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«Ջեռուցման կաթսաներ» ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է 
2915 «Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարերի տեխ-
նիկական շահագործում» նախնական մասնագիտական կրթության (ար-
հեստագործական) «Գազային սարքավորումների շահագործման և նո-
րոգման փականագործ» որակավորում ստացող սովորողների համար:  

Այս ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել ինչպես համապատասխան 
բաժինների սովորողների, գազի տնտեսության աշխատողների, գազաս-
պառողների, այնպես էլ բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են տեղե-
կություններ ունենալ կենցաղային, կոմունալ-կենցաղային կազմակերպու-
թյունների և արդյունաբերական գազային սարքավորումների (գազօջախ-
ների, ջեռոցային պահարանների, ջեռուցման վառարանների, ջեռուցման 
կաթսաների, ջրատաքացման կաթսաների, արտադրական կաթսաների 
ու վառարանների, կերակրի պատրաստման կաթսաների ու հացաթխման 
փռերի), նրանց գազամատակարարման համակարգերի, դրանցում օգ-
տագործվող այրիչների և այլ օժանդակ սարքերի վերաբերյալ:  
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

«Ջեռուցման կաթսաներ» ուսումնական ձեռնարկը բաղկացած է 2 մա-
սից. առաջին մասը ներառում է «Կենցաղային գազային սարքավորում-
ներ» բաժինը, իսկ երկրորդ մասը` «Կոմունալ-կենցաղային կազմակեր-
պությունների և արդյունաբերական ձեռնարկությունների գազասարքա-
վորումներ» բաժինը:  

Ձեռնարկի առաջին մասը բաղկացած է 6 տեսական գլուխներից և յու-
րաքանչյուր գլխին համապատասխանող գործնական մասից` հարցեր, 
առաջադրանքներ, լաբորատոր աշխատանքներ ու թեստեր, որոնց միջո-
ցով սովորողներին հնարավորություն է տրվում ամրապնդելու թեմային 
վերաբերող իրենց գիտելիքները:  

Այս մասն ընդգրկում է կենցաղում օգտագործվող գազային սարքերի 
մասին տեղեկություններ. ներբնակարանային գազօջախների ու ջեռոցա-
յին պահարանների, ջեռուցման կաթսաների ու ջրատաքացման կաթսա-
ների, ջեռուցման վառարանների ու գազային կոնվեկտորների, ինչպես 
նաև նրանց կառուցվածքների, բնութագրերի, տեղակայման ու շահա-
գործման պայմանների վերաբերյալ:  

Ձեռնարկի առաջին մասում տեղ են գտել նաև գազամատակարարի 
ու գազասպառող բաժանորդի իրավունքների ու պարտավորությունների, 
ինչպես նաև գազահաշվիչների ու գազային ազդանշանիչ սարքերի վե-
րաբերյալ տեղեկություններ: 

Ձեռնարկի երկրորդ մասը բաղկացած է 5 տեսական գլուխներից և 
գործնական աշխատանքներից:  

Այս մասն ընդգրկում է գազամատակարարման համակարգերի սխե-
մաներն ու սարքավորումները, կոմունալ-կենցաղային կազմակերպու-
թյունների և արտադրական գազասարքավորումների` արտադրական 
կաթսաների ու վառարանների, գազօջախային տաքացուցիչների ու կե-
րակրի պատրաստման կաթսաների, հրուշակեղենի և հացի թխման 
փռերի գազի սնման համակարգը, դրանցում օգտագործվող այրիչների 
տեսակները, գազամատակարարման համակարգում օգտագործվող մե-
տաղյա և ոչ մետաղյա խողովակների միացման եղանակներն ու օժան-
դակ մասերը:  

Ձեռնարկի երկրորդ մասում տեղ են գտել նաև հեղուկացված ու սեղմ-
ված գազերի ստացման, մատակարարման և անվտանգ շահագործման 
մասին տեղեկությունները: 
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Աշխարհում այսօր կիրառվում են ջեռուցման տարատեսակ տեխնոլո-
գիաներ: Տարբեր երկրներ, ելնելով իրենց առանձնահատկություններից, 
կիրառում են կենտրոնացված կամ անհատական բնակարանային, իսկ 
շատ հաճախ նաև՝ խառը ջեռուցման լուծումներ: Այդ բոլոր տեխնոլոգիա-
ներն ունեն անվտանգության, հարմարավետության և մատչելիության 
տարբեր աստիճաններ: Ներկայումս Հայաստանի բնակչության մի 
ստվար մաս օգտվում է փայտի, հեղուկ վառելիքի կամ գազի այրման հա-
մար նախատեսված ինքնաշեն վառարաններից կամ այլ էժանագին սար-
քերից, որոնք կարող են վտանգի աղբյուր լինել ոչ միայն տվյալ բնա-
կարանի, այլև բազմաբնակարան շենքի այլ բնակիչների համար: Իսկ եթե 
հաշվի առնենք նաև վնասակար նյութերի արտանետումը ոչ արդյունա-
վետ այրման հետևանքով և անտառահատումը, ապա պարզ կդառնա, թե 
այդ սարքերն ինչպիսի անդառնալի վնաս են հասցնում բնությանը: 

Բնական գազով աշխատող բարձր արտադրողական համակարգերի 
կամ սարքերի (կաթսայատան համակարգեր, անհատական բնակա-
րանային կաթսաներ կամ ջեռուցման վառարաններ) տեղակայման հե-
տևանքով ջեռուցումը դառնում է՝  

ա) համեմատաբար ավելի մաքուր. սարքերը հնարավորություն են 
տալիս կատարել համեմատաբար լրիվ այրում, ինչի հետևանքով արտա-
նետումներում գրեթե բացակայում են վնասակար նյութերը,  

բ) արդյունավետ. տեղակայվող գազի սարքավորումներն ունեն բա-
վա-կանին բարձր արդյունավետություն, այսինքն՝ նույն քանակի ջերմու-
թյուն ստանալու համար ավելի քիչ վառելիք են սպառում, 

գ) ապահով. տեղակայվող գազի սարքավորումները համալրված են 
անվտանգության ավտոմատ համակարգերով, որոնց շնորհիվ դրանք 
դառնում են շահագործման համար ապահով, 

դ ) մատչելի. բնական գազով ջեռուցումը 2-4 անգամ ավելի էժան է 
մյուս վառելիքների համեմատ: 

Հաշվի առնելով սարքավորման տեսակը` ժամանակակից ջեռուցման 
տեխնոլոգիաների օգտակար գործողության գործակիցը տատանվում է 
70-94 տոկոսի սահմաններում: Ընդ որում, անհատական սարքերի ՕԳԳ-
ն, որպես կանոն, ավելի ցածր է, քան կոլեկտիվ լուծումներով ջեռուցման 
համակարգերինը: 
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ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ 
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԳԱԶԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 

 
ԳԼՈՒԽ 1 

 

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԳԱԶԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՄՓՈՓ 
ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1-1. ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԳԱԶԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ 

 
Կենցաղային գազային սարքը կենցաղի օգտագործման համար նա-

խատեսված սարք է, որտեղ գազի այրմամբ առաջացած ջերմային էներ-
գիան օգտագործվում է սարքի նշանակությամբ նախատեսված կեն-
ցաղային կարիքների համար:  

Բնակելի և հասարակական շենքերում գազն օգտագործվում է ջեռուցման, 
տաք ջրամատակարարման և կերակրի պատրաստման համար: Այս 
նպատակով կենցաղում և հասարակական շենքերում հիմնականում 
օգտվում են ջեռուցման կաթսաներից, ջրատաքացուցիչներից, գազ-
օջախներից և ջեռոցային պահարաններից:  

Կենցաղային գազային սարքավորումների աշխատանքը բնութագր-
վում է ջերմատեխնիկական, շահագործման, հիգենիկ և տեխնոլոգիա-
կան որոշակի ցուցանիշներով:  

Ջերմատեխնիկական բնութագիրն իրենից ներկայացնում է` 
ա)սարքի ջերմային բեռնվածությունը, որը թվապես հավասար է միա-

վոր ժամանակում այրվող գազի ծավալի(V) և նրա այրման ջերմության 
(Qս) արտադրյալին`  

Q=V · Qս 

բ)սարքի ջերմարտադրողականությունը կամ օգտակար ծախսված 
ջերմությունը: Գազօջախի այրիչի համար այն որոշվում է`  

Q=(Gամ · Cամ+Gջ · C ջ)(t2  t1) 
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գ)սարքի օգտակար գործողության գործակիցը, որն իրենից ներկա-
յացնում է ջերմարտադրողականության հարաբերությունը ջերմային 
բեռնվածությանը.  

η =  

Բանաձևերում` 
Q-ն սարքի ջերմային բեռնվածությունն է, կՎտ 
V-ն այրվող գազի ծավալն է, նմ3/ժամ, 
Q ս-ն գազի այրման ջերմությունն է, կջոուլ/նմ3 

Qօգ-ն սարքի ջերմարտադրողականությունն է, կՎտ, 
 Gամ, Gջ –ն համապատասխանաբար ամանի և ջրի զանգվածներն են, 

կգ  
 Cամ, Cջ –ն համապատասխանաբար ամանի և ջրի ջերմունակություն-

ներն են, կջոուլ/կգ.աստ., 
t 1, t 2 –ը ամանի և ջրի սկզբնական և վերջնական ջերմաստիճաններն 

են, °C: 
Անվանական է համարվում այն ջերմային բեռնվածությունը, որի դեպ-

քում սարքն աշխատում է ամենամեծ շահավետությամբ, այսինքն՝ գազի 
ամենափոքր քիմիական թերայրումով, ամենամեծ օ.գ.գ.-ով և ապահո-
վում է ըստ անձնագրային տվյալների նախատեսված ջերմարտադրողա-
կանություն:  

Սահմանային կամ առավելագույն ջերմային բեռնվածություն համար-
վում է այն բեռնվածությունը, որի դեպքում սարքի կոնստրուկտիվ մասե-
րում վտանգավոր ջերմային լարվածություններ չեն առաջանում, և միա-
ժամանակ ապահովվում է սարքի նորմալ օգտագործման հնարավորու-
թյունները:  

Կենցաղային գազային սարքերի համար առավելագույն ջերմային 
բեռնվածություն է համարվում այն սահմանային բեռնվածությունը, որը 
գերազանցում է անվանական բեռնվածությանը 15-20 % -ով:  

Սարքերի շահագործման բնութագրերն են`  
ա)այրիչի բոլոր հրանցքներում բոցի ակնթարթային տարածումը, 
բ)ջահի հավասար բարձրություն առանց դեղին լեզվակների, 
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գ)այրիչը կարգավորված վիճակում է ճնշման փոփոխության որոշակի 
սահմաններում (բնական գազերի դեպքում` 0,5-1,4, հեղուկ գազերի 
դեպքում 0,6-1,2 սահմաններում) պետք է ապահովվի գազի այրման կա-
յուն պրոցես առանց բոցի խզման և ներթափանցման երևույթի: Այրիչում 
գազի պատկերը, մյուս այրիչները (ջեռոցային պահարանի) միացնելիս 
կամ անջատելիս, պետք է մնա անփոփոխ:  

Սարքերի հիգիենիկ բնութագրերը կարևորագույն մեծություններից 
են: Գազային սարքերի հիգիենիկ պահանջարկն արտահայտված է 
այրման արգասիքներում ածխածնի օքսիդի (CO) քանակով: Ըստ գործող 
ԳՕՍՏ-ի՝ ածխածնի օքսիդի պարունակությունը գազօջախի և ջեռոցային 
պահարանի այրիչներից ստացված այրման արգասիքներում չպետք է 
գերազանցի 0,03%-ից, գազային ջրատաքացուցիչների մոտ 0,05-ից, 
իսկ բնակելի շենքերի խոհանոցներում, լոգանքի սենյակներում` 0,002 
մգ/լ (կամ 0,00016%):  

Տեխնոլոգիական բնութագիրն իրենից ներկայացնում է սարքավոր-
ման առանձին մասերի աշխատանքի ռեժիմի որոշակի պահանջներ: 
Այսպես, ջեռոցային պահարանների համար տեխնոլոգիական բնութա-
գիրը պահարանի ներքին ծավալի հավասարաչափ տաքացումն է մինչև 
285 °C` 25 րոպեի ընթացքում, իսկ գազային ջրատաքացուցիչների հա-
մար նշված ժամանակամիջոցում տրված ռեժիմին հասնելն է և նախա-
տեսված սահմաններում ջրի ջերմաստիճանի կարգավորման հնարա-
վորությունը:  

 
1-2. ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԳԱԶԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ 

ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 

Կենցաղային գազային սարքերն ըստ այրման համար անհրաժեշտ 
օդի մատուցման և և ծխագազերի հեռացման համակարգերի, ստորա-
բաժանվում են` 

Ա(Α) տեսակի. դրանք այն սարքերն են, որոնք այրման համար ան-
հրաժեշտ օդը վերցնում են այն սենքի ներսից, որտեղ տեղադրված են, և 
ծխագազերը չեն հեռացվում` տարածվում են նույն սենքի ներսում, 
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Բ(В) տեսակի. դրանք այն սարքերն են, որոնք այրման համար ան-
հրաժեշտ օդը վերցնում են սենքի ներսից, իսկ ծխագազերը հեռացվում 
են մթնոլորտ, 

Ց(C) տեսակի. սարքեր, որոնք այրման համար անհրաժեշտ օդը վերց-
նում են դրսից (մթնոլորտային օդ) և ծխագազերը հեռացվում են դուրս: 
Դրանք փակ, հերմետիկ այրման խցով գազի սարքերն են, որոնք հիմ-
նականում կիրառում են բնակարանային ջերմամատակարարման հա-
մակարգերում:  

Դ(D) տեսակի. ծխագազերի արհեստական հեռացմամբ ջրատաքա-
ցուցիչներ` առանց ծխաքարշի:  

Կենցաղային գազային սարքերը պետք է այնպես նախագծված լինեն, 
որպեսզի բնականոն շահագործման պայմաններում դրանց աշխատան-
քը վտանգ չներկայացնի մարդու կյանքին, առողջությանը, գույքին, ինչ-
պես նաև շրջակա միջավայրին: Նրանք պարտադիր պետք է ունենան 
գազի բնականոն այրումն ապահովող, գազի մուտքը գազայրիչ արգելա-
փակող ավտոմատիկայով հագեցված սարքեր: 

Կենցաղային գազային սարքերում օգտագործվող նյութերը պետք է 
համապատասխանեն շահագործման տեխնիկական, քիմիական և ջերմ-
աստիճանային պայմաններին, որոնց բնութագրերը և դրանց վրա հնա-
րավոր ազդեցության վնասակար հետևանքների բացակայությունը 
պետք է երաշխավորվեն արտադրողի կամ մատակարարի կողմից: 

Կենցաղային գազային սարքերի` սննդամթերքի և սանիտարական 
նպատակներով օգտագործվող ջրի հետ շփվող բաղկացուցիչ մասերի 
նյութերը չպետք է ազդեն սննդամթերքի անվտանգության ապահովման 
պահանջների և հիգիենիկ նորմերի վրա: 

 

 

 

 



 
 

10 
 

1-3. ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԳԱԶԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱԿՆՇՈՒՄԸ ԵՎ 
ՊԱՅՄԱՆԱՆՇԱՆՆԵՐԸ 

 

Կենցաղային գազային սարքերը պետք է ունենան հետևյալ տեղե-
կատվությամբ մականշվածք. 

ա)արտադրող կազմակերպության անվանումը կամ ապրանքային 
նշանը (առկայության դեպքում), գտնվելու վայրը,  

բ)գազի սարքերի պայմանական նշանագիրը, տիպը կամ մակնիշը, 
գ)գազի տեսակը (բնական կամ հեղուկ), որով աշխատելու համար 

նախատեսված է տվյալ գազային սարքը, 
դ)գազի ճնշման անվանական մեծությունը` պասկալներով (Պա), 
ե)գազի սարքեր արտադրող կազմակերպության թողարկվող գազի 

սարքի համարակալման համակարգով նախատեսված հերթական հա-
մարը, 

զ)արտադրության տարեթիվը և ամիսը: 
Մակնշումը պետք է կատարված լինի գազի սարքի տեղակայված 

վիճակում տեսանելի և այնպիսի եղանակով, որով կապահովի դրա պահ-
պանումը` գազի սարքի ծառայության ժամկետի ամբողջ ընթացքում: 

Գազի սարքերի տրանսպորտային մակնշումը պետք է իրականացնել 
«ԳՕՍՏ 14192» ստանդարտին համապատասխան, և պետք է մակնշված 
լինեն «Զգույշ, փխրուն է», «Վերև», «Պաշտպանել խոնավությունից» 
վարվելակարգային նշանները:  

Գազի սարքի էլեկտրական մասի մակնշումը պետք է պարունակի 
առնվազն հետևյալ տեղեկույթները. անվանական լարումը, հաճախակա-
նությունը և մատակարարման (սնման) բնույթի պայմանանշանը, էլեկտ-
րական անվանական հզորությունը (վատտերով կամ կիլովատտերով), 
եթե բարձր է 25 Վ-ից, համապատասխան հալուն ներդիր ապահովիչի 
անվանական հոսանքը (ամպերներով), պայմանանշանը՝ խոնավության 
նկատմամբ պաշտպանության նշանի համար, եթե կիրառելի է: 
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Պայմանանշանները պետք է կիրառել հետևյալ կերպ. 

Վ վոլտ 
Ա ամպեր 
Հց հերց 
Վտ վատտ 
կՎտ կիլովատտ 
Ֆ ֆարադ 
Լ լիտր 
կգ կիլոգրամ 
ժ ժամ 
ր րոպե 
վ վայրկյան 
~ փոփոխական հոսանք 
Գազի սարքի բոլոր մշակված, բայց չլաքապատված արտաքին մասե-

րը և խողովակապտուտակների (շտուցերներ) ծայրերի պարուրակները 
պետք է լինեն կոնսերվացված` «ԳՕՍՏ 9.014» ստանդարտին համապա-
տասխան: Խողովակապտուտակի անցքը պետք է պաշտպանված լինի 
կեղտոտումից: 

Մինչև տրանսպորտային տարայում տեղադրելը` յուրաքանչյուր գազի 
սարք և դրանց լրակազմի մասերը պետք է փաթեթավորված լինեն երկ-
շերտ փաթեթավորման թղթով` դրա պահպանումն ապահովելու համար: 
Յուրաքանչյուր գազի սարք պետք է համալրված լինի տեխնիկական և 
շահագործման հրահանգով: Արտադրողը, մատակարարը, կամ նրա 
լիազոր ներկայացուցիչը պետք է ապահովի ՀՀ իրացվող, ՀՀ արտադր-
վող և ներմուծվող գազի սարքերի մասին տեղեկատվության տրամա-
դրումը և շահագործման փաստաթղթի տեքստը` հայերենով: 
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1-4. ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԳԱԶԻ ՍԱՐՔԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ ԵՎ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 

Գազի սարքերը պետք է նախագծված լինեն այնպես, որպեսզի շահա-
գործման նորմալ պայմաններում չառաջանան դրանց անվտանգության 
վրա ազդող անկայունության ու վթարային իրավիճակներ և ձևափոխ-
ման հնարավորություններ: 

Գազի սարքերը պետք է կառուցված լինեն այնպես, որպեսզի` 
ա) հրդեհի պայմաններում բացառվի պայթյունի հնարավորությունը, 
բ) կանխվի հոսանքահարման հնարավորությունը, 
գ) հսկող կամ կարգավորող սարքերի վթարը չհանգեցնի անվտան-

գությանն սպառնացող իրավիճակի, 
դ) այրման համար ներթափանցող օդի քանակը չգերազանցի կայուն 

այրում ապահովելու համար անհրաժեշտ օդի քանակը, 
ե) տեղի չունենա գազի արտահոսքեր, 
զ) բոցավառման կամ բոցի մարման դեպքում գազի հոսակորուստ-

ները լինեն նվազագույն, որպեսզի կանխարգելվի գազի սարքերի ներ-
սում չայրված գազերի կուտակումը:  

Գազի սարքերը պետք է կառուցված լինեն այնպես, որպեսզի նորմալ 
շահագործման պայմաններում`  

ա) բոցավառումն ու կրկնակի բոցավառումը լինեն առանց ճայթյուն-
ների և հանդարտ, 

բ) բոցը լինի կայուն, և այրման արգասիքները չպարունակեն մարդու 
կյանքի և առողջության համար վնասակար նյութերի վտանգավոր կոն-
ցենտրացիաներ, 

գ) տեղի չունենա այրման արգասիքների պատահական ներթափան-
ցում սենք: 

Արտադրվող և ներմուծվող բոլոր գազի սարքերը պետք է ապահով-
ված լինեն տեղակայման և շահագործման հրահանգով, որը պետք է 
պարունակի գազի սարքի տեղակայման, շահագործման և սպասարկ-
ման համար բոլոր անհրաժեշտ վարվելակարգերը, ինչպես նաև ունե-
նան անհրաժեշտ ցուցումներ` գազի սարքի անվտանգ շահագործումն 
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ապահովելու համար: Շահագործման տեխնիկական հրահանգներում 
պետք է նշվեն`  

ա) օգտագործվող գազի տեսակը, 
բ) գազի ճնշումը, 
գ) այրման համար անհրաժեշտ օդի քանակը և օդի մատուցման եղա-

նակը, 
դ) այրման արգասիքների հեռացման եղանակը: 
Շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն անվտանգ օգ-

տագործման համար անհրաժեշտ տեղեկատվություն, հատկապես` շա-
հագործման ցանկացած սահմանափակումների վրա շահագործող ան-
ձանց ուշադրությունը սևեռելու մասով: 

 
1-5. ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԳԱԶԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐԻ  

ԳԱԶԱՍՊԱՌՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ 
 

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 ջեռուց-
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ման համար: Նշված կարիքների համար գազը ծախսվում է տարբեր թվով 
միավորների կողմից, որը կախված է գազաֆիկացման գործակցից, ինչ-
պես նաև ջեռուցման և տաք ջրամատակարարման աստիճանից:  

Ջերմության ծախսը կերակուր պատրաստելու համար (բնակարանում 
տեղադրված է գազօջախ)`  

Q1 = k1 · q1 կՋոուլ/տարի մարդ, 
Ջերմության ծախսը կերակուր պատրաստելու և տաք ջրամատակա-

րարման համար (բնակարանում տեղադրված է գազօջախ և ջրատա-
քացուցիչ)`  

Q2 = k2 · q2 կՋոուլ/տարի մարդ, 
Ջերմության ծախսը կերակուր պատրաստելու, տաք ջրամատակա-

րարման և ջեռուցման համար (բնակարանում տեղադրված են գազօջախ 
և երկկոնտուր ջեռուցման կաթսա)`  

Q3 = k3 · q3 կՋոուլ/տարի մարդ, 
որտեղ` k1-ը գազօջախներից օգտվող բնակարանների գազիֆիկաց-

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

ների գազաֆիկացման գործակիցն է, 
 k3-ը գազօջախներից և ջեռուցման կաթսաներից օգտվող բնակա-

րանների գազաֆիկացման գործակիցն է: Նրանց արժեքները վերցված 
են տեղեկատուներից և համապատասխանաբար հավասար են` 0.2, 0.4 
և 0.8:  

q1, q2, q3-ը համապատասխան նպատակի համար մեկ միավորին 
ընկնող ջերմության քանակն է/աղյուսակ 1/  

Տարեկան գազային ծախսը կլինի`  
Vi տարի = Qi / Qստ , նմ3/տարի մ. 

որտեղ Qստ -ը գազաֆիկացման համար օգտագործվող գազի այրման 
ջերմությունն է, կՋոուլ/նմ3 : 

ժամային ծախսը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`  
vժամ = Vտարի / n,  

որտեղ n-ը օգտագործման ժամերի թիվն է: 
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Աղյուսակ 1-1 
 

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 

Կերակրի պատրաստում, 
տաք ջրամատակարարում 
և ջեռուցում 

մարդ/տարի 8790 2100 

 
1-6. ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԵՎ ԳԱԶԱՍՊԱՌՈՂ ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ 

ՄԻՋԵՎ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 
 Ըստ ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի №21 որոշման 3-րդ մասի` 

անվտանգության հիմնական պահանջներն են. 
3.1. Գազի ներտնային համակարգի (սկսած մուտքային փականից) 

անվտանգ շահագործման համար պատասխանատվություն է կրում Բա-
ժանորդը: 

Գազի ներտնային համակարգի սպասարկումը և նորոգումը կատար-
վում է Բաժանորդի հաշվին համապատասխան որակավորման հավաս-
տագիր ունեցող անձի (կազմակերպության) կողմից, պայմանագրային 
հիմունքներով: 

3.2. Գազի ներտնային համակարգից օգտվելու անվտանգության 
տեխնիկայի կանոնների և գազասարքերի ամբողջական պահպանման 
համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատվու-
թյուն է կրում Բաժանորդը, այդ թվում` 

● գազատար խողովակներին ապօրինի միացումներ կատարելու, 
● գազահաշվիչի հանգույցի ամբողջականությունը խախտելու, 
● նախագծով նախատեսված գազի սարքավորումները տեղափոխել-

ու կամ լրացուցիչ սարքավորումներ ինքնակամ միացնելու, 
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● գազիֆիկացման նախագծով չնախատեսված, ինքնաշեն, ոչ գոր-
ծարանային արտադրության, ՀՀ պետստանդարտի կողմից չարտոնա-
գրված սարքերից (այդ թվում ջեռուցման) օգտվելու, 

● չարտոնագրված կազմակերպության կամ ֆիզիկական անձի 
միջոցով Բաժանորդի պատասխանատվության տակ գտնվող ներտնա-
յին գազահամակարգը նորոգելու, ինչպես նաև տեխնիկական սպա-
սարկման և այլ աշխատանքների կատարելու, 

● ծխաօդատար ուղիների, այդ թվում թիթեղյա խողովակներով միա-
ցումների տեխնիկական ստուգման ժամկետանց ակտով և (կամ) ան-
սարք վիճակում շահագործելու համար: 

3.3. Գազամատակարարման և (կամ) գազի ներտնային համակար-
գում գազի արտահոսքի հայտնաբերման կամ վթարների դեպքերում 
դադարեցնել գազի սպառումը, չօգտվել բաց կրակից և անհապաղ տե-
ղեկացնել գազի վթարային ծառայությանը: 

3.4. Գազասարքերից օգտվելուց առաջ ստուգել ծխաօդատար ուղինե-
րի աշխատանքը, անսարքություն հայտնաբերելու դեպքում չօգտվել գա-
զասարքերից և անհապաղ դիմել տարածքային կամավոր հրշեջ ընկե-
րություն: 

4. Մինչ գազամատակարարման իրականացումը (գազամատակա-
րարման վերականգնումը) Մատակարարի ներկայացուցչի կողմից 
ստուգվել է գազի ներտնային համակարգի համապատասխանությունը 
տեխնիկական պայմաններին, նախագծին և անվտանգության կանոննե-
րին: Թերություններ և խախտումներ չեն հայտնաբերվել: 
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ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Մատակարարի և Բաժանորդի փոխհարաբերությունները կարգավոր-
վում են պայմանագրով, բնական գազից օգտվելու կանոններով (ԳՕԿ), 
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրեն-
քով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով: 

Ա. ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎՈՒՄ Է. 
 Ապահովել Բաժանորդի հուսալի գազամատակարարումը տեխնի-

կական նորմերին և ստանդարտներին համապատասխանող որակի և 
անհրաժեշտ քանակի բնական գազով: 
 Ապահովել գազահաշվիչի ցուցմունքների տեսանելիությունը: 
 Բաժանորդին ծանոթացնել Կողմերի` ԳՕԿ-ով սահմանված գազա-

մատակարարման պայմաններին և պատասխանատվությանը, նրա հետ 
անցկացնել կենցաղում բնական գազից օգտվելու անվտանգության կա-
նոնների սկզբնական և պարբերական հրահանգավորում (հավելված N 
1): 
 Գազամատակարարման դադարեցման դեպքում սահմանված 

կարգով նախապես այդ մասին զգուշացնել Բաժանորդին:  
 Ընդհատված գազամատակարարման վերականգնման դեպքում 

լրատվության և (կամ) այլ միջոցներով Բաժանորդին զգուշացնել գազա-
մատակարարման սկսման ճշգրիտ ժամանակի մասին: 

Բ. ԲԱԺԱՆՈՐԴԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐՎՈՒՄ Է. 
 Վճարել յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում փաստացի սպառած 

գազի դիմաց պայմանագրով սահմանված կարգով: 
 Առանց Մատակարարի թույլտվության և ստուգման չփոխարինել 

նախագծով և ընդունման ակտով նախատեսված գազասպառիչ սարքե-
րը, չտեղադրել նոր սարքեր, ինքնակամ միացումներ ներտնային համա-
կարգին: 
 Չկատարել միացումներ գազամատակարարման համակարգին 

(գազահաշվիչից առաջ): 
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 Ներտնային գազասարքավորումներից և (կամ) գազի խողովակնե-
րից գազի արտահոսք հայտնաբերելու դեպքում անմիջապես դադարեց-
նել գազի օգտագործումը և հայտնել գազի վթարային ծառայություն: 

Գ. ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՀՐԱՀԱՆԳԱՎՈՐՄԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ. 
- առանց հսկողության չթողնել աշխատող գազասարքերը, 
- չկատարել գազատար խողովակների ապօրենի միացումներ, 
- չկատարել գազի սարքավորումների ինքնակամ տեղափոխումներ, 
- չօգտվել ինքնաշեն գազօգտագործող սարքավորումներից, 
- տան գազի արտահոսքի կամ վթարի դեպքում դադարեցնել գազի 

սպառումը, չօգտվել բաց կրակից, փակել բոլոր սարքավորումների մուտ-
քի փականները, օդափոխել շինությունը, չմիացնել և չանջատել էլեկտ-
րասարքերը և շտապ տեղեկացնել գազի վթարային ծառայություն (ոչ 
գազավորված սենքից), 

-կազմակերպված ծխահեռացմամբ գազի սարքավորումներից օգտվե-
լուց առաջ ստուգել ծխատար ուղիների քարշի առկայությունը. անսար-
քության դեպքում չօգտվել սարքերից և անհապաղ դիմել մատակարա-
րին (կամ սպասարկում իրականացնող ծառայությանը), 

-բնակարանի ջեռուցման կամ սպիտակեղենի չորացման համար 
չօգտվել գազօջախներից, 

-չթույլատրել օգտվել գազասարքից մանկահասակ երեխաներին և 
իրենց գործողություններին չտիրապետող մարդկանց: 

 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

1. Ստուգիչ հարցեր. 
ա) Որո՞նք են կենցաղային գազային սարքերը: 
բ) Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում սարքի ՕԳԳ-ն: 
գ) Քանի՞ տեսակ են լինում կենցաղային գազային սարքերն ըստ այր-

ման համար անհրաժեշտ օդի մատուցման և ծխագազերի հեռացման 
համակարգի: 

դ) Ի՞նչ նպատակների համար են օգտագործվում կենցաղային գազա-
յին սարքերը: 

ե) Ի՞նչ նպատակ ունի բաժանորդի հրահանգավորումը: 
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զ) Ովքե՞ր իրավունք չունեն օգտվելու գազասարքերից: 
2. Թեստեր 
ա) CO-ի պարունակությունը չպետք է գերազանցի. 
●գազօջախի և ջեռոցային պահարանի այրիչներից ստացված այր-

ման արգասիքներում` 
-0,3 %-ից, 
-0,003 %-ից, 
-3 %-ից: 
●գազային ջրատաքացուցիչների շահագործումից ստացված այրման 

արգասիքներում` 
-0,005 %-ից, 
-0,05 %-ից, 
-5 %-ից: 
բ)Գազի սարքերը պետք է կառուցված լինեն այնպես, որպեսզի նոր-

մալ շահագործման պայմաններում` 
-բոցը լինի անկայուն, 
-բոցը լինի կայուն, 
-տեղի ունենա այրման արգասիքների ներթափանցում սենք: 
գ)Շահագործման տեխնիկական հրահանգներում պետք է նշվեն` 
-այրման արգասիքների բաղադրությունը, 
-այրման արգասիքների հեռացման եղանակը, 
-այրվող գազի բաղադրությունը:  
3. Լրացնել բաց թողնված արտահայտությունները /բաժանորդ 

կամ մատակարար/. 
 

___________________պետք է ապահովի գազահաշվիչի ցուցմունքների 
տեսանելիությունը: 

_______________պետք է ապահովի հուսալի գազամատակարարումը: 
__________________պետք է վճարի սպառած գազի դիմաց: 
______________չպետք է կատարի միացումներ գազահաշվիչից առաջ:  
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ԳԼՈՒԽ 2 

ԳԱԶՕՋԱԽՆԵՐ ԵՎ ՋԵՌՈՑԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐ 
 

2-1. ԳԱԶՕՋԱԽՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
 

Ոչ մի խոհանոց չենք կարող պատկերացնել առանց գազօջախի, որով-
հետև նրա վրա են պատրաստվում ամենատարբեր սննդամթերքներ: Գազ-
օջախների ավելի մեծ պահանջարկ կա, քան էլեկտրական սալիկների, քա-
նի որ գազօջախի վրա սնունդն ավելի արագ է պատրաստվում: Գազօջախ-
ները կարող են լինել և՛ ջեռոցային պահարանների հետ միասին, և՛ առանց 
դրանց (կասկարներ): Նկ. 2-1 և 2-2-ում բերված են գազօջախի եփման մա-
կերեսի և ջեռոցային պահարանի արտաքին տեսքը: 

Գազօջախի գազատար խողովակները և դրա վրա դրված փականնե-
րը պետք է լինեն հերմետիկ: Սարքավորման ստուգողական փորձարկու-
մը ըստ հերմետիկության կատարվում է 5000 Պա ճնշման տակ օդի մի-
ջոցով: Սարքավորման գազային տրակտի հերմետիկությունը համար-
վում է բավարար, եթե 5 րոպեի ընթացքում ճնշման անկումը չի գերա-
զանցում 100Պա-ից: Հերմետիկության փորձարկումը թույլատրվում է 
կատարել 10000 Պա ճնշման տակ՝ 1 րոպե տևողությամբ: Ճնշման ան-
կումն այս դեպքում չի գերազանցում 40Պա-ից:  

Գազօջախները դասակարգվում են` 
- բարձր կարգի «а», 
- բարձր կարգի «б» 
- առաջին կարգի «а» 
- առաջին կարգի «б» 
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Նկ. 2-1: Գազօջախի եփման մակերեսը 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.2-2: Ջեռոցային պահարան 
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Բարձր կարգի «а» տիպի գազօջախներն ունեն ծրագրային հարմա-
րանք, ջեռոցային պահարանի այրիչի աշխատանքի միացման ջերմա-
կարգավորիչ, անջատող փական և այրիչի էլեկտրական վառիչ, օջախ-
ներից մեկն ունի մեծ ջերմարտադրողականություն, ջեռոցային պահա-
րանը լուսավորվում է և ունի էլեկտրաբանեցման պտտվող շամփուրներ 
իրենց այրիչներով:  

Բարձր կարգի «б» տիպն ունի ավտոմատ այրման հարմարանք, փա-
կան-անջատիչ, ջեռոցային այրիչի ջերմակարգավորիչ: Առաջին կարգի 
«а» գազօջախների համար նախատեսված է ջեռոցային պահարանի 
ջերմաչափ, օջախների բոլոր այրիչներն արվում են նորմալ ջերմարտա-
դրողականությամբ` 7000 կջ/ժ, ջեռոցային պահարանի ծավալն է 50 դմ3: 
Առաջին կարգի «б» տիպի գազօջախները կարող են ունենալ մինչև 35 
դմ3 ծավալի ջեռոցային պահարան: 

Գազօջախները պետք է աշխատեն բնական գազով` 1960 Պա անվա-
նական ճնշմամբ, կամ հեղուկ գազով` 2940 Պա անվանական ճնշմամբ: 

Աղյուսակ 1-ում բերված է ռուսական արտադրությամբ «Дарина SGM 
001B» մակնիշի գազօջախի տեխնիկական բնութագիրը. 

 
 

Աղյուսակ 2-1 

№ Տեխնիկական բնութագիրը Նշանակությունը 
1. Չափերը 50 × 50 × 85 սմ
2. Սեղանի այրիչների հզորու-

թյունը 
1.9, 2.3, 2.3, 1.9 կՎտ

3. Ջեռոցային պահարանի ծա-
վալը 

50լ

4. Կշիռը 44կգ
5. Գույնը սպիտակ կամ շագանակագույն 
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2-2. ԳԱԶՕՋԱԽՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Ցանկացած գազօջախի հիմնական տարրը համարվում է գազային 
այրիչը. սարք, որտեղ տեղի է ունենում օդի և այրվող գազի խառնումը: 
Խառնուրդի բոցավառումը տեղի է ունենում այրիչի ելքում: Հիմնական 
պարամետրերն են.  

ա)ածխածնի օքսիդի պարունակությունը չոր, չնոսրացված այրման 
արգասիքներում` էտալոնային գազի համար` 625մգ/մ3, կամ ոչ ավելի 
0,05%` ըստ ծավալի, և ոչ լրիվ այրման սահմանային գազի համար` հա-
մապատասխանաբար 1250մգ/մ3, 0,01%,  

բ)ազոտի օքսիդի պարունակությունն այրման արգասիքներում ` ոչ 
ավելի, քան 200 մգ/մ3:  

Գազօջախները կարող են կահավորված լինել նաև հետևյալ տիպի ջե-
ռոցային պահարաններով. Էլեկտրական, գազային և խառը (համակց-
ված): Փորձագետները գտնում են, որ հավասարաչափ տաքացում իրա-
կանացվում է միայն էլեկտրական ջեռոցային պահարաններում` կահա-
վորված էլեկտրագրիլով: Սակայն նման ջեռոցային պահարաններով 
կազմված գազօջախները օգտագործում են մեծ քանակությամբ էլեկտ-
րական էներգիա, իսկ դա միանշանակ ազդում է բնակարանի լարման 
ծանրաբեռնվածության վրա:  

Շահագործման և անվտանգության նպատակներով գազօջախների 
կառուցվածքը պետք է նախատեսի հետևյալ լրացուցիչ հարմարանքները. 

ա)ջեռոցի լուսավորման հարմարանք, 
բ)գազօջախի հորիզոնական դիրքի կարգավորման հարմարանք, 
գ)ջեռոցի այրիչի բոցի հսկման ապահովիչ հարմարանք, 
դ)ջեռոցի դռնակի հրակայուն ապակի: 
Գազի հաղորդակցուղիների կիպացման նպատակով օգտագործվող 

նյութերը պետք է լինեն գազադիմացկուն: 
Գազօջախի իրանը պետք է լինի կոշտ: 500Ն մեծությամբ հորիզոնա-

կան ներգործությամբ ուժի ազդեցությունը գազօջախի վերին մակերևույ-
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թին պետք է առաջացնի 2.5 մմ-ից ոչ ավելի առաձգական ձևափոխում 
(դեֆորմացիա): 

Գազօջախի բաղկացուցիչ մասերը, այդ թվում` նաև կիպացնող նյու-
թերը, որոնք գազօջախի շահագործման ընթացքում ենթարկվում են ջեր-
մային, քիմիական և մեխանիկական ազդեցությունների, պետք է պատ-
րաստված լինեն այնպիսի նյութերից (կամ ունենան ծածկույթներ, պատ-
վածքներ), որոնք դիմացկուն են այդ ազդեցությունների նկատմամբ: 

Սպիտակ սիլիկատային էմալների փայլունության գործակիցը պետք է 
լինի 80 %-ից ոչ պակաս: Լաքաքսուկային պատվածքների հարակցու-
թյունը և գունավոր գեղազարդային դեկորատիվ պատվածքները պետք է 
համապատասխանեն ընդունված տարբերակով հաստատված պատ-
վածքի օրինակին (նմուշին): 

Գազօջախներն ունեն շատ երկար շահագործման ժամկետ. մոտ 50 
տարի: 

 
 

2-3. ԳԱԶՕՋԱԽՆԵՐԻ ԵՎ ՋԵՌՈՑԱՅԻՆ ՊԱՀԱՐԱՆՆԵՐԻ 
ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

 

1)Գազօջախների տեղակայման պայմանները: Բնակելի շենքերում 
գազօջախները տեղադրվում են օդանցքով կամ բացվող փեղկով պա-
տուհան և օդափոխության անցուղի ու 2,2մ-ից ոչ պակաս բարձրություն 
ունեցող խոհանոցում:  

Խոհանոցի ծավալը պետք է լինի առնվազն`  
_ չորս այրիչով գազօջախի դեպքում – 15մ3, 
_ երեք այրիչով գազօջախի դեպքում – 12մ3, 
_ երկու այրիչով գազօջախի դեպքում – 8մ3: 
Դուռը պետք է բացվի դեպի դուրս, դռան ներքևի մասում ունենա 

ցածր կամ դռան ու հատակի միջև ոչ պակաս 0,02մ2 (200սմ2) կենդանի 
կտրվածքով բացվածք՝ օդի ներհոսքը խոհանոց ապահովելու համար:  

Գյուղերում գոյություն ունեցող միաբնակարան տներում, որոնք չունեն 
առանձնացված խոհանոց, թույլատրվում է բնակելի շենքում տեղադրել 
գազօջախ, եթե`  
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_ դրանց բարձրությունը ոչ պակաս է, քան 2,2մետր, 
_ ունենա լուսամուտ օդանցքով (բացվող փեղկով), 
_ ունենա արտահոս օդափոխության անցուղի, 
_ ունենա դռան ներքին մասում ցանց, կամ դռան ու հատակի միջև 

բացակ ոչ պակաս` 0,02 մ2 կենդանի կտրվածքով:  
Սենքի ծավալը պետք է լինի երկու անգամ ավել, իսկ արտահոս օդա-

փոխության անցուղու առկայությունը պարտադիր է: 
Ժամանակակից գազօջախների տեղակայումը պետք է ապահովի բո-

լոր հանգույցների հերմետիկությունը: Առանց հմտությունների, ոչ մաս-
նագիտացված մոնտաժը կարող է հանգեցնել գույքի և կյանքի տհաճ հե-
տևանքների:  

Փայտյա, չսվաղված պատերով խոհանոցներում գազօջախներ տեղա-
դրելիս անհրաժեշտ է գազօջախի տեղադրման մասը մեկուսացնել աս-
բեստյա ֆաներայով կամ ասբեստյա 3 մմ հաստության թերթով: Մեկու-
սացման ենթակա մակերեսը պետք է սկսել հատակից. այն պետք է 
դուրս գա գազօջախի կողերից 10-ական սմ և ունենա գազօջախի սեղա-
նից 80սմ-ից ոչ պակաս բարձրություն: Գազօջախի և դիմացի պատի մի-
ջև պետք է լինի 1մ-ից ոչ պակաս տարածություն` անցում: 

2) Ջեռոցային պահարանների տեղակայման պայմանները: Ոչ մի 
ժամանակակից խոհանոց չի կարելի պատկերացնել առանց ջեռոցային 
պահարանի, որտեղ պատրաստվում են տարատեսակ ուտեստներ և 
թխվացքեղեն: Ջեռոցային պահարանները կարող են տեղակայվել և´ 
գազօջախի հետ, և´ առանձին: Գազային ջեռոցային պահարանները, 
թերևս զիջում են էլեկտրականին, սակայն, կարող են լինել հարմար և 
օգտակար:  

Վերցնենք Bosch HG N22H350 մակնիշի ջեռոցային պահարանի օրի-
նակը: Այն ունի արծաթագույն իրան և նվազագույն քանակով կարգա-
վորման մաս: Այս տիպի ջեռոցային պահարանը կարող է տեղակայվել 
ինչպես խոհանոցի պահարանի մեջ (ներկառուցված ջեռոց)` առանց 
գազօջախի, այնպես էլ պահարանի վրա:  

Նրա հիմնական բնութագրերն են. 60 լիտր ծավալ, 2600 Վտ այրիչ-
ների հզորություն, դռան վրա ունի եռաշերտ ապակի, ունի ժամաչափ 
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(таймер),մեխանիկական կարգավորում` երկու պտտովի միացուցիչնե-
րով: Դրա կառուցվածքային չափերն են` 59,2(Բ)×59,7(Լ)×55(Խ):  

Հիմնական առանձնահատկություններն են. 
-պատրաստման բազմազանությունը, 
-կարող են աշխատել ինչպես գազամատակարարմամբ, այնպես էլ 

բալոնային գազով, 
-միաժամանակ կարող են օգտագործվել երկու տարաները` շնորհիվ 

ջեռոցի հավասարաչափ տաքացման, 
-ներքին պատերը արծնապատված են, ինչը նպաստում է հեշտ մաքր-

վելուն, 
-ունի հուսալի պաշտպանություն. եռաշերտ ապակին պահպանում է 

այրվածքից` հպման դեպքում: Նման կառուցվածքը պակասեցնում է ջեր-
մային կորուստները դեպի միջավայր: 

 

 
2-4. ԳԱԶՕՋԱԽԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, 

ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 
 

Եթե այրիչի բոցը դեղնակարմրագույն է և ծխացող, ապա`  
_ խափանման պատճառը առաջնային օդի (գազի հետ ներծծված) 

քանակը անբավարար է կամ բացակայում է, 
_ ծայրափողակի անցքը շատ մեծ է, պետք է փոքրացնել այն կամ փո-

խել, ապա կանոնավորել օդի քանակը մինչև բոցի գույնը դառնա բաց 
կապույտ-մանուշակագույն, բարձրությունը ոչ ավելի` 2-2,5սմ,  

_ օդի և գազի խառնման խողովակը կեղտոտ է. պետք է կոշտ խողո-
վակով մաքրել այրիչը, ծայրափողակի մաքրումը կատարել սրածայր 
փայտով: 

Եթե բոցը շատ կարճ է, աղմկում է, ձգտում է անջատվել այրիչից, 
ուրեմն գազի ճնշումը բարձր է կամ առաջնային օդը մատուցվում է ավե-
լորդ քանակով. պետք է պակասեցնել առաջնային օդի քանակը: Իսկ 
եթե բոցը դառնա ծխացող, պետք է պակասեցնել գազի քանակը, կամ 
փոխել ծայրափողակի կտրվածքը:  
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Եթե բոցի լեզվակները անհավասարաչափ են և և բոցով բռնված է 
այրիչի մի կողմը, միայն դա նշանակում է, որ այրիչի գլխարկը կեղտոտ-
ված է, կամ այրիչը դրված է թեք. պետք է խոզանակով մաքրել այրիչի 
անցքերը, ներսի կողմից մաքրել այրիչի իրանը, և այրիչը տեղակայել 
ճիշտ համակենտրոն: 

Եթե այրիչի բոցը բաբախող է, դա նշանակում է, որ գազատար ցան-
ցում կոնդենսատ (հեղուկ) է կուտակված. պետք է այն հեռացնել:  

Եթե այրիչի բոցը շատ թույլ է և ցածր, նշանակում է` 
_ գազի ճնշումը խողովակաշարում ընկել է, 
_ գազատար ցանցում խցանում կա, 
_ փականի անցքերը կեղտոտվել են քսուքով, 
_ այրիչի ծայրափողակը կեղտոտ է. պետք է վերացնել նշված թերու-

թյունները: 
Եթե այրիչի փականը բացելիս գազի հոսք չկա, նշանակում է, որ այ-

րիչի անցքը կեղտակալված է. պետք է փակել փականը, հանել այրիչը և 
սրածայր փայտիկով մաքրել ֆարսունկայի անցքը: 

Եթե այրիչի փականն աշխատում է դժվարությամբ, դա հետևանք է 
քսայուղի անբավարարությանը կամ բացակայությանը, կարող է նաև 
փականի պնդօղակը շատ ձգված լինի, պետք է փակել փականը և յուղել 
խցանը, ստուգել նաև պնդօղակի ձգվածությունը:  

Գազօջախների ճնշումը, բնական գազով աշխատելու դեպքում, պետք 
է լինի 0,02մթն.-200մմ.ջ.ս-1960Պա, իսկ հեղուկ գազի դեպքում` 
0,029մթն-290մմ.ջ.ս-2940Պա: Գազօջախի մոտ գազի նվազագույն ճըն-
շումը պետք է լինի 130մմ.ջ.ս: Գազօջախի ջեռոցի այրիչները միացված 
լինելու դեպքում գազօջախի սեղանի այրիչները պետք է աշխատեն 
առանց բոցի պոկումների ու ցատկերի: Բոցի պատկերը փոխվում է ջե-
ռոցի վատ ջերմամեկուսացման հետևանքով:  

Բնական գազի դեպքում փողրակի դուրս եկող անցքի տրամագիծը 
պետք է լինի 1,2 մմ, իսկ հեղուկ գազի համար` 0,6-0,8մմ: 

Գազօջախի փականն ունի հետևյալ կառուցվածքը, 
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Նկ.2-3: Գազօջախի խցանային փականի կառուցվածքը. 1-բռնիչ, 2-մխո-

ցակոթ, 3-պարուրաձողիկ, 4-գազամուղ, 5-կոնուսաձև խցան, 6-փականի իրան, 
7-գազօջախի պատ, 8-պնդօղակ, 9-պարուրակ, 10-խուփ, 11-այրիչի իրան: 

 

 

 

Գազօջախի խցանային փականների քսայուղման տեխնոլոգիան 

Աշխատանքը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է նախ`  
-փակել գազօջախի իջանցիկ խողովակի վրա տեղադրված խցանային 

փականը, 
-անջատել ջեռոցային պահարանի էլեկտրական լուսավորությունը և 

էլեկտրավառիչ ունեցող գազօջախները` էլեկտրական ցանցից, 
-այրիչներից որևէ մեկի միջոցով այրել իջանցիկ խողովակից մինչև 

այրիչ եղած ամբողջ գազը, 
-հանել բանվորական սեղանի մետաղական ցանցը և կափարիչը, 
-հանել գազօջախի վերևի այրիչները, 
-հանել բանվորական սեղանը և բաշխիչ վահանակը: 
Նախապատրաստական աշխատանքները վերջացնելուց հետո հար-

կավոր է`  
-հետպտուտակել այրիչի խցանային փականի զսպանակով պտտաձո-

ղը և խցանը սևեռող պտուտակը, 
-հանել պտտաձողը, զսպանակը փականի խցանի հետ միասին, 
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-բամբակե կտորով մաքրել փականի խցանը և իրանի ներքին մա-
կերևույթը` հին քսուքից, 

-քսայուղել փականի խցանը քսուքի բարակ շերտով, 
-տեղադրել խցանն իրանում և մի քանի անգամ պտտել, 
-հանել և մաքրել փականի անցումային անցքերը քսուքից, 
-տեղադրել խցանը, զսպանակը, ձողը և սևեռել պտուտակով, 
-նույն հաջորդականությամբ քսայուղել գազօջախի մնացած 

փականները, 
-բացել գազօջախի իջուցիկ խողովակի վրա տեղադրված խցանային 

փականը, 
-ստուգել օճառափրփուրի կամ համապատասխան սարքի միջոցով 

փականների, ինչպես նաև կոլեկտորի հետ դրանց միացման հան-
գույցների հերմետիկությունը, 

-կատարել գազօջախի հավաքում: 
 

 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա) Ո՞րն է գազօջախի հիմնական տարրը: 
 բ) Որքա՞ն է գազօջախների առավելագույն շահագործման ժամկետը: 
գ) Որքա՞ն պետք է լինի խոհանոցի ծավալը գազօջախ օգտագործելու 

դեպքում: 
դ) Ինչի՞ն կարող է հանգեցնել քսայուղի անբավարար լինելը: 
ե) Գազօջախի վերանորոգման կամ քսայուղման ժամանակ ո՞րն է 

գործողությունների առաջին քայլը: 
զ) Որքա՞ն պետք է լինի գազօջախի մոտ գազի նվազագույն ճնշումը: 
 
2. Թեստեր 
ա)Գազօջախի ստուգողական փորձարկումը կատարվում է օդի մի-

ջոցով` 
-2500 Պա ճնշման տակ, 
-3000 Պա ճնշման տակ, 
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-3500 Պա ճնշման տակ: 
բ)Գազօջախները բնական գազով աշխատելու դեպքում ճնշումը 

պետք է լինի` 
-0,2 մթն, 
-0,02 մթն, 
-0,04 մթն: 
գ)Գազօջախները հեղուկ գազով աշխատելու դեպքում ճնշումը պետք է լինի` 
-0,35 մթն, 
-0,40 մթն, 
-0,029 մթն: 
դ) Գազօջախների շահագործման ժամանակ այրման արգասիքներում 

ազոտի պարունակությունը պետք է լինի` 
-350 մգ/մ3, 
-280 մգ/մ3, 
-200 մգ/մ3: 
ե)Գազօջախը պետք է տեղադրել խոհանոցում, որը կունենա` 
-2 մ-ից ոչ պակաս բարձրություն, 
-2,2 մ-ից ոչ պակաս բարձրություն, 
-2,8 մ-ից ոչ պակաս բարձրություն:  
զ) Եթե գազօջախի այրիչի բոցը շատ կարճ է, ուրեմն`  
-գազը մատուցվում է փոքր ճնշմամբ, 
-առաջնային օդը մատուցվում է ավելցուկով, 
-առաջնային օդը մատուցվում է անբավարար: 
է) Եթե այրիչի բոցը դեղնակարմրագույն է, ուրեմն` 
-առաջնային օդի քանակությունն անբավարար է, 
-առաջնային օդի քանակն ավելցուկով է, 
-առաջնային օդի քանակը բավարար է:  
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ԳԼՈՒԽ 3 
ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐ 

 

3-1. ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ՈՒ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ 

 

Ջեռուցման կաթսան փակ սարքավորում է` կազմված խողովակների 
համակարգից, որտեղ ջերմակիրն այրվող գազի ջերմության հաշվին 
տաքացվում է մինչև անհրաժեշտ ջերմաստիճան և ծառայում սպառող-
ներին` ապահովելով ջերմությամբ և (կամ) տաք ջրով: 

Ջեռուցման կաթսաների հիմնական տեխնիկական պարամետրերն են. 
- անվանական հզորությունը, 
- օգտակար գործողության գործակիցը, 
- ջերմակրի ջերմաստիճանի աշխատանքային տիրույթը,  
- ջերմակրի աշխատանքային ճնշումը, 
- կաթսայի հիդրավլիկ դիմադրությունը: 
Ջեռուցման գազային կաթսաներն աշխատում են բնական գազով, 

կամ, ըստ նախագծի` հեղուկ գազով: 
Գազային կաթսաներն ամենատարածվածն են ամբողջ աշխարհում, 

քանի որ գազն այսօր ամենամատչելի և ամենամաքուր վառելիքն է:  
Ըստ տեղադրման վայրի՝ տարբերվում են 2 տեսակի կաթսաներ. պա-

տի և հատակի: Հատակի գազային կաթսաներ ևս լինում են 2 տեսակ. 
մթնոլորտային այրիչներով և հարկադրական այրիչներով: Մթնոլորտա-
յին այրիչներով գազային կաթսաներն ունեն պարզ դիզայն և էժան են, 
աշխատում են հանդարտ, անաղմուկ: Հարկադրական այրիչներով կաթ-
սաներն ապահովում են մեծ ՕԳԳ և ավելի թանկ են: Նրանք աշխատում 
են ինչպես գազով, այնպես էլ հեղուկ վառելիքով:  

Պատի գազային կաթսաները շատ հավաք են, և, ըստ այդմ` փոքր 
հզորությամբ (30կվտ): Սակայն նրանք ունեն մեծ ՕԳԳ: Պատի ջեռուց-
ման կաթսաները լինում են` բնական քարշով, որը կապված է բաց այր-
ման խցի հետ(նկ.3-3ա), ինչպես նաև այրման արգասիքների հարկա-
դրական հեռացմամբ, ինչը կապված է փակ այրման խցի հետ (նկ.3-3բ):  

 



 
 

32 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Նկ.3-3: ա)Բաց այրման խցով կաթսայի սխեմա,  
բ)Փակ այրման խցով կաթսայի սխեմա 

 

Գազային կաթսաները բաժանվում են 2 տեսակի.  
- միակոնտուր գազային կաթսաներ, 
- երկկոնտուր գազային կաթսաներ: 
Միակոնտուր գազային կաթսաները նախատեսված են միայն տա-

րածքի ջեռուցման համար, իսկ երկոնտուրները, բացի ջեռուցումից, 
ապահովում են նաև տաք ջրամատակարարում:  

 
 

3-2. ԵՐԿԿՈՆՏՈՒՐ ԳԱԶԱՅԻՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ 
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Երկկոնտուր գազային կաթսաներն առաջնային տեղ են զբաղեցնում 
գազային կաթսաների շուկայում: Շնորհիվ իրենց կազմում եղող ջեր-
մափոխանակիչների, նրանք կատարում են երկու դերն էլ (ջեռուցում և 
տաք ջրամատակարարում): Երկկոնտուր գազային կաթսաների հզորու-
թյան միջակայքը կազմում է 12-35 կՎտ: Ջրի տաքացման ընթացքում ոչ 
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մի բանով չեն զիջում գազային ջրատաքացուցիչներին (колонка) հարմա-
րավետությամբ, ինչպես նաև տաք ջրի պատրաստման արագությամբ ու 
ծավալով: Երկկոնտուր գազային կաթսաների արտադրողականությունն 
ըստ տաք ջրի արտադրման կազմում է րոպեում 8-12լ: 

Նրանց առավելություններն են. 
- գազի խնայողական ծախս, 
- կոմպակտ չափեր և ոչ մեծ կշիռ, 
- կաթսայի առանց աղմուկ աշխատանք, 
- կաթսայի բազմաթիվ օգտագործման տարբերակներ` շնորհիվ հզո-

րության լայն միջակայքի, 
- կարելի է տեղակայել ցանկացած պատի: 
- կաթսան համակցված է բոլոր սարքավորումների հետ, որոնք նա-

խատեսված են ջեռուցման համակարգի անկախ աշխատանքի համար 
(շրջանառու պոմպ, ընդարձակիչ բաք, անվտանգության համակարգը, 
էլեկտրոնային կառավարման շիթ), 

- տաք ջրի բարձր հարմարավետություն` շնորհիվ երկրորդային ջեր-
մափոխանակչի: 

Նրանց թերություններն են. 
- միաժամանակ չեն կարող կատարել 2 գլխավոր խնդիրները: Երկ-

կոնտուր կաթսան չի կարող միաժամանակ տաք ջուր մատակարարել 
կենցաղային կարիքների համար և ջեռուցման համակարգի համար, 

- տաքացման սկզբում ջրի կորուստը. ջրի տաքացման համար ան-
հրաժեշտ է 30-60 վրկ, 

- սահմանափակում՝ ըստ տաք ջրի պատրաստման. կենցաղային 
նպատակների համար տաք ջուր երկկոնտուր կաթսան պատրաստում է 
հոսքային ռեժիմով` առանց հնարավորության նրա հետագա պահեստա-
վորման:  
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3-3. ԳԱԶԱՅԻՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
 

Գազային կաթսաների ամենաորոշիչ բնութագրող մեծությունը նրա 
հզորությունն է, որը որոշվում է` ելնելով շինարարական կառույցի ջեր-
մային կորուստներից: Բնակարանի (տան) ջերմային կորուստների հաշ-
վարկը պետք է կատարվի մասնագետների կողմից` ելնելով նախագծ-
ման յուրահատկություններից: Սակայն այդ պարամետրի մոտավոր գնա-
հատման համար կարելի է օգտվել հետևյալ բանաձևից. 

Q = k · V · ∆Т 
որտեղ` Q-ն ջերմային կորուստներն են, կկալ/ժ, 
V-ն տվյալ կառույցի ծավալն է (երկարություն×լայնություն×բարձրու-

թյուն), որտեղ իրականացվելու է ջեռուցում, մ3, 
∆Т-ն առավելագույն ջերմաստիճանային տարբերությունն է` շենքի 

ներսի և ձմեռային ժամանակաշրջանում արտաքին միջավայրի միջև, °C, 
k-ն շինարարական կոնստրուկցիաների ջերմափոխության գործա-

կիցն է. 
k = 3....4 – փայտյա շինությունների համար, 
k = 2....3 – մեկ շերտով աղյուսից պատերի համար, 
k = 1....2 – երկու շերտով աղյուսից պատերի համար, 
k = 0,6....1 – տուֆաշեն հաստ, տաք պատերի համար:  
Հաշվարկի օրինակ. Շենքի ծավալն է` V = 10մ × 10մ × 3մ = 300մ3, 
∆Т = (Тներք – Тարտ) = 20 – (–30) = 50 °C,  
ջերմափոխանցման գործակիցը` k = 2 (պատը մեկ աղյուսե շերտ է), 
ջերմության կորուստները կլինեն`  
Q = 2 × 300 × 50 = 30000կկալ/ժ = 35 կՎտ (1 կՎտ = 860 կկալ/ժ):  
Սա էլ կլինի կաթսայի անհրաժեշտ նվազագույն հզորությունը:  
Եթե պլանավորված է օգտագործել երկկոնտուր կաթսա, ուրեմն նրա 

հզորությունը պետք է մեծացվի 10-40 %: Ավելացման չափը կապված է 
տաք ջրի ծախսի քանակության հետ: 

Կաթսայի հզորության վրա ազդող գործոններն են. 
- ամենից առաջ սեզոնային բեռնվածությունը. սպառղների գազի 

ծախսի ավելացման պատճառով աշխատանքային ճնշումը ցանցում կա-
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րող է ընկնել և կաթսան չկարողանա ապահովել անձնագրում արձանա-
գրված պարամետրերը, 

- տրվող ջրի ուժեղ աղապարունակությունը (ջերմափոխանակիչների 
ներքին մակերևույթների նստվածք), 

- կաթսայի երկարատև շահագործումն առանց ընթացիկ մաքրման` 
ջերմափոխանակիչների ներքին մակերևույթների նստվածքներից և գա-
զի այրման կողմից արտաքին նստվածքներից. սովորաբար առաջին 
մաքրումը կատարվում է շահագործումից 3 տարի անց, 

- տաք ջրի հաճախակի օգտագործումը. անհրաժեշտ է իմանալ, որ 
կենցաղային նպատակով ջրի տաքացման ժամանակ վատնվում է կաթ-
սայի հզորության մինչև 85%-ը:  

Ջերմային կորուստների մոտավոր պատկերը ցույց է տրված նկար 
3.1-ում.  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

Նկ-3-1. Բնակարանի ջերմային կորուստների չափերը` %-երով: 
 

Աղյուսակ 3.1-ում բերված է գերմանական արտադրության երկկոն-
տուր գազային կաթսայի տեխնիկական բնութագիրը.  
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Աղյուսակ 3-1 

Գազային երկկոնտուր կաթսա BOSCH Gaz 3000 W ZW 24-2DH KE 
Ջերմային հզորությունը
Տաք ջուր 
Անվանական ջերմային հզորությունը, կՎտ 7,0-23,6 
Անվանական ջերմային բեռնվածությունը, կՎտ 8,4-26,5 
Ջեռուցում  
Անվանական ջերմային հզորությունը, կՎտ 8,0-23,6 
Անվանական ջերմային բեռնվածությունը, կՎտ 9,5-26,5 
Գազի օգտագործումը  

Բնական գազ, մ3/ժ 2,8 

Հեղուկացված գազ, կգ/ժ 2,1 

Գազի թույլատրելի ճնշումը  

Բնական գազ, Մբար 10-16 

Հեղուկացված գազ, Մբար 28-37 

Ջեռուցման համակարգը  

Ջերմաստիճանը ,°C 45-88 

Ջրի առավելագույն ճնշումը, բար 3 

Աշխատանքային նվազագույն ճնշումը, բար 0,2 

Կենցաղային նպատակով տաք ջրի արտադրում  

Ջերմաստիճանը, °C 40-60 

Ջրի առավելագույն ճնշումը, բար 10 

Ջրի նվազագույն ծախսը, լ/րոպե 1,8 

Տաք ջրի առավելագույն արտադրումը, լ/րոպե 8 

Ջրի նվազագույն աշխատանքային ճնշումը, բար 0,35 

Գաբարիտային չափսերը (բարձր.×լայն.×խոր.) 700×400×298 
Կշիռը (փաթեթավորված), կգ 30 

Լարումը, Վ 230 

Օգտագործվող հզորությունը, Վատ 90 
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3-4. ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՅԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ 
 

Գազային կաթսան մի ամբողջական բլոկ է` պատրաստ միացման: 
Երկկոնտուրանի գազային կաթսայի միացումը պետք է բավարարի 
հրդեհային անվտանգության և գազամատակարարման նորմատիվ 
փաստաթղթերի անվտանգության պահանջներին, որոնք ներառում են 
կառույցի ծավալը, չափերը և այլ պարամետրեր` գազային կաթսայի 
ճիշտ տեղադրման համար, ինչպես նաև սարքավորման ճիշտ տեղա-
դրումը: 

Կաթսայի մոնտաժումից հետո գազամատակարարող կազմակեր-
պությունը տալիս է թույլտվություն` ջեռուցման համակարգի շահագործ-
ման համար: Սարքավորման հետ պետք է տրամադրվի փաստաթղթերի 
փաթեթ, որը ներառում է սպասարկման պայմանագիր, շահագործման 
պայմանագիր և կաթսայի փաստաթղթերը:  

Գազային կաթսայի մասնագիտացված տեղակայումը երաշխավորում 
է նրա անվտանգ շահագործումը. անխափան տաք ջրամատակարա-
րումը և տան արդյունավետ ջեռուցումը: 

Գազային կաթսայի աշխատանքը կազմված է հետևյալ փուլերից.  
Նախ միացվում է ավտոմատիկան, որը ցուցադրում են որոշակի ռե-

ժիմում: Այն ոչ միայն միացնում կամ անջատում է կաթսան, այլ վերահս-
կում է ջերմակրի սահմանված պարամետրերը: Ջերմակիրը հիմնակա-
նում խողովակներով եկող ջուրն է, որն անցնում է ջերմափոխանակչի 
ներսը և տաքացվում գազային այրիչի կրակի հաշվին: Ջերմակրի խառ-
նումն իրականացվում է շրջանառու պոմպի միջոցով: Եթե ջերմակրի ինչ 
որ պարամետրեր փոփոխվեն ջեռուցման համակարգի շահագործման 
ընթացքում, ապա ավտոմատ համակարգը կամ անջատում է կաթսան, 
կամ միացնում է «ախտորոշումը», որը կկարգավորի բոլոր պարամետրե-
րը` մինչև տրվածը: Օրինակ, եթե ջրի ծավալը համակարգում պակասի` 
կապված տաքացման հետ, ավտոմատ համակարգը միացնում է սառը 
ջրի մատակարարման փականը: Եթե ջերմաստիճանը կտրուկ աճել է, 
գազի մատակարարումը նվազում է, և հակառակը, եթե ջերմաստիճանն 
իջել է, ուրեմն բարձրանում է գազի ճնշումը: 
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Նկ-3-2. Կաթսայի միացման սխեման. 
 
 

1. Երկկոնտուր գազի կաթսա` համալրված ամբողջ ավտոմատիկայի 
և պոմպերի հետ, 

2. գնդաձև փականներ, որոնք անջատում են կաթսան ջեռուցման 
համակարգից, 

3. գնդաձև փականներ` ջրամատակարարման համակարգի փակ-
ման համար, 

4. ծխագազերի հեռացման խողովակ, 
5. անվտանգության համակարգը (մանոմետր, ապահովիչ փական 3 

բար, ավտմատ օդահեռացման փական), 
6. կոպիտ ֆիլտր հետադարձ խողովակաշարի մաքրման համար, 
7. ընդարձակիչ բաք ջեռուցման համար, 
8. մարտկոցային ջերմակարգավորիչ փական, 
9. ջեռուցման մարտկոց, 
10. ջեռուցման համակարգի տրվող և հետադարձ խողովակաշար, 
11. տաք ջրի խողովակաշար (II կոնտուր), 
12. ջրի ընդհատման փականներ` առանձին սպառողների կողմից, 
13. սառը ջրի խողովակաշար: 
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3-5. ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Ջեռուցման կաթսաների հիմնական մասերն են` 
- գազային այրիչը, 
- գազային արմատուրան, 
- ջերմափոխանակիչը: 
Գազային այրիչը նախատեսված է միայն գազային վառելիքով աշխա-

տելու համար: Այն ծառայում է գազաօդային խառնուրդ ստեղծելու և 
այրման միջավայր տալու համար:  

Գազային արմատուրան իր մեջ ներառում է գազային փականներ, 
զտիչներ և ապահովիչներ: Նրանք պետք է հսկեն գազի մատակարա-
րումն ու մաքրությունը:  

Ջեռուցման կաթսայի շահագործման և երկարակեցության վրա մեծ 
ներգործություն ունեն ջերմափոխանակիչները: Նրանք նախատեսված 
են վառելիքի այրման ջերմության հաղորդման համար: Ջերմափոխանա-
կիչը գտնվում է գազայրիչի վերևում. գազի այրման ժամանակ վերցնում 
է ջերմությունը և մետաղական պատերից հաղորդում ներսում գտնվող 
հեղուկին: Այն էլ իր հերթին շարժվում է ջեռուցման համակարգի փակ 
կոնտուրում և տալիս է ջերմությունը մարտկոցներին, վերջիններս էլ ջեր-
մությունը հաղորդում են կառույցին:  

Ջեռուցման կաթսաներն ըստ ջերմափոխանակչի կառուցվածքի՝ բա-
ժանվում են 2 տեսակի. մոդելներ, որոնք համալրված են 2 ջերմափոխա-
նակիչներով` առաջնային և երկրորդային մոդելներ, որոնք ունեն 1 ջեր-
մափոխանակիչ:  

Առաջնային ջերմափոխանակիչն իրենից ներկայացնում է ջերմափո-
խանակիչ` կառուցված պղնձյա խողովակներից և պղնձյա թիթեղներից 
(նկ.3-4):  
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Նկ-3-4. Առաջնային 
ջերմափոխանակիչ 

 
 

 

Կոռոզիայից պաշտպանելու և բարձր ջերմակայունություն ապահո-
վելու համար առաջնային ջերմափոխանակիչը ծածկում են պաշտպանիչ 
շերտով: Առաջնային ջերմափոխանակչի հիմնական դերը ջերմության 
փոխանցումն է՝ այրվող գազից ջեռուցման համակարգի ջերմակրին:  

Երկրորդային ջերմափոխանակիչը նախատեսված է ջերմության փո-
խանցման համար այրվող միջավայրից` տաքավող միջավայրին: Այն նա-
խատեսված է տաք ջրամատակարարման համար: Ջերմության փոխան-
ցումն իրականացվում է բարակ թիթեղների միջոցով, ինչի շնորհիվ էլ 
ստացել է թիթեղային ջերմափոխանակիչ անվանումը (նկ.3-5): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ-3-5. Երկրորդային 
ջերմափոխանակիչ 
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Որոշ ջեռուցման կաթսաներ կահավորված են երկջերմային ջերմ-
ափոխանակիչներով (կամ ջերմաջերմային): Այն իրենից ներկայացնում 
է ջերմափոխանակիչ` խողովակը խողովակի մեջ (նկ.3-6): Ներքին խողո-
վակը նախատեսված է տաք ջրամատակարաման համար, արտաքին 
խողովակը` ջրի տաքացումը ջեռուցման համար:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.3-6. Երկջերմային ջերմափոխանակիչ 
Ներկայումս կաթսա արտադրողներն առաջարկում են 3 մոդելներ, 

որոնց պատրաստման հիմքում ընկած են 3 նյութեր. պղինձ, թուջ և պող-
պատ: Ամեն մի նյութ ունի և՛ իր առավելությունները, և՛ իր թերություն-
ները: Օրինակ` պղնձից պատրաստված ջերմափոխանակիչը թեթև է, 
էժան և ենթակա չէ կոռոզիայի: Թուջե ջերմափոխանակիչը երկարատև 
տաքացվում է, բայց` դանդաղ հովացվում: Սակայն այն կաթսաները, 
որոնցում կան թուջե ջերմափոխանակիչներ, շատ ծանր են, դրանց մոն-
տաժումն էլ դժվար է: Սակայն նման կաթսաները ծառայում են երկար 
տարիներ: Պողպատյա ջերմափոխանակիչներն ունեն բարձր ջերմա-
տվության ցուցանիշ, սակայն «վախենում են» կոռոզիայից: Նրանց հա-
ճախ փոխում են:  

Ջեռուցման կաթսայի կառուցվածքում կան այլ մասեր ևս. 
_ շրջանառության պոմպ, ընդարձակիչ բաք, որն անհրաժեշտության 

դեպքում ծառայում է որպես ապահովիչ փական, ավտոմատիկա, վերա-
հսկման տարրեր, պաշտպանություն և ախտորոշում:  
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Պաշտպանության համակարգի աշխատանքը 
 

1. Գազի մատակարարման դադարեցման ժամանակ կենտրոնա-
կան գազամուղում գործում է ավտոմատիկա, որը փակում է էլեկտրա-
մագնիսական փականը: Այն էլ իր հերթին փակում է գազամուղը: Գազա-
մատակարարման վերականգնումից հետո այրիչը կարելի է միացնել մի-
այն ձեռքով:  

2. Եթե կաթսան տեղակայված է էլեկտրախնայողական ռեժիմում, 
ապա կաթսան կամ ջեռուցման համակարգը սառչել չեն կարող: Կոն-
տուրում մոնտաժված տվիչները վերահսկում են ջերմակրիչի ջերմաստի-
ճանը: Երբ այն հասնում է +5°C, կաթսան ավտոմատ միանում է: Երբ ջրի 
ջերմաստիճանը հասնում է +15°C` ավտոմատ անջատվում է: 

3. Գոյություն ունի նաև այնպիսի սխեմա, որը պատասխանատու է 
շրջանառության պոմպի տեխնիկական վիճակի համար: Սովորաբար 
այդ սխեման գործում է ամառային ռեժիմում. օրվա ընթացքում մի քանի 
րոպեով միանում է պոմպը և ջուրը մղում է ամբողջ համակարգով: Դա 
արվում է այն նպատակով, որպեսզի պոմպը գործարկման ժամանակ 
չլռվի երկարատև պարապուրդից հետո: 

4. Բոլոր գազային կաթսաներում առկա է ախտորոշիչ (диагностик) 
համակարգ, որի օգնությամբ մինչև 90% անսարքությունները ի հայտ են 
գալիս մինչև առաջանալը: Շատ արդյունավետ համակարգ է, որն օգնում 
է խուսափել մեծ խնդիրներից և ֆինանսական ծախսերից: Սովորաբար 
դա ուղեկցվում է հատուկ թվային վահանակի վրա ցուցադրումով, որտեղ 
յուրաքանչյուր կոդը համապատասխանում է որոշակի խնդրի: Հայտն-
վում է կոդը` նշանակում է պետք է անմիջապես դիմել սպասարկման 
կենտրոն: 
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3-6. ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 

1. Այս գազային սարքերը պետք է ապահովեն`  
ա) Չոր, չխառնված այրման արգասիքների մեջ ածխածնի օքսիդի 

պարունակությունն ըստ ծավալային տոկոսի, որը չպետք է գերազանցի 
0,05%-ը` նմուշային գազի համար, և 0,1%-ը` սահմանային գազի համար: 

բ) Գազի սարքից դուրս եկող ծխագազերի ջերմաստիճանը չպետք է 
ցածր լինի 110°C-ից: 

գ) Ղեկավարման բռնակների ջերմաստիճանները չպետք է գերազան-
ցեն գազի սարքի տեղադրման սենքի ջերմաստիճանը՝ ավելի քան 35°C` 
մետաղական բռնակների համար, 45°C` կերամիկական բռնակների հա-
մար և 50°C` պլաստմասե բռնակների համար: 

2. Ջեռուցման կաթսաների կառուցվածքը պետք է ապահովի`  
ա) Հիմնական և բռնկման այրիչներին, ապահովիչ և կարգավորիչ 

սարքերին մոտենալու մատչելիությունը, ինչպես նաև դրանց դուրս հա-
նումը` առանց հաղորդակցուղիներից գազի սարքի անջատման: 

բ) Բռնկման այրիչների վառման մատչելիությունը և անվտանգու-
թյունը: 

գ) Այրիչների աշխատանքի հսկման հնարավորությունը: 
դ) Այրիչների տեղաշարժման հնարավորության բացառումը: 
ե) Մեկ տեսակի գազից այլ տեսակի գազի անցման հնարավորությու-

նը` ծայրափողակի փոխման միջոցով կամ առաջնային օդի կարգավոր-
մամբ: 

3. Գազի սարքերը պետք է ունենան ջերմակարգավորիչ` 50-ից մինչև 
90°C սահմանների կարգավորմամբ` 5°C կարգավորման սխալանքով: 

4. Գազի սարքերի ջերմային հզորությունն անվանական հզորության 
նկատմամբ չպետք է լինի ±5%-ից ավելի: 

5. Գազի սարքերի գազային հաղորդակցուղիները պետք է լինեն հեր-
մետիկ: 

6. Վառելու ժամանակ բոցը պետք է տարածվի այրիչի ամբողջ կրա-
կային մակերեսով ` 2 վայրկ.-ից ոչ ավելի ժամանակահատվածում: 
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7. Գազի սարքերը պետք է ունենան ապահովիչ և կարգավորիչ սար-
քեր, որոնք պետք է ապահովեն`  

ա) ազի մատակարարումը հիմնական այրիչ` միայն բռնկման այրիչում 
30 վայրկ.-ից ոչ ավելի ժամանակահատված բոցի առկայության դեպ-
քում, 

բ) գազի մատակարարման դադարեցումը` բռնկման այրիչի հան-
գումից 60վ-ից ոչ ավելի ժամանակահատվածում,  

գ) գազի մատակարարման դադարեցումը` 10 վ-ից ոչ պակաս և 60 վ-
ից ոչ ավելի ժամանակահատվածում` ծխատարում քարշի բացակայու-
թյան դեպքում, 

դ) հիմնական այրիչի ավտոմատ արգելափակումը` բռնկման այրիչի 
բոցավառման ժամանակ,  

ե) գազի մատակարարման դադարեցումը` ջրի հոսքի բացակայության 
դեպքում: 

8. Գազի հաղորդակցուղիների հերմետիկության համար օգտագործ-
վող նյութերը պետք է լինեն գազադիմացկուն:  

9. Գազի սարքերի խափանման չափանիշներն են` 
ա) ավտոմատիկայի տարրերի չգործարկվելը, 
բ) ջրային և գազի հաղորդակցուղիների ապահերմետիկացումը, 
գ) բոցի անջատման կամ թռիչքների առկայությունն այրիչների վրա: 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա) Քանի՞ տեսակ են լինում ջեռուցման կաթսաներն ըստ տեղադրման 

վայրի: 
բ) Ի՞նչ առավելություն ունեն երկկոնտուր գազային կաթսաները միա-

կոնտուրների հետ համեմատած: 
գ) Որո՞նք են երկկոնտուր գազային կաթսայի թերությունները: 
դ) Ո՞րն է գազային կաթսայի ամենաբնորոշիչ բնութագրող մեծու-

թյունը: 
ե) Ինչպիսի՞ գործոններ կարող են ազդել գազային կաթսայի հզորու-

թյան վրա:  
զ) Որքա՞ն կարող է լինել երկկոնտուր գազային կաթսայի արտադրո-

ղականությունն ըստ տաք ջրի: 
է) Որքա՞ն է գազային կաթսայից դուրս եկող ծխագազերի նվազա-

գույն ջերմաստիճանը:  
 

2. Առաջադրանք I. 
Հաշվել տուֆաշեն հաստ պատեր ունեցող տան համար անհրաժեշտ 

երկկոնտուր ջեռուցման կաթսայի հզորությունը, եթե տրված են՝ տան 
բարձրությունը՝ 3,2 մ , երկարությունը` 15 մ, իսկ լայնությունը` 10մ:  

 

3. Առաջադրանք II. Ըստ նկ. 4–ի բացատրել ջեռուցման կաթսայի 
միացման սխեման: 
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ԳԼՈՒԽ 4 

ԳԱԶԱՅԻՆ ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉ ԿԱԹՍԱ 
 

4-1. ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ 

 
Կենցաղային պայմաններում տաք ջուր ստանալու համար օգտագործ-

վում են գազային ջրատաքացուցիչներ: Դրանք լինում են 2 տեսակի՝ 
հոսքային և ծավալային: Գազի հոսքային ջրատաքացուցիչ սարքերը 
(ոչ իներցիոն գազի ջրատաքացուցիչներ) նախատեսված են տաք ջրա-
մատակարարման համար`Դ(Д) տիպի, որոնք կարող են օգտագործվել 
կենցաղում ու հասարակական սննդի օբյեկտներում: Սրանք հարմար են 
նրանով, որ օրվա ցանկացած ժամին անմիջապես կարող են ապահովել 
տաք ջրով: Գազի այս սարքերը դասակարգվում են ըստ`  

ա) ջերմային անվանական հզորության` մինչև 9 կՎտ հզորության 
(փոքր հզորության), մինչև 28 կՎտ հզորության(մեծ հզորության), 

բ) դրանցում օգտագործվող գազի` բնական գազով աշխատող սար-
քեր, պրոպան, բութան գազերով և դրանց խառնուրդներով աշխատող 
սարքեր, 

գ) ծխնելույզով այրման արգասիքների հեռացման եղանակի, 
դ) ջրի ճնշման(կարող են շահագործվել նորմալ ճնշման դեպքում): 
Գազի ծավալային ջրատաքացուցիչները (նկ.4-1) պատկանում են 

Բ(В) խմբին և, ըստ ջրային մասի, լինում են բաց (մթնոլորտային) և փակ: 
Վերջինիս մեջ ջրի ճնշումը չպետք է գերազանցի 600կՊա-ը: Այս տիպի 
ջրատաքացուցիչները կարող են օգտագործվել նաև որպես ջեռուցման 
կաթսաներ: 
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Նկ.4-1: АГВ-80 մակնիշի ծավալային ջրատաքացուցիչի կառուցվածքային 
սխեման. 1-ջրի ամբար, 2-հիմնական այրիչ, 3-վառքի այրիչ (բռնկիչ), 4-թերմո-

զույգ, 5-ջերմակարգավորիչ, 6-ավտոմատացման սարքեր, 7-կայունացուցիչ,  
8-քարշաընդհատիչ, 9-ապահովիչ փական: 

 

Սխեման ներկայացնում է «խողովակը խողովակի մեջ» կառուցվածք: 
Ներքին գալարաձև խողովակով հեռացվում են այրման արգասիքները: 

Այս գազային սարքերը կարող են աշխատել բնական գազով, պրոպան, 
բութան գազերով և դրանց խառնուրդներով: Գազի սարքի ջրային ծավալը 
չպետք է գերազանցի 500լ-ը, իսկ ջերմային հզորությունը` 12 կՎտ:  

Գազային ջրատաքացուցիչն իրենից ներկայացնում է մետաղյա արկղ, 
որին միացված են 2 խողովակ. համապատասխանաբար` ջրի և գազի 
մատակարարման: Կոնստրուկցիան իր մեջ ներառում է` 

- ջերմափոխանակիչ, 
- հիմնական այրիչ, 
- բռնկիչ: 
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Ջրատաքացուցիչն ունի  աշխատանքի հետևյալ սկզբունքը. ջրի տր-
ման խողավակով ջուրը փոխանցվում է ջրատաքացուցչի ջերմափոխա-
նակիչ, որն իրենից ներկայացնում է գալարաձև խողովակ, և դուրս է 
գալիս տաք ջրի ընդունման խողովակով ու տրվում սպառողին: Տաք ջրի 
ծորակը բացելուց հետո աշխատում է գազային փականը, որը թողնում է 
գազի հոսքը բռնկիչին, և վառվում է հիմնական այրիչը: Այն ամենը, ինչ 
պետք է անել` դա տաք ջրի ծորակի բացումն է, մնացածը կատարում է 
ավտոմատ համակարգը` առանց մարդկային միջամտության: Ջրամա-
տակարարման խողովակի ճնշումն ակտիվացնում է համակարգը, և 
առաջանում է կայծ: Ամեն ինչ տեղի է ունենում օրինաչափ կերպով. կայ-
ծը վառում է բռնկիչը, բռնկիչն էլ վառում է հիմնական այրիչը, ջուրը տա-
քանում է ջերմափոխանակիչում և մատակարարվում առման ծորակ: 
Երբ ծորակը փակվում է, այրիչները մարում են: Տաք ջրի ծախսը վերա-
կանգնելիս նորից ցիկլը կրկնվում է: Եթե բացակայի կամ վատանա քար-
շը, ապա ավտոմատ կերպով կդադարեցվի գազի հոսքը դեպի հիմնա-
կան այրիչ: Եթե դադարի սառը ջրի ջրամատակարարումը կամ ջրի 
ճնշումը դառնա փոքր, ապա կդադարի գազամատակարարումը դեպի 
հիմնական այրիչ:  

Ջրատաքացուցիչ ընտրելիս պետք է կենտրոնանալ սարքի հզորության 
վրա. այն պետք է բավարարի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի պահանջ-
ները: Շուկայում հանդիպում ենք 6-30 կՎտ հզորությամբ ջրատաքացուցիչ-
ներ: Բնական է, ինչքան հզոր է կաթսան, այնքան ավելի մեծ ծավալով ջուր 
կարելի է տաքացնել միավոր ժամանակահատվածում: Միջին ընտանիքի 
համար լավագույն տարբերակ են 17-24 կՎտ հզորությամբ սարքավորում-
ները: Նման հզորությունը կբավականացնի ամանների լվացման և ցնցուղի 
ընդունման համար: 17 կՎտ հզորությամբ սարքավորումը կսպասարկի 
րոպեում 10լ տաք ջուր, իսկ 24 կՎտ-ը` 14 լ:  
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Նկ.4-2. Գազային ջրատաքացուցիչի տեղակայման սխեման. 1.գազամատա-
կարարման խողովակ, 2.փական, 3.ջրամատակարարման փական, 4.խողովակ 
կամ ռետինե խողովակ` սառը ջրի տրման, 5.տաք ջրի ելք, 6.ջրատաքացուցչի 

կարգավորման մաս, 7.իրան, 8.ծխնելույզ 
 

4-2. ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ ՈՒ 
ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 

Այն կառույցներում, որտեղ տեղադրվում են գազային ջրատաքացու-
ցիչներ, պետք է ունենան հետևյալ պայմանները. 

-կառույցը 7,5 մ2-ից փոքր չլինի, 
-պետք է ունենա օդափոխություն, 
-առաստաղի բարձրությունը չլինի 2,2 մ-ից փոքր, 
-կառույցում լինի ծխնելույզ, 
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- ջրամատակարարման համակարգում ճնշումը 0,1մթն-ից ցածր չլինի, 
- պատը, որի վրա կատարվելու է ջրատաքացուցիչի մոնտաժը, կազմ-

ված լինի չայրվող նյութից: 
Գազային ջրատաքացուցիչները պետք է ունենան` 
- առնվազն ջերմափոխանակիչը, բռնկիչը և հիմնական այրիչները 

ծածկող պատյան, 
- ապահովիչ և կարգավորիչ սարքերն ու ծայրափողակները կեղտո-

տումից բացառող գազի և ջրի զտիչներ (ֆիլտրեր), 
- ծխատար` այրման արգասիքների լրիվ հեռացման համար: 
Նախկինում տեղադրված ջրատաքացուցիչով լոգասենյակը պետք է 

ունենա ծխնելույզ, օդափոխության անցուղի, առնվազն 7,5մ3 ծավալ և 
2,2մ բարձրություն, դուռը պետք է բացվի դեպի դուրս, դռան ու հատակի 
միջև ունենա ոչ պակաս 0,02մ2 (200սմ2) կենդանի կտրվածքով բացվածք` 
օդի ներհոսք ապահովելու համար: 

Եթե կառավարումը կատարվում է պտտման միջոցով, ապա բռնակի 
տեղափոխումը «բաց է» դիրքին և պետք է համընկնի ժամացույցի սլաքի 
պտտման ուղղության հետ: Գազի ծախսի կամ գազի ճնշման կարգա-
վորիչները պետք է ապահովեն գազի հաստատուն ծախսը, իսկ ջրի 
ծախսի կարգավորիչը պետք է ապահովի ջրի հաստատուն ծախսի պահ-
պանումը: 

Ջրտաքացուցիչների հաղորդակցուղիները պետք է լինեն հերմետիկ, 
իսկ ջերմափոխանակիչը և ջրատար մանրակները պետք է լինեն ամուր 
և կիպ: Վառելու ժամանակ բոցը պետք է տարածվի հիմնական այրիչի 
ամբողջ կրակային մակերեսով` առանց ճայթոցի, 2վ-ից ոչ ավել ժամա-
նակահատվածում: Բռնկման այրիչի բոցը պետք է լինի կայուն` հիմնա-
կան այրիչի միացման ու անջատման ժամանակ և օդի հոսքի 2մ/վ-ից ոչ 
ավելի հորիզոնական արագության դեպքում: Հիմնական և բռնկման այ-
րիչները պետք է ապահովեն կայուն այրում` առանց բոցի թռիչքների և 
պոկումների:  

Գազային ջրատաքացուցիչների ծառայության միջին ժամկետը պետք է 
լինի 12 տարվանից ոչ պակաս: Վիճակի սահմանային չափանիշներն են`  

ա) պատյանի քայքայումը, 
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բ) մանրակների փոխարինումը: 
Խափանման չափանիշներն են` 
ա) ապահովիչ և կարգավորիչ սարքերի չգործարկվելը, 
բ) ջրային հաղորդակցուղիների ապահերմետիկությունը, 
գ) սահմանված նորմերից ավելի գազի կորստի առկայությունը, 
դ) բոցի պոկումների կամ թռիչքների առկայությունը, 
ե) ջերմափոխանակիչների կողերի այրվելը: 
Աղյուսակ 4.1-ում ներկայացված է Սանկտ-Պետերբուրգի կողմից ար-

տադրված «Նևա» մակնիշի գազային ջրատաքացուցիչի տեխնիկական 
բնութագիրը, որն ունի պղնձյա ջերմափոխանակիչ, անվտանգության 
ավտոմատ համակարգ, աշխատում է ջրի ցածր ճնշման ժամանակ (0,1-
2,5 կգ/սմ2) և ունի ժամանակակից դիզայն. 

 
«Նևա» մակնիշի ջրատաքացուցիչների տեխնիկական բնութագրերը 

Աղյուսակ 4-1 
 

№ Բնութագիրը «Նեվա 3212» «Նեվա 3208» «Նեվա 3001» 
1. Անվանական հզորությունը, կՎտ 25 23 9 
2. Անվանական ջերմարտադրողա-

կանությունը, կՎտ 
20 18 7 

3. Ջրի ծախսը 40°C-ում, լ/ր 7,2 6,45 2,6 
4. Ջրի ճնշումը, կՊա    

 -նվազագույն 50 50 15 
 -առավելագույն 600 600 250 

5. Գազի ճնշումը, Պա    

 -բնական 1274 1274 1274 

 -հեղուկացված 2940 2940 2940 

6. Գազի ծախսը նորմալ ջերմային 
բեռվ. դեպքում. 

   

 -բնական,մ3/ժ 2,53 2,37 0,91 

 -հեղուկացված,մ3/ժ (կգ/ժ) 0,93 (2,2) 0,87 (2,0) 0,34 (0,79) 

7. Անընդհատ աշխատանքի ժա-
մանակը (հեղուկացված 

10 11 27 
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գազ),ժամ 

8. Գաբարիտային չափերը, մմ    

 -բարձրություն 680 680 510 
 -լայնություն 390 390 290 

 -խորություն 278 285 215 
9. Կշիռը, կգ 20 20 10 

 
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ  ԱՇԽԱՏԱՆՔ №1 

 

ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԳԱԶԱՅԻՆ ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄԸ 
 

Այս լաբորատոր աշխատանքի նպատակն է՝ ծանոթանալ ծավալային 
ջրատաքացուցիչի /АГВ-80/ աշխատանքին, որոշել նրա ՕԳԳ-ն, կառուցել 
հեռացող ծխագազերի ջերմաստիճանների և ջրատաքացուցիչի ջերմար-
տադրողականության կապն արտահայտող կորը:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նկ.4-3. Ծավալային գազային ջրատաքացուցիչի տեղակայման սխեման 
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Աշխատանքը կատարվում է նկար 4.3–ում բերված տեղակայման 
վրա, որը բաղկացած է գազային հաշվիչից (1), ծավալային ջրատաքա-
ցուցիչից (2), Ս-աձև մանոմետրից (3), ջերմաչափերից (4), (5), (6) և (7) և 
այլ անհրաժեշտ մասերից (փականներ, խողովակագծեր և այլն):  

 

Աշխատանքի կատարման հաջորդականությունը 
 

1. Ծավալային ջրատաքացուցիչն աշխատանքի գցելը. սրա համար 
անհրաժեշտ է ստուգել ծխանցքում քարշի առկայությունը՝ լուցկու բոցի 
միջոցով գազի և ջրի փականների փակ վիճակում: Այնուհետև բացել 
ջրատաքացուցիչից առաջ դրված սառը ջրի փականը և ջրատաքացու-
ցիչը լցնել սառը ջրով այնքան ժամանակ, մինչև ազատ հոսի թափվող 
խողովակից: Բացելով գազատար խողովակի վրա դրված խցանային 
փականը (8)` պետք է սեղմել էլեկտրամագնիսական փականի կոճակը 
(9) և վառել բռնկիչը: 1-2 րոպե հետո, երբ գործում է էլեկտրամագնիսա-
կան փականը (կոճակն ազատվում է զսպանակի ուժից), աստիճանաբար 
բացել այրիչի հիմնական փականը (10): 

2. Փորձի համար անհրաժեշտ մեծությունների չափումը. չափվում է 
գազի ծախսը, ճնշումը և ջերմաստիճանը գազային հաշվիչի (1), մանոմետ-
րի (3) և ջերմաչափի (6) միջոցով, ջրի սկզբնական և վերջնական ջերմաս-
տիճանները` (4) և (5) ջերմաչափերի օգնությամբ, հեռացող ծխագազերի 
ջերմաստւճանը (7) ջերմաչափի օգնությամբ: Տաքացված ջրի քանակությու-
նը որոշվում է ծավալաչափ բաքի միջոցով (12): Չափումները կատարվում 
են ջրատաքացուցիչի աշխատանքի 3 ռեժիմների համար:  

Ծավալային ջրատաքացուվիչում տաքացվող ջրի ցանկացած ջերմաս-
տիճան ստանալու համար ջրատաքացուցիչն ունի ջերմաստիճանային 
կարգավորիչ, որով տաքացվող ջրի ցանկացած ջերմաստիճանը ստաց-
վում է կարգավորիչի բռնակը (11) ժամ սլաքի կամ հակառակ ուղղու-
թյամբ պտտելով: Ջրատաքացուցիչի աշխատանքը դադարեցնելու հա-
մար անհրաժեշտ է փակել այրիչի հիմնական փականը, խողովակաշարի 
վրա դրված փականը և, ապա` ջրի փականը: 
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Փորձի ժամանակ չափված մեծությունները լրացնել աղյուսակ 4.2 -ում.  
Աղյուսակ 4-2 

 

Փորձից ստացված արդյունքների հիման վրա որոշում ենք ծավալային 

ջրատաքացուցիչի ՕԳԳ-ն հետևյալ բանաձևով`  

( )uG C t t
VQ

η
−

= ç ç í

 
որտեղ` Gջ-ն տաքացված ջրի քանակությունն է լիտրերով, 
 Cջ-ն ջրի ջերմունակությունն է, կկալ/կգ.աստ., Cջ=1 կկալ/կգ.աստ., 
 tվ-ն և tս-ն համապատասխանաբար ջրի վերջնական և սկզբնական 

ջերմաստիճաններն են, °C,  
 Qս-ն գազի այրման ստորին ջերմատվությունն է, որը որոշվում է ըստ 

դասախոսի ցուցմունքի, կկալ/նմ3,  
 Vն-ն գազի ծախսն է նորմալ պայմաններում, նմ3/ժամ, որը որոշվում է 

հետևյալ բանաձևով`  
Vն = V· ƒ, որտեղ V-ն գազի ծախսն է՝ ըստ գազային հաշվիչի ցուցմունքի, 

մ3/ժամ, 
 ƒ-ն նորմալ պայմանների բերման գործակիցն է:  

Հեռացող գազերի ջերմաստիճանի փոփոխության կորը, կախված գա-
զային ջրատաքացուցիչի արտադրողականությունից, կառուցվում է համա-
պատասխան ստացված տվյալների, որոնք բերված են աղյուսակ 4.3 –ում.  

Աղյուսակ 4-3 

 

№ V-գազի 
ծախսը  
մ3/τ 

Gջ-ստացվ. 
ջրի քան. 
լ τ-ժամ 

tս-ջրի 
սկզբն. 
ջերմ. 
°C

tվ-ջրի 
վերջն. 
ջերմ.  
°C

tգ-
գազի 
ջերմ. 
°C

tհ.ծ-հեռ. 
ծխագ.  
ջերմ. 
°C 

P-գազի  
ճնշումը 
մմ.ջ.ս 

Bt-մթն.  
ճնշումը 
մմ.սն.ս 

1   
2   

Մեծությունների անվանումը 
 

Սարքի աշխատանքային ռեժիմները 

1 2 3 
Ջերմարտադրողականությունը Q, կկալ/ժամ    

ՕԳԳ-ն , η, %    
Հեռացող ծխագազերի ջերմաստիճանը, tհ.ծ, °C    
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ԳԼՈՒԽ 5 
ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՎԱՌԱՐԱՆՆԵՐ 

 

5-1. ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՎԱՌԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ ՈՒ 
ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ 

 

Ներտնային ջեռուցման վառարանները ծառայում են միայն մեկ նպա-
տակի` կառույցի տաքացման համար: Այս սարքերի շահագործումը հեշտ 
է և հատուկ խնդիրներ չի առաջացնում: Նրանք կոմպակտ են և ապահո-
վում են սենյակի անհրաժեշտ ջերմաստիճանը:  

Գազային վառարանները նախատեսված են տարբեր որակական 
բնութագրերով գազերի օգտագործման համար: Ունեն ներկառուցված 
բնական քարշով այրիչ, միացվում են ուղղակիորեն բաց ծխանցքին, կամ 
այրման արգասիքների հեռացման ծխատարին: Այս վառարաններն 
ունեն 20կՎտ-ը չգերազանցող անվանական ջերմային հզորություն:  

Ջեռուցման վառարաններն ըստ կառուցվածքի լինում են. կլոր, օվա-
լաձև և ուղղանկյուն:  

Աշխատանքը հիմնված է այրիչի վրա, որին մատակարարվում է գա-
զային վառելիք. այրիչը բռնկվում է կայծի միջոցով, որն աշխատում է 
պիեզոէլեկտրական տարրով: Անընդհատ այրվող կրակն էլ ապահովում 
Է կառույցի ջերմությունը:  

Ըստ այրման տարրերի՝ ջեռուցման վառարանները պատրաստվում 
են 2 տարբերակով. 

-կերամիկական, 
-մետաղական: 
Առաջինն ունի մեծ հզորություն և թանկ չէ: Երկրորդը ապահովում է 

վառելիքի լրիվ այրում և ծառայության մեծ ժամկետ:  
Այս սարքերի մոնտաժն ու տեղակայումը պետք է կատարվի մասնա-

գետի կողմից:  
Գազի Բ(В) և Ց(С) տիպերի ջեռուցման վառարանների անվտանգու-

թյան պահանջները և փորձարկման մեթոդները պետք է համապատաս-
խանեն «ԳՕՍՏ Ռ 51397» ստանդարտով սահմանված նորմերին:  
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Ջեռուցման վառարանները պետք է սարքավորված լինեն գազի հոսքն 
անջատող ավտոմատ սարքերով, որոնք ավտոմատ կերպով աշխատում 
են հետևյալ դեպքերում`  

ա)գազի հոսքի հանկարծակի ընդհատում, 
բ)ծխատարում բավարար քարշի բացակայություն:  
Գազային վառելիքով աշխատող անհատական ջեռուցման վառարան-

ներն անվանում են նաև գազային կոնվեկտորներ՝ սարքեր, որոնք նախա-
տեսված են կոնվեկտիվ ճանապարհով տաքացված օդի արտադրության 
միջոցով սենքը ջեռուցելու համար: Սրանք պատային օդատաքացուցիչներ 
են, որոնք գերազանց օգտագործվում են բնակարանների, առանձնա-
տների, ծառայողական և արտադրական շենքերի տաքացման համար:  

Գլխավոր առավելությունն այն է, որ օդը տրվում է դրսից (նկ.5-1բ) և 
այրման արգասիքներն արտանետվում են դուրս: Ցանկացած նման 
սարք կարող է օգտագործել ինչպես գազամուղի գազ, այնպես էլ հեղուկ 
(պրոպան) բալոնային գազ: Նրանք ունենում են չուգունից կամ պողպա-
տից ջերմափոխանակիչներ:  

Շուկայում լայն կիրառություն են գտել իտալական արտադրության 
Alpine Air NGS-20 (նկ.5-1ա) մակնիշի գազային կոնվեկտորները: Սրանք 
ունեն չուգունե ջերմափոխանակիչ, որն ապահովում է կոնվեկտորի եր-
կարաժամկետ շահագործումը: 

Աշխատանքի սկզբունքն այն է, որ տաքանում է ոչ թե ջերմակիրը, այլ 
օդը, որն էլ ապահովում է սենյակի արագ տաքացում և սարքի մեծ ՕԳԳ 
(86,8%):  
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Նկ.5-1. ա)Alpine Air NGS-20 կոնվեկտորի արտաքին տեսքը 

բ)օդագազային ուղու սխեման 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     գ) տեսքը հետևից                                  դ)տեղակայումը 

ա)
բ)
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Աղյուսակ 5-1 

 
5-2. ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՎԱՌԱՐԱՆՆԵՐԻ  

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 
 

Ջեռուցման վառարանների արդյունավետությունը որոշվում է հետևյալ 
բանաձևով. 

η = 100 – ( q1 + q2 ) 
q1 –ը այրման չոր արգասիքների ջերմությունն է (գազի ծավալի 1 

միավորի հաշվով), 
q2 –ը ջրի գոլորշու ջերմությունն է, որը պարունակում է այրման 

արգասիքներում:  
q1 –ը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 
 

2 1
1 1 100,

i

t tq C V
H
−= ⋅ ⋅ ⋅μ

 
որտեղ` C1–ը այրման չոր արգասիքների միջին տեսակարար ջերմու-

նակությունն է, մ3/ՄՋ, 
t2 –ը այրման արգասիքների միջին ջերմաստիճանն է, °C, 
t1 –ը այրման համար անհրաժեշտ օդի միջին ջերմաստիճանն է,  

Alpine Air NGS-20 գազային կոնվեկտորի տեխ. բնութագիրը 
ջերմային հզորությունը 2,2 ԿՎտ 
չափերը(Բ× Լ× Խ) 630×455×220 մմ 
այրման խցի տեսակը փակ 
տեղակայումը պատի վրա 
ջերմափոխանակիչը չուգունե 
վառելիքը գազ (բնական կամ հեղուկ) 
բնական գազի ծախսը 0,24 մ3/ժ 
հեղուկ գազի ծախսը 0,16 կգ/ժ 

ջեռուցող մակերեսը 70 մ2 

ծխնելույզի տրամագիծը 80 

քաշը 22կգ 
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Нi –ը գազի զուտ ջերմարար ունակությունն է` 15°C ջերմաստիճանի և 
1013,25Մբար ճնշման պայմանով:  

Vբ –ն որոշվում է` 
Vբ = VCО2/VCО2М · 100  

VСО2 –ը գազի 1մ3 –ում այրման արդյունքում ձևավորված СО2 –ի ծա-
վալն է, 

VСО2М –ը այրման արգասիքների СО2 –ի կոնցենտրացիան է %-երով:  
q2 –ը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

2 2 10,077 ( ),S i

i

H Hq t t
H
−= −

 
որտեղ НS – ը գազի համախառն ջերմարար ունակությունն է` 15°C 

ջերմաստիճանի և 1013,25 Մբար ճնշման պայմանով (1Մբար = 100Պա):  
Չափումը կատարվում է CՕ2 –ի կոնցենտրացիայի ±1% շեղմամբ, իսկ 

CՕ2М –ի ±5% ճշտությամբ:  
Արդյունավետությունը հաշվարկվում է, երբ ջեռուցման վառարանը 

գտնվում է ջերմային հավասարակշռության վիճակում:  
 
Ջեռուցման վառարանի վրա պետք է մակնշված լինի` 
 

- արտադրող գործարանի անունը, 
 

- սերիական համարը, 
 

- գազի տեսքը` ըստ ճնշման, 
 

- անվանական ջերմային հզորությունը, 
 

- սարքի արդյունավետության դասը: 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա) Ի՞նչ հզորության ջրատաքացուցիչներ են հանդիպում շուկայում: 
բ) Քանի՞ լիտր տաք ջուր կարող է մատակարարել ջրատաքացուցիչը 

1 րոպեում` կախված հզորությունից: 
գ) Որքա՞ն անվանական հզորություն ունեն գազային վառարանները: 
դ) Ըստ կառուցվածքի ինչպիսի՞ ջեռուցման վառարաններ կան: 
ե) Ո՞ր դեպքերում են աշխատում ջեռուցման վառարանների ավտո-

մատ սարքերը: 
զ) Ո՞րն է գազային կոնվեկտորի դերը: 
2. Թեստեր 
ա) Ջրատաքացուցիչներում գազի հոսքը ավտոմատ կերպով դադա-

րեցվում է հետևյալ դեպքում. 
-խոհանոցի օդի ջերմաստիճանի նվազման, 
-խոհանոցի օդի ջերմաստիճանի բարձրացման, 
-քարշի վատանալու կամ բացակայելու: 
բ) Ջրատաքացուցիչի տեղակայման խոհանոցի մակերես փոքր 

չպետք է լինի` 
- 10 մ2-ից, 
- 6 մ2-ից, 
- 7,5 մ2-ից: 
գ)Գազային կոնվեկտորը կարող է ունենալ գազի ծախս` 
- 0,24 մ3/ժ, 
- 2,4 մ3/ժ, 
- 24 մ3/ժ: 
դ)Գազային կոնվեկտորի ջերմափոխանակչի նյութը պետք է լինի` 
- պողպատ, 
- պղինձ, 
- չուգուն:  
ե)Գազային կոնվեկտորում ջերմակիրը` 
- օդն է,  
- ջուրն է,  
- շոգին է: 
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ԳԼՈՒԽ 6 
ԳԱԶԱՀԱՇՎԻՉՆԵՐ ԵՎ ԳԱԶԱԶԴԱՆՇԱՆԱՅԻՆ ՍԱՐՔԵՐ 

 

6-1. ԳԱԶԱՀԱՇՎԻՉՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
 

Գազային հաշվիչը հաշվարկի սարք է, որը նախատեսված է գազա-
տար խողովակով անցնող գազի քանակության (ծավալի) չափման հա-
մար: Այն սարքերը, որոնք թույլատրում են չափել կամ հաշվել անցնող 
գազի քանակությունը միավոր ժամանակահատվածի համար, անվանում 
են ծախսաչափ-հաշվիչներ: Գազի ծախսը չափում են մ3/ժ-ով:  

Ըստ թողարկման ընդունակությունների` ծախսի միջակայքի, գազա-
յին հաշվիչները բաժանվում են` 

1) Կենցաղային գազային հաշվիչներ. թողարկման առավելագույն ըն-
դունակությունը 1÷6 մ3/ժ է: Օգտագործվում են տների, բնակարանների և 
գրասենյակների համար:  

2) Կոմունալ-կենցաղային գազային հաշվիչներ. թողարկման առավե-
լագույն ընդունակությունը 6÷40 մ3/ժ է: Այն օգտագործում են ոչ մեծ 
կաթսայատներում: 

3) Արդյունաբերական գազային հաշվիչներ. թողարկման ընդունակու-
թյունը 40մ3/ժ–ից ավել է: Օգտագործվում են գազային կաթսաների և 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների համար:  

Գազային հաշվիչների տարբեր տեսակներ պատկերված են հավել-
ված 3–ում:  

Գազային հաշվիչներն ըստ աշխատանքի սկզբունքի լինում են. 
●թմբուկային. օգտագործվում են միայն լաբորատոր նպատակներով, 
●մրրկային.  
●ռոտացիոն,  
●ուլտրաձայնային, 
●մեմբրանային (թաղանթային): Սա ամենատարածված գազային 

հաշվիչն է, որն առաջին անգամ ստեղծվել է անգլիայում` 1844թ: Մեխա-
նիկական տիպի հաշվիչ է, որի աշխատանքի սկզբունքը հիմնված է 
շարժվող մեմբրանի տեղաշարժով` գազի ներթափանցման ժամանակ: 
Գազի մուտքն ու ելքն առաջացնում են շարժվող մեմբրանի տեղաշարժ, 
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որն էլ լծակների միջոցով բերում է ռեդուկտորի պտտվելուն, ինչն էլ 
նպաստում է հաշվիչ մեխանիզմի գործողության:  

Նկար 6.1-ում պատկերված է մեմբրանային գազային հաշվիչի 
սկզբունքային սխեման. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Նկ.6-1. Մեմբրանային գազային հաշվիչի սկզբունքային սխեման. 
1.իրան, 2.կափարիչ, 3.չափող սարք, 4.լծակավոր մեխանիզմ, 5.գազաբաշխիչ 

սարքի վերին փականներ, 6.ձգիչ շերտ (ապահովում է իրանի և կափարիչի 
մեկը մյուսին ամուր կպչելը): 

 
Մեմբրանային հաշվիչների իրանն ու կափարիչը կարող են լինել պող-

պատից կամ ալյումինից, իսկ չափող սարքերը`պլաստմասից:  
Այս գազային հաշվիչների առավելություններն են` 
ա) ունեն մեծ չափման միջակայք, 
բ) ունեն մեծ ծառայության ժամկետ` մինչև 10տարի, 
գ) ինքնուրույն աշխատելու հնարավորություն: 
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Թերություններն են`  
ա) մեծ չափեր(հատկապես մեծ ծախսերի դեպքում) 
բ) զգայունություն մեխանիկական կեղտոտվածության հանդեպ: 
 
Կենցաղային հաշվիչների տեխնիկական բնութագրերը. 
-աշխատանքային ծախսի միջակայքը. 
0,016 մ3/ժ ÷ 2,5 մ3/ժ (G1,6), 
0,025 մ3/ժ ÷ 4,0 մ3/ժ (G 2,5), 
0,04 մ3/ժ ÷ 6,0 մ3/ժ (G 4), 
-գազի աշխատանքային ճնշումը` մինչև 50կՊա, 
-շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը. 
աշխատանքային միջավայր` (-30°C) ÷ (+50°C), 
շրջապատող միջավայր` (-40°C) ÷ (+ 50°C), 
-հաշվիչի զգայունության շեմը` 0,0032 մ3/ժ, 
-քաշը` 1,9 կգ, 
-գաբարիտային չափերը` 212մմ× 195մմ ×155մմ: 
 
6-2. ԳԱԶԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՆ  

ՈՒ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
 

Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների գազամատակարարման 
համար գազային հաշվիչները տեղակայվում են բնակարաններից դուրս: 
Առանձնատների և կենցաղային սպառում ունեցող կազմակերպություն-
ների գազամատակարարման համար գազահաշվիչ սարքերը տեղակայ-
վում են նրանց սեփական տարածքից դուրս:  

Ոչ կենցաղային սպառում ունեցող կազմակերպությունների գազա-
հաշվիչ սարքերի տեղակայման կետը սահմանվում է միացման պայմա-
նագրով: 

Գազային հաշվիչները տեղակայվում են գազամատակարարման խո-
ղովակի վրա` գլխավոր փականից հետո: Տեղակայումը կատարվում է 
գազամատակարարող կազմակերպության կողմից: Կոռոզիայից և ար-
տաքին վնասվածքներից խուսափելու համար գազահաշվիչները տեղա-
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դրում են մետաղյա տուփերի մեջ` պատից 3÷5 սմ հեռավորության վրա: 
Ժամանակակից գազային հաշվիչները կարող են տեղակայվել ինչպես 
ուղղահայաց, այնպես էլ հորիզոնական դիրքերով: 

Բաժանորդի կողմից ծախսված բնական գազի հաշվառումը կատար-
վում է գազի ներտնային համակարգի մուտքի վրա տեղադրված գազա-
հաշվիչի միջոցով:  

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Բաժանորդը պատասխա-
նատվություն է կրում գազատար խողովակներին ապօրինի միացումներ 
կատարելու, ինչպես նաև գազահաշվիչի հանգույցի ամբողջականու-
թյունը խախտելու համար:  

Գազային հաշվիչները պետք է ենթարկվեն պարբերական ստուգման 
(ստուգաչափման):  

Առնվազն 6 ամիսը մեկ պետք է կատարվի գազահաշվիչների զննում 
և դրանց ցուցմունքների համեմատում` սխալի որոշման համար. ստուգ-
ման արդյունքները հարկավոր է գրանցել մատյանում:  

Գազային հաշվիչները չեն թույլատրվում օգտագործման հետևյալ 
դեպքերում. 

ա) բացակայում է ստուգաչափման կապարակնիքը կամ դրոշմակնիքը, 
բ) ստուգաչափման ժամկետն անցել է, 
գ) կան վնասվածքներ, որոնք կարող են անդրադառնալ հաշվիչի 

ցուցմունքի ճշտության վրա, 
դ) եթե գրչածայրը (սայրը) գծանշում է 0,3մմ-ից ավելի հաստ գիծ, 

ապա այն պետք է փոխարինել նորով: 
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6-3. ԳԱԶԻ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆԻՉ ՍԱՐՔԵՐ 
 

Ա. Գազի ձայնային ազդանշանիչ սարքի նշանակությունն ու աշ-
խատանքի սկզբունքը: Կենցաղային գազասպառման համակարգի ան-
վտանգ շահագործումն ապահովելու համար կառավարության որոշումով 
ներտնային համակարգում անվճար տեղադրվում են այրվող գազերի 
ազդանշանիչ սարքեր:  

Ձայնային ազդանշանային համակարգը կազմված է երկու հիմնական 
տարրից`  

1. Ձայնային ազդանշանային սարք, 
2. Էլեկտրամագնիսական կափույր: 
Անվտանգության համակարգը տեղադրվում է ցածր ճնշման ներքին 

գազատարներում: Այն նախատեսված է շինություններում ածխածնի 
օքսիդի (շմոլ գազ` 0,015%) և բնական գազի (մեթան CH4` 1%) պարունա-
կությունները, ինչպես նաև միջավայրի ջերմաստիճանը (70°C) ահա-
զանգման սահմաններին հասնելու դեպքերում, լուսային և ձայնային ազ-
դանշման միջոցով անընդհատ հսկողություն իրականացնելու, ինչպես 
նաև սպառողի գազի մատակարարումն անջատիչ կափույրի միջոցով 
դադարեցնելու համար:  

Երբ միջավայրում այրվող գազերի պարունակությունը գերազանցում 
է ազդանշման համար սահմանված մակարդակը, սկզբում դանդաղ, 
փոքր հաճախականությամբ սկսում է թարթել կարմիր լուսադիոդը, որը 
ցույց է տալիս, որ ազդանշանիչն անցնում է նախազգուշական ռեժիմի: 
Դրանից հետո, եթե գազի պարունակությունը միջավայրում մեծանում է, 
ապա 6 վրկ. հետո գալիս է տագնապի ընդհատուն ազդանշան, կարմիր 
լուսադիոդը սկսում է հաճախակի թարթել, ընդ որում, շմոլ գազի դեպ-
քում ավելի բարձր հաճախականությամբ, քան մեթանի դեպքում: Տագ-
նապի ազդանշանը 10 վրկ. գերազանցելու դեպքում, գործում է ազդա-
նշանիչին միացված անջատիչ կափույրը, որն ավտոմատ կերպով դա-
դարեցնում է գազի մատակարարումը գազասարքին: Գազի պարունա-
կությունը միջավայրում նվազելու դեպքում, ազդանշանիչն ավտոմատ 
կերպով վերադառնում է աշխատանքային ռեժիմի:  
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Միջավայրի ջերմաստիճանը 70°C-ը գերազանցելու դեպքում, վառ-
վում է կարմիր լուսադիոդը, լսվում է ընդհանուր ազդանշան: Եթե ջերմ-
աստիճանի ազդեցությունը տևում է 10վրկ.-ից ավելին, ապա գործարկ-
վում է անջատիչ կափույրը, դադարեցնելով գազի մատակարարումը: 
Ջերմաստիճանը նվազելու դեպքում ազդանշանիչն ավտոմատ կերպով 
վերադառնում է աշխատանքային ռեժիմի:  

 

Բ) Ազդանշանիչ սարքի կառուցվածքը, տեղակայումն ու շահագոր-
ծումը: Ազդանշանիչը պետք է տեղադրել պատի վրա` գազի կուտակման 
ամենահավանական տեղում, որի ներքին մասը առաստաղից պետք է 
լինի ոչ ավելի 0,3մ: Ազդանշանիչը հարկավոր է տեղադրել կրակի օջա-
խից 1,5մ-ից ոչ մոտ և 8,0մ-ից ոչ ավելին հեռավորության վրա: Շինու-
թյունում երկու ազդանշանիչի տեղադրման դեպքում, դրանց միջև հորի-
զոնական հեռավորությունը պետք է լինի 7,0մ-ից ոչ ավելի: Ազդանշա-
նիչը պետք է միացնել էլեկտրացանցին անհատական վարդակի միջո-
ցով: Անջատիչ էլեկտրամագնիսական կափույրը պետք է տեղադրել 
գազի հաշվիչից հետո:  

Ազդանշանիչի անսարքության դեպքում սկսում է թարթել նարնջա-
գույն լուսադիոդը և, երբ անսարքությունը 10 վրկ.-ից հետո չի վերաց-
վում, ապա լսվում է անընդհատ ձայնային ազդանշան, իսկ նարնջագույն 
լուսադիոդը վառվում է առանց թարթելու: Անսարքությունը վերացնելուց 
հետո ազդանշանիչը վերադառնում է վերահսկման ռեժիմի: Ազդանշա-
նիչի նորմալ աշխատանքը ստուգելու համար հարկավոր է սեղմել «Test» 
ինքնաստուգման կոճակը: Հերթականությամբ վառվում են կարմիր, կա-
նաչ և նարնջագույն լուսադիոդները, զումմերը տալիս է տագնապի ազ-
դանշան և միաժամանակ իմպուլս ստանալով, գործարկվում է կափույրը: 
Ինքնաստուգումից հետո անհրաժեշտ է վերականգնել կափույրի սկզբ-
նական վիճակը: 
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Նկ.6-2. Գազի ազդանշանիչ սարքի կառուցվածքային սխեման 
1.լուսադոիդ, 2.ամրացման անցք, 3.լոգոտիպ, 4.ինքնահսկման անջատիչ, 

5.մոնտաժային փորվածք, 6,7,8,9-միացման սեղմակներ, 10.հավաքիչ: 
 

Ազդանշանիչ սարքի նորմալ աշխատանքն ապահովելու համար 

անհրաժեշտ է ` 

● մոնտաժն իրականացնել գործարանային հրահանգների համա-
ձայն, 

● ապահովել կայուն և անընդհատ էլեկտրասնուցում. չի կարելի հա-
ճախակի անջատել և միացնել սնուցումը, 

●չի կարելի սարքը տեղակայել այնպիսի տեղերում, որտեղ դեդեկտո-
րի վրա անմիջապես ազդում են գազասարքերից հեռացող ծխագազերը, 
գոլորշիները և այլն, 

●չի կարելի տեղակայել սարքը լոգարանի դռան, օդափոխիչի, դռնե-
րի, լուսամուտների մոտ և այլն, 
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●չի կարելի դեդեկտորից կախել, նրա վրա դնել կամ ամրացնել կողմ-
նակի իրեր, 

●ճակատային մասը չպետք է փակված լինի կահույքով, վարագույրով 
կամ այլ իրերով (սարքի զգայունության աստիճանը չնվազեցնելու հա-
մար), 

●չի կարելի դեդեկտորի մոտ օգտագործել ներկեր, սպիրտային և այլն 
ցնդող նյութեր, 

●չի թույլատրվում մաքրել ջրով և այլ ցնդող նյութերով. հարկավոր է 
այն թեթևակի սրբել խոնավ լաթով, քանի որ ցնդող նյութերը կարող են 
առաջացնել կեղծ տագնապ և դադարեցնել գազի մատակարարումը, 

●չի կարելի սարքը տեղադրել խոնավ տեղերում: 
 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա) Ի՞նչ է ծախսաչափ-հաշվիչը: 
բ) Որքա՞ն է կենցաղային գազային հաշվիչների թողարկման ընդու-

նակությունը: 
գ) Որո՞նք են մեմբրանային գազային հաշվիչների թերությունները: 
դ) Որտե՞ղ են տեղակայվում կենցաղային գազային հաշվիչները: 
ե) Որտե՞ղ է տեղակայվում գազի ձայնային ազդանշանային համա-

կարգը: 
զ) Ո՞ր դեպքերում չեն թույլատրվում գազային հաշվիչները: 
2. Թեստային աշխատանք 
ա) Գազի չափման միավորն է` 
● կՎտ/ժամ, 
●մ3/ժամ, 
●կջ/նմ3: 

բ) Մեմբրանային հաշվիչի չափող սարքը կարող է լինել`  
●պողպատից,  
●պլաստմասայից, 
●պղնձից: 
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գ)Գազի վթարային ազդանշանային համակարգում լսվում է ազդա-
նշան միջավայրի ջերմաստիճանի` 

●50 °С-ի դեպքում, 
●60 °С-ի դեպքում, 
●70 °С-ի դեպքում: 
դ)Շինությունում 2 ազդանշանիչների տեղադրման դեպքում դրանց 

միջև հորիզոնական հեռավորությունը պետք է լինի`  
●5 մ-ից ոչ ավելի, 
●7 մ-ից ոչ ավելի,  
●10 մ-ից ոճ ավելի: 
ե) Լուսադիոդն ավելի բարձր հաճախականությամբ է թարթում`  
●շմոլ գազի դեպքում, 
●մեթանի դեպքում, 
●խոնավության դեպքում: 
 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ №2 
 

ԳԱԶԻ ԾԱԽՍԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳԱԶԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉՈՎ 
 

Նկար 6.3- ում ցույց է տրված թմբուկային ГСБ-400 տիպի թաց գա-
զային հաշվիչ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ.6-3. Գազային հաշվիչի 
կառուցվածքային սխեման 
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Հաշվիչն ունի գազի մուտքի (1) և ելքի (2) կցաղողովակներ, ջերմաչա-
փերի և Ս-ձև մոնոմետրի տեղադրման համար (3), (4) և (5) կցախողո-
վակներ, ձագար (6) հաշվիչը ջրով լցնելու համար, ջրի դատարկման ծո-
րակ (7), ջրի մակարդակաչափ (8) իր փականով (9), ջրի հեռացման խո-
ղովակ (10), հաշվիչ սարքավորում (12) իր սլաքով (11), ձգիչ փականներ 
(13), հարթաչափ (14), կարգավորող պտուտակներ (15), որոնց օգնու-
թյամբ հաշվիչը բերվում է հորիզոնական վիճակի: Գազային հաշվիչը 
լցվում է ջրով (6) ձագարի միջոցով` (7) փականը փակ և (9) փականը 
բաց վիճակում, մինչև հեռացման խողովակից (10) ջրի թափվելը: Ջրի 
մակարդակը գազային հաշվիչում կարգավորվում է ջրաչափի սարքա-
վորման ձագարի մեջ դրված հավասար կտրվածք ունեցող թիթեղի միջոց-
ով: Թվացուցանակի ամենափոքր բաժանմունքի արժեքը 0,02 դմ3 է, 
ցուցմունքի սխալը կազմում է 8 %:  

Որևէ τ  ժամանակամիջոցում գազի ծավալը որոշվում է հաշվիչի վերջ-
նական (m2) և սկզբնական (m1) ցուցմունքների տարբերությամբ`  

1 2

1000
m mV −=

 
Չափված ծավալը բերվում է նորմալ պայմանների (t=0°C և P=760 

մմ.ս.ս) հետևյալ արտահայտությամբ` 
Vն = V · ƒ նմ3,  

որտեղ` Vն-ն τ ժամանակամիջոցում ծախսված գազի ծավալն է նորմալ 
պայմաններում, նմ3,  

 V-ն τ ժամանակամիջոցում ծախսված գազի ծավալն է տվյալ պայ-
մաններում, մ3, 

ƒ-ն նորմալ պայմանների բերման գործակիցն է, որը որոշվում է հե-
տևյալ բանաձևով. 

0 273 ,
760 273
B P P

f
t

= ⋅
+

· ç.·

·  
որտեղ` B0-ն մթնոլորտային ճնշումն է բերված 0°C-ի, մմ.սն.ս  

B0 = Bt -0,00017 · Bt · tս,  
 Bt-ն մթնոլորտային ճնշումն է տվյալ ջերմաստիճանում, մմ.սն.ս, 
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tս –ն սենյակի ջերմաստիճանն է, °C,  
 

,
13,6

P P
P = · ÙÙ.çñÇ ë. ç.·

· ÙÙ.ëÝ.ë
 

Pգ-ն գազի ճնշումն է հաշվիչի մոտ, մմ.սն.ս.,  
Pջ.գ-ն գազում եղած ջրային գոլորշիների պարցիալ ճնշումն է tգ ջեր-

մաստիճանին համապատասխան /վերցվում է տեղեկատուներից/,  
 tգ-ն գազի ջերմաստիճանն է հաշվիչի մոտ, °C:  
Գազի ժամային ծախսը նորմալ պայմաններում կլինի`  

60 ,V V
t

= ⋅ 3,ÝÙ /Å³ÙÅ³Ù
Ý Ý

 
որտեղ` τ-ն փորձի տևողությունն է րոպեներով:  

 
 

Փորձի կատարման կարգը 
 

Փորձը կատարվում է նկար 6.4- ում բերված տեղակայման վրա. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.6-4. Գազային հաշվիչի տեղակայման սխեման 
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1.Նախքան փորձը սկսելը անհրաժեշտ է ստուգել` 
ա) ջրի մակարդակը հաշվիչում. անհրաժեշտության դեպքում ավելաց-

նել կամ պակասեցնել այն, 
բ) հաշվիչի հորիզոնական վիճակը /այն կարգավորվելու է (15) պտու-

տակների օգնությամբ/, 
գ) U-աձև մանոմետրի «0» նիշի ճշտությունը: 
2. Դանդաղ բացել գազախողովակի փականը և վառել 1 կամ 2 այրիչ:  
3. Կատարել հետևյալ չափումները. մթնոլորտային ճնշումը` Bt-ն, 

մմ.սն.ս, գազի ճնշումը հաշվիչում ըստ (4) մանոմետրի` Pգ´, մմ.ջ.ս., գա-
զի ջերմաստիճանը` tգ, °C ըստ (5) ջերմաչափի, փորձի տևողությունը րո-
պեներով` τ, գազային հաշվիչի սկզբնական (m1) և վերջնական (m2) ցուց-
մունքները:  

Չափումներից ստացված տվյալների հիման վրա որոշել գազի ժա-
մային ծախսը նորմալ պայմաններում:  

Փորձը կատարել 3 անգամ և ստացված տվյալներն ու արդյունքները 
գրանցել աղյուսակում.  

 
Աղյուսակ 6-1 

 

№ Փորձի տվյալները Մշակված արդյունքները 
Bt, 

մմ.ս.ս 
Pգ,, 

մմ.ջ.ս 
tգ, °C τ, 

րոպե 
m1 m2 Pգ V, մ3 Vն, նմ3 Vնժամ, 

նմ3/ժամ 
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ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱԶԱՍԱՐՔԵՐ 

 
ԳԼՈՒԽ 7 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 
 

7-1. ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍԽԵՄԱՆԵՐԸ 
 
Գազամատակարարումը գազային վառելիքի կազմակերպված մատա-

կարարումն ու ցրումն է սպառողների կարիքների համար: 
Գազատար ցանցերը դասակարգվում են ըստ նշանակության և գազի 

ճնշման:  
Ըստ նշանակության գազատար ցանցերը լինում են` քաղաքային, 

արդյունաբերական և մայր գազամուղներ:  
1.Մայր գազամուղեր: Մայր գազամուղները ծառայում են հանքավայ-

րերից մինչև գազաֆիկացված քաղաք, բանավան, խոշոր արդյունաբե-
րական կենտրոն կամ այլ օբյեկտ գազը տեղափոխելու համար: Դրանք 
իրենցից ներկայացնում են մի շարք կառուցվածքների համակարգը, 
որոնց միջոցով իրականացվում է գազի մաքրումը, չորացումը, հոտավե-
տությունը, ճնշման կարգավորումը, գազի տեղափոխումը (գազամուղը), 
գազի ճնշման բարձրացումը (կոմպրեսորային կայաններ), գազամուղի 
պաշտպանությունը կոռոզիայից (էլեկտրապաշտպանության տեղակա-
յումներ) և այլն:  

Մայր գազամուղները կառուցվում են բարձր որակի պողպատից` զոդ-
ման միջոցով:  

Գազամուղի թողունակությունը (արտադրողոկանությունը) որոշվում է` 
v = Kտ · V/365 նմ3/օր, 

որտեղ` v-ն գազամուղի թողունակությունն է, նմ3 /օր, 
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 K-ն գազի ծախսի միջին տարեկան անհավասարաչափության գոր-
ծակիցն է, որը մայր գազամուղների համար ընդունվում է 1,18, երբ գա-
զամուղը չունի գազի պահեստավորման համար ստորգետնյա ամբար-
ներ, իսկ մայր գազամուղից ելնող ճյուղավորումների համար` 1,33. 

 V-ն գազի թողունակությունն է, նմ3/տարի:  
Մայր գազամուղի սկզբունքային սխեման բերված է նկ.11-ում. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.7-1. Մայր գազամուղի սխեմա: 1-գազային հանքավայրեր, 2- հանքավայ-
րային գազի հավաքման կետ, 3-գլխավոր կոմպրեսորային հանգույց, 4-միջանկյալ 

կոմպրեսորային կայան, 5-գազի ճնշման կարգավորիչ բաշխիչ կայան, 6-գազի 
ստորգետնյա ամբարներ, 7-մագիստրալային գազամուղ, 8-գազատարի մասնա-
ճյուղ, 9-գծային արմատուրա, 10-ջրային խոչընդոտների անցման երկթել անցում: 

 

 
Հանքավայրերի տարբեր հանքահորերից դուրս եկող գազն արտա-

հանման տեղում ենթարկվում է մաքրման մեխանիկական մնացորդ-
ներից և կոնդենսատից, ինչից հետո տրվում է գլխավոր կոմպրեսորային 
կայան: Այնտեղ գազը ենթարկվում է մաքրման (ծծմբաջրածնից) և չո-
րացման: Հանքավայրի շահագործման սկզբնական շրջանում, երբ գա-
զատարի շերտի ճնշումը բավականին մեծ է, գլխավոր կոմպրեսորային 
կայանն աշխատում է որպես ճնշման կարգավորիչ կայան, այսինքն՝ 
իջեցվում է հանքավայրից դուրս եկող գազի ճնշումը: Հետագայում, երբ 
հանքաշերտում գազի ճնշումն ընկնում է, և գազը դուրս է գալիս ավելի 
փոքր ճնշմամբ, քան մայր գազամուղի հաշվարկային ճնշումն է: Գլխա-
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վոր կոմպրեսորային կայանն աշխատում է որպես գազի ճնշումը բարձ-
րացնող տեղակայում:  

ԳԿԿ-ից գազը (P=5,5ՄՊա) անցնում է գազամուղ: Գազի տեղափոխ-
ման ժամանակ տեղի է ունենում ճնշման անկում, որը ծախսվում է գա-
զամուղում տեղական և շփման դիմադրությունների հաղթահարման 
վրա: Գազը վերջնական (3-4 ՄՊա) ճնշմամբ մտնում է միջանկյալ կոմպ-
րեսորային կայան (ՄԿԿ), որտեղ այն նախապես մաքրվում է մեխանի-
կական մնացորդներից, այնուհետև կոմպրեսորների միջոցով բարձրաց-
վում է նրա ճնշումը և տրվում մայր գազամուղ: Մայր գազամուղը վերջա-
նում է գազի ճնշման կարգավորիչ բաշխիչ կայանով: 

Մայր գազամուղի տրամագիծը և միջանկյալ կոմպրեսորային կայան-
ների թիվը որոշվում են տեխնիկատնտեսական հաշվարկների հիման 
վրա: Մայր գազամուղի առանձին տեղամասեր անջատելու նպատակով, 
դրա վրա՝ 15-20 կմ հեռավորությամբ, տեղադրվում են փակող սարքեր: 

Մայր գազամուղները կարող են աշխատել նաև 7,5 Մպա, 12 Մպա 
ճնշման տակ:  

Մայր գազամուղների նշահարման ժամանակ անհրաժեշտ է խուսա-
փել բնական և արհեստական արգելքներից: Մաժամանակ, հնարա-
վորության սահմաններում, մայր գազամուղի ուղու նշահարումը պետք է 
լինի ուղղագծային` առանց մեծ թեքումների: 

Բնական կամ արհեստական արգելքներ հատելիս գազամուղներն 
անցկացվում են մեկ կամ մի քանի գծով: Գծերի միջև հեռավորությունը 
արվում է ℓ≥30մ: Ջրային արգելքներ հատելիս ընդունվում է ℓ=30÷50մ: 
Ջրային արգելքներ հատելիս մայր գազամուղն անցկացվում է հատա-
կով, խրամուղով: Եթե ջրային արգելքի լայնությունը 50մ-ից ավելի է, 
անցումն իրականացվում է երկու գծով, մեծ նավարկելի գետերի դեպ-
քում` երեք գծով:  

Գազամուղի հատումը երկաթուղու և ավտոճանապարհների վրա 
հնարավորության սահմաններում պետք է իրականացնեն 90° անկյան 
տակ: Առանձին դեպքերում, ելնելով տեխնիկական անհրաժեշտությու-
նից և համապատասխան հիմնավորումների առկայությունից, թույլատր-
վում է հատման անկյան փոքրացում` մինչև 45°:  
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Մայր գազամուղների կառուցումը քաղաքի, բանավանի տարածքում 
արգելվում է: Մայր գազամուղի հեռավորությունը քաղաքի, բանավանի 
սահմաններից, առանձին շինություններից և կառույցներից պետք է լինի 
25-250 մ` կախված կառուցվածքի տեսակից, գազամուղում գազի ճնշու-
մից և գազամուղի տրամագծից: Արգելվում է մայր գազամուղի անցկա-
ցումը ավտոճանապարհային կամ երկաթուղային թունելով, ավտոմոբի-
լային և երկաթուղային կամուրջներով, նույն թունելով էլեկտրակաբել-
ների և այլ խողովակագլխերի հետ:  

Քաղաքների գազամատակարարման հուսալիությունը բարձրացնելու 
նպատակով մայր գազամուղները կառուցվում են երկու կամ ավելի գծե-
րով: Այդ գծերի աշխատունակությունը մեծացնելու համար կոմպրեսորա-
յին կայանների միջև ընկած տարածությունում երկու գծերը մի քանի տե-
ղից իրար են միացվում փականի միջոցով:  

2.Քաղաքային գազամատակարարման համակարգեր: Քաղաքային 
գազամատակարարման համակարգի դերը սպառողներին գազով անընդ-
հատ մատակարարումն է: Այն պետք է ապահովի գազամատակարարման 
մեծ հուսալիություն, շահագործման անվտանգություն, հասարակ ու հեշտ 
սպասարկման հնարավորություն, համակարգի առանձին օղակների, տե-
ղամասերի, էլեմենտների անջատման հնարավորություն: Քաղաքային 
գազամատակարարման համակարգն իրենից ներկայացնում է ցածր, 
միջին և բարձր ճնշման գազատար ցանցերի, գազաբաշխիչ, գազա-
կարգավորիչ կայանների և տեղակայումների մի ամբողջ կառուցվածք:  

Քաղաքային գազամատակարարման համակարգի հիմնական տարրը 
քաղաքային գազաբաժանման ցանցն է:  

Կախված գազաֆիկացման համար օգտագործվող գազի բնութագրից, 
քաղաքի չափերից և նրա հատակագծի առանձնահատկություններից, 
բնակչության խտությունից, արդյունաբերական սպառողների քանակից և 
բնույթից, գազամուղների կառուցմանը խոչընդոտող բնական և արհեստա-
կան արգելքներից, քաղաքային գազամատակարարման ցանցերի սխեմա-
ներն ըստ գազամուղում եղած ճնշման կարող են լինել`  

ա) Միաստիճանային ցանցեր, որոնք իրենցից ներկայացնում են 
միայն մեկ ճնշման (ցածր կամ միջին) ցանց: Փոքր բնակավայրերում, որ-
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տեղ գազը հիմնականում օգտագործվում է բնակելի շենքերի գազամա-
տակարարման համար, չկան արդյունաբերական ձեռնարկություններ, և 
գազատար ցանցերն ունեն փոքր երկարություններ, գազամատակարար-
ման ցանցերն արվում են մեկ աստիճանի (նկ. 7-2ա.) 

բ) Երկաստիճանային ցանցեր, որոնք իրենցից ներկայացնում են 
ցածր և միջին կամ ցածր և բարձր (մինչև 0,6 ՄՊա) ճնշման ցանցեր: 
Սրանք օգտագործվում են միջին մեծությամբ քաղաքների գազամատա-
կարարման համար (նկ. 7-2բ.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Նկ.7-2, ա)գազամատակարարման միաստիճանային ցանցի սխեման. 

բ)երկաստիճանային ցանցի սխեման՝ 1-հեղուկ գազի խմբային տեղակայում, 
2-ԳԿԿ, 3-ցածր ճնշման գազամուղ, 4-սպառողներ, 5- միջին ճնշման գազամուղ, 

7-գազաբաշխիչ կայան: 
 
գ) Եռաստիճանային ցանցեր, որոնք իրենցից ներկայացնում են ցածր, 

միջին և բարձր ճնշման ցանցերի համախմբվածություն: Այն բնորոշ է մեծ 
քաղաքների համար (նկ. 7-3ա.) 

դ) Բազմաստիճանային ցանցեր, որոնք կազմված են ցածր, միջին, 
1-ին և 2-րդ կարգի բարձր (մինչև 0,6 և մինչև 1,2 ՄՊա) ճնշման ցանցե-
րից (նկ.7-3բ.):  
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Նկ.7-3. ա)Գազամատակարարման եռաստիճանային ցանցի սխեման, 
բ)բազմաստիճանային համակարգի գազամատակարարման ցանցի սխե-

ման՝ 1-արդյունաբերական ձեռնարկություններ, 2-ԳԿԿ, 3, 5, 6-համապատաս-
խանաբար ցածր, միջին և բարձր ճնշման գազամուղներ, 4-բաժանորդներ,  

7-գազաբաշխիչ կայան 
 

Խոշոր քաղաքների գազամատակարարման համար կիրառվում է 
նկար 7.4 -ի սխեման: Գազը մայր գազամուղներից (1) անցնում է ճնշման 
կարգավորիչ բաշխիչ կայան (2), որտեղ գազի ճնշումն իջեցվում է 2,0 
ՄՊա, և տրվում է քաղաքը շրջափակող բարձր ճնշման գազամուղ (6), 
որին միացվում են գազի ստորգետնյա ամբարները (11): Բարձր ճնշման 
գազամուղից (6) գազը տրվում է ճնշման կարգավորիչ կայաններին (5), 
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որտեղ գազի ճնշումն իջեցվում է մինչև 1,2 ՄՊա և տրվում է երկրորդ 
բարձր ճնշման գազամուղին (7): Այս գազամուղից սկսվում է քաղաքային 
գազային տնտեսությունը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Նկ.7-4. Խոշոր քաղաքների գազամատակարարման սխեման: 1-Մայր գա-
զամուղ, 2-ՃԿԲԿ, 3-Ստուգիչ-կարգավորիչ կետեր, 4-ցածր ճշման գազամուղներ, 

5-ՃԿԿ, 6-բարձր ճնշման գազամուղ` 2 ՄՊա, 7-Բարձր ճնշման գազամուղ` 1,2 
ՄՊա, 8-Բարձր ճնշման գազամուղ` 0,6 ՄՊա, 9-Միջին ճնշման գազամուղ` 0,3 

ՄՊա, 10-միջակապ, 11-ստորգետնյա գազամբար 
 
 

7-2. ՃՆՇՄԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐ 
 

Վերոհիշյալ սխեմաներում գազը տրվում է մայր գազամուղով, որն 
անցնում է ճնշման կարգավորիչ բաշխիչ կայան (ՃԿԲԿ): Այնտեղ գազը 
մաքրվում է մեխանիկական մնացորդներից, կարգավորվում է ելքի 
ճնշումը, և իրականացվում գազի հոտավետությունը: ՃԿԲԿ-ում գազի 
ճնշումն իջեցվում է միջին կամ բարձր ճնշման և տրվում հիմնական գա-
զաբաժանարար ցանց: Այնտեղից էլ գազը տրվում է խոշոր և միջին 
արդյունաբերական ձեռնարկություններին և ճնշման կարգավորիչ կայա-
նին (ՃԿԿ): Ցանցային ՃԿԿ-երում կատարվում է գազի մաքրում մեխա-
նիկական մնացորդներից և ճնշման իջեցում (գազի ճնշումն իջեցվում է 
մինչև թույլատրելի ցանցային ճնշումը): ՃԿԿ-ից գազը տրվում է ցածր 



 
 

80 
 

ճնշման բաժանարար ցանցին, որտեղից բաժանորդային ճյուղավորում-
ներով տրվում է առանձին բաժանորդներին (բնակելի շենքեր, կոմունալ-
կենցաղային որոշ ձեռնարկություններ, գազի փոքր սպառողներ և այլն):  

Բազմաստիճանային համակարգի գազամատակարարման սխեմայի 
դեպքում գազը մայր գազամուղից անցնում է ՃԿԲԿ, որտեղ գազի 
ճնշումն իջեցվում է 2,0 ՄՊա և տրվում է քաղաքը շրջափակող բարձր 
ճնշման գազամուղ, որին միացվում են գազի ստորգետնյա ամբարները: 
Բարձր ճնշման գազամուղից գազը տրվում է ՃԿԿ-ներին, որտեղ գազի 
ճնշումն իջեցվում է մինչև 1,2 ՄՊա և տրվում է երկրորդ բարձր ճնշման 
գազամուղին: Այս գազամուղներից սկսվում է քաղաքային գազային 
տնտեսությունը: 

Սարքավորումների և սարքերի այն կոմպլեքսը, որն ապահովում է 
գազի ճնշման ավտոմատ կարգավորում, կոչվում է գազի ճնշման 
կարգավորիչ կայան (ՃԿԿ) կամ գազի ճնշման կարգավորիչ տեղակա-
յում (ՃԿՏ): ՃԿԿ-ները կառուցվում են քաղաքի, բնակավայրի, արդյունա-
բերական և կոմունալ-կենցաղային ձեռնարկությունների տերիտորիա-
յում, իսկ ՃԿՏ-ները տեղադրվում են գազաֆիկացնող ձեռնարկություն-
ների շինություններում:  

ՃԿԿ-ները և ՃԿՏ-ները դասակարգվում են ըստ մուտքի ճնշման: Եթե 
մուտքի ճնշումը մինչև 0,3 ՄՊա է, կոչվում են միջին ճնշման, իսկ` 
0,3÷1,2 ՄՊա, կոչվում են բարձր ճնշման կարգավորիչ կայաններ:  

ՃԿԿ-ի շինությունը կառուցվում է մեկհարկանի, լուսավոր, հրադիմաց-
կուն նյութից: Շինությունն անհրաժեշտ է պատել թեթև ծածկույթով, որը 
պայթման ալիքի ազդեցության տակ կարողանա բարձրանալ, և մարի 
պայթման ալիքի ուժը: Շինությունը պետք է ունենա բնական լուսավորու-
թյուն: ՃԿԿ-ի շինությունում պետք է լինի բնական եղանակով եռապա-
տիկ օդափոխություն, որտեղ արտածումն իրականացվում է ռեֆլեկ-
տորների միջոցով, իսկ ներածումը` պատուհանների և դռների վրա 
տեղադրված ճաղավանդակներից:  

ՃԿԿ- դուռը պետք է բացվի դեպի դուրս: ՃԿԿ-ն և ՃԿՏ-ն նկուղային, 
կիսանկուղային շինություններում և հորերում տեղակայելն արգելվում է: 
Արգելվում է նաև դրանց տեղադրումը բնակելի և հասարակական շենքե-
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րում: Դրանք տեղակայվում են առանձին շինություններում կամ պահա-
րաններում:  

Նկար 7.5-ում պատկերված է պահարանային տիպի ճնշման կարգա-
վորիչի սխեման, որի աշխատանքի սկզբունքը հետևյալն է. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Նկ.7-5: Պահարանային տիպի ճնշման կարգավորիչի սխեման: 1-Մուտքի 
գազամուղ, 2,17-մանոմետր, 3-մուտքի փական, 4,6-զտիչի մաքրման փական-

ներ, 5-զտիչ, 7-ծորակ, 8-փական, 9-իմպուլսային ռելե, 10-մեմբրանային ապա-
հովիչ, 11-կարգավորիչի վերահսկիչ, 12-ճնշման կարգավորիչ սարք, 13-շտուցեր` 

փականի ստուգման համար, 14-ապահովիչ թողարկման փական, 15-գազը 
մթնոլորտ թողնող խողովակ, 16-ելքի փական, 18-ելքի խողովակագիծ 
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Գազը մուտքի խողովակով (1) անցնում է զտիչով (5), որտեղ մաքրվում 
է մեխանիկական մնացորդներից: Գազի ճնշման մեծությունը զտիչի 
մուտքում և ելքի խողովակագծում չափվում է մանոմետրի միջոցով (2,17): 
Զտիչից հետո մաքրված գազն անցնում է ճնշման ապահովիչ փակող 
փականով (8), որն իմպուլս է ստանում ելքի գազամուղից և ապահովում 
ՃԿԿ-ի ելքի մասում սահմանված ճնշման մեծությունը: Գազի ճնշումը 
սահմանված չափից ավելանալու դեպքում ճնշման ապահովիչը գազի 
որոշ քանակություն բաց է թողնում մթնոլորտ` դուրս նետման խողովա-
կով: Դա տևում է շատ կարճ և հիմնականում գիշերը:  

Գազը (8) փականից հետո անցնում է ճնշման կարգավորիչ սարք (12), 
որն անկախ սպառման գնացող գազի քանակից, ելքի մասում ապա-
հովում է այն հաստատուն ճնշումը, որի տակ այն նախապես կարգաբեր-
վել է: Կարգավորված ճնշումով գազը տրվում է ցանցին:  

Ճնշման կարգավորիչ սարքերը բաղկացած են իրար հետ փոխգոր-
ծողության մեջ գտնվող երեք` զգայուն(10), վերահսկող(11) և կարգավո-
րող(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 հա-
րաբերությունը միջինին) չպետք է գերազանցի որոշակի մեծությունը (0,1):  

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

Նկար 7.6- 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.7-6: РДУК-2-50(100, 200) տիպի ճնշման կարգավորիչ սարքի  
արտաքին տեսքն ու կառուցվածքը 



 
 

84 
 

Այս ՃԿՍ-ն իրենից ներկայացնում է թուջից ձուլված իրան՝ բաժան-
ված երկու մասի. մի մասից տրվում է գազը` մինչև 1,2 ՄՊա սկզբնական 
ճնշումով, իսկ մյուս մասից դուրս է գալիս կարգավորված ճնշումով: Եր-
կու մասերն իրար են միանում թամբի (2) միջոցով, որի անցքի տրամա-
գիծը կարող է լինել տարբեր: Թամբի անցքը փակվում է կարգավորող 
կափույրով (5): ՃԿՍ-ի ներքևում տեղադրվում է կարգավորող կափույրի 
մեմբրանը (3): Կարգավորող կափույրն ազատ նստած է կոթաձողի (7) 
վրա, որը հենված է հրիչին (6): Կարգավորիչ կափույրի մեմբրանը երկու 
կողմից գտնվում է գազի ճնշման տակ: Ճնշման սարքի կարգավորումը 
կատարվում է հրամայող օրգանի (20) միջոցով: Այն իրենից ներկայաց-
նում է ճնշման զսպանակային կարգավորիչ, որի մեմբրանը մի կողմից 
գտնվում է զսպանակի (9), մյուս կողմից` գազի ճնշման տակ: Ելքի ճնշու-
մը կապված է հրամայող օրգանի տեսակից:  

ՃԿՍ-ի արտադրողականությունը կախված է ճզմիչ անցքի (դրոսելի) 
կտրվածքից, ինչպես նաև գազի կազմությունից: 

Ընդհանուր դեպքում ճնշման կարգավորիչ սարքից անցնող գազի քա-
նակը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

V = F · W, 
որտեղ` V-ն գազի ծախսն է, մ3/վ, 
 F-ն ճզմիչ անցքի կտրվածքն է, մ2, 
 W-ն գազի շարժման արագությունն է, մ/վ: 
Գազի ճնշման կարգավորիչ կայաններում և տեղակայումներում, 

բացի նրա հիմնական տարրերից` ճնշման կարգավորիչ սարքից, օգտա-
գործվում են նաև օժանդակ սարքավորումներ` զտիչներ, ճնշման ապա-
հովիչներ, փականներ, չափող, ստուգող սարքեր և այլն: 

Ճնշման կարգավորիչ կայանում գազի մաքրումը մեխանիկական 
մնացորդներից իրականացվում է հատուկ գազային զտիչների միջոցով: 
Զտիչները լինում են «մազային» և «ցանցավոր»:  

РДУК-2 տիպի ՃԿՍ-երի հետ տեղադրվում են մազային զտիչներ: 
Նկար 7.7-ում պատկերված է ФГ-15-100-6 մակնիշի մազային զտիչ: Այն 
իրենից ներկայացնում է պողպատից զոդման եղանակով պատրաստ-
ված զտիչ, որի ներսում տեղադրված է երկու կողմից մետաղացանցով 
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պատված մետաղյա տուփ: Տուփի մեջ հնարավորին չափ մեծ խորու-
թյամբ լցվում է յուղով թրջված կապրոնե թել կամ ձիու մազ: Գազն անց-
նելով զտիչից` մաքրվում է մեխանիկական մնացորդներից:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Նկ.7-7: ա) Մազային զտիչի արտաքին տեսքը, բ)մազային զտիչի կառուց-
վածքը. 1-իրան, 2-հարվածահատ վահան, 3-ժապավենատուփ, 4-մետաղյա 

ցանց, 5-զտող նյութ, 6-կափարիչ, 7-շտուցերներ, 8-կցախողովակ: 
 

Գազի հետ տեղափոխվող խոշոր հատիկներով մեխանիկական մնա-
ցորդները կպչելով հարվածահատին, ընկնում են ցած և հավաքվում ներ-
քևի մասում, որտեղից կցախողովակով ժամանակ առ ժամանակ հեռաց-
վում են, իսկ գազում մնացած մանրահատիկ մնացորդները և փոշին 
որսվում են տուփի մեջ լցված կապրոնե թելի կամ ձիու մազի օգնու-
թյամբ: Զտիչը մաքրելու համար կցախողովակից հանվում է տուփը, 
փոխվում է կապրոնի թելը կամ ձիու մազը և նորից դրվում է իր տեղը: 
Այս զտիչները կարող են աշխատել 0,6 Մպա ճնշման տակ: Զտիչի բնու-
թագիրը բերված է աղյուսակ 9-ում. 

 

բ) ա) 
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Աղյուսակ 7-1 

 
Պարամետրերի անվանումը և միավորները ФГ-15-100-6
Կարգավորվող միջավայրը բնական գազ
Աշխատանքային ճնշումը, ՄՊա 0,6
Առավելագույն թողարկումը, մ3/ժ 15000մ3/ժ
Միացումը կցաշուրթային
Չափերը (Ե × Լ × Բ), մմ 932 × 530 × 1100 

 
Մազային զտիչներում ճնշման անկման մեծությունը չպետք է գերա-

զանցի 10 ԿՊա-ից: 
Պահարանային ճնշման կարգավորիչներում ՃԿՍ-երից առաջ տեղա-

դրվում են ցանցավոր զտիչներ (նկ-7.8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Նկ.7-8: ա) Ցանցավոր զտիչի կառուցվածքը. 1-իրան, 2-տուփ, 3-ցանց, 
4-կափարիչ.   բ)արտաքին տեսքը 

ա) բ) 
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Այս զտիչներն արտադրվում են 25, 32, 40 և 50 մմ պայմանական 
տրամագծերով և կարող են աշխատել 1,2 ՄՊա ճնշման տակ: Զտիչները 
կարող են աշխատել մաքրվող գազերի և շրջապատող միջավայրի-
40÷(+70) ջերմաստիճանի սահմաններում: Կափարիչի նյութն ալյումին է, 
իսկ ցանցը չժանգոտվող է` 0,08մմ անցքերով: Զտիչի բնութագիրը 
բերված է աղյուսակ 7.2-ում. 

 
Աղյուսակ 7-2 

 

Պարամետրերի անվանումը 
և միավորները 

ФГ(ФС)-25 ФГ(ФС)-32 ФГ(ФС)-
40 

ФГ(ФС)-50 

Պայմ. տրամագիծը, մմ 25 32 40 50 
Աշխ. ճնշումը, ՄՊա, ոչ ավել 1,2 1,2 1,2 1,2 
Թող. ընդունակ. մուտքի 0,01 
ՄՊա ճնշման ժմկ, մ3/ժ 

300 350 380 450 

Թույլատրելի ճնշման անկու-
մը, կՊա 

5 5 5 5 

Չափերը (Ե × Լ × Բ), մմ (162×86
×155) 

(250×105
×162) 

(210×115
×250) 

(250×130 
×320) 

Կշիռը, կգ, ոչ ավել 4 4 4 4 
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ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա) Ինչպե՞ս են դասակարգվում գազատար ցանցերն ըստ նշանակու-

թյան: 
բ) Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում մայր գազամուղը: 
գ) Ի՞նչ է ընդգրկում քաղաքային գազամատակարարման համա-

կարգը: 
դ)Ինչպիսի՞ն են քաղաքային գազամատակարարման ցանցերի սխե-

մաներն ըստ գազամուղում առկա ճնշման: 
ե) Ո՞րն է ճնշման կարգավորիչ կայանների դերը: 
զ)Ո՞րն է տարբերությունը ճնշման կարգավորիչ կայանի (ՃԿԿ) և ճընշ-

ման կարգավորիչ տեղակայման (ՃԿՏ) միջև: 
է)Ի՞նչ հիմնական տարրերից է կազմված ճնշման կարգավորիչ սարքը: 
ը)Քանի՞ տեսակ են լինում գազային զտիչները: 
 

2. Թեստեր 
ա) Մայր գազամուղի կառուցման նյութն է` 
◊ թուջ,  
◊ պողպատ, 
◊ ալյումին: 
 

բ) Մայր գազամուղները կարող են աշխատել` 
◊ 50 Մպա ճնշման տակ, 
◊ 70 Մպա ճնշման տակ, 
◊ 12 Մպա ճնշման տակ: 
 

գ) Մայր գազամուղի հեռավորությունը շինությունից և արգելքներից 
պետք է լինի` 

◊ 500-800 մ 
◊ 25-250 մ 
◊ 800-1000 մ: 
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դ) Երկաստիճանային ցանցերում գազի ճնշումը`  
◊ մինչև 0,6 ՄՊա է, 
◊ մինչև 6 ՄՊա է, 
◊ մինևչ 0,06 ՄՊա է: 
 

Ե ) Բարձր ճնշման կարգավորիչ կայաններում մուտքի ճնշումն է` 
◊ 0,1-0,3 ՄՊա, 
◊ 0,6-1,2 ՄՊա, 
◊ 1,2-2,0 ՄՊա: 
 

Զ ) Պահարանային տիպի ճնշման կարգավորիչները թույլատրվում է 
կառուցել` 

◊ նկուղային հարկերում, 
◊ հորերում, 
◊ առանձին շինություններում կամ պահարաններում: 
 

 է) РДУК-2 ճնշման կարգավորիչ սարքերը շահագործվում են շրջա-
պատող միջավայրի` 

◊ (-10) ÷ (+30)°С ջերմաստիճանների դեպքում, 
◊ (-30) ÷ (+30)°С ջերմաստիճանների դեպքում, 
◊ (-45) ÷ (40)°С ջերմաստիճանների դեպքում: 
 

3. Ըստ նկ. 7.8-ի բացատրել գազային զտիչի աշխատանքի սկըզ-
բունքը: 
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ԳԼՈՒԽ 8 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ ԳԱԶԱՍԱՐՔԵՐ 

 
8-1. ԳԱԶԱՍԱՐՔԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

 
Կոմունալ-կենցաղային և արդյունաբերական ձեռնարկություններում 

օգտագործվող գազասարքավորումներն ընդգրկում են գազատարները, 
գազակարգավորիչ կետերը կամ կայանքները և ագրեգատների (կաթ-
սաներ, վառարաններ, գազօջախներ և այլն) գազի սարքավորումները, 
որոնք որպես վառելիք օգտագործում են գազ:  

1.Ռեստորանային գազօջախ: Նկար 8.1–ում պատկերված է ռեստո-
րանային տիպի գազօջախ. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Նկ.8-1. ПГР-1М տիպի ռեստորանային գազօջախ. ա) ընդհանուր տեսքը,  
բ) տեսքը վերևից 

 

1-օջախների այրիչների փականներ, 2-ճեղքային այրիչների փականներ,  
3-ջեռոցային պահարանի այրիչների փական (ձախից), 4-ջեռոցային այրիչի 

փական (աջից), 5-բռնկիչի փական: Սլաքով ցույց է տրված այրիչների այրման 
տեղը: 
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Այս տիպի գազօջախներն օգտագործվում են ռեստորաններում և հա-
սարակական սննդի այլ օբյեկտներում: Գազօջախն ունի 20 այրիչ, որից 
2-ը դրվում են բաց վիճակում (25000Կջ/ժ ջերմային բեռնվածությամբ), 
իսկ մնացած 18 ճեղքերով այրիչները (6900 Կջ/ժ ջերմարտադրողակա-
նությամբ) տեղադրվում են սեղանի վեց թուջե ներդրակների տակ` 
ստեղծելով մեկ ընդհանուր ջերմատվության մակերես: Բացի դրանից, 
երկու ջեռոցային պահարաններից յուրաքանչյուրում տեղադրված է 
49900 Կջ/ժ ջերմարտադրողականությամբ այրիչներ: Այս գազօջախի 
ընդհանուր ջերմային բեռնվածությունը կազմում է 315700 Կջ/ժ:  

Գազօջախի չափերն են. 
-աշխատանքային սեղանը` 1455×2220 մմ, 
-բարձրությունը` 830 մմ, 
-գազի տրման խողովակը` d=50 մմ, 
-ծխատարի տրամագիծը` 155 մմ, 
-կշիռը` 1290 կգ: 
 
2.Եփման կաթսա: Եփման կաթսաներում պատրաստում են բարձր 

որակի ուտեստներ` պահպանելով սննդի վիտամինները, ճարպերը, ած-
խաջրածինները` ծախսելով քիչ վառելիք: Դրանց կառուցվածքը պետք է 
ապահովի սննդի տաքացում` 100°C-ից ոչ բարձր: Միաժամանակ պետք 
է առավելագույնս պահպանվեն սննդամթերքի տեսքն ու ձևը: Այս կաթ-
սաներն ունեն այրիչների ավտոմատ կարգավորում: Որպեսզի արագաց-
վի պատրաստման ընթացքը` դրանք կահավորված են հատուկ ներժյա 
կափարիչով, որի կիպությունը ևս կարգավորվում է: Լրիվ հերմետիկ 
փակման ժամանակ շատ արագ է եփվում. ճնշումն ու ջերմաստիճանը 
բարձրանում են: Նկար 8.2 –ում պատկերված է եփման կաթսայի սխե-
ման: Այն կազմված է ներքին գլանաձև եփման անոթից, արտաքին իրա-
նից և փոքր տարողությամբ շոգեկաթսայից:  
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Նկ.8-2. КПГСМ-60 մակնիշի գազային եփման կաթսայի սխեման: 1-ծխնելույզ, 
2-արտաքին իրան, 3-եփման անոթ, 4-արմատուրային հանգույց, 5-կափարիչ,  
6-մակարդակի փական, 7-դարձանիվ, 8-դռներ, 9-ոտքեր` կարգավորված ըստ 
բարձրության, 10-, շրջանակ, 11-կցախողովակ, 12-պատյան, 13-այրիչ, 14-հնոց, 
15-շրջանաձև գազատարներ, 16-շոգեկաթսա, 17-կաթսայի արտաքին երեսպա-

տում: 60-ը նշանակում է եփման անոթի տարողությունը` դմ3-ով: 
 

Շոգեկաթսան կահավորված է հնոցով և գազամուղով: Կաթսայի 
ներքին իրանը ծածկված է ջերմամեկուսիչով և երեսպատված է հարթ 
արծնապատ պանելներով: Կաթսայի հետևի պատի և երեսպատման 
շերտի արանքում տեղակայված է ուղղահայաց ծխնելույզ` այրման ար-
գասիքների հեռացման համար: Կաթսան աջ կողմից կահավորված է 
գազամուղով, իսկ ձախում տեղակայված են տաք և սառը ջրի խողովա-
կագծերը: Շոգեկաթսան կահավորված է նաև կարգավորման և գա-
զային ավտոմատ անվտանգության չափիչ-հսկիչ սարքերով: 
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3.Գազային վառարան (հրուշակեղենի թխման համար) 

Այս վառարանները լինում են բազմապիսի, ունենում են տարբեր կա-
ռուցվածքներ և առանձնահատկություններ: Օրինակում բերված է Г4-
ШПГ-600 մակնիշի գազային վառարանը, որն օգտագործվում է փոքր և 
միջին հրուշակեղենի արտադրությունում` թխվածքաբլիթների թխման 
համար: Այն կահավորված է խմորահունց սարքով և ռոտացիոն ձևա-
տվիչ մեքենայով: Նկար 8.3–ում բերված է վառարանի սխեման. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.8-3. Г4-ШПГ-600 գազային վառարանի սխեման 
 

Վառարանն ունի հետևյալ բնութագիրը. 
-արտադրողականությունն ըստ թխվածքաբլիթի( 2,5 րոպեում)` 190կգ/ժ 
-այրիչների քանակը (ինֆրակարմիր ճառագայթման)` 27 հատ 
-օգտագործվող գազի ճնշումը` 200մմ.ջ.սյ 
-գազի ծախսը` 20,8մ3/ժ 
-թխման խցի երկարությունը` 9290 մմ 
-գաբարիտային չափերը (երկարություն×լայնություն×խորություն)` 

12290×1520×1900 
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4.Գազային հացաթխման վառարան. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.8-4. գազային հացաթխման վառարանի սխեման.  
 

 
Այս վառարանը նախատեսված է հացի և այլ թխվածքների թխման 

համար: Այն կազմված է թունելային թխման խցից (1), տաքացվող վերին 
(15) և ներքին (5) կանալներից, երկթել շղթայական կոնվեյերից (14)` թի-
թեղավոր հատակով, շարժաբեր (10) և ձգովի (4) լիսեռներից, վերամ-
բարձ մեխանիզմից (2) և ժապավենային փոխարկիչից (9)`պատրաստի 
արտադրանքի համար: Կտորների հանման համար նախատեսված է 
դանակ-քերիչ(8):  

Թխման խուցը տաքացվում է գազային այրիչով (16)` տեղակայված 
վերին կանալի ճակատային պատին, և երկու գազային այրիչներով (7), 
որոնք տաքացնում են ներքին կանալը կերամիկական սալիկի հատակը: 
Թխման խցի միջավայրի և վերին կանալի ջերմաստիճանների որոշման 
համար նախատեսված են թերմոզույգեր (6):  

Խոնավացումն իրականացվում է ջրի գոլորշիացման ճանապարհով 
մետաղական անոթում (12)` տեղակայված թխման խցում, և գոլորշիով` 
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փոքրիկ կաթսայից (13): Բացի այդ, արտադրանքի սրսկման համար նա-
խատեսված է ֆարսունկա (11): 

Կոնվեյերի հատակը կազմված է 50 մետաղական շրջանակներից (2)` 
1920×230մմ, որոնք ամրացված են կերամիկական սալիկներին:  

Հատակի աշխատանքային մակերեսը կազմում է 9,1 մ2: Թխման տևո-
ղությունը կարգավորվում է 5÷57 րոպեի սահմաններում:  

5.Արտադրական ջեռուցման կաթսաներ: Այն տեղակայանքները, 
որտեղ վառելիքի այրման ջերմության հաշվին ջուրը տաքանում և վե-
րածվում է շոգու, կոչվում են կաթսաներ:  

Կաթսաներն ըստ նշանակության դասակարգվում են` 
-էներգետիկական, որտեղ շոգետուրբինային գեներատորների հա-

մար արտադրվում է բարձր ճնշման և ջերմաստիճանի գոլորշի (շոգե-
կաթսաներ), 

-ջեռուցման-արտադրական, որտեղ արտադրական ձեռնարկություն-
ների տեխնոլոգիական կարիքների, ինչպես նաև ջեռուցման, օդափո-
խության և տաք ջրամատակարարման նպատակների համար արտադր-
վում է գոլորշի և տաք ջուր, 

-ջեռուցման, որտեղ բնակելի և հասարակական շենքերի ջեռուցման, 
օդափոխության և տաք ջրամատակարարման, ինչպես նաև արտադրա-
կան ու կոմունալ ձեռնարկությունների կարիքների համար արտադրվում 
է տաք ջուր:  

Որպես արտադրական կաթսա վերցնենք ДКВР-6,5-13 մակնիշի կաթ-
սայի օրինակը (նկ.8-5). 
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Նկ.8-5. ДКВР-6,5-13 շոգեկաթսա: 1-հնոց, 2-վերին թմբուկ, 3-մանոմետր, 4-

ապահովիչկափույր, 5-սնող ջրի խաղովակագծեր, 6-սեպարացիոն տեղակա-
յանք, 7-դյուրահալ խցան, 8-վերջայրման խուց, 9-միջնապատ, 10-եռացող 
խողովակագծեր, 11-անընդհատ արտափչման խողովակիծ, 12-փչամաէրիչ 

տեղակայանք, 13-ներքին թմբուկ, 14-ժամանակ առ ժամանակ արտափչման 
խողովակագիծ, 15-աղյուսե պատ, 16-կոլեկտոր: 

 
Այս կաթսաները նախատեսված են արտադրական ձեռնարկություն-

ների տեխնոլոգիական կարիքների, ջեռուցման համակարգերի, ինչպես 
նաև տաք ջրամատակարարման համար: Երկթմբուկ կաթսա է, ունի էկ-
րաններով պատված հնոց: Աղյուսակ 8.1- ում բերված է կաթսայի տեխ-
նիկական բնութագիրը. 
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Աղյուսակ 8-1 

 
ДКВР-6,5-13 շոգեկաթսա

1. Նոմինալ շոգեարտադրողականություն տ/ժ 6,5
2. Շոգու ճնշումը ՄՊա(կգ/սմ2) 1,3(13) 
3. Շոգու ջերմաստիճանը °C 194
4. Կաթսայի տաքացման մակերևույթը

Ռադիացիոն/կոնվեկտիվ/ընդհանուր 
մ2 27,9/197, 

4/225,8 
5. Կաթսայի ծավալը (գոլորշային/ջրային ) մ3 2,55/7,80 
6. Օգտագործվող վառելիքը գազ, մազութ 
7. Վառելիքի ծախսը՝ ըստ գազի և

  մազութի 
մ3/ժ
կգ/ժ 

505
468 

8. ՕԳԳ-ն ըստ գազի
 ըստ մազութի 

%
% 

91
89,5 

9. Գաբարիտային չափերը (Ե × Լ × Բ) մ 6,5×3,8×4,4 

10. Կշիռը  կգ 12200 

11. Այրման ջերմաքանակն ըստ գազի կկալ/կգ 8525

12.  ըստ մազութի կկալ/կգ 9170

 
Սնման ջուրը, մտնելով վերին թմբուկի (երկար) մեջ, կոնվեկտիվ խո-

ղովակափնջի իջեցնող խողովակների միջով մտնում է ստորին թմբուկը 
(կարճ), որտեղից էլ նրա մի մասը մտնում է հնոցի հետնամասի և կողա-
յին էկրանների կոլեկտորների մեջ: Այդ կոլեկտորների մեջ ջուրը մտնում 
է ոչ միայն ստորին թմբուկից, այլև վերինից` մեծ տրամագծի երկու իջեց-
նող խողովակների միջով:  

Էկրանների բարձրացնող խողովակներում գոյացող շոգին շարժվում է 
դեպի վերին թմբուկը, որտեղ անջատվելով ջրից (սեպարացիոն հարմա-
րանքների օգնությամբ)` մտնում է շոգեմուղ:  

Այս տիպի կաթսաները փոխադրելու տեսակետից շատ հարմար են, 
դրանք ազատ կարելի է բարձել վագոնները` նույնիսկ որմնապատված և 
երեսպատված վիճակում: 
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8-2. ՄԻՋԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ 
 
Արդյունաբերական և կոմունալ կենցաղային որոշ ձեռնարկություններ 

գազը ստանում են քաղաքային միջին և բարձր ճնշման բաժանարար 
ցանցերից: Գազի փոքր ծախս ունեցող ձեռնարկությունները կարող են 
սնվել քաղաքային ցածր ճնշման բաժանարար ցանցերից:  

Ձեռնարկություն մտնող գազի գծի վրա, ձեռնարկության տարածքից 
դուրս, շահագործման համար հարմար տեղում տեղադրվում է գազի ան-
ջատման հարմարանք (փական):  

Գազի մատակարարումը ձեռնարկության առանձին արտադրամասե-
րին իրականացվում է միջարտադրամասային գազամուղներով: Միջար-
տադրամասային գազամուղները կարող են անցկացվել ստորգետնյա և 
վերգետնյա եղանակով: Անցկացման այս կամ այն եղանակի ընտրու-
թյունը խիստ կերպով կախված է ձեռնարկության առանձին արտադրա-
մասերի դասավորվածությունից, ձեռնարկության տարածքում գոյություն 
ունեցող ստորգետնյա կառույցների խտությունից, դասավորությունից, 
վերգետնյա անցկացման համար գոյություն ունեցող սյուների, արտա-
դրամասերի արտաքին պատերի, տանիքների օգտագործման հնարա-
վորությունից և տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներից:  

Գազամուղի վերգետնյա անցկացումն ունի մի շարք առավելություն-
ներ. այն բացառում է գազամուղերի կոռոզիան, հեշտացնում է գազամու-
ղերից գազի արտահոսման տեղերի հայտնաբերումը և վերացումը: Վեր-
գետնյա գազամուղների շահագործումն անհամեմատ հեշտ է, քան 
ստորգետնյա գազամուղներինը: Վերջապես` վերգետնյա գազամուղերի 
կառուցումը մոտ 2,5-3 անգամ ավելի էժան է, քան ստորգետնյա գազա-
մուղների կառուցումը:  

Նկար 8.6-ում պատկերված է միջարտադրամասային միջին ճնշման 
գազամուղի սխեման` գազի ծախսի կենտրոնական հաշվիչ կետով. 
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Նկ.8-6.Միջարտադրամասային գազամատակարարման սխեման: 1-ֆուտ-
լյար, 2-ընդհանուր միացման փական, 3-ցուցադրող մանոմետր, 4-հաշվիչի կողան-
ցիկ գիծ, 5-թերմոմետր, 6-վերաստուգիչ զտիչ, 7-գազային ռոտացիոն հաշվիչ, 8-

անկյունակ, 9-արտադրամասի գազային կոլեկտոր, 10-գազի միացման սարքավո-
րում` դեպի ագրեգատ, 11-արտափչման խողովակ, 12-կցախողովակ փականի հետ` 

խցանով(արտափչման ժամանակ միջավայրի նմուշի վերցնելու համար 
 
Միջին ճնշման գազը տրվում է յուրաքանչյուր գազասպառող արտա-

դրամաս, որտեղ տեղադրված գազի ճնշման կարգավորիչ տեղկայում-
ներում ճնշումն իջեցվում է ըստ համապատասխան պահանջի և տրվում 
այրիչներին: Գազի ծախսը կարելի է հաշվել ինչպես ըստ առանձին ար-
տադրամասերի, այնպես էլ ամբողջ ձեռնարկության համար տեղադր-
ված ծախսի հաշվման կետերում: Միջարտադրամասային գազամուղը 
գտնվում է քաղաքային միջին ճնշման գազամուղի ճնշման տակ:  

Միջարտադրամասային գազամուղներն ըստ սխեմաների տարբեր 
են: Սխեմաների ընտրությունը կախված է ցանցում գազի ճնշումից, ինչ-
պես նաև առանձին արտադրամասերում գազի անհրաժեշտ ճնշումից, 
արտադրամասերի դասավորությունից, առանձին գազասպառող արտա-
դրամասերի գազի ծախսից և ծախսի ռեժիմից, շահագործման հարմա-
րությունից, շահավետությունից և այլն:  
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8-3. ԳԱԶԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳԱԶԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

Արդյունաբերական, կոմունալ-կենցաղային հիմնարկ-ձեռնարկություն-
ների գազը տրվում է քաղաքային ցածր, միջին կամ բարձր ճնշման ցան-
ցերից:  

Արդյունաբերական և կոմունալ-կենցաղային հիմնարկ-ձեռնարկու-
թյունների միացումը քաղաքային ցածր ճնշման բաշխիչ ցանցին մեծ 
ծախսով թույլատրվում է այն դեպքում, երբ նրանց գազի սպառման ռե-
ժիմը չի խանգարում այդ գազամուղերից օգտվող կենցաղային և մանր 
կոմունալ-կենցաղային ձեռնարկությունների նորմալ գազամատակա-
րարմանը:  

Արտադրամասերում գազասպառ կաթսաների, գազօջախների, փռե-
րի, վառարանների և այլ ագրեգատների գազամատակարարման սխե-
մաները պետք է լինեն այնպիսին, որ ապահովեն շահագործման ան-
վտանգությունը:  

Գազամատակարարման սխեման կախված է ագրեգատի կողմից օգ-
տագործվող գազի ճնշումից, օգտագործվող այրիչի տիպից և փակող 
սարքերի տեսակից:  

Գազամատակարարման սխեմաներում նախատեսվում է ապահովու-
թյան խողովակագիծ, գազի և օդի բլոկ-փական, փչամաքրման խողովա-
կագիծ:  

Ցածր ճնշման գազով, էժեկցիոն այրիչներով և խցանային փականնե-
րով գազաֆիկացման սխեման բերված է նկար 8.7-ում. 
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Նկ.8-7.Ագրեգատի գազաֆիկացման սխեմա: 1-գործող փական, 2-գլխա-

վոր փական, 3-էժեկցիոն այրիչ, 4-բռնկիչի փական, 5, 10-փչամաքրման խողո-
վակի փական, 6-մանոմետր, 7-արտադրամասային գազամուղ, 8-փչամաքրման 
խողովակ, 9-ագրեգատի ճյուղավորում, 11-բռնկիչ, 12-մանոմետրի փական, 13-

գազաֆիկացվող ագրեգատ 
 
Սա համարվում է ամենից հասարակ սխեման, համաձայն որի՝ ամեն 

մի ագրեգատի ճյուղավորության վրա դրվում է 2-րդ գլխավոր փականը, 
որը փակում է ագրեգատ տրվող գազի ճանապարհը` միաժամանակ 
կատարելով հսկիչ փականի դեր: Ագրեգատի յուրաքանչյուր այրիչից 
առաջ տեղադրվում է առաջին գործող փականը, որը ծառայում է այրիչ 
տրվող գազն անջատելու կամ դրա քանակը կարգավորելու համար: 
Արտադրամասային գազամուղի փչամաքրումը կատարվում է 5-փականի 
միջոցով, երբ փակ են 1, 2 և 10-փականները: Ագրեգատի գազատար 
խողովակների փչամաքրումն իրականացվում է 10-փականի միջոցով, 
որի դեպքում պետք է փակ լինեն 1, 2, 5-փականները:  
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Այս սխեման կարելի է կիրառել ոչ մեծ ջեռուցման կաթսաների, սննդի 
օբյեկտների, գազի փոքր ծախս ունեցող այլ ձեռնարկությունների, ագրե-
գատների գազաֆիկացման համար: 

Գազի մատուցումը կաթսայական տեղակայանք: Գազը մատուցվում 
է գազատարին գազակարգավորիչ կետի (ԳԿԿ) միջոցով: Մեծ արտա-
դրողականությամբ կաթսաների համար գազը տրվում է 0,3÷1,2 ՄՊա 
ճնշմամբ, իսկ միջին արտադրողականությամբ կաթսաների համար` 
0,005÷0,3 ՄՊա ճնշմամբ: Գազի ճնշման ցածրացումն իրականացվում է 
ԳԿԿ-երում կամ ԳԿ կայանքներում: ԳԿԿ-ից հետո գազը տրվում է գա-
զատար, որից էլ տեղի է ունենում գազի մատուցում ամեն մի կաթսային.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Նկ.8-8. ԳԿկ-ից գազի մատուցման սխեման կաթսայական տեղակայմանը: 1-
ընդհանուր մագիստրալ, 2-ծախսի կարգավորիչ, 3-փակիչ փական,  

4-փականներն այրիչների հետ, 5-փակիչ սողնակ` էլեկտրահաղորդակով,  
6-արտափչման մոմեր, 7-բռնկիչ, 8-ապահովիչ փական, 9-գազի ծախսի  

փոփոխման դիաֆրագմա 
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Սխեմայից երևում է, որ հնոցային տեղակայանքի հուսալի աշխատան-
քի, ինչպես նաև սպասարկող անձնակազմի անվտանգության ապահով-
ման նպատակով գազի ցրումն առանձին ագրեգատներին` արմատու-
րաների հետ միասին, ավտոմատացված է և ամբողջականացված: 

Ժամանակակից ագրեգատների գազաֆիկացման ժամանակ մեծ տեղ 
է տրվում գազասպառ սարքերի ավտոմատացմանը:  

Գազային վառելիքի դրական հատկություններից մեկն էլ նրա այրման 
ընթացքի կոմպլեքս ավտոմատացման հնարավորությունն է: Այրման 
պրոցեսի ավտոմատիկան բացի տեխնիկատնտեսական շահավետու-
թյունից, ապահովում է նաև գազի օգտագործման անվտանգությունը, 
բարելավում է աշխատանքային պայմանները և ապահովում գազային 
սարքավորման անվթար աշխատանքը: Սարքավորման աշխատանքա-
յին որևէ պայմանի խախատման ժամանակ ավտոմատ կերպով դադա-
րեցվում է գազի մատուցումը դեպի հիմնական այրիչ: 

Գազի այրման պրոցեսի ավտոմատացման ամբողջությունը կազմված 
է հետևյալ հիմնական համակարգերից. 

-կարգավորման համակարգ, 
-անվտանգության համակարգ, 
-վթարային- ազդանշանային համակարգ, 
-ջերմատեխնիկական հսկողության համակարգ: 
Կարգավորման ավտոմատացման համակարգը ծառայում է գազի 

այրման այնպիսի պրոցեսի կազմակերպմանը, որը կարող է բավարարել 
տվյալ սարքավորման տրված տեխնոլոգիական ռեժիմը` ապահովելով 
այրման լավագույն ցուցանիշներ: Այսպես, ջեռուցման կաթսաներում ավ-
տոմատ կերպով փոխվում է ջրի ջերմաստիճանը` կախված արտաքին 
կամ ներքին օդի ջերմաստիճանից, շոգեկաթսաներում պահպանվում է 
հաստատուն ճնշում և այլն:  

Անվտանգության ավտոմատիկայի համակարգն ապահովում է գա-
զային սարքավորման անվթար աշխատանքը: Այն հսկողության տակ է 
պահում հետևյալ պարամետրերը. 

-գազի ճնշումը այրիչից առաջ, 
-ջահի առկայությունը, 
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-օդի ճնշումը և նոսրացումը հնոցային տարածությունում, 
-ջրի ջերմաստիճանը, մակարդակը և շոգու ճնշումը կաթսայում:  
Նշված պարամետրերից որևէ մեկի մեծացումը կամ փոքրացումը 

սահմանված մեծությունից հանգեցնում է գազի մատուցման դադարեց-
ման:  

Գազի վթարային անջատման դեպքում տրվում է ձայնային կամ լու-
սային ազդանշան:  

Ջերմատեխնիկական հսկող սարքերն օգտագործվում են սարքա-
վորման աշխատանքի վերլուծության կամ հաշվարկների նպատակով 
անհրաժեշտ տվյալներ ունենալու համար:  

Գազասպառ սարքերի ավտոմատացումը կախված է կոնկրետ պայ-
մաններից և կարող է լինել լրիվ կամ մասնակի: 

 
8-4. ԳԱԶԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 
 
Գազը որպես վառելիք օգտագործող ագրեգատների գազի սարքավո-

րումների շահագործումը նախատեսում է` 
● տեխնիկական սպասարկում, 
● ծրագրային նորոգում (ընթացիկ և հիմնական), 
● վթարային վերականգնողական աշխատանքներ և չաշխատող սար-

քավորումների անջատում:  
Գազի վառելիք օգտագործող կայանքների սպասարկումն իրակա-

նացնում է կազմակերպության սպասարկող անձնակազմը կամ գազի 
տնտեսության կազմակերպությունը (պայմանագրով)՝ համաձայն արտա-
դրական հրահանգների, որոնք մշակվում են գործող նորմատիվային 
փաստաթղթերի և կայանքներ արտադրող գործարանների հրահանգ-
ների հիման վրա` հաշվի առնելով տեղական պայմանները, և հաստատ-
վում են կազմակերպության ստանդարտով:  

Աշխատող գազաֆիկացված ագրեգատները սպասարկող անձնա-
կազմի կողմից չպետք է թողնվեն առանց հսկողության: Բացառություն 
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են կազմում այն սարքավորումները, որոնց աշխատանքի հսկողությունը 
կատարվում է կառավարման վահանակից:  

 Գազաֆիկացված ագրեգատների աշխատանքի ռեժիմը պետք է հա-
մապատասխանի կազմակերպության տեխնիկական ղեկավարի կողմից 
հաստատված քարտերին: Ռեժիմային քարտերը պետք է փակցվեն ագ-
րեգատների մոտ, ինչին պետք է տեղյակ լինի սպասարկող աձնակազմը: 

 Ռեժիմային քարտերը պետք է ճշտվեն 3 տարին մեկ անգամ, ինչպես 
նաև ագրեգատների նորոգումից հետո: 

 Առանձին կաթսաների, վառարանների և այլ ագրեգատների, ինչպես 
նաև ջեռուցման կաթսայատների նորոգման կամ կոնսերվացման (տևա-
կան դադարեցման) ժամանակ գազատարները պետք է անջատվեն` 
փականներից հետո մետաղական խցափակիչներ տեղադրելով և ակ-
տավորելով: 

Վառարանների, կաթսաների և ագրեգատների գործարկումը երկա-
րատև դադարից հետո (կոնսերվացիա, նորոգում, ամառային անջա-
տում) թույլատրվում է տեխնիկական սպասարկման կամ նորոգման, 
գազի սարքավորումների ստուգողական (ըստ կիպության) ճնշափոր-
ձարկման, ծխատար և օդափոխիչ սարքերի պիտանիության մասին ակ-
տերի առկայության դեպքում: 

Յուրաքանչյուր ջեռուցման սեզոնում ջեռուցման կաթսայատների գոր-
ծարկումը պետք է կատարվի գազի տնտեսության անվտանգության նոր-
մեր սահմանող տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համա-
պատասխան: 

 Շահագործման ընթացքում գազի սարքավորման տեխնիկական 
սպասարկումը և նորոգումը պետք է կատարեն կազմակերպությունների 
գազի ծառայությունները կամ գազի տնտեսության կազմակերպությունը` 
պայմանագրային հիմունքներով: Գազի սարքավորման տեխնիկական 
սպասարկումը պետք է կատարվի ըստ կազմակերպության տեխնիկա-
կան ղեկավարի կողմից հաստատված ժամացույցի: Տեխնիկական սպա-
սարկման ժամանակ կատարվում են հետևյալ աշխատանքները` 
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-գազի սարքերի, սարքավորումների արմատուրների բոլոր միացում-
ների կիպության ստուգում (հայտնաբերված արտահոսքերը պետք է վե-
րացվեն), 

-փակող արմատուրների սարքինության զննում և ստուգում, 
-ապահովիչ և ապահովիչ-փակող սարքերի, կարգավորման և ան-

վտանգության ավտոմատ սարքերի գործունության ստուգում (ստուգումը 
պետք է կատարվի առնվազն 2 ամիսը մեկ, եթե արտադրող-գործարանի 
հրահանգում չի նշված այլ ժամկետ): 

Թվարկված աշխատանքները կարող են կատարվել աշխատանքի մեջ 
գտնվող սարքավորումների վրա: 

 Գազի սարքավորումների և ներարտադրամասային գազատարների 
ընթացիկ նորոգման ժամանակ կատարվում են հետևյալ աշխատանք-
ները` 

-փակող և ապահովիչ սարքերի քանդում, յուղում, խցուկների խծուծի 
խտացում, աշխատանքային ընթացքի փակման և կիպության ստուգում 
(անհրաժեշտության դեպքում` հղկում կամ փոխարինում), 

-գազի սարքավորումների ստուգողական ճնշափորձարկում, 
-գազայրիչների մաքրում, թունելների, այրիչների գլխադիրների, 

հնոցների, ծխատարերի, մետաղափականների զննում, 
-անվտանգության և կարգավորման ավտոմատիկայի ստուգում և 

կարգավորում: 
Նորոգման աշխատանքները պետք է կատարվեն գազատարի վրա 

անջատող փականից հետո խցափական դնելուց և հնոցների ու ծխա-
տարների մանրակրկիտ օդափոխումից հետո: 

Կաթսաների, վառարանների և մյուս ագրեգատների գազի սարքավո-
րումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման բոլոր աշխատանք-
ները պետք է գրանցվեն մատյանում` կազմակերպության ստանդարտով 
սահմանված կարգով: 

 



 
 

107 
 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա) Որո՞նք են կոմունալ-կենցաղային և արդյունաբերական ձեռնար-

կություններում օգտագործվող գազասարքերը: 
բ) Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում արտադրական կաթսան: 
գ) Ինչպե՞ս են դասակարգվում կաթսաները: 
դ) Քանի՞ եղանակով են անցկացվում միջարտադրական գազամուղ-

ները, և որո՞նք են դրանք: 
ե) Ո՞րն է վերգետնյա գազամուղների առավելությունը: 
զ) Ինչպիսի՞ գործոններից է կախված միջարտադրամասի գազամուղի 

սխեմայի ընտրությունը: 
է) Ո՞րն է գազասպառ սարքերի ավտոմատացման նպատակը: 
ը) Գազասպառ սարքերի նորոգումից առաջ ինչպիսի՞ նախապատ-

րաստական աշխատանքներ պետք է կատարվի: 
 

2. Թեստեր 
ա) Եփման կաթսաներում սննդի պատրաստման առավելագույն 

ջերմաստիճանն է` 
◊ 200°С, 
◊ 185°С, 
◊ 100°С: 
 

բ)DKBP-6,5-13 շոգեկաթսայի թարմ շոգու ջերմաստիճանն է` 
◊ 220°С, 
◊ 194°С, 
◊ 150°С: 
 

գ) DKBP-6,5-13 շոգեկաթսայի վառելիքի ծախսն է (ըստ գազի)` 
◊ 650 մ3/ժ, 
◊ 250 մ3/ժ, 
◊ 505 մ3/ժ: 
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դ)Կաթսայի թմբուկում տեղի է ունենում` 
◊ ջրի տաքացում, 
◊ շոգեջրային խառնուրդի սեպարացիա, 
◊ շոգու կոնդենսացում: 
 

ե) Կաթսայի տաքացման մակերևույթ է համարվում` 
◊ էկոնոմայզերը, 
◊ իջուցիկ խողովակները, 
◊ թմբուկը: 
 

զ) Շահագործման տեսանկյունից ավելի հեշտ են` 
◊ ստորգետնյա գազամուղները, 
◊ վերգետնյա գազամուղները, 
◊ չկա տարբերություն 2 գազամուղների միջև: 
 

է) Մեծ արտադրողականությամբ կաթսաների համար գազը տրվում է` 
◊ 0,3-1,2 ՄՊա, 
◊ 1,2-6 Մպա, 
◊ 6- 7,5 ՄՊա: 
 

թ) Միջին արտադրողականությամբ կաթսաների համար գազը տրվում է` 
◊ 1,2-1,8 ՄՊա, 
◊ 0,005-0,3 Մպա, 
◊ 0,3-2,3 ՄՊա:  
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ԳԼՈՒԽ 9 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ- ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳԱԶԱՍՊԱՌՈՂ 

ՍԱՐՔԵՐԻ ԱՅՐԻՉՆԵՐ 
 

9-1. ԳԱԶԱՅԻՆ ԱՅՐԻՉՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
 
Գազային այրիչներ են կոչվում այն սարքավորումները, որոնց միջո-

ցով իրականացվում է գազի և օդի խառնման, ինչպես նաև օդային տա-
րածություն տալու պրոցեսները: 

Գազային այրիչները այրման տարածություն կարող են տալ միայն 
գազ, գազ և օդ առանց նախնական խառնման կամ մասնակի և լրիվ 
խառնումով:  

Բոլոր տիպի գազայրիչային տեղեկայումներին ներկայացվում են հե-
տևյալ ընդհանուր տեխնիկական պահանջները. 

1. ապահովել տրված քանակությամբ գազի լրիվ այրումն օդի նվա-
զագույն ավելցուկով, 

2. այրիչի ջերմային հզորության փոփոխության պայմաններում նրա 
կայուն աշխատանքը, 

3. այրման արգասիքներում այրվող բաղադրամասերի պարունակու-
թյունը չպետք է գերազանցի` 

ա) կենցաղային գազային սարքավորումներում օգտագործվող գազա-
յին այրիչների համար, երբ այրման արգասիքները հեռացվում են ծխնե-
լույզով, ածխածնի օքսիդի քանակը` 0,05%-ից, գազօջախի այրիչների և 
ինֆրակարմիր ճառագայթման այրիչների համար 0,02%-ը, 

բ) կոմունալ-կենցաղային և արդյունաբերական տեղակայումների հա-
մար օգտագործվող այրիչներում, երբ այրման արգասիքները հեռացվում 
են ծխատար խողովակով, 0,15%-ը, 

գ) արդյունաբերական ագրեգատների համար օգտագործվող այրիչ-
ների համար, կախված տեխնոլոգիական պրոցեսների առանձնահատ-
կությունից` 0,15-0,5%-ը:  
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Գազի այրման համար անհրաժեշտ նախապայմանը օդի անհրաժեշտ 
քանակության մատուցումը և օդի ու գազի արագ խառնումն է:  

Գազայրիչները պետք է լինեն կոմպակտ, հուսալի և հարմար՝ շահա-
գործման տեսակետից, ունենան պարզ կոնստրուկցիա, անջատման և 
միացման ժամանակ լինեն կայուն: Բացի դրանից, առավելագույն ջեր-
մային բեռնվածության դեպքում պետք է ապահովեն կայուն այրման 
պրոցես, իսկ նվազագույնի դեպքում` գազի լրիվ այրում:  

Ըստ օդի տրման եղանակի՝ գազայրիչները լինում են. 
- դիֆուզիոն, 
- ինժեկցիոն, 
-օդի հարկադրական մատուցումով:  
Դիֆուզիոն են անվանվում այն այրիչները, որոնց մոտ գազի խառ-

նումը օդի հետ անմիջապես կատարվում է այրիչի հրանցքներից դուրս 
գալուց, այրման պրոցեսի ընթացքում, դիֆուզիայի հաշվին: Այրման հա-
մար անհրաժեշտ օդը հնոց է մուտք գործում ծխնելույզի ստեղծած նոս-
րացման հաշվին:  

Դիֆուզիոն այրիչների առավելություններն են` պարզ կառուցվածք, կա-
յուն այրման պրոցես, հեշտ շահագործում, հուսալի աշխատանք գազի 
ցածր ճնշումների դեպքում: Նրանց թերություններն են` ջահի չափից ավելի 
մեծ բարձրություն, որը պահանջում է հնոցային մեծ տարածություն և 
ծավալ, աշխատում են օդի ավելցուկի մեծ գործակցով (α=1,3÷1,6): 
Նկար 9.1-ում պատկերված են դիֆուզիոն այրիչի աշխատանքի սխեման. 

 
 
 
 
 

Նկ.9-1: Դիֆուզիոն այրիչի 
սխեման. 1-կարգավորող փական, 
2-բաշխիչ խողովակ, 3-հրանցքներ, 

4-օդի տրման անցք: 
 



 
 

111 
 

Դիֆուզիոն այրիչները կարելի է օգտագործել ջեռուցման վառարան-
ներում: 

Ինժեկցիոն են անվանում այն այրիչներին, որոնց մոտ այրման հա-
մար անհրաժեշտ օդի մի մասը (ցածր ճնշման ինժեկցիոն այրիչներ) կամ 
լրիվ օդաքանակը (միջին ճնշման ինժեկցիոն այրիչներ) ինժեկցվում է 
այրիչի խառնարան՝ գազի հոսքի էներգիայի հաշվին, որտեղ տեղի է 
ունենում օդի և գազի նախնական խառնում: Ցածր ճնշման ինժեկցիոն 
այրիչների դեպքում, այրման համար անհրաժեշտ օդի մնացած մասը 
գազին է խառնվում շրջապատից` այրման պրոցեսի ընթացքում: Այրիչի 
կողմից ինժեկցվող օդաքանակը կոչվում է առաջնային, իսկ շրջապա-
տից տրվող օդաքանակը` երկրորդային:  

Ինժեկցիոն այրիչի սկզբունքային սխեման բերված է նկար 9.2-ում: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Նկ.9-2: Ինժեկցիոն այրիչ. 1-գազի փողրակ, 2-օդի տրման կարգավորիչ, 
3-խառնարան, 4-գլխադիր, 5-ջահ 

 

Ինժեկցիոն այրիչների առավելություններն են` հեշտ շահագործում և 
սպասարկում, կայուն և հուսալի աշխատանք, օդի մատուցման համար 
էլեկտրաէներգիայի բացակայություն և այլն: Թերություններն են` աղմը-
կոտ աշխատանք, բավականին երկար չափեր, օդի ծախսի մեծ գործա-
կից և այլն:  

Օդի հարկադրական մատուցումով կոչվում են այն այրիչները, որոնց 
մոտ այրման համար անհրաժեշտ ամբողջ օդաքանակն այրիչ է տրվում 
օդափոխիչի օգնությամբ: Գազը և օդն այրիչի ներսում շարժվում են 
առանձին անցուղիներով (կանալներով) և իրար են խառնվում այրիչի ել-
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քում: Նրանց առավելություններն են` մեծ արտադրողականությունը, 
փոքր եզրաչափերը, համարյա անաղմուկ աշխատանքը, պրոցեսների 
լրիվ ավտոմատացման հնարավորությունը և այլն: Թերություններն են` 
էլեկտրաէներգիայի մեծ ծախսը, ավտոմատ համակարգի պարտադիր լի-
նելը և այլն: Օդի հարկադրական մատուցումով այրիչի սխեման պատ-
կերված է նկար 9.3-ում. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.9-3: Օդի հարկադրական մատուցումով այրիչ. 1-նայման անցք, 2-գազի 
կոլեկտոր, 3-այրիչի իրան, 4-թիակային մրրկացուցիչ, 5-այրիչի ելք,  

6-կոնաձև թունել 
 

9-2. ԳԱԶԱՄԱԶՈՒԹԱՅԻՆ ԱՅՐԻՉՆԵՐ 
 

Այս այրիչները նախատեսված են գազամազութային կաթսաների 
համար, որտեղ որպես վառելիք օգտագործում են գազ կամ մազութ: 
Մազութի ֆորսունկան տեղադրված է գազայրիչի կենտրոնում: Գազի և 
մազութի համատեղ այրումը կապված է մեծ ծախսերի հետ և արգելվում 
է: Ոստի գազամազութային այրիչները սովորաբար ունեն ավտոմատ 
գործող սարքեր, որոնց օգնությամբ գազի տրման դեպքում հետ է քաշ-
վում մազութի ֆորսունկան, իսկ մազութի այրման դեպքում դադարում է 
գազի մատուցումը:  
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Սրանք կարող են օգտագործվել նաև տարբեր նշանակության արդյու-
նաբերական վառարաններում: Այս այրիչի յուրահատկությունը օդի ելքի 
փոփոխական կտրվածքն է, որը հնարավորություն է տալիս կարգավորել 
մազութի փոշիացման համար անհրաժեշտ օդաքանակը և նրա ճնշումը: 
Օդի ելքի կտրվածքի փոփոխությունը կատարվում է ծայրապանակի օգ-
նությամբ, այն տեղաշարժելով առանցքի այրիչի երկարությամբ: 

Գազային վառելիքով աշխատելու ժամանակ այրիչում գազն անցնում 
է գազատար խողովակով և ծայրապանակի անցքերով դուրս է գալիս 
օդամուղով տրվող օդային հոսքի մեջ, որոնք իրար հետ խառնվում են 
այրիչի գլխիկում:  

 Մազութով աշխատելու ժամանակ մազութը սկզբից անցնում է ֆոր-
սունկա, այնտեղից դուրս գալով` տրվող օդի օգնությամբ նախ ենթարկ-
վում է փոշիացման և ապա խառնվում օդի հետ:  

Նկար 9.4-ում ցույց է տրված գազամազութային այրիչի սխեման. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ.9-4: Գազամազութային այրիչի սխեման. 1-օղակաձև գազային կոլեկտոր, 
2-մազութի ֆարսունկա, 3-թիակային ապարատ, 4-օդային կարգավորիչ մղա-

փական, 5-պահպանիչ կցաշուրթ, 6-օդային տուփ, 7-օդի տրում, 8-կոնաձև որմ-
նապատ, 9-մղանցք`վառքի համար 
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9-3. ԻՆՖՐԱԿԱՐՄԻՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ԱՅՐԻՉՆԵՐ 

Այս այրիչները նպատակահարմար է կիրառել մեծ արտադրամասե-
րում փոքր թվով բանվորների աշխատելու դեպքում, մոնտաժման կամ 
հավաքման բաց հարթակներում, չորացման տեղակայումներում: Շինա-
րարության մեջ ինֆրակարմիր ճառագայթման այրիչների օգտագործու-
մը հմարավորություն է տալիս արտադրողոկոնության պրոցեսը արա-
գացնել 5÷10 անգամ: Տեխնոլոգիական կարիքների համար օգտագործե-
լիս հնարավորություն է ստեղծվում պրոցեսների տևողությունը կրճատել 
մի քանի անգամ` միաժամանակ լավացնելով մշակվող արտադրանքի 
որակը և փոքրացնելով էներգիայի ծախսը: 

 Երբ շինության բարձրությունը մեծ է 4մ-ից, այրիչները տեղադրվում 
են հորիզոնական` զուգահեռ հատակին, փոքր բարձրության դեպքում 
դրվում է անկյան տակ: Այրիչների թիվը և հզորությունը ընտրվում են` ել-
նելով շինության հավասարաչափ տաքացման պայմանից: 

Ինֆրակարմիր ճառագայթման այրիչների և հատակի, ինչպես նաև 
այրիչների միջև եղած հեռավորությունը որոշվում է` ելնելով հետևյալ հա-
րաբերությունից. 

2 /₣ ≤ 0,1 և հ /Н ≤ 1 
որտեղ` Н-ը հատակի և այրիչի միջև եղած հեռավորությունն է, մ, 
 ₣-ը տաքացվող մակերեսն է, մ2,  
 հ-ը այրիչների միչև եղած հեռավորությունն է, մ: 

Նկար 9.5-ում պատկերված է ինֆրակարմիր ճառագայթման այրիչի 
սխեման. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Նկ.9-5: Ինֆրակարմիր ճառագայթման այրիչի սխեման. 1-այրիչի իրանը,  
2-գազային զտիչ, 3-տրման կցախողովակ, 4-փողրակ, 5- խողովակ-

խառնարան, 6-բաշխիչ խողովակ, 7-կերամիկական սալիկ, 8-պաշտպանիչ 
ցանց, 9-տեղակայման ոտքեր 
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Կերամիկական սալիկների վրա արվում են 1÷1,5մմ տրամագծի անց-
քեր, որոնց գումարային մակերեսը կազմում է սալիկի ընդհանուր մակե-
րեսի 35÷40 %: Սալիկը պատրաստվում է հրակայուն թեթև խեցանյու-
թից, որն ունի փոքր ջերմահաղորդականության գործակից: Վերջինս 
հանգեցնում է նրա ներքին մակերեսի ջերմաստիճանի փոքրացման և 
կանխում բոցի ներթափանցման և այրիչի ներսում գազի այրման վտան-
գը: Հրակայուն սալիկն ունի հետևյալ կազմություրնը. հրակայուն կավ 
(45%), կաոլին (25%) և քրոմօքսիդ (5%):  

Գազը դուրս գալով փողրակից ներծծում է այրման համար ահնհա-
ժեշտ ողջ օդաքանակը և, խառնարանում գազը և օդը խառնվելով, անց-
նում են բաշխիչ տարածություն, որտեղ գազաօդային խառնուրդի դինա-
միկական ճնշումը նվազում է, ինչի հետևանքով խառնուրդի համար 
ստեղծվում են արտահոսման հավասար պայմաններ: գազաօդային 
խառնուրդը բաշխման տարածությունից 0,1÷0,14 մ/վրկ արագությամբ 
մտնում է խեցե սալիկի ակոսները: Այդտեղ տաքանալով՝ դուրս է գալիս 
դեպի նրա մակերես և բարակ շերտով այրվում է: Այրիչն աշխատանքի 
դնելուց 40÷50 վրկ հետո սալիկի մակերեսի ջերմաստիճանը հասնում է 
800÷900°C-ի: 

Որպեսզի բոցի ներթափանցում տեղի չունենա, խեցե սալիկի անց-
քերի տրամագիծն արվում է շատ փոքր: Գազաօդային խառնուրդը սա-
լիկի ներքին մակերևույթից չի բռնկվում, որովհետև նրա ջերմաստիճանը 
չի գերազանցում 400°C-ը: Այրման ընթացքում ճառագայթման մակե-
րեսը դառնում է կարմրա-վարդագույն: 

Այրիչի ճառագայթող մակերեսը հավաքվում է առանձին ստանդարտ 
սալիկներից:  

Այն կառույցները, որոնցում օգտագործում են ինֆրակարմիր այրիչ-
ներ, պետք է կահավորված լինեն կրակմարիչներով, ունենան օդանցք: 
Այրիչները պետք է պահել մաքուր` չթույլատրելով ճառագայթման մակե-
րեսի կեղտոտվածություն: Այրիչները պետք է պահել էլեկտրահաղորդիչ-
ներից առնվազն 1մ հեռավորության վրա: Նրանց պետք է պահել խոնա-
վությունից, հարվածներից և վնասվածքներից: 
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9-4. ՕԴԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻ ԽԱՌՆՈՒՄՈՎ ԱՅՐԻՉՆԵՐ 
(ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԷԺԵԿՑԻՈՆ ԱՅՐԻՉՆԵՐ) 

 
Այն այրիչները, որտեղ այրման համար անհրաժեշտ օդաքանակի մի 

մասը տրվում է այրիչ, իսկ մյուս մասը մատուցվում է շրջապատող միջա-
վայրից, կոչվում են մթնոլորտային այրիչներ: Այրման համար անհրաժեշտ 
օդաքանակի այն մասը, որն այրիչի ներսում ենթարկվում է նախնական 
խառնման, կոչվում է առաջնային օդաքանակ: Առաջնային օդաքանակը 
գազի շիթի կողմից ենթարկվելով էժեկցիայի և խառնվելով գազի հետ, որո-
շակի ավելցուկային ճնշմամբ անցնում է դեպի այրիչի գլխիկ կամ բաշխիչ 
խողովակ: Այստեղից գազաօդային խառնուրդը այրիչի խառնարանից կամ 
հրանցքներից (բաշխիչ խողովակի դեպքում) դուրս է գալիս հնոցային տա-
րածություն և ենթարկվում այրման: Այրման համար անհրաժեշտ մնացած 
օդաքանակը, որը կոչվում է երկրորդային, խառնվում է գազի շիթին շրջա-
պատից` դիֆուզիայի միջոցով: Քանի որ առաջնային օդը այրիչ է տրվում 
էժեկցիայի միջոցով, այդ իսկ պատճառով այրիչը միաժամանակ կոչվում է 
էժեկցիոն: Այս այրիչներում ջահը կազմված է 2 կոնից. ներքևի կոն, որն 
առաջանում է ի հաշիվ առաջնային օդաքանակի (ջահն ունի բաց կանաչա-
կապտավուն գույն) և արտաքին կոն, որն առաջանում է ի հաշիվ երկրոր-
դային օդաքանակի (ջահը կարմրագույն է):  

Մթնոլորտային էժեկցիոն այրիչները, որոնք աշխատում են ցածր 
ճնշման տակ, հաշված են այրման համար տեսականորեն անհրաժեշտ 
օդաքանակի 40÷70%-ի էժեկցիայի պայմանից, այսինքն՝ այրիչի էժեկ-
ցիայի գործակիցը հավասար է 0,4÷0,7: 

Մթնոլորտային այրիչի գլխիկը կարող է ունենալ տարբեր ձևեր: Հիմ-
նականում այն իրենից ներկայացնում է բաշխիչ խողովակ, որի վրա ար-
ված են մեծ թվով գազաօդային ելքի անցքեր (հրանցքեր): Գլխիկի կա-
ռուցվածքը և ձևը մշակված են` ելնելով նրա օգտագործման տեղից և 
միաժամանակ, պետք է լինեն այնպիսին, որ կարողանան ապահովել 
երկրորդական օդի հավասարաչափ մատուցումը ջահի բոլոր կողմերից:  
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Բոցի ներքին կոնի բարձրությունը՝ կախված գազի տեսակից, ինժեկ-
ցիայի գործակցից և հրանցքի տրամագծից, որոշվում է հետևյալ բանա-
ձևով. 

հն = K · R · d2 · 10-7 , 
արտաքին կոնի բարձրությունը որոշվում է`  

հար = K1 · R √d3 · 10-7 
բանաձևով, որտեղ` հն, հար-ը համապատասխանաբար ներքին և 

արտաքին կոների բարձրություններն են, մմ, 
K-ն գործակից է, որը կախված է գազի տեսակից և էժեկցիայի գոր-

ծակցից, նրա արժեքը բերված է աղյուսակ 5-ում, 
K1-ը գործակից է ` կախված անցքերի միջև եղած հեռավորությունից 

(նկար 9-6), բերված է աղյուսակ 9.1-ում, 
 
 
 
 
 

Նկ.9-6. Հրանցքերի 
միջև հեռավորության 
սխեմատիկ պատկերը 

 
 
d-ն գազաօդային խառնուրդի ելքի անցքի (հրանցքի) տրամագիծն է, մմ, 
R - ը այրիչի հրանցքի լայնակի կտրվածքի ջերմային լարվածությունն 

է, Վտ/մ2:  
R - ը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.  

R = V ·Qս /f = 1,27·10 ·Vգ ·Qս /n·d2 
որտեղ` Vգ-ը այրիչի արտադրողականությունն է, նմ3/ժ, 
 Qս-ը գազի այրման ստորին ջերմությունն է, կջոուլ/նմ3, 
 n-ը հրանցքերի թիվն է, 
 f-ը մեկ հրանցքի մակերեսն է, մ2,  
 d-ն հրանցքի տրամագիծն է, մ:  
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 K-ի արժեքը կախված էժեկցիայի գործակցից` 
 Աղյուսակ 9-1 

 
Գազի տեսակը Էժեկցիայի գործակիցը 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
Բութան - - 2,29 1,74 1,46 1,26 1,05 0,83 
Բնական գազ 1,89 1,63 1,35 1,14 0,95 0,79 0,64 - 

 
K1-ի արժեքը` 

Աղյուսակ 9-2  
 

Անցքերի ծայ-
րերի միջև 
հեռավ. մմ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 

K1 11,4 10,4 9,46 8,7 8,7 6,5 7,2 6,95 6,7 6,4 6,3 6,0 5,85 5,8 5,75 

 
Մթնոլորտային այրիչներն ունեն մի շարք առավելություններ` պարզ 

կառուցվածք, ցածր ճնշման գազով աշխատելու հնարավորություն, ճնշ-
ման տակ օդի մատուցման անհրաժեշտության բացակայություն, ցան-
կացած կազմության գազի լրիվ այրում, այրիչի աշխատանքի փոփոխա-
կան բեռնվածության պայմաններում կայուն այրման պրոցես, անաղմուկ 
և հուսալի աշխատանք, հասարակ շահագործում: Այս դրական հատկու-
թյունների շնորհիվ մթնոլորտային այրիչներն ունեն լայն կիրառություն: 
Այս այրիչները հիմնականում օգտագործվում են կենցաղային և հասա-
րակական սննդի ձեռնարկությունների համար նախատեսված գազային 
սարքավորումներում, ջեռուցման կաթսաներում և այլն:  

Նկար 9-7-ում բերված է գազօջախի համար օգտագործվող մթնոլոր-
տային (կամ էժեկցիոն) այրիչի սխեման. 
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Նկ.9-7. Մթնոլորտային այրիչի սխեման՝ 1-փողրակ, 2-առաջնային օդի 

կարգավորիչ, 3-ինժեկտոր, 4-խառնարան, 5-հրանցքեր, 6-գլխադիր 
  

 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 
1. Գազօջախի այրիչի հաշվարկը. 
Համաձայն ելակետային տվյալների, կատարել գազօջախի այրիչի 

կոնստրուկտիվ չափերի հաշվարկ (նկ. ):  
Ելակետային տվյալներն են. Qս=35600 կՋ/նմ3, Qառ = 6800·4,18 կՋ/ժ, 

N= 4հատ, ρգ = 0,71 կգ/նմ3, ρգազ=1,29 կգ/նմ3, P1 = 1600 Պա, V0 = 9,5 
նմ3օդ/նմ3գազ: 

Այրիչում գազի ծախսը որոշվում է`  
 

,
u

QV
Q N

=
⋅

3³é
³Ûñ ,ÝÙ /Å³Ù

 
որտեղ` Qառ – սարքավորման առավելագույն ջերմարտադրողականու-

թյունն է, կկալ/ժ 
 Qս – գազի այրման ջերմությունն է, կկալ/նմ3 
 N- տեղակայվող այրիչների թիվն է:  
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Այրիչի փողրակի կտրվածքի մակերեսը որոշվում է`  

1

V
f = ³Ûñ

·3600W  
 
իսկ տրամագիծը`  

2
1

4 ,fD
π
⋅=

 
որտեղ` ƒ1-ը փողրակի կտրվածքի մակերեսն է, մ2,  
 Wգ-ը փողրակից արտահոսող գազի միջին արագությունն է, մ/վ, 
 D1-ը փողրակի տրամագիծն է, մ: 
Փողրակից արտահոսող գազի միջին արագությունը որոշվում է հե-

տևյալ բանաձևով` 

2 ,PW
P

ϕ Δ=·
·  

որտեղ` ∆P –ն ճնշման անկումն է, Պա,  
 

∆P = P1 – P2 , 
 

 P1 –ը գազի ճնշումն է փողրակից առաջ, Պա, 
 P2 –ը միջավայրի ճնշումն է, որտեղ արտահոսում է գազը: Քանի որ 

P2-ը ինժեկցիոն այրիչների համար ընդունվում է մթնոլորտային ճնշմանը 
հավասար, ապա ∆P=P1,  

 φ-ն արագության բաշխման անհավասարաչափությունը հաշվի 
առնող գործակից է, որը կախված է փողրակի ձևից (ընդունում ենք` 
φ=0,8): 

Խառնարանի բկի տրամագիծը ` D2-ը, ելնելով շարժման քանակի 
պահպանման օրենքից, խառնուրդ գազերի համար որոշվում է հետևյալ 
արտահայտության միջոցով. 

( )2 1 1 1 ,
P

D D n n
P

 
= + +  

 

û¹

·  
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որտեղ` n-և ինժեկցիայի բազմապատիկն է և որոշվում է`  
n = α · V0, 

α-ն ինժեկցիայի գործակիցն է, որը ընդունվում է բնական գազերի 
համար`  

α = 0,4÷0,6, 
V0 –ն գազի այրման համար տեսականորեն անհրաժեշտ օդաքանակն է,  
Կոնֆուզորի լայն մասի մակերեսը որոշվում է հետևյալ արտահայտու-

թյամբ. 

3 ,
3600
V n

f f
W
⋅

= +
⋅

³Ûñ

û¹  
որտեղ` ƒ-ը այն մակերեսն է, որը փոքրացնում է օդի անցման 

կտրվածքը:  Հաշվարկների ժամանակ կարելի է ընդունել ƒ = 0,000924 մ2 ,  
 Wօդ-ը ինժեկցիայի հետևանքով այրիչ ներծծվող օդի արագությունն է, 

որը ցածր ճնշման մթնոլորտային այրիչների համար ընդունվում է հավա-
սար 1÷2 մ/վրկ:  

Կոնֆուզորի լայն մասի տրամագիծը կորոշվի`  

3
3

4 ,fD
π

=
 

Կոնֆուզորի և խառնարանի բկի երկարությունները (ℓկ և ℓբ) որոշվում 
են ըստ փորձնական տվյալների.  

3 2

tan

,
2

2

D Dl β
−= ′Ï

 
որտեղ` β′-ը կոնֆուզորի բացման անկյուն է, β′= 20÷25°, իսկ 

tan 0,17,
2
β ′

=
 

ℓբ = (1,5÷2)D2 : 
Հրանցքերի թիվը որոշելու համար անհրաժեշտ է ունենալ հրանցք-

ների գումարային մակերեսը, որը որոշվում է`  

,
Q V

f
⋅

= ³Ûñ
³Ýóù q

ë
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որտեղ` q-ն այրիչի հրանցքերի ջերմային լարվածությունն է, որը գա-
զային խառնուրդների համար ընդունվում է հավասար q = (15÷25)·10-6 
կկալ/մ2ժամ = (15÷25)·10-6 կՋ/մ2ժամ, կախված անցքի տրամագծից:  

Հրանցքերի թիվը որոշվում է` 

4 ,
D h f

N
π ⋅ −

=
⋅
 ³Ýóù

S h  
որտեղ` D4 –ը այրիչի գլխույկի տրամագիծն է, D4=(40÷60)մմ, 
 h-ը հրանցքի բարձրություն է, h=2մմ, 
 S-ը հրանցքերի միջև եղած հեռավորությունն է (նկ- ), S=5մմ:  

 

 

 

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ №3 

ԳԱԶԱՅԻՆ ԻՆԺԵԿՑԻՈՆ ԱՅՐԻՉԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄԸ 
 
Աշխատանքի նպատակն է՝ որոշել գազային ինժեկցիոն այրիչի ին-

ժեկցիայի բազմապատիկը` n-ը, և այրիչի հրանցքերի ջերմային լարվա-
ծությունը` J-ը: Ինժեկցիայի բազմապատիկ է կոչվում առաջնային օդի 
այն քանակությունը մ3-ով, որը ինժեկցվում է այրիչ 1մ3 գազի կողմից:  

Ինժեկցիայի բազմապատիկը փորձնական ճանապարհով որոշելու 
համար անհրաժեշտ է ունենալ թթվածնի քանակությունը գազում և այրի-
չից դուրս եկող գազաօդային խառնուրդում:  

Թթվածնի քանակությունը գազում որոշվում է համապատասխան գա-
զի բաղադրության, իսկ գազաօդային խառնուրդում` այրիչի խառնարա-
նից վերցրած գազաօդային խառնուրդի անալիզի միջոցով (գազանալի-
զատորների օգնությամբ):  

Թթվածնի համապատասխան քանակություններ ունենալուց հետո 
կարող ենք որոշել ինժեկցիայի բազմապատիկը հետևյալ բանաձևով`  

 



 
 

123 
 

2 2
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−
·

û¹

Ë

Ë  
որտեղ` n-ը ինժեկցիայի բազմապատիկն է, 
 Օ2խ-ը թթվածնի քանակությունն է գազաօդային խառնուրդում, %,  
 Օ2գ— ը թթվածնի քանակությունն է գազի բաղադրություն մեջ, %, 
 Օ2օդ- ը  թթվածնի քանակությունն է օդում. Օ2օդ=21 %: 
Ինժեկցիոն այրիչի հրանցքերի ջերմային լարվածությունը որոշվում է 

հետևյալ բանաձևով`  

,V QJ ⋅=


Ý ë

³Ýóùf  
 
որտեղ` J-ն այրիչի հրանցքերի ջերմային լարվածությունն է, 

կկալ/մմ2ժամ, 
 Vն-ն գազի ծախսն է՝ բերված նորմալ պայմանների, նմ3/ժամ,  
 Qս-ն գազի այրման ստորին ջերմությունն է, կկալ/նմ3, 
 ∑ƒանցք-ն այրիչի հրանցքերի գումարային մակերեսն է, մմ2:  
Փորձը կատարվում է նկար 9.8-ում բերված սարքավորման վրա, 

որտեղ գազն անցնելով գազային հաշվիչից (1)` տրվում է (2) ինժեկցիոն 
այրիչին:  

Առաջնային օդաքանակի կանոնավորումը կատարվում է (3) օդային 
փական-կանոնավորիչի միջոցով: Գազաօդային խառնուրդի այրումը 
տեղի է ունենում խառնուրդը այրիչի հրանցքերից (4) դուրս գալիս:  

Գազի ճնշումը այրիչից առաջ չափվում է (5) U-ձև մանոմետրի միջոցով:  
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Նկ.9-8: Ինժեկցիոն այրիչի տեղակայման սխեմա 
 
 

Փորձի կատարման կարգը 
 

1. Վառել այրիչը և գազախողովակի վրա գտնվող փականի միջոցով 
ստեղծել այրիչից առաջ հաստատուն ճնշում`  

ա) առաջին ռեժիմ` P=60 մմ. ջ. ս. 
բ) երկրորդ ռեժիմ` P=100 մմ.ջ.ս. 
2. Ամեն մի ռեժիմի դեպքում կատարել գազաօդային խառնուրդի 

անալիզ և որոշել Օ2խ մեծությունը: 
3. Որոշակի ժամանակամիջոցի համար որոշել գազի ծախսը՝ գա-

զային հաշվիչի միջոցով, և այն բերել նորմալ պայմանների՝ հետևյալ բա-
նաձևով.  

Vն = V · ƒ 
4. Որոշել այրիչի գազի ելքի անցքերի ընդհանուր մակերեսը, մմ2:  
5. Հաշվել 2 ռեժիմի համար ինժեկցիոն այրիչի ինժեկցիայի բազմա-

պատիկը և հրանցքերի ջերմային լարվածությունը:  
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ԳԼՈՒԽ 10 

ԳԱԶԱՏԱՐ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ՕԺԱՆԴԱԿ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 
10-1. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ 

 
Գազատարերի կառուցման համար օգտագործվում են խողովակներ, 

տարբեր արմատուրաներ և սարքավորումներ, որոնց տիպերը և կառուց-
վածքը պետք է համապատասխանեն ՀՀ քաղաքաշինության նախարա-
րության ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04 պահանջներին:  

Խողովակները պետք է ունենան արտադրող գործարանների հավաս-
տագրերը կամ սեփականատիրոջ կողմից հաստատված դրանց պատ-
ճենները, որոնք հաստատում են խողովակների համապատասխանու-
թյունը ազգային ստանդարտներին կամ տեխնիկական պայմաններին: 

Գազատարերի կառուցման համար օգտագործվող խողովակները 
լինում են մետաղական և ոչ մետաղական:  

1)Մետաղական խողովակներ  
Մետաղական խողովակները լինում են պողպատյա և թուջե:  
Պողպատյա խողովակների պատրաստման համար օգտագործվում 

են В խմբի 2, 3, 4 մակնիշի ածխածնային պողպատ (ածխածինը չի գե-
րազանցում 0,27%-ը):  

Գազամուղի կառուցման համար օգտագործվում են էլեկտրազոդակա-
րով և անկար խողովակներ:  

Բաժանարար գազամուղների կառուցման համար օգտագործում են 
d≥50 մմ, իսկ սպառման տրվող խողավակների համար` d≥25 մմ տրա-
մագծով խողովակներ: Ստորգետնյա գազամուղերի համար օգտագործ-
վող խողովակների պատերի հաստությունը պետք է լինի 3մմ-ից, վեր-
գետնյա խողովակների համար` 2մմ-ից ոչ պակաս: Ջրի տակով անցում-
ների դեպքում խողովակի պատի հաստությունը պետք է լինի հաշվար-
կային հաստությունից 2մմ-ով ավելի, բայց ոչ պակաս 5 մմ-ից:  
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Գործարանում բոլոր խողովակները ենթարկվում են հիդրավլիկական 
փորձարկման, որի անհրաժեշտ ճնշումը որոշվում է`  

Р փ = 2 · δ · R / Dն  
Որտեղ Рփ –ն փորձարկման ճնշումն է, ՄՊա,  
 δ –ն պատի նվազագույն հաստությունն է, մմ,  
 R-ը պողպատի թույլատրելի լարվածությունն է, ՄՊա, 
 Dն-ը խողովակի ներքին տրամագիծն է, մմ 
Թուջե խողովակների օգտագործումը գազամուղերի կառուցման հա-

մար հասել է նվազագույն չափերի. այն օգտագործում են միայն ցածր 
ճնշման բաժանարար ցանցերում և d=150մմ-ից փոքր տրամագծերի 
դեպքում:  

Թուջե խողովակների նվազագույն չափով կիրառության պատճառը, 
պաղպատյա խողովակների համեմատությամբ, նրանց միացումների ոչ 
հերմետիկությունն է, մեխանիկական ուժերի նկատմամբ փոքր դիմա-
դրությունը, դրանցով կառուցված գազամուղների մեծ աշխատատարու-
թյունը և այլն: 

2) Ոչ մետաղական խողովակներ 
Ոչ մետաղական խողովակներից լայն տարածում ունեն պոլիէթիլե-

նային խողովակները: Պոլիէթիլենային խողովակներով գազատարերի 
կառուցման համար պետք է օգտագործել գործող նորմերին ու ստան-
դարտներին համապատասխանող, գործարանային արտադրության 
ցածր խտության (ՑԽՊ) և բարձր խտության (ԲԽՊ) պոլիէթիլենային 
խողովակներ, որոնց պատի հաստությունը ՑԽՊ-ի դեպքում պետք է լի-
նի ոչ պակաս 6 մմ-ից, իսկ ԲԽՊ-ի դեպքում` 3մմ-ից:  

Ստորգետնյա գազատարերի կառուցման համար օգտագործվող պո-
լիէթիլենե խողովակները բաժանվում են 4 խմբի` թեթև (Թ), միջին թե-
թևության (ՄԹ), միջին (Մ) և ծանր (Ծ):  

Պոլիէթիլենային խողովակները սովորաբար պատրաստվում են 6, 8, 
10 և 12մ երկարությամբ և աղյուսակ 10.1-ում բերված տրամագծերով. 
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Աղյուսակ 10-1 

 
Խողովակի տեսակը Արտաքին տրամագիծը, մմ

ԲԽՊ ՑԽՊ
Թ-թեթև 63-630 32-160

ՄԹ-միջին թեթևության 40-630 25-160
Մ-միջին 25-450 16-125
Ծ-ծանր 10-280 10-125

 
Գազատարերի նախագծման և կառուցման համար պոլիէթիլենային 

խողովակների տիպն ընտրվում է, կախված գազատարում գազի աշխա-
տանքային ճնշման մեծությունից, ըստ աղյուսակ 10.2-ի. 

 

Աղյուսակ 10-2 
 

Գազատարում գազի ճնշումը, 
կգ/սմ2 

Պոլիէթիլենային խողովակի 
տեսակը 

Մինչև 0,005-ցածր ճնշման ՄԹ (միջին թեթևության) 
0,005÷0,3-միջին ճնշման Մ (միջին)
0,3÷0,6-բարձր ճնշման Ծ (ծանր)

 

Գազատարերի անցումները երկաթուղային գծերի, ավտոճանապարհ-
ների տակով, ձորերի, գետերի, ճահիճների վրայով, ինչպես նաև շեն-
քերի ներանցիչները պետք է կատարվեն պողպատյա խողովակներից: 
Արգելվում է ոչ մետաղյա (վինիպլաստային և պոլիէթիլային) խողովակ-
ներից գազատարերի անցկացումը -40°С-ից ցածր հաշվարկային ձմե-
ռային ջերմաստիճաններ ունեցող շրջաններում, սողանքային գրուն-
տերում: Վինիպլաստային խողովակներից կազմված գազատարերը թույ-
լատրվում է օգտագործել միայն այն շրջաններում, որտեղ դրանց անց-
կացման խորության մակարդակին ջերմաստիճանը չի նվազում -5°С: 

Նույն խրամուղում երկու գազատարեր անցկացնելու դեպքում /ցանկա-
ցած նյութից/ դրանց միջև եղած հեռավորությունը պետք է ապահովի գա-
զատարերի մոնտաժի և վերանորոգման հնարավորությունը, բայց 0,5 մ-ից 
ոչ պակաս:  
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գ)Խողովակների միացումները  

Պոլիէթիլենային խողովակների միացումը կատարվում է կոնտակ-
տային եռակցման եղանակով` կցվանքի կամ փողալայնուկի տեսքով:  

Պոլիէթիլային և պողպատյա խողովակների միացումները կարող են 
լինել ինչպես անտարանջատելի, այնպես էլ տարանջատելի: Անտարան-
ջատելի միացումները պետք է կատարվեն կցվանքա-փողալայնուկի 
միացումով: Այդ տարբերակն օգտագործվում է միջին և ցածր ճնշման 
գազատարերի վրա:  

Բարձր ճնշման գազատարերի վրա պոլիէթիլենային և պողպատյա 
խողովակների միացումները պետք է լինեն միայն տարանջատելի և 
կցորդիչային: Կցորդիչային միացումների կիրառումը թույլատրվում է 
միայն դիտահորերում:  

Վինիպլաստային խողովակների անտարանջատելի միացումները, 
ինչպես նաև դրանց և պողպատյա խողովակների միջև միացումները 
կարող են լինել կցվանքային` սոսնձի հիման վրա: Վինիպլաստային խո-
ղովակների տարանջատելի միացումները պետք է լինեն կցորդիչային` 
դիտահորերում: 

Պոլիէթիլենային գազատարի վրա գտնվող վերահսկողական խողո-
վակները պետք է տեղադրված լինեն ոչ մտաղյա և պողպատյա խո-
ղովակների անտարանջատելի միացումների տեղերում և գազատարերի 
ու ջերմամատակարարման ցանցերի հատման մասերում:  

Վերահսկողական խողովակները տեղադրվում են պատյանի յուրա-
քանչյուր եզրի վրա:  

Պողպատյա խողովակները պետք է միացվեն եռակցման եղանակով: 
Պարուրակային և կցորդչային միացումները թույլատրվում է կիրառել 
անջատող սարքերի, փոխհատուցիչների, ճնշման կարգավորիչների, 
հսկիչ-չափիչ սարքերի և այլ փականների տեղադրման տեղերում, ինչ-
պես նաև մեկուսիչ կցորդիչների մոնտաժման ժամանակ: 

 
 



 
 

129 
 

10-2. ԽՈՂՈՎԱԿԱԳԾԵՐԻ ԱՐՄԱՏՈՒՐԱՆ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 

 
1)Արմատուրաներ: Արմատուրաները փակող ու կարգավորող հար-

մարանքներ են, որոնք պետք է ապահովեն հետևյալ պահանջները. 
փակման հերմետիկություն, փակման և բացման համար կարճ ժամա-
նակ, փոքր հիդրավլիկական դիմադրություն, պարզ կոնստրուկցիա և 
շահագործման հարմարավետություն:  

Գազմուղների կառուցման համար օգտագործվող հարմարանք է սող-
նակային փականը (նկ.10-1): Մինչև 0,6 ՄՊա ճնշման գազամուղներում 
օգտագործում են թուջե, իսկ բարձր ճնշման գազամուղներում` պող-
պատյա սողնակային փականներ: Սողնակային փականներն արտադր-
վում են 50 և ավելի տրամագծերով:  

Սողնակային փականներն ունեն բավականին պարզ կառուցվածք, 
հեշտ են տեղակայվում, ունեն շահագործման հարմարավետություն: Տե-
ղակայվում են ինչպես կենցաղային, այնպես էլ արդյունաբերական գա-
զասարքերի վրա: Այս փականները կառավարվում են ինչպես ձեռքով, 
այնպես էլ մեխանիկական ռեդուկտորի կամ էլեկտրահաղորդակի օգ-
նությամբ: Նրանք ճիշտ շահագործման և արդյունավետ պայմաններում 
օգտագործվում են մինչև 10 տարի: 

Սողնակային փականների թերություններից է հերմետիկության ան-
հուսալիությունը, որը պատճառ է այն բանի, որ շահագործման ժամա-
նակ փականի իրանի ներքևի մասը լցվում է գազի հետ տեղափոխվող 
մեխանիկական մնացորդներով և փակելիս փականի սկավառակները 
լրիվ չեն իջնում իրենց տեղը: Բացի այդ, փականի կիսաբաց աշխատան-
քի ժամանակ սկավառակի ծայրամասերը տեղափոխվող գազի կողմից 
ենթարկվում են քայքայման և փակելիս չի ապահովվում հերմետիկու-
թյունը:  
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Նկ.10-1. Սողնակային փականի 
կառուցվածքը 

 
 
Փոքր տրամագծերի գազամուղներում մեծ կիրառություն ունեն 

խցանային փականները: Նրանք պատրաստվում են 15 մմ-ից մինչև 700 
մմ տրամագծով: Փոքր տրամագծի փականները (15-100 մմ) հիմնակա-
նում պատրաստվում են բրոնզից (անագապղինձ), արույրից, որոնք 
հաշվված են 0,01÷0,6 ՄՊա ճնշման համար: Մեծ տրամագծի փական-
ները պատրաստվում են թուջից և պողպատից` 6,4 ՄՊա ճնշման հա-
մար: Բարձր ճնշման փականները լինում են ինքնաբանեցման, էլեկտրա-
բանեցման և այլն: Խցանային փականները համարվում են հերմետիկ, 
փակման և բացման համար կարճ ժամանակ պահանջող փականներ: 
Նրանք ունեն մեծ կիրառություն (նկ. 10-2): 
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Նկ.10-2. Խցանային 
փական 

 
Գազաֆիկացման մեջ կիրառում ունեն նաև գնդաձև փականները 

(նկ.10-3): Դրանք տեղակայվում են ցածր, միջին և բարձր ճնշման գա-
զասարքերում, ինչպես նաև ճնշման կայաններում:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ.10-3: Գնդաձև փական 
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Երբեմն գազամուղում հնարավոր է գազի ճնշման մեծացում` կարգա-
վորիչ փականի ինչ- որ անքիպության հետևանքով: Ապահովիչ փականը 
գազի ավելցուկը դուրս է նետում մթնոլորտ` հատուկ արտանետման խո-
ղովակաշարի օգնությամբ: Նկար 10.4-ում պատկերված է ապահովիչ 
զսպանակային փականի կառուցվածքը. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Նկ.10-4: Ապահովիչ փական. 1-իրան,  
3-զսպանակ, 4-արտափչման հսկիչ լծակ 

 
 
2) Կոնդենսատահավաքներ  
Կոնդենսատահավաքները տեղակայվում են գազամուղի ամենացածր 

կետերում` գազում եղած ջրային գոլորշիներից առաջացած կոնդենսատի 
հավաքման և հեռացման համար: Կախված տեղափոխվող գազի խոնա-
վությունից, կոնդենսատահավաքները լինում են երկու տիպի. մեծ տա-
րողություններով խոնավ գազերի և փոքր տարողություններով համեմ-
ատաբար չոր գազերի համար:  
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Կախված տեղափոխվող գազի ճնշումից, կոնդենսատահավաքները 
լինում են` ցածր, միջին և բարձր ճնշման: Կախված գազամուղի տրամա-
գծից` նրանք ունենում են կառուցվածքային տարբեր լուծումներ:  

3)Կոմպենսատորներ: Ինչպես շրջապատի ջերմաստիճանի, այնպես 
էլ տեղափոխվող գազի ջերմաստիճանի փոփոխությունը հանգեցնում է 
գազամուղների ջերմային ընդարձակման կամ սեղմման (փոխվում է գա-
զամուղի երկարությունը): Այսպես, 1°С-ով ջերմաստիճանի փոփոխությու-
նը յուրաքանչյուր 100մ պողպատե գազամուղի երկարությունը փոխում է 
(երկարում է կամ կարճանում) 1,2մմ-ով: Եթե գազամուղի ծայրերն ան-
շարժ ամրացվեն, ապա 1°С-ի փոփոխությունն առաջացնում է 2,5 ՄՊա 
լարվածություն (թույլատրելի լարվածությունը 120÷140ՄՊա):  

Գազամուղերի կառուցման և շահագործման ժամանակ ջերմաստի-
ճանի փոփոխությունը կարող է հասնել մի քանի տասնյակ աստիճանի, 
որը կառաջացնի մի քանի հարյուր մթն լարվածություն: Ջերմային լար-
վածությունները մեծ չափերի են հասնում վերգետնյա գազամուղներում և 
ավելի պակաս` սառեցման գծից վեր կառուցված ստորգետնյա գազա-
մուղներում: Գազամուղներում առաջացած լարվածությունները խիստ 
վտանգավոր են թուջից տեղադրված սարքավորումների և պողպատյա 
խողովակների զոդակարերի համար: 

Ջերմային լարվածությունները վերացնելու համար անհրաժեշտ է 
ապահովել գազամուղերի ազատ շարժում:  

Գազամուղերի ազատ շարժումն ապահովող սարքավորումները կոմ-
պենսատորներն են, ինչպես նաև գազամուղների կառուցման ժամանակ 
առաջացած ծռումները (ինքնակոմպենսացիան): 

Կոմպենսատորները լինում են` ոսպնյակային, Π-աձև, քնարաձև:  
Որպնյակային կոմպենսատորները մեծ կիրառություն են գտել գազա-

յին տեխնիկայում: Նրանք ունեն մեծ հերմետիկություն և տեղակայման 
համար պահանջվում է համեմատաբար մեծ աշխատանք: Տեղակայվում 
են հորերում` ըստ գազի շարժման ուղղության, փակող սարքերից հետո:  

Հիմնականում օգտագործվում են 2-3 ոսպնյակներով կոմպենսատոր-
ներ: Նկար 10.5-ում պատկերված է 2 ոսպնյակով կոմպենսատոր. 
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Նկ.10-5: Ոսպնյակավոր 

կոմպենսատոր 
 
 

 
Յուրաքանչյուր ոսպնյակ կարող է իր վրա վերցնել 5-10մմ կոմպենսա-

ցիա: այդ կոմպենսատորները հաշվված են մինչև 0,6 ՄՊա ճնշման 
տակ աշխատելու համար: Նշված կոմպենսատորների միակ թերությունն 
այն է, որ բարձր ճնշումների դեպքում դառնում են անաշխատունակ:  

Π-աձև և քնարաձև կոմպենսատորները պատրաստվում են անկար 
խողովակներից: Այս կոմպենսատորներն ունեն մեծ գաբարիտային չա-
փեր (հատկապես մեծ տրամագծի խողովակների դեպքում), ուստի և 
ստորգետնյա գազամուղներում դրանց օգտագործելը աննպատակա-
հարմար է: Նրանք հիմնականում օգտագործվում են գազամուղների 
վերգետնյա անցկացումների ժամանակ:  

Գազամուղների կառուցման համար օգտագործվում են նաև այլ սար-
քավորումներ և հարմարանքներ:  

Ստուգման խողովակները տեղակայվում են գազամուղի այն հատ-
վածներում, որտեղ զոդակարերի վիճակի ստուգման հորատման եղա-
նակը դժվար է իրականացնել (բանուկ ճանապարհներ, խաչմերուկներ և 
այլն): Ստուգման խողովակն իրենից ներկայացնում է 50մմ տրանագծի 
խողովակ, որի ներքևի ծայրով զոդվում է կամ բիտումով ամրացվում 
0,7÷1 մ երկարություն ունեցող կիսագլանաձև թիթեղին, կամ որևէ փա-
թեթանյութի, թիթեղի և գազամուղի մնացած տարածությունը լցվում է 
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խճով (նկ.10-6): Զոդակարը վնասվելու ժամանակ արտահոսած գազն 
անցնում է դեպի ստուգման խողովակ: Ստուգման ժամանակ գազի 
առկայությունը ցույց է տալիս, որ զոդակարը վնասված է:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ.10-6: Ստուգման խողովակ.  
1-պատյան, 2-խողովակ, 3-երկաթբե-
տոնե բարձիկ, 4-գորգիկ, 5-խցան,  
6-կցորդ: 

 
 
Գորգիկները ծառայում են հողի մակերես դուրս եկող խողովակներն 

ու փականները մեխանիկական հարվածներից պաշտպանելու համար: 
Նրանց ընդհանուր տեսքը ցույց է տրված նկար 10.7-ում. 

 
 
 
 
 

  
Նկ.10-7. ա)Թուջե գորգիկի 

ընդհանուր տեսքը,  
բ)բետոնե բարձիկ: 
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Գորգիկները պատրաստում են թուջից` ձուլման միջոցով և պողպա-
տից` զոդման միջոցով:  

Գազային ցանցերի և սարքավորումների կցաշուրթային միացումների 
ժամանակ օգտագործվում են ներդիրներ: Գազային տեխնիկայում ցածր 
ճնշման ցանցերի համար կարելի է օգտագործել 2÷3 մմ հաստության 
տեխնիկական ստվարաթուղթ, այն ենթարկելով նախնական մշակման՝ 
հետևյալ կարգով. նախ ստվարաթուղթը թրջում են ջրով, ապա չորաց-
նում, 20-30 ր պահում տաք, չեռացող օլիֆի մեջ, այնուհետև չորացնում և 
օգտագործում են: 

Միջին և բարձր ճնշման ցանցերի համար օգտագործվում են 2÷3մմ 
հաստության պարանիտ, որն իրենից ներկայացնում է ասբեստի և լա-
տեքսի խառնուրդ և լինում է երկու տիպի` Л (լատեքսային) և ЛВ (վուլկա-
նիզացված լատեքսային): 

 
10-3. ՉԱՓԻՉ - ՀՍԿԻՉ ՍԱՐՔԵՐ 

 

1. Չափիչ - հսկիչ սարքերի դասակարգումը 
Գազային միջավայրի չափման և հսկման համար հարկ է լինում կի-

րառել բազմազան սարքեր, որոնք միմյանցից տարբերվում են թե´ չափ-
ման մեթոդով, և թե´ կառուցվածքով: 

Չափիչ հսկիչ սարքերը դասակարգվում են ամենատարբեր հատկա-
նիշներով.  

◊ ըստ չափվող պարամետրերի (ջերմաստիճան, ճնշում, ծախս, մա-
կարդակ, արագություն, կոնցենտրացիա, խոնավություն և այլն), 

◊ ըստ նշանակության և օգտագործման բնագավառի (տեխնիկական, 
վերահսկող, լաբորատոր, նմուշային) 

◊ ըստ ցուցմունքի ստացման ձևի (ցուցադրող, ազդարարող, ինքնա-
գրանցող, գումարող, ինտեգրող), 

◊ ըստ գործողության սկզբունքի (մեխանիկական, էլեկտրական, հիդ-
րավլիկական, պնևմատիկական, քիմիական, օպտիկական, ռադիոակ-
տիվ և այլն), 

◊ ըստ ցուցմունքի ստացման տեղի (տեղական և հեռավորման), 
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◊ ըստ օգտագործման բնույթի (օպերատիվ և հաշվարկային), 
◊ ըստ տեղադրման պայմանների (ստացիոնար և փոխադրական):  
Չափիչ-հսկիչ սարքերը դասակարգելիս և ընտրություն կատարելիս 

անհրաժեշտ է հիշել նրանց նորմալ աշխատանքն ապահովող պայման-
ները` կախված սարքի ճիշտ տեղակայումից: Շատ կարևոր է նման դեպ-
քերում ունենալ տարբեր սարքեր` օժտված փոշուց, ագրեսիվ գազերից, 
գոլորշիներից, պայթյուններից պաշտպանվելու հատկությամբ: Չի կարե-
լի օգտագործել բարձր ճշտության դասի թանկարժեք սարքերն այնտեղ, 
որտեղ կարելի է բավարարվել ցածր դասի պարզ և հուսալի սարքերով: 

2. Ջերմաստիճանի չափումը 
Ջերմաստիճանի չափման համար կիրառում են`  
ա)Ընդարձակման ջերմաչափեր, որոնք լինում են հեղուկային, դիլա-

տոմետրիկական, բիմետաղական: Ընդարձակման ջերմաստիճանի 
չափման տիրույթն է (-200)÷(+750°С):  

Նկար 10.8-ում պատկերված են հեղուկային ջերմաչափեր, որի աշ-
խատանքի սկզբունքը հիմնված է հեղուկի և մազական ապակյա խողո-
վակի ծավալային ընդարձակման գործակիցների տարբերության վրա: 
Որպես բանող հեղուկներ օգտագործվում են պենտան-ածխաջրածինը, 
էթիլ-սպիրտը և սնդիկը:  

Ջերմաչափերը մեխանիկական հարվածներից պաշտպանելու համար 
առնվում են հատուկ մետաղյա վահանների մեջ: 

 
 
 

 
 
 
Նկ.10-8:Հեղուկային ջերմաչափ. 
ա)արտաքին սանդղակով,  
բ)ներդիրային սանդղակով:  
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բ) Մանոմետրական ջերմաչափեր, որոնցում ջերմաստիճանի փոփո-
խությունը վերափոխվում է փակ կոնտուրում գտնվող գազի ճնշման փո-
փոխության: Չափման տիրույթն է (-200)÷ (+1000°С):  

Այս ջերմաչափերը (նկ.10-9) հիմնականում կազմված են (1) ջերմաբա-
լոնից (պողպատից կամ արույրից պատրաստված գլան է` 10÷25 մմ 
տրամագծով և 100÷450մմ երկարությամբ, որը տեղադրված է այն միջա-
վայրում, որը չափվում է), (2) մետաղյա հյուսվածքով վահանապատված 
մազական խողովակից` 40÷60մ երկարությամբ և 0,2÷0,4 մմ ներքին 
տրամագծով, որը մի կողմից միացված է ջերմաբալոնին, իսկ մյուս ծայ-
րով` (3)չափվող մանոմետրին:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.10-9: Մանոմետրական ջերմաչափ. 1-ջերմաբալոն, 2-մանոմետրական 
մաս, 3-մազախողովակ 
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Մանոմետրական ջերմաչափերն ունեն բավականին պարզ կառուց-
վածք և թույլ են տալիս իրականացնել չափման ավտոմատ գրանցում: 
Դրանց առավելությունն օգտագործման հնարավորությունն է հրդեհա-
վտանգ վայրերում: 

գ)Դիմադրության ջերմաչափեր, որոնցում օգտագործում են ջերմաս-
տիճանի փոփոխությունից հաղորդիչների կամ կիսահաղորդիչների 
էլեկտրական դիմադրության փոփոխության ֆիզիկական հատկությունը: 
Չափման տիրույթն է (-200)÷(+1060°С): 

դ)Ջերմաէլեկտրական պիրոմետրեր: Աշխատանքի սկզբունքն այն է, 
որ տարբեր նյութերից պատրաստված ջերմաէլեկտրոդների միացման 
հանգույցները փակ շղթաներում տարբեր ջերմաստիճանային պայման-
ներում գտնվելիս առաջացնում են էլեկտրաշարժիչ ուժ: Չափման տի-
րույթն է (-200)÷(+2500°С): 

 
 

 
 
 
 
 
 

Նկ.10-10: Ջերմաէլեկտրական պիրոմետր. 1-հաղորդալար, 2-հաղորդալարի 
կոմպենսացնող, 3-մետաղական պաշտպանիչ իրան, 4-տաք ձուլվածք,  

5-կերամիկական մեկուսիչ, 6-ջերմաստիճանի չափի: 
 

 
ե)Ճառագայթման պիրոմետրեր: Այստեղ տաքացված մարմնի ճա-

ռագայթման ինտենսիվությունը կախված է ջերմաստիճանից: Չափման 
տիրույթն է` (+600)÷(+6000°С):  

3. Ճնշման չափումը  
Ճնշման չափման միավորների միջև գույություն ունեցող փոխադարձ 

կապը ցույց է տրված աղյուսակ 9-ում: 
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Ճնշում չափելիս անհրաժեշտ է տարբերել բացարձակ (pբ), ավելցու-
կային (pավ), մթնոլորտային (p0) ճնշումները, ինչպես նաև վակուումային 
նոսրացման ճնշումը (pվ):  

Բացարձակ ճնշումը հաշվարկվում է բացարձակ զրոյից: այն հավա-
սար է մթնոլորտային և ավելցուկային ճնշումների գումարին` 

Pբ = Р0 + Рավ, 
կամ մթնոլորտային ու վակուումային ճնշումների տարբերությանը` 

Рբ = Р0 – Рվ:  
Ավելցուկային ճնշումը հաշվարկվում է մթնոլորտային ճնշումից: Դա 

մանոմետրի ցույց տված ճնշումն է: Եթե ավելցուկային ճնշումը բացասա-
կան է, ապա այն կոչվում է վակուումային կամ նոսրացման:  

Աղյուսակ 10.1-ում բերված են միջազգային և տեխնիկական համա-
կարգերի ճնշման միավորները. 

 Աղյուսակ 10-1 
Չափմ.
միավ. 

Միավորների միջազգային 
Համակարգը (SI) 

Միավորների տեխնիկական 
Համակարգը (CGS) 

բար մբար Պա դաՊա ՄՊա մմ.սն.
սյուն 

մմ.ջրի
սյուն 

կգ ուժ
/սմ2(տե
ղ.մթն)

Մթն 
(ֆիզ. 
մթն) 

ֆունտ/ 
դյույմ2 

PSI 
բար 1 1000 105 104 0,1 750,06 1,0197×

×104 
1,0197 0,987 14,505 

մբար 0,001 1 100 10 0,0001 0,75 10,197 1,0197×
×10-3 

0,987× 
×10-3 

0,0145 

Պա 10-5 0,01 1 0,1 10-6 0,0075 0,10197 1,0197×
×10-5 

0,987× 
×10-5 

145× 
×10-6 

դաՊա 0,0001 0,1 10 1 10-5 0,075 1,0197 1,0197×
×10-4 

0,987× 
×10-4 

145× 
×10-5 

Մպա 10 104 106 105 1 7500,6
4 

101972 10,1972 9,87 145 
 

մմ.սնդ
սյուն 

1,333× 
×10-3 

1,333 133,32 13,332 13,3325×
×10-5 

1 13,595 13,595×
×10-4 

13,157× 
×10-4 

0,0193 

մմ.ջրի 
սյուն 

9,807× 
×10-5 

9,807×
×10-2 

9,807 0,9807 9,807×
×10-6 

7,355×
×10-2 

1 0,0001 9,678× 
×10-5 

0,0014 

տեխն. 
մթն 

0,9807 980,7 98070 9807 0,09807 735,56 104 1 0,9678 14,225 

Ֆիզ. 
մթն 

1,01325 1013,25 101325 10132,5 0,101325 760 10332,3 1,03323 1 14,706 

PSI 0,06894 68,94 6894,3 689,4 0,00689 51,71 703 0,0703 0,068 1,0 
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Ճնշում և նոսրացում չափող սարքերը կարելի է դասակարգել ըստ 
չափվող ճնշման մեծության և գործողության սկզբունքի:  

_ Ըստ չափվող ճնշման մեծության ճնշում չափող սարքերը լինում են. 
◊ բարոմետրեր` մթնոլորտային ճնշման չափման համար, 
◊ մանոմետրեր` ավելցուկային ճնշման չափման համար, 
◊ վակուումոմետրեր և քարշաչափեր` նոսրացման չափման համար, 
◊ դիֆերենցիալ մանոմետրեր` ճնշումների տարբերությունը չափելու 

համար:  
_ Ըստ գործողության սկզբունքի ճնշում չափող սարքերը լինում են. 
◊ հեղուկային կամ մխոցային մանոմետրեր, որոնցում չափվող ճնշու-

մը հավասարակշռում է հեղուկի սյան կամ մխոցի տեղափոխման ուժով, 
◊ զսպանակային մանոմետրեր, որոնցում չափվող ճնշման մեծու-

թյունը հավասարակշռում է խողովակների, մեմբրանների, սիլֆոնների 
առաձգականության ուժով,  

◊ ինդուկտիվ, ունակային, դիմադրության, պյեզոէլեկտրական մանո-
մետրեր, որոնցում չափվող մեծությունը կապի մեջ է մտնում էլեկտրա-
կան և մագնիսական ուժերի ազդեցության հետ:  

1) Հեղուկային մանոմետրեր  
Հեղուկային մանոմետրերից ամենատարածվածը U-ձևն է (նկ.10-11): 

Այն կազմված է երկու հաղորդակից անոթներից, որոնք լցված են բանող 
հեղուկով (գունավորված ջուր, սպիրտ, յուղ և այլն):  

 
 
 
 
 
 
 

 
Նկ.10-11: Հեղուկային մանոմետր. 1-բռնակ, 

2-տախտակ, 3-բանող հեղուկ, 4-U-աձև 
խողովակ, 5-սանդղակ 
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U-ձև հեղուկային մանոմետրը կազմված է ապակյա ուղղաձիգ U-ձև 

խողովակից, որը լցված է բանող հեղուկով: Հեղուկի սյուների տարբերու-

թյամբ հաշվարկվում է ճնշումների տարբերությունը`  

P1 – Р = հ ( ρ1 – ρ2)·g, Պա, 
որտեղ P1-ը և P2-ը ճնշումներն են մանոմետրի սյուների վրա: Եթե P2-ը 

հավասար է մթնոլորտային ճնշմանը, ապա մանոմետրը ցույց կտա 
ավելցուկային ճնշումը. 

Pավ = հ (ρ1 – ρ2)·g, Պա, 
որտեղ հ-ը բանող հեղուկի մակարդակների միջև եղած տարբերու-

թյունն է (մ), ρ1-ը` մանոմետրի բանող հեղուկի խտությունը (կգ/մ3), ρ2-ը` 
մանոմետրի բանող հեղուկի վրա ազդող գազի կամ հեղուկի խտությունը 
(կգ/մ3), g-ն` ազատ անկման արագացումը (մ/վրկ2): 

Այս մանոմետրերի օգտագործումը շատ պարզ է: դրանք կիրառվում 
են գլխավորապես փոքր ճնշումներ, նոսրացումներ և ճնշումների տար-
բերություններ չափելու համար:  

2) Զսպանակային մանոմետրեր: Զսպանակային մանոմետրերը նա-
խատեսված են միջին և բարձր ճնշումների չափման համար (40ԿՊա-ից 
բարձր):  

 
 

 
 
 
 

Նկ.10-12: Զսպանակային մանոմետր. 
1-խողովակային սնամեջ զսպանակ, 

2-զսպանակի խցանված ծայրը, 
3-ատամնավոր սեկտոր, 4-պարուրաձև 

զսպանակ, 5-սլաք, 6-ցուցմունք, 
7-պարուրակ 
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Զսպանակային մանոմետրը մեծ տարածում է գտել իր պարզության և 
չափման լայն տիրույթների ընդգրկման հնարավորությունների շնորհիվ: 
Խողովակային սնամեջ զսպանակի (1) կտրվածքն էլիպսաձև կամ ձվաձև 
է: Զսպանակի մի ծայրը պարուրակի (7) միջոցով միացվում է չափվող 
միջավայրին, իսկ մյուս` խցանված ծայրը (2), լծակով միացված է ատամ-
նավոր սեկտորին (3), որը պտտում է սլաքի (5) հետ նույն առանցքին ամ-
րացված ատամնաանիվը:  

Սլաքն ամրացված է պարուրաձև զսպանակին (4): Ճնշման ազդեցու-
թյան տակ խողովակազսպանակը փքվելով բացվում է և իր ծայրով հա-
մապատասխանաբար շարժում սլաքը, դրա տեղաշարժը ուղիղ համեմա-
տական է ճնշման փոփոխությանը:  

3) Ինդուկտիվային մանոմետրեր (նկ-10.13): Այս մանոմետրերում 
ճնշման փոփոխությունից փոխվում է էլեկտրական համակարգի մագնի-
սական շղթայի դիմադրությունը: Էլեկտրամագնիսի միջուկի վրա տեղա-
դրված է փոփոխական հոսանքի փաթույթը (3): Էլեկտրամագնիսի խա-
րիսխը(2) կապված է առաձգական էլեմենտի (մեմբրանի) հետ (1), որը 
դեֆորմացիայի է ենթարկվում p ճնշման ազդեցության տակ: Այդ դեֆոր-
մացիայի շնորհիվ խարիսխը տեղաշարժվում է, փոխվում է միջուկի և 
խարիսխի միջև եղած օդային բացակի δ չափսը, ուստի և փոխվում է 
մագնիսական շղթայի դիմադրությունը` փաթույթի ինդուկտիվությունը: 
Ինդուկտիվության փոփոխությունն իր հերթին հանգեցնում է փաթույթի 
լրիվ դիմադրության, հետևաբար և փաթույթով անցնող հոսանքի մեծու-
թյան փոփոխության, որի մեծությունը համեմատական է ճնշման փոփո-
խությունը:  
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Նկ.10-13: Ինդուկտիվային մանոմետր. 1-մեմբրան, 2-էլեկտրամագնիսի 
խարիսխը, 3-փոփոխական հոսանքի փաթույթ 

 
Այս սարքերն ունեն պարզ կոնստրուկցիա, բարձր զգայունություն և 

աշխատանքի հուսալիություն: 
 

10-4. ՃՆՇՄԱՆ ՉԱՓԻՉ ՍԱՐՔԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 

 
Հեղուկային ճնշաչափերի շահագործման դեպքում պետք է պարբե-

րաբար՝ առնվազն 3 ամիսը մեկ, կատարել հեղուկի դատարկում և փո-
խում, ապակյա խողովակների և սարքի մակերևույթների մաքրում` բեն-
զինով կամ սպիրտով թրջած հիգրոսկոպիկ բամբակով:  

Զսպանակային, մեմբրանային և սիլֆոնային ճնշաչափերը պետք է 
ենթարկվեն պարբերական ստուգման (ստուգաչափման) ՀՀ Ստանդար-
տացման ազգային մարմնի կողմից հավաստագրված կազմակերպու-
թյուններում առնվազն տարին մեկ անգամ, ինչպես նաև յուրաքանչյուր 
նորոգումից հետո:  

Առնվազն 6 ամիսը մեկ պետք է կատարվի ճնշաչափերի զննում և 
դրանց ցուցմունքների համեմատումը ստուգողական սարքերի հետ, 
ստուգման արդյունքները գրանցել մատյանում:  

Ճնշաչափերն օգտագործման չեն թույլատրվում հետևյալ դեպքերում. 
- բացակայում է ստուգաչափման կապարակնիքը կամ դրոշմակնիքը, 
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- ստուգաչափման ժամկետն անցել է, 
- ճնշաչափն անջատելուց հետո նրա սլաքը չի վերադառնում զրո-

յական նիշին, 
- ապակին ջարդված է կամ կան ուրիշ վնասվածքներ, որոնք կա-

րող են անդրադառնալ ճնշաչափի ցուցմունքի ճշտության վրա, 
- սխալանքը գերազանցում է սահմանված թույլատրելի մեծու-

թյունը:  
Գազի ճնշման համար կարող են օգտագործվել ինքնագրող ճնշաչա-

փեր, ինչպես սկավառակային, այնպես էլ ժապավենային դիագրամով:  
Սարքում տեղադրված դիագրամային թուղթը պետք է համապատաս-

խանի սարքի տեղեկաթերթիկում նշվածին, տեղադրելուց առաջ պետք է 
նրա վրա գրել տեղադրման տեղը և ամսաթիվը:  

 
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

1. Ստուգիչ հարցեր 
ա) Քանի՞ տեսակ են լինում գազատարերի կառուցման համար օգտա-

գործվող խողովակները: 
բ) Որո՞նք են պողպատյա խողովակների առավելությունները թուջե 

խողովակների հետ համեմատած: 
գ) Ի՞նչ երկարությամբ են պատրաստվում պոլիէթիլենային խողո-

վակները: 
դ) Ի՞նչ եղանակով է կատարվում պոլիէթիլային խողովակների միա-

ցումները: 
ե) Ի՞նչ եղանակով են կատարվում պողպատյա խողովակների միա-

ցումները: 
զ) Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում արմատուրան: 
է) Փականների ինչպիսի՞ տեսակներ կան: 
ը) Ի՞նչ նպատակի են ծառայում կոնդենսատահավաքները: 
թ) Քանի՞ տեսակի են լինում կոմպենսատորները: 
ժ) Ո՞ր դեպքերում չեն թույլատրվում օգտագործել ճնշման չափիչները: 
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2. Թեստային աշխատանք 
ա) Նույն խրամուղում 2 գազատարերի հեռավորությունը պետք է լինի` 
◊ 2 մ-ից ոչ պակաս, 
◊ 1 մ-ից ոչ պակաս, 
◊ 0,5 մ-ից ոչ պակաս: 
 
բ) Կոմպենսատորները նախատեսված են` 
◊ գազի ճնշումն իջեցնելու համար, 
◊ խողովակներում ջերմային լարվածությունները վերացնելու համար, 
◊ գազի ճնշումը բարձրացնելու համար: 
 
գ) Ընդարձակման ջերմաստիճանների չափման տիրույթն է` 
◊ (-200) ÷ (+750)°С, 
◊ (-100) ÷ (+300)°С, 
◊ (-300) ÷ (+100)°С: 
 
դ) Մանոմետրական ջերմաչափերի չափման տիրույթն է` 
◊ (-300) ÷ (+300)°С, 
◊ (-200) ÷ (+1000)°С, 
◊ (-400) ÷ (+500)°С: 
 
ե) Ճառագայթման պիրոմետրերի չափման տիրույթն է` 
◊ (+600) ÷ (+6000)°С, 
◊ (+300) ÷ (+500)°С, 
◊ (-100) ÷ (+300)°С: 
 
զ) Ճնշաչափերի զննումն իրականացվում է` 
◊ 3 տարին մեկ անգամ, 
◊ 2 տարին մեկ անգամ, 
◊ 6 ամիսը մեկ անգամ: 
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ԳԼՈՒԽ 11 

ԿՈՄՈՒՆԱԼ-ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ԵՎ ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
 

11-1. ՍԵՂՄՎԱԾ ԵՎ ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
ա) Սեղմված գազ (сжатый газ-СГ): Սեղմված գազն առաջանում է 

կոմպրեսորային տեղակայանքներում, բնական գազի սեղմման միջոցով` 
ծավալի փոքրացման նպատակով:  

Սեղմված գազն օգտագործում են հիմնականում որպես շարժիչային 
վառելիք` բենզինի և դիզելային վառելիքի փոխարեն: Այն էժան է ավան-
դական վառելիքից և ավելի անվտանգ է շրջակա միջավայրի համար:  

Սեղմված գազի պահպանումը տեղի է ունենում հատուկ գազակուտա-
կիչներում` 200÷220 բար ճնշման տակ: Այդ դեպքում նրա ծավալը փոք-
րանում է 200÷220 անգամ: 

Սեղմված բնական գազին ավելացնում են բիոգազ, որը քչացնում է 
ածխածնի արտանետումները մթնոլորտ:  

Սեղմված բնական գազն ունի մի շարք առավելություններ. 
- Նրա հիմնական բաղադրիչը մեթանն է, որը թեթև է օդից և վթա-

րային իրավիճակներում արագ հեռանում է` համեմատած ծանր պրո-
պան-բութան խառնուրդի: 

-  Մեթանը թունավոր չէ, այդ պատճառով սեղմված գազի թունավոր-
վածությունը փոքր է, քան մնացած գազերինը: 

- Արժեքն ավելի էժան է, քան մնացած վառելիքներինը: 
- Վառվում է ամբողջությամբ և չի թողնում մուր, որը կեղտոտում է 

էկոլոգիան և իջեցնում է ՕԳԳ-ն, 
- սեղմված գազի այրման արգասիքները չեն պարունակում ծծմբի 

միացություններ` շնորհիվ բնական գազում շատ փոքր ծծմբի պարունա-
կության, և չեն փչացնում ծխնելույզի մետաղը:  
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Այժմ ավելանում է սեղմված գազ օգտագործող ավտոմեքենաների թի-
վը: Ավտոմեքենաների համար բնական գազը սեղմվում է մինչև 20ՄՊա: 
Այն պետք է կազմված լինի` 

- մեթան` ոչ պակաս 90%-ից, 
- էթան` ոչ պակաս 4%-ից, 
- ածխածնի օքսիդ` մինչև 1%, 
- ազոտ. մինչև 5%, 
- այլ այրվող գազեր` մինչև 2,5%: 
Սեղմված գազի հիմնական թերությունն այն է, որ արագացնում է 

շարժիչի մաշվածությունը: 
բ) Հեղուկ ածաջրածնային կամ հեղուկ նավթային գազ (сжижен-

ный углеводородный или нефтяной газ-СУГ, СНГ): Բնակավայրերի և 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների գազաֆիկացման համար հա-
ճախ օգտագործում են հեղուկ գազեր: Սրանք այն ածխածրածնային գա-
զերն են, որոնք շրջապատող օդի ջերմաստիճանի տակ հեշտությամբ 
կարող են հեղուկ վիճակից անցնել գազ վիճակի:  

Հեղուկ գազերի ստացման համար որպես հումք են ծառայում նավթի և 
կոնդենսացիոն հանքավայրերից ստացվող գազերը, որոնք գազաբեն-
զինային տեղակայանքներում մշակելուց հետո ստանում են էթան, պրո-
պան, բութան և բենզին: Տեխնիկական պրոպանը և բութանը պատկանում 
են բաց կառուցվածքի հագեցած ածխաջրածինների (Сn H2n+2) շարքին: 
Նրանք իրենցից ներկայացնում են անգույն, նավթի հոտին մոտ հոտով և 
ջրում պրակտիկորեն չլուծվող նյութեր: Այս խմբին պատկանող գազերը` 
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շատ պասիվ են և մեծ դժվարությամբ են միացության մեջ մտնում այլ 
գազերի հետ: Նշված գազերը նորմալ պայմաններում գտնվում են գազ 
վիճակում, սակայն ճնշման բարձրացման ժամանակ (առանց ջերմաս-
տիճանի իջեցման) վերածվում են հեղուկ վիճակի: Մեթանը և էթանը 
կարելի է կոնդենսացնել համապատասխանաբար t =-82,1°С, P=4,64 
ՄՊա և t=32,3°С, P=4,73ՄՊա պայմաններում, իսկ պրոպան նորմալ 
բութանը և իզոբութանը t=0°С-ում կարելի է կոնդենսացնել, եթե ճնշում-
ները համապատասխանաբար լինեն` 0,47, 0,115 և 0,16ՄՊա:  

Ելնելով նշված գազերի դյուրին կոնդենսացման հատկությունից՝ պրո-
պանը և բութանը համարվում են հեղուկ գազերի ստացման հիմնական 
տարրեր: Այս գազերը կարելի է տեղափոխել և պահեստավորել հեղուկ վի-
ճակում, ապա այրել գազ վիճակում: Դրանք օգտագործվում են որպես` 

-շարժիչային վառելիք, 
-հումք քիմիական արդյունաբերության համար, 
-բալոնային գազ` կենցաղային նպատակների համար: 
գ) Հեղուկ բնական գազ (сжиженный природный газ-СПГ): Հեղուկ 

բնական գազը բնական գազ է` արհեստականորեն սառեցված մինչև -
162°С (գազի հեղուկացման ջերմաստիճան)` պահպանման և տեղա-
փոխման համար: Այն իրենից ներկայացնում է հեղուկ` առանց հոտի և 
գույնի, որի խտությունը 2 անգամ փոքր է ջրի խտությունից: Այն կազմ-
ված է մինչև 95% մեթանից, իսկ մնացած 5 %-ը կազմում են էթանը, պրո-
պանը, բութանը և ազոտը:  

Բնական գազը հեղուկացվելուց ծավալը փոքրանում է մոտ 600 ան-
գամ: Հեղուկացման պրոցեսը տևում է աստիճանաբար: Ամեն անգամ 
գազը սեղմվում է 5÷12 անգամ, հետո սառեցվում է և տրվում է հաջորդ 
էտապ:  

Հեղուկ բնական գազի գործարանը կազմված է՝ 
-գազի նախնական մաքրման և հեղուկացման տեղակայանքնից, 
-հեղուկ գազի արտադրման տեխնոլոգիական գծից, 
-պահեստավորման համար նախատեսված ամբարից, 
-հեղուկանավերի բեռնավորման սարքավորումներից, 
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- լրացուցիչ ծառայությունից` գործարանը ջրով և էլեկտրաէներգիայով 
ապահովելու համար: 

Մաքուր հեղուկ բնական գազը չի վառվում, ինքն իրեն չի բոցավառ-
վում, չի պայթում: Բաց տարածությունում նորմալ ջերմաստիճանների 
դեպքում այն վերադառնում է գազային վիճակին և արագ լուծվում օդի 
մեջ: Հեղուկ բնական գազերի համար օգտագործում են հատուկ գոլոր-
շացում` առանց օդի ներկայության (регазификация), որպեսզի շրջակա 
միջավայրի թթվածինը չվնասվի: 

 
11-2. ՀԵՂՈՒԿ ԳԱԶԵՐԻ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ 

 
Գոյություն ունեն բազմաթիվ սխեմաներ` գազը սպառողներին հասց-

նելու համար: Նկար 11.1-ում պատկերված է գազամատակարման սխե-
մա, երբ գազի աղբյուրը սպառողներից գտնվում է որոշակի հեռավորու-
թյան վրա. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ.11-1. Գազամատակարարման սխեմա: 1-ստորգետնյա պահեստ կամ գազի 
հորանցք, 2-ընդունիչ փական, 3-գազի զտիչ, 4-հավաքման կոլեկտոր, 5-գազա-
քաշիչ կայան, 6-գլխավոր գազաբաշխիչ կայան, 7-բաժանման կայան, 8-գազա-

յին պահեստ կամ գազգոլդեր, 9-սպառողներ 
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Հեղուկ գազով գազաֆիկացումը բնակավայրերի գազաֆիկացման 
համակարգի մի մասն է, որը նախատեսվում է բնական գազի բացակա-
յության կամ դրա օգտագործման տեխնիկատնտեսական աննպատա-
կահարմարության դեպքում:  

Հեղուկ գազով գազաֆիկացման դեպքում համակարգի հիմնական 
հանգույց համարվում են հեղուկ գազերի լցման և բաշխման կայանները:  

Հեղուկ գազերի լցման և բաշխման կայանները (գլբկ) ընդունում են 
հեղուկ գազը, այն պահեստավորում, լցնում տարբեր տարողություններ և 
ուղարկում սպառողներին: Պահեստավորման տարողությունները կա-
ռուցվում են համապատասխանաբար 150, 300, 400, 600 տոննա: Այդ 
տարողությունները կարող են տեղակայվել ինչպես ստորգետնյա, այն-
պես էլ վերգետնյա եղանակով, որոնց նվազագույն հեռավորությունը 
գլբկ-ից կազմում է 5÷40 մետր:  

Հեղուկ գազերի տեղափոխումը գազի ստացման գործարանից մինչև 
գլբկ կատարվում է երկաթուղային, ջրային և ավտոտրանսպորտով, 
ինչպես նաև խողովակագծերով: Երկաթուղային ցիստեռններն ըստ 
տարողության բաց են թողնվում երեք տիպի` 51, 54 և 60մ3 ծավալով: 
Ցիստեռնները հաշվված են` պրոպանի համար 2 ՄՊա, բութանի հա-
մար` 0,8 ՄՊա գործող ճնշման տակ: Երկաթուղային ցիստեռններն ու-
նեն հեղուկի լցման և դատարկման համար հարմարանքներ, ապահովիչ 
կափույրներ, ինչպես նաև հեղուկի մակարդակաչափ: Ցիստեռնի ներսը 
դիտելու համար կան դռնակներ: Արևի ճառագայթներից ցիստեռնները 
պաշտպանվում են բաց գույնով ներկված պղպատյա պատյանով:  

Հեղուկ գազի տեղափոխման ամենահարմար եղանակը խողովակա-
գծով տեղափոխումն է, որը տնտեսապես ամենից շահավետն է: Խողա-
վակագծով տեղափոխման ժամանակ 2÷3 անգամ կրճատվում է պահես-
տավորվող գազի ծավալը:  

Հեղուկ գազի տեղափոխման խողովակագծեր նպատակահարմար է 
կառուցել, երբ անհրաժեշտ է անընդհատ և մեծ հեղուկ գազի տեղա-
փոխում, այն էլ մեծ տարածությունների (400÷1000 կմ) վրա: Նկար 11.2-
ում պատկերված է խողովակագծով հեղուկ գազի տեղափոխման սխե-
ման. 



 
 

152 
 

 

 
 
 
 

 
Նկ.11-2. Խողվակագծով հեղուկ գազի տեղափոխման սխեմա: 1-հեղուկ գազի 
տարողություններ, 2-գլխավոր պոմպակայան, 3-գազի ծախսաչափ, 4-միջանկ-

յալ պոմպակայաններ, 5-խողովակագիծ, 6-հեղուկ գազի պահեստավորման 
տարողություններ, 7-պոմպակայան, 8-հեղուկ գազի բաշխման կայան 

 
Աղյուսակ 11-1 

 
 
 

Հեղուկ գազի 
խտությունը 
t=15°С-ում, 

կգ/լ 

1լիտր 
տար. 

ընկնող 
գազի 
կշիռը 
կգ/լ 

1 կգ գազին 
ընկնող ծա-

վալը 
լ/կգ 

Հեղուկ գազի 
խտությունը 
t=15°С-ում 

կգ/լ 

1լ տար. 
ընկնող գա-
զի  կշիռը 

կգ/լ 

1կգ գազին 
ընկնող 
ծավալը 

լ/կգ 

0,441-0,452 0,35 2,85 0,537-0,544 0,46 2,17 
0,553-0,462 0,36 2,77 0,545-0,552 0,47 2,12 
0,463-0,472 0,37 2,70 0,553-0,560 0,48 2,08 
0,473-0,480 0,38 2,63 0,561-0,568 0,49 2,04 
0,481-0,488 0,39 2,53 0,569-0,576 0,50 2,00 
0,489-0,495 0,40 2,49 0,577-0,584 0,51 1,96 
0,496-0,503 0,41 2,43 0,585-0,592 0,52 1,92 
0,504-0,510 0,42 2,37 0,593-0,600 0,53 1,88 

0,511-0,519 0,43 2,32 0,601-0,608 0,54 1,85 

0,520-0,527 0,44 2,27 0,609-0,617 0,55 1,82 

0,536-0,536 0,45 2,22 0,618-0,624 0,56 1,79 
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Հեղուկ գազերի լիցքավորումը կատարվում է հատուկ սարքերի մի-
ջոցով: Տարողությունը հեղուկ գազով լցնելու չափը կախված է նրա 
խտությունից: Աղյուսակ 11.1-ում բերված է լցման նորման` կախված հե-
ղուկ գազի խտությունից, ինչը նախատեսում է տարողության ապահովու-
թյունը մինչև 50° տաքանալիս:  

  
 Օրինակ 1: Պահանջվում է 300լ ծավալով տարողությունը լցնել 0,56 

կգ/լ խտություն ունեցող հեղուկ գազով: Պահանջվում է որոշել, թե քանի՞ 
կգ հեղուկ գազ կարելի է լցնել տարողության մեջ (G), և գազի գրաված 
ծավալը (Vգ) տարողությունում: 

Լուծում: Աղյուսակ 10-ից, ըստ գազի խտության, որոշվում է 1լիտրում 
լցվող գազի կշիռը`  

g= 0,48կգ/լ 
G = g · Vտ = 0,48 × 300 = 144 կգ 
հեղուկ գազի գրաված ծավալը կլինի` 
Vգ = G ։ ρ = 144 ։ 0,56 = 257 լիտր 
Գազային բարձիկը կազմում է       

300 257 100 14,3%,
300
− ⋅ =

 
Տարողության լցման չափը կլինի` 100 -14,3 = 85,7% :  
 
Օրինակ 2: Ունենք հեղուկ գազ, որի ρ = 0,52կգ/լ: Որոշել, թե 120 կգ 

հեղուկ գազ լցնելու համար ի՛նչ ծավալի տարողություն է պետք: 
Լուծում: Աղյուսակ 10-ից որոշվում է տեսակարար ծավալը`  
V = 2,27 լ/կգ, 
համապատասխան ρ-ի`  
Vտ = G · v = 120 × 2,27 = 272,4 լ 
Լցման չափը կլինի.  
Vգ = G ։ ρ = 120 ։ 0,52 = 231 լ 
231 100 84,8%
272,4

⋅ =
 

ընդհանուր տարողությունից:  
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11-3. ԳԱԶԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ ՏԵՂԱԿԱՅՈՒՄՆԵՐ 
 

Գազաբալոնային տեղակայումների միջոցով գազաֆիկացվում են ա-
ռանձին բնակարաններ և ցածրահարկ բազմաբնակարանոց շենքեր: Մեկ 
բնակարանի գազաֆիկացման (1 բալոնով գազաֆիկացում) ժամանակ բա-
լոնը տեղադրվում է նույն շինությունում` գազօջախի հետ միասին: 

Երկու բալոնի դեպքում տեղակայումը դրվում է դրսում` մետաղյա պա-
հարանի մեջ: 

Հեղուկ գազի բալոնը գազային սարքավորմանը միացվում է ճնշման 
կարգավորիչ սարքի միջոցով մետաղյա և ռետինե գործվածքային ճկուն 
խողովակով: Բալոնը կարելի է տեղակայել խոհանոցում կամ այլ շինու-
թյունում, որտեղ ըստ անվտանգության կանոնների թույլատրվում է տե-
ղադրել գազօջախ:  

Բալոնի հեռավորությունը պետք է լինի գազօջախից` 0,5 մ, ջեռուցման 
սարքավորումից` 1 մ, վառարանի դռնակից` 2 մ-ից ոչ պակաս:  

Հեղուկ գազով բալոնը չի թույլատրվում տեղակայել այն շինություննե-
րում, 

-որոնք ունեն նկուղային հարկ կամ մառան, և որոնց մուտքն այդ շի-
նությունից է, 

-կիսանկուղային և նկուղային (շինություններ, որոնց հատակը ցածր է 
գետնի մակերեսից) բնակելի սենյակներում, 

-բնակելի սենյակներում, խոհանոցներում, որոնք անմիջականորեն 
գտնվում են հիվանդանոցի պալատի, լսարանի, դասասենյակի, հանդի-
սասրահի, ճաշարանի և վաճառասրահի տակ, 

-շինությունում, որտեղ ջերմաստիճանը գերազանցում է 45°С-ից: 
Հեղուկ գազով գազաֆիկացման այս եղանակն ունի հետևյալ թերու-

թյունները. շինությունում բարձր ճնշման բալոնի առկայությունը և շահա-
գործման դժվարությունը` կապված բալոնների տեղափոխման և տեղա-
կայման հետ: 

Բալոնների ձեռքով տեղափոխման աշխատանքները հեշտացնելու 
նպատակով խոշոր բալոնները (40, 50 և 80 լիտր տարողությամբ) փո-
խարինվում են ավելի փոքր` 27լ տարողության բալոններով, միաժամա-
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նակ թույլատրելով շինությունում ունենալ երկու 27 լիտրանոց բալոն, 
ինչն իր հերթին հնարավորություն է ստեղծում անընդհատ գազամատա-
կարարման: Այժմ կան ավելի փոքր տարողությամբ բալոններ` 1, 2.5, 3, 
4, 5 և 12 լիտրանոց, որոնք գտնվում են 1,6 ՄՊա գործող ճնշման տակ: 
1÷5 լիտր տարողությամբ բալոնները մոնտաժվում են գազօջախի այ-
րիչին` առանց ճնշման կարգավորիչի: Ճնշման կարգավորումը կատար-
վում է ասեղնային փականի միջոցով:  

Խմբային գազաբալոնային տեղակայումներ 
Խմբային գազաբալոնային տեղակայումներ են համարվում այն տե-

ղակայումները, որոնց բալոնների թիվը մեծ է երկուսից:  
Խմբային գազաբալոնային տեղակայումներով թույլատրվում է այն 

օբյեկտների գազամատակարարումը, ինչը ստորգետնյա տարողությու-
նով իրականացնել հնարավոր չէ: Գազաբալոնային խմբային տեղակա-
յումը տեղադրվում է շինության խուլ պատի տակ: Մեկ կոմունալ-կենցա-
ղային կամ հասարակական շինության պատի տակ թույլատրվում է տե-
ղակայել մեկ խմբային տեղակայում:  

Շինությունից անջատ, խմբային տեղակայումները պետք է ցանկա-
պատվեն հրակայուն նյութերից պատրաստված պահպանիչ պատյաննե-
րով` 1,2 մ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ. տարողությունները ցանկապա-
տից պետք է լինեն 1 մ-ից ոչ մոտ:  

Խմբային բալոնային կայանքը պետք է սարքավորվի ճնշման կարգա-
վորիչով /ռեդուկտորով/` գազի ճնշումը նվազեցնելու համար, ինչպես 
նաև ապահովիչ արտանետող կափույրով, ընդհանուր անջատող սար-
քով և մանոմետրով:  
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11-4. ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԳԱԶԱԼՑԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐ 

Հեղուկ գազերը կարող են ծառայել նաև ներքին այրման շարժիչների 
համար որպես վառելիք:  

Հեղուկ գազով աշխատող շարժիչների տեխնիկատնտեսական ցուցա-
նիշները ստացվում են բավականին բարձր: Օրինակ` պրոպանի օգտա-
գործման դեպքում սեղմման աստիճանը կարելի է հասցնել մինչև 9,9-ի, 
այն դեպքում, երբ բենզինով աշխատելիս սեղմման աստիճանը չի գերա-
զանցում 6-ը:  

Սեղմման աստիճանի նշված մեծացումը հնարավորություն է տալիս 
մեծացնել շարժիչի հզորությունը: Բացի հզորության մեծացումից, պրո-
պանաբութանային գազերի այրումից առաջացած արգասիքների մեջ 
բացակայում են ծծմբային միացությունները, որոնք նպաստում են միջա-
վայրի մաքրությանը և փոքրացնում արտանետման համակարգում կոռո-
զիայի վտանգը:  

Հեղուկ գազով աշխատող շարժիչի աշխատանքը սկզբունքորեն չի 
տարբերվում բենզինով աշխատող շարժիչի աշխատանքից:  

Նկար 11.3-ում պատկերված է հեղուկ գազով գազաբալոնային ավտո-
մեքենայի վառելիքային համակարգի սխեման. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Նկ11-3: Գազաբալոնային ավտոմեքենայի գազի բացթողնման սխեման. 1-հե-
ղուկ գազի բալոն, 2-փական, 3-գոլորշիացուցիչ, 4-զտիչ, 5-ճնշման 
երկաստիճան կարգավորիչ, 6-գազի բաժնաչափիչ, 7-խառնարան-

կարբյուրատոր (վառելիքաօդային խառնուրդ), 8-մանոմետր 
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Հեղուկ գազը 1-բալոնից անցնում է 2-փականով դեպի 3-գոլորշիացուցիչ: 
Սա իրենից ներկայացնում է գալարախողովակ, որը շփվում է շարժիչից 
սառնարան գնացող տաք ջրով: Գոլորշիացուցիչում հեղուկ ֆազը լրիվ 
գոլորշիանում է և անցնում է 4-զտիչ, ապա` 5-ճնշման կարգավորիչ,որի 
առաջին աստիճանում գազի ճնշումն իջեցվում է մինչև 0,15 ՄՊա, իսկ 
երկրորդ աստիճանում` մինչև մթնոլորտային: Այնուհետև վառելիքը 7-
կարբյուրատոր-խառնարանի միջոցով մղվում է շարժիչի գլան: 
Նկար 11.4-ում պատկերված է հեղուկ գազով գազալցման կայանի սխեման. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Նկ.11-4: Ավտոմեքենային գազալցավորման կայանի սխեման. 1-կոմպրեսոր, 2-յու-
ղազատիչ, 3-զտիչ, 4-պոմպ, 5-գազի պահպանման ամբար, 6-բաշխիչ սյունակաթսա 

 

Լցակայանը կազմված է գազի պահեստավորման 2 ամբարներից, 
որոնք ապահովում են օրը 600 ավտոմեքենայի լցավորում: Լցավորումն 
իրականացվում է կենտրոնախույզ պոմպերի օգնությամբ` միաժմանակ 
ստեղծելով ամբարում 0,1÷0,2 ՄՊա ճնշում: Սյունակաթսաները կահա-
վորված են գազի ծախսի հաշվիչներով, որոնք միացված են ռետինե խո-
ղովակներով: Ստեղծված ճնշման տակ կարելի է լցնել հեղուկ գազը ավ-
տոցիստեռնից: 

Նկար 11.5-ում պատկերված է գազաբալոնային ավտոմեքենաների 
բալոնի լցավորումը գազալցավորման կայանից. 
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Նկ. 11-5: Գազաբալոնային ավտոտրանսպորտի լցավորման սխեման. 1-փա-
կիչ փական, 2-էլկտրակոնտակտային մանոմետր, 3-բարձր ճնշման լցավորման 
մագիստրալ, 4-լցավորման արտամղման խողովակ, 5-անջատատեղ, անջատիչ, 

6-հետադարձ ծորակ, 7-եռընթաց փական, 8-դրենաժային փական, 9-ցածր 
ճնշման մագիստրալ, 10-փական, 11-գազաբալոն 

 

Սարքավորումն աշխատում է հետևյալ կերպ. նախքան լցավորելը գա-
զալցման սյունակից վարորդը հանում է լցավորման արտամղման խողո-
վակը (4) և այն տեղակայում գազաբալոնում (11): Հետո բացում է կա-
փույրը (10) և եռընթաց փականը (7):  

Այնուհետև օպերատորը բացում է (1) փականը, և սկսվում է բալոնի 
լցավորումը` բարձր ճնշման մագիստրալից (3): Երբ բալոնում ճնշման 
անհրաժեշտ սահմանը լրանում է, մանոմետրի (2) կոնտակտն անջատ-
վում է, և փականը (1) փակվում է:  

Փականի փակվելուց հետո ավտոմատ կերպով բացվում է դրենաժա-
յին փականը (8), և բարձր ճնշման գազը նետվում է արտամղման խողո-
վակից (4) դեպի ցածր ճնշման մագիստրալ (9):  

Միաժամանակ փակվում է հետադարձ փականը (6): Արտամղման 
խողովակում գտնվող գազի մեծ մասը վերադառնում է ցածր ճնշման մա-
գիստրալ. միայն մի փոքր մասն է շպրտվում մթնոլորտ:  

Գազաբալոնի սկզբնական լցավորման ժամանակ (նոր տեղադրված 
բալոնի լցավորումը), երբ ավտոտրանսպորտային միջոցի գազաբալո-
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նում մնացորդային ճնշումը 0 է, լցավորումը պետք է կատարել նախա-
պես ողողելով` փչահարելով բալոնները հետևյալ հաջորդականությամբ. 

● 0,5-1 ՄՊա ճնշմամբ փչահարել գազաբալոնները, ապա լցավորել` 
համապատասխանաբար 5, 10, 15, 20 ՄՊա ճնշմամբ: 

 
 

11-5. ՀԵՂՈՒԿ ԵՎ ՍԵՂՄՎԱԾ ԳԱԶԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ 

 

Հեղուկ ածխաջրածնային գազերի ընդունման, պահպանման և սպա-
ռողներին բաշխման նպատակներով ստեղծված են ստացիոնար օբյեկտ-
ներ, որոնք կոչվում են գազալիցքավորման կայաններ (ԳԼ):  

ԳԼ կայանները կարող են տեղակայվել ինչպես հատուկ հատկացրած 
սենքերում, այնպես էլ արդյունաբերական կազմակերպությունների տա-
րածքներում: ԳԼ կայանների գազի պահպանման ռեզերվուարների ծա-
վալը չպետք է գերազանցի 8000մ3:  

ԳԼ կայանների տարածքը բաժանվում է արտադրականի և օժանդա-
կի: Արտադրական գոտում կարող են տեղակայվել հետևյալ շենքերը և 
շինությունները. 

ա)երկաթուղու գիծն էստակադայով և դատարկման կայանքներով` 
երկաթուղային ցիստեռններից հեղուկ գազը ռեզերվուարներ դատարկե-
լու համար, 

բ)պահպանման բազան, 
գ)տեխնոլոգիական բաժանմունքները. պոմպակայան, լիցքավորման 

կայան, անսարք կափույրների և փականների փոխարինման կայան, լից-
քավորված և դատարկ բալոնների տեղադրման և բեռնման հրապարակ, 
օդափոխման սարքավորումների սենք, օդային ճնշակի կայան, կենցա-
ղային սենքեր:  

դ)տեղափոխման ներհրապարակային գազատարեր, 
ե)ավտոկշեռք 
զ)գոլորշիացուցիչ սարքավորումներ և հեղուկ գազերի գոլորշիների և 

օդի խառնող կայանքներ:  
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Օժանդակ գոտում կարող են տեղակայվել՝ օժանդակ սենքերի շենքը 
/վարչատնտեսական սենք, լաբորատորիա, կաթսայատուն, պոմպակա-
յան, սարքավորումների և բալոնների վերանորոգման մեխանիկական 
արհեստանոցներ, մարտկոցների սրահ և այլն/, տրանսպորտային են-
թակայանային շենքը, ավտոմեքենաների բացօթյա կանգառը, ջրի հա-
կահրդեհային պահուստի ռեզերվուարները և այլ տարածքներ:  

Անհրաժեշտ է ցանկապատել ԳԼ կայանների տարածքը: Ցանկապա-
տը պետք է պատրաստված լինի չհրկիզվող նյութերից, և ապահովի տա-
րածքի օդափոխությունը: Ներհրապարակային ճանապարհների տրանս-
պորտային շինությունները ևս պետք է պատրաստվեն չհրկիզվող նյութե-
րից: ԳԼ կայանների տարածքները պետք է ունենան պահպանման/պա-
հակային լուսավորում:  

Գլ կայանների տարածքից դուրս՝ ցանկապատի պարագծով պետք է 
թողնվի առնվազն 10 մ լայնքով ազատ գոտի: Այդ գոտին ապահովում է 
ԳԼ կայանների և այլ շենքերի ու շինությունների միջև ապահով հեռավո-
րությունը: Այդ գոտուց դուրս, պահպանվող տարածքում թույլատրվում է 
այգիների, բանջարանոցների հիմնումը, սաղարթավոր ծառատեսակ-
ների տնկումը: 

ԳԼ կայանների տարածքը պետք է լինի մաքուր: Անցուղիները և ան-
ցումները պետք է լինեն ազատ:  

Կայանում իրականացվող օդափոխումը կարող է լինել մեխանիկա-
կան, բնական և խառը:  

Հեղուկ գազերի գազատարերը պետք է ներկվեն պայմանական գույ-
ների յուղաներկով. գազանման ֆազայի գազատարերը` դեղին գույնի, 
լայնական կարմիր օղակներով, հեղուկ ֆազայի գազատարերը` շագա-
նակագույն, լայնական կարմիր օղակներով:  

Այն տարածքները, որոնք նախատեսված են սպառողներին բալոննե-
րով հեղուկ գազի մատակարարման համար, կոչվում են գազալիցքավոր-
ման կետեր (ԳԼ): Այնտեղ կատարվում է բալոնների լիցքավորում` ԳԼ 
կայաններից ավտոցիստեռններով ստացված հեղուկ գազերով: ԳԼ տա-
րածքը պետք է ունենա չհրկիզվող նյութերից պատրաստված ցանկա-
պատ` նվազագույնը 1,6 մ բարձրությամբ:  
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Հեղուկ գազերի ավտոմոբիլային գազալիցքավորման կայանները 
/ԱԳԼԿ/ և սեղմված բնական գազով ավտոմոբիլային գազալիցքավոր-
ման ճնշումային կայանները /ԱԳԼՃԿ/ նախատեսված են գազաբալոնա-
յին ավտոմեքենաների բալոնների լիցքավորման համար: ԱԳԼԿ և 
ԱԳԼՃԿ-երում թույլատրվում է կատարել միայն ավտոմեքենաների վրա 
տեղադրված բալոնների լիցքավորումը:  

ԱԳԼԿ-ների գազերի պահպանման ռեզերվուարների գումարային ծա-
վալը չպետք է գերազանցի 100մ3, իսկ մեկ ռեզերվուարի տարողությունը` 
25մ3: Որպես գազի պահպանման ռեզերվուար թույլատրվում է օգտագոր-
ծել հատուկ այդ նպատակի համար նախատեսված ավտոցիստեռններ:  

Ավտոտրանսպորտի լցավորումը հեղուկ և սեղմված գազով կատար-
վում է կայանի գազալցավորման սյունակի միջոցով: Խստիվ արգելվում է 
գազաբալոնային ավտոմեքենայի լցավորումը. 

 

◊ եթե բացակայում է գազով վարելու իրավունքի վկայականը, գազա-
բալոնների տեղադրման և փորձարկման ակտերը, կամ նշված փաստա-
թղթի գործողության ժամկետն անցել է, 

 

◊ լցավորման փականների անսարքության դեպքում, 
 

◊ գազալցավորման սյունակներից, փողրակներից, ինչպես նաև 
գազաբալոնային տեղակայումներից գազի արտահոսքի ժամանակ, 

 

◊ լցավորման պահին էլեկտրական կայծի հայտնաբերման դեպքում, 
 

◊ ամպրոպի ժամանակ, 
 

◊ եթե գազաբալոնն ամրացված չէ, վրան ակոս կա, որի խորությունը 
գերազանցում է պատի հաստության 7÷10%-ը:  

 

Հեղուկ գազերի ռեզերվուարային կայանքները կարող են բաղկացած լի-
նել հեղուկ գազերի պահպանման համար նախատեսված ստորգետնյա և 
վերգետնյա /արտաքին/ ռեզերվուարներից:  
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Արտաքին են համարվում այն ռեզերվուարները, որոնց ստորին եզրը 
գտնվում է հարակից տարածքի նախագծային նշագծի հետ նույն մակար-
դակին կամ ավելի բարձր:  

Ռեզերվուարի հարակից տարածք է համարվում դրա պատերից 6 մ հե-
ռավորության վրա գտնվող տարածությունը: Ստորգետնյա են համարվում 
այն ռեզերվուարները, որոնց վերին եզրը գտնվում է հարակից տարածքի 
նախագծային նշագծից առնվազն 0,2 մ ցածր:  

Չի թույլատրվում վերգետնյա եղանակով տեղադրել ստորգետնյա 
տեղադրման համար նախատսված ռեզերվուարները: Դրանք պետք է 
տեղադրվեն չհրկիզվող հիմքի վրա:  

Ռեզերվուարների վրայով չպետք է անցնեն էլեկտրահաղորդման օդային 
գծեր, ինչպես նաև հեռախոսակապի և ռադիոկապի գծեր:  

 
 
 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
 

1. Առաջադրանք 
Պահանջվում է 250լ ծավալով տարողությունը լցնել 0,58 կգ/լ խտու-

թյուն ունեցող հեղուկ գազով:  
Պահանջվում է որոշել, թե քանի՞ կգ հեղուկ գազ կարելի է լցնել տա-

րողության մեջ (G), և գազի գրաված ծավալը (Vգ) տարողությունում: 
 

2. Առաջադրանք 
Ունենք հեղուկ գազ, որի ρ = 0,61կգ/լ:  
Որոշել, թե 100 կգ հեղուկ գազ լցնելու համար ի՞նչ ծավալի տարո-

ղություն է պետք: 
 

3. Առաջադրանք 
Ըստ նկ.59-ի բացատրել գազաբալոնային ավտոմեքենաների բալոնի 

լցավորման սխեման` հեղուկ գազով:  
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4. Ստուգիչ հարցեր 
ա) Ինչպե՞ս է առաջանում սեղմված գազը: 
բ) Որո՞նք է սեղմված բնական գազի առավելությունները: 
գ) Որտե՞ղ են օգտագործվում հեղուկ աշխաջրածնային գազերը: 
դ) Ինչպիսի՞ հատկություններով է օժտված մաքուր հեղուկ բնական գա-

զը:  
ե) Ո՞ր պայմանների դեպքում է մաքուր հեղուկ բնական գազը վերա-

դառնում գազային վիճակի: 
զ) Ի՞նչ տրանսպորտային միջոցներով են տեղափոխվում հեղուկ գա-

զերը: 
է) Ո՞ր դեպքերում է արգելվում գազաբալոնային ավտոմեքենայի լցա-

վորումը: 
ը) Գազաբալոնների ո՞ր լցավորումն է համարվում սկզբնական: 
 

5. Թեստային աշխատանք 
ա)Սեղմված բնական գազի հիմնական բաղադրիչն է` 
◊ պրոպան,  
◊ բութան, 
◊ մեթան: 
 
բ) Հեղուկ ածխածնային գազերի ստացման հիմնական տարրերն են` 
◊ մեթանն ու էթանը, 
◊ ազոտն ու թթվածինը, 
◊ պրոպանն ու բութանը: 
 

գ) Հեղուկ բնական գազի ստացման համար բնական գազը սառեց-
վում է մինչև` 

◊ -200 °С, 
◊ -162 °С, 
◊ -50 °С: 
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դ) Բնական գազը հեղուկացվելուց ծավալը փոքրանում է` 
◊ 600 անգամ, 
◊ 300 անգամ, 
◊ 100 անգամ:  
 
ե) Հեղուկ ածխաջրածնային գազերը կարող են հեղուկ վիճակից անց-

նել գազային վիճակի` 
◊ 0°С-ից ցածր ջերմաստիճանների դեպքում, 
◊ 50°С-ից բարձր ջերմաստիճանների դեպքում, 
◊ շրջապատող օդի ջերմաստիճանի դեպքում:  
 

զ) Գազի բալոնները գտնվում են` 
◊ 6 Մպա ճնշման տակ, 
◊ 1,6 ՄՊա ճնշման տակ, 
◊ 16 Մպա ճնշման տակ: 
 
է) Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազաբալոնների սկզբնական 

լցավորման ժամանակ փչահարում են ` 
◊ 2÷3 ՄՊա ճնշման տակ, 
◊ 1÷2 ՄՊա ճնշման տակ, 
◊ 0,5÷1 ՄՊա ճնշման տակ: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ №1 
 

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ 
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ (ՄԱՏԱԿԱՐԱՐ - ԲԱԺԱՆՈՐԴ) 

  
Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր  N _____ 

  
___ _________ 200 ___ թ.

 

 _____________________________________________________________ 
պայմանագրի կնքման վայրը 

  
Գազամատակարարող կազմակերպությունը` 
  
____________________________________________________ 

(անվանումը, հարկային դասիչը) 

____________________________________________________ 
(մասնաճյուղի անվանումը) 

ի դեմս _______________________________________________ 
(անուն, ազգանուն, պաշտոն), 

  
որը գործում է ___________________________ հիման վրա, մի կողմից, 
                                             (գործունեությունը կարգավորող փաստաթղթի անվանումը) 

Փոստային ցուցիչը և հասցեն __________________________________ 
  
Հեռախոսահամարները ______________________________________ 
  
Բանկի անվանումը և հաշվեհամարը _____________________________ 
  
և Բաժանորդը ___________________________________ մյուս կողմից, 

(անուն, ազգանուն) 

Փոստային ցուցիչը և հասցեն __________________________________ 
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Հաշվառման քարտի համարը ___________________________________ 
  
Հեռախոսահամարները _______________________________________ 
  
Անձնագրի տվյալները ________________________________________ 
 

 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ №2 

 
ԲԱԺԱՆՈՐԴԻ ՀՐԱՀԱՆԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԳԱԶԻ ՆԵՐՏՆԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐԸ 
  

Ամիս 
ամսաթիվ 

Հրահանգավորող և 
ստուգող անձ 

 
Հրահանգավորման 

և ստուգման 
նպատակը, 

արդյունքները 

Բաժանորդ 

Անուն, 
հայրանուն,
ազգանուն, 
պաշտոն 

Ստորագրու
թյուն 

Անուն, հայրա-
նուն,ազգա-

նուն 

Ստորագրու- 
թյուն 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ №3  

Գազային հաշվիչներ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ №4 
 

Պահարանային տիպի ճնշման կարգավորիչ տեղակայանք 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ №5  
 

Կոմպրեսոր 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ №6 
 

Հեղուկ գազի տարաներ (բալոններ) 
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Հեղուկ գազի տարաներ (բալոններ)
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ՕԳՏԱՏՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Վ. Մ. Հակոբյան, Գազամատակարարում, Երևան,1985: 
2. Վ.Կիրակոսյան, Ս.Գագյան, Կաթսայակայանքների շահագործումը 

գազային, հեղուկ և կարծր վառելիքներով, Երևան,1970: 
3. Հ.Ե.Գեջակուշյան, Ջերմագազամատակարարման և օդափոխու-

թյան համակարգերի ավտոմատացումը, Երևան,1982: 
4. Տեխնիկական կանոնակարգ, Անվտանգության կանոնները գազի 

տնտեսությունում, Երևան, 2006: 
5. Գազի տնտեսությունում տարրերի տեխնիկական շահագործման 

կանոններ և աշխատանքի անվտանգության պահանջներ տեխնի-
կական կանոնակարգ, Երևան, 2008: 

6. Վ.Մ.Հակոբյան, Ս.Ս.Զատիկյան, Գազամատակարարման լաբորա-
տոր աշխատանքների պրակտիկում, Երևան, 1971: 

7. Վ.Մ.Հակոբյան, Ս.Ս.Զատիկյան,Մեթոդական ցուցումներ կուրսա-
յին և դիպլոմային նախագծման համար, Երևան, 1983: 

8. ՀՀ կառավարության որոշում. 7 սեպտեմբերի 2006 թ, №1458-Ն, 
Կենցաղային նպատակներով օգտագործվող գազի սարքերի ան-
վտանգության պահանջներ, Տեխնիկական կանոնակարգ: 

9. www.s-gaza,ru 
10. Sumy.all.biz/puntty-gazoregulyatornye 
11. findpatent.ru 
12. usluga-spb.ru/kolonhas.html 
13. smgas.com.ua/ru/4clients/howto.html 
14. robin-good.info 
15. gazpromarmenia.am 
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