեր: Միջին ճնշման են համարվում 
այն գազատար ցանցերը, որտեղ գազի ճնշումը կարող է տատանվել 
5000 Պա մինչև 0,3 ՄՊա:  

Բարձր ճնշման գազատար ցանցեր: Բարձր ճնշման գազատար 
ցանցերը բաժանվում են երեք կարգի` 

- I կարգի բարձր ճնշման (0,3 ՄՊա-0,6 ՄՊա), 
- II կարգի բարձր ճնշման (0,6 ՄՊա-1,2 ՄՊա), 
- III կարգի բարձր ճնշման (1,2 ՄՊա-ից մեծ):  
Միջին և բարձր ճնշման (Ρ≤0,6 ՄՊա) գազաբաժանարար ցանցերը 

ծառայում են արդյունաբերական և խոշոր կոմունալ – կենցաղային ձեռ-
նարկությունները, քաղաքային միջին և ցածր ճնշման բաժանարար ցան-
ցերը, ճնշման կարգավորող կայանների և տեղակայումների միջոցով 
գազը մատակարարելու համար:  

Բարձր ճնշման գազատար քաղաքային ցանցերը խոշոր արդյունաբե-
րական ձեռնարկությունները (որոնց տեխնոլոգիական կարիքների համար 
անհրաժեշտ է բարձր ճնշման գազ) կամ քաղաքային միջին և բարձր 
ճնշման (0,3-0,6 ՄՊա) ցանցերը գազով մատակարարելու համար են: 
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2-2. ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ 
 

Գազը բնակելի, հասարակական և կոմունալ-կենցաղային շենքեր է 
տրվում քաղաքային ցածր ճնշման բաժանարար ցանցերից: Բաժանա-
րար ցանցից մինչև սպառող սարք գազը տրվում է բաժանարար ճյուղա-
վորության, մուտքի գծի և ներքին ցանցի միջոցով: Բնակելի, հասարա-
կական և կոմունալ-կենցաղային շինությունների ներքին ցանցերը նա-
խագծվում են միայն ցածր ճնշման համար:  

Քաղաքային բաժանարար ցանցից արված ճյուղավորումների վրա 
հարմար տեղում` հնարավորինս մոտ բաժանարար ցանցին, բայց կա-
ռուցման գծից կամ շինության պատից երկու մետրից ոչ պակաս տեղա-
դրվում է փական (նկ.2-1): Ներքին ցանցերի կառուցումն իրականացվում 
է պողպատյա խողովակներով, միացումները կատարվում են հիմնակա-
նում զոդման միջոցով, իսկ սարքավորումների փականների միացումը 
թույլատրվում է իրականացնել պարուրակային կամ կցաշուրթային 
միացման եղանակով:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.2-1: Գազամուղի ցոկոլային մուտքի սխեման. 1-մուտք` 90°-ով, 2-խողովակ, 
3-գազատարի պատյան, 4-կցախողովակ, 5-փական, 6-շտուցեր, 7-գլխադիր, 8-

խողովակ, 9-մետաղաթերթ, 10-միջադիր` պատյանով 
 

Ներքին ցանցերի անցկացումը կատարվում է բաց եղանակով` ոչ բնա-
կելի շինություններով (աստիճանավանդակ, միջանցք, խոհանոց), դիտ-
ման և հսկողության համար հարմար տեղերով: Փակ անցկացում թույլա-
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տրվում է (բացառությամբ՝ հեղուկ գազերի) միայն կոմունալ-կենցաղային 
և արդյունաբերական ձեռնարկություններում, եթե պատի մեջ արված 
ակոսը ծածկվում է վահանով, որն իր վրա ունի օդափոխության համար 
անցքեր: Խոնավ գազերի դեպքում պետք է ապահովել խողովակի 0,003-
ից ոչ պակաս թեքություն` ուղղված դեպի բաժանարար գազամուղ:  

Հատուկ տեխնիկական միջանցքների բացակայության դեպքում գա-
զը շինություն թույլատրվում է տանել նկուղով: Նկուղով անցնող գազա-
մուղի երկարությունը չպետք է անցնի 12 մետրից:  

Բնակելի և հասարակական շենքերի ներքին ցանցերում անհրաժեշտ 
է նախատեսել փականներ յուրաքանչյուր կանգնակի վրա, գազային 
հաշվիչներից, գազասպառ սարքերից առաջ:  

Հիմքերի, ծածկերի, պատերի, միջնապատերի հատման տեղերում 
գազամուղներն անցկացվում են պողպատյա խողովակից պատրաստ-
ված պատյանով: Թույլատրվում է այլ նյութերից պատրաստված պատ-
յանների օգտագործումը, եթե դրանք ապահովում են ամրության և եր-
կարակեցության պայմանը: Պատյանի և խողովակի միջև մնացած տա-
րածությունը լցվում է յուղով ծծեցված խծուծով, ապա ծայրերը փակվում 
են ցեմենտի շաղախով կամ բիտումով: Պատյանի ծայրը պետք է հատա-
կից բարձր լինի 5 սմ: պատերի և միջնապատերի դեպքում պատյանի 
երկարությունը պետք է գերազանցի պատի հաստությանը:  

 
2-3. ԳԱԶԱՏԱՐ ՑԱՆՑԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

 

Գազամուղների անցկացման համար ընտրվում է չկատարելագործված  
ծածկույթով, տրանսպորտի շարժման փոքր ինտենսիվությամբ և ստոր-
գետնյա այլ կոմունիկացիաներով չծանրաբեռնված փողոցներ: Շատ հար-
մար է գազամուղն անցկացնել առանձնացված հատուկ տեխնիկական 
գոտիներով կամ կանաչապատման գոտիով: Լայն փողոցներով կամ 
անցուղիներով երբեմն գազամուղն անցկացվում է երկու կողմից: Նպա-
տակահարմար է գազամուղն անցկացնել ներթաղամասային փողոցներով 
և բակերով, համատեղելով փողոցային և բակային ցանցերը:  
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Ճանապարհի (փողոցի) երթևեկելի մասում աշխատանքներ կատարե-
լիս բանվորների բրիգադը պետք է աշխատանքի ղեկավարի կողմից 
անցնի նախնական հրահանգավորում՝ աշխատանքի անվտանգության 
միջոցառումների և ճանապարհային երթևեկության կանոնների մասին:  

Աշխատանքներ սկսելուց առաջ, բաց դիտահորից 5 մ հեռավորու-
թյան վրա, տրանսպորտի շարժման կողմից պետք է տեղադրվեն ցան-
կապատեր, իսկ 10-15 մ վրա` «Ճանապարհային աշխատանքներ» նա-
խազգուշական նշանը: 

Փողոցներում, անցուղիներում, բակերում հողային և հորատման աշ-
խատանքներ սկսելուց առաջ պետք է կանչել այն կազմակերպություննե-
րի ներկայացուցիչներին, որոնք տվյալ մասում ունեն ստորգետնյա կա-
ռույցներ` այդ կառույցների ճիշտ տեղը ցույց տալու համար, կամ ներկա 
գտնվեն աշխատանքների կատարման ընթացքում կառույցների վնաս-
վելը կանխելու համար: Աշխատանքի կատարումը պետք է համաձայնեց-
վի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ:  

Բոլոր դեպքերում քաղաքային փողոցներում գազամուղներ անցկաց-
նելը կապված է մի շարք դժվարությունների հետ: Ավելի հարմար է գա-
զատարները տեղադրել՝ նախագծով երկարությունը որոշված փոքր տե-
ղամասերով: Աշխատանքները կատարվում են հետևյալ փուլերով.  

-նախապատրաստական աշխատանքներ, ճանապարհի ծածկույթի 
քանդում, 

-խրամատների փորում էքսկավատորներով և ձեռքով, խրամատների 
պատի և հատակի հարթեցում, 

-մոնտաժային աշխատանքներ` գազատարերի տեղադրում,  
-գազատարների փորձարկում, 
-խրամատների լցում:  
Բոլոր ցանցային կառուցվածքները` ստուգիչ խողովակներ, կոնդեն-

սատահավաքիչներ, ձևավոր մասեր, տեղադրվում են խողովակաշարի 
հետ միաժամանակ:  

Գազատարները տեղադրվում են խողովակատեղադրող կամ ավտո-
ամորտիչների միջոցով: Կիրառվում են նաև փոքր մեքենայացման միջոց-
ներ` ձեռքի կարապիկներ, պտտուտակասեղմակներ, բռնիչներ և այլն:  
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Խողովակները միացնելուց, մեկուսացնելուց և փորձարկումից հետո 
ծածկում են հողով` բուլդուզերի միջոցով:  

Սկզբում ծածկվում են խողովակաշարերը, հետո` ամբողջ խրամատը 
խորությամբ: Պետք է հետևել, որ չվնասվի մեկուսացումը, խողովակներն 
իրենց առանցքից չշեղվեն: Այնուհետև կատարվում է գրունտի խտացում: 
Խտացումը կատարվում է շերտերով` պնևմատիկ կամ խտացնող մեքե-
նաների միջոցով:  

 
 

2-4. ԳԱԶԱՏԱՐՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ 
ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՏԱՐԲԵՐ ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱՆԵՐԻՑ 

 
Ստորգետնյա գազամուղների հեռավորությունը շինություններից և այլ 

կառույցներից նախապես տրվում է` կախված գազի ճնշումից: Ճնշման 
մեծացման հետ այդ հեռավորությունները մեծացվում են` ելնելով ան-
վտանգության պայմաններից: Հեռավորությունների անհրաժեշտ մեծու-
թյունները բերված են աղյուսակ 2.1 և 2.2-ում:  

Աղյուսակ 2-1 

Նվազագույն հեռավորությունը ստորգետնյա գազատարից մինչև 
արդյունաբերական կազմակերպությունների տարածքներում գտնվող 

շենքերը, շինությունները 
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Միջին 
(0,005-

0,3) 
4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10 

Բարձր 
(0,3-0,6) 

7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10 

Բարձր 
(0,6-1,2) 

10 1 10,8 3,8 2,5 1 1 5 10 

 
Աղյուսակ 2-2  

Գազամուղների և մյուս կոմունիկացիաների միջև թույլատրելի 
ուղղաձիգ հեռավորությունը մետրերով 

 

Կառուցվածք կամ կոմունիկացիա Հեռավորությունը՝ ըստ 
ուղղաձիգի 

Ջրմուղ, կոյուղի, հեռախոսային կաբել և այլն 0,15 
Ջեռուցման խողովակաշար 0,20 

Էլեկտրակաբել զրահավորված 0,5 
Յուղալեցուն կաբել 110-220 կվ լարումով 1,0 

 

 

Առանձին տեղամասերում, ելնելով տեխնիկական անհրաժեշտությու-
նից, ինչպես նաև շենքերի միջև եղած տարածությունից, շենքերի կա-
մարների տակից գազամուղի անցկացումը թույլատրվում է միայն այն 
դեպքում, երբ խողովակագծում ճնշումը չի գերազանցում 0,6 Մպա: 
Սահմանված հեռավորությունները կարելի է կրճատել 50 %-ով, եթե տե-
ղամասը և նրա ծայրամասերին ավելացրած 5-ական մետր, կառուցվի 
անկար խողովակներից, ծռվող մասերն արվեն ճկված կամ դրոշմված 
էլեմենտներով, բոլոր զոդակարերը ենթարկվեն ստուգման, և օգտա-
գործվի գերուժեղացված մեկուսացում:  

Հեռավորությունը գազատարների և ծառերի բների միջև պետք է լինի 
ոչ պակաս, քան 1,5 մ: Գազատարից մինչև թփերը հեռավորությունը չի 
նորմավորվում:  

Մեկ խրամուղում երկու կամ ավելի գազատար անցկացնելիս դրանց 
միջև եղած հեռավորությունը պետք է լինի բավարար հավաքակցման 
/մոնտաժման/ և նորոգման աշխատանքների կատարման համար, բայց 
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0,4 մ-ից ոչ պակաս` մինչև 300մմ տրամագծով խողովակների համար, և 
0,5մ-ից ոչ պակաս` 300մմ-ից ավելի տրամագծի խողովակների համար:  

Վերգետնյա գազամուղների և այլ շինությունների հեռավորություննե-
րի անհրաժեշտ մեծությունները բերված են աղյուսակ 2.3-ում.  

 

Աղյուսակ 2-3 

Վերգետնյա հենարանների վրա տեղադրված գազատարներից 
մինչև շենքերը և շինությունների հորիզոնականով նվազագույն 

հեռավորությունը (մ) 
Հ/Հ Շենքեր և սենքեր Գազի ճնշումը, ՄՊա 

Մինչև 
0,005 

0,005-0,3 0,3-0,6 0,6-1,2 

1 Արտ. և պահեստային շին., որոնք 
հրդեհավտանգ են 

5 5 5 10 

 
 

2 
 

3 

Դյուրավառ և այրվող հեղուկների 
ու նյութերի բաց պահեստներ. 
Արդյունաբերական 
տարածքներում 
Արդյուն. տարածքից դուրս 

 
 

10 
 

20 

 
 

10 
 

20 

 
 

20 
 

40 

 
 

30 
 

40 
4 Բնակելի և հասարակական 

շենքեր 
 
2 

 
5 

 
5 

 
- 

5 Ստորգետնյա 
հաղորդակցուղիներ, ջրմուղ, 
կոյուղի, հեռախոսային էլ. 
մալուխային բլոկեր 

 
 

1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

6 Բաց էլեկտրակայանքի ցանկա-
պատ 

10 10 10 10 

7 Օդային էլեկտրահաղորդման գծե-
րի լարեր 

Էլեկտրահաղորդման հենասյան 
բարձրությունից ոչ քիչ 

8 Ճանապարհներ (փողոցի, կողա-
յին քարից, կյուվետի արտաքին 
եզրը կամ ճանապարհի հողաթմբի 
ստորոտից) 

 
 

 
1,5 

 
 

 
1,5 

 
 

 
1,5 

 
 
 

1,5 
 
Վերգետնյա գազամուղները էլեկտրահաղորդալարեր հատելիս անց-

կացվում են դրանցից ցած: Հատման մասում գազամուղի վրա նախա-
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տեսվում է հարմարանք (ցանկապատ), որպեսզի հաղորդալարը կտրվե-
լիս գազամուղի վրա չընկնի:  

Գազամուղի և էլեկտրահաղորդալարի միջև եղած (ըստ ուղղաձիգի) 
հեռավորությունը կազմում է 1-6,5 մ` կախված էլեկտրահաղորդալարի 
լարումից: Որքան բարձր է լարումը, այնքան շատ է գազամուղի և էլեկտ-
րահաղորդման գծի հեռավորությունը: 

 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա)Ինչպե՞ս են դասակարգվում գազային ցանցերն ըստ նշանա-
կության: 
բ)Ինչպե՞ս են դասակարգվում գազային ցանցերն ըստ ճնշման: 
գ)Որո՞նք են գազատարերի տեղակայման տարբերակները: 
դ)Ստորգետնյա գազատարերի մոնտաժման համար ինչպիսի՞ նախա-
պատրաստական աշխատանքներ են կատարվում: 
ե)Ո՞ր դեպքերում է թույլատրվում գազատարերի անցկացումը շենքնե-
րի կամարների տակից: 
զ)Որքան պետք է լինի հեռավորությունը գազատարերի և ծառերի 
բների միջև: 
 

2. Թեստեր 
ա)Գազը տեղափոխում են մինչև գազասպառող գազասարք` 
- արդյունաբերական գազատար ցանցերը, 
- բաժանարար գազատար ցանցերը, 
- ներտնային գազատար ցանցերը: 
 

բ)Արդյունաբերական ձեռնարկությունների առանձին արտադրամա-
սերին գազը մատուցվում է ` 
- քաղաքային գազատար ցանցով, 
- արդյունաբերական գազատար ցանցով, 
- մայր գազամուղով: 
 

գ)Ցածր ճնշման գազատար ցանցերում գազի ճնշումը լինում է` 
- (0,005 ÷ 0,3 ՄՊա), 
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- (մինչև 0,005ՄՊա), 
- (1,2 ÷ 1,6 ՄՊա): 
 

դ)Միջին ճնշման գազատար ցանցերում գազի ճնշումը լինում է` 
- (0,005 ÷ 0,3 ՄՊա), 
- (0,001 ÷ 0,003 ՄՊա), 
- (0,3 ÷ 0,6 ՄՊա): 
 

ե)Բարձր ճնշման գազատար ցանցերում գազի ճնշումը լինում է` 
- (0,6 ÷ 1,2 ՄՊա), 
- (0,1 ÷0,3 ՄՊա), 
- (0,3 ÷ 0,6 ՄՊա): 
 

զ)Բարձր ճնշման գազատար ցանցերը գազը մատուցում են` 
- բնակարաններին, 
- խոշոր արդյունաբերական ձեռնարկություններին, 
- հասարակական սննդի օբյեկտներին: 
 

է)Ցածր ճնշման գազատար ցանցերը գազը մատուցում են` 
- առանձին բաժանորդներին, բնակելի շինություններին, 
- կոմունալ-կենցաղային կազմակերպություններին, 
- արդյունաբերական ձեռնարկություններին: 
 

ը) Ստորգետնյա գազամուղների հեռավորությունը շինություններից 
կախված է` 
- գազի տեսակից, 
- գազի ճնշումից, 
- գազի ջերմաստիճանից: 
 

թ)Միջին ճնշման գազային ցանցերի և երկաթուղային գծերի հեռավո-
րությունն է` 
- 8,2 մ 
- 4,8 մ, 
- 10 մ: 
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ժ) Բարձր ճնշման գազատար ցանցերի և շենքերի հիմքերի միջև 
եղած հեռավորությունն է` 
- 3,8 մ, 
- 4,5 մ, 
- 10 մ: 
 

ի)Մեկ խրամուղում 2 գազատարների նվազագույն հեռավորությունը 
պետք է լինի` 
- (0,4 ÷ 0,5 մ), 
- (0,6 ÷ 1 մ), 
- (1,2 ÷ 1,6 մ ): 
 

լ)Վերգետնյա միջին ճնշման գազատարների ու բնակելի շենքերի հե-
ռավորությունը պետք է լինի` 
- 12 մ, 
- 5 մ, 
- 8 մ: 
 

խ)Վերգետնյա գազամուղի և էլեկտրահաղորդման գծերի միջև եղած 
հեռավորությունը կախված է` 
- էլեկտրահաղորդալարի լարումից, 
- գազատարի տրամագծից, 
- տեղանքի երկրաչափական դիրքից: 
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ԳԼՈՒԽ 3 

ԳԱԶԱՏԱՐ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԻԴՐԱՎԼԻԿ ՀԱՇՎԱՐԿԸ 
 

3-1. ԽՈՂՈՎԱԿԱԳԾՈՒՄ ԳԱԶԻ ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ 
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Գազի շարժումը բնութագրող մեծություններն են. 
ա)Գազի շարժման արագությունը և ծախսը: Խողովակի կտրված-

քում գազի շարժման արագությունն անհավասարաչափ է: Դրա պատ-
ճառն ինչպես գազի և խողովակի պատերի միջև եղած շփման ուժերն 
են, այնպես և գազի մածուցիկությունը: Հաշվարկներ կատարելիս մենք 
գործ ունենք ոչ թե փոփոխական, այլ միջինացված արագությունների 
հետ: Միջին արագությունները կարող են որոշվել ինչպես գազի ծավա-
լային, այնպես և զանգվածային ծախսերի օգնությամբ:  

Ծավալային արագությունը որոշվում է` 
W =  մ/վրկ, 

իսկ զանգվածային արագությունը` 
W =  =  կգ/մ2վրկ, 

որտեղ` V-ն գազի ծավալային ծախսն է, մ3/վրկ,  
 F-ը խողովակի լայնակի կտրվածքն է, մ2 , 
 G-ն գազի զանգվածային ծախսն է, կգ/վրկ, 
 Ρ-ն գազի խտությունն է` տվյալ պայմաններում, կգ/մ3: 
բ)Գազի շարժման ռեժիմը խողովակներում: Տարբերում են հեղուկի 

և գազի շարժման երկու ռեժիմ` լամինար և տուրբուլենտ: Նշված երկու 
ռեժիմները միմյանցից տարբերվում են ինչպես որակապես, այնպես էլ 
քանակապես: Շարժման ռեժիմը բնութագրվում է Ռենոլդսի (Re) թվի 
որոշակի սահմանային արժեքով:  

Re-ի թիվը որոշվում է` 
Re = , 

որտեղ` D-ն խողովակի տրամագիծն է, մ, 
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 υ-ն կինեմատիկական մածուցիկության գործակիցն է, մ2/վրկ: 
Երբ Re ≤ 2300-ից, միջավայրի շարժումն ընթանում է լամինար ռեժի-

մով, Re > 2300-ից` շարժումն ընթանում է տուրբուլենտ ռեժիմով: 
գ) Խողովակով շարժվող գազի վիճակի փոփոխությունը: Գազի 

վիճակի փոփոխությունը գործնական ազդեցություն ունի գազամուղների 
հիդրավլիկ հաշվարկի վրա:  

Գազի ծավալն անմիջականորեն կախված է գազի ճնշումից, քանի որ 
գազի շարժման ժամանակ տեղի է ունենում ճնշման անկում, բնականա-
բար մեծանում է գազի ծավալը, փոքրանում է խտությունը, այսինքն՝ տե-
ղի է ունենում վիճակի փոփոխություն:  

Գազի վիճակը կախված է նաև ջերմաստիճանի փոփոխությունից: 
Գազամուղները հիմնականում կառուցվում են ստորգետնյա անցկացու-
մով, հետևաբար գազամուղը շրջապատող միջավայրի (գրունտի) ջերմ-
աստիճանը հիմնականում քիչ է ենթարկվում փոփոխության, ուստի և 
գազի ջերմաստիճանի փոփոխությունը կլինի շատ չնչին, հետևաբար, 
ստորգետնյա գազամուղներում գազի հոսման պրոցեսը գործնականո-
րեն կարելի է ընդունել իզոթերմ:  

Բեռնուլիի հավասարումը գազային հոսքի ցանկացած կետի համար 
կարելի է գրել`  

H =  +  

Գազի սպառման բացակայության պայմաններում բացակայում է 
գազի շարժումը` W=0, ոստի` H=P/ρ, այսինքն՝ լրիվ էջքը կախված կլինի 
գազի ճնշման և խտության հարաբերությունից:  

Երբ սկսվում է գազի սպառումը, այսինքն՝ գազի շարժումը խողովա-
կագծում, W2/2 անդամը ստանում է որոշակի արժեք, դրան համապա-
տասխան փոքրանում է P/ρ անդամը` պահպանելով ընդհանուր էջքը 
հաստատուն: Այսպիսով, երկրորդ անդամի արժեքի մեծացումը հանգեց-
նում է առաջինի փոքրացման և սահմանային պայմանում P/ρ=0 հավա-
սարումը կստանա հետևյալ տեսքը` 

H = կամ W =  
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Ընդհանուր դեպքում գազի էջքը (ճնշումը) պետք է լինի բոլոր դիմա-
դրությունների( ∑հ) և վերջնական անհրաժեշտ ճնշման (Pվ) գումարից ոչ 
պակաս:  

Անհրաժեշտ է նշել, որ Բեռնուլիի հավասարումը գազային միջավայրի 
համար ընդունելի է այն դեպքում, երբ գազի խտության փոփոխությունն 
ամբողջ խողովակագծի երկարությամբ, կախված ճնշման փոփոխությու-
նից, մեծ չէ և կարելի է ընդունել հավասար:  

 
3-2. ԳԱԶԱՄՈՒՂՆԵՐՈՒՄ ՃՆՇՄԱՆ ԿՈՐՍՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

 
Գազամուղում գազի շարժման ժամանակ տեղի է ունենում ճնշման կո-

րուստ, որը ծախսվում է գազամուղի շփման և տեղական դիմադրություն-
ները հաղթահարելու վրա: Գազամուղների հաշվելու ժամանակ ան-հրա-
ժեշտ է հաշվի առնել գազի խտության փոփոխությունը, որը կախված է 
գազամուղում գազի ճնշման փոփոխությունից:  

Ըստ խողովակագծի երկարության՝ գազի ճնշումը փոքրանում է, դրան 
համապատասխան փոքրանում է նրա խտությունը:  

Ցածր ճնշման գազամուղներում, որտեղ ճնշման փոփոխությունը 
փոքր է (այն կարող է կազմել Pս – Pվ = 2000 Պա), կարելի է խտության 
փոփոխությունն անտեսել և ընդունել, որ խողովակով շարժվում է ան-
սեղմելի միջավայր` հեղուկ:  

Միջին և բարձր ճնշման ցանցերում, որտեղ ճնշման անկումը կազմում 
է հազարավոր ԿՊա, խտության փոփոխությունը հաշվի չառնել չենք կա-
րող, ուստի և հաշվարկային բանաձևերը ցածր, միջին և բարձր ճնշման 
ցանցերի հիդրավլիկ հաշվարկի ժամանակ կլինեն տարբեր:  

Միջին և բարձր ճնշման գազամուղների հիդրավլիկ հաշվարկի բա-
նաձևերը:  

Գազամուղները նախագծելիս նրանց տրամագծերը որոշվում են ժա-
մային կամ օրական ծախսերից ելնելով: Ընդունելով գազի հոսման պրո-
ցեսը իզոթերմ (t=const)` գազի հոսքը բնորոշող պարամետրերը կլինեն. 
Գազի ճնշումը` P, գազի շարժման արագությունը` W, գազի խտությունը` ρ:  
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Նշված պարամետրերի որոշման համար օգտվում ենք հետևյալ հա-
վասարումներից. 

Գազամուղի տարրական dx տեղամասում շփման հիդրավլիկական 
դիմադրությունները հաղթահարելու վրա ծախսված տարրական ճնշման 
անկման մեծությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

dP = - λ  ·  , (3-1)  

որտեղ` dP-ն ճնշման տարրական անկման մեծությունն է, Պա, 
 λ-ն ներքին շփման գործակիցն է, 
 d-ն գազամուղի ներքին տրամագիծն է, մ, 
 ρ-ն գազի խտությունն է, կգ/մ3, 
 W-ն գազի շարժման միջին արագությունն է, մ/վրկ:  
Ճնշման և խտության փոփոխության փոխադարձ կապը տրվում է 

իդեալական գազերի վիճակի հավասարմամբ` 
Pν = RT, P/ρ = RT (3-2) 

Հաջորդը անխզելիության պայմանից բխող հավասարումն է. 
M = ρ · W · F = ρ0 · W0 · F0 = ρ0 V0 կգ/ժամ (3-3) 

Այստեղից որոշելով արագությունը և տեղադրելով (3-1) բանաձևի մեջ, 
կստանանք` 

dP = -λ  ·  ·  (3-4) 

Օգտվելով վիճակի հավասարումից, ρ0/ρ հարաբերությունը արտա-
հայտենք P0/P հարաբերությամբ և տեղադրենք (3-4) հավասարման մեջ, 
կստանանք` 

dP = -λ  ·  ·  , (3-5) 

որտեղից`  

-PdP = λ  ·  · P0 · ρ0 · dx (3-6) 

Արտահայտենք այս բանաձևը հետևյալ սկզբնական պայմանների 
համար` x = 0, P = Pս և x = ℓ, P = Pվ և ընդունելով T-ն և λ-ն հաստատուն, 
միաժամանակ F-ը արտահայտելով d-ով, կստանանք`  
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= 0,81 · λ  · ρ · F ·  · ℓ, (3-7) 

 -  = 1,62 · λ ·  · ρ0 · P0 ·  · ℓ, (3-8) 

 

որտեղ` Pս, Pվ –ն հաշվարկային տեղամասի սկզբնական և վերջնա-
կան ճնշումներն են, Պա, 

V0 –ն գազի հաշվարկային ծախսն է, նմ3/ժամ, 
Ρ0 –ն գազի ճնշումն է՝ նորմալ պայմաններում, Պա, 
ρ0 –ն գազի խտությունն է՝ նորմալ պայմաններում, կգ/նմ3, 
ℓ-ը տեղամասի երկարությունն է, մ, 
T –ն գազի ընթացիկ ջերմաստիճանն է գազամուղում, ˚С, 
T0 –ն գազի ջերմաստիճանն է նորմալ պայմաններում, ˚С:  
Քաղաքային ցանցերում գազի ջերմաստիճանն ընդունելով 0-ին մոտ, 

կստանանք =1:  

Այսպիսով՝ միջին և բարձր ճնշման ցանցերի հիդրավլիկ հաշվարկը 
կկատարենք օգտվելով հետևյալ բանաձևից` 

 = 1,62 λ  · ρ0 · P0 · ℓ (3-9) 

Բարձր ճնշման (P >1,2 ՄՊա) գազամուղների հիդրավլիկական հաշ-
վարկի բանաձևում անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև գազերի սեղմելիու-
թյունն արտահայտող Z գործակիցը, որի դեպքում հաշվարկային բանա-
ձևը կընդունի հետևյալ տեսքը. 

 = 1,62 λ  · ρ0 · P0 · ℓ · Z·  (3-10) 

Ցածր ճնշման ցանցերի հիդրավլիկ հաշվարկի բանաձևերը 
Ցածր ճնշման հիդրավլիկական հաշվարկի բանաձևերը ստացվում են 

նույն (3-1) բանաձևից, ընդունելով տեղամասում գազի խտությունը և 
շարժման արագությունը հաստատուն, իսկ շարժման պրոցեսը` իզո-
թերմ:  

Ինտեգրելով (3-1) հավասարումը x1 = 0-ից, x2 = ℓ տեղամասերում Pս-
ից մինչև Pվ, կստանանք` 
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Pս – Pվ = λ ·  · ρ · ℓ (3-11) 

Արտահայտելով գազի շարժման արագությունը գազի ծախսով, իսկ 
խողովակագծի կտրվածքը` տրամագծով, միաժամանակ ընդունելով 

 հարաբերությունները հավասար մեկի՝ կստանանք. 

Pս – Pվ = 0,81· λ ·  · ρ0 · ℓ (3-12) 

Գազամուղներում շփման դիմադրություններից բացի, գոյություն 
ունեն նաև տեղական դիմադրություններ, որոնք առաջանում են 
շարժման ուղղության փոփոխման, հոսքերի բաժանման, նրանց միաց-
ման, մի կտրվածքից մյուսին անցնելու ժամանակ, ծռումներում, եռյակ-
ներում, քառաբաշխիչներում, փակող կարգավորող սարքում և այլն:  

Ճնշման կորուստը տեղական դիմադրություններում որոշվում է. 

∆Pտ =∑ ζ ·  · ρ Պա, (3-13) 

որտեղ` ∆Pտ –ը ճնշման կորուստն է տեղական դիմադրությունից, Պա, 
∑ζ –ն տեղամասի տեղական դիմադրության գործակիցների գումարն 

է, որի արժեքները վերցվում են աղյուսակներից:  
  
3-3. ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ 

ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ 
 

Կատարել գազամուղի հիդրավլիկական հաշվարկ՝ նշանակում է ընտ-
րել գազամուղի այնպիսի տրամագիծ, որով գազի հաշվարկային ծախս 
անցնելիս, ճնշման կորուստները լինեն որոշակի թույլատրելի սահման-
ներում:  

Հիդրավլիկական հաշվարկի ժամանակ փոխադարձ կապ է ստեղծ-
վում երեք (հաշվարկային ծախս, տրամագիծ, ճնշման անկման մեծու-
թյուն) մեծությունների միջև և ցանկացած երկու հայտնի մեծության միջո-
ցով որոշվում է երրորդ մեծությունը:  

Գազամուղների նախագծման ժամանակ հիմնականում հանդիպում 
ենք հաշվարկային ծախսերի և թույլատրելի ճնշման անկման միջոցով 
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տեղամասերի տրամագծերի որոշման տարբերակին: Այսինքն` հիդրավ-
լիկական հաշվարկ կատարելու համար անհրաժեշտ է ունենալ գազա-
մուղի տեղամասերի հաշվարկային ծախսերը և տեսակարար ճնշման 
անկման մեծությունը:  

Գազի բաշխումը սպառողներին գազամուղի տարբեր տեղամասերից 
կարող է կատարվել տարբեր ձևով. 

1. Տրանզիտային կամ գազի կենտրոնացված բաշխումով: Այս տե-
ղամասերում գազի սպառումը կատարվում է միայն տեղամասի վերջում. 
տեղամասի ամբողջ երկարությամբ անցնում է հաստատուն ծախս` հա-
վասար տրանզիտային կամ կենտրոնացված ծախսին:  

2. Երբ տեղամասին միացված են մեծ թվով սպառողներ (բնակելի 
շենքի առանձին կանգնակներ, առանձին բնակելի շենք, փոքր կոմունալ-
կենցաղային ձեռնարկություն և այլն): Այս տեղամաս տրված գազը ճա-
նապարհին լրիվ բաշխվում է սպառողների միջև և տեղամասի վերջում 
գազի քանակը դառնում է զրո: Այս տեղամասով տեղափոխվում է միայն 
ճանապարհային ծախս:  

3. Երբ տեղամասով անցնում է և´ տրանզիտային, և´ ճանապարհա-
յին ծախս: Նման բաշխիչ ցանցերն ամենից տարածվածներն են:  

Նախագծման ժամանակ շատ հաճախ տեղամասին միացված այդ 
մանր սպառողները կազմում են մեծ թիվ, և հայտնի չեն լինում դրանց 
միացման կետերը: Նման տեղամասում գազի բաշխումն ընդունվում է 
հավասարաչափ, այսինքն՝ տեղամասի յուրաքանչյուր մետրից տրվում է 
հավասար քանակությամբ գազ` V նմ3/ժամ:  

Առաջարկված եղանակով տեղամասերի ճանապարհային ծախսերի 
որոշումը կատարվում է հետևյալ հերթականությամբ. 

1. Գազաֆիկացման ենթակա շրջանի կամ քաղաքի (նկ. 3-1) առան-
ձին թաղամասերում, կախված բնակչության խտությունից և մեկ մար-
դուն ընկնող գազի առավելագույն ժամային ծախսից, որոշվում է թաղա-
մասին ընկնող գազի ծախսը. 

Vթ = Nթ · v նմ3/ժամ, (3-14) 
որտեղ ` Vթ-ն թաղամասին ընկնող գազի առավելագույն ժամային 

ծախսն է, նմ3/ժամ, 
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 Nթ-ն թաղամասի բնակչության թիվն է, 
 v-ն մեկ մարդուն ընկնող գազի առավելագույն ժամային ծախսն է, 

նմ3/ժ.մարդ,  
Nթ = ₣թ · α 

որտեղ` ₣թ-ն թաղամասի մակերեսն է, հա., 
 α-ն բնակչության խտությունն է, մարդ/հա:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.3-1. գազաֆիկացվող շրջանի հատակագիծը 
 

2. Հաշվում են տեղամասի մեկ մետրից սպառման տրվող գազի քա-
նակը (տեսակարար ծախսը ըստ երկարության) 

vℓ =  , 

որտեղ` S-ը տվյալ թաղամասը սպասարկող տեղամասերի երկարու-
թյունների գումարն է, մ: 

3. Որոշվում են ճանապարհային ծախսերը`  
VD = ℓi · ∑  

որտեղ` VD –ն տվյալ տեղամասի ճանապարհային ծախսն է, նմ3/ժամ, 
 ℓi-ն տվյալ տեղամասի երկարությունն է,  
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 ∑  -ն տվյալ տեղամասի կողմից սպասարկվող թաղամասերի տեսա-

կարար ծախսերի գումարն է, նմ3/ժ.մ.: 
4. Որոշվում է տեղամասերի հաշվարկային ծախսը, որը կախված է 

գազամուղի տեղադրման սխեմայից: 
Փակուղային գազային ցանցերի դեպքում` 

vհ = vտ + β vճ, 
որտեղ` vհ –ն տեղամասի հաշվարկային ծախսն է, նմ3/ժամ, 
 vտ-ն տեղամասի տրանզիտային ծախսն է, նմ3/ժամ, 
 vճ-ն տեղամասի ճանապարհային ծախսն է, նմ3/ժամ, 
 β-ն գործակից է` կախված տեղամասի տրանզիտային և ճա-

նապարհային ծախսերի հարաբերությունից և տեղամասին միացված 
սպառողների թվից: Այն ստացվում են հաշվարկների միջոցով. β=0,5-
0,6: Հետևաբար` 

vհ = vտ + 0,5vճ : 
Հավասարաչափ բաշխման փակուղային ցանցերում, ցանկացած տե-

ղամասի հաշվարկային ծախսերը հավասար են իրենից հետո եղած տե-
ղամասերի ճանապարհային ծախսերին գումարած հաշվարկային տեղա-
մասի ճանապարհային ծախսի 0,5 մասը:  

Օրինակ 3-1: Որոշել նկար 3.2-ում բերված շրջանի գազաֆիկացման 
համար տարված գազատար ցանցի տեղամասերի հաշվարկային ծախ-
սերը: Տրված է բնակչության խտությունը α=250 մարդ/հա, α1=500 
մարդ/հա: Մեկ մարդուն ընկնող առավելագույն ժամային ծախսն 
ընդունել v=0,12 նմ3/մ.ժամ:  
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Հաշվարկը կատարվում է հետևյակ հաջորդականությամբ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ.3-2: 

Որոշել յուրաքանչյուր թաղամասի գազի ծախսը. 

Vթ = ₣թ · α · v 
₣1 = 250 × 300 = 75000 մ2 = 7,5 հա 
₣2 = 500 × 300 = 150000 մ2 = 15 հա 
₣3 = 250 × 300 = 75000 մ2 = 7,5 հա 

₣3 = ₣4 = ₣6 = ₣1 = 7,5 հա, ₣5 = ₣2 = 15 հա  
V1= ₣1 · α · v = 7,5 × 250 × 0,12 = 225 նմ3/ժամ 

(նման օրինակով հաշվում ենք V2 .............. V6 –ը և անցկացնում աղյ. 
9-ում) 

1. Որոշել օղակի ծախսը՝ ըստ երկարության. 

vℓ =  

vℓ1 =  =  =  =  = 0,41 նմ3/մժ 

(նմանապես հաշվում ենք մնացած օղակների տեսակարար ծախսերն 
ըստ երկարության և տեղադրում աղյուսակ 3.1-ում). 



 
 

42 
 

Աղյուսակ 3-1 
Թաղամասերի գազի ծախսը և տեսակարար ծախսերը 

Թաղ 
№ 

Թաղ.  
մակ. 
հա 
₣ 

Բնակչ. 
խտութ. 
Α մ/հա 

Մեկ մար-
դու գազի 
ծախսը 

Թաղ.  
Ծախսը 
Vթ=₣αv 

Օղակը սնուցող 
տեղամասի եր-
կարությունը, մ  S 

Տեսակա-րար 
ծախսը 

vℓ=  

1 7,
5 

250 0,12 225 ℓ1-2 + ℓ2-7 = 
250+300=550 

0,41 

2 15 500 0,12 900 ℓ2-3 + ℓ2-7 = 
500+300=800 

1,125 

3 7,5 250 0,12 225 ℓ4-5 + ℓ3-4 = 
250+300=550 

0,41 

4 7,5 500 0,12 450 ℓ1-2 = 250 1,8 
5 15 250 0,12 450 ℓ2-3 + ℓ3-6 = 

500+300=800 
0,56 

6 7,5 500 0,12 450 ℓ3-4 + ℓ3-6 = 
250+300=550 

0,82 

  

∑Vթ=2700 
 

2. Որոշել տեղամասի ճանապարհային ծախսերը. 
Vճ = ℓտ · ∑   

Հաշվարկը կատարենք և լրացնենք աղյուսակ 3.2-ում. 
Աղյուսակ 3.2 

Ճանապարհային ծախսերը 
 

Տեղ 
№ 

Տեղամասի 
երկարությունը 

Տեղամասից սպասարկվող 
թաղամ. տեսակը, ծախսը vе 

Տեղամասի ճանապարհ. 
ծախսը 

Vճ = ℓ ∑ vℓ 

1-2 250 (0,41+1,8)=2,21 552,5 
2-3 500 (1,125+0,56)=1,685 842,5 
3-4 250 (0,41+0,82)=1,23 307,50 
4-5 300 0,41 123 
2-7 300 (0,41+1,125)=1,535 460,5 
3-6 300 (0,56+0,82)=1,38 414 
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∑Vճ=2700 
3. Որոշել առանձին տեղամասերի հաշվարկային ծախսը. 

Vհ = Vտ + 0,5 Vճ  
Հաշվարկային ծախսերի որոշումը սկսում ենք վերջնակետին 

(զրոյական կետին) միացված տեղամասից. 
 =  + 0,55 ,  = 0,  = 0,55 ·  = 0,55 × 123 = 

67.65 նմ3/ժամ 
 =  + 0,55  = 123 + 0,55 × 307,5 = 292,125 նմ3/ժամ 

 =  + 0,55  = 0 + 0,55 × 414 = 227,7 նմ3/ժամ 

 =  + 0,55  ,  =  +  +  

 = 414 + 307,5 + 123 + 0,55 × 842,5 = 844,5 + 463,375= 1307,875 

նմ3/ժամ 
 =  + 0,55  = 0 + 0,55 × 460.5 = 253,275 նմ3/ժամ 

 =  + 0,55  ,  =  +  +  +  +  

 = 460,5 + 842,5 + 414 + 307,5 + 123 + 0,55 × 552,5 = 2451,375 

նմ3/ժամ  
 + 0,45  = ∑  =  = 2451,375 + 0,45 × 5525,2 = 

2700  
 

3-4. ՃՆՇՄԱՆ ԱՆԿՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
 

Գազի քաղաքային, բաժանարար, բակային և ներքին ցանցերի խընդ-
իրն է՝ ամբողջ աշխատանքի ընթացքում ապահովել գազային սարքա-
վորումների արդյունավետ և անվտանգ աշխատանքը:  

Սարքավորման ջերմային բեռնվածությունը կախված է միավոր ժա-
մանակամիջոցում այրվող գազի քանակից, այսինքն՝ սարքավորումից 
առաջ եղած գազի ճնշումից և գազի տեսակից: Գազային սարքավորման 
անվանական ջերմային բեռնվածությունն ապահովելու համար անհրա-
ժեշտ է սարքավորումից առաջ ունենալ գազի հաստատուն անվանական 
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ճնշում, որը կհամապատասխանի անվանական ջերմային բեռնվածու-
թյանը:  

Անվանական ճնշումից բարձր կամ ցածր ճնշումների դեպքում սար-
քավորումը կունենա անվանականից ավելի կամ պակաս ջերմային 
բեռնվածություն: 

Թույլատրելի ճնշման անկման մեծությունը կարելի է որոշել հետևյալ 
բանաձևով. 

Δ Pթ = Pս – Pվ = 0,9 · Pանվ.  
Ինչպես տեսնում ենք, ճնշման թույլատրելի անկման մեծությունը 

կախված է սարքավորումից առաջ գազի անվանական ճնշումից, որի 
տակ նախագծված են այրիչները:  

Համաձայն գոյություն ունեցող նորմաների՝ գազի անվանական ճնշու-
մը կենցաղային գազային սարքավորումներից առաջ ընդունվում է. 

1. Բնական և խառնուրդ գազերի դեպքում, երբ  
Qս = 3350 - 42000 կՋոուլ/նմ3 Pանվ = 2000Պա 
2. Արհեստական և խառնուրդ գազերի դեպքում, երբ 
Qս = 14600 – 18800 կՋոուլ/նմ3 Pանվ = 1300Պա 
3. Հեղուկ գազերի դեպքում`  
Qս = 92000 – 117200 կՋոուլ/նմ3 Pանվ = 8000 Պա: 
ΔP ճնշման անկման մեծությունը, որը տեղի է ունենում սնման կետի և 

ամենահեռավոր գազային սարքավորման միջև, բաշխվում է ըստ տար-
բեր նշանակության ցանցերի:  

Ելնելով տեխնիկատնտեսական նկատառումներից՝ ճնշման թույլա-
տրելի անկման մեծությունը, ըստ տարբեր նշանակության ցանցերի, 
բաշխվում է հետևյալ կերպ. 

1. Քաղաքային ցածր ճնշման բաշխիչ ցանցերին տրվում է ճնշման 
թույլատրելի անկման 70-75 %-ը. 

ΔP´ = (0,7 – 0,75) ΔPթ  
2. Բակային ցանցերին տրվում է ճնշման թույլատրելի անկման 10 %-ը. 

ΔP´´ = 0,1 ΔPթ 
3. Ներքին ցանցերին տրվում է ճնշման թույլատրելի անկման 15-20 %-ը. 

ΔP´´´ = (0,15 – 0,20) ΔPթ 



 
 

45 
 

Բակային ցանցերի բացակայության դեպքում` 
ΔP´´´ = (0,25 – 0,3) ΔPթ, 

որտեղ` ΔP´, ΔP´´, ΔP´´´-ը ճնշման թույլատրելի անկման մեծություն-
ներն են համապատասխանաբար քաղաքային ցածր ճնշման բաշխիչ, 
բակային և ներքին գազատար ցանցերում, Պա, 

ΔPթ –ն ճնշման թույլատրելի անկման մեծությունն է՝ սնման կետից 
(ՃԿԿ) մինչև ամենահեռավոր սարքը, Պա. 

ΔP´ + ΔP´´ + ΔP´´´ = ΔPթ : 
Օրինակ 3-2: Կատարել նկար 3.3-ում բերված միջին ճնշման ցանցի 

հիդրավլիկական հաշվարկը՝ ընդունելով Pս = 0,4 ՄՊա, Pվ = 0,16 ՄՊա:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.3-3:Միջին ճնշման ցանցի սխեման 

Տեղամասի երկարությունները, կենտրոնացված բեռնվածությունները 
բերված են սխեմայում, գազաֆիկացումն իրականացվում է բնական 
գազով (ρ = 0,73 կգ/նմ3 , υ = 14,3 × 10-3 մ2/վրկ):  

Հաշվարկային ծախսերը որոշվում են`  
 = V2 + V3 + V4 + V5 + V6 = 2200 + 800 + 1200 +2500 + 2700 = 

9400 նմ3/ժամ, 
 = 800 + 1200 + 2500 + 2700 = 7200 նմ3/ժամ, 
 = 1200 + 2500 + 2700 = 6400 նմ3/ժամ, 
 = 2500 + 2700 = 5200 նմ3/ժամ, 
 = 2700 նմ3/ժամ :  

Շփման ճնշման անկման մեծությունը որոշվում է` 
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R =  · 0,9 =  ·0,9 = 0, 41 ՄՊա2/կմ 

Տեղամասի տրամագծերը որոշվում են նոմոգրամայից (նկ-9) 
Ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկը բերված է աղյուսակ 11-ում. 
 

Աղյուսակ 3-3 
Միջին ճնշման ցանցի հիդրավլիկական հաշվարկ 

 
  

Տե
ղ.

 №
 

Տե
ղ.

 ե
րկ

. 
L,

 կ
մ 

Տեղ 
հաշվ. 
ծախսը 

Vհ,նմ3/ժամ

Տեղամ. 
տրա-

մագիծը 
մմ 

Ճնշմ. 
տես. 

անկումը 
R, 

ՄՊա2/կմ 

Սկզբ. 
Ճնշ. 
Pս, 

ՄՊա 

Վերջնական ճնշումը 
Pվ, ՄՊա 

Pվ =  

1-2 0,8 9400 200 0,041 0,4 Pվ=

0,357 
2-3 0,6 7200 200 0,025 0,357 Pվ=

=0,335 
3-4 0,1 6400 200 0,019 0,335 Pվ=

=0,332 
3-4 0,4 6400 150 0,1 0,332 Pվ= = 

0,264 
4-5 0,5 5200 150 0,065 0,264 Pվ=

=0,193 
5-6 0,5 2700 150 0,02 0,193 Pվ= =

0,165 
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Նկ.3-4: Նոմոգրամա` միջին (բարձր) ճնշման գազամուղներում տեսակարար 
ճնշման անկումը, խողովակագծերի տրամագծերը որոշելու համար /բն.գազ, 

Dպ = 100-600 մմ, ρ = 0,73 կգ/նմ3, υ = 14,3·10-3 մ2/վրկ/: 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա)Որո՞նք են գազի շարժումը բնութագրող մեծությունները: 
բ)Որո՞նք են գազի շարժման երկու ռեժիմները:  
գ)Ինչի՞ հետևանքով են գազամուղերում առաջանում տեղական դիմա-
դրությունները: 
դ)Ո՞ր երեք մեծությունների միջև է կապ ստեղծվում հիդրավլիկ հաշ-
վարկի ժամանակ: 
ե)Սպառողներին գազի բաշխման ինչպիսի՞ եղանակներ կան: 
 

2. Թեստային աշխատանք 
ա)Գազի շարժման ժամանակ գազամուղներում տեղի է ունենում` 
- գազի խտության մեծացում, 
- գազի ճնշման անկում, 
- գազի ծավալի փոքրացում: 
 

բ)Ստորգետնյա գազատարներում գազի հոսման պրոցեսը կարելի է 
ընդունել` 
- իզոխոր, 
- իզոբար, 
- իզոթերմ: 
 

գ)Խողովակի կտրվածքում գազի շարժման արագությունը` 
- անհավասարաչափ է, 
- փոփոխական է, 
- հավասարաչափ է: 
 

դ)Երբ միջավայրի շարժումն ընթանում է լամինար` 
- Re ≥ 2300, 
- Re ≤ 2300, 
- Re = 2300: 
 

ե)Երբ միջավայրի ճնշումն ընթանում է տուրբուլենտ` 
 - Re ≤ 2300, 
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- Re > 2300, 
- Re = 2300: 
 

զ)Գազի սարքավորման ջերմային բեռնվածության և սարքավորումից 
առաջ անվանական ճնշման մեջ` 
- կա ուղիղ համեմատական կապ, 
- կա հակադարձ համեմատական կապ, 
- կապ չկա: 
 
3.Առաջադրանք I: Որոշել նկար 3.2-ում բերված շրջանի գազաֆի-
կացման համար տարված գազատար ցանցի տեղամասերի հաշվար-
կային ծախսերը (Vթ, Vճ, Vհ): Տրված է բնակչության խտությունը α = 
150 մարդ/հա, α1= 300 մարդ/հա:  
Մեկ մարդուն ընկնող առավելագույն ժամային ծախսն ընդունել V = 
0,1 նմ3/մ.ժամ: 
 
 

4.Առաջադրանք II: Կատարել նկար 3.3-ում բերված միջին ճնշման 
ցանցի հիդրավլիկ հաշվարկը, ընդունելով Pս = 0,4 ՄՊա, Pվ = 
0,16ՄՊա, ℓ1-2 = 700մ, ℓ2-3 = 500մ, ℓ3-4 = 500մ, ℓ4-5 = 400մմ, ℓ5-6 = 
600մմ: Կենտրոնացված բեռնվածությունները բերված են սխեմայում: 
Գազաֆիկացումն իրականացվում է բնական գազով (ρ = 0,73 կգ/նմ3, 
υ = 14,13 · 10-5 մ2/վրկ): Տեղամասերի տրամագծերի որոշման համար 
օգտվել նկար 9-ի նոմոգրամայից:  
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ԳԼՈՒԽ 4 

ԳԱԶԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԿԵՏԵՐ ԵՎ ԿԱՅԱՆՆԵՐ 
 

4-1. ԳԱԶԱԲԱՇԽԻՉ ԿԱՅԱՆՆԵՐ ԵՎ ԳԱԶԱԲԱՇԽԻՉ ԿԵՏԵՐ 
 

Գազաբաշխիչ կայանները (ԳԲԿ) նախատեսված են գազը մայր գա-
զամուղից սպառողներին հասցնելու համար: Գազաբաշխիչ կայանում 
տեղի են ունենում` 

● գազի ընդունում մագիստրալից, 
● գազի մաքրում մեխանիկական խառնուրդներից, 
● ճնշման իջեցում` մինչև պահանջվող նշանակությունը, 
● ճնշման ավտոմատ պահպանում, 
● գազի օդորացում (հոտավետացում), 
● գազի անդադար մատակարարում սպառողներին, 
● գազի քանակության չափում:  
Կախված արտադրողականությունից և գազի մուտքի ու ելքի ճնշում-

ների նշանակությունից, գոյություն ունեն գազաբաշխիչ կայանների 
տարբեր սխեմաներ:  

Ժամանակակից ԳԲԿ-ներն ավտոմատացված են և ապահովված գու-
նաձայնային ազդանշաններուվ:  

Փոքր արտադրողականությամբ (5-20·103 մ3/ժամ) ԳԲԿ-ի պարզա-
գույն սխեման բերված է նկար 4.1-ում. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.4-1: ԳԲԿ-ի սխեմա. 1-կեղտահեռացուցիչ( յուղային զտիչ), 2-ստուգիչ փա-
կան, 3-կարգավորիչ փական, 4-արտափչման խողովակի փական, 5-դիաֆրագ-

մա, 6,7-փականներ, 9-շրջանցման խողովակ, 10-օդորոտոր: 
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Գազը մուտքի գազամուղով տրվում է կեղտահեռացուցիչ (1) և անց-
նում է ստուգիչ փականով (2) կարգավորող փական (3): Գազի ճնշման 
ցածրացման համար գազն անցնում է ելքի գազամուղ, որտեղ մոնտաժ-
ված է դիաֆրագման (5)` գազի ծախսի հաշվարկի համար: Լրացուցիչ 
օդորացիայի համար նախատեսված է (10) հանգույցը: Կայան մտնող 
գազի ճնշումը չափվում է մանոմետրով: Ելքի խողովակի վրա ևս տե-
ղադրված է մանոմետր:  

ԳԲԿ-ից գազը կարող է տրվել առանձին սպառողներին, սակայն ավե-
լի ցածր ճնշում պահանջվելու դեպքում գազը տրվում է գազաբաշխիչ 
կետ: Այն տեղադրվում է քաղաքային գազամուղից առաջ` առանձին 
կառույցներում, որտեղ պարտադիր կազմակերպվում է օդափոխություն:  

Նկար 4.2-ում պատկերված է գազաբաշխիչ կետի կառուցվածքը:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.4-2: 
 

Գազաբաշխիչ կետ. 1-սողափական, 2-ճնշման կարգավորիչ, 3-ապահովիչ փա-
կիչ փական, 4- զտիչ, 5-տրման գիծ, 6-միջին ճնշման գազամուղ,  

7-ցածր ճնշման գազամուղ: 
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Գազը բարձր կամ միջին ճնշման ցանցից (6) տրվում է զտիչ (4), որ-

տեղ տեղի է ունենում նրա մաքրումը մեխանիկական խառնուրդներից: 

Դրանից հետո այն տրվում է ճնշման կարգավորիչ (2), որն իջեցնում է 

ճնշումը` մինչև պահանջվող մեծությունը: Կարգավորիչից հետո դրված է 

ապահովիչ-պահպանիչ փականը (3), որն ավտոմատ ընդհատում է գազի 

անցումը ցածր ճնշման գիծ` գազի ճնշման բարձրացման դեպքում: 

Ճնշման չափման դեպքում գազակարգավորման կետի մուտքում և ել-

քում դրվում է տեխնիկական մանոմետր: Մանոմետրեր դրվում են նաև 

զտիչից առաջ և հետո, որի ցուցիչից կարելի է դատել գազի կեղտոտվա-

ծության մասին:  

 
4-2. ԳԱԶԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԿԵՏԵՐ ԵՎ ԳԱԶԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ 

ԿԱՅԱՆՔՆԵՐ 
 
Գազի ճնշման նվազեցումը և անհրաժեշտ մակարդակին պահպա-

նումը կատարվում է` 
ա) գազակարգավորող ցանցի և գազասպառման համակարգի վրա 

կառուցվող Գազակարգավորիչ կետերում (ԳԿԿ)` խոշոր գազօգտագոր-
ծող կաթսայատների, սարքավորումների և ագրեգատների համար, 

բ) գազ օգտագործող սարքավորումների և փոքր արտադրողակա-
նության ագրեգատների տեղակայման սենքերում (արտադրամասերում, 
կաթսայատներում և այլն) մոնտաժվող Գազակարգավորիչ տեղակա-
յանքներում (ԳԿՏ):  

ԳԿԿ-երը և ԳԿՏ –երը ըստ գազի մուտքի ճնշման, բաժանվում են հե-
տևյալ խմբերի. 

ա)միջին ճնշման գազի /0,005-ից մինչև 0,3 ՄՊա/, 
բ)բարձր ճնշման գազի /0,3-ից մինչև 1,2 ՄՊա/: 
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ԳԿԿ-ներում և ԳԿՏ-ներում գործնականորեն տեղադրվում են նույն 
սարքավորումները և հիմնականում իրարից տարբերվում են իրենց տե-
ղաբաշխվածությամբ:  

Նկար 4.3-ում պատկերված է փոքր արտադրողականությամբ ճնշման 
կարգավորիչով և ծախսաչափային հանգույցով Գազակարգավորիչ կե-
տի սխեման. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նկ 4-3: ԳԿԿ-ի սխեմա` փոքր արտադրողականությամբ ճնշման կարգա-

վորիչով և հաշվիչ հանգույցով: 1-փական, 2-գազային զտիչ, 3-ապահովիչ փա-
կող փական, 4-ճնշման կարգավորիչ, 5-հիդրավլիկական ապահովիչ, 6,9-

շրջանցման գիծ, 7-ստուգիչ ֆիլտր, 8-գազային հաշվիչ, 10-խցան, 11-գրանցող 
մանոմետր, 12-ցուցադրող մանոմետր, 13-վերջնական ճնշման իմպուլսային խո-
ղովակ, 14-սկզբնական ճնշման իմպուլսային խողովակ, 15,19-փչամաքրման խո-
ղովակ (մոմ), 16-խցանով կցախողովակ, 17-գազը մթնոլորտ թողնող խողովակ, 
18-ջերմաչափ, 20-միջակապ փականով` կարգավորիչի սարքման համար, 21-

միջակապ փական, 22-փական, 23-նմուշի վերցման կցախողովակ, 24- փական, 
25-սողնակ: 

 
Գազի ծախսի հաշվարկի կատարումը խիստ անհրաժեշտ է հատկա-

պես արդյունաբերական ԳԿԿ-ներում:  
Նկար 4.4-ում բերված է ԳԿՏ-ի սխեման, որը սկզբունքորեն չի տար-

բերվում ԳԿԿ-ի սխեմայից. 
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Նկ.4-4: ԳԿՏ-ի սխեմա` ծախսաչափային հանգույցով. 1-ջերմաչափ, 2-ցուցա-
դրող մանոմետր, 3- գրանցող մանոմետր, 4-զտիչ, 5-զտիչի համար հեղուկ, 6—
գազի ծախսի չափման հանգույց, 7-ապահովիչ փակիչ փական, 8-ճնշման կար-

գավորիչ, 9-ելքի ճնշման իմպուլսային խողովակ, 10-հիդրավլիկ թողարկման 
սարքավորում, 11-շրջանցման խողովակ (բայպաս) 

 
ԳԿԿ-ի և ԳԿՏ-ի գազակարգավորման բլոկում տեղակայված են 

հետևյալ գազային սարքավորումները.  
● Ճնշման կարգավորիչ, որն անկախ սպառման գնացող գազի քա-

նակից, ելքի մասում ապահովում է այն հաստատուն ճնշումը, որի տակ 
այն նախօրոք կարգաբերվել է 

● Ճնշման ապահովիչ փակող փական (ՃԱՓՓ), որն իմպուլս է ստա-
նում ելքի գազամուղից. այն գործում է, այսինքն՝ փակում է գազի ճա-
նապարհը դեպի գազամուղ, եթե ելքի ճնշումը գերազանցում է կամ 
փոքր է թույլատրելի սահմանից (դա տեղի է ունենում գազամուղի վթարի 
հետևանքով) 

●Ապահովիչ արտանետման սարքավորում, որը գործում է միայն 
ճնշման բարձրացման ժամանակ. այն գազի որոշ քանակություն բաց է 
թողնում մթնոլորտ` դուրս նետման խողովակով, որը ԳԿԿ-ից պետք է 
ունենա 1մ-ից ոչ պակաս բարձրություն: Ապահովիչի միջոցով ստեղծվում 
են պայմաններ, որպեսզի չգործի ՃԱՓՓ-ն: Գազի մթնոլորտ դուրս նե-
տումը տևում է շատ կարճ` հիմնականում գիշերը, երբ դադարում է սպա-
ռումը: Եթե գազի մթնոլորտ դուրս նետելը չի օգնում ելքի ճնշման 
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կարգավորմանը և ճնշումը շարունակում է մեծանալ(դա տեղի կունենա, 
երբ ճնշման կարգավորիչ սարքը խափանվել է): Այսինքն՝ առաջանում է 
վթարային վիճակ, սկսում է գործել ՃԱՓՓ-ն և փակում է գազի ճանա-
պարհը դեպի ճնշման կարգավորիչ սարքը  

● Զտիչ, որն ապահովում է գազի մաքրումը մեխանիկական մնա-
ցորդներից 

●Չափիչ-հսկիչ սարքեր (КИП), որոնք գրանցում են գազի ջերմաստի-
ճանն ու ճնշումը ելքում և մուտքում: Չափում են նաև գազի ծախսը` հաշ-
վիչի օգնությամբ, որը կարող է տեղակայված լինել կարգավորիչից առաջ 
և հետո 

Նկար 4.5-ում բերված է ԳԿԿ-ի սխեմա, որն ունի կարգավորման 
երկու գիծ` հիմնական և ռեզերվային: Սովորական դեպքերում միացվում 
է հիմնական գիծը, իսկ նրա վերանորոգման ժամանակ` ռեզերվայինը:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.4-5: Գազակարգավորիչ կետ` հիմնական և ռեզերվային կարգավորման 
գծերով: 1,3 – թողարկման և արտափչման խողովակներ, 2- մոմի լարք, 4, 5, 6, 
7, 13, 17-փակիչ արմատուրա, 8, 9-մանոմետրեր, 10-մանոմետրի փական, 11-
իմպուլսային խողովակագիծ, 12-ապահովիչ թողարկման փական, 14-գազի 

կարգավորիչ ապահովիչ փակիչ՝ փականի հետ, 15-գազային զտիչ,  
16-ճնշման անկման ինդիկատոր 
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Երկու գծերի գազի ճնշումն էլ կարգավորվում են (10) փականներով` 
(8) մանոմետրի օգնությամբ գազի մուտքում և (9) մանոմետրի օգնու-
թյամբ գազի ելքում: 

 
4-3. ԳԱԶԱՏԱՐ ՑԱՆՑԻ ՎՐԱ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Գազատար ցանցի վրա տեղադրված սարքավորումներից են. 
● Ապահովիչ փականներ: Նկար 4.6-ում բերված է ապահովիչ փա-

կանի` ա)կոնստրուկտիվ կառուցվածքը և բ)արտաքին տեսքը: Այն նա-
խատեսված է գազի ճնշման սահմանափակման համար` գազերի մթնո-
լորտ արտանետման ճնապարհով: Այս փականները տեղակայված են 
միջին և բարձր ճնշման գազամուղներում:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         ա.                                             բ. 

Նկ. 4-6: Ապահովիչ փական, ա)կոնստրուկտիվ կառուցվածքը, բ)արտաքին 
տեսքը 1-մղակ, 2-զսպանակ, 3-հենարանային տափօղակ, 4-պտուտակ, 5-լծակ 
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Փականի մուտքի կցախողովակը միացված է գազամուղի վրա` ճընշ-
ման կարգավորիչից հետո: Փականի իրանում տեղադրված է մղակը` 
թամբին սեղմված զսպանակով: Տեղակայվածից բարձր ճնշման դեպ-
քում մղակը մի փոքր բարձրանում է, այնուհետև գազի ճնշումը սկսում է 
ազդել մղակի ամբողջ ճակատային մակերևույթի վրա: Ինչքան մեծաց-
նում է գազի ճնշումը, այնքան մղակը ապասեղմվում է վերև: Խախտվում 
է մղակի և զսպանակի միջև հավասարակշռությունը և մղակը բարձրա-
նում է անկյունային վերին դիրքում: Գազի ճնշման նվազման ժամանակ 
մղակն արագ նստում է թամբին` հերմետիկ փակելով գազի հոսքը: Փա-
կանը կահավորված է լծակով` հարկադրական բացման համար:  

●Ապահովիչ-փակիչ փականներ: Սրանք փակում են գազի ճանա-
պարհը դեպի գազամուղ, եթե ելքի ճնշումը գերազանցում է թույլատրելի 
սահմանից: Նկար 4.7-ում բերված է ապահովիչ փակիչ փականի սխե-
ման.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.4-7: Ապահովիչ-փակիչ փական. 1-իրան, 2-կցաշուրթ, 3-կափրիչ, 4-մեմբ-
րան, 5-մեծ զսպանակ, 6-խցան 7-փոքր զսպանակ, 8-ձող, 9-փական, 10-ուղղա-
ձիգ խողովակ, 11-ափսե, 12-եղանիկ, 13-պտույտային լիսեռ, 14-լծակ, 15-խարս-

խային լծակ, 16-լծանակ, 17-մուճիկ 
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Ապահովիչ-փակիչ փականները թողարկվում են երկու կատարմամբ. 
Ցածր ճնշման (ПКН-предохранительно-запорные клапаны низкого дав-
ления) և բարձր ճնշման (ПКВ):  

 

●Ճնշման կարգավորիչ սարքեր: Այս սարքերը բաղկացած են իրար 
հետ փոխգործողության մեջ գտնվող երեք ՝ զգայուն (10), վերահսկող (11) 
և կարգավորող (12) տարրերից: Զգայուն տարրը (մեմբրանը), ընդունելով 
իմպուլս ճնշման փոփոխության նկատմամբ, ներգործում է վերահսկող 
տարրի վրա: Վերահսկող տարրը շարժում է կարգավորող տարրը: 

Ճնշման կարգավորիչ սարքերը (ՃԿՍ) պետք է բավարարեն հետևյալ 
պահանջները. 

 

ա)կարգավորման մեծ կայունություն, 
 

բ)կարգավորման անհավասարաչափությունը (այսինքն, վերջնական 
ճնշման առավելագույն և նվազագույն մեծությունների տարբերության 
հարաբերությունը միջինին) չպետք է գերազանցի որոշակի մեծությանը 
(0,1),  

 

գ)ՃԿՍ-ը պետք է լինի հուսալի, պարզ իր կոնստրուկցիայով և հար-
մար շահագործման համար: 

Նկար 4.8- ում պատկերված է РДУК-2-50 (կամ 100, 200) մակնիշի 
ՃԿՍ-ի արտաքին տեսքը և կառուցվածքային սխեման: Այն նախատես-
ված է գազի ճնշման իջեցման (մինչև տրված ճնշումը) և ելքում այն ավ-
տոմատ կերպով պահպանելու համար` անկախ գազի ծախսից և մուտքի 
ճնշումից: Այս տիպի կարգավորիչները շահագործվում են շրջապատող 
միջավայրի -45-ից մինչև +40°С ջերմաստիճաններում: 
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Նկ.4-8: РДУК-2-50(100, 200) տիպի ճնշման կարգավորիչ 
սարքի կառուցվածքը 

 
Այս ՃԿՍ-ն իրենից ներկայացնում է թուջից ձուլված իրան՝ բաժանված 

երկու մասի. մի մասից տրվում է գազը` մինչև 1,2 ՄՊա սկզբնական 
ճնշումով, իսկ մյուս մասից դուրս է գալիս կարգավորված ճնշումով: 
Երկու մասերն իրար են միանում թամբի (2) միջոցով, որի անցքի տրա-
մագիծը կարող է լինել տարբեր: Թամբի անցքը փակվում է կարգա-
վորող կափույրով (5): ՃԿՍ-ի ներքևում տեղադրվում է կարգավորող կա-
փույրի մեմբրանը (3): Կարգավորող կափույրը ազատ նստած է կոթա-
ձողի (7) վրա, որը հենված է հրիչին (6): Կարգավորիչ կափույրի մեմբ-
րանը երկու կողմից գտնվում է գազի ճնշման տակ: Ճնշման սարքի կար-
գավորումը կատարվում է հրամայող օրգանի (20) միջոցով: Այն իրենից 
ներկայացնում է ճնշման զսպանակային կարգավորիչ, որի մեմբրանը մի 
կողմից գտնվում է զսպանակի (9), մյուս կողմից` գազի ճնշման տակ: Ել-
քի ճնշումը կապված է հրամայող օրգանի տեսակից:  

●Գազային զտիչներ: Գազի մաքրումը մեխանիկական մնացորդնե-
րից իրականացվում է հատուկ գազային զտիչների միջոցով: Նկար 4.9-
ում պատկերված է գազային զտիչի սխեման:  
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Նկ.4-9: Գազային զտիչ 

 
Գազային զտիչները տեղակայվում են ցանկացած ուղղահայաց և հո-

րիզոնական խողովակագծերի վրա` փականներից, սողնակներից, կար-
գավորիչներից, կաթսաների գազային այրիչներից, ինչպես նաև գա-
զային հաշվիչներից առաջ: Զտիչի տեղակայումը թույլատրում է իջեցնել 
սարքավորումների մաշվածությունը, ինչն էլ հանգեցնում է սարքավո-
րումների շահագործման ժամկետների ավելացման: 

Գազատար ցանցի վրա տեղադրված սարքավորումներից են նաև` 
- գազային հաշվիչները, որոնք նախատեսված են գազի ծախսը հաշ-

վարկելու համար, 
- մանոմետրերը, որոնք չափում են գազի ճնշումը ԳԿԿ-երի մուտքում 

և ելքում,  
- ջերմաչափերը և այլ հսկիչ-չափիչ սարքեր ու արմատուրաներ: 
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4-4. ԳԱԶԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԿԵՏԵՐԻ ԵՎ ԳԱԶԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ 

ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 
ԳԿԿ-ի և ԳԿՏ-ի տեղադրման պայմանները պետք է համապատասխա-

նեն գազամատակարարման ներքին և արտաքին սարքավորումների նա-
խագծմանը վերաբերող ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 
IV-12.03.01-04-ի պահանջներին:  

ԳԿԿ-ի և ԳԿՏ-ի տեղակայման պահարանները պետք է կատարվեն 
չհրկիզվող նյութերից, ստորին և վերին մասում ունենան օդափոխման 
անցքեր և ամրացվեն դրանցում գտնվող սարքավորումների սպասարկ-
ման և նորոգման համար հարմար բարձրության վրա:  

Չի թույլատրվում ԳԿԿ-ի և ԳԿՏ-ի տեղադրումը բնակելի և հասարա-
կական նշանակության շենքերի, մանկական, բուժական և կրթական 
հաստատությունների տարածքներում, ինչպես նաև այդ շենքերի մեջ 
կառուցված ջեռուցման կաթսայատներում:  

ԳԿՏ-ի տեղակայման վայրը պետք է օդափոխվի (արտածումը կա-
տարվում է դեֆլեկտորով, իսկ ներածումը` ճաղավանդակով) և լուսավոր-
վի: Սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն պաշտպանված մեխա-
նիկական ազդեցություններից և ցնցումներից:  

ԳԿԿ-ում և ԳԿՏ-ում գազատարները, սարքերը և սարքավորումները 
պետք է դասավորվեն այնպես, որ ապահովվի դրանց սպասարկման և 
նորոգման մատչելիությունը: 2մ-ից բարձր գտնվող սարքավորումների 
սպասարկման համար պահանջվում է կառուցել ճաղաշարով պատած 
աշխատանքային հրապարակներ: Հատակի մոտ գազատարների տեղա-
կայման դեպքում պետք է սարքվեն անցումային կամրջակներ ճաղաշա-
րերով:  

Գազատարերը չպետք է փակեն մուտքը սենք: Տարածքի մուտքի հիմ-
նական անցումի լայնքը պետք է լինի 0,8 մ-ից ոչ պակաս: Այդ չափը 
պետք է հաշվարկվի սարքավորումներից կամ ցանկապատից մինչև այլ 
շինությունները:  
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ԳԿԿ-երում տեղադրվող էլեկտրական հաղորդակով չափիչ-հսկիչ 
սարքավորումները, ինչպես նաև հեռախոսակապի ապարատները պետք 
է լինեն պայթյունավտանգ կատարումով և համապատասխանեն տեխնի-
կական կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին:  

Հակառակ դեպքում դրանք պետք է տեղադրվեն մեկուսացված սեն-
քերում, կամ դրսում` փակվող պահարանի մեջ: 

ԳԿԿ և ԳԿՏ շահագործման ժամանակ պետք է կատարվեն հետևյալ 
աշխատանքները. 

-տեխնիկական վիճակի զննում, 
-փակող և արտանետող ապահովիչ կափույրների ստուգում` առն-

վազն 2 ամիսը մեկ, 
-տեխնիկական սպասարկում` առնվազն 6 ամիսը մեկ, 
-ընթացիկ նորոգում` առնվազն տարին մեկ: 
ԳԿԿ սարքավորումների անսարքությունների վերացումը պետք է կա-

տարեն հատուկ ուսուցում անցած փականագործները` վարպետի ղեկա-
վարությամբ:  

ԳԿԿ (ԳԿՏ) սարքերի ընթացիկ և հիմնական նորոգումը պետք է կա-
տարվի կազմակերպության ստանդարտով սահմանված կարգով: 

 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 
1. Ստուգիչ հարցեր 
ա) Ինչի՞ համար են նախատեսված գազաբաշխիչ կայանները: 
բ) Ինի՞ համար է իրականացվում գազի օդորացիան: 
գ) Ի՞նչ նպատակի են ծառայում ԳԿԿ-երը: 
դ) Որտե՞ղ են տեղակայվում գազային զտիչները: 
ե) Ինչի՞ համար են նախատեսված ճնշման ապահովիչ սարքերը: 
զ) Ինչպես է տեղի ունենում ԳԿՏ-ի օդափոխումը: 
 

2. Թեստեր 
Նշել միակ սխալ արտահայտությունը. 
Գազաբաշխիչ կայանում տեղի է ունենում` 
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● գազի ընդունում մագիստրալից, 
● գազի մաքրում մեխանիկական խառնուրդներից, 
● ճնշման իջեցում` մինչև պահանջվող նշանակությունը, 
● ճնշման ավտոմատ պահպանում, 
●գազի արդյունահանում, 
● գազի օդորացում (հոտավետացում) 
● գազի անդադար մատակարարում սպառողներին, 
● գազի քանակության չափում:   

 

3. Թեստային աշխատանք 
ա)ԳԿԿ-երը և ԳԿՏ-երը միմյանցից տարբերվում են`  
-տեղակայված սարքավորումների տեսակով,  
-տեղաբաշխվածությամբ, 
-օգտագործվող գազի տեսակով: 
 

բ)Գազային զտիչների դերն է` 
- իջեցնել գազի ճնշումը, 
-մաքրել գազը մեխանիկական մնացորդներից, 
-ստուգել գազի որակը: 
 

գ)Ապահովիչ փականները նախատեսված են` 
-գազի ճնշման ավելացման համար, 
-գազը մաքրելու համար, 
-գազի ճնշման սահմանափակման համար: 
 

դ)Ապահովիչ-փակիչ փականները նախատեսված են` 
-անհրաժեշտության դեպքում փակելու գազի ճանապարհը դեպի գա-

զամուղ, 
-բարձրացնելու գազի ճնշումը,  
-ապահովելու սպառողներին գազամատակարարմամբ: 
 

4. Առաջադրանք  
     ա) Բացատրել ԳԿԿ-ի աշխատանքը ` ըստ նկար 4.3-ի: 

 բ) Բացատրել ապահովիչ փականի աշխատանքը ` ըստ նկար 4.6 -ի: 
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ԳԼՈՒԽ 5 
ԳԱԶԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

 

5-1. ԳԱԶԱՏԱՐ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ԵՐԿԱՐԱԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 

 

Գազամատակարարման համակարգերի շինարարության աճը միա-
ժամանակ պահանջում է ապահովել նրանց հուսալիությունը:  

Գազամատակարարման համակարգերի տևական աշխատանքը մե-
ծացնում է նրանց առանձին մասերի խափանումների հավանականու-
թյունը, միաժամանակ խիստ իջեցնելով այս կամ այն մասի աշխատու-
նակությունը, շարքից հանում է այն: 

Գազամատակարարման համակարգերի հուսալիության հիմնական 
բնութագիրը տվյալ ժամանակավատվածում համակարգի անխափան 
աշխատանքի հավանականությունն է: 

Քաղաքային գազատար ցանցերի (որոնք պետք է ապահովեն միայն 
մեկ պարամետր` գազի ճնշումը) հուսալիության բարձրացման հիմնա-
կան եղանակը զուգահեռ տեղամասերի կառուցումն է և ցանցի օղակա-
վորումը: Հաշվի առնելով վթարային դեպքերի փոքր հաճախականու-
թյունը և մեծ ժամանակամիջոցը, վթարի դեպքում ցանցերը չեն նախա-
տեսվում 100%-ով գազի մատակարարման համար, որովհետև դա բե-
րում է լրացուցիչ ներդրումների չհիմնավորված մեծացում: Վթարային 
պայմաններում սպառողներին մատակարարվող գազի քանակի փոքրա-
ցումը կախված է սպառողների տեսակից, տեխնոլոգիական և տեխնի-
կատնտեսական պայմաններից:  

Վթարային պայմաններում բաժանարար ցանցի թողունակությունը 
որոշվում է` 

Vվթ = ∑ К0 · Vհաշ , 
որտեղ` К0-ն իրենից ներկայացնում է վթարային պայմաններում 

գազամուղի թողունակության հարաբերությունը հաշվարկային թողունա-
կությանը և կոչվում է բաժանարար ցանցի ապահովության չափանիշ` 

К0 = Vվթ / Vհաշ 
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Համակարգի հուսալիությունը բնութագրվում է նաև նրա երկարակե-
ցությամբ և վերանորոգման պիտանելիությամբ: Համակարգի առանձին 
մասերի երկարակեցությունը ապահովում է անհրաժեշտ տեխնիկական 
սպասարկման պայմաններում նրա շահագործման տևողությունը: Գա-
զային ցանցերի առանձին մասերի շահգործման տևողությունն այն տևո-
ղությունն է, երբ ապահովվում է անվտանգության պայմանը, և բացառ-
վում է մաշվածությունը: Վերանորոգման պիտանիությունը գազամուղի 
առանձին մասերի խափանումների հայտնաբերման, նախազգուշացման 
և վերացման հնարավորությունն է, որը պահանջում է վերանորոգման 
համար նյութական ծախս և ժամանակ:  

Հուսալիության կարևորագույն բնութագրերից է խափանումների 
հոսքի պարամետրը` ω: Գազամուղները և նրանց վրա դրված սարքավո-
րումները պատկանում են վերանորոգման ենթակա պարամետրերի 
թվին, որովհետև վնասված գազամուղը կամ փականը ենթարկվում է վե-
րանորոգման: Վերանորոգման ժամանակը չափվում է ժամերով, իսկ 
խափանումների միջև ընկած աշխատաժամանակը` միլիոն ժամերով, 
այդ իսկ պատճառով, խափանման հոսքը որոշելիս վերանորոգման ժա-
մանակը կարելի է հաշվի չառնել:  

Այսպիսով, խափանման հոսքն իրենից ներկայացնում է մի այնպիսի 
ժամանակահատված, որի ընթացքում տեղի է ունենում աշխատող մասի 
խափանում, նրա ակնթարթային վերանորոգում և նորից աշխատանքի 
անցնում:  

Խափանումների հոսքի պարամետրը ℓ կմ երկարության գազամուղի 
համար կլինի`  

ω = ωգ · ℓ, 
որտեղ` ωգ-ն խափանման հոսքի պարամետրն է 1 կգ գազամուղի հա-

մար, 1/տարի կմ, 
 ℓ-ը գազամուղի երկարությունն է, կմ: 
Գազամուղի տեղամասի համար խափանման հոսքի պարամետրը 

մոտավորապես հավասար է` ω = 0,001 1/տար: Սա նշանակում է, որ եթե 
ցանցն ունենա 1000 տեղամաս, ապա մեկ տարվա ընթացքում կարող է 
խափանվել տեղամասերից որևէ մեկը:  
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5-2. ՓԱԿՈՒՂԱՅԻՆ ԵՎ ՕՂԱԿԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆԱՐԱՐ ՑԱՆՑԵՐԻ 
ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԸ 

 
Գազամատակարարման ցանցերի աշխատանքի գնահատականը տա-

լու համար բավական է ունենալ ցանցի առանձին մասերի հուսալիությունը 
կամ, որ նույն է` նրանց անխափան աշխատանքի հավանականությունը: 
Հաշվելով տարբեր սպառողների կողմից պահանջվող գազամատա-
կարարման հուսալիությունը՝ կարելի է ստանալ գազի մատուցման ան-
խափան աշխատանքի հավանականության արժեքների մի տիրույթ, որը 
և կբնութագրի գազամատակարարման համակարգի հուսալիությունը:  

Փակուղային բաժանարար ցանցն իրենից ներկայացնում է հաջոր-
դաբար միացված գազամուղի տեղամասեր, որոնք չունեն փոխարինող և 
պահեստային մասեր: Որևէ տեղամասի խափանում կբերի համակարգի 
կամ նրա մի մասի խափանում:  

Ամբողջ համակարգը կխափանվի, եթե խափանվի գլխավոր տեղա-
մասը: Ճյուղավորության մասի խափանումը հանգեցնում է իրենից հետո 
եղած տեղամասերի խափանման:  

Համակարգի խափանման հավանականությունը որոշելու համար 
որպես վթարային դեպք դիտարկվում է մեկ տեղամասի խափանումը, 
ընդունելով, որ դիտարկվող ժամանակամիջոցում խափանումը երկու և 
ավելի տեղամասերում անհավանական է: Հայտնի է, որ ցանցի տեղա-
մասերն ունեն տարբեր ծախսեր, իսկ խափանումները կարելի է ընդունել  
այդ ծախսերին համապատասխան, ուստի փակուղային բաժանարար 
ցանցերի հուսալիությունը բնութագրող խափանումների գործակիցը 
կստացվի հետևյալ արտահայտությունից.  

Кխ =  = , 

որտեղ` qi –ն տեղամասի խափանման հավանականությունն է,  
 Vi , V –ն համապատասխանաբար առավելագույն ժամային ծախսն է I 

տեղամասում և ամբողջ համակարգում: 
Համակարգի հուսալիությունը որոշվում է հետևյալ գործակցով. 
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Кհ = 1 – Кխ = 1 –   

Հիմնական գազամուղի համար խափանման գործակիցը կորոշվի հե-
տևյալ արտահայտությունից` 

Kխ = q  = q ( 1 +  ), 

Кխ = q ( 1 + ) = q ( ), 

որտեղ n – ը տեղամասերի թիվն է, 
 V0 –ն հանգույցով անցնող գազի ժամային ծախսն է, նմ3/ժամ,  
 V –ն գազի լրիվ ծախսն է համակարգում, նմ3/ժամ, 
 q – ն տեղամասի խափանման հավանականությունն է:  
Հուսալիության ուսումնասիրությունից հետևում է, որ բարձր ու միջին 

ճնշման փակուղային ցանցերը կարելի է նախագծել միայն բանավաննե-
րի և փոքր քաղաքների համար: Նման ցանցերի հուսալիությունը կազ-
մում է 0,95-0,98, որը նշանակում է, որ 10 տարվա ընթացքում 100 քա-
ղաքից 2- 5-ում կարող է տեղի ունենալ միջին կամ բարձր ճնշման ցանցի 
խափանում:  

Օղակային ցանցը տարբերվում է փակուղայինից նրանով, որ օղա-
կային ցանցում որևէ տեղամասի խափանումը չի հանգեցնում ամբողջ 
համակարգի գազամատակարարման դադարեցման, այլ` ցանցի որակա-
կան ցուցանիշի փոքրացման:  

Օղակային ցանցում գազամատակարարման խափանում կարող է տե-
ղի ունենալ, եթե միանգամից անջատվեն երկու տեղամասեր կամ փա-
կաններ: 

Օղակի գծային մասի միաժամանակյա խափանման հավանականու-
թյունը որոշվում է`  

Oօղ =  · q1 · q2 =   · t · τվ ( )2 =   · t · τվ ℓ2 , 

որտեղ`ℓ-ը օղակի երկարությունն է, 
 n-ը օղակում տեղամասերի թիվն է, 
 τվ –ն տեղամասի վերանորոգման ժամանակն է: 
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Երկու փոխարինվող ճյուղերով համակարգի խափանման հավանա-
կանությունը որոշվում է հետևյալ բանաձևով` 

Qփ = n · q1 · q2 =   · t · τվ ( )2 =  t · τվ ℓ2 : 

Այստեղ ճյուղի երկարությունն ընդունվում է մոտավորապես հավա-
սար կիսաօղակի երկարությանը: Օղակի խափանման հավանականու-

թյունը վերջինիս համեմատությամբ մեծ կլինի`  = n – 1 անգամ: 

Ցանցի անխափան աշխատանքի հավանականությունը վերը բերված 
եղանակով հաշվելիս լրիվ չի բնութագրում խափանման հետ կապված 
վնասները: Իրականում երկու տեղամասերի միաժամանակյա խափան-
ման հավանականությունը կազմում է q1 · q2 արտադրյալը, որով բնու-
թագրվում է ինչպես երկու գլխավոր տեղամասերի, այնպես էլ երկու 
ցանկացած տեղամասերի խափանումը: Գլխավոր տեղամասերի խա-
փանումից ստացված վնասը կլինի անհամեմատ մեծ: Հետևաբար ցան-
ցի հուսալիությունն անհրաժեշտ է գնահատել հուսալիության գործակ-
ցով, որը որոշվում է` 

Кհ = 1 -  , 

որտեղ` qi –ն վթարային դեպքի հավանականությունն է,  
 △Vi -ն i վթարի դեպքում պակաս տրված գազի ծախսն է, նմ3/ժամ , 
 V –ն ցանց տրվող գազի ծախսն է, նմ3/ժամ, 
 k –ն վթարային դեպքերի թիվն է:  
Kհ գործակիցը ստացվում է ավելի մեծ, քան ցանցի անխափան աշ-

խատանքի հավանականությունը, որովհետև անխափան աշխատանքի 
հավանականությունը հաշվի է առնում ցանկացած տեղամասի խափա-
նումից ստացված վնասի համարժեքությունը, իսկ հուսալիության գործա-
կիցը հաշվի է առնում ոչ գլխավոր տեղամասերի խափանումից առաջա-
ցած վնասի փոքրացումը:  

Մեկ օղականի ցանցի միայն երկու տեղամասերում խափանումների 
հավանականությունը հաշվի առնող գործակիցը, հաշվի առնելով վթա-
րային դեպքերի անհամարժեքությունը, կարելի է որոշել հետևյալ արտա-
հայտությամբ` 
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 =  · q1 · q2  

` ընդունելով փականների 

ընդհանուր թիվը 2n: Փականի խափանման դեպքում միայն մեկ սպառող 
կզրկվի գազից և չծախսվող գազը կկազմի ամբողջ գազի  =  =  

մասը: 
  

 = 2n ·  · q3 = 2 q3 , 

q3 – ը փականի խափանման հավանականությունն է:  

Քանի որ փականի և տեղամասերի խափանումներն իրարից անկախ 
պատահարներ են, ապա մեկ օղականի ցանցի համար խափանումների 
գործակիցը կլինի`  

Кխ =  +  =  q1 · q2 + 2q3:  

Օղակի տեղամասերի թիվը` n=20-ի, q1·q2=2,5·10-7 և q3=0,5·10-3 –ի 
պայմաններում օղակի խափանումների գործակիցը ստացվում է հավա-
սար` Кխ=0,00102, իսկ հուսալիության գործակիցը` Кհ=0,99898:  

n=60-ի դեպքում համապատասխանաբար ստացվում է` Кխ=0,00115, 
Кհ=0,99885: 

Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ մեկ օղականի ցանցերն ինչպես 
միջին, այնպես էլ մեծ քաղաքների համար բավականին հուսալի են:  

 
5-3. ԳԱԶԱՏԱՐ ՑԱՆՑԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

 
Գազամատակարարման ցանցի և գազասպառման համակարգերի, 

դրանց կառուցվածքային տարրերի և գազի սարքավորումների շինմոն-
տաժային կամ հիմնանորոգման աշխատանքների ավարտից հետո, 
դրանք պետք է ընդունվեն հանձնաժողովի կողմից: Արգելվում է հանձնել 
շահագործման այն օբյեկտները, որտեղ դեռ չեն ավարտվել մոնտաժային 
աշխատանքները, կամ դրանք չեն ընդունվել հանձնաժողովի կողմից: 
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Գազամատակարարման համակարգի ընդունումը շահագործման կա-
տարվում է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ-IV-12.03.01-
04-ի պահանջներին համապատասխան:  

Գազամատակարարման համակարգերի շահագործման հիմնական 
խնդիրն է` 

ա) գազի անընդհատ, անվտանգ մատակարարում և նրա այրման 
կազմակերպում, որն իրականացվում է գազամատակարարման համա-
կարգը շահագործող կազմակերպությունների կողմից, գազամուղների, 
նրանց վրա տեղադրված հարմարանքների և արմատուրաների, գա-
զային սարքերի վիճակի, ինչպես նաև գազի այրման պրոցեսի ճիշտ և 
անընդհատ հսկողության կազմակերպման միջոցով, 

բ) գազամուղների և սարքավորումների պաշտպանությունը վնաս-
վածքներից և դրանց վերացումը, նոր կառուցված գազամուղների և տե-
ղակայումների ընդունումը և միացումը գործող գազամուղերին: 

Գազի անընդհատ մատակարարումը ապահովելու համար անհրա-
ժեշտ է գազամուղները մաքրել հնարավոր խցանումներից (խողովակա-
գծերից հեռացնել շինարարության ժամանակ մնացած ջուրը և մեխանի-
կական մնացորդները), ապահովել գազի խողովակում գազի նորմալ 
ճնշումը:  

Յորաքանչյուր շահագործման ընդունված գազատարի համար պետք 
է կազմել տեղեկաթերթիկ, որում նկարագրված են գազատարը բնութա-
գրող հիմնական ցուցանիշները: Հետագայում դրա մեջ գրանցվում են 
շահագործման ընթացքում կատարված վերանորոգման աշխատանքնե-
րի մասին տեղեկությունները:  

Բնակելի և կենցաղային շենքերի գազամատակարարման համա-
կարգի շահագործման խնդիրներն են` գազային սարքերը և սարքա-
վորումները պահել սարքին վիճակում և ապահովել այդ սարքերի ան-
վտանգ աշխատանքը, որի համար անհրաժեշտ է ժամանակին կատարել 
գազային սարքերի ընդունումը, կարգաբերումը, նախազգուշական ստու-
գումները և վերանորոգումները, ծխատար և օդատար կանալների վի-
ճակի ստուգումը և այլն:  
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Բնակավայրերում գազատարների և դրանց սարքավորումների շրջայ-
ցը պետք է կատարվի գազամատակարարող կազմակերպության կողմից 
որոշված ժամկետներում, ինչը կապահովի գազատարերի շահագործ-
ման անվտանգությունը: Շրջայցերի ժամկետները պետք է հաստատվեն 
կազմակերպության ստանդարտներով:  

Գազատարների ուղեգծերի շրջայցերի ժամկետներում պետք է հաշվի 
առնվեն դրանց շահագործման պայմանները, շահագործման տևողու-
թյունը, գազատարների վիճակը, գազի ճնշումը, նկուղներում գազայնաց-
վածության ազդանշանների առկայությունը, գետնի փխրունությունը, 
քայքայման ակտիվությունը, թափառող հոսանքների առկայությունը, տե-
ղանքի բնույթը և կառուցվածքի ամրությունը, տարվա եղանակը և այլն: 
գազատարների ուղեգծերի շրջայցի ժամկետները պետք է ամեն տարի 
վերանայվեն` հաշվի առնելով շահագործման պայմանների փոփոխու-
թյունը և շահագործման ընթացքում կուտակված փորձը:  

Նորակառույց գազատարների միացումը գործողներին և գազի մա-
տակարարումը: 

Նորակառույց գազատարների միացումը գործողներին կատարվում է 
շահագործման ընդունման ակտի հիման վրա` գազամատակարարող 
կազմակերպության ստանդարտով սահմանված կանոնակարգով:  

Գործող գազատարներին (որոնց շահագործումը կատարվում է գազա-
մատակարարող կազմակերպության կողմից) նորերի միացման աշխա-
տանքները պետք է կատարվեն միայն գազամատակարարող կազմակեր-
պության հատուկ ծառայությունների կամ բրիգադների կողմից:  

Գազամուղների միացումը կատարվում է`  
ա) ճնշման տակ, բ) ճնշումն իջեցնելուց հետո:  
Ցածր ճնման գազամուղները սովորաբար միացվում են առաջին եղա-

նակով` 200-1200 Պա ճնշման տակ: Միջին և բարձր ճնշման գազամուղ-
ները միացվում են երկրորդ եղանակով:  

Գազատարների ճնշափորձարկում և փչամաքրում: Բրիգադները, 
որոնք իրագործում են գազի մատուցումը գազատարներ, ԳԿԿ-եր և գա-
զասպառման համակարգեր, պարտավոր են մինչև գազի մատուցումը 
զննել գազատարները և ստուգել գազի սարքավորումների սարքինությու-
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նը: Բոլոր գազատարները մինչև գազի մատուցումը պետք է ենթարկվեն 
ստուգողական ճնշափորձարկման շահագործող կազմակերպության 
կողմից: Հասարակական նշանակության կազմակերպությունների և 
բնակչության կենցաղսպասարկման կազմակերպությունների և բնակելի 
շենքների գազատարերը զննումից և հայտնաբերված թերությունները 
վերացնելուց հետո ենթարկվում են օդով ստուգողական ճնշափորձարկ-
ման 500 մմ ջր.ս. ճնշման տակ (500Պա)` մինչև գազի սարքավորումնե-
րի հրածորաններից առաջ գտնվող փականները: Ճնշափորձարկման 
ժամանակ ճնշման անկումը չպետք է գերազանցի 20 մմ ջր.ս. (20 Պա)` 5 
րոպեի ընթացքում: Կազմակերպությունների գազասպառման համա-
կարգերի և ջեռուցման կաթսայատների ներքին գազատարները, ԳԿԿ-ի 
և ԳԿՏ-ի սարքավորումները և գազատարները ենթարկվում են ստուգո-
ղական ճնշափորձարկման 1000 մմ ջր.ս (0,01 ՄՊա) ճնշման տակ: Այդ 
դեպքում ճնշման անկումը չպետք է գերազանցի 60 մմ ջր.ս (60Պա)` մեկ 
ժամում:  

Ստորգետնյա և վերգետնյա գազատարները, անկախ հաշվարկված 
ճնշումից, պետք է ենթարկվեն օդով ստուգողական ճնշափորձարկման 
2000 մմ ջր.ս (0,02 ՄՊա) ճնշման տակ: Ճնշման անկումը չպետք է 
գերազանցի 100 մմ ջր.ս (10 Պա) մեկ ժամում:  

Գազի մատակարարման ժամանակ գազատարները պետք է գազով 
փչամաքրվեն մինչև օդը հեռացնելը: Փչման ավարտը որոշվում է անալի-
զի կամ վերցված նմուշի այրման ճանապարհով: Ընդ որում, թթվածնի 
պարունակությունը գազի մեջ չպետք է գերազանցի 1 տոկոսը, իսկ գազի 
այրումը պետք է տեղի ունենա հանգիստ` առանց աղմուկի:  

Գազատարները գազից մաքրելու համար պետք է փչամաքրվեն օդով 
կամ իներտ գազով` մինչև գազի անմիջական դուրս մղումը: Փչման 
վերջը որոշվում է անալիզի միջոցով: Գազի մնացորդային պարունակու-
թյունը ներփչվող օդում չպետք է գերազանցի գազի բռնկման ստորին 
սահմանի 1/5-ին:  

Գազատարների ներփչման ժամանակ արգելվում է գազաօդային 
խառնուրդը բաց թողնել շինություններում, աստիճանավանդակներում, 
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ինչպես նաև ծխանցքներում, օդափոխիչ համակարգերում և այլն: Այն 
շինությունները, որտեղ կատարվում է ներփչումը, պետք է օդափոխվեն:  

Ոչ մետաղյա գազատարների շահագործումը: Ոչ մետաղյա գազա-
տարների ուղեգծերի (պոլիէթիլենային և վինիպլաստային) և դրանց 
տարրերի շահագործման առաջին տարին շրջայցը պետք է կատարվի 
առնվազն ամիսը երկու անգամ ցածր ճնշման գազատարների և երկու 
օրը մեկ` միջին և բարձր ճնշման գազատարների դեպքում:  

Բոլոր ճնշումների ստորգետնյա ոչ մետաղյա գազատարները շա-
հագործման մեկնարկից հետո պետք է ենթարկվեն հերմետիկության 
պարբերական ստուգման: Բացի այդ, պետք է ստուգվեն ոչ մետաղյա 
խողովակները, դրանց միացումները, պողպատյա ներդիրների մեկուսա-
ցումը, ամրանները և այլն: 

Ոչ մետաղյա գազատարներից գազի արտահոսքի արագ վերացման 
համար որպես ժամանակավոր միջոց թույլատրվում է մետաղյա անուր-
ների և ռետինե կոշտուկով կցորդիչների, կպչուն սինթետիկ ժապավեն-
ների կամ կավե ծեփոնի օգտագործումը: 

Մանր ճեղքերի հայտնվելու դեպքում (35 մմ-ից կարճ) պոլիէթիլենային 
գազատարների վերանորոգումը կատարվում է վնասված տեղերի 
եռակցման միջոցով` առանց վնասված հատվածի փոփոխման:  

Խողովակաշարի զգալի մեխանիկական վնասվածքների դեպքում (35 
մմ-ից երկար ճեղքեր) վերանորոգումը պետք է կատարվի վնասված մա-
սերի կտրման և 500մմ-ից երկար պոլիէթիլենային կոճերի եռակցման 
եղանակով: Թույլատրվում է գազատարի վերանորոգումը պողպատյա 
ներդիրի միջոցով:  

Բոլոր դեպքերում վերանորոգման աշխատանքների որակը որոշվում 
է հատուկ սարքի կամ վերանորոգված հատվածների աշխատանքային 
ճնշման տակ օճառացման կամ ամրության փորձարկման միջոցով:  
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5-4. ԳԱԶԱՏԱՐՆԵՐԻ ԿՈՌՈԶԻԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԿՈՌՈԶԻԱՅԻՑ 
 

1. Գազամուղների կոռոզիան: Գազամուղներում կոռոզիան արդ-
յունք է շրջապատող միջավայրի քիմիական և էլեկտրաքիմիական ազդե-
ցության:  

Կախված գազի կազմությունից, խողովակի նյութից, նրա տեղադր-
ման պայմանից և գրունտի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունից, 
գազամուղների թե´ ներքին և թե´ արտաքին մակերևույթները ենթարկ-
վում են կոռոզիայի: Գազամուղների ներքին մակերևույթի կոռոզիան 
պատճառ է գազում թթվածնի, խոնավության, ծծմբաջրածնի և այլ ագրե-
սիվ միացությունների առկայության: Ներքին կոռոզիան իրենից մեծ 
վտանգ չի ներկայացնում, և պայքարը նրա դեմ իրականացվում է գազե-
րը վնասակար միացություներից մաքրելու կամ խողովակագծի ներքին 
մակերևույթը հակակոռոզիոն ծածկույթով պատելու միջոցով:  

Գազամուղների համար մեծ վտանգ է ներկայացնում կոռոզիան ար-
տաքին մակերևույթից:  

Կոռոզիան արտաքին մակերևույթներից, ըստ իր բնույթի բաժանվում 
է քիմիական, էլեկտրաքիմիական և էլեկտրական կոռոզիաների: 

Քիմիական կոռոզիան առաջանում է գազամուղների վրա տարբեր 
գազերի և ոչ էլեկտրոլիտ հեղուկների (լուծույթների) ազդեցությունից: 
Քիմիական միացությունները` ազդելով մետաղի մակերևույթի վրա, 
առաջացնում են թաղանթ: Եթե այդ թաղանթն ամուր կպած է մետաղին 
և ունի մեծ խտություն ու առաձգականություն, ապա կոռոզիայի ընթաց-
քը բավականին դանդաղում է, իսկ որոշ դեպքերում` նույնիսկ դադա-
րում: Կոռոզիայի այսպիսի պրոցեսը սակավավտանգ է, նա համատա-
րած է ամբողջ մակերևույթով և առաջացնում է խողովակի պատերի 
հաստության հավասար փոքրացում:  

Էլեկտրաքիմիական կոռոզիայի պատճառը մետաղի և գրունտի մեջ 
եղած տարբեր ագրեսիվ լուծույթների փոխներգործությունն է: Որպես 
էլեկտրոդ հանդես է գալիս մետաղը, իսկ էլեկտրոլիդը` գրունտը: 
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Էլեկտրաքիմիական կոռոզիան կրում է տեղական բնույթ, այսինքն` 
գազամուղի վրա առանձին տեղերում առաջանում են խոր խոռոչներ, 
անցքեր: Ի տարբերություն քիմիական կոռոզիայի, էլեկտրաքիմիական 
կոռոզիան ավելի վտանգավոր է:  

Էլեկտրական կոռոզիան առաջանում է գազամուղում էլեկտրական 
հոսանքի առկայությունից: Էլեկտրական հոսանքը գրունտ է անցնում 
էլեկտրաֆիկացված տրանսպորտի ռելսերից, էլեկտրական կաբելներից 
և սկսում է թափառել գրունտում (այն կոչվում է թափառող հոսանք): Գա-
զամուղի մեկուսիչ շերտերի վնասված մասերից հոսանքն անցնում է գա-
զամուղ, շարժվում է գազամուղով և դուրս է գալիս դեպի գրունտ:  

Գազամուղի այն հատվածը, որտեղից հոսանքն անցնում է դեպի գա-
զամուղ, կոչվում է կատոդային գոտի, իսկ այն հատվածը, որտեղից հո-
սանքը դուրս է գալիս գազամուղից դեպի գրունտ, կոչվում է անոդային 
գոտի: Անոդային գոտում ընթանում է էլեկտրոլիզի ակտիվ պրոցես: 
Գործնականորեն հաստատված է, որ մեկ Ամպեր հոսանքը մեկ տարվա 
ընթացքում կարող է գազամուղից գրունտ տեղափոխել 9 կգ պողպատ:  

Թափառող հոսանքներից առաջացած էլեկտրակոռոզիան քաղաքա-
յին բաժանարար գազամուղներում ամենից շատ տարածված կոռոզիան 
է. այն շատ ավելի վտանգավոր է, քան էլեկտրաքիմիական կոռոզիան: 

Գրունտի կոռոզիոն հատկությունը (ակտիվությունը) կախված է գրուն-
տի էլեկտրահաղորդականությունից, գրունտի կազմությունից, խոնավու-
թյունից, օդաթափանցելիությունից, աղերի և թթուների առկայությունից: 
Ամենից մեծ կոռոզիոն ակտիվություն է առաջանում, երբ գրունտի խոնա-
վությունը կազմում է 11-13%:  

Գրունտի կոռոզիոն ակտիվության հիմնական բնութագրող մեծու-
թյունը գրունտի տեսակարար էլեկտրադիմադրությունն է, որը միաժա-
մանակ իր մեջ ամփոփում է նաև գրունտի հատկությունն արտահայտող 
մյուս գործոնները (խոնավություն, աղերի, թթուների առկայություն և 
այլն): Այն որշվում է մի քանի եղանակով` դաշտային, լաբորատոր և այլն:  

Գրունտի տեսակարար էլեկտրադիմադրության մեծությունը, կախված 
նրա խոնավությունից` մեծացնում է: Խոնավության մեծացումը տեղի է 
ունենում հիմնականում գարնանը և աշնանը, ուստի գրունտի կոռոզիոն 
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ակտիվությոն գնահատականը պետք է տրվի ըստ նրա տարեկան նվա-
զագույն էլեկտրադիմադրության: 

 

2. Գազամուղների պաշտպանությունը կոռոզիայից: Գազամուղնե-
րի պաշտպանությունը կոռոզիայից իրականացվում է երկու եղանակով` 
պասիվ և ակտիվ:  

Պաշտպանության պասիվ եղանակի դեպքում գազամուղը ենթարկ-
վում է մեկուսացման, իսկ ակտիվ պաշտպանության դեպքում կիրառվում 
են էլեկտրական պաշտպանության ձևերը:  

Գազամուղները կառուցելուց հետո նրա ակտիվ պաշտպանությունը 
կազմակերպելու համար օգտվում են կատարված էլեկտրաչափումների 
տվյալներից: Ըստ այդ տվյալների, եթե գազամուղ-գրունտ պոտենցիալ-
ների տարբերությունը դրական է, և միջին արժեքը մեծ է 0,5Վ-ից, ապա 
գազամուղի պաշտպանությունն անհրաժեշտ է կազմակերպել մինչև գա-
զամուղը շահագործման հանձնելը կամ դրանից ոչ ուշ, քան վեց ամսվա 
ընթացքում: Եթե պոտենցիալների տարբերության միջին արժեքը կազ-
մում է 0,1-0,5Վ, ապա գազամուղի ակտիվ պաշտպանությունը կարելի է 
կազմակերպել գազամուղը շահագործման հանձնելուց մեկ տարի հետո: 
Եթե պոտենցիալների տարբերության միջին արժեքը փոքր է 0,1 Վ-ից, 
ապա ակտիվ պաշտպանությունը կազմակերպվում է ըստ մեկուսացման 
աշխատանքների կատարման գրաֆիկի:  

Էլեկտրակոռոզիայի դեմ պայքարելու համար կիրառվում է ակտիվ 
պաշտպանություն` էլեկտրադրենաժային, կատոդային և պրոտեկտորա-
յին եղանակներով: 

Էլեկտրադրենաժային պաշտպանություն: Այս եղանակը թափառող 
հոսանքների դեպքում պաշտպանության ամենաարդյունավետ և տա-
րածված եղանակն է: Էլեկտրադրենաժային տեղակայման միջոցով հնա-
րավոր է դառնում գազամուղ անցած հոսանքը հետ վերադարձնել դեպի 
հոսանքի աղբյուր: Ներկայումս մեծ կիրառություն են գտել բևեռացված 
դրենաժային տեղակայումները:  

Էլեկտրադրենաժային տեղակայման աշխատանքի սկզբունքը հետև-
յալն է (նկ. 5-1). 
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Նկ.5-1: Բևեռացված դրենաժի էլեկտրական սխեման. 1-գազամուղ, 2,4-ապա-
հովիչ, 3-դիմադրություն, 5,7-կոնտակտներ, 6-դիոդ, 8-դրենաժային փաթույթ, 

9-միացման փաթույթ, 10-ամպերմետրի միացման ճյուղավորում,  
11-ամպերմետր, 12-բռնակավոր անջատիչ, 13-ռելս 

 
Երբ գազամուղում (1) առաջանում է դրական պոտենցիալ, համեմա-

տած ռելսի (13) հետ, ապա հոսանքն անցնում է ապահովիչներով (2,4), 
դիմադրությունով (3), դիոդով (6), միացման փաթույթով (9), ճյուղավո-
րումով (10), անջատիչով (12)` դեպի ռելս (13): Երբ պոտենցիալների 
տարբերությունը դառնում է 1-1,2Վ, տեղի է ունենում կոնտակտների (5 և 
7) միացում, և հոսանքն անցնում է դրենաժային փաթույթով (8), իսկ 
դիոդի ճյուղավորությունում` կոնտակտով:  

Երբ պոտենցիալների տարբերությունը փոքրանում է մինչև 0,1 Վ, 
ապա կոնտակտներն անջատվում են, դրա հետ միասին անջատվում է 
նաև դրենաժային շղթան: Երբ ռելսի պոտենցիալն ավելի մեծ է, քան գա-
զամուղինը (պոտենցիալների բացասական տարբերություն), ապա դիո-
դը հոսանք չի թողնում: 

Մեկ դրենաժային տեղակայումով, լավ պասիվ մեկուսացման պայ-
մաններում կարելի է ապահովել մի քանի կիլոմետր երկարության հաս-
նող գազամուղի պաշտպանություն: Դրենաժային տեղակայման հանգույ-
ցը հավաքվում է մետաղական պահարանում:  

Կատոդային պաշտպանություն: Այս եղանակն օգտագործվում է գա-
զամուղները ինչպես թափառող հոսանքներից, այնպես էլ էլեկտրաքի-
միական կոռոզիայից պաշտպանելու համար (նկ.5-2). 
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Նկ.5-2: Կատոդային պաշտպանության սխեման. 1,3-հաղորդալար, 
2-հաստատուն հոսանքի աղբյուր, 4-անոդ, 5,6-հոսանքի շարժման ուղին, 

7-գազամուղ, 8-դրենաժային կետ 
 

Կատոդային պաշտպանության ժամանակ գազամուղի պաշտպան-
ման ենթակա տեղամասը վերածվում է կատոդային գոտու և միացվում է 
հաստատուն հոսանքի աղբյուրի բացասական բևեռին, իսկ որպես անոդ 
ծառայում է գազամուղի մոտ գրունտում թաղված խողովակի կամ ռելսի 
կտորը, որը միացվում է հաստատուն հոսանքի աղբյուրի դրական 
բևեռին: Այսպիսով, արհեստականորեն ստեղծվում է էլեկտրական փակ 
շղթա, որտեղ հոսանքի աղբյուրի դրական բևեռից հոսանքը մեկուսաց-
ված հաղորդալարով անցնում է դեպի անոդ: Այստեղից տարածվում է 
գրունտի մեջ և մեկուսիչ շերտի վնասված տեղերից անցնում գազամուղ, 
որտեղ դրենաժային հաղորդալարով տեղափոխվում է հոսանքի աղբ-
յուրի բացասական բևեռ: Որպես միացնող հաղորդալարեր օգտագործ-
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վում են մեկուսացված կաբելները 25-77 մմ2 կտրվածքով: Այսպիսով, 
էլեկտրական հոսանքը դուրս գալով անոդից մետաղի դրական իոնների 
տեսքով, աստիճանաբար քայքայում է անոդը: Գազամուղ-գրունտ պո-
տենցիալների առավելագույն թույլատրելի տարբերությունը պետք է լինի 
1,2-1,5 Վ, իսկ թափառող հոսանքի դեպքում` 2,5-9 Վ: Գրունտի և անոդի 
պոտենցիալների տարբերությունը պետք է լինի ոչ պակաս` 0,3Վ:  

Մեկ կատոդային տեղակայման միջոցով, կախված գազամուղի մեկու-
սիչ ծածկույթի վիճակից, էլեկտրաքիմիական կոռոզիայից կարելի է 
պաշտպանել 1-20 կմ գազամուղ:  

Թափառող հոսանքների դեպքում կատոդային տեղակայման միջոցով 
մեծ երկարության գազամուղները կոռոզիայից պաշտպանել չի հաջող-
վում, հատկապես քաղաքային ցանցերում: Կատոդային տեղակայումնե-
րի շահագործումը, էլեկտրաէներգիայի մեծ ծախսի պատճառով, ստաց-
վում է ավելի թանկ:  

Պրոտեկտորային պաշտպանություն: Այս եղանակը կիրառվում է 
հիմնականում էլեկտրաքիմիական կոռոզիայի դեմ պայքարելու նպատա-
կով: Նկար 5.3-ում բերված է պրոտեկտորային պաշտպանության սխե-
ման: 

Պրոտեկտորային պաշտպանության ժամանակ գազամուղի պաշտ-
պանվող տեղամասը դառնում է կատոդային գոտի, իսկ որպես անոդ 
(պրոտեկտոր), օգտագործվում է ավելի մեծ բացասական պոտենցիալով 
մետաղ, քան երկաթը: Որպես պրոտեկտոր օգտագործվում է ցինկի, 
մանգանի, ալյումինի, ինչպես նաև նրանց համաձուլվածքներից պատ-
րաստված ձողեր: Պրոտեկտորները տեղադրվում են գազամուղից 4,5 մ 
հեռավորության վրա:  

Գազամուղը մեկուսացված հաղորդալարերուվ միացնելով պրոտեկ-
տորին, ստացվում է գալվանական զույգ: Գրունտն իր խոնավությամբ 
հանդես է գալիս որպես էլեկտրոլիդ, իսկ գազամուղը (կատոդ) և պրո-
տեկտորը (անոդ)` որպես էլեկտրոդներ:  

Պաշտպանության այս եղանակի պրակտիկ նշանակությունը և առա-
վելությունն այն է, որ առանց էլեկտրական էներգիայի ծախսի հնարավոր 
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է դառնում գազամուղը պաշտպանել կոռոզիայից: Պրոտեկտորը կարող 
է աշխատել երկար տարիներ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ.5-3: Պրոտեկտորային պաշտպանության սխեման. 1-պրոտեկտոր,  

2-լցվածք, 3-գրունտում հոսանքի շարժման ուղի, 4-գազամուղ,  
5-հաղորդալար, 6-ստուգման, միացման և անջատման հանգույց 

 
Գազամուղների էլեկտրապաշտպանության այս կամ այն եղանակի 

ընտրությունը պետք է կատարվի, հաշվի առնելով գազամուղի հարևան 
մյուս ստորգետնյա մետաղական կառուցվածքները և կոմունիկացիանե-
րը: հակառակ դեպքում վտանգի տակ կդրվի հարևան կառուցվածքների 
և կոմունիկացիաների պաշտպանությունը:  

 

3. Խողովակագծերում գազի արտահոսման որոշման սարքեր 
(ստուգման խողովակներ): Ստուգման խողովակները տեղակայվում են 
գազամուղի այն հատվածներում, որտեղ զոդակարերի վիճակի ստուգ-
ման հորատման եղանակը դժվար է իրականացնել (բանուկ ճանապարհ-
ներ, խաչմերուկներ և այլն): Ստուգման խողովակը (նկ-5.4) իրենից ներ-
կայացնում է 500մմ տրամագծի խողովակ, որի ներքևի ծայրով զոդվում 
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է կամ բիտումով ամրացվում 0,7-1 մ երկարություն ունեցող կիսա-
գլանաձև թիթեղին, կամ որևէ փաթեթանյութի: Թիթեղի և գազամուղի 
միջև մնացած տարածությունը լցվում է խճով: Զոդակարը վնասելու 
ժամանակ արտահոսած գազն անցնում է դեպի ստուգման խողովակ:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Նկ.5-4: ա)Սարքավորում պատյանի վերջում. 1-բիտումային էմալ, 2-հենարան, 
4-գորգիկ, 5-երկաթբետոնե բարձիկ, 6-ստուգման խողովակ 

բ)Ստուգման խողովակ, 1-պատյան, 2-խողովակ, 3-երկաթբետոնե բարձիկ,  
4-գորգիկ, 5-խցան, 6-կցորդ 

 
Ստուգման ժամանակ խողովակում գազի առկայությունը ցույց է տա-

լիս, որ զոդակարը վնասված է:  
Գորգիկները ծառայում են հողի մակերես դուրս եկող խողովակները, 

փականները մեխանիկական հարվածներից պաշտպանելու համար: 
Գորգիկները պատրաստում են թուջից` ձուլման միջոցով և պողպատից` 
զոդման միջոցով:  
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա) Ո՞րն է գազամատակարարման համակարգի հուսալիության 
հիմնական բնութագիրը: 
բ) Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում բաժանարար ցանցի ապահովության 
չափանիշը: 
գ) Ի՞նչ բան է խափանման հոսք: 
դ) Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում փակուղային բաժանարար ցանցը: 
ե) Ինչո՞վ է տարբերվում օղակային ցանցը փակուղայինից: 
զ) Որո՞նք են գազամատակարարման համակարգի շահագործման 
խնդիրները: 
է) Ինչի՞ հետևանք է գազամուղերի կոռոզիան: 
ը) Որո՞նք են գազամուղների արտաքին կոռոզիայի տեսակները: 
թ) Որո՞նք են գազամուղի կատոդային և անոդային գոտիները:  
2. Թեստային աշխատանք 
ա) Փակուղային ցանցերը կարելի է նախագծել` 
● մեծ քաղաքների համար, 
● փոքր քաղաքների և բանավանների համար, 
● խոշոր արդյունաբերական կենտրոնների համար: 
 

բ)Բնակելի շենքերի գազատարները ենթարկվում են օդով ճնշափոր-
ձարկման`  
● 1000 մմ. ջր.ս (0,01 ՄՊա) ճնշման տակ, 
● 500 մմ.ջր.ս (0,005 ՄՊա) Ճնշման տակ, 
● 1500 մմ. ջր.ս (0,015 ՄՊա) ճնշման տակ: 
 

գ) Ջեռուցման կաթսաների ներքին գազատարները ենթարկվում են 
օդով ճնշափորձարկման` 
● 1000 մմ.ջր.ս (0,01 ՄՊա) ճնշման տակ, 
● 500 մմ.ջր.ս (0,005 ՄՊա) ճնշման տակ, 
● 2000 մմ.ջր.ս (0,02 ՄՊա) ճնշման տակ: 
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դ)Ստորգետնյա և վերգետնյա գազատարները ենթարկվում են օդով 
ճնշափորձարկման` 
● 1000 մմ.ջր.ս (0,01 ՄՊա) ճնշման տակ, 
● 500 մմ.ջր.ս (0,005 ՄՊա) ճնշման տակ, 
● 2000 մմ.ջր.ս (0,02ՄՊա) ճնշման տակ: 
 

ե) Թթվածնի պարունակությունը գազի մեջ չպետք է գերազանցի` 
● 10 %-ը, 
● 0,5 %-ը, 
● 1 %-ը: 
 

զ)Գազամուղների ներքին կոռոզիան հետևանք է` 
● գազի բարձր ճնշման,  
● մթնոլորտային պայմանների, 
● գազում թթվածնի և խոնավության առկայության: 
 

է) Ավելի սակավավտանգ է` 
● քիմիական կոռոզիան, 
● էլեկտրական կոռոզիան, 
● էլեկտրական կոռոզիան: 
 

ը) Էլեկտրաքիմիական կոռոզիան հետևանք է` 
● գազի ցածր ճնշման, 
● մետաղի և գրունտի մեջ եղած ագրեսիվ լուծույթների փոխներգոր-
ծության, 
● ստորգետնյա այլ կառույցների առկայության: 
 

թ) Էլեկտրական կոռոզիան առաջանում է` 
● գազի արտահոսքից, 
● մթնոլորտային անբարենպաստ պայմաններից, 
● գազամուղում էլեկտրական հոսանքի առկայությունից: 
 

ժ)Գրունտի խոնավության մեծացումը տեղի է ունենում` 
● ամռանը, 
● գարնանը, 
● ձմռանը: 
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ի) Գազամուղում էլեկտրապաշտպանության այս կամ այն եղանակի 
ընտրությունը կախված է` 
● գազամուղի տրամագծից, 
● գազամուղի հարևան մյուս ստորգետնյա կառույցներից, 
● գազի ճնշումից: 
 

լ)Գորգիկները ծառայում են 
● գազի արտահոսման ստուգման համար, 
● խողովակների տրամագծի չափման համար, 
● հողից դուրս եկող խողովակներն ու փականները մեխանիկական 
հարվածներից պաշտպանելու համար: 
3. Նշել միակ սխալ արտահայտությունը. 
Գրունտի կոռոզիոն հատկությունը կախված է` 
● գրունտի էլեկտրահաղորդականությունից, 
● գրունտի կազմությունից, 
● գրունտի հաստությունից, 
● գրունտի խոնավությունից, 
● գրունտի օդաթափանցելիությունից, 
● գրունտում եղած աղերի առկայությունից, 
● գրունտում եղած թթուների առկայությունից: 
4. Առաջադրանք 
Որոշել օղակային ցանցի օղակի խափանումների գործակիցը` Кխ-ը, և 
հուսալիության գործակիցը` Кհ-ը (q1 ·q2 =2,5 · 10-7 և q3 = 0,5 · 10-3 –ի 
պայմաններում), եթե օղակի տեղամասերի թիվը` 
ա) n = 30, 
բ) n = 40: 
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ԳԼՈՒԽ 6 

ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
 

6-1. ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ  
ՈՒ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 
Սենյակներում օդի անհրաժեշտ մաքրություն ապահովելու համար 

իրականացվում է օդափոխություն: Օդափոխանակություն նշանակում է 
սենյակից հեռացնել վնասակար նյութերով կեղտոտված օդը և այն փո-
խարինել մաքուր օդով: Կեղտոտ օդի հեռացումը կոչվում է արտածում, 
իսկ թարմ օդի մատակարարումը` ներածում: Օդափոխությունը կարող է 
լինել. 

● ներածող-արտածող, 
● միայն արտածող, 
● միայն ներածող:  
Ներածող-արտածող օդափոխության դեպքում սենյակներից հա-

տուկ համակարգերի միջոցով կատարվում է կազմակերպված արտա-
ծում և, արտածված օդի փոխհատուցման համար, նույնպես կազմա-
կերպված ներածում: Օդափոխության այս տեսակն արվում է այն դեպքե-
րում, երբ սենյակներում տեղի են ունենում վնասակար նյութերի անջա-
տումներ, հետևաբար, օդափոխության համար պահանջվում է բավական 
մեծ քանակությամբ օդ: 

ԳԼ կայանների բոլոր փակ պայթյունավտանգ սենքերը պետք է սար-
քավորված լինեն ներածող-արտածող օդափոխման համակարգով, որը 
կապահովի աշխատանքի ժամանակ 1 ժամվա ընթացքում առնվազն 
տասնապատիկ օդափոխանակում, իսկ ոչ աշխատանքային ժամերին 1 
ժամվա ընթացքում` եռապատիկ օդափոխանակություն:  

Ոչ աշխատանքային ժամերին իրականացվող օդափոխումը կարող է 
լինել մեխանիկական, բնական և խառը:  

Միայն արտածող օդափոխության դեպքում կատարվում է կազմա-
կերպված արտածում, իսկ ներածումը տեղի է ունենում անկազմակերպ` 
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դռների և լուսամուտների ոչ կիպության շնորհիվ: Ներածվող օդն այս 
դեպքում մուտք է գործում մասամբ դրսից` արտաքին դռների և լուսա-
մուտների ճեղքերից, մասամբ ներսից` ներքին դռներից: Միայն արտա-
ծող օդափոխությունը նախատեսվում է այն սենյակների համար, որոն-
ցից պետք է կանխել արտածումը հարևան սենյակներ (սանհանգույցներ, 
խոհանոցներ և այլն): 

Արտածող համակարգերի օդամղիչները պետք է այնպես համակցված 
լինեն պայթյունավտանգ սենքերում տեղադրված սարքերի էլեկտրահա-
ղորդակների հետ, որ բացառվի դրանց աշխատանքի հնարավորությու-
նը օդափոխման համակարգի անջատման դեպքում: 

Միայն ներածող օդափոխության դեպքում ներածումն է կատարվում 
կազմակերպված, իսկ արտածումն անկազմակերպ` շինարարական կոն-
ստրուկցիաների ոչ կիպության հետևանքով: Միայն ներածող օդափո-
խությունն արվում է միայն այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է կանխել օդի 
մուտքը տվյալ սենյակ` դրսից կամ հարևան սենյակներից: 

Իրենց նշանակությամբ օդափոխության համակարգերը կարող են լինել. 
● կոմֆորտային, 
● տեխնոլոգիական, 
● վթարային:  
Կոմֆորտային օդափոխության խնդիրն է հարմարավետ պայման-

ների ապահովումը սենյակներում: 
Տեխնոլոգիական օդափոխության նշանակությունն է արտադրական 

պրոցեսի ընթացքի համար բարենպաստ պայմաննեի ստեղծումը: 
Վթարային օդափոխությունը կատարվում է այնպիսի շինություն-

ներում, որտեղ վթարի պատճառով տեխնոլոգիական սարքավորումնե-
րից կարող է մեկ անգամից դուրս նետվել վնասակար նյութերի մեծ քա-
նակ, որի հետևանքով նրանց պարունակությունը շինության օդում խիստ 
կաճի: Այդպիսի վնասակար նյութերն արագորեն հեռացնելու և նրանց 
պարունակությունը շինության օդում թույլատրելի սահմանների հասցնե-
լու համար, կազմակերպվում է վթարային օդափոխություն: Վթարային 
օդափոխությունն աշխատում է պարբերաբար, վթարից անմիջապես հե-
տո` 0,5-1 ժամվա ընթացքում:  
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Ճնշիչ պոմպակայանը բացի ներածող-արտածող օդափոխման հա-
մակարգից պետք է ունենա նաև վթարային օդափոխման համակարգը: 
Վթարային օդափոխման համակարգը պետք է անմիջապես միացված 
լինի տվյալ սենքի օդում վտանգավոր մակարդակի գազի կուտակման 
մասին ահազանգող սարքավորումներին: Վթարային արտածող օդա-
փոխման համակարգի միացման հետ միաժամանակ պետք է ապահով-
վի ճնշիչների և պոմպերի էլեկտրահաղորդակների անջատումը (գազա-
լիցքավորման կետերում): 

Ըստ օդի բաշխման, սենյակներում օդափոխությունը կարող է լինել՝  
● ընդհանուր փոխանակային,  
● տեղական:  
Ընդհանուր փոխանակային օդափոխության դեպքում ներածվող օդի 

բաշխումը և արտածումը կատարվում է հավասարաչափ` ըստ սենյակի 
ծավալի: Այս դեպքում ներածվող օդը կլանում է իր մեջ անջատվող վնա-
սակար նյութերը և հեռացվում արտածման համակարգով: Կարելի է այն-
պես ընտրել ներածվող և արտածվող օդի քանակները, որպեսզի վնա-
սակարության սահմանային պարունակությունն օդում չանցնի թույլա-
տրելի մեծությունից:  

Տեղական օդափոխությունը կարող է լինել ներածող և արտածող: 
Արտածող տեղական օդափոխության դեպքում վնասակար նյութերի 
աղբյուրների մոտ արվում են հատուկ ծածկեր, որոնք միացվում են ար-
տածման համակարգերին: Այս դեպքում անջատվող վնասակար նյու-
թերն անմիջապես, նախքան սենյակի օդում տարածվելը, հեռացվում են: 
Տեղական արտածող օդափոխությունը հնարավորություն է տալիս լիո-
վին կանխել վնասակարությունների պարունակությունը սենյակի օդում: 

Ներածող տեղական օդափոխության դեպքում ստեղծում են դեպի 
բանվորական տեղն ուղղված օդի շիթ, որպեսզի այնտեղ աշխատող 
բանվորը գտնվի թարմ օդի հոսանքում: Շիթի ջերմաստիճանը և արա-
գությունն ընտրվում են բանվորական տեղում հարմարավետ պայման-
ներն ապահովելու նկատառումով:  

Օդի տեղափոխումը օդափոխության համակարգերում կարող է կա-
տարվել հատուկ մեքենաների` օդամուղների միջոցով: Այդպիսի օդափո-
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խությունը կոչվում է մեխանիկական: Բացի այդ, օդափոխությունը կա-
րելի է կատարել դրսի և ներսի օդերի ջերմաստիճանների տարբերու-
թյան կամ քամու ազդեցության հաշվին: Այս դեպքում օդափոխությունը 
կոչվում է բնական: Իր հերթին բնական օդափոխության դեպքում օդի 
տեղափոխումը դրսից դեպի սենյակները և սենյակներից դեպի դուրս 
կարող է կատարվել հատուկ օդատարներով` կանալներով: Այդպիսի հա-
մակարգը կոչվում է կանալային: Արտադրական շենքերում բնական 
օդափոխությունը հիմնականում իրագործվում է լուսամուտների, երթիկ-
ների կամ այլ բացվածքների միջոցով: Բնական օդափոխության այդպի-
սի եղանակը կոչվում է աէրացիա: 

Նկար 6.1-ում բերված է օդի ներածման համակարգի սխեման. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.6-1: Ներածող օդափոխության տեղակայանքի սխեման. 1-արտաքին օդի 
ընդունման սարքավորում, 2-օդի մաքրման զտիչ, 3-օդատաքացուցիչ, 
4-օդամուղ, 5-էլեկտրաշարժիչ, 6-օդի գիծ, 7-օդի կարգավորման փական, 

8-օդաբաշխիչ տեղակայանք 
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Նկար 6.2-ում բերված է օդի արտածող տեղակայանքի սխեման. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.6.2ա: Արտածող օդափոխության տեղակայանքի սխեման. 1-կեղտոտ օդի 
ընդունման սարք, 2-ընդունիչ-կարգավորիչ սարք, 3-օդի խողովակագիծ,  

4-օդի մաքրման ապարատ, 5-օդամուղ, 6-էլեկտրաշարժիչ,  
7-օդի արտանետում մթնոլորտ 

 
Օդափոխման համակարգը պետք է ապահովի օդափոխանակու-

թյունը ինչպես վերին, այնպես էլ, հիմնականում, սենքի ստորին գոտինե-
րում: Ստորին գոտիներից /գետնից 0,3 մ-ից ոչ ավել բարձրություն/ 
պետք է արտածվի ընդհանուր արտանետվող օդի առնվազն 2/3 մասը:  

Օդափոխման սարքավորումների քանակը, տիպը, դասավորությունը 
և օդի ներածման ու արտածման սարքավորումների կառուցվածքը պետք 
է համապատասխանի ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ-
IV-12.01-2000 պահանջներին:  

Չջեռուցվող արտադրական սենքերը, որտեղ անհրաժեշտ չէ սպա-
սարկող անձնակազմի մշտական ներկայությունը, կարող են օդափոխվել 
միջանցիկ օդափոխությունով` շերտափեղկային վանդակի միջոցով, որը 
պետք է տեղադրել հակադիր պատերի ստորին հատվածներում:  

Ներածող և արտածող օդափոխման համակարգերի օդատարները 
պետք է պատրաստվեն չհրկիզվող նյութերից:  
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Օդափոխման արտածող համակարգերը պետք է սարքավորվեն հա-
մապատասխան դասի պայթյունավտանգ սենքերում աշխատելու համար 
նախատեսված օդամղիչներով:  

Ներածող օդափոխման համակարգերի սարքավորումները կարող են 
լինել սովորական կատարմամբ, եթե սնուցող օդատարի վրա տեղադր-
վում է հակադարձ կափույր:  

 
6-2. ԾԽԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՔԱՐՇ 

 
Գազասարքը ծխնելույզին միացվում է տանիքային կամ ցինկապատ 

պողպատե թիթեղներից պատրաստված, գազասարքի կցախողովակի 
տրամագծից ոչ պակաս տրամագիծ ունեցող խողովակներով:  

Միացման խողովակի հորիզոնական տեղամասի ընդհանուր երկա-
րությունը պետք է լինի 3 մ-ից ոչ ավելի և ամբողջ երկարության վրա 
ունենա 3-ից ոչ ավելի անկյունակներ (արմունկներ), որոնք պետք է 
պատրաստվեն խողովակի տրամագծից ոչ պակաս կորության շառավի-
ղով:  

Խողովակները մեկը մյուսի մեջ են հագցնում խողովակի կես տրա-
մագծի չափով` ըստ գազի շարժման ուղղության: Միացման խողովակը 
պատի մեջ է մտնում 10 սմ-ի չափով: Միացման խողովակի ուղղաձիգ 
տեղամասի երկարությունը, հաշված սարքի կցախողովակից մինչև հո-
րիզոնական տեղամասի առանցքը, պետք է լինի 0,5 մ-ից ոչ պակաս, 
իսկ մինչև 2,7 մ բարձրություն ունեցող շինություններում տեղադրված 
սարքերի համար թույլատրվում է այդ մեծությունը փոքրացնել մինչև 0,25 մ: 
Միացման խողովակների հորիզոնական տեղամասերը պետք է ունենան 
0,01մ-ից ոչ պակաս թեքություն (1 սմ` մեկ գծամետրի վրա)` դեպի տեղա-
դրված գազասարքը:  

Նկար 6.3-ում պատկերված է ծխնելույզ` պատի ամրացումով: Կաթ-
սան տեղակայված է շինության ներսում, իսկ ծխնելույզը դրսից` կառույ-
ցի ճակատային մասում: 
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Նկ.6-3: Պատին ամրացված ծխնելույզ: 1-ներքին ծխատար, 2-եռաճյուղ ծխա-
տար, 3-ծխատարեր, 4-վթարային փական, 5-ծխատար` 90°, 6-միջանկյալ 

ծխատար, 7-վերին ծխատար, 8-բարձակ, 9-պատի վրայի տարր,  
10-անուր, 11-կառույցի պատ: 

 
Բնական գազի այրումից առաջացած արգասիքներն ունենալով ավելի 

մեծ ջերմաստիճան, քան մթնոլորտային օդը, օժտված են լինում փոքր 
խտությամբ, որի հետևանքով առաջանում է գազասարքերից ծխագազե-
րի հեռացմանը նպաստող վերամբարձ ուժ` բնական քարշ: 

Բնական քարշի մեծությունը կախված է ծխատարի բարձրությունից, 
հեռացող ծխագազերի և արտաքին օդի խտությունների (ջերմաստիճան-
ների) տարբերությունից և ոչ մեծ չափով` մթնոլորտային ճնշումից:  

Ձմռանը քարշը մոտ 1,5 անգամ մեծ է ստացվում, քան ամռանը: Դա 
բացատրվում է ջերմաստիճանների մեծ տարբերությամբ: Ամռանը ծխա-
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գազերի և արտաքին օդի ջերմաստիճանների փոքր տարբերության 
պատճառով քարշը փոքրանում է, որը պետք է նկատի ունենալ գազա-
սարքերի շահագործման ժամանակ: Քարշի վատացման պատճառներ 
կարող են լինել` 

-արտաքին պատերի մեջ ծխնելույզի տեղադրումը, 
-ձեղնահարկում և տանիքածածկից դուրս ծխնելույզի ջերմային մեկու-

աացման բացակայությունը, 
-ծխնելույզի կտրվածքի մակերեսի փոքրացումը հաշվարկայինից, 
-ծխնելույզի անկիպությունը և չառանձնացվածությունը, 
-ծխնելույզի անհամեմատ մեծ կտրվածքի մակերեսը, որը կարող է բե-

րել ծխագազերի ջերմաստիճանի արագ նվազեցմանը և նրա մեջ եղած 
ջրային գոլորշիների խտացում, որոնք սառցակալելով կարող են փոք-
րացնել ծխնելույզի մակերեսը, 

-քամու ճնշման գոտում (դիմահարման) ծխնելույզի ելանցքի գտնվելը, 
-արտաքին օդի խիստ ցածր ջերմաստիճանների դեպքում ծխնելույզի 

ելանցքի սառցակալումը: 
Ծխաօդատար ուղիների նորմալ աշխատանքն ապահովելու համար 

անհրաժեշտ է կատարել դրանց տեխնիկական վիճակի պարբերական 
ստուգում և մաքրում` 

-աղյուսե ծխնելույզների համար` 6 ամիսը նեկ անգամ, 
-ջերմային բետոնե բլոկներից, ինչպես նաև կավե ասբոցեմենտե և 

պողպատե խողովակներից պատրաստված ծխնելույզների համար` տա-
րին մեկ անգամ, 

-օդափոխության ուղիների համար` տարին մեկ անգամ: 
Ծխնելույզները կառուցվում են լավ թրծված կարմիր աղյուսից, ջերմա-

կայուն նյութերից պատրաստված բետոնե բլոկներից, ինչպես նաև կա-
վե, ասբոցեմենտե և պողպատե խողովակներից: Չի թույլատրվում 
դրանք կառուցել շլակաբետոնից, սիլիկատային աղյուսից և այլն ոչ 
ամուր ու ծակոտկեն նյութերից:  

Ծխնելույզները լինում են ուղղանկյուն և կլոր կտրվածքի: 
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6-3. ԾԽՆԵԼՈՒՅԶԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ 
 
 

Կատարել ծխնելույզի հաշվարկը, նշանակում է որոշել ծխատար ուղու 
և նրան միացվող ծխատար խողովակների կտրվածքների մակերեսը, 
ինչպես նաև ծխնելույզում առաջացող քարշը: 

Քարշի մեծությունը որոշվում է` 
Pք = h ( ρօդ – ρծգ ), (6-1) 

որտեղ` h-ը ծխնելույզի բարձրությունն է, մ, 
 ρօդ –ը դրսի օդի խտությունն է, կգ/մ3, 
 ρծգ –ը հեռացող ծխագազերի խտությունն է, կգ/մ3: 
Օդի և ծխագազերի խտությունը` կախված ջերմաստիճանից և բարո-

մետրական ճնշումից, որոշվում է` 

ρ = ρն  , 

որտեղ` ρ-ն օդի (ծխագազի) խտությունն է տվյալ պայմաններում, 
կգ/մ3, 

 ρն-ն օդի (ծխագազի) խտությունն է նորմալ պայմաններում, 
 Pբ –ը տվյալ վայրի բարոմետրական ճնշումն է, Պա, 
 t-ն օդի (ծխագազի) ջերմաստիճանն է, °C : 
Տեղադրելով ρ-ի արժեքը (6-1) բանաձևի մեջ, կստանանք` 

ք =  h · Pբ, (6-2) 

Ընդունելով  և տեղադրելով (6-2) բանաձևի մեջ, կստանաք 

հետևյալ հաշվարկային բանաձևը` 

Pք = 0,003 · h · Pբ , (6-3) 

որտեղ` Pք –ն քարշի մեծությունն է, Պա, 
 tօդ –ը արտաքին օդի ջերմաստիճանն է, °C, 
 tծգ –ը ծխագազերի ջերմաստիճանն է, °C: 
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Քարշի տեսակարար մոտավոր մեծությունը ծխնելույզի մեկ մետր 
բարձրության համար, կախված արտաքին օդի և ծխնելույզում ծխագա-
զերի միջին ջերմաստիճանից, բերված է աղյուսակ 6.1-ում. 

 
Աղյուսակ 6-1 

Քարշի տեսակարար մեծությունը` կախված ծխագազերի արտա-
քին օդի ջերմաստիճանից 

 
 

Ծխագազերի միջին ջերմ-
աստ. ծխնելույզում, °C 

Արտաքին օդի ջերմաստիճանը 

-20 -10 0 10 20 

150 5,2 4,8 4,3 3,82 3,33 
200 6,1 5,5 5,1 4,61 4,22 
250 6,77 6,29 5,79 5,3 4,90 
300 7,36 6,87 6,38 5,98 5,49 

 
Գազային սարքերից առաջ նոսրացման մեծությունը որոշվում է ` 

ΔPնոս = Pք – ΔPշ – ΔPտ  
բանաձևով, որտեղ` ΔPնոս-ը նոսրացաման նեծությունն է գազային 

սարքում, Պա, 
 ΔPշ-ը ճնշման կորուստն է տեղամասի շփման դիմադրության վրա, 

Պա, 
 ΔPտ-ը ճնշման կորուստն է տեղամասի տեղական դիմադրությունների 

վրա: 
Շփման և տեղական դիմադրությունները տեղամասում համապա-

տասխանաբար որոշվում են հռտևյալ հայտնի բանաձևերով` 

ΔPշ = λ  

ΔPտ = Σζ   

որտեղ` λ-ն շփման դիմադրության գործակիցն է, որը կարելի է ընդու-
նել աղյուսե ծխատար ուղիների համար 0,04, մետաղական ծխատար 
ուղիների համար` 0,02,  

 -ը տեղամասի երկարությունն է, մ, 
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 գ –ը ծխագազերի ծարժման արագությունն է, ընդունվում է 1,5-2 մ/վ,  
 գ-ը ծխագազերի խտությունն է, կգ/նմ3, 
 tծգ –ը ծխագազերի միջին ջերմաստիճանն է, ծխնելույզի հաշվարկա-

յին տեղամասում, °С, 
 Σζ-ն տեղամասի տեղական դիմադրություննրի գործակիցների գու-

մարն է, 
 D-ն ծխնելույզի հաշվարկային տեղամասի տրամագիծն է: Եթե ծխա-

տար ուղին ունի ուղղանկյուն կտրվածք, ապա տրամագիծը որոշվում է` 
D = , 

որտեղ` f-ը կտրվածքի մակերեսն է, մ2, 
 ⋃-ն կտրվածքի պարագիծն է, մ:  
Ծխնելույզի հաշվարկի ժամանակ տեղական դիմադրության գործա-

կիցների արժեքները կարելի է ընդունել` 
-քարշաընդհատիչից դեպի ծխատար խողովակի մուտքը............. 0,5 
-ծխում 90° անկյան տակ ........................................................... 0,9 
-հանկարծակի լայնացում (մուտք աղյուսե ծխնելույզ) և ծռում 90° 

անկյան տակ ..................................................................................1,2 
-ծխագազերի ելքը զոնդից .......................................................1,5-2,5 
 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա) Ո՞ր դեպքերում է կատարվում ներող-արտածող օդափոխությունը: 
բ) Ո՞ր սենյակների համար է նախատեսված միայն արտածող 
օդափոխությունը: 
գ) Ինչպե՞ս է դասակարգվում օդափոխությունն ըստ նշանակության: 
է) Օդափոխության ո՞ր եղանակն է անվանվում աէրացիա: 
ը) Ի՞նչ բան է բնական քարշ: 
 

2. Թեստային աշխատանք 
ա)Օդափոխությունն օդամուղերի օգնությամբ անվանում են` 
-բնական,  
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-մեխանիկական, 
-կանալային: 
 

բ)Գազալցավորման կայանների փակ սենքերում աշխատանքի ժամա-
նակ պետք է ապահովվի` 
- քառապատիկ պդափոխանակություն, 
-տասնապատիկ օդափոխանակություն, 
-հնգապատիկ օդափոխանակություն: 
 

գ)Գազալցավորման կայանների փակ սենքերում ոչ աշխատանքի ժա-
մանակ պետք է ապահովվի`  
-տասնապատիկ օդափոխանակություն,  
-հնգապատիկ օդափոխանակություն, 
-եռապատիկ օդափոխանակություն: 
 

դ) Միացման խողովակը պատի մեջ է մտնում` 
- 25 սմ-ի չափով,  
- 20 սմ-ի չափով, 
- 10 սմ-ի չափով: 
 

3. Նշել սխալ արտահայտությունները. 
 

ա) բնական քարշի մեծությունը կախված է` 
-ծխատարի բարձրությունից, 
-բնական գազի կազմից, 
-մթնոլորտային ճնշումից, 
-գազասարքի տեսակից, 
-հեռացող ծխագազերի և արտաքին օդի ջերմաստիճանների տարբե-
րությունից: 
 

բ)Քարշի վատացման պատճառ կարող է լինել` 
-արտաքին պատերի մեջ ծխնելույզի տեղադրումը, 
-ձեղնահարկում և տանիքածածկից դուրս ծխնելույզի ջերմային մեկու-
սացման բացակայությունը, 
-ծխնելույզի կտրվածքի մակերեսի փոքրացումը հաշվարկայինից, 
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-մեթանի պարունակությունը բնական գազում, 
-ծխնելույզի անկիպությունը և չառանձնացվածությունը, 
-ծխնելույզի անհամեմատ մեծ կտրվածքի մակերեսը, որը կարող է բե-
րել ծխագազերի ջերմաստիճանի արագ նվազեցմանը և նրա մեջ 
եղած ջրային գոլորշիների խտացում, որոնք սառցակալելով կարող են 
փոքրացնել ծխնելույզի մակերեսը, 
-քամու ճնշման գոտում (դիմահարման) ծխնելույզի ելանցքի գտնվելը, 
-արտաքին օդի խիստ ցածր ջերմաստիճանների դեպքում ծխնելույզի 
ելանցքի սառցակալումը: 
գ) Ծխնելույզները կառուցվում են`  
-լավ թրծված կարմիր աղյուսից,  
-ջերմակայուն նյութերից պատրաստված բետոնե բլոկներից,  
-շլակաբետոնից, 
-սիլիկատային աղյուսից, 
-կավե, ասբոցեմենտե խողովակներից, 
-պողպատե խողովակներից:  
 

4. Առաջադրանք 
Որոշել 5 մ բարձրություն ունեցող ծխնելույզի քարշի մեծությունը, եթե 
տրված է` 
ա) tօդ = 10 °С և tծգ = 250 °С, 
բ) tօդ = -20°С և tծգ= 170°С:  
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ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ 

ԳԱԶԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

ԳԼՈՒԽ 7 
 ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

7-1. ՀՈՂԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

 

Հիմնահողի (գրունտ, բնահող) հետ կատարվող բոլոր տեսակի աշ-
խատանքները կոչվում են հողային աշխատանքներ: Դրանց թվին են 
պատկանում լիցքերի և հանույթների պատրաստումը, ինչպես նաև հիմ-
նահողի տեղափոխումը:  

Հողային կառույցները` ինչպես լիցքերը, այնպես էլ հանույթը, կարող 
են լինել հիմնական և ժամանակավոր:  

Հիմնական հողային կառույցներին են պատկանում երկաթգծերի, ճա-
նապարների, ջրանցքների, ջրամբարների, թունելների, ստորգետնյա 
պահեստների համար կատարված լիցքերը կամ հանույթը:  

Ժամանակավոր հողային կառույցներին են պատկանում ցանկացած 
տեսակի կոմունիացիաների համար պատրաստվող խրամատները (գա-
զամատակարարման, ջրահեռացման, ջրամատակարարման և այլն): 

Հիմնահողի գլխավոր բնորոշ մեծություններից մեկը նրա մշակման 
դժվարությունն է, որը կախված է նրա ծավալային կշռից, խտությունից, 
խոնավությունից, հողի մասնիկների կապակցվածության աստիճանից և 
այլն: 

Հիմնահողի ծավալային կշիռը դա հիմնահողի միավոր ծավալի 
կշիռն է (կգ/մ3): 

Հիմնահողի տեսակարար կշիռը հիմնահողի կմախքի կշռի հարաբե-
րությունն է նրա ծավալին (կգ/մ3): 

Ծակոտկենությունը հիմնահողի ծակոտիների ծավալի հարաբերու-
թյունն է նրա ամբղջ ծավալին (% կամ մաս):  
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Հիմնահողի բնական խոնավությունը հիմնահողի ծակոտիների մեջ 
եղած ջրի կշռի հարաբերությունն է նրա կմախքի կշռին: Հարաբերական 
խոնավությունը հիմնահողի ծակոտիների մեջ եղած ջրի ծավալի հարա-
բերությունն է նրա ծակոտիների ամբողջ ծավալին: Հիմնահողը համար-
վում է քիչ խոնավ, երբ հարաբերական խոնավությունը մինչև 40% է, 
խոնավ` 40-80% և հագեցված ջրով` 80-100%: 

Հիմնահողի կապակցվածությունը բնորոշվում է հիմնահողի մաս-
նիկների կապակցվածությամբ, ինչի հետևանքով հիմնահողն ունի ոչ 
միայն մասնիկների շփում, այլև կցորդում: Այդ իսկ պատճառով նրա 
մշակումը խիստ աշխատատար է: Հողային կառույցներում կապակցված 
հիմնահողերն ավելի կայուն են, որովհետև շեպերի բնական անկյունն 
ավելի մեծ է, քան սահուններինը: Բնական անկյունը ոչ մեծ սուր անկյուն 
է, որը կարող է ձևավորվել հիմնահողի ազատ շեպերից (թեք պատ) 
հորիզոնի նկատմամբ` հավասարակշռված դիրքում:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Նկ.7-1: Շեպերի անկյունները. ա)լիցք, բ)հանույթ: H-լիցքի բարձրությունը կամ 
հանույթի խորությունը, с-շեպի թեքվածք, α-շեպի անկյուն, m-շեպի գործակից 
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Շինարարական պրակտիկայում տարբեր տեսակի լիցքերի և հա-
նույթների համար ընդունում են շեպերի տարբեր թեքություններ, որն ըն-
դունում են պակաս` համեմատած շեպերի բնական անկյան հետ, հողա-
յին կառույցի կայունության համար:  

Շեպերի անկյունը չափում են լիցքի բարձրության (H) և շեպի թեք-
վածքի (с) հարաբերությամբ: Ընդ որում, H-ը ընդունվում է հավասար 1-ի. 

 =  = 1 : m, m =  

Հիմնահողի փխրություն: Հիմնահողը բնական տեղադիրքով ունի 
որոշակի խտություն: Մշակման ժամանակ խտությունը փոքրանում է, 
իսկ ծավալը մեծանում` ծակոտիների մեծացման հետևանքով: Հիմնա-
հողի ծավալի ավելացումը հարաբերական հանույթի երկրաչափական 
ծավալին` արտահայտված տոկոսներով, անվանում են հիմնահողի 
փխրունության տոկոս: Գոյություն ունի հիմնահողի փխրունացման երկու 
տեսակ` սկզբնական և մնացորդային: Սկզբնական են անվանում նոր 
մշակված հիմնահողի փխրունացման աստիճանը, իսկ մնացորդային` 
խտացրած կամ մնացած (ոչ պակաս 4 ամսից) հիմնահողի փխրունաց-
ման աստիճանը: Սկզբնական հիմնահողի փխրունացման աստիճանը 
միշտ մեծ է, քան մնացորդայինը: Ավազի համար այն կազմում է 10-15%` 
սկզբնականը , 2-5%` մնացորդայինը, իսկ կավի համար` 24-30% և 4-7%:  

Աղյուսակ 7.1-ում բերված են հիմնահողերի դասակարգումն ու պարա-
մետրերը.  

 Աղյուսակ 7-1 
 

Պարամետրեր  Ավազ Ավազահող Ավազախառն 
կավահող 

Կավ 

Շեպի բնական անկյունը  
Բնական խոնավության դեպ-
քում, աստ.  

25...30 30...40 40...50 40...45 

Պարունակությունը, % 
Կավայնության  Մինչև 5 Մինչև 12 12...33 33-ից ավել 
Ավազայնությա
ն  

80-ից 
ավել 

50-ից 
ավել 

- - 

Հարաբերական 
խոնավությունը 

8...10 9...15 12...30 19...23 
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7-2. ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԸ 

 

Նախապատրաստական և օժանդակ հողային աշխատանքներից են 
տեղամասի մաքրումը, հողային կառույցների նշահարումը, մակերևու-
թային ջրերի հեռացումը, կառույցների ցամաքուրդների ստեղծումը, 
հանվածքի պատերի ամրակապումը:  

Հողային աշխատանքները հիմականում կատարվում են երեք եղանա-
կով. 

1)Մեխանիկական եղանակ: Այս եղանակի դեպքում գրունտը մշակ-
վում է հողափոր կամ հողավար տրանսպորտային մեքենաներով (էքս-
կավատոր, կեռաշերեփ, բուլդոզեր): Նկար 7.2 և 7.3-ում պատկերված են 
էքսկավատորի և բուլդոզերի կառուցվածքային սխեմաները.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ.7-2: Թրթուռավոր (շղթայական) էքսկավատոր. 1-թրթուրավոր շարժական 
սարքավորում, 2-հենարանապտուտային սարքավորում, 3-ձգման ճոպան, 4-հա-

կառակ թիերով շերեփ, 5-կոթ, բռնակ, 6-սլաք, 7-վերամբարձ ճոպան,              
8-մեքենավարի խուց, 9-առաջնային կանգնակ, 10-վերամբարձ սլաք, 11-կանգ-

նակ, 12-պտույտային պլատֆորմ 
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Նկ.7-3: Բուլդոզեր. 1-բազային տրակտոր, 2-պտուտային գութանաթևի հիդրո-
գլխադիր, 3-գութանաթև, 5-դանակներ, 6-հրող չորսու, 7-շեղհենակ,  

8-հենարանային հոդ 
 

Գրունտը քանդվում է էքսկավատորներով, հարթվում է բուլդոզեր-
ներով, խտացվում` գլդոններով: Մեխանիկական եղանակն ավելի ունի-
վերսալ է և ամենալայն տարածումն է ստացել: Հողափոր մեքենաներով 
մշակում են բոլոր տեսակի գրունտները (սառցակալած, ժայռոտ, ճահ-
ճացած): Հիմնական հողափոր մեքենաներն են հողափոր-տրանսպոր-
տային մեքենաները (գրունտի մշակման և փոխադրման համար) և 
էքսկավատորները։ Հողափոր-տրանսպորտային մեքենաներից են՝ բու-
դովերները, կիսակցովի, կցովի և ինքնագնաց կեռաշերեփները, ավտո-
գրեյդերները, գրեյդեր-էլեատորները։ Դրանք գրունտը կտրում են շեր-
տերով և այն կարող են տեղափոխել մի քանի մետրից մինչև 5 կմ:  

Էքսկավատորները (միաշերեփ և բազմաշերեփ) առավել տարածված 
հողափոր մեքենաներ են։ Միաշերեփ էքսկավատորներն ունեն փոխովի 
սարքավորում, որի օգնությամբ գրունտը կարելի է մշակել մեքենայի մա-
կարդակից բարձր կամ ցածր և բարձել տրանսպորտի միջոցներին կամ 
կուտակել։ Բազմաշերեփ էքսկավատորները՝ ռոտորային կամ շղթայա-
կան, հողային աշխատանքներ են կատարում հիմնականում թեթև և հա-
մեմատաբար համասեռ գրունտներում: 
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Էքսկավատորով բնահողը քանդելիս արգելվում է գտնվել էքսկավա-
տորի սլաքի շրջադարձի գոտում և բարձվող մեքենայի թափքում:  

2) Պայթեցման եղանակ: Այս եղանակի դեպքում օգտագործվում է 
պայթուցիկ նյութերի լիցքերի պայթյունի ուժը` գրունտի որոշակի քանա-
կություն անջատելու և այն անհրաժեշտ ուղղությամբ տեղափոխելու 
նպատակով: Պայթեցման եղանակը կիրառում են մեծ ծավալի աշխա-
տանքների դեպքում: 

3)Հիդրոմեխանիկական եղանակ: Այս եղանակն իրականացվում է 
հողային զանգվածը ջրաշիթի ճնշումով մշակող ջրանետիչի կամ գրուն-
տը հողի հետ ներծծող հողածուծ սարքի օգնությամբ: Հիդրոմեքենայաց-
ման դեպքում բոլոր երեք տարրերը (գրունտի մշակում, տեղափոխում, 
զետեղում) միանում են անընդհատ պրոցեսում, որն ապահովում է այս 
եղանակի բարձր արդյունավետությունը: Կիրառվում են նաև իրար հա-
մակցված եղանակներ, օրինակ` մեխանիկական եղանակը պայթեցման 
և հիդրոմեխանիկական եղանակների հետ: 

 
7-3. ԽՐԱՄԱՏՆԵՐԻ ՓՈՐՈՒՄԸ 

 

Աշխատանքները սկսելուց առաջ կատարում են նշահարում: Հողային 
աշխատանքները ձեռքով են կատարվում այն տեղերում, որտեղ մեքե-
նաների մուտքն անհնար է կամ նպատակահարմար չէ կիրառել. 

-գազամուղերի և ստորգետնյա այլ կոմունիկացիաների հատման տե-
ղերը,  

-կանաչ տարածությունների մոտ, 
-քաղաքային վերգետնյա կոմունիկացիաների անցման տեղերում, 
-խրամատների մաքրման և հարթեցման դեպքում: 
Խրամուղները հիմնականում փորվում են իրենց նախագծային նիշից 

10-20 սմ վերև: 
Ուղղահայաց պատերով խրամատները փորվում են բազմաշերեփ 

էքսկավատորներով (ռոտորային և շղթայավոր), որոնց դեպքում հողային 
աշխատանքների ծավալը կրճատվում է և խրամատների հատակն ավելի 
հարթ է ստացվում, իսկ աշխատանքի արտադրողականությունը մեծ է:  
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Թույլ և սորուն գրունտներում ուղղահայաց պատերով խրամատների 
պատերը ժամանակավոր ամրացվում են, ինչը դժվարացնում է խողո-
վակների տեղադրումը և թանկացնում աշխատանքները, բայց պահ-
պանվում են խրամատները փշրվելուց և գրունտների սողքից:  

Հողային աշխատանքներ կատարելիս պետք է ապահովել խրամու-
ղիների և փոսորակների պատերի վիճակների պարբերական հսկողու-
թյունը: Պատերի փլուզման և քանդման դեպքերում պետք է ձեռնարկել 
միջոցներ` դրանց ամրակապման համար:  

Խրամատների ջրահեռացումը: Խրամատների մշակման ժամանակ 
հաճախ պետք է լինում հեռացնել գրունտային և մակերևութային ջրերը: 
Ջրերի մեծ հոսք է լինում հատկապես գրունտային ջրերի մակարդակից 
ցածր գրունտի մշակման դեպքում: Ջուրը հեռացվում է պոմպերով և 
էժեկտորային ասեղնաֆիլտրերով:  

Հողային աշխատանքները ձմռանը: Ձմռանը հողային աշխատանք-
ներ կատարվում են միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքերում: Սա-
ռած գրունտի դեպքում կատարվում է` 

-սառած գրունտի փխրեցում, 
-փոքր ծավալի աշխատանքների դեպքում գրունտի մշակում ձեռքով 

կամ փոքր մեքենաների միջոցով, 
-սառած գրունտների հալեցում: 
Մեքենայացված փխրեցումը կազմված է կտրումից և փխրեցումից: 

Կտրումը կատարվում է ֆրեզերային տիպի մեքենաներով, որոնցով փոր-
վում են նեղ խրամատներ:  

Փոքր խորությունների դեպքում (մինչև 30 սմ) գրունտը փխրեցվում է 
պնևմատիկ հորատիչ մուրճերի միջոցով և գրունտը հեռացվում է էքսկա-
վատորով: 30 սմ-ից խոր խրամատը փորվում է շերտերով` աստիճանա-
բար տաքացնելով գրունտը: Խրամատները տաքացվում են ֆարսունկա-
ներով, խողովակային տաքացուցիչներով (բալոնային գազով):  

Արտաքինից գրունտը կարելի է տաքացնել նաև խարույկներով կամ 
կալորիֆերային տաքացուցիչներով:  
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա) Ո՞ր աշխատանքներն են կոչվում հողային: 
բ) Ի՞նչ բան է հիմնահողի տեսակարար կշիռ: 
գ) Ի՞նչ է նշանակում շեպի բնական անկյուն:  
դ) Ի՞նչ բան է հիմնահողի փխրունության տոկոս: 
ե) Որո՞նք են առավել տարածված հողափոր մեքենաները: 
զ)Որ՞ դեպքերում են հողային աշխատանքները կատարվում ձեռքով: 
 

2. Նշել միակ սխալ արտահայտությունը. 
Հիմնահողի մշակման դժվարությունը կախված է նրա` 
-ծավալային կշռից, 
-խտությունից, 
-խոնավությունից, 
-տեղադրվող խողովակի նյութի տեսակից, 
-հողի մասնիկների կապակցվածության աստիճանից: 
 

3. Թեստային աշխատանք 
ա) Հիմնահողը համարվում է խոնավ, երբ հարաբերական խոնավու-
թյունը` 
Θ 40 – 80 % է, 
Θ 20 – 40 % է, 
Θ 10 – 20 % է: 
 

բ) Հիմնահողը համարվում է քիչ խոնավ, երբ հարաբերական խոնա-
վությունը` 
Θ 80 – 100 % է,  
Θ 40 – 60 % է,  
Θ 10 – 40 % է: 
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գ) Սկզբնական հիմնահողի փխրունության աստիճանը մնացորդայինի 

հետ համեմատած` 

Θ փոքր է, 
Θ մեծ է, 
Θ հավասար է: 
 

դ)Ավազահողի մեջ հարաբերական խոնավությունը կազմում է` 
Θ 10 – 15 %, 
Θ 8 – 10 %, 
Θ 15 – 20 %: 
 

ե)Կավի մեջ հարաբերական խոնավությունը կազմում է` 
Θ 19 – 23 %, 
Θ 20 – 25 %,  
Θ 25 – 30 %:  
 

4. Ըստ նկար 7.2-ի բացատրել թրթուրավոր էքսկավատորի աշ-
խատանքը:  
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ԳԼՈՒԽ 8 

ԳԱԶԱՏԱՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ 
 

8-1. ԳԱԶԱՏԱՐՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ  
ԵՎ ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ 

 
Գազատարները կառուցվում են ստորգետնյա և վերգետնյա անցկաց-

ման եղանակով: 
Ստորգետնյա գազատարներ: Քաղաքներում և բնակավայրերում 

փողոցային բաժանարար գազամուղերը, որոնք կազմում են գազային 
ցանցերի հիմնական մասը, կառուցվում են առավելապես ստորգետնյա 
անցկացման եղանակով: Ստորգետնյա գազամուղների նշահարման, 
ինչպես նաև դրանց անցկացման համար փողոցների ընտրության չա-
փանիշը համարվում են փողոցի լայնությունը և ուղղությունը, փողոցային 
ծածկույթի տեսակը, փողոցի ծանրաբեռնվածությունը վերգետնյա և 
ստորգետնյա կառուցվածքներով ու կոմունիկացիաներով, տրանսպորտի 
շարժման ինտենսիվությունը, թաղամասերի դասավորությունը, բնական 
և արհեստական արգելքների առկայությունը և այլն:  

Գազամուղների հեռավորությունը տարբեր կոմունիկացիաներից և 
կառույցներից բերված է §2.4-ում:  

Գազամուղի խորությունը (չոր գազերի դեպքում ) անհրաժեշտ է անել 
0,8 մ ոչ պակաս` երբ ունենք ճանապարհի կատարելագործված ծած-
կույթ (ասֆալտ, բետոն և այլն), և 0,9 մ ոչ պակաս, երբ ճանապարհային 
ծածկույթը կատարելագործված չէ: Այն մասերում, որտեղ չի նախատես-
ված տրանսպորտային միջոցների շարժում, գազամուղի խորությունը 
կարելի է անել 0,6 մ ոչ պակաս:  

Խոնավ գազեր տեղափոխելիս գազամուղի խորությունը պետք է լինի 
սեզոնային սառեցման գծից ցած: Գազամուղները պետք է անցկացվեն 
0,002 մ-ից ոչ պակաս թեքությամբ (դեպի կոնդենսատահավաքներ): 

Խոնավ գազի մուտքի խողովակների թեքությունն արվում է դեպի բա-
ժանարար ցանցը: Չոր գազեր տեղափոխող գազամուղներում թեքությու-
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նը և կոնդենսատահավաքի տեղադրումը պարտադիր չէ: Գործնակա-
նում, հատկապես ցածր ճնշման գազամուղներում, նախատեսվում է գա-
զամուղի թեքությունը և ամենացածր կետում կոնդենսատահավաքի առ-
կայությունը, ինչով ապահովում է գազամուղում շինարարության ժամա-
նակ մնացած և գազամուղի անկիպությունից գազամուղ անցած ջրերի 
հեռացումը: Որպեսզի պատկերուցում կազմենք գազի ճնշման և բացար-
ձակ խոնավության, ինչպես նաև կոնդենսացման և գազամուղի կառուց-
ման խորության միջև եղած կապի մասին, բավական է ցույց տալ, որ 
բնական գազերում` 

t = 0°С և Р = 0,3 ՄՊա դեպքում բացարձակ խոնավությունը կազմում 
է 4,6 գ/մ3, 

t = 0°С և Р = 5 ՄՊա դեպքում բացարձակ խոնավությունը կազմում է 
0,14 գ/մ3: 

0,14 գ/մ3 բացարձակ խոնավությամբ գազերում և Р=0,3 ՄՊա-ի 
դեպքում ջրային գոլորշիների կոնդենսացիա տեղի կունենա t=-25°С-ից 
ցածր ջերմաստիճանների պայմաններում: Այդպիսի ջերմաստիճան 0,6 
մ և ավելի խորությունների վրա երբեք չի լինում, հետևաբար, գազա-
մուղները պետք է կառուցել 0,6-0,9 մ խորություններում:  

Գրունտի ջերմամեկուսիչ հատկությունը կարևոր է գազամուղերը ջեր-
մային լարվածություներից պաշտպանելու համար:  

Ջերմաստիճանի փոփոխությունից առաջացած մեխանիկական լար-
վածությունը որոշվում է` 

δ = αE∆t 
բանաձևով, որտեղ δ-ն մեխանիկական լարվածությունն է, ՄՊա, 
α-ն մետաղի ջերմային գծային ընդարձակման գործակիցն է, 

α=0,000012 1/աստ, 
E-ն խողովակի նյութի առաձգականության մոդուլն է, մետաղի հա-

մար` E=0,21 105, 
∆t = (tմ – tն) իրենից ներկայացնում է խողովակագծի մոնտաժման 

ժամանակ արտաքին օդի և շահագործման ժամանակ գրունտի նվազա-
գույն ջերմաստիճանների տարբերություն, °С: tմ-ն ընդունվում է առան-
ձին չծածկված խողովակների միացման ժամանակ արտաքին օդի ջերմ-
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աստիճանը: Հետևաբար, ըստ վերը բերված բանաձևի, նման աշխա-
տանքները պետք է կատարվեն հնարավորին չափ արտաքին օդի ցածր 
ջերմաստիճանների պայմաններում (վաղ առավոտյան): tն–ն գրունտի 
նվազագույն ջերմաստիճանն է, որը խողովակագծերի թույլատրելի խո-
րությունների (0,6-0,9) վրա կարող է ստացվել -10°С (ձմռանը 0,5 մ և 
ավելի խորությունում, յուրաքանչյուր 0,5 մ վրա, ջերմաստիճանը միջին 
հաշվով փոխվում է 4-5 աստիճանով): 

Գազամուղները ժայռային, կոռոզիոն հատկություններով օժտված 
(խարամ, շինարարական աղբ և այլն) և ոչ մեծ կրող հատկությամբ 
(0,025ՄՊա) ունեցող գրունտներով անցկացնելու ժամանակ, անհրա-
ժեշտ է գազամուղի տակ ստեղծել 10սմ հաստությամբ հիմք (ավազ, փա-
փուկ հող և այլն):  

0,025 Մպա-ից պակաս կրող հատկություն ունեցող գրունտների 
դեպքում խրամուղում հիմքը ենթարկվում է ամրացման, որը կարելի է 
կատարել փայտյա, բետոնե չորսուների և ցցերի միջոցով:  

Խրամուղիներում գազամուղները ծածկելիս սկզբից լցվում է 20 սմ 
հաստությամբ (հաշված խողովակի վերին մասից) փափուկ հող, որով 
ապահովում են գազամուղի մեկուսիչ շերտի պաշտպանությունը մեխա-
նիկական վնասվածքներից, և ապա լցվում է մնացած մասը: 

Գազամուղների նշահարման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
տեղանքի երկրաչափական նիշերը: Բնական գազի դեպքում նպատա-
կահարմար է ցածր ճնշման ցանցի սնման կետերը (ՃԿԿ) տեղադրել 
ամենացածր նիշերում` հնարավորություն տալով գազին շարժվելու ներ-
քևից վերև, որի ժամանակ կառաջանա լրացուցիչ ճնշում. 

Рհս = q z (ρօդ – ρգ), 
որտեղ` Рհս –ն գազամուղի տվյալ տեղամասում առաջացած լրացուցիչ 

հիդրոստատիկ ճնշումն է, Պա, 
 z-ը տեղամասի վերջնակետի և սկզբնակետի նիշերի տարբերու-

թյունն է, մ, 
 ρօդ և ρգ –ը համապատասխանաբար օդի և գազի խտություններն են 

նորմալ պայմաններում, կգ/նմ3:  
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Նշված լրացուցիչ ճնշումը կհանգեցնի ցանցում գազատար խողովա-
կագծերի տրամագծի փոքրացմանը:  

Վերգետնյա գազամուղներ: Գազամուղների վերգետնյա անցկա-
ցումը 2-3 անգամ ավելի էժան է, քան ստորգետնյա գազամուղների անց-
կացումը: Գազամուղների վերգետնյա անցկացումը թույլատրվում է արդ-
յունաբերական և կոմունալ-կենցաղային ձեռնարկությունների տերիտո-
րիայում, բնակելի թաղամասերում և բակերում:  

Ցածր և միջին ճնշման գազամուղները կարելի է անցկացնել բնակելի 
և հասարակական շենքերի (4-րդ աստիճանի հրակայունությունից ոչ 
պակաս) արտաքին պատերի, առանձին հրակայուն հենարանների, էս-
տակադաների վրայով: Վերգետնյա անցկացման ժամանակ պետք է 
հաշվի առնել ջերմային ընդարձակումները և անհրաժեշտության դեպ-
քում նախատեսել կոմպենսատորներ: Նպատակահարմար է օգտագոր-
ծել մինչև 100 մմ տրամագծի դեպքում Π-աձև, իսկ 100 մմ-ից մեծ տրա-
մագծերի դեպքում` ոսպնյակային կոմպենսատորներ:  

Խոնավ գազերի տեղափոխման ժամանակ վերգետնյա գազամուղնե-
րը կառուցվում են 0,003–ից ոչ պակաս թեքությամբ և ամենացածր կե-
տերում տեղակայվում են կոնդենսատահավաքներ: Վերգետնյա գազա-
մուղներով խոնավ գազերը պետք է ենթարկվի ջերմամեկուսման:  

Վերգետնյա գազամուղների և այլ կառույցների միջև եղած հեռավո-
րությունները բերված են աղյուսակ 8-ում: 

Վերգետնյա գազամուղների համար օգտագործվող հենարանների 
միջև եղած հեռավորությունը որոշվում է տարբեր նշանակության պող-
պատյա խողովակների հաշվվման հրահանգներին համապատասխան: 

Գազամուղի և էլեկտրահաղորդալարերի անցկացումը նույն հենա-
րանների վրայով թույլատրվում է միայն այն դեպքում, երբ էլեկտրահա-
ղորդալարը անցկացվում է խողովակի (պատյանի) միջով (կամ զրահա-
պատված մալուխ է) և եթե էլեկտրահաղորդալարը նախատեսված է գա-
զամուղի շահագործման համար (դիսպետչերական կամ ազդանշանային 
հաղորդալար):  

Գազատարները լինում են պողպատյա, վինիպլաստային և պոլիէթի-
լենային:  
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Աղյուսակ 8.1-ում բերված է ոչ մետաղյա գազատարերի կիրառման 
պայմանները. 

 Աղյուսակ 8-1 
 

№ Գազատարի տե-
սակը /ըստ խո-
ղովակի նյութի/ 

Թույլատրելի 
ճնշումը, 
ՄՊա 

Կիրառման  
ոլորտը 

Տեղափոխման 
ենթակա գազերը 

1 Պոլի-Էթիլենային Մինչև 0,3 Ինժ. կապուղիներով 
թույլ հագեցված և պո-
լիէթիլային գազատա-
րի քիչ ճյուղավորում-
ներով ավանների և 
գյուղական բնակա-
վայրերի տարածքը 

Զուտ գազային և գա-
զանավթային հանքա-
վայրերի բնական գա-
զերը, քլորացված և բու-
րումնացված աշխա-
ջրածին չպարունակող 
արհեստական և խառը 
գազերը,  

2 նույնը Մինչև 0,6 Քաղաքների, ավան-
ների և գյուղական 
բնակավայրերի տա-
րածքից դուրս 

 
նույնը 

3 Վինի-պլաս-
տային 

Մինչև 
0,005 

Ինժ. կապուղիներով 
թույլ հագեցված և 
վինիպլաստային գա-
զատարի քիչ ճյուղա-
վորումներով ավան-
ների և գյուղական 
բնակավայրերի 
տարածքը 

 
 

նույնը 

4  
նույնը 

 
Մինչև 0,3 

Քաղաքների, ավան-
ների և գյուղական 
բնակավայրերի 
տարածքից դուրս 

Զուտ գազային և գա-
զանավթային հանքա-
վայրերի բնական գա-
զերը և այլ ածխաջրած-
նային գազերը  
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8-2. ԳԱԶԱՄՈՒՂՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄԸ ԲՆԱԿԱՆ ԵՎ 

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՔՆԵՐԻՑ 
 

Գազամուղների կառուցման ժամանակ հանդիպում են տարբեր բնական 
և արհեստական արգելքներ (գետեր, ձորակներ, հեղեղատներ, երկա-
թուղիներ, ավտոճանապարհներ և այլն): Ջրային արգելքներից և ձորակ-
ներից գազամուղները կարելի է անցկացնել ջրի տակով և վերգետնյա եղա-
նակով: Անցկացման այս կամ այն եղանակի ընտրությունը կատարվում է` ել-
նելով ջրային սարքերի բնույթից և տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներից, 
հաշվի առնելով գազի անընդհատ մատակարարման հուսալիությունը:  

Երբ ջրային արգելքի լայնությունը մեծ է 50 մ-ից, ստորջրյա անցկա-
ցումը նախատեսվում է երկու գծով` յուրաքանչյուրը հաշվարկային ծախ-
սի 0,75 թողունակությամբ: 

Մեկ գծով անցկացումը թույլատրվում է, եթե գազամուղն օղակային է 
կամ փակուղային և սնվող արդյունաբերությունը հնարավորություն ունի 
ժամանակավորապես օգտագործել այլ տեսակի վառելիք: 

Նավարկելի ջրերում գազամուղի խորությունը գետի հունում արվում է 
1մ-ից ոչ պակաս, մնացած դեպքերում` 0,5 մ-ից ոչ պակաս, գետի հունի 
հնարավոր ողողման սահմանից հաշված:  

Ջրի տակով զուգահեռ անցնող գազամուղների միջև հեռավորությունը 
նավարկելի գետերի համար պետք է լինի ոչ պակաս 30 մ` 500 մմ-ից 
փոքր տրամագծի խողովակների դեպքում և 40 մ` 500 մմ-ից մեծ տրա-
մագծի խողովակների դեպքում: Ոչ նավարկելի և կայուն հուն ունեցող 
գետերում թույլատրվում է երկու գազամուղներ անցկացնել նույն խրա-
մուղով, պահպանելով նրանց միջև 0,5 մ-ից ոչ պակաս հեռավորություն:  

Ջրի տակով կառուցվող գազամուղները պետք է նախատեսել 10 մ-ից 
ոչ պակաս երկարության խողովակներից, պատերի հաստությունը պետք 
է լինի հաշվարկային հաստությունից 2 մմ ավելի, բայց ոչ ավել 5 մմ-ից:  

Ջրի տակով կառուցվող գազամուղները ենթարկվում են գերուժեղաց-
ված մեկուսացման, ջրում չլողալու համար նրա վրա ամրացվում են եր-
կաթբետոնե ծանրոցներ: Գազամուղը կառուցվում է որոշակի թեքությամբ 
դեպի կոնդենսատահավաք, որը դրվում է յուրաքանչյուր ճյուղի վրա:  
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Գետի երկու ափերին կառուցվում են հորեր, որտեղ տեղադրվում են 
փականները: Յուրաքանչյուր անցման համար տեղադրվում է հենաշիշ, 
եթե գետի լայնությունը մինչև 50մ է, այն տեղադրվում է մեկ ափին, իսկ 
եթե ավելի է` երկու ափերին:  

Անկայուն հուն և ափեր ունեցող գետերի, ջրի 2մ/վ-ից ավելի արագու-
թյան գետերի, խոր ձորակների, հեղեղատների դեպքում գազամուղների 
կառուցումը թույլատրվում է իրականացնել վերջրյա (վերգետնյա) եղանա-
կով: Այն անցկացվում է տարբեր կոնստրուկտիվ եղանակներով (հենա-
կամար, շպրենգել, կամրջակ և այլն), որը կախված է թռիչքի երկարու-
թյունից, գազամուղի տրամագծից, տեխնիկատնտեսական հիմնավորումից 
և այլն: 

Վերջրյա անցկացման ժամանակ գազամուղի բարձրությունը ոչ նա-
վարկելի գետերում ընդունվում է 0,2-1մ` ջրի վարարումների հնարավոր 
առավելագույն մակարդակից: Նավարկելի ջրերում բարձրությունն ար-
վում է նույն նորմաներով, ինչ կամուրջներինը:  

Գազամուղների անցկացումը երկաթուղային, տրամվայի գծերից և ավ-
տոճանապարհներից կարելի է իրականացնել ինչպես ստորգետնյա, այն-
պես էլ վերգետնյա եղանակով: Ստորգետնյա անցկացման ժամանակ ան-
հրաժեշտ է կատարել պաշտպանիչ պատյանով անցկացում: Պատյանով 
անցկացված գազամուղը պետք է ենթարկված լինի գերուժեղ մեկուսաց-
ման և այդ հատվածում ունենա հնարավորինս քիչ զոդակարեր:  

Ստորգետնյա անցկացման ժամանակ գազամուղի խորությունն ընտր-
վում է` կախված գրունտի բնույթից և շինարարական աշխատանքների 
կազմակերպման հնարավորությունից ու ձևից: Ընդհանրապես գազա-
մուղի խորությունը, երբ այն հատում է երկաթգիծ, պետք է լինի 1,5մ-ից 
ոչ պակաս՝ հաշված կոճղափայտի տակից, և 1 մ ոչ պակաս, երբ հատում 
է տրամվայի կամ արդյունաբերական նշանակության երկաթուղային 
գծեր և ավտոճանապարհներ:  

Գազամուղների վերգետնյա անցկացումների ժամանակ արգելվում է 
որևէ ճնշման գազամուղի անցկացում երկաթուղային կամրջի վրայով: 
Թույլատրվում է մինչև 0,6 ՄՊա ճնշման գազամուղներ անցկացնել ոչ 
պետական նշանակության ավտոճանապարհների հրակայուն կամուրջ-
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ներով, ինչպես նաև ամբարտակների և հիդրոտեխնիկական այլ կառուց-
վածքների վրայով: Կամրջից կախված ձևով անցկացվող գազամուղը` 
d<400մմ, պետք է արվի պողպատյա անկար խողովակներից, ունենա 
կոմպենսացիայի հնարավորություն: Այդ խողովակների անցկացումը 
կամրջի ուղիներով արգելվում է. այն պետք է տեղադրել այնպես, որ գա-
զի արտահոսման ժամանակ նրա կուտակումը կամրջի կոնստրուկցիա-
ներով բացառվի:  

Վերգետնյա անցման բարձրությունն ընդունվում է տրանսպորտի և 
մարդկանց ազատ շարժման հնարավորությունն ապահովելու պայմա-
նից: Այն մասերում, որտեղ կա միայն մարդկանց շարժում, անցման 
բարձրությունը պետք է լինի 2,2մ-ից ոչ պակաս: Ավտոճանապարհներ 
հատելիս անցման բարձրությունը պետք է լինի 4,5մ-ից ոչ պակաս, իսկ 
երկաթուղային և տրամվայի գծեր հատելիս` 5,6-7,1մ-ից ոչ պակաս: 

 
8-3. ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ԵՎ ՎԵՐԳԵՏՆՅԱ ԳԱԶԱՏԱՐՆԵՐԻ  

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ 
 
 

Արտաքին օդի ցածր ջերմաստիճանների դեպքում բացօթյա աշխա-
տանքներ կատարելիս սպասարկող և նորոգող անձնակազմի համար 
աշխատանքային օրվա տևողությունը, ինչպես նաև տաքանալու ընդմի-
ջումների տևողությունները պետք է սահմանվեն գործող օրենսդրությա-
նը համապատասխան: Ճանապարհների երթևեկելի մասերում աշխա-
տանքներ կատարելիս բանվորները պետք է հագնեն կրեն նարնջագույն 
բաճկոններ: Ճաշի ընդմիջման ժամանակ արգելվում է գտնվել դիտահո-
րերում, խրամուղիներում, փոսորակներում, գազակարգավորիչ կետերի 
շինություններում:  

Ցածր ճնշման գազատարներում գազի արտահոսքի հետևանքով նրա 
բռնկման առաջացման դեպքում բոցի մարումը, կախված օջախի բնույ-
թից, պետք է կատարվի հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով. 

- գազի արտահոսքի տեղը կավաքսուք ծեփելով, 
- բոցի վրա գցելով թրջված բրեզենտ կամ թաղիք, 
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- բոցը <<կտրել>> ջրի, օդի կամ չեզոք գազի (ազոտ, ածխաթթու 
գազ) շիթով: 

Բարձր և միջին ճնշման գազատարներում կրակը հանգցնելու համար 
նախ պետք է սողնակների մասնակի փակման միջոցով իջեցնել գազի 
ճնշումը` մինչև ցածր ճնշման, սակայն ոչ պակաս 400Պա (40մմ ջ.ս), 
որից հետո կիրառել բոցը հանգցնելու նշված եղանակներից մեկը:  

Գազատարի ուղեգծում հորատման աշխատանքներ կատարելիս, 
տրանսպորտի շարժման կողմից պետք է ի ցույց դրվեն նախազգուշաց-
նող նշաններ` աշխատանքի կատարման տեղից 5մ հեռավորության վրա:  

Այն դեպքում, երբ հորատման աշխատանքներ կատարելիս օգտվում 
են շիկացած սեպերից, պետք է զգույշ լինել անցքերից ժայթքող բնահո-
ղից և գոլորշուց` այրվածքներից խուսափելու համար: Նման աշխա-
տանքներ կատարելիս բանվորները պետք է հագնեն պաշտպանիչ ակ-
նոցներ և ձեռնոցներ:  

Փողոցներում և բակերում հողային աշխատանքներն սկսելուց առաջ 
անհրաժեշտ է` 

-աշխատատեղն ամբողջ պարագծով ցանկապատել, 
-փողոցում աշխատանքներ կատարելիս տրանսպորտի շարժման ուղ-

ղությամբ 5 մ բարձրության վրա տեղադրել նախազգուշական նշաններ, 
-մութն ընկնելիս ցանկապատի վրա, տրանսպորտի մոտենալու կող-

մից 1,5 մ բարձրության վրա տեղադրել ազդանշանային կարմիր լույս, 
իսկ աշխատատեղը լուսավորել լուսարձակներով կամ շարժական 
էլեկտրական լամպերով, որոնք տեղադրվում են 2 մ-ից ոչ պակաս բարձ-
րության վրա: Ընդ որում, էլեկտրալարը պետք է ունենա հուսալի մեկու-
սացում և գտնվի ռետինե ճկախողովակում, իսկ էլեկտրալամպերի վրա 
պետք է հագցվեն ապահովիչ ցանցեր:  

Փոսորակների և խրամուղիների փորման ժամանակ ճանապարհա-
ծածկերի նյութերը (գլաքար, ասֆալտ, բետոն) անհրաժեշտ է դասավո-
րել մի կողմի վրա և հողով չծածկել:  

Փոսորակի կամ խրամուղու վրայով անցումը թույլատրվում է միայն 
հարթակներով կամ անցման կամրջակներով: Կամրջակի լայնությունը 
պետք է լինի ոչ պակաս` 0,5 մ: 
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Վերգետնյա գազատարները մինչև 3 մ բարձրության սահմաններում 
տեղադրված լինելու դեպքում դրանց զննումը, փակող արմատուրայի 
փորումը, խցուկների վերախցկումը և նորոգման այլ աշխատանքներ կա-
րող են կատարվել անմիջականորեն գետնից կամ սանդուղքի օգնու-
թյամբ: Սանդուղքի ներքին հենակները պետք է ունենան նրա սահքը 
բացառող բութակներ կամ ռետինե ծայրապանակներ: Եթե գազատարը 
տեղադրված է 3 մ-ից բարձր, ապա աշխատանքները կատարվում են` 
օգտվելով շարժական գույքային լաստակներից:  

Գազի արտահոսքի հայտնաբերման դեպքում պետք է շտապ միջոցներ 
ձեռնարկել՝ շինություններ գազի ներթափանցումը կանխելու համար: Միա-
ժամանակ պետք է միջոցներ ձեռնարկել գազի արտահոսքը վերացնելու 
համար:  

Շահագործման ընթացքում (ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպ-
քում, բայց ոչ ուշ, քան յուրաքանչյուր հինգ տարին մեկ անգամ) գազա-
տարները պետք է ներկվեն դեղին կամ արծաթափայլ ջրակայուն յուղա-
ներկով կամ նիտրաարծանով` նախազգուշացնող կարմիր օղակներով, 
իսկ բնակելի և հասարակական շինություններում թույլատրվում է գա-
զատարները ներկել նաև տվյալ պատի գույնով:  

 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 
1. Նշել միակ սխալ արտահայտությունը. 
Ստորգետնյա գազամուղների նշահարման, ինչպես նաև նրանց անց-
կացման համար, փողոցների ընտրության չափանիշներն են` 
- փողոցի լայնությունը և ուղղությունը,  
-փողոցային ծածկույթի տեսակը,  
-փողոցի ծանրաբեռնվածությունը վերգետնյա և ստորգետնյա կառուց-
վածքներով ու կոմունիկացիաներով,  
-տվյալ քաղաքի մեծությունը, 
-տրանսպորտի շարժման ինտենսիվությունը,  
-թաղամասերի դասավորությունը,  
-բնական և արհեստական արգելքների առկայությունը:  
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2. Թեստային աշխատանք 
ա)Ճանապարհի ոչ կատարելագործված ծածկույթի դեպքում գազա-
մուղի խորությունը պետք է լինի` 
◊ ոչ պակաս` 0,9 մ, 
◊ ոչ պակաս` 0,6 մ,  
◊ ոչ պակաս` 0,8 մ: 
բ)Ստորգետնյա գազամուղի թեքությունն անհրաժեշտ է` 
◊ խոնավ գազերի դեպքում, 
◊ չոր գազերի դեպքում, 
◊ և' չոր, և' խոնավ գազերի դեպքում: 
գ)Գրունտի ջերմամեկուսիչ հատկությունը կարևոր է` 
◊ գազամուղները կոռոզիայից պաշտպանելու համար, 
◊ գազամուղներն անցանկալի ճնշումից պահելու համար,  
◊ գազամուղները ջերմային լարվածությունից պաշտպանելու համար: 
դ)Խրամուղիներում գազամուղները ծածկելիս սկզբից լցնում են` 
◊ 10 սմ հաստությամբ հող,  
◊ 20 սմ հաստությամբ հող, 
◊ 50 սմ հաստորթյամբ հող:  
ե)վերգետնյա գազամուղների անցկացումը համեմատած ստորգետնյա 
գազամուղների հետ` 
◊ ավելի թանկ է, 
◊ նույն ծախսերն ունեն 
◊ ավելի էժան է: 
զ)Π-աձև կոմպենսատորներն օգտագործում են` 
◊ մինչև 100 մմ տրամագծի խողովակների վրա, 
◊ 100 մմ-ից մեծ տրամագծի խաղավակների վրա, 
◊ բոլոր չափերի տրամագծերի խողովակների վրա: 
է)Նավարկելի ջրերում գազամուղի խորությունն արվում է` 
◊ 0,8 մ-ից ոչ պակաս,  
◊ 1 մ-ից ոչ պակաս, 
◊ 0,9 մ-ից ոչ պակաս: 
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ը)Ջրի տակով զուգահեռ անցնող գազամուղների միջև հեռավորու-
թյունը նավարկելի գետերի դեպքում պետք է լինի` 
◊ 10-20 մ, 
◊ 20-30մ, 
◊ 30-40մ: 
թ)երկաթգիծ հատելիս գազամուղի խորությունը պետք է լինի` 
◊ 2մ-ից ոչ պակաս,  
◊ 1 մ-ից ոչ պակաս, 
◊ 1,5 մ-ից ոչ պակաս: 
ժ)Վերգետնյա գազատարների բարձրությունը միայն մարդկանց անց-
ման վայրերում պետք է լինի` 
◊ 2,2 մ-ից ոչ պակաս, 
◊ 2 մ-ից ոչ պակաս, 
◊ 3 մ-ից ոչ պակաս: 
ի)Ավտոճանապարհներ հատելիս վերգետնյա գազամուղների բարձ-
րությունը պետք է լինի` 
◊ 3մ-ից ոչ պակաս,  
◊ 4,5 մ-ից ոչ պակաս, 
◊ 2,5 մ-ից ոչ պակաս: 
լ)Երկաթուղային կամ տրամվայի գծեր հատելիս վերգետնյա գազա-
մուղների բարձրությունը պետք է լինի` 
◊ 4,5-5 մ-ից ոչ պակաս, 
◊ 3,5-4,5 մ-ից ոչ պակաս, 
◊ 5,6-7,1 մ-ից ոչ պակաս: 
խ)վերգետնյա գազատարները ներկում են` 
◊ կանաչ գույնի գծով, 
◊ կապույտ գույնով, 
◊ դեղին գույնով:  
3. Առաջադրանք ա) Թվարկել այն եղանակները, որոնցից մեկով 
պետք է կատարվի ցածր ճնշման գազամուղում առաջացած բոցի մա-
րումը: 
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բ) Թվարկել այն նախապատրաստական աշխատանքները, որոնք 
պետք է կատարվեն փողոցներում և բակերում հողային աշխատանք-
ներն սկսելուց առաջ:  

 
ԳԼՈՒԽ 9 

ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄ 
 

9-1. ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 
 

Խողովակների մշակումը կատարվում է մեխանիկական եղանակով` 
հատուկ հաստոցների օգտագործմամբ: Խողովակների մշակումը բաղ-
կացած է հետևյալ գործողություններից. չափադրում, կոնստրուկցիոն 
տեսականշում, կտրում, ծռում և պարուրակահանում:  

Խողովակների չափանշում: Մոնտաժային նախագծերի կազմման 
կամ չափանշման ժամանակ որոշում են տեղամասերի շինարարական 
(նախապատրաստվածքային) չափերը և մոնտաժային չափերը, որոնք 
պատրաստվող դետալի իրական չափերն է: Խողովակատարներում, 
որտեղ միացումները կատարվում են եռակցման և պարուրակների 
միջոցով, մոնտաժային չափերն ավելի փոքր են, քան շինարարականը, 
իսկ կորացված դետալներինը` մեծ է:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.9-1:Կորացված խողովակի չափանշումը. 3656-մոնտաժման երկարությունն 
է, 2536-նախապատրաստվածքային չափն է, 560-ամեն միացման մասի հանում: 
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Խողովակների կտրում: Խողովակի կտրման համար ներկայացվում 
են հետևյալ պահանջները.  

-կտրվածքի հատվածքի հարթությունը պետք է ուղղահայաց լինի խո-
ղովակի առանցքին, 

-կտրվածքի եզրերը պետք է լինեն մաքուր, փայլուն և առանց խորդու-
բորդությունների: 

Խողովակի կտրումը կատարվում է ինչպես ձեռքով, այնպես էլ մեխա-
նիզացված սարքերի միջոցով (խողովակակտրող հաստոցներ): Ձեռքով 
կտրելու համար օգտագործում են ձեռքի սղոցներ, կամ գլանաձև կտրող 
սարքավորումներ:  

Մեխանիզացված եղանակի առավելությունն այն է, որ բարձրանում է 
աշխատանքի արտադրողականությունը, ինչպես նաև պատրաստված 
էլեմենտների որակը: Բացի դրանից՝ ձեռքով հնարավոր է կտրել մինչև 
25 մմ տրամագծով խողովակներ:  

10-76 մմ տրամագծով անկար խողովակների կտրման համար կիրա-
ռում են ВМС-35 տիպի խողովակակտրման մեխանիզմ, որի կոնստրուկ-
ցիան տարբեր պրոյեկցիաներով բերված է նկար 9.2-ում.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.9-2: Խողովակակտրման մեխանիզմ. 1-հենարանային գլանիկներ, 2-կտրող 
մետաղաթերթիկ, 3-գլանաձև ռեդուկտոր, 4- էլեկտրաշարժիչ, 5-պնևմագլան, 6-

կարգավորման սեղմակ, 7-պաշտպանիչ պատյան խողովակների համար, 8-հենոց 
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Խողովակների ծռում: Պողպատյա խողովակների համար ներկայաց-

վում են հետևյալ պահանջները. սահուն ծռման ուրվագիծ` առանց 

կտրվածքների, ծռման լայնական հատվածի դեֆորմացիաների բացակա-

յություն: Խողովակի ծռումն իրականացվում է սառը վիճակով (15-218 մմ) 

կամ խողովակի սկզբնական տաքացումով (219-376 մմ):  

Խողովակի ծռումը սառը վիճակում կարող է կատարվել ձեռքով կամ 
մեխանիզացված եղանակներով: Օգտագործում են տարբեր տիպի խո-
ղովակածռման հաստոցներ.  

Ձեռքի խողովակածռման սարքերը կարող են ունենալ հետևյալ տեսքը 
(նկ-9.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.9-3: Ձեռքի խողովակածռման սարք: 1-ծռվող խողովակ, 2-ինչ որ չափի 
ծռման օրինակ: 

 
Նկար 9.4-ում պատկերված հաստոցը նախատեսված է 15-40 մմ խո-

ղովակների ծռման համար սառը վիճակում` առանց ավազի: Այս հաս-
տոցը բաղկացած է էլեկտրաշարժիչից, փոխանցման տուփից և երկու 
կոնաձև ծռող սարքերից, որոնցից մեկը անշարժ է, իսկ մյուսը` շարժա-
կան: Ծռող սարքերը կազմված են չորս հոլովակներից` 4 տիպային չա-
փերի համար: Երբ մեխանիզմը միացնում են, շարժվող հոլովակը (գլա-
նակ-ролик) պտտվում է անշարժի շուրջ, ինչի արդյունքում շողովակը 
ծռվում է մինչև 180°: Ծռման մաքսիմալ շառավիղը կարող է լինել 114 մմ, 
իսկ մինիմալը` 49 մմ: 
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Նկ.9-4: Խողովակածխող մեխանիզմ ВМС-23: 1-ձուլածո հենոց, 2-ռեդուկտոր, 
3-աշխատանքային մեխանիզմ, 4-անշարժ գլանակներ,  

5-շարժական գլանակներ, թողարկիչ 
 
108-630մմ տրամագծով պողպատե խողովակների համար կիրառում 

են տաք ծռման եղանակ, որի ժամանակ կատարվում է ծռվող մասի տա-
քացում` գազային, բենզինային այրիչների, ինչպես նաև բարձր լարման 
հոսանքի օգնությամբ:  

Խողովակների պարուրակահանում: խողովակների պարուրակային 
միացման համար գոյություն ունեն գլանային և կոնային, ներքին և ար-
տաքին, աջ և ձախ խողովակապարուրակներ (նկ-9.5): 
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Նկ.9-5. Կոնաձև պարուրակ 
 

Պարուրակներին ներկայացվում են հետևյալ հիմնական պահանջնե-
րը. դրանք պետք է ունենան առանց նստվածքների, ծռվածքների, հարթ 
ու փայլուն մակերես: 

 
 

9-2. ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԶՈԴՈՒՄ 
 
 

Լայն տարածված է խողովակների միացումը զոդման միջոցով, որը 
հնարավորություն է տալիս միացման կարը կատարել հեշտությամբ: Այն ու-
նի ցածր արժեք և բարձր  որակ: Միակ թերությունն այն է, որ չերկատող է: 

Զոդակարերին ներկայացվում են հետևյալ պահանջները. դրանք 
պետք է լինեն մաքսիմալ խիտ, ամուր, առանց ճաքերի, չպետք է տար-
բերվեն մետաղի ամրությունից, պետք է լավ դիմադրեն ձգման և ջերմ-
աստիճանային լարվածություններին: Այդ իսկ պատճառով պետք է ճիշտ 
ընտրել զոդման եղանակները:  

Զոդակարերը լինում են ստորին, հորիզոնական, ուղղաձիգ և առաս-
տաղային: 

Զոդման բարձր որակն ապահովելու համար կարևոր նշանակություն 
ունի էլեկտրոդի տիպի և հաստության ճիշտ ընտրությունը: Էլեկտրոդի 
ձողի հաստությունը լինում է 2-6 մմ, որը կախված է զոդվող մետաղի 
հաստությունից: Էլեկտրոդն իրենից ներկայացնում է ածխաջրածնային 
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պողպատից պատրաստված ձող, որն արտաքինից պատված է հեղուկ 
ապակիով: Զոդման ժամանակ հեղուկ ապակու այրումից անջատված 
ծուխը բավականին թունավոր է: Զոդման աշխատանքները փակ միջա-
վայրում կատարելիս միջավայրը պետք է օդափոխել:  

Էլեկտրոդները բաժանվում եմն երկու խմբի. 
1. հաստատուն հոսանքով զոդման համար, 
2. փոփոխական հոսանքով զոդմնան համար:  
Էլեկտրոդները պետք է լինեն լավ չորացված կամ թրծած` 150-200°С-

ում: Դրանք պետք է պահվեն չոր տեղում` հատուկ փաթեթների մեջ:  
Էլեկտրական զոդում (եռակցում): Խողովակների էլեկտրական 

զոդումը կատարվում է ինչպես հաստատուն, այնպես էլ փոփոխական 
հոսանքով: Հաստատուն հոսանքի գեներատորից դուրս եկող հոսանքի 
մեկ ճյուղն ամրացվում է էլեկտրոդին, իսկ մյուսը` զոդվող խողովակին: 
Զոդման ժամանակ էլեկտրոդի և զոդվող մետաղի միջև ստեղծվում է 
էլեկտրական աղեղ, որտեղ ջերմաստիճանները հասնում են 3000-
4000°С, հետևաբար, մետաղը և էլեկտրոդը հալվելով` զոդվում են:  

Փոփոխական հոսանքի աղբյուր կարող են լինել տրանսֆորմատոր-
ները, որոնք ավելի էժան են և շահագործման համար ավելի հարմար, 
քան հաստատուն հոսանքի գեներատորները: Սովորաբար օգտագոր-
ծում են СТЭ մակնիշի տրանսֆորմատորներ` РСТЭ մակնիշի հոսանքի 
կարգավորիչներով (նկ. 9-6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.9-6: Եռակցման սխեմա` փոփոխական հոսանքի ցանցից. 1-միացման 
հանգույց, 2-հողակցում, 3-եռակցման տրանսֆորմատոր, 4-հոսանքի 

կարգավորիչ, 5-բռնիչով էլեկտրոդ 
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Եռակցման աշխատանքներից առաջ և ընթացքում պետք է հետևել 
եռակցման լարերի և բռնիչների մեկուսացման սարքինությանը: Լարերի 
անցկացման և յուրաքանչյուր տեղափոխման ժամանակ պետք է ձեռ-
նարկվեն միջոցներ` դրանց մեկուսացումը չվնասելու համար, ինչպես 
նաև միջոցներ, որոնք բացառեն լարերի հպման հնարավորությունը ջրի, 
յուղ հետ: 

Էլեկտրաեռակցման կայանքների հողակցումը պետք է կատարվի 
մինչ դրանց միացումը էլեկտրացանցին: Հողակցման լարի միացման 
համար էլեկտրաեռակցման սարքավորման վրա պետք է նախատեսված 
լինի 5-8 մմ տրամագծի հեղույս, որը տեղադրվում է մատչելի տեղում` 
«Հող» պայմանական նշանով: Եռակցման տրանսֆորմատորի սեղմակ-
ների վրա պետք է լինեն գրառումներ` «բարձր կողմ», «ցածր կողմ»:  

Աղեղային եռակցման համար հոսանք արտադրող անշարժ և շարժա-
կան ագրեգատների և եռակցողի միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ 
պակաս 1,5 մ-ից:  

Բաց էլեկտրաաղեղով աշխատելուց էլեկտրաեռակցողները պետք է 
ապահովված լինեն սաղավարտ-դիմակով կամ պահպանիչ ապակինե-
րով վահանակով (լուսազտիչ):  

Անձրևից և ձյունից հետո արտաքին կայանքներում էլեկտրաեռակց-
ման աշխատանքներ կատարելիս եռակցողը, հատուկ հագուստից բացի, 
պետք է օգտագործի դիէլեկտրիկական ձեռնոց, ռետինե կրկնակոշիկ և 
դիէլեկտրիկական գորգ:  

Գազային զոդում (եռակցում): Գազային զոդումը կատարում են 
ացետիլենի և թթվածնի օգնությամբ (նկ-35): Զոդման ընթացքում դրանց 
ծախսը հավասար է: Ացետիլենը լցված է 40 լիտր տարողությամբ բալոնի 
(գեներատորի) մեջ` 15-16 մթն ճնշմամբ: Թթվածինը նույնպես լցված է 
40 լ տարողության բալոնի մեջ և ունի 150 մթն ճնշում: Բալոնները ներ-
կում են տարբեր գույների. ացետիլենի բալոնը ներկում են սպիտակ և 
վրան կարմիր տառերով գրվում է «ացետիլեն», իսկ թթվածնի բալոնը 
ներկում են կապույտ և վրան սև տառերով գրում` «թթվածին»: Նկար 
9.7-ում բերված է գազային եռակցման տեղակայանքի սխեման. 
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Նկ.9-7: Գազաեռակցման տեղակայանքնի սխեման 1-եռակցման այրիչ,  

2-ռետինե խողովակ, 3- ռեդուկտոր, 4-ացետիլենի բալոն,  
5-թթվածնի բալոն 

 
Ացետիլենն օդից թեթև գազ է, որն ստացվում է կալցիումի կարբիտից` 

այն տարրալուծելով ջրի մեջ. 
CaC2 + 2H2O = C2H2 + Ca(OH)2 

Գազային եռակցումն անփոխարինելի է այն վայրերում, որտեղ բացա-
կայում է էլեկտրականությունը: Մետաղի տեսակից և հաստությունից ել-
նելով, հնարավոր է գազի բոցը կարգավորել և ստանալ որակյալ կար: 
Բոցը ստանում են գազայրիչների միջոցով(նկ-9-8): 

 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ.9-8 : Ացետիլենա-թթվածնային ինժեկցիոն այրիչ. 1-ծայրափող, 

2-ծայրակալ, 3-խառնման խուց, 4-ինժեկտոր, 5-փական,  
6,7-կցախողովակ 
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Ռեդուկտորում թթվածնի ճնշումն իջնում է 2-2,5 մթն: Բալոնից 
թթվածնի առումը կարելի է շարունակել այնքան ժամանակ, մինչև մնա-
ցորդային ճնշումը լինի ոչ պակաս, քան 0,05 ՄՊա (0,5 կգ/սմ2), իսկ 
ացետիլենի դեպքում` ոչ ցածր հետևյալ ցուցանիշներից (աղյուսակ 9-1). 

 

Աղյուսակ 9-1 
 

№ Օդի ջերմաստիճանը Թույլատրելի նվազագույն մնացորդային ճնշումը 
ՄՊա (կգ/սմ2) 

1 Ցածր 0-ից 0,05 (0,5) 
2 0-15 0,1 (1) 
3 16-25 0,2 (2) 
4 26-35 0,3 (3) 

 
Ացետիլենի գեներատորները պետք է տեղադրվեն խիստ ուղղահայաց 

վիճակով: Գեներատորը պետք է տեղադրվի եռակցման տեղից և բաց 
կրակից 10մ-ից ոչ պակաս հեռավորության վրա: Գազի արտահոսքի 
տեղերը ինչպես գեներատորում, այնպես էլ ճկախողովակներում որոշում 
են օճառի էմուլսիայի օգնությամբ: Գեներատորի իրանի մաքրումը կար-
բիտի շլամից և նրա ամբողջական լվացումը պետք է կատարել ոչ ուշ, 
քան ամիսը երկու անգամ:  

Սառած ացետիլենի և գազի բալոնների փականները թույլատրվում է 
տաքացնել միայն գոլորշիով և մաքուր տաք ջրով (յուղեր չպարունակող):  

 
9-3. ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ ՍՈՍՆՁՈՎ 

 

Պողպատե խողովակները կարելի է միացնել նաև էպոքսիդային 
սոսնձի օգնությամբ, ինչն ավելի տնտեսավետ է և նպատակահարմար: 
Հիմնական բաղադրությունը էպոքսիդային ձյութն է և ամրացուցիչը: 
Նրա բնութագրական հատկությունն այն է, որ չորանալուց հետո ոչ մի 
թռչող նյութ չի արտադրում: Ամրացուցիչները պոլիէթիլենամիները և 
գեկսամեթիլենդիամինների մնացորդներն են:  

Սոսնձի պատրաստման համար պետք է էպոքսիդային ձյութը տա-
քացնել 50-70 °С, այնուհետև նրա մեջ, ըստ բաղադրատոմսի ավելացնել 
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պլասիֆիկատոր և լուծիչ` 5-10րոպե անընդհատ խառնելով: պատրաստի 
սոսինձև լցնում են մետաղե ցինկապատ տարրայի մեջ: 

Խողովակի սոսնձումը կատարում են հետևյալ հաջորդականությամբ. 
-խողովակի ծայրերը լավ մշակում են, անհրաժեշտության դեպքում` 

կտրում, 
-միացնող ծայրերը հղկում են հղկանյութի օգնությամբ, 
-ացետոնի կամ բենզինի օգնությամբ մաքրում են յուղից ու կեղտից 

խողովակի արտաքին մակերևույթը, 
-խողովակի միացվող մասերի արտաքին և ներքին մակերեսները 

պատվում են էպոքսիդային սոսնձով, 
-անմիջապես սեղմում են խողովակները և այդպես պահում 5 րոպե: 

Այնուհետև տվյալ խողովակը կարելի է օգտագործել մոնտաժման ժամա-
նակ:  

 
9-4. ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ՄԻԱՑՈՒՄԸ 

 
 

Գազամատակարարման ներքին ցանցերում խողովակները միացվում 
են կցորդիչներով, որոնց ներքին մասը պարուրակահանված է (նկ-9.9): 
Պարուրակի երկարությունը պետք է լինի այնքան, որ երկու խողովակ-
ների միջև տարածությունը լինի ոչ ավելի, քան 5 մմ: Այս տիպի պա-
րուրակներն անվանում են կարճ: Գոյություն ունեն չքանդվող (նկ.9-9ա) և 
քանդվող (նկ.9-9բ) պարուրակամիացումներ: Եթե ըստ շինարարական 
կոնստրուկցիաների թույլատրվում է կատարել խողովակների ապա-
մոնտաժ, ապա այս միացումներն անվանվում են քանդվող (անջատման 
համար անհրաժեշտ է քանդել խողավակի մեկ ծայրը), իսկ եթե 
թույլատրելի չի, ապա այն անվանում են չքանդվող միացում:  

«Գլան-գլան» անջատվող պարուրակային միացումների մեկ ծայրին 
պատրաստում են կարճ պարուրակ, իսկ մյուսն անում են այն չափի, որ-
պեսզի նրա վրա հնարավոր լինի ամրացնել պնդօղակ, կցորդիչ և մնա 
ազատ 2-3 պտույտ: Այս պարուրակն անվանում են երկար: Երկար և 
կարճ պարուրակների չափերը պետք է համապատասխանեն աղյուսակ 
14-ում բերված տվյալներին: 
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Գազային, ինչպես նաև խողովակի միացումները ջրային ջեռուցման 
համակարգերում, երբ ջրի ջերմաստիճանը 95°С-ից մեծ չէ, խողովակա-
միացումները քփացնում են վուշի հյուսով և հատուկ մածուկներով: Իսկ 
գերտաք ջեռուցման համակարգերում օգտագործում են ազբեստային 
բարակ լար: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.9-9: Պողպատյա խողովակների 
պարուրակային միացումը. ա)չքանդ-
վող միացում, բ)քանդվող միացում,  
1-կցորդիչ(муфта), 2-պնդօղակ(кон-
тргайка): 

 
 

Աղյուսակ 9-2 
 

Պայմանական 
անցում 

Պարուրակի երկարությունը,մմ 

Դյույմ մմ Երկար (ԳՕՍՏ 8979-59) Կարճ (ԳՕՍՏ 3262-62) 
1/2 15 50 14 
3/4 20 54 16 
1 25 62 18 

11/4 32 68 20 
11/2 40 75 22 
2 50 86 24 

21/2 70 98 27 

3 80 106 30 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա)Ինչպիսի՞ գործողություններից է բաղկացած խողովակների 
մշակումը: 
բ)Ինչպիսի՞ պահանջներ են ներկայացվում խողովակների կտրման 
համար: 
գ) Որո՞նք են խողովակների ծռման եղանակները: 
դ) Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում էլեկտրոդը: 
ե) Ո՞ր սարքը կարող է լինել փոփոխական հոսանքի աղբյուր: 
զ) Ինչպիսի՞ բաղադրություն ունի խողովակների միացման սոսինձը: 
է) Ո՞ր պարուրակային միացմանն են անվանում քանդովի: 
2. Նշել միակ սխալ արտահայտությունը. 
Էլեկտրաեռակցողի պաշտպանության միջոցներն են. 
◊ սաղավարտ-դիմակը, 
◊ պաշտպանիչ ապակիներով վահանակը, 
◊ բրդյա խոնավ ձեռնոցները, 
◊ ռետինե կրկնակոշիկները, 
◊ դիէլեկտրիկ ձեռնոցները, 
◊ դիէլեկտրիկ գորգը:  
3. Թեստային աշխատանք 
ա)Տաք ծռման եղանակն օգտագործում են` 
◊ մինչև 100 մմ տրամագծով խողովակների համար, 
◊ մինչև 50 մմ տրամագծով խողովակների համար, 
◊ 108-630 մմ տրամագծով խողովակների համար: 
բ)Էլեկտրոդի ձողի հաստությունը լինում է` 
◊ 8-10 մմ, 
◊ 10-12 մմ, 
◊ 2-6 մմ: 
գ) Էլեկտրոդները թրծում են` 
◊ 150-200 °С-ում, 
◊ 200-300 °С-ում,  
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◊ 300-350 °С-ում: 
դ) Էլեկտրական աղեղի ջերմաստիճանը հասնում է` 
◊ 1000-2000 °С, 
◊ 3000-4000 °С, 
◊ 2000-3000 °С: 
ե) Թթվածնի առավելագույն ճնշումը բալոնում` 
◊ 150 մթն, 
◊ 200 մթն,  
◊ 220 մթն: 
զ) Ռեդուկտորում գազի ճնշումը` 
◊ բարձրանում է, 
◊ մնում է անփոփոխ, 
◊ իջնում է: 
է)Ացետիլենի թույլատրելի նվազագույն ճնշումը բալոնում` 
◊ 0,05-0,3 ՄՊա, 
◊ 0,01-0,05 ՄՊա, 
◊ 0,3-0,5 ՄՊզ: 
ը) Ացետիլենային գեներատորը պետք է տեղադրել` 
◊ հորիզոնական դիրքով,  
◊ ուղղահայաց դիրքով, 
◊ ինչպես հարմար է տեղանքին: 
թ) ամենաերկար պարուրակը կարող է լինել` 
◊ 300 մմ, 
◊ 200 մմ, 
◊ 106 մմ: 
ժ) Ամենակարճ պարուրակը կարող է լինել` 
◊ 10 մմ,  
◊ 14 մմ,  
◊ 34 մմ: 
4. Առաջադրանք: Թվարկել խողովակների սոսնձման հաջորդա-
կանությունը:  
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ԳԼՈՒԽ 10 
ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ 

 
10-1. ՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

 
Բոլոր ստորգետնյա պողպատյա խողովակները պետք է պաշտպան-

ված լինեն բնահողային և թափառող հոսանքների կոռոզիայից:  
Գազատարների պաշտպանության համար օգտագործվող բոլոր նյու-

թերը պետք է ունենան որակի հավաստագրեր /սերտիֆիկատներ/ կամ 
որակը հաստատող այլ փաստաթղթեր: Նման փաստաթղթերի բացա-
կայության դեպքում անհրաժեշտ է անցկացնել նյութերի լաբորատոր 
փորձարկում:  

Օգտագործվող մածիկները և նախաներկերը պետք է պատրաստվեն 
կենտրոնացված ձևով՝ արտադրական բազաներում կամ հատուկ մնա-
յուն կայանքներում: Մեկուսիչ աշխատանքների իրականացման վայր 
մածիկները և նախաներկերը պետք է տեղափոխվեն պատրաստի վիճա-
կում, խողովակները պատելուց առաջ տաքացվեն` մինչև տեխնոլոգիա-
յին համապատասխանող ջերմաստիճանը: Մածուկի տեղափոխումը 
պետք է կատարվի կափարիչներով հատուկ կոնաձև դույլերով (լայնացող 
մասը դեպի ներքև), որոնց մեջ մածուկը լցվում է երկարակոթ շերեփով` 
դույլի ծավալից ոչ ավելի:  

Առանձին դեպքերում թույլատրվում է բիտումային մածիկների (մա-
ծուկների) պատրաստումը գազատարի ուղեգծի վրա տեղակայված շար-
ժական կաթսաներում` անվտանգության տեխնիկայի միջոցառումների և 
մածիկի պահանջվող որակի ապահովման դեպքում: Շարժական կաթ-
սաներ տեղադրելիս դրանք անհրաժեշտ է լավ ամրացնել` պատահական 
տեղաշարժերից և շրջվելուց խուսափելու համար:  

Բիտումի տաքացման կաթսան թույլատրվում է բեռնավորել բիտու-
մով, ծավալի 3/4 չափով` տաք մածուկի թափվելը եզրերից բացառելու 
համար: Բիտումային մածուկը պատրաստելիս կաթսան պետք է փակվի 
հանվող կամ հոդակապով բացվող կափարիչով, որը պետք է ունենա 
ջերմաչափի համար անցք:  
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Հարթակը, որտեղ կատարում են մեկուսացման աշխատանքներ, պետք 
է լինի հարթ, առանց փոսերի և ցցվածքների: Կաթսաների մոտ մինչև 5մ 
հեռավորության վրա չպետք է լինեն կողմնակի առարկաներ և աղբ:  

Հարթակը, որտեղ նախապատրաստում են բիտումը, պետք է կահա-
վորված լինի հրդեհի մարման միջոցներով: 

Մինչև մեկուսացվող խողովակները, ձևավոր մասերը և անոթները 
նախաներկելը, դրանց վրայից հեռացվում են կեղտը, ժանգը, փոշին, այ-
նուհետև մակերեսը պատշաճ կերպով չորացվում է: Խողովակների մա-
քրման, չորացման, նախաներկման և մեկուսիչների վերադրման մե-թոդ-
ները և որակը պետք է ապահովեն մեկուսիչի բարձր շաղկապումը խողո-
վակի հետ, ծածկող շերտի համաչափ հաստությունը և համատարածու-
թյունը խողովակի ամբողջ երկայնքով և մակերեսով: 

Շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման վայրում պաշտ-
պանիչ ծածկերը վերդնելուց պետք է ապահովվեն հետևյալ հիմնական 
պահանջները. 

ա)մեկուսացման աշխատանքները պետք է կատարվեն մեկ օրվա 
/հերթափոխի/ ընթացքում,  

բ)անձրևի, ձյան կամ քամու ժամանակ մեկուսիչ աշխատանքները 
թույլատրվում է իրականացնել միայն աշխատատեղը պատշաճ կերպով 
խոնավությունից պաշտպանված լինելու դեպքում, որը կբացառի մեկու-
սացվող մակերեսները ջրի հետ շփումից: 

գ)Մինուս 25°С-ից ցածր մթնոլորտի ջերմաստիճանի դեպքում մեկու-
սիչ աշխատանքների իրականացումն արգելվում է:  

Տաք բիտումային մածուկի հետ աշխատելու համար նախատեսված 
ամբողջ գույքը (դույլերը, շերեփները, ձագարները և այլն) պետք է լինեն 
սարքին վիճակում և աշխատանքնից առաջ պարտադիր ստուգվեն: Տաք 
մածուկի մատուցումը խրամուղի պետք է կատարվի չճկվող հենարանից, 
խիստ ուղղահայաց ուղղությամբ: Բանվորը կարող է դույլը վերցնել 
միայն այն խրամուղու հատակին դնելուց հետո: 

Խողովակների մեկուսացման աշխատանքներին թույլատրվում է մաս-
նակցել այն բանվորներին, որոնք անցել են մասնագիտական ուսուցում, 
գործնականում ծանոթ են աշխատանքների կատարման եղանակներին 
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և մեկուսացման աշխատանքների անվտանգության կանոնների պա-
հանջներին:  

 
10-2. ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ 

 

Խողովակաշարերի ջերմային մեկուսացումը կատարում են, երբ խո-
ղովակներով շարժվող բանվորական մարմնի ջերմաստիճանը տար-
բերվում է շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանից, և այն պետք է մնա ան-
փոփոխ` տեղափոխման ժամանակ: Այդպիսի խողովակաշարերին վերա-
բերում են ջերմատար և շոգետար խողավակները: Ջերմային մեկուսաց-
ման ժամանակ օգտագործվում են տարբեր տեսակի նյութեր, որոնք 
պետք է ունենան մեկ ընդհանուր հատկություն` ցածր ջերմահաղորդա-
կանություն, հետևաբար, նրանք պետք է լինեն ծակոտկեն:  

Տարբերում են հետևյալ տիպի ջերմամեկուսացման կոնստրուկցիա-
ներ` քսուկային, լիցքային, պատումային, կաղապարային նյութերից և 
թեթև ծակոտկեն բետոնից:  

Լիցքային մեկուսացում: Այս մեկուսացման կատարման համար 
սկզբից մաքրում են խողովակի արտաքին մակերեսը (5), ծածկում են 
հակակոռոզիոն ներկով, հետո խողովակները փաթաթում են ջերմամե-
կուսիչ բլոկներով (матами)` հանքային բամբակից (նկ.10-1ա. (4)): Դրա-
նից հետո արտաքին մակերեսն ամրացնում են մետաղական ցանցով (1), 
որը սվաղում են ասբեստացեմենտային լուծույթով (2) (մեկուսացման 
պաշտպանման համար). 

10 մմ հաստությամբ` մինչև 300 մմ տրամագծով խողովակների հա-
մար,  

15 մմ հաստությամբ` 300 մմ-ից մեծ տրամագիծ ունեցող խողովակ-
ների համար:  

Ջերմային մեկուսացման կոնստրուկցիան և մեկուսիչ շերտի հաստու-
թյունը որոշվում է նախագծով: Կախված մեկուսացման ենթակա խողո-
վակի հաստությունից` փաթաթում են 1, 2 և 3 շերտ հանքային բամբա-
կով (նկ.10-1 բ):  
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Նկ.10-1: Խողովակների ջերմային մեկուսացում 
 

 

Վերջին տարիներին ջերմային մեկուսացման պաշտպանման համար 
ասբեստացեմենտի սվաղի արդյունաբերությունը թողարկում է պատ-
րաստի արտադրանք` ասբեստացեմենտային կիսագլանային բլոկների 
տեսքով (նկ.10-1 գ): Նրանց թողարկում են մինչև 800 մմ տրամագծով և 
տեղակայում են խողովակների ուղիղ տեղամասերի վրա (3): Նրանց ամ-
րացնում են մետաղական անուրներով, որոնք իրենցից ներկայացնում 
են 0,3-0,5 մմ հաստությամբ և 25-30մմ լայնությամբ գոտիներ (4):  
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10-3. ԳԱԶԱՄՈՒՂՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈԶԻՈՆ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ, 

ՄԵԿՈՒՍԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
 

 

Ինչպես նշվել է § 5.4-ում, գազամուղների պաշտպանությունը կոռո-
զիայից իրականացվում է երկու եղանակով` ակտիվ և պասիվ:  

Պաշտպանության պասիվ եղանակի դեպքում գազամուղը ենթարկ-
վում է մեկուսացման:  

Պասիվ պաշտպանության ժամանակ գազամուղը մեկուսացնելու հա-
մար օգտագործվող նյութերը պետք է բավարարեն հետևյալ պայման-
ները. նրանք պետք է լինեն դիէլեկտրիկ, ջրաթափանցիկ, մետաղին լավ 
կպչող, մեխանիկական անհրաժեշտ ամրությամբ, գրունտում պետք է 
ունենան որոշակի քիմիական և բիոլոգիական կայունություն: Որպես հա-
կակոռոզիոն մեկուսիչ նյութեր օգտագործվում են բիտումահանքային, 
բիտումառետինային մածուկները և պլաստմասե նյութերը: Բիտումա-
հանքային մածուկն իրենից ներկայացնում է բիտում` ավելացրած 12-20% 
լավ մանրացված ասֆալտ, կրաքար, ասբեստ, ցեմենտ կամ կաոլին:  

Բիտումառետինային մածուկի դեպքում բիտումին ավելացվում է ման-
րացված ռետին: Մեկուսիչ շերտն ուժեղացնելու համար օգտագործվում 
են փաթեթային հիդրոմեկուսիչ նյութեր, բրիզոլ և այլն: Հիդրոմեկուսիչ 
փաթեթանյութերն իրենցից ներկայացնում են ասբեստի և 15-20 % ցել-
յուլոզի խառնուրդից ստացված փաթեթաթուղթ՝ ներծծված նավթի բի-
տումով: Բրիլոզը պատրաստվում է բիտումի և վուլկանիզացված ռետինի 
խառնուրդից: 

Պլաստմասե թաղանթանյութերը (ժապավենները) ստացվում են պո-
լիվինիքլորիդից և պոլիէթիլենից: Սրանք իրենցից ներկայացնում են 0,1-
0,4մմ հաստությամբ, 0,1-0,5 մ լայնությամբ և 100-150 մ երկարությամբ 
փաթեթներ:  

Հակակոռոզիոն մեկուսացումը լինում է երեք տիպի. 
ա) նորմալ մեկուսացում, 
բ) ուժեղացված մեկուսացում, 
գ) հատուկ ուժեղացված մեկուսացում: 
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Մեկուսացված տիպերի տարբերությունը կախված է բիտումի շերտի 
հաստությունից և հիդրոմեկուսիչ շերտերի թվից:  

Նորմալ մեկուսացում կատարում են ցածր կոռոզիոն հատկությամբ 
գրունտներում: Միջին կոռոզիոն հատկություններով օժտված գրունտնե-
րում կատարում են ուժեղացված մեկուսացում, իսկ բարձր կոռոզիոն 
հատկություններով օժտված գրունտներում` հատուկ օժտված մեկուսացում:  

Այս կամ այն մեկուսացման կիրառությունը կախված է գրունտի կոռո-
զիոն հատկությունից, գազամուղի անցկացման տեղից, գազի ճնշումից և 
այլն:  

Աղյուսակ 10.1-ում բերված են տարբեր մեկուսացումներ. 
 

Աղյուսակ 10-1 
Տարբեր տիպի մեկուսացումների բնութագիրը և շերտի 

հաստությունը 
Մեկուսացման տիպը Շերտերի հաջորդականությունը Մեկուսացման 

նվազ. հաստ. մմ 
 
 

Նորմալ  
 
Որժեղացված  
 
 
Հատուկ ուժեղացված 
 
 
 
 
Նորմալ  
 
Ուժեղացված  
 
Հատուկ ուժեղացված 
 
 
 
Նորմալ  
Ուժեղացված  
Հատուկ ուժեղացված

Բիտումահանքային 
 

Ներկաստառ, բիտումի մածուկ (3մմ), 
կրաֆտ -թուղթ 

Ներկաստառ, բիտումի մածուկ (3մմ), 
հիդրոմեկուսիչ, բիտումի մածուկ (3մմ), 
կրաֆտ -թուղթ 
Ներկաստառ, բիտումի մածուկ (3մմ), 
հիդրոմեկուսիչ, բիտումի մածուկ(3մմ), 
հիդրոմեկուսիչ, բիտումի մածուկ(3մմ), 
կրաֆտ-թուղթ 

Բիտումառետինային 
Ներկաստառ, բիտումի մածուկ (3մմ), 

կրաֆտ-թուղթ 
Ներկաստառ, բիտումի մածուկ 
(3մմ),բրիզոլ (1,5մմ) 
Ներկաստառ, բիտումի մածուկ (3մմ), 
բրիզոլ (1,5մմ), բիտումի մածուկ (2,5մմ), 

բրիզոլ (1,5 մմ) 
Պլաստմասե 

Պլաստմասե ժապավեն 
Պլաստմասե ժապավեն 
Պլաստմասե ժապավեն 

 
 

3 
 

6 
 
 

9 
 
 
 
 
3 
 
 
 

5,5-6 
8,5-9 

 
 

0,12-0,3 
0,4-0,6 
0,4-0,8 
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Գազամուղների մեկուսացումը հիմնականում կատարվում է մեքենա-
յացված եղանակով: Մեկուսացման աշխատանքները տարվում են հեր-
թականությամբ: Խողովակի ներկապատումը կատարվում է մեքենաների 
և ձեռքի միջոցով: Այն ծառայում է խողովակի մակերեսի և բիտումի մա-
ծուկի միջև կպչունությունը մեծացնելու նպատակով և իրենից ներկայաց-
նում է բիտումի ու բենզինի 1:2 կամ 1:3 հարաբերությամբ խառնուրդի լու-
ծույթ:  

Բիտումի մածուկի անցկացումը կատարվում է ներկաստառի չորանա-
լուց հետո` մեքենայի միջոցով: Բիտումի մածուկի 3մմ հաստությամբ 
շերտն անցկացվում է 2 անգամ` 1,5 մմ հաստությամբ` 160-180°С ջերմ-
աստիճանի պայմաններում (նկ.10-2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.10-2: Ստորգետնյա մեկուսացված գազամուղ. 1-խողովակ,  
2-բիտումային մածուկի շերտ` թղթի տակ 

 
Հաջորդ պրոցեսը կրաֆտ թղթի (նորմալ մեկուսացում) անցկացումն 

է: Կրաֆտ թուղթը կամ հիդրոլիզն անցկացվում է բիտումի մածուկի վրա 
անմիջապես, մինչև նրա սառչելը: Աշխատանքները մեքենայացված են:  

Կախված մեկուսացման տիպից, հաջորդ կրկնվող շերտերի անցկա-
ցումը կատարվում է նույն ձևով: 
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10-4. ՄԵԿՈՒՍԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ 
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Գազատարների վրա մեկուսիչ աշխատանքների որակի ստուգումը 
պետք է իրականացնեն մեկուսացման աշխատանքներ իրականացնող 
շինմոնտաժային կազմակերպության լաբորատորիայի աշխատողները, 
ինչպես նաև պատվիրատուի տեխնիկական վերահսկողության և գազի 
տնտեսության կազմակերպության ներկայացուցիչները: Ստուգման արդ-
յունքները ձևակերպվում են ակտով:  

Գազատարի խողովակների պաշտպանիչ սարքի որակը պետք է 
ստուգվի. 

1) խրամուղու բերմայի վրա` շերտի հաստությունը, համաչափությունը, 
կպչողականությունը և խողովակի ամբողջ երկարության վրա` հավասա-
րաչափությունը, 

2) խրամուղում տեղադրելուց և մոնտաժային կցվածքների մեկուսա-
ցումից հետո` վնասվածքների բացակայությունը, 

3) գազատարը 20-25 սմ հաստության գրունտի շերտով ծածկելուց հե-
տո` խողովակի մետաղի և գրունտի միջև ուղիղ էլեկտրական շփման բա-
ցակայությունը: Գրունտով լրիվ ծածկելուց հետո այն որոշվում է սարքերի 
օգնությամբ:  

Պաշտպանիչ շերտի արտաքին զննումը պետք է իրականացնել յուրա-
քանչյուր պաշտպանիչ շերտի վերադրման ընթացքում` գազատարի մե-
կուսացվող հատվածի ամբողջ երկայնքով: Այդ դեպքում չեն թույլատր-
վում բացթողումները , ճեղքվածքները, փքվածությունը, մանր անցքերը, 
գնդիկները, շերտավորումները:  

Պոլիմերային ժապավեններից բաղկացած պաշտպանիչ ծածկի ար-
տաքին զննման ընթացքում ստուգվում է շերտերի քանակը, եզրածածկ-
վածքի առկայությունը և լայնքը, բացթողումների և շերտատումների բա-
ցակայությունը: Նկար 10.3-ում տրված է պոլիմերային ժապավենից 
բաղկացած պաշտպանիչ շերտով խողովակի մեկուսացման սխեման. 
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Նկ.10-3: Խողովակի մեկուսացում` պոլիմերային ժապավենով. 1-մեկուսաց-
ված խողովակ, 2-ժապավենի արտաքին կողմից կպչող շերտ, 3-ժապավենի 

ներքին կողմից կպչող շերտ, 4-ժապավենի ներքին կողմից կպչող շերտի 
բացակայություն 

 
Պաշտպանիչ շերտի հաստությունը պետք է ստուգվի յուրաքանչյուր 

100մ մեկ, խողովակի շջանագծի յուրաքանչյուր մեկուսացվող կտրվածքի 
առնվազն չորս կետերում: Բացի այդ, շերտի հաստությունը ստուգվում է 
բոլոր կասկած հարուցող կետերում: Շերտի հաստությունը չափվում է 
մագնիսային /ինդուկցիոն/ հաստաչափով կամ չափման անհրաժեշտ 
ճշգրտությունն ապահովող այլ չափիչ սարքերով և գործիքներով:  

Պաշտպանիչ շերտի համատարածության ստուգում անհրաժեշտ է 
իրականացնել ծածկի ամբողջ մակերեսով կայծային արատացույցով. 
նորմալ մեկուսացման դեպքում` 12 հազ. Վ լարումով, ուժեղացված մեկու-
սացման դեպքում` 24 հազ. Վ լարումով և շատ ուժեղացվածների դեպ-
քում` 36 հազ. Վ լարումով: Պոլիմերային կպչող ժապավեններից և էմալ-
էթինոլային պաշտպանիչ շերտի համատարածությունը պետք է ստուգվի 
6 հազ.Վ լարումով: Համատարածության ստուգումներ անցկացնելու հա-
մար թույլատրվում է ստուգման հուսալիությունն ապահովող այլ սարքե-
րի կիրառում:  
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Խողովակի մետաղին պաշտպանիչ բիտումային շերտի կպչողականու-
թյան ստուգումը կատարվում է հարակցաչափով կամ ծածկի մեջ եռանկյուն 
կտորի կտրման և մետաղից դրա հետագա պոկման եղանակով:  

Պաշտպանիչ ծածկի կպչողականությունը որոշվում է մեկուսացված 
գազատարի ամբողջ երկայնքով յուրաքանչյուր 500 մ-ը մեկ, ինչպես 
նաև ըստ պատվիրատուի տեխվերահսկողության ընտրության:  

Պոլիմերային կպչող ժապավենների կպչողականության աստիճանը 
որոշվում է ԳՕՍՏ 269-66-ին համապատասխան:  

Պաշտպանիչ շերտի հայտնաբերված թերությունները, ինչպես նաև 
որակի ստուգման ժամանակ առաջացած վնասվածքները պետք է վե-
րացվեն մինչ գազատարի վերջնական գրունտալցումը:  

Պաշտպանիչ ծածկի թերությունների վերալցումը պետք է կատարվի 
շինմոնտաժային կազմակերպության կողմից մշակված գազատարի 
պաշտպանիչ  ծածկի վնասված հատվածների շտկման տեխնոլոգիական 
պահանջներին համապատասխանող ծածկաշերտի որակն ապահովող 
մեթոդներով: 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա) ի՞նչ նպատակ ունի խողովակների մեկուսացումը: 
բ) Ի՞նչ բան է ջերմային մեկուսացում: 
գ) Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում բիտումահանքային մածուկը: 
դ) Ինչպիսի՞ կազմություն ունի բրիզոլը: 
ե) Որո՞նք են հակակոռոզիոն մեկուսացման տիպերը: 
զ) Ինչպիսի՞ բաղադրություն ունի մեկուսացվող խողովակների ներկը: 
է) Ո՞ր սարքով է ստուգվում բիտումային շերտի կպչողականությունը: 
 

2. Թեստային աշխատանք 
ա)Մեկուսացում կատարվում է`  
◊ մաքուր, չորացված խողովակների վրա, 
◊ խոնավ խողովակների վրա, 
◊ ժանգոտ և փոշոտ խողովակների վրա:  
բ)Խողովակի մեկուսացման աշխատանքները պետք է կատարել`  
◊ 1 ամսվա ընթացքում, 
◊ 1 շաբաթվա ընթացքում, 
◊ 1 օրվա ընթացքում: 
գ) Մեկուսացման աշխատանքներն արգելվում են`  
◊ -10 °С-ից ցածր մթնոլորտի ջերմաստիճանի պայմաններում, 
◊ -1 °С-ից ցածր մթնոլորտի ջերմաստիճանի պայմաններում,  
◊ -25°С-ից ցածր մթնոլորտի ջերմաստիճանի պայմաններում: 
դ) Խողովակների մեկուսացման աշխատանքներին թույլատրվում է 
մասնակցել` 

◊ գազային տնտեսության բոլոր աշխատողներին, 
◊ ցանկացած բանվորի, 
◊ մասնագիտական ուսուցում ստացած անձանց: 
ե) Ասբեստացեմենտային լուծույթը պատում են` 
◊ 10-15 մմ հաստությամբ, 
◊ 15-25 մմ հաստությամբ, 
◊ 25-30 մմ հաստությամբ: 
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զ) Մեկուսացման տիպի կիրառումը կախված է ` 
◊ գազի բաղադրությունից, 
◊ գրունտի կոռոզիոն բաղադրությունից, 
◊ կլիմայական պայմաններից: 
 

3. Նշել միակ սխալ արտահայտությունը. 
ա) Հարթակը, որտեղ կատարում են մեկուսացման աշխատանքներ, 
պետք է լինի` 

◊ հարթ,  
◊ առանց կողմնակի առարկաների և աղբի, 
◊ առանց փոսերի, 
◊առանց անհարթությունների, 
◊ կահավորված լինի էլեկտրական հոսանքի աղբյուրով, 
◊ կահավորված լինի հրդեհի մարման միջոցներով: 
բ) Գազամուղը մեկուսացնելու համար օգտագործվող նյութերը պետք 
է բավարարեն հետևյալ պայմանները. պետք է լինեն` 

◊ դիէլեկտրիկ,  
◊ ջրաթափանցիկ,  
◊ 0°С-ից ոչ բարձր ջերմաստիճանի, 
◊ մետաղին լավ կպչող,  
◊ մեխանիկական անհրաժեշտ ամրությամբ,  
◊ գրունտում պետք է ունենան որոշակի քիմիական և բիոլոգիական 
կայունություն:  
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ԳԼՈՒԽ 11 

ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 
 

11-1. ԿԱԹՍԱՅԱԿԱՆ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺ 
 
 

Վերամբարձիչների ընտրումը մոնտաժային աշխատանքների հա-
մար: Մոնտաժային վերամբարձիչի կամ որևէ այլ բեռնամբարձիչ մեխա-
նիզմի ընտրումը կախված է կառուցվածքի բնույթից և ընդունված մոն-
տաժման մեթոդից: Բարձրահարկ շենքերի մոնտաժման համար նպա-
տակահարմար է օգտագործել աշտարակավոր ամբարձիչ, ծանր էլեմեն-
տներից (ծավալային բլոկներ) կազմված բնակելի շենքերի մոնտաժման 
համար` հաստարան ամբարձիչ (козловые краны): Նման տիպի ամբար-
ձիչներ են օգտագործվում նաև բաց տիպի ՋԷԿ-երի կաթսայական ագ-
րեգատների մոնտաժման համար (նկ.11-1 ): 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Նկ.11-1 : Հաստարան ամբարձիչ К-100-31. 1-կամուրջ, որին կոշտ միացված են 
չորս հենարանային սյուները-2, 3-շարժական բեռնատար, որից կախված է 

շեղագերանը-4` կրկնակի կեռով- 5, 6-էլեկտրաամբարձիչ, 7-ճախարակ 
 

Այս ամբարձիչն ունի մետաղական կոնստրուկցիա և 100 տոննա 
բեռնունակություն: Հիմնական բնութագրիչ առանձնահատկությունն այն 
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է, որ նախատեսված է մինչև 40-50 մ բարձրության հասնող կաթսայա-
կան ագրեգատների մոնտաժման համար: 

Մեկ հարկանի կամ փոքր հարկայնությամբ արդյունաբերական և 
բնակելի շենքերի, ինչպես նաև կոլլեկտորների, թունելների, ջրանցքնե-
րի, խողովակաշարերի և այլնի  մոնտաժման համար կիրառվում են սլա-
քավոր ինքնագնաց վերամբարձիչներ (стреловые самоходные краны): 
Ըստ բեռի բարձրացման՝ ընտրում են վերամբարձիչի տիպը, այսինքն՝ 
ամբարձիչի սլաքի թռիչքի վրա բեռի մաքսիմալ բարձրացումը. դրանից 
հետո ստուգում են մոնտաժման հնարավորությունը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Նկ.11-2 : Սլաքավոր ինքնագնաց ամբարձիչների սխեմաներ. а)թրթուրավոր 
սլաքավոր ամբարձիչ` ծռված կախոցով, б)պնևմանիվային ամբարձիչ` կոպիտ 
կախված սլաքավոր սարքավորումով: 1-շարժական սարքավորում (բեռնատար 
ավտոմեքենա կամ տրակտոր), 2-հենարանապտուտային սարք, 3-կոպիտ ցան-

ցավոր սլաք, 4-կեռիկի կախիչ, 5-բեռնատար բազմաճախարակ, 6-սլաքային 
բազմաճախարակ, 7-հիմնական բեռնատար ճախարակ, 8-բեռնատար ճա-

խարակ, 9-շարժաբերի հանգույց, 10-Ուժային տղակայանք, 11-կանգուն հենա-
րան, 12-հակակշիռ, 13-շրջադարձային պլատֆորմ, 14-ամբարձիչի հենասարք, 

ջուլածո սլաք, 16-հիդրոգլան, 17- մեքենավարի խուց`ղեկավարման վահանակով 
և մեխանիզմներով, 18-հենարաններ 
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Այս ամբարձիչների հիմնական աշխատանքային գործունեությունն է՝ 
բեռի բարձրացում, տեղափոխում և իջեցում: Աշխատում են դիզելային 
վառելիքով: Իրենցից ներկայացնում են աշտարակասլաքային ամբարձի-
չային սարքավորում` մոնտաժված ինքնագնաց թրթուրավոր կամ պնևմա-
անիվային հենասարքին: Նրանք ունենում են մեծ մանևրայնություն և մո-
բիլություն, ինչպես նաև պարամետրերի լայն միջակայք: Ըստ բեռնունա-
կության այս ամբարձիչները դասակարգվում են` 

-թեթև (բեռնունակությունը` մինչև 10 տոնա), 
-միջին (10-25 տոննա), 
-ծանր (25 տոննայից բարձր): 
Կաթսայի սարքավորումների մոնտաժ: Նկար 11.3 –ում պատկեր-

ված է կաթսայի կարկասի մոնտաժման սխեման` 15,5 մ սլաքի օգնու-
թյամբ, որն ունի 12 տոննա բեռնունակություն. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Նկ.11-3 : БГ-35 գազային կաթսայի կարկասի մոնտաժի սխեման. а)տեսքը 
կաթսայի ճակատից, б)տեսքը վերևից. 1-ամբարձիչի սլաք, 2-մոնտաժվող 
կաթսա, 3-բլոկի բարձրացման սյուներ, 4-բարձրացվող բլոկ, 6-լծակավոր 

ճախարակ: 
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Կարկասի (մետաղական կոնստրուկցիա) բլոկները կազմված են այն-
պիսի ձևերից, որոնց հարմար և հնարավոր լինի մոնտաժել կաթսայի 
տաքացման մակերևույթները և այլ տարրերը: 

Նկար 11.4 ում պատկերված է կաթսայի էկրանային խողովակների 
(տաքացման մակերևույթներ, որոնք տեղակայված են հնոցում) մոնտաժ-
ման ձևանմուշը. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Նկ.11-4 Կաթսայի էկրանային խողովակների մոնտաժման ձևանմուշի 
սխեման: п-առջևի չափերը (передный размер), з-հետևի չափերը (задный 
размер), пр-աջ չափերը (правый размер), л- ձախ չափերը(левый размер) 
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Նկար 11.5- ում պատկերված են կաթսայական տեղակայանքի բլոկնե-

րի մոնտաժման աշխատանքները. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Նկ.11-5: Կաթսայի բլոկների մոնտաժ. ա) էկրանային բլոկը որմնապատով, 
բ)կոնվեկտիվ բլոկի մոնտաժ 

 

Կաթսայի էլեմենտների մոնտաժման աշխատանքներն ավարտելուց 
հետո կաթսայի արտաքին մակերեսը պատվում է ազբեստե և մետաղյա 
թիթեղներով (մեծ կաթսաների մոտ` որմնապատում), այնուհետև կա-
տարվում է ծխականալի մոնտաժ, որի օգնությամբ կաթսան միացվում է 
ծխնելույզի հետ: Ծխականալը մոնտաժվում է սովորական աղյուսով: Այն 
կարող է անցկացվել ինչպես գետնի վրայով, այնպես էլ` տակով: Այնու-
հետև կատարվում են ծխնելույզի մոնտաժման աշխատանքները:  

Ծխնելույզների մոնտաժ: Փոքր և միջին հզորությամբ կաթսայական 
տեղակայանքներում հիմնականում օգտագործվում են պողպատյա 
ծխնելույզներ: Ծխնելույզների մոնտաժը կատարվում է հետևյալ մեթոդ-
ներից որևէ մեկով. 

-բլոկային-ամբողջական, 
-երկարացմամբ,  
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-հենարանային հոդակապի շուրջը պտույտով: 
Պողպատյա ծխնելույզի լիովին հավաքման մոնտաժը բլոկային-ամ-

բողջական եղանակով պատկերված է նկարում. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ.11-6 : Պողպատյա ծխնելույզի մոնտաժման սխեման սլաքավոր ամբար-
ձիչով. а-խողովակը կապվում է ամբարձիչին գլխամասից` մեկ ամբարձիչով 
մոնտաժելու համար, б-կապվում է ամբարձիչին խողովակի մեջտեղում ցածր 

մասից` մեկ ամբարձիչով մոնտաժելու համար, в-երկու ամբարձիչներով 
մոնտաժման սխեմա: 1-ամբարձիչ, 2-ծխնելույզ, 3-խողովակաշարիչ, 4-հակա-
բեռիկ, 5-քաշովի ճոպան, 6-փգիչ, 7-խողովակի հիմքը, 8-քարշապարան, 9-

ամբարձիչի կեռիկ, 10-մոնտաժային կցախողովակ` ներքին գազամուղի 
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11-2. ԿԱԹՍԱՅԱՏՆԵՐԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ 

 

Կաթսայատների գազային սարքավորումներից են գազայրիչները, 
գազատարները, ներանցման հանգույցը, փակող-կարգավորող արմա-
տուրան և ավտոմատիկան: Ջեռուցման կաթսաները միացվում են ցածր 
կամ միջին ճնշման գազային ցանցին:  

Գազային ցանցից մինչև կաթսայատուն առաջին փականի մոնտաժ-
ման տեղը կոչվում է ներանցման մաս: Այն պետք է լինի լուսավորված և 
մատչելի` աշխատելու և սպասարկման համար:  

Գազատարները կառույցի ներսում տեղադրվում են բաց տեղերում և 
պետք է ունենան նվազագույն թվով եռակցումային կցվածքներ: Չի կա-
րելի դրանք տեղակայել ագրեսիվ հեղուկների և գազերի հնարավոր ազ-
դեցության տեղերում: Ճյուղավորման մասերում դրվում է առնվազն 2 
անջատիչ հարմարանք: Արմատուրան տեղադրվում է շահագործման, 
զննման և նորոգման համար մատչելի տեղում:  

Տեխնոլոգիական փաստաթղթերը հիմք են ծառայում մոնտաժային աշ-
խատանքների համար: Դրանց են վերաբերում գծագրերը, նախահաշիվը և 
նյութերի մասնագիրը: Աշխատանքի ընթացքում նախագծից շեղվելը հա-
մաձայնեցնում են նախագծային կազմակերպության հետ:  

Գազային սարքավորումները, նյութերը և արմատուրան պետք է հա-
մապատասխանեն նախագծին, իսկ որակը հաստատվում է սերտիֆիկա-
տով կամ տվյալ սարքավորման անձնագրով:  

Սարքերը պետք է նախօրոք ուսումնասիրվեն, ստուգվեն ապակիները, 
կապարակնիքները, անձնագրերը և շահագործման հրահանգները:  

Փակիչ արմատուրան նախապես փորձարկում են ըստ ամրության (0,1 
ՄՊա ճնշման օդով) և ըստ քիփության (2000 մմ ջ ս ճնշման օդով): Չա-
փիչ-հսկիչ սարքերը պետք է տեղակայվեն ամեն մի կաթսայից առաջ` 
չափելու համար գազի ճնշումը, օդի ճնշումը և հնոցում նոսրացումը:  

Գազատարների և արմատուրայի միացման տեղերը պետք է թեքված 
չլինեն: Սարքերը, սարքավորումները և գազատարները պետք է լավ ամ-
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րացվեն բարձակներով և կախիչներով` ըստ նախագծով տրված տե-
ղերի: Գազատարի հեռավորությունը պատից տրվում է նախագծով:  

Մոնտաժման աշխատանքները սկսվում են նախագծի ուսումնասիրու-
մից: Մոնտաժողները պետք է իմանան անվտանգության տեխնիկայի կա-
նոնները: Մինչև մոնտաժի սկսելը կազմվում է աշխատանքի կատարման 
օրացուցային պլան, կոմլեկտավորվում են սարքավորումները և նյութերը, 
օբյեկտը նախապատրաստվում է մոնտաժման, հավաքվում և մոնտաժ-
վում են գազային սարքավորումները, փորձարկվում և հանձնվում շահա-
գործման: Մոնտաժման ընթացքում պահվում է մատյան, որտեղ գրվում 
են փակ աշխատանքները (փորձարկում, մեկուսացում և այլն): 

 
11-3. ԳԱԶԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԿԵՏԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺ 

 
ԳԿԿ-երը ծառայում են գազի ճնշումն իջեցնելու և այն առաջարկվող 

մակարդակի վրա պահելու համար (§4-2):  
ԳԿԿ-ի և ԳԿՏ-ի տեղադրման պայմանները պետք է համապատաս-

խանեն գազամատակարարման ներքին և արտաքին սարքավորումների 
նախագծմանը վերաբերող ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության 
ՀՀՇՆ ΙV-12.03.01-04-ի պահանջներին:  

Չի թույլատրվում ԳԿԿ տեղադրումը բնակելի և հասարակական նշա-
նակության շենքերի, մանկական, բուժական և կրթական հաստատու-
թյունների տարածքներում, ինչպես նաև այդ շենքների մեջ կառուցված 
ջեռուցման կաթսայատներում:  

ԳԿԿ-երը պետք է տեղադրվեն գազատարի ներանցման անմիջական 
հարևանությամբ այնպես, որ չստեղծեն խոչընդոտներ հիմնական տեխ-
նոլոգիական սարքավորումների շահագործման և նորոգման ժամանակ:  

ԳԿԿ-երում և ԳԿՏ-երում գազատարները, սենքերը և սարքավորում-
ները պետք է դասավորվեն այնպես, որ ապահովվի դրանց սպասարկ-
ման և նորոգման մատչելիությունը:  

ԳԿԿ-ի սարքավորումները և գազամուղները մոնտաժվում են մասնա-
գիտացված շինմոնտաժային կազմակերպության միջոցով: Մոնտաժա-
յին աշխատանքները կատարվում են որոշակի հերթականությամբ. 
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-ըստ նախագծերի ընտրվում են սարքավորումները և արմատուրաները, 
-կատարվում է տեխնոլոգիական քարտի մշակում բնական չափերով` 

ըստ հանգույցների, 
-էլեկտրաեռակցվող հանգույցների, դետալների նախապատրաստու-

մը ԳԿԿ-ի շենքի մեջ մոնտաժելու, 
-գազամուղների եռակցման աշխատանքների կատարում, 
-հավաքված գազամուղի փորձարկում, 
-պատրաստի հանգույցների և դետալների տեղափոխում օբյեկտ` մոն-

տաժման:  
Նշված աշխատանքներից հետո կատարվում է բոլոր հանգույցների և 

դետալների հավաքում:  
ԳԿԿ-ի մոնտաժն իր մեջ ներառում է առանձին հանգույցների, սարքե-

րի և սարքավորումների մոնտաժը (նկ-12, 13 և 14):  
Ճնշման կարգավորիչի մոնտաժ: Մոնտաժումից առաջ անհրաժեշտ 

է ստուգել տեղափոխման վնասվածքները: Մոնտաժը, թողարկումն ու 
շահագործումը, ինչպես նաև տեխսպասարկումը պետք է տեղի ունենա 
մասնագիտացված ձեռնարկությունների կողմից:  

Վնասվածքներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ուշադրություն 
դարձնել միացվող գծի և սարքավորումների մաքրությանը:  

Ճնշման կարգավորիչի մոնտաժային դիրքը 
-Հորիզոնական գազամուղների վրա կարգավորիչը տեղակայվում է 

ուղղահայաց դիրքով, 
-ուղղահայաց գազամուղների վրա կարգավորիչը տեղակայվում է հո-

րիզոնական դիրքով:  
Հարկավոր է մոնտաժն իրականացնել համապատասխան չափի 

պնդօղակի դարձակով: Միշտ պետք է բռնել միացվող կցախողովակից` 
հակառակ ուղղությամբ: Մոնտաժը պետք է կատարել առանց ուժի 
կիրառման` հաշվի առնելով ուղղությունը: 

Մոնտաժման ժամանակ ճնշման կարգավորիչի իրանի վրա նշված 
ուղղորդ սլաքը ( )պետք է համընկնի գազի շարժման ուղղությանը: 
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Ճնշման կարգավորիչը չպետք է կպչի պատից, այն պետք է ունենա 
20 մմ նվազագույն հեռավորություն: 

Հիմնականում ճնշման կարգավորիչից առաջ տեղակայվում է ապա-
հովիչ փակիչ կափույրը, իսկ ճնշման կարգավորիչից հետո` ապահովիչ 
արտանետման կափույրը: 

Ապահովիչ արտանետման կափույրի մոնտաժ: Մոնտաժից առաջ 
հարկավոր է անպայման մաքրել խողովակագիծը (արտափչվող սեղմ-
ված օդով)` մեխանիկական մասնիկներից և կեղտոտվածությունից: 

Արգելվում է իրականացնել մոնտաժ` օգտագործելով փականի խողո-
վակը որպես լծակ: Չի կարելի թույլ տալ բեռնվածություն փականի իրա-
նի վրա:  

Գազի հոսքի ուղղությունը պետք է համընկնի փականի իրանի վրա 
նշված սլաքի ուղղության հետ: 

Այն տեղում, որտեղ փականի իրանը միանում է խողովակագծին, պա-
րուրակի քփացման համար թույլատրվում է օգտագործել հատուկ ֆտո-
րոպլաստից ժապավեն, կամ էլ նմանօրինակ քփացնող նյութ: Կցաշուր-
թային միացումը կատարում են օգտագործելով ներդիր` միջին կոշտու-
թյամբ ռետինից:  

Փականի կափարիչն ունի շնչող անցքի փակիչ: Նորմալ աշխատանքի 
ժամանակ անցքը պետք է մնա բաց:  

Ապահովիչ արտանետման կափույրները կարելի է տեղակայել ինչպես 
հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց գազամուղների վրա:  

Գազային զտիչի մոնտաժ: Մոնտաժից առաջ պետք է մաքրել տրման 
խողովակագիծը կեղտոտվածությունից և մեխանիկական մասնիկներից: 
Գազի հոսքի ուղղությունը պետք է համընկնի իրանի վրա նշված սլաքի 
ուղղության հետ:  

Զտիչի մոնտաժը հնարավոր է ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղ-
ղահայաց ուղղությամբ:  

Զտիչի կցաշուրթային միացման քփացման համար թույլատրվում է 
օգտագործել քփացման օղակ` ըստ ԳՕՍՏ 9833-ի կամ ներդիր` ըստ 
ԳՕՍՏ 15180-ի:  

Գազային զտիչը տեղակայվում է ԳԿԿ-ի մուտքի մասում:  
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ԳԿԿ-երի սարքավորումներից են նաև մանոմետրերը, որոնք տեղա-
կայվում են ԳԿԿ-ի մուտքում և ելքում, ինչպես նաև ծախսաչափերը, 
որոնք տեղակայվում են ԳԿԿ-ի ելքում: 

 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 
 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա) Մոնտաժային աշխատանքների դեպքում ինչպիսի՞ վերամբարձիչ-

ներ են օգտագործվում: 
բ) Ինչպե՞ս են դասակարգվում սլաքավոր ամբարձիչներն ըստ բեռ-

նունակության: 
գ) Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում կաթսայի էկրանային մակերևույթ-

ները: 
դ) Ծխնելույզների մոնտաժման ինչպիսի՞ մեթոդներ կան: 
ե) Որո՞նք են կաթսայի գազային սարքավորումները: 
զ) Ինչու՞մն է կայանում ԳԿԿ-ի դերը: 
է) Ինչպիսի՞ հերթականությամբ է կատարվում ԳԿԿ-ի մոնտաժման 

աշխատանքները: 
ը) Ինչպիսի՞ն է ճնշման կարգավորիչի մոնտաժման դիրքը: 
թ) Ո՞ր սարքով է իրականացվում ճնշման կարգավորիչի մոնտաժը: 
ժ) Ապահովիչ արտանետիչ կափույրը գազամուղին միացնելիս ինչպի-

սի՞ միացում է կիրառվում: 
 

2. Թեստային աշխատանք 
ա) Կաթսայատան չափիչ արմատուրան ըստ ամրության փորձարկվում է` 
◊ 0,5 ՄՊա ճնշմամբ օդով, 
◊ 0,1 ՄՊա ճնշմամբ օդով, 
◊ 0,1 Պա ճնշմամբ օդով: 
բ) Կաթսայատան չափիչ արմատուրան ըստ քիփության փորձարկվում է` 

◊ 2000 մմ ջ ս ճնշմամբ օդով, 
◊ 3000 մմ ջ ս ճնշմամբ օդով. 
◊1000 մմ ջ ս ճնշմամբ օդով: 
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գ)Գազային զտիչը տեղակայվում է` 
◊ ԳԿԿ-ի ելքի մասում, 
◊ ԳԿԿ-ի մուտքի մասում,  
◊ ԳԿԿ-ից դուրս: 
դ)Գազային զտիչը մոնտաժվում է` 
◊ հորիզոնական ուղղությամբ,  
◊ ուղղահայաց ուղղությամբ, 
◊ ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց ուղղությամբ: 
  

ե)Ճնշման կարգավորիչը տեղակայվում է` 
◊ միայն ուղղահայաց դիրքով, 
◊ միայն հորիզոնական դիրքով, 
◊ երկու դիրքերով էլ կարելի է: 

 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ №1 

 

Դյուրավառ գազերի բոցավառելիության սահմանները 
t = 20°С և Р = 760 մմ սնդ.սյ դեպքում 

 
 

Գազ Գազի պարունակությունն օդի մեջ, %
Ստորին սահմանը Վերին սահմանը 

Մեթան 5,0 15,0
Էթան 3,2 12,5
Պրոպան 2,3 9,5
Պրոպիլեն 2,2 9,7
ն-Բութան 1,5 8,4
Իզոբութան 1,8 8,4
Բուտիլեն 1,7 9,0
Պենտան 1,4 7,8
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ №2 

Շենքի պատի վրայով անցկացված գազատարի և կապի 
շինությունների ու լարային հաղորդակցման միջև նվազագույն 

հեռավորությունները,մ 
 

№ Հաղորդակցման տեսակը Զուգահեռ 
անցկացում 

Փոխ- 
հատում 

1 Արտաքին պատի մեկուսիչներ, որոնց վրա ամրաց-
նում են հեռախոսակապի աբոնենտային ներանցման 
կամ լարային հաղորդակցման գծերը 

 
0,5 

 
- 

2 Հեռախոսակապի կամ լարային հաղորդակցման մա-
լուխները, որոնք անցկացված են շենքի արտաքին 
պատով 

 
0.5 

 
0,005 

3 Մալուխային կցորդիչ, որը գտնվում է շենքի ներքին 
կամ արտաքին պատին 

 
0,5 

 
- 

4 Շենքի ներսում գտնվող կապի և լարային հաղոր-
դակցման գծային սարքավորումները 

 
0,5 

 
- 

5 Շենքի ներսում պատերով կամ ակոսներով անցկաց-
րած հեռախոսային ցանցի կամ լարային հաղորդակց-
ման մալուխները/լարերը/ 

 
0,1 

 
0,05 

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ №3 
ԳԿԿ-ի ընդհանուր տեսքը. 
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